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งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในการอบไม้ยางพาราอบแห้ง โดยศึกษาอุณหภูมทิ ใ่ี ช้อบ
และขนาดของไม้ยางพาราทีม่ ผี ลต่อความชืน้ ของเนื้อไม้ โดยมีขนั ้ ตอนในการดาเนินงานแบ่ งออกเป็ น 7 ขัน้ ตอน
หลักดังนี้ 1) ศึกษาการผลิตไม้ยางพารา 2) ศึกษาความชืน้ ของไม้ยางพาราและวิธกี ารลดความชืน้ ของไม้ยางพารา
3) ศึกษาตูอ้ บทีใ่ ช้ในการอบไม้ยางพารา 4) ศึกษาทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องเพื่อวิเคราะห์และเป็ นแนวทางในการเก็บข้อมูล
การลดความชืน้ ในไม้ยางพาราทีอ่ ุณหภูมติ ่างกันแต่ระยะเวลาในการอบเท่ากัน โดยใช้อุณหภูมใิ นการทดลอง 3
ระดับ คือ ที่อุณหภูมิ 80 , 85 และ 90 องศาเซลเซียส และใช้ขนาดของไม้ยางพารา 3 ขนาด คือ ขนาดไม้
ยางพารา 1 ,1.5 และ 2 นิ้ว โดยจะเก็บข้อมูลซ้าทัง้ หมด 3 ครัง้ 5) วางแผนในการเก็บข้อมูล และทาการเก็บข้อมูล
ความชืน้ ของไม้ยางพารา 6) วิเคราะห์ผลทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูลบันทึกผลของไม้ 7) สรุปผลการทดลอง ผลทีไ่ ด้
คือทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 ปจั จัยอุณหภูมทิ ใ่ี ช้อบ และขนาดของไม้ยางพารามีผลต่อค่าความชืน้ ของไม้ยางพารา
โดยระดับปจั จัยทีเ่ หมาะสมทีใ่ ห้ความชืน้ ต่าทีส่ ดุ คือ ทีอ่ ุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ใช้ขนาดไม้ยางพารา 2 นิ้ว ซึง่
ค่าความชืน้ ของไม้ยางพาราทีไ่ ด้มคี ่าน้อยกว่าค่ามาตรฐานของโรงงานทีก่ าหนดไว้
คาหลัก ยางพารา ความชืน้ การวิเคราะห์และออกแบบทดลอง
Abstract
This research had purpose to reduce drying time for drying rubber wood by studying drying
temperature and size of rubber wood that affect moisture of rubber wood. The operating procedure of
this research was as follow, 1.)To study production process of rubber wood. 2.)To study moisture of
rubber wood and how to reduce the moisture of the wood. 3.)To study about rubber wood drying
machine. 4.)To study theories about reducing moisture of rubber wood at different temperature and time
to dry the wood. Temperature used for experiment were 80 , 85 and 90 degrees Celsius. Size of rubber
woods used for experiment were 1 ,1.5 and 2 inch, for three replicates. 5.)To plan for collecting moisture
of rubber wood at each experiment. 6.)To analyze result of data collected. 7.)To summarize the
experimental results. The result was showed that drying temperature and size of wood affected the
moisture of rubber wood. The appropriate level of factors which made minimum moisture of rubber wood
was at drying temperature of 90 degrees Celsius using size of 2-inch rubber wood. This level of factors
can reduce moisture of rubber wood more than factory moisture standard.
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1.บทนา

3. วิ ธีการวิ จยั
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น
3.2 สารวจข้อมูลพืน้ ฐานและเก็บข้อมูล
3.3 ออกแบบตารางการเก็บข้อมูลความชืน้ ของไม้
3.4 ปรับเปลีย่ นวิธกี ารเก็บข้อมูลความชืน้ ของไม้
3.5 เก็บข้อมูลความชืน้ ของไม้
3.6 วิเคราะห์ผลทีไ่ ด้
3.7 ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ไม้เสียจากกระบวนการอบ
3.8 พัฒนาปรับปรุงกระบวนการอบไม้ยางพารา
3.9 ทดลองนาไปใช้งาน
3.10 เปรียบเทียบผลจากการอบแบบเติมกับการอบแบบ
ทีไ่ ด้ปรับปรุงแล้ว
3.11 กาหนดมาตรฐานการทางาน
3.12 สรุปผลการวิจยั
ในการศึ ก ษา ใช้ แ บบแผนการทดลองแบบ
แฟคทอเรียลเต็มรูปแบบ โดยใช้ปจั จัยอุณหภูมอิ บแห้ง 3
ระดับคือทีอ่ ุณหภูมิ 80 , 85 และ 90 องศาเซลเซียส และ
ขนาดของไม้ยางพาราที่ 1 , 1.5 และ 2 นิ้ว โดยใช้
จานวนซ้า 3 ซ้า มีจานวนตัวอย่างทัง้ หมด 27 ตัวอย่าง
4. ผลการวิ จยั
4.1 ผลการวิ เคราะห์การทดลองโดยใช้การออกแบบ
การทดลองแบบแฟกทอเรียลเต็มรูปแบบ (General
Full Factorial)

ไม้ย างพารา นับ เป็ น พืช เศรษฐกิจ ที่สาคัญ ยิ่ง
ของประเทศ สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากมาย
เช่ น การก่ อ สร้า งที่ต้ อ งการความสวยงามของไม้ ท า
เฟอร์นิเจอร์ลงั ใส่ของ หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก เช่น
ก้ า นไม้ ข ีด ไฟ เป็ น ต้ น แต่ ใ นที่น้ี ก ารวิจ ัย นี้ ไ ด้ ท าการ
ทดลองเกีย่ วกับด้านอุณหภูมิ และระยะเวลาต่าง ๆ ทีม่ ผี ล
ต่ อ ความชื้น ของเนื้ อ ไม้ ดัง นัน้ อุ ต สาหกรรมแปรรูป ไม้
ยางพารา จึง เป็ น อุ ต สาหกรรมที่มีก ารขยายตัว อย่ า ง
รวดเร็ว มีผลิตภัณฑ์ซง่ึ เป็ นทีน่ ิยมทัง้ ในและต่างประเทศ
อย่ า งไรก็ต ามไม้ย างพารานับ เป็ น ทรัพ ยากรที่มีค วาม
ทนทานตามธรรมชาติต่ า ถูกทาลายด้วยแมลง มอด และ
รา ได้ง่ายรวมถึงเป็ นไม้ทม่ี ปี ริมาณแป้งและน้ าตาลสูง จึง
กลายเป็ นอาหารของพวกแมลงและเชือ้ รา ซึง่ เป็ นปญั หา
ทีส่ าคัญของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางพารา การ
ป้องกันการผุพงั จากการเข้าทาลายของแมลง เชือ้ รา และ
ศัตรูทาลายไม้อ่นื ๆ ด้วยการนาสารประเภทกาจัดเชื้อรา
และแมลงเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของไม้ โดยการใช้
น้ายาเคมีซง่ึ เป็ นสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการป้องกันรักษา
เนื้อไม้ให้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้ได้มากทีส่ ุด และคงทน
ติดกับเนื้ อไม้โดยการอัดน้ ายาด้วยแรงดันซึ่งจะช่วยให้
น้ า ยาเข้ า ไปในเนื้ อ ไม้ ไ ด้ ลึก และทัว่ ถึ ง ภายในเวลา
อันรวดเร็ว หากน้ ายาสามารถซึมเข้าไปถึงใจกลางไม้ได้
จะเป็ นการป้องกันที่ดที ่สี ุด ผลจากการอัดน้ ายาทาให้ไม้
ยางพารามีความชืน้ สูง จาเป็ นต้องผ่านขัน้ ตอนการอบไม้
ก่ อ นที่ น าเข้ า สู่ ก ระบวนการผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์ หรื อ
ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ต่อไป

1) ผลการตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติ

2. วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาป จั จัย ที่มีผ ลต่ อ การควบคุ ม
ความชืน้ ของไม้ยางพารา
2. เพื่อหาระดับทีเ่ หมาะสมของปจั จัยทีม่ ผี ลต่อ
การควบคุมความชืน้ ของไม้ยางพารา
3. เพื่อควบคุมความชืน้ ของไม้ยางพาราและลด
ระยะเวลาในการอบไม้ยางพาราอบแห้ง

รูปที่ 1 กราฟแสดงผลการตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติ
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จากรูปที่ 1 พบว่า ข้อมูลมีการกระจายตัวใกล้
เส้นตรงหรือข้อมูลถูกลากผ่านได้โดย เส้นตรง ซึง่ แสดงว่า
ข้อมูลทีน่ ามาวิเคราะห์นนั ้ มีการแจกแจงแบบปกติ
2) ผลการตรวจสอบความแปรปรวนของค่า
ความคลาดเคลื่อน

แบบอย่างชัดเจน แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นตัว
แปรสุม่ อิสระไม่มี สหสัมพันธ์ (Correlation) ต่อกัน
4.2 ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวน

รูปที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน

จากรูป ที่ 4 แสดงผลการวิเ คราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) พบว่าปจั จัยอุณหภูมอิ บและขนาด
ของไม้ยางพาราผลต่อความชื้นของไม้ยางพาราอย่างมี
นัยสาคัญ (P-Value < 0.05)

รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าความผิดพลาดและ
ค่าพยากรณ์

จากรูปที่ 2 พบว่า ข้อมูลมีการกระจายตัวอย่าง
สม่าเสมอรอบเส้นกึง่ กลางศูนย์ และไม่มลี กั ษณะรูปแบบ
คล้า ยล าโพง (Megaphone) แสดงว่ า ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงที่

4.3 ผลการวิ เคราะห์ความถดถอย

3) ผลการตรวจสอบความเป็ น อิสระของค่ า
คลาดเคลื่อน

รูปที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความถดถอย
รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าความคลาดเคลือ่ นกับลาดับ
ทีข่ องการทดลอง

รูปที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอย โดย
ตัวแปร X1 และ X2 แทนตัวแปรบ่งชี้ ( Indicator
Variable ) ของตัวแปรขนาดของไม้ยางพารา จะเห็นได้
ว่าตัวแปรอุณหภูมิ X1 และ X2 มีนยั สาคัญ

จากรูปที่ 3 พบว่า จุดของข้อมูลกระจายตัวรอบ
เส้นกึง่ กลางศูนย์ และไม่มลี กั ษณะ ของแนวโน้มหรือมีรูป
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4.5 ผลการทดลองเพือ่ ยืนยันผล

ผลการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ 3
ประการ พบว่า ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ ค่ า
ความคลาดเคลื่อ นมีค วามแปรปรวนคงที่แ ละค่ า ความ
คลาดเคลื่ อ นเป็ นตั ว แปรสุ่ ม อิ ส ระไม่ มี ส หสั ม พั น ธ์
(correlation) ต่อกัน แสดงได้ว่า ข้อมูลหลังจากไม่พบ
ข้อ มูลผิด ปกติจ ากการวิเ คราะห์สมการถดถอยมีค วาม
ถูกต้องและเหมาะสม
หลัง จากนัน้ จึง ได้ท าการทดสอบสมมติฐานที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งบ่ งบอกว่ าตัวแปรมีผลต่ อ
ความชืน้ ของไม้ยางพารา และเมื่อวิเคราะห์ความถดถอย
พบว่ า สมการประมาณค่ า ที่ใ ช้อ ธิบ ายค่ า ตอบสนองที่
เหมาะสม คือ
Y = 33.0 - 0.244 *Temp + 1.39 X1 + 3.28 X2

ตารางที่ 1 บันทึกผลการทดสอบค่าความชื้นของไม้ยางพาราของ
ตัวอย่างทดลอง

ลาดับตัวอย่างทดอง ค่าความชืน้ ของไม้ยางพารา
ไม้ท่อนที่ 1
12.1
ไม้ท่อนที่ 2
11.3
ไม้ท่อนที่ 3
11.8
เมื่อ พิจ ารณาค่ า ประมาณค่ า ความชื้น ของไม้
ยางพารา โดยการแทนค่า ระดับ สภาวะของป จั จัยที่จุ ด
เหมาะสมในสมการประมาณค่า (Estimated function) จะ
ได้ว่า
Y = 33.0 - 0.244 *Temp + 1.39 X1 + 3.28 X2
ระดับปจั จัยทีท่ าให้ผลลัพธ์ท่ดี ที ่สี ุดจากหัวข้อที่
4.5 จะสามารถแสดงการแทนค่าได้ดงั ต่อไปนี้
ให้ X1 = 0, X2 = 0 และให้ Temperature = 90
แล้วแทนค่าในสมการจะสามารถทานายค่าความชื้นของ
ไม้ยางพาราเท่ากับ 11.04 เปอร์เซ็นต์ (%)
จะเห็นได้ว่ามีค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด
ระหว่างค่าชืน้ ของไม้ยางพาราทีไ่ ด้จากการทดลองกับ
ค่าประมาณทีไ่ ด้จากสมการเป็ น
|(12.1 – 11.04) / 11.04| x 100% = 9.601 %
|(11.3 – 11.04) / 11.04| x 100% = 2.355 %
|(11.8 – 11.04) / 11.04| x 100% = 6.884 %
ดังนัน้ ค่าเฉลีย่ ของเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดจะ
เท่ากับ 6.28 % ซึง่ แสดงให้เห็นว่าสามารถยอมรับการ
ทดลองได้

4.4 การวิ เคราะห์หาจุดเหมาะสม
ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลร่วมของปจั จัยทีผ่ ลต่อ
ค่าความชืน้ ไม้ยางพารา

รูปที่ 6 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบร่วม

5. สรุปผลและอภิ ปรายผล
การทดลองนี้ เ ป็ น การหาระดับ สภาวะป จั จัย ที่
เหมาะสมในการอบไม้ยางพารา โดยคานึงถึงมาตรฐาน
ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีก าหนด เพื่อ เป็ น การยืน ว่ า การเปลี่ย น
กระบวนการอบไม้ยางพาราสามารถทาได้ โดยที่ค่ า
ความชืน้ ของไม้ยางพารานัน้ ยังคงผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด และส่งผลพลอยได้ในการเพิม่ กาลังการผลิตจาก
การทีส่ ามารถลดขัน้ ตอนและเวลาในการผลิตลงเนื่องจาก
การกระบวนการอบไม้ยางพารานัน้ ไม่มขี นั ้ ตอนในการนา
ไม้ยางพาราออกมาเช็คค่าความชืน้ แล้วนากลับไปเข้าไป
อบอีกครัง้ นอกจากนัน้ ยังสามารถปรับปรุงกระบวนการ

จากรูปที่ 6 กราฟผลกระทบร่วมระหว่างปจั จัยที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความชื้ น ไม้ ย างพารา เมื่ อ พิ จ ารณา
ผลกระทบร่วมระหว่างอุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการอบไม้ยางพารา
และขนาดของไม้ยางพาราทีใ่ ช้ในการอบทดสอบ ผลจาก
การวิเคราะห์ พบว่า ถ้าใช้อุณหภูมทิ ่ี 80 องศาเซลเซียส
กับไม้ยางพาราขนาด 2” ร่วมกัน ค่าความความชืน้ จะมี
ค่า สูง และได้ประสิทธิภาพในการใช้งานทีต่ ่ า และถ้าใช้
อุณหภูมทิ ่ี 90 องศาเซลเซียส กับไม้ยางพารา 2” จะได้
ค่ า ความชื้น ต่ า ดัง นั น้ ถ้ า ต้ อ งการไม้ย างพาราที่มี
คุณภาพสูง ความชื้นต่ า ควรใช้อุณหภูมอิ บที่ 90 องศา
เซลเซียส กับไม้ทม่ี ขี นาด 2 นิ้ว
5
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ให้มมี าตรฐาน โดยการกาหนดสภาวะปจั จัยทีเ่ หมาะสม
ส่งผลให้ควบคุมคุณภาพการอบไม้ยางพาราได้
การออกแบบการทดลองนี้มคี ่าตอบสนองต่อค่า
ความชืน้ ของไม้ยางพารา โดยได้ตงั ้ สมมติฐานการทดลอง
ไว้ว่า อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการอบไม้ยางพารา และขนาดของ
ไม้ยางพารา มีผลต่อค่าความชืน้ ของไม้ยางพาราหรือไม่
การทดลองนี้ได้ประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองแบบ
แฟกทอเรียลเต็มรูปแบบ ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% โดย
มีปจั จัยและระดับปจั จัยดังนี้
1.
อุ ณ หภู มิ ท่ีใ ช้ ใ นการอบไม้ ย างพารา
(Temperature) มี 3 ระดับ ป จั จัย ประกอบไปด้ ว ย ที่
อุณหภูมิ 80 ,85 และ 90 องศาเซลเซียส
2. ขนาดของไม้ยางพาราทีใ่ ช้ในการอบทดลอง
(Size) มี3 ระดับปจั จัย ประกอบไปด้วย ที่ขนาด 1,1.5
และ 2 นิ้ว โดยทาการทดลองซ้าทัง้ หมด 3 ครัง้
เมื่ อ ได้ ท าการทดสอบค่ า ความชื้ น ของไม้
ยางพารา ณ ระดับสภาวะปจั จัยต่างๆ เป็ นทีเ่ รียบร้อย จึง
ได้นาผลการทดลองที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องของ
รูปแบบการทดลอง พบว่า ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง
เหมาะสมจึง น าข้อมูลที่ไ ด้จ ากการทดลองมาวิเ คราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่า ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
ปจั จัยทีก่ าหนดขึน้ ในการทดลอง คือ ปจั จัยอุณหภูมทิ ใ่ี ช้
อบ และขนาดของไม้ยางพาราทีใ่ ช้ในการอบทดสอบ ล้วน
มีผ ลต่ อ ค่ า ความชื้น ของไม้ย างพารา โดยป จั จัย ที่
เหมาะสมหรือให้ความชื้นต่ าที่สุด คือ ที่อุณหภูมิ 90
องศาเซลเซียส ใช้ขนาดไม้ยางพาราทดสอบขนาด 2 นิ้ว
ซึ่ง ค่ า ความชื้น ของไม้ ย างพาราที่ไ ด้มีค่ า น้ อ ยกว่ า ค่ า
มาตรฐานของโรงงานที่ก าหนดไว้ นอกจากนัน้ ยัง
วิเคราะห์แบบจาลองถดถอย เพื่อใช้พยากรณ์ค่าความชืน้
ของไม้ยางพาราทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปจากการเปลีย่ นสภาวะ
ปจั จัยได้ หรือใช้กาหนดระดับปจั จัยเพื่อให้ค่าความชื้น
ของไม้ย างพาราเป็ น ไปตามที่ต้ อ งการ ได้ส มการ
พยากรณ์ค่าความชืน้ ของไม้ยางพาราดังนี้
Y = 33.0 - 0.244 *Temp + 1.39 X1 + 3.28 X2
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บทคัดย่อ
วิธกี ารทากุชเิ ป็ นวิธกี ารทางสถิตเิ พื่อหาค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการทีด่ ที ส่ี ุดและเป็ นการปรับปรุงคุณภาพของ
ชิน้ ส่วนประกอบในโรงงานอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เป็ นการนาเอาตัวอย่างด้วยวิธกี ารทากุชมิ าใช้
ในการดาเนินกระบวนการกลึงหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ตารางแนวฉาก ค่า S/N และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนได้นามาใช้ในการศึกษาเพื่อศึกษาถึงลักษณะสมรรถนะของการกลึง การทดลองเป็ นการนาเอาเหล็กกล้า
คาร์บอนสูงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตร และความยาวเท่ากับ 470 มิลลิเมตรโดยใช้มดี กลึงทีท่ าจาก
เหล็กความเร็วรอบสูง และหาประสิทธิภาพการกลึงโดยวัดอัตราการกาจัดเศษที่ได้รบั คือค่า MRR (Material
Removal Rate) ทาการกาหนดปจั จัยทีศ่ กึ ษามี 3 ตัวแปร ได้แก่ ความเร็วเพลาหมุน อัตราการป้อน และ
ระยะการป้อนลึกจะถูกนามาพิจารณา ซึง่ สอดคล้องกับตารางแนวฉากทีเ่ หมาะสมในการเลือกเพื่อทาการทดลอง
สาหรับนามาใช้ในงานนี้ หลังจากนามาใช้ในการทดลองกับอัตราการกาจัดเศษทาการวัดค่าด้วยค่า S/N ทีไ่ ด้จาก
การคานวณ ดังนัน้ จานวนสาหรับการทดลองคือ 9 รัน (Run) และหลังจากทาการทดลองและยืนยันผลการทดลอง
พบว่าค่า S/N ทีแ่ สดงด้วยวิธกี ารทากุชเิ ป็ นวิธีการทีม่ ปี ระโยชน์ช่วยลดลงของจานวนปจั จัยทีท่ าการทดลองโดยที่
ไม่มผี ลกระทบใดๆต่อการทดลองนี้และยังสามารถช่วยประหยัดเวลาในการทดลองอีกด้วย
คาหลัก วิธกี ารทากุชิ กระบวนการกลึง ค่าพารามิเตอร์ของเครื่องจักร การผลิต
Abstract
Taguchi Method is a statistical approach to optimize the process parameters and improve the quality of
components that are manufactured. The objective of this study is to illustrate the procedure adopted in
using Taguchi Method to a machining or turning process operation. The orthogonal array, signal-to-noise
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ratio, and the analysis of variance are employed to study the performance characteristics on turning
operation. The experiment is turning the high carbon steel sizing a diameter of 25.4 mm and a length
of 470 mm by using a cutting tool made of the high speed steel. The machining efficiency is evaluated
by measuring the rate of turning scrap or Material Removal Rate (MRR). In this analysis, three factors
namely spindle speed; feed rate and depth of cut were considered. Accordingly, a suitable orthogonal
array was selected and experiments were conducted. After conducting the experiments the scrap or
Material Removal Rate (MRR) was measured and Signal to Noise ratio (S/N) was calculated. Therefore
the number of experiments are 9 runs and after doing experiment and confirmation test, it shows that
the Taguchi method is useful in reducing the number of factors that does not effect on this experiment
and saving the experimental time.
Keywords: Taguchi method, turning process, machining parameter, production
1. บทนา
เครื่องกลึง (Turning) เป็ นเครื่องจักรที่ทางานโดย
จับยึดชิน้ งานให้แน่นและชิน้ งานหมุนเพื่อทาการตัดเฉือน
โลหะชิ้นงานที่ถูกตัดเฉือนด้วยเครื่องกลึงซึ่งจะเคลื่อนที่
ไปตามความยาวของชิ้นงานที่ทาการตัดเฉือน การกลึง
ตัดเฉือนประกอบด้วย การกลึงปาดหน้า ลบคม กลึงปอก
กลึงเกลียว ตลอดจนการเจาะชิ้นงานบนเครื่องกลึงเป็ น
ต้น ซึง่ ต้องอาศัยความเร็วรอบ อัตราการป้อน และความ
ลึกในการตัดเฉือน รวมทัง้ น้ าหล่อเย็นทีช่ ่วยให้การกลึงมี
ประสิทธิภาพ เครื่องกลึงจึงนิยมใช้กนั อย่างแพร่หลาย
สามารถทาการผลิตได้หลากหลายรูปแบบส่วนเครื่องกลึง
ทีใ่ ช้ในการทดสอบหาประสิทธิภาพดังแสดงในรูปที่ 1
1.1 มีดกลึง (Cutting Tool )
มี ด กลึ ง ที่ ใ ช้ ง านโดยทั ว่ ไป จะท ามาจากเหล็ ก
เครื่องมือ (Tool steel) ทีต่ ้องทนความร้อนได้สงู มีความ
เหนี ย ว มีค วามแข็ง ตัว อย่ า งเช่ น เหล็ก รอบสูง (High
speed steel) ทังสเตนคาร์ไบต์ (Carbide tip) หรือเซรา
มิก (Ceramic) เป็ นต้น รูป ร่างลักษณะมีดกลึงที่ทาจาก
เหล็กรอบสูงจะมีทงั ้ ชนิดทีเ่ ป็ นแท่งใหญ่ไม่ต้องใช้ดา้ มจับ
ในขณะทางานและแท่งขนาดเล็กต้องอาศัยด้ามจับขณะ
ทางาน แต่ในงานวิจยั นี้จะเลือกมีดกลึงชนิดเป็ นแท่งใหญ่
ไม่ตอ้ งใช้ดา้ มจับทีท่ าจากวัสดุเหล็กรอบสูง (High speed
steel) ดังแสดงในรูปที่ 2 ส่วนรูปที่ 3 ตัวอย่างการกลึง
ปอกชิน้ งานด้วยมีดกลึงคมตัดขวา (Right hand tool)

รูปที่ 1 เครือ่ งกลึงทีใ่ ช้ในการหาประสิทธิภาพการทดสอบ [1]

รูปที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของมีดกลึงปอกขวา [1]

รูปร่างและลักษณะต่างๆ ของมีดกลึงอธิบายตาม
หมายเลขดังนี้
1.ความยาวคมตัด
2.ลาตัว
3.คมตัดหลัก
4.ปลายคมตัด
5.มุมหลบหรือมุมฟรีของคมตัด
6.ผิวข้างคมตัดรอง
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25.4 mm.

470 mm.
รูปที่ 4 ตัวอย่างขนาดชิน้ งานทีจ่ ะทาการกลึงปอก

1.3 อัตราการกาจัดเศษ (material removal rate,
MRR)
อัตราการกาจัดเศษ (MRR) เป็ นการวัดค่าจากก่อน
และหลัง น้ า หนั ก ของชิ้น งานจะใช้ใ นการค านวณและ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกาจัดเศษหาได้ดงั นี้

รูปที่ 3 ตัวอย่างการกลึงปอกขวา [1]

ในการกลึงประกอบด้วยความเร็ว และการเคลื่อนที่
ของเครื่ อ งมื อ ตั ด เฉื อ นที่ เ ป็ นลั ก ษณะเฉพาะของ
ค่าพารามิเตอร์ทงั ้ หลาย ค่าพารามิเตอร์ทถ่ี ูกเลือกสาหรับ
แต่ ล ะพื้ น ฐานในการท างานจะขึ้น อยู่ ว ัส ดุ ท่ีน ามาท า
ชิน้ งาน วัสดุ ขนาดเครื่องมือและค่าต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การกลึง ค่าพารามิเตอร์ในการกลึงชิน้ งานมีผลกระทบต่อ
กระบวนการปฏิบตั งิ านดังเช่น [1],[2]
1. ความเร็วในการตัด ความเร็วของผิวชิน้ งานจะมี
ความสัมพันธ์มุมขอบของเครื่องมือตัดเฉือนในระหว่างทา
การตัดเฉือน มีหน่วยเป็ น ฟุตต่อนาที (FSM)
2. ความเร็วเพลาหมุน ความเร็วในการหมุนของ
เพลาหมุ น กับ ชิ้น งาน มีห น่ ว ยเป็ น รอบต่ อ นาที (RPM)
ความเร็วเพลาหมุนต้องสัม พันธ์ก ับความเร็วในการตัด
เฉือนในขณะทีห่ มุนรอบของชิน้ งาน
3. อัตราการป้อน ความเร็วของเครื่องมือตัดเฉือน
ในการเคลื่อ นที่จ ะมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ชิ้น งานตามที่ใ ช้
เครื่องมือในการตัดเฉือน อัตราการป้อนจะทาการวัดเป็ น
หน่วย มิลลิเมตรต่อรอบ (mm/rev)
4. ระยะป้อนลึกความลึกสาหรับเครื่องมือระหว่าง
เส้ น รั ศ มี ข องชิ้ น งานในขณะที่ ท าการตั ด เฉื อ นของ
เครื่องจักร ระยะป้อนลึกขนาดความกว้างจะต้องการอัตรา
การป้ อนที่ต่ าหรือมิฉ ะนัน้ ความลึก ในการตัด เฉือ นมาก
เกินไปของเครื่องมือจะทาให้อายุคมมีดลดลง [1],[2]
1.2 วัสดุชิ้นงานที่ทาการศึกษา
วัสดุทน่ี ามาทาชิน้ งานจะเลือกเหล็กเหนียวสาหรับทา
การทดลองเพื่อ หาค่ า ที่ดีท่ีสุ ด ต่ อ อัต ราการก าจัด เศษ
(Material removal rate, MRR) โดยที่วสั ดุชน้ิ งานดัง
แสดงในรูปที่ 4

น้าหนักเริม่ ต้น – น้าหนักสุดท้าย
เวลาทีใ่ ช้การผลิต

(1)

MRR คือการคานวณค่าทีไ่ ด้จากการทดลอง ส่วน
การพิจ ารณาปรับ แก้ ไ ขด้ว ยอัต ราส่ ว น S/N จะใช้
โปรแกรม Minitab release 15.00 มาช่วยในการคานวณ
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ เป็ นการนาเอาเทคนิควิธกี ารทากุ
ชิมาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อทาการตรวจสอบอัตราการ
น าเอาเศษวั ส ดุ อ อกจากชิ้ น งานจากเหล็ ก เหนี ย ว
(แกนเพลาลูกหินขัดข้าว) ทีน่ ามาทดสอบโดยทดสอบกับ
มีดกลึงทีท่ ามาจากวัสดุเหล็กรอบสูง โดยปจั จัยทีค่ วบคุม
ได้แก่ ความเร็วเพลาหมุน อัตราการป้อนและระยะป้อน
ลึกเพื่อวิเคราะห์ผลที่ได้กบั กระบวนการกลึงชิ้นงานด้วย
เครื่องกลึงทีใ่ ช้ในการผลิต
การออกแบบการทดลองโดยวิธีการทากุชิ เป็ นการ
ประยุกต์การออกแบบการทดลอง ปจั จัยควบคุม(Control
Factor) ปจั จัยทีค่ วบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Factor)
หรือ Noise Factor ซึง่ ตัวแปรเหล่านี้ยงั เป็ นแหล่งของ
ความผันแปรอีกด้วย ซึง่ อิทธิพลทีเ่ กิดจากตัวแปรเหล่านี้
ไม่สามารถที่จะกาจัดได้ เพราะฉะนัน้ หน้ าที่หลักของ
วิธกี ารทากุชิ คือการลดความผันแปรของผลิตภัณฑ์ โดย
ทาการเลือกปรับปจั จัยควบคุม (Control Factor) ผลการ
ทดลองข้อมูลดิบจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนของ
Signal to Noise (S/N Ratio) ซึง่ มีความสาคัญเป็ นอย่าง
มาก ในการหาเป้าหมายที่ถู กต้องเพื่อหาค่ าที่ดีท่สี ุด
(Optimize) โดยทีค่ ุณลักษณะของ S/N Ratio สามารถ
แบ่งออกได้เป็ น 3 ชนิด คือ Small – the – Better Type
9
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Problem, Nominal – the – Best – Type Problem และ
Larger – the – Better Type Problem และประโยชน์ท่ี
ได้ จ ากวิธีก ารทากุ ชิเ ป็ น การช่ ว ยลดจ านวนของการ
ทดลอง ทาให้ประหยัดเวลา และ ต้นทุนในการทดลอง
ช่วยทาให้การทดลองง่ายสะดวกยิง่ ขึน้ และให้ผลลัพธ์เป็ น
ที่น่ า เชื่อ ถือ ได้ท าให้ผ ลิต ภัณ ฑ์มีค วามเชื่อ มัน่ มากขึ้น
[1],[3]

ตารางที่ 1 ส่วนตัวแปรทีไ่ ม่ต้องการศึกษาจะต้องกาหนด
วิธีการควบคุมตัวแปรเพื่อให้ความแปรปรวนเนื่องจาก
ปจั จัยภายนอก เกิดขึน้ น้อยที่สุดเช่น อุณหภูมภิ ายนอก
และสถานที่ทาการทดลองตลอดจนผูป้ ฏิบตั งิ าน เป็ นต้น
[1]
ั ยและพารามิเตอร์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการทดลอง [1]
ตารางที่ 1 ปจจั
ั ยควบคุม
ปจจั
ระดับการทดลอง
MRR
1
2
3
ความเร็วเพลาหมุน 220 380 510
(rev/min)
อัตราการป้อน
1.033 1.147 1.392
(mm/rev)
ระยะป้อนลึก
0.5
0.6 0.75
(mm)

2. วิ ธีการดาเนิ นการทดลอง
2.1 ขัน้ ตอนการทดสอบเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพมี
ขัน้ ตอนดังแสดงในรูปที่ 5
เตรียมวัสดุ
- เหล็กเพลาเหนียวจานวน 9 ชิน้

ปัจจัยควบคุม
-ความเร็วเพลา
หมุน
-อัตราการป้อน
-ระยะป้อนลึก

2.2 การออกแบบการทดลองโดยวิ ธีการทากุชิ
วิธกี ารทากุชมิ ขี นั ้ ตอนทีส่ าคัญ 4 ขัน้ ตอนคือ
1. กาหนดปญั หา 2. วางแผนการทดลอง
3. วิเคราะห์ผลลัพธ์ และ 4. ทดลองเพื่อยืนยันผล

ทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพ
ตามที่ได้ออกแบบไว้ด้วย
วิ ธีการทากุชิ

2.2.1 วิ ธีการทากุชิ
วิธี ท างวิศ วกรรมคุ ณ ภาพเสนอโดย ทากุ ชิ คื อ
เทคนิ ค ที่มี ค วามรู้ ท่ีดี เ ป็ น การเตรีย มการของวิ ธีก าร
ดาเนิ น งานอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและมีร ะบบแบบแผน
ส าห รั บ ท า กา รศึ ก ษา หา ค่ า ที่ เ หมา ะสมที่ สุ ด ของ
กระบวนการ ข้อ ก าหนดของทากุ ชิ คือ คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ในช่วงระยะเวลาสัดส่วนของเสียโดยผลิตภัณฑ์
บางสิ่ง บางอย่ า งที่สู ญ เสีย ซึ่ง ไม่ ส ามารถหลีก เลี่ย งได้
จนกระทังเกิ
่ ดความเบี่ยงเบนสาหรับคุณลักษณะเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นความต้องการสาหรับค่าเป้าหมาย
ของวิธกี ารทากุชแิ ละถูกเรียกว่า ความสูญเสียทีห่ ลีกเลีย่ ง
ไม่ได้จนถึงค่าที่เบี่ยงเบน ปจั จัยที่ควบคุมไม่ได้เป็ นอีก
สาเหตุหนึ่งของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ทเ่ี บีย่ งเบนจาก
ค่าเป้าหมายนัน้ ๆ ถูกเรียกว่าปจั จัย Noise ทีม่ อี ยู่ภายใน
และภายนอก สามารถทาการศึกษาผลกระทบของหนึ่ง
ปจั จัยภายใต้ผลลัพธ์ การรวมเอาปจั จัยหลายๆตัวทีด่ ที ส่ี ดุ
จึงถูกนามาพิจารณา [4]
ทากุชไิ ด้เสนอ 8 ขัน้ ตอนมาตรฐานดังนี้
1. จาแนกการดาเนินงานหลัก ซึง่ อาจจะส่งผล

ทาการตรวจวัดและ
ตรวจสอบด้วยสายตา

ตรวจสอบ
ค่าทีด่ ที ส่ี ุด

รูปที่ 5 ขันตอนการทดสอบของกระบวนการกลึ
้
งเพือ่ หาค่าทีด่ ที ส่ี ุด
ด้วยวิธกี ารทากุช ิ [1]

2.1.1 ตัวแปรที่ต้องการศึกษา
เมื่อผู้ออกแบบการทดลองทราบจานวนของปจั จัย
ควบคุม (Control factor) และระดับของปจั จัยควบคุม
(Control factor level) ทีไ่ ด้ออกแบบไว้ โดยนาค่าทัง้ สอง
นี้มาทาการพิจารณาเลือกใช้ชนิด Orthogonal array การ
ใช้ Orthogonal array ซึง่ จะทาให้สามารถหาอิทธิพลของ
ป จั จัย ที่มีห ลายป จั จัย ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพในการ
ก าหนดป จั จัย ควบคุ ม หรือ ตัว แปรที่ไ ด้อ อกแบบไว้ใ น
Orthogonal array อย่างเหมาะสม ดังขัน้ ตอนต่อไปนี้ [1]
พิจ ารณาตัว แปรที่มีผ ลต่ อ กระบวนการกลึง ด้ว ย
เครื่องกลึงประกอบด้วย 3 ตัวแปร 3 ระดับ ดังแสดงใน
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2.3.1 ศึกษาปัจจัยที่เหมาะสม
ปจั จัยที่เหมาะสมต่อการกลึงด้วยกระบวนการกลึง
สาหรับมีดกลึงที่ทามาจากเหล็กรอบสูงกับชิ้นงานที่เป็ น
เหล็กกล้าผสมคาร์บอนสูง โดยวิธกี ารทากุชิ
การออกแบบการทดลองด้วยวิธี Taguchi ในการ
ทดลองนี้ได้ศึกษาปจั จัยที่มีผลต่ อกระบวนการกลึงด้วย
เครื่องกลึงกับมีดกลึงและชิ้นงานที่นามาทดสอบ ซึ่งมี
ทัง้ หมด 3 ปจั จัยโดยแต่ละปจั จัยมี 3 ระดับ ใช้
Orthogonal array (OAs) แบบ L-9 (33) ทาการทดลอง
ครัง้ แรกเพื่อ ยืนยันผลการทดลองเพื่อหาประสิท ธิภ าพ
ดังนัน้ จึงได้ทาการทดลองเท่ากับ 9 รัน(Run) หรือ 9
ลาดับการทดลอง ประกอบด้วยจ านวนการทดลองที่
ขึน้ อยู่กบั ระดับของปจั จัยทีก่ าหนดดังแสดงในตารางที่ 2
และค่าทีไ่ ด้จากการทดลองดังแสดงในตารางที่ 3

กระทบข้างเคียงและโหมดความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้
2. จาแนกปจั จัย Noise ภายใต้เงื่อนไขของการ
ทดสอบ และลักษณะเฉพาะของคุณภาพ
3. จาแนกเป้าหมายของการดาเนินงานจนได้ค่าทีด่ ี
ทีส่ ดุ
4. จาแนกปจั จัยควบคุมและระดับต่างๆ
5. เลือก การทดลองเมตริกซ์แบบ Orthogonal
array
6. ดาเนินการทดลองแบบเมตริกซ์
7. วิเคราะห์ขอ้ มูล ทานายผลในระดับทีค่ าดหวัง
และสมรรถนะขบวนการทีด่ ที ส่ี ดุ
8. ดาเนินการทดลองเพื่อพิสจู น์ความจริงและวาง
แผนการดาเนินงานในอนาคต [5]
2.2.2 นิ ยามของวิ ธีการทากุชิ (Definition Taguchi
Method)
ทากุชเิ ป็ นการคิดวิธใี หม่โดยการดาเนินการออกแบบ
ทดลองซึ่งเป็ นพื้นฐานการแนะนาในข้อจากัดที่ดี วิธกี าร
ทากุ ชิใ ช้ ก ารจัด ล าดับ แบบพิเ ศษเรีย กว่ า ล าดับ ของ
Orthogonal มาตรฐานการจัดลาดับเป็ นการกาหนดทีเ่ ป็ น
แนวทางการดาเนินงานของจานวนตัวเลขทีม่ คี ่าน้อยสุด
สาหรับการทดลองซึ่งสามารถกาหนดให้ข้อมูลมีความ
ละเอี ย ดมากสุ ด ของป จั จัย ทั ง้ หมดที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สมรรถนะของค่าพารามิเตอร์เหล่านัน้ [6]
2.3 การคานวณ
หลัง จากเลือ กข้อ มู ล ท าการวิเ คราะห์ ห าค่ า เฉลี่ย
สาหรับการคานวณด้วยอัตราส่วน S/N อัตราส่วน S/N
เป็ นความเข้าใจทางด้านคุณภาพมุ่งเน้ นไปที่ผลกระทบ
ส าหรั บ การเปลี่ ย นแปลงโดยค่ า พารามิ เ ตอร์ ข อง
กระบวนการในสมรรถนะของกระบวนการหรือผลผลิตที่
ได้จากการทดลอง ซึ่ง คุณลัก ษณะของ อัต ราส่วน S/N
แบ่งได้เป็ น 3 ชนิด ดังทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ และในงานวิจยั นี้
เลือก ปญั หาชนิด Larger – the – Better Type Problem
เป็ นการสมมติอตั ราส่วน S/N เป้าหมายคือค่าสูงสุดของ
ผลตอบและเป็ นค่าทีเ่ หมาะสมหาได้จากสูตรดังนี้
1
1 
S / N L  10 log  2 
yi 
n

ตารางที่ 2 L-9 (33) Orthogonal array
ปจั จัย

ลาดับ
ทดลอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

220
220
220
380
380
380
510
510
510

MRR

1.033
1.147
1.392
1.033
1.147
1.392
1.033
1.147
1.392

0.50
0.60
0.75
0.60
0.75
0.50
0.75
0.50
0.60

-

ตารางที่ 3 Taguchi orthogonal array และผลลัพธ์ทไ่ี ด้
Job No.

A

B

C

D

E

F

G

H

1

220

1.033

0.5

14.82

295

275

20

1.350

2

220

1.147

0.6

13.75

288

271

17

1.236

3
4

220
350

1.392
1.033

0.75
0.6

10.14
8.88

289
298

272
278

17
20

1.677
2.252

5

350

1.147

0.75

9.8

290

271

19

1.939

6

350

1.392

0.5

9.99

286

267

19

1.902

7
8

510
510

1.033
1.147

0.75
0.5

9.79
8.95

277
284

265
276

12
8

1.226
0.894

9

510

1.392

0.6

7.77

290

279

11

1.416

หมายเหตุ:
A = Spindle of speed (RPM), B = Feed of rate (mm/rev)
C = Dept of cut (mm), D = Time (sec)
E = Initial weight (g), F = Final weight (g)
G = Different of weight (g) ,H = Material removal rate (MRR)

(2)
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3. อภิ ปรายผล
3.1 ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการกลึงด้วย
เครือ่ งกลึงกับมีดกลึงที่ทาจากเหล็กรอบสูง
เมื่อท าการกลึงชิ้นงานด้วยเครื่อ งกลึง ที่วสั ดุ ทามีด
กลึงเป็ นเหล็กรอบสูง และนาไปทดสอบหาประสิทธิภาพ
ของอัตราการกาจัดเศษตามสภาวะทีไ่ ด้จากการออกแบบ
โดยวิธกี ารทากุชทิ งั ้ 9 การทดลอง และนาชิน้ งานทีไ่ ด้มา
ทาการวัดเพื่อหาค่าน้ าหนักและจากการจับเวลา ส่วน
เวลาในการกลึงเป็ นการบันทึกโดยการจับเวลาและวัดค่า
สุ ด ท้า ยของการกลึง งานทัง้ หมด อัต ราการก าจัด เศษ
(Material removal rate, MRR) เป็ นการคานวณโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่าง (น้าหนักเริม่ ต้น - น้ าหนักสุดท้าย /
เวลาในการกลึงหรือการผลิต) และจากการวิเคราะห์พบว่า
การทดลองที่ทาให้ได้ค่าสภาวะเหมาะสมทีส่ ุด คือ การ
ทดลองลาดับที่ 8 โดยมีปจั จัยทีห่ นึ่งได้แก่ ความเร็วเพลา
หมุน 510 รอบต่ อนาที ปจั จัยที่สองคืออัตราการป้อน
เท่ากับ 1.147 มิลลิเมตรต่ อรอบและปจั จัยที่สามเป็ น
ระยะการป้อนลึก 0.50 มิลลิเมตร ได้อตั ราการกาจัดเศษ
น้อยที่สุดเท่ากับ 0.894 กรัมต่อวินาทีใช้เวลาน้อยสุดที่
8.95 นาที ส่วนอัตราการกาจัดเศษสูงทีส่ ุดอยู่ทล่ี าดับการ
ทดลองที่ 4 โดยมีปจั จัยทีห่ นึ่งได้แก่ ความเร็วเพลาหมุน
380 รอบต่อนาที ปจั จัยที่สองคืออัตราการป้อนเท่ากับ
1.033 มิลลิเมตรต่อรอบและปจั จัยที่สามเป็ นระยะการ
ป้อนลึก 0.60 มิลลิเมตร ได้อตั ราการกาจัดเศษทีส่ งู ทีส่ ุด
เท่ากับ 2.252 กรัมต่อวินาทีใช้เวลา 8.88 นาที ส่วนลาดับ
การทดลองทีเ่ หลือของแต่ละปจั จัยแต่ละระดับดังแสดงใน
ตารางที่ 3
3.2 การวิ เคราะห์ผลลัพธ์
หลังจากหาค่าทัง้ หมดทีไ่ ด้จากหุ่นจาลองสัมประสิทธิ ์
สาหรับอัตราส่วน S/N ดังแสดงในตารางที่ 4 ทีไ่ ด้จากการ
ค านวณและกราฟที่ต่ า งชนิ ด สาหรับ การวิเ คราะห์โ ดย
โปรแกรม Minitab release 15.00 ซึง่ ในงานวิจยั นี้จะทา
อยู่บนพืน้ ฐานการวิเคราะห์ทงั ้ หมดด้วยวิธกี ารทากุชโิ ดย
การตัดสินใจด้วยผลกระทบหลักสาหรับค่าพารามิเตอร์
ของกระบวนการ ท าการดาเนิ น การด้ว ยการวิเ คราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์
ความถดถอย สัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ และการกาหนด
เงื่อนไขค่าพารามิเตอร์ท่ดี ที ่สี ุด การวิเคราะห์ผลกระทบ

หลั ก เป็ นการน ามาใช้ ใ นการศึ ก ษานี้ แ นวโน้ ม ของ
ผลกระทบแต่ละปจั จัยดังแสดงในรูปที่ 6
Main Effects Plot for SN ratios
Data Means

SS

FE

6

Mean of SN ratios

4
2
220

350
DC

510

0.50

0.60

0.75

1.033

1.147

1.392

6
4
2

Signal-to-noise: Larger is better

ั ยควบคุมสาหรับอัตราส่วน S/N
รูปที่ 6 ผลกระทบของปจจั

ในส่ ว นของการค านวณหาสัม ประสิท ธิแ์ ละการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนดัง แสดงในตารางที่ 4 และ 5
ตามลาดับ
ตารางที่ 4 หุ่นจาลองสัมประสิทธิส์ าหรับอัตราส่วน S/N
Estimated model coefficients for SN ratios
Term
Constant

Coef
3.4594

SE Coef
0.2120

T
16.318

P
0.004

SS 220

-0.4811

0.2998

-1.605

0.250

SS 350
FE 1.033

2.6695
0.3486

0.2998
0.2998

8.904
1.163

0.012
0.365

FE 1.147

-1.2531

0.2998

-4.180

0.053

DC 0.50

-1.0551

0.2998

-3.519

0.072

DC 0.60

0.5122

0.2998

1.708

0.230

S = 0.6360 R-Sq = 98.4% R-Sq(adj) = 93.5%

จากตารางที่ 4 ผลลัพธ์สมั ประสิทธิส์ าหรับอัตราส่วน
S/Nn ของกระบวนการกลึงที่ระดับนัยสาคัญ 5%(0.05)
คือ ค่ า ความเร็ว เพลาหมุ น ที่ 350 รอบต่ อ นาที มี
นัย สาคัญ ส่ ว นตารางที่ 5 ผลลัพ ธ์ก ารวิเ คราะห์ค วาม
แปรปรวนของค่าความเร็วเพลาหมุนของกระบวนการกลึง
ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 5% (0.05) คือค่าความเร็วเพลาหมุนมี
นั ย ส าคั ญ ส่ ว นป จั จั ย ที่ เ หลื อ ไม่ มี นั ย ส าคั ญ ส าหรั บ
กระบวนการกลึงในการศึกษานี้
12
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสาหรับอัตราส่วน S/N
Analysis of variance for SN ratios
Source
DF Seq SS Adj SS

Adj MS

F

P

SS

2

36.4413

36.4413

18.2207

18.2207

0.022

FE

2

7.5294

7.5294

3.7647

9.31

0.097

DC

2

5.0110

5.0110

2.5055

6.19

0.139

Residual
Error

2

0.8090

0.8090

.4045

Total

8

49.7907

เครื่องกลึง ถ้าได้มกี ารวางแผนการทางานทีด่ หี รือศึกษา
หลักการทางานของเครื่องจักร วัสดุตลอดจนอุปกรณ์ทใ่ี ช้
ในการผลิต จะช่ ว ยลดต้น ทุน การผลิต ประหยัด เวลามี
ความปลอดภัยในการทางานและทาให้ของเสียมีน้อย
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สาขาวิช าเทคโนโลยีอุ ตสาหการ คณะ
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รูปแบบการประมาณค่าสัมประสิทธิส์ าหรับอัตราส่วน S/N
ค่า P-Value ของค่าคงที่ เท่ากับ 0.004 และการปรับค่า
สัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจเท่ากับ 93.5 % แสดงดังตารางที่
4 ส่วนในการวิเคราะห์ความแปรปรวนจาก P-Value
อัตราส่วน S/N มีค่าเท่ากับ 0.022 ดังแสดงในตารางที่ 5
และสมการสัมประสิท ธิค์ วามถดถอยสาหรับ อัตราส่ว น
S/N ของ % MRR คือ
% MRR = 3.4594+(SS220)(0.4811)+(SS350)(2.6695)
+(FE1.033)(0.3486)+(FE1.147)(-1.2531)+(DC0.50)
(-1/0551)+(DC0.60)(0.5122)
(3)
4. สรุปผลการทดลอง
ในงานวิจ ัยนี้พิจารณาผลกระทบหลักในการป้อ น
ค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการกลึงในการกลึงชิ้นงานที่
ทาจากเหล็กกล้าผสมคาร์บ อนสูง และมีดกลึงที่ทาจาก
เหล็ก รอบสูง โดยใช้วิธีก ารทากุชินัน้ พบว่า สภาวะที่
เหมาะสมคือความเร็วเพลาหมุน 510 รอบต่อนาที อัตรา
การป้อน 1.147 มิลลิเมตรต่อรอบ และระยะการป้อนลึก
เท่ากับ 0.50 มิลลิเมตรทาให้ได้รอ้ ยละอัตราการกาจัดเศษ
อยู่ท่ี 0.894 กรัมต่ อวินาที ใช้เวลาในการกลึงน้ อยสุด
เท่ากับ 8.95 นาที ดังนัน้ วิธีการทากุชิสามารถนามา
ออกแบบกระบวนการกลึงด้วยการกลึงโดยใช้มดี กลึงทีท่ า
จากเหล็กรอบสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสภาวะ
ดัง กล่ า วจะถู ก น าไปใช้เ พื่อ เป็ น แนวทางในการพัฒ นา
ทักษะของนักศึกษาจะได้เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
กระบวนการท างานในภาคปฏิบ ัติโ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง
ทัก ษะทางด้า นการใช้เ ครื่อ งจัก รที่ใ ช้ ใ นการผลิต เช่ น
13
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การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์กนุ เชียงด้วยเทคนิ คการกระจายหน้ าที่เชิ งคุณภาพ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงโดยการนาแนวคิดการใช้เทคนิคการกระจาย
หน้ าที่เชิง คุณภาพ ร่ วมกับการออกแบบการทดลองมาประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้ าที่เชิงคุ ณภาพเป็ น
เครื่องมือในการหาความต้องการของลูกค้าทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์กุนเชียงจากนัน้ จึงทดลองเพื่อออกแบบส่วนผสมให้ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า โดยการดาเนินการวิจยั เริม่ จากสร้างแบบสอบถามทีไ่ ด้จากการแปลงเสียงของลูกค้า
ไปสู่ช่วงเทคนิคการกระจายหน้ าที่เชิงคุณภาพในเฟสที่ 1 หรือบ้านแห่งคุณภาพ เพื่อค้นหาและอธิบายความ
ต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้าทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์กุนเชียง โดยนามาเปรียบเทียบการผลิตภัณฑ์ใหม่ทอ่ี อกแบบส่วนผสม
ด้วยเทคนิค Mixture design ในแบบ Extreme Vertices เพื่อปรับปรุงรสสัมผัสให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นได้ว่าเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและการออกแบบการทดลองสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหาร (กุนเชียง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ช่วยให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุดและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้ ด้วย
คาหลัก การกระจายหน้าทีเ่ ชิงคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร กุนเชียง
Abstract
This research is aimed to develop the Chinese sausages using Quality Function Deployment (QFD) and
Design of Experiment (DOE). QFD is the tools for analyzing voice of customer. The DOE is use to
analyze the ingredient ratio to conform to voice of customer. This research is started by developing the
questionnaire for collecting data to QFD phase 1.Extreme Vertices Mixture Design Approach is then used
to achieve the suitable ingredient ratio. The result of this study show that QFD and DOE are the effective
tools to improve food product and increase the customer satisfaction.
Keywords: Quality Function Deployment, Product Development, Food, Chinese Sausage
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1. บทนา
ป ัจ จุ บ ั น อุ ตสาห กร รม อ าห าร แป รรู ป ยั ง เป็ น
อุตสาหกรรมอีกประเภททีม่ กี ารเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐและยังสามารถใช้
วัตถุ ดิบในการแปรรูปที่ได้จากภายในประเทศเป็ นส่วน
ใหญ่จงึ ถือว่าเป็ นอีกหนึ่งประเภทในอุตสาหกรรมทีส่ าคัญ
ของไทย เนื่องจากสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลผลิต
จากภาคการเกษตร ทาให้ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2557
(มกราคม - มิถุนายน) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสร้าง
รายได้ให้กบั ประเทศกว่า 5 - 6 แสนล้านบาท [1] แต่ดว้ ย
ในปจั จุบนั อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีการแข่งขันสูงและ
ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคนั ้ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลาสืบเนื่องจากเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตัด สิน ใจ อีก ทัง้ ทางด้า นผู้บ ริโ ภคยัง เป็ น ผู้ก าหนด
ทิศทางทีม่ ผี ลต่อความต่อการในด้านต่างๆของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์มากขึน้ ด้วย
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปประเภทกุนเชียงหมูเป็ นอีก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห นึ่ ง ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน ในท้ อ งตลาดสู ง มาก
เนื่องจากมีการผลิตทีห่ ลายสูตรหลายรูปแบบตามลักษณะ
ของท้ อ งถิ่ น และภู มิภ าคนั ้น ๆประกอบกับ ในป จั จุ บ ัน
ทางด้ า นผู้ บ ริโ ภคได้ เ ริ่ม ใส่ ใ จในเรื่อ งสุ ข ภาพมากขึ้น
ผลิตภัณฑ์กุนเชียงจึงมีขอ้ เปรียบเทียบทางการตลาดใน
ด้านต่างๆมากขึน้ ตามไปด้วย
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ นาเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิง
คุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD) มาใช้ใน
การหาความต้ อ งการของลู ก ค้า และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์
อาหารแปรรู ป ประเภทกุ น เชีย งหมู เ พื่อ ให้ ผ ลิต ภัณ ฑ์
ต้นแบบทีต่ รงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคโดยตรง

บริษัทโตโยต้าได้นามาประยุกต์ใช้จนกระทังแพร่
่
หลาย
โดยต่ อมาบริษัทโตโยต้าได้บงั คับให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ส่ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ข้ า บริ ษั ท โตโยต้ า ทัง้ หมดใช้ เ ทคนิ ค การ
กระจายหน้าทีท่ างคุณภาพ เพื่อช่วยควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ทาให้ปจั จุบนั นี้เทคนิคการกระจายหน้าทีท่ าง
คุณภาพ ได้ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม
ต่างๆ [2]
2.2 ความหมายของเทคนิ คการกระจายหน้ าที่ เชิ ง
คุณภาพ
เทคนิ ค การกระจายหน้ า ที่ เ ชิง คุ ณ ภาพ (Quality
Function Deployment: QFD) เป็ นเทคนิคทางวิศวกรรม
ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การวางพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี อ ยู่ หรื อ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทก่ี ารตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม
ลู ก ค้ า เป็ น หลัก อย่ า งเป็ น ระบบ ซึ่ง จะช่ ว ยระบุ ค วาม
ต้องการของลูกค้าให้ชดั เจนขึน้ โดยอาศัยหลักการแปลง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทีร่ วบรวมได้ดว้ ยเทคนิคเชิง
วิศ วกรรมและประเมิน คุ ณ ลัก ษณะเพื่อ ให้ ผ ลิต ภัณ ฑ์
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
โดยทีค่ ุณภาพผลิตภัณฑ์โดยรวมทัง้ หมดจะเกิดจากการ
เชื่ อ มโยงความสัม พัน ธ์ ข องแต่ ล ะป จั จัย หรื อ ความ
ต้อ งการในตัว ของผลิต ภัณ ฑ์นั น้ ๆ และจะแสดงลาดับ
ความสาคัญของปจั จัยที่มผี ลต่อความต้องการของลูกค้า
ในส่วนของบ้านแห่งคุณภาพ (House Of Quality) และจะ
เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านัน้ ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังรูปที1่

2.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ที่มาของเทคนิ คการกระจายหน้ าที่เชิ งคุณภาพ
เทคนิ ค การกระจายหน้ า ที่ท างคุ ณ ภาพ (Quality
Function Deployment: QFD) ถูกพัฒนาขึน้ ครัง้ แรกใน
ประเทศญี่ปุ่น โดย Professors Shigeru Mizuno และ
Dr.Yoji Akao ได้พฒ
ั นาวิธกี ารทีจ่ ะพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีต รงตามความต้อ งการของลูก ค้าก่ อ นที่จ ะ
ผลิตจริงซึง่ นามาประยุกต์ใช้เป็ นครัง้ แรกกับผลิตภัณฑ์ถงั
เก็บน้ ามันที่อู่ต่อเรือของบริษัท Kobe Shipyards of
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. และในเวลาต่อมา

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของบ้านแห่งคุณภาพ
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3. วิ ธีดาเนิ นการวิจยั
3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กุน เชีย งหมู (Chinese Sausage) หมายถึง ไส้
กรอกชนิดหนึ่งทาจากเนื้อหมูและไขมันหมู ที่นามาบด
หยาบแล้ ว ผสมเครื่ อ งปรุ ง เช่ น น้ า ตาล เกลื อ และ
ส่วนประกอบอื่นทีเ่ หมาะสม เช่น เครื่องเทศและสมุนไพร
ซีอ๊วิ นาไปบรรจุไส้โดยอาจหมักก่ อนบรรจุ หรือไม่ก็ได้
แล้วทาให้แห้ง กุนเชียงเป็ นไส้กรอกแห้งมีต้นกาเนิดจาก
ประเทศจีน จัดเป็ นไส้กรอกบดหยาบ (Coarse ground
sausage) ซึง่ กุนเชียงทีจ่ าหน่ายในท้องตลาดมีอยู่ 2 แบบ
1. กุนเชียงแบบกวางตุ้ง ซึ่งมีส่วนผสมของเนื้อแดงมาก
มีไ ขมัน น้ อ ย ส่ว นผิว นอกจะเหี่ย วย่ น เมื่อ จับ ดูจ ะรู้ สึก
ค่อนข้างแห้ง มีรสเค็มมากกว่าหวาน เมื่อนามาประกอบ
อาหารจะแข็งกว่าแบบอื่นๆ ราคาจะแพงกว่า
2. กุนเชียงแบบแต้จวิ๋ มีส่วนผสมของเนื้อแดงน้ อยกว่า
แบบกุนเชียงแบบกวางตุง้ จึงทาให้ผวิ เรียบเนียนเมื่อจับดู
จะรูส้ กึ นุ่มมือ มีรสหวานนาเค็ม เมื่อนามาประกอบอาหาร
จะไม่แข็ง ราคาถูกกว่า [3]
โดยผลิต ภัณฑ์ตัว อย่ า งทางผู้วิจ ัย ใช้กุ น เชีย งในที่
ผลิตในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หนึ่ ง
ต าบลหนึ่ ง ผลิต ภัณ ฑ์ (OTOP) 5 ดาวเป็ น ผลิต ภัณ ฑ์
กรณีศกึ ษา โดยเป็ นผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมูของกรณีศกึ ษา
มีส่วนผสมดังตารางที่ 1 และมีขนั ้ ตอนการผลิตตามรูปที่
2

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการผลิตกุนเชียงของผลิตภัณฑ์กรณีศกึ ษา

ตารางที่ 1 ส่วนผสมของกุนเชียงผลิตภัณฑ์กรณีศกึ ษา

ส่วนผสม

ร้อยละ
โดยหนัก

เนื้อหมู
มันหมู
น้าตาล
เกลือ
พริกไทย
ซีอว๊ิ ขาว

80
10
8
2
1 ช้อนชา
1 ช้อนชา

3.2 สารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ
ในส่วนของขัน้ ตอนการสารวจและเก็บรวบรวมความ
ต้องการของลูกค้าจะเป็ นในส่วนการสร้างแบบสอบถาม
เพื่อนาไปหาความต้องการของลูกค้าทีช่ ดั เจนมากขึน้ โดย
มีขนั ้ ตอนดังนี้
3.2.1สัมภาษณ์ลูกค้า
เก็บรวบรวมเสียงเรียกร้องของลูกค้า หรือถ้อยคา
ของลูกค้าลูกค้า (Voice of Customer; VOC) เกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์กุนเชียง ในเบือ้ งต้นได้ทาการกาหนดกลุ่มของ
ลูกค้าทีเ่ ป็ นเป้าหมายโดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบสุม่ ไม่จากัด
เพศ อายุ อาชีพ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
ทาการสนทนากับกลุ่มลูกค้าโดยอาศัยการสอบถาม
กับบุคคลที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้รบั จาก

17

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

การสนทนาจากกลุ่มนี้เป็ นตัวออกแบบ แบบสอบถามเพื่อ
รวบรวมเสียงลูกค้าในลักษณะต่อไป โดยใช้กลุ่มลูกค้า
กลุ่ม นี้เป็ นตัวแทน โดยเนื้อ หาในการสนทนาจะมีอ ยู่ 3
หัวข้อหลักดังนี้
1 ท่ า นมี ค วามคิ ด อย่ า งไรเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
กุนเชียงทีข่ ายทัวไป
่
2 ท่านต้องการให้ผลิตภัณฑ์กุนเชียงเป็ นอย่า งไร/
คุณลักษณะต้องหารเป็ นอย่างไร
3 ในการตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กุ น เชี ย ง ท่ า น
พิจารณาจากเกณฑ์ใดบ้าง
3.2.2 การสร้างแบบสอบถาม
จากการสัมภาษณ์ลูกค้าทาให้ได้ความต้องการของ
ลูกค้า หรือเสียงของลูกค้าทีผ่ ่านจากจัดเรียงแล้วทาให้ได้
ข้อ มู ล ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ ผลิต ภัณ ฑ์ กุ น เชี ย ง จึง น ามาใช้
แผนผังกลุ่มเชื่อมโย (Affinity Diagram) เพื่อจัดหมวดหมู่
ตามองค์ประกอบของลักษณะปจั จัยนัน้ ๆเพื่อง่ายแก่การ
จัดเรียงข้อมูลเพื่อสร้างแบบสอบถามหลังจากนัน้ นากลุ่ม
ของถ้อยคาความต้องการดังกล่าวมาวิเคราะห์รวมความ
ต้องการที่คล้า ยกัน หรือ ซ้า ซ้อ นกัน เข้าด้วยกัน โดยใช้
แผนผัง ต้ น ไม้ (Tree Diagram) เพื่อ ให้ง่ า ยต่ อ การ
พิจ ารณาคุ ณลัก ษณะที่ซ้ า ซ้อ นกัน และตัด คุ ณลัก ษณะ
ดังกล่าวออกเพื่อสร้างแบบสอบถามที่ชดั เจนไม่ซ้าซ้อน
กัน
เมื่อนาความต้องการดังกล่าวมาจัดทาแบบสอบถาม
เพื่อสารวจคะแนนความสาคัญและผลต่อความพึงพอใจใน
แต่ ล ะป จั จัย ความต้อ งการเหล่ า นี้ ว่ า มีผ ลต่ อ ความพึง
พอใจมากน้อยเพียงใด โดยในแบบสอบถามได้กาหนด
ระดับ คะแนนไว้ท งั ้ หมด 5 ระดับ คะแนน โดยในแต่ ล ะ
ระดับ คะแนนจะตัว แสดงความส าคัญ ของคุ ณ ลัก ษณะ
ป จั จัย และผลกระทบต่ อ ความพึง พอใจอัน น าไปสู่ก าร
ตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ไ ด้ โดยกาหนดความสาคัญ ของ
ระดับคะแนนได้ดงั นี้ แ ละได้ลกั ษณะแบบสอบถามตาม
ตารางที่ 2

2 หมายถึง สาคัญน้อยและมีผลต่อความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง สาคัญน้อยทีส่ ดุ และมีผลต่อความ
ตารางที่ 2 ลักษณะปจั จัยในแบบสอบถาม
มีสสี นั ตามธรรมชาติ

คุณลักษณะของกุนเชียง

ทางประสาทสัมผัส

ไม่มกี ลิน่ หืน
ขนาดพอดี
รสชาติอร่อย

ปริมาณ

มีปริมาณให้เลือกหลากหลาย

ประโยชน์ต่อสุขภาพ

มีส่วนของสมุนไพร

ได้รบั มาตรฐานรับรอง
คุณภาพ

ผ่านมาตรฐานรับรองความ
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค (อ.ย.)
ผ่านมาตรฐานรับรองระบบ
การผลิตทีด่ ี (GMP)

ั ฑ์
บรรจุภณ

แสดงข้อมูลโภชนาการ

ฉลากและรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์

แสดงข้อมูลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
จากส่วนประกอบ
แสดงตรารับรองความ
ปลอดภัยในการบริโภค
มีตราสินค้าอย่างชัดเจน
แสดงวันผลิตและหมดอายุ
อย่างชัดเจน
ระบุราคาทีช่ ดั เจน

การตลาด

ราคา

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์
มีการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ทด่ี ี
ตัง้ อยู่ในสถานทีเ่ ข้าถึงสะดวก

ช่องทางในการจัด
จาหน่าย

ตัง้ อยู่ในสถานทีป่ ลอดภัย
มีอุปกรณ์อานวยความสะดวก
เช่น ตะกร้า รถเข็น
มีสุขาสะอาด

4. ผลการวิจยั
4.1 ผลการวิ เคราะห์จากแบบสอบถาม
จากการสารวจข้อมูลความต้องการของลูกค้าใน
พืน้ ทีเ่ ขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้จานวนแบบสอบถาม
ทัง้ หมด 100 ชุดในเบือ้ งต้นได้ทาการกาหนดกลุ่มของ

5 หมายถึง สาคัญมากทีส่ ดุ และมีผลต่อความพึงพอใจ
มากทีส่ ดุ
4 หมายถึง สาคัญมากและมีผลต่อความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง สาคัญปานกลางและมีผลต่อความพึงพอใจ
ปานกลาง
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ลูกค้าทีเ่ ป็ นเป้าหมายโดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบสุม่ ไม่จากัด
เพศ อายุ อาชีพ สามารถหาค่าเฉลีย่ ทางคณิตศาสตร์ได้
ดังตารางที่ 3 โดย A หมายถึงความต้องการของลูกค้าทีม่ ี
ต่อผลิตภัณฑ์กุนเชียง และ B เป็ นความพึงพอใจของลูก
ค่าทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์กรณีศกึ ษา

การตลาด

B
3.93
3.90
3.74
3.70
3.84
3.72
3.68

3.88
3.80
3.81
3.60
3.75

รูปที่ 3 ผลการคานวณจากโปรแกรม Minitab R.16

3.67
Individual Value Plot of A, B

3.78

4.1
4.0

3.79

3.9
3.8

3.68

Data

ั ฑ์
บรรจุภณ

คุณลักษณะของกุนเชียง

ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ทางคณิตศาสตร์จากแบบสอบถาม
คุณลักษณะความต้องการ
A
มีสสี นั ตามธรรมชาติ
3.89
ไม่มกี ลิน่ หืน
4.07
ทางประสาท
สัมผัส
ขนาดพอดี
3.89
รสชาติอร่อย
4.09
มีปริมาณให้เลือก
ปริมาณ
3.85
หลากหลาย
ประโยชน์ต่อ
มีส่วนของสมุนไพร
3.51
สุขภาพ
ผ่านมาตรฐานรับรอง
ความปลอดภัยต่อ
4.04
ได้รบั
ผูบ้ ริโภค (อ.ย.)
มาตรฐาน
รับรอง
ผ่านมาตรฐานรับรอง
คุณภาพ
ระบบการผลิตทีด่ ี
4.05
(GMP)
แสดงข้อมูลโภชนาการ 3.86
แสดงข้อมูลประโยชน์ท่ี
3.94
ได้รบั จากส่วนประกอบ
ฉลากและ
แสดงตรารับรองความ
3.88
รายละเอียด
ปลอดภัยในการบริโภค
ของ
มีตราสินค้าอย่างชัดเจน 3.88
ผลิตภัณฑ์
แสดงวันผลิตและ
4.00
หมดอายุอย่างชัดเจน
ระบุราคาทีช่ ดั เจน
3.93
ราคาเหมาะสมกับ
ราคา
3.99
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
มีการประชาสัมพันธ์
3.88
ผลิตภัณฑ์ทด่ี ี
ตัง้ อยู่ในสถานทีเ่ ข้าถึง
3.85
สะดวก
ช่องทางใน
การจัด
ตัง้ อยู่ในสถานทีป่ ลอดภัย 3.99
จาหน่าย
มีอุปกรณ์อานวยความ
สะดวก เช่น ตะกร้า
3.85
รถเข็น
มีสุขาสะอาด
3.86
ค่าเฉลีย่ รวม
3.91

จากข้อมูลในตารางที่ 3
เมื่อ 1 คือความต้องการของลูกค้า
และ  2 คือความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้า
สมมติฐาน
H0 : 1   2
H1 : 1   2
ทีร่ ะดับนัยสาคัญที่ α = 0.05
โดยเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ผลทางสถิตโิ ดยใช้
โปรแกรม Minitab R.16 จากการคานวณได้ผลดังรูปที่ 3
และกราฟข้อมูลตามรูปที่ 4 และ 5
จากการคานวณด้วยโปรแกรม Minitab R.16 ได้ค่า
P-Value เป็ น 0 จึงปฏิเสธสมมุตฐิ านหลัก แสดงว่าความ
พึงพอใจมีคา่ น้อยกว่าความต้องการอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 [4]

3.7
3.6

3.68

3.5
3.4

3.64

3.3
A

3.35

B

รูปที่ 4 Individual Value Plot จากโปรแกรม Minitab R.16

3.63
3.73
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4.2.1ปั จ จัย ความต้ อ งการที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์และระดับความสาคัญ
จากการวิเคราะห์แบบสอบถามที่ได้จากการสารวจ
ความต้องการของลูกค้า จะเห็นได้ว่าความต้องการของ
ลูก ค้าจะให้ค่ าคะแนน รสชาติอร่ อ ย ไม่มีก ลิ่น หืน ผ่ า น
มาตรฐานรับรองระบบการผลิตที่ดี (GMP) และผ่า น
มาตรฐานรับรองความปลอดภัยต่อผู้บริโภค (อย.) เป็ น
ความต้องการที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดตามลาดับทาให้
สามารถรูส้ าเหตุหลักๆในการพิจารณาได้
4.2.2 เปรียบเที ยบคู่แข่งและหาแนวหาพัฒนาให้ได้
ตามความต้องการของลูกค้า
เนื่ อ งจากใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ก รณี ศึก ษาเพีย งหนึ่ ง
กรณีศกึ ษาคือผลิตภัณฑ์กุนเชียงกุนเชียงในทีผ่ ลิตในเขต
จัง หวัดอุ บ ลราชธานี ซึ่ง เป็ น ผลิต ภัณฑ์หนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (OTOP) 5 ดาวเพื่ อ วางแนวทางในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากการเก็บรวบรวบข้อมูลความพึง
พอใจของลู ก ค้ า ที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก รณี ศึ ก ษาพบว่ า
ผลิต ภัณฑ์ก รณี ศึก ษามีค่ า คะแนนเฉลี่ย ที่ต ากว่ า ความ
ต้องการของลูกค้าอย่างในทุกๆด้านอย่างชัดเจน แต่สงิ่ ที่
ลูกค้าพึงพอใจเป็ นลาดับต้นๆ ได้แก่ มีสสี นั ตามธรรมชาติ
ไม่ มีก ลิ่น หืน ผ่ า นมาตรฐานรับ รองระบบการผลิต ที่ดี
(GMP) ตามลาดับ ซึ่ง เทีย บเคีย งกับ ความต้อ งการของ
ลูกค้า
4.2.3เมตริกซ์ความสัมพันธ์
เป็ น การให้ ค ะแนนความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคและคุณลักษณะทางเทคนิคในส่วน
เม ต ริ ก ซ์ ต ร ง ก ลา ง ข อ ง บ้ า น คุ ณภ า พ โ ด ย ห า ก มี
ความสัมพันธ์กนั มากจะใช้ตวั เลข 9 มีความสัมพันธ์ปาน
กลางจะใช้ตวั เลข 3 มีความสัมพันธ์น้อยใช้ตวั เลข 1 และ
ไม่มคี วามสัมพันธ์จะไม่มแี ทนค่า ตามรูปที่ 6
4.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางเทคนิ ค
เป็ น ส่ ว นที่ใ ช้แ สดงความสัม พัน ธ์ภ ายในระหว่ า ง
รายละเอียดทางเทคนิค ต่ า ง ๆ เป็ นการนาเสนอความ
เหมือนกัน ความแตกต่างในเชิงเทคนิคของราย ละเอียดที่
กาหนดขึน้ โดยทางผูว้ จิ ยั ใช้สญ
ั ลักษณ์แทนความหมายดัง
ตารางที่ 5 และในรูปที่ 6

Boxplot of A, B
4.1
4.0
3.9

Data

3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
A

B

รูปที่ 5 Boxplot จากโปรแกรม Minitab R.16

4.2 ผลการวิ เคราะห์ด้วยบ้านแห่งคุณภาพ
จากข้อ มูลการวิเ คราะห์แบบสอบถามในส่วนของ
ความต้องการของลูกค้าจากตารางที่ 3 จึงสามารถแปลง
ความต้อ งการตามแบบสอบถามให้เ ป็ น ความสัม พัน ธ์
ระหว่างข้อกาหนดทางเทคนิคกับความต้องการของลูกค้า
ซึง่ ลักษณะข้อมูลจะได้ออกมาตามตารางที่ 4 และสามารถ
สร้างบ้านแห่งคุณภาพได้ดงั เช่นรูปที่ 6
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อกาหนดทางเทคนิคกับความ
ต้องการของลูกค้า
สี
กลิน่
ทางประสาทสัมผัส
ขนาด
รส
ปริมาณ
มีหลายขนาด
ผสมสมุนไพร
วัตถุดบิ
โถชนาการ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ความปลอดภัยระบบการผลิต
รายละเอียดโภชนาการ
ชนิดของบรรจุภณ
ั ฑ์
ตรารับรองความปลอดภัย
บรรจุภณ
ั ฑ์
ตราสินค้า
อายุการเก็บรักษา
แสดงราคาสุทธิ
ราคาจัดจาหน่ายสินค้า
การตลาด
ช่องทางการจัดจาหน่าย
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รูปที่ 6 บ้านแห่งคุณภาพ
ตารางที่ 5 สัญลักษณ์และความหมายของความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะทางเทคนิค

สัญลักษณ์

จากการวิเคราะห์ในส่ว นของบ้านแห่งคุ ณภาพใน
ส่วนผลรวมของค่ากาหนดทางเทคนิคในส่วนของระหว่าง
ข้อกาหนดทางเทคนิคกับความต้องการของลูกค้าและการ
จัด ล าดับ จะพบว่ า สิ่ง ที่ มี ค่ า ความส าคัญ มากที่ สุ ด คื อ
วัตถุดบิ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ตรารับรองความ
ปลอดภัย ราคาจัดจาหน่ ายสินค้า ความปลอดภัยระบบ
การผลิต ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อทาตามเทคนิค
การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ จะพบปจั จัยสาคัญทีต่ ้อง
พัฒนาเป็ นอันดับแรกดังทีก่ ล่าวมานัน้ เอง

ความหมาย
มีความสัมพันธ์ทางลบมาก
มีความสัมพันธ์ทางลบ
ไม่มคี วามสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์ทางบวก
มีความสัมพันธ์ทางบวกมาก
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5. สรุปผลการวิ จยั
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงนัน้ มีความสาคัญ
มากในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
ตรงตามความเป็ น จริง ในการด าเนิ น งานวิจ ัย เป็ น การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค การกระจายหน้ า ที่ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ
(Quality Function Deployment: QFD) ในช่วงของ
เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ (Productplanning หรือ
HOQ) ซึง่ แสดงให้เห็นว่าการใช้วธิ นี ้ีสามารถทาให้ทราบ
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงและหาแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการได้เป็ นอย่าง
ดี ซึ่ง ในงานวิจ ัย นี้ ล าดับ ความส าคัญ ที่ต้ อ งพัฒ นาคือ
วัตถุดบิ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ตรารับรองความ
ปลอดภัย ราคาจัดจาหน่ ายสินค้า ความปลอดภัยระบบ
การผลิต ตามลาดับ ซึ่งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์กรณีศกึ ษา
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าตลอดจนตัวแทนจาหน่ าย
ต่อไป
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้วิจ ัย ขอขอบคุ ณบริษัท ผู้ผ ลิต ผลิต ภัณฑ์ กุ น เชีย ง
และผู้ป ระกอบการ ใน จ.อุ บ ลราชธานี ที่ไ ด้ใ ห้ค วาม
ร่วมมือในการทดลอง และขอขอบคุณในหลายภาคส่วนที่
ให้การสนับสนุ น ให้ความช่วยเหลือ และให้ขอ้ มูลในการ
ดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี้
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บทคัดย่อ
ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตถือได้ว่าเป็ นต้นทุนตัวหนึ่งที่ไม่สร้างมูลค่า บริษัทกรณีศึกษาเป็ นบริษัทผลิต
แม่พมิ พ์ซง่ึ พบว่ามีของเสียที่เกิดขึน้ จากกระบวนการผลิตมากมาย แต่ของเสียเหล่านัน้ ไม่ได้รบั การจัดการและยังไม่มี
แนวทางการป้ องกันการเกิดของเสีย จึงกลายเป็ นต้ นทุ นที่ไม่ เพิ่มมูลค่ าในกระบวนการผลิต ดังนัน้ งานวิจ ัยนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อทาการจัดการของเสียในกระบวนการผลิต โดยมีขนั ้ ตอนคือการศึกษากระบวนการผลิตและประเภทของ
เสียทีเ่ กิดขึน้ วิเคราะห์หาสาเหตุ นาเสนอแนวทางในการจัดการพร้อมทัง้ นาแนวทางไปปฏิบตั ิ ผลจากการศึกษาพบว่า
บริษทั รับรายการผลิตจากลูกค้าแล้ว จัดซื้อจัดหาวัตถุดบิ ทัง้ ในและต่างประเทศ เมื่อได้วตั ถุดบิ จะทาการผลิตโดยผ่าน
กระบวนการต่างๆ เช่น กลึง เจาะ และอื่นๆ ซึ่งในระหว่างกระบวนการผลิตพบว่ามีปริมาณของเสียเกิดขึน้ ซึง่ แยกเป็ น
ของเสียทัง้ หมด 11 ประเภท จากนัน้ ใช้แผนภูมพิ าราโตในการเลือกประเภทของเสียทีม่ คี วามสาคัญตามหลักการพาเรโต
ซึง่ มี 2 ประเภท ได้แก่ 1) เศษวัตถุดบิ 2) ชิน้ งานไม่ได้ตามขนาด จากนัน้ วิเคราะห์หาสาเหตุทแ่ี ท้จริงโดยใช้แผนผังเหตุ
และผล หลังจากทราบสาเหตุทแ่ี ท้จริงแล้ว นาเสนอแนวทางการจัดการของเสียด้วยหลักการ 3R ซึง่ จะแบ่งการจัดการ
ของเสียออกเป็ น 3 ส่วน คือส่วนที่ 1 จัดการของเสียโดยใช้หลักการการลดของเสีย (Reduce) คือการหาแนวทางป้องกัน
ไม่ให้เกิดของเสียทัง้ 2 ประเภทขึน้ โดยทาการฝึ กอบรมพนักงานใหม่ มีหวั หน้างานคอยตรวจเช็คความถูกต้อง กาหนด
ตารางการทาความสะอาดเครื่องจักร ตรวจเช็คเครื่องหรือหัวเจาะ มีกฎในการรับผิดชอบต่อการทาให้เกิดของเสียขึน้
เป็ นต้น ส่วนที่ 2 จัดการของเสียด้วยหลักการใช้ซ้า (Reuse) โดยจัดทาพืน้ ทีส่ าหรับเก็บของเสียทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ 2 ประเภท
พร้อมทัง้ แยกชนิดของเหล็ก และสร้างระบบการเบิกจ่าย ซึง่ พืน้ ทีจ่ ดั เก็บของเสียคือ Store 2 เพื่อให้พนักงานสามารถนา
กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอีกครัง้ ส่วนที่ 3 จัดการของเสียด้วยหลักการนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) คือการนา
ชิน้ งานทดลองประกอบมาทาการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อใช้ในโรงงานบางส่วน เช่น เก้าอี้ จาหน่ ายบางส่วนและ
จัดทาเป็ นของที่ระลึกสาหรับลูกค้ารายใหญ่ เช่น โคมไฟ จากการนาหลักการ 3R ไปใช้ในบริษัทกรณีศกึ ษา พบว่า
สามารถจัดการของเสียในกระบวนการผลิตให้ลดลงได้ 24.09%
คาหลัก: หลักการ 3R, การจัดการของเสีย, แม่พมิ พ์
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Abstract
The defect of the manufacturing process is one of the costs that are non-value added. The case study is the
mold manufacturer that has many defects in the manufacturing process. However, these defects do not have the
management and do not have the prevention plan. Therefore, the objective of this research is to manage the
defect in the manufacturing process. The methodologies of this research are to study the manufacturing process
and type of defect, to analyze the cause, to propose the guideline of management and take action. The results
show that when the manufacturer received the order, the purchasing department will order the materials both
domestics and import raw materials. Next, the manufacturing process is started such as turning, drilling. In the
manufacturing process, 11 types of defects were found. After that, pareto diagram is used to select the
significance of defect type. There are two defect types; material scrap and improper size. Case and effect
diagram is used to analyze the root cause. The guideline of the defect management is proposed by using 3R
principle. The first R is to reduce the two defect types by training the new employees, checking the results by the
chief, cleaning schedule for machines, inspecting the machine and cutting head. Moreover, if the process has the
defect, employees will take responsibilities. The second R is to reuse the defect. The defects are separated by
type of steel and stored in the warehouse. In addition, the storage and pick systems are used. The last R is the
recycle. The trial assemble parts are used to produce new products for using in the factory and souvenirs for the
key customer. After implement the guideline, the defects have decreased by 24.09%.
Keywords: 3R Principle, Defect management, Mold.
1. บทนา
อุตสาหกรรมแม่ พิมพ์ ถือได้ว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่มี
ความสาคัญซึ่งทาให้อุตสาหกรรมการผลิตอื่นสามารถผลิต
ชิน้ ส่วนได้อย่างรวดเร็วเป็ นจานวนมาก มีรูปร่างและขนาด
ได้มาตรฐาน
บริ ษั ท กรณี ศึ ก ษาเป็ น โรงงานที่ผ ลิ ต แม่ พิ ม พ์ ใน
ขัน้ ตอนการผลิตแม่พมิ พ์พบความสูญเสียเกิดขึ้นมากมาย
เช่น ของเสียที่ไม่ได้ขนาดตามแบบ เศษวัตถุดบิ ที่เหลือถูก
วางทัว่ ไป เศษโลหะที่เกิดจากทดสอบแม่ พิมพ์ อย่างไรก็
ตามของเสียเหล่านัน้ ไม่ได้รบั การจัดการ ไม่มแี นวทางการ
ป้องกัน ไม่มีการแยกประเภทของเสีย และไม่ทราบสาเหตุ
ของปญั หาที่ทาให้เกิดของเสีย รวมทัง้ ทางโรงงานไม่มกี าร
เก็บข้อมู ลของเสียที่เกิดขึ้น ท าให้ของเสียที่เกิดขึ้นนั ้ น
กลายเป็ นต้นทุนที่ถูกวางทิ้งไว้ ซึ่งเป็ นสาเหตุ ท่ที าให้เกิด
ต้นทุ นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น โดยทางบริษัทกรณี ศึกษามี
ต้นทุนที่ใช้ในกระบวนการผลิตแม่พมิ พ์ของในปี พ.ศ.2557
เฉลีย่ 306,146 บาท/ชุด ดังนัน้ งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ
ทาการจัดการของเสียทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิต

2. ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีทใ่ี ช้ในงานวิจยั นี้คอื การจัดการของเสียตาม
หลักการ 3Rs
2.1 หลักการ 3Rs
3Rs เป็ นหลักการที่มีการน ามาประยุ กต์ใช้ อย่ าง
แพร่หลาย ประกอบด้วย R1-Reduce คือการลดหรือใช้น้อย
เท่าทีจ่ าเป็ นหรือเป็ นการลดการเกิดของเสีย R2-Reuse คือ
การใช้ซ้า R3-Recycle คือการแปรรูปมาใช้ใหม่ [1]
การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs หมายถึงการจัดการ
ของเสียที่ให้ความสาคัญในการลดการเกิดของเสียให้เหลือ
น้ อยที่สุ ดเป็ นล าดับแรก โดยมุ่ งเน้ นการใช้ว ัตถุ ดิบหรือ
ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาเมื่อเกิดของ
เสียแล้วต้องพยายามหาแนวทางการนากลับไปใช้ซ้าหรือใช้
ใหม่ ใ ห้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด โดยพิ จ ารณาถึ ง ศั ก ยภาพการใช้
ประโยชน์ของของเสียแต่ละประเภทและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้เหลือของเสียที่จะต้องบ าบัด หรือก าจัดในปริมาณ
น้อยทีส่ ดุ โดยเลือกใช้วธิ กี ารกาจัดของเสียเป็ นวิธสี ดุ ท้าย
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2.2 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั ทีก่ ล่าวถึงในบทความนี้เป็ นเพียงบางส่วนของ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับหลักการ 3Rs เท่านัน้
พรรณธิ วา (2556) [2] ศึก ษาประสิทธิ ผ ลของการ
ประยุ กต์ใช้หลัก 3Rs ในการลดปริมาณมู ลฝอยของภาคี
ประชาชนในเขตต าบลบ้านราษฎร์ จังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิจ ัยพบว่ ามูลฝอยอินทรีย์และมูลฝอยที่มีมู ลค่ ามี
ปริมาณลดลง และจะใช้เป็ นแนวทางในการลดปริมาณมูล
ฝอยในชุมชนอื่นต่อไป
ณั ฐ พงษ์ (2553) [3] ได้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการ
ประยุกต์ใช้หลัก 3Rs ของผูน้ าชุมชนในการลดปริมาณขยะ
ผลการศึกษาพบว่าจะต้องมีการจัดทาโครงการธนาคารขยะ
ั หาและ
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนรั บ ทราบและตระหนั ก ถึ ง ป ญ
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะทีเ่ พิม่ ขึน้
พีรยา (2552) [4] ได้ศกึ ษาการจัดการวัสดุเหลือใช้ใน
โรงพิมพ์ออฟเซตด้วยหลักการ 3Rs ทัง้ Reduce Reuse
และ Recycle สามารถนามาใช้จดั การวัสดุเหลือใช้ในโรง
พิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(Check sheet) เก็บข้อมูล เมื่อได้ขอ้ มูลแล้วนาข้อมูลมาทา
การวิเคราะห์โดยใช้แผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram)
เพื่อวิเคราะห์หาลักษณะของเสียทีส่ าคัญ และใช้แผนผังเหตุ
และผลเพื่อหาสาเหตุรากเหง้าทีท่ าให้เกิดของเสีย พร้อมทัง้
นาเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขโดยใช้หลักการ 3Rs
อย่ างไรก็ตามแนวทางที่น าเสนอต้องมีการประเมินความ
เป็ นได้จากผู้เชี่ยวชาญภายในบริษัทกรณีศึกษาก่อน เพื่อ
ระดมสมองหาแนวทางที่ดีท่ีสุด และน าไปทดลองใช้เป็ น
ระยะเวลา 2 เดือน คือเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2558
พร้อมทัง้ เก็บข้อมูลของเสีย และทาการสรุปผลเปรียบเทียบ
ข้อมูลของเสียก่อน-หลังการประยุกต์ใช้ 3Rs
4.ผลการดาเนิ นงาน
4.1 ขัน้ ตอนการผลิ ตแม่พิมพ์
ขัน้ ตอนการผลิตแม่พมิ พ์ ดังแสดงในรูปที่ 2

3. ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ในการดาเนินการเพื่อการศึกษาและการจัดการของ
เสียในกระบวนการผลิตแม่พมิ พ์ขนั ้ ตอนดังรูปที่ 1

รับรายการสังซื
่ ้อสินค้า

อ่านแบบ

วัตถุดบิ (Material)

สังซื
่ ้อวัตถุดบิ

ผ่านกระบวนการต่างๆ
ตัดด้วยลวดไฟฟ้า (Wire Cutting)
กัดเซาะชิน้ งานด้วยกระแสไฟฟ้า (EDM)
งานทีท่ าด้วยมือ (Manual)

ศึกษาขัน้ ตอนการผลิต

หล่อแม่พมิ พ์โลหะ (Die Section)

รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสีย

หล่อแม่พมิ พ์พลาสติก (Mold Section)

วิเคราะห์หาสาเหตุ และนาเสนอแนวทาง

กลึง, เจียร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC)

ประเมินความเป็นไปได้ และนาไปปฏิบตั ิ

ประกอบแม่พมิ พ์

เปรียบเทียบผลก่อนและหลัง

ตรวจสอบ

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั

ไม่ผ่าน

ส่งมอบลูกค้า

ขัน้ ตอนการดาเนินงานประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ตอน เริม่
จากการศึกษาข้อมูลขัน้ ตอนการผลิตแม่ พิมพ์ ตัง้ แต่ ร ับ
รายการผลิตจนกระทัง้ ถึงการส่งมอบสินค้า จากนัน้ ทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นเป็ นเวลา 2 เดือน คือ
เดือ นกันยายน-ตุ ลาคม พ.ศ.2557 โดยใช้ ใบตรวจสอบ

รูปที่ 2 กระบวนการผลิตแม่พมิ พ์

4.2 ข้อมูลของเสียที่เกิ ดขึน้
จากการเก็บข้อมูลของเสียทีเ่ กิดขึน้ พบว่ามีของเสียที่
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เกิดขึน้ ทัง้ หมด 11 ประเภท หลังจากนัน้ ใช้แผนภาพพาเรโต
ในการวิเคราะห์หาปญั หาทีม่ คี วามสาคัญมาดาเนินการแก้ไข
ดังแสดงในรูปที่ 3

จากรูปที่ 4 พบว่าสาเหตุ หลักที่ทาให้เกิดของเสียมา
จาก 3 สาเหตุหลักคือ เกิดจากพนักงาน ได้แก่ ตัดวัตถุดบิ
เกินขนาดที่ใช้งานจริง คานวณค่าผิดพลาด และคาดเดาค่า
เผื่อโดยไม่มกี ารคานวณอย่างแม่นยา วิธกี ารทางาน ได้แก่
วัดขนาดเผื่อการจับมากเกินไป และเครื่องจักร ได้แก่ ใบมีด
ตัดไม่คมต้องตัดเผื่อ
ผลจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หาชิน้ งานไม่ได้
ขนาดดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 3 แผนภาพพาเรโต

จากแผนภาพพาเรโตพบว่ามีของเสีย 2 ประเภทที่
เกิดขึน้ บ่อยทีส่ ดุ ตามหลักการพาเรโต ได้แก่ เศษวัตถุดบิ
คิดเป็ นร้อยละ 40.90 และชิน้ งานไม่ได้ตามขนาด คิดเป็ น
ร้อยละ 30.50 ซึง่ ทัง้ 2 ปญั หามีเปอร์เซ็นต์สะสมเท่ากับ
71.30 และปญั หาอื่น ๆ อีก 28.70 ดังนัน้ จึงนา 2 ปญั หา
ดังกล่าวข้างต้นไปทาการวิเคราะห์หาสาเหตุทแ่ี ท้จริงทีท่ าให้
เกิดของเสียด้วยแผนผังเหตุและผล

ั
รูปที่ 5 การวิเคราะห์สาเหตุของปญหาชิ
น้ งานไม่ได้ตามขนาด

จากรูปที่ 5 พบว่าสาเหตุ หลักที่ทาให้เกิดของเสียมา
จาก 3 สาเหตุ หลักคือ เกิดจากพนักงาน ได้แก่ ตัง้ ค่าการ
เจาะผิ ด พลาด วิ ธี ก ารท างาน ได้ แ ก่ อ่ า นแบบผิ ด ใช้
เครื่องมือผิดประเภท และแก้งานจนเกินขนาดที่ก าหนด
เครื่องจักรได้แก่ ชิน้ งานเคลื่อน และเครื่องมีค่าความส่ายไม่
คงที่
หลังจากนัน้ จึงนาเสนอแนวทางในการจัดการปญั หา
ของเสียที่เกิดขึน้ ในกระบวนการผลิตด้วยหลักการ 3Rs ซึ่ง
จะแบ่งการจัดการเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 จัดการ
ของเสียด้วย Reduce ส่วนที่ 2 จัดการของเสียด้วย Reuse
และส่วนที่ 3 จัดการของเสียด้วย Recycle
ก่อนนาแนวทางไปปฏิบตั ิต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ายผลิต หัวหน้าฝ่ายการวาง
แผนการผลิต หัวหน้ าแผนก CNC รองหัวหน้ าแผนก Die
และแผนกติดต่ อประสานงานกับลูกค้า มาร่ วมรับฟ งั และ
ร่ วมกัน ประเมินว่ า แนวทางการจัดการของเสีย โดยใช้
หลักการ 3Rs นัน้ มีความเป็ นไปได้หรือไม่ ซึ่งเป็ นบุ คคล

4.3 ผลการวิ เคราะห์สาเหตุ และนาเสนอแนวทาง
ผลจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หาเศษวัตถุดบิ
ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 การวิเคราะห์สาเหตุของปญั หาเศษวัตถุดบิ (Scarp)
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ดังกล่าวเป็ นผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตแม่พมิ พ์
ทัง้ สิน้ ดังแสดงผลในตารางที่ 1

5. มีม าตรฐานในการชโลม
น้ามันของชิน้ งานขณะจับ

4

1

ขาดบุคลากร
ทีม่ คี วามรูใ้ น
การกาหนด

6. ก่อนการทางานจะต้องมีการ
5
ตรวจเช็คเครือ่ งหรือหัวเจาะ
7. ต้อ งมีเพื่อ นร่วมงานหรือ
ให้หวั หน้า
2
3
หัวหน้างานคอยตรวจสอบ
ตรวจสอบ
8. มี ต า ร า ง ลั บ ค ม มี ด เ ป็ น
5
ประจาก่อน-หลังใช้งาน
จัดการของเสียโดยหลักการ Reuse
1. แยกประเภทของเสีย
5
ออกเป็นหมวดหมู่
2. จาแนกชนิดเหล็กตามเกรด
5
ให้เป็นสัดส่วน
3. ทาการติดป้ายบอกชนิดของ
5
เหล็ก
4. จัดทาเป็ น Store 2 สาหรับ
ของเสียทีส่ ามารถนากลับมาใช้ 5
ใหม่ได้
จัดการของเสียโดยหลักการ Recycle
1. แยกประเภทของเสีย
5
ออกเป็นหมวดหมู่
2. แปรรูปให้เป็นสิง่ ใหม่แล้วนา
5
กลับมาใช้
3. จาหน่ายให้กบั ลูกค้า
4
1 เสียเครดิต
4. จาหน่ายผ่านทางออนไลน์
4
1 ยุ่งยาก
5. จาหน่ายให้กบั บริษทั ทีส่ นใจ
5
เศษโลหะ
6. นาผลิตภัณฑ์แปรรูปมาใช้
5
ในบริษทั
**หมายเหตุ: ตัวเลขในตารางคือจานวนของผูเ้ ชีย่ วชาญทีท่ าการ
ประเมินแนวทาง 3Rs

ตารางที่ 1 ผลแบบประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางในการ
จัดการของเสียใช้หลักการ 3Rs
ความเป็ นไปได้/ไม่ได้(คน)
หัวข้อประเมิ น
ได้ ไม่ได้ เหตุผล
จัดการปญั หาเศษวัตถุดบิ ด้วย Reduce
1. ฝึ กอบรมพนักงานใหม่และ
สร้ า งความมัน่ ใจในการตั ด
5
วัต ถุ ดิบโดยมีว ิธีการตัดอย่ า ง
ชัดเจนไว้หน้างานให้
2. มีกฎอย่ า งชัดเจนในการ
รับ ผิด ชอบต่ อ การท าให้ เ กิด 5
ปญั หาเศษวัตถุดบิ
3. เพิม่ พัดลมเพือ่ ลดความร้อน
5
ขณะทางาน
4. เพิ่มระยะเวลาในการพัก
ประสิทธิภาพ
เบรกจากช่วงละ 10 นาทีเป็ น
รวมถึง
5
15-20 นาที
ประสิทธิผลใน
การทางานลด
5. ฝึ กอบรมพนักงานใหม่ให้
เกิด การเรีย นรู้ก ับ เครื่อ งจัก ร
5
และให้ทดลองก่อ นปฏิบตั ิงาน
จริงเพือ่ ลดการกลัวเครือ่ งจักร
6. ก าหนดตารางเวลาในการ
ลับ คมมีด และดูแ ลเครื่อ งจัก ร
5
ก่ อ น-หลัง ใช้ง านติด ไว้ท่ีห น้ า
งาน
7. กาหนดมาตรฐานในการคิด
5
ค่าเผือ่ อย่างชัดเจน
8. หัวหน้างานตรวจเช็คความ
5
ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
จัดการปญั หาชิน้ งานไม่ได้ตามขนาดด้วย Reduce
1. ฝึ กอบรมพนักงานใหม่และ
พนัก งานที่ข าดประสบการณ์ 5
ในการคานวณค่าเจาะ
2. กาหนดตารางการทาความ
สะอาดเครือ่ งจักรก่อน-หลังการ 5
ใช้งาน ติดไว้ทห่ี น้างาน
3. มีก ารจัด แยกประเภทของ
5
เครือ่ งมือออกเป็นหมวดหมู่
4. บารุงรักษาตัว จับชิ้น งาน
5
อย่างสม่าเสมอ

จากนัน้ จึง น าผลการประเมิน ความเป็ น ไปได้จ าก
ตารางที่ 1 ทีม่ ผี ปู้ ระเมินเห็นด้วยไปดาเนินการ
4.4 นาแนวทางการจัดการของเสียโดยใช้หลักการ
3R ที่เหมาะสมไปปฏิ บตั ิ
เมื่อผูเ้ ชีย่ วชาญทาการประเมินความเป็ นไปได้ของ
แนวทางการจัดการของเสียแล้ว ก็ต้องทาการระดมสมอง
เพื่อเลือกแนวทางที่มคี วามเหมาะสมที่สุดในการจัดการ
ของเสียโดยใช้หลักการ 3Rs ซึง่ จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ดังนี้
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ส่วนที่ 1 จัดการของเสียด้วย Reduce เป็ นการป้องกันไม่ให้
เกิดของเสียเหล่ านัน้ ขึ้นอีก ซึ่งจะท าการป้ องกันปญั หาที่
เกิดขึน้ บ่อยทีส่ ดุ 2 ปญั หาคือ เศษวัตถุดบิ และชิน้ งานไม่ได้
ตามขนาดดังแสดงในตารางที่ 2
ั
ตารางที่ 2 แนวทางการป้องกันการเกิดปญหาจากหลั
กการ
Reduce ทีเ่ หมาะสม
ประเภทของเสีย
แนวทางการป้ องกัน
1. ฝึ ก อบรมพนั ก งานใหม่ แ ละสร้า ง
ความมัน่ ใจในการตัด วัต ถุ ดิบ โดยมี
วิธีการตัดอย่ างชัดเจนไว้ห น้ างานให้
พนักงานดู
2. มีกฎอย่างชัดเจนในการรับผิดชอบ
ประเภทเศษวัตถุดบิ
ต่อการทาให้เกิดของเสียขึน้
3. เพิม่ พัดลมเพื่อลดความร้อนขณะ
ทางาน
4. มีหวั หน้างานคอยตรวจเช็คความ
ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
1. ฝึกอบรมพนักงานใหม่และพนักงาน
ที่ข าดประสบการณ์ในการคานวณค่ า
เจาะ
2. กาหนดตารางการทาความสะอาด
ประเภทชิน้ งานไม่ได้
เครือ่ งจักรก่อน-หลังการใช้งาน ติดไว้ท่ี
ตามขนาด
หน้างาน
3. ก่ อ น ก า ร ท า ง า น จ ะ ต้ อ ง มี ก า ร
ตรวจเช็ ค เครื่ อ งหรื อ หั ว เจาะเพื่ อ
ป้องกันการเกิดของเสียขึน้

รูปที่ 6 การแก้ไขปญั หาด้วยหลักการ Reuse

ส่วนที่ 3 จัดการของเสียด้วย Recycle เป็ นการนา
ของเสียที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้ว นามาทา
การแปรรู ป ให้เ ป็ น สิ่ง ใหม่ เพื่อ น ากลับ มาใช้ป ระโยชน์
ต่อไป โดยจะนาชิน้ งานทดลองประกอบดังรูปที่ 7 และนา
เศษโลหะจากกระบวนการผลิตแม่พมิ พ์ ทีเ่ ป็ นของเสียที่
เกิดขึน้ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารผลิตแม่พมิ พ์ ซึง่ ในการผลิตทุกครัง้
จะเกิดของเสีย 2 ประเภทนี้ข้นึ มาเสมอ จึงต้องมีการ
จัดการตามขัน้ ตอนดังภาพรูปที่ 8

ส่วนที่ 2 จัดการของเสียด้วย Reuse เป็ นการนา
สิง่ ของที่ยงั ไม่หมดสภาพมาใช้งานต่อไป ซึ่งเป็ นการนา
ของเสีย 2 ประเภททีเ่ กิดขึน้ มาแล้วนามาจัดการเพื่อเก็บ
ไว้ใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป โดยจะเก็บไว้ใน Store2
ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บของเสียประเภท เศษวัตถุ ดิบ
และชิน้ งานไม่ได้ตามขนาด มีขนั ้ ตอนดังรูปที่ 6

รูปที่ 7 ของเสียทีเ่ ป็นชิน้ งานทดลองประกอบ
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลของข้อมูลของเสียก่อน-หลังปรับปรุง
จานวนของเสีย
(%)
ของ
ลักษณะของ
(ชิ้ น)/เดือน
ของ
เสียที่
เสีย
เสียที่
ก.ย.-ต.ค. ก.พ-มี.ค.
ลดลง
2557
2558
ลดลง
1. เศษวัตถุดบิ
268
226
42 15.67
2. ชิ้น งานไม่ไ ด้
200
116
84 42.00
ตามขนาด
3. ชิน้ งาน
134
140
(6) (4.48)
ทดลองประกอบ
4. ชิ้นงานมีรอย
12
0
12
100
ขูดขีด
5. ชิน้ งานมีครีบ
10
7
3
30
6. รอยแตก
66.67
9
3
6
7. อ่านแบบผิด
7
0
7
100
8. ชิน้ งานทีเ่ อียง
6
0
6
100
จากการขึน้ รูป
9. ตาหนิท่ี
6
6
0
0
ผิวชิน้ งาน
10. เกิดรอยที่
2
0
2
100
ฟนั เฟื อง
11. ชิน้ งานเกิด
2
0
2
100
ตามด
รวม
656
498
158 24.09

รูปที่ 8 การจัดการของเสียด้วยหลักการRecycle

4.5 เปรียบเทียบผลก่อนและหลัง
หลังจากนัน้ นาแนวทางทีไ่ ด้รบั การพิจารณาอนุ มตั ิให้
ดาเนินการไปปฏิบตั ิและเก็บข้อมูลเพื่อทาการเปรียบเทียบ
ดังแสดงในตารางที่ 3
จากตารางที่ 3 พบว่ าปริมาณของเสียที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตแม่ พิมพ์ลดลงได้แก่ เศษวัตถุ ดิบลดลง
15.67% ชิ้นงานไม่ได้ตามขนาดลดลง 42% ชิน้ งานมีครีบ
ลดลง 30% รอยแตกลดลง 66.67% และตาหนิท่ผี วิ ชิ้นงาน
มีจานวนของเสียเท่าเดิมไม่เพิม่ และไม่ลดเมื่อเทียบกับเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2557 และของเสียลักษณะอื่นๆ ในตาราง
ที่ไม่ได้กล่าวถึงคือ ไม่เกิดของเสียเหล่านัน้ ขึ้นเลยภายใน
ระยะเวลา 2 เดือนคือ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2558 ส่วน
ชิ้น งานทดลองประกอบพบว่ า มีข องเสีย เพิ่ม ขึ้น 6 ชิ้ น
เนื่ องจากมีปริมาณงานที่ต้องผลิตมากขึ้นจึงต้ องท าการ
ทดลองประกอบมากขึน้

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
หลังจากทาการจัดการปรับปรุงด้วยหลักการ 3Rs และ
ั หาเหล่ านัน้ ซ้ าอีก
สร้างแนวทางการป้ องกันไม่ให้เกิดป ญ
พบว่าเมื่อนาจานวนของเสียก่อนและหลังการปรับปรุงมาคิด
เป็ นร้อยละทาให้ทราบว่ า สามารถท าให้ของเสียที่เกิดใน
กระบวนการผลิ ต ลดลง 24.09% ซึ่ ง สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี้ และถือได้ว่าแนวทางที่ทา
การประเมินความเป็ นไปได้และเลือกแนวทางไปปฏิบตั นิ นั ้ มี
ความเหมาะสม
อย่างไรก็ตามทางโรงงานกรณีศึกษา ยังมีปญั หาใน
เรื่องของการเก็บข้อมูลของเสียที่เป็ นเอกสารและบางครัง้ ก็
ละเลยการเก็บข้อมูลของเสีย จึงอยากแนะนาให้มีการเก็บ
ข้อมู ลของเสียเป็ นประจ า เพื่อดู ความผิดพลาดและการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิต เพื่อจะสามารถทา
ให้แก้ปญั หาเหล่านัน้ ได้ทนั เวลา พร้อมทัง้ ควรมีระบบในการ
จัดเก็บเอกสารของเสียที่สามารถค้นหาง่าย สะดวก รวดเร็ว
ในการเข้ า ถึ ง ของพนั กงานทุ กคน และควรเขีย น Work
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Instruction ของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง เพื่อให้พนักงานได้
เรียนรูแ้ ละศึกษาหน้างานด้วยตนเอง เพื่อจะได้ไม่ต้องอาศัย
พนักงานทีเ่ ชีย่ วชาญเพียงอย่างเดียว
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[1] สานักบริหารจัดการกากอุ ตสาหกรรม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, คู่มอื 3Rs กับการจัดการของเสียภายใน
โรงงานกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม,
ข้ อ มู ล จาก
http://www2.diw.go.th/iwmb/form/iwd04ผ นว ก %20ค _
คู่มอื 3Rs.pdf (วันทีส่ บื ค้นข้อมูล15มิถุนายน2557)
[2] พรรณธิวา เก่งนอก, ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้หลัก
3Rs ในการลดปริมาณมูลฝอยของภาคีประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราษฎร์ อ าเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา, นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพส่วน
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านราษฎร์จงั หวัดนครราชสีมา, 2556.
[3] ณัฐพงษ์ เสรีพาณิชย์การ, พฤติกรรมการประยุกต์ใช้
หลัก 3Rs ของผูน้ าชุมชนในการลดปริมาณขยะ เทศบาล
ตาลบหนองไผ่ล้อม อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา,
รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาการ
ปกครองท้องถิน่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
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บทคัดย่อ
เนื่องจากมีจานวนผลิตภัณฑ์บกพร่องเกิดขึน้ ในกระบวนการผลิตจานเซรามิกส์มากเกินกว่าระดับทีไ่ ด้กาหนดไว้ จึง
มีความจาเป็ นต้องหาแนวทางลดจานวนของผลิตภัณฑ์บกพร่องลง จากการศึกษาเบือ้ งต้นพบว่า โรงงานแห่งนี้
ผลิตสินค้าเป็ นจานวนมาก มีการใช้เครื่องจักรอัตโนมัตใิ นการผลิต และใช้สายพานเพื่อขนถ่ายวัสดุ เมื่อการผลิตมี
ปญั หาจึงเกิดผลิตภัณ ฑ์บกพร่องเป็ น จานวนมากในเวลาอันสัน้ จึงได้เ ลือกศึกษาการผลิต จานเซรามิกส์ การ
วิเ คราะห์ค วามสูญ เสีย 7 ประการและเครื่อ งมือ คุ ณภาพจึง ถู ก น ามาใช้ จากการปรับ ปรุ ง วิธีก ารท างานของ
กระบวนการขึน้ รูป พบว่า สามารถลดอัตราผลิตภัณฑ์บกพร่องเดิมโดยเฉลีย่ ที่ 5.35 % ต่อวัน ลดลงเหลือ 0.86 %
ต่อวัน
คาสาคัญ การลดผลิตภัณฑ์บกพร่อง, ความสูญเสีย 7 ประการ, เครื่องมือคุณภาพ, เซรามิกส์

Abstract
Number of product defects occur in the production of ceramic plates is higher than expected amounts.
Therefore it is necessary to reduce the number of defects. The study found that this plant produces a
large quantity of ceramic plates. Automation machines are used in manufacturing. Conveyor belts are
also used to transport the materials. When some mistakes were happened, there were a lot of defect
products in a short period of time. Ceramic plate production is studied. Seven wastes and quality tools
are deployed in this study. Improvement of working methods of forming processes can be reduced the
average defect at 5.35% to 0.86% per day.
Keywords: defect reduction, seven wastes, quality tools, ceramics
ประเทศ และต่างประเทศ ปจั จุบนั อุตสาหกรรมเซรามิกส์
มีการแข่งขันในทุกๆด้าน ทัง้ ในด้านการตลาด การผลิต
และการบริหาร เนื่องจากอุตสาหกรรมเซรามิก ส์มผี ผู้ ลิต
จ านวนมาก ก็จ ะยิ่ ง มีก ารแข่ ง ขัน สู ง อัน เป็ น ผลดีต่ อ

1. บทนา
ในปจั จุบนั อุตสาหกรรมเซรามิก ส์ของประเทศ
ไทย โดยเฉพาะภาคเหนือได้มกี ารขยายตัวเพิม่ มากขึ้น
เรื่ อ ยๆ ตามความต้ อ งการของตลาดผู้ บ ริโ ภคทัง้ ใน
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ผูบ้ ริโภคในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ก่อนการตัดสินใจ
ซือ้ ด้วยระดับการแข่งขันทีส่ งู และเทคโนโลยีต่างๆ มีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว
ความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิตเป็ นเรื่องที่
เกิด ขึ้น ควบคู่ ก ับ การการผลิต นั ก วิช าการได้จ าแนก
ประเภทความสูญ เสีย ออกเป็ น 7 ประเภท [1] ดัง นี้ 1)
ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป 2) ความสูญเสีย
จากการเก็บวัสดุคงคลังทีไ่ ม่จาเป็ น 3) ความสูญเสียจาก
การขนส่ ง 4) ความสูญ เสีย จากกระบวนการที่ข าด
ประสิทธิผล 5) ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว 6) ความ
สูญเสียจากการรอคอย และ 7) ความสูญเสียจากการผลิต
ผลิตภัณฑ์บกพร่องหรือการแก้ไขงานเสีย
การศึกษาการลดความสูญเสีย โดยส่ว นใหญ่ นิ ย ม
ศึ ก ษาการลดความสู ญ เสี ย จากการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
บกพร่องหรือการแก้ไขงานเสีย [2] เนื่องจากเป็ นความ
สูญเสียที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีผลต่อต้นทุนการ
ผลิตอย่างชัดเจน
โรงงานตัวอย่างเป็ นโรงงานเซรามิกส์ขนาดใหญ่ของ
ภาคเหนือ มีพนักงานประมาณ 1,000 คน ทางานตลอด
24 ชัว่ โมง ผลิต สิน ค้า หลายชนิด เช่น จาน ถ้วยกาแฟ
เป็ นต้ น สิน ค้ า ทั ง้ หมดที่ ผ ลิ ต ส่ ง ออกจ าหน่ า ยไปยั ง
ต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากต้อ งผลิต สิน ค้า เป็ น จ านวนมาก
ทางโรงงานจึง ใช้เ ครื่อ งจัก รอัต โนมั ติ และใช้ส ายพาน
ลาเลียงช่วยเพิม่ กาลังการผลิต
การผลิ ต โดยใช้ เ ครื่ อ งจัก รอั ต โนมั ติ แ ละการใช้
สายพานล าเลีย ง แม้ มีข้ อ ดี ใ นการผลิต สิน ค้ า ได้ เ ป็ น
จ านวนมาก ในระยะเวลาสั น้ ก็ ต าม แต่ ห ากเกิ ด
ข้อผิดพลาดขึ้นในระบบการผลิต ก็อาจเป็ น เหตุ ให้เกิด
ของเสีย หรือผลิต ภัณฑ์บ กพร่ อ งขึ้น เป็ น จานวนมากใน
เวลาอันรวดเร็วด้วยเช่นกัน
ความสูญเสียจากการผลิตผลิตภัณฑ์บกพร่อง หรือ
การแก้ไขงานเสีย ของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ มีอตั ราที่
ค่อนข้างสูง โดยทัวไปประมาณ
่
20% หมายความว่า ถ้า
ลูกค้าต้องการสินค้า 100 ชิน้ ผูผ้ ลิตต้องเตรียมวัตถุดบิ ไว้
จานวน 120 ชิ้น เผื่อเกิดของเสีย ขึ้นในการผลิต ทาให้
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตโดยตรง
เครื่องมือคุณภาพ เป็ นเครื่องมือสาคัญทีถ่ ูกนามาใช้
ั หา
ในการศึ ก ษานี้ เป็ น เครื่ อ งมือ ที่นิ ย มใช้ ศึก ษาป ญ
คุ ณภาพที่เ กิด ขึ้น ในการท างาน โดยเฉพาะในโรงงาน

อุตสาหกรรม กลุ่มกิจกรรมคุณภาพ (Quality Control
Circle, QCC) นิย มใช้เ ครื่องมือนี้ใ นการปรับปรุงการ
ทางานของกลุ่ม [3]
1. เครือ่ งมือคุณภาพ
เครื่องมือคุณภาพ บางครัง้ เรียกว่า เครื่องมือ
คุณภาพ 7 ประการ (7 QC Tools) มีเครื่องมือทีแ่ ตกต่าง
กัน 7 ชนิด ดังนี้
1) แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) แผ่นตรวจสอบ
เป็ นแผ่นที่มีแบบฟอร์ม ซึ่งได้รบั การออกแบบ
ช่ อ งว่ า งต่ า งๆและพิม พ์ม าเรีย บร้อ ยเพื่อ ให้ผู้
บันทึกสามารถลงบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในแต่ละ
ช่องว่างได้อย่างสะดวก
2) แผนภู มิพ าเรโต (Pareto
Diagram) เป็ น
แผนภูมทิ างสถิติ ใช้จาแนกประเภทของข้อมูล
(Data Stratification) โดยอาศัยหลักการจัด
เรียงลาดับความสาคัญของปญั หาต่างๆทีเ่ กิดขึน้
ในการผลิต
3) กราฟ (Graphs) เครื่ อ งมือ ส าหรับ ใช้ ใ นการ
แสดงข้อ มู ล ที่เ ป็ น ตัว เลขออกมาให้เ ห็น ภาพ
สามารถท าให้ง่ า ยต่ อ การท าความเข้า ใจโดย
อาศัยการพิจารณาด้วยตาเปล่าได้
4) แผนผังสาเหตุ และผล (Cause and Effect
Diagram) เป็ นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปญั หา (Problem) กับสาเหตุทงั ้ หมดที่
เป็ นไปได้ท่อี าจก่อให้เกิดปญั หานัน้ (Possible
Cause)
5) ฮิสโตแกรม (Histogram) เป็ น ผังภาพที่แสดง
การกระจายตั ว (ค วามผั น แปรออกจา ก
ศู น ย์ ก ลา ง ) ข อง ข้ อ มู ล ชุ ด ห นึ่ ง ซึ่ ง แ สด ง
คุ ณ ลัก ษณะอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เช่ น น้ า หนั ก
เวลา อุณหภูมิ ความแข็ง เป็ นต้น
6) แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram) คือ ผัง
ทีใ่ ช้แสดงค่าของข้อมูลที่เกิดจากความสัมพันธ์
ของตัวแปร 2 ตัว เช่น X, Y เป็ นต้น ว่ามี
แนวโน้มในทางใด เพื่อทีจ่ ะใช้หาความสัมพันธ์ท่ี
แท้จริง โดยตัวแปร X คือ ตัวแปรอิสระ และ ตัว
แปร Y คือ ตัวแปรตาม
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3. ผลการศึกษา
ปญั หาหลักของกระบวนการขึน้ รูป คือ จานแตกขอบ
ปาก ขึน้ เป็ นจานวนมากเกินกว่าระดับทีโ่ รงงานกาหนดที่
5% พบว่า การแตกทีข่ อบปากของจาน จะเกิดที่ ขัน้ ตอน
ที่ 4 และ 5 การหยิบจานขึ้นจากสายพานเพื่อนามาขัด
ขอบก่ อ นส่ ง เข้า เตาตะแกรง ที่มีส ายพานอีก ชุ ด หนึ่ ง
ข้อมูลก่อนการปรับปรุง ของกระบวนการผลิต เป็ นเวลา 6
วัน ดังได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 ดังนี้

7) แผนภูมคิ วบคุม (Control Chart) เป็ นแผนภูมทิ ่ี
ใช้สาหรับเผ้าติดตาม (Monitoring) ค่าของตัว
แปรทีต่ ้องการควบคุมคุณภาพว่า เกิดความผัน
แปรเกินพิก ัด (ขีด จ ากัด ) ที่กาหนดไว้ห รือ ไม่
และความผันแปรนัน้ มีแนวโน้มอย่างไร
2. ข้อมูลเบือ้ งต้น
ผู้บริหารงานของโรงงาน ได้กาหนดอัต ราของเสีย
ของขัน้ ตอนการผลิตต่างๆเอาไว้ท่ี 5 % ของการผลิตใน
แต่ละวัน เพื่อให้สามารถควบคุมระดับอัตราของเสียของ
ทัง้ โรงงานได้ อย่างไรก็ตามพบว่า มีบางแผนกที่มรี ะดับ
อัตราของเสียสูงกว่าระดับทีก่ าหนด จานเซรามิกส์ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 27 ซ.ม. เป็ นผลิตภัณฑ์ทถ่ี ูกเลือกมา
ศึกษาเนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจานวนมากทีส่ ดุ
กระบวนการผลิตจานเซรามิกส์ มีขนั ้ ตอนการผลิต
โดยทัวไป
่ ดังนี้ เริม่ ต้นจากการเตรียมวัตถุดบิ (ดิน) การ
เตรีย มน้ า เคลือ บ การขึ้น รูป ผลิต ภัณฑ์ การเผาบิสกิต
(เผาดิบ) การเคลือบ การเผาเคลือบ และการบรรจุ ผูว้ จิ ยั
มีความสนใจศึกษาการลดความสูญ เสียในขัน้ ตอนการขึน้
รูป ซึง่ เกิดของเสียค่อนข้างสูง
การขึน้ รูปจานเซรามิกส์ มีขนั ้ ตอนการทางานย่อยๆ
ดังนี้
1. รับวัตถุดบิ ทีเ่ ป็ นดินผง
2. ตรวจดูความชืน้ และส่วนผสมอื่นๆ
3. ตัง้ ค่าเครื่องปมั ๊ เพื่อขึน้ รูป
4. พนักงานหยิบจานจากสายพานมาขัดขอบจาน
5. พนักงานหยิบจานวางส่งเข้าเตาตะแกรง
6. อบให้แห้งในเตาตะแกรง
7. ส่งต่อให้แผนกชุบเคลือบ
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ขัน้ ตอนการขึน้
รู ป มีอ ัต ราการเกิด อัต ราของเสีย เกิน ระดับ ที่โ รงงาน
กาหนด คือ 5.35 % แต่มปี ญั หาเกิดขึน้ 3 ลักษณะ คือ
1) จานแตกขอบปาก 2) จานที่ผ่า นการเคลือบมีตาหนิ
และ 3) จานแตกหลังเผา และผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาปญั หาที่
2 จานแตกขอบปาก เนื่องจากเป็ นปญั หาที่มขี นาดใหญ่
มากทีส่ ดุ เมื่อเทียบกับปญั หาอื่นๆ

ตารางที่ 1 ข้อมูลสัดส่วนการแตกทีข่ อบปากของจาน
ก่อนการปรับปรุง
วันที่
อัตราของเสีย (%)
1
7.65
2
4.16
3
4.62
4
4.16
5
4.38
6
7.17
ค่าเฉลีย่
5.35
จากนัน้
ผูว้ จิ ยั ได้ร่วมกับหัวหน้างานและพนักงานของ
ั
ขัน้ ตอนการขึน้ รูป ได้วเิ คราะห์หาสาเหตุของปญหาโดยใช้
ผังก้างปลา ดังได้แสดงในรูปข้างล่าง

รูปที่ 1 ผังก้างปลาวิเคราะห์สาเหตุจานแตกขอบปาก
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จากผลการวิเคราะห์หาสาเหตุ ในรูปที่ 1 เมื่อได้
เข้าไปสังเกตุการทางานของพนักงานขณะปฏิบตั งิ านพบ
ประเด็นทีน่ ่าสนใจหลายประการ ดังนี้
1. พนักงานหยิบจานออกจากสายพานไม่ ทนั จึงทาให้
จานทีถ่ ูกขึน้ รูปมาหล่นลงพืน้ เสียหาย
2. พนักงานหยิบจานด้ว ยมือเพียงข้า งเดียว ทาให้จาน
แตกบริเวณทีจ่ บั
3. ไม่มกี ารนับจานวนผลิตภัณฑ์ทจ่ี ดุ ทางานนี้ แต่จะมีการ
นับจานวนของดีและของเสียทีจ่ ุดสุดท้ายของสายการผลิต
ทาให้พนักงานขาดความเอาใจใส่เท่าทีค่ วร
ดัง นั ้น จึ ง เสนอแนวทางปรับ ปรุ ง วิ ธีท างาน
บริเวณทีม่ กี ารขัดขอบ มีดงั นี้
1. ควรปรับวิธกี ารหยิบจาน จากวิธเี ดิมทีใ่ ช้มอื ข้างเดียว
หยิบ เปลี่ยนมาใช้สองมือหยิบจานเพื่อประคองจานได้
อย่ า งสมดุ ล เพื่อ ป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้เ กิด การแตกที่ข อบปาก
ทันทีและป้องกันการเกิดรอยร้าวขึน้ ในจาน
2. ควรกาหนดระยะหยิบจานที่เหมาะสม หากระยะหยิบ
ห่างเกินไป จะทาให้พนักงานต้องโน้มตัวไปหยิบและจะใช้
มือข้างเดียวหยิบจาน และอาจทาแผงกัน้ แบบโปร่งใสบน
สายพาน เพื่อป้องกันการเอือ้ มหยิบ และช่วยให้พนักงาน
มองเห็นจานทีก่ าลังไหลมาด้วย
3. การพลิกจาน ควรมีวสั ดุหรือภาชนะรองรับจานขณะขัด
ขอบจาน โดยจัดให้มโี ต๊ ะขนาดเล็ก และมีผ้าหนาๆรอง
ขณะทีว่ างจานลง
ผลของการปรับปรุงงานบริเวณที่มกี ารขัดขอบ
จาน ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 นี้

ผลของการปรับปรุงวิธีการทางาน ทาให้อตั ราการ
เกิด ของเสีย (ผลิต ภัณฑ์บ กพร่ อ ง) ลดลงอย่ า งมากใน
ขัน้ ตอนที่ 4 และ 5 ของการขึน้ รูปจาน ถึง (5.35 – 0.86)
= 4.49 % คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 472,500 บาทต่อปี
จากข้อ มูล ก่ อ นการปรับ ปรุ ง และหลัง การปรับ ปรุ ง
พบว่ า มีค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งชัด เจน จึง ไม่ มีค วาม
จาเป็ นต้องใช้หลักการสถิตมิ าวิเคราะห์เพิม่ เติม
4. การอภิ ปรายผล
การปรับปรุงวิธกี ารทางาน รวมทัง้ การจัดบริเวณงาน
ให้เหมาะสมกับการทางานนับว่ามีส่วนสาคัญในการลด
จานวนของเสียทีเ่ กิดขึน้ เป็ นอย่างมาก เนื่องจากของเสีย
ทีเ่ กิดขึน้ เกิดจากสาเหตุน้ี [4] [5]
อย่างไรก็ตาม การจัดการให้มกี ารควบคุมการทางาน
ทีเ่ หมาะสมก็นบั ว่ามีความสาคัญ หากสามารถสร้างความ
ระมัดระวังขึน้ จากการกาหนดให้มกี ารบันทึกผลผลิต ณ
จุดทีม่ กี ารผลิต พนักงานจะได้มคี วามเอาใจใส่เพิม่ ขึน้ อาจ
มีสว่ นช่วยลดการเกิดของเสียลงได้บา้ ง
5. สรุป
การลดผลิตภัณฑ์บกพร่องที่เกิดขึน้ ในกระบวนการ
ผลิตเป็ นวิธีการที่ทาได้และให้ผลการปรับปรุงที่ชดั เจน
แต่ต้องอาศัยการสังเกต เก็บข้อมูล วิเคราะห์ปญั หา และ
แสวงหาแนวทางปรับ ปรุ ง ร่ ว มกัน ของพนั ก งานในจุ ด
ปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ จึงจะบังเกิดผลลัพธ์ทด่ี ี
ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รจึ ง ควรเอาใจใส่ ใ นเรื่ อ งการลด
ผลิต ภัณ ฑ์บ กพร่ อ งอย่ า งเป็ น ระบบ เช่ น การใช้ ก ลุ่ ม
กิจกรรมคุณภาพ ระบบข้อ เสนอแนะ เป็ น ต้น และต้อ ง
สนับสนุนให้ระบบดังกล่าวเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง องค์กรจึง
จะมีความเข้มแข็งในระบบการผลิต สามารถแข่งขันใน
ธุรกิจได้

ตารางที่ 2 ข้อมูลสัดส่วนการแตกทีข่ อบปากของจานหลัง
การปรับปรุง
วันที่
อัตราของเสีย (%)
1
0.50
2
0.71
3
1.0
4
1.0
5
1.0
6
1.0
ค่าเฉลีย่
0.86
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้เพื่อลดปญั หาบรรจุภณ
ั ฑ์ทม่ี ขี อ้ บกพร่องในกระบวนการบรรจุขา้ วเกรียบของบริษทั
กรณีศึกษา จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของเสียพบว่าเป็ นของเสียที่เกิดจากบรรจุภณ
ั ฑ์ 10% และใช้แผนภูมพิ าเรโต
แผนภาพเหตุและผล มาวิเคราะห์สาเหตุของปญั หา ซึง่ โดยทัวๆไปป
่
ญั หาทีพ่ บคือพนักงานไม่มมี าตรฐานในการกาหนด
ค่าพารามิเตอร์ให้กบั เครื่องจักร ซึ่งค่าพารามิเตอร์ท่เี กี่ยวข้องคือ อุณหภูมซิ ลี บน อุณหภูมซิ ีลกลาง อุณหภูมซิ ลี ล่าง
ระยะเวลาในการปิ ด ซีล และความเร็ว ในการบรรจุ การออกแบบการทดลองถู ก ใช้เ ป็ น เครื่อ งมือ ในการก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆดังกล่าวข้างต้นทีเ่ หมาะสม โดยการพิจารณาค่า signal to noise ratio ทีท่ าให้เกิดค่า smaller the
better
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าค่าพารามิเตอร์ท่เี หมาะสมในการปรับตัง้ เครื่องจักรได้ดงั นี้คอื คือ อุณหภูมิ
ซีลบน 155 องศาเซลเซียส อุณหภูมซิ ลี กลาง 133 องศาเซลเซียส อุณหภูมซิ ลี ล่าง 150 องศาเซลเซียส จังหวะการปิ ด
ของซีล 0.52 วินาที เวลาในการปิ ดตัวซีล 0.3 วินาที และความเร็วในการบรรจุ 58 วินาที/ถุง ซึง่ ภายหลังการปรับปรุงค่า
สัดส่วนของเสียลดลงเหลือ 2.748% หรือลดลงจากเดิมก่อนทาการปรับปรุง 72.52%
คาหลัก การประยุกต์ใช้ทากูชิ ปญั หาซองรัว่
Abstract
The objective of this research was to reduce a packaging defective problem in the cracker packaging
process of a case study company. From the analysis data of defective found that a packaging defective was
10% and used the Pareto chart and cause – effect diagram to analysis the problem. The general problem
was employees not have any suitable standard to set up parameters of the machine. The parameters that
concerned were an upper seal temperature, a middle seal temperature, a lower seal temperature, time to
close a seal and speed of the packaging process. Design an Experiment was a tool to determine the
appropriate set of parameters that mention above by consideration signal to noise ratio that had a smaller the
better value.
The result of the study showed that the appropriate parameter to use for setting up the machine
were followed: an upper seal temperature was 155 degrees of Celsius, a middle seal temperature was 133
degrees of Celsius, a lower seal temperature was 150 degrees of Celsius, End seal close was 0.52 second,
time to close a seal was 0.3 second and speed of the packaging process was 58 second/piece. The after
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improved showed that a packaging defective decreased to 2.748% or decreased 72.52% from the former
process.
Keywords: Application of Taguchi, pack leakage problems
1.บทนา
จากสภาวะเศรษฐกิ จ ในป จั จุ บ ั น ของประเทศไทย
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆได้เล็งเห็นถึง ความสาคัญในเรื่อง
การลดความสูญเสียในการผลิต เพื่อให้มีต้นทุนที่ลดลง
สามารถปรับตัวอยู่รอดได้ในสภาวะเศรษฐกิจทีต่ กต่า และ
ส่งผลต่อการได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจ นอกจากนี้
ประเทศไทยได้ เ ข้ า สู่ ก ารเปิ ด การค้ า เสรีอ าเซีย น ซึ่ง
หมายถึงจะมีคู่แข่งขันที่เพิม่ มากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยกล
ยุทธ์ทใ่ี ช้ในการเพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุน คือ การลดของ
เสียในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรม
ผลิตอาหาร บริษทั ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มคี ุณภาพทีด่ เี พื่อ
ส่งต่อให้กบั ลูกค้าสร้างความพึงพอใจในการเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั นัน้ ๆ ดังนัน้ กระบวนการผลิตอาหาร
ต้องมีความแน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์นัน้ จะสะอาด มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสิง่ หนึ่งทีส่ าคัญทีจ่ ะ
ส่งผลต่อคุณภาพของอาหาร และมีอายุการเก็บรักษาตาม
ฉลากบริโภคนันก็
่ คอื บรรจุภณ
ั ฑ์ ซึง่ บรรจุภณ
ั ฑ์ของขนม
ั
ั หาซองรัว่
ขบเคี้ย วมัก ประสบป ญ หาซองรัว่ โดยป ญ
เกิดขึน้ ได้หลายชนิดด้วยกัน ซึง่ บริษทั กรณีศกึ ษามักพบ
ปญั หาชนิดซองรัวดั
่ งนี้ รูบนฟิลม์ , รอยซีลบน – ล่าง, สาม
แยก, ท้องแตก, หนีบ, ลมน้อย, ซองพับ, มุมซอง ดังรูปที่
1 แสดงชนิดซองรัว่
จากรูปที่ 1 เป็ นกราฟพาเรโตแสดงชนิดของ
ปญั หาซองรัวพบว่
่
า 80 เปอร์เซนต์ของปญั หาทีเ่ กิดขึน้
ได้แก่ ซีลบน – ล่าง, รูบนฟิ ลม์ , มุมซอง, หนีบ, ซองพับ
ซึ่งผู้วจิ ยั ได้วิเคราะห์ปญั หาที่เกิดขึน้ โดยการใช้แผนภูมิ
เหตุและผล (Cause – and – Effect Diagram) เพื่อหา
สาเหตุของปญั หา [1] ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 1 ชนิดของปญั หาซองรัว่

รูปที่ 2 แผนภูมเิ หตุและผลปญั หาซองรัว่
จากรูปที่ 2 แผนภูมแิ สดงเหตุและผลปญั หาซอง
รัว่ พบว่า กรณีของคน (Man) เป็ นปญั หาเกีย่ วกับทักษะ
การปรับตัง้ ค่าเครื่องจักร เนื่องจากไม่มมี าตราฐานในการ
ปรับตัง้ เครื่อง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกแก้ปญั หาในส่วนของ
วิธกี าร โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดของการออกแบบการ
ทดลอง ในทดสอบการแก้ไขปญั หาซองรัว่ โดยทดลอง
การปรับ ตัง้ ค่ า พารามิเ ตอร์ของเครื่องจัก รในการบรรจุ
ภัณฑ์
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การออกแบบการทดลอง
Montgomery [2] ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าต้องการให้
การทดลอง เกิดประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ผลได้สงู สุด
จะต้องนาวิธีทาง วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการวาง
แผนการทดลอง คาว่า “การ ออกแบบการทดลองเชิง
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สถิต”ิ หมายถึง กระบวนการในการวาง แผนการทดลอง
เพื่อว่าจะได้มาซึง่ ข้อมูลทีเ่ หมาะสมทีส่ ามารถ นาไปใช้ใน
การวิเคราะห์โดยวิธกี ารทางสถิติ ซึ่งจะทาให้สามารถหา
ข้อสรุปที่สมเหตุผลได้การออกแบบการทดลอง [3] คือ
การทดสอบ เพียงครัง้ เดียวหรือต่ อเนื่อง โดยทาการ
เปลีย่ นแปลงค่าตัวแปร นาเข้า (Input Variables) ใน
ระบบหรือ กระบวนการที่สนใจศึก ษา เพื่อ ที่จ ะท าให้
สามารถสัง เกตและชี้ถึง สาเหตุ ต่ า งๆ ที่ก่ อ ให้เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ท่ไี ด้ (Output or Response)
จาก กระบวนการหรือระบบนัน้ โดยตัวแปรนาเข้าจะถูก
จัดแบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทีค่ วบคุมได้ เรียกว่า “ตัวแปร
(หรือปจั จัย) ที่ควบคุมได้ (Controllable Variables or
Factors) หรือตัวแปร (หรือปจั จัย) ทีส่ ามารถออกแบบได้”
(Design Variables or Factors) และกลุ่มที่ ไม่สามารถ
ควบคุ ม ได้ เรีย กว่ า “ตัว แปร (หรือ ป จั จัย ) ที่ร บกวน
ระบบ” (Uncontrollable or Noise Variables Factors)
ดังแสดง ในรูปที่ 3

ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ผลซึ่งไม่ ใช้ก ารแจกแจงทางสถิติ
และตารางการวิเ คราะห์ค วามแปรปรวน เพื่อ สะดวก
สาหรับการนาไปประยุกต์ใช้ในงานจริง แต่จะใช้วดั ค่าที่
ได้พฒ
ั นาขึน้ เอง ได้แก่ อัตราส่วนสัญญาณต่อสิง่ รบกวน
ระบบ (Signal – to – Noise Ratio: S/N) ซึง่ จาแนกตาม
ลักษณะทางคุณภาพ แบ่งได้ 3 กรณี คือ
2.2.1 กรณีค่ายิง่ มากยิง่ ดี (Lager – The –
Better) เช่น ระยะทีร่ ถวิง่ ได้ต่อลิตร (กิโลเมตร) ผลผลิตที่
ได้ (Yield (%))
2.2.2 กรณีค่ายิง่ น้อยยิง่ ดี (Smaller – The –
Better) เช่น ความเข้มข้นของก๊าซพิษในอากาศ (%) ของ
เสียในกระบวนการ (%)
2.2.3 กรณีค่าตรงเป้าหมายดีท่สี ุด (Target –
The – Better) เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของงานเจาะ
ปริมาณบรรจุแป้งเด็ก ค่าความต้านทานแรงดึงของใยผ้า
3. การดาเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั ฉบับนี้เป็ นการประยุกต์การออกแบบ
การทดลองด้วยวิธที ากูชิ เพื่อหาค่าปจั จัยทีเ่ หมาะสมของ
การปรับตัง้ เครื่องบรรจุภณ
ั ฑ์ เพือ่ ลดปญั หาในเรื่องซอง
รัวที
่ เ่ กิดจากการปิ ดผนึกไม่สนิทตลอดทัง้ แนวซีล
3.1 ปัจจัยและระดับปัจจัย
ป จั จัย และระดับ ป จั จัย ที่ศึ ก ษาในงานวิ จ ัย นี้
พิจารณาเฉพาะปจั จัยทีค่ วบคุมได้ (Factor) และไม่สนใจ
ปจั จัยทีค่ วบคุมไม่ได้ (Noise Factor) โดยปจั จัยทีศ่ กึ ษา
ประกอบด้วย 6 ปจั จัย ได้แก่ อุณหภูมซิ ลี กลาง, อุณหภูมิ
ซีลบน, อุณหภูมซิ ลี ล่าง, จังหวะการปิ ดของตัวซีล (End
seal close), เวลาในการปิ ดตัวซีล (End seal time) และ
ความเร็ว (Speed) โดยค่าระดับปจั จัยต่างๆดังตารางที่ 1

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ใน
กระบวนการ หรือระบบทีส่ นใจ
2.2 แบบการทดลองทากูชิ แบบการทดลองทากูชิ [4]
คือ การทดลองทีม่ ลี กั ษณะเป็ น แบบการทดลองออร์ทอ
กอนัล (Orthogonal Array) เหมาะใน การศึกษา
ผลกระทบปจั จัยหลัก (Main Effects) เป็ นแบบการ
ทดลอง Resolution III กล่าวคือ ผลกระทบปจั จัยหลักมี
โครงสร้างซ้าซ้อนกับผลกระทบปจั จัยหลัก และผลกระทบ
ร่ ว ม 2
ป จั จัย จึ ง เหมาะส าหรับ การคัด ป จั จัย ทิ้ ง
(Screening Factors)
วิธีการของทากูชิได้เอาหลักการออกแบบการ
ทดลองมาประยุ ก ต์ใ ช้ โดยพยายามปรับ ให้ง่ า ยขึ้น ใน

ตารางที่ 1 ปจั จัยและระดับปจั จัย
ปจั จัย
อุณหภูมซิ ลี กลาง
อุณหภูมซิ ลี บน
อุณหภูมซิ ลี ล่าง
จังหวะการปิ ดของตัวซีล
เวลาในการปิ ดตัวซีล
ความเร็ว
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ระดับของปจั จัย

Min
131
148
150
0.50
0.10
58

Max
133
155
155
0.52
0.30
61
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3.2 การออกแบบการทดลองด้วยวิ ธีทากูชิ
การออกแบบการทดลองเพื่อเก็บข้อมูลด้วยวิธี
ทากูชิ ซึ่ง ใช้การสร้า งแผนการทดลองแบบเมตริก ซ์
(Design the matrix experiment) มีรูปแบบการทดลองที่
เลือ กมาจากการทดลองแบบสมบูร ณ์ เ พื่อ ลดเวลาและ
ความสิ้น เปลือ งทรัพ ยากรจากการทดลองจ านวนมาก
โดยใช้แผนการทดลองในรูป แบบ Orthogonal Array
และเมื่อทาการทดลองตามแผนที่ออกแบบไว้
ผู้วิจยั จะทาการทดลองซ้า 3 ครัง้ โดยจะนาค่ าผลการ
ทดลอง (เปอร์ เ ซ็ น ต์ ร ั ว่ ) ที่ ไ ด้ ม าค านวนอั ต ราส่ ว น
สัญญาณต่อสิง่ รบกวน Signal – To – Noise Ratio เพื่อ
หาระดับปจั จัยทีเ่ หมาะสม

4. ผลการทดลองและการวิ เคราะห์
4.1 ผลการทดลอง
ผลการทดลองตามรูปแบบ Orthogonal Array
ทดลองซ้า 3 ครัง้ ค่าผลการทดลอง (Response)
ในงานวิจ ัย นี้ คือ เปอร์ เ ซ็น ต์ ซ องรัว่ และค านวณค่ า
อัตราส่วนสัญญาณต่อสิง่ รบกวนระบบ (S/N Ratio) โดย
การวิจยั ครัง้ นี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อลดจานวนของเสียจาก
ั หาซองรัว่ ซึ่ ง ค่ า ยิ่ง น้ อ ยยิ่ง ดี หมายความว่ า ค่ า
ปญ
เปอร์เซ็นต์ซองรัวยิ
่ ง่ น้อยยิง่ ดี ตามทฤษฏีของทากูชิการ
คานวนดังกล่าวจะอยู่ในรูปของ Smaller – The – Better
ผลการทดลองดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการทดลอง
ลาดับ
ทดลอง

อุ ณ ห ภู มิ ซี
ลกลาง

1
2
3
4
5
6
7
8

131
131
131
131
133
133
133
133

ปจั จัยทีค่ วบคุมในการทดลอง
อุ ณ ห ภู มิ ซี อุ ณ ห ภู มิ ซี จังหวะการ
ลบน
ลล่าง
ปิ ด ของตัว
ซีล

148
148
155
155
148
148
155
155

150
150
155
155
155
155
150
150

0.50
0.52
0.50
0.52
0.50
0.52
0.50
0.52

เปอร์เซ็นต์รวั ่
เวลาในการ
ปิ ดตัวซีล

0.1
0.3
0.1
0.3
0.3
0.1
0.3
0.1

4.2 การวิ เคราะห์ผลตามขัน้ ตอนของทากูชิ
เพื่อ การก าหนดค่ า ระดับ ป จั จัย ที่เ หมาะสม
สามารถพิจารณาจากระดับปจั จัยทีท่ าให้ค่าอัตราส่วน

ความเร็
ว

รอบที ่ 1

รอบที ่ 2

รอบที ่ 3

ค่า
เฉลีย่

S/N
Ratio

58
0.97 1.20 0.88 1.02 -4.99
61
1.74 1.58 1.20 1.51 -3.65
61
3.12 2.70 2.50 2.77 -8.89
58
0.73 0.81 0.83 0.79 2.01
58
0.93 0.76 0.75 0.81 1.74
61
0.79 0.77 0.70 0.75 2.44
61
0.33 0.21 0.44 0.33 9.21
58
0.81 0.79 0.79 0.80 2.01
อุณหภูมซิ ลี กลาง, เวลาในการปิ ดตัวซีล, อุณหภูมซิ ลี
ล่าง, ความเร็ว, อุณหภูมซิ ลี บน, และจังหวะการปิ ดของ
ตัวซีล
ตารางที่ 4 ผลตอบสนองค่ า เฉลี่ย ของอัต ราส่ ว น
สัญญาณต่อสิง่ รบกวนทีร่ ะดับต่างๆของแต่ละปจั จัย

สัญญาณต่อสิง่ รบกวนมีค่าสูงสุด (Max Signal – to –
Noise Ratio)
จากตารางที่ 4 สรุ ป ได้ว่ า ป จั จัย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ
ผลตอบสนองค่ า เฉลี่ ย ของอัต ราส่ ว นสัญ ญาณต่ อ
สิง่ รบกวนในกระบวนการบรรจุภณ
ั ฑ์ทส่ี ่งผลต่อจานวน
ั หาซองรั ว่ โดยพิ จ ารณาจากค่ า
ของเสี ย จากป ญ
ผลกระทบของแต่ ล ะป จั จั ย จากมากไปน้ อ ย คื อ

การวิเคราะห์ผลของทากูชเิ พื่อหาระดับปจั จัย
ที่เ หมาะสม พิจารณาจากระดับ ค่า ที่ทาให้ อ ัตราส่ว น
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สัญญาณต่อสิง่ รบกวน (Signal – to – Noise Ratio:
S/N) มีค่าสูงสุดดังรูปที่ 4

องศาเซลเซียส ความเร็ว 58 วินาที/ถุง อุณหภูมซิ ลี บน
155 องศาเซลเซียส และจังหวะการปิ ดของตัวซีล 0.52
วินาที ซึง่ ภายหลังการปรับปรุงค่าสัดส่วนของเสียลดลง
เหลือ 2.748% หรือลดลงจากเดิมก่อนทาการปรับปรุง
72.52%
เอกสารอ้างอิ ง
[1] รศ.ศุ ภ ชัย นาทะพัน ธ์ . “การควบคุม คุ ณภาพ”.
สานักพิมพ์ซเี อ็ดยูเคชัน,
่ กรุงเทพฯ, 2551.
[2] D.C. Montgomery. “Design and Analysis of
Experiments”, 6th ed, John Wiley & Sons, USA,
2005.
[3] ประไพศรี สุทศั น์ ณ อยุธยาและพงศ์ชนัน เหลือง
ไพบูลย์. “การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์
การทดลอง”. สานักพิมพ์ท๊อป, กรุงเทพฯ, 2551.
[4] G. Taguchi, “Taguchi Techniques for Quality
Engineering”, McGraw-Hill, New York, 1988

รูปที่ 4 กราฟผลตอบสนองค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อ
สิง่ รบกวน
จากรูประดับปจั จัยที่เหมาะสมในการปรับตัง้
ั หาในเรื่อ งซองรัวน้
เครื่องบรรจุ ภัณ ฑ์ เพื่อลดป ญ
่ อย
ทีส่ ดุ ดังนี้
- อุณหภูมซิ ลี กลาง ค่าทีเ่ หมาะสม คือ 133 องศา
เซลเซียส (ระดับปจั จัย 2)
- เวลาในการปิ ดตัวซีล ค่าทีเ่ หมาะสม คือ 0.3 วินาที
(ระดับปจั จัย 2)
- อุณหภูมซิ ีลล่าง ค่าที่เหมาะสม คือ 150 องศา
เซลเซียส (ระดับปจั จัย 1)
- ความเร็ว ค่าทีเ่ หมาะสม คือ 58 วินาที/ถุง (ระดับ
ปจั จัย 1)
- อุณหภูมซิ ีลบน ค่าที่เหมาะสม คือ 155 องศา
เซลเซียส (ระดับปจั จัย 2)
- จังหวะการปิ ดของตัวซีล ค่าทีเ่ หมาะสม คือ 0.52
วินาที (ระดับปจั จัย 2)
5. สรุป
จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
ค่าพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมในการปรับตัง้ เครื่องจักรได้
ดังนี้คือ คือ อุณหภูมิซีลกลาง 133 องศาเซลเซียส
เวลาในการปิ ดตัวซีล 0.3 วินาที อุณหภูมซิ ลี ล่าง 150
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การปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพเครื่องกาจัดมอดต้นแบบเพื่อพัฒนาสู่เชิ งพาณิ ชย์
Efficiency Improvement of the Rice weevil Removal Prototype Machine for
Commercial Purpose
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Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University
2
Industrial Engineering, Faculty of Industrial Technology, Rajabhat Rajanagarindra University
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องฉายรังสีอนิ ฟาเรดกาจัดมอดต้นแบบเพื่อพัฒนาสูเ่ ชิงพาณิชย์ ซึง่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทางานของเครื่องต้นแบบก่อนและหลังการปรับปรุง รวมทัง้
ศึกษาปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เมื่อนาไปใช้งานกาจัดมอดในข้าวสารดอกมะลิ 105 ในโรงสีทร่ี ่วมโครงการ ทีเ่ ดิมใช้การบรรจุ
แบบสูญญากาศเพื่อป้องกันมอด ขัน้ ตอนการทางานเริม่ จากออกแบบสารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของลูกค้าก่อนการใช้เครือ่ งฉายรังสีอนิ ฟราเรด โดยผลคะแนนเฉลีย่ รวมเท่ากับ 3.09 คิดเป็ นร้อยละ 61.8
จากนัน้ ได้ทาการปรับปรุงข้อบกพร่องทีเ่ กิดขึน้ และทาการสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจหลัง
การใช้เครื่องฉายรังสีอนิ ฟราเรด ผลการสารวจพบว่า ผลคะแนนเฉลีย่ หลังปรับปรุงรวมเท่ากับ 3.70 คิดเป็ นร้อยละ
74 ซึง่ คะแนนเฉลีย่ รวมสูงกว่าก่อนทาการปรับปรุง 0.61 หรือเท่ากับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.2 ซึง่ ถือว่าภาพโดยรวมของ
พนักงานผูใ้ ช้งานเครื่องจริงเกิดความพึงพอใจในการนาเครื่องฉายรังสีอนิ ฟราเรดไปใช้ การบรรจุขา้ วสารหอมมะลิ
105 แบบถุงสูญญากาศของโรงสีมตี น้ ทุนเท่ากับ 186,600 บาทต่อเดือน ส่วนต้นทุนเครื่องต้นแบบรวมค่าไฟฟ้าใน
เดือนแรกเท่ากับ 185,994.75 บาทต่อเดือน ซึง่ พบว่าโรงสีมรี ะยะเวลาในการคืนทุนได้ภายในเดือนแรกเท่านัน้
คาหลัก มอด, รังสีอนิ ฟราเรด, ระยะคืนทุน
Abstract
This research aims to improve the efficiency of the rice weevil removal prototype machine by using
infrared radiation for commercial purpose. The main objective was to compare the performance of the
prototype before and after improvements. Another objective was to indicate problems that may arise
during applied to Dawk Mali 105 in the selected mill in which currently uses a vacuum packaging method
to protect rice weevils. The questionnaire was designed to obtain satisfaction and customer feedback
after using new infrared radiation technology. Before any improvement, the total average score was 3.09
or 61.8 percent. After that, some improvements were introduced. After the improvements, it was found
that an average score was increased to 3.70 or 74 percent. It was 0.61 points or 12.2 percent greater
than that of the previous satisfaction. This was indicated that the user satisfied with the infrared
application. Total cost of vacuum packing of Dawk Mali 105 was 186,600 baht per month. Compared to
the total cost of infrared radiation technology was 185,994.75 baht per month. It was shown that the mill
can have the payback period within the first month of use.
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Keywords: weevil, infrared radiation, payback period
1. บทนา
ข้าว เป็ นพืชทีม่ คี วามสาคัญต่อมนุษย์มานานนับพัน
ปี ซง่ึ มีประชากรกว่าครึง่ หนึ่งขอประชากรโลกบริโภคข้าว
เป็ นอาหารหลักจะเห็นได้จ ากเกษตรกรผู้ป ลูกข้า วหรือ
ชาวนาในประเทศไทย ทีม่ มี ากถึง 3.7 ล้านครัวเรือน หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 66 ของครัวเรือนเกษตรกรทัง้ หมดมีพน้ื ที่
(กรมการค้าภายใน, 2553) ซึง่ ในประเทศไทยมีการปลูก
ข้า วที่ ห ลากหลายสายพัน ธ์ ส ามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2
ประเภทหลัก ๆ คือ ข้า วพัน ธุ์ พ้ืน เมือ ง และข้า วพัน ธุ์
ลูกผสม ซึง่ ข้าวพันธุล์ ูกผสมได้แก่ ชัยนาท 1, ชัยนาท2
ปทุมธานี 1 ส่วนข้าวพันธุ์พ้นื มือง ได้แก่ พันธุ์ข้าวดอก
มะลิ 105 ลักษณะโดยทัวไปของข้
่
าวขาวดอกมะลิ เมล็ด
ข้าวเปลือกสีฟาง รูปร่างเมล็ดยาว ปลายโค้งมนเล็กน้อย
เมล็ดข้าวกล้องใสมีท้องไข่น้อยมีความเลื่อมมันจมูกเล็ก
ความยาวเมล็ด ข้า วกล้ อ งประมาณ 7.5 มิล ลิเ มตร
ข้าวสารมีจานวนอะมิโลสเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 15 – 16
ข้า วสุ ก มีลัก ษณะเหนี ย วนุ่ ม มีก ลิ่น หอมรสชาติ ท่ีดีซ่ึง
องค์ประกอบที่มผี ลต่อความหอมของข้าวหอมมะลิ ข้าว
หอมมะลิจะมีสาร 2-Acetyl-1-Pyrolline โดยอาจมีสารนี้ใน
ข้าวสารประมาณ 0.04-0.08 ไมโครกรัมต่อกรัม และใน
ข้ า วกล้ อ งมี ป ระมาณ 0.1-0.3 ไมโครกรั ม ต่ อ กรั ม
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดร้อยเอ็ด, 2548) ซึง่
ข้าวหอมมะลิไทย เป็ นข้าวที่ผู้บริโภคนิยมจานวนมาก
โดยมีทงั ้ ภายในประเทศและต่าง ประเทศในปจั จุบนั ข้าว
หอมมะลิท่ีผ ลิ ต ภายใน ประเทศมีอ ยู่ ห ลายสายพัน ธุ์
ด้วยกัน เช่น ข้าวขาวดอกมะลิ 105, ข้าว กข.15 ข้าว
หอมมะลิปทุมธานี แต่ขา้ วหอมมะลิทเ่ี ป็ นทีน่ ิยมมากทีส่ ุด
คือ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และกระทรวงพาณิชย์กไ็ ด้
จัดทามาตรฐาน ในการส่งออกข้าวหอมมะลิ ไปยังต่าง
ประเทศ (วรการ บัวนวล, 2548) ซึง่ ปญั หาทีพ่ บในการ
ส่งออกข้าวที่สาคัญคือการปนเปื้ อนของแมลงเมื่อมีการ
ทาลายของแมลงในเมล็ดข้าว จะพบว่าคุณภาพของ
เมล็ดข้าวไม่เหมือนเดิมไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
อีกในปจั จุบนั การระมัดระวังเรื่องความสะอาดมีมากขึ้น
การพบแมลง หรือชิ้นส่วนแมลงในอาหารทาให้ผู้บริโภค
เกิดความไม่พอใจ อาจคืนถุงอาหารให้ร้านค้า ผู้ผลิ
หรือผูป้ ระกอบการในทีส่ ดุ (กุสุมา นวลวัฒน์ , 2545) ซึง่
ปญั หาการควบคุมของแมลง เป็ นปญั หาใหญ่ทเ่ี กิด ขึน้ ใน
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ทุกสถานที่ข องประเทศและยิ่งมีการใช้สารเคมีมากขึ้น
เท่าใด ก็ยงิ่ ทาให้เกิดผลข้างเคียงเกิดขึน้ กับสัตว์ และ
ม นุ ษ ย์ ม า ก ขึ้ น เ ท่ า นั ้ น ผ ล ข อ ง ส า ร เ ค มี ย ั ง ท า ใ ห้
สภาพแวดล้อมเสียหายไปด้วย โดยในสมัยก่อนการกาจัด
แมลงก่ อ นส่ ง ออกข้ า ว โดยใช้ วิ ธี ร มสาร Ethylene
Dibromide (EDB) เป็ นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง และ
ใช้กนั อย่างแพร่หลาย ต่อมาพบว่าการใช้สารรม EDB
เป็ นสารเคมีทก่ี ่อให้เกิดปญั หาของโรคมะเร็ง และสารพิษ
ตกค้างหลังจากการใช้ ในปี พ.ศ. 2530 จึงยกเลิกการใช้
EDB เพื่อรมกาจัดแมลงหรือด้วง ในการส่งออก จึงได้มี
ผูศ้ กึ ษาแนวคิดในการพัฒนาวิธกี ารกาจัดแมลงในข้าวสาร
โดยการใช้รงั สีอนิ ฟราเรด ซึ่งเป็ นรังสีความร้อนคลื่นสัน้
ในการให้ ค วามร้ อ นเป็ น ระยะเวลาสัน้ โดยใช้ ร ะบบ
สายพานลาเลียง ทาการทดลองกาจัดมอดในข้าวสารหอม
มะลิ โดยประสิทธิภาพการกาจัดด้วงงวงข้าวร้อยละ 100
ภายในระยะเวลา 2 - 3 นาที (ปริว รรต นาสวาสดิ,์
2556)
ดังนัน้ วัตถุ ป ระสงค์ของงานวิจยั นี้ จึง จัดท าขึ้ นมา
เพื่อนาเครื่องกาจัดมอดโดยหลอดอินฟราเรดมาปรับใช้ใน
เชิง พาณิ ช ย์ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งสู ง สุ ด และท าการ
ั หาที่พ บกับ เครื่อ งก าจัด มอดเพื่อ ให้
ปรับ ปรุ ง แก้ไ ขป ญ
ตอบสนองการใช้งานจริง และต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ข้อมูลทีไ่ ด้น้ีจะถูกนาไปพัฒนาเครื่องกาจัดมอดระบบอิน
ฟาเรดให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ ในโอกาสต่อไป
วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการวิ จยั
วัสดุ
ข้าวสารดอกมะลิ 105 โดยทาการทดลองที่ บริษัท
ข้าวรัชมงคล จากัด
อุปกรณ์
เครื่ อ งก าจัด มอดต้ น แบบระบบสายพานพร้ อ ม
ตะแกรงคัดแยกข้าว ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งเป็ นเครื่อง
กาจัดมอดที่พฒ
ั นาขึน้ มาโดยมีแหล่งพลังงานความร้อน
คือ หลอดอินฟราเรดโดยใช้หลอดอินฟราเรดกาลัง 1,000
วัตต์ จานวน 2 หลอด
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วิ ธีการวิ จยั
วิ ธีการใช้เครือ่ ง
1.นาข้าวสารดอกมะลิ 105 มาใส่ในช่องเทข้าวสาร
ปรับขนาดช่องปล่อยข้าวให้สงู ประมาณ 1.5 เซนติเมตร
2.ปรับ ปจั จัยทีศ่ กึ ษา 3 ปจั จัย คือ อุณหภูมฉิ ายรังสี
75 °C ความหนาข้าวบนสายพาน 1.5 เซนติเมตร
ความเร็ ว สายพาน 1 นาที 30 วิ น าที และก าหนด
ระยะห่างของหลอดกับข้าวสาร 10 เซนติเมตร
วิ ธีการดาเนิ นงาน
1.นาเครื่องไปติดตัง้ ที่ บริษทั ข้าวรัชมงคลจากัด และ
ถ่ายทอดวิธกี ารใช้งานเครื่องกาจัดมอดแก่พนักงานโรงสี
2.นาเครื่อ งไปติด ตัง้ ที่ บริษัท ข้าวรัชมงคล จากัด
และถ่ายทอดวิธกี ารใช้งานเครื่องกาจัดมอดแก่พนักงาน
3.ให้ พ นั ก งานที่ ใ ช้ ง านเค รื่ อ งก าจั ด มอดท า
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจก่อนทาการปรับปรุง
4.ทาการวิเคราะห์แบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจก่อนทาการปรับปรุงโดยพนักงานผูใ้ ช้เครื่องจริง
5.ทาการปรับปรุงเครื่องกาจัดมอดให้ตรงตามความ
ต้องการของทางพนัก งานที่ใช้เ ครื่องจากการวิเ คราะห์
แบบสอบถาม พบอยู่ 3 ข้อ คือ 1.) ตะแกรงคัด แยก
ข้าวสารเป็ นสนิมส่งผลให้ข้าวสารที่ผ่านตะแกรงมีสขี าว
ขุ่นโดนปกติขา้ วสารมะลิ 105 จะมีสขี าวหรือครีมอ่อนๆ
ทาให้ไม่ได้ตรงตามมาตรฐานทีก่ าหนด 2.) การเคลื่อนที่
ไม่สะดวกเกิดจากล้อเดิมเป็ นล้อพลาสติกและลูกปื นแตก
เนื่องจากน้ าหนักของเครื่อง 3.) ตลับลูกปื นที่ส่งกาลังให้
ตะแกรงแยกข้าวแตกทาให้เกิดเสียงดังเวลาเดินเครื่อง
6.ให้ พ นั ก งานที่ ใ ช้ ง านเค รื่ อ งก าจั ด มอดท า
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจหลังทาการปรับปรุง
7.ทาการวิเคราะห์แบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจจากพนั ก งานใช้ ง านจริ ง หลั ง ท าการปรับ ปรุ ง
8.ทาการปรับปรุงเครื่องกาจัดมอดให้ตรงตามความ
ต้องการของทางพนัก งานที่ใช้เ ครื่องจากการวิเ คราะห์
แบบสอบถาม
9.วิเคราะห์ขอ้ มูลทางเศรษฐศาสตร์เพื่อหาจุดคุม้ ทุน
ในทางบริษทั ข้าวรัชมงคล จากัด

ภาพที่ 1 เครือ่ งกาจัดมอดด้วยรังสีอนิ ฟราเรด
(ปริวรรต นาสวาสดิ,์ 2556)

ผลการวิ จยั และอภิ ปราย
1.การวิ เคราะห์แบบสอบถามประเมิ นความ
พึงพอใจก่อนทาการปรับปรุง
สรุปผลการประเมินความคิดเห็นและความพึง
พอใจในการใช้เ ครื่อ งฉายรัง สีอิน ฟราเรดก่ อ นท าการ
ปรับปรุง จากผู้กรอกแบบสอบถามทัง้ หมด 4 คน จาก 6
คน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 ดังตารางที่ 2
2.การวิ เคราะห์แบบสอบถามประเมิ นความ
พึงพอใจหลังทาการปรับปรุง
สรุปผลการประเมินความคิดเห็นและความพึง
พอใจพนักงานผูใ้ ช้เครื่องฉายรังสีอนิ ฟราเรดหลังทาการ
ปรับ ปรุ ง ประสิทิภ าพของเครื่ อ งก าจัด มอดตามความ
ต้องการ จากผูก้ รอกแบบสอบถามทัง้ หมด 6 คน จาก 6
คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ดังตารางที่ 3
การแสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการ
วิเคราะห์แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจก่อนและ
หลังทาการปรับปรุง ตามภาพที่ 2 ซึง่ การประเมินหลังทา
การปรับปรุงมีคะแนนเพิง่ สูงขึน้ ในทุกด้าน
3.การหาระยะเวลาคืนทุนของเครือ่ งฉาย
รังสีอินฟราเรด
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อคานวณหา
ระยะเวลาคืนทุน ของเครื่องฉายรังสีอินฟราเรด เป็ น
วิธีการประเมินอย่างง่าย เพื่อพิจารณาว่าเมื่อจ่ายเงิน
ลงทุนไปแล้ว จะต้องใช้ระยะ เวลาเท่าไหร่ ถึงจะได้รบั
ทุนคืน ซึง่ มีขอ้ มูลทีใ่ ช้ในการคานวณ ดังนี้คอื
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3.1. ต้นทุนการผลิ ต
- ราคาเครื่องฉายรังสีอนิ ฟราเรด
เท่ากับ 176,958 บาท
- ค่าพลังงานไฟฟ้า
เท่ากับ 0.3 กิโลวัตต์
- รวมจานวนกิโลวัตต์
เท่ากับ 2.90 กิโลวัตต์
- ค่าไฟฟ้าคิดเป็ นหน่วยละ
เท่ากับ 4.70 บาท
- รวมค่าไฟฟ้า 2.90 กิโลวัตต์ x 4.70 บาท
เท่ากับ 13.63 บาท/ชัวโมง
่
- ดังนัน้ การฉายรังสี (270 กิโลกรัม/ครัง้ )
เท่ากับ 13.63 บาท/ชัวโมง
่
้
- ชัวโมงค่
่
าไฟฟารวมชัวโมงการท
่
างานต่อปี คณ
ู ค่าไฟต่อ
ชัวโมง
่ (8x264 x 13.63)
เท่ากับ 28,786.56 บาท/ปี
- ค่าบารุงรักษาเครื่อง คิดเป็ น 2 % (176,958 บาทx0.02)
เท่ากับ 3,539.16 บาท/ปี
- ค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด (28,786.56+3,539.16)
เท่ากับ 32,325.72 บาท/ปี
- ดังนัน้ ค่าใช้จ่ายต่อวัน
เท่ากับ 122.45บาท/วัน
3.2. กาลังการผลิ ต
- การบรรจุขา้ วด้วยถุงสุญญากาศ
เท่ากับ 20 ตัน/เดือน
- ถุงสุญญากาศ ขนาด 1 กิโลกรัม 50 %จากทัง้ หมดและ
ค่าบรรจุ 15 บาท/ถุง
เท่ากับ 150,000 บาท/เดือน
- ถุงสุญญากาศ ขนาด 5 กิโลกรัม 50 %จากทัง้ หมด และ
ค่าบรรจุ 15 บาท/ถุง
เท่ากับ 30,000 บาท/เดือน
รวมค่าใช้จ่ายในการบรรจุถุงสุญญากาศ ขนาด
1 และ 5 กิโลกรัม
เท่ากับ 180,000 บาท/เดือน

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของเครื่อ งฉาย
รังสีกบั การบรรจุสุญญากาศ

หมายเหตุ
ระดับความพึงพอใจ
5 = มากทีส่ ดุ หรือดีมาก
4 = มากหรือดี
3 = ปานกลางหรือพอใช้
2 = น้อยหรือต่ากว่ามาตรฐาน
1 = น้อยทีส่ ดุ หรือต้องปรับปรุงแก้ไข
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
ก่อนทาการปรับปรุง

44

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ
รายละเอียด
ผูป้ ระเมิน/ระดับความพึงพอใจ คะแนน
S.D.
1.โครงสร้าง
1 2 3 4 เฉลีย่
1.1 ความแข็งแรง
4 4 3 3 3.50 0.58
1.2 ถอดประกอบได้งา่ ย
3 3 3 3 3.00 0.00
1.3 การออกแบบทีเ่ หมาะสม
3 3 3 2 2.75 0.50
1.4 ขนาดของเครื่อง
3 3 4 2 3.00 0.82
1.5 น้าหนักเบา
2 3 3 1 2.25 0.96
2. วัสดุ
2.1 ประเภทของวัสดุตวั เครื่องมีความเหมาะสม 4 3 4 3 3.50 0.58
2.2 ประเภทของสายพานล้าเลียง
4 4 4 4 4.00 0.00
2.3 วัสดุของตะแกรง
4 4 3 3 3.50 0.58
3. ความสะดวก
3.1 ตะแกรงคัดแยกข้าวสารทีเ่ หมาะสม
3 3 3 4 3.25 0.50
3.2 ชุดควบคุมอุณหภูมสิ ามารถปรับและ
2 4 4 4 3.50 1.00
ใช้งานได้สะดวก
3.3 ชุดควบคุมความเร็วรอบสายพาน
3 4 3 2 3.00 0.82
3.4 เคลื่อนย้ายสะดวก
2 4 4 5 3.75 1.26
3.5 ต้าแหน่งชุดควบคุมเหมาะสม
3 4 3 3 3.25 0.50
3.6 ไฟสัญญาณแสดงสถานะของปุม่ ชุดความคุม 3 4 3 5 3.75 0.96
3.7 ต้าแหน่งและขนาดของช่องใส่ข้าว
3 3 3 3 3.00 0.00
4. การใช้งาน
4.1 ความปลอดภัย
4 4 3 3 3.50 0.58
4.2 ก้าลังการผลิตของเครื่องเหมาะสม
2 4 3 1 2.50 1.29
4.3 ความทนทาน
3 4 4 3 3.50 0.58
4.4 ระดับเสียงขณะใช้งาน
4 4 4 1 3.25 1.50
4.5 คูม่ อื การใช้งานเครื่องอ่านและเข้าใจง่าย 4 3 4 4 3.75 0.00
5. ซ่อมบารุง
5.1 ซ่อมบ้ารุงง่าย
3 4 4 4 3.75 0.50
5.2 อะไหล่หาซือได้งา่ ย
3 5 4 4 4.00 0.82
5.3 คูม่ อื การซ่อมบ้ารุง
3 4 3 4 3.50 0.58
ค่าเฉลียรวม

ระดับความ คะแนน ระดับความ
พึงพอใจ เฉลีย่ รวมพึงพอใจรวม
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง 2.90 ปานกลาง
ปานกลาง
พอใช้
ปานกลาง
ดี 3.67
ปานกลาง

หลังทาการปรับปรุง
รายละเอียด
ผูป้ ระเมิน/ระดับความพึงพอใจ คะแนน
1.โครงสร้าง
1 2 3 4 5 6 เฉลีย่
1.1 ความแข็งแรง
5 5 3 5 4 3 4.17
1.2 ถอดประกอบได้งา่ ย
4 5 3 5 4 3 4.00
1.3 การออกแบบทีเ่ หมาะสม
4 5 2 3 4 3 3.50
1.4 ขนาดของเครื่อง
4 3 3 4 3 2 3.17
1.5 น้าหนักเบา
3 3 2 5 3 2 3.00
2. วัสดุ
2.1 ประเภทของวัสดุตวั เครื่องมีความเหมาะสม 5 4 3 5 4 3 4.00
2.2 ประเภทของสายพานล้าเลียง
5 5 3 3 4 4 4.00
2.3 วัสดุของตะแกรง
5 5 3 3 3 4 3.83
3. ความสะดวก
3.1 ตะแกรงคัดแยกข้าวสารทีเ่ หมาะสม
4 5 2 5 4 4 4.00
3.2 ชุดควบคุมอุณหภูมสิ ามารถปรับและ
5 4 3 4 3 4 3.83
ใช้งานได้สะดวก
3.3 ชุดควบคุมความเร็วรอบสายพาน
4 4 2 4 4 3 3.50
3.4 เคลื่อนย้ายสะดวก
5 4 3 5 4 3 4.00
3.5 ต้าแหน่งชุดควบคุมเหมาะสม
5 4 3 4 4 3 3.83
3.6 ไฟสัญญาณแสดงสถานะของปุม่ ชุดความคุม 5 4 3 4 3 4 3.83
3.7 ต้าแหน่งและขนาดของช่องใส่ข้าว
4 4 3 2 3 3 3.17
4. การใช้งาน
4.1 ความปลอดภัย
5 4 3 4 4 4 4.00
4.2 ก้าลังการผลิตของเครื่องเหมาะสม
3 3 2 3 3 3 2.83
4.3 ความทนทาน
5 4 3 3 4 3 3.67
4.4 ระดับเสียงขณะใช้งาน
4 4 3 5 3 5 4.00
4.5 คูม่ อื การใช้งานเครื่องอ่านและเข้าใจง่าย 4 4 3 4 4 4 3.83
5. ซ่อมบารุง
5.1 ซ่อมบ้ารุงง่าย
4 5 3 4 4 4 4.00
5.2 อะไหล่หาซือได้งา่ ย
4 4 3 4 4 4 3.83
5.3 คูม่ อื การซ่อมบ้ารุง
4 4 2 4 4 4 3.67
ค่าเฉลีย่ รวม

ดี

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี 3.36 ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
พอใช้
ปานกลาง 3.30 ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี 3.75
ปานกลาง

ระดับความ คะแนน ระดับความ
พึงพอใจ เฉลีย่ รวม พึงพอใจรวม
0.98 ดี
0.89 ดี
1.05 ดี
3.57
ดี
0.75 ปานกลาง
1.10 ปานกลาง
S.D.

0.89
0.89
0.98

ดี
ดี
ดี

1.10

ดี

0.75

ดี

3.94

ดี

0.84 ปานกลาง
3.74
0.89 ดี
0.75 ดี
0.75 ดี
0.75 ปานกลาง

ดี

0.63 ดี
0.41 ปานกลาง
0.82 ดี
3.67
0.89 ดี
0.41 ดี

ดี

0.63
0.41
0.82

ดี

ดี
ดี
ดี

3.83
3.75

ดี
3.39

เกณฑ์
4.51-5.00 = ดีมาก
3.51-4.50 = ดี
2.51-3.50 = ปานกลาง
1.51-2.50 = พอใช้
1.00-1.50 = ปรับปรุง
ถ้ามีคะแนนเฉลีย่ ตังแต่
่ 2.50 ขึน้ ไปถือว่าไม่ตอ้ งทาการ
ปรับปรุง

สรุปผลการวิ จยั
1.สรุปการวิ เคราะห์แบบสอบถามประเมิ น
ความพึงพอใจก่อนทาการปรับปรุง
ซึง่ ได้กาหนดให้ คะแนนทีร่ บั ได้คอื 2.50 ขึน้ ไป
ถ้า มีค ะแนนที่ต่ า กว่ า 2.50 จะต้อ งมีการแก้ไขปรับปรุ ง
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผูใ้ ช้เครื่อง จากตารางพบว่า
1.) ด้านโครงสร้าง คือ เรื่องของน้าหนัก ได้คะแนนเฉลีย่ ที่
2.25 คะแนน 2.) ด้านวัสดุ ไม่พบปญั หาที่ต้องปรับปรุง
3.) ด้วนความสะดวก ไม่พบปญั หา 4.)ด้านการใช้งาน ไม่
พบปญั หาทีต่ ้องปรับปรุง 5.) ด้านการซ่อมบารุง ไม่พบ
ปญั หาที่ต้องปรับปรุง และคะแนนเฉลี่ยโดยรวมการทา
แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ ได้คะแนน
เฉลี่ ย ที่ 3.39 คะแนนจาก 5 ซึ่ ง ถื อ ว่ า ภาพโดยรวม
ผูใ้ ช้งานเกิดความพึงพอใจในการนาเครื่องไปใช้งาน
2.สรุปการวิ เคราะห์แบบสอบถามประเมิ น
ความพึงพอใจหลังทาการปรับปรุง
ซึ่ง ในรายละเอีย ดของแบบประเมิน หลัง การ
ปรับปรุงไม่มคี ะแนนที่ต่ ากว่า 2.50 และค่าคะแนนเฉลี่ย
อยู่ท่ี 3.75 คะแนนจาก 5 ซึง่ สูงกว่าก่อนทาการปรับปรุง
อยู่รอ้ ยละ 10.62 จึงถือว่า ผูใ้ ช้งานเกิดความพึงพอใจใน

ภาพที่ 2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจก่อน-หลังทาการปรับปรุง
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
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การนาเครื่องไปใช้งานมากขึน้
3.สรุป การหาระยะเวลาคื นทุ นของเครื่ อ ง
ฉายรังสีอินฟราเรด
ถ้าโรงงานใช้เครื่องฉายรังสีอนิ ฟราเรดจะมีค่า
บรรจุน้อยมากจึงไม่นามาคิดเท่ากับ 0 บาท ซึง่ ค่าในการ
สร้างเครื่อและค่าใช้จ่ายเดือนแรกมีค่าเท่ากับ 179,407
บาท และเงิน ที่ป ระหยัด ไปได้ 1 เดือ นมีค่ า เท่ า กับ
180,000 บาท จึงสรุปว่า คุ้มทนภายในเดือนแรกเพราะ
สามารถประหยัดเงินได้เท่ากันค่าเครื่องตัง้ แต่เดือนแรกที่
ทาการใช้งาน

ส่งออกจังหวัดร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
[3] กุสุมา นวลวัฒน์ , แมลงศัตรูขา้ วเปลือก และการ
ป้องกันก าจัด, กรุง เทพฯ : กรมวิชาการเกษตร,
2545
[4] ปริวรรต นาสวาสดิ,์ การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลง
หน้าที่ทางคุณภาพ ในการออกแบบเครื่องฉายรังสี
อินฟราเรด, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556
[5] กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, มาตรฐาน
ข้าวไทยและมาตรฐานข้ามหอมมะลิไทย, นนทบุรี :
กรมการค้าต่างประเทศ, 2547
[6] สานักงานพาณิชย์จงั หวัดร้อยเอ็ด, ผลการศึกษาการ
ยอมรับทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั ิ 10 ประการ ทีท่ าให้
ข้าวหอมมะลิคงความหอมยัง่ ยืน นาน, ร้อยเอ็ด :
สานักงานพาณิชย์จงั หวัดร้อยเอ็ด, 2548

ข้อเสนอแนะ
จ า ก ก า ร ท า ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ง ป รั บ ป รุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในส่ ว นระดั บ ความพึ ง พอใจพบว่ า มี
รายละเอียดบางหัวข้ออยู่ในระดับปานกลาง ดัง้ นี้ 1.) ใน
หัวข้อของโครงสร้าง คือ ขนาดของเครื่องและน้ าหนักเบา
โดยจะต้องมีการปรับ ขนาดและน้ าหนักของเครื่องให้มี
ขนาดเหมาะสมกับโรงสี 2.) ความสะดวก คือ ชุบควบคุม
ความเร็วรอบสายพาน และตาแหน่ งขนาดของช่องใส่ขา้ ว
โดยจะต้องออกแบบชุบควมคุมความเร็วรอบสายพานให้
มีข นาด การใช้ ง านที่ส ะดวกมากขึ้น และในส่ ว นของ
ตาแหน่งและขนาดช่องใส่ขา้ ว ควรออกแบบในอยู่ในระดับ
ทีต่ ่ าลงจากปกติเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน 3.) การใช้
งาน คือ กาลังการผลิตของเครื่อง โดยจะต้องออกแบบ
เครื่องให้เหมาะสมต่อกาลังการผลิตเพื่อให้ทนั ต่อกาลัง
การผลิตของโรงงานนัน้ ๆ
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้วิจ ัย ขอขอบคุ ณ บริษั ท ข้า วรัช มงคล จ ากัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่อนุ ญาตให้ นาเครื่องกาจัดมอดไป
ทดลองใช้ ภ ายใ นโรงงาน และ โครงการอุ ท ยา น
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สนับสนุ นทุน
ในการวิจยั และเครื่องกาจัดมอด
เอกสารอ้างอิ ง
[1] กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, สถานการณ์
ข้าว, กรุงเทพฯ : กรมการค้าภายใน, 2553
[2] วรการ บัวนวล, การพัฒนาดัชนีวดั สมรรถนะ
กระบวนการโลจิสติกส์ของโรงสีขา้ วหอมมะลิเพื่อการ
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การปรับปรุงกระบวนการผลิ ตอาหาร โรงงานปลาส้มสันเวียงใหม่ (ศรีทนปลาส้ม)
โดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิ ตอาหาร (GMP Codex)
The Improvement of Pla-Som San Wiang Mai Factory (Sri Thon Pla-Som)
According to Good Manufacturing Practice (GMP Codex)
เอราวิล ถาวร*, อภิศกั ดิ ์ วิทยาประภากร, คมกฤต เมฆสกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมือง พะเยา 56000
E-mail : nana_erawin@hotmail.com*
Erawin Thavorn*, Aphisak Witthayaprapakorn, Khomkit Meksagul
Industrial Engineering, School of Engineering, University of Phayao, Mueang, Phayao.56000
E-mail : nana_erawin@hotmail.com*
บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมของผูป้ ระกอบการและพัฒนาต้นแบบระบบ GMP Codex
กรณีศกึ ษา โรงงานปลาส้มสันเวียงใหม่ (ศรีทนปลาส้ม) โดยโรงงานนี้ได้ผ่านการรับรองเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และต้องการพัฒนาเป็ นมาตรฐาน GMP Codex ซึง่ เป็ นมาตรฐานระบบสากล
โดยผลการประเมินด้วยหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหาร พบว่า ผ่านตามเกณฑ์ทก่ี ระทรวงสาธารณสุข เมื่อ
ประเมินความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ GMP Codex ผลการประเมิน ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เพราะมีการตรวจ
พบข้อบกพร่องในระดับ Serious ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการไหล
ต่างๆ เช่น เปลี่ยนทิศทางการระบายน้ าให้ไหลไปในทิศทางเดียวกัน และปรับทิศทางการระบายอากาศ เป็ นต้น
และมีการจัดทาเอกสารบันทึกผลการปฏิบตั งิ าน เช่น แบบบันทึกตรวจสุขลักษณะพนักงาน แบบบันทึ กการรับเข้า
วัตถุดบิ และการฝึกอบรมด้านสุขลักษณะ เพื่อพัฒนาให้ผ่านการประเมินและสอดคล้องระบบ GMP Codex
คาหลัก การประเมิน, หลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหาร, ปลาส้ม
Abstract
The purposes of the paper were to study Good Manufacturing Practice (GMP) according to The Ministry
of Health (Thai law) and GMP CODEX (International regulation). Data from this audit was collected and
plant model was developed complying with GMP CODEX. The evaluation criteria for a Good
Manufacturing Practice was pass criteria of The Ministry of Public Health. On the other hand, audit result
of GMP CODEX did not pass because it found the serious defects. Therefore, the researchers introduced
to develop plant layout such as increasing the manufacturing process flow. For the example, change
direction of water flow to flow one way and change ventilation by use curtain to separate each the room
and so on. And issued records related with processing such as Check-list form, Personal Hygiene
Inspection form, Raw material Inspection Form and Hygiene training program. Thus, to develop and
ready for GMP CODEX audit in the future.
Keywords: Evaluation, Good Manufacturing Practice, Pla-Som
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1. บทนา
ธุรกิจ SME ในจังหวัดพะเยา มีการเติบโตขึน้ มาก
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ธุ ร กิจ ที่เ กี่ย วกับ การแปรรูป อาหาร
ท้องถิน่ อันได้แก่ การทาปลาส้มโดยปลาส้มนัน้ ถือว่าเป็ น
สินค้าของฝากของจังหวัดพะเยาที่ได้รบั ความนิยมเป็ น
อย่ า งมากโดยมีก ารผลิต ไม่ ต่ า กว่ า 5 ตัน หรือ 5 พัน
กิโลกรัมต่อวัน [1] และติดอันดับความนิยมในสินค้าชุมชน
และท้องถิน่ หรือ OTOP ของจังหวัดพะเยา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้
กาหนดหลักเกณฑ์ขนั ้ ต่ าในการดาเนินการสถานที่ผลิต
อาหาร (Minimum Requirement) เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงฉบับที่ 1 ภายใต้ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522
โดยมีว ัตถุ ป ระสงค์เ พื่อ ให้ผู้ผลิต จัด สถานที่ เครื่อ งจัก ร
อุปกรณ์และการดาเนินการเป็ นไปตามหลักการขัน้ ต่ าใน
เรื่องสุขาภิบาลและสุขลักษณะเบื้องต้นซึ่งผู้ผลิตจะได้มี
แนวทางในการดาเนินการที่ถู กต้องก่อนที่อาหารจะถึง
ผูบ้ ริโภค ปจั จุบนั กระทรวงสาธารณสุขได้มกี ารพัฒนาการ
ควบคุ ม สถานที่ ผ ลิ ต และกระบวนการผลิ ต โดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิตหรือทีเ่ รียกว่า GMP
(Good Manufacturing Practice) โดยออกเป็ นประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับ ที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อ ง
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหาร (GMP สุขลักษณะทัวไป)
่ บังคับใช้กบั กลุ่ม
อาหาร 57 ชนิด [2]
นอกจาก ระบบคุ ณ ภาพในอุ ต สาหกรรมอาหาร
GMP แล้วยังมีระบบวิเคราะห์อนั ตรายและควบคุมจุด
วิกฤต หรือ HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Point) ซึง่ เป็ นระบบคุณภาพอาหารทีส่ งู ขึน้ กว่า
GMP และหลายประเทศเริ่มกาหนดกฎหมายบังคับให้
ผู้ ป ระกอบการต้ อ งน าระบบ HACCP
มาใช้ ใ น
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเพิม่ ความปลอดภัยให้แก่อาหาร
ที่ผลิต และในปี พ.ศ. 2540 องค์การมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ (Codex) ร่วมกับ เอฟ เอ โอ/ดับบลิว
เอช โอ (FAO/WHO) ประกาศใช้ขอ้ แนะนาสาหรับการนา
ระบบการวิเ คราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
(Codex Alimentarius Supplement to Volume 1B1997; Annex to CAC/RCP-1 (1969), Rev.3 (1997) :
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
System and Guidelines for its Application) เป็ น

ข้ อ ก าหนดสากลโดยรวมหลัก เกณฑ์ ท ั ว่ ไปเกี่ ย วกั บ
สุขลักษณะอาหาร (Recommendation Codex Code of
Practices : General Principle for Food Hygiene) ให้
เป็ นโปรแกรมพืน้ ฐานทีจ่ ะต้องดาเนินการ ซึง่ การทีผ่ ผู้ ลิต
จะดาเนินการจัดทาระบบ HACCP นี้ ต้องมีพ้นื ฐานใน
เรื่องระบบ GMP ทีด่ เี สียก่อน โดยเป็ นระบบ GMP สากล
หรือที่เรียกว่า GMP Codex ตามเส้นทางและลาดับ
ขัน้ ตอนของระบบคุณภาพอาหารทีด่ ี [3]

รูปที่ 1 เส้นทางและลาดับขัน้ ตอนของระบบคุณภาพอาหารทีด่ ี

เนื่องจาก โรงงานผลิตอาหารแปรรูปปลาส้มสันเวียง
ใหม่ (ศรี ท นปลาส้ ม ) ได้ ร ั บ มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 แล้ว และ
ต้องการยกระดับมาตรฐานให้ดยี ิ่งขึน้ สามารถนาสินค้า
ปลาส้ม ซึ่ง เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ของไทย
ส่งออกต่ างประเทศได้ ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การจัดทามาตรฐาน GMP Codex หรือ GMP สากล มา
ปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตและเป็ น
อีก ตัว ช่ ว ยในการปรับ ปรุ ง ผลิต ภัณ ฑ์ใ ห้มีร ะดับ ความ
ปลอดภัยเป็ นทีน่ ่าเชื่อถือในระดับโลกได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการใน
การเข้าสูร่ ะบบ GMP Codex
2.2 เพื่อพัฒนาผูผ้ ลิตสินค้าชุมชนและท้องถิน่ ให้เป็ น
ต้นแบบในการพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตสูร่ ะบบสากล
3. อุปกณ์และวิ ธีการดาเนิ นการ
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการศึกษาโครงงานเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ทีม่ ุ่งเน้นการประเมินความพร้อม
ของผูป้ ระกอบการและพัฒนาต้นแบบระบบ GMP Codex
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ตาราง 1 ระดับการตัดสินใจในการให้คะแนน
ระดับ
นิ ยาม

ในกระบวนการผลิต ปลาส้ม ซึ่ง ผู้วิจ ัย ได้เ ลือ กศึก ษาที่
โรงงานผลิตอาหารแปรรูปปลาส้มสันเวียงใหม่ (ศรีท น
ปลาส้ม ) จัง หวัด พะเยา เนื่ อ งจาก โรงงานนี้ เป็ น สถาน
ประกอบการที่ไ ด้ร ับ มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับ ที่ 193) พ.ศ. 2543 แล้ว โดยการ
ตรวจสอบ (Audit) เพื่อประเมินผลตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการตรวจประเมิน GMP สุขลักษณะทัวไป
่ ของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และการประเมิน
ความพร้อม (Evaluation) ตามข้อกาหนดมาตรฐาน GMP
Codex ที่ส านั ก งานมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรม
(สมอ.) ได้กาหนดไว้เป็ นมาตรฐาน มอก. 34–2546 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

3.1 การตรวจสอบ (Audit) เพื่ อ ประเมิ นผลตาม
หลักเกณฑ์แ ละเงื่อ นไขในการตรวจประเมิ น GMP
สุขลักษณะทัวไป
่
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นตามแบบประเมิน
ทางด้ า นสุ ข ลั ก ษณะที่ ดี ใ นการผลิ ต ของส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ตามประกาศกระทรวง
สา ธ า รณ สุ ข (ฉ บั บ ที่ 193) พ .ศ . 2543 ที่ มี อ ยู่ 6
ข้อกาหนด ดังนี้ [4]
1. สถานทีต่ งั ้ และอาคารผลิต
2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
4. การสุขาภิบาล
5. การบารุงรักษาและการทาความสะอาด
6. บุคลากรและสุขลักษณะ

คะแนน
ประเมิ น
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในบัญชี
2
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2534 และฉบับแก้ไข
เพิม่ เติม
เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท่กี าหนดในบัญ ชี
แนบท้า ยประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2534 และฉบับแก้ไข
เพิม่ เติม แต่ยงั พบข้อบกพร่องซึง่ ยอมรับได้
เนื่องจากมีมาตรการป้องกันการปนเปื้ อน
ในอาหาร หรือ ข้ อ บกพร่ อ งนั ้น ไม่ ม ี
ผลกระทบต่ อความปลอดภัย โดยตรงกับ
อาหารทีผ่ ลิต
ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในบัญชี
แนบท้า ยประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2534 และฉบับแก้ไข

1

0

วิธกี ารคานวณคะแนนในแต่ละหัวข้อมีสตู ร ดังนี้
คะแนนทีไ่ ด้ = น้าหนักคะแนนในแต่ละข้อ x คะแนนประเมินทีไ่ ด้
ร้อยละของคะแนนทีไ่ ด้ในแต่ละหัวข้อ = (คะแนนทีไ่ ด้รวม × 100)
คะแนนรวมในแต่ละหัวข้อ

สาหรับ เกณฑ์การประเมินผลการตรวจสอบ จะต้อง
มีคะแนนรวมทีไ่ ด้ในแต่ละหัวข้อและคะแนนรวมทัง้ สิน้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะยอมรับผลการตรวจว่า “ผ่าน”
การตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจ
ประเมิน GMP สุขลักษณะทัวไป
่
3.2 การประเมิ น ความพร้อ ม (Evaluation) ตาม
ข้อ กาหนดมาตรฐาน GMP Codex ที่ ส านั กงาน
มาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กาหนด
เป็ นมาตรฐาน มอก. 34 – 2546
หลักการมาตรฐาน GMP Codex เป็ นหลักการที่
ได้รบั การยอมรับในระดับสากลมาใช้ปรับเป็ นแนวทางการ
กาหนดระบบการควบคุมกระบวนการผลิตอาหารและการ
ผลิต บรรจุ ภั ณ ฑ์ ส าหรับ อาหาร โดยการจัด ท าระบบ
เอกสารให้ส อดคล้อ งตามข้อ ก าหนดมาตรฐานและใช้
ระบบเอกสารเป็ น เครื่อ งมือ ในการบริห ารและติด ตาม
ประสิท ธิผ ลของการจัด ท าระบบโดยมุ่ ง ประเด็น ไปที่
ขัน้ ตอน การเตรียมตัวขององค์กร หรือ Preliminary Step
แ ล ะ ขั ้ น ต อ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ โ ด ย น า ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มอก. 34–2546 [6] มา

โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินโดยการให้คะแนนใน
การตรวจ GMP สุขลักษณะทัวไป
่ เพื่อสารวจปญั หาและ
ความพร้อ มก่ อ นจะใช้เ ป็ น แนวทางในการจัด ท าระบบ
คุ ณ ภาพมาตรฐาน GMP Codex ซึ่ง มีร ายละเอีย ด
หลักเกณฑ์การตัดสินใจในการให้คะแนนใน 3 ระดับ ตาม
คู่มอื การตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP
สุขลักษณะทัวไป
่ [2] และเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการตรวจประเมิน GMP ของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา รหัส RL–F7–2 [5] ดังนี้
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4. ผลการทดลอง
การดาเนินการเก็บข้อมูลเบือ้ งต้นตามแบบประเมิน
ทางด้ า นสุ ข ลั ก ษณะที่ ดี ใ นการผลิ ต ของส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งมีผลการตรวจประเมิน
GMP สุขลักษณะทัวไป
่ ดังต่อไปนี้

ปรับและประยุกต์กบั มาตรฐานสุขลักษณะสถานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ าพืน้ เมือง และข้อกาหนดสุขลักษณะใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ประมง โดยมีหวั ข้อสาคัญๆ ดังนี้ [3]
1. การออกแบบและสิง่ อานวยความสะดวก
2. การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
3. การบารุงรักษาและการสุขาภิบาล
4. สุขลักษณะส่วนบุคคล
5. การขนส่ง
6. ข้อ มูลเกี่ย วกับ ผลิต ภัณฑ์แ ละการสร้า งความเข้า ใจ
ให้กบั ผูบ้ ริโภค
7. การฝึกอบรม
โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการประเมินความ
พร้อม GMP Codex ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะ
สถานแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ั ต ว์ น้ าพื้ น เมื อ ง [7] และ
ข้อก าหนดสุขลัก ษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ป ระมง [8]
ของกรมประมง มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
Critical (C) หมายถึง การปฏิบตั ิท่ีไม่เป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดของกรมประมง และมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์นัน้
ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคหรือเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
Serious (Se) หมายถึง การปฏิบตั ทิ ่ีไม่เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของกรมประมง มีผลทาให้ผลิตภัณฑ์นัน้ ไม่
ปลอดภัยต่อการบริโภค และข้อบกพร่องดังกล่าวไม่จดั อยู่
ในระดับ Critical
Major (M) หมายถึง การปฏิบตั ิท่ีไม่เป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดของกรมประมง มีผลทาให้ผลิตภัณฑ์นัน้ อาจ
ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค และข้อบกพร่องดังกล่าวไม่จดั
อยู่ในระดับ Critical และ Serious
Minor (N) หมายถึง การปฏิบตั ิท่ีไม่เป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดของกรมประมง แต่ไม่มผี ลทาให้ผลิตภัณฑ์นนั ้
ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค และข้อบกพร่องดังกล่าวไม่จดั
อยู่ในระดับ Critical Serious และMajor
ตาราง 2 เกณฑ์การประเมิ น
จานวนข้อบกพร่อง
C
Se
M
ไม่ผ่าน
>0
2
15
หมายเหตุ: 5 Minor = 1 Major

ตาราง 3 ค่าการประเมิ นกระบวนการผลิ ตปลาส้มศรีทน ตาม
หลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทัวไป
่
น้าหนัก คะแนน ร้อยละ
ข้อ
รายการ
คะแนน ทีไ่ ด้ ( % )
19
13.00 68.42
1 สถานทีต่ งั ้ และอาคารผลิต
8
5.00 62.50
2 เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และ
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผลิต
16.50 66.00
3 การควบคุมกระบวนการผลิต 25
15
9.00 60.00
4 การสุขาภิบาล
13
8.00 61.54
5 การบารุงรักษาและการทา
ความสะอาด
15
11.50 76.67
6 บุคลากรและสุขลักษณะ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน
รวม
95
63.00 66.32

จากตาราง 3 พบว่า กระบวนการผลิตปลาส้มศรีทน
อยู่ ใ นระดับ เกณฑ์ ม าตรฐาน หรือ ผ่ า นการประเมิ น
(66.32%)
ส่ว นการประเมิน ความพร้อ มตามหลัก มาตรฐาน
GMP Codex มีผลการประเมินดังนี้
ตาราง 4 ค่ า การประเมิ น ความพร้ อ มตามหลัก มาตรฐาน
GMP Codex
ข้อ
รายการ
C Se M N
1 การออกแบบและสิง่ อานวยความ 1 8 3
สะดวก
2 การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
1 7 3 การบารุงรักษาและการสุขาภิบาล 1 3 2
4 สุขลักษณะส่วนบุคคล
4 2
5 การขนส่ง
2 1
6 ข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และการ
สร้างความเข้าใจให้กบั ผูบ้ ริโภค
7 การฝึกอบรม
1 รวม
0
3 25 8

N
-

จากตาราง 4 พบว่า การประเมินความพร้อมตาม
หลักมาตรฐาน GMP Codex ยังพบข้อบกพร่อง ซึง่ จาก
ผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จึงต้องมีการ

หากมีจานวนข้อพกร่องมากกว่าเกณฑ์การประเมิน
ตามตาราง 2 ถือว่า “ไม่ผ่าน” การประเมินความพร้อม
ตามข้อกาหนดมาตรฐาน GMP Codex
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5. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
จา กข้ อ มู ล พื้ น ฐา นและ การ ป ระเมิ น ผลต า ม
หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการตรวจประเมิ น GMP
สุขลักษณะทัวไปของส
่
านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา และตามข้อก าหนดมาตรฐาน GMP Codex ที่
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้
ก า ห นดไ ว้ เ ป็ นม าต รฐาน ม อก. 34–2546 พ บ ว่ า
โรงงานผลิตอาหารแปรรูปปลาส้มสันเวียงใหม่ (ศรีท น
ปลาส้ม) จังหวัดพะเยา สามารถผ่านการตรวจสอบตาม
การประเมิน GMP สุขลักษณะทัวไป
่ แต่ยงั ไม่ผ่านการ
ประเมินความพร้อมตามหลักมาตรฐาน GMP Codex จึง
มีข้อเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนผังโรงงานและทิศทางการ
ไหลต่างๆ ในการกระบวนการผลิต ดังรูป

ปรับปรุงให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยเฉพาะหัวข้อ Serious (Se) จะต้อง
มีก ารปรับ ปรุ ง อย่ า งเร่ ง ด่ ว นเพื่อ ให้ต รงตามมาตรฐาน
GMP Codex อันได้แก่ หมวดที่ 1 การออกแบบผัง
โรงงานและสิ่ง อ านวยความสะดวกของการจัด วางผัง
ภายในของสถานประกอบการ เพื่อ การป้ องกัน การ
ปนเปื้ อนข้าม (Cross–Contamination) ช่วงของการผลิต

รูปที่ 2 กระบวนการผลิตโรงงานปลาส้มศรีทน

หมวดที่ 2 การควบคุมการปฏิบตั งิ านเป็ นการระบุ
ขัน้ ตอนในการปฏิบตั ิงานซึ่งเป็ นขัน้ ตอนสาคัญต่อความ
ปลอดภัยของอาหาร โดยต้องมีระบบการตรวจติดตาม
วิธีก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพตัง้ แต่ ก ระบวนการรับ วัต ถุ ดิบ
ตลอดทัง้ ลูกโซ่อาหาร จึงต้องมีการจัดทาระบบเอกสาร
ขัน้ ตอนระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงาน (Work Instruction)
และเอกสารการตรวจสอบต่างๆ (Check-list) โดยการ
ปรับ ปรุ ง โครงสร้า ง การควบคุ ม กระบวนการผลิต และ
คุณภาพวัตถุดบิ ใน ระบบ GMP ให้มปี ระสิทธิภาพสูงก็จะ
เป็ น การลดจุ ดวิก ฤตที่ต้องควบคุม ซึ่ง สามารถน าระบบ
HACCP มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [9]
หมวดที่ 3 การบารุงรักษาและการสุขาภิบาลซึ่ง
สถานประกอบการอยู่ ใ นสภาพที่ต้ อ งมี ก ารปรับ ปรุ ง
ซ่อมแซมเพื่อป้องกันการปนเปื้ อน เช่น อ่างล้างมือต้อง
เป็ นแบบมีก๊อกน้าทีไ่ ม่ใช้มอื ปิ ด-เปิ ด พร้อมสบู่เหลว และ
อุปกรณ์ทาให้มอื แห้ง เป็ นต้น

รูปที่ 3 การปรับเปลีย่ นผังโรงงานและกระบวนการผลิต

รูปที่ 4 ทิศทางการไหลของอากาศ (ก่อน – หลัง)

รูปที่ 5 ทิศทางการไหลของน้าเสีย (ก่อน – หลัง)

รูปที่ 3 อ่างล้างมือหน้าโรงงาน
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ดั ง นั ้น การปรั บ ปรุ ง โรงงานและเปลี่ ย นแปลง
กระบวนการผลิต จึง กลายเป็ น ปจั จัย สาคัญที่ก่ อ ให้เ กิด
ความสาเร็จ ในการพัฒนาและจัดทาระบบ GMP Codex
และก็เป็ นปญั หาและอุปสรรคในการปรับปรุงและพัฒนา
เนื่องจากเป็ นสถานประกอบการขนาดเล็ก มีพนักงานไม่
มากและใช้พ้ืน ที่โ รงงานเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ในการพัก อาศัย
รวมถึ ง มี ค่ า ใช้ จ่ า ยค่ อ นข้ า งสู ง ในการซ่ อ มแซมและ
ปรับปรุงผังโรงงานเพื่อให้เข้าข่ายระบบ GMP Codex ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของศรีวรรณ วิรยิ ะดารงค์ [10]

[7] กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า , แนวทางการผลิต
อาหารตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารที่ดี (จี.เอ็ม.พี) ฉบับ
สมบูรณ์ , ข้อมูลจาก http://www.fisheries.go.th/
industry/files/academic/001.pdf (วัน ที่สืบ ค้น ข้อ มูล
25 กุมภาพันธ์ 2556)
[8] กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ าและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ า, ข้อกาหนดสุขลักษณะในการผลิต
ผลิต ภัณ ฑ์ป ระมง, ชุ ม ชนสหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง
ประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 2, 2555
[9] กิตติศกั ดิ ์ วสันติวงศ์และคณะ, การวิเคราะห์อนั ตราย
และจุ ด วิ ก ฤตที่ ต้ อ งควบคุ ม ในกระบวนการผลิ ต
ข้าวสารบรรจุถุ ง , วารสารวิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ปี ท่ี 21 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2554
[10] ศรีวรรณ วิรยิ ะดารง, การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ วิธกี ารทีด่ ใี นการผลิต (GMP) ของหน่ วย
ผลิ ต เต้ า หู้ น มสด ร้ า นแม่ นุ้ ย จั ง หวั ด เพชรบุ รี ,
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การพัฒนาเครื่องป้ องกันฝุ่ นผงคาร์บอนจากการขึน้ รูปชิ้ นงานด้วยเครื่อง CNC
The development of carbon dust protector for products molding in CNC
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดเวลาการติดตัง้ ของกระบวนการติดตัง้ เครื่องป้องกันฝุ่นผงคาร์บอนในกระบวนการ
ขึน้ รูปชิน้ งาน เนื่องจากปญั หาที่เกิดขึน้ ในกระบวนการติดตัง้ เครื่องป้องกันฝุ่นผงคาร์บอน พบว่าการติดตัง้ เครื่อง
ป้องกันฝุ่นผงคาร์บอน มีความล้าช้าส่งผลให้ระยะเวลาในการขึน้ รูปชิน้ งานนาน ผูว้ จิ ยั จึงนาแนวคิดการแก้ปญั หา
โดยการพัฒนาเครื่องป้องกันฝุ่นผงคาร์บอนมาช่วยในการทางานของกระบวนการติดตัง้ เพื่อเสริมให้กระบวนการ
ติดตัง้ เร็วขึน้ และเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของกระบวนการขึน้ รูปชิน้ งาน หลังจากทาการปรับปรุงวิธกี ารทางาน
ตามกระบวนการใหม่สามารถลดเวลา จากเดิมเฉลีย่ 6,279.2 วินาที เป็ น 645.6 วินาทีคดิ เป็ น 89.78 %
คาหลัก ลดเวลา,กระบวนการขึน้ รูปชิน้ งาน,เครื่องป้องกันฝุน่ ผงคาร์บอน
Abstract
This research aims to reduce the installation time of carbon dust protector in forming process. Due to the
problems occurring during the installation of carbon dust protector in forming process, the processes take
too long time, resulting in a delay of works. Therefore, we, the researchers, come up with the solution by
enhancing the carbon dust protector to improve the installation processes to increase rate of installation
and effectiveness of forming process. After the enhancement, we can reduce the installation time from
6,279.2 seconds to 645.6 seconds which is accounted for 89.78%
Keywords: Reduced time, Forming process, Carbon dust protector
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1. บทนา
ปจั จุบนั อุตสาหกรรมเหล็กและคาร์บอนถือได้ว่า
เป็ นหนึ่งในอุ ตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสาคัญในการ
พัฒ นาประเทศ เนื่ อ งจากเป็ น อุ ต สาหกรรมที่มีค วาม
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็ นจานวนมาก ทาให้
ความต้องการของผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ จึงจาเป็ น
ที่จ ะต้อ งท าการผลิต ให้เ พีย งพอต่ อ ความต้อ งการของ
ผูบ้ ริโภค บริษทั พซัน เมคคานิคอล จากัด ซึง่ เป็ นหนึ่งใน
ผูป้ ระกอบกิจการด้านขึน้ รูปชิน้ ส่วนโลหะและคาร์บอนเมื่อ
ทาการขึน้ รูปชิ้นส่วนคาร์บอนจะพบปญั หาในการติดตัง้
เครื่อ งมือ ล่ า ช้ า ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น สู ง ขึ้น เนื่ อ งจากต้ อ ง
ท างานเกิน เวลา และเสีย เวลาโดยเปล่ า ประโยชน์ จึง
จาเป็ นจะต้องลดเวลาการติดตัง้ เครื่องมือ ทางผู้วิจยั ได้
ั หาดังกล่า วจึงได้มีการการนาเอาทฤษฏี
เล็ง เห็นถึงป ญ
การศึกษาการทางาน (Work Study) และทฤษฏีด้าน
วิศวกรรมการเขียนแบบด้วย Solidwork นามาประยุกต์ใช้
พัฒนาเครื่องป้องกันฝุ่นคาร์บอน โดยได้คานึงถึงการลด
เวลาในการติดตัง้ เครื่องมือเป็ นหลัก เพื่อให้ลดเวลาในการ
ติด ตัง้ เครื่อ งมือ ป้ องกัน ฝุ่น ผงคาร์บ อนและช่ ว ยทาให้มี
เวลานาไปใช้เพิม่ ผลผลิตได้มากยิง่ ขึน้

การศึกษาจับเวลาโดยตรง นอกจากท าให้ทราบ
เวลาที่ใ ช่ใ นการทางานนัน้ ๆ แล้ว ยังสามารถนาไปหา
เวลามาตรฐานของงานนัน้ และยังสามารถทางานแล้ว
เสร็จด้วยอัตราการทางานปกติตามวิธกี ารที่กาหนดให้
เรียกว่า เวลามาตรฐาน การศึกษา
การศึก ษาเวลา คือ การหาเวลาการท างานโดย
คนงานทีเ่ หมาะสมซึง่ ได้ผ่านการฝึ กอบรมวิธกี ารทางาน
นัน้ มาอย่ างดี สามารถทางานแล้วเสร็จด้ว ยอัตราการ
ทางานปกติตามวิธกี ารทีก่ าหนดให้ เวลานี้เรียกว่า เวลา
มาตรฐาน

2.3 องค์ประกอบของเวลามาตรฐาน[1], [2], [3]
2.3.1 การเลือกพนักงานที่จะศึกษา การศึกษา
เวลาโดยอาศั ย การจั บ เวลา มั ก มี ผ ลโดยตรงต่ อ
คนทางานทางด้านจิตใจ ดังนัน้ จึงอธิบายให้พนักงาน
ทราบถึง เหตุ ผ ลของการจับเวลา ว่ า ต้อ งการศึก ษาดู
เวลาเฉลี่ยของการทางาน และดูว่างานทีท่ านัน้ ถูกต้อง
ตามวิธีท่ีก าหนดไว้ด้ ว ยอัต ราความเร็ว ใกล้เ คีย งกับ
มาตรฐานทีต่ อ้ งการ
2.3.2 การแบ่งขัน้ ตอนงานออกเป็ นงานย่อย งาน
ย่อย หมายถึง หน่ ว ยย่อยของงาน ซึ่งเห็นได้ชดั เจน
สามารถอธิบาย และจับเวลาได้ ดังนัน้ งานย่อยนี้ต้อง
ไม่เล็กเกินไป หรือใหญ่เกินไปจนซับซ้อน
2.3.3 การสังเกตและจับ เวลาท างานในแต่ ละ
ขัน้ ตอนในการบันทึกข้อมูล นาฬิกาที่ใช้จบั เวลาใช้เป็ น
แบบวินาที การจับเวลาของแต่ละงานย่อย เข็มนาฬิ กา
เริม่ ต้นที่ 0 ทุกครัง้
2.3.4 การก าหนดจ านวนครัง้ ที่ต้ อ งจับ เวลา
การศึกษาเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลานัน้ ข้อมูลจะมีความ
คลาดเคลื่ อ นอัน เนื่ อ งจากความแปรปรวนของงาน
ความเร็วของพนักงานในการทางาน

2. ทฤษฎีที่ใช้ในการดาเนิ นงาน
2.1 การศึกษางาน [1], [2], [3]
2.1.1 ความหมายของการการศึก ษางาน
การศึก ษางานเป็ น วิธีก ารที่ใ ช้ก ัน อย่ า งกว้ า งขวางใน
อุตสาหกรรมการผลิตหรือบริการ ซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั กันในนาม
ของ การศึกษาการเคลื่อนที่ (Time and Motion Study)
การศึกษางาน (work study) เป็ นคาทีใ่ ช้แทนวิธกี ารต่างๆ
จากการศึกษาวิธกี ารทางาน และการวัดผลงาน ซึง่ ใช้ใน
การศึกษาวิธกี ารทางานของคนอย่างมีระเบียบแบบแผน
และพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพ
และสภาวะของการทางานเพื่อปรับปรุงการทางานนัน้ ให้ดี
ขึน้
2.2 เทคนิ คของการวัดงาน [1], [2], [3]
2.2.1 การศึ ก ษาเวลาโดยตรง การศึ ก ษา
โดยตรงเป็ นเทคนิคการวัดผลงานอย่างหนึ่งโดยผู้ท่ที า
การวัดผลงานไปดูการปฏิบตั งิ านของคนงานและจับเวลา
ในการทางานนัน้ ด้วยนาฬิกาจับเวลา

2.4 ประเมิ นอัตราความเร็วของพนักงาน[1], [2], [3]
วิ ธี ป ร ะ เ มิ น อั ต ร า ก า ร ท า ง า น ใ ช้ วิ ธี
“ Westinghouse System of Rating ” โดยพิจารณา
จากองค์ประกอบ 4 ตัว คือ
2.4.1 ทักษะหรือความชานาญ (Skill) คือ ความ
ชานาญในงานทีท่ า
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2.4.2 ความพยายาม (Effort) คือ ความตัง้ ใจหรือ
ความใส่ใจในการทางานนัน้ ๆ
2.4.3 สภาพเงื่อนไขการทางาน (Condition) คือ
สภาพแวดล้อมโดยทัวไปในการท
่
างานนัน้ ๆ
2.4.4 ความสม่ าเสมอ (Consistency) คือการ
รัก ษาความเร็ว จัง หวะหรื อ ระดับ ของผลงานในการ
ทางาน

(Avoidable Delay) ดังนัน้ เวลาลดหย่อนแบบหลีกเลีย่ ง
ได้จ ะไม่ น ามาคิด ในการค านวณเวลามาตรฐาน แบบ
หลีกเลีย่ งไม่ได้ (Unavoidable Delay) มักเกิดกะทันหัน
จากการทางานแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความล่าช้าต่ างๆ
เหล่านี้ถอื ว่าเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในระบบการ
ทางาน จึงควรพยายามลดการเกิดนี้ให้ลดเหลือน้อยทีส่ ดุ
เพื่อการหาค่าเวลามาตรฐานได้มคี วามน่ าเชื่อถือดังนัน้
จึงใช้ตารางวิเคราะห์เวลาเผื่อของการทางานเพื่อหาเวลา
เผื่อ

2.5 การคานวณหาเวลาปกติ [1], [2], [3]
หลังจากได้ทาหาเวลาปกติแล้ววิเคราะห์เวลาที่
ใช้ในการทางานจริงเฉลีย่ (Selected Time) และหาค่า
ประสิทธิภาพในการทางาน (Rating Factor) ดังนัน้ เรา
สามารถหาเวลาปกติ ข องงานย่ อ ยๆ ได้ โ ดยวิ ธี ก าร
คานวณดังนี้
NT

= ST x RF

2.7 การคานวณหาเวลามาตรฐาน[1],[2],[3]
ในการศึกษาเพื่อหาเวลามาตรฐานนัน้ จึงควร
เริม่ การวิเคราะห์งาน บันทึกสภาพการทางานตามปกติ
ของงาน พร้อมกับเลือกพนักงานที่มคี วามชานาญหรือ
คุ้ น เคยกั บ งานเป็ นอย่ า งดี และท างานนั ้น ๆ ด้ ว ย
ความเร็วทีส่ ม่าเสมอ หลังจากเราได้คานวณหาเวลาปกติ
(Normal Time) และหาเวลาค่าเผื่อต่างๆ (Allowance
Time) ได้แล้วดังนัน้ เราสามารถหาเวลามาตรฐานได้

(1)

เมื่อ NT = เวลาปกติ (Normal Time)
ST = เวลาทีใ่ ช้ในการทางานจริง (Selected Time)
RF = ประสิทธิภาพในการทางาน (Rating Factor)

2.8 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง[4], [5]
2.8.1 งานวิจยั นี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อลดเวลาการ
ทางานของกระบวนการตกแต่งชิน้ งาน เนื่องจากปญั หา
ทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการตกแต่งชิน้ งานของแผนก พบว่า
การเจียระไนฝามอเตอร์ VC200 มีความล้าช้าทาให้เกิด
จุ ด คอขวด ซึ่ง ส่ ง ผลให้ก ารท างานเกิด ความล้า ช้า ใน
แผนก
2.8.2 งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดเวลาการ
ปรับตัง้ ลูกอัดสาหรับการผลิต ไม้ฝาสังเคราะห์ เนื่องจาก
กระบวนการดั ง กล่ า วใช้ เ วลาสู ง สุ ด ในการปรั บ ตั ง้
เครื่องจักรในแต่ละครัง้ โดยปญั หาดังกล่าวเกิดจากการมี
ขั ้น ต อ น ก า ร ท า ง า น ที่ เ กิ น ค ว า ม จ า เ ป็ น ห รื อ ไ ร้
ประสิทธิภาพ ซึ่งทาให้เสีย เวลาและเกิดความสูญ เสีย
ของทรัพยากรขึ้น ทัง้ นี้งานวิจยั นี้ได้ใช้ความรู้ในด้าน
การศึกษาเวลา การศึกษาวิธกี ารทางาน

2.6 การคานวณหาเวลาลดหย่อน[1], [2], [3]
เนื่องจากพนักงานจาเป็ นต้องมีเวลาสาหรับทา
กิจส่วนตัวสาหรับการพักเหนื่อย และสาหรับการสูญเสีย
อันเนื่องจากสาเหตุทเ่ี หลีกเลีย่ งไม่ได้ การกาหนดเวลา
ลดหย่อนเหล่านี้ค วรพิจารณาต่ างจากส่วนของการให้
ค่าปรับอัตราความเร็วในการทางาน เวลาเวลาลดหย่อน
เป็ น เวลาที่บวกเพิ่มให้เ วลาที่ใ ช้ท างานจริง ๆ ค่ าเวลา
ลดหย่อนนี้แบ่งออกเป็ นสามส่วนคือเวลาลดหย่อนส่วน
บุคคล (Personal Allowance) โดยทัวไปแล้
่
วจะอยู่
ระหว่าง 4.5% - 6.5% แต่ ในอุตสาหกรรมทัวไปมั
่
ก
กาหนดไว้ท่ี 5% ของเวลาทางานทัง้ หมด ดังนัน้ ใน 1 วัน
มีเวลาทางาน 8 ชัวโมงเต็
่
มหรือเท่ากับ 480 นาที จะมี
เวลาลดหย่อนส่วนบุคคล = 0.05X 8 X 60 =24 นาที
เวลาลดหย่อนความเครียด (Fatigue Allowance ดังนัน้
ค่าเวลาลดหย่อนความเครียดพืน้ ฐาน (Basic Fatigue
Allowance) เป็ น ค่ า คงที่ส าหรับ งานทัว่ ๆไปเวลา
ลดหย่อนความล่าช้า (Delay Allowance) ความล่าช้าที่
อาจจะเกิดขึน้ ได้ในหลากหลายรูปแบบ แบบหลีกเลีย่ งได้

3. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
3.1 ศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นของการติ ดตัง้ เครือ่ งป้ องกัน
ฝุ่ นผงคาร์บอน (ก่อนปรับปรุง)
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ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับขนาดของเครื่องป้องกัน
ฝุน่ ผงคาร์บอน เพื่อทาการวิเคราะห์หาข้อมูล

เครื่อ งมือ ล่ า ช้ า ซึ่ง ขัน้ ตอนการยิง ซิลิโ คนแล้ ว รอให้
ซิลโิ คนแห้ง ทาให้เสียเวลาในการผลิตและส่งผลให้ต้นทุน
สูง ขึ้น เนื่ อ งจากต้อ งท างานเกินเวลา และเสีย เวลาโดย
เปล่าประโยชน์ จาเป็ นจะต้องลดเวลาการติดตัง้ เครื่องมือ
ลง จึงเป็ นปญั หาในการทาวิจยั ในครัง้ นี้
3.3 ศึ ก ษาเวลากระบวนการติ ด ตัง้ เครื่ อ งป้ องกัน
ฝุ่ นผงคาร์บอน (ก่อนปรับปรุง)
ศึก ษาเวลาในกระบวนการติด ตัง้ เครื่ อ งป้ อ งกัน
ฝุ่นผงคาร์บอน (ก่อนปรับปรุง) โดยทีใ่ ห้แต่ละขัน้ ตอนจะ
จับ เวลาเฉพาะส่ว นของการติด ตัง้ เครื่อ งป้ อ งกัน ฝุ่น ผง
คาร์บอน ดังในตารางที่ 1

รูปที่ 1 ขนาดของเครือ่ งป้องกันฝุน่ ผงคาร์บอน (ก่อนปรับปรุง)

จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความกว้างและความ
ยาวในส่ ว นของตั ว กล่ อ งของเครื่ อ งป้ องกั น ฝุ่ น ผง
คาร์บอน

ตารางที่ 1 แสดงตารางเวลาแต่ละขัน้ ตอนในส่วนการติดตัง้ เครื่อง
ป้องกันฝุน่ ผงคาร์บอน (ก่อนปรับปรุง)

3.2 ศึกษาขัน้ ตอนกระบวนการติ ดตัง้ เครือ่ งป้ องกัน
ฝุ่ นผงคาร์บอน (ก่อนปรับปรุง)
ศึกษาขัน้ ตอนการติดตัง้ แต่ละขันตอนและ
้
วิเคราะห์หาสาเหตุจาก Flowchart ดังนี้

ขัน้
ตอน

รายละ
เอียดการ
ทางาน

1

ติดตัง้ ฐาน

2

ติดตัง้
แผ่น
เพลท

ติดตัง้ ฐาน
ติดตัง้ แผ่นเพลท
ติดตัง้ เครือ่ งป้องกันฝุน่ ผง
3

ติดตัง้ เครือ่ งดูดฝุน่ เครือ่ งที่ 1
ติดตัง้ เครือ่ งดูดฝุน่ เครือ่ งที่ 2
และเครือ่ งเปา่ ลม

4

ใส่ฝารอง
ใส่ฝาครอบ

5

ยิงซิลโิ คน
6

รอซิลโิ คนแห้ง (พอทางานได้)
รูปที่ 2 Flowchart แสดงกระบวนการติดตัง้ เครือ่ งป้องกันฝุน่ ผง
คาร์บอน (ก่อนปรับปรุง)

จากรูปที่ 2 Flowchart แสดงกระบวนการติดตัง้
ั หาในการติด ตัง้
เครื่อ งป้ องกัน ฝุ่น ผงคาร์บ อน พบป ญ
56

ติดตัง้
เครือ่ ง
ป้องกัน
ฝุน่ ผง
คาร์บอน
ติดตัง้
เครือ่ งดูด
ฝุน่ เครือ่ ง
ที่ 1
ติดตัง้
เครือ่ งดูด
ฝุน่ เครือ่ ง
ที่ 2 และ
เครือ่ งเป่า
ลม
ใส่ฝารอง

เวลาย่อยในแต่ละขัน้ ตอน (วินาที)
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61

63
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232
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236
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เวลา
เฉลีย่
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35
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35
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4.1.1 แนวคิดในการออกแบบเครื่องป้องกันฝุ่นผง
คาร์บ อนผู้วิจ ัย มีแ นวคิดในการออกแบบเครื่องป้ องกัน
ฝุ่น ผงคาร์บ อน โดยมุ่ ง เน้ น จากขนาดของอุ ป กรณ์ แ ละ
ทิศทางของหัวกลึงเครื่อง CNC ในขณะทางาน ปจั จัย
สาคัญก็คอื ฝาของเครื่องป้องกันฝุ่นผงคาร์บอนทีม่ ขี นาด
ความกว้าง 39 เซนติเมตร ความยาว 62 เซนติเมตร และ
มีช่องตรงกลางขนาดความกว้าง 15 เซนติเมตร และ
ความยาว 27 เซนติเมตร
4.1.2 หลั ก การออกแบบเครื่ อ งป้ องกั น ฝุ่ น ผง
คาร์บอนได้มกี ารออกแบบตามหลักของการทางานและ
หน้ า ที่ข องอุ ป กรณ์ ใ นการติ ด ตัง้ เครื่อ งป้ องกัน ฝุ่ น ผง
คาร์บอน
ขัน้ ตอนที่ 1 หลักในการออกแบบจะพิจารณาจาก
หลักการทางานของอุปกรณ์เดิมโดยทาการปรับปรุงจาก
หน้าทีก่ ารทางานของอุปกรณ์เดิม
ขัน้ ตอนที่ 2 หลักการที่จะใช้ออกแบบโดยการ
ออกแบบพิจารณาจากความสะดวกต่อการทางาน และลด
เวลาในการติดตัง้ เครื่องป้องกันฝุ่นผงคาร์บอน โดยการ
ปรับ ปรุ ง กระบวนการการติ ด ตัง้ เครื่อ งป้ องกัน ฝุ่ น ผง
คาร์บอนใหม่ให้ทางานง่ายสะดวกและรวดเร็วมากขึน้
ขัน้ ตอนที่ 3 ดาเนินการออกแบบเครื่องและเขียน
แบบด้ว ยโปรแกรม Solidwork โดยน าหลัก การการ
ออกแบบจากขัน้ ตอนที่ 1 และ 2 เพื่อสร้างเครื่องป้องกัน
ฝุน่ ผงคาร์บอนขึน้ มาดังรูปที่ 4.2

ตารางที่ 2 แสดงตารางเวลาแต่ละขัน้ ตอนในส่วนการติดตัง้ เครื่อง
ป้องกันฝุน่ ผงคาร์บอน (ก่อนปรับปรุง) ต่อ
ขัน้
ตอน

รายละ
เอียดการ
ทางาน

7

ใส่ฝา
ครอบ

8

ยิงซิลโิ คน

9

รอเวลา
ซิ ลิ โ ค น
แห้ง
(พอ
ทางาน
ได้)

เวลาเฉลีย่ รวม

เวลาย่อยในแต่ละขัน้ ตอน (วินาที)
30

32

28

32

30

29

34

30

32

31

255

261

272

270

265

260

259

267

263

266

544
0

488
0

571
3

534
0

540
0

558
0

536
4

566
5

531
0

551
4

เวลา
เฉลีย่
30.8

263.8

5420.6

6279.2

รูปที่ 3 กราฟแสดงเวลาทีใ่ ช้ในการติดตัง้ เครือ่ งป้องกันฝุน่ ผง
คาร์บอน

3.4 สรุปการวิ เคราะห์
จากการศึก ษาการติด ตัง้ เครื่อ งป้ องกัน ฝุ่น ผง
คาร์บอนจากการขึน้ รูปด้วยเครื่อง CNC ได้พบว่าสาเหตุ
ที่ท าให้ก ระบวนการติด ตัง้ ใช้เวลานานนัน้ มีอยู่หลาย
สาเหตุ ด้ว ยกัน จากการวิเ คราะห์ห าสาเหตุ พบสาเหตุ
หลักคือ กระบวนการติดตัง้ ซึง่ ใช้เวลานาน ผูว้ จิ ยั จึงได้ลง
ความเห็น ว่ า ควรพัฒ นาเครื่อ งป้ อ งกัน ฝุ่น ผงคาร์บ อน
ขึน้ มาเพื่อช่วยให้ลดเวลาในการติดตัง้ และยังช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตให้รวดเร็วยิง่ ขึน้
4. การศึกษาการออกแบบและการทดลอง
4.1 วิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบเครือ่ งป้ องกันฝุ่ นผง
คาร์บอน

รูปที่ 4 แสดงแบบเครือ่ งป้องกันฝุน่ ผงคาร์บอน (Solidwork)

4.1.3 การเลือกใช้วสั ดุ การเลือกวัสดุในการทา
เครื่องป้องกันฝุน่ ผงคาร์บอนเลือกวัสดุทเ่ี ลือกมา 3 ชนิดนี้
เป็ นวัสดุท่หี าได้ง่ายหาง่ายตามท้องตลาดและมีราคาไม่
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แพงมากเกินไปและมีคุณสมบัตเิ หมาะสมกับการนามาทา
เครื่องป้องกันฝุน่ ผงคาร์บอนทีแ่ สดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 3 การเลือกวัสดุทาเครือ่ งป้องกันฝุน่ ผงคาร์บอน
ชนิดของ
มีความ น้าหนัก ราคา
หาซื้อ
วัสดุ
ทนทาน เบา
ถูก
ได้งา่ ย
เหล็ก
อะคริลคิ
อะลูมเิ นียม

√
√
√

√

√
√

√
√
√

ขึน้ รูป
ได้
ง่าย
√

4.2 ศึกษาขัน้ ตอนกระบวนการติ ดตัง้ เครือ่ งป้ องกัน
ฝุ่ นผงคาร์บอน (หลังปรับปรุง)
ศึกษาขัน้ ตอนและวิธกี ารติดตัง้ ทัง้ 8 ขัน้ ตอนจาก
Flowchart ดังนี้

รูปที่ 6 แสดงภาพขันน็อตเพือ่ ยึดกล่องกับแผ่นเหล็ก

จากรูปที่ 6 ขันน็อตจานวน 8 ตัว เพื่อยึดให้ตวั
กล่องติดกับแผ่นเหล็ก เพื่อป้องกันไม่ให้กล่องเคลื่อนไหว
ขณะที่ขน้ึ รูปชิ้นงาน หลังจากที่ได้พฒ
ั นาเครื่องป้องกัน
ฝุ่ น ผงคาร์ บ อนโดยมีรู ป ร่ า งที่ แ ข็ง แรงและไม่ ต้ อ งยิ ง
ซิลโิ คนมาใช้งาน โดยลดเวลาช่วงยิงซิลโิ คนออกไป แต่
เปลีย่ นมาเป็ นขันน็อต 8 จุดแทน

ติดตัง้ แผ่นเหล็ก
ติดตัง้ ฐาน

4.2 ศึกษาเวลาในกระบวนการติ ดตัง้ เครื่องป้ องกัน
ฝุ่ นผงคาร์บอน (หลังปรับปรุง)
การศึ ก ษาเวลาของกระบวนการติ ด ตัง้ เครื่อ ง
้ปองกันฝุน่ ผงคาร์บอน หลังจากการปรับปรุง (จากการจับ
เวลา) คือศึกษาด้านเวลาการติดตัง้ โดยเวลาการติดตัง้ แต่
ละขัน้ ตอนในส่วนของกระบวนการขึ้นรูป แผ่นคาร์บอน
หลังจากการพัฒนาเครื่องป้องกันฝุ่นผงคาร์บอน ขัน้ ตอน
ในการท างานมีก ารเปลี่ย นแปลง โดยลดเวลาช่ ว งยิง
ซิลโิ คนออกไป แต่เปลีย่ นมาเป็ นขันน็อต 8 จุดแทน เพื่อ
ทาการเปรียบเทียบเวลาก่อนและการปรับปรุงดังแสดงใน
ตารางที่ 4

ติดตัง้ แผ่นเพลท
ติดตัง้ เครือ่ งป้องกันฝุน่ ผงคาร์บอน
ขันน็อตเพือ่ ยึดตัวกล่องติดกับแผ่นเหล็ก
ติดตัง้ เครือ่ งดูดฝุน่ เครือ่ งที่ 1
ติดตัง้ เครือ่ งดูดฝุน่ เครือ่ งที่ 2 และเครือ่ งเปา่ ลม
ใส่ฝาครอบ
รูปที่ 5 Flowchart แสดงกระบวนการติดตัง้ เครือ่ งป้องกันฝุน่ ผง
คาร์บอน (หลังปรับปรุง)
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ตารางที่ 4 แสดงตารางเวลาแต่ละขัน้ ตอนในส่วนการติดตัง้ เครื่อง
ป้องกันฝุน่ ผงคาร์บอน (หลังปรับปรุง)
ขัน้
ตอน

รายละ
เอียดการ
ทางาน

1

ติดตัง้
แผ่น
เหล็ก

2

ติดตัง้ ฐาน

3

4

5

6

7

8

ติดตัง้
แผ่น
เพลท
ติดตัง้
เครือ่ ง
ป้องกัน
ฝุน่ ผง
คาร์บอน
ขันน็อต
เพือ่ ยึดตัว
กล่องติด
กับแผ่น
เหล็ก

เวลาย่อยในแต่ละขัน้ ตอน (วินาที)
47

48

45

46

48

47

50

45

48

45

65

63

61

64

63

61

64

62

61

63

179

175

177

178

176

175

178

176

175

177

232

236

234

236

237

233

235

231

235

233

33

35

36

34

34

46.9

62.7

รูปที่ 7 แสดงเวลามาตรฐานทีใ่ ช้ในกระบวนการติดตัง้ เครือ่ งป้องกัน
ฝุน่ คาร์บอนหลังจากทาการปรับปรุง
176.6

234.2

34.2
35

33

35

33

34

ติดตัง้
เครือ่ งดูด
ฝุน่ เครือ่ ง
ที่ 1
ติดตัง้
เครือ่ งดูด
ฝุน่ เครือ่ ง
ที่ 2 และ
เครือ่ งเป่า
ลม

26

29

25

27

26

34

31

35

32

34

ใส่ฝา
ครอบ

30

32

28

32

30

29

34

30

32

31

เวลาเฉลีย่ รวม

เวลา
เฉลีย่

28

24

26

27

25

35

32

35

34

37

รูปที่ 8 แสดงเวลาก่อนและหลังการปรับปรุงการติดตัง้ เครือ่ ง
ป้องกันฝุน่ ผงคาร์บอน

26.3

จากรูปที่ 8 จะแสดงให้เห็นเวลาการติดตัง้ เครื่อง
ป้ องกัน ฝุ่น ผงคาร์ บ อนหลัง จากการปรับ ปรุ ง โดยการ
ท างานมีก ารเปลี่ย นแปลง ซึ่ง ลดเวลาช่ ว งยิง ซิลิโ คน
ออกไป เปลีย่ นมาเป็ นขันน็อต 8จุดแทน ทาให้เวลาลดลง
จากเดิม 104.7 นาที เป็ น 10.7 นาที

33.9

30.8

645.6

5. สรุปผลการดาเนิ นงานวิ จยั และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการดาเนิ นงานวิจยั
การลดเวลาในการติ ด ตัง้ เครื่ อ งป้ องกัน ฝุ่ น ผง
คาร์ บ อน จากเดิม ที่ ใ ช้ ก ารยิง ซิ ลิ โ คนเปลี่ ย นมาเป็ น
ขันน็อต 8 จุด ก็เ พราะว่าการขันน็อ ตเป็ นการจับยึดได้
อย่างมันคงและสะดวกกว่
่
าวัสดุอุปกรณ์ ชนิดอื่น โดยผล
ออกมาเป็ นทีน่ ่าพอใจของทางวิศวกรของบริษทั เป็ นอย่าง
มาก เพราะสามารถที่จะลดเวลาการติดตัง้ เครื่องป้องกัน
ฝุ่นผงคาร์บอนได้จริง จากของเดิมคือเวลา 104.7 นาที
เป็ นเวลา 10.7 นาที และได้ออกแบบเครื่องป้องกันฝุ่นผง
คาร์บ อนให้สามารถช่ ว ยให้ก ารท างานของพนัก งานมี

4.3 สรุปเปรียบเทียบการดาเนิ นโครงงาน
จากการศึก ษาในเรื่อ งการลดเวลาในการติด ตัง้
เครื่องป้องกันฝุ่นผงคาร์บอนในกระบวนการขึ้นรูปแผ่น
คาร์บอนด้วยเครื่อง CNC หลังจากที่ได้พฒ
ั นาเครื่อง
ป้องกันฝุ่นผงคาร์บอนโดยมีรูปร่างที่แข็งแรงและไม่ต้อง
ยิง ซิลิโ คน พบว่ า เวลาที่ใ ช้ใ นการติด ตัง้ เครื่อ งป้ อ งกัน
ฝุ่นผงคาร์บอนจากก่อนปรับปรุงจะใช้เวลาในการติดตัง้
104.7 นาที และเมื่อทาการปรับปรุงแล้วเวลาในการติดตัง้
ลดลงเหลือ 645.6 วินาที หรือประมาณ 10.7 นาที
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ประสิทธิภาพ สามารถทางานได้รวดเร็วมากขึ้น ได้ แต่
ต้องอยู่ในขอบเขตของงานทีร่ บั มา
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั นี้ทาให้ต รวจพบได้ว่า ในการขึ้นรูป
ชิน้ ส่วนคาร์บอนนัน้ จะมีกระบวนการขึน้ รูปของชิน้ งานที่
แตกต่างกันตามลักษณะของความต้องการลูกค้า ซึง่ ส่งผล
ให้เครื่องป้องกันฝุน่ ผงคาร์บอนจะต้องมีรปู แบบทีแ่ ตกต่าง
กัน ออกไป ดัง นั น้ จึง ท าให้ ต้ อ งมีก ารปรับ เปลี่ย นและ
พัฒนาเครื่องป้องกันฝุ่นผงคาร์บอนตลอดเวลา เพื่อที่จะ
สามารถใช้ได้ในกับทุกกระบวนการในการขึน้ รูปชิน้ งาน
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ บริษัท พซัน เมคคานิ ค อล จ ากัด
ส าหรั บ ข้ อ มู ล และนั ก ศึ ก ษา นายรั ก ษิ ต ไกรสิ น ธุ์
นายจารึก ดวงใจรักเกษม ช่วยเก็บข้อมูล
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอต้นแบบกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนยานยนต์โดยการบูรณาการ
ซิกซ์ ซิกม่าเพื่อการออกแบบร่วมกับมาตรฐาน ISO/TS 16949 โดยใช้โช้คอัพยานยนต์ เป็ นผลิตภัณฑ์กรณีศกึ ษา
การดาเนินการวิจยั เริม่ ต้นจากการศึกษากระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษทั กรณีศกึ ษา ขัน้ ที่ 2
ได้พฒ
ั นาต้นแบบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามขัน้ ตอน DMADV ของ ซิกซ์ ซิกม่า ร่วมกับวงจร PDCA เพื่อ
ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์ และได้นาเสนอเครื่องมือทางสถิตทิ เ่ี หมาะสมสาหรับการวิเคราะห์ในทุก
ขัน้ ตอน และสามารถตรวจสอบทบทวนการดาเนินการให้ตรงตามมาตรฐาน ISO/TS 16949 ขัน้ ที่ 3 เป็ นการ
ประยุกต์ใช้ตน้ แบบทีน่ าเสนอกับผลิตภัณฑ์โช้คอัพยานยนต์ ผลการประยุกต์ใช้ตน้ แบบการออกแบบผลิตภัณฑ์กบั
กรณีศกึ ษา พบว่า การออกแบบโช้คอัพยานยนต์มปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ และเกิดเป็ นการปรับปรุงขัน้ ตอนการ
ออกแบบอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO/TS 16949 ช่วยส่งเสริมให้เป็ นการออกแบบทีแ่ ข็งแกร่ง
คาสาคัญ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ซิกซ์ ซิกม่าเพื่อการออกแบบ, มาตรฐาน ISO/TS 16949, โช้คอัพ
ยานยนต์
Abstract
The objective of this research is to propose a methodology for designing and developing automotive
parts integrating design for Six Sigma with ISO/TS 16949. The shock absorber was selected as the case
study product. The research started with studying the current product design processes of the case study
company. In step 2, the methodology for designing and developing automotive part was developed
following the DMADV process of the design for Six Sigma and PDCA cycle to improve the management
of product quality. The methodology also recommended appropriate statistical tools to analyze all the
steps of the processes and provided verification check points that consistent with the ISO/TS 16949
standard. In step 3, the application of the methodology to the shock absorber was performed. Result of
this study showed that the methodology for designing and developing automotive part developed in this
research increased the design efficiency. It also provided the continuous improvement in the design
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process consistency with ISO/TS 16949 standard. As the result, it encouraged the rigorous design and
development processes for the automotive part industry.
Keyword: Product design and development, Design for Six Sigma, ISO/TS 16949 standard, Shock
absorber
1. บทนา
ในปจั จุบนั ประเทศไทยก้าวสู่การเป็ นฐานการผลิต
ยานยนต์ท่สี าคัญแห่งหนึ่งของโลก จึงจาเป็ นต้องพัฒนา
ให้เป็ นฐานการผลิต ทีม่ กี ารทดสอบ วิจยั และพัฒนายาน
ยนต์ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยียานยนต์ใน
อนาคต และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ภายในโซ่ อุ ป ทานของ
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ โดยเน้ น ให้ มี ก ารสนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศให้มคี วาม
แข็ง แกร่ ง เป็ น เลิศ ด้า นเทคโนโลยี การวิจ ัยและพัฒนา
(Research and Technology and Development: R&D)
เพื่อเป็ นแรงขับเคลื่อน ในการยกระดับขีดความสามารถ
ทางการแข่ ง ขัน ของอุ ต สาหกรรมผลิต ยานยนต์ และ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และสามารถรองรับ
การคาดการณ์การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตยาน
ยนต์ภายในประเทศ [1] ดังรูปที่ 1
อุตสาหกรรมการผลิ ตยานยนต์ไทย
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2. ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั
ฉบับนี้ คือ หลักการทางานของโช้คอัพแบบท่อคู่ (Double
tube shock absorber working principle) ซิกซ์ ซิกม่า
เพื่อการออกแบบ (Design for six sigma: DFSS) และ
ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949
มีการดาเนินการศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 หลักการทางานของโช้คอัพกระบอกคู่
โช้คอัพยานยนต์บรรจุน้ ามันเป็ นตัวกลางในการทา
ให้เกิดแรงดันภายในจากการไหลของน้ ามันผ่านรูเล็ก ๆ
ของลูกสูบ (Piston) ส่งผลให้เกิดแรงดันภายในกระบอก
สูบ (Outer Shell) ขณะทีย่ านยนต์เคลื่อนที่ ดังรูปที่ 2

อัตราส่วน
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30 29
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2,290
1,144

ดังนัน้ งานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นการนาเสนอต้นแบบของการ
ปรับปรุงกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นระบบ
สาหรับใช้เป็ นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็ น
ศูน ย์ท ดสอบ วิจ ัย และพัฒ นาโช้ค อัพ ยานยนต์ ป ระจ า
ภูมภิ าคอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
เพื่อสร้างต้นแบบการบูรณาการ ซิกซ์ ซิกม่า ตาม
ขัน้ ตอน DMADV ร่วมกับวงจร PDCA ที่ได้รบั การ
ตรวจสอบขัน้ ตอนดาเนินการตรงตามมาตรฐาน ISO/TS
16949 และนามาประยุกต์ใช้กบั กระบวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ กรณีศกึ ษาโช้คอัพยานยนต์
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ปี (พ.ศ.)
การส่ งออก

การขายในประเทศ

ยอดการผลิต

รูปที่ 1 การคาดการณ์การขยายตัวอุตสาหกรรมการผลิต
ยานยนต์ไทย ถึงปี พ.ศ. 2593 [1]
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รูปที่ 2 หลักการทางานของโช้คอัพกระบอกคู่ [2]
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1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
แผนยุ ท ธศาสตร์พ ัฒ นาอุ ต สาหกรรมยานยนต์ มี
ความสอดคล้ อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการก่ อ ตัง้ บริษั ท
กรณีศกึ ษาที่ได้ก่อตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นศูนย์ทดสอบ วิจยั และ
พัฒนาโช้คอัพยานยนต์ในระดับมาตรฐานโรงงาน (OEM)
และระดับอะไหล่ทดแทน (REM) แต่การเริม่ ต้นพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยงั ดาเนินการทีบ่ ริษทั แม่ประเทศญีป่ นุ่ เป็ นหลัก
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3. การดาเนิ นการวิ จยั
ขัน้ ตอนการด าเนิ น งานวิ จ ั ย เริ่ ม ต้ น จากศึ ก ษา
กระบวนการออกแบบของกรณีศึกษาโช้คอัพยานยนต์
สร้างต้นแบบการปรับปรุง ประยุกต์ใช้ต้นแบบ วิเคราะห์
และสรุปผลดาเนินการ ดังรูปที่ 4

แรงดัน ที่เ กิด ขึ้น ภายในจะมีม ากขึ้น เมื่อ เกิด การ
เคลื่อนที่ และการเต้นอย่า งรวดเร็วของตัวถัง ยานยนต์
แปรเปลี่ย นเป็ น ความเร็ว ของลู ก สูบ (Piston) ส่ง ผลให้
ความเร็ว ของลู ก สู บ มีค วามสอดคล้ อ งกับ สภาพของ
พืน้ ผิวถนนที่อยู่ในสภาวะการขับขีแ่ บบปกติ เกิดแรงดัน
ต้าน (Damping Force) ช่วยดูดซับแรงกระแทกทีเ่ กิดขึน้
จากความแตกต่างของพืน้ ผิวถนน [3]
2.2 ซิ กซ์ ซิ กม่า เพื่อการออกแบบ (DFSS)
เป็ น ขัน้ ตอนการปรับ ปรุ ง กระบวนการออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ชิ ง สถิ ติ ต ามขัน้ ตอน DMADV มี ข ัน้ ตอน
ดาเนินการโดย การกาหนดนิยาม (Define) การวัดผล
(Measure) การวิเคราะห์ (Analyze) การออกแบบ
(Design) และการทวนสอบการออกแบบ (Verify) และมี
ความสัมพันธ์กบั 6 ขัน้ ตอนย่อยคือ ความคาดหวังและ
ความต้องการของลูกค้า (Customer need) แนวคิดด้าน
การออกแบบ (Concept Design) การออกแบบเบือ้ งต้น
(Primary Design) ผลการออกแบบ (Final Design) การ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ (Test validation) ผลลัพธ์จาก
กระบวนการออกแบบ (Post & Launch) [4] ดังรูปที่ 3
D

M&A

D

ศึกษากระบวนการออกแบบของกรณีศกึ ษา
พัฒนาต้นแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์

ประยุกต์ใช้ตน้ แบบกับกรณีศกึ ษา
ปรับปรุง

ผลการวิจยั
ผ่าน

สรุปผลการวิจยั
รูปที่ 4 ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั

3.1 ศึกษากระบวนการออกแบบของกรณี ศึกษา
จากการศึก ษาขัน้ ตอนการออกแบบและพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ ของกรณีศกึ ษาโช้คอัพยานยนต์ทงั ้ ระบบ นา
สามารถสรุปผลของขัน้ ตอนการดาเนินการ ดังรูปที่ 5

V

Customer Concept Primary Final
Test/ Post &
needs Design Design Design Validate Launch

1. การออกแบบผลิ ตภัณฑ์ใหม่
- แนวคิด ทฤษฎี และข้อกาหนดคุณลักษณะ
- ทบทวนการออกแบบครัง้ ที่ 0

รูปที่ 3 ขันตอน
้
DMADV ของ ซิกซ์ ซิกม่า เพือ่ การออกแบบ [4]

2.3 มาตรฐาน ISO/TS 16949
เป็ นมาตรฐานข้อกาหนดที่ได้รบั การยอมรับกันใน
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ท ัว่ โลก ช่ ว ยให้อ งค์ก รเกิด การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามของวงจร PDCA คือ วางแผน
(Plan) ปฏิบตั ิ (Do) ตรวจสอบ (Check) แก้ไข (Action)
โดยมีเครื่องมือหลัก (Core tools) ช่วยในการปรับปรุง คือ
การวางแผนคุ ณภาพผลิต ภัณฑ์ล่ว งหน้ า (APQP) การ
วิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) การวิเคราะห์แนวโน้ ม
ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEAs) การควบคุม
กระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ (SPC) กระบวนการ
อนุ มั ติ ช้ิ น ส่ ว นการผลิ ต (PPAP) และแผนควบคุ ม
(Control Plan) สาหรับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า [5]

2. การสร้างต้นแบบผลิ ตภัณฑ์
- ปรับค่าสมรรถนะทีเ่ หมาะสม และทดสอบ
- ทบทวนการออกแบบครัง้ ที่ 1
3. การทดลองผลิ ตจริง
- ประเมินความสามารถในการผลิต
- ทบทวนการออกแบบครัง้ ที่ 2
รูปที่ 5 ขัน้ ตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กรณีศกึ ษา

จากรูป ที่ 5 การดาเนิ น การในป จั จุ บ ัน ของบริษัท
กรณีศกึ ษาคือการดาเนินการในขัน้ ตอนที่ 2 ประกอบด้วย
1. ปรับระดับสมรรถนะทีเ่ หมาะสม หรือเรียกว่างาน
ปรับแรงดันต้าน (Tuning work) ให้เหมาะแก่การใช้งาน
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2. การทดสอบความน่ าเชื่อถือผลิตภัณฑ์ คือ การ
ทดสอบสมรรถนะ และความคงทนของโช้ค อัพยานยนต์
ให้ ไ ด้ ผ ลตรงตามข้ อ ก าหนดจากการออกแบบ และ
ข้อกาหนดของลูกค้า
3.2 การพัฒนาต้นแบบจากการบูรณาการ
การพัฒ นาต้ น แบบการบู ร ณาการ ซิก ซ์ ซิก ม่ า
ร่วมกับมาตรฐาน ISO/TS 16949 สาหรับกระบวนการ
ออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ จากการศึก ษาพบความสัม พัน ธ์
ระหว่างขัน้ ตอน DMADV กับวงจร PDCA ดังรูปที่ 6

กาหนด

วัดผล

ความต้องการลูกค้า

D

M

A

P

D

D

V

C

A

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ของ DMADV กับ PDCA [6]

การประยุกต์ความสัมพันธ์ของขัน้ ตอน DMADV
กับ PDCA ดังรูปที่ 7 และตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างขัน้ ตอนทฤษฎี/เครื่องมือ

วิ เคราะห์

ออกแบบ

แนวคิดการออกแบบ

เริม่ ออกแบบ

ทวนสอบ

ผลออกแบบ

ทดสอบ

สรุปผล

การควบคุม
กระบวนการโดย
สถิติ (SPC)

การตรวจ
ประเมินต่าง ๆ

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)
การวิเคราะห์
ระบบการวัด
(MSA)
แนวทาง
ความคิดหลาก
หลายสายงาน

แผนควบคุม
ต้นแบบ
(Control Plan)

PPAP

การวิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบของการออกแบบ (DFMEA)

รูปที่ 7 ต้นแบบการบูรณาการ ซิกซ์ ซิกม่า กับมาตรฐาน ISO/TS 16949 สาหรับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
(ปรับปรุงจาก [4])

ความต้องการ
ของลู กค้า

วัดผล

กาหนด
วิเคราะห์

แนวคิ ดการออกแบบ

ออกแบบ

เริ่ มต้นการออกแบบ
ผลการออกแบบ

ทวนสอบ

การทดสอบยืนยัน

สรุ ปผลโครงการ

เสียงของลู กค้า แผนธุรกิ จ และกลยุทธ์
ข้อกาหนด สมมติ ฐานและความน่าเชื่ อถื อ
การวางแผนคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์ (APQP)
ข้อมูลการวัดเปรี ยบเทียบผลิ ตภัณฑ์
การวิ เคราะห์ระบบการวัด (MSA)
เป้ าหมายคุ ณภาพ และสมรรถนะที่วดั ค่าได้
รายการวัตถุ ดิบ และคุ ณสมบัติเบื้องต้น
การระบุคุณลักษณะพิเศษของผลิ ตภัณฑ์
การวิ เคราะห์ความล้มเหลว (DFMEA)
การออกแบบเพื่อการผลิ ต และการประกอบ
กาหนดสมรรถนะ การใช้ครื่ องมือ และอุปกรณ์
การสร้างผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบ
การทบทวนการออกแบบ
การทวนสอบการออกแบบ (SPC)
การตรวจประเมินเพื่อการปรับปรุ ง (IQA)
การป้ องกันการเกิ ดซ้ า และการป้ องกันไว้ก่อน
การทบทวนจากฝ่ ายบริ หาร และการสนับสนุน
การจัดทาแผนควบคุ มคุ ม (Control Plan)
การขออนุมตั ิ ผลิ ตภัณฑ์ (PPAP)

● ● ● ●
●
● ●
● ● ● ●
●
●
● ●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●
● ●
● ● ●
●
●
● ●
●
● ●
●
● ●
● ●
●
●
● ●
● ●

●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
●
●
● ●
●
●
●
● ● ●
●
●
●
● ●
●
●
● ●
●
● ● ● ● ● ●

●
●

●

●

●
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Why-Why analysis

Control Plan

SPC

Process verification

Mistake/Error proofing

DFMEA

TRIZ

Axiomatic design

Infrastructure process map

Simulation tools

Design for assembly

DVP&R

Process flow charting

DOE

Critical path method

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
● ● ● ●
●

●
●
●
●

●
●

Capability analysis

Characteristics matrix

Benchmarking

Risk analysis tools

Assembly buid varidation

C&E analysis (Ishikawa)

Design scorecard

Turtle diagram

MSA

Reliability testing

QFD

Kano analysis

Focus group

SIPOC

Value engineer

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างขัน้ ตอนและเครือ่ งมือ/ทฤษฎี สาหรับใช้ในต้นแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์

●

● ● ● ● ● ●
●
● ● ●
● ● ● ●
● ●
●
●
●
●
●
● ●
● ●
●
● ●
●
● ● ●
●
●
●
●
●
● ● ● ●
● ●
●
●
●
● ●
●
●
●
● ● ●
● ●
●
●

●
●
● ●
●

●
● ● ●
●
● ● ● ●

●

●
●
●
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จากรูป ที่ 7 และตารางที่ 1 เป็ น ต้น แบบของการ
ปรับปรุง DMADV ทีร่ ะบุเครื่องมือหลัก (Core tools) ตาม
มาตรฐาน ISO/TS 16949 ร่วมกับเครื่องมือหรือเทคนิคที่
ใช้ทางสถิติ เพื่อการปรับปรุงวงจร PDCA อย่างต่อเนื่อง
1. ความต้องการของลูกค้า อยู่ขนั ้ ตอนกาหนดของ
DMADV ในขัน้ ตอนนี้สงิ่ ทีต่ อ้ งดาเนินการคือ ระบุเสียง
ของลูกค้าและกลยุทธ์ ระบุขอ้ กาหนดและความน่ าเชื่อถือ
และวางแผนแม่บทด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
2. แนวคิดการออกแบบ การดาเนินการนี้อยู่ใน
ขัน้ ตอนวัดผลและวิเคราะห์ของ DMADV ดาเนินการคือ
จัด ท าข้อ มูล การวัด เพื่อ เปรีย บเทีย บ ท าการวิเ คราะห์
ระบบการวัด กาหนดเป้าหมายคุณภาพและสมรรรถนะที่
วัดค่าได้ กาหนดรายการวัตถุดบิ และคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์
ระบุคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์
แนวโน้มของความล้มเหลว จากกระบวนการออกแบบ
3. การเริ่ ม ต้ น การอออกแบบ ด าเนิ น การคื อ
ออกแบบการประกอบเพื่อการผลิต และปรับระดับของ
สมรรถนะตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การ
ดาเนินการนี้เป็ นขัน้ ตอนการออกแบบของ DMADV
4. ผลลัพ ธ์ข องการออกแบบ เป็ น ขัน้ ตอนการ
ออกแบบของ DMADV สิง่ ทีต่ ้องดาเนินการในขัน้ ตอนนี้
คือ สร้างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบและทบทวนการออกแบบ
5. การทดสอบยืน ยัน เป็ น ขัน้ ตอนออกแบบของ
DMADV สิง่ ทีด่ าเนินการคือ การทวนสอบการออกแบบ
และการตรวจประเมินการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ
6. การสรุปผล เป็ นขัน้ ตอนทวนสอบของ DMADV
สิง่ ทีด่ าเนินการคือ การป้องกันไว้ก่อนและการป้องกันการ
เกิด ซ้ า การทบทวนของฝ่ า ยบริ ห าร การจัด ท าแผน
ควบคุม และรวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมตั กิ ารผลิตชิน้ ส่วน
3.3 ประยุกต์ใช้กบั กรณี ศึกษา
การประยุกต์ใช้ต้นแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ กบั
กรณีศกึ ษาการออกแบบโช้คอัพยานยนต์ ในขัน้ ตอนปรับ
ระดับแรงดันต้านและการทดสอบความน่ าเชื่อถือ มี
รายละเอียดแสดงดัง ตารางที่ 2 ดังนี้
1. ระบุขนั ้ ตอน DMADV ของ ซิกซ์ ซิกม่า เพื่อการ
ออกแบบ (Design for Six Sigma: DFSS)
2. ระบุการดาเนินการในขัน้ ตอนย่อยของ DMADV
สาหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
3. ระบุขนั ้ ตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กรณีศกึ ษาใน

ต้นแบบทีไ่ ด้จากการบูรณาการของกระบวนการออกแบบ
4. การเลือกใช้เครื่องมือหรือทฤษฎี ที่เป็ นเทคนิค
ทางสถิติ ในการปรับปรุงกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
กรณีศกึ ษากระบวนการออกแบบโช้คอัพยานยนต์
ตารางที่ 2 การประยุกต์ใช้ตน้ แบบการปรับปรุง
ต้นแบบ
กรณี ศึกษาการ
ขัน้ ตอน
การ
ออกแบบ
DMADV
ปรับปรุง
โช้คอัพยานยนต์
แบบร่าง และ
ความ
ข้อกาหนด
Define ต้องการ
วางแผนคุณภาพ
ของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์ระบบ
การวัด
Measure แนวคิด
รายการวัตถุดบิ
&
ของการ
เบือ้ งต้น
Analysis ออกแบบ
การวิเคราะห์ความ
ล้มเหลว
เริม่ ต้น
ปรับ/กาหนดระดับ
ออกแบบ ของแรงดันต้าน
ผลการ
สร้างต้นแบบโช้คอัพ
Design
ออกแบบ ยานยนต์
ทดสอบ
ประสิทธิภาพ และ
ยืนยัน
ความคงทน
Verify สรุปผล
แผนควบคุมต้นแบบ

เครื่องมือ
และทฤษฎี

Focus Group

MSA

DFMEA

DOE
Reliability
test & SPC
Control plan

จากตารางที่ 2 ได้จดั ทาแผนผังดาเนินการปรับปรุง
กระบวนการออกแบบ สาหรับการเลือกใช้เครื่องมือและ
ทฤษฎี เพื่อปรับปรุงกระบวนการออกแบบของกรณีศกึ ษา
กระบวนการออกแบบโช้คอัพยานยนต์ ดังรูปที่ 8
Focus Group
MSA
DFMEA
DOE
Improve

Reliability & SPC
Pass
Control Plan

รูปที่ 8 ขัน้ ตอนการใช้เครือ่ งมือสาหรับต้นแบบการปรับปรุง
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4. ผลการดาเนิ นงานวิ จยั
จากการประยุกต์ใช้ตน้ แบบการออกแบบผลิตภัณฑ์
กรณีศกึ ษากระบวนการออกแบบโช้คอัพยานยนต์ โดย
การจัดทาขัน้ ตอนปฏิบตั บิ ตั งิ าน (Procedure) ดังต่อไปนี้
4.1 การอภิ ปรายกลุ่ม (Focus Group)
จัดทาคู่มอื ปฏิบตั ิงานสาหรับศึกษาความเป็ นไปได้
ด้ า นการออกแบบโดยที ม งาน และจั ด ท ารายการ
ตรวจสอบการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยในการ
ทบทวนการด าเนิ น การได้เ สร็จ สมบู ร ณ์ และมีค วาม
เรียบร้อย
4.2 การวิ เคราะห์ระบบการวัด (MSA)
จัดทาคู่มอื ปฏิบตั งิ านการศึกษาระบบการวัด (MSA)
ผลที่ไ ด้คือ ช่ ว ยลดความแปรปวนของผลที่มีใ นการใช้
เครื่องมือวัดแต่ละประเภท และทาให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลทีไ่ ด้มี
ความน่าเชื่อถือ ตรงตามข้อกาหนดผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
4.3 การวิ เคราะห์แนวโน้ มและผลกระทบ (DFMEA)
จัดทาขัน้ ตอนปฏิบตั งิ าน DFMEA ผลทีไ่ ด้คอื ข้อมูล
ที่ช่วยในการตัดสินใจ จากการจัดลาดับของความเสี่ยง
หรือแนวโน้มของความล้มเหลวจากกระบวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทอ่ี าจจะเกิดขึน้ แล้วนาไปวางแผนการป้องกัน
ความผิดพลาดจากการออกแบบ
4.4 การออกแบบการทดลอง (DOE)
จัดทาคู่มือ ปฏิบตั ิงานสาหรับงานปรับแรงดันต้า น
(Tuning Work) โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการ
ทดลอง (DOE) ประยุกต์ใช้เพื่อช่วยลดความผันแปรใน
งานปรับแรงดันด้านต้าน (Damping Force) ให้อยู่ในช่วง
ทีก่ าหนด และใกล้กบั ค่าเป้าหมายทีล่ กู ค้ากาหนด
4.5 การทดสอบความน่ าเชื่อถือ (Reliability & SPC)
จัดทาคู่มอื ปฏิบตั งิ านสาหรับทวนสอบงานออกแบบ
เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จาก งานทดสอบด้านสมรรถนะ
(Performance) และทดสอบความน่ าเชื่อถือ (Reliability)
ของผลิตภัณฑ์ จากการประยุกต์การควบคุมกระบวนการ
โดยการใช้เ ทคนิ ค ทางสถิติ (SPC) ส าหรับ ตรวจสอบ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เป็ นไปตามข้อกาหนดในการออกแบบ
4.6 แผนควบคุมผลิ ตภัณฑ์ต้นแบบ
จั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บ ั ติ ง านแผนควบ คุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ต้ น แบบเพื่อ ช่ ว ยให้ ก ารออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ต รงตาม
ข้อกาหนดของลูกค้า ช่ วยให้เ กิดแนวทางที่มีแบบแผน
สาหรับการออกแบบ และดาเนินการควบคุมทาให้เกิดการ

เพิม่ มูลค่าของระบบโดยรวม ลดความผันแปรที่ส่งผลต่อ
ผลิตภัณฑ์ในระหว่างการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. สรุปผลการวิ จยั
5.1 ผลจากการดาเนิ นการวิ จยั
กา รออกแ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ช้ ค อั พ ย า นย นต์ มี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นและเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ตามมาตรฐาน ISO/TS 16949 คือ
1. มีการใช้แนวความคิดหลากหลายสายงาน ช่วย
ให้เห็นประเด็นสาคัญของแนวโน้มความล้มเหลวจากการ
ออกแบบ และวางแผนการป้องกันอย่างครอบคลุม
2. สามารถยอมรับระบบการวัดของพนักงาน และ
มันใจว่
่ าข้อมูลจากการวัดของพนักงานมีความน่ าเชื่อถือ
สาหรับการนาไปวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
3. ลดความผันแปรของงานปรับแรงดันต้านให้ตรง
ตามข้อกาหนดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ความน่าเชื่อถือ และระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดขี น้ึ
5.2 ข้อเสนอแนะ
การทดลองเลือกใช้เ ครื่องมือและทฤษฎีท างสถิติ
ของต้นแบบปรับปรุงกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์น้ี
เป็ น เพี ย งบางส่ ว นของเครื่อ งมือ ทัง้ หมด ควรศึ ก ษา
เพิม่ เติมการใช้เครื่องมืออื่น สาหรับการวิจยั ในอนาคต
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บทคัดย่อ
จากสถานการณ์ปจั จุบนั แรงกดดันมหาศาลของการแข่งขันทางธุรกิจจากบริษทั ข้ามชาติได้เพิม่ มากขึน้ และความ
ต้องการของลูกค้าทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ สาหรับธุรกิจรับจ้างผลิตอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ (EMS) จากสภาวะการแข่งขัน
ดังกล่าว ทาให้ผผู้ ลิตต้องปรับปรุงประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการผลิตเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระดับคุณภาพด้วยการลดอัตราการเสีย ลดค่าใช้จ่ายของ
ความบกพร่องทีเ่ กิดขึน้ และเพิม่ ผลกาไรจากกระบวนการผลิตเครื่องจ่ายไฟแบบคลื่นวิทยุ ผ่านวิธกี ารแบบซิกซ์
ซิกม่า ซึ่งเป็ นเครื่องมือคุณภาพในการเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการใดๆ โดยเริ่มจากการกาหนดปญั หา
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและหาสาเหตุของปญั หาอย่างเป็ นระบบ ในกรณีศกึ ษานี้ กระบวนการ
ผลิตทีม่ อี ยู่เดิมไม่สามารถทาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้ผลิตผลทีด่ ี เนื่องจากพบของเสียจานวนมากจากการกระบวน
ทดสอบความผันผวน จากระดับคุณภาพปกติของผลิตภัณฑ์ทร่ี ้อยละ 97 ลดลงมาทีร่ ้อยละ 69 และส่งผลให้เกิด
ค่า ใช้จ่ า ยของความบกพร่ องมากถึง 447,000 บาทต่ อเดือ น จากการศึก ษาพบว่า มี 3 ป จั จัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
กระบวนการ ซึง่ ได้แก่ ความสัมพันธ์ข องอิมพีแดนซ์, ตาแหน่ งการประกอบทรานส์ฟอร์เมอร์ และอิมพีแดนซ์มสิ
แมทช์ จากการใช้วธิ กี ารแบบซิกซ์ซกิ ม่า อย่างเป็ นระบบในการวิเคราะห์ตวั แปรของกระบวนการทาให้สามารถระบุ
ต้นตอของปญั หา จากนัน้ จึงทาการแก้ปญั หาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึง่ ส่งผลในการปรับปรุงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ โดยวัดจากจานวนของเสียที่ลดลงอย่างมากจากการทดสอบค่าความผันผวน และผลดังกล่าวได้
บรรลุเป้าหมายของการขจัดค่าใช้จ่ายของความบกพร่องทีต่ งั ้ ไว้
คาหลัก กระบวนการทดสอบความผันผวน, ความสัมพันธ์ของอิมพีแดนซ์, อัตราส่วนของแรงดันสูงสุดและแรงดัน
ต่าสุดของรูปคลื่นนิ่งบนสายนาสัญญาณ, ซิกซ์ซกิ ม่า
Abstract
Nowadays, the pressure of competition from multi-national companies had increased and more complex
customer needs in a business calls Electronic Manufacturing Service provider (EMS). The demands have
forced through the entire industries and organizations to improve productivity and reducing costs for
gaining a strategic competitive advantage. Thus, this study aimed to improve the quality level by
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decrease the defective rate, reduce the cost of poor quality and increase bottom line profits from
assembly process of the RF Power Supply through Six Sigma methodology that it’s very effective tool to
enhance quality performance of any process. The methodology called for define the problem, collecting
data, analyzing of data and then systematically eliminating causes of defects by using appropriate
problem solving techniques. In the case study existing process could not able to provide good first pass
yield of assembled RF Power Supply during Oscillation test process. The yield was drop dramatically
from 97% down to 69% and resulted 447,000 baht lost per month from the cost of poor quality. The
study found that there are 3 factors related to the process including Relative Impedance, The positioning
of transformers installed and impedance mismatches. The systematic analysis of data along with the
process parameter able to focus on the correct identification of problem and then gradually arrives at the
optimum solution of the problem which resulted into considerable improvement of first pass yield of RF
Power Supply after Oscillation testing and costs reduction have achieved.
Keywords: Oscillation Test, Relative Impedance, Voltage Standing Wave Ratio, Six Sigma
1. บทนา
การปรับปรุงคุณภาพและเทคนิคการแก้ปญั หา ได้
ถูกพัฒนาควบคู่มากับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิต
โดยกลยุ ท ธ์ ซิ ก ซ์ ซิ ก ม่ า เป็ นหนึ่ ง ในหลั ก การบริ ห าร
คุ ณ ภาพที่ไ ด้ร ับ การยอมรับ ว่ า มีป ระสิท ธิภ าพในการ
แก้ปญั หาทางคุณภาพได้เป็ นอย่างดี และยังเป็ นทางเลือก
ในการปรับปรุง ขีดความสามารถทางการผลิตเพื่อ เพิ่ม
อานาจในการแข่งขันทางธุรกิจอีกด้วย โดยการบริหาร
แบบซิกซ์ซกิ ม่าจะมุ่งเน้นกาไรทีม่ าจากการลดต้นทุนโดย
ขจัดค่าใช้จ่ายของความบกพร่อง (Cost of Poor Quality:
COPQ) ทัง้ ที่เป็ นการลดข้อบกพร่อง ลดรอบเวลาการ
ผลิต (Cycle Time) ลดความสูญเปล่า (Waste) และลด
ต้นทุนการใช้ทรัพยากร โดยมีขนั ้ ตอนการวิเคราะห์ปญั หา
ที่เ รีย กว่ า DMAIC หรือ Define-Measure-AnalyzeImprove-Control ซึ่งทาการวิเคราะห์กระบวนการทัง้ ที่
เป็ นปจั จัยควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ จนสามารถสรุปได้
ว่า ปจั จัยใดเป็ นปจั จัยวิกฤตทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพ และความ
พึ ง พอใจลู ก ค้ า โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ ม าท าการ
วิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุ ท่แี ท้จริง เพื่อนาไปสู่การแก้ไข
และควบคุมกระบวนการ เพื่อสร้างความสม่ าเสมอและ
ผลประโยชน์ในระยะยาว [1, 2]
สาหรับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ แสดงให้เห็นถึง
การประยุ ก ต์ใ ช้วิธีก าร DMAIC เป็ น กรณี ศึก ษาการ
ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งจ่ า ยไฟแบบ
คลื่นวิทยุ (RF Power Supply) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิม่

อัตราผลผลิตตอบแทนโดยรวม (Rolled Throughput
Yield: RTY) และลดต้นทุนความบกพร่อง (COPQ) โดย
กระบวนการที่ส นใจน ามาศึก ษานั น้ คือ กระบวนการ
ทดสอบความผันผวน (Oscillation Test) เพื่อตรวจจับ
ปญั หาของอาการเสียทีเ่ รียกว่า OSC Fail ทีเ่ ป็ นจุดวิกฤติ
ต่ อ คุ ณ ภาพ โดยเป็ น กระบวนการเกื อ บสุ ด ท้ า ยของ
กระบวนทัง้ หมด ทัง้ ยังเป็ นอุปสรรคต่อแผนการผลิต และ
การส่งมอบให้ลกู ค้า ในเบือ้ งต้นได้ทาการวิเคราะห์ปญั หา
โดยใช้วงจร PDCA แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงปญั หาไปยัง
สาเหตุของความผิดพลาดทีแ่ ท้จริง ดังนัน้ จึงเลือกใช้การ
วิเคราะห์โดยวิธกี าร DMAIC
2. ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ซิกซ์ซิกม่า
งานวิจยั ของ Anupama Pr. กล่าวว่า โครงการเป็ น
แหล่งทีม่ าของการเรียนรูส้ าหรับองค์กรทัวไป
่ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ทีมฝา่ ยผลิต การเรียนรูท้ ส่ี าคัญคือการดาเนินการ
แก้ไขนัน้ ไม่ค วรจะวางพื้น ฐานบนการรับ รู้สาเหตุ โดย
ก่อนทีจ่ ะใช้วธิ กี าร DMAIC นัน้ ทีมทางานใช้วธิ แี ก้ปญั หา
ที่แตกต่างกัน ในการปรับปรุงการส่งมอบเพื่อลดปญั หา
ของเสียที่พบจากลูกค้า โดยหลักการของการแก้ปญั หา
ส่วนใหญ่มกั ยึดติดกับทักษะการแก้ปญั หาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในการผลิต หรือโน้มเอียงไปตามเสียงข้างมาก บางครัง้ ก็
ใช้สญ
ั ชาตญาณจากประสบการณ์ส่วนตัวในการตัดสินใจ
โดยไม่ ส ามารถอ้ า งอิ ง ตามทฤษฎี แ ละวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ ดังนัน้ หลังจากการหาสาเหตุของปญั หา ยัง
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พบว่า การระบุสาเหตุนนั ้ ออกมาแตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง
อีกประการหนึ่ง ที่สาคัญ คือการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ระดับสูง เปรียบได้ดงกุ
ั ่ ญแจแห่งการประสบความสาเร็จ
ของโครงการ ซึ่ง ผลัก ดัน ให้เ กิด วัฒ นธรรมใหม่ และมี
จุดมุ่งหมายร่วมกันภายในองค์กร [3]
งานวิจยั Saja Albliwi, Jiju Antony, Sarina Abdul
Halim Lim และ Ton van der Wiele แสดงผลการวิจยั ใน
เชิงวิชาการว่า โครงการต่าง ๆ ของลีน ซิกซ์ซกิ ม่า (LSS)
จะประสบความล้มเหลวอย่างสิน้ เชิงถ้าผู้บริหารระดับสูง
ขาดทั ศ นะคติ ใ นเชิ ง บวกและความมุ่ ง มั น่ ต่ อ การ
ประยุกต์ใช้ลนี ซิกซ์ซกิ ม่า รวมถึงการสนับสนุ นและมีส่วน
ร่วมต่อโครงการต่าง ๆ การให้การศึกษาและฝึ กอบรมกับ
พนั ก งานไม่ ดีพ อ การเลือ กและจัด ล าดับ ความส าคัญ
โครงการลีน ซิก ซ์ซิก ม่ า อย่ า งไร้ร ะเบีย บแบบแผนไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร และการ
ขาดผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านเทคนิคและวิศวกรรมในการทีจ่ ะ
ช่วยวิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนะการแก้ไขปญั หาอย่าง
ยังยื
่ น ซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้คอื ตัวแปรสาคัญทีจ่ ะทาให้การ
ประยุกต์ใช้ลนี ซิกซ์ซกิ ม่า ประสบปญั หาและล้มเหลวใน
ท้ายทีส่ ดุ [4]
ซิก ซ์ซิกม่ า นอกจากจะเป็ น ตัวชี้ว ัด ประสิทธิภ าพ
การทางานและความแปรปรวนกระบวนการแล้ว ยังเป็ น
เครื่องมือในการหาสาเหตุของข้อบกพร่องเพื่อนาไปสู่การ
แก้ปญั หาและการปรับปรุงวิธกี ารทางาน อีกทัง้ ยังเป็ น
ปรัช ญาการบริห ารจัดการและกลยุ ท ธ์ท่ีช่ วยให้อ งค์ก ร
สามารถบรรลุ ประสงค์ในการลดค่าใช้จ่า ย นักวิจ ัยบาง
ท่านยืนยันว่าประโยชน์หลักที่องค์กรจะได้รบั จากการใช้
ซิกซ์ซกิ ม่า คือการลดค่าใช้จ่ายโดยการปรับปรุงรอบเวลา
การผลิต กาจัดต้นทุน ความบกพร่อง เพิม่ ความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า และผลกาไรจากการดาเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้
ซิกซ์ซกิ ม่า ในงานวิจยั นี้ได้แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิค
และเครื่องมือทางคุณภาพทีห่ ลากหลายมาประยุกต์ใช้ใน
เชิงบูรณาการณ์ ตลอดจนทักษะความรู้ในเชิงวิศวกรรม
ซึง่ เกีย่ วข้องกับการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
เทคนิ ค และทั ก ษะในการประกอบ บั ด กรี ช้ิ น ส่ ว น
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ องค์ ก รเองได้ ร ับ ประโยชน์ จ ากการ
ดาเนินการซิกซ์ซกิ ม่า ในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่าย
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการปรั บ ปรุ ง

กระบวนการ ในขณะที่บุคคลที่เกี่ยวข้องยังได้รบั ความรู้
ั หาจากการด าเนิ น การ
ทางสถิติแ ละทัก ษะการแก้ป ญ
โครงการ
3. วิ ธีการศึกษาและดาเนิ นงานวิ จยั
ใช้ แ นวทางการวิ เ คราะห์ แ บบวิ ธี ก าร DMAIC
โดยงานวิจยั นี้ได้เลือกแก้ปญั หาจากกระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องจ่ายไฟ (Power Supply) แบบคลื่นวิทยุ
(Radio Frequency) โดยมีเป้าหมายหลักในการลดต้นทุน
ความบกพร่อง (Cost of Poor Quality) จากการวิเคราะห์
ตามขัน้ ตอนการค้นหาและระบุปญั หา ได้คดั เลือกหัวข้อ
การลดของเสียจากการทดสอบความผันผวนของเครื่อง
จ่ายไฟ ซึง่ เป็ นกระบวนการสุดท้ายในการผลิตผลิตภัณฑ์
ดั ง กล่ า ว เมื่ อ ผลทดสอบไม่ เ ป็ นไปตามข้ อ ก าหนด
(Out of Specification/Fail test) และของเสียทีเ่ กิดขึน้ นัน้
ไม่สามารถนากลับมาแก้ไขหรือซ่อมแซม
ส่วนขัน้ ตอนการวิเคราะห์ได้นาการวิเคราะห์แบบ
ครัง้ ละหนึ่งตัวแปร หรือ OFAT (One Factor of the
Time) มาทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ดแี ละ
เสียจากกระบวนการทดสอบความผันผวน เพื่อหาตัวแปร
มาสนับสนุนสมมุตฐิ านในการค้นพบความสัมพันธ์ของค่า
อินพุทอิมพีแดนซ์ (Relative Impedance) ซึง่ ส่งผลเชิง
ลบกับ ความผัน ผวนของกระบวนการประกอบเครื่อ ง
จ่ายไฟ แบบคลื่นวิทยุ (RF Power Supply)
4. ผลการศึกษา
ั หา มีปจั จัย ที่มีผ ลกระทบกับ
ผลการวิเ คราะห์ป ญ
กระบวนการอยู่ด้วยกัน 3 ปจั จัย คือ (1) ความสัมพันธ์
เชิง ซ้อ น (Relative Impedance) (2) ตาแหน่ ง การ
ประกอบทรานสฟอร์ เ มอร์ (RF
Transformer)
(3) อิมพีแดนซ์มิสแมทช์ (Impedance Mismatches)
ซึง่ จาเป็ นต้องทาการปรับปรุงกระบวนการโดยมีขนั ้ ตอน
ดังต่อไปนี้
4.1 การคัดเลือกโครงการ
ทาการศึก ษารายละเอียด ที่มีผลเกี่ยวข้องโดยใช้
วิธกี าร DMAIC เป็ นแนวทางการดาเนินโครงการ
4.2 การค้นหาและระบุปัญหา (Define Phase)
โ ด ย เ ริ่ ม จ า ก ก า ร ก า ห น ด ป ั ญ ห า ( Problem
ั หาในเชิง ธุร กิจ ที่มีผลกระทบ
Statement) ซึ่ง เป็ นป ญ
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ั หาที่พ บ
ทางตรงกับ ความต้ อ งการของลูก ค้า เป็ น ป ญ
ในช่วงระยะ 3 เดือน โดยอัตราระดับคุณภาพ (Yield) อยู่
ที่ร้อยละ 69 ทาให้เกิดต้นทุนความบกพร่อง (Cost of
Poor Quality) เท่ากับ 470,000 บาทต่ อเดือน จาก
รายงานอัต ราระดับ คุ ณ ภาพ พบว่ า เกิด ของเสีย อยู่ ท่ี
กระบวนการทดสอบความผันผวน (Oscillation Test) ซึง่
มีอาการเสีย (Failure Symptom) ทีเ่ รียกว่า OSC Fail
โดยที่ข องเสีย ไม่สามารถน ากลับมาปรับ ปรุ ง (Debug)
แก้ไข หรือซ่อมแซม (Rework/Repair) แต่ต้องทาการ
ผลิตขึน้ มาใหม่เพื่อทดแทนอัตราของเสียทีเ่ กิดขึน้
4.2.1 ทาการวิเคราะห์ Roll Throughput Yield
(RTY) หรือความน่ าจะเป็ นที่ผลิตภัณฑ์จะไม่เกิดความ
บกพร่ อ งหรื อ ของเสี ย เมื่ อ ได้ ผ่ า นทุ ก ขั น้ ตอนของ
กระบวนการผลิต โดยมี RTY อยู่ท่รี ้อยละ 69 และพบ
ระดับอาการเสียทีเ่ รียกว่า OSC fail มากทีส่ ดุ ทีร่ อ้ ยละ 94
ของอาการเสียทัง้ หมด
4.3 การวัดเก็บข้อมูลในกระบวนการ (Measure
Phase)
4.3.1 ศึก ษาค่ า อิม พีแ ดนซ์ด้า นอิน พุ ท (Input
Impedance) และอิม พีแ ดนซ์ด้า นเอาท์พุ ท (Output
Impedance) ของตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ โดยอ้างอิงจาก
ทฤษฎี Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) ซึง่ ค่า
ตามอุดมคติของการวัด SWR ที่ 1:1 นัน้ หมายความว่า
ประสิทธิภาพสูงสุดของการส่งกาลังของเครื่องจ่ายไปแบบ
คลื่นวิทยุ (RF Power Supply) จะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อค่า
อินพุทอิมพีแดนท์ (Input Impedance) และเอ้าทพุทอิมพี
แดนท์ (Output Impedance) มีค่าเท่ากันในช่วงทีก่ าหนด
4.3.2 ศึก ษากระบวนการที่ท าให้เ กิ ด ของเสีย
โดยใช้แ ผนภาพกระบวนการระดับ สูง (High Level
Process Map) หรือ SIPOC เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ท่ี
กระบวนการก่อนหน้าการทดสอบความผันผวน
4.3.3 วิเคราะห์ขดี ความสามารถของการวัดและ
การทาซ้า ด้วยวิธกี าร Gage R&R มาเป็ นมาตรฐานใน
การวัดเครื่องมือวัด เพื่อประเมินเครื่องทดสอบความผัน
ผวน (Oscillation tester) และค่าความคลาดเคลื่อนของ
เครื่องมือวัดในกระบวนการวัด เพื่อสร้างความเชื่อมันใน
่
เครื่องมือทดสอบว่ามีประสิทธิภาพในการนาข้อมูลมาใช้
ทาการวิเคราะห์ในเชิงสถิติ ซึง่ ค่าทีไ่ ด้น้อยกว่าร้อยละ 10
ซึง่ เป็ นค่าทีย่ อมได้ตามาตรฐาน MSA

4.3.4 การวิเ คราะห์ข ีด ความสามารถของ
กระบวนการ (Process Capability: CPK) นาค่ า
อิม พีแ ดนซ์ (Impedance) ของผลิต ภัณฑ์ มาท าการ
วิเคราะห์ เพื่อทาการหาปจั จัยความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า
ความต้านทานเชิงซ้อน (Relative Impedance) กับการ
ทดสอบความผัน ผวน โดยขีดความสามารถที่ว ัด ได้แ ค่
เพียง 0.28 Cpk และค่าเฉลีย่ ของกระบวนการผลิตมีการ
เปลีย่ นแปลงไปทางซ้าย (Mean shift) จากรูปที่ 1
ขี
ดความสามารถของกระบวนการ
LSL

Target

USL

P rocess Data
LS L
25
Target
30
USL
35
S ample M ean
27.4145
S ample N
207
S tD ev (Within)
2.89412
S tD ev (O v erall) 3.28014

Within
Overall
P otential (Within) C apability
Cp
0.58
C P L 0.28
C P U 0.87
C pk
0.28
O v erall C apability
Pp
PPL
PPU
P pk
C pm

21
O bserv ed P erformance
P P M < LS L
275362.32
PPM > USL
0.00
P P M Total
275362.32

E xp.
PPM
PPM
PPM

24

Within P erformance
< LS L 202062.63
> USL
4383.49
Total
206446.12

27

30

0.51
0.25
0.77
0.25
0.40

33

E xp. O v erall P erformance
P P M < LS L 230836.46
PPM > USL
10373.49
P P M Total
241209.95

รูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขดี ความสามารถของกระบวนการ

4.4 การวิ เคราะห์หาปั จจัยที่ มีผลกับปั ญหา (Analysis
Phase)
ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ แ บบตั ว แปรเชิ ง เดี่ ย ว โดย
วิเคราะห์ทลี ะสาเหตุ ทีละปจั จัย (One Factor at a Time)
ั หาออกทีล ะป จั จัย จนกว่ า จะเหลือ
เพื่อ กลัน่ กรองป ญ
เฉพาะปจั จัยทีม่ ผี ลโดยตรง
4.4.1 วิเ คราะห์บ ล็อ กไดอะแกรมการท างาน
และการออกแบบวงจร (Product Functionality Block
Diagram and Circuit Design Diagram) พบว่ามี 2
ป จั จัย ท าให้เ กิด ความสูญ เสีย ระหว่ า งสายส่ ง สัญ ญาณ
(Transmission) มายังขาเข้าของกระบวนการทดสอบ
ความผันผวนคือ ความสัมพันธ์ของอิมพีแดนซ์ (Relative
Impedance) และการแมทช์ชงิ่ อิมพีแดนซ์ด้วยตัวเก็บ
ประจุ (Matching Capacitors) ซึ่งถูกออกแบบไว้เพื่อ
ชดเชยค่าสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างทาง
การวิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ข องอิ ม พีแ ดนซ์
(Relative Impedance) พบว่าค่าอินพุทอิมพีแดนซ์ของ
ผลิตภัณฑ์มีค่าที่แตกต่ างกันไป ขึ้นอยู่กบั ตาแหน่ งการ
ประกอบทรานส์ฟอร์เมอร์ (Transformers) T1 และ T2
เมื่อวัดเทียบกับการประกอบทรานซิส เตอร์ (Transistor)
Q2 การวิเคราะห์การแมทช์ชงิ่ ค่าอิมพีแดนซ์ดว้ ยตัวเก็บ
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ประจุ (Matching Capacitors) จากกลุ่ม ผลิต ภัณฑ์
ตัวอย่างพบว่าค่าอิมพีแดนซ์ในช่วง 25.1 ถึง 35 โอห์ม
(Ohm)
เป็ น ค่ า ในช่ ว งที่ผ่ า นการทดสอบ และค่ า
อิมพีแดนซ์ช่วง 17.0 ถึง 25.0 กับ 35.1 ถึง 40.0 นัน้ ทา
ให้ผลิตภัณฑ์เกิดอาการเสียขึ้นในกระบวนการทดสอบ
ความผันผวน (Oscillation Test)

0.6 มิลลิเมตร ซึง่ พบว่าตาแหน่ งการประกอบดังกล่าวที่
ไม่โอกาสพบของเสียเลย และเพื่อให้เกิดเสถียรภาพใน
กระบวนการประกอบจึงจัดทาเครื่องมือ (Jig/Tool) และ
อุปกรณ์การตรวจสอบ (Go/No-Go Gauge) เพื่อจากัด
ตาแหน่ งการประกอบทรานส์ฟอร์เมอร์ โดยกาหนดเป็ น
ระเบี ย บแบบแผนซึ่ ง ระบุ ใ นเอกสารการปฏิ บ ัติ ง าน
(Assembly Requirement Document)
4.6 การควบคุมตัวแปร (Control Phase)
ท าการปรับ ปรุ ง ตารางความล้ ม เหลวและค่ า
ผลกระทบ (FMEA) พัฒนาแผนควบคุม (Control Plan)
กาหนดตาแหน่งการประกอบไว้ในเอกสารปฏิบตั งิ านและ
การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพโดยใช้ระบบ Process
Feedback System (PFS) ซึง่ เป็ นระบบปฏิบตั กิ ารทีถ่ ูก
ประยุกต์มาจากหลักการการควบคุมกระบวนการทางสถิติ
(Statistical Process Control: SPC) เพื่อใช้ควบคุมอัตรา
ความไม่มคี ุณภาพให้อยู่ทร่ี อ้ ยละ 97 โดยกาหนดให้มกี าร
เตือน (Warning Level) ทีร่ อ้ ยละ 90 เพื่อให้หยุดการผลิต
(Shutdown Production) เมื่อ เกิด สิ่ง ผิด ปกติใ น
กระบวนการ

ตารางที่ 1 ค่าอินพุทอิมพีแดนซ์ทไ่ี ด้จากการทดสอบความผันผวน
ค่าความสัมพันธ์ของ
ค่าอิมพีแดนซ์
ผลการทดสอบ
อินพุทอิมพีแดนซ์
แทนด้วยเกรดสี ความผันผวน
(หน่วยการวัดเป็นโอห์ม)
17.0 – 25.0
สีสม้
ไม่ผ่าน
25.1 – 30.0
สีเขียว
ผ่าน
30.1 – 35.0
สีแดง
ผ่าน
35.1 – 40.0
สีเหลือง
ไม่ผ่าน

4.4.2 การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ
(Failure Modes and Effects Analysis: FMEA) โดยนา
ปจั จัยทัง้ หมดมาวิเคราะห์ ซึง่ FMEA จะแสดงให้เห็นถึง
จุดเปราะบางของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่เกิดความ
ล้มเหลว และระดับ ความเสี่ย งของความล้มเหลวแต่ ละ
ส่วน รวมทัง้ ความจาเป็ นในการแก้ไข เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
หรือ กระบวนการมีค วามสมบู ร ณ์ ม ากขึ้น จนพบว่ า
กระบวนการประกอบทรานส์ฟอร์เมอร์ มีระดับความเสีย่ ง
ที่ (Risk Priority Number: RPN) มากสุดถึง 144
4.4.3 การวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ข อง
อิมพีแดนซ์ท่สี ่งผลกับตาแหน่ งการประกอบทรานส์ฟอร์
เมอร์ (Transformer) T1 และ T2 โดยใช้กราฟโครงร่าง
(Contour Plot) มาทาการวิเคราะห์ เพื่อช่วยหาค่าที่ดี
ทีส่ ดุ (Optimization)
4.5 การปรับปรุง แก้ ไขกระบวนการ (Improvement
Phase)
4.5.1 การทดลอง (Design of Experiment:
DOE) กาหนดการทดลองโดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มละ 5 ซึง่ กลุ่มแรกประกอบ T1 ที่ 2.4, 2.5, 2.6, 2.7
และ 2.8 มิลลิเมตร ส่วนกลุ่มทีส่ องให้ประกอบ T2 ที่ 0.5,
0.6, 0.7, 0.8 และ 0.9 มิลลิเมตรตามลาดับ
4.5.2 สรุปผลการทดลอง และระบุรูปแบบการ
ปฏิบตั งิ านจากผลการทดลองนัน้ ได้ตาแหน่งการประกอบ
ทีเ่ หมาะสมคือ T1 เท่ากับ 2.7 มิลลิเมตร และ T2 เท่ากับ

5. สรุป
กรณี ศึ ก ษานี้ แ สดงให้ เ ห็ น ความส าเร็ จ ของการ
ประยุ ก ต์ใ ช้ห ลัก การปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพแบบซิก ซ์ซิก ม่ า
โดยใช้วธิ ีการ DMAIC กับการผลิตเครื่องจ่ายไฟแบบ
คลื่นวิทยุ ซึง่ การออกแบบการทดลอง DOE ในขัน้ ตอน
การปรับปรุง (Improve Phase) เพื่อหาสาเหตุของปญั หา
และค้ น หาค่ า ที่ มี ค วามเหมาะสม และให้ ผ ลลัพ ธ์ ต่ อ
กระบวนการทีด่ ที ส่ี ดุ ภายใต้สภาพทีต่ ่างกัน โดยเป้าหมาย
สาคัญสุดคือ การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
(Characteristic of Product) และการนาไปใช้งาน
(Product Application) ซึง่ แสดงให้เห็นว่าวิธกี าร DMAIC
สามารถช่วยระบุปญั หาและสาเหตุ ของข้อบกพร่องของ
ผลิตภัณฑ์ โดยผลทีไ่ ด้รบั จากการศึกษามีดงั นี้
1) เพิ่มอัตราผลผลิตโดยรวมจากร้อยละ 69
กลับมาทีร่ อ้ ยละ 97 โดยอัตราการเสียของ OSC เป็ นศูนย์
2) อัตราผลผลิตตอบแทนทีก่ ระบวนการทดสอบ
ความผันผวนสูงสุด หรือ 100%
3) ลดอัตราการเกิดข้อบกพร่องต่อการผลิตใน
อัตราส่วนต่อหนึ่งล้านครัง้ เป็ นศูนย์
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4) เพิม่ ขีดความสามารถของกระบวนการผลิตที่
1.72 หรือระดับคุณภาพที่ 6 ซิกม่า
5) ต้นทุนความบกพร่องเป็ นศูนย์
5.1 ผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กร
จากการศึก ษาพบว่า ในขณะที่ซิก ซ์ซิก ม่า เป็ น
ปรากฏการณ์ ท่รี บั รู้โดยทัวไปแล้
่
ว ยังมีความเหมาะสม
มากขึน้ สาหรับความเสีย่ งสูงที่ซบั ซ้อน กับโครงการข้าม
สายงานและค่าใช้จ่ายอันไม่สมควรสาหรับโครงการขนาด
เล็ก ซึง่ ซิกซ์ซกิ ม่าเป็ นเครื่องมือในการบ่งชีแ้ ละแก้ปญั หา
ที่ซ่อนเร้นในระบบ และเป็ นกลยุทธ์ในการเพิ่มผลกาไร
ทางธุรกิจ ซึ่งหนึ่งในเหตุผลสาหรับการประยุกต์ใช้ซกิ ซ์
ซิกม่า นัน้ เนื่องจากความจริงที่ว่า องค์กรสามารถสร้าง
ผลตอบแทนทางการเงิน โดยการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตแบบ Low Volume, High Variety ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ ซิกซ์ซกิ ม่า ยังประโยชน์ในการสร้าง
กระบวนการที่ดีก ว่ า อย่ า งยัง่ ยืน และมีป ระสิท ธิภ าพที่
สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิม่ ขึน้ ของลูกค้า ซึ่ง
ผลจากการศึ ก ษาและประยุ ก ต์ ค รั ง้ นี้ บริ ษั ท ได้ ร ั บ
ผลตอบแทนกลับมาจานวน 1,410,000 บาท จากภายใน
ระยะเวลาหนึ่งไตรมาส ซึ่งปกติแล้ว อุตสาหกรรม EMS
เป็ นธุรกิจทีอ่ ตั รากาไรต่าเฉลีย่ สิทธิทป่ี ระมาณ 5% [5] ซึง่
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้น้ีสร้างแรงผลักดันในองค์กร โดยเฉพาะฝ่าย
บริ ห ารในการน าซิ ก ซ์ ซิ ก ม่ า ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพทัง้ หมดทุกภาคส่วนในองค์กร โดยไม่จากัด
เฉพาะในส่วนกระบวนการผลิตเท่านัน้ ยกตัวอย่างเช่น
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ซิก ซ์ ซิก ม่ า เพื่อ ลดสิน ค้ า คงคลัง ลด
ระยะเวลาในการจัดหาและจัดซือ้ วัตถุดบิ การลดเวลาใน
การแก้ปญั หาการร้องเรียนของลูกค้าเป็ นต้น
5.2 ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงกระบวนการโดยประยุกต์ใช้ซิกซ์
ั หาแบบ DMAIC ให้ป ระสบ
ซิก ม่ า หรือวิธีก ารแก้ป ญ
ความสาเร็จด้วย 4 ปจั จัยหลัก คือ 1) การมีทศั นคติท่ดี ,ี
ความมุ่งมัน่ และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง 2)
การคัดเลือกโครงการและการจัดลาดับความสาคัญทีด่ ี 3)
วัฒนธรรมองค์ก รกับ การยอมรับความเปลี่ยนแปลง 4)
การเชื่อมโยงซิกซ์ซกิ ม่ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ส่วนปญั หา
ที่พบระหว่างการทาโครงการคือ ขาดการฝึ กอบรมและ
การศึ ก ษาข้ อ มู ล การใช้ ป ระโยชน์ จ ากเครื่ อ งมื อ ที่ มี
คุณภาพทางสถิติและการวิเ คราะห์ข้อมูล และการขาด

แคลนทรัพยากรทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง อย่างไรก็ตาม
วิธีการของโครงการปรับปรุงคุณภาพได้รบั การยอมรับ
เป็ นอย่างดีจากพนักงานและโครงการปรับปรุงคุณภาพ
อื่นทีเ่ สนอก็ได้รบั อนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารระดับสูงหลังจากการ
ดาเนิ น การประสบความส าเร็จ การมีส่ว นร่ ว มในของ
ผู้บ ริห ารระดับ สูง พิสูจ น์ ไ ด้ว่ า เป็ น ป จั จัย ความส าเร็จ ที่
สาคัญของโครงการ ซึ่งกรณีศึกษานี้ เป็ นจุดเริ่มต้นของ
วัฒนธรรมสายใหม่และจุดมุ่งหมายร่วมกันภายในองค์กร
ซึ่งยืนยันว่าซิก ซ์ซิกม่า จะประสบความสาเร็จน้ อยกว่ า
หากมุ่งมันเกิ
่ นไปกับเป้าหมายทางการเงินในระยะสัน้ แต่
ขาดการมีสว่ นร่วมในการจัดการ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการประยุกต์ใช้ วิธีการปรับปรุงกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่องเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานของโรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลัง ปั จจุบันพบว่าขันตอนการตรวจสอบและเปลี
้
่ยนฟั นลูกโม่ ที่ใช้ บดโม่มัน
สาปะหลังของบริ ษัทกรณีศึกษา มีการทางานซ ้าซ้ อนกันระหว่างพนักงานผลิต และฝ่ ายซ่อมบารุ ง เป็ นเหตุทาให้ ใช้
เวลามากเกินไป เกิดการรอคอย พนักงานทางานพลาดบ่อยครัง้ เป็ นสาเหตุทาให้ ฟันชารุ ด และเครื่ องจักรหยุดการ
ทางาน ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการผลิต ดังนัน้ จึง ทาศึกษาขัน้ ตอนการตรวจสอบและเปลี่ยนฟั นลูกโม่ ด้ วยแผนภูมิ
กระบวนการไหล เพื่อบ่งชี ้ความสูญเปล่าที่เกิดขึ ้นในกระบวนการ และทาการปรับปรุ งกระบวนการด้ วยเทคนิค ไคเซ็น
เพื่อลดความสูญเปล่าของกระบวนการทางาน ผลของการศึกษาพบว่าได้ กระบวนการทางานที่เป็ นมาตรฐาน และ
สามารถลดขันตอนการเปลี
้
ย่ นและตรวจสอบฟั นลูกโม่ลงได้ 23.68% และเวลาลดลง 32.50% สามารถลดค่าใช้ จ่าย
ในการซ่อมบารุงลูกโม่จากเดิม 164,166 บาท ลดลงเหลือ 23,452 บาทต่อฤดูกาล (ลดลง 85.72%)
คาหลัก : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ความสูญเปล่า แป้งมันสาปะหลัง
Abstract
This research is an application of continuous improvement method in productivity improvement
in a starch mill. In the case study factory, there was repetition in the changing milling blades procedures
by a production operator and inspection by a maintenance worker. This caused excess working times. It
was also found that operators sometime did not follow an instruction method caused damaging in the
milling blades and consequently machine broken down. Therefore, flow process chart method was
introduced in order to recover wastes occurred in the process. The working procedure was improved
using Kaizen technique to identify and reduce wastes. The standard working instruction was developed.
As a result, the procedure in changing blades was reduced by 23.68 percent. Time in changing milling
blades was reduced by 32.50 percent. The expenditure in maintenance of mills was also reduced from
164,166 to 23,452 Baht per season (85.72% reduction).
Keywords: Continuous improvement, Waste, Tapioca starch
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1. บทนา
ความสาเร็จของการทางานและการบริหารงานนัน้ มี
ความจาเป็ นที่หน่ วยงานต้องมีการพัฒนาปรังปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ลดต้น ทุน และลดการสูญ เสีย
ต่างๆ เป็ นเวลากว่า 50 ปี ทผ่ี นู้ าอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
อย่างโตโยต้า (Toyota) ได้นาเทคนิคการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง หรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) มา
ใช้ใ นการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพของกระบวนการผลิต การ
บริก ารและผลิต ภัณ ฑ์ โดยมุ่ ง เน้ น การมีส่ ว นร่ ว มของ
พนักงานทุกคน ตัง้ แต่ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและ
พนัก งานร่ ว มกัน แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อ ปรับ ปรุ ง
วิธกี ารทางานและสภาพแวดล้อมในการทางานให้ดขี น้ึ อยู่
เสมอ [1] เครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการได้ถูกนามา
พัฒนาและใช้ในการปรังปรุ งและหนึ่ง ในวิธีการที่เป็ น ที่
นิยมก็คอื PDCA cycle หรือทีเ่ รียกว่า วงจรคุณภาพของ
เดมมิง่ (Deming Cycle) ประกอบด้วย P-Plan : ศึกษา
ปญั หา จัดทามาตรวัดเพื่อติดตามผล เช่น เวลา ต้นทุน
จากนัน้ เสนอวิธกี ารและวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ,
D-Do: นาวิธกี ารปรุงไปใช้ในระบบงานขนาดเล็กก่อน
หรืองานในช่วงระยะเวลาสัน้ ก่อน ,C-Check: นาข้อมูลมา
วิเคราะห์ และพิจารณาว่าได้เกิดการเปลีย่ นแปลงหรือไม่
อย่างไร เปรียบเทียบมาตรวัด และ A-Action: หากเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดใี นงานขนาดเล็ก ก็นาวิธกี ารนัน้ มา
ขยายปรับปรุงในงานขนาดใหญ่ขน้ึ และขยายผลต่อเนื่อง
เพื่อขจัดความสูญเปล่า [2]
ความสูญเปล่า (Waste) เป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิม่ กับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ อาจจะเป็ น
สิง่ ที่ถูกออกแบบไว้ในกระบวนการผลิตโดยผู้ปฏิบตั ิงาน
ไม่รวู้ ่าเป็ นความสูญเสีย หรืออาจจะเป็ นสิง่ ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ต้องทาเพื่อแก้ไขความผิดพลาด และบางครัง้ ทาจนเกิด
ความรูส้ กึ ว่าเป็ นหน้าทีป่ ระจา ความสูญเสียจะถูกค้นพบ
และกาจัดออกไปเพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพิม่
ประสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ลของกระบวนการผลิ ต
ซึง่ ความสูญเปล่าในงานอุตสาหกรรมถูกจาแนกออกเป็ น
7 ประการ ได้แก่ ความสูญเปล่าเนื่องจากการผลิตมาก
เกินไป ความสูญเปล่าเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง ความ
สูญเปล่าเนื่องจากการขนส่ง ความสูญเปล่าเนื่องจากการ

เคลื่อนไหว ความสูญเปล่าเนื่องจากกระบวนการผลิต
ความสูญเปล่าเนื่องจากการรอคอย และความสูญเปล่า
เนื่ องจากการผลิต ของเสีย [3] แนวคิด ECRS เป็ น
แนวคิดหนึ่งของการปรับปรุงแบบไคเซ็น ที่ถูกนามาใช้
อย่ า งแพร่ ห ลายในการลดความสู ญ เปล่ า ที่ ก ล่ า วมา
ประกอบด้วย Eliminate (การขจัดงานทีไ่ ม่จาเป็ นออก),
Combine (การรวมงานเข้าด้วยกัน), Rearrange (การ
ปรับเปลีย่ นขัน้ ตอนการทางาน) และ Simplify (การทาให้
ง่ายและสะดวกขึน้ ) [4] โดยกระบวนการปรับปรุงงาน
อย่ า งต่ อ เนื่ องจะได้ผ ลดี จ าเป็ น ต้อ งมีก ารน าเครื่อ งมือ
ควบคุมคุณภาพทัง้ 7 (7 QC Tools) เข้ามาร่วมด้วย ซึง่
เครื่องมือ คุณภาพถูกนามาใช้ในการแก้ปญั หาทางด้าน
คุณภาพในกระบวนการทางาน สามารถช่วยในการศึกษา
สภาพทัวไปของป
่
ญั หา การเลือกปญั หา การสารวจสภาพ
ปจั จุบนั ของปญั หา การค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุแห่ง
ปญั หาที่แท้จริงเพื่อการแก้ไขได้ถูกต้องตลอดจนช่วยใน
การจัดทามาตรฐานและควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
เครื่องมือควบคุมคุณภาพทัง้ 7 ประกอบด้วย แผ่น
ตรวจสอบ(Check Sheet) แผนผังพาเรโต (Pareto
Diagram) กราฟ (Graph) แผนผังแสดงเหตุและผล
(Cause & Effect Diagram)แผนผังการกระจาย(Scatter
Diagram) แผนภูมคิ วบคุม(Control Chart) และ ฮิสโตแก
รม (Histogram) [5]
ในอุ ต สาหกรรมการแปรรูป ผลิต ภัณฑ์เ กษตร
ของไทยนัน้ มันสาปะหลังถือเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
ของประเทศไทย ผลิต ภัณ ฑ์ห ลัก จากมัน คือ แป้ ง มัน
สาปะหลัง (Tapioca Starch) สามารถนามาทาเป็ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ห ลากหลาย และเป็ น สิน ค้ า ส่ ง ออกที่ มี
ความสาคัญ จากการศึกษาเบือ้ งต้นในโรงงานกรณีศกึ ษา
บริษทั จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จากัด ซึง่ เป็ นโรงงานผลิตแป้ง
มันสาปะหลัง งอยู่ทจ่ี งั หวัดเลย พบว่าปญั หาสาคัญทีเ่ ป็ น
จุดอ่อนและอุปสรรคต่อการดาเนินงานของบริษัท ได้แก่
การขาดความรู้ แ ละทัก ษะของพนั ก งานในงานได้ ร ับ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิ เครื่องจักรชารุดบ่อยครัง้ และทาให้มี
ก า ร ซ่ อ ม ใ ช้ เ ว ล า น า น ก า ร มี ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพต่ าทาให้มสี ดั ส่วนของเสียสูงกว่ามาตรฐาน
ผูป้ ระกอบการได้เล็งเห็นถึงปญั หาและต้องการทีจ่ ะแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง ดั ง นั ้น งานวิ จ ั ย นี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ
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ประยุ ก ต์ ใ ช้ วิธีก ารปรับ ปรุ ง กระบวนการท างานอย่ า ง
ั หาและปรับ ปรุ ง กระบวนการ
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ แก้ ไ ขป ญ
ทางานเพื่อลดการสูญเปล่าและเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางานของโรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลัง

เครื่อง ส่งผลให้ลูกโม่สูญเสียสมดุล เกิดการสันสะเทื
่
อน
ั
ทันทีหลังเปลีย่ นฟนลูกโม่ทาให้เกิดการทางานหยุดชะงัก
ขึน้
2. สาเหตุที่เกิ ดจากพนักงาน
พนักงานขาดความรูแ้ ละความชานาญใน
กระบวนการเปลี่ยนฟนั ลูกโม่อย่างถูกวิธี เนื่องจากเกิด
การหมุ น เวีย นของพนัก งานไปทางานสายการผลิต อื่น
บ่อยครัง้ และบริษัทยังไม่มเี อกสารการปฏิบตั ิงานทีเ่ ป็ น
มาตรฐานให้กบั พนักงาน ทาให้เกิดความผิดพลาดในการ
เปลีย่ นฟนั ลูกโม่
3. สาเหตุ ที่ เกิ ดจากเครื่ อ งจั ก รและ
อุปกรณ์
เครื่องจักรและอุ ปกรณ์ ท่ใี ช้ในการผลิต
ั หาในการซ่ อ ม และหา
เป็ น ของเก่ า ท าให้ป ระสบป ญ
อะไหล่ในการบารุงรักษา
จากสาเหตุดงั กล่าวข้างต้น จะเห็นว่าปญั หาด้าน
เครื่องจักรมีความเกีย่ วข้องกับเงินลงทุน จึงขึน้ อยู่กบั การ
ตัดสินใจของผู้บริหารบริษัท แต่สาเหตุปญั หาที่เกิดจาก
พนักงานและวิธกี ารสามารถทาการแก้ไขด้วยการศึกษา
และวิเคราะห์งานและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
3) วิ ธีการแก้ไขและการปรับปรุง
หลังจากทราบสาเหตุของปญั หา ทางผู้วจิ ยั ได้
ก าหนดวิธีก ารแก้ไ ขและปรับ ปรุ ง ตามล าดับ ขัน้ ตอน
ต่อไปนี้
1. ศึกษากระบวนการทางานสาหรับการเปลีย่ น
ฟนั ลูกโม่และการตรวจสอบฟนั ลูกโม่ จากพื้นที่จริง ของ
จริงและสถานการณ์จริงร่วมกับทีม QCC ของบริษทั
2. เขี ย นแผนภู มิ ก ระบวนการไหล ( Flow
Process Chart) ของการเปลี่ยนฟนั ลูกโม่แ ละการ
ตรวจสอบฟนั ลูกโม่ ในวิธกี ารทางานปจั จุบนั ดังตัวอย่าง
แสดงในรูปที่ 1
3. ปรับ ปรุง วิธีก ารท างานของการเปลี่ย นฟ นั
ลูกโม่และการตรวจสอบฟนั ลูกโม่ ด้วยหลักการ ECRS
(Eliminate, Combine, Rearrange and Simplify) ดังนี้
- ใช้ห ลัก การรวมงาน (Combine) เพื่อลด
ขัน้ ตอนการท างานของแผนกซ่ อมบ ารุง ในขัน้ ตอนการ
ตรวจสอบลูกโม่ ด้วยการรวมขัน้ ตอนงานที่ซ้า ซ้อ นกับ
ฝ่ า ยผลิ ต และตั ด งานที่ ไ ม่ จ าเป็ นออกซึ่ ง ได้ แ ก่ ก าร
ตรวจสอบฟนั ลูกโม่ ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนของฝ่ายผลิตที่ต้อ ง

2. วิ ธีการดาเนิ นการวิจยั
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ทางผูว้ จิ ยั ได้
นาหลักการ PDCA มาใช้ในการปรับปรุง งาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การวางแผน (Plan ; P)
1) การศึกษาสภาพปัญหา
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ส ภ า พ ป ัญ ห า ข อ ง บ ริ ษั ท
กรณีศกึ ษาในฤดูกาลปี พ.ศ. 2556 – 2557 พบว่าบริษัท
ได้ประสบปญั หาลูกโม่เสียอยู่บ่อยครัง้ ฟนั ลูกโม่หกั หรือ
จานวนฟนั ลูกโม่ไม่ถูกต้อง ทาให้กระบวนการผลิตเกิด
การหยุดชะงัก ส่งผลให้ต้องสูญเสียเวลาในการผลิตและ
เสียค่าใช้จ่า ยในการซ่อ มบารุงลูกโม่ประมาณ 164,166
บาทต่อฤดูกาล ในขัน้ ตอนการทางานเปลีย่ นฟนั ลูกโม่ไม่
มีขนั ้ ตอนการตรวจสอบจึงมักพบปญั หาจานวนฟนั ลูกโม่
ไม่ถูกต้อง ส่วนกระบวนการตรวจสอบฟนั ลูกโม่ จะเป็ น
หน้ า ที่ข องแผนกซ่ อ มบ ารุ ง ซึ่ง จะมีข นั ้ ตอนมากถึง 38
ขัน้ ตอน ส่งผลกระทบต่อเวลาในกระบวนการผลิต
2) การวิ เคราะห์สาเหตุของปัญหา
สาหรับการวิเคราะห์สาเหตุ ท่ที าให้เกิด ปญั หา
ลู ก โม่ เ สี ย ทางผู้ วิ จ ั ย ได้ ท าการระดมสมอง (Brain
Storming) ร่วมกับทีม QCC ของบริษทั ประกอบด้วย
หัว หน้ า แผนกผลิต หัว หน้ า แผนกซ่ อ มบ ารุ ง พนัก งาน
ประจาแผนก และใช้ผงั แสดงเหตุ และผล (Cause &
Effect Diagram) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการระดมสมอง
เพื่อ ให้ส ามารถวิเ คราะห์ห าสาเหตุ ไ ด้ง่ า ยขึ้น ผลการ
วิเคราะห์ถงึ สาเหตุของปญั หา สามารถสรุปเป็ นด้านต่างๆ
ดังนี้
1. สาเหตุที่เกิ ดจากวิ ธีการ
เนื่ อ งจากคู่ มื อ การท างานเดิ ม ไม่ ช ัด เจน
รายละเอียดในการปฏิบตั งิ านยังไม่ครอบคลุมทุกขัน้ ตอน
การทางาน ทาให้พนักงานขาดรายละเอียดทีม่ ากพอใน
การทาความเข้าใจ เป็ นผลทาให้การเปลีย่ นฟนั ลูกโม่ไม่
ถูกต้อง ซีฟ่ นั และประกับทีใ่ ส่ใหม่มขี นาดไม่สม่าเสมอกัน
และมีจานวนฟนั และประกับไม่ครบตามมาตรฐานของ
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ตรวจสอบ ทาให้ข นั ้ ตอนงานลดลงจาก 38 เหลือ 29
ขัน้ ตอน และลดเวลาจาก 1601 เป็ น 1081 นาที ดังรูปที่ 2
- ออกแบบเอกสารมาตรฐานการทางาน (Work
Instruction) ของการเปลีย่ นฟนั ลูกโม่ใหม่ แสดงดังรูปที่ 3
โดยใช้หลักการทาให้ง่ายขึน้ (Simplify) เพื่อให้กระชับ
เข้า ใจง่า ย มีรูป ภาพประกอบที่ชดั เจนและเป็ น ขัน้ ตอน
และได้ ท าการเพิ่ ม ขัน้ ตอน การตรวจสอบฟ นั ลู ก โม่
หลั ง จากเปลี่ ย นฟ ัน เสร็ จ แล้ ว เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้
ตรวจสอบงานก่อนทีจ่ ะเดินเครื่อง เพื่อลดความสูญเสียที่
เกิด จากการเสีย สมดุ ลของลูก โม่ ซึ่ง ได้แ ก่ ลูก ปื น แตก
น็ อ ตขาด แท่ น รองเครื่อ งแตก ตลอดจนออกแบบ
มาตรฐานการทางานของขัน้ ตอนการตรวจสอบ ดังรูปที่ 4

รูปที่ 3 ตัวอย่างมาตรฐานการทางานขัน้ ตอนการเปลีย่ นฟนั ลูกโม่

รูปที่ 1 ตัวอย่างแผนภูมกิ ารไหลของขันตอน
้
ั
การตรวจสอบฟนลูกโม่ ก่อนปรับปรุง

รูปที่ 4 ตัวอย่างมาตรฐานการทางานการตรวจสอบลูกโม่ท่ี
ออกแบบใหม่

- ใช้หลักการปรับเปลีย่ น (Rearrange) และ การ
ทาให้ง่ายขึน้ (Simplify) แนะนาการจัดระบบหมวดหมู่ใน
ห้องสโตร์ การปรับผังจัดวางอุปกรณ์ในสโตร์ และระบบ
การเบิกจ่ายวัสดุการตัดสต๊อก เพื่อให้สามารถลดเวลาใน
การค้นหาและลดความผิดพลาดทีจ่ ะเกิดขึน้ จากวัสดุขาด
สต็อก ตัวอย่างการจัดระบบในสโตร์แผนกน็อตทีป่ รับปรุง
ใหม่แสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 2 ตัวอย่างแผนภูมกิ ารไหลของขันตอน
้
ั
การตรวจสอบฟนลูกโม่ หลังปรับปรุง
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ฟั นลูกโม่อย่างถูกวิธีนนั ้ หลังจากทาการปรับปรุ ง ทาให้ ลด
การเสียสมดุลของลูกโม่ลงได้ เป็ นผลทาให้ คา่ ใช้ จ่ายในการ
ซ่อ มบ ารุ ง เนื่ อ งจากการเสี ย สมดุลของลูก โม่ล ดลงจาก
164,166 บาท (คิดจากค่าอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนและค่าแรง
พนั ก งานซ่ อ มบ ารุ ง ต่ อ ฤดู ก าล ซึ่ ง ข้ อมู ล นี ไ้ ด้ จากการ
ประมาณการของสถานประกอบการ) เหลือ 23,452 บาท
ต่อฤดูกาล (ลดลง 85.72%) และเหลือเพียงการซ่อมบารุ ง
ตามรอบปกติเท่านัน้ และในส่วนกระบวนการตรวจสอบฟั น
ลูกโม่ หลังจากทาการปรับปรุงขันตอนการท
้
างาน ทาให้ ลด
ขันตอนการท
้
างานจาก 38 ขัน้ ตอน เหลือ 29 ขันตอน
้
(ลดลง 23.68%) และเวลาการตรวจสอบลดลงจาก 26.68
นาที เหลือ 18.01 นาที (ลดลง 32.50%) โดยผลการ
เปรี ย บเที ย บก่ อ นและหลัง การปรั บ ปรุ ง กระบวนงาน
สามารถสรุ ป ได้ ดัง ตารางที่ 1 นอกจากนี ผ้ ลจากการ
ปรั บ ปรุ ง ระบบของห้ อ งสโตร์ ท าให้ สามารถค้ น หาวัส ดุ
อุปกรณ์ได้ ง่ายขึ ้น การขาดสต๊ อกของวัสดุและอุปรณ์ลดลง
ซึง่ ผลเปรี ยบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงแสดงดังรูปที่ 7

รูปที่ 5 ตัวอย่างการจัดสต็อกน็อตทีม่ ขี อ้ มูลชัดเจน
และจัดเรียงเป็นหมวดหมู่

ขัน้ ที่ 2 การลงมือปฏิ บตั ิ (DO; D)
ทาการจัดฝึกอบรมเกีย่ วมาตรฐานวิธกี ารทางานใหม่
ที่ได้ปรับปรุงให้กบั พนักงานในลักษณะ on the job
training ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 อบรมพนักงานในการทางานการตรวจสอบฟนั ลูกโม่

ขัน้ ที่ 3 การตรวจสอบและติ ดตามผล (Check; C)
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาทาการวิเคราะห์
ผลก่อนการปรับปรุงกับหลังการปรับปรุง
ขัน้ ที่ 4 การกาหนดมาตรฐาน (Action; A)
จัดทาเอกสารวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นมาตรฐานโดย
มีข นั ้ ตอนการปฏิบ ัติ ง านอย่ า งชัด เจนพร้อ มมีรู ป ภาพ
ประกอบของแต่ละขัน้ ตอนการผลิตเพื่อให้พนักงานทีอ่ ่าน
หนัง สือ ไม่ ออกหรือเป็ นชาวต่ า งประเทศสามารถน าไป
ปฏิบตั ไิ ด้

รูปที่ 7 เปรียบเทียบสภาพห้ องสโตร์ ก่อนและหลังการปรับปรุง
ตารางที่ 1
ผลการเปรี ย บเที ย บก่ อ นและหลัง การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางาน
ตัวชีว้ ัด

หน่ วย

จานวนขันตอนใน
้
ขันตอน
้
การตรวจสอบฟั น
ลูกโม่
เวลาในการ
นาที
ตรวจสอบฟั นลูกโม่
ค่าใช้ จ่ายในการ
บาทต่อ
ซ่อมบารุ งลูกโม่
ฤดูกาล

3. ผลการวิ จยั
จากการปรั บปรุ งกระบวนท างานด้ ว ยการปรั บปรุ ง
อย่างต่อเนื่อง พบว่าปั ญหาการเสียของลูกโม่ที่มีสาเหตุมา
จากพนักงานขาดความรู้ และความชานาญในการเปลี่ยน
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ก่ อน
ปรั บปรุ ง
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หลัง
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ที่ลดลง
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com/guru/view.php?id=19136&section=9
(วันทีส่ บื ค้นข้อมูล 18 เมษายน 2558)
ั ญาคม, การศึกษางาน
[4] รัช ต์วรรณ กาญจนป ญ
อุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ท๊อป, 2542
[5] สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ. เครื่องคุณภาพ 7 ชนิด
(7 QC Tools). แหล่งที่มา http://youth.ftpi.or.th,
วันทีส่ บื ค้นข้อมูล 18 เมษายน 2558

4. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการวิ จยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ได้นาหลักการ ECRS มาใช้
ปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อ แก้ปญั หาลูกโม่เสีย จากการ
ปรับปรุงมาตรฐานการทางาน และอบรมพนักงาน พบว่า
สามารถทาให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงเนื่องจากการเสีย
ของลูกโม่ลดลง 85.72% และสามารถลดขัน้ ตอนการ
ตรวจสอบลูกโม่ลงได้ 23.68% และลดเวลาการตรวจสอบ
ลงได้ 32.50% และยั ง สามารถก าหนดเอกสารการ
ปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นมาตรฐานให้กบั พนักงาน
4.2 ข้อเสนอแนะ
1) ควรจัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ ละเพิม่ ทักษะใน
การทางานให้กบั พนักงานให้ทางานได้อย่างถูกต้อง เพื่อ
ลดปญั หาการผลิตของเสียหรือการชารุดของเครื่องจักร
และควรจั ด ให้ พ นั ก งานมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ รู้ ถึ ง
ข้อบกพร่องและผลที่เกิดขึน้ เพื่อให้พนักงานได้มสี ่วน
ร่วมในการวางแผน แก้ไข ตรวจสอบและติดตามผล
ต่อไป
2) การปรับปรุงครัง้ ต่อไปของบริษัท ควรให้
ความสาคัญกับการบารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วน
ร่วม(TPM) เนื่องจากเครื่องจักรในโรงงาน 80 %เป็ น
เครื่องจักรเก่าเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต
และสร้างประสิทธิผลให้กบั เครื่องจักรสูงสุด
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานตามความต้อ งการสถานประกอบกิจ การ
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นจากกรมพัฒนาฝี มอื แรงงานภาค 6
จังหวัดขอนแก่น
เอกสารอ้างอิ ง
[1] อัมพิกา ไกรฤทธิ,์ ไคเซ็น กุญแจสู่ความสาเร็จแบบ
ญีป่ นุ่ , กรุงเทพฯ:ซีเอ็ตยูเคชัน,
่ 2534
[2] กิต ติศ ัก ดิ ์ พลอยพานิ ช เจริญ , คิว ซีเ ซอร์เ คิล ,
กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพลส, 2542
[3] พรรณี หอมทอง, ความสูญ เสีย 7 ประการ
(7 Wastes), ข้อมูลจาก http://www.thailandindustry.
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การลดของเสียในกระบวนการผลิ ตอุปกรณ์บรรจุผลิ ตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์:
กรณี ศึกษาโรงงานผลิ ตชิ้ นส่วนอิ เล็กทรอนิ กส์
Defect reduction in packaging for electronic parts product: case study of
electronic part manufacturing
กนกพร บุญจูบุตร
โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 E-mail: knp_stw@hotmail.com
Kanokporn Boonjubut
Department of Industrial Management, Faculty of Industrial Technology,
Nakhon Ratchasima Rajabhat University E-mail: knp_stw@hotmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตอุปกรณ์บรรจุผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ของโรงงาน
กรณี ศึก ษาผลิต ชิ้น ส่ ว นอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยการศึก ษาเริ่ม จากการพิจ ารณากระบวนการผลิต ด้ว ยแผน ภู มิ
กระบวนการผลิต วิเคราะห์ปญั หาและสาเหตุการเกิดปญั หาด้วยแผนผังแสดงเหตุและผล พบว่าปญั หาหลักทีท่ าให้
เกิดของเสียคือ ปญั หาการเจาะรูอุปกรณ์บรรจุผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ จากนัน้ ระดมสมองเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปญั หานัน้ โดยมีมาตรการแก้ไขคือ จัดทาหัวข้อในการตรวจสอบ (Check List) กาหนดรอบเวลาในการตรวจสอบ
และจัดทาอุปกรณ์ (JIG) ที่สามารถตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์บรรจุช้นิ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้ หลังจาก
ปรับ ปรุ ง การท างานแล้ว พบว่ าของเสีย ที่เ กิด ขึ้น ในกระบวนการผลิต อุ ป กรณ์ บ รรจุ ผลิต ภัณฑ์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
สามารถลดต้นทุนของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากเดิม 60,200 บาท/เดือน เป็ น 17,200 บาท/เดือน ลดลง 43,000 บาท/เดือน
และลดระยะเวลาในการตรวจสอบจากเดิม 84.76 วินาที เป็ น 72.81 วินาที ลดลง 11.95 วินาที
คาหลัก ของเสีย, อุปกรณ์บรรจุภณ
ั ฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์, จิก๊
Abstract
The purpose of this research was to reduce defect in packaging for electronic parts product of case
study electronic part manufacturing. The study started with consideration production process of flow
process chart, analyzing the problems the major causes by using cause and Effect Diagram. Found that
the main cause of waste was drilling the hole electronic products. Brainstorming was used to indicate the
remedial action, which are: topic in check (Check List) determines the time to check. And provision of
equipment (JIG) to determine the quality of electronic part products. After problem solving and problem
protection procedures to implement in production process, the defects from packaging for electronic
parts production process can be reduced cost the wastes by average from 60,200 bath/month to 17,200
bath/month, or equal to cost reduction of 43,000 bath/month. And reduced the actual time less time from
84.76 seconds to 72.81, or reduction of 11.95 seconds.
Keywords: Waste, Electronic Parts, Jig
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1. บทนา
ในป จั จุ บ ัน มีก ารแข่ง ขัน ในภาคอุ ต สาหกรรมที่สูง
มากขึน้ เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า องค์กรจึง
ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อความอยู่รอด
ของธุร กิจ และเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน กับ
คู่ แ ข่ ง ในทางด้ น การตลาด น าไปสู่ ก ารผลิต สิน ค้ า ที่มี
คุณภาพและเป็ นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภค การลดความ
สูญเสีย อันเกิดเป็ น ของเสีย หรือ Waste ในกระบวนการ
ผลิต ที่ม ัก พบว่ า มีค วามสูญ เสีย ต่ า งๆ แฝงอยู่ ซึ่ง เป็ น
สา เห ตุ ท า ใ ห้ ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ แ ละ ป ระ สิ ท ธิ ผ ลข อง
กระบวนการต่ ากว่าที่ค วรจะเป็ น [1] บริษัทกรณี ศึกษา
เป็ นบริษัทหนึ่งที่ผ ลิตชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิก ส์ โดยมีการ
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ บรรจุผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ จากการสารวจข้อมูลของบริษทั กรณีศกึ ษา
แห่งนี้ พบว่ามีของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตใน
ส่วนของการผลิตอุปกรณ์บรรจุภณ
ั ฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์แสดง
ดังตารางที่ 1

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่ อ ลดของเสีย ที่ เ กิ ด ขึ้น จากกระบวนการผลิ ต
อุปกรณ์บรรจุผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์

ตารางที่ 1 ข้อมูลการผลิตและของเสียทีเ่ กิดจากอุปกรณ์บรรจุ
ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์

จากตารางที่ 2 พบว่ า อุ ปกรณ์ บรรจุ ผลิต ภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์รุ่น A มีสาเหตุมาจากเจาะไม่ตรงมีปริมาณ
ของเสียมากที่สุดคือร้อยละ 49 รองลงมาคือสาเหตุจาก
เจาะไม่สมบูรณ์รอ้ ยละ 19 และรองลงมาคือมีเศษหลังการ
เจาะร้อยละ 14 ตามลาดับ จึงได้ทาการเรียงลาดับของ
สาเหตุหรือประเภทของเสียดังรูปที่ 1

ม้วน

ชิน้

ของเสีย

A 1,296 226,800,000 69 12,075,000 5.32%
B 4,224 823,680,000 104 20,280,000 2.46%
C 816 159,120,000 15 2,925,000 1.84%
D 348
15,660,000
6
270,000
1.72%
รวม 6,684 1,225,260,000 194 35,550,000 11.34%

แผนภูมิพาเรโต้
100
80
60
40
20
0
เจาะไม่ตรง

จากข้อมูลตารางที่ 1 พบว่าบริษทั กรณีศกึ ษามีของ
เสียที่เกิดขึน้ ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
คิดเป็ นร้อยละ 11.34 ซึ่งถือว่าเป็ นจานวนที่ควรทาการ
ั หาที่เ กิด ขึ้น จึง เล็ง เห็น ถึง ความส าคัญ โดย
แก้ ไ ขป ญ
ทาการศึกษากระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศกึ ษาเพื่อ
หาจุดบกพร่องเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิต ซึ่ง การลดของเสีย นั น้ จะท าให้เ กิด ผลดีต่ อ บริษัท
กรณีศกึ ษาเป็ นอย่างยิง่ ทัง้ ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต
ให้ ต่ า ลง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานและ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
อื่นๆ

ชิน้

เกิดรอยกด

ม้วน

ปริมาณของเสีย

มีเศษหลังการเจาะ

ปริมาณการผลิต

ตารางที่ 2 การแยกประเภทของเสียของ อุปกรณ์บรรจุผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์รนุ่ A
ประเภทของเสีย ปริ มาณที่ เสีย (ม้วน) อัตราของเสีย
มีเศษหลังการเจาะ
10
14%
เจาะไม่ตรง
34
49%
เจาะไม่สมบูรณ์
13
19%
เกิดรอยกด
8
12%
อื่นๆ
4
6%

เจาะไม่สมบูรณ์

รุ่น

3. การดาเนิ นการวิ จยั
ท าการศึก ษาขัน้ ตอนในการผลิต อุ ป กรณ์ บ รรจุ
ผลิตภัณฑ์อเิ ลกทรอนิกส์รุ่น A เนื่องจากปริมาณของเสีย
ทีเ่ กิดขึน้ ในอุปกรณ์บรรจุผลิตภัณฑ์รุ่น A เป็ นรุ่นทีม่ ขี อง
เสียมากทีส่ ดุ แสดงข้อมูลดังตารางที่ 2

รูปที่ 1 ปริมาณของประเภทของเสียทีเ่ กิดขึน้ ในการผลิตอุปกรณ์
บรรจุผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์รุ่น A
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จากการวิเคราะห์สาเหตุของปญั หาการเกิดของเสีย
โดยอาศัยหลักการต่างๆ พบว่าสาเหตุ ของการเกิดของ
เสียมีสาเหตุมาจากเครื่องจักร (Machine) และวิธกี าร
ทางาน (Method) ทัง้ นี้การหาแนวทางการปรับปรุงเพื่อ
ลดปริม าณของเสีย ที่เ กิด ขึ้น นั น้ ต้ อ งวิเ คราะห์ห าแนว
ทางการปรับปรุงทีเ่ ป็ นไปได้โดยใช้ Why Why Analysis
แสดงดังตารางที่ 3

4. วิ เคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
ทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หาทีเ่ กิดของเสีย
มากที่สุดโดยใช้แผนผังแสดงสาเหตุและผล (Cause &
Effect Diagram) [3] ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงแผนผังแสดงสาเหตุและผล
ั
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ปญหาโดยใช้
Why Why Analysis
หัวข้อปัญหา
Item
ปญั หาการเจาะรู
อุปกรณ์บรรจุ
ผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์
ผิดพลาด

หัวข้อการแก้ไข

Why1

Why2

ั
การแก้ไขปญหา
การเกิดสิง่
ผิดพลาด

มีการเจาะรูไม่
ตรงตาแหน่งโดย
ผิดไปจาก
ตาแหน่งทีร่ ะบุ

เครือ่ งจักรเกิด
การสึกหรอของ
อุปกรณ์ ทาให้
ระยะในการเจาะ
คลาดเคลือ่ น

อุปกรณ์
ตรวจสอบไม่
ครอบคลุม

ไม่สามารถ
ตรวจสอบขนาด
ของรูทเ่ี จาะได้

Why3
ไม่มหี วั ข้อการ
วางการ
บารุงรักษา ใน
เครือ่ งจักร
ดังกล่าวทาให้
เกิดความ
ผิดปกติ

Why4
ไม่มเี ครือ่ งมือใน
การบารุงรักษา

Counter
Measure
มาตรการแก้ไข
- จัดทาหัวข้อใน
การตรวจสอบ
และกาหนดรอบ
เวลาในการ
ตรวจสอบ

จัดทาอุปกรณ์ท่ี
สามารถ
ตรวจสอบ ใช้
ครอบคลุมหัวข้อ
ั
การเกิดปญหา

• การตรวจสอบตามระยะเวลา
• ดาเนินการบารุงรักษาหรือซ่อมปรับคืนสภาพ
การคานวณหาค่าเฉลีย่ อายุการใช้งานก่อนเสียหาย

5. แนวทางในการแก้ไข
5.1 จัดทาหัวข้อในการตรวจสอบและกาหนดรอบ
เวลาในการตรวจสอบ
ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า เ ชิ ง ป้ อ ง กั น (Preventive
Maintenance : PM) [4,5] เพื่อป้องกันเกิดการชารุด หรือ
Breakdown ของเครื่องจักร จึงจัดทาหัวข้อในการตรวจสอบ
และกาหนดรอบเวลาในการตรวจสอบ โดยดาเนินการต่อไป
• การบารุงรักษาประจาวัน

การวัดผลโดยใช้ค่าระยะเวลาเฉลีย่ ระหว่างการ
เกิดเหตุขดั ข้องของเครื่องจักร (Mean Time Between
Failure: MTBF) ซึง่ การหาค่า MTBF หาได้จากสูตร
เวลาทีเ่ ครื่องจักรทาการผลิต
จานวนครัง้ ทีเ่ ครื่องจักรเสีย

81

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

เวลาทัง้ หมด เวลาสูญเสีย
จานวนครัง้ ทีเ่ ครื่องจักรเสีย

= 11,515.33 ชัวโมง
่
จากค่าการคานวณหาค่าเฉลี่ยอายุการใช้งานก่อน
เสียหาย อัตราการเกิดความเสียหายของเครื่องจักรอยู่ท่ี
11,515.33 ชัว่ โมง จึง ได้มีก ารน าผลลัพ ธ์ท่ีไ ด้จ ากการ
ค านวณหาค่ า MTBF มาสร้ า งแผนการบ ารุ ง รั ก ษา
เครื่องจักร เพื่อเป็ นการบารุงรักษาเชิงป้องกันก่อนเกิด
การเสียหายของเครื่องจักร
จากผลลัพ ธ์ ก ารค านวณหาค่ า MTBF ที่ ไ ด้ คื อ
อัตราการเกิดความเสียหายของกระบวนการเจาะอุปกรณ์
บรรจุผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยแล้วอยู่ท่ี 515.33
ชั ว่ โ ม ง จึ ง ไ ด้ ท า แ ผ น ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า ใ น หั ว ข้ อ
PERFORMATION โดยมาระยะเวลาความถี่เ ข้า ไป
บารุงรักษาในจุดทีเ่ ป็ นปญั หาดังกล่าว

รูปที่ 4 ขนาด Specification อุปกรณ์บรรจุผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ รุ่น A

เนื่องจาก JIG แบบเดิมต้องทาการวัดขนาดของช่อง
อุปกรณ์บรรจุภณ
ั ฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ในด้านความกว้างและ
ความยาว และยังไม่สามารถตรวจสอบรู PIN ที่เจาะบน
อุปกรณ์บรรจุผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้ [5] จึงทาการ
ออกแบบ JIG แบบใหม่ท่สี ามารถวัดขนาดความกว้าง
และความยาวในขัน้ ตอนเดียว และสามารถตรวจสอบรู
PIN ที่เกิดจากการเจาะรูผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ไ ด้
(แสดงดังรูปที่ 5-7)

5.2 การสร้างเครือ่ งมือในการตรวจสอบอุปกรณ์
บรรจุผลิ ตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์
ส าหรับ เครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบแบบเดิ ม จะ
สามารถตรวจสอบได้เฉพาะขนาดความผิดปกติ ความ
กว้างและความยาวของขนาดการขึน้ รูปของด้านในช่อง
อุปกรณ์บรรจุผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ดังภาพที่ 3 โดย
ใช้ดา้ น Min วัดในส่วนความกว้าง ด้าน Max วัดในส่วน
ความยาวของช่องอุปกรณ์บรรจุภณ
ั ฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ให้
ได้ตามขนาด Specification ดังรูปที่ 4 และข้อจากัดของ
JIG แบบเดิม ไม่สามารถตรวจสอบรู PIN ที่เ จาะบน
อุปกรณ์บรรจุผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้

รูปที่ 5 แสดงขนาดของ Jig ทีท่ าการออกแบบใหม่

รูปที่ 6 แสดง Jig ทีท่ าการออกแบบใหม่
รูปที่ 3 อุปกรณ์ Jig ในการตรวจสอบชิน้ งานแบบเดิม
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบกระบวนการทางานในการตรวจสอบ
อุปกรณ์โดยใช้ JIG แบบเดิมและแบบใหม่
แบบเดิ ม
1. กระบวนการตัด
ชิน้ งาน
2. กระบวนการ
ตรวจสอบชิน้ งาน
ด้วยสายตา
3. ตรวจสอบชิน้ งาน
โดยใช้ Jig ทางด้าน
Min
4. ตรวจสอบชิน้ งาน
โดยใช้ Jig ทางด้าน
Max
5. จดบันทึกข้อมูลที่
ได้ลง Check Sheet
รวม

รูปที่ 7 ตัวอย่างการ Jig แบบใหม่ ในการตรวจสอบชิน้ งาน

6. ผลการดาเนิ นการ
ั หาไป
จากการทดลองน าแนวทางการแก้ไ ขป ญ
ปฏิบ ัติ พบว่ า ปริม าณของเสีย ที่พ บก่ อ นและหลัง การ
ปรับปรุง แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบของเสียอุปกรณ์บรรจุผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ (เฉลีย่ ต่อเดือน)
ก่อนปรับปรุง
ประเภท
ของเสีย

หลังปรับปรุง

ปริ มาณ
ที่เสีย
(ม้วน)
9

คิ ดเป็ น
มูลค่า
(บาท)
38,700

ปริ มาณ
ที่เสีย
(ม้วน)
-

คิ ดเป็ น
มูลค่า
(บาท)
-

เจาะไม่
สมบูรณ์
มีเศษหลัง
การเจาะ
เกิดรอยกด

2

8,600

1

4,300

1

4,300

1

4,300

1

4,300

1

4,300

อื่นๆ

1

4,300

1

4,300

รวม

14

60,200

4

17,200

เจาะไม่ตรง

เวลา
เวลา
แบบใหม่
(วินาที)
(วิ นาที )
4.35 1. กระบวนการตัด
4.55
ชิน้ งาน
28.05 2. กระบวนการ
28.08
ตรวจสอบชิน้ งาน
ด้วยสายตา
13.16 3. ตรวจสอบชิน้ งาน 14.96
โดยใช้ Jig
11.40

4. จดบันทึกข้อมูลที่
ได้ลง Check Sheet

25.22

รวม

72.81

27.80
84.76

จากการดาเนินการงานวิจยั โดยทาการศึกษาเพื่อ
ปรับปรุง โดยใช้วธิ กี ารบารุงรักษาเชิงป้องกัน โดยทาการ
เปรียบเทียบค่า MTBF ของเครื่องจักร ดังในตารางที่ 6
ดังนี้
ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพก่อนและหลังการบารุงรักษาเชิงป้องกัน
MTBF (ชัวโมง)
่
เครือ่ งจักร
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
11,515.33
34,556

7.สรุปผลการดาเนิ นงาน
จากปญั หาที่พบจากการเกิดของเสียที่เกิดอุปกรณ์
บรรจุผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ จึงดาเนินการตรวจสอบ
การท างานของเครื่ อ งจั ก ร โดยท าการจั บ เวลาหา
ข้อบกพร่องของเครื่องจักรทีท่ าการเจาะรูจากผลการสร้าง
แผนการบารุงรักษาเครื่องจักรก่อนเกิดความเสียหายซึ่ง
ต้ อ งเข้ า ไปบ ารุ ง รั ก ษาในชุ ด อุ ป กรณ์ ก ารเจาะของ
เครื่อ งจัก ร ผลที่ไ ด้คือ ส่ ง ผลท าให้ เ กิด ของเสีย ลดลง
สามารถลดต้นทุนของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากเดิม 60,200 บาท/
เดือน เป็ น 17,200 บาท/เดือน ลดลง 43,000 บาท/เดือน
การใช้ Jig แบบใหม่สามารถตรวจสอบชิ้นงานได้
อย่างครอบคลุม โดยสามารถตรวจสอบรู Pin ทีเ่ กิดจาก

จากตารางที่ 4 พบว่าหลังปรับปรุงสามารถทาให้
ของเสียจากสาเหตุเจาะไม่ตรงลดลงจากเฉลี่ย 9 ม้วน/
เดือน จนไม่มีของเสียที่เกิดจากเจาะไม่ตรง และพบว่า
ของเสียจากสาเหตุเจาะไม่สมบูรณ์ลดลงจากปริมาณของ
เสียเฉลีย่ 2 ม้วน/เดือน เหลือเพียงปริมาณของเสียเฉลีย่
1 ม้วน/เดือน สามารถลดต้นทุนของเสียที่เกิดขึ้นจาก
เดิม 60,200 บาท/เดือน เป็ น 17,200 บาท/เดือน ลดลง
43,000 บาท/เดือน นอกจากนี้การออกแบบ Jig ใหม่ยงั
สามารถลดขัน้ ตอนในการตรวจสอบได้ แสดงการ
เปรียบเทียบดังตารางที่ 5
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การเจาะรูบ นผลิตภัณฑ์บ รรจุ ช้ินงานอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ไ ด้
และสามารถลดเวลาในขัน้ ตอนการตรวจสอบซึง่ จากเดิมมี
การท างานทัง้ หมด 5 ขัน้ ตอน การใช้ JIG แบบใหม่
สามารถลดขัน้ ตอนให้ เ หลือ 4 ขัน้ ตอน โดยการรวม
ขัน้ ตอนที่ 3 และ 4 เข้าด้วยกัน และพบว่าอุปกรณ์ แบบ
ใหม่สามารถลดระยะเวลาในการตรวจสอบจากเดิม 84.76
วินาที เป็ น 72.81 วินาที ลดลง 11.95 วินาที
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การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการฉี ดกาวประสาน
Quality improvement in injecting glue process
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้เป็ นการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพสาหรับการแก้ปญั หากระบวนการผลิตในโรงงานผลิตชิน้ ส่วน
ฮาร์ดดิสก์ของบริษทั หนึ่ง วัตถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อลดสัดส่วนของเสียทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการฉีดกาวประสาน
ระหว่าง Plate และ Magnet โดยใช้ 5 ขัน้ ตอนได้แก่ การกาหนดปญั หา การวัด การวิเคราะห์ การปรับปรุง และ
การควบคุม ผลการศึกษาปญั หาพบว่ากระบวนการฉีดกาวลงไปที่ Plate มีความคาดเคลื่อนไปจากเส้นแนวและ
ตาแหน่งของกาว ดังนัน้ ทีมงานวิจยั จึงได้เสนอวิธกี ารปรับปรุงคุณภาพโดยทาการสร้างต้นแบบมาตรฐานเส้นแนว
และตาแหน่งของกาวให้มคี วามแม่นยามากขึน้ นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอระบบการตรวจสอบความถูกต้องตามรอบ
เวลาอย่างสม่าเสมอ หลังจากการปรับปรุง พบว่าสัดส่วนของเสียจากแผนก VMI ลดลงจาก 18.44% เหลือ 4.60%
และแผนก OQA ลดลงจาก 23.13% เหลือ 8.18%.
คาหลัก กระบวนการฉีดกาว; สัดส่วนของเสีย; การปรับปรุงคุณภาพ
Abstract
This paper was to study the quality improvement for solving a problem in a harddisk parts manufacturing
plant of a company. The purpose of this research was to reduce defects in the process of spraying
adhesive interface between Magnet and Plate using five phases improvement methods including define,
measurement, analysis, improvement and control phases. The study found that the injection of glue to
the plate is expected to move out of the line and the position of the adhesive. Therefore, we proposed a
method to improve the quality by creating a standard of the pattern line and position of the spray
adhesive to be more precise. Moreover, we proposed the system to monitor the accuracy of the sessions
regularly. Having improved, the defect of VMI was reduced from 18.44% to 4.60% and the defects of
OQA was reduced from 23.13% to 8.18%.
Keywords: injection of glue; Defect; Quality Improvement
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1. บทนา
ปจั จุบนั อุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)
มีแนวโน้ มที่มีการผลิตเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ค อมพิว เตอร์เพิ่มขึ้นเป็ น จานวนมาก ความ
ต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสารทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ของ
มนุ ษย์ผ่า นสัง คมออนไลน์ เ ป็ น ประเด็น สาคัญ ที่จ าเป็ น
ต้อ งการใช้พ้ืน ที่ข นาดใหญ่ เ พีย งพอในการเก็บ บัน ทึก
ข้อมูลและมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสาหรับการ
แบ่ ง ป นั ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล เหล่ า นั ้น โดยที่ ฮ าร์ ด ดิ ส ก์ เ ป็ น
ส่วนประกอบสาคัญอย่างหนึ่งของคอมพิวเตอร์ทาหน้ า
เก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว การผลิตฮาร์ดดิสก์นนั ้ มี
ความซับซ้อนมากเนื่องจากมีส่วนประกอบมากมาย ซึ่ง
แต่ชน้ิ ส่วนจะทาหน้าทีแ่ ตกต่างกันออกไป
บ ริ ษั ท กร ณี ศึ ก ษ า เป็ น โ รง ง า นผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ ประเภทอุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
ฮาร์ ด ดิ ส ก์ โดยบริ ษั ท เป็ นหนึ่ งในเค รื อ ของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนฮาร์ดดิสก์ ร่วมกับอีก 17 บริษทั
ภายใต้ก ารบริห ารของบริษัท แม่ ใ นประเทศสิง คโปร์ มี
สาขาย่อยในประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศมาเล
เชีย ดาเนินธุรกิจด้วยวิสยั ทัศน์ตอ้ งการเป็ นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วน
ฮาร์ดดิสก์อนั หนึ่งของโลก
บริษัทดังกล่าวได้ผลิตชิ้นส่วนในฮาร์ดดิสก์ช้นิ หนึ่ง
เรียกว่า VCM (Voice Coil Motor) ทาการประกอบเพื่อ
เป็ น ชิ้น ส่ ว นในฮาร์ด ดิส ก์ท่ีท าหน้ า ที่ค วบคุ ม Actuator
arm ที่มีห น้ า อ่า นข้อมูลบนจานในฮาร์ดดิสก์ ในสาย
กระบวนการผลิต ชิ้นงาน VCM ประสบความสูญเสีย
จานวนมากในกระบวนการฉีดกาวประสานระหว่าง Plate
และ Magnet เนื่องจากการปนเปื้ อนของคราบกาวกระ
จ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของชิ้นงาน และเป็ นปญั หาอันดับ
หนึ่งทีถ่ ูกตรวจพบได้จากลูกค้าภายใน ดังรูปที่ 1 แสดง
ภาพแผนผังการไหลของกระบวนการผลิต VCM

2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
ขัน้ ตอนการทาวิจยั สามารถแบ่งได้ดงั นี้
2.1 การกาหนดปัญหา (Define Phase)
จากรายงานปญั หาของลูกค้าภายใน VCM Model
AXXX ทีเ่ ป็ นกรณีศกึ ษาพบรายการของเสีย 5 อันดับแรก
ทีห่ ลุดรอดไปยังแผนก OQA ในเดือนพฤศจิกายน 25557
ถึงเดือนมกราคม 2558 พบปญั หาสัดส่วนของเสีย [1]
การปนเปื้ อนของคราบกาว (Adhesive contamination)
มากทีส่ ดุ เป็ นอันดับที่ 1 ในช่วงระยะทัง้ 3 เดือนดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แผนภูมแิ สดงของเสีย 5 อันดับแรกทีห่ ลุดรอดไปยังแผนก
OQA

ั หา
ผู้วิจ ัยจึง ร่ วมกับทีม งานเลือ กที่จะปรับ ปรุ งป ญ
ของเสียของการปนเปื้ อนของคราบกาว ดังรูปที่ 3

ของเสียปนเปื้ อน
คราบกาว

ของดีปราศจาก
คราบกาว
รูปที่ 3 ตัวอย่างของเสียมีการปนเปื้อนของคราบกาวและของดีท่ี
ปราศจากคราบกาว

เฉพาะปญั หาการปนเปื้ อนของคราบกาวที่พบการ
หลุดรอดสามารถวิเคราะห์เป็ นเปอร์เซ็นต์สดั ส่วนของเสีย
ในแต่ละสัปดาห์ ดังรูปที่ 4

รูปที่ 1 ภาพแผนผังการไหลของกระบวนการผลิต VCM
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ได้มกี ารวิเคราะห์ความแม่นยาของระบบการวัดนี้ไปทีต่ วั
บุคคลเป็ นหลักโดยการใช้ Attribute Gauge R&R [2]
โดยเลือกตัวอย่างในกระบวนการผลิต 20 ชิ้น ซึ่งสิง่
ตัวอย่างเหล่านี้ประกอบไปด้วยสิง่ ตัวอย่างที่มคี ุณภาพดี
12 ชิ้น และไม่ ดี 8 ชิ้น ท าการตรวจสอบตัวอย่า งที่
เลื อ กทั ง้ 20 ชิ้ น แล้ ว เลื อ กพนั ก งานที่ ท าหน้ า ที่
ตรวจสอบ จานวน 3 คน โดยพนักงานทุกคนได้ร ับ
ผ่านการฝึกอบรมและมีทกั ษะเป็ นอย่างดี
จากการตรวจสอบโดยมีค่าดัชนีทุกค่าวัดประเมิน
เท่ากับ 85% ซึง่ น้อยกว่าเกณฑ์ท่โี รงงานกรณีศกึ ษา
กาหนดไว้ท่ตี ้องได้อย่างน้ อย 90% ดังนัน้ สามารถสรุ ป
เบือ้ งต้นได้ว่าปญั หาจากการพบของเสียในการตรวจสอบ
เกิดจากการตรวจสอบทีผ่ ดิ พลาดของพนักงานตรวจสอบ
ขัน้ สุ ด ท้า ย (VMI) ทางทีม งานจึง น าสาเหตุ น้ี เ ข้า สู่
กระบวนการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยแผนภาพสาเหตุ แ ละผล
(Cause and Effect Diagram) [2] ร่วมกับการวิเคราะห์
ปจั จัยของกระบวนการฉีดกาวโดยนาสาเหตุทงั ้ หมดมาคัด
กรองปจั จัย ให้เ หลือ ป จั จัย ควบคุ ม ที่สามารถปรับค่ า ได้
จากนัน้ ให้คะแนนความสาคัญโดยใช้เมตริกซ์เหตุและผล
(Cause and Effect Matrix) [2] และการถ่วงน้ าหนัก
ความรุนแรงทีจ่ ะกระทบไปหาลูกค้าจากการระดมความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ของทีมงาน และวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญ
การ โดยเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณามาจากป จั จั ย ควบคุ ม
เหล่านัน้ ส่งผลกระทบต่อการเกิดคราบกาวปนเปื้ อนไปยัง
ชิน้ งาน โดยมีคะแนนเต็ม 70 คะแนนซึง่ เป็ นคะแนนรวมที่
ผูบ้ ริหารกาหนดให้
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถสรุปสาเหตุปจั จัย
หลักทีส่ ง่ ผลต่อการเกิดคราบกาวปนเปื้ อนจากปจั จัยได้แก่
แนวเส้นและตาแหน่งการฉีดกาว รูปแบบของเส้นของกาว
ทีฉ่ ีดลงไป ปริมาณกาวทีฉ่ ีดลงไป วิธกี ารทาความสะอาด
เข็มฉีดกาว การวางชิ้นงานเข้าเครื่องฉีดกาว และการ
ตรวจสอบสอบทีผ่ ดิ พลาด ดังแสดงตามรูปที่ 6 และตาราง
ที่ 1

รูปที่ 4 กราฟแสดงสัดส่วนของเสียของคราบกาวในแต่ละสัปดาห์
ถูกตรวจพบได้โดยแผนก OQA

จากเปอร์เซ็นต์สดั ส่วนของเสียโดยเฉลี่ย 23.13%
ต่อสัปดาห์ท่หี ลุดรอดไปยังแผนก OQA และปญั หาการ
ปนเปื้ อ นของคราบกาว มีส ัด ส่ ว นของเสีย ในระดับ สู ง
เช่ น กัน ในส่ ว นของแผนก VMI (พนั ก งานตรวจสอบ
ขัน้ ตอนสุด ท้า ยโดยใช้สายตา) ที่มีสดั ส่วนของเสียโดย
เฉลีย่ 18.44% จากช่วงเวลาเดียวกัน ดังรูปที่ 5
ทางทีม งานวิจ ัย คาดหวัง ว่ า หลัง จากการด าเนิ น
งานวิจยั แล้ว จะสามารถขจัดของเสียให้หมดไปจากแผนก
VMI และ OQA แต่ในทางปฏิบตั ทิ มี งานวิจยั มีเป้าหมายที่
จะลดสัดส่วนของเสียให้น้อยกว่า 10 %

รูปที่ 5 กราฟแสดงสัดส่วนของเสียการปนเปื้อนของคราบกาวในแต่
ละสัปดาห์ถูกตรวจจับได้โดยของแผนก VMI

2.2 การวัด (Measurement Phase)
การวัดและเก็บข้อมูลในกระบวนการ ในการศึกษา
กระบวนการตรวจสอบใช้วธิ ีการตรวจสอบด้วยตาเปล่า
ผ่านกล้องกาลังขยาย 10 เท่า โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ICS (Inspection Capability Study) ซึง่ เป็ นการศึกษา
ความสามารถในการตรวจสอบ โดยผลประเมินที่ 90%
หรือมากกว่าจึงถือว่าผ่านเกณฑ์ ซึง่ เป็ นเกณฑ์มาตรฐาน
ของลูกค้าและโรงงานกรณีศกึ ษาตกลงร่วมกัน ดังนัน้ จึง
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ผล ซึง่ มีความสัมพันธ์ของปจั จัยทีม่ ผี ลอย่างเป็ นเหตุและ
ผล อธิบายด้วยเทคนิค why-why analysis [1],[5]
2.3.1 กรณีท่ี 1 การสัมผัสถูกเนื้อกาวจากกระบวนการฉีด
กาวทีผ่ ดิ ปกติ
Why1 หยิบงานออกจากเครื่องโดยสัมผัสถูกเนื้อกาวทีล่ น้
Why2 แนวเส้นและตาแหน่งการฉีดกาวเปลีย่ นไป
Why3 ปลายเข็มฉีดกาวเบีย้ วจากศูนย์เดิม ดังรูปที่ 8
Why4 เข็มฉีดกาวปะทะชิน้ งานอย่างรุนแรงขณะฉีดกาว
Why5 วางชิน้ งานเกยไม่แนบไปกับพืน้ ราบของเครื่อง

ั ยและสาเหตุการปนเปื้อนของคราบกาว
รูปที่ 6 แสดงแผนภาพปจจั
ตารางที่ 1 การประเมินน้าหนักความรุนแรงต่อลูกค้า

รูปที่ 8 แสดงตัวอย่างเข็มฉีดกาวทีเ่ บี้ยวไปจากตาแหน่งศูนย์เดิม

2.3.2 กรณีท่ี 2 การสัมผัสถูกเนื้อกาวจากกระบวนการทา
ความสะอาดหัวเข็มฉีดกาว
Why1 มีเนื้อกาวติดถุงมือหลังจากทาความสะอาดหัวเข็ม
แล้ว ดังรูปที่ 9
ย้ ว
Why2 ถุงมือที่สวมต้องสัมผัสเข็กัมบฉีผ้ดากาวเบี
ทาความสะอาดที
่มี
เนื้อกาวอยู่โดยตรง
Why3 ผ้าทีท่ าความสะอาดหัวเข็มฉีดกาวมีเนื้อกาวติดอยู่

จากปจั จัย 6 อันดับแรกนัน้ ส่งผลต่อการปนเปื้ อน
ของคราบกาวไปยังตัวชิน้ งาน หากปรับแต่งกระบวนการ
ฉีดกาวไม่เหมาะสมและกระบวนการผิดพลาดเกิดขึน้ แล้ว
ไม่สามารถตรวจจับได้ทนั ทีจงึ เป็ นสาเหตุเริม่ ต้นทาให้เกิด
ปญั หาการปนเปื้ อนของคราบกาว ดังตัวอย่างรูปที่ 7 และ
กระบวนการตรวจสอบขัน้ สุ ด ท้า ยที่ผิด พลาดด้ว ย จึง
ผนวกกันเป็ นสาเหตุทม่ี ขี องเสียทีล่ กู ค้าภายในตรวจพบ

รูปที่ 9 ตัวอย่างของเนื้อกาวทีเ่ ปื้อนถุงมือจากการทาสะความ
สะอาดหัวเข็มฉีดกาว

2.3.3 กรณีท่ี 3 การสัมผัสถูกเนื้อกาวจากกระบวนการ
ผลิตทีอ่ าจจะมีปริมาณของกาวมากเกินไป ดังรูปที่ 10
Why1 หยิบงานออกจากเครื่องโดยสัมผัสถูกเนื้อกาวทีล่ น้
จากการประกบของชิน้ งาน
Why2 กาวไหลออกในปริมาณมากเกินไป

รูปที่ 7 แสดงการฉีดกาวและการแผ่กระจายตัวของกาวหลังการ
ประกบชิน้ งาน

2.3 การวิ เคราะห์ (Analysis Phase)
ขัน้ ตอนนี้เป็ นการคัดกรองปจั จัยวิธกี าร 6 ปจั จัยแรก
ทีไ่ ด้จากเฟสการวัดเพื่อกาหนดสาเหตุของปญั หาผ่านการ
วิเคราะห์และตรวจสอบกระบวนการฉีดกาวตามปจั จัยทีม่ ี
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Why3 การตัง้ ระยะปลายเข็มถึงชิน้ งานแนวดิง่ และทามุม
ชิดกับชิน้ งานมากเกินไป เข็มถูกกดลงและปลายเข็มเปิ ด
มุมเพิม่
Why4 ปลายเข็มมีมุมเปิ ดมากขึน้ กาวจึงไหลเพิม่ ขึน้

2.4.2 สร้างเกจสาหรับการวัดเพื่อตรวจสอบแนวเส้นและ
ตาแหน่ งของกาวให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน โดยมีรอบเวลาที่
เหมาะสมในตรวจสอบทีส่ ม่าเสมอ ซึง่ เป็ นวิธกี ารที่เพิม่ ขึน้
จากเดิมที่มีเพียงการตรวจสอบปริมาณของกาวเท่านัน้
และยั ง สามารถตอบสนองในแง่ ข องความเร็ ว การ
ตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการได้ทนั ที หากพบ
ความผิดปกติ ดังรูปที่ 11

รูปที่ 10 ตัวอย่างการฉีดกาวในปริมาณมากเกินไป

สรุป ได้ว่ าป จั จัย หลักที่ส่งผลต่ อ การเกิดคราบกาว
ปนเปื้ อนคือ 1) มีสาเหตุจากการปฏิบตั งิ านในขัน้ ตอนของ
การฉีดกาวที่ผดิ ปกติ 2) การทาความสะอาดหัวเข็มฉีด
กาวด้วยวิธที ไ่ี ม่เหมาะสม 3) การตัง้ ค่าของการฉีดกาวที่
ท าให้ป ริม าณของกาวไหลออกมามากเกิน ไป ป จั จัย
ดังกล่าวจึง เป็ นสาเหตุ ท่กี ่อให้เกิดปญั หาของคราบกาว
ปนเปื้ อ นไปยัง ชิ้น งานได้ โดยมีถุ ง มือ ที่ส วมหรือ มือ
ผู้ป ฏิบ ัติง านเป็ น เสมือ นพาหะที่ช่ ว ยส่ ง ต่ อ ให้เ นื้ อ กาว
เคลื่อนทีต่ ่อไปในกระบวนการ ซึง่ เกิดจากสาเหตุในขณะ
ปฏิบตั งิ านและการตัง้ ค่า ทีเ่ ป็ นเหตุการณ์ทม่ี าจากทัง้ 3
กรณีทผ่ี นวกเข้าด้วยกัน เนื่องจากกระบวนการเกิดความ
ผิดปกติและไม่สามารถตรวจจับความผิดปกติได้ทนั ที จึง
เป็ นสาเหตุ ของการปนเปื้ อนของคราบกาวไปยังชิ้นงาน
และในการตรวจสอบขัน้ สุดท้ายทาการตรวจผิดพลาด จึง
มีข องเสีย ดัง กล่ า วหลุ ด รอดไปยัง ลูก ค้า ภายใน (OQA)
และเกิดข้อร้องเรียนให้มกี ารแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ปญั หา
ดังกล่าวหมดไป

รูปที่ 11 เกจสาหรับการตรวจสอบแนวเส้นและตาแหน่งของกาวที่
เหมาะสม

2.4.3 การทาความสะอาดหัวเข็มฉีดกาวโดยใช้อุปกรณ์
หนี บ จับ ผ้ า และเช็ด ท าความสะอาดไปที่ห ัว เข็ม เพื่อ
หลีกเลีย่ งเนื้อกาวทีจ่ ะติดมากับถุงมือ ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 แสดงการทาความสะอาดหัวเข็มฉีดกาวโดยใช้อุปกรณ์
หนีบจับผ้า

2.5 การควบคุม (Control Phase)
เมื่อ ได้วิธีก ารสาหรับ ตรวจจับ ความผิด ปกติ ข อง
กระบวนการฉี ด กาวและวิ ธี ก ารท าความสะอาดที่
เหมาะสมแล้ว ได้มีก ารก าหนดแผนการควบคุ ม ป จั จัย
ต่างๆ โดยจัดทาเป็ นเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานของ
แนวเส้นและตาแหน่ งของกาว สาหรับการปรับแต่งตัง้ ค่า
การฉีดกาวหรือการเปลีย่ นเข็มฉีดกาว และลงบันทึกในใบ
ตรวจสอบ (Check Sheet) [4] สาหรับ การติด ตาม
กระบวนการอย่ า งเหมาะสม โดยหลัง จากการน าการ
ปรับ ปรุ ง ไปใช้ใ นการกระบวนการแล้ว ในสัป ดาห์ก าร
ทางานที่ 32, 33, 34 และ 35 มีสดั ส่วนของเสียเฉลีย่ ที่
ปนเปื้ อนคราบกาวลดลงทัง้ 2 แผนก โดยที่ แ ผนก
ตรวจสอบขัน้ ตอนสุดท้ายของพนักงาน (VMI) ลดลงเหลือ
4.60% และแผนกของเจ้า หน้ า ที่ต รวจสอบคุ ณภาพ

2.4 การปรับปรุง (Improvement Phase)
ขั น้ ตอนนี้ เ ป็ นการน าป จั จั ย มี ผ ลที่ ไ ด้ จ ากการ
วิเคราะห์และทาการออกแบบวิธกี ารแก้ไข
2.4.1 OJT ให้กบั พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องที่แผนก
กระบวนการฉี ด ประสาน และแผนกของพนั ก งาน
ตรวจสอบขัน้ สุดท้าย (VMI)
ผลที่ได้คือสัดส่ว นของเสียจากการปนเปื้ อนคราบ
ลดลง จากแผนกการตรวจสอบขัน้ สุดท้ าย (VMI) และ
การทดสอบ GR&R อีกครัง้ กับพนักงานสามคนชุดเดิมมี
ผลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยมีค่าดัชนีทกุ ค่าวัดประเมินเท่ากับ 95%
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(OQA) ลดลงเหลือ 8.18% ดัง รูป ที่ 13 และ 14
ตามลาดับ
ตามการดาเนินงานโดย DMAIC [3] ได้มกี ารพัฒนา
ทีด่ ขี น้ึ แต่ยงั ไม่บรรลุวตั ถุเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั
จึงได้เตรียมแผนการทดลอง DOE เพื่อเสนอต่อผูบ้ ริหาร
ต่อไป เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การปรับ ปรุง พบว่ า การตรวจสอบขัน้ ตอนสุด ท้ า ยของ
พนักงาน (VMI) สามารถลดสัดส่วนของเสียจาก 18.44%
ลดลงเหลือ 4.60% และแผนกของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณภาพ (OQA) สามารถลดสัดส่วนของเสียจาก 23.13%
ลดลงเหลือ 8.18%
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รูปที่ 13 กราฟแสดงสัดส่วนของเสีย การปนเปื้อนของคราบกาว
ของแผนก VMI

รูปที่ 14 กราฟแสดงสัดส่วนของเสีย การปนเปื้อนของคราบกาว
ของแผนก OQA

3. สรุป
งานวิจยั ฉบับนี้เป็ นการแก้ปญั หากระบวนการผลิต
ในโรงงานผลิต ชิ้น ส่ ว นฮาร์ด ดิส ก์ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ข อง
งานวิจยั เพื่อลดของเสียและขจัดความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ใน
กระบวนการฉีดกาวประสานระหว่าง Plate และ Magnet
โดยวิธกี ารควบคุมเส้นแนวและตาแหน่ งของกาวที่ฉีดลง
ไปให้มีค วามถู ก ต้ อ ง จากการด าเนิ น งานวิจ ัย ผล
การศึกษาปญั หาพบว่ากระบวนการฉีดกาวลงไปที่ Plate
มีความคาดเคลื่อนไปจากเส้นแนวและตาแหน่ งของกาว
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้เสนอวิธกี ารปรับปรุงคุณภาพโดยทาการ
สร้างต้นแบบมาตรฐานเส้นแนวและตาแหน่ งของกาวให้มี
ความแม่นยามากขึน้ นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอระบบการ
ตรวจสอบความถูกต้องตามรอบเวลาอย่างสม่าเสมอ จาก
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บทคัดย่อ
โครงการวิจยั นี้ศกึ ษากระบวนการผลิตในการประกอบลาโพงขนาดเล็กของบริษทั หนึ่ง โดยมุ่งเน้นปญั หาทีก่ ระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจ ปญั หาทีเ่ ลือกมาแก้ไขเป็ นปญั หาทีก่ ระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยดาเนินการผ่าน 4
ขัน้ ตอนได้แก่ ขัน้ ตอนการกาหนดปญั หา ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ ขัน้ ตอนการปรับปรุง และขัน้ ตอนการควบคุม
หลังจากการศึกษากระบวนการผลิตพบว่าของเสียจากการประกอบลาโพงขนาดเล็กมีค่าเท่ากับ 8.99 เปอร์เซ็นต์
จุดประสงค์หลักของงานวิจยั นี้เพื่อลดของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตให้น้อยกว่า 5.5 เปอร์เซ็นต์ เครื่องมือ
คุณภาพต่าง ๆ เช่น แผนภูมพิ าเรโต ผังกางปลา และการวิเคราะห์ขอ้ บกพร่องและผลกระทบ เป็ นเครื่องมือหลักที่
ใช้ในการทาวิจยั โดยหลังจากทีด่ าเนินการถึงขัน้ ตอนการปรับปรุงสามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ คือของเสียลดลง
น้อยกว่า 5.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนขัน้ ตอนการควบคุมได้เสนอแนวทางเพื่อให้ปฏิบตั ติ ่อไป
คาหลัก ของเสีย, การประกอบลาโพงขนาดเล็ก, หูฟงั
Abstract
This research project was to study the process of Small Loudspeaker Assembly of a company
emphasizing on business problems. The problem of critical to quality was selected to be solved by using
four steps: defining phase, analyzing phase, improving phase, and controlling phase. After the
manufacturing process was studied, we found that the defect of Small Loudspeaker Assembly was equal
to 8.99 percent. The main objective of this research was to reduce the defect at least 5.5 percent. Quality
tools such as pareto diagram, fishbone diagram, and Failure Mode Effects Analysis were used as tools to
conduct this research. After the step of improving, the result of the defect met the aim, 5.5 percent. The
guide of performance was introduced for the step of controlling.
Keywords: Defect, Small Loudspeaker Assembly, Head phone
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1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ถือว่า
เป็ นอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออก ที่มีแนวโน้ มเพิ่ม
สูงขึ ้นเรื่ อย ๆ มีการขยายตัวทางการตลาดอย่างรวดเร็ ว
และมี ก ารแข่ ง ขัน ภายในอุ ต สาหกรรมค่ อ นข้ างสูง ทั ง้
ภายในประเทศและนอกประเทศ สาหรับงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั
ได้ ทาการศึกษากระบวนการผลิตการประกอบลาโพงขนาด
เล็กดังแสดงในรูปภาพที่1

เสี ย จากกระบวนการบัด กรี ข องการประกอบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถลดปริ มาณของเสียที่เกิ ดขึน้ จาก
กระบวนการบัดกรี ได้ มากกว่าร้ อยละ 90 ของปริ มาณของ
เสียที่เกิดขึ ้นทังหมดโดยปริ
้
มาณของเสียลดลงจากร้ อยละ
4.81เหลือเพียงร้ อยละ0.27 [4] การลดข้ อบกพร่องจากการ
ประสานกาวล้ น ขอบ สามารถลดสัด ส่ว นของเสี ย จาก
4.95% เหลือ 0.51% ส่งผลให้ สามารถลดค่าใช้ จ่ายได้ ถึง
ประมาณ 6 ล้ านบาทต่อปี [5]
หลังจากผู้วิจัยได้ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ องจึงนาแนว
ทางการแก้ ไขปั ญหามาประยุกต์ใช้ แก้ ปัญหาสาคัญที่เกิด
กับบริ ษัทตัวอย่าง จากการเก็บข้ อมูลของเสียตัง้ แต่เดือน
กันยายน ถึง เดือนธันวาคม 2557 ดังแสดงในรูปที่ 2 พบว่า
ค่าเฉลีย่ ของของเสียอยูท่ ี่ 8.99 เปอร์ เซ็นต์

รูปที่ 1 ภาพกระบวนการประกอบลาโพงขนาดเล็ก

การในด าเนิ น การวิ จั ย คณะผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ ขัน้ ตอน
บางส่วนของการดาเนินโครงการวิจยั ตามแนวทางของซิกซ์
ซิกม่า เนื่องจากได้ ศึกษางานวิจยั ที่ได้ ดาเนินโครงการใน
อดีต พบว่าเป็ นแนวทางที่ใช้ ได้ ผลในการการลดของเสียที่
เกิ ดขึ ้นจากกระบวนการผลิต ยกตัวอย่างเช่น การศึกษา
รูปแบบการลดต้ นทุนโรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนโดยเปรี ยบเทียบราคาของเมททัลไลซ์ พอลิเอสเตอร์
และฟอยล์อลูมิเนียม พบว่าสามารถลดต้ นทุนได้ ต่ากว่า
41% [1] การลดความสูญเสียจากการฉีดพลาสติกชิ ้นส่วน
ย่ อ ยของกล่ อ งเก็ บ ของด้ านหน้ าของคอนโซลรถยนต์
สามารถลดปริ มาณ Scrap purge จาก 7.8 กิโลกรัมต่อ
ครัง้ เหลือ 4.24 กิโลกรัมต่อครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 45.64 และ
ลดปริ มาณการใช้ Purging Compound จาก 4.0 กิโลกรัม
ต่อครัง้ เหลือ 2.28 กิโลกรัมต่อครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 43.00
[2] การลดปั ญหาสิ่งแปลกปลอมในกระบวนการลอกลาย
เส้ นลายวงจร ผลหลังการปรับปรุ งพบว่าค่าเฉลี่ยของเสีย
ลดลงจาก 47.52% เหลือเพียง 1.38% โดยการพยากรณ์
ปริ มาณการผลิตคาดว่ามูลค่าความสูญเสียจะลดลงได้ ถึง
3,435,984 บาทต่อปี [3] การปรับปรุ งและลดปริ มาณของ

รูปที่ 2 แผนภูมปิ ญั หาของเสียในกระบวนการประกอบตัง้ แต่เดือน
กันยายน ถึง ธันวาคม 2557

วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการด าเนิ น งานวิ จ ัย นี้ เ พื่อ ลด
ปริมาณของเสียในกระบวนการประกอบลาโพงขนาดเล็ก
และเพื่อลดต้นทุนการผลิตในกระบวนการประกอบลาโพง
ขนาดเล็ก โดยมีเป้า หมายในการวิจ ัยคือ ลดของเสีย
กระบวนการประกอบลาโพงขนาดเล็ก ในสายประกอบ
ของบริษัทตัวอย่างจากเดิม 8.99 % ให้ลดลง 5.5 %
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากงานวิจยั นี้ คอื ปริมาณของ
เสียในกระบวนการประกอบลาโพงขนาดเล็ก ลดลง และ
ค่าใช้จ่ายการผลิตในกระบวนการประกอบลาโพงขนาด
เล็กลดลง
2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
ขัน้ ตอนการด าเนิ น วิ จ ั ย ได้ ด าเนิ น งานตาม 4
ขัน้ ตอนดังนี้
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2.1 การกาหนดปัญหา
ในขั น้ ตอนเบื้ อ งต้ น ผู้ วิ จ ั ย ได้ ร วบรวมที ม ง าน
ประกอบด้ว ยวิศวกรการผลิต หัวหน้ า งาน ช่า งเทคนิ ค
วิศวกรคุณภาพ พนักงานฝา่ ยผลิต และผูจ้ ดั การฝ่าย เพื่อ
ช่วยระดมสมองและแสดงความคิดเห็นตลอดทัง้ เสนอแนะ
รวมถึงการศึกษาแนวทางการลดของเสียจากงานวิจยั ที่
เคยทามาในอดีตตามเอกสารอ้างอิงทัง้ 6 เรื่อง เพื่อใช้
ั หาที่ส าคัญ ในการท า
เป็ น แนวทางในการก าหนดป ญ
โครงการวิจยั จากการศึกษาปญั หาทีเ่ กิดจากการประกอบ
ลาโพงขนาดเล็กของโรงงานกรณีศึก ษา ตัง้ แต่ เดือ น
กันยายน ถึง ธันวาคม 2557 ดังแสดงในรูปที่ 3 (ปริมาณ
ของเสียแยกตามชนิดข้อบกพร่อง) พบว่าปญั หาลาโพง
ั หาแรกที่ทางทีมงานเลือก เพื่อนามา
เสียงแตกเป็ นป ญ
กาหนดเป็ นหัวข้อของปญั หาในการดาเนินการวิจยั

ในขันตอนการวิ
้
เคราะห์สาเหตุของปั ญหา ผู้วิจัยจาก
ได้ ระดมสมองกับทีมงานเพื่อหาสาเหตุที่เป็ นไปได้ ที่มีผล
ก่อให้ เกิดปั ญหาลาโพงเสียงแตก โดยใช้ แผนภาพสาเหตุ
และผล (Cause and Effect Diagram) ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 3 แผนภูมพิ าเรโตแสดงปริมาณของเสียแยกตามชนิดของ
ข้อบกพร่อง

รูปที่ 5 วิเคราะห์ขอ้ บกพร่องและผลกระทบ

จากรูปที่ 4 ปญั หาทีอ่ าจจะทาลาโพงเสียงแตก มี
หลายสาเหตุดว้ ยกัน แต่ทางทีมงานเลือกเฉพาะ 6 สาเหตุ
ทีส่ าคัญได้แก่ 1) ตัวยึดจับชิ้นงานไม่ได้ศูนย์ 2) ชิ้นงาน
ไม่ ไ ด้ ข นาด 3) พนั ก งานเอาชิ้ น งานออกล าบาก 4 )
พนักงานวางชิน้ งานไม่ดี 5) เครื่องตอกตาไก่ไม่ตรง และ
6) ช่ า งเทคนิ ค ตัง้ เครื่องไม่ถู ก ต้อ ง มาท าการวิเ คราะห์
ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect
Analysis : FMEA) ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยสาเหตุของ
ปญั หาทีม่ คี ่าความเสีย่ งชีน้ า (Risk Priority Number :
RPN) สูงทีส่ ดุ ได้แก่ พนักงานเอาชิน้ งานออกลาบาก ทาง
ทีมงานวิจยั จึงในนาประเด็นนี้เข้าสู่ขนั ้ ตอนการปรับปรุง
ต่อไป
2.3 การปรับปรุ ง

รูปที่ 4 การวิเคราะห์สาเหตุของปญั หาด้วยแผนภาพสาเหตุและผล
โดยใช้หลักการของ 4M

2.2 การวิ เคราะห์สาเหตุของปัญหา
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ั หาด้ว ยแผนภาพ
จากการวิเคราะห์สาเหตุ ข องป ญ
สาเหตุ แ ละผล รวมถึ ง การวิเ คราะห์ ข้อ บกพร่ อ งและ
ผลกระทบ สาเหตุแรกทีท่ าให้ลาโพงเสียงแตก ส่วนหนึ่ง
เกิดจากการนาชิ้นงานออกจากตัวจับชิ้นงานไม่ตรงกับ
ทิศ ทางที่ถู ก ต้อ ง เนื่ อ งจากเกิด ความลาบากในการน า
ชิน้ งานออก ทีมงานจึงได้ทาการปรับปรุงตัวยึดจับชิน้ งาน
ให้มคี วามสะดวกขึน้ และไม่ทาให้ชน้ิ งานทีผ่ ่านการติดตัง้
ตัวยึดแล้วเกิดการเสียรูป รูปที่ 6 แสดงตัวยึดจับก่อนและ
หลังการปรับปรุง

กาหนดปั ญหา 2) การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา 3) การ
ปรับปรุ ง โดยทาทาการออกแบบตัวรองจับชิ ้นงานใหม่ ดัง
แสดงในรูปที่6 เพื่อให้ พนักงานนางานออกได้ สะดวก ส่งผล
ให้ ของเสียที่เกิดจากการประกอบลาโพงขนาดเล็กลดลง
โดยปริ มาณของเสีย ในเดือนมกราคม 2558 สามารถลด
ของเสี ย ได้ 5.73% ตัง้ แต่ เ ดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ เป็ นต้ นไป
สามารถลดของเสียได้ ต่ากว่าเป้าที่ตงั ้ 5.5% ดังแสดงในรู ป
ที่ 7 อี ก ทั ง้ ยั ง สามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยของบริ ษั ท ลงได้
240,699 บาทต่อเดือน ในขันตอนการควบคุ
้
มทางคณะ
ผู้ทาการวิจยั ได้ เสนอแนวทางในการควบคุมดังแสดงในข้ อ
2.4 ทังนี
้ ้ส่วนปริ มาณของเสียที่ยงั คงมีปริ มาณที่สงู อยู่นนั ้
ทางผู้ด าเนิ น งานวิ จัย จะหาสาเหตุเ พื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไ ข
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในอนาคต

ก่อนการปรับปรุง
หลังการปรับปรุง
รูปที่ 6 ภาพตัวจับชิ ้นงานก่อนและหลังการปรับปรุง

2.4 การควบคุม
หลังจากที่ได้ ดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขในเบื ้องต้ นแล้ ว
ทางทีมผู้วิจยั ได้ กาหนดวิธีการควบคุมและติดตามเพื่อที่จะ
ไม่ให้ เกิดปั ญหาในข้ อบกพร่องที่ทาการแก้ ไขดังนี ้
2.4.1 กาหนดมาตรฐานในการทางานในขันตอนที
้
่ทา
การประกอบชิ ้นงาน
2.4.2 กาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ดแู ลสายการผลิตมีการนา
ชิ ้นงานที่ผ่านกระบวนการประกอบไปทาการวัดชิ ้นงานใน
ระหว่างวัน 2 เวลา ก่อนเริ่ มงานและหลังพักกลางวัน
2.4.3 กาหนดให้ ช่างเทคนิคที่รับผิดชอบเครื่ องจักรมี
การซ่อมบารุงตามรอบระยะเวลาการบารุงรักษา

รูปที่ 7 ภาพกราฟแสดงก่อนและหลังการปรับปรุงแก้ ไข
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การประยุกต์ใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
The application of Quality Control Circle to improve production efficiency
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้คอื การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตโดยประยุกต์ใช้กจิ กรรมกลุ่มคุณภาพของกรณีศกึ ษา
โดยทาการศึกษาข้อมูลทัวไปของกรณี
่
ศกึ ษา ศึกษากระบวนการทางานในแต่ละขัน้ ตอนของกระบวนการผลิต CCL
(Crepe cup lump) เพื่อลดปญั หาการหยุดสายการผลิตและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตให้ดขี น้ึ ด้วยการออกแบบ
อุปกรณ์ช่วยในการป้องกันยางติดการ์ดครอบลูกกลิ้ง CP-01 ทีเ่ กิดในกระบวนการนี้ การศึกษาพบว่าสามารถลด
การหยุดสายการผลิตจากเดิม 160 นาที เหลือ 0 นาที และได้ผลผลิต จากเดิม 8.15 ตัน/ชม. เป็ น 9.15 ตัน/ชม.
เพิม่ ขึน้ 1 ตัน/ชม. คิดเป็ น 12.27 เปอร์เซ็นต์ หลังจากประยุกต์ใช้กจิ กรรมกลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle:
QCC)
Abstract
The purpose of this research Increase productivity by applying Quality Control Circle of case studies to
learn of the case study. The process works at each stage of the production process CCL (Crepe cup
lump) to reduce stoppages and maximize productivity for the better. The design helps to prevent rubber
roller cover CP-01 card which occur in this process. The study found that can reduce stoppages from
160 minutes to 0 minutes, and Yields from 8.15 tons / hour was 9.15 tons / hour, up to 1 ton / hour,
equivalent to 12.27 percent after the application of Quality Control Circle
Keywords: กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ, การแปรรูปยางพารา, ประสิทธิภาพ
1. บทนา
ในป จั จุ บ ัน ตลาดอุ ต สาหกรรมการผลิต ยางมีก าร
แข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึน้ ทาให้สถานประกอบการ
แต่ ละแห่งต้องมีการปรับตัวและพัฒนารูปแบบการผลิต
ทัง้ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่นและอยู่
รอดได้ ดังนัน้ แนวทางที่สถานประกอบการต้องนามาใช้
เพื่อ พัฒ นารู ป แบบธุ ร กิจ ให้ส ามารถแข่ ง ขัน กับ คู่ แ ข่ ง
การค้ารายอื่นๆ คือ การทาให้สนิ ค้าเป็ นทีร่ จู้ กั และยอมรับ
จากผูซ้ อ้ื โดยอาศัยการสร้างความพึง่ พอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า

และตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้า โดยการผลิต
สิน ค้า ที่ไ ด้ม าตรฐานตรงตามความต้อ งการของลู ก ค้า
ผลิต ชิ้น งานตามความต้อ งการและส่ง มอบสิน ค้า ได้ใ น
เวลาทีล่ กู ค้าต้องการ (JIT)
บริษทั รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จากัด สาขาบึงกาฬ
เป็ นหนึ่งในผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง โดยมีสนิ ค้า
หลักทีท่ าการผลิต คือ ยางแท่ง STR 10 ยางแท่ง STR
20 และยางผสม ซึ่งเป็ นส่วนประกอบในการผลิตยางรถ
ต่อไป และเมื่อเกิดการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมการ
ผลิตยางด้านคุณภาพ และราคาทีส่ งู ขึน้ ทาให้บริษทั ได้รบั
96

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

ปญั หาดังนี้

ผลกระทบและส่งผลให้บริษทั ต้องมีการปรับรูปแบบธุรกิจ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สภาพการแข่งขัน
ที่รุนแรงเพื่อให้องค์กรอยู่รอดและดาเนินธุรกิจต่ อไปได้
ซึ่งปจั จุบนั ปญั หาที่ทางบริษัทประสบ คือ ปญั หายางติด
การ์ด (Hopper) CP-01 โดยลูกกลิ้งรีดยาง (Creeper)
CP-01 นับว่าเป็ นเครื่องจักรทีส่ าคัญของกระบวนการผลิต
ส่งผลให้สายการผลิตต้องหยุดทันที ซึ่งก่อให้เกิดความ
สูญเสียจากการหยุดสายการผลิต ทัง้ การเสียเวลาในการ
ทาการแก้ไข ความปลอดภัยของพนักงานในการแก้ไข
ร่ ว มทัง้ ส่ ง ผลต่ อ อัต ราการผลิ ต ของบริ ษั ท ดัง นั ้น ทั ้ง
ผูป้ ระกอบการจึงมีความต้องการทีจ่ ะลดเวลาในการหยุด
สายการผลิต
การศึก ษาการประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคนิ ค ทางวิศ วกรรม
อุตสาหการด้วยกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ [2,6,11] เพื่อเพิม่
ประสิท ธิภ าพการผลิต ครัง้ นี้ เ ป็ น การศึก ษาเพื่อ การ
แก้ปญั หา (Problem Solving Research) โดยทาการ
ศึ ก ษาเพื่ อ หาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง ยางติ ด การ์ ด
(Hopper) CP-01 โดยการศึกษาหาสาเหตุ และนามาหา
แนวทางในการแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง เพื่ อ เวลาในการหยุ ด
สายการผลิตของกระบวนการนี้ และเพื่อเพิ่มอัตราการ
ผลิ ต ในกระบวนการนี้ ตลอดจนเป็ นการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่น และอยู่ รอด
ในตลาดอุตสาหกรรมยางได้อย่างยังยื
่ น

ั
ตารางที่ 1 ตารางการจัดลาดับความสาคัญของปญหา

ั
รูปที่ 1 กราฟพาเรโตแสดงปญหาและจ
านวนคะแนนจากการ
ั
จัดลาดับความสาคัญของปญหา

ั หา และ
2.2 ท าความเข้า ใจสถานการณ์ ป ญ
ตัง้ เป้าหมาย โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพ
ขององค์กรเรื่อง Production = 100% on target และ
Downtime ≤ 3%

2. วิ ธีการดาเนิ นงาน
การศึ ก ษาเรื่ อ งการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ ด้วยกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Quality
Control Circle: QCC) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ผูศ้ กึ ษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล และทาการวิเคราะห์
ข้อ มูลจากโรงงานกรณี ศึก ษา ซึ่งเป็ น สายกระบวนการ
ผลิต CCL ผลิตยางแผ่น BK เพื่อเป็ นวัตถุดบิ สาหรับ
กระบวนการผลิตยางแท่ง ผูศ้ กึ ษาได้เลือกดาเนินการตาม
ขัน้ ตอนของกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ทีส่ าคัญดังนี้
2.1 คัดเลือกหัวข้อ โดยใช้การระดมความคิดเห็น
จากพนักงานทุกระดับในการ list ปญั หาจากการทางาน
ของกระบวนการผลิต CCL ลงใน check Sheet
ั หาที่ ร ะดมความคิ ด เห็ น น ามา
จากข้ อ มู ล ป ญ
จัดลาดับความสาคัญของปญั หาด้วยการให้ค่าคะแนนตาม
ความรุ น แรง ความถี่แ ละความเป็ น ไปได้ ซึ่ง ได้ห ัว ข้อ

รูปที่ 2 แสดงเป้าหมายในการแก้ไขปญั หา
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2.3 วางแผนกิจกรรม
การศึ ก ษาในครั ง้ นี้ มี ก ารก าหนดตารางการ
ด าเนิ น งานดัง ตารางที่ 2 โดยเริ่ ม ด าเนิ น การเดื อ น
พฤษภาคม ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

วิ เคราะห์สาเหตุด้วยแผนผังแสดงเหตุและผล

สาเหตุหลัก

2.5 พิจารณา และสารวจสภาพปจั จุบนั เก็บข้อมูล
หลังจากการวิเคราะห์สาเหตุของปญั หาทีท่ าให้ยาง
ติด Hopper CP-01 ทัง้ หมดจาก 4M ได้ขอ้ สรุปสาเหตุ
หลักๆ ดังนี้ 1. มีช่องว่างที่เกิดขึน้ ของ Hopper CP-01
ส่งผลให้ยางเข้าไปติดได้ 2. ลูก Feeder ขาดความคมใน
การป้อนยาง เมื่อสามารถเลือกสาเหตุปญั หาหลักๆได้
ของการเกิดยางติด Hopper CP-01 ก็ทาการเก็บข้อมูล
สารวจสภาพปญั หา ร่วมทัง้ การเลือกวิธกี ารแก้ปญั หาที่
ั หาที่เ กิด ขึ้น มากที่สุด จากการระดม
ตรงต่ อ การแก้ป ญ
ความคิดเห็นของพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ั หาที่เ กิด ขึ้น
ท าการส ารวจสภาพป จั จุ บ ัน ของป ญ
พบว่า ยางติดสะสมเป็ นก้อนต้องเสียเวลาในการงัดแงะ
ยางที่ติดออกและอันตรายต่ อพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน ดัง
แสดงในรูปที่ 4
ทาการเก็บ ข้อ มูลเวลาการหยุ ด สายการผลิต จาก
ปญั หายางติด (Down Time, DT) ช่วงเดือนพฤษภาคม
ก่อนลงมือแก้ไข ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งจากการเก็บ
ข้อมูลของกระบวนการผลิต CCL จานวน 11 ครัง้ ตาม
จานวนการหยุดจากสาเหตุ ยางเหนียวติด CP-01 ใน
เดือนพฤษภาคม พบว่ามี DT ยางติด CP-01 = 160 นาที
เก็ บ ข้ อ มู ล ปริ ม า ณกา รผ ลิ ต ระ ห ว่ า งวั น ที่ 1
พฤษภาคม ถึง 4 มิถุ น ายน ดัง รูปที่ 5 พบว่า ปริม าณ
เฉลีย่ ทีผ่ ลิตได้เท่ากับ 8.5 ตัน/ชัวโมง
่

ตารางที่ 2 ตารางวางแผนกิจกรรม
รายการ
1 วางแผนกิจกรรม
ั
2 ค้นหาปญหา
ั บนั
3 สารวจสภาพปจจุ
4 กาหนดเป้าหมาย
5 วิเคราะห์สาเหตุ
6 กาหนดวิธกี ารแก้ไข
5 ดาเนินการแก้ไข
7 สารวจสภาพภายหลังแก้ไข

พ.ค.

2557
มิ .ย.

ก.ค.

P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A

2.4 วิเคราะห์หาสาเหตุทท่ี าให้เกิดปญั หา นาปญั หา
ทีต่ อ้ งการแก้ไขมาวิเคราะห์หาสาเหตุดว้ ยแผนผังก้างปลา
โดยการระดมความเห็นในการจัดทาแผนผังก้างปลา
จากการจัดลาดับความสาคัญของปญั หาซึ่งพบว่า
ปญั หาจากยางติดการ์ด CP-01 มีค่าคะแนนสูงทีส่ ุดจึงได้
เลือกปญั หานี้ มาทาการวิเคราะห์ผ่านผังก้างปลา (Cause
& Effect Diagram) โดยกาหนดให้หวั ปลาเป็ นปญั หาที่
พบจากยางติด Hopper CP-01 และพบสาเหตุหลักๆ
ั
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ปญหาด้
วยแผนผังแสดงเหตุและผล
วิ เคราะห์สาเหตุด้วยแผนผังแสดงเหตุและผล

สาเหตุหลัก
คน

เครือ่ งจักร

วัสดุ

วิธกี าร

ั
ปญหา
- ยังขาดมาตรฐานการทางาน

ปญั หา
- ขาดการติดตามตลอดเวลา
- ทักษะการควบคุมเครือ่ งของพนักงาน ใหม่
- ความเมือ่ ยล้า
- ความกว้างลูก feeder ไม่เหมาะสม
- รูปแบบ Hopper ไม่เหมาะสม กว้างเกินไป
- ไม่มรี อบเวลาการลับลูก Feed
- ยางแข็ง
- ยางร่วนขนาดเล็กลูก Feed ดึงไม่ขน้ึ
- ยางเหนี่ยวติดเป็นก้อนกระจุก Hopper
- ยาง Rework เมื่อนาเข้าไลน์ จะรวมตัวในบ่อ
เป็นก้อนใหญ่
- ไม่มมี าตรฐานการหยอดยางลง CP
- ไม่มกี ารแกะยางออกก่อนสะสมเป็นก่อนใหญ่
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1. ลดปญั หายางติดลงได้
2. จัดทาได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน
3. ไม่ตอ้ งลงทุนเพิม่ ใช้วสั ดุเหลือใช้ใน
การจัดทา

รูปที่ 4 สภาพปญั หายางติดสะสมเป็ นก้อนของเครื่อง
Hopper CP-01 กระบวนการผลิต CCL

ตารางที่ 4 ตารางเก็บข้อมูลเวลาการหยุดสายการผลิต
Date

Week

Shift

Line

Start

Finish

A
B
B
A
A
A
A
B
A
B
A

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL

1:40
5:10
23:30
22:40
0:00
5:00
8:35
20:10
9:50
19:10
1:20

2:00
5:20
23:40
22:50
0:10
5:10
8:45
20:20
10:20
19:40
1:30

5/5/2014

03-09 5/5/2014

13/5/2014

10-16 5/5/2014

14/5/2014

10-16 5/5/2014

17/5/2014

17-23 5/5/2014

17/5/2014

17-23 5/5/2014

17/5/2014

17-23 5/5/2014

19/5/2014

17-23 5/5/2014

20/5/2014

17-23 5/5/2014

20/5/2014

17-23 5/5/2014

22/5/2014

17-23 5/5/2014

27/5/2014

24-30 5/5/2014

รวม

DT
Time
(CCL)
20
10
10
10
10
10
10
10
30
30
10
160

-

3. การแก้ไขปัญหา
จากการวิเคราะห์สาเหตุของปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และหา
วิธกี ารในการแก้ปญั หาพร้อมทัง้ วิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสียของ
การแก้ไขปญั หาแล้วนัน้ ผู้ศกึ ษาได้ทาการปรับปรุงตาม
วิธกี ารแก้ไขปญั หาทีไ่ ด้ตกลงร่วมกันของพนักงาน ดังรูป
ที่ 6 โดยได้ใส่การ์ดลดพืน้ ที่ Hopper CP-01 ป้องกันการ
สะสมของยางเป็ นก้อน (Pokayoke) ขึน้ เพื่อป้องกันการ
ติดของยาง

Ton/Hr ก่อนการปรับปรุง 1 May-4 Jun
15
10
5
0

รูปที่ 6 การแก้ไขปญั หาตามวิธกี ารทีก่ าหนด

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2 4
TON/Hr

รูปที่ 5 ปริมาณกระบวนการผลิต CCL ตัน/ชม.ก่อนปรับปรุงช่วง
วันที่ 1 พ.ค. ถึง 4 มิ.ย. 2557

2.6 วิธกี ารในการแก้ไขปญั หา
ได้มกี ารระดมความคิดเห็นหาวิธกี ารปรับปรุง
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ด้วยการเสนอแนะวิธกี ารในการแก้ไขและ
ทาการวิเคราะห์ถงึ ข้อดี ข้อเสียของวิธกี ารทีไ่ ด้นาเสนอ
และได้ขอ้ สรุปถึงวิธกี ารทีจ่ ะนามาแก้ไข ดังนี้
1. ปรับปรุง Hopper CP-01 ลดช่องว่างทีท่ าให้ยาง
ติด
2. ลับคมลุก Feeder เพื่อให้ป้อนยางดีขน้ึ
ั
ตารางที่ 5 ข้อดี-ข้อเสียของวิธกี ารแก้ไขปญหา
ข้อดี

ข้อเสีย
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4. ผลการศึกษา
ผลการปรับปรุงหลังการดาเนินการจัดทาการ์ดใส่ใน
Hopper CP-01 เพื่อพื้นที่ ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 7-1
แสดงรูปจาลองการทางานของ Hopper CP-01 ทีไ่ ด้ใส่
การ์ดเข้าไปเพื่อลดพืน้ ที่, 7-2 แสดงรูปจาลองการทางาน
ของ Hopper CP-01 ทีไ่ ด้ใส่การ์ดเข้าไปเพื่อลดพืน้ ที่ และ
มีการไหลของยางผ่านลูกกลิ้ง และ 7.3 แสดงรูปการ
ทางานของ Hopper CP-01

รูปที่ 7-3 แสดงรูปการทางานของ Hopper CP-01 ทีไ่ ด้ใส่การ์ดเข้า
ไปเพือ่ ลดพืน้ ที่ และมีการไหลของยางผ่านลูกกลิง้

ตารางที่ 5 ผลทีไ่ ด้รบั จากการแก้ไขปญั หา

รูปที่ 7-1 แสดงรูปจาลองการทางานของ Hopper CP-01ใส่การ์ด
เข้าไปเพือ่ ลดพืน้ ที่

ผลทีไ่ ด้รบั ทางตรง

ผลทีไ่ ด้รบั ทางอ้อม

1. พนักงานไม่ตอ้ งเสีย่ งในการ
งัดยางติด
2. ลดปญั หาหยุดเครือ่ งจักรจาก
ยางติดการ์ด CP-01 ลงจาก
160 นาที เหลือ 0 นาที
3. ได้ผลผลิตมากขึน้ จาก 8.15
ตัน/ชม. เป็น 9.15 ตัน/ชม.

1. พนักงานเห็นประโยชน์ของ
กิจกรรม QCC
2. ลดความล้าของพนักงาน

3. พนักงานตระหนักถึงคุณค่า
ของการนาวัสดุกลับมาใช้ใหม่
(Re-Use)

รูปที่ 8 แสดงรูปกราฟก่อนและหลังการปรับปรุง

รูปที่ 7-2 แสดงรูปจาลองการทางานของ Hopper CP-01 ทีไ่ ด้ใส่
การ์ดเข้าไปเพือ่ ลดพืน้ ที่ และมีการไหลของยางผ่านลูกกลิง้
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5. สรุป
เมื่ อ ด าเนิ น การปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขด้ ว ยเทคนิ ค ทาง
วิศ วกรรมอุ ต สาหการ โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ กิ จ กรรม
กิจกรรมคุณภาพ (QCC) และ Pokayoke พบว่าสามารถ
ลดปญั หาหยุดเครื่องจักรจากยางติดการ์ด CP-01 ลงจาก
160 นาที เหลือ 0 นาที ซึง่ มากกว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ถึง
50% และได้ผลผลิตมากขึน้ จาก 8.15 ตัน/ชม. เป็ น 9.15
ตัน/ชม.
เอกสารอ้างอิ ง
ให้ เ รีย งล าดับ ตามที่ป รากฏในเนื้ อ เรื่อ ง และให้
เคร่งครัดกับแบบฟอร์มดังแสดงในตัวอย่างข้างล่างนี้
[1] กิตศิ กั ดิ ์ พลอยพานิชเจริญ. ระบบการควบคุมคุณภาพ
ทีห่ น้างาน: คิวซีเซอร์เคิล, กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพรส
จากัด, 2550
[2] โกบาตะ โมโมโซ. 5G เพื่อการพัฒนาคุณภาพ: 5
Gen Shugi Nyuumon. แปลโดย ไพโรจน์ หลวง
พิทกั ษ์, กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญีป่ นุ่ ), 2542
[3] คะทซึยะ โฮโซตานิ. การแก้ปญั หาแบบ QC. แปลโดย
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ , กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ ), 2539
[4] ประจวบ กล่อมจิตร, การประเมินและปรับปรุง งานใน
สถานประกอบการโดยหลักการยศาสตร์, โรง พิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
[5] ประจวบ กล่อมจิตร, การประเมินงานยกของ ด้วยมือ
ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้สมการ NIOSH 1991,
วารสารงานวิจยั และพัฒนา มจธ., ปี ท่ี 28 ฉบับที่ 3
ก.ค.-ก.ย. 2548
[6] พร้อมเลิศ หล่อวิจติ ร, คู่มอื เรียน Visual Basic 2010,
บริษทั โปรวิชนั ่ จากัด, พิมพ์ครัง้ ที่ 1, 2554.
[7] สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, คู่มอื และการใช้งาน Visual Basic
2010, บริษทั ไอดีซี พรีเมียร์ จากัด, พิมพ์ครัง้ ที่ 1,
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การลดของเสียของกระบวนการผลิ ตท่อช่วยหายใจโดยการออกแบบการทดลอง
กรณี ศึกษา: บริ ษทั ผลิ ตอุปกรณ์ การแพทย์
Defect Reduction In Endo Tracheal Tube Production Process By Design
Experiment Solution: A Case Study of Medical Device Company
วิมลศรี สิทธิกลู ประจวบ กล่อมจิตร*
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ. นครปฐม 73000 E-mail: prachuab@su.ac.th*
Wimolsree Sitthikool, Prachuab Klomjit*
Department of Industrial Engineering and Management, Faculty of Engineering and Industrial
Technology, Silpakorn University, Muang, Nakornpathom, 73000, E-mail: prachuab@su.ac.th*
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้นาเสนอการแก้ปญั หาคุณภาพในกระบวนการผลิตท่อช่วยหายใจ บริษทั ผลิตอุปกรณ์การแพทย์
โดยลักษณะของเสียทีพ่ บในกระบวนการปิ ดผนึกบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภททีเ่ กิดรอยซีลส่วนเกิน ซึง่ ปจั จุบนั มีอตั ราส่วน
ของเสียอยู่ท่ี 8,807 DPPM เทคนิคทางการวิเคราะห์โดยการออกแบบการทดลองถูกนามาใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพของกระบวนการ โดยตัง้ เป้าหมายเพื่อทาให้ของเสียประเภททีเ่ กิดรอยซีลส่วนเกิน ลดลง 50% จากการ
วิเคราะห์ดว้ ยการใช้แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) จากนัน้ มาทาการประยุกต์ใช้การ
วิเคราะห์ความเสียหายและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA) พบว่ามี 3 ปจั จัยหลัก ที่
อาจจะมีผลกระทบต่อการเกิดปญั หา คือ ความลึกของแม่แบบ (Die depth) อุณหภูมทิ ใ่ี ช้เป่าร้อน (Temperature)
แรงดันเปา่ ร้อน (Pressure) จากนัน้ ใช้เทคนิคการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ 2k ทาการทดลองซ้า 5 ครัง้ ในการ
หาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเกิดการปญั หา และใช้สมการความสัมพันธ์ในการหาระดับของปจั จัยทาให้เกิดของเสียทีน่ ้อย
ทีส่ ดุ เมื่อนาค่าทีเ่ หมาะสมของพารามิเตอร์เหล่านี้ มาดาเนินการผลิตจริงพบว่า สามารถลดปริมาณของเสียลดลง
เหลือ 2,446 DPPM
คาหลัก การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล, อุปกรณ์การแพทย์, การปรับปรุงกระบวนการ
Abstract
This research proposes a quality improvement for Endo Tracheal Tube Production
process a case study of Medical Device Company. The defect is sealing excess area that
current defective rate about 8,807 DPPM. The design of experiment is employed to
make a significant improvement of this process. The goal of this improvement is to
reduce the sealing excess area 50% .The root cause analysis is performed by utilizing
the cause and effect diagram and Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). There are 3
key processes input variables or factors that potentially affect to sealing excess area
are; Die depth, Temperature, Pressure. Then, 5 replicate of 2 k factorial designs is
conducted to determine the significant factors that generate the defect. A regression
model is used to find the optimal process parameters which yield us the lowest defective
rate of defect.

102

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

The confirmation experiment is done and guarantees that new process setting can
significantly reduce defect to 2,446 DPPM
Keywords: Factorial Design, Medical device, Process improvement
1. คานา
กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ถือ
ว่าเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งทีม่ สี ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่
ค่ อ นข้ า ง สู ง ม าก แม้ ว่ ากา รแข่ ง ขั น ในต ลาดของ
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์จะมีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ด้วยสภาวะปญั หาทางเศรษฐกิจในปจั จุบนั นี้
สิง่ ทีท่ าให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์สามารถเติบโตและ
แข่ ง ขัน อยู่ ใ นตลาดได้ นอกเหนื อ จากคุ ณ ภาพของ
ผลิต ภัณฑ์แล้ว สิ่งสาคัญที่สุด ที่ส่ง ผลให้ผู้ผลิต สามารถ
ดาเนินอุตสาหกรรมด้านนี้ได้อย่างมันคงนั
่
น้ คือ การลด
ต้นทุนการผลิตทีม่ มี ากเกินไป ส่วนหนึ่งทีท่ าให้ตน้ ทุนการ
ผลิต มากเกิน ไป คือ การสู ญ เสีย จากของเสีย ระหว่ า ง
กระบวนการผลิตในแต่ละขัน้ ตอน
จากการเก็บประวัติจานวนของเสียที่เกิดขึน้ ใน
กระบวนการประกอบและกระบวนการปิ ดผนึกถุ งบรรจุ
ภัณฑ์ในระหว่างการผลิตตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2554 จนถึง
เดือนกันยายน 2555 พบว่าที่จานวนผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด
2,342,700 ชิ้น พบของเสียทัง้ หมด 97,652 ชิ้น หรือ
4.168 % ซึง่ เป็ นของเสียจากกระบวนการปิ ดผนึกบรรจุ
ภัณฑ์มากเป็ นอันดับหนึ่ง และมีของเสียประเภทรอยซีล
ส่วนเกินมากที่สุด คือ 0.881 % คือ คิดเป็ น 8,807
DPPM ซึง่ จากความสาคัญของกระบวนการปิ ดผนึกบรรจุ
ภัณฑ์และปริมาณของเสียที่เ กิดขึ้น การวิจยั ครัง้ นี้จึง
เลื อ กท าการศึ ก ษาในส่ ว นของการลดของเสี ย ใน
กระบวนการบรรจุผ ลิต ภัณฑ์ โดยเลือ กวิธีก ารควบคุ ม
คุณภาพ วิเคราะห์หาสาเหตุ ของปญั หาและแนวทางใน
การแก้ไขปรับปรุงโดยใช้การออกแบบการทดลอง เพื่อให้
เกิดการศึกษาปญั หาและแก้ไขปญั หาอย่างมีระบบ
จากการค้น คว้า งานวิจ ัย ที่ ผ่ า นมาเกี่ย วกัน การบริห าร
คุณภาพด้วยวิธกี ารซิกซ์ ซิกม่า พบว่ามีงานวิจยั จานวน
มากที่น าแนวทางของซิก ซ์ ซิก ม่ า มาใช้ใ นการแก้ไ ข
ปญั หา ในกระบวนการผลิต และนามาประยุกต์ใช้ใช้ใน
ั หาในอุ ต สาหกรรมดัง เช่ น อุ ต สาหกรรม
การแก้ ไ ขป ญ
อิเล็กทรอนิกส์ [6] [10] อุตสาหกรรมรถยนต์ [2] [3] [5]
[9] [10] และอุตสาหกรรมพลาสติก [7] [8] ซึ่งเป็ น
งานวิจยั มีวธิ กี ารดาเนินงานตามวิธกี ารทาง ซิกซ์ ซิกม่า 5
ั หาที่
ขัน้ ตอน กล่ า วคื อ การเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการระบุ ป ญ
ต้องการแก้ไข ปรับปรุง จากนัน้ จึงหาสาเหตุของปญั หา
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จากนัน้ จึงท าการ ประเมิน ระบบวัด เพื่อ ตรวจสอบว่ า
ตัวชี้ว ดั ปญั หา สามารถเชื่อถือได้หรือไม่
และเข้าสู่
ขัน้ ตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุ ท่แี ท้จริงด้วยวิธกี ารทาง
สถิติ เมื่อได้ต้นเหตุของปญั หาทีแ่ ท้จริง หรือปจั จัยทีผ่ ล
ต่ อ ค่ า ที่ ต้ อ งการศึ ก ษาแล้ ว จึ ง ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการ โดยเทคนิ ค ที่ใ ช้มีห ลากหลาย ขึ้น อยู่ก ับ
ความเหมาะสมของปญั หา และทักษะของผูว้ จิ ยั เอง เมื่อ
ทราบว่า ปจั จัยมีผ ลต่ อ ค่าที่ต้องการศึกษาในรูปแบบใด
แล้ว สุดท้ายจึงควบคุมค่าของปจั จัยนัน้ ให้อยู่ในสภาวะที่
ดีต่อผลตอบสนองมากทีส่ ุด โดยเมื่อเริม่ ต้นกระบวนการ
ั หามีม ากมาย แต่ เ มื่อใช้ก าร
อาจพบว่ า สาเหตุ ข องป ญ
วิเ คราะห์ ด้ ว ยแผนภู มิ พ าเรโต ร่ ว มกับ การวิเ คราะห์
ผลกระทบในกระบวนการ(FMEA) จะช่วยให้คดั กรองให้
เหลือแต่ปจั จัยสาคัญ จักรวรรดิ ดียงิ่ [7] พบว่าปญั หาการ
เชื่อมที่ไม่สมบูรณ์ของแขนจับหัวอ่านเขียนฮาร์ดดิสก์ มี
มากถึง 30 สาเหตุ แต่เมื่อทาการวิเคราะห์ผลกระทบใน
กระบวนการ (FMEA) เพื่อช่วยเพิม่ ความเทีย่ งตรงของ
กระบวนการ ทาให้เหลือปจั จัยทีม่ ผี ลต่อของเสีย ลดลง 5
ปจั จัยหลัก ซึง่ ในการทาการวิจยั นัน้ มีบางครัง้ ที่ ปริมาณ
ของเสียที่พบ ขึน้ อยู่กบั วิธีการตัดสินใจของผู้ตรวจสอบ
ั หาลอยถลอกใน
วิศ ณุ บุ ญ จัน ทร์ [5] ต้ อ งการลดป ญ
ผลิตภัณฑ์รถกระบะ โดยดาเนินการแก้ปญั หา เริ่มจาก
การศึกษากระบวนการทางาน และวิเคราะห์ระบบวัด ซึ่ง
ในครัง้ แรกนัน้ พบว่า พนักงานทัง้ 2 กะมีความสามารถใน
ด้า น การท าซ้ า (Repeatability) ไม่ เ ท่ า กัน โดยสาเหตุ
ของความแตกต่ างนัน้ เนื่องมาจากพนักงานทัง้ 2 กะ มี
ั หาขนาดแบบก้ า กึ่ง ที่ไ ม่
ความเข้า ใจในการตัด สิน ป ญ
ตรงกัน เนื่ อ งจากได้ร ับ การฝึ ก ฝนจากหัว หน้ า งานที่มี
ความเข้าใจต่างกัน สาหรับกรณีน้ีเมื่อมีการทบทวนระบบ
การวัด และท าให้ก ารตัด สิน ใจการท างานของทัง้ 2 กะ
เหมือนกันแล้ว ส่งผลให้ความผันแปรในการวัดลดลง ซึง่
มีผ ลดีต่ อ การวิเ คราะห์ผ ลของป จั จัย ได้ช ัด เจนขึ้น โดย
พบว่าสาเหตุ ของปญั หาที่ทาให้เกิดของเสียนัน้ มาจาก
การขาดอุปกรณ์ป้องกันในการทางาน อีกทัง้ เกิดจากผง
โลหะทีส่ ะสมตัวใน Protector และความยาวของ Power
Bit ซึง่ เมื่อแก้ไขจุดบกพร่องแล้ว สามารถลดปญั หาจาก
เดิมได้ 60% คือ 0.25 ต่อหน่ วยลดลงเหลือ 0.12 ต่อ
หน่ วย ส่ ง ผลต้ น ทุ น ในการผลิ ต ที่ ล ดลงไ ด้ ม ากถึ ง
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3,259,370 บาทต่อปี สาหรับการปรับปรุงกระบวนการที่
เกิ ด จากหลายตั ว แปรนั ้น เทคนิ ค ที่ นิ ย มใช้ คื อ การ
ออกแบบการทดลอง โสภิด า ท้ว มมี [8] ได้ป ระยุ ก ต์
ออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ 2 k เพื่อทาการ
คัด กรองป จั จัย เบื้อ งต้ น ที่มีผ ลต่ อ ปริม าณของเสีย ใน
กระบวนการผลิตพลาสติกแผ่น จากนัน้ จึงขยายผลสู่การ
ออกแบบการทดลองแฟคทอเรียลแบบ 3 k ซึ่งสามารถ
ทาให้ของเสียประเภทเม็ดพีวซี ไี ม่หลอมละลาย ลดลงได้
73.08 % เช่นเดียวกันกับ นภัสนันท์ คุม้ กัน [7] ทีศ่ กึ ษา
หาระดับ ของพารามิเ ตอร์ ท่ีเ หมาะสมในกระบวนการ
ประกอบชุดให้น้ าเกลือ โดยใช้การออกแบบการทดลอง
แฟคทอเรียลแบบ 2 k ของ 3 ป จั จัย คือ แรงดัน ของหัว
เชื่อม ระยะในการเชื่อม และช่วงเวลาในการกดทับชิน้ งาน
ซึง่ เมื่อได้ค่าสภาวะทีเ่ หมาะสมของปจั จัยทัง้ 3 แล้ว นามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการท างาน ท าให้ ค่ า แรงดึง ของชุ ด ให้
น้ าเกลือ มีค่าสูงกว่าแบบเก่าอยู่ถึง 23.34% ซึ่งเมื่อได้
สภาวะที่ เ หมาะสมของป จั จัย ที่ ต้ อ งการแล้ ว เพื่ อ ให้
กระบวนการทีไ่ ด้ปรับปรุงอยู่ในสภาวะทีต่ ้องการอยู่เสมอ
แผนภูมทิ างสถิตเิ ป็ นเครื่องมือทีน่ ิยมหรับสาหรับขัน้ ตอน
ควบคุม สุภวรรณ ศรีวรรณู [9] นาแผนควบคุมX bar-R
Chart ของผลการสุ่มวัดค่าความนิ่มแข็งของทีพ่ งิ และค่า
น้ าหนักของที่พงิ ศีรษะหลังการปรับปรุง เพื่อเป็ นตัวชีว้ ดั
ผลของเป้าหมาย ซึง่ เมื่อวิเคราะห์ปญั หาด้วยเทคนิคการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก ร ะ ท บ เ นื่ อ ง จ า ก ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด
(FMEA)ร่วมกับการออกแบบการทดลอง แล้วพบว่า การ
แก้ปญั หาเกิดโพรงอากาศทีพ่ งิ ศีรษะ ต้องปรับปรุงเครื่อง
พ่ น กาว ร่ ว มทัง้ เพิ่ม ต าแหน่ ง การกดชิ้น งาน ซึ่ง การ
ปรับปรุงดังกล่าวได้ถูกกาหนดเป็ นมาตรฐานการทางาน
และติดตามผล 3 เดือน โดยใช้แผนควบคุม X bar-R
Chart พบว่าสามารถลดปญั หาได้ 99.45%
2. การดาเนิ นการวิ จยั และผลการวิ จยั
2.1 Define (กาหนดปัญหาที่เกิ ดขึน้ )
จากปญั หาของเสียในกระบวนการปิ ดผนึกบรรจุ
ภัณ ฑ์ท่ีเ ป็ น กระบวนการส าคัญ ในการคงสภาพความ
ปลอดเชื้อ ซึ่งจากการรวบรวมปญั หา โดยใช้แผนภูมพิ า
เรโตวิเคราะห์ปญั หาที่พบในกระบวนการปิ ดผนึกบรรจุ
ภัณฑ์ จากภาพที่ 1 พบว่าปญั หาหมายเลข 29 คือเรื่อง
รอยซีลส่วนเกินมีปริมาณมากทีส่ ดุ ดังนัน้ จึงเลือก กาหนด
เป้ าหมายในการปรับ ปรุ ง คือ การลดลงของของเสีย
ประเภทรอยซีลส่วนเกินเป็ นรอยยาว (แสดงในภาพที่ 2)
ในอัตรา ร้อยละ 50 หรือ ลดลงเหลือ 4,403 DPPM
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อัตราข้อบกพร่องต่ อหน่ วยเฉลี่ย ณ ปจั จุบนั =
8,807 DPPM
อั ต ราข้ อ บกพร่ อ งต่ อ หน่ วยตามเป้ าหมาย
=4,403 DPPM

ภาพที่ 1 แผนภูมพิ าเรโตของปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน้ ใน
ส่วนของการปิ ดผนึกบรรจุภณ
ั ฑ์ ของกระบวนการผลิตท่อ
ช่ ว ยหายใจตั ง้ แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม 2554 จนถึ ง เดื อ น
กันยายน 2555
ภาพที่ 2 ของเสียของการปิ ดผนึกบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทที่
เกิดรอยซีล (ส่วนเกิน) เป็ นรอยยาว

2.2 Measure (การวัดเพื่อกาหนดสาเหตุของปัญหา)
ในขัน้ ตอนนี้ ทาการวิเ คราะห์ เพื่อหาปจั จัย ที่ผลต่ อ ค่ า
ตอบสนองทีต่ อ้ งการและ ทาการประเมินระบบการวัด ซึง่
หมายถึง ตรวจสอบมาตรฐานของวิธกี ารตรวจสอบของ
เสียของพนักงาน
2.2.1 วิ เคราะห์สาเหตุของปัญหา
สาหรับการค้น หาสาเหตุ ท่สี าคัญที่น่ าจะส่งผล
กระทบต่อระดับคุณภาพของ Output ของกระบวนการ
นัน้ ทางผูว้ จิ ยั ใช้แผนภูมกิ ้างปลา เพื่อหาปจั จัย (Xs) ที่
อาจเป็ นสาเหตุของ รอยซีลส่วนเกินเป็ นรอยยาว (Y) ซึง่ มี
สาเหตุทเ่ี ป็ นไปได้ของปญั หา 10 สาเหตุดว้ ยกัน (อ้างอิง
ตารางที่ 1) จากนัน้ นาสาเหตุ ทงั ้ หมด นามาวิเคราะห์
ผลกระทบในกระบวนการ (FMEA Process) ได้ผลระดับ
คะแนน (RPN) ตามภาพที่ 3 สูงสุด 3 อันดับแรกคือ X1
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ความลึกของแม่แบบ(Die depth) X2 อุณหภูมทิ ่ใี ช้เป่า
ร้อน (Temperature) และ X3 แรงดันเปา่ ร้อน (Pressure)

เนื่องจากของเสียของผลตอบสนองเป็ นลักษณะ
การตัดสินใจแบบดีเสีย ดังนัน้ การตรวจสอบในครัง้ นี้จึง
เป็ นการวิเคราะห์ระบบการวัดที่มลี กั ษณะเป็ นข้อมูลนับ
(Gage R&R หรือ Gage Repeatability &
Reproducibility for Attribute Data ) โดยในการประเมิน
ความสามารถของระบบการวัดโดยใช้ โปรแกรม Minitab
นัน้ พบว่าพนักงานประสิทธิภาพในการตรวจสอบอยู่ใน
เกณฑ์ทย่ี อมรับได้ อธิบายเป็ นผลได้ดงั ต่อไปนี้
โดยผลการประมวลพบว่า ค่าทีเ่ หมาะสมทีท่ าให้
เกิดของเสียน้อยทีส่ ุดคือ ความลึกของแม่พมิ พ์ทร่ี ะดับ 1
อุณหภูมทิ ่ี 94 องศาเซลเซียส แรงดันลมที่ใช้ในการเป่า
ฟิลม์ ทีร่ ะดับ11.75 PSI จากภาพที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบ ค่า
ความสามารถในการตรวจสอบซ้า ของพนักงาน แต่ละคน
พบว่า ตรวจสอบคนที่ 1 มีค่าเท่ากับ 93.33 % คนที่ 2 มี
ค่ า เท่ า กับ 96.67 % และ และ คนที่ 3 มีค่ า เท่ า กับ
93.33 % ซึง่ แสดงว่าพนักงานทุกคนมีความสามารถใน
การตรวจสอบซ้า สูงมาก

ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ พาเรโตสาหรับ ระดับ RPN
จากผลการวิ เ คราะห์ ค วามเสี ย หายและผลกระ ทบ
(Failure Mode and Effect Analysis : FMEA

ตารางที่ 1 สาเหตุของปญั หา 10 ปญั หาที่ได้จากการ
วิเ คราะห์ ผ ลด้ ว ยแผนภู มิก้ า งปลาและ ระดับ คะแนน
(RPN) ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ผลกระทบกระบวนการด้วย
FMEA
หมายเลข

ั
สาเหตุของปญหา

1
2
3
4
5
6
7

ระดับความลึกของแม่แบบ
อุณหภูมใิ นการเปา่ ลมร้อน
แรงดันในการเปา่ ลมร้อน
น้าหนักของผลิตภัณฑ์
เวลาในการเปา่ ลมร้อน
ความหนาของวัตถุดบิ
ความเร็วในการกดทับ
ความเร็วในการปล่อย
แม่พมิ พ์หลังจากกดทับ
อุณหภูมนิ ้าหล่อเย็น
เวลาในการกดทับ

8
9
10

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์ Attribute Agreement
Analysis within Appraisers
จากภาพที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การตรวจสอบ ชิ้น งานเทีย บกับ ชิ้น งานมาตรฐานของ
พนักงาน แต่ละคน พบว่า ตรวจสอบคนที่ 1 มีค่าเท่ากับ
90 % คนที่ 2 มีค่าเท่ากับ 93.33% และ และ คนที่ 3 มีค่า
เ ท่ า กั บ 9 0 % ซึ่ ง แ ส ด ง ว่ า พ นั ก ง า น ทุ ก ค น มี
ความสามารถในการแยกแยะชิน้ งานดีและชิน้ งานเสียอยู่
ในระดับทีด่ มี าก

ระดับคะแนน
ของผลการ
วิเคราะห์
FMEA (RPN)
350
340
330
109
85
85
80
10
10
10

ภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์ Attribute Agreement
Analysis within each Appraiser vs. Standard
จากภาพที่ 6 ประสิทธิผลด้านความสามารถในการวัดซ้า
เท่ากับ 86.67 % แสดงว่า ถ้าพนักงาน 3 คน ตรวจสอบ
งาน 100 ชิ้ น จะมี 86 ชิ้ น ที่ ต รวจสอบได้ ถู ก ต้ อ ง

2.2.2 ตรวจสอบระบบวัด
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เหมือ นกัน และ การประมาณค่ า ความเชื่อ มัน่ 95 %
สาหรับประสิทธิผลด้าน รีพที ทะบีลติ ้จี ะอยู่ในช่วง 69.28
% - 96.24 %

ภาพที่ 6 ผลการวิเ คราะห์ Attribute
Analysis All Appraiser vs. Standard

ภาพที่ 8 ผลการวิเ คราะห์ Assessment Agreement
Analysis สาหรับพนักงาน 3 คน
เมื่อเปรียบเทียบการทางานของพนักงานทัง้ 3
พบว่า พนักงานคนที่ 2 มีความสามารถในการตรวจสอบ
มากที่ สุ ด ซึ่ ง แสดงได้ จ ากค่ า ความสามารถในการ
ตรวจสอบซ้า (within Appraiser) และความสามารถใน
การตรวจสอบ ชิ้ น งานเทีย บกับ ชิ้ น งานมาตรฐาน (
Appraiser vs. Standard) ซึง่ โดยภาพรวมแล้ว ระบบการ
ตรวจสอบของพนักงานทัง้ 3 คน อยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับ
ได้ เมื่อระบบวัดที่เชื่อถือได้ทาให้สามารถเข้าสู่ขนั ้ ตอน
ถัดไปของการวิจยั ได้
2.3 Analyze (วิ เคราะห์สาเหตุของปัญหา)
ดาเนิ น การวิเ คราะห์ผ่ า นวิธีก ารทางสถิติเ ชิง
อนุ มาน เพื่อดูว่าปจั จัย X1 ความลึกของแม่แบบ X2
อุ ณ หภู มิท่ีใ ช้เ ป่ า ร้อ น และ X3 แรงดัน เป่ า ร้อ น มี
ผลกระทบต่อกระบวนการอย่างมีนัยสาคัญหรือไม่ โดย
ใช้การออกแบบการทดลองแบบ Full factorial 2 k โดย k
คือปจั จัยทัง้ หมด ปจั จัย 3กาหนดการทาซ้าเป็ น 5 ครัง้
ทัง้ หมด 40 การทดลอง ลาดับการทดลอง และระดับของ
ปจั จัย (-1) และ (+1) อธิบายได้ตาม ตารางที่ 2
จากจ านวนของเสีย ที่ไ ด้จ ากการทดลองการ
ออกแบบการทดลองแบบ 2 3 Full factorial 40 การ
ทดลอง นามาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ตัว
สมการต้นแบบที่ใช้ในการทดลองแสดงได้ตามสมการที่
(1) คือ

Agreement

ภาพที่ 7 ผลการวิเ คราะห์ Attribute
Agreement
Analysis Between Appraiser
จากภาพที่ 7 ประสิทธิผลด้านความไม่ไบอัสของพนักงาน
เท่ากับ 86.67 % แสดงว่า ถ้าพนักงาน 3 คน ตรวจสอบ
งาน 100 ชิ้นมี 86 ชิ้นที่ตรวจสอบได้ถูกต้องเหมือนกัน
และ การประมาณค่ า ความเชื่ อ มั น่ 95 % ส าหรั บ
ประสิทธิผลด้าน โปรดิวซิบลิต้ีจะอยู่ในช่วง 69.28 % 96.24 %

(1)
โดยที่
หมายถึง ผลเฉลีย่ ทัง้ หมด (Overall Mean)
ั ยA
หมายถึง ผลทีเ่ กิดจากระดับที่ i ของปจจั
ั ยA
หมายถึง ผลทีเ่ กิดจากระดับที่ i ของปจจั
หมายถึง ผลทีเ่ กิดจากระดับที่ j ของปจั จัย B
ั ยC
หมายถึง ผลทีเ่ กิดจากระดับที่ k ของปจจั
หมายถึง ผลทีเ่ กิดจากอันตรกิรยิ าระหว่าง
และ
หมายถึง ผลทีเ่ กิดจากอันตรกิรยิ าระหว่าง
และ
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หมายถึง ผลทีเ่ กิดจากอันตรกิรยิ าระหว่าง
และ
หมายถึง ผลทีเ่ กิดจากอันตรกิรยิ าระหว่าง
,
หมายถึง องค์ประกอบของความผิดพลาด
แบบสุม่
ั ย
โดยมีสมติฐานดังนี้ การทดสอบสมมติฐานของปจจั
หลัก
H0 : ปจั จัยหลักไม่มผี ลต่อค่าตอบสนอง
H1 : ปจั จัยหลักมีผลต่อค่าตอบสนอง
การทดสอบสมมติฐานของปจั จัยร่วม
H0: ปจั จัยร่วมไม่มผี ลต่อค่าตอบสนอง
H1: ปจั จัยร่วมมีผลต่อค่าตอบสนอง
ตารางที่ 2 ลาดับการทดลอง และระดับปจั จัยทีใ่ ช้ในแต่ละ
การทดลอง
ปัจจัยทีท่ าการศกึ ษา

ระดับของปัจจัย
-1

1

ระดับที1่

ระดับที3่

อุณหภูมิ (องศาเซลเซยีส)

94

100

้ ารเป่าฟิล์ม(PSI)
แรงดันลมทีใช
่ ในก

4

12

ความลึกของแม่พิมพ์(ระดับ)

ภาพที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของ
จานวนของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการซีลถุงบรรจุภณ
ั ฑ์

เพื่อหาปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อผลการตอบสนองดังกล่าว ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 (α = 0.05) โดยใช้โปรแกรม
Minitab พบว่ าปจั จัย ที่มีอิทธิพลต่ อการเกิด ของเสีย
ประเภทรอยซีลซ้าอย่างมีนยั สาคัญ (P value < 0.05) นัน้
ประกอบด้วย 2 ปจั จัยคือ ความลึกของแม่พมิ พ์ และ
อุณหภูมิ ส่วนแรงดันลมทีใ่ ช้ในการเป่า ไม่มอี ทิ ธิพลต่อ
การเกิดของเสียทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 นอกจากนี้จากา
การวิเคราะห์ความแปรปรวนสามารถแสดงเป็ นแผนภาพ
ของ อิทธิพลจากปจั จัยต่างๆ ที่มผี ลต่อการเกิดของเสีย
คือ แสดงอิทธิพลหลัก(Main effect) ดังภาพที่ 10 และ
ความสั ม พั น ธ์ ข องอิ ท ธิ พ ลร่ ว มของระหว่ า งป จั จั ย
(Interaction plot)
ดังภาพที่ 11 ซึง่ จากค่า R2 Adjusted มีค่า 83.34% แสดง
ว่ามีความแม่นยาของการนาสมการไปใช้เพื่อทานายหรือ
คาดคะเนผลได้ [7] โดย R2 และ R2 (Adjust) อธิบาย
เป็ นสมการได้ดงั นี้
R2 = [SS model / SS total ]
(2)
2
R adj= 1- [[SS model /n ] / [SS total /n ]]
(3)
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จากผลการทดลองข้างต้น ทาการหาสภาวะที่
เหมาะสมโดยใช้ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป เลื อ ก ฟ งั ชั น่
Response optimization และกาหนดให้เป้าหมายเป็ น
ศูนย์ แสดงผลได้ตามภาพที่ 12
ภาพที่ 10 ผลการวิเคราะห์ดว้ ยกราฟอิทธิพลหลัก (Main
effect)
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ภาพที่ 11ผลการวิเคราะห์ดว้ ยกราฟแสดงความสัมพันธ์
ั ย
ของอิทธิพลร่วมของระหว่างปจจั
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ภาพที่ 12 ผลการประมวล Response optimization เพื่อ
หาค่าปจั จัยทีเ่ หมาะสมทีท่ าให้เกิดของเสียน้อยทีส่ ดุ

โดยผลการประมวลพบว่า ค่าทีเ่ หมาะสมทีท่ าให้เกิดของ
เสียน้อยทีส่ ดุ คือ ความลึกของแม่พมิ พ์ทร่ี ะดับ 1
อุณหภูมทิ ่ี 94 องศาเซลเซียส แรงดันลมทีใ่ ช้ในการเปา่
ฟิลม์ ทีร่ ะดับ11.75 PSI
3. สรุปผลการวิ จยั
เพื่ อ ก าหนดแนวทางในการลดของเสี ย ใน
ขัน้ ตอนการปิ ดผนึกถุงบรรจุภณ
ั ฑ์ซง่ึ ปจั จัยต่างๆ ได้ถูก
นา มาวิเคราะห์โดยใช้แผนภาพแสดงเหตุและผลซึ่งทา
ให้สามารถแยกแยะปจั จัยต่างๆทีน่ ่ าจะมีผลทาให้เกิดรอย
ซีลส่วนเกิน คือ ความลึกของแม่แบบ (Die depth)
อุณหภูมทิ ใ่ี ช้เปา่ ร้อน (Temperature) และแรงดันเป่าร้อน
(Pressure) จากนัน้ ทดสอบระดับของปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการ
เกิดของเสีย ได้ทาการทดลองเพื่อออกแบบการทดลอง
แบบ Full factorial 2k ทาการทดลองซ้า 5 ครัง้ ซึง่ จาก
ผลการทดลอง พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์การตัดสินใจมีค่าอยู่
83.34 % จากค่าเครื่องจักรทีเ่ หมาะสมนาไปใช้ทางาน
จริง และเก็บข้อมูล 3 เดือนพบว่าปริมาณของเสียลดลง
ตามเป้าหมาย
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ออกแบบพารามิเตอร์ท่เี หมาะสมสาหรับการผลิตโรเตอร์เพื่อให้ได้ความสูงของโรเตอร์ท่ี
ต้องการ ปจั จัยหลักทีม่ ผี ลต่อ ความสูงของโรเตอร์ประกอบไปด้วย 4 ปจั จัยได้แก่ แรงดันในการรีเว็ท ความสูงของ
หัว รีเ ว็ท ระยะการกดและแรงดัน เครื่อ งย้ า โรเตอร์ค อร์ลามิเ นต ในเบื้อ งต้น เทคนิ ค การออกแบบการทดลอง
แฟคทอเรียลเต็มรูปแบบ 2k ถูกนามาประยุกต์ใช้เพื่อคัดกรองปจั จัยทีม่ ผี ลอย่างมีนัยสาคัญต่อความสูงของโรเตอร์
จากการทดลองพบว่าปจั จัยทีม่ ผี ลต่อค่าความสูงของโรเตอร์ทร่ี ะดับนัยสาคัญ 0.05 คือ แรงดันในการรีเว็ท ระยะ
การกด และแรงดันเครื่องย้าโรเตอร์คอร์ลามิเนต ขัน้ ตอนต่อไปคือการหาค่าพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมของปจั จัยด้วย
เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลางและพืน้ ผิวสะท้อน พบว่าค่าพารามิเตอร์เหมาะสมทีส่ ุดทีท่ า
ให้ความสูงโรเตอร์เป็ นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด คือ แรงดันในการรีเว็ทที่ 3.7 MPa ระยะการกดที่ 4.80 มิลลิเมตร
และแรงดันเครื่องย้าโรเตอร์คอร์ลามิเนตที่ 3.2 MPa นอกจากนัน้ แล้วในขัน้ ตอนการยืนยันผลได้ทาการ ทดลอง
ผลิตโรเตอร์โดยใช้ค่าพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมดังกล่าว พบว่าความสูงเฉลีย่ ของโรเตอร์ทร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 95% มี
ค่าเท่ากับ 74 มิลลิเมตร ซึง่ อยู่ในเป้าหมายทีก่ าหนด
คาหลัก การออกแบบการทดลอง, การออกแบบพารามิเตอร์, กระบวนการผลิตโรเตอร์
Abstract
The objective of research is to perform parameter design for rotor production process in order to achieve
the desirable rotor height. The rotor height is affected by four factors namely a riveting pressure, the
height of riveting head, a distance inserter and a stamping pressure. The first step is to perform a
screening design using 2k factorial design. The result suggests that only the riveting pressure, the
distance inserter and the stamping pressure affect the process with the significance level of 0.05. Next
step is to perform a parameter design using central composite designs (CCD) and response surface
method. The optimal parameters obtained for these factors are 3.7 MPa, 4.80 mm and 3.2 MPa,
respectively. In order to confirm the result, a trial experiment is performed with obtained optimal
parameters. The average rotor height is 74 mm with the confidence level of 95% which is well in the
desirable target range.
Keywords: Design of Experiment, Parameter Design, Rotor Production Process
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1. บทนา
มอเตอร์ เ ป็ นอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการ
เปลีย่ นแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังงานกล และมอเตอร์
ของคอมเพรสเซอร์สาหรับเครื่องปรับอากาศเป็ นมอเตอร์
ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรซึง่ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
สเตเตอร์ และโรเตอร์ โดยสเตเตอร์ มี ห น้ า ที่ ส ร้ า ง
สนามแม่เหล็กที่เกิดจากการป้อนกระแสไฟฟ้าแล้วทาให้
เกิดการเหนี่ยวนาขัว้ บวกขัว้ ลบ ส่วนโรเตอร์ เป็ นอุปกรณ์
ที่มีแ ม่ เ หล็ก ถาวรอยู่ ใ นตัว ที่ท ามาจากเฟอร์ ไ รต์ โ ดย
กระบวนการทาแม่เหล็ก เมื่อสเตเตอร์เป็ นสนามแม่เหล็ก
จะเกิดการผลักขัว้ บวกขัว้ ลบกันระหว่าง สเตเตอร์กบั โร
เตอร์ ส่ ง ผลให้ โ รเตอร์ เ กิ ด การหมุ น และท าให้ ชุ ด
ขับเคลื่อนทางาน [1]
ปจั จุบนั กระบวนการผลิตโรเตอร์ของโรงงานผลิต
คอมเพรสเซอร์มกั พบปญั หาของเสียที่เกิดจากความสูง
ของโรเตอร์ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดถึง 10.72% (จาก
การสุม่ ตรวจคุณภาพของชิน้ งานทัง้ หมด 4,608 ชิน้ ) ทัง้ นี้
ข้อกาหนดของความสูงของโรเตอร์สาหรับคอมเพรสเซอร์
นี้คอื 74 ± 0.5 มิลลิเมตร แต่จากการตรวจสอบคุณภาพ
พบว่าความสูงของโรเตอร์ต่ ากว่าข้อกาหนด ส่งผลทาให้
การทางานของคอมเพรสเซอร์มปี ระสิทธิภาพด้อยลง ใช้
เวลาในการทาความเย็นนานขึน้ ทาให้ใช้กระแสไฟมาก
ขึ้น ในการท าให้ เ ครื่อ งปรับ อากาศได้ ต ามอุ ณ หภู มิ ท่ี
ต้องการ ดังนัน้ ชิ้นงานที่ไม่ผ่านคุณภาพจานวนหนึ่งอาจ
ถูกส่งกลับไปทาการซ่อม และอีกส่วนหนึ่งต้องทาการผลิต
ชิน้ งานใหม่ทดแทน ซึง่ เป็ นการเพิม่ ต้นทุนการผลิตและ
สูญ เสีย เวลาในการผลิต ส่งผลให้ไ ม่ สามารถส่ง งานให้
กระบวนการผลิตคอมเพรสเซอร์ได้ทนั เวลาทีก่ าหนด
งานวิจ ัยนี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาพารามิเตอร์ท่ี
เหมาะสมสาหรับกระบวนการผลิตโรเตอร์ เพื่อแก้ปญั หา
ค่าความสูงของโรเตอร์ไม่ได้ตามทีม่ าตรฐานด้านคุณภาพ
ที่ ก าหนด โดยวิ ธี ก ารออกแบบการทดลองและการ
วิเ คราะห์ พ้ืน ผิว ตอบสนองผ่ า นการทดลองแบบส่ ว น
ประสมกลาง จากการศึกษาหลายงานวิจยั ทีผ่ ่านมา [2-7]
มีขนั ้ ตอนและวิธกี ารทาที่คล้ายคลึงกัน โดยมี 2 ส่วน
หลัก ๆ คือ การใช้วิธีก ารออกแบบการทดลองและการ
วิเคราะห์พน้ื ผิวตอบสนองเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ผลิตทีห่ ลากหลาย
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2. การออกแบบการทดลองเพื่อคัดกรองปัจจัย
จากการศึกษากระบวนการผลิตโรเตอร์พบว่า ปจั จัย
ที่มีส่ ง ผลต่ อ ค่ า ความสูง โรเตอร์ม ากที่สุ ด มีท ัง้ หมด 4
ปจั จัย คือ แรงดันในการรีเว็ท (A) ความสูงของหัวรีเว็ท
(B) ระยะการกดของโรเตอร์ (C) และแรงดันเครื่องย้าโร
เตอร์คอร์ลามิเนต (D) เทคนิคการออกแบบการทดลอง
แบบ 2k=4 แฟคทอเรียล (24 Factorial Design) ถูกนามา
ประยุกต์ใช้เพื่อการคัดกรองปจั จัยทีม่ ผี ลต่อค่าความสูงโร
เตอร์ โดยแต่ละปจั จัยสามารถปรับเปลีย่ นได้ 2 ระดับ ดัง
แสดงรายละเอีย ดการก าหนดระดับ ของป จั จัย ต่ า งดัง
ตารางที่ 1 จานวนแบบการทดลองทัง้ หมดคือ = 18 การ
ทดลอง และในแต่ ล ะการทดลองก าหนดการท าการ
ทดลองซ้า 3 รอบ (48 การทดลอง) โดยทีค่ ่าตอบสนอง
(Response) ของการทดลองคือ ความสูงโรเตอร์ (หน่ วย:
มิลลิเมตร) ทัง้ นี้วธิ กี ารวัดค่าตอบสนองโดยใช้ดจิ ติ อลคาลิ
เปอร์
ตารางที่ 1 ระดับปจั จัยสาหรับการทดลองเพื่อคัดกรองปจั จัยแบบ
24 แฟคทอเรียล
ระดับ ระดับ
ั ยทีท่ าการ
ปจจั
สัญลักษณ์
ต่า
สูง หน่วย
ทดลอง
(-)
(+)
แรงดันในการรีเว็ท
A
3.8
4.2
MPa
ความสูงของหัว
B
15
16
mm.
รีเว็ท
ระยะการกดของ
C
4.4
4.7
mm.
โรเตอร์
แรงดันเครือ่ งย้า
D
3.5
4.5
MPa
โรเตอร์คอร์ลามิเนต

ผลการทดลองทัง้ 48 การทดลองถูก แสดงตาม
ตารางที่ 2 และสามารถวิเคราะห์ผลทีไ่ ด้จากการพล็อตค่า
ความคลาดเคลื่อนของ 24 แฟคทอเรียล (Residual Plots)
ดังนี้ ข้อมูลมีการแจกแจงปกติ ค่าความคลาดเคลื่อนมีค่า
ความแปรปรวนคงที่ และค่า ความคลาดเคลื่อ นเป็ นตัว
แปรสุ่มและมีความเป็ นอิสระต่อกัน ดังแสดงตามรูปที่ 1
นอกจากนัน้ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Variance) พบว่าปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบหลัก (Main Effect)
ต่อความสูงของโรเตอร์มที งั ้ หมด 3 ปจั จัย คือแรงดันใน
การรีเว็ท ระยะการกดของโรเตอร์ และแรงดันเครื่องย้าโร
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เตอร์คอร์ลามิเนต ทีร่ ะดับนัยสาคัญ (α) 0.05 (P-value
มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญ) และค่า
การทดสอบแบบจาลองการถดถอย (Lack of Fit Test) มี
ความเหมาะสม (P-value มีค่าเท่ากับ 0.746 ซึง่ มากกว่า
ค่าระดับนัยสาคัญ) ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดลอง 24 แฟคทอเรียล
ระยะการกดของโรเตอร์ ( C )
4.4 mm (-1)
4.7 mm (1)
ความสูง
ของหัว
รีเว็ท
(B)

แรงดันใน
การรีเว็ท
(A)

15 mm
(-1)

3.8 MPa
(-1)

16 mm
(1)
15 mm
(-1)

4.2 MPa
(1)

16 mm
(1)

แรงดันเครื่องย้าโร
เตอร์คอร์ลามิเนต
(D)

แรงดันเครื่องย้าโร
เตอร์คอร์ลามิเนต
(D)

3.5
MPa
(-1)
73.64
73.62
73.63
73.63
73.67
73.58
73.61
73.58
73.59
73.55
73.58
73.58

3.5
MPa
(-1)
73.76
73.84
73.78
73.75
73.83
73.79
73.67
73.58
73.64
73.69
73.63
73.65

4.5
MPa
(1)
73.61
73.61
73.59
73.60
73.59
73.58
73.51
73.49
73.54
73.54
73.50
73.47

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ 24 แฟคทอเรียล

3. การหาพารามิ เตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการ
เทคนิ คการออกแบบการทดลองแบบส่ว นประสม
กลาง (Central Composite Designs: CCD) [7] ถูกนามา
ประยุก ต์ใช้ใ นกระบวนการวิเคราะห์อ ย่า งละเอียดเพื่อ
พิจารณาปจั จัยทัง้ 3 ทีม่ ผี ลกระทบต่อความสูงของโรเตอร์
คือ แรงดัน ในการรีเ ว็ท ระยะการกดของโรเตอร์ และ
แรงดันเครื่องย้าโรเตอร์คอร์ลามิเนต โดยออกแบบให้มี
จานวนจุดของแฟคทอเรียล (Factorial Points) 8 จุด
จานวนจุดทีแ่ กน (Axial Points) 6 จุดและจานวนจุด
ศูนย์กลาง (Center Points) 6 จุด รวมจานวนจุดของการ
ออกแบบ 20 จุด ใช้ระยะห่างที่แกน = 2k/4 ซึ่ง k
เท่ากับจานวนปจั จัยคือ 3 ปจั จัย จึงได้ = 23/4 = 1.682
จึงกาหนดการออกแบบแต่ละปจั จัยมี 5 ระดับคือ -1.682,
-1, 0, 1 และ1.682 ดังแสดงรายละเอียดการกาหนดระดับ
ปจั จัยดังตารางที่ 3

4.5
MPa
(1)
73.58
73.68
73.64
73.65
73.63
73.59
73.57
73.60
73.56
73.58
73.60
73.61

Residual Plots for Response
Versus Fits

99

0.050

90

0.025

Residual

Percent

Normal Probability Plot

50
10
1

-0.050
-0.050

-0.025

0.000
0.025
Residual

0.050

73.5

73.6
73.7
Fitted Value

73.8

Versus Order
0.050

7.5

0.025

Residual

Frequency

Histogram
10.0

5.0
2.5
0.0

ตารางที่ 3 ระดับปจั จัยสาหรับการทดลองแบบส่วนประสมกลาง
ั ยทีท่ าการ
ระดับของปจั จัย
ปจจั
หน่วย
ทดลอง
-1
0
1
-

0.000
-0.025

0.000
-0.025

แรงดันในการ
รีเว็ท (A)

3.66 3.80 4.00 4.20 4.34

MPa

ระยะการกด
ของโรเตอร์ (C)

4.30 4.40 4.55 4.70 4.80

mm.

แรงดันเครือ่ งย้า
โรเตอร์คอร์ลามิ 3.16 3.50 4.00 4.50 4.84
เนต (D)

MPa

-0.050
-0.04

-0.02

0.00
0.02
Residual

0.04

1

5

10

15 20 25 30 35
Observation Order

40

45

4

รูปที่ 1 การพล็อตค่าความคลาดเคลือ่ นของ 2 แฟคทอเรียล
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ทัง้ นี้ค่าตอบสนองทีไ่ ด้จากการทดลองทัง้ หมดแสดง
ดังตารางที่ 4 และ จากรูปที่ 3 จากการทดลองสามารถ
จาลองสมการถดถอยได้ดงั นี้
(1)
นอกจ า กนั ้ น ยั ง พ บ ว่ า สม กา รถ ด ถ อย ที่ เป็ น
แบบจาลองนี้มกี ารประมาณได้เหมาะสมกับข้อมูล เนื่อง
ด้วยค่า R2 มีค่าสูง (93.69%) และสอดคล้องกับค่า R2Adjust และ Pred-R2 ที่มีค่ า 88.01% และ 69.47%
ตามลาดับ ในขณะที่ค่า Press ซึ่งแสดงว่าแบบจาลอง
เหมาะสมกับจุดที่ออกแบบมีค่าต่ า (0.076%) และค่า
Lack-of-fit มีเท่ากับ 0.439 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญ
0.05
ตารางที่ 4 ผลการทดลองการออกแบบการทดลองส่วนประสมกลาง
ปจั จัย C
ปจั จัย D
ปจั จัย A
ความ
การ
ระยะการ แรงดันเครือ่ ง
แรงดันใน
สูงของ
ทดลอง
กดของ ย้าโรเตอร์คอร์
การรีเว็ท
โรเตอร์
ที่
โรเตอร์
ลามิเนต
(MPa)
(mm.)
(mm.)
(MPa)
1
3.80
4.40
3.50
73.77
2
3.80
4.40
4.50
73.58
3
3.80
4.70
3.50
73.86
4
3.80
4.70
4.50
73.80
5
4.20
4.40
3.50
73.57
6
4.20
4.40
4.50
73.53
7
4.20
4.70
3.50
73.64
8
4.20
4.70
4.50
73.62
9
4.00
4.55
4.00
73.69
10
4.00
4.55
4.00
73.74
11
4.00
4.55
4.00
73.71
12
4.00
4.55
4.00
73.67
13
4.00
4.55
4.00
73.76
14
4.00
4.55
4.00
73.70
15
4.34
4.55
4.00
73.47
16
3.66
4.55
4.00
73.89
17
4.00
4.30
4.00
73.65
18
4.00
4.80
4.00
73.83
19
4.00
4.55
4.84
73.55
20
4.00
4.55
3.16
73.73

รูปที่ 3 ผลการวิเคราะห์การออกแบบการทดลองส่วนประสมกลาง

จากผลการทดลองตามแผนการออกแบบการ
ทดลองแบบส่วนประสมกลาง เมื่อนามาทาการวิเคราะห์
พืน้ ผิวตอบสนอง พบว่าค่าพารามิเตอร์ของปจั จัยทีส่ ่งผล
ให้ค่า Y มีค่าตามเป้าหมายเท่ากับ 74 ± 0.5 มิลลิเมตร มี
ค่าดังนี้ แรงดันในการรีเว็ทมีค่าเท่ากับ 3.6852 MPa หรือ
3.7 MPa, ระยะการกดของโรเตอร์ มีค่าเท่ากับ 4.8023
มิลลิเมตร หรือ 4.80 มิลลิเมตรและแรงดัน เครื่องย้ าโร
เตอร์คอร์ลามิเนตมีค่าเท่ากับ 3.1591 MPa หรือ 3.2
MPa
ทั ง้ นี้ ค่ า ความพึ ง พอใจของค่ า ตอบสนอง
(Composite Desirability: D) มีค่าเท่ากับ 1.000 แสดงว่า
ค่าตอบสนองของการทดลองได้รบั ความพึงพอใจอย่าง
สมบูรณ์ (รูปที่ 4)
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Optimal
High
D
Cur
1.0000 Low

A
4.3364
[3.6852]
3.6636

C
4.8023
[4.8023]
4.2977

กระบวนการผลิตโรเตอร์โ ดยใช้เงื่อ นไขในการผลิต คือ
แรงดันในการรีเว็ทที่ 3.7 MPa ระยะการกดที่ 4.80
มิลลิเมตรและแรงดันเครื่องย้าโรเตอร์คอร์ลามิเนตที่ 3.2
MPa เป็ นค่าทีเ่ หมาะสมต่อค่าความสูงของโรเตอร์ ซึง่ จาก
ผลการทดลองในการปรับเงื่อนไขโดยทาการผลิตจานวน
100 ชิน้ ไม่พบอัตราของเสียและค่าเฉลีย่ ของความสูงของ
โรเตอร์อยู่ท่ี 73.99 มิลลิเมตร

D
4.8409
[3.1591]
3.1591

Composite
Desirability
1.0000

Response
Targ: 74.0
y = 74.0000
d = 1.0000
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รูปที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าตอบสนองทีเ่ หมาะสม

4. การทดลองเพือ่ ยืนยันความถูกต้อง
หลังจากทราบค่าพารามิเตอร์ท่เี หมาะสม จึงมีการ
นาค่าพารามิเตอร์ดงั กล่าวมาใช้ในการทดลองผลิตโรเตอร์
เพื่อยืนยันความถูก ต้องของผลการทดลอง โดยทาการ
ผลิตโรเตอร์จานวน 100 ชิน้ และดาเนินการปรับค่าปจั จัย
ทัง้ 3 ปจั จัย ดังนี้ แรงดันในการรีเว็ทมีค่า 3.7 MPa ระยะ
การกดของโรเตอร์ มีค่า 4.80 มิลลิเมตร และแรงดัน
เครื่องย้าโรเตอร์คอร์ลามิเนตมีค่า 3.2 MPa โดยพิจารณา
ปจั จัยดังกล่าวว่าส่งผลต่อค่าความสูงของโรเตอร์ สามารถ
ทดสอบสมมติ ฐ านของเงื่ อ นไขในการผลิ ต ที่ ร ะดั บ
นัยสาคัญที่ 0.05 ได้ดงั นี้
H0: ค่าเฉลีย่ ค่าความสูงของโรเตอร์เท่ากับ 74 มม.
H1: ค่าเฉลีย่ ค่าความสูงของโรเตอร์ไม่เท่ากับ 74 มม.

รูปที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลีย่ ความสูงของโรเตอร์

จากรูปที่ 5 พบว่า P-value เท่ากับ 0.088 ซึง่ มีค่า
มากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 นัน่ คือไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก แสดงว่าค่าเฉลี่ยของค่าความสูงของโร
เตอร์ทเ่ี หมาะสมเท่ากับ 73.99 มิลลิเมตรทีร่ ะดับนัยสาคัญ
0.05
5. สรุป
ก า ร ศึ ก ษ า พ า รา มิ เ ต อร์ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ส า ห รั บ
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บทคัดย่อ
การสูญเสียในปี 2554 - 2556 ของผูผ้ ลิตมาสเตอร์แบทพบว่ามีค่าสูงขึน้ ในทุกๆปี จาก 0.90% เป็ น 0.95% และ
1.20% ตามลาดับ การศึกษาเพื่อลดน้าหนักค่าเผื่อถูกกระทาด้วยแนวคิดของการออกแบบการทดลอง มีการใช้การ
ออกแบบการทดลอง 2 ปจั จัย เพื่อควบคุมกระบวนการบรรจุถุงเพื่อให้ได้น้ าหนักค่าเผื่อที่ 40 กรัมต่อการบรรจุถุง
ละ 25 กิโลกรัม และใช้การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบเต็มรูป ประกอบด้วย 3 ปจั จัยหลักที่ถูก
ควบคุม ได้แก่ การตัง้ ความดันลมทีใ่ ช้ในการบังคับกระบอกสูบในการเปิ ดปิ ดแผ่นกัน้ การเติมที่ 4.5 5.0 และ 5.5
บาร์ การตัง้ ค่าน้ าหนักในการเติมแบบละเอียดที่ 4 6 และ 8 กิโลกรัม โดยจะเป็ นการเติมแบบหยาบที่ 21 19 และ
17 กิโลกรัม ตามลาดับ และการตัง้ ค่าน้าหนักค่าเผื่อที่ 0.020 และ 0.030 กิโลกรัม ผลจากการทดลองแสดงให้เห็น
ว่าปจั จัย 2 ปจั จัย ได้แก่ การตัง้ ค่าน้ าหนักในการเติมแบบละเอียดและการตัง้ ค่าน้ าหนักค่าเผื่อมีผลต่อน้ าหนักค่า
เผื่อ การตัง้ ค่าน้าหนักในการเติมแบบละเอียดที่ 7 กิโลกรัม และการตัง้ ค่าน้าหนักค่าเผื่อ 0.030 กิโลกรัมถูกเลือกใช้
ทาการตรวจสอบเพื่อยืนยันที่ความดันลม 5.0 บาร์ น้ าหนักค่าเผื่อลดลงเหลือ 34.13 กรัม ทาให้สามารถลดความ
สูญเสียต่อปี ได้โดยประมาณ 680,888 บาท ระยะเวลาคืนทุนสาหรับการปรับปรุงนี้ท่ี 1.89 เดือน
คาหลัก มาสเตอร์แบท น้าหนักค่าเผื่อ ค่าน้าหนักในการเติมแบบละเอียด
Abstract
Loss in 2011-2013 of a masterbatchs manufacturer increases from 0.90% to 0.95% and 1.20%
respectively. The study for product giveaway reduction is performed using design of experiments
concept. Two factors are used for 40 g of giveaway weight controlling in 25 kg of bag. Full Factorial
Design is performed, consisting of three main controlled factors following packing process condition, air
pressure for pneumatic cylinder operating for damper positioning at 4.5, 5.0 and 5.5 bars, a slow filling
setting weight at 4, 6 and 8 kg which is filled at 21, 19 and 17 kg by fast filling respectively, giveaway
setting weight at 0.02 and 0.03 kg. The experimental result is shown that 2 main factors, slow filling
setting weight and giveaway setting weight, are affected to giveaway weight. 7 kg of slow filling setting
weight and 0.030 kg of giveaway setting weight are selected for validating with 5 bars of air pressure.
The giveaway weight is decreases to 34.13 g which can save loss around 680,888 THB per year with
1.89 month of payback period from an investment for machine improvement.
Keywords: Masterbatchs, Giveaway Weight, Slow Filling Setting Weight
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1. บทนา
จากข้อมูลการผลิตในปี พ.ศ. 2554 - 2556 พบว่า
ปริมาณวัตถุดบิ สูญหายระหว่างการผลิต ในโรงงานกรณี
ศึกษา มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จาก 0.90% เป็ น 0.95% และ
1.20% ตามลาดับ โดยเฉพาะจากสายการผลิต 15 ทีใ่ ช้
เป็ นกรณีศกึ ษาซึง่ มีกาลังการผลิตสูงสุด พบว่าในปี พ.ศ.
2556 ปริมาณวัตถุดบิ สูญหายเท่ากับ 1.39% หรือคิดเป็ น
47.40% ของปริมาณวัตถุดบิ สูญหายจากทุกสายการผลิต
คิดเป็ นวัตถุดบิ สูญหาย 157,043 กิโลกรัม ราคาวัตถุดบิ
เฉลีย่ 66.38 บาทต่อกิโลกรัม รวมมูลค่าทีส่ ญ
ู เสียทัง้ สิน้
10,424,117 บาทต่อปี ซึง่ ทางโรงงานกรณีศกึ ษาต้องการ
ลดปริมาณวัตถุดบิ สูญเสีย โดยการเพิม่ ประสิทธิภาพ ใน
การบรรจุ เ ม็ด ผลิต ภัณฑ์ไ ว้ท์ม าสเตอร์แ บทด้ว ยเครื่อ ง
บรรจุถุงแบบอัตโนมัติ
2. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์แบท คือ พลาสติกที่ใส่สารเติมแต่งทีใ่ ห้
คุณสมบัติเฉพาะด้านหรือผสมผงสีเข้มข้น สารเติมแต่ ง
อาจอยู่ ใ นสถานะของแข็ง หรื อ ของเหลว.น าไปใช้ ใ น
กระบวนการขึน้ รูปผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ความเข้มข้น ของ
สารเติมแต่งหรือความแตกต่างของสี (Delta E) [1] ใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ .กระบวนการผลิ ต
มาสเตอร์แบท แบ่งเป็ น 6 ขัน้ ตอน ดังรูปที่ 1
Feeding

Classifying

การป้อนวัตถุดบิ

การคัดขนาดเม็ด

Mixing & Extrusion

Pelletizing

Drying

Packing

การผสมและฉีดอัด

การตัดเม็ด

การทาให้แห้ง

การบรรจุ

กระบวนการผลิตด้วย โดยมีสตู รการคานวณดังนี้
(1)
(2)
โดยที่ Loss คือน้ าหนักของสูญหายในระหว่างการผลิต
RM คือน้ าหนักของวัตถุดบิ ขาเข้า FG คือน้ าหนักของ
ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ่านมาตรฐาน Scrap คือน้าหนักของของเสีย
RWI คือน้ า หนักของผลิต ภัณฑ์ท่ีไ ม่ ได้ม าตรฐานแต่
สามารถนากลับมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่ได้ (rework
inventory) ดังแสดงในรูปที่ 2
Loss = RM – FG – Scrap – RWI
% Loss = Loss x 100 / RM

RM

Process

FG
RWI
Scrap
Loss

รูปที่ 2 แสดงอินพุต (input) และเอ้าท์พุต (output) ของ
กระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศกึ ษา

2.2 รูปแบบทัวไปของการออกแบบเชิ
่
งแฟกทอเรียล
การออกแบบการทดลอง (Design and Analysis of
Experiment, DOE) เป็ นเทคนิคทางสถิตชิ นั ้ สูง ใช้ในการ
ปรับสภาวะของกระบวนการให้เป็ น ไปตามสภาพที่เรา
ต้องการ [2]
พิจารณาแบบจาลองการวิเคราะห์ความแปรปรวน 3
ปจั จัย A, B และ C โดยปจั จัย A มี a ระดับ, ปจั จัย B มี
b ระดับ และปจั จัย C มี c ระดับ ซึง่ ทัง้ หมดนี้ถูกจัดให้อยู่
ในรูปของการออกแบบเชิงแฟกทอเรียล นัน่ คือ ในแต่ละ
เรพลิเคตของการทดลอง ประกอบด้วยการทดลองร่วม
ปจั จัยทัง้ หมด abc การทดลอง โดยมีจานวนเรพลิเคต
ทัง้ หมด n ครัง้ กาหนดให้ yijkl คือ ผลตอบทีส่ งั เกตได้
เมื่อปจั จัย A อยู่ทร่ี ะดับ i (เมื่อ i = 1, 2, ..., a), ปจั จัย B
อยู่ทร่ี ะดับ j (เมื่อ j = 1, 2, ..., b) และปจั จัย C อยู่ทร่ี ะดับ
k (เมื่อ k = 1, 2, ..., c) สาหรับเรพลิเคตที่ l (เมื่อ l = 1,
2, ..., n) ข้อมูลจากการทดลองเขียนในรูปของแบบจาลอง
สถิตเิ ชิงเส้น (Linear Statistical Model) คือ

รูปที่ 1 กระบวนการผลิตมาสเตอร์แบทของโรงงานกรณีศกึ ษา

2.1 การทาสมดุลมวลสาร (Material Balance)
โดยปกติวตั ถุดบิ ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตทีใ่ ช้วธิ นี ับ
ชิน้ งานเป็ นชิ้นในการผลิตใดนัน้ ต้องได้เป็ นผลิตภัณฑ์
ทัง้ หมด หรือบางส่วนอาจเป็ นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ได้มาตรฐาน
โอกาสทีว่ ตั ถุดบิ สูญหายระหว่างกระบวนการผลิตนัน้ ไม่
เกิดขึ้นเลย แต่ ในกระบวนการผลิตของโรงงานกรณี
ตัว อย่ า ง วัต ถุ ดิบ ที่ใ ช้ถู ก เปลี่ย นสภาพเป็ น ผลิต ภัณ ฑ์
(finished goods), ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานแต่สามารถ
นากลับมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่ .(rework).หรือ ของ
เสี ย .(scrap).และมี บ างส่ ว น สู ญ หายไปในระหว่ า ง

{

โดยที่ คือผลเฉลีย่ ทัง้ หมด (Overall Mean)
ั ยA
คือผลทีเ่ กิดจากระดับที่ ของปจจั
ั ยB
คือผลทีเ่ กิดจากระดับที่ ของปจจั
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ั ยC
คือผลทีเ่ กิดจากระดับที่ ของปจจั
คือผลทีเ่ กิดจากอิทธิพลร่วมระหว่าง
และ
คือผลที่เกิดจากอิทธิพลร่วมระหว่าง และ
คือผลทีเ่ กิดจากอิทธิพลร่วม ระหว่าง และ
คือผลทีเ่ กิดจากอิทธิพลร่วมระหว่าง , และ
และ
คือ องค์ประกอบของความผิดพลาดแบบสุ่ม
(Random Error)

กล่ า วถึง เฉพาะขัน้ ตอนการท างานของเครื่อ งบรรจุ ถุ ง
แบบอัตโนมัติ คือ ขัน้ ตอนการชังน
่ ้าหนักและการตรวจวัด
น้าหนักจากการบรรจุถุงโดยละเอียดดังนี้
เม็ดมาสเตอร์แบทจากถังพักถูกปล่อยลงสู่เครื่องชัง่
น้าหนักด้วยการควบคุมของแผ่นกัน้ .(shutter).โดยมี การ
ทางานเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ การเติมน้ าหนักแบบหยาบ
(fast fill) และแบบละเอียด (slow fill) ด้วยการควบคุมกับ
ชุดกระบอกสูบ 2 ชุด ซึง่ ปลายของชุดกระบอกสูบทัง้ สอง
จะเชื่อมต่อกับเพลาหมุนของแผ่นกัน้ เพื่อควบคุมการไหล
ของเม็ดผลิตภัณฑ์ ดังรูปที่ 3 ถึง 5

2.3 การวิ เคราะห์เชิ งเศรษฐศาสตร์
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method) เป็ น
การหาระยะเวลาที่ทาให้ผลประโยชน์ ท่ไี ด้คุ้มกับ เงิน
ลงทุนมีหน่วยเป็ นเวลา เช่น เดือน หรือปี เป็ นต้น โดยคิด
อัตราผลตอบแทนเป็ นศูนย์ [3]
m

Rt > C

(4)

t=

โดยที่ C0 แทนเงินลงทุนเริม่ แรก, Rt แทนรายรับสุทธิ ที่
คาบระยะเวลา t, t แทนคาบระยะเวลา และ m แทน
ระยะเวลาคืนทุน
3. วิ ธีการดาเนิ นงาน
3.1 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานวิ จยั
1. ศึกษาสภาพปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในโรงงาน
2. สารวจงานวิจยั และทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
ั หา เพื่อ กาหนด
3. การวิเ คราะห์หาสาเหตุ ของป ญ
ปจั จัยทีจ่ ะนามาพิจารณา
4. น าพารามิเ ตอร์ท่ีเ ลือ กมาออกแบบการทดลอง
โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล
เต็มรูปแบบ (Full Factorial Design)
5. กาหนดสมมติฐานการทดลอง
6. ดาเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมผลการทดลอง
7. ทาการวิเคราะห์ผล หาพารามิเตอร์ทม่ี นี ัยสาคัญ
ต่อน้ าหนักค่าเผื่อในถุงบรรจุด้วยเครื่องบรรจุถุง แบบ
อัตโนมัติ
8. สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ

รูปที่ 3 ลักษณะการทางานของชุดกระบอกสูบและตาแหน่ง ของ
แผ่นกัน้ ในตาแหน่งหยุดเติม

รูปที่ 4 ลักษณะการทางานของชุดกระบอกสูบและตาแหน่ง ของ
แผ่นกัน้ ในตาแหน่งเติมแบบหยาบ

รูปที่ 5 ลักษณะการทางานของชุดกระบอกสูบและตาแหน่ง ของ
แผ่นกัน้ ในตาแหน่งเติมแบบละเอียด

หลัง จากชัง่ น้ า หนัก ได้ต ามค่ า ที่ก าหนด ด้ว ยการ
ควบคุมของเครื่องควบคุมเชิงตรรก เม็ดผลิตภัณฑ์จะถูก
ปล่อยลงสูถ่ ุงบรรจุภณ
ั ฑ์ ดังรูปที่ 6

3.2 การศึกษาสภาพปัญหาของโรงงาน
งานวิจยั นี้เป็ นการหาปจั จัยทีเ่ หมาะสมในการบรรจุ
เม็ดมาสเตอร์แบทด้วยเครื่องบรรจุถุงแบบอัตโนมัติ จึง
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ค่าสภาวะควบคุมเครื่องจักรค่าเดิม ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานของน้ า หนั ก ค่ า เผื่ อ ลดลงเหลื อ .30.95.กรัม
ค่าเฉลีย่ ของน้ าหนักค่าเผื่อเท่ากับ 46.5 กรัม ดังรูปที่ 10
ถึง 11
รูปที่ 6 แสดงค่า PL1 และ PL2 ทีต่ งั ้ ไว้ใน
เครือ่ งควบคุมเชิงตรรกรุ่นเดิม

จากการวิเคราะห์เพื่อทาการแก้ไขปญั หาน้าหนัก ค่า
เผื่ อ ในการบรรจุ ถุ ง ที่ ม ากเกิ น ไป มี ก ารทดลองเก็ บ
ตัว อย่ า งจากการท างานด้ว ยสภาพเครื่อ งจัก รป จั จุ บ ัน
พบว่าค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของน้ าหนักค่าเผื่อ สูง
มากที่ 30.95 กรัม ค่าเฉลี่ยของน้ าหนักค่าเผื่อเท่ากับ
57.83.กรัม.โดยเฉพาะบางถุงไม่มนี ้าหนักค่าเผื่อ ดังแสดง
ในรูปที่ 7 ถึง 8 ต้องมีการปรับปรุงเครื่องจักรให้ อยู่สภาพ
พร้อมใช้งาน ก่อนทีเ่ ริม่ การทดลอง

รูปที่ 9 ชุดอุปกรณ์เครือ่ งควบคุมเชิงตรรกเครือ่ งใหม่ทน่ี ามาใช้งาน
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รูปที่ 10 แสดงน้าหนักค่าเผือ่ ของแต่ละตัวอย่าง หลังการปรับปรุง
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รูปที่ 7 แสดงน้าหนักค่าเผือ่ ของแต่ละตัวอย่าง ก่อนการปรับปรุง
เครือ่ งจักร
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รูปที่ 11 แผนภูมกิ ารกระจายแบบปกติของตัวอย่าง หลังการ
ปรับปรุงเครือ่ งจักร
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รูปที่ 8 แผนภูมกิ ารกระจายแบบปกติของตัวอย่าง ก่อนการ
ปรับปรุงเครือ่ งจักร

หลังจากได้มกี ารปรับปรุงเครื่องจักรให้กลับมาอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน.และเปลีย่ นอุปกรณ์เครื่องควบคุม เชิง
ตรรกเป็ นรุ่นใหม่ (รูปที่ 9) ที่มีความแม่นยาในการ
ตรวจวัด เก็บข้อมูลเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงโดยใช้
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3.3 การออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียล เต็ม
รูปแบบ (Full Factorial Design)
นาปจั จัยหลักทีม่ ผี ลต่อตัวแปรตอบสนอง 3 ปจั จัย
คือใแรงดันลมทีใ่ ช้ในการบังคับกระบอกสูบสาหรับ แผ่น
กัน้ การเติมที่ 4.5, 5.0 และ 5.5 บาร์, ค่าน้ าหนัก การเติม
แบบละเอียดที่ 4, 6 และ 8 กก. และค่าน้ าหนัก ค่าเผื่อ
ที.่ 0.02.และ 0.03 กก. นามาออกแบบการทดลอง แบบ
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Full.Factorial ทาการทดลองทัง้ หมด 18 การทดลอง และ
ทดลองซ้า 5 ซ้า รวมเป็ น 18 x 5 = 90 การทดลอง โดย
ได้กาหนดค่าระดับนัยสาคัญ α ที่ 0.05 เพื่อทดลองหาจุด
ทีเ่ หมาะสมกับการบรรจุถุงทีด่ ที ส่ี ดุ
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รูปที่ 15 ผลลัพท์การทดสอบสมมุตฐิ านความเป็นอิสระ ของข้อมูล
เวลาทีใ่ ช้ในการบรรจุถุง
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ความเป็ น ปกติข องข้อมูล ความมีอิสระของข้อมูล และ
ความมีเสถียรภาพของความแปรปรวน ดังแสดงในรูปที่
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ค่า.Fitted.Values.ของน้าหนักค่าเผือ่
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รูปที่ 12 ผลลัพท์การทดสอบสมมุตฐิ านการกระจายแบบปกติ ของ
น้าหนักค่าเผือ่
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นาผลการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อ
ศึกษาถึงผลของปจั จัยหลัก (Main Effect) การมีอทิ ธิพล
ร่วม (Interaction) ทีม่ ผี ลต่อน้ าหนักค่าเผื่อ และเวลาทีใ่ ช้
ในการบรรจุถุง โดยใช้โปรมแกรม Minitab 16 กาหนด
ระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95% พบว่าค่าน้ าหนักที่ใช้วธิ ีก าร
เติมแบบละเอียดและ ค่าน้ าหนักค่าเผื่อ เป็ นปจั จัยหลัก 2
ปจั จัยทีม่ คี ่า P-Value น้อยกว่า 0.05 สรุปว่าค่าน้าหนักใน
การเติม แบบละเอียด และค่า น้ าหนัก ค่าเผื่อ มีผลต่ อ
น้ าหนักค่าเผื่อทีไ่ ด้จากการ บรรจุจริง ส่วนความดันลม
ของกระบอกสูบ มีค่า P-Value มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่
มีผลต่อน้ าหนักค่าเผื่อ และค่า P-Value ของอิทธิพลร่วม

รูปที่ 13 ผลลัพท์การทดสอบสมมุตฐิ านการกระจายแบบปกติ ของ
เวลาทีใ่ ช้ในการบรรจุถุง
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รูปที่ 14 ผลลัพท์การทดสอบสมมุตฐิ านความเป็นอิสระ ของข้อมูล
น้าหนักค่าเผือ่
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ระหว่างปจั จัยหลักทัง้ 3 ปจั จัย มีค่ามากกว่า 0.05 สรุปได้
ว่าปจั จัยหลักทัง้ 3 ปจั จัย เป็ น ปยั จัยทีไ่ ม่มอี ทิ ธิพลร่วม
ต่อกัน ส่วนเวลาในการบรรจุ พบว่าค่าน้ าหนักในการเติม
แบบละเอียด.เป็ นปจั จัยหลัก เพียงปจั จัยเดียวทีม่ คี ่า PValue น้อยกว่า 0.05 สามารถ สรุปได้ว่าค่าน้ าหนักใน
การเติมแบบละเอียดมีผลต่อเวลา ทีใ่ ช้ในการบรรจุถุง ทา
การทดสอบความเพียงพอของจ านวนตัว อย่ า ง การ
ทดลอง.พบว่า จานวนตัว อย่ างต้อ งการเพีย ง 36 ข้อมูล
หรือทาการทดลองซ้าเพียงแค่.2.ซ้า.ก็เพียงพอแล้ว ซึง่ ใน
การทดลองจริงทาการทดลองซ้า.5.ซ้า.ได้จานวนข้อมูล
ทัง้ สิน้ 90 ข้อมูล
5. สรุป
ปจั จัยหลักทีม่ อี ทิ ธิพลต่อน้าหนักค่าเผื่อในการบรรจุ
ถุงโดยตรง คือ ค่าน้าหนักในการเติมแบบละเอียดและ ค่า
น้ าหนักค่าเผื่อ .ส่วนความดันลมไม่มีผลต่อน้ าหนัก ค่า
เผื่อ.และปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเวลาทีใ่ ช้ในการบรรจุ คือค่า
น้ าหนักในการเติมแบบละเอียด แต่เมื่อคานวณหา อัตรา
การบรรจุถุงต่ าสุด เทียบจากเวลาจากการทดลอง ที่ใช้
มากสุด พบว่ามากกว่าประสิทธิภาพการผลิตจริง จึงไม่
ต้องทาการปรับปรุงเพื่อเพิม่ อัตราการบรรจุอกี
เอกสารอ้างอิ ง
[1] Müller A, Coloring of Plastics, 1st ed. Germay :
Solingen, c2003.
[2] วชิรพงษ์ สาลีสงิ ห์, ปฏิวตั ิกระบวนการทางานด้วย
เทคนิค Six.Sigma, บริษัทศิริวฒ
ั นา อินเตอร์พริ้น
จากัดมหาชน, พิมพ์ครัง้ ที่ 1, 2548.
[3] ชาติ ช าย อัศ ดรศัก ดิ ์ และพัช ราภรณ์ เนี ย มมณี ,
เศรษฐศาสตร์ วิ ศ วกรรม ,.ศู น ย์ ผ ลิ ต ต าราเรี ย น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,
พิมพ์ครัง้ ที่ 7, 2548.
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บทคัดย่อ
เครื่องมือตัดมีความสาคัญในหลายอุตสหกรรมการผลิต เช่น เครื่องกลึง เครื่องตัด เครื่องปมั ๊ และอุปกรณ์ตดั อื่นๆ
ในการใช้งานเครื่องมือตัดทีเ่ สือ่ มสภาพจะทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ได้คุณภาพและมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะทาให้เครื่องมือ
ตัดเกิดเสียหาย อายุการใช้งานของเครื่องมือตัดจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของการทางาน วัตถุประสงค์ของ
การศึกษานี้ เพื่อการยืดอายุการใช้งานเข็มเจาะรูในแม่พิม พ์ตัดแบบต่อเนื่อง ที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ โดยใช้การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล เพื่อหาระดับปจั จัยที่เหมาะสม และส่งผลต่ออายุการใช้
งานของเข็มเจาะรู ซึง่ มีปจั จัยหลักทัง้ หมด 3 ปจั จัย ที่ 3 ระดับ (33 Factorial Design) มีการกาหนดระดับปจั จัยเพื่อ
ทดลองดังนี้ เข็มเจาะรูทท่ี าจากวัสดุ HSS SKH51 และSKD11 ผ่านกรรมวิธเี คลือบผิวด้วย CVD, PVD และไม่ผ่าน
กรรมวิธเี คลือบผิว ทีค่ วามเร็วรอบ 35 40 และ45 รอบต่อนาที โดยทาการทดลองซ้าทัง้ หมด 3 ครัง้ ทีร่ ะดับความ
เชื่อมัน่ 95% จากการทดลองสรุปได้ว่า อายุการใช้งานเข็มเจาะรูในแม่พมิ พ์ตดั แบบต่อเนื่องมีค่ามากทีส่ ุดเมื่อใช้
วัสดุ SKD11 ซึง่ ผ่านกรรมวิธเี คลือบผิวด้วย PVD และ ทีร่ ะดับความเร็วรอบที่ 35 รอบต่อนาที ทาให้สามารถลด
ต้นทุนในการผลิตได้ 1,144,000 บาทต่อปี
คาหลัก เข็มเจาะรู แม่พมิ พ์แบบต่อเนื่อง การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทรอเรียล ผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์
Abstract
Cutting tools are very important for many manufacturing industries. Examples of cutting tools include
lathe, machine presses, and cutting devices. Machine operations using a deteriorated cutting tool often
lead to poor product quality performance and high risk of tool damage. The life cycle of machine tool
varies upon operating conditions. The purpose of the current study is to lengthen the life cycle of the
punch in the progressive die using in an automotive parts manufacturer. A full factorial experimental
design (33) is employed to investigate the optimal factors and levels in conditions of punch and die
continuous usage. Three factors with three levels (1) punching materials with HSS, SKH51 and SKD11,
(2) coating processes with uncoating, CVD coating, and PVD coating, and (3) punching speeds with 35,
40, and 45 strokes/minute at three replicates are tested at the 95% confidence level. Findings from the
study reveal that the maximum punch life cycle is found when using SKD11 with PVD coating at 35
strokes/minute. As a result, the production cost can be saved 1,144,000 THB annually.
Keywords: Punch, progressive die, full factorial experimental design, automotive parts
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1. บทนา
ใ น ป ั จ จุ ป ั น มี ก า ร แ ข่ ง ขั น ท า ง ธุ ร กิ จ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม มากมายดังนัน้ ธุรกิจต่างๆ จึงต้องมี
กลยุทธ์รองรับกับปญั หาต่างๆ เพื่อในเกิดความมุ่งมันและ
่
พัฒนาสูค่ วามเป็ นผูน้ าในด้านการผลิต โดยตัวแปรสาคัญ
คือ ลูกค้า ดังนัน้ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดนี นั ้ ยัง
ไม่เพียงพอต่ อ ความต้องการของลูกค้า ซึ่งสิง่ เหล่านี้จะ
เกิดขึน้ ได้ตอ้ งอาศัยการควบคุมการผลิต และการปรับปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาวิธกี ารลดต้นทุนการผลิต
ซึ่ง เป็ น วิธีท่ีไ ด้ ร ับ การยอมรับ ในป จั จุ บ ัน
โรงงาน
อุตสาหกรรมที่เลือกทาการศึกษาคือ บริษัท ไทยออโต
ทูลส์ แอนด์ดาย จากัด (Thai Auto Tools And Die, Co,
Ltd) เป็ น โรงงานที่ผ ลิต ชิ้น ส่ว นรถยนต์ใ ห้ก ับ บริษัท
ประกอบรถยนต์รายใหญ่หลายราย ทัง้ นี้การผลิตชิน้ ส่วน
รถยนต์นนั ้ จะใช้แม่พมิ พ์โลหะในการผลิตในชิน้ ส่วนต่างๆ
ั หาใน
ของรถยนต์ งานวิ จ ั ย นี้ ท าการวิ เ คราะห์ ป ญ
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ งานแม่พิมพ์โลหะของ
ปญั หาอายุการใช้งานของเข็มเจาะรู เพื่อทีจ่ ะเพิม่ อายุการ
ใช้ ง านเข็ ม เจาะรู ใ นแม่ พิ ม พ์ ตั ด แบบต่ อ เนื่ อ ง โดย
ประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง กาหนดระดับปจั จัยที่
3 ระดั บ มี ท ั ้ง หมด 3 ป จั จั ย (วั ส ดุ ข องเข็ ม เจาะรู
กระบวนการเคลือบผิว ความเร็วรอบ) และทดลองซ้า
ทัง้ หมด 3 ครัง้ ชิ้นงานมีความหนา 5 มม. กาหนด
ช่องว่างคมตัดที่ 0.1 มม. ระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95%
2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 กระบวนการขึน้ รูปโลหะ
กระบวนการขึ้น รู ป โลหะ (Metal
Forming
Process) คือกระบวนการผลิต ประเภทหนึ่งที่เปลี่ยน
รูป ร่ า งของวัต ถุ ดิบ ให้เ ป็ น ผลิต ภัณฑ์ หรือ ชิ้น งานที่มี
รูปร่างตามต้องการโดยใช้แม่พิมพ์หรือเครื่องมือเฉพาะ
(Die หรือ Forming) ในการขึน้ รูปในขณะทีว่ ตั ถุดบิ อยู่ใน
สภาวะของแข็ง โดยไม่ มี ก ารเสี ย เศษ และไม่ มี ก าร
เปลี่ย นแปลงองค์ป ระกอบภายในของวัส ดุ นั น้ ๆ ทาง
วิชาการเรียกกระบวนการนี้ว่า งานขึน้ รูปโลหะ หรืองาน
เปลี่ย นรู ป โลหะในช่ ว งการเปลี่ย นรู ป ถาวร เพื่อ ให้ไ ด้
ชิน้ งานตามต้องการ [1]
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2.2 ชนิ ดของแม่พิมพ์ตดั
แม่พมิ พ์ประเภทนี้ใช้ในการตัดแยกส่วนโลหะออก
จากกัน จะเรียกแม่พมิ พ์ประเภทนี้ เรียกตามลักษณะงาน
ในงานวิจยั นี้เป็ นการผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์โดยใช้แม่พมิ พ์
ต่อเนื่อง (Progressive Die) จะเป็ นแม่พมิ พ์ทม่ี มี ากกว่า
1 สถานี ชิน้ งานจะถูกป้อนต่อเนื่อง ผ่านครัง้ ละสถานีใน
ระยะเท่าๆกันจะได้รปู ร่างชิน้ งานตามทีอ่ อกแบบไว้ [2]
2.3 เครือ่ งมือทางสถิ ติ
2.3.1 การออกแบบการทดลอง
การทดลองให้มปี ระสิทธิภาพในการวิเคราะห์ดี
ที่สุด จะต้อ งน าวิธีก ารทางวิท ยาศาสตร์ม าช่ ว ยในการ
ทดลอง คื อ การออกแบบการทดลองเชิ ง สถิ ติ เป็ น
กระบวนการวางแผนการทดลองเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่
เหมาะสมและสามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์โดยวิธที าง
สถิติ จะท าให้สามารถหาข้อ สรุ ป ที่มีเ หตุ ผ ลได้ วิธีก าร
ออกแบบการทดลองในทางสถิ ติ เ ป็ น สิ่ง ที่จ าเป็ น ถ้ า
ต้องการหาข้อสรุปที่มคี วามหมายจากข้อมูลที่มี และถ้า
ปญั หาที่สนใจเกี่ยวกับความผิดพลาดในการทดลอง วิธี
ทางสถิตเิ ป็ นวิธที บ่ี ่งบอกได้ว่าการวิเคราะห์ผลการทดลอง
นันมี
่ ความผิดพลาดมากน้อยเท่าใด [3]
2.3.2 การออกแบบการทดลองเชิ งแฟกทอเรียล
การทดลองส่วนใหญ่ในทางปฏิบตั ิจ ะเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาผลของปจั จัย ตัง้ แต่ 2 ปจั จัยขึน้ ไป ในกรณี
นี้ การออกแบบเชิงแฟกทอเรียล (Factorial Design) จะ
เป็ นวิธีการทดลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบ
เชิงแฟกทอเรียล หมายถึง การทดลองทีพ่ จิ ารณาถึงผลที่
เกิดจากการรวมกันของระดับ (Level) ของปจั จัยทัง้ หมด
ที่เ ป็ น ไปได้ ใ นการทดลอง ในปี 1997
Alauddin,
BaradieTool ใช้หลักการการออกแบบการทดลองหา
ระดับปจั จัยทีเ่ หมาะสมต่ออายุการใช้งานของมีดกลึงมาก
ทีส่ ดุ ในมีดกลึงทีผ่ ลิตด้วยเหล็ก high strength steel (290
BHN) และจะเห็นได้ว่า ความเร็วทีใ่ ช้ในการผลิต มีผลต่อ
อายุการใช้งานของเครื่องมือตัดในการผลิต [4] ในปี 1998
Yang , Tarng มีการใช้หลักการทางสถิตมิ าช่วยในการ
ปรับ ตัง้ พารามิเ ตอร์เ พื่อ หาจุ ด ที่เ หมาะสมในการกลึง
ชิ้น งานและสามารถเพิ่ม อายุ ก ารใช้ง านมีด กลึง และยัง
สามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตได้ [5] ในปี 1998
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การวิเคราะห์ขอ้ บกพร่องและผลกระทบ เพื่อให้ได้ปจั จัยที่
มีผลต่ออายุการใช้งานเข็มเจาะรูมากที่สุด หลังจากที่ ได้
ปจั จัยที่มผี ลต่ออายุการใช้งานเข็มเจาะรูแล้วผู้วจิ ยั จะนา
ป จั จัย ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ม าท าการออกแบบการ
ทดลองและทาการเก็บผลการทดลองในลาดับต่อไป
จากสาเหตุในสาเหตุของปญั หาปญั หาอายุการใช้
งานเข็มเจาะรูในแม่พมิ พ์ตดั แบบต่อเนื่อง ในสาเหตุวสั ดุ
และเครื่องจักรเห็นว่า มี 5 ปจั จัย คือ วัสดุทใ่ี ช้ทาเข็มเจาะ
รู, กรรมวิธเี คลือบผิว , ตัง้ ความเร็ว Spm ไม่เหมาะสม,
Clearance ไม่เหมาะสมและ ชิน้ งานมีความหนาเกินไป ที่
ได้มาจากการระดมความคิดของทีมวิศวกร และหลังจากที่
ได้สาเหตุมาแล้วเพื่อความแม่นยาในการเลือกปจั จัยผูว้ จิ ยั
จึงได้น าเครื่องมือ ทางการตรวจสอบคุ ณภาพมาใช้ คือ
การวิเคราะห์ลกั ษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure
Mode and Effects Analysis) เพื่อให้คะแนนความเสีย่ ง
(RPN) ของสาเหตุ ดังตารางที่ 1

Choudhury, Baradie ได้ประยุกต์ใช้การออกแบบการ
ทดลองในการหาระดับ ป จั จัย ที่มีผ ลต่ อ อายุ ก ารใช้ง าน
ดอกกัด (milling) และเพื่อหาความเร็วรอบทีเ่ หมาะสมใน
การใช้งานดอกกัด ทีผ่ ลิตด้วยเหล็ก ชนิด(190 BHN) และ
จะเห็นได้ว่ า ความเร็ว รอบมีผ ลต่ อ อายุ การใช้งานของ
เครื่องมือตัดทีใ่ ช้ในงานผลิตเช่นกัน [6]
2.4 กระบวนการเคลือบผิว
การเคลื อ บผิ ว เป็ นกรรมวิ ธี ห นึ่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการ
ปรับปรุงคุณสมบัตขิ องผิวชิน้ งานให้เหมาะสมกับลักษณะ
การใช้งาน ซึง่ ทาโดยการนาเอาวัสดุอ่นื ๆทีม่ คี ุณสมบัติท่ี
ดีกว่า เหมาะสมกว่ามาเคลือบลงบนผิวของชิ้นงานเพื่อ
ช่วยปรับปรุงสภาวะในการทางานให้เหมาะสม อีกทัง้ ยัง
เป็ นการเพิม่ ขีดจากัดในการทางานในด้านต่างๆมากขึน้
เช่ น ลดค่ า ความเสี ย ดทานระหว่ า งผิ ว สัม ผั ส เพิ่ ม
ความสามารถในการต้านทานการสึกหรอ เพิม่ ค่าความ
แข็งบริเวณผิวของชิ้นงาน ฯ ตัวอย่างของการเคลือบผิว
ในประเทศไทยทีน่ ิยมใช้งานกัน ได้แก่ การเคลือบผิวด้วย
กระบวนการไอเคมี (Chemical Vapour Deposition :
CVD) และการเคลือบผิวด้วยกระบวนการไอกายภาพ
(Physical Vapour Deposition : PVD) เป็ นต้น [7]วัสดุ
ทาแม่พิม พ์ ใช้สารเคลือบผิวแม่พิม พ์ทงั ้ กรรมวิธี CVD
และ PVD ที่นามาใช้กบั งานตัดหรือเจาะรู สามารถให้
คุ ณ สมบั ติ ท่ี ดี ใ นเรื่ อ งป้ องกั น การเกิ ด ยึ ด ติ ด ความ
ต้านทานต่อรอยขีดข่วน ในปี 1987, Steinmann P.A. [8]
ได้ทาการทดสอบคุณสมบัตแิ ละความสัมพันธ์ระหว่างแรง
ในการเกาะยึด แรงเสีย ดทาน และการสึกหรอของสาร
เคลือบผิวหลาย ๆ ชนิดทัง้ กรรมวิธี CVD และ PVD

ตารางที่ 1 ตารางคะแนนจากการวิเ คราะห์ข ้อ บกพร่ อ งและ
ผลกระทบ
ลาดับ
สาเหตุ
ระดับ
RPN
1
วัสดุทใ่ี ช้ทาเข็มเจาะรู
576
2
กรรมวิธกี ารเคือบผิว
576
3
ตัง้ ความเร็ว Spm ไม่เหมาะสม
504
4
Clearance ไม่เหมาะสม
392
้
5
การปอนเข้าเครือ่ งไม่ขนาน
112
6
ไม่ได้ใช้ตามคู่มอื ปฏิบตั งิ าน
84
7
ไม่ทาความสะอาดก่อนการผลิต
80
8
ชิน้ งานมีความหนาเกินไป
54
9
ความเร็วในการป้อนไม่เหมาะสม
48
10
การติดตัง้ แม่พมิ พ์ไม่ถูกต้อง
48
11
น้าหนักทีใ่ ช้ไม่เหมาะสม
42
12 ความสูงทีใ่ ช้ (Die High) ไม่เหมาะสม
28
13
ชิน้ งานมีขนาดทีไ่ ม่เท่ากัน
14

3. การดาเนิ นงานวิ จยั
3.1 การกาหนดปัจจัยและระดับปัจจัย
ขัน้ ตอนนี้เป็ นการระดมความคิดของทีมวิศวกรที่
ควบคุมการผลิตและผูว้ จิ ยั จากนัน้ นาเครื่องมือทีใ่ ช้ในทาง
สถิติ เรีย กว่ า แผนภาพเหตุ แ ละผล มาช่ ว ยในการ
วิเคราะห์สาเหตุในเบื้องต้น เพื่อหาระดับปจั จัยที่มผี ลต่อ
อายุการใช้งานเข็มเจาะรูจะนามาวิเคราะห์ และจากที่ได้
ปจั จัยที่มีผลต่ อ อายุการใช้ง านเข็ม เจาะรูจากการระดม
ความคิดของทีมวิศ วกรและผู้วิจยั แล้ว ทางผู้วิจยั จะน า
ปจั จัยต่างๆทีไ่ ด้มาทาการ วิเคราะห์อกี ครัง้ ด้วยเครื่องมือ

จากดังตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่ามีการเรียงลาดับ
คะแนนที่มีผ ลกระทบต่ อ อายุ ก ารใช้ง านเข็ม เจาะรู ใ น
แม่ พิม พ์ ตัด แบบต่ อ เนื่ อ ง คะแนนที่ไ ด้ ม าจากการให้
คะแนนของทีมวิศวกร และช่างเทคนิคที่ปฎิบตั ิหน้างาน
หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั จานาคะแนนทีไ่ ด้มาทาการคัดกรอง จึง
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ได้ปจั จัยทีม่ คี ะแนนสูงทีส่ ดุ มาทาการออกแบบการทดลอง
มีดงั นี้
ปจั จัยที่ 1 คือวัสดุทใ่ี ช้ทาเข็มเจาะรู ในปจั จุบนั ทาง
โรงงานทีท่ าการศึกษาใช้เป็ น HSS (High speed steel)
ปจั จัยที่ 2 คือกรรมวิธกี ารเคลือบผิว ในปจั จุบนั ทาง
โรงงานทีท่ าการศึกษาได้ใช้เป็ นวิธี CVD
ปจั จัยที่ 3 คือ ความเร็วทีใ่ ช้ไม่เหมาะสม ในปจั จุบนั
ใช้ 35 รอบต่อนาที (Storke) เครื่องจักรสามารถปรับตัง้
ได้ 35-70 รอบ ต่อนาที เครื่องจักรทีใ่ ช้ในการทดลอง เป็ น
เครื่องจักรทีส่ ามารถเพิม่ ขึน้ ได้ครัง้ ละ 5 รอบ ดัง้ นัน้ การ
ออกแบบการทดลองจะทาการปรับเพิม่ ขึน้ ทีละ 5 รอบ
การกาหนดระดับปจั จัย จากการศึกษาการยืดอายุ
การใช้งานเข็มเจาะรูในแม่พมิ พ์ตดั แบบต่อเนื่อง ผูว้ จิ ยั จะ
ใช้ข้อ มู ล เดิม ในป จั จุ บ ัน ที่ผู้วิจ ัย ได้ท าการศึก ษา และ
กาหนดระดับปจั จัยและออกแบบการทดลอง ในสภาวะ
ป จั จุ บ ัน โรงงานที่ท าการศึก ษาได้ เ ลือ กใช้ ต ามความ
เหมาะสมเดิ ม ในงานวิ จ ั ย นี้ มี ก ารใช้ Clearance ที่
แตกต่างจากเดิม ดังนัน้ อายุการใช้งานของเข็มเจาะรูจงึ
ลดลง ผู้วจิ ึงได้เลือกระดับปจั จัยจากที่โรงงานใช้เดิมคือ
วัสดุเข็มเจาะรู HSS (High speed steel) เคลือบผิวด้วย
กระบวนการ CVD และใช้ความเร็วรอบที่ 35 รอบต่อนาที
และทาการออกแบบทดลอง ดังตารางที่ 2
ั ยทีใ่ ช้ในการทดลองเชิงแฟกทอ
ตารางที่ 2 ปจั จัยและระดับของปจจั
เรียลแบบสามระดับ
ั ย
ระดับปจจั
ปจั จัย
หน่วย
(+1)
(0)
(-1)
วัสดุเข็มเจาะรู
HSS SKH51 SHD11
กระบวนการเคลือบ NonCVD
PVD
ผิว
Coated
ความเร็วรอบ
35
40
45
Spm

จากตารางที่ 2 มีปจั จัยที่ 1 วัสดุทใ่ี ช้ทาเข็มเจาะรู
มีระดับปจั จัย 3 ระดับ คือ เหล็ก HSS (High speed
steel) เหล็ก SKH51 และ เหล็ก SKD11 ในระดับปจั จัย
ทั ้ง สา ม ไ ด้ เ ลื อ กม า จา กการใ ช้ ง านในโ รง งา นที่
ทาการศึกษามีการใช้งานเข็มเจาะรูในปจั จุบนั
ปจั จัยที่ 2 กระบวนการเคลือบผิว มีระดับปจั จัย
3 ระดับ คือ กระบวนการ CVD Coating กับ กระบวนการ
PVD Coating และเพื่อให้เห็นความแตกต่างของการชุป

จึงเลือกอีกระดับคือ ไม่ผ่านการชุบเคลือบผิว การเลือก
ระดับ ป จั จัย ทัง้ สองได้ ม าจากการศึ ก ษาในโรงงานที่
ท าการศึก ษาและการศึก ษางานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ ง [6] มี
การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเคลือ บ ทัง้ สองแบบทัง้
CVD และ PVD
ปจั จัยที่ 3 ความเร็วรอบ (Storke) มีระดับปจั จัย
3 ระดับ คือ 35 40 และ 45 รอบต่ อนาที ผลการ
ตอบสนองจากการทดลองทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้คอื อายุการใช้
งานเข็มเจาะรูในแม่พมิ พ์ตดั แบบต่อเนื่อง จากการศึกษา
ข้อมูลของเครื่องจักร มีระดับที่ 35 -70 แต่มกี ารปรับตัง้ ได้
ครัง้ ละ 5 ระดับ จึงทาการเลือกจาก การใช้งานปจั จุบนั ที่
35 รอบต่อนาทีและเลือกอีกปรับขึน้ 2 ระดับ
3.2 การออกแบบการทดลอง
การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสสาม
ระดับ (3k Factorial Design) ประกอบไปด้วย 3 ปจั จัย
แต่ ล ะป จั จัย มี 3 ระดับ และเพื่ อ ความแม่ น ย าในการ
ทดลอง จะทาการทดลอง 3 การทาซ้า ดังนัน้ การทดลอง
นี้ จะต้องมีผลการทดลอง 3x3x3x3=81 การทดลอง
4. การวิ เคราะห์ผลการทดลอง
จากทีไ่ ด้ทาการออกแบบการทดลอง ผูว้ จิ ยั จะเก็บ
ข้อ มูล การผลิต ตามป จั จัย ที่ตงั ้ ไว้ เพื่อ หาระดับ ป จั จัย ที่
เหมาะสมที่ส่ ง ผลต่ อ อายุ ก ารใช้ ง านของเข็ม เจาะรู ใ น
แม่ พิม พ์ตัด แบบต่ อ เนื่ อ งให้มีอ ายุ ก ารใช้ง านมากที่สุ ด
จากนัน้ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อ
ได้แ ก่ การวิเ คราะห์ค่ า ความแปรปรวนในการทดลอง
(ANOVA) การตรวจสอบความถูกต้องของการทดลอง
(Model adequacy checking) และการหาค่าทีเ่ หมาะสม
ที่สุด ของป จั จัย (Response optimization) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 การวิ เคราะห์ค่าความแปรปรวนของข้อมูล
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของข้อมูลจะพบว่า
ทัง้ 3 ป จั จัย ประกอบไปด้วย วัส ดุท่ีใช้ทาเข็ม เจาะรู
กระบวนการเคลือบผิว และความเร็วรอบ โดยสามารถพิ
จาราณาประกอบกับแกราฟอิทธิพลร่วม ซึ่งยืนยันได้ว่า
ปจั จัยทัง้ หมดมีแนวโน้มของเส้นกราฟทีจ่ ะตัดกันดังแสดง
ในรูปที่ 1
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และ ค่ า กลาง เท่ า กับ 3,000 ชิ้น และ 9,000 ชิ้น
ตามลาดับ เนื่องจากอายุการใช้งานเข็มเจาะรูในแม่พมิ พ์
ตัดแบบต่อเนื่องในปจั จุบนั สามารถผลิตได้สงู สุดประมาณ
3,000 ชิน้ แต่ทางโรงงานมีความต้องการปรับปรุงให้อายุ
การใช้งานเข็มเจาะรูในแม่พมิ พ์ตัดแบบต่อเนื่องสามารถ
ผลิตได้สูงสุดถึง 9,000 ชิน้ หลังจากนี้จานากราฟแสดง
ผลกระทบค่าเฉลีย่ ของปจั จัยเพื่อแสดงให้เห็นระดับปจั จัย
ที่เ หมาะสมที่สุ ด เพื่อ ยืด อายุ ก ารใช้ ง านเข็ม เจาะรู ใ น
แม่พมิ พ์ตดั แบบต่อเนื่องแสดงดังรูปที่ 2

Interaction Plot for response
Fitted Means
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รูปที่ 1 กราฟอิทธิพลร่วมของทัง้ 3 ปจั จัย

หลั ง จากที่ ผู้ วิ จ ั ย ท าการวิ เ คราะห์ ค่ า ความ
แปรปรวนของข้อมูลแล้ว ผูว้ จิ ยั จะนาข้อมูลดังกล่าวไปทา
กา รต รว จ สอบ ค ว า ม ถู กต้ อ ง ข อง ข้ อ มู ล ดั ง แ สดง
รายละเอียดในหัวข้อถัดไป

Main Effects Plot for response
Fitted Means

Matrial

Process

6000
4000
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2000

4.2 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจะทาการ
ตรวจสอบโดยใช้การวิเคราะห์ค่าส่วนตกค้าง (Residual)
ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของข้อมูล ซึง่ ค่า
ส่ ว นตกค้ า งจะต้ อ งมีก ารแจกแจงแบบปกติ (Normal
distributed) ค่าความแปรปรวนของค่าส่วนตกค้างของ
ปจั จัยต่าง ๆ จะต้องมีค่าคงที่ (Constant) และค่าส่วน
ตกค้า งต้องมีการกระจายตัว แบบสุ่ม (Randomization)
โดยผลการตรวจสอบการทดลองทัง้ หมดพิจารณาได้จาก
ค่า P-value ซึง่ พบว่ามีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าข้อมูลที่
ได้จากการทดลองมีการกระจายตัวแบบปกติ ข้อมูลไม่มี
แนวโน้ ม ไปทางลบหรือ ทางบวก จึง สรุ ป ได้ว่ า ข้อ มูล มี
ความเป็ นอิสระต่ อ กัน และความแปรปรวนของค่าส่ว น
ตกค้า งของข้อ มูลมีค่ า คงที่ ดัง นัน้ จึง สรุ ป ได้ว่ า ข้อ มูล มี
ความถูกต้องและเหมาะสม ในขัน้ ตอนต่อไปจะเป็ นการหา
ระดับที่เหมาะสมที่สุดเพื่อทาให้เข็มเจาะรูในแม่พมิ พ์ตดั
แบบต่อเนื่องมีอายุการใช้งานสูงสุดสาหรับกระบวนการ
ผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์
4.3 การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัย
ผู้วิจยั ได้ใช้ฟ งั ก์ชนการหาค่
ั่
าตอบสนองที่ดีท่สี ุด
เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของเข็มเจาะรูในแม่พิมพ์ตัด
แบบต่อเนื่องมีอายุการใช้งานสูงสุด โดยกาหนดช่วงของ
ค่าตอบสนองตามที่ทางโรงงานต้องการซึง่ ก็คอื ค่าต่ าสุด
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ั ย
รูปที่ 2 แสดงผลกระทบค่าเฉลีย่ ของปจจั

จากรูปที่ 7 จะเห็นว่าระดับปจั จัยที่มผี ลทาให้อายุ
การใช้งานเข็มเจาะรูแม่พมิ พ์ตดั แบบต่อเนื่องนัน้ คือ เมื่อ
ใช้วสั ดุ SKD11 ทีผ่ ่านกระบวนการเคลือบผิวด้วย PVD
และใช้ความเร็วรอบที่ 35 รอบต่อนาที
5.สรุปผลการทดลอง
ระดับปจั จัยที่เหมาะสมทีส่ ุดสาหรับการทาให้อายุ
การใช้ ง านเข็ม เจาะรู ใ นแม่ พิ ม พ์ ตั ด แบบต่ อ เนื่ อ งใน
กระบวนการผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ คือ เข็มเจาะรูทท่ี าจาก
วัสดุ SKD11 ทีผ่ ่านกระบวนการเคลือบผิว PVD และที่
ความเร็วรอบ 35 รอบต่อนาที ได้ผลการทดลองคือเข็ม
เจาะรูใ นแม่ พิม พ์ตัด แบบต่ อ เนื่ อ งในกระบวนการผลิต
ชิน้ ส่วนรถยนต์มอี ายุการใช้งานเฉลีย่ เท่ากับ 9,581 ชิน้
หลังจากที่ได้ผลการทดลองในข้างต้นผู้วิจยั ได้
ทาการคานวนค่าใช้จ่ายต่อการเปลี่ยนเข็มเจาะรู 1 ครัง้
จากเข็มเจาะรูก่อนปรับปรุ งที่ท าจากวัสดุ HSS ผ่า น
กระบวนการเคลือบผิว CVD มีราคา 950 บาทต่อ ชิน้ มี
อายุ ก ารใช้ ง านในกระบวนการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์
ประมาณ 1,850 ถึง 1,950 ชิ้น และเข็ม เจาะรู ห ลัง
ปรับปรุงที่ทาจากวัสดุ SKD11 ผ่านกระบวนการเคลือบ
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ผิว PVD มีราคา 750 บาท แต่ มีอายุก ารใช้งานใน
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประมาณ 9,500 ถึง
9,600 ชิ้น และในการเปลี่ยนเข็มเจาะรูในแต่ ละครัง้ มี
ค่า ใช้จ่ า ยอยู่ท่ี 1,500 บาทต่ อ ชัว่ โมง ดัง แสดงการ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงอายุ
การใช้ ง านเข็ม เจาะรู ใ นแม่ พิ ม พ์ ตั ด แบบต่ อ เนื่ อ งใน
กระบวนการผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ในตารางที่ 3 เมื่อในหนึ่ง
สัปดาห์ตอ้ งการผลิตชิน้ งานประมาณ 10,000 ชิน้
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเข็มเจาะรู
ราคา
จานวน เวลาที่
เข็มเจาะรู (บาท/ชิน้ )
(ชิน้ )
ใช้
(ชัวโมง)
่
HSS –
950
5
15
PVD
SKD11 750
1
3
PVD
ผลต่าง

ราคารวม
(บาท)
27,250
5,250
22,000

ดัง นัน้ หากต้อ งการผลิต ชิ้น งาน 10,000 ชิ้น เข็ม เจาะรู
หลัง ปรับ ปรุ ง จะใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยน้ อ ยกว่ า เข็ม เจาะรู ก่ อ น
ปรับปรุง 22,000 บาท ดังนัน้ หากโรงงานทีท่ าการศึกษา
ทาการผลิตชิ้นงานดังกล่าวด้วยเข็มเจาะรูท่ที าจากวัสดุ
SKD11 ที่ผ่า นกระบวนการเคลือบผิว PVD และที่
ความเร็วรอบ 35 รอบต่อนาที เป็ นระยะเวลา 1 ปี (52
สัปดาห์) โรงงานทีท่ าการศึกษาจะมีกาไรเพิม่ ขึน้ ประมาณ
1,144,000 บาทต่อปี
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้วิจ ัย ขอขอบคุ ณ บริษัท ไทยออโต้ทู ล ส์ แอนด์
ดาย จากัด ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูล และวัสดุทดลองที่
ใช้ ใ นงานวิ จ ั ย นี้ และขอขอบคุ ณ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทีใ่ ห้
ทุนอุดหนุนบางส่วนสาหรับงานวิจยั นี้
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บทคัดย่อ
เนื่องจากการบินไทยมีแบบของเครื่องบินทีห่ ลากหลาย อีกทัง้ อุปกรณ์อากาศยานสามารถถูกนามาใช้ในการซ่อม
บารุงได้กบั เครื่องบินมากกว่า 2 แบบ ด้วยเหตุน้จี งึ ทาให้เกิดความซับซ้อนในการพยากรณ์ความต้องการอุปกรณ์
อากาศยานในงานซ่อมบารุงอากาศยานแบบ Unscheduled (เป็ นงานทีเ่ กิดขึน้ จากข้อชารุดหรือข้อบกพร่องของ
เครื่องบินทีต่ อ้ งการแก้ไขอย่างทันทีทนั ใด)
ซึง่ ความต้องการอะไหล่ในการซ่อมสาหรับงานประเภทนี้มคี วาม
แปรปรวนค่อนข้างสูง และทาให้เกิดอัตรา Cannibalization (คือ การนาชิน้ ส่วนของเครื่องบินลาหนึ่งมาซ่อม
ั
เครื่องบินอีกลาหนึ่ง) ทีส่ งู ขึน้ ในการซ่อมบารุงอากาศยานในระดับปฏิบตั กิ ารลานจอด จากปญหาการขาดแคลน
อุปกรณ์อากาศยานจากการเบิกจ่ายจากคลังพัสดุ Cannibalization จึงเป็ นวิธกี ารเดียวในการแก้ปญั หาเฉพาะหน้า
โดยการไปนาอุปกรณ์อากาศยานทีต่ ดิ ตัง้ อยูบ่ นอากาศยานทีไ่ ม่ได้ทาการบิน ณ ขณะนัน้ มาติดตัง้ แทนอุปกรณ์ท่ี
เสียของอากาศยานทีก่ าลังจะทาการบิน
ซึง่ การปฏิบตั งิ านเช่นนี้ไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบิน
และความสะดวกสบายของผูโ้ ดยสารภายในห้องโดยสาร ขอบเขตการวิจยั ครัง้ นี้จงึ นาเสนอวิธกี ารพยากรณ์ความ
ต้องการอะไหล่พสั ดุโดยใช้วธิ ี Croston แบบต่างๆ ซึง่ มีความแม่นยามากกว่าการพยากรณ์โดยใช้เทคนิคอนุกรม
เวลาแบบดัง้ เดิม (Traditional Time Series) อีกทัง้ ตัวแบบ Heuristic Solution Approach ซึง่ นามาประยุกต์ใช้แทน
ตัวแบบ EOQ และผลจากการเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อน MAPE จากการพยากรณ์แสดงให้เห็นว่าวิธี
Croston มีค่า MAPE เกิดขึน้ น้อยกว่า 18% ส่วนต้นทุนรวมของพัสดุคงคลังทีค่ านวณได้จากวิธี Heuristic solution
Approach
พิสจู น์ให้เห็นว่าอุปกรณ์อากาศยานชนิดใดทีม่ คี วามต้องการทีม่ คี ่าเป็ นศูนย์เกิดขึน้ บ่อยครัง้
ไม่
เหมาะสมทีจ่ ะประยุกต์ใช้วธิ ี Silver Meal ดังนัน้ การเลือกใช้วธิ ี Least Unit Cost เป็ นทางเลือกทีด่ กี ว่า ซึง่ ทาให้
ต้นทุนรวมมีค่าลดลง 10% โดยเฉลีย่
คาหลัก การวางแผนความต้องการ, การพยากรณ์, อุปกรณ์อากาศยาน, อุปกรณ์หมุนเวียน, ชิน้ ส่วนทีใ่ ช้แทนกัน
ได้
Abstract
Due to the airline operating with many types of aircraft in each fleet (Airbus and Boeing) and components
common use more than one aircraft type, these reasons make difficult in demand forecasting for
unscheduled maintenance and result in cannibalization level increment at Line Maintenance. Because of
component shortage from store, Cannibalization is a method to resolve problem promptly by removing
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installed part from nonscheduled aircraft then reinstall to scheduled aircraft. The practices will not effect
on aircraft safety for flight and passenger comfort. The scope for this study presents new forecasting
method, Croston Series, which accuracy is higher than Traditional Time Series methods. Including to
Heuristic solution Approach will be applied in place of EOQ model. Finally, Croston is the best way to
implement with error (MAPE) less than 18%. For inventory policy, the difference of total cost between
Silver Meal (SM) and Least Unit Cost (LUC) was proved that component with high frequency of zero
demand is not suitable for applying SM method, LUC is better way with reducing error 10% on the
average.
Keywords: requirement planning, forecasting, croston, aircraft components, rotable components,
interchangeable parts, cannibalization
1. บทนา
การบริหารองค์กรเพื่อเพิม่ ศักยภาพความสามารถ
ในการแข่งขัน ส่วนใหญ่แล้วมาจากการกาหนดกลยุทธ์ใน
ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านการเงิน,
ด้านลูกค้า, ด้านกระบวนการภายใน หรือแม้กระทังด้
่ าน
ความสามารถในการเรียนรู้
และเมื่อพิจารณาโดย
เฉพาะเจาะจงในส่วนของกระบวนการภายใน พัสดุคงคลัง
นับว่าเป็ นประเด็นทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
ความสามารถในการทากาไร ดังนัน้ การกาหนดนโยบาย
แผนงาน และวิธกี ารในการควบคุมพัสดุคงคลัง จึงต้อง
ร่วมมือกันวิเคราะห์ทวทั
ั ่ ง้ องค์กร [1]
จากการพิจารณา 20 ธุรกิจทีแ่ ตกต่างกันพบว่า
พัสดุคงคลังส่วนเกินมีมลู ค่าประมาณ 10 เปอร์เซนต์ ถึง
98 เปอร์เซ็นต์ของทัง้ หมด เกิดจากการวางแผนและ
ควบคุมการสังซื
่ อ้ ทีใ่ ช้ในการควบคุมพัสดุคงคลังทีไ่ ม่
เหมาะสม เช่น การกาหนดปริมาณสินค้าคงคลังสารอง
(Safety stock) ทีส่ ามารถรองรับความต้องการทีไ่ ม่
แน่นอน (Uncertainty demand) การวางแผนการเติมเต็ม
พัสดุคงคลังคงเหลือเพื่อรักษาระดับพัสดุคงคลังหมุนเวียน
(Cycle stock) และการควบคุมความน่าจะเป็ นในการเกิด
พัสดุคงคลังส่วนเกิน (Overage Inventory) ด้วยเหตุน้ถี า้
ในแต่ละธุรกิจให้ความสาคัญกับเรื่องนี้มากขึน้ ย่อมจะนา
ธุรกิจนัน้ ๆไปสูป่ ระสบความสาเร็จอย่างเป็ นทีน่ ่าพอใจ [2]
การพยากรณ์ของคงคลังแนวใหม่ทป่ี ระยุกต์ใช้กบั
อะไหล่พสั ดุ มักจะถูกนามาใช้กบั ธุรกิจการบิน ยานยนต์
ทหาร และเทคโนโลยีสารสารเทศ จากรายงานพบว่า
มูลค่าของของคงคลังหรือชิน้ ส่วนอะไหล่เหล่านี้มมี ลู ค่า
มากกว่าอุตสาหกรรมทัวไปมากถึ
่
ง 60% ทีผ่ ่านมาธุรกิจ

เหล่านี้พยายามบริหารจัดการกับความต้องการทีไ่ ม่
ั ย การพยากรณ์
แน่นอนซึง่ มีอทิ ธิพลมาจากหลายเหตุปจจั
ด้วยวิธดี งั ้ เดิมอย่างง่าย อย่างเช่น Simple Exponential
Smoothing และ Moving Average จึงไม่เหมาะทีจ่ ะ
นามาประยุกต์ใช้
ต่อมาจึงมีวธิ กี ารพยากรณ์ความ
ต้องการแบบ Croston ซึง่ มีการประยุกต์ใช้หลักการของ
Exponential Smoothing กับความต้องการทีเ่ กิดขึน้ และ
กับช่วงเวลาระหว่างความต้องการ
และสัดส่วนของ
ค่าประมาณ 2 ค่านี้ สามารถนามาพยากรณ์ความต้อง
ล่วงหน้าต่อคาบเวลาซึง่ มีความแม่นยาสูงกว่า [3]
ทีผ่ ่านมาบริษทั การบินไทยมีนโยบายด้านการจัดซือ้
อากาศยานจากหลายบริษทั ผูผ้ ลิต ซึง่ มีทงั ้ Airbus และ
Boeing ด้วยเหตุน้จี งึ ส่งผลให้การพยากรณ์ปริมาณการ
เบิกใช้อุปกรณ์อากาศยานมีความยุ่งยาก อีกทัง้ ระบบการ
วางแผนความต้องการอะไหล่พสั ดุและการติดตาม
อุปกรณ์อากาศยานหลังการซ่อมจากแหล่งซ่อมเพื่อเติม
เต็มระดับพัสดุคงคลังทีม่ อี ยูไ่ ม่เข้มงวดเหมาะสมเพียงพอ
ทาให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของฝา่ ยซ่อมใน
ระดับปฏิบตั กิ ารลานจอดหรือ Line Maintenance ทีใ่ ช้
เป็ นกรณีศกึ ษาได้ทนั ที
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ลักษณะของอุปสงค์ (Demand) [4]
ลักษณะของอุปสงค์ (Demand) มีอยู่หลากหลาย
รูปแบบ ขึน้ อยู่กบั แต่ละประเภทของสินค้า ดังนัน้ การจะ
เลือกใช้เทคนิคการพยากรณ์อุปสงค์ให้ผลแม่นยาสูงสุด ผู้
พยากรณ์จงึ ควรพิจารณาถึงลักษณะของอุปสงค์ดว้ ยว่ามี
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ลักษณะเป็ นเช่นไรแล้วจึงค่อยพิจารณาเลือกวิธที ่ี
เหมาะสมต่อไป
Perpetual Demand คือ อุปสงค์ของสินค้าทีม่ คี วาม
ต้องการอย่างต่อเนื่องไปยังอนาคต ไม่มที ส่ี น้ิ สุด ตัวอย่าง
ของสินค้าทีม่ อี ุปสงค์แบบนี้ได้แก่ สินค้าอุปโภค บริโภค ที่
มีความจาเป็ นต้องใช้ในการดารงชีวติ เช่น ข้าว น้าตาล
สบู่ น้ามันเป็ นต้น
Seasonal Demand คือ อุปสงค์ทม่ี ปี ริมาณมาก
เฉพาะบางช่วงเวลา ซึง่ ส่วนใหญ่คอื ในช่วงฤดูกาล และจะ
มีปริมาณน้อยในช่วงนอกฤดูกาล เช่น เสือ้ กันหนาว ร่ม
ชุดนักเรียน เป็ นต้น
Lumpy Demand คือ อุปสงค์ทม่ี คี วามแปรปรวนสูง
กล่าวคือ เป็ นอุปสงค์ทม่ี ชี ว่ งกว้างมาก และไม่แน่นอนซึง่
สามารถตรวจสอบได้โดยคานวณหาค่าความเบีย่ งเบน
(Standard Deviation, σ) และค่าเฉลีย่ (Mean) ของอุป
สงค์ในอดีตหาก 3 เท่าของค่าความเบีย่ งเบนของอุปสงค์
มีค่ามากกว่าค่าเฉลีย่ ของอุปสงค์แล้ว (3σ≥Mean) จะถือ
ได้ว่าสินค้าชนิดนัน้ มีอุปสงค์แบบ Lumpy ซึง่ มีความ
แปรปรวนสูง และยากต่อการคาดการณ์นนเอง
ั่
Regular Demand คือ อุปสงค์ทไ่ี ม่มลี กั ษณะเป็ น
Lumpy Demand หรือ 3 เท่าของค่าความเบีย่ งเบนของ
อุปสงค์มคี ่าน้อยกว่าค่าเฉลีย่ ของอุปสงค์ (3σ<Mean) ซึง่
มักจะเป็ นสินค้าทีม่ คี วามต้องการใช้ค่อนข้างแน่นอน
สม่าเสมอและคาดการณ์ได้ง่าย
Terminating Demand คือ อุปสงค์ทล่ี กั ษณะตรงกัน
ข้ามกับ Perpetual Demand ซึง่ เป็ นอุปสงค์ทจ่ี ะมีขนาด
ลดลงเรื่อยๆ จนมีคา่ เท่ากับศูนย์ในอนาคต และจะไม่มี
ความต้องการสินค้านัน้ ๆ อีกเลยตลอดไป เช่น สินค้าของ
ทีร่ ะลึกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก จะเห็นได้ว่าสินค้า
ประเภทนี้
เมื่อผลิตออกมาแล้วจะจาหน่ายได้ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้
และจะไม่มคี วามต้องการอีกเลย
หลังจากหมดการแข่งขันกีฬา นอกจากนี้ เมื่อมีเทศกาล
กีฬาโอลิมปิ กครัง้ ต่อไป สินค้าเหล่านี้ไม่สามารถนามา
จาหน่ายได้อกี
เนื่องจากลูกค้าก็ตอ้ งการของทีร่ ะลึก
รูปแบบใหม่ๆ
2.2 เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ
วิธกี ารพยากรณ์เชิงปริมาณ
(Quantitative
Forecasting Methods) จะใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์บน
พืน้ ฐานของข้อมูล ปริมาณความต้องการทีเ่ ก็บรวบรวมไว้
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ในอดีต (Historical Data) รวมทัง้ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ
เพื่อใช้ในการพยากรณ์ โดยจะจาแนกวิธกี ารพยากรณ์
ออกเป็ น 2 วิธใี หญ่ ๆ คือ (1) การพยากรณ์ดว้ ยเทคนิค
อนุกรมเวลา(Time Series Forecasting) ซึง่ จะมีขอ้ สมมุติ
ทีว่ ่า ค่าพยากรณ์ทเ่ี กิดขึน้ จะขึน้ กับข้อมูลทีผ่ ่านมาในอดีต
ดังนัน้ วิธกี ารนี้จงึ จะใช้เฉพาะข้อมูลเชิงปริมาณทีเ่ ก็บ
รวบรวมไว้ในอดีตมาพยากรณ์ และ (2) การพยากรณ์เชิง
สาเหตุ(Causal or Associating Forecasting) จะสมมุติ
ว่าปจั จัยอื่น ๆ ตัง้ แต่ 1 ตัวแปรขึน้ ไป (ตัวแปรอิสระ) มี
ความสัมพันธ์กบั ปริมาณความต้องการ ซึง่ จะนาเข้ามาใช้
ในตัวแทนทีจ่ ะพยากรณ์ความต้องการในอนาคตเนื่องจาก
การพยากรณ์เชิงปริมาณนัน้ ขึน้ กับข้อมูลในอดีต ดังนัน้ ค่า
การพยากรณ์จะมีความเชื่อถือลดลงเมื่อระยะเวลาการ
พยากรณ์เพิม่ ขึน้ [5]
2.3 เทคนิคการพยากรณ์โดยวิธี Croston แบบ
ต่างๆ
หลักฐานแน่นอนทีแ่ สดงว่า วิธี Croston (ซึง่ ใช้กบั
Erlang distribution) จะมีความแตกต่างจากวิธกี ารปรับ
เรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียล (ใช้กบั Normal distribution)
ทีใ่ ช้ในการควบคุมพัสดุคงคลัง
วิธกี ารปรับเรียบแบบ
เอ็กซ์โปแนนเชียลไม่เหมาะกับการนาไปใช้กบั ความ
ต้องการทีไ่ ม่สม่าเสมอ ขณะทีก่ ารพยากรณ์ดว้ ยวิธี
Croston มีความเหมาะสมมากกว่า โดยจะมีการปรับปรุง
การพยากรณ์จะเกิดขึน้ เมื่อมีความต้องการเกิดขึน้ จริง
หรือมีการตัดจ่าย และจะไม่ขน้ึ กับช่วงเวลา Segerstedt
(2004) ได้ปรับปรุงวิธี Croston ให้ใช้งานในเชิงปฏิบตั ไิ ด้
มากขึน้ กับพัสดุทม่ี อี ตั ราการใช้น้อยและอัตราการใช้ปกติ
โดยลดตัวแปรทีไ่ ม่จาเป็ นแล้วเรียกรูปแบบใหม่น้วี ่า
Modified Croston Precedure เนื่องจากทัง้ การพยากรณ์
และความแปรปรวนจะไม่ถูกปรับปรุงในช่วงไม่มคี วาม
ต้องการ ในกระบวนการทานายจะไม่มกี ารเตือนในการ
ออกใบสังซื
่ อ้
แต่ถา้ ความต้องการเกิดขึน้ ทุกๆวัน
Modified Croston Precedure จะมีลกั ษณะทีส่ อดคล้อง
กับวิธกี ารปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปแนนเชียล
โดยการ
ประยุกต์ใช้ Modified Croston Procedure จะสามารถ
ทานายอัตราความต้องการในวันถัดไปได้และสาหรับ
ช่วงเวลานาทีย่ าว ผลจากการรวมอัตราความต้องการทีม่ ี
การกระจายแบบ Erlang จะมีการกระจายทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายกับการกระจายแบบปกติ [6]
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เป้าหมายสูงสุดในการพยากรณ์ทผ่ี เู้ กีย่ วข้องกับการ
พยากรณ์ทุก ๆ ฝา่ ยต้องการ คือการได้ค่าพยากรณ์ทม่ี ี
ความถูกต้องและไม่เอียงเฉ และค่าความถูกต้องของการ
พยากรณ์จะมากหรือน้อยนัน้ จะขึน้ อยู่กบั ค่าความ
คลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Forecast Error หรือ )
การวัดความถูกต้องของการพยากรณ์จะเป็ นการ
ตรวจสอบว่าค่าทีไ่ ด้จากการพยากรณ์แตกต่างจากค่าจริง
มากน้อยเพียงใด ณ ช่วงเวลา t เดียวกันใด ๆ หากค่าจริง
แตกต่างจากค่าพยากรณ์มาก ค่าความคลาดเคลื่อนของ
การพยากรณ์กจ็ ะมีค่าสูง สาหรับค่าความคลาดเคลื่อนใน
การพยากรณ์สามารถคานวณได้ดงั สมการที่ (4)

กาหนดให้ [3]
คือ ความต้องการทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละคาบเวลา
̂ คือ ค่าพยากรณ์ความต้องการในคาบเวลาถัดไป

̂

คือ ค่าความต้องการเฉลีย่ ต่อคาบเวลา
คือ ระยะเวลาระหว่างความต้องการทีม่ คี ่าเป็ นบวก
คือ ค่าพยากรณ์ช่วงเวลาของความต้องการ
คือ จานวนคาบเวลาทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่ค่าความต้องการ
สุดท้าย
คือ ค่าสัมประสิทธิปรั
์ บให้เรียบ

̂

̂
̂

(4)

̂

̂

̂

̂
̂

̂

̂
̂

(1)

̂⁄ ̂

นักวิจยั มากมายพิสจู น์ได้ว่าวิธี Croston(1972) ดังสมการ
ที(่ 1)
มีผลเป็ นทีน่ ่าพอใจดีกว่าการพยากรณ์ดว้ ยวิธี
อนุกรมเวลาแบบดัง้ เดิม ในเวลาต่อมา Syntetos and
Boylan(2001) เห็นว่าค่าทีไ่ ด้จากการพยากรณ์ดว้ ยวิธี
Crostonมีแนวโน้มเป็ นบวก จึงได้มกี ารปรับปรุงดังสมการ
ที่ (2) [3]
⁄
̂⁄ ̂
(2)
หลังจากนัน้ Leven and Segerstedt(2004) ก็ได้พยายาม
ปรับปรุงวิธี Croston ให้ใช้ได้กบั ทัง้ รายการของคงคลังที่
หมุนเวียนสูงและต่า ดังสมการที่ (3) [3]
̂⁄ ̂

(3)

2.4 การวัดความถูกต้องของการพยากรณ์ [5]
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เมื่อ t คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ณ
ช่วงเวลา t
คือ ค่าปริมาณความต้องการจริง ณ ช่วงเวลา t
คือ ค่าพยากรณ์ ณ ช่วงเวลา t
โดยปกติแล้วมักจะนิยมวัดค่าความคลาดเคลื่อนของ
การพยากรณ์ในระยะยาว ซึง่ วัดจากค่าความคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณ์สะสม โดยเปรียบเทียบค่าข้อมูลจริงใน
อดีตและค่าทีไ่ ด้จากตัวแบบการพยากรณ์ ในการเลือกใช้
ตัวแบบการพยากรณ์จงึ ควรพิจารณาว่าการพยากรณ์ทไ่ี ด้
นัน้ มีความถูกต้องสูง
หรืออีกนัยหนึ่งก็คอื มีค่าความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ต่านันเอง
่
วิธวี ดั ค่าความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ทน่ี ิยมใช้มดี งั นี้
2.4.1ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลีย่ (Mean
Absolute Deviation: MAD) มีสตู รในการคานวณดัง
สมการที่ (5)
∑= | |
(5)
ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลีย่ หรือ MAD
เป็ นตัวชีว้ ดั ความถูกต้องของการพยากรณ์ทน่ี ิยมใช้กนั
อย่างแพร่หลาย นอกจากนัน้ ยังนิยมนามาใช้วดั เพื่อ
เปรียบเทียบวิธกี ารพยากรณ์ โดยผูพ้ ยากรณ์ควรจะเลือก
สมการพยากรณ์ทม่ี คี ่า MAD ต่าสุด
2.4.2 ค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลีย่
(Mean Squared Error: MSE) มีสตู รในการคานวณดัง
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สมการที่ (6)
∑

เป็ นวิธกี ารกาหนดปริมาณการสังซื
่ อ้ โดย
พิจารณาการสังซื
่ อ้ ตามความต้องการในแต่ละช่วงเวลา
ล่วงหน้า เพื่อทีจ่ ะหาปริมาณการสังซื
่ อ้ ทีม่ ตี น้ ทุนต่าสุดใน
ช่วงเวลารวมทีท่ าการสังซื
่ อ้ ล่วงหน้า โดยต้นทุนทีท่ าการ
พิจารณาจะเป็ นต้นทุนแปรผัน (variable cost) อัน
ประกอบด้วยต้นทุนการสังซื
่ อ้ กับต้นทุนในการจัดเก็บ
สินค้า [8]
หลักการของวิธนี ้พี จิ ารณาต้นทุนเฉลีย่ ต่อ
ช่วงเวลา จะทาการสังซื
่ อ้ ในช่วงเวลาทีต่ น้ ทุนเฉลีย่ ต่อ
ช่วงเวลาเพิม่ ขึน้ แต่มขี อ้ เสียคือไม่เหมาะสมในกรณีทอ่ี ุป
สงค์มคี ่าลดลงตลอด และกรณีทม่ี หี ลายช่วงเวลาทีอ่ ุปสงค์
มีค่าเป็ นศูนย์ (Silver and Meal, 1973) [9]
2.5.2 Least Unit Costing (LUC)
เป็ นวิธกี ารกาหนดปริมาณการสังซื
่ อ้ ทีค่ ล้ายคลึง
กับ Silver-Meal method แต่จะทาการพิจารณาต้นทุน
แปรผันเฉลีย่ ต่อหน่วย แทนการพิจารณาต้นทุนแปรผัน
เฉลีย่ ต่อช่วงเวลา (Sipper และ Bulfin, 1998) [8]

(6)

การวัดความถูกต้องของการพยากรณ์ทน่ี ิยมใช้กนั อย่าง
แพร่หลายอีกวิธหี นึ่ง คือ การหาค่าความคลาดเคลื่อน
กาลังสองเฉลีย่ หรือ MSE ซึง่ ค่านี้ใช้หลักการเดียวกันกับ
การหาค่าความแปรปรวนในทางสถิติ การวัดค่าความ
คลาดเคลื่อนด้วยวิธนี ้จี ะได้ค่าความคลาดเคลื่อนทีส่ งู
เนื่องจากเป็ นการนาความคลาดเคลื่อน ณ เวลาใด ๆมา
ยกกาลังสองก่อนทีจ่ ะหาผลรวมแล้วจึงนามาหาค่าเฉลีย่
อีกครัง้ หนึ่ง
2.4.3 ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลีย่
(Mean Absolute Percentage Error: MAPE) มีสตู รใน
การคานวณดังสมการที่ (7)
∑| |

(7)

การวัดความถูกต้องของการพยากรณ์โดยใช้ค่าร้อยละ
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลีย่ หรือ MAPE นัน้ จะมีขอ้
ได้เปรียบกว่าอีก 2 วิธที ก่ี ล่าวมา เนื่องจากเป็ นการวัด
ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์เทียบกับค่าข้อมูลจริง
จึงสามารถทีจ่ ะใช้ในการประเมินการพยากรณ์ได้
เหมาะสมกว่า
2.5 การควบคุมสินค้าคงคลังกรณีมคี วามต้องการไม่
คงที่
(8)
̅
โดยที่
คือ ประมาณค่าความแปรปรวนของ
D และ d คือ ความต้องการทีเ่ กิดขึน้ ตามช่วงเวลาต่างๆ
หลังจากทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
ความต้องการด้วย Peterson – Silver Rule ดังสมการที่
(8) แล้วปรากฏว่าผลลัพธ์ (ค่าVC) มีค่ามากกว่า 0.20
แสดงว่าความต้องการไม่คงที่ และไม่สามารถจะใช้สตู ร
EOQ ในการคานวณได้ แต่จะสามารถทีจ่ ะใช้วธิ อี ่นื ๆ ใน
การคานวณ เช่น การใช้เทคนิคเชิงฮิวริสติกส์ (Heuristic
Methods) เทคนิคเชิงฮิวริสติกส์จะใช้กต็ ่อเมื่อไม่สามารถ
ทีจ่ ะคานวณให้ได้คา่ ทีใ่ กล้เคียงได้
(Sipper
และ
Bulfin,1998) [7]
2.5.1 Silver-Meal method (SM)
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3. วิ ธีวิจยั
3.1 ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษา
การแบ่งประเภทอะไหล่พสั ดุโดยระบบ ABC เริม่
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล Cannibalization ของอุปกรณ์
อากาศยานชนิด Serialized Rotable Component (คือ
อุปกรณ์ทส่ี าคัญมีราคาแพง การซ่อมบารุงนัน้ จะต้องทา
การซ่อมบารุงใน Workshop และต้องการเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการซ่อมบารุงเฉพาะแบบทีต่ ่างๆกัน อุปกรณ์
เหล่านี้สามารถทาการซ่อมบารุงเมื่อเกิดชารุด โดยการ
เปลีย่ นหรือซ่อมแซมชิน้ ส่วนทีช่ ารุด โดยการเปลีย่ นหรือ
ซ่อมแซมชิน้ ส่วนทีช่ ารุดและหมุนเวียนกลับมาใช้งานได้
ใหม่ โดยมีคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานคงเดิม
และได้รบั การกาหนดหมายเลขประจาตัว แต่ละชิน้ ของ
อุปกรณ์) ในอดีตและมูลค่าพัสดุคงคลังในแต่ละเดือนที่
ผ่านมาตัง้ แต่ปี 2010- 2014 จากระบบ SAP เพื่อ
จัดลาดับความสาคัญของกลุม่ อะไหล่พสั ดุ เป็ นการแสดง
ให้เห็นถึงระดับปริมาณการขาดแคลนของอะไหล่พสั ดุแต่
ละรายการว่ามีมากน้อยเพียงใด แล้วนารายการพัสดุทอ่ี ยู่
ใน Class “A” มาทาการวิจยั
3.2 แผนการดาเนินการวิจยั
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3.2.1 เก็บรวมรวมข้อมูลความต้องการอะไหล่
พัสดุ Class “A” ทีเ่ กิดขึน้ จริงตัง้ แต่ปี 2011 จนถึงปี 2014
จากงาน Unscheduled Maintenance
3.2.2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของอุปสงค์กบั สาม
เท่าของค่าความเบีย่ งเบนของอุปสงค์เพื่อระบุลกั ษณะ
ของอุปสงค์ และหาการแจกแจงความน่าจะเป็ นของข้อมูล
ความต้องการของรายการพัสดุแต่ละรายการโดยใช้
โปรแกรม Crystal Ball
3.2.3 เปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อน MAPE
จากการพยากรณ์โดยวิธี Croston กับ การพยากรณ์ดว้ ย
เทคนิคอนุกรมเวลาแบบต่างๆ ทีค่ านวณได้จากโปรแกรม
Win QSB แล้วนาวิธกี ารพยากรณ์ทม่ี คี วามคลาดเคลื่อน
น้อยทีส่ ดุ มาประยุกต์ใช้งาน
3.2.4 ประยุกต์ใช้ตวั แบบอะไหล่พสั ดุคงคลังได้
อย่างเหมาะสมกับรูปแบบของความต้องการ เพื่อบริหาร
จัดการต้นทุนพัสดุคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ (จาก
การประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอะไหล่พสั ดุ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2014 ต้นทุนการสังซ่
่ อมต่อครัง้ มีค่า
เท่ากับ 660.97 บาท และ ต้นทุนการจัดเก็บต่อหน่วยใน
1 ช่วงเวลา มีค่าเท่ากับ 6.60)
4. ผลการวิจยั
4.1 ข้อมูลความต้องการอะไหล่พสั ดุ Class “A”
ตัง้ แต่ปี 2011 จนถึง ปี 2014

ตารางที่ 2 ข้อมูลความต้องการอะไหล่พสั ดุปี 2012

ตารางที่ 3 ข้อมูลความต้องการอะไหล่พสั ดุปี 2013

ตารางที่ 4 ข้อมูลความต้องการอะไหล่พสั ดุปี 2014

ตารางที่ 1 ข้อมูลความต้องการอะไหล่พสั ดุปี 2011

4.2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของอุปสงค์กบั สามเท่า
ของค่าความเบีย่ งเบนของอุปสงค์ และหาการแจกแจง
ความน่าจะเป็ นของความต้องการรายการพัสดุแต่ละ
รายการได้ผลดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ลักษณะของอุปสงค์ และการแจกแจงความ
น่าจะเป็ นของความต้องการของรายการพัสดุ

ตารางที่ 7 สรุปวิธกี ารพยากรณ์ทม่ี คี ่าความคลาดเคลื่อน
น้อยทีส่ ดุ

4.3 เปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อน MAPE
ระหว่างวิธกี ารพยากรณ์ดว้ ยเทคนิคอนุกรมเวลาแบบ
ต่างๆ กับวิธี Croston ดังตารางที่ 6 และตารางที่ 7

4.4 หาค่ า ทดสอบสัม ประสิท ธิ ค์ วามแปรปรวน
(Variability Coefficient: VC) จากข้อมูลปริมาณการเบิก
ใช้อุปกรณ์ อากาศยานเพื่อตรวจสอบว่า ตัวแบบคงคลัง
EOQ จะเหมาะสมที่จะประยุกต์ใช้กบั แต่ละรายการพัสดุ
หรือไม่ ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบค่า MAPE จากการพยากรณ์
วิธตี ่างๆ

ตารางที่ 8 สรุปค่าทดสอบสัมประสิทธิความแปรปรวน
์
ของความต้องการอะไหล่พสั ดุแต่ละรายการ

4.5 จากค่า VC ทีค่ านวณได้ดงั ตารางที่ 8 ของ
อะไหล่พสั ดุทงั ้ 13 รายการ ปรากฎว่ามีค่ามากกว่า 0.2
ทุกรายการ แสดงให้เห็นว่า ตัวแบบคงคลังแบบ EOQ ไม่
มีความเหมาะสมทีจ่ ะนามาประยุกต์ใช้ เนื่องจากข้อมูล
ปริมาณการเบิกใช้มคี วามไม่แน่นอนสูงมาก
ดังนัน้ จึง
จาเป็ นต้องใช้ตวั แบบ Heuristic Solution Approaches
134

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

ประสิทธิภาพในการทางาน
และสามารถแก้ปญั หาได้
รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

ในทีน่ ้ตี วั แบบ Silver-Meal และ Least Unit Cost จะถูก
นามาประยุกต์ใช้กบั รายการพัสดุทงั ้ 13 รายการดังตาราง
ที่ 9
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบต้นทุนรวมระหว่างตัวแบบ
Silver-Meal กับ ตัวแบบ Least Unit Cost

5. สรุป
5.1 สรุปผลการวิจยั
เนื่องจากข้อมูลความต้องการการใช้อุปกรณ์อากาศ
ยานมีการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ ชนิดไม่
ต่อเนื่อง และอุปสงค์มลี กั ษณะแปรปรวนสูง (Lumpy
demand) ทาให้การพยากรณ์โดยใช้เทคนิคอนุกรมเวลา
แบบดัง้ เดิมมีความคลาดเคลื่อนสูงกว่าวิธี
Croston
ค่อนข้างมาก รวมทัง้ ตัวแบบพัสดุคงคลัง EOQ อย่างง่าย
ไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ เพื่อประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการต้นทุนพัสดุคงคลัง ตัวแบบเชิงฮิวลิสติกส์จงึ
เป็ นวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ดุ จากการเปรียบเทียบต้นทุนโดยใช้ตวั
แบบ Silver-Meal และ Least Unit Cost กับรายการพัสดุ
แสดงให้เห็นว่า
อุปกรณ์อากาศยานชนิดใดทีม่ คี วาม
ต้องการทีม่ คี ่าเป็ นศูนย์เกิดขึน้ บ่อยครัง้ ไม่เหมาะสมทีจ่ ะ
ประยุกต์ใช้วธิ ี Silver-Meal ดังนัน้ การเลือกใช้วธิ ี Least
Unit Cost เป็ นทางเลือกทีท่ าให้เกิดต้นทุนรวมทีต่ ่ากว่า
5.2 ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการวิจยั
ระบบการควบคุมอะไหล่พสั ดุคงคลังโดยใช้เทคนิค
การพยากรณ์และนโยบายพัสดุคงคลังทีเ่ หมาะสม เป็ น
การลดระดับ Cannibalization และปริมาณการจัดเก็บ
อะไหล่คงคลังทีไ่ ม่จาเป็ นทีม่ มี ากเกินไป รวมถึงระบบการ
แบ่งประเภทอะไหล่พสั ดุได้อย่างถูกต้องเป็ นการเพิม่
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Transportation Forecasting and Effects on Thailand-Laos
Border Crossing Points after Opening of
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Abstract
There are several factors affecting vehicle volumes. When the demand for vehicle
increases, transport infrastructure development, such as number of lanes, and highway
connection, needs to be prepared in advance. It is necessary to plan and predict traffic
flow in the future using existing information. In addition, the opening of the Association
of Southeast Asian Nations (ASEAN) Economic Community (AEC) is another major
factor that will cause free movement of population among the AEC countries which will
result in an increased demand of vehicles. In this work, the amount of vehicles in
Thailand and Laos, traffic flow on the border of Thailand-Laos, effects that may occur
after the launch of the AEC, and the ability to handle the volume of Thailand-Laos crossborder vehicles are studied. In order to predict traffic flow, a nonlinear auto regressive
with exogenous input (NARX) is utilized. The NARX model can forecast the traffic flow
on the border with the lowest mean square error (MSE) of Mukdahan’s checkpoint at
1.0724 and the lowest MSE of Chiang Khong’s checkpoint at 0.2351. This study can be
applied to other Thailand’s cross border by adjusting the relative factors depending on
each border situation.
Keywords: Forecasting, Traffic, Nonlinear auto regressive with exogenous input

136

IE Network Conference 2015
6-7 August 2015 Bangkok

137

30

Number of vehicles (x1000)

1. Introduction
Thailand is regarded as the center of
ASEAN with respect to business, tourism,
and so forth. The location of the country
provides easy access to various countries in
the ASEAN region. The most popular and
convenient means of transportation is ground
transportation.
Due to an increase in population and
other contributing factors, current volume of
vehicles has increased steadily every year. In
addition, the opening of AEC in 2015 will
result in more travels among member
countries. Therefore, traffic flow prediction
is one of methods that would assist in
planning and developing of ground
transports as well as traffic routes along the
border in the future. The border of Thailand
can be classified into three cross border
categories, including permanent cross
border, temporary cross border and informal
cross border.
There is inadequate
availability of crossing’s infrastructure
causing congestion and inflexibilities in
logistics, freights, and neighborhood
tourism, such as Laos, Myanmar, Cambodia,
and Malaysia. This work will be focused on
Thailand-Laos border, which is also a
pathway to Vietnam and China.
NARX is utilized in predicting the
traffic flows. Mukdahan and Chiang Khong
crossing point are chosen as examples in the
study as shown in Figure 1. The information
and references used in this work have been
compiling from the Office of Transport and
Traffic Policy and Planning, Customs
Department and other trustworthy websites
[1] to acquire the most accurate predictions.
It issued as a guide in developing the
Thailand borders and also to accommodate
the number of vehicles that will be changing
after the AEC in the future.
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Figure 1 Number of vehicles accessing cross-borders
from the year 2008 to 2014
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Figure 2 Simple block diagram of NARX

2. Literature Review
2.1 Theory of Time Series Forecasting
Time series refers to information that
shows the movement which changes over
time as part of an ongoing basis, may be
collected monthly, quarterly or annually
depending on benefits that will be used. Four
components of time series are as follows:
1. Long term trend (T) represents
movement or change of information in longterm period for example Thailand’s
electricity consumption, imports of crude oil,
etc.
2. Seasonal variation (S) refers to
seasonal changes which occurred repeatedly
in the past one year and have become a
pattern, such as rice yield is higher in the
first quarter of the year, sales of shopping
mall tend to increase at the end of the year.
Seasonal variation is measured in the form of
seasonal index.
3. Cyclical variation (C) refers to
movement that follows the cycle. This
movement cycles are said to be similar to
seasonal variation, but have a longer period
of life.
4. Irregular variation (I) is a variation of
uncertainty which cannot be predicted in
advance, such as natural disasters, wars,
strikes [2-3].
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From the aforementioned components, if
Y represents a set of time series data, the
simulation model can be divided into 2
types:
1. Additive model is a sum of the four
components
(1)

2. Multiplicative model is a product of the
four components
(2)

From equations (1) and (2), separation
of components can be done in several
methods such as autoregressive (AR)
models, integrated (I) models, and moving
average (MA) models. Moreover, there are
also other techniques that do not require a
separate component of the signal which are
nonlinear autoregressive models (NAR) and
NARX. These techniques demand the use of
computer to facilitate in solving. In this
work, NARX is selected as forecasting
methods because external factors are
utilized.
2.2 Nonlinear Autoregressive with
Exogenous Input
Nonlinear
Autoregressive
with
exogenous input (NARX) is one of the time
series forecasting model. NARX model
utilizes artificial neural network containing
neurons, which model from the work of
human brain. The simple block diagram of
nonlinear autoregressive models with
exogenous input is illustrated in Figure 2 in
order to model time series up. From Figure
2, we can see that NARX consists of two
layers, i.e., hidden and output layers. In both
layers contain transfer functions
,
,
weight W, bias value b, and tapped delay line
with d buffers. These parameters can be any
value depending on training process [4].
In the hidden layer with delay, input
data x(t) feeds into the tapped delay line and
the output of the tapped delay line is
weighted with W and becomes an input data
of the transfer function
. The output of
transfer function is sent to next layer. In the
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output layer, the same process with hidden
layer is performed except using the different
value of
, W, and b.
2.3 Related Work
There are a few works that focus on the
transportation forecasting and NARX.
Those works can be summarized as follows.
Wen D. and Siji H. [5] used the grey
Verhulst model to describe the development
tendency of vehicle population and to
forecast the vehicle population in the next 20
years in China. A nonlinear combination
forecasting model is backpropagation (BP)
neural network. Result of the vehicle
population of China is growing up in the
next 20 years.
Chuanjin J. and Fugen S. [6] used
nonlinear autoregressive with exogenous
input and chaotic time series analysis to
forecast sunspot. It is compared with BP
neural network and ARIMA. This work
takes the sunspot number in 310 years from
1700 to 2009 as time series sample. The
result shows that forecasting with NARX
network is more accurate than BP neural
network and ARIMA model.
Teerachai L. [7] used the nonlinear
model applies the NARX and polynomial
equation for forecasting the latex volume.
The
model
uses
correlation
of
meteorological parameter data such as mean
air
temperature,
mean
dew
point
temperature, and etc. The results are found
that the errors are not over ± 5% compared
with the real volume of latex.
3. Implementation
3.1 Data Collection
The data used in this work have been
compiled from the Office of Transport and
Traffic Policy and Planning, Customs
Department, Transport Statistics SubDivision, Planning Division, The World
bank,
and
ASEAN-Japan
Transport
Partnership. These agencies have collected
statistical information on number of vehicles
accumulated within the country, values of
Gross Domestic Product (GDP) of each
country in ASEAN region, number of
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vehicles access cross-borders as well as
infrastructure and transport of Thailand.
This work is primarily focused on
Thailand and Laos, where the variables used
in the forecast are 4 input variables,
including cumulative number of vehicles in
Thailand and Laos, Thailand’s GDP per
Capita, and Laos’ GDP per Capita. The
output variable is the number of vehicles
access
Thailand-Laos
border
which
Mukdahan’s checkpoint and Chiang Khong’s
checkpoint are selected as samples for
forecasting. Monthly data from January 2008
to December 2014 are used.
3.2 Transportation Forecasting
This work has applied the NARX for
forecasting traffic flow in Thailand-Laos
border crossing points. The neural networks
which is used in the work will adjust W in
accordance to the nodes. The adjustment is
based on differences of the output y(t) that
was calculated from four input variables and
one desired variable by predicting one border
at a time.
Data as described in Subsection 3.1 are
applied to neural training process of NARX
model. In this work, there are four input
data sets called “input” and one output data
set called “target”. These data sets are
randomly separated into 3 parts, i.e., training
set, validation set, and test set. The training
set indicates the neural network to recognize
a relationship between the input and output
produced by the open-loop model. The
validation set is data set for verifying
accuracy of the data. The test set is a data
set used in neural network testing that have
been predicted by neural network. There are
various conditions that need to be set
beforehand, including number of neurons in
the hidden layer, delays, model variations of
NARX, number of input, number of target,
numbers of training set, validation set, and
also test set. The training condition is shown
in Table 1.
Bayesian regularization is an
algorithm approach used in this paper. It is
suitable for limited amount of data set, noisy
data, and free validation data. This method
may be time-consuming than other
algorithms [8].
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Table 1 Training Conditions
Conditions
Mukdahan
Hidden Neurons
10
Delay
2
NARX Model
Open-loop
Input
84 4
Target
84 1
Training Set
80%
Validation Set
0%
Test Set
20%

Chiang Khong
10
2
Open-loop
84 4
84 1
80%
0%
20%

4. Results
After training the NARX model with the
condition provided in Table 1, the output of
the NARX model is obtained as presented in
this section.
4.1 Time-Series Response
Graphs respond to the output and target
of the training data and test data by the xaxis represents the number of months of data
and the y-axis represents the traffic flow by
target and output. These values are similar as
seen in Figures 3 and 4.
4.2 Regression
Correlation coefficient (R) is a measure
of linear relationship of two variables in this
case refers to Target and Output. The value
of Mukdahan and Chiang Khong correlation
coefficient are 0.96428 and 0.96432,
respectively, as shown in Figures 5 and 6.
4.3 Error Autocorrelation
Figures 7 and 8 illustrate error
autocorrelation where the y-axis represents
the lag and the x-axis represents the
correlation. We can see that most of the error
autocorrelation values are smaller than the
confidence limit value.
4.4 Mean Square Error
The error occurred in the mean square
error (MSE) is calculated by the equation 3
MSE

∑

(

-

)

,

(3)

where
is volume of traffic flow from the target,
is amount of vehicles calculated by the
model,
is number of data.
The lowest mean square error of
Mukdahan’s checkpoint is 1.0724 while the
lowest mean square error of Chiang Khong’s
checkpoint is 0.2351.
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Figure 3 Time-Series response graph of Mukdahan
border crossing point

Figure 6 Regression graph of Chiang Khong border
crossing point

Figure 4 Time-Series response graph of Chiang
Khong border crossing point

Figure 7 Error autocorrelation function of Mukdahan
border crossing point

Figure 8 Error autocorrelation function of Chiang
Khong border crossing point

Figure 5 Regression graph of Mukdahan border
crossing point
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5. Effects of AEC to Border Crossing
Points
Thailand is a member of AEC. The
objective is to establish a single market by
having the same rules and regulations.
Compared with other members of the AEC,
Thailand has advantages in many ways, for
example, the location where we are
becoming the center of transportation;
bordering the most countries in the region as
well as becoming a production base of
industrial and agricultural products. These
strengths make Thailand have a high
potential for the AEC economic, i.e., trade
and investment. Thus, it is significant to be
prepared in opening of the AEC in
December 31, 2015.
This section presents examples of
impact place on Thailand-Laos borders after
opening of the AEC. Based on the
information collected from Nong Khai
checkpoint, which is a permanent checkpoint
with the first Thai-Lao Friendship Bridge
connecting to Vientiane, passport holders
can pass the immigration. However, those
who do not have passport or border pass
must be obtained at another office away from
the border checkpoint. Nong Khai
checkpoint is divided into immigration
section and customs vehicles check section.
The vehicles check point has three channels
for personal vehicle, one channel for bus and
coach, and one channel for diplomatic. The
immigration procedure takes about 5 minutes
per person. The customs vehicles check will
take about 15 minutes to inspect one vehicle.
Upon completion of these procedures,
travelers are now able to cross to the Laos
side.
From the foregoing, it is observed that
Nong Khai checkpoint is experiencing the
following issues:
1. People without passport will be
required to obtain border pass at
another place; border pass cannot be
issued right away at the checkpoint.
2. Customs vehicles check channels are
not enough. It may cause delays
process if there is a large number of
vehicles crossing.
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3.

People without vehicles will have to
queue to buy bus tickets.
The opening of AEC will increase a number
of vehicles crossing the borders according to
the forecast in Mukdahan’s and Chiang
Khong’s checkpoints which will affect the
traffic flow at border crossing points and
may be further delay in procedures. Potential
of the border today may not be sufficient to
accommodate more vehicles that are rising.
Therefore, it is necessary to study and
improve the border of Thailand to be ready
for the near future.
6. Conclusion
This work uses NARX to forecast the
traffic flow of Mukdahan and Chiang Khong
checkpoints. For Mukdahan’s checkpoint
results, we can see that graph pattern is
consisted only of trend signal. While result
of Chiang Khong’s checkpoint consisted of
trend and seasonal signals.
The correlation coefficient R is equal to
0.96428 and 0.96432. This implies that the
target and output has a positive relationship.
In addition, the MSE is as low as 1.0724 and
0.2351, holding that the forecast is accurate
and correct.
Forecasting of the traffic flow could be
the prophet to give benefits to the country to
prepare
for
the
improvement
and
development of the border of Thailand to
better devoted in the AEC to come. The
forecast using NARX is a new and
interesting methodology which can be used
to forecasting other constraints.
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บทคัดย่อ
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อเพิม่ ศักยภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสิง่ ทอขนาดย่อม กรณีศกึ ษา ห้าง
หุน้ ส่วนจากัด ABC ซึง่ ผูผ้ ลิตและจาหน่ ายถุงเท้า วิธดี าเนินการโดยใช้ทฤษฎีและหลักการเกีย่ วกับโซ่อุปทานแบบ
ลีน (Lean Supply Chain) ในการวิเคราะห์และออกแบบเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เพื่อปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการวางแผนโซ่อุปทาน และกระบวนการดาเนินงานเพิม่ คุณค่า เช่น การปรับปรุง
กระบวนการผลิต การลดรอบเวลา การลดความสูญเปล่า และการลดกิจกรรมทีไ่ ม่เพิม่ มูลค่า ผลจากการปรับปรุง
กระบวนการ ควบคู่กบั การวิเคราะห์และออกแบบการวางแผนทรัพยากรองค์ กร (ERP) สามารถลดความสูญเสียที่
เกิดในกระบวนการทางาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรองค์กรโดยรวม คิดเป็ นร้อยละ 40
นอกจากนัน้ การพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ยืดหยุ่นสามารถรองรับกระบวนในเชิงธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว นาไปสู่กระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ กล่าวโดยสรุป ผูบ้ ริหารยอมรับระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เอง เนื่องจากสามารถรองรับการบริหารจัดการธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงกับ
การแข่งขันทีร่ วดเร็วและยังยื
่ น
คาหลัก การวางแผนทรัพยากรองค์กร ผูผ้ ลิตและจาหน่ายถุงเท้า โซ่อุปทานแบบลีน
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Abstract

This article aims to enhance the management efficiency of small textile industry case
studies in ABC Socks, Co, Ltd. which manufactures and sells socks. The methodology in
this study: the analysis and design using enterprise resource planning (ERP) as a tool of
based on the theory and principles of supply chain lean. To improve business processes
include planning, supply chain and operational processes for value-added such as the
production process improvement, reduce cycle time, reduce waste and reducing non valueadded activities. The results from this study can demonstrate that the process improvement
together with the analysis and design using ERP can reduce the loss in the process. It can
be concluded that the overall process can enhance the management efficiency by
optimizing the resource management about 40 percent. In addition, the enterprise resource
planning development is flexible to support the change in business processes rapidly.
Finally, the Executive Management supports the ERP by their own. Moreover, the system
supports the competition in business management that change rapidly and sustainability.
Keywords: Enterprise resource planning (ERP), Manufacturer & stocking distributor, Lean Supply Chain
1. บทนา
บทความนี้แสดงถึงการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การวางแผนทรัพยากรองค์กร [1] เพื่อเพิม่ ศักยภาพการ
บริหารจัดการอุ ตสาหกรรมสิง่ ทอขนาดย่อ ม ลดปญั หา
และเพิม่ โอกาสให้สามารถรองรับความต้องการสังซื
่ อ้ ของ
ลูกค้าได้ทนั เวลา และลดของเสียในกระบวนการ โดยปรับ
กระบวนการต่ างๆ ให้ดีข้นึ
สร้างระบบงานและ
กระบวนการทางานให้ถูกต้อง และมีความยึดหยุ่นเมื่อมี
การปรับเปลีย่ นหรือขยายระบบงานให้สามารถทางานได้
ตรงตามกระบวนการทางธุรกิจที่ต้องการ และลดต้นทุน
ได้ในระยะยาว โดยกรณีศกึ ษา ห้างหุน้ ส่วนจากัด ABC
ซึ่งเป็ น ผู้ผ ลิตและจัด จาหน่ า ยสินค้า สิง่ ทอถุ งเท้า ธุ รกิจ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอขนาดย่อม ผูบ้ ริหารมีความต้องการ
พัฒนาองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพมาก
การวางแผนการขาย การผลิต การจัดการสต๊อก
สิน ค้า เป็ น เรื่อ งสาคัญ ในการบริห ารจัด การอย่ างยิ่ง
โครงสร้า งพื้น ฐานทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(IT
Infrastructure) ของบริษทั ในประเทศไทยถือเป็ นปจั จัยที่
ก่อให้เกิดความสาเร็จในการอิมพลีเม้นต์ ERP จากผล
การสารวจการนา ERP ไปใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลาง
ขนาดย่อมในประเทศไทย [2] และนอกจากนี้ยงั พบว่า
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ปจั จัยความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงและฝีกอบรม ส่งผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยี ERP Software ของผูใ้ ช้งาน
มากที่สุด [3] จึงควรมีการเตรียมความพร้อมให้กบั
ผูใ้ ช้งานทัง้ ในด้านการฝึ กอบรม การให้ความรู้ ความ
เข้า ใจ และพัฒ นาความสามารถของพนั ก งานใน
เทคโนโลยีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานรับรูถ้ ึง
ความง่ายต่อการใช้งาน และรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จาก
ERP Software ส่งผลต่อความสาเร็จในการใช้โปรแกรม
ในการปฎิบตั งิ านให้องค์กร และการประยุกต์ใช้ระบบผลิต
แบบลีนร่วมกับการจัดการแบบโซ่อุปทาน [4] สามารถ
กาจัดกิจกรรมทีไ่ ร้ประโยชน์ออกไปจากกระบวนการผลิต
เพื่อลดต้นทุน เพิม่ ความยืดหยุ่นในการผลิตตลอดสายโซ่
อุ ป ทาน โดยเน้ น ที่ก ารเพิ่ม ความรวดเร็ว ในการสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อประยุกต์ใช้โซ่อุปทานแบบลีน (Lean Supply
Chain) ในการปรับปรุง เพิม่ หรือลดกระบวนการต่างๆ ที่
ทาให้เกิดผลเสียต่อองค์กร ทาให้องค์กรมีประสิทธิภาพใน
การบริหารทรัพยากรองค์กร
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2. เพื่อ วิเ คราะห์แ ละออกแบบระบบ ERP
(Enterprise Resource Planning) ในการเพิม่ ศักยภาพ
การบริหารจัดการอุตสาหกรรมสิง่ ทอขนาดย่อม
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ประกอบด้วยปจั จัยนาเข้า (Input) ได้แก่ วัตถุดบิ และ
คาสังซื
่ ้อ ตัวขับเคลื่อน (Mechanism) ได้แก่ แรงงาน
เครื่องมือ เงินทุน บุคลากร ระบบบริหารจัดการ ตัว
ควบคุม(Control) ได้แก่ กาหนดวันส่งมอบ ข่าวสารฯลฯ
ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผูข้ าย ข้อมูลเส้นทาง ขัน้ ตอนการผลิต
จานวนการสังซื
่ อ้ ขัน้ ต่ า จานวนขัน้ ต่ าสต๊อกสินค้า ข้อมูล
ดาแหน่ ง จัด เก็บ สิน ค้า และคู่มือ การใช้ง านเครื่อ งจัก ร
ผลลัพธ์ (Output) เป็ นผลิตภัณฑ์ถุงเท้า
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คือการขาดมาตรฐานในการควบคุม ระบบบริหารจัดการ
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รวบรวมข้อ มู ล วิเ คราะห์ เกิด ความล่ า ช้า เสีย โอกาส
ทางการแข่ ง ขัน การผลิ ต ขาดการวางแผนถึ ง ความ
ต้ อ งการของตลาด และการผลิ ต ขึ้ น อยู่ ก ั บ ฤดู ก าล
ภูมอิ ากาศเป็ นปจั จัยหนึ่งทีส่ ่งผลต่อยอดขายสินค้า ขาด
การประสานงานโดยรวมขององค์กร
จากภาพที่ 2 แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลของโรงงาน
ประกอบด้วยองค์ประกอบตัง้ แต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ซึ่ง
กระบวนการย่อยในขัน้ ตอนโรงงานทอ/ผลิตถุงเท้า (ระดับ
A3) จะมีกจิ กรรมต่างๆ ได้แก่ การขาย การวางแผนผลิต
การสต๊อกสินค้า การจัดซื้อจัดหา และการส่งมอบสินค้า
ไปยังลูกค้า
ทัง้ นี้การขาดการเชื่อมโยงข้อมูลของโรงงาน ทาให้
เกิดข้อเสียเปรียบทางการค้า ไม่สามารถเข้าถึงผู้ ซ้อื ได้
โดยตรง ขาดการแลกเปลีย่ นข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิต

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการสารวจเก็บรวบรวมข้อมูลปญั หา และขัน้ ตอน
กระบวนการต่ า งๆของ ห้า งหุ้น ส่ว นจ ากัด ABC โซ่
อุปทานอุตสาหกรรมสิง่ ทอ แสดงในภาพที่ 1 และขัน้ ตอน
กระบวนการต่างๆของ หจก. ABC ดังภาพที่ 2
USED AT:
PROJECT: AS IS

NOTES:

CONTEXT :
TOP

ขาวสารพยากร ์ ากา ภมิ ากา
ขันต นการผลิต
ข้ มลลกค้า คม การ ง้ านเคร งจักร
ข้ มผข้ าย กาหนดวันสงม บ
ข้ มลเส้น าง จานวนสัง ขันตา จานวนขันตา สต กสินค้า
ข้ มลตาแหนงจัดเกบสินค้า

วัต ุดบิ
คาสัง

ุป าน ุตสาหกรรมสิง

A0
บุคลากร

NODE: A-0

TITLE:

( ุงเ า้ )

เคร งจักร เงิน นุ
ุป าน ุตสาหกรรมสิง

ผลิตภั

์ ุงเ า้

ระบบบริหารจัดการ
( ุงเ า้ )

NO.:

ภาพที่ 1 โซ่อุปทานอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
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ร่ ว มกัน ระหว่ า งคู่ค้า รวมทัง้ ไม่ มีอ านาจต่ อ รองในด้า น
ราคา เนื่องจากปริมาณทีผ่ ลิตมีไม่มากพอ

ฝ่ าย/แผนก

4.3 ผลการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สิง่ ทีผ่ บู้ ริหารของห้างหุน้ ส่วน ABC จากัด มีความ
กังวลต่อระบบ ERP ดังนี้
 ราคาความคุม้ ค่า
 ต้องปรับตัวเข้าหาโปรแกรม
 พนักงานอาจต่อต้านการใช้โปรแกรม ERP ได้
 ความใส่ใจของพนักงานในการป้อนข้อมูล
 ความเหมาะสมของระบบ ERP
 Implement ระบบ ERP ไม่ประสบความสาเร็จ ไม่ตอบโจทย์

ตารางที่ 1 ผลการปญั หาวิเคราะห์และขัน้ ตอนในการปรับปรุ ง
กระบวนการ
ฝ่ าย/แผนก กระบวนการ
กิ จกรรมย่อย
หลัก
ฝา่ ยบัญชี
การชาระหนี้
-ตรวจสอบข้อมูลรับเข้าวัตถุดบิ
และการเงิน ค่าวัตถุดบิ /
-ตรวจสอบข้อมูลสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ
(Accounting สินค้าให้กบั
-จัดทาใบลดหนี้/ ใบเพิม่ หนี้
and
บริษทั คู่คา้ /
-ช าระหนี้ ใ ห้ ก ั บ ผู้ ข าย โดย
Finance)
ผูข้ าย
สามารถเลือกสังจ่
่ ายแบบแบ่ง
จ่ายชาระบางส่วน สินค้าทีร่ บั
แล้วได้ในขัน้ ตอนชาระหนี้
การจัดทา
รวมกิจกรรมย่อยไว้เป็น
รายการ ใบลด ขัน้ ตอนเดียวกับกระบวนการ
หนี้ใบเพิม่ หนี้ ชาระหนี้
วางแผนการ
ผลิต

แผนกผลิต
(Production)

ผลิตสินค้า

ฝา่ ยขายและ
การตลาด
(Marketing
Sales)

เสนอขาย

กิ จกรรมย่อย
ซื้อเมือ่ ลูกค้ายืนยันการสังซื
่ ้อ
-บันทึกและจัดเก็บเอกสารเป็ น
ประวัตกิ ารซื้อของลูกค้า

4.2 ผลการวิเคราะห์ปญั หาและความเป็ นไปได้ในการ
ประยุกต์ใช้โซ่อุปทานแบบลีน เพื่อปรับปรุง เพิม่ หรือลด
กระบวนการต่างๆ จากการศึกษาทาความเข้าใจ ปญั หา
และขัน้ ตอนกระบวนการพบว่า มีความเป็ นไปได้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการ ได้ดงั นี้

แผนก
วางแผนผลิต
(Planning)

กระบวนการ
หลัก

ความต้องการ

4.4 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
จากการวิ เ คราะห์ ค วามเป็ นไปได้ ใ นการน าระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ พบว่ า สิ่ง ที่ ส าคัญ และเป็ น ตั ว
ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการนา
ระบบ ERP มาใช้ โดยการเพิม่ ฝ่ายระบบสารสนเทศ IT
ในองค์กร ดังนี้

-ระบบแจ้งเตือนกาลังการผลิต
โดยรวมทัง้ หมด
-ตัดสินใจสังผลิ
่ ตสินค้า
-จัดทาใบสังผลิ
่ ต
-รับงานรายการใบสังผลิ
่ ต
ระบบแสดงข้อมูลหน้างาน
-ตรวจสอบจานวน และสุ่ม
ตรวจคุณภาพในการผลิต
-บันทึกการปฎิบตั งิ าน ลักษณะ
ชิน้ งานทีพ่ นักงานรับเหมา
รายวันทา
-รับ ออร์ เ ดอร์ ก ารสัง่ ซื้ อ จาก
ลูกค้า
-ตรวจสอบสินค้าจากข้อมูล
คลังสินค้าคงเหลือ
-แจ้ ง รายการสิน ค้ า ที่ไ ม่ ม ีใ ห้
ลูกค้าทราบ
-จัด ท าเอกสารใบเสนอราคา
และคานวนราคา
-แปลงใบเสนอราคาเป็ น ใบสัง่

ภาพที่ 3 โครงสร้างองค์กร ห้างหุน้ ส่วนจากัด ABC
หลังการปรังปรุง (To BE)

4.5 ผลการพิจารณารูปแบบของระบบ ERP ทีเ่ หมาะสม
กับองค์กรขนาดย่อม
4.5.1 งบประมาณของการทา ERP ทัง้ ระบบ
- ค่า hardware และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง (ราคาประมาณ
การ) รวม 220,000 บาท
- ค่า software และค่าติดตัง้ ต่างๆ (ราคาประมาณการ)
รวม 130,000 บาท
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4.5.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษาในครัง้ นี้
- โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล (Microsoft SQL
Server 2008 R2)
- โปรแกรม Mendix Application [5] เป็ น Application
plateform ทีใ่ ช้พฒ
ั นาโปรแกรม ERP ในการศึกษาใน
ครัง้ นี้
4.5.3 ระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรม
- ประมาณ 3-6 เดือน (ขึน้ อยู่กบั ความต้องการลูกค้า)
4.6 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ERP เพื่อ
ตัดสินใจเลือกใช้ระบบ ERP
การออกแบบระบบ ABC Socks ERP Module
ประกอบด้วย Module หลักๆ ดังนี้
MODULE

ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอ Login เข้าใช้งานระบบ ERP

FUNCION

1. MASTER DATA
2. HR MANAGEMENT
3. SALES MANAGEMENT
4. ACCOUNT FINANCIAL
5. INVENTORY
6. MANUFACURING

เป็ นข้อมูลตัง้ ค่าพืน้ ฐานต่างๆ
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ระบบการบริหารการขาย
ระบบบริหารจัดการบัญชีการเงิน
ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
ระบบวางแผนผลิต และผลิต

7. PURCHASING
8. DELIVERY
9. ADMINISTRATOR
10. SYSTEM MODULE

ระบบบริหารจัดการจัดซือ้
ระบบบริหารจัดการขนส่ง
Administration
System

ภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอ เมนูตงั ้ ค่าทัวไป
่ ข้อมูลแผนก

ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบการประเมินศักยภาพการใช้
งานระบบ ERP ของห้างหุน้ ส่วนจากัด ABC (เนื่องจาก
องค์กรยังไม่เคยมีการใช้งานระบบ ERP มาก่อน)

ตัวอย่าง Module : MASTER DATA เป็ นข้อมูลตัง้ ค่า
พื้นฐานต่างๆที่ใช้ร่วมกันในระบบที่ออกแบบเพื่อพัฒนา
ระบบ ERP ให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้า และมี
ความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลีย่ นพัฒนาระบบให้สามารถ
แข่งขันทางธุรกิจได้ โดยใช้เครื่องมือ Mendix Application
Tool
MASTER MODULE

น.น.

ก่อน

หลัง

1 การตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์
ระบบ ERP ของบุคลากร
2 ระดับความรูค้ วามเข้าใจของบุคลากรเกีย่ วกับ
ERP
3 แผนการปรับปรุงระบบ ERP
ั
4 ความเข้าใจปญหาและสาเหตุ
ของปญั หาใน
การใช้งานระบบ ERP
5 ความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานและแก้ไขปญั หาระบบ ERP
6 ผลการดาเนินการปรับปรุงกระบวนการทางาน
(จานวนปญั หาทีแ่ ก้ไขได้)
7 ประมาณการ ประสิทธิภาพ ของการแก้ไข
ั
ปญหาการใช้
งานระบบ ERP (%
ประสิทธิภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ )
8 การวางแผนในการพัฒนาบุคลากร เพือ่ รองรับ
การใช้ระบบ และการให้รางวัล

10%

3

3

10%

1.5

3

10%
15%

2
2

3
2.5

15%

2

3

15%

1.5

2.5

15%

2

3

10%

1

1

100%

15

21

1.875

2.625

รวม
สรุปคะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ = 2.625 - 1.875
คะแนน หรือเพิม่ ขึน้ = 40%
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จากตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบการประเมินศักยภาพการ
ใช้งานระบบ ERP ของห้างหุน้ ส่วนจากัด ABC

กระบวนการ
หลัก
การชาระหนี้
ค่าวัตถุดบิ /
สินค้าให้กบั
ผูข้ าย

น.น. ค่า % ทีก่ าหนดมาจากการ weight จากปญั หาการ
ใช้งาน ERP ทัวไป
่ โดยให้ความสาคัญมากอยู่ท่ี 15 %
และรองลงมาอยู่ท่ี 10 %
คะแนนที่ได้ มาจากการรวบรวมผลค่าเฉลี่ยจากการทา
แบบสอบถามพนัก งานของบริษัททุก แผนกที่เกี่ยวข้อ ง
โดยแบ่งเป็ นแผนกละ 5 คน โดยผลค่าตารางคะแนนที่
ได้มาจากการเฉลีย่ รวมของพนักงานบริษทั

วางแผนการ
ผลิต
ผลิตสินค้า

พบว่าการประเมินศักยภาพการใช้งานระบบ ERP มี
แนวโน้ ม และมีค วามเป็ น ไปได้ใ นการรับ รู้แ ละความใจ
เพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 40
จากตารางที่ 3 แสดงผลทีไ่ ด้จากการปรับปรุง ลด เพิม่
ขัน้ ตอน และเวลาในการปฏิบ ัติง าน ของปรับ ปรุ ง
กระบวนการหลักของฝ่าย 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน แผนกวางแผนผลิต แผนกผลิต และฝ่ายขายและ
การตลาด และลดเวลารวมหลังปรับ ปรุ ง โดยเฉลี่ยเป็ น
58.62 % และนาระบบ ERP มาใช้นอกจากส่งผลให้
สามารถลดขัน้ ตอน และลดเวลารวมของกระบวนการแล้ว
ยังเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน และความถูกต้องของการ
ดาเนินงาน ดังแสดงตารางที่ 4

ฝ่ าย/แผนก

ฝา่ ยบัญชี
และการเงิน

แผนก
วางแผน
ผลิต
แผนกผลิต
ฝา่ ยขายและ
การตลาด

กระบวนการหลัก

จานวน
ขัน้ ตอน

รวม
(คะแนน)

หลังปรับปรุง
จานวน
ขัน้ ตอน

รวม
(คะแนน)

การชาระหนี้คา่
วัตถุดบิ ให้กบั ผูข้ าย
การจัดทารายการ
ใบลดหนี้ใบเพิม่ หนี้
วางแผนการผลิต

3

15

4

10

3

10

0

0

7

60

3

15

ผลิตสินค้า

4

30

3

20

เสนอขาย

7

30

6

15

% ผล
ปรับปรุง

-ตรวจสอบข้อมูลรับเข้าวัตถุดบิ
-ตรวจสอบข้อมูลสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ
-จัดทาใบลดหนี้/ ใบเพิม่ หนี้
-ชาระหนี้ให้กบั บริษัทคู่ค้า /ผู้ขาย โดยสามารถ
เลือกสังจ่
่ ายแบบแบ่งจ่ายชาระบางส่วน สินค้าที่
รับแล้วได้ในขัน้ ตอนการชาระหนี้
-สรุปการแจ้งเตือนกาลังการผลิตโดยรวม
-ตัดสินใจสังผลิ
่ ตสินค้า
-จัดทาใบสังผลิ
่ ต
-รับงานใบสังผลิ
่ ตระบบแสดงข้อมูลหน้างาน
-ตรวจสอบจานวน และสุ่มตรวจคุณภาพผลิต
-บันทึกการปฎิบตั งิ าน ลักษณะชิน้ งานที่
พนักงานรับเหมารายวันทา
-รับออร์เดอร์สงซื
ั ่ อ้ จากลูกค้า
-ตรวจสอบสินค้าจากข้อมูลคลังสินค้าคงเหลือ
-แจ้งรายการสินค้าทีไ่ ม่มใี ห้ลูกค้าทราบ
-จัดทาเอกสารใบเสนอราคา และคานวนราคา
-แปลงใบเสนอราคาเป็ นใบสังซื
่ อ้ เมือ่ ลูกค้ายืนยัน
การสังซื
่ อ้
-บันทึกและจัดเก็บเอกสารเป็ นประวัตกิ ารซือ้

50%

38%
11%

42%

5. สรุป
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ป ัญ ห า แ ล ะ ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
กระบวนการทางธุรกิจของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
(ถุงเท้า) ทาให้ทราบถึง ปญั หาที่สาคัญในโซ่อุปทาน คือ
การขาดมาตรฐานในการควบคุม และขาดเครื่องมือระบบ
สารสนเทศในการรวบรวมข้อ มู ล วิเ คราะห์ เกิด ความ
ล่ า ช้ า เสีย โอกาสทางการแข่ ง ขัน การผลิ ต ขาดการ
วางแผนถึงความต้องการของตลาด
การศึกษากระบวนการทางธุรกิจ การปรับปรุง เพิม่
หรือลดกระบวนการต่างๆ ที่ทาให้เกิดผลเสียต่อองค์กร
โดยการนาประยุกต์ใช้โซ่อุปทานแบบลีน (Lean Supply
Chain) และจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ERP ใน
การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ขนาดย่อม ด้วยเครื่องมือ Software: Mendix Application
[5] พบว่าสามารถรองรับความต้องการของผูใ้ ช้งานระบบ
ได้ ทาให้ผู้ใช้งานหรือองค์กรที่ยงั ไม่เคยมีความรู้ความ
เข้าใจถึงประโยชน์ของระบบ ERP ให้เห็นภาพชัดเจน
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็ นปจั จัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบ
ERP ในองค์กรได้ดี และใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ต่ อ ไป เพื่อ รองรับ กระบวนในเชิง ธุ ร กิจ ที่เ ปลี่ย นแปลง

ตารางที่ 3 ผลทีไ่ ด้จากการปรับปรุง ลด เพิม่ ขัน้ ตอน และเวลาใน
การปฏิบตั งิ าน
ก่อนปรับปรุง

เสนอขาย

กิ จกรรมย่อย

รวม
145
60
ตารางที่ 4 ผลการเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน และความถูกต้อง
ของการดาเนินงาน
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อย่ า งรวดเร็ ว น าไปสู่ ก ระบวนการทางธุ ร กิ จ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
ระบบ ERP เป็ นสิง่ ที่จะต้องดาเนินไปควบคู่กบั
วิสยั ทัศน์ขององค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีความจาเป็ น
ทีต่ อ้ งได้รบั ความสนับสนุ นจากผูบ้ ริหารระดับสูง และเมื่อ
ทาได้สาเร็จระบบ ERP จะกลายเป็ นหัวใจสาคัญหลักทีจ่ ะ
แปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรให้เป็ นเป้าหมาย
ที่ม องเห็น และวัด ได้ และสามารถบริห ารจัดการบน
พืน้ ฐานทีต่ ่อเนื่องได้เป็ นอย่างดี

[1] ข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับระบบ ERP :
ข้อมูลจาก http://www.baanjomyut.com (วันทีส่ บื ค้น
13 มกราคม 2558)
[2] ปราณี ชะวรรณ์. การศึกษาการนา ERP ไปใช้
อุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมในประเทศไทย,
2540
[3] ศศิพร เหมือนศรีชยั . ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการยอมรับ ERP
Software ของผูใ้ ช้งานด้านบัญชี, 2554
[4] ตรีทศ เหล่าศิรหิ งษ์ทอง, ลลิดา ยิง่ สูง และทศพล
เกียรติเจริญผล การประยุกต์ใช้ระบบผลิตแบบลีน
ร่วมกับการจัดการแบบโซ่อุปทาน, 2551
[5] ข้อมูลเกีย่ วกับ Mendix เครื่องมือสารสนเทศทีใ่ ช้
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ : www.mendix.com
[6] การเขียนผังงาน (Flow chart) System Analysis
and Design for Business 2012 :
http://www.msit.mut.ac.th
[7] Philip,K. & Keller,L.K. Marketing Management
12e. New Jersey: USA.Pearson Education
International. 2008.
[8] Michael J. Hernandez Database Design for
Mere Mortals: A Hands-On Guide to
Relational Database Design Third Edition
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ที่สดุ ในปัญหาท่าเปลี่ยนถ่ายสิ นค้าแบบหลายประตูรบั ส่งสิ นค้า
Application of Particle Swarm Optimization for Minimizing Makespan in MultiDoor Cross Docking Problem
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บทคัดย่อ
การแข่งขันในตลาดปจั จุบนั เน้นการแข่งขันบนการส่งสินค้าอย่างรวดเร็วจากมือของผู้ผลิตไปสู่ลูกค้า ทาให้มกี าร
คิด ค้น ท่ า เปลี่ย นถ่ า ยสิน ค้า ขึ้น เพื่อ ท าให้โ ครงข่า ยกระจายสิน ค้า มีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น ในบทความนี้ มีก าร
ประยุกต์ใช้วธิ กี ารหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุ ภาค มาเพื่อช่วยแก้ปญั หาการกาหนดประตูและจัดลาดับท่า
เปลีย่ นถ่ายสินค้าแบบหลายประตูรบั ส่งสินค้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดเวลาทางานในระบบให้น้อยทีส่ ุด ผลจาก
การทดลองพบว่าวิธกี ารหาค่าเหมาะสมทีส่ ุดแบบกลุ่มอนุ ภาคมีประสิทธิภาพสูงในการหาคาตอบทีม่ คี ุณภาพ และ
ในเวลาทีร่ วดเร็ว
คาหลัก ท่าเปลีย่ นถ่ายสินค้า, วิธกี ารหาค่าเหมาะสมทีส่ ดุ แบบกลุ่มอนุภาค, วิธกี ารเมต้าฮิวริสติก, เวลาทางาน
เสร็จสิน้
Abstract
The competitive market environment has aimed to rapidly supply products to customers. As a result,
cross docking was developed to enhance of distribution network. In this article, Particle Swarm
Optimization (PSO) is applied for solving door assigning and sequencing in multi-door cross docking
problem. The objective of the problem is to minimize makespan. The experimental results demonstrate
that PSO algorithm is capable of finding high quality solutions with fast computing time.
Keywords: Cross Docking, Particle Swarm Optimization, Metaheuristic, Makespan
1. บทนา
การแข่งขันในตลาดปจั จุบนั เน้นการแข่งขันบนการ
ผลิตสินค้าและการกระจายสินค้าอย่างรวดเร็วจากผู้ผลิต
ไปสู่มือของลูกค้า ซึ่งทาให้การออกแบบเครือข่ายศูน ย์

กระจายสินค้านัน้ เป็ นสิง่ ที่จาเป็ น เครือข่ายศูนย์กระจาย
สิน ค้ า มี ส่ ว นประกอบส าคัญ คือ คลัง สิน ค้ า หรือ ศู น ย์
กระจายสินค้า ซึง่ ศูนย์กระจายสินค้ามีกจิ กรรมหลักๆ อยู่
5 กิจกรรมคือ การรับสินค้า (Receiving) การจัดเรียง
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สินค้า (Sorting) การจัดเก็บสินค้า (Storing) การดูแล
รักษาสินค้า (Retrieving) และ การส่งสินค้า (Shipping)
กิจกรรมทีม่ คี ่าใช้จ่ายสูงในการดาเนินงานคือ การจัดเก็บ
สินค้า (Storing) และการดูแลรักษาสินค้า (Retrieving)
จึงมีการพยายามลดค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมดังกล่าวโดย
การใช้ ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross docking) ให้เป็ น
ศูนย์กระจายสินค้าที่ไม่มีกิจกรรมการจัดเก็บสินค้าและ
การดูแลรักษาสินค้า
ปญั หาเกีย่ วกับการจัดลาดับรถบรรทุกในท่าเปลีย่ น
ถ่ายสินค้าเป็ นปญั หาแบบ NP-Hard จึงต้องใช้วิธีการ
ั หาแบบฮิว ริส ติ ก หรือ วิธีเ มต้ า ฮิว ริส ติ ก ส์ เช่ น
แก้ ป ญ
วิ ธี ก ารหาค าตอบโดยวิ ธี เ ชิ ง พั น ธุ ก รรม ( Genetic
Algorithm) มาช่วยในการหาคาตอบ วิธหี าค่าเหมาะสม
ทีส่ ุดแบบกลุ่มอนุ ภาค (Particle Swarm Optimization,
PSO) เป็ น หนึ่ ง ในหลายวิธีข องเมตาฮิว ริสติก ส์ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงในการหาคาตอบ วิธหี าค่าเหมาะสมทีส่ ุด
แบบกลุ่มอนุภาค ถูกพัฒนาโดย Kennedy and Eberhart
ในปี 1995 ซึง่ ได้เลียนแบบพฤติกรรมการบินหาอาหาร
ของฝูงนกหรือฝูงปลา
ส่วนของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดลาดับในท่า
เปลี่ยนถ่ ายสินค้า มีตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ Boysen
และ Fliedner [1] และ Belle et al. [2] ได้กล่าวว่า ท่า
เปลีย่ นถ่ายสินค้าสอดคล้องกับเป้าหมายทีจ่ ะทาให้ห่วงโซ่
อุปทานสามารถลดกิจกรรมทีเ่ กิดความสูญเปล่า จากการ
ทาให้สนิ ค้าคงคลังลดลง ส่งมอบได้เร็วขึ้นและถี่ข้นึ ท่า
เปลี่ยนถ่ายสินค้ามีข้อได้เปรียบศูนย์กระจายสินค้าและ
การส่งแบบจุดต่อจุด การกาหนดแนวคิดของท่าเปลี่ยน
ถ่ า ยสิน ค้า เริ่ม ขึ้น ประมาณปี 1980 แต่ ไ ด้ร ับ การสนใจ
ทางานวิจยั เริ่มจากปี 2004 ถึงปจั จุบนั จากการที่ได้ร ับ
ความสนใจจากภาคอุตสาหกรรม ลักษณะของท่าเปลีย่ น
ถ่ายสินค้าสามารถมีได้หลากหลายทัง้ ขนาดและรูปร่าง
รูปร่ างของท่า เปลี่ย นถ่ า ยสินค้ามีไ ด้ห ลายหลายรูป ร่า ง
ตัวอย่างเช่น I, L, U, T, H และ E เป็ นต้น สาหรับจานวน
ประตูอาจมีมากถึง 500 ประตู ลักษณะการไหลของสินค้า
จะเปลี่ยนแปลงตามปจั จัยต่ อไปนี้ คือ รูปแบบของการ
มาถึงของรถบรรทุกขาเข้า เวลารถออก การสับเปลี่ยน
สินค้า และ การจัดเก็บชัวคราว
่
งานวิจยั ของ Yu and Egbelu [3] มีการใช้
ั หาลดเวลา
แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ใ นการแก้ป ญ
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ทางานเสร็จสิน้ (Makespan) ให้น้อยทีส่ ดุ และมีการใช้ฮวิ
ริสติกส์อ ัลกอริทึมในการทาให้สนิ ค้าผ่ านที่พกั สินค้าให้
น้อยทีส่ ดุ โดยการเปรียบเทียบระหว่างอัลกอริทมึ 2 ตัวคือ
RS1-3 และ SS1-3 ซึง่ RS เป็ นตัวแทนของอัลกอริทมึ ที่
ใช้สาหรับรถบรรทุกขาเข้า SS ใช้สาหรับรถบรรทุกขา
ออก ซึง่ จะมีการจับคู่ระหว่างอัลกอริทมึ ขาเข้าและขาออก
ทัง้ หมด ผลที่ได้จากการทดลองพบว่า RS1 และ SS1
เหมาะสมสาหรับแก้ปญั หานี้ทส่ี ุด มีงานวิจยั ที่มลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกัน ได้แก่ งานวิจยั ของ Chen and Lee [4],
Chen and Song [5], Boysen et al. [6], Arabani et al.
[7], และ Liao et al. [8] ซึ่งงานทัง้ หมดทาเพื่อ
เปรีย บเทีย บอัลกอริทึม ว่า อัลกอริทึมไหนเหมาะสมกับ
ปญั หาทีต่ งั ้ ขึน้ มากกว่ากัน
งานวิจยั ของ Belle et al. [9] มีการใช้วธิ ที าบู (Tabu
Search, TS) เพื่อแก้ปญั หาการจัดตารางรถบรรทุกในท่า
เปลีย่ นถ่ายสินค้าแบบหลายท่าและมีการคิดช่วงเวลาเข้า
ออกของรถบรรทุกร่วมด้วย โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ หา
เวลาเดินทางทัง้ หมดทีต่ ่าทีส่ ุดและหาเวลาล่าช้าทัง้ หมดที่
ต่ าทีส่ ุด โดยมีการใช้การให้น้ าหนักในแต่ละวัตถุประสงค์
ั หามี ก ารใช้ Mixed
ส าหรั บ การแก้ ป ญ
Integer
Programming (MIP) และ TS ในการแก้ปญั หาโดยใช้
โปรแกรม CPLEX พบว่า TS สามารถหาคาตอบทีด่ ไี ด้
โดยใช้เวลาทีส่ นั ้ ถึงแม้ว่าคาตอบจาก MIP จะดีกว่าแต่ใช้
ั หาส าหรับ กรณี ท่ี ป ญ
ั หา
เวลานานมากในการแก้ ป ญ
ค่อนข้างซับซ้อน ซึง่ หากเป็ นปญั หาในสถานการณ์จริงทีม่ ี
ความซับซ้อนกว่าการทดลอง วิธกี ารนี้จะไม่เหมาะสมใน
การแก้ปญั หา
ั หาของการก าหนด
ดัง นัน้ ในงานวิจ ัย นี้ ศึก ษาป ญ
ประตู แ ละการจั ด ล าดั บ รถบรรทุ ก ที่ มี ก าหนดเวลา
รถบรรทุกขาเข้าและออกเพื่อให้การทางานเสร็จสิน้ อย่าง
รวดเร็วที่สุดโดยใช้วธิ กี ารหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่ม
อนุภาคในการหาคาตอบ
2. แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นงานวิ จ ั ย นี้ ไ ด้
ประยุกต์ใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของ Yu and
Egbelu [3] และ Van Belle et al. [9] ซึง่ เป็ นแบบจาลอง
ที่เป็ นก าหนดการจานวนเต็มแบบผสม (Mix Integer
Programing: MIP)
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สมมติฐานในแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในงานวิจยั นี้ มี
ดังนี้
1. พืน้ ทีก่ ารจัดเก็บสินค้าชัวคราวมี
่
ไม่จากัด
2. มีการพิจารณาแค่การขนย้ายสินค้าและการโหลด
สิน ค้ า ขึ้น การโหลดสิน ค้ า ลง ไม่ มี ก ารพิ จ ารณาการ
ดาเนินงานอื่นๆ เช่น การจัดเรียงสินค้า การติดป้ายสินค้า
การแกะห่อสินค้า เป็ นต้น
3. รถบรรทุ กขาเข้า และออกต้อ งโหลดสิน ค้า ขึ้นและ
โหลดสินค้าลงให้เสร็จก่อนออกจากท่ารับส่งสินค้า
4. บรรจุ ภัณฑ์มีขนาดมาตรฐานเท่า กัน เวลาในการ
โหลดสินค้าขึน้ โหลดสินค้าลง ต่อหน่ วยสินค้ าเป็ นค่าที่
กาหนดค่าไว้แน่นอนและคงที่
5. เวลาทีใ่ ช้ในการเปลีย่ นรถบรรทุกได้ถูกกาหนดค่าไว้
แน่นอนและคงที่
6. จานวนสินค้าขาเข้าจะถูกส่งไปยังรถบรรทุกขาออก
โดยไม่มกี ารกาหนดว่าจะต้องไปยังรถบรรทุกคันใด แต่
ขึน้ อยู่กบั ความต้องการสินค้าของแต่ละรถบรรทุกขาออก
แต่ละคัน
7. ไม่มกี ารพิจารณาลาดับของสินค้าในการโหลดสินค้า
ขึน้ และโหลดสินค้าลง
สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ มีดงั นี้
พารามิเตอร์ (Parameter)
I
จานวนรถบรรทุกขาเข้า ( =1…I)
O
จานวนรถบรรทุกขาออก ( =1…O)
P
จานวนชนิดสินค้า ( =1…P)
R
จานวนประตูรบั สินค้า ( =1…R)
S
จานวนประตูสง่ สินค้า ( =1…S)
จานวนหน่ วยของสินค้าชนิด
ทีถ่ ูกโหลดใน
รถบรรทุกขาเข้า
จานวนหน่ วยของสินค้าชนิด
ทีต่ ้องการใน
รถบรรทุกขาออก
เวลาในเคลื่อนย้ายสินค้าต่อหน่วยจากท่าส่งสินค้า
ไปยังจากประตูรบั สินค้า
เวลาที่รถบรรทุกขาเข้า ต้องออกจากประตูส่ง
สินค้า
เวลาทีร่ ถบรรทุกขาออก ต้องออกจากประตูรบั
สินค้า
เวลาโหลดสินค้าขึน้ หรือโหลดสินค้าลง ต่อหน่ วย
ของสินค้า

เวลาในการเปลีย่ นรถบรรทุก
จานวนเต็มทีม่ คี ่ามาก
ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variables)
เวลาทีร่ ถบรรทุกขาเข้า เข้าสูป่ ระตูสง่ สินค้า
เวลาทีร่ ถบรรทุกขาเข้า ออกจากประตูสง่ สินค้า
เวลาทีร่ ถบรรทุกขาออก เข้าสูป่ ระตูรบั สินค้า
เวลาทีร่ ถบรรทุกขาออก ออกจากประตูรบั สินค้า
จานวนหน่ วยของสินค้าชนิด
ที่ถ่ายโอนจาก
รถบรรทุกขาเข้า ไปรถบรรทุกขาออก
1, ถ้าสินค้าใดๆมีการถ่ายโอนจากรถบรรทุกขาเข้า
ไปรถบรรทุกขาออก
0, กรณีอ่นื ๆ
1, ถ้ารถบรรทุกขาเข้า และ ถูกมอบหมายเข้า
ประตู เ ดี ย วกั น และ รถบรรทุ ก มาก่ อ น
รถบรรทุก
0, กรณีอ่นื ๆ
1, ถ้ารถบรรทุกขาออก และ ถูกมอบหมายเข้า
ประตู เ ดี ย วกั น และ รถบรรทุ ก มาก่ อ น
รถบรรทุก
0, กรณีอ่นื ๆ
1, ถ้ารถบรรทุกขาเข้า ถูกมอบหมายให้เข้า
ประตูรบั สินค้า
0, กรณีอ่นื ๆ
1, ถ้ารถบรรทุกขาออก ถูกมอบหมายให้เข้า
ประตูสง่ สินค้า
0, กรณีอ่นื ๆ
1, ถ้ า รถบรรทุ ก ขาเข้า ถู ก มอบหมายให้เ ข้า
ประตูรบั สินค้า และรถบรรทุกขาออก ถูก
มอบหมายให้ เ ข้ า ประตู ส่ ง สิ น ค้ า และ
0, กรณีอ่นื ๆ
สมการวัตถุประสงค์ (Objective Function)
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Minimize the Makespan =
Subjected to:

(1)
(2)

=

(3)
=
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มอบหมายให้เข้าประตูรบั สินค้าเพียงประตูเดีย ว สมการ
ข้อจากัด (6) ให้แน่ ใจว่ารถบรรทุกขาออกทุกคันถูก
มอบหมายให้เข้าประตูส่งสินค้าเพียงประตูเดียว สมการ
ข้อจากัด (7) – (9) ให้แน่ ใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร
และ
สมการข้อจากัด (10) – (11)
ให้แน่ ใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปร
และ
สมการข้อจากัด (12) – (13) ให้แน่ ใจว่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร
และ
สมการข้อจากัด (14)
กาหนดเวลาทีร่ ถบรรทุกขาเข้าแต่ละคันต้องมากกว่าเวลา
ทีร่ ถคันก่อนหน้าออกรวมด้วยกับเวลาเปลี่ยนรถบรรทุก
สมการข้อจากัด (15) เวลาออกจากท่าของรถบรรทุกขา
เข้าจะมากว่าเท่ากับเวลาที่รถบรรทุกขาเข้ารวมกับเวลา
โหลดสินค้าลง สมการข้อจากัด (16) กาหนดเวลาที่
รถบรรทุกขาออกแต่ละคันต้องมากกว่าเวลาทีร่ ถออกรวม
ด้วยกับเวลาเปลีย่ นรถบรรทุก สมการข้อจากัด (17) เวลา
ออกจากท่าของรถบรรทุกขาออกจะมากกว่าเท่ากับเวลา
ที่รถบรรทุกขาออกรวมกับเวลาโหลดสินค้าขึ้น สมการ
ข้อจากัด (18) เวลาออกจากท่าของรถบรรทุกขาออกจะ
มากกว่าเวลาที่รถบรรทุกขาเข้าออกจากท่าส่งสินค้ารวม
กับเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้า และเวลาโหลดสินค้าขึน้

(4)
=

(5)
=

(6)
=

(7)
=

=

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(

)

(13)
(14)
(15)

=

(

)

(16)
(17)

=

=

(18)

สมการวัตถุประสงค์เพื่อให้ Makespan น้อย
ทีส่ ุดแสดงดังสมการที่ (1) สมการข้อจากัด (2) เพื่อให้
แน่ ใจว่าจานวนหน่ วยของสินค้าชนิด ที่ถ่ายโอนจาก
รถบรรทุกขาเข้า ไปรถบรรทุกขาออกทัง้ หมด ตรงกับ
จานวนหน่ วยของสินค้าชนิด ทีถ่ ูกโหลดสินค้าขึน้ จาก
รถบรรทุกขาเข้า ซึ่งเหมือนกับ สมการข้อจากัด (3)
เพื่อให้แน่ใจว่าจานวนหน่ วยของสินค้าชนิด ทีถ่ ่ายโอน
จากรถบรรทุกขาเข้าทัง้ หมด ไปรถบรรทุกขาออก ตรง
กับ จ านวนหน่ ว ยของสิน ค้ า ชนิ ด ที่ต้ อ งการส าหรับ
รถบรรทุกขาออก สมการข้อจากัด (4) เป็ นการบังคับ
ให้ตวั แปร
และตัวแปร
สอดคล้องกัน สมการ
ข้อจากัด (5) ให้แน่ ใจว่ารถบรรทุกขาเข้าทุกคันถูก
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3. วิ ธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุม่ อนุภาค
วิ ธี ก ารหาค่ า ที่ ดี ท่ี สุ ด แบบฝู ง อนุ ภ าค (Particle
Swarm Optimization, PSO) ได้ถูกนาเสนอเป็ นครัง้ แรก
โดย Kennedy และ Eberhart [10] ในปี 1995 เป็ นวิธที ่ี
เลียนแบบพฤติกรรมการบินหาอาหารของฝูงนกหรือฝูง
ปลา ซึ่ ง ได้ ท าการจ าเส้ น ทางการบิ น หาอาหารจาก
ประสบการณ์ทต่ี วั เองได้บนิ ผ่านมาของตัวเองและสมาชิก
ตัว ที่ดีท่ีสุ ด ในฝูง งานวิจ ัย นี้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ง านวิจ ัย ของ
Pongchairerks และ Kachitvichyanukul [11] ในปี 2009
ซึ่งได้ทาการปรับแต่ ง PSO ดัง้ เดิมให้เป็ น GLNPSO
โดยใน GLNPSO ใช้ตาแหน่งทีด่ ที ส่ี ดุ ส่วนตัว, ตาแหน่ งที่
ดีท่ีสุด สากล, ต าแหน่ ง ที่ดีท่ีสุ ด เฉพาะบริเ วณ และ
ตาแหน่งทีด่ ที ส่ี ดุ ของกลุ่มทีต่ าแหน่งใกล้ในการหาคาตอบ
โดยมีเป้าหมายหลักทีจ่ ะให้ตวั อนุ ภาคกระจายกันหาจุดที่
ดีทส่ี ดุ ในบริเวณต่างๆ ออกเป็ นกลุ่มย่อยพร้อมๆ กันก่อน
แล้วจึงค่อยรวมตัวกันค้นหาคาตอบที่ดีท่สี ุดในภายหลัง
ขัน้ ตอนการหาคาตอบของ GLNPSO แสดงใน A1
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รถบรรทุกและประตูท่ตี ้องเข้าเพื่อจัดลาดับรถบรรทุกดัง
แสดงในรูปที่ 1

A1: GLNPSO Algorithm
I. Initialize L particles as a swarm
II. Decode particles into solutions
III. Evaluate the particles
IV. Update pbest
V. Update gbest
VI. Update lbest
VII. Generate nbest
VIII. Update the velocity and the position of each l
particle
IX. If the stopping criterion is met, i.e. = T, stop.
Otherwise, = + 1 and return to step 2.
3.1 วิ ธีการที่ใช้ในการแปลงคาตอบ
วิธกี ารทีใ่ ช้ในการแปลงคาตอบเพื่อค้นหา Feasible
Solutions โดยมีขนั ้ ตอนในการดัดแปลงคาตอบ สามารถ
อธิบายได้ในตัวอย่างปญั หาทีม่ ขี นาด I = O = 4 และ R =
S = 2 ดังนี้ เริม่ ต้นจากการสร้าง String คู่ทม่ี คี วามยาว
เท่ า กับ จ านวนรถบรรทุ ก ขาเข้า และ รถบรรทุ ก ขาออก
รวมกัน จากนัน้ ทาการแบ่ง String ทีส่ ร้างขึน้ เป็ น 4 ส่วน
Particle No. I
0.43 0.4
0.94 0.06

0.98
0.24

0.76
0.44

Decode Particle No. i
Inbound Door
Inbound Truck
2
4

1
1

2
2

Inbound Truck Sequence

1
3

0.16
0.33

0.54
0.7

0.47
0.18

4. ผลการทดลอง
ประสิทธิภาพของ GLNPSO ไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั
ความสามารถในการหาคาตอบเท่านัน้ พารามิเตอร์แต่ละ
ตัวก็มคี วามสาคัญเนื่องจากส่งผลต่อการลู่เข้าของคาตอบ
ทีด่ ที ส่ี ดุ เช่นกัน จากการทดลองเบือ้ งต้นค่าพารามิเตอร์ท่ี
เหมาะสมทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการหาค่าพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสม
Number of Iteration
500
Number of Particle
100
Inertia Weight
Linearly increase
from 0.4 to 0.9
Acceleration Constant
1
Personal Best Position,
1
Global Best Position,
1
Local Best Position,
1
Near Neighbors Best Position,

งานวิจ ัยนี้ ไ ด้มีก ารสร้า งปญั หาตัวอย่ างโดยอ้างอิงจาก
งานวิจยั ของ Van Belle et al. (2013) ซึง่ ในปญั หาขนาด
เล็กมีจานวนรถบรรทุกขาเข้า 4-5 คัน และรถบรรทุกขา
ออก 4-5 คัน ปญั หาขนาดกลางมีจานวนรถบรรทุกขาเข้า
6-7 คัน และรถบรรทุกขาออก 6-7 คัน ปญั หาขนาดใหญ่
มีจานวนรถบรรทุกขาเข้า 8-9 คัน และรถบรรทุกขาออก
8-9 คัน และ ปญั หาขนาดใหญ่มากมีจานวนรถบรรทุกขา
เข้า 25-30 คัน และรถบรรทุ ก ขาออก 25-30 คัน ทุ ก
ปญั หาตัวอย่างใช้ท่าเปลีย่ นถ่ายสินค้ารูปร่างตัว I และมี
การวัด ระยะห่ า งระหว่ า งประตู แต่ ล ะประตู โ ดยใช้ วิธี
Rectilinear ในการคานวณเวลาในการเคลื่อนย้ายสิน ค้า
ั หาถู ก การระบุ ด้ ว ย
ระหว่ า งประตู โดยขนาดของป ญ
จานวนรถบรรทุกขาเข้า (I) รถบรรทุกขาออก (O) จานวน
สินค้า (P) จานวนประตูรบั สินค้า (R) และจานวนประตูส่ง
สินค้า (S)
การหาคาตอบโดย GLNPSO ในงานวิจยั นี้ได้ใช้
ภาษา C# โดยโปรแกรม Visual Studio 2013 และ จาก
ั หาการก าหนดประตู แ ละ
ผลการทดสอบการแก้ ป ญ
จัด ลาดับ รถบรรทุ ก ในท่ า เปลี่ย นถ่ า ยสิน ค้า แบบหลาย

0.85
0.96

Outbound Door
Outbound Truck
1
2

1
3

2
1

2
4

Outbound Truck Sequence

รูปที่ 1 ตัวอย่างของการ Encoding/Decoding คาตอบของปญั หา
ทีม่ ขี นาด I = O = 4 และ R = S = 2

ซึง่ ส่วนที่ 1แทนรถบรรทุกขาเข้า ส่วนที่ 2 แทนรถบรรทุก
ขาออก ส่วนที่ 3 แทนประตูของรถบรรทุกขาเข้า และส่วน
ที่ 4 แทนประตูของรถบรรทุกขาออก จากนัน้ จับคู่ระหว่าง
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สามารถแก้ปญั หาทีม่ ขี นาดเล็กได้เพียง 4 ปญั หาตัวอย่าง

ประตูรบั ส่งสินค้าในตารางที่ 2 พบว่าโปรแกรม LINGO
ั
ตารางที่ 2 ผลการแก้ปญหาด้
วย GLNPSO และ LINGO

Instant

Test Problem
I

O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3
3
4
4
4
5
6
8
10
12
15

3 5
4 5
4 5
4 2
4 3
5 6
7 5
8 6
11 6
13 8
10 10

Makespan

Computational Time (sec)

P R S LINGO GLNPSO Relative dev. (%)
1
1
1
2
1
2
2
3
3
3
6

1
2
1
2
2
1
3
3
4
3
4

97
49.5
97.5
55.2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

97
49.8
97.5
55.2
123
129
110
116
105
215
121.5

0
1
0
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

LINGO

GLNPSO

1
10
63
802
>6h
>6h
>6h
>6h
>6h
>6h
>6h

4
5
5
5
5
7
10
15
25
33
47

ั หามีข นาดใหญ่ ข้ึน LINGO จะไม่
เท่ า นัน้ และหากป ญ
สามารถหาคาตอบได้ในเวลา 6 ชัวโมงในขณะเดี
่
ยวกัน
เมื่อทาการแก้ปญั หาโดยวิธี GLNPSOผลการทดลองใน
ตารางที่ 2 ซึง่ แสดงค่าดีทส่ี ดุ จากทดลองซ้า 10 ครัง้ ในแต่
ละปญั หาตัวอย่าง พบว่า GLNPSO แสดงประสิทธิภาพ
ในการแก้ปญั หาโดยสามารถหาคาตอบได้ตรงกับคาตอบ
ที่ได้จาก LINGO ในปญั หาขนาดเล็ก และสามารถหา
คาตอบของปญั หาทีม่ ขี นาดใหญ่ได้ในเวลาทีร่ วดเร็วมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาทีใ่ ช้ในการคานวณจากโปรแกรม
LINGO

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย นี้ เป็ นผลงานระหว่ า งที่ ศึ ก ษาอยู่ ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รบั การสนับสนุ นค่าใช้จ่าย
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. สรุป
ปญั หาการกาหนดประตูและจัดลาดับท่าเปลีย่ นถ่าย
สินค้าแบบหลายประตูรบั ส่งสินค้าเป็ น ปญั หาแบบ NPHard ซึง่ การแก้ปญั หาโดยตรงไม่สามารถทาได้ในเวลาที่
เหมาะสม ซึง่ แสดงให้เห็นด้วยการใช้โปรแกรม LINGO ที่
มีขอ้ จากัดในการแก้ปญั หาได้เพียง 4 ปญั หาตัวอย่างที่มี
ขนาดเล็กเท่านัน้ งานวิจยั นี้จงึ ได้ประยุกต์ใช้วธิ หี าคาตอบ
แบบ GLNPSO ในการแก้ปญั หาดังกล่าว ผลจากการ
ทดลองพบว่า GLNPSO สามารถแก้ปญั หาได้โดยให้
คาตอบทีไ่ ด้มคี ุณภาพดีและสามารถแก้ปญั หาได้ในเวลาที่
รวดเร็ว

[3]
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The Selection of Land Logistics hubs in Lampang Province
using fuzzy TOPSIS
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Abstract
ASEAN Economic Community (AEC) and The Greater Mekong Sub-region (GMS)
collaborated positively in order to make Lampang Province becoming logistics hub in
Northern of Thailand. Unfortunately, the selected logistics hub location in Lampang
Province still remained unidentifiably. This research aims to select the land for logistics
hubs location by applied Multi Criteria Decision Making (MCDM), the applied
engineering method for estimating land logistics hubs with Fuzzy environmental
condition. In this process, three alternative selected sectors such as Hang Chat District,
Ko Kha District and Ban Sadej District has been generated from literature, similarly, the
five criteria including; size of area, land cost appraisal, quantity of traffic, the number of
population in each area and traffic security has been created from literature as well.
Finally, we applied Fuzzy TOPSIS method to solve selected location problem with
numerical example simulation. The results found that Ko Kha District has greatly
provided suitable area for Northern land logistics hubs and the land cost appraisal is the
most important weight in this study.
Keywords: Land logistics hub; Lampang Province; Multi Criteria Decision Making;
Fuzzy TOPSIS.
According to the participation, Thailand
would be the center due to the fact that
Thailand was located in the center of
Southeast Asia region so they qualified to be
the logistics center as the Economic
Corridor. There are many advantageous
performances for Thailand to become central
of Southeast Asia especially, in term of
logistics
systems
and
landscape
managements. The obvious data has been
provided that Thailand had a completely
suitable location as the logistics hubs in
Southeast Asia as well as dealing 146.5
billion baht with ASEAN countries and
China [1] and 57.2 billion baht [2] in 2014,
respectively. In the other hands, when we
look specifically on the geographical map of
Thailand (figure 1), it shows northern
boundary is close to Myanmar, Lao republics
and South China (Yunnan province), eastern
boundary is bordered by Vietnam and
Cambodia, southern borderline is joined

1. Introduction
ASEAN Economic Community (AEC)
is the cooperation which associated in order
to be advantage in business together with
other neighboring countries in Southeast
Asia countries and involved fundamental of
logistics development in Thailand directly.
This leads to be the guideline for enhancing
significantly gain from international tradable
negotiation, omit business taxation and also
created multiculturalism for the membership
countries. Moreover, Thailand has been
participated in The Greater Mekong Subregion (GMS) in order to be the associative
center for Southeast Asia region which aims
to promote agricultural, commercial and
investment
and
service
expansion,
employment, improve living standard, pass
on technological knowledge to each other,
efficiently auxiliary natural resources using
and enhance the commercial capability in
order to cope with world trade situations.
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nearby Malaysia and western frontier is
closed around a whole borderline of
Myanmar. In addition, Thailand is able to
offer logistical systems including; traffic
networks (roads, trains); shipping (Gulf of
Thailand
and
Andaman
Sea);
air
transportations. Consequently, what is the
priority area which should be prepared?

applied for this research to attain the greatest
solution.

Figure 1: Map of trade route for AEC
Source: ADB (Asian Development Bank)

The figure 1 represents information
about economic corridor zone 1, which
North-South economic corridor (NSEC) is
the main route of GMS connected with
ASEAN with South China. This is probably
that area in Thailand’s northeastern is the
main. Lampang Province and Phrae Province
have been chosen to be alternative for
logistics hub for instance, to be logistics hub
of green energy industry or to be center of
distributable station. [3] Because of
Lampang Province had a large of plain field
and watershed area, while Phrae Province
had a large-scale of mountain area. This is
certainly that Lampang Province would be
selected for logistic research rather than
chosen Phrae Province in this study. Thus,
this encourages analyzing the suitable
location for building the logistics hub in
Lampang Province unfortunately, in order to
find the suitable area in Lampang Province
still unproven. Thus, the engineering
methodical system which is called Multiple
Criteria Decision Making (MCDM) has been
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2. Multiple Criteria Decision Making
2.1 Fuzzy TOPSIS
TOPSIS (technique for order preference
by similarity to an ideal solution) method is
presented in Hwang and Yoon [4] is a
multiple criteria method to identify solutions
from a finite set of alternatives. In term of
the alternative basic principle, should have
the shortest distance from the positive ideal
solution and the farthest distance from the
negative ideal solution.
Fuzzy TOPSIS has been applied to
engineering research broadly for example,
IIraj M., et.al. [5], proposed design multiple
criteria decision making (MCDM) of Fuzzy
TOPSIS used to solve selected problem,
Maysam A. et al. [6], extended the Fuzzy
TOPSIS method for the selection of
warehouse location. Chen T. C. [7],
approached a fuzzy to select the location of
the distribution center. Deng Y.and T. C.
Chu [8-9], applied Fuzzy TOPSIS in order to
select the plant location under linguistic
environments. Irfan E. and Nilsen K. [10]
compared between Fuzzy AHP and Fuzzy
TOPSIS methods for facility location
selection. Golam K. and M. Ahsan A. H.
[11] gave a comparative analysis of TOPSIS
and Fuzzy TOPSIS for the evaluation travel
websites’ service quality.
In this paper, applied Fuzzy method can
be described as follows: [8], [11-14]

1

0
a

b

c

Figure 2: The membership function

Definition 1 A Fuzzy set, we let X be a
~ is a fuzzy
universe of discourse, where a
subset of X and x is for all of X ( x  X ).
There is interval number in set X is that
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 a~ ( x) [0,1] which is assigned to represent

~ , and called the
the member of x in a
~ [12].
member of a
Definition 2 A Fuzzy numbers is a subset
of the universe of discourse X that is both
convex and normal (in figure 1).It shows a
~ in the universe of discourse
fuzzy number a
X that relates to this fundamental Fuzzy
definition. [14]

 a~ ( x) 

0,
xa
,
ba
cx
,
cb
0,

xa
a xb

Definition 4 A standard representable
operation using fuzzy numbers which used in
this study was obtained a simple fuzzy
TOPSIS
method.
This
canonical
representation of operation on triangular
fuzzy numbers is applied. This approach is
based on the graded mean integration
representation method.
Definition 5 Given a triangular fuzzy
~
number A  (a1 , a 2 , a3 ) , the graded mean
integration representation of triangular fuzzy
number A is defined as:
~ 1
(2)
P( A)  (a1  4a 2  a3 )
6
By applying Eq. (4), the graded mean
integration representation decisive weight of
each criterion and ratings are shown in Table
3 and Table 4.

b xc

xc

Table 2 Linguistic variables for the ratings
Very poor (VP)
(0,0,3)
Poor (P)
(0,3,5)
Fair (F)
(3,5,8)
Good (G)
(5,7,10)
Very good (VG)
(7,9,10)

(1)

Triangular fuzzy numbers have been
used as follows, a triangular fuzzy number
~ ) can be defined by a triplet (a~ , a~ , a~ ) .
(a
1
2
3
Its
conceptual
schematic
format
mathematical form are shown by Eq. (1)
Definition 3 The concept of a linguistic
variable is benefited for dealing with
situations which complicate dramatically or
define difficultly, this will lead to describe
reasonably in conventional quantitative
expressions. Linguistic variables are
represented in words, phrase or artificial
languages, which each linguistic value can
be modeled by fuzzy set. In this study, the
crucial weights of various criteria and the
ratings of qualitative criteria are regarded as
linguistic variable; these linguistic variables
might be expressed in positive triangular
fuzzy numbers as showed in Table 1 and
Table 2.

Table 3 Graded mean integration representation for
the importance weight of each criterion.
Very low (VL)
0.1167
Low (L)
0.3000
Moderate (M)
0.5000
High (H)
0.7000
Very high (VH)
0.8833
Table 4 Graded mean integration representation for
the ratings
Very poor (VP)
0.5000
Poor (P)
3.000
Fair (F)
5.1667
Good (G)
7.1667
Very good (VG)
8.8333

Fuzzy TOPSIS method is employed by
following steps for the proposed model as
[4]:
Step 1 Calculate the Fuzzy decision matrix
for the alternative and the criteria. The
~
matrix D describes by

Table 1 linguistic variable for significant weight of
each criterion.
Very low (VL)
(0,0.1,0.3)
Low (L)
(0.1,0.3,0.5)
Moderate (M)
(0.3,0.5,0.7)
High (H)
(0.5,0.7,0.9)
Very high (VH)
(0.7,0.9,1.0)

D=
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A1
A2

C1
r11
r21

C2
r12
r22

Cn
r1n
r2n

Am

rm1

rm2

rmn

(3)
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Step 2 Normalizing
~
matrix R defined by

the

Fuzzy

decision

K

Rij 

 r'
t 1

ijt

(4)

K

Step 3 Constructing weighted normalized
fuzzy decision matrix is progressed, the
~
weighted normalized value V is estimated
as follows;

V Vij  wi * rij

, i = 1, 2, 3,…, m ,
j = 1, 2, 3,…, n

(5)

Step 4 To identify the set of positive ideal
(V  ) and negative ideal (V  ) solutions, the
fuzzy positive ideal solution and the fuzzy
negative ideal solution are calculated as
follows:





V   v1 ,....., vn  max vij i | I , min vij i | I 
(6)





V _  v1 ,....., vn  max vij i | I , min vij i | I 
(7)

Step 5 The correspondent degree of each
alternative form V  and V  , the distance
( S * , S  ) of each weight alternative can be
currently calculated by Eq.(8) and Eq.(9).

S i* 

 v
m

Aj

 v *j

2

S i 

 v

, j = 1, 2, 3,…, n

m

Aj

 v j

j

,(8)



2

, j = 1, 2, 3,…, n,

3.2 Fuzzy TOPSIS
The Fuzzy TOPSIS has been applied for
eliminating ambiguous data and also used to
find the suitable area for building logistics
hub in Lampang Province.
Table 5 Importance weight of criteria
D1
D2
X1
M
H
X2
VH
L
X3
L
H
X4
M
VL
X5
L
M

(9)
X3

Step 6 Calculating the closeness coefficient
( CC i ). This step resolves the similarities to
an ideal solution by
S i
CC i  *
, i = 1, 2, 3,…, m
(10)
S i  S i



D3
L
M
L
L
M

Table 6 Ranking of alternative by decision makers
Criteria
Candidates
Decision makers
D1
D2
D3
X1
A1
VG
VG
G
A2
G
VG
G
A3
P
G
P
X2
A1
G
G
F



j

order.
3. Research Methodology
In this section, The Fuzzy TOPSIS
method is proposed as follows:
3.1 Choosing area and fundamental
factors.
To choose a suitable area, there are three
alternative sectors such as Hang Chat
District (A1), Ko Kha District (A2) and Ban
Sadej District (A3) that would be selected in
this study. Then, to simulate crucial factors,
there are five factors which are related to this
study including size of area (X1), land cost
appraisal (X2), quantity of traffic (X3), the
number of population in each area (X4) and
traffic security (X5).

X4

X5



Step 7 Rank the alternative by choosing an
alternative with maximum CC i or rank

A2
A3
A1
A2
A3
A1
A2
A3
A1
A2
A3

VG
F
G
G
F
F
G
F
F
G
P

VG
P
F
G
G
F
G
P
P
F
G

G
F
F
F
P
G
VG
G
P
G
F

4. Numerical Example
4.1 Alternative and criteria
Before calculating the answer, it has to
complete in both of alternative sector

alternatives according to CC i in ascending
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0.2047

selecting and criteria selecting. The result
showed that there are three alternative areas
(A1, A2 and A3) and five important factors
(X1, X2, X3, X4 and X5), which provided in
table 6.
Three decision makers give the
linguistic variable by evaluating the
importance weights of the criteria
determined in Table 5. Then, the rating of
three alternatives with five criteria by the
three decision makers are showed in Table 6.

6.3889
8.8889
4.4444

5.7778
6.3889
5.0556

5.7778
7.9444
5.0556

X3
0.433

ideal solution ( V  )
X1
X2
0.420
0.214
V
0.205
0.427
V

3.5849
4.9877
2.4938

2.5037
2.7685
2.1907

1.7654
2.4275
1.5448

A1
A2
A3

X5
0.433

1.6130
2.7685
2.1907

To normalize decision matrix can be
resulted as follows:
0.4199
0.3753

0.2973
0.2137

0.3620
0.3274

0.4447
0.3231

X3
0.414
0.327

X4
0.323
0.508

X5
0.381
0.517

Table 9 Result of numerical example (Fuzzy
TOPSIS)
C
Rank
S*
S

The decision matrix can be calculated by
Eq. (4) as presents:
4.4444
3.9722
2.1667

0.3807

When the calculation distance of each
alternative into positive ideal solution and
negative ideal solution ( S * , S  ) has been
finished. After that, CC i calculating is
proven lastly, ordering rank of CC i is
managed to find the best area that shows in
Table 9 and also compared the result of
Fuzzy TOPSIS with the result of TOPSIS.

3.7222
6.3889
5.0556

X4
0.306

0.5077

Table 8 Positive ideal solution ( V  ) and negative

To calculate weight of each criteria by
Eq. (2) is shown in Table 7.The land cost
appraisal is the most important weight.
Meanwhile traffic security is the lowest
essential weight in this study.
Table 7 Weight of criteria
X1
X2
Weight
0.500 0.561

0.4138

To determine positive ideal solution
( V  ) and negative ideal solution ( V  ) is
modified into Eq. (6) and Eq. (7). Thus, the
result is showed in Table 8.

4.2 Fuzzy TOPSIS
In this section, this study is applied
Fuzzy TOPSIS method for selecting land
logistics hubs. The decision makers evaluate
the importance weight of criteria and then
rating of alternatives each condition by using
the linguistic variable in Table 1 and Table
2.
Following the data of Table 1 and Table
2, the linguistic variables in table 5 and 6 are
converted into triangular fuzzy numbers for
fuzzy decision matrix. The rating of criteria
can be calculated and resulted as follows:
8.8889
7.9444
4.3333

0.4274

0.5171
0.3012
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0.2072
0.1255
0.3331

0.1614
0.3942
0.1614

0.4379
0.7585
0.3125

2
1
3

Table 9 represents information about the
result of numerical examples by Fuzzy
TOPSIS method. According to the data, A2
is the best rank from three different details
with the highest score from solution of
closeness coefficient ( CC i ), which is 0.758.
The result; Ko Kha District (A2) is a suitable
place for building logistic hub in Lampang
Province.
5. Conclusion
In the beginning, Lampang Province has
been as the central of economic corridor
zone 1 in Thailand. The three possible areas
have been determined, which are Hang Chat
District, Ko Kha District and Ban Sadej
District. After that, only five unclear
principles are selected for analyzing.
Fuzzy TOPSIS is applied for estimating
the best possible choice. This ranks
alternatives
measuring
their
relative
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distances to positive ideal solution and
negativeideal solutions, providing then a
meaningful performance measurement for
each alternative [9]. The research found that
Ko Kha District (A2) has greatly provided
suitable area for northern land logistics hubs
in this study. Meanwhile, Hang Chat District
(A1) has been the second choice and Ban
Sadej District (A3) has been the third choice,
respectively. Overall, the Fuzzy TOPSIS is
the acceptable technique in this study to
resolve selected location problem.
However, to apply Fuzzy TOPSIS in
future would be improved; in particular, we
would make sure that Fuzzy TOPSIS can be
adapted in real situation.
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บทคัดย่อ
ประเทศไทยเป็ นผูส้ ่งออกน้ าตาลรายใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล ในปี การผลิต พ.ศ. 2556/57
ประเทศไทยมีการส่งออกน้าตาล 7.7 ล้านตัน โดยตลาดการส่งออกหลักอยู่ทท่ี วีปเอเชียและผูน้ าเข้าน้าตาลจากไทยราย
หลักคือจีน การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดรูปแบบโครงข่ายการขนส่ง วิเคราะห์ตน้ ทุนการขนส่ง ระยะทาง เวลา
และคัดเลือกรูปแบบการขนส่งน้าตาล ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ทาการสืบค้น สารวจ เก็บข้อมูลภาคสนามเกีย่ วกับรูปแบบการ
ขนส่ง ช่องทางการขนส่งพร้อมทัง้ การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการการขนส่ง และเส้น ทางที่สามารถเชื่อมโยงจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปยังประเทศจีนตอนใต้เพื่อเป็ นทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผปู้ ระกอบการการขนส่ง
น้ าตาลจนได้ได้รูปแบบโครงข่ายในการขนส่งทัง้ หมด 7 รูปแบบ จากการศึกษาพบว่ารูปแบบโครงข่ายที่มีความ
เหมาะสมมากทีส่ ุดในอนาคตคือ โครงข่ายทีเ่ ริม่ จากไทย จังหวัดขอนแก่น-มุกดาหาร- สะหวันนะเขต ( สปป.ลาว) ใช้
เส้นทางหมายเลข 9 (R9) ผ่านชายแดนสะหวัน (สปป.ลาว)-ด่านลาวบาว (เวียดนาม) และขนส่งต่อไปยังท่าเรือดานัง
จากนัน้ เปลีย่ นรูปแบบการขนส่งเป็ นเรือไปยังท่าเรือฮ่องกง โดยมีระยะทาง 1,743.76 กิโลเมตร ใช้เวลาในการขนส่ง
58.41 ชัวโมง
่
ต้นทุนในการขนส่ง 87,347.28 บาท/TEU หรือคิดเป็ น 4,368 บาท/ตัน
คาหลัก โครงข่ายการขนส่ง, ส่งออกน้าตาล, โครงข่ายทางเลือก
Abstract
Second to Brazil, Thailand is major sugar export world 7.7 million tons in the 2013/2014. The main export
markets are Asia, where China is a major importer. The objectives of this study are to determine the
transportation network, distance, time and cost of exporting to China. This study surveys and interviews
sugar mills, transportation operators and port to collect information on transportation modes, routes, choices
and freight charge. Moreover, literature reviews are conducted to form alternatives routes of difference modes
for exporting in addition to a current route. There are 7 network alternatives that can be linked from the
Northeast of Thailand to southern China as a choice for decision making to transportation operators. From
the calculation of fixed and variable cost of multimodal transportation, 7 routes are compared. The most
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suitable transportation network starts from Khon Kaen province in Thailand to destination (Hong Kong port)
through Mukdahan – Savannakhet (Thailand-Laos Border) through Savannakhet – Lao Bao (Laos-Vietnam
border) by road transport (R9 route) in Lao PDR to Da Nang and change to sea transport at Da Nang port to
Hong Kong port. The network’s distance, time and cost of transportation are 1,743.76 kilometers, 58.41 hours
and 87,347.28 Baht/TEU (4,368 Baht/ton), respectively.
Keywords: transportation network, sugar export, network alternative
1. บทนา
ในปจั จุบนั ประเทศไทยเป็ นผูส้ ง่ ออกน้ าตาลรายใหญ่
เป็ นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล โดยมี
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในทวีปเอเชียเป็ นหลักในปี 2556/57
ประเทศไทยมีการส่งออกน้ าตาล 2,866,693,517 ตัน คิด
เป็ นมูลค่า 44,303 ล้านบาทโดยมีประเทศคู่ค้าที่สาคัญ
คือ อินโดนีเซีย ญีป่ นุ่ กัมพูชา เกาหลีใต้ มาเลเซียและจีน
ซึง่ ประเทศจีนมีความต้องการบริโภคน้าตาลประมาณ 1215 ล้านตันต่อปี ในขณะเดียวกันจีนสามารถผลิตน้ าตาล
ได้เพียง 10-12 ล้านตันต่ อ ปี จึง ต้องน าเข้า น้ าตาลปี ล ะ
ประมาณ 2 ล้า นตัน จากประเทศผู้ผ ลิต รายใหญ่ เช่ น
คิวบา บราซิล ไทย และเกาหลีใต้ [1]
ซึง่ ประเทศไทยมีความได้เปรียบประเทศผูผ้ ลิตและ
ส่ง ออกน้ า ตาลรายอื่นเช่ นบราซิลในเรื่อ งของระยะทาง
ระยะเวลา และต้นทุนในการส่งออกเนื่องจากประเทศคู่คา้
(ประเทศจีน) อยู่ในภูมภิ าคเดียวกันกับประเทศไทย โดย
ประเทศจีนมีการเชื่อโยงกับประเทศไทยได้หลายเส้นทาง
เช่นผ่านเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic
Corridor) ทีม่ แี ผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกทัง้ ข้อตกลงการ
ขนส่งสิน้ ค้าข้ามพรหมแดนระหว่างประเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็ นพืน้ ที่
ทีม่ บี ทบาทและศักยภาพในการพัฒนาสูงโดยทีม่ โี ครงข่าย
การขนส่งเชื่อมโยงสู่ สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้
ที่จ ะเป็ น ช่ อ งทางในการเพิ่ม โอกาสในการแข่ ง ขัน กับ
ประเทศผู้ค้าและผลิตน้ าตาลรายอื่นๆจากความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น ทาให้เกิดเส้นทางโลจิ
สติกส์หลายเส้นทางทีส่ ามารถเชื่อมโยงระหว่างจีนตอนใต้
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ข้อมูลและปัญหาเบือ้ งต้น
ประเทศไทยยังมีต้นทุนกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์

ของการขนส่งน้ าตาลที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากอาศัยการ
ขนส่งทางถนนและรถบรรทุกเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนการขนส่ง
ทางน้าและทางรางยังไม่ถูกใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ สาเหตุ
เกิด จากการบริ ห ารจัด การและการเชื่อ มต่ อ ระหว่ า ง
รูปแบบการขนส่งทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ [2]
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มุ่งเน้นจึงทาการศึกษา ระยะทาง
เวลา และต้นทุนการขนส่งน้ าตาลเพื่อทาการเปรียบเทียบ
หาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด โดยมีรูปแบบการขนส่งเป็ น
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)
3. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
3.1 กาหนดโครงข่ายทางเลือ กเพื่อ การส่งออก
น้ าตาลจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยัง ประเทศจีน
ตอนใต้
การกาหนดโครงข่ายการขนส่งทางเลือกใหม่เพื่อ
ส่งออกน้าตาลจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังประเทศ
จีนตอนใต้ผู้วจิ ยั จะทาการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามเกีย่ วกับรูปแบบการขนส่ง ช่องทางสาหรับการ
ส่ง ออกและเส้น ทางการขนส่ง ที่เ ชื่อ มโยงระหว่ า งไทย
สปป.ลาว เวี ย ดนาม และ จี น ตอนใต้ พบว่ า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นพื้นที่ท่มี บี ทบาทและศักยภาพ
ในการพัฒ นาสูง มีลัก ษณะภู มิป ระเทศที่ไ ด้เ ปรีย บเชิง
ภูมศิ าสตร์ทเ่ี ป็ นศูนย์กลางภูมภิ าคเพื่อพัฒนาเส้นทางการ
ขนส่ ง ระดับ ภู มิ ภ าคบนเส้น ทางหลัก ที่เ ชื่ อ มโยงกับ
ภูมภิ าค (Regional Transport and Logistic Corridor)
ซึง่ มีโครงข่ายการขนส่งดังนี้
3.1.1 โครงข่ายการขนส่งทางทะเล ท่าเรือ และ
จุดเปลีย่ นถ่ายสินค้า โครงข่ายการขนส่งทางทะเลสาหรับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มพี น้ื ทีต่ ดิ ต่อทะเลแต่สามารถ
ขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือรถไฟไปยังท่าเรือ ทีส่ าคัญๆของ
ไทย ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพฯ
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3.1.2 โครงข่ายการขนส่งทางถนนทีส่ าคัญและ
สามารถเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เส้นทางหมายเลข 8 (R8) เส้นทางหมายเลข 9
(R9) เส้นทางหมายเลข 12 (R12) เส้นทางหมายเลข 13
(R13) ใน สปป.ลาว ซึง่ การขนส่งน้ าตาลจากโรงงานใน
ปจั จุบนั นิยมใช้รถบรรทุก 3 ประเภท 1) รถสิบล้อ 2) รถ
กึง่ พ่วง 3) รถพ่วง ในการศึกษาครัง้ นี้จะใช้รถบรรทุก 18
ล้ อ 5 เพลาในการขนส่ ง ซึ่ ง สามารถบรรทุ ก ตู้ ค อน
เทรนเนอร์ขนาด 20 ฟุ ต ได้ 1 ตู้ น้ า หนักรถบรรทุ ก
ประมาณ 25 ตันรวมน้าหนักรถ [3]
3.1.3 โครงข่ายการขนส่งทางราง ผู้วิจยั จะ
ศึกษารายละเอียดรถไฟโบกี้บรรทุกตู้สนิ ค้า (บทต.) ใช้
บรรทุ กตู้คอนเทรนเนอร์ ขนาด 20 ฟุ ต และสามารถ
บรรทุกสินค้าได้ 38-42 ตัน จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นทา
ให้ ส ามารถก าหนดโครงข่ า ยทางเลื อ กใหม่ พ ร้ อ มทัง้
รู ป แบบการขนส่ ง เพื่ อ การส่ ง ออกน้ าตาลจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ไปยังประเทศจีนตอนใต้
(ฮ่องกง) ทัง้ 7 โครงข่าย [4] ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการกาหนดโครงข่ายทางเลือกและรูปแบบการ
ขนส่งน้าตาล
โครงข่ายทางเลือก
รูปแบบการขนส่ง
1: ขอนแก่น–ท่าเรือแหลมฉบัง–Hong รถบรรทุก–เรือ
Kong port
2: ขอนแก่น-นครพนม- Thakhek-Ha รถบรรทุ ก -รถบรรทุ ก Noi-Nanning-Hong Kong
รถบรรทุ ก -รถบรรทุ ก รถบรรทุก
3: ขอนแก่ น –ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง – รถไฟ–เรือ
Hong Kong port
4: ขอนแก่น–นครพนม- Thakhek – รถบรรทุ ก -รถบรรทุ ก Vung Ang port – Hong Kong port รถบรรทุก-เรือ
5: ขอนแก่น–นครพนม- Thakhek - ร ถ ไ ฟ -ร ถ บ ร ร ทุ ก Vung Ang port - Hong Kong port
รถบรรทุก-เรือ
6:
ขอนแก่ น - มุ ก ดาหาร - รถบรรทุก - รถบรรทุก
Sawannakhet - Da Nang port - -รถบรรทุก-เรือ
Hong Kong port
7: ขอนแก่น-หนองคาย– Loas – รถไฟ-รถไฟ-รถไฟ-รถไฟ
Sibsongpanna-Kunming-Nanning- - รถไฟ-รถบรรทุก
Guangzhou-Hong Kong

3.2 วิเคราะห์และเปรียบเทียบระยะทาง ระยะเวลา และ
คานวณหาต้นทุนการขนส่งน้าตาลตามโครงข่ายทางเลือก
3.2.1
ระยะทาง ผู้ วิ จ ัย ท าการทบทวน
วรรณกรรมพร้ อ มทัง้ ส ารวจและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ภาคสนามของแต่ ล ะโครงข่ า ยทางเลือ กโดยพิจ ารณา
ระยะทางในการขนส่งผ่านเมืองต่างๆจากจุดเริม่ ต้นการ
ขนส่งที่จงั หวัดขอนแก่นประเทศไทยไปยังท่าเรือฮ่องกง
ได้แก่ ระยะทางขนส่งทางทะเล ทางถนน และทางรางของ
แต่ละโครงข่ายทางเลือกดังนี้
ระยะทางขนส่ ง ทางทะเล ผู้วิจ ัย ใช้โ ปรแกรม Netpas
Distance ช่วยในการคานวณหาระยะทางการขนส่ง
ระยะทางการขนส่งทางถนน ผู้วิจยั ออกสารวจเส้นทาง
การขนส่งจริงบันทึกระยะทางโดยโปรแกรม Gaia GPS
และการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ย วข้ อ งพร้ อ มทัง้ ใช้
โปรแกรม Google Map ในการคานวณหาระยะทางการ
ขนส่ ง ระยะทางการขนส่ ง ทางราง ผู้วิจ ัย ออกส ารวจ
เส้นทางจริงพร้อมทัง้ ศึกษาข้อมูลจากตารางการเดินรถไฟ
ขนส่งสินค้า และศึกษาข้อมูลจากโครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยและจีนในการก่อสร้างรางรถไฟคู่ใน
ป ระ เท ศ ไ ท ย แ ละ โ ค รง กา ร รถ ไ ฟ รา ง คู่ ส า ย ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทย
3.2.2 ระยะเวลา ในการขนส่ง ผู้วิจ ัย ศึก ษา
เกี่ยวกับ ระยะทาง เวลา ความเร็ว ทัง้ 3 รูปแบบการ
ขนส่งพบว่าทัง้ ระยะทาง เวลา และความเร็วที่ใช้ในการ
ขนส่งมีความสัมพันธ์กนั คือ ระยะทาง (s) = ความเร็ว (v)
x เวลา (t) ดังนัน้ เวลาที่ใ ช้ในการขนส่ง แปรผัน ตาม
ระยะทางและความเร็ว และศึกษาเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ
เกี่ย วกับ ความเร็ว ของรถบรรทุ ก ในประเทศต่ า งที่ข น
ส่งผ่าน
3.2.3 ต้นทุนการขนส่ง งานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั จะทา
การวิเ คราะห์แ ละค านวณหาต้น ทุ น การขนส่ ง โดยการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ งจาก งานวิจ ัย โครงการ
ศึกษาวิเคราะห์ระบบโครงสร้างต้นทุนการขนส่งทางถนน
และระบบโลจิสติกส์ (สานักนโยบายและแผนการขนส่ง
และการจราจร,
2553) พร้ อ มทัง้ การสัม ภาษณ์
โรงงานผลิตน้าตาลและผูป้ ระกอบการขนส่งน้าตาลเพื่อนา
ข้อ มูล ที่ไ ด้ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการค านวณหาต้ น ทุ น การ
ขนส่งน้าตาลต่อ 1 TEU
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3.3 วิเคราะห์และคัดเลือกโครงข่ายการขนส่งน้ าตาล เพื่อ ตารางที่ 3 ระยะทางและระยะเวลาแต่ละโครงข่ายทางเลือก
ส่งออกไปยังประเทศจีนตอนใต้
โครง
3.3.1 กาหนดปจั จัยที่มผี ลต่อการคัดเลือก ข่าย
รูปแบบการขนส่ง
ระยะทาง ระยะ
ทาง
(กม.)
เวลา
รถบรรทุก
รถไฟ
เรือ
และวิ เ คราะห์ จ ากการทบทวนวรรณกรรมและ
เลือก
(ชม.)
(กม.)
(กม.)
(กม.)
กาหนดค่าน้าหนักของแต่ละปจั จัย
1
495.00
2,598.80 3,093.80 103.29
3.3.2 ให้คะแนนโครงข่ายทางเลือกสาหรับ
3
504.00 2,598.80 3,102.80 105.06
แต่ละปจั จัย
4
680.78
995.63 1,676.41 55.91
3.3.3 คานวณหาค่าคะแนนความเหมาะสม
5
366.78
314.00
995.63 1,645.41 52.12
ของแต่ละโครงข่าย
6
794.00
949.76 1,743.76 58.41
3.3.4 คัดเลือกโครงข่ายที่เหมาะสมจากการ
คานวณหาค่าคะเนนความเหมาะสมของแต่ละโครงข่าย
4.2 ต้นทุนการขนส่ง
4.การคานวณและวิ เคราะห์ผล
จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลโครงข่ายทางเลือกในการ
ขนส่ง น้ า ตาลทัง้ 7 โครงข่า ยพบ ว่ า โครงข่า ยที่ 2:
ข อนแ ก่ น -น ค รพ นม - Loas-Vietnam-Nanning-Hong
Kong ใช้รถบรรทุกในการขนส่งน้ าตาลตลอดเส้นทางการ
ขนส่งพบว่ามีต้นทุนในการขนส่งที่สงู มาก โครงข่ายที่ 7:
ข อ น แ ก่ น -ห น อ ง ค า ย –Loas–Kunming-NanningGuangzhou-Hong Kong
ถึงแม้โครงข่ายนี้จะมีการ
ขนส่งต่อเนื่องระหว่างรถไฟและรถบรรทุกก็ตาม ปญั หาที่
พบคือ ขนาดของรางรถไฟที่ใ ช้ใ นการขนส่ ง ระหว่ า ง
ประเทศมีขนาดที่ไม่เท่ากัน คือประเทศไทยมีขนาดราง
รถไฟเท่ากับ 1 เมตร ส่วนลาวและจีนนัน้ มีขนาดราง
เท่ากับ 1.432 เมตร จึงทาให้การขนส่ง ยังมีอุ ปสรรค
ประกอบกับระยะทางและระยะเวลาในการขนส่งก็สงู ส่ง
ผูใ้ ห้ต้นทุนการขนส่งสูงตามไปด้วย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จะไม่นา
โครงข่ า ยทางเลือ กที่ 2และ7 มาพิจ ารณาในการ
เปรีย บเทีย บหาเส้น ทางที่เ หมาะสมที่สุ ด ในการขนส่ ง
น้าตาลในครัง้ นี้
4.1 เวลาและระยะทางในการขนส่ง
จากการออกสารวจภาคสนามจริงและใช้โปรแกรม
ต่ างๆดัง ที่ได้กล่า วไว้ในวิธีวิจ ัย ผู้วิจยั ได้ผ ลการสารวจ
ระยะทางและระยะเวลาในการขนส่ง น้ า ตาลของแต่ ล ะ
โครงข่ายทางเลือกตามตารางที่ 3

ต้นทุนการขนส่งโดยรวมจากการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบในแต่ ละโครงข่ายทางเลือกพิจารณาตาม
โครงสร้างต้นทุนคือต้นทุนคงทีแ่ ละต้นทุนแปรผัน
4.2.1 ต้นทุนการขนส่งทางบก
งานวิจยั นี้ศกึ ษาต้นทุนการขนส่งตามรูปแบบของ สานัก
นโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.)[5] และ
ต้นทุนทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการขนส่ง วิธกี าร
คานวณหาต้นทุนการขนส่งแสดงดังตารางที่ 4 และ 5 ซึง่
เป็ นต้นทุนการขนส่งของโครงข่ายทางเลือก
ตารางที4่ แสดงต้นทุนการขนส่งทางบกของโครงข่ายทางเลือกที่ 6
ต้นทุนการขนส่งทางบก
บาท/กม.
บาท/เทีย่ ว
ต้นทุนน้ามันเชือ้ เพลิง
10.4
16,515.2
ต้นทุนน้ามันหล่อลืน่
0.38
603.44
ต้นทุนเปลีย่ นยาง
1.62
2,572.56
ต้นทุนการประกันสินค้าเสียหาย
0.53
841.64
ต้นทุนการซ่อมและบารุงรักษารถ
1.60
2,540.8
รวมต้นทุนแปรผัน
14.53
23,046.64
ต้นทุนพนักงานประจารถ
2.87
4,557.56
ต้นทุนประกันตัวรถและ
0.47
746.36
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ต้นทุนค่าเสือ่ มราคารถ
2.60
4,128.8
ค่าใช้จ่ายในสานักงาน
2.10
3,191.88
ค่าธรรมเนียมศุลกากร ไทย
8,000
ค่ายกตูค้ อนเทนเนอร์ 20 ฟุต
3,000
สปป.ลาว
ค่าธรรมเนียมศุลกากร สปป.ลาว
11,200
ค่าธรรมเนียมศุลกากรเวียดนาม
4,800
รวมต้นทุนคงที่
7.95
39,624.6
รวมต้นทุนทัง้ หมด
29.06
62,671.24
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4.2.1 ต้นทุนการขนส่งทางทะเลตัวอย่างการคานวณหา
ต้ น ทุ น การขนส่ ง ทางทะเลโดยเรือ บรรทุ ก สิน ค้ า ของ
โครงข่ายทางเลือกที่ 6 ออกมาดังแสดงตาราง
ตารางที5่ แสดงต้นทุนการขนส่งทางน้าของโครงข่ายทางเลือกที่ 6
ต้นทุนการขนส่งทางทะเล
บาท/เทีย่ ว
ค่าระวางสินค้าทางเรือ(250USD/TEU)
7,500
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ณ Da Nang port เช่น
6,500
ค่าผ่านทาง,ค่าขนถ่ายตูส้ นิ ค้าทีท่ ่าเรือ,ค่าปิดผนึก
รวมต้นทุนการขนส่งทางทะเลทัง้ หมด
14,000

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วจิ ยั จะทาการแบ่งระดับคะแนน
ออกเป็ น 7 ระดับ จะแบ่งจากค่าข้อมูลทีม่ ากทีส่ ดุ และน้อย
ทีส่ ดุ ของโครงข่ายทางเลือกทัง้ หมดและแบ่งออกเป็ นช่วง
แต่ละช่วงมีค่าเท่ากันเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินใน
แต่ละระดับคะแนนของแต่ละปจั จัย แสดงผลตามตาราง

จากตารางที่ 4 และ 5 พบว่าโครงข่ายทางเลือก
ที่ 6 มีต้นทุนรวมการขนส่งทัง้ หมดเป็ น 87,347.28 บาท/
เทีย่ ว ผลการวิเคราะห์และคานวณผลของแต่ละโครงข่าย
ท า ง เ ลื อ ก ใ น ก า ร ข น ส่ ง น้ า ต า ล จ า ก ภ า ค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อไปยัง ประเทศจีน ตอนใต้แสดงดัง
ตารางที่ 6

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบค่าคะแนนรวมของแต่ละโครงข่าย
ั ย
ปจจั
ค่า
โครงข่ายทางเลือก
น้าหนัก
1
3
4
5
6
ระยะทาง
1
1
7
7
7
0.082 (0.082) (0.082) (0.574) (0.574) (0.574)
ระยะเวลา
1
1
7
7
7
0.099 (0.099) (0.099) (0.693) (0.693) (0.693)
ต้นทุน
6
7
2
3
1
0.819 (4.914) (5.733) (1.638) (2.457) (0.819)
คะแนนรวม
5.095 5.914 2.905 3.724 2.086
ความเหมาะสม
2
1
4
3
5

ตารางที่ 6 แสดง ระยะทาง เวลา และต้นทุนการขนส่งของแต่ละ
โครงข่ายทางเลือก
โครงข่ายที่
ระยะทาง
ระยะเวลา
ต้นทุน(บาท/
(กม.)
(ชม.)
TEU)
1
3,093.8
103.29
38,801.4
3
3,102.8
105.06
20,832.8
4
1,676.41
55.91
80,066.94
5
1,645.41
52.12
67,478.33
6
1,743.76
58.41
87,347.28

จากตารางที่ 8 โครงข่ายทางเลือกที่ 3 เป็ นโครงข่าย
ทางเลื อ กที่ มี ค่ า คะแนนรวมมากที่ สุ ด เท่ า กับ 5.914
คะแนน รองลงมาคือโครงข่ายทางเลือกที่ 1 มีค่าคะแนน
รวมเท่ า กับ 5.095 คะแนน ลาดับ ที่ 3 คือ โครงข่า ย
ทางเลือกที่ 5 มีค่าคะแนนรวมเท่ากับ 3.724 คะแนน
ลาดับที่ 4 คือโครงข่ายทางเลือกที่ 4 มีค่าคะแนนรวม
เท่ากับ 2.905 คะแนน และลาดับสุดท้ายคือโครงข่ายที่ 6
ซึง่ มีคะแนนรวมเท่ากับ 2.086 คะแนน

4.3 การคัดเลือกโครงข่ายการขนส่งน้ าตาลทีเ่ หมาะสม
สาหรับการส่งออกไปยังประเทศจีนตอนใต้
สาหรับการคัดเลือกโครงข่ายการขนส่งน้ าตาลที่
เหมาะสม จะใช้วธิ กี าร Rating Factor ในการเลือก โดยมี
ปจั จัยทีใ่ ช้ในการพิจารณาได้แก่ ระยะทาง ระยะเวลา และ
ต้นทุนการขนส่ง แสดงดังตางที่ 7

5. สรุป

ตารางที่ 7 แสดงค่าน้ าหนักของแต่ละปจั จัย
ปจั จัย
ระยะเวลาในการขนส่ง
ระยะทางในการขนส่ง
ต้นทุนในการขนส่ง

ค่าน้าหนัก
0.082
0.099
0.819

ตารางที่ 7 แสดงป จั จัย ที่ใ ช้ ใ นการคัด เลือ กโครงข่ า ย
ทางเลือ กและค่ า น้ า หนั ก ของแต่ ล ะป จั จัย ได้ จ ากการ

ผลการคัดเลือกโครงข่ายการขนส่งสาหรับการ
ส่งออกน้าตาลจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังประเทศ
จีนตอนใต้ดว้ ยวิธกี าร Rating Factor จากการวิเคราะห์
โครงข่ายทางเลือกพบว่า โครงข่ายทางเลือกที่มีต้นทุน
การขนส่งต่าทีส่ ดุ นัน้ เป็ นโครงข่ายที่ 3 (ขอนแก่น –ท่าเรือ
แหลมฉบัง– Hong Kong port) มีระยะทางการขนส่ง
ทัง้ หมด 3,102.8 กิโลเมตร ใช้เวลาในการขนส่ง 105.06
ชัวโมง
่
ต้นทุนรวมในการในส่ง 20,832.8 บาท/TEU ที่มี
รูปแบบการขนส่งด้วยรถไฟและเรือ เนื่องจากการขนส่ง
ทางรถไฟและเรือ เป็ น การขนส่ ง จ านวนมาก ส่ง ผลให้
ต้นทุนต่อหน่ วยต่ าลง โครงข่ายทางเลือกที่ 4และ5 ใช้
เส้นทางการขนส่งเดียวกัน (ขอนแก่น–นครพนม- Loas –
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Vung Ang port – Hong Kong port) แตกกันทีโ่ ครงข่าย
ทางเลือกที่ 5 ใช้รูปแบบการขนส่งด้วยรถไฟในการขนส่ง
จากจังหวัดขอนแก่นไปยังจังหวัดนครพนม เป็ นผลทาให้
ต้นทุนในการขนส่งโครงข่ายทางเลือกที่ 5 (67,478.33
บาท/TEU) ต่ ากว่าโครงข่ายทางเลือกที่ 4 (80,066.94
บาท/TEU) ส่วนเรื่องของระยะทาง เวลา ในการขนส่งของ
ทัง้ สองโครงข่ายทางเลือกจะต่ ากว่าเป็ นเท่าตัวเมื่อเทียบ
กับ โครงข่ า ยทางเลือ กที่ 1 (เส้น ทางที่ใ ช้ป จั จุ บ ัน )
โครงข่ายทางเลือกที่ 6 (ขอนแก่น-มุกดาหาร- Loas –Da
Nang port – Hong Kong port) เป็ นโครงข่ายทีม่ ตี ้นทุน
การขนส่ ง สูง ที่สุ ด เมื่อ เทีย บกับ โครงข่ า ยที่ 1,3,4และ5
(87,347.28 บาท/TEU) ส่วนเรื่องของระยะทาง เวลา ใน
การขนส่งจะต่ ากว่าเป็ นเท่าตัวเมื่อเทียบกับโครงข่ายทีใ่ ช้
ในปจั จุบนั (โครงข่ายทางเลือกที่ 1)
6. อภิ ปรายผล
จากการศึกษาพบว่า โครงข่ายทางเลือกที่ 4,5
และ6 มีต้นทุ นในการขนส่งที่สูงกว่าโครงข่ายที่ใช้ใ น
ป จั จุ บ ั น (โครงข่ า ยทางเลื อ กที่ 1) อั น เนื่ อ งมาจาก
ค่าใช้จ่ายแฝงทีเ่ กิดขึน้ ในด่านศุลกากรของ สสป.ลาวและ
เวียดนามแต่มคี วามได้เปรียบในเรื่องของ ระยะทาง และ
ระยะเวลาในการขนส่ง จากการออกสารวจภาคสนามและ
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการการขนส่งของผู้วิจยั พบว่า
เส้นทางการขนส่งของโครงข่ายที่ 4และ5 เป็ นเส้นทางที่
คดเคี้ยว และสูงชัน อันเนื่องมาจากเส้นทางที่ใช้ในการ
ขนส่งเป็ นเส้นทางขึน้ ภูเขาสูง สภาพถนนแคบ ขรุขระ ใน
ฤดูฝ นอาจจะเกิด ดิน โคลนถล่ ม ทับ เส้น ทาง และความ
พร้อมในด้านสิง่ อานวยความสะดวกของ Vung Ang port
ในปจั จุบนั ยังไม่สามารถรองรับสินค้าประเภทตู้คอนเทน
เนอร์ได้มากพอตามความต้องการของลูกค้าส่วนโครงข่าย
ทางเลือกที่ 6 เป็ นเส้นทางการขนส่งที่มศี กั ยภาพทาง
ถนนทีด่ กี ว่าเส้นทางของโครงข่ายทางเลือกที่ 4และ5 ไม่
ว่าจะเป็ นสภาพพื้นผิวถนน ความคดเคี้ยว ความสูงชัน
ของถนน และ Da Nang port เป็ นท่าเรือทีส่ าคัญของ
เวีย ดนามตอนกลางมีค วามพร้อ มในการรองรับ สิน ค้า
ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ได้มากพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า ปจั จุบนั กาลังขยายและปรับปรุงท่าเทียบเรือคอน
เทนเนอร์เพิม่ เติมพร้อมทัง้ สิง่ อานวยความสะดวกอื่นๆที่
เอื้อต่ อการขนส่ง หรือเปลี่ย นโหมดการขนส่ง เช่น ลาน

ฝากตู้คอนเทนเนอร์ให้สามารถอานวยความสะดวกและ
รองรับ เรือ ที่มีข นาดระวางบรรทุ ก ได้ม ากขึ้น (8,00010,000 TEUs) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2020 ถึงแม้ว่าจะมี
ต้นทุนในการขนส่งทีส่ ูงก็ตามแต่ถ้าหากในอนาคตความ
ตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรหมแดนอนุ ภาคลุ่มแม่น้ า
โขง(GMS CBTA) ครอบคลุมทุกเส้นทางการขนส่งจะ
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายแฝงที่เกิดขึน้ ใน สปป.ลาว และ
เวียดนามได้จะส่งผลให้ต้นทุนในการขนส่งลดต่ าลงเป็ น
อย่างมาก
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเสนอเส้นทางการขนส่งโครงข่ายทางเลือก
ที่ 6 ขอนแก่น (รถบรรทุก)-มุกดาหาร (รถบรรทุก)-สปป.
ลาว (รถบรรทุก)–Da Nang port (เรือ)–Hong Kong port
เพื่อการส่งออกน้าตาลจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยัง
ประเทศจีนตอนใต้ไว้เป็ นเส้นทางส่งออกน้าตาลในอนาคต
ต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ เ ป็ น การศึก ษาเพื่อ น าเสนอแนวทางในการปรับ ลดหรือ ก าจัด ต้ น ทุ น ความสูญ เปล่ า ที่ เกิด ขึ้น จาก
การดาเนิ นงานภายในโซ่อุ ป ทานของธุ ร กิจ ให้บริก ารด้า นการจัด ส่งสิน ค้าพร้อมเรียกเก็บ เงิน โดยมีข อบเขต
การศึก ษาตัง้ แต่ กิจกรรมการรับ ฝากสิน ค้า จากผู้ฝากส่ง (ผู้ข าย) ไปจนถึงการนาจ่า ยสินค้าให้แก่ ผู้ร ับ (ผู้ซ้อื )
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมที่มคี วามเกีย่ วข้องกับการให้บริการ ประเมินมูลค่าเพิม่ ของกิจกรรม
วิเคราะห์หาต้นทุนโลจิสติกส์และกาหนดเกณฑ์ในการปนั ส่วนที่เหมาะสมสาหรับนาไปใช้ในการพัฒนาวิธีการ
คานวณต้นทุนและกาหนดกลยุทธ์ดา้ นอัตราค่าบริการ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคแผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ
แผนผังสายธารคุณค่า และระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ผลจากการศึกษา สามารถระบุกจิ กรรมที่เกีย่ วข้องได้ทงั ้ สิน้
จานวน 24 กิจกรรม แบ่งออกเป็ น 7 ศูนย์กจิ กรรม เมื่อวิเคราะห์กจิ กรรมและความสูญเปล่าในสายธารคุณค่า
สามารถจาแนกกิจกรรมออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) กิจกรรมทีจ่ าเป็ นแต่ไม่มคี ุณค่าเพิม่ 2) กิจกรรมทีไ่ ม่มคี ุณค่าเพิม่
และ 3) กิจกรรมทีม่ คี ุณค่าเพิม่ โดยมีสดั ส่วนของเวลาภายในการดาเนินงานในโซ่อุปทานทัง้ หมดเท่ากับร้อยละ
99.50, 0.13 และ 0.37 ตามลาดับ ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอแนวทางในการปรับปรุงโดยการกาจัดกิจกรรมทีไ่ ม่มคี ุณค่าเพิม่
และปรับลดกิจกรรมทีจ่ าเป็ นแต่ไม่มคี ุณค่าเพิม่ จากผลการปรับปรุงพบว่าสามารถลดระยะเวลาในการดาเนินงาน
ต่อหน่ วยลงได้รอ้ ยละ 0.12 คานวณเป็ นต้นทุนกิจกรรมของกิจกรรมทีล่ ดลงได้เท่ากับ 25,932,230.72 บาทต่อปี
หรือคิดเป็ นสัดส่วนทีล่ ดลงร้อยละ 10.66 ของต้นทุนกิจกรรมทัง้ หมด
คาหลัก จัดส่งสินค้าพร้อมเรียกเก็บเงิน แผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ แผนผังสายธารคุณค่า ต้นทุนฐานกิจกรรม
Abstract
The research explores and presents approaches to cost and waste reduction in Cash of Delivery service
supply chain which its operations begin at item posting activity from senders (sellers) to item delivery activity
to recipients (buyers). The objectives of the research are to examine activities related to the service,
to assess value-add of activities, to analyze logistics costs and to determine costing allocation criteria
which are suitable for applying to cost calculation improvement and pricing strategy development.
Research techniques being used in the study are Business Process Mapping, Valued Stream Mapping,

169

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

Activity-Based Costing. The research finds that there were altogether 24 related activities divided into
7 activity centers. After the activities and waste in value stream have been analyzed, they can be classified
into 3 categories: necessary but non-value added activities, non-value added activities and valued added
activities with the proportion of total operating time at the percentage of 99.50, 0.13 and 0.37 respectively.
In order to improve the efficiency of the supply chain, recommended approaches are eliminating
non-value added activities and reducing necessary activities but non-value added activities. As a result,
operation lead time per unit can be reduced 0.12% and activity based costs can be decreased by
25,932,230.72 baht per year or 10.66% of total activity based costs.
Keywords: Cash on Delivery, Business Process Mapping, Value Stream Mapping, Activity-Based Costing
1. บทนา
ป จั จุ บ ัน สภาพแวดล้อ มทางธุ ร กิจ ที่เ ปลี่ย นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเกิดสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ
ที่นั บ วัน จะทวีค วามรุ น แรงมากขึ้น เรื่อ ยๆ เป็ น เหตุ ใ ห้
หลายองค์ก รต้อ งมีก ารปรับ กลยุ ท ธ์ก ารบริห ารจัด การ
องค์กรใหม่ หากองค์กรใดสามารถบริหารจัดการต้นทุน
โลจิสติกส์ได้อย่ างมีประสิทธิภาพแล้ว จะทาให้สามารถ
มองเห็น ค่ า ใช้จ่ า ยที่เ กิด ขึ้น จริง ได้อ ย่ า งชัด เจนมากขึ้น
เพราะต้นทุ นโลจิสติกส์จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
และประสิท ธิผ ลในกระบวนการท างาน ซึ่ง การจัด การ
โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ถือเป็ นกลยุทธ์ท่มี คี วามสาคัญ
ที่เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจมากขึน้ เนื่องจาก
กระบวนการโลจิสติกส์มคี วามสาคัญต่อต้นทุนขององค์กร
จากการศึกษาข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ของบริษัทกรณีศกึ ษา พบว่า บริษัทกรณีศกึ ษาใช้ระบบ
บัญชีต้นทุนแบบเดิม (Traditional Cost) โดยได้แสดง
รายการค่า ใช้จ่า ยตามลัก ษณะเท่า นัน้ ซึ่ง ไม่ไ ด้จ าแนก
ตามประเภทของการให้บ ริก าร ท าให้ไ ม่ ส ามารถระบุ
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งค่ า ใช้จ่ า ยในการด าเนิ น งานกับ
กิจกรรมการให้บริการ และยากต่อการนาข้อมูลค่าใช้จ่าย
ไปใช้วเิ คราะห์ต้นทุนบริการและการควบคุมงบประมาณ
ในการดาเนินงาน
ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคนิคแผนภาพ
กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Mapping: IDEF0)
แผนผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM)
และต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC)
เพื่อศึกษากิจกรรมและวิเคราะห์ตน้ ทุนโลจิสติกส์ทเ่ี กีย่ วข้อง
วิเคราะห์ห าเกณฑ์การปนั ส่วนต้นทุนที่เหมาะสมนาไป
ใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาระบบการคานวณต้นทุนสาหรับ
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ให้องค์กรใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์
ด้านอัตราค่าบริการต่ อไป โดยการวิจยั ได้มุ่งเน้ นตัง้ แต่
กระบวนการรับฝากสินค้าจากผูฝ้ ากส่ง (ผูข้ าย) ไปจนถึง
การจัด ส่ง สิน ค้า ให้แ ก่ ผู้ร ับ (ผู้ซ้ือ ) พร้อ มเรีย กเก็บ เงิน
ค่าสินค้า และโอนเงินค่าสินค้าคืนให้แก่ผขู้ ายด้วย
หากบริษทั กรณีศกึ ษาสามารถเชื่อมโยงและควบคุม
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ได้ ทาให้การควบคุม
งบประมาณเป็ น ไปอย่ า งประสิท ธิภ าพ สอดคล้อ งกับ
คุ ณ ค่ า ของกิจ กรรมในกระบวนการท างาน ซึ่ง ถือ เป็ น
การช่วยเพิม่ ความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว
ให้แก่บริษทั กรณีศกึ ษาต่อไป
2. ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดแบบลีน (Lean) เป็ นการปรับปรุงและพัฒนา
ให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพิม่ คุณค่าอย่างต่อเนื่อง
ตามคุณค่าในมุมมองของลูกค้า เพื่อกาจัดความสูญเปล่า
ตามแนวคิดระบบการผลิตแบบโตโยต้า [1] ทีร่ ะบุกจิ กรรม
ที่ ไ ม่ มี คุ ณ ค่ า เพิ่ ม ไว้ 7 ประการ ได้ แ ก่ การผลิ ต มาก
เกินพอดี, การรอคอย, การขนส่งหรือลาเลียงทีไ่ ม่จาเป็ น,
ขัน้ ตอนการผลิต เกิน จ าเป็ นหรือไม่ ถูก ต้อง, สิน ค้า คลัง
ทีม่ ากเกินไป, การเคลื่อนไหวเกินจาเป็ น และข้อบกพร่อง
ของชิน้ ส่วน [2] [3]
IDEF0 ใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ
ทางธุร กิจ ซึ่ง มุ่ งเน้ น ในการบ่ ง ชี้ก ระบวนการ แสดงถึง
รูปร่าง การจัดการธุรกิจ การปรับปรุงกระบวนการ และ
ระบบที่ ซ ั บ ซ้ อ นในรู ป แบบของกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ
(Activity Modeling) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
การด าเนิ น งานในแต่ ล ะกิจ กรรมที่มี ก ารใช้ท รัพ ยากร
และปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละกระบวนการของโซ่อุปทาน
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โดยพบว่า มีการนา IDEF0 ไปประยุกต์ใช้กบั การศึกษา
และวิจยั เกี่ยวกับการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรม
อย่างกว้างขวาง เช่น การออกแบบและปรับปรุงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมกุ้งขาวในประเทศไทย [4] ซึ่งแสดง
ให้เ ห็น ถึง การตัด สิน ใจและทิศ ทางการไหลของข้อ มู ล
ความสัมพันธ์ในแต่ละกิจกรรมของกระบวนการทางาน
ทรั พ ยากรที่ น าไปใช้ และป จั จั ย ที่ ก ากั บ ในแต่ ล ะ
กระบวนการทัง้ โซ่อุปทาน นอกจากนี้ ยังมีการนา IDEF0
ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับแบบจาลองอ้างอิงการดาเนินงาน
ในโซ่อุปทาน (SCOR Model) และแผนภาพการไหล
ของกระบวนการ (Flow Process Chart) เพื่อวิเคราะห์
คุณค่ า กิจ กรรมและการไหลของข้อ มูลในอุ ต สาหกรรม
การผลิตชุดชัน้ ในสตรี [5] และเพื่อแก้ปญั หาการส่งมอบ
สิน ค้า ล่ า ช้า ให้ก ับ ลูก ค้า ในอุ ต สาหกรรมการผลิต ไก่ ส ด
แช่แข็งส่งออก [6]
VSM เป็ น เครื่องมือ ที่ช่ วยสนับ สนุ น การพัฒ นา
กลยุทธ์การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Strategy)
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้กบั ทุกธุรกิจด้วยแผนภาพลาดับเรื่อง (Story Board)
ในการปฏิบตั ิงาน VSM จึงเป็ นเส้นทางที่มปี ระสิทธิผล
นาไปสู่ลนี ทัง้ การไหลของวัสดุและสารสนเทศทีเ่ ป็ นอิสระ
ซึ่งการจัดการด้วยสายตา (Visual Management) [7]
ทาให้แน่ใจว่าทุกคนในองค์กรได้รบั รูเ้ ป้าหมายอย่างทัวถึ
่ ง
และยังเป็ นแนวทางทีใ่ ช้จาแนกกิจกรรมทีส่ ร้างคุณค่าเพิม่
และกิจกรรมที่เกิดความสูญเปล่า โดยนาข้อมูลผลลัพธ์
ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์สถานะในปจั จุบนั (Current State)
สาหรับใช้ในการกาหนดสถานะในอนาคต (Future State)
โดยจัดจาแนกกิจกรรมตามคุณค่าเป็ น 3 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ไม่มคี ุณค่าเพิม่ (Non-Value Added: NVA)
กิจกรรมที่จาเป็ นแต่ ไม่มีคุ ณค่าเพิ่ม (Necessary but
Non-Value Added: NNVA) และกิจกรรมทีม่ คี ุณค่าเพิม่
(Value Added: VA) โดยมีการนา VSM มาประยุกต์
ใช้ก ับ กระบวนการผลิต เหมือ งแร่ เพื่อ จ าแนก NVA
ออกจาก VA ตามหลักพื้นฐานของลีน 5 ประการ [8]
ได้แก่ 1) การนิยามและกาหนดคุณค่าตามมุมมองลูกค้า
2) การวิเคราะห์สายธารคุณค่า 3) การไหลของการผลิต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 4) ระบบการไหลจากการดึง ของลูก ค้า
และ 5) ความสมบูรณ์แบบจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีการนา VSM ไปใช้ผลักดันองค์กรไปสู่

การผลิตและวิสาหกิจแบบลีน (Lean Manufacturing &
Enterprise) [9] เพื่อทาให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด
สามารถ ระบุ แ ละก าจั ด ของเสี ย ทุ ก ชนิ ด ออกจาก
กระบวนการ ทาให้ได้แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
การพั ฒ นาคุ ณ ค่ า และลดต้ น ทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อง [14]
VSM เป็ นเทคนิคอย่างง่าย แม้จะไม่เคยมีประสบการณ์
มาก่ อ นก็ต าม จึง ถู ก น าไปใช้ ป รับ ปรุ ง ความสามารถ
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมรองเท้า [17]
ทาให้ได้ผงั งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ แม้กระทังในโซ่
่
อุปทาน
อาหาร VSM ก็ยงั ได้รบั การยอมรับจากนักวิจยั ทัวโลก
่
ด้ า นประสิท ธิ ภ าพในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการและ
วิเคราะห์ความสูญเปล่า สารวจปญั หาและโอกาสต่ างๆ
เช่น การผลิตซอสและแยม ผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู [16]
เป็ นต้น ในประเทศไทยมีการนา VSM มาช่วยระบุว่า
กิจกรรมต่ างๆ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งขาว
จนกระทังถึ
่ งกระบวนการขนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังท่าเรือ
เพื่อส่งออก โดยสร้างแผนภาพกระบวนการผลิตจาแนก
ตามกิจกรรม (Process Activity Mapping) และคานวณ
หาเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม ทาให้ทราบถึงสัดส่วนของ
VA, NNVA และ NVA [4]
ABC เป็ นเครื่องมือบริหารงานฐานคุณค่า (ValueBased Management) เชื่อมโยงการบริหารระดับองค์กร
สู่ระดับ ปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่ วยงานตลอดทัง้ กิจการ (Cross-Functional)
ในลักษณะทีม่ องกิจกรรมเป็ นภาพรวม (Integrated View)
มีจุ ด ประสงค์ ส าคัญ เพื่ อ ให้ ข้อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ผูบ้ ริหารให้เข้าใจต่อพฤติกรรมต้นทุน (Cost Behavior)
ทัง้ หมดที่เ กิด ขึ้น ภายในองค์ก ร ท าให้ท ราบถึง ป จั จัย
ที่ ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น กิ จ กรรมต่ า งๆ เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง
โดยการระบุ กิจ กรรมขององค์ก ร ต้น ทุ น กิจ กรรม และ
ตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) ที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
การคานวณต้นทุนการผลิตหรือบริการ และใช้เป็ นแนวทาง
ในการพัฒ นาประสิท ธิภ าพด้า นต้น ทุ น และการพัฒ นา
กิจ กรรมต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ ลดความสู ญ เปล่ า
หรือกิจกรรมที่ไม่เ พิ่ม คุณค่า จากคากล่าวที่ว่า “ถ้าเกิด
ไม่ มีก ารวิเ คราะห์ลึก ลงไปในกิจ กรรมคงเป็ น การยาก
ที่จ ะท าให้พ ัฒ นากระบวนการนัน้ ให้ป ระสบผลส าเร็จ ”
แสดงให้เห็นได้ว่ า หากจะท าการปรับปรุ งกระบวนการ
ควรจะวิเคราะห์ต้นทุนด้วย ABC มากกว่าการวิเคราะห์
171
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ต้นทุนรวมด้วยระบบบัญชีต้นทุนแบบดัง้ เดิม [10] และ
เพื่อเจาะลึกลงไปจากระบบต้นทุน บัญชีแ บบดัง้ เดิมนัน้
ABC จึงได้ถูกพัฒนาและนามาประยุกต์ใช้ในการจาแนก
ต้นทุนตามกิจกรรมต่ างๆ เพื่อช่วยในการแสดงให้เห็น
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละกิจกรรม และสะท้อนให้เห็นภาพ
ของต้นทุนที่ถูกใช้ไปในกิจกรรมนัน้ ๆ ได้อย่างละเอีย ด
โดยให้ ค วามส าคัญ ในความสัม พัน ธ์ ข องกิจ กรรมใน
กระบวนการ เวลาที่สญ
ู เปล่า และต้นทุน โดยองค์กรที่มี
การให้ความสาคัญในความสัมพันธ์ของเวลาและต้นทุนใน
การจัด การโซ่ อุ ป ทานนั น้ จะช่ ว ยให้ ส ามารถตัด สิน ใจ
ในการสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ดขี น้ึ [11] นอกจากนี้ ABC ยังสามารถนามาใช้เป็ น
เครื่อ งมือ สาหรับ การตัด สิน ใจในเรื่อ งของกลไกต้น ทุ น
ทีม่ คี วามถูกต้อง แม่นยา และเชื่อถือได้ ช่วยให้ผจู้ ดั การ
ตระหนักถึงตัวแปรทีก่ ่อให้เกิดต้นทุนทางอ้อมและต้นทุน
ส่วนสนับสนุนของกระบวนการซึง่ ใช้ทรัพยากรขององค์กร
ไปโดยไม่ ไ ด้ ก่ อ ให้เ กิด คุ ณ ค่ า ท าให้ ส ามารถระบุ แ ละ
กาจัดกิจกรรม NVA มากไปกว่านัน้ ABC ยังสามารถใช้
เป็ นเครื่องมือวัดสมรรถนะของโซ่อุปทานได้อกี ด้วย [12]
ซึ่งจะเห็นได้จากการนาไปประยุกต์ ใช้ในกรณีศึกษาใน
โรงงานผลิตน้ าดื่ม [13] โรงงานผลิตชิน้ ส่วนอุตสาหกรรม
[14] และโรงงานผลิตกระดาษทราย [15] เพื่อวิเคราะห์
ต้นทุนโลจิสติกส์ โดยจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับ
ABC ทาให้ทราบว่า ABC จะทาให้สามารถลดข้อจากัด
ด้านการวัดผลทางเศรษฐศาสตร์ของ VSM ได้อกี ด้วย
3. วิ ธีการดาเนิ นงาน
3.1 ศึก ษาข้ อ มู ล เบื้อ งต้ น ของบริษั ท กรณี ศึ ก ษา
ได้แ ก่ การศึก ษาสภาพป จั จุ บ ัน และวิเ คราะห์กิจ กรรม
การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากเอกสาร
คู่มอื การสังเกตและเก็บข้อมูลจากสถานทีป่ ฏิบตั งิ านจริง
รวมทัง้ การสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องโดยตรง
3.2 ศึกษาเรื่องเกีย่ วกับการลดต้นทุนความสูญเปล่า
และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในกิจการต่างๆ
3.3 ศึกษากระบวนการทางานด้วยการใช้ IDEF0
เพื่อแสดงสถานะปจั จุบนั (As-Is) และนาไปปรับปรุงให้
เกิดผลลัพธ์ (Output) ที่มีประสิทธิภาพโดยได้กาหนด
ปจั จัยควบคุม (Control) และตัวขับเคลื่อน (Mechanism)
เพื่อการสร้างกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวต่อไป
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3.4 การเขียน VSM สถานะปจั จุบนั (As-Is) ของ
โซ่ อุ ปทาน เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์กิจ กรรมตัง้ แต่ ต้น น้ า
(Upstream) จนถึงปลายน้ า (Downstream) หรือตัง้ แต่
ขัน้ ตอนการรับฝาก การส่งต่อ และการนาจ่ายสินค้าให้แก่
ผู้รบั ปลายทาง รวมทัง้ การจาแนกประเภทของกิจกรรม
ตามมุ ม มองการเกิด คุ ณ ค่ า ภายใต้ แ นวคิด การจัด การ
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
3.5 การประยุกต์ใช้ระบบ ABC ในการศึกษาต้นทุน
กิจกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Cost Analysis)
3.6 เสนอแนวทางการลดต้นทุนความสูญเปล่าด้วย
การกาจัดและปรับลดกิจกรรมในโซ่อุปทานต่อไป
3.7 สรุปผลและเสนอข้อเสนอแนะ
4. ผลที่ได้จากการวิจยั
จากการดาเนินงานการวิจยั ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ได้ผลจากการวิจยั ดังนี้
4.1 บริการจัดส่งสินค้าพร้อมเรียกเก็บเงินของบริษทั
กรณีศกึ ษาเป็ นบริการเฉพาะสาหรับกลุ่มลูกค้า e-Commerce
กลุ่มลูกค้าทีโ่ ฆษณาขายสินค้าทางโทรทัศน์ และกลุ่มลูกค้า
เสนอขายสินค้าผ่านโทรศัพท์เท่านัน้ ทาให้มแี นวทางใน
การให้บริการทีแ่ ตกต่างจากกลุ่มลูกค้าทัวไปที
่
่ใช้บริการ
จัด ส่ ง สิน ค้า เก็บ เงิน ปลายทางซึ่ง สามารถใช้บ ริก ารได้
ณ หน่ ว ยบริก ารรับ ฝากและน าจ่า ยทุ กแห่ งทัว่ ประเทศ
โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตใช้บริการก่อน
4.2 การประยุ ก ต์ ใ ช้ IDEF0 (ดัง แสดงในรู ป ที่ 1)
ทาให้ท ราบถึง ปจั จัยที่ส่งผลเสียต่ อการด าเนินงานของ
โซ่อุปทานกรณีศกึ ษา ซึง่ พบว่า มีขนั ้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
ทีซ่ ้าซ้อนและการบริหารจัดการภายในยังขาดประสิทธิภาพ
โดยปญั หาที่พบนัน้ สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขได้
2 ประเด็น คือ
4.2.1 แนวทางการแก้ไขปญั หาขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านมีความซ้าซ้อน พบว่า ลักษณะการปฏิบตั งิ าน
การคัด เลื อ กโซนพื้น ที่ข องหน่ ว ยบริ ก ารรับ ฝากและ
การคัดเลือกรหัสไปรษณียข์ องหน่วยคัดแยกทีค่ ล้ายคลึงกัน
หากรวมขัน้ ตอนการปฏิบ ัติง านทัง้ 2 ส่ ว นเข้า ด้ว ยกัน
จะสามารถช่วยลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องลงได้
ไม่ ว่ า จะเป็ น จ านวนครัง้ ในการส่ ง มอบและการปิ ด ถุ ง
จะทาให้มขี นั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีก่ ระชับและมีระยะเวลา
ในดาเนินงานทีล่ ดลงด้วย
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4.2.2 แนวทางการแก้ไขปญั หาการบริหารจัดการ
ภายในขาดประสิทธิภาพ จึงควรเพิม่ การพยากรณ์เกีย่ วกับ
ปจั จัยในโซ่อุปทาน ได้แก่ ราคาตลาด และปริมาณงาน
ซึง่ จะเป็ นข้อมูลทีช่ ่วยในการตัดสินใจของผูบ้ ริหารเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของโซ่อุปทานกรณีศึกษา
โดยการพยากรณ์จะทาให้ทราบถึงปริมาณอุปทาน (Supply)
และอุปสงค์ (Demand) สามารถวางแผนการดาเนินงาน
ได้อย่างเหมาะสมและแม่นยามากขึน้ สามารถจัดเตรียม
ปจั จัยที่จาเป็ นได้เพียงพอและสอดคล้องกับปริมาณงาน
รวมทัง้ สามารถรองรับความต้องการทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อีกด้วย
4.3 การใช้ VSM ในการจ าแนกประเภทและ
กาหนดมุมมองการเกิดคุณค่าของกิจกรรมในโซ่อุปทาน
(ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 2) และรายละเอียดทีแ่ สดง
ในตารางที่ 1 สามารถสรุปได้ว่ากระบวนการให้บริการนี้
มี VA จานวน 9 กิจกรรม ใช้เวลารวม 3.6605 นาที
NNVA จานวน 13 กิจกรรม ใช้เวลารวม 994.5558 นาที
และ NVA จานวน 2 กิจกรรม ใช้เวลารวม 1.3383 นาที

4.4 จากการระบุกจิ กรรมเพื่อนาไปวิเคราะห์ ABC
สามารถสรุปได้ทงั ้ หมด 7 ศูนย์กจิ กรรม และ 24 กิจกรรม
ตารางที่ 2 แสดงศูนย์กจิ กรรมและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ศูนย์กิจกรรม
A การรับฝาก
B การคัดเลือก
โซนพืน้ ที่

C การคัดเลือก
รหัสไปรษณีย์

D การคัดเลือก
ด้านจ่าย
E การนาจ่าย

NVA

NNVA

VA

คุณค่า

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์และเวลาทีใ่ ช้จาแนกตามคุณค่ากิจกรรม
กิ จกรรม
การรับฝากเข้าระบบ
การเรียกเก็บเงินค่าบริการ
การคัดเลือกตามโซนพืน้ ที่
การคัดเลือกตามรหัสไปรษณีย์
การคัดเลือกเข้าด้านจ่าย
การเรียงจ่าหน้า
การนาจ่ายและเรียกเก็บเงินจากผูร้ บั
การส่งเงินค่าสินค้าเข้าระบบ CA POS
การประมวลผลและจัดทาใบโอนเงิน
การจัดทาบัญชีและนาลงถุง (ต้นทาง)
การปิ ดถุง (ต้นทาง)
การส่งมอบถุงกับรถขนส่ง (ต้นทาง)
การขนส่งไปยังหน่วยคัดแยก
การรับมอบถุงจากรถขนส่ง (กลางทาง)
การเปิ ดถุง (กลางทาง)
การจัดทาบัญชีและนาลงถุง (กลางทาง)
การปิ ดถุง (กลางทาง)
การส่งมอบถุงกับรถขนส่ง (กลางทาง)
การขนส่งไปยังปลายทาง
การรับมอบถุงจากรถขนส่ง (ปลายทาง)
การเปิ ดถุง (ปลายทาง)
การขนส่งไปยังทีอ่ ยู่ผรู้ บั
การจัดทาเอกสารนาจ่าย
การบันทึกหลังการนาจ่าย

เวลาในการวิ เคราะห์
สายธารคุณค่า
(นาที)
1.0526
0.1094
0.1090
0.1090
0.1200
0.1526
1.8820
0.1094
0.0165
0.5463
0.4109
0.6185
480.0000
0.5607
0.1415
0.5463
0.4109
0.6185
480.0000
0.5607
0.1415
30.0000
0.2857
1.0526

F
T

การโอนเงิน
การขนส่ง

3.6605
(0.37%)

กิ จกรรม
A01
A02
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
C05
C06
D01
D02
D03
E01
E02
E03
E04
E05
F01
T01
T02
T03

การรับฝากเข้าระบบ
การเรียกเก็บเงินค่าบริการ
การคัดเลือกโซนพืน้ ที่
การจัดทาบัญชีและนาลงถุง
การปิ ดถุง
การส่งมอบถุงกับรถขนส่ง
การรับมอบถุงจากรถขนส่ง
การเปิ ดถุง
การคัดเลือกรหัสไปรษณีย์
การจัดทาบัญชีและนาลงถุง
การปิ ดถุง
การส่งมอบถุงกับรถขนส่ง
การรับมอบถุงจากรถขนส่ง
การเปิ ดถุง
การคัดเลือกด้านจ่าย
การเรียงจ่าหน้า
การจัดทาเอกสารนาจ่าย
การขนส่งไปยังทีอ่ ยู่ผรู้ บั
การนาจ่ายและเรียกเก็บเงิน
การบันทึกหลังการนาจ่าย
การประมวลผลและจัดทาใบโอนเงิน
การขนส่งจากหน่วยรับฝากไปยังหน่วยคัดแยก
การขนส่งจากหน่วยคัดแยกไปยังหน่วยนาจ่าย
การขนส่งจากหน่วยนาจ่ายไปยังทีอ่ ยู่ผรู้ บั

หลังจากการคานวณต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์แล้ว
สามารถจัดอันดับต้นทุนกิจกรรมตามศูนย์กจิ กรรมแสดงได้
ดังตาราง
ตารางที่ 3 แสดงศูนย์กจิ กรรมและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
994.5558
(99.50%)

ศูนย์กิจกรรม
1
2
3
4
5
6
7

การขนส่ง (T)
การนาจ่าย (E)
การคัดเลือกรหัสไปรษณีย์ (C)
การคัดเลือกโซนพืน้ ที่ (B)
การรับฝาก (A)
การคัดเลือกด้านจ่าย (D)
การโอนเงิน (F)

รวม
1.3383
(0.13%)
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ต้นทุน
ค่าใช้จ่าย
(บาท)
116,728,160.00
63,158,170.41
21,835,457.36
19,489,722.48
10,515,769.07
10,435,900.98
1,060,740.98

243,223,921.28

ต้นทุน
สัดส่วน
ต่อหน่ วย
(ร้อยละ)
(บาท)
11.58
6.26
2.17
1.93
1.04
1.03
0.11

47.99
25.97
8.98
8.01
4.32
4.29
0.44

24.12 100.00
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ตารางที่ 4 แนวทางการลดต้นทุนและผลทีไ่ ด้รบั
กิ จกรรม
แนวทางการลดต้ นทุน
ที่พบปัญหา
E04
ปรับขัน้ ตอนการดาเนินงาน
การบันทึก
ในโซ่ อุ ป ทานกรณี ศึ ก ษา
หลังการนาจ่าย กาจัด NVA ออกไป โดย
ให้เจ้าหน้ าที่นาจ่ายบันทึก
การนาจ่ายพร้อมกับขัน้ ตอน
การนาจ่ายและเรียกเก็บเงิน
จากผูร้ บั ทันที
C05
พิ จ า ร ณ า ห า แ น ว ท า ง
การปิ ดถุง
หรือ วิธีก ารศึก ษาขัน้ ตอน
(กลางทาง)
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ รวม
กิจ กรรมการคัด เลือ กโซน
พื้ น ที่ แ ละรหั ส ไปรษณี ย์
C03
การคัดเลือก เข้า ไว้ใ นขัน้ ตอนเดีย วกัน
รหัสไปรษณีย์ จะส่ ง ผลให้ ส ามารถลด
ขัน้ ตอนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องลง
C04
การจัดทาบัญชี
และนาลงถุง
(กลางทาง)
C02
การเปิ ดถุง
(กลางทาง)

แก่ผใู้ ช้บริการอย่างเป็ นระบบ หรืออาจจะพิจารณาเลือกใช้
กลยุทธ์โครงสร้างหรือบริการโลจิสติกส์จากบุคคลภายนอก
(Outsourcing Strategy) ซึง่ มีจุดเด่นในการช่วยลดปญั หา
ในด้ า นบุ ค ลากรและสิ น ทรัพ ย์ รวมทั ง้ สามารถช่ ว ย
ลดความเสี่ย งในการด าเนิ น งานต่ า งๆ แต่ ก็มีจุ ด ด้อ ย
อยู่ดว้ ยเช่นกัน คือ องค์กรอาจมีต้นทุนค่าใช้จ่ายทีส่ งู กว่า
การดาเนินเองก็ได้รวมถึงการมุ่งเน้นการเลือกใช้กลยุทธ์
และ/หรือวิธีการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ กับโซ่อุปทาน
กรณีศกึ ษาเพิม่ ขึน้ นอกเหนือจากประเด็นของการศึกษานี้
อย่างไรก็ตาม ในการวิจยั ครัง้ นี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์
โซ่อุปทานด้วยการวิเคราะห์สายธารคุณค่าเพื่อให้แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง การสู ญ เปล่ า หรื อ สิ่ง ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า
แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ แล้วจึงหาแนวทางในการที่จะ
กาจัดหรือลดความสูญเปล่าเหล่านัน้ ออกไป โดยมุ่งเน้น
การแสดงภาพรวมของโซ่ อุ ป ทานกรณี ศึก ษา ดัง นั น้
ในการทีจ่ ะประยุกต์ใช้ VSM ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จึงควรที่จะนาไปศึกษากับ สินค้าหรือ บริการที่มลี กั ษณะ
การดาเนินงานทีซ่ บั ซ้อน ซึง่ จะช่วยให้สามารถกาจัดหรือ
ปรับลดความสูญเปล่าที่ตรวจพบได้มากกว่า นอกจากนี้
ในการวิเคราะห์ ABC ควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ไม่ควรดาเนินการเพียงครัง้ เดียว และควรจะหาปจั จัยอืน่ ๆ
ทีม่ คี วามสาคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ขององค์กรได้ วัตถุประสงค์ก็เพื่อการปรับปรุงหรือเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพองค์ก รด้ว ยการพัฒ นาศัก ยภาพทางการ
แข่งขันด้านต้นทุนได้อย่างยังยื
่ น ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ เสนอ
แนวทางการศึก ษาเพื่อ การพัฒ นาองค์ก ร รวมทัง้ องค์
ความรู้ด้านการวิจยั ในอนาคตด้วยการนาเครื่องมือเสริม
เกี่ย วกับ การวิเ คราะห์ต้ น ทุ น อื่น ๆ ที่จ าเป็ น เพื่อ สร้า ง
คุณค่าสูงสุดจากการนา ABC ไปประยุกต์ในการศึกษา
หรือการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป

ผลที่ได้รบั
สามารถลดต้ น ทุ น ลงได้
9,965,765.78 บาทต่ อ ปี
หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.10
ของต้นทุนกิจกรรมทัง้ หมด

สามารถลดต้ น ทุ น ลงได้
5,131,513.17 บาทต่ อ ปี
หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.11
ของต้นทุนกิจกรรมทัง้ หมด
สามารถลดต้ น ทุ น ลงได้
4,534,934.90 บาทต่ อ ปี
หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.86
ของต้นทุนกิจกรรมทัง้ หมด
สามารถลดต้ น ทุ น ลงได้
5,378,429.26 บาทต่ อ ปี
หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.21
ของต้นทุนกิจกรรมทัง้ หมด
สามารถลดต้ น ทุ น ลงได้
921,587.61 บ าทต่ อ ปี
หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.38
ของต้นทุนกิจกรรมทัง้ หมด

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้เป็ นการวิเคราะห์แนวทางการลดต้นทุน
และพัฒนาระบบต้นทุนฐานกิจกรรมสาหรับบริการจัดส่ง
สินค้าพร้อมเรีย กเก็บเงิน โดยการประยุ กต์ใ ช้เ ครื่อ งมือ
IDEF0, VSM และ ABC สาหรับบริการจัดส่งสินค้าพร้อม
เรียกเก็บเงิน ตัง้ แต่ ก ระบวนการรับสินค้าจากผู้ฝ ากส่ง
(ผูข้ าย) ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าให้แก่ผรู้ บั (ผูซ้ อ้ื ) พร้อม
เรียกเก็บเงินค่าสินค้า จากผู้ซ้อื และโอนเงินค่าสินค้าคืน
ให้แก่ผู้ขาย ทาให้ลดระยะเวลาในการดาเนินงานต่อหน่ วย
ลงได้ร้อยละ 0.12 สามารถคานวณเป็ นต้นทุนกิจกรรม
ทีล่ ดลงได้เท่ากับ 25,932,230.72 บาทต่อปี หรือคิดเป็ น
สัดส่วนทีล่ ดลงร้อยละ 10.66 ของต้นทุนกิจกรรมทัง้ หมด
จากสรุป ผลข้างต้น ผู้วจิ ยั สามารถให้ข้อเสนอแนะ
ในเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของโซ่อุปทานบริการ
จัด ส่ ง สิน ค้ า พร้ อ มเรีย กเก็ บ เงิน โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า ง
มาตรฐานด้า นคุ ณ ภาพในการให้บ ริก ารแก่ โ ซ่ อุ ป ทาน
กรณี ศึก ษา ในทุ ก ขัน้ ตอนตัง้ แต่ ก ารรับ ฝากไปจนถึ ง
การนาจ่ายและเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากผู้รบั เรียบร้อย
โดยมุ่งสูม่ าตรฐาน ISO 9000 เพื่อมุ่งสร้างความพึงพอใจ
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มูลค่า/น้ า หนัก/
รหัสไปรษณีย์/
หมายเลขสิ่งของ
วิธีการรับฝาก
จานวนสินค้า
พื้นที ่
สินค้าเป็ นชิ้น
ใบฝากส่ง

มูลค่า/น้ า หนัก/
รหัสไปรษณีย์/
หมายเลขสิ่งของ
วิธีการนาจ่า ย
จานวนสินค้า
วิธีการส่งเงิน

การรับฝาก

สถานะสินค้า
เงินค่า สินค้า

การนาจ่าย

A1

A5

อุปกรณ์
พนักงาน
รถยกมือ
สานักงาน
เครื่องชั ่ง

วิธีการดึงข้อมูล วิธีการโอนเงิน

อุปกรณ์
พนักงาน
รถจักรยานยนต์
สานักงาน
โทรศัพท์

การโอนเงิ น

ใบโอนเงิน
A6

อุปกรณ์
สานักงาน

ใบส่งมอบ

พนักงาน

เอกสารนาจ่าย

สินค้าเป็ นชิ้น

สินค้าเป็ นชิ้น

มูลค่า/น้ า หนัก/
รหัสไปรษณีย์/
หมายเลขสิ่งของ
วิธีการคัดเลือก
จานวนสินค้า
พื้นที ่
การคัดเลือกโซนพื้นที ่

A2

มูลค่า/น้ า หนัก/
รหัสไปรษณีย์/
หมายเลขสิ่งของ
วิธีการคัดเลือก
จานวนสินค้า
พื้นที ่
สินค้าเป็ นถุง
ใบกากับถุง

อุปกรณ์
พนักงาน
รถยกมือ
สานักงาน
ถุง/สายรัด

การคัดเลือกรหัส ไปรษณี ย ์

A3

มูลค่า/น้ า หนัก/
รหัสไปรษณีย/์
หมายเลขสิ่งของ
วิธีการคัดเลือก
จานวนสินค้า
พื้นที ่
สินค้าเป็ นชิ้น
ใบส่งมอบ

พนักงาน
อุปกรณ์
รถยกมือ
สานักงาน
กรรไกร/ถุง/สายรัด

การคัดเลือกด้านจ่ าย

A4
พนักงาน
อุปกรณ์
รถยกมือ
สานักงาน
กรรไกร

รูปที่ 1 แผนภาพIDEF0 แสดงกิจกรรมในโซ่อุปทานบริการจัดส่งสินค้าพร้อมเรียกเก็บเงิน
ผู้ขาย
ส่ง มอบสิ นค้า

การรับฝาก
เข้าระบบ

การเรียกเก็บเงิน
ค่าบริ การ

การคัดเลือก
ตามโซนพื้นที่

การจัดทาบัญชี
และนาลงถุง

การปิ ดถุง

การส่งมอบถุง
กับรถขนส่ง

1.0526 นาที

0.1094 นาที

0.1090 นาที

0.5463 นาที

0.4109 นาที

0.6185 นาที

1.0526 นาที

0.1094 นาที

0.1090 นาที

0.0000 นาที

0.0000 นาที

0.0000 นาที

ไปยัง
หน่ วยคัดแยก

480.0000 นาที

CT = 482.8467 นาที
VA = 1.2710 นาที

หน่วยบริการรับฝาก
จาก
หน่ วยบริ การรับ ฝาก

การรับมอบถุง
จากรถขนส่ง

การเปิ ดถุง

การคัดเลือก
ตามรหัสไปรษณี ย์

การจัดทาบัญชี
และนาลงถุง

การปิ ดถุง

การส่งมอบถุง
กับรถขนส่ง

0.5607 นาที

0.1415 นาที

0.1090 นาที

0.5463 นาที

0.4109 นาที

0.6185 นาที

0.0000 นาที

0.0000 นาที

0.1090 นาที

0.0000 นาที

0.0000 นาที

0.0000 นาที

ไปยัง
หน่ วยคัดแยก

480.0000 นาที

CT = 482.3869 นาที
VA = 0.6553 นาที

หน่วยคัดแยก
จาก
หน่ วยคัดแยก

ผู้ซื้อรับสิ นค้า

การรับมอบถุง
จากรถขนส่ง

การเปิ ดถุง

การคัดเลือก
เข้าด้านจ่าย

การเรียง
จ่าหน้ า

การจัดทา
เอกสารนาจ่าย

0.5607 นาที

0.1415 นาที

0.1200 นาที

0.1526 นาที

0.2857 นาที

0.0000 นาที

0.0000 นาที

0.1200 นาที

0.1526 นาที

0.0000 นาที

30.0000

การนาจ่ายและ
เรีย กเก็บเงินจากผู้รบั

การบันทึก
หลังการนาจ่าย

การส่งเงิ นค่าสิ นค้า
เข้าระบบ CA POS

การประมวลผล
และจาทาใบโอนเงิ น

1.8820 นาที

1.0526 นาที

0.1094 นาที

0.0165 นาที

CT = 34.3210 นาที

1.8820 นาที

0.0000 นาที

0.1094 นาที

0.0165 นาที

VA = 2.2805 นาที

หน่วยบริการนาจ่ายและหน่วยงานส่วนกลาง
รูปที่ 2 VSM สถานะปจั จุบนั (As-Is)
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การจัดตัง้ ศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมภิ าคเป็ นประโยชน์ต่อระบบการกระจายสินค้า ซึง่ การกาหนดทาเลทีต่ งั ้ ของศูนย์
กระจายสินค้าระดับภูมภิ าคเป็ นกลยุทธ์การตัดสินใจทีส่ าคัญต่อการจัดการระบบการขนส่ง ในการศึกษานี้ผวู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นา
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปญั หาการกาหนดทาเลทีต่ งั ้ ของศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมภิ าค ตัวแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ได้ขยายมาจากตัวแบบ p-median โดยเพิม่ การพิจารณาต้นทุนการจัดตัง้ ศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมภิ าคแต่ละแห่ง
วัตถุประสงค์ของตัวแบบนี้ เพื่อกาหนดทาเลที่ตัง้ ของศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาคให้มคี ่าใช้จ่ายรวมต่ าสุด
การแก้ปญั หาได้ใช้ขอ้ มูลของกรณีศกึ ษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการคานวณพบว่าจานวนศูนย์กระจายสินค้า
ระดับภูมภิ าคทีเ่ หมาะสมคือ 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สกลนคร และหนองคาย
คาหลัก ศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมภิ าค, ปญั หาการกาหนดทาเลทีต่ งั ้ , ต้นทุนการจัดตัง้ ศูนย์กระจายสินค้า
Abstract
Regionalization of distribution centers has been founded to be beneficial in the distributed system.
Determining locations of regionalization of distribution centers is a strategic decision-making in the logistics
system. In this study, we develop a mathematical model to solve the location problem in regional of
distribution centers (RDC). The model is extended from the p-median problem. Additional condition, fixed
costs of each RDC. The objective of the problem is to minimize total cost. The model is solved using the data
of case study in Northeast, Thailand. Computational results are reported 3 distribution centers are selected as
RDCs are Nakhon Ratchasima, Sakon Nakhon, and Nong Khai.
Keywords: Regional distribution center, Location problem, Fixed cost of distribution center
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1. บทนา
ในป จั จุ บ ัน ประเทศไทยมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การค้าในยุคที่
ใช้สอ่ื ทางคมนาคมสือ่ สารกันได้อย่างไร้พรหมแดน ส่งผล
ให้เ กิด การแข่ง ขัน ในทางธุร กิจ ทวีค วามรุ นแรงมากขึ้น
ปญั หาการจัดการด้านโลจิสติกส์เป็ นอีกปจั จัยหนึ่งในการ
ดาเนินธุรกิจทีถ่ ูกให้ความสาคัญและได้รบั ความสนใจเป็ น
อย่างมาก การตัดสินใจเลือกตาแหน่ งที่ตงั ้ ของสถานที่
ให้บริก ารมีบทบาทโดยตรงต่ อการตัดสิน ใจในด้านการ
ดาเนินงานและด้านโลจิสติกส์ขององค์กร ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อขีดความสามารถในการให้บริการศักยภาพการ
แข่งขันในระยะยาวและความอยู่รอดขององค์กร [1]
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการ
ดารงชีวติ ในสังคมยุคใหม่ จนกลายเป็ นปจั จัยสาคัญใน
การดาเนินชีวติ ประจาวันของมนุ ษย์ ด้วยความทันสมัย
ทางเทคโนโลยีและความสะดวกสบายด้านต่ างๆในการ
สื่อสาร จึงทาให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในตัวสินค้า
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง [2]
รวมทัง้ อุปกรณ์ เสริม
โทรศัพท์มอื ถือ(Mobile Accessories) ถือว่าเป็ นธุรกิจที่
อาศัยการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน
(Smart Phones) ซึ่ งเป็ นที่ นิยมมากที่ สุดของกลุ่มผู้บริ โภค
ในขณะนี ้ โดยศูนย์วิจ ัยกสิก รไทยและสถาบัน การวิจ ัย
อื่นๆ [3] ได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2557-2558 ธุรกิ จ
ประเภทอุ ปกรณ์ ไ อที เทคโนโลยีเ ครื่อ งมือสื่อ สารและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง จะเป็ น 1 ใน 10 ของธุรกิจที่ทาเงิน
มหาศาล
กรณี ศึก ษาในงานวิ จ ัย นี้
คื อ ผู้ จ าหน่ า ยส่ ง
อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Accessories)
ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ จ านวน
20 ราย
ซึ่ ง จ าหน่ ายสิ น ค้ า กลุ่ ม แบตเตอรี่ , สายชาร์ จ ไฟ ,
สายเชื่อมต่อข้อมูล, สายสมอลทอร์ค, อุปกรณ์เก็บข้อมูล,
อุปกรณ์ขยายเสียง, ฟิ ลม์ กันรอย, อะไหล่เครื่องโทรศัพท์
และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ โดยผูจ้ าหน่ายเหล่านี้ได้เลือกดู
สิ น ค้ า แ ล ะ ท า ก า ร สั ่ง ซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า น ท า ง ร ะ บ บ
E – Commerce แล้ ว จึ งรอรั บ สิ น ค้ า ณ ปลายทาง
จากกระบวนการจัด ส่ ง สิน ค้า จากแหล่ ง กระจายสิน ค้า
ในกรุ ง เทพมหานคร และ ประเทศจีน ซึ่ง ใช้ร ะยะเวลา
ระหว่าง 3-7 วัน และ 20-30 วัน ตามลาดับ หลังจากการ

ชาระเงิน จากกระบวนการที่กล่าวมา พบว่าปญั หาที่
สาคัญคือ การกระจายสินค้าจากแหล่งกระจายสินค้าใน
กรุ ง เทพมหานครและจากประเทศจี น ไปยัง ลู ก ค้ า ใน
ภูมภิ าค เกิดความล่าช้า มีระยะเวลารอการจั ดส่ งสิ นค้ า
เป็ นเวลานาน เนื่ อ งจากสถานที่ ตั้ ง แหล่ ง กระจายสิ น ค้ า
มีระยะทางห่ างไกล จึ งส่ งผลกระทบต่ อความพึงพอใจของ
ลูกค้ า คือ สูญเสี ยโอกาสทางการค้ า และเสี ยโอกาสในการ
เลือกดูตัวสิ นค้ าจริ ง ดังนั้นงานวิจัยนี จ้ ึ งศึ กษาหาแนวทาง
ในการจัดตั้งศูนย์ กระจายสิ นค้ าประจาภูมิภาคขึน้ (Regional
Distribution Center : RDC)
วั ต ถุ ป ระสงค์ ของงานวิ จั ยนี ้ คื อ การน าเสนอ
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อแก้ ปัญหาการกาหนดทาเล
ที่ ตั้ง RDC ให้ มีค่าใช้ จ่ายรวมตา่ สุด ซึ่ งขยายมาจากตัวแบบ
p-median แ ล ะ เ พิ่ ม ก า ร พิ จ า ร ณ า ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
คงทีใ่ นการจัดตัง้ RDC แต่ละแห่งที่แตกต่างกัน รวมทัง้
ให้ความสาคัญในเรื่องความสามารถในการขนส่งสินค้า
ซึ่งคาตอบที่ได้จากแบบจาลองจะทาให้ทราบถึงจานวน
RDC ทีต่ ้องเปิ ด ตาแหน่ งทีต่ งั ้ ของ RDC และจานวน
ลูกค้าที่จะได้รบั สินค้าจาก RDC แต่ ละแห่ง เพื่อเป็ น
แนวทางในการดาเนินงานต่อไป
2. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยทัวไปขั
่
น้ ตอนการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตัง้ นัน้
เริ่ม จากการศึก ษาป จั จัย ที่เ กี่ย วข้อ ง จากนั น้ จึง ท าการ
วิเคราะห์เชิงคุณค่าและเชิงปริมาณเพื่อทาการตัดสินใจ
และลงทุนก่อสร้างตามลาดับ [4] , [1] ได้นิยามปญั หาการ
เลือ กต าแหน่ ง ที่ตัง้ ของศู น ย์ก ระจายสิน ค้า ที่เ หมาะสม
(Facility Location Problem) หรือปญั หา FLP คือการ
กาหนดจานวน ขนาด และตาแหน่ งที่ตงั ้ ของศูนย์
กระจายสินค้า พร้อมทัง้ จัดสรรการให้บริการจากศูนย์
กระจายสินค้าเหล่านี้ไปยังลูกค้าเพื่อให้ต้นทุนการขนส่ง
ระยะทางหรื อ ระยะเวลาในการส่ ง มอบน้ อ ยที่ สุ ด
ซึง่ วิธกี ารหาคาตอบที่ดที ส่ี ุดสามารถแบ่งประเภทปญั หา
ออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ได้แ ก่ แบบดีเ ทอร์มินิสติก
แบบพลวัต แบบสโตแคสติก และแบบโรบัส
ปญั หาการเลือกสถานทีต่ งั ้ ตามลักษณะของฟงั ก์ชนั
วัตถุประสงค์สามารถจาแนกออกเป็ น 3 ประเภท คือ
ปญั หาปกคลุม(Covering Problems) ปญั หาระยะทาง
เฉลี่ย (Average - Distance Problems) และปญั หา
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ศูนย์กลาง(Center - Problems) [5] ซึง่ ปญั หาการเลือก
สถานทีต่ งั ้ แบบเฉลีย่ ถูกนาเสนอครัง้ แรกโดยมีช่อื เรียกว่า
p-median problem [6] ซึง่ ปญั หา p-median เป็ นการให้
ความสาคัญในเรื่องความสามารถในการส่งสินค้าของศูนย์
กระจายสินค้า ที่จากัดและลูกค้ามีความต้องการที่จากัด
เช่นกัน [7]
นอกจากนี้ งานวิจยั ในประเทศที่ทาการศึกษาเรื่อง
ปญั หาสถานที่ตงั ้ มีการกาหนดปจั จัยที่เกี่ยวข้องหลาย
ประการในการพิจารณา ซึง่ แต่ละกรณีศกึ ษานัน้ แตกต่าง
กันออกไป โดยวิธกี ารหาคาตอบเพื่อให้ได้คาตอบที่ดี
ที่สุดในการหาวิธกี ารส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไป
ยังลูกค้าให้มีค่าใช้จ่ ายต่ า สุด พบว่ าวิธีการเลือ กลูกค้า
แบบสุม่ และแบ่งรับสินค้าภายหลังมีประสิทธิภาพมากกว่า
วิธอี ่นื ๆ [8] งานวิจยั ของ [9] ได้พฒ
ั นาคาตอบของปญั หา
กาหนดการสองระดับให้มคี วามสมดุลกันเพื่อจัดสรรสินค้า
จากโรงงานไปยังลูกค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า นอกจากนี้ได้มกี ารศึกษาวิธกี ารวิวฒ
ั นาการโดย
ส่วนต่างสาหรับแก้ปญั หาการเลือกสถานที่ตงั ้ แบบหลาย
วัตถุประสงค์และหลายลาดับขัน้ ซึ่งวิธีการปรับเปลี่ยน
อัลกอริทึม โดยส่ว นต่ างแบบค่ า ต่ า สุด และแบบค่ าเฉลี่ย
จะใช้เวลาในการหาคาตอบเร็วกว่า [10]
ส าหรับ งานวิจ ัย ต่ า งประเทศ ได้ มีก ารศึก ษา
การแก้ปญั หาการเลือกทาเลที่ตงั ้ ศูนย์กระจายสินค้าใน
ภูมภิ าค โดยใช้ตวั แบบ p-median พบว่า เมื่อระยะเวลา
ผ่านไปปจั จัยต่างๆมีความแปรปรวนสูง จึงควรพิจารณา
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระยะยาวด้วย [11] งานวิจยั ของ
[12] ได้แก้ปญั หาการหาตาแหน่ งทีต่ งั ้ ของโรงเรียนแห่ง
ใหม่ เ พื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ท าเลที่ ตั ง้ ที่ เ หมาะสมในการตั ง้
โรงเรี ย นมัธ ยมในเขตชานเมื อ ง โดยพัฒ นาตัว แบบ
p-median พบว่าจานวนโรงเรียนทีต่ อ้ งเปิ ดเท่ากับ 4 แห่ง
ต่อมาได้มกี ารศึกษาเพื่อคัดเลือกสถานตัง้ ทีเ่ หมาะสมที่สุด
สาหรับสร้างโรงงานเบียร์แ ห่งใหม่ โดยใช้ตัวแบบการ
โปรแกรมเชิง เส้น เพื่อ ลดต้ น ทุ น ค่ า ขนส่ ง รวมและลด
ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าคงคลัง [13] รวมทัง้ งานวิจยั
ของ [14] ได้ศกึ ษาเพื่อหาวิธใี นการขนส่งอาหารสดทีเ่ กิด
การเน่ าเสียได้ง่ายให้ได้ประสิทธิภาพมากทีส่ ุด โดยจะหา
เส้นทางในการขนส่งและปริมาณอาหารในการขนส่งต่ อ
ครัง้ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาต้นแบบ
การเพิม่ ประสิทธิภาพของที่ตงั ้ ศูนย์กระจายสินค้าระดับ
ั หา p-median และพิจ ารณาเรื่อ ง
ภู มิภ าค ซึ่ง เป็ น ป ญ

ความแตกต่ า งทางกายภาพและการจัด จ าหน่ า ยสิน ค้า
แต่ละประเภททีแ่ ตกต่างกันออกไป [15]
จากงานวิจยั ที่กล่าวมา ในการแก้ปญั หาการเลือก
ทาเลที่ตงั ้ สถานที่ให้บริการต่างๆ จะพิจารณาจากปจั จัย
ต่างๆหลายด้าน ได้แก่ ระยะทาง, ความต้องการของ
ลูกค้า, ปริมาณการขนส่ง, ต้นทุนวัตถุดบิ , ความหนาแน่ น
ของประชากร, ความจุของคลังสินค้า, ราคาทีด่ นิ , ปจั จัย
ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก คื อ ท าให้
ค่าใช้จ่ายรวมต่าสุด ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงนาหลักการแก้ปญั หา
ที่ แ ต ก ต่ า ง ม า ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ตั ว แ บ บ
p - median ซึง่ จะนาค่าใช้จ่ายคงที่ในการจัดตัง้ RDC
และความสามารถในการจัดเก็บสินค้าของ RDC แต่ละ
แห่งมาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อหาคาตอบทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับ
การหาแหล่งที่ตงั ้ ที่เหมาะสม สาหรับกรณีศึกษา RDC
อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มอื ถือ โดยจะกล่าวถึงขัน้ ตอนการ
ดาเนินการในส่วนถัดไป
3. แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ในการหาทาเลที่ ตงั ้
RDC กรณี ศึกษา
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับ ปญั หาการหา
ทาเลทีต่ งั ้ RDC ได้ขยายตัวแบบมาจาก p-median โดย
เพิม่ การพิจารณาค่าใช้จ่ายคงทีใ่ นการจัดตัง้ RDC รวมกับ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
3.1) สมมติ ฐานในงานวิ จยั
1) จ านวน RDC
ที่ ต้ อ งเปิ ด ใช้ ง านมีจ านวน
จากัด คือ 1-4 แห่ง
2) ลู ก ค้ า แต่ ล ะราย จะได้ร ับ สิน ค้ า จาก RDC
1 แห่ง เท่านัน้
3) ลูกค้าทีไ่ ด้รบั สินค้าจาก RDC แต่ละแห่ง จะต้อง
มีค วามต้ อ งการสิน ค้า ได้ไ ม่ เ กิน ความสามารถในการ
จัดเก็บสินค้าของ RDC แต่ละแห่ง
3.2) ดัช นี พารามิ เ ตอร์ และตัว แปรตัด สิ นใจ
ดัชนี (Index)
i
ดัชนีของลูกค้า
j
ดัชนีของ RDC
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พารามิ เตอร์ (Parameter)
C
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
Wi
ปริมาณความต้องการของลูกค้าที่
ตาแหน่ง i
dij
ระยะทางระหว่างลูกค้าทีต่ าแหน่ง i
และ RDC j
fj
ค่าใช้จ่ายคงทีใ่ นการจัดตัง้ RDC ที่
ตาแหน่ง j
Q
จานวนสินค้าที่ RDC สามารถจัดเก็บ
ได้
p
จานวนแหล่งทีต่ งั ้ ของ RDC ที่
ต้องการจะเปิ ด
ตัวแปรตัดสิ นใจ (Decision Variable)
xj =
1 ถ้าเลือกตัง้ RDC ทีต่ าแหน่ง j
0 ถ้าไม่ใช่
yij =
1 ถ้าลูกค้าทีต่ าแหน่ง i ได้รบั บริการ
จาก RDC ทีต่ าแหน่ง j
0 ถ้าไม่ใช่

สมการข้อจากัด (4) คือลูกค้าทีต่ าแหน่ง i จะต้องมีความ
ต้องการสินค้าได้ไม่เกินความสามารถในการจัดเก็บสินค้า
ของ RDC ทีต่ าแหน่ ง j และสมการที่ (5) และ (6) แสดง
ตัวแปรตัดสินใจเลือกตาแหน่ งทีต่ งั ้ RDC และการบริการ
จัดส่งสินค้า
4. ผลการคานวณ
ั หาการหาทาเลที่ตงั ้ RDC ในครัง้ นี้
การแก้ป ญ
ต้องการทราบจานวน RDC ที่ต้องเปิ ดใช้งาน ระหว่าง
1-4 แห่ง โดยลูกค้า แต่ ละรายจะต้อ งได้รบั สินค้า จาก
RDC 1 แห่ง เท่านัน้ และลูกค้าทีไ่ ด้รบั สินค้าจาก RDC
แต่ ละ แ ห่ ง จะ ต้ อ ง มี ค ว าม ต้ อ ง กา รสิ น ค้ า ไ ม่ เ กิ น
ความสามารถในการจัดเก็บ สินค้าของ RDC แต่ละแห่ง
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปแก้ไขในคอมพิวเตอร์ และแบ่ง
การทดลองตามสมมติฐ านของงานวิจ ัย คือ มีจ านวน
RDC เท่ากับ 1-4 แห่ง ผลของการคานวณแสดงดัง
ตารางที่ 1 และรูปที่ 1 ดังนีจาก
้
ตารางที1่ ผลการคานวณค่าใช้จ่าย เมือ่ กาหนด จานวน RDC
ตัง้ แต่ 1 – 4 แห่ง
ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายใน
ค่าใช้จ่ายรวม
จานวน ในการจัดตัง้
การขนส่ง
(บาท/เดือน)
RDC
RDC
สิ นค้า
37,415
1
28,759
66,174

3.3) ตัวแบบการหาทาเลที่ตงั ้ RDC กรณี ศึกษาฟังชัน่
วัตถุประสงค์ (Objective Function)
Min

fj.xj +
j

C.dij .yij
i

(1)

j

สมการข้อจากัด (Constraint)
j

xj

= p

yij

=

;

i

(3)

;

j

(4)

xj ϵ {0,1}

;

j

(5)

yij ϵ {0,1}

;

i,

j
i

2
3
4

(2)
1

Wi .yij < Qj.xj

j

21,312
30,786
40,260

37,165
27,320
24,460

(6)

จากสมการดังกล่าวเป็ นการขยายแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์มาจากตัวแบบ p - median โดยทีฟ่ งั ชัน่
เป้าหมาย(1) เป็ นการหาค่าใช้จ่ายรวมทีต่ ่ าสุดของ RDC
โ ด ย พิ จ า ร ณ า จ า ก ผ ล ร ว ม ข อ ง ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ค ง ที่
ใ น ก า ร จั ด ตั ้ ง RDC แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ข น ส่ ง
สมการข้อจากัด (2) เป็ นเงื่อนไขในการเลือกจานวน
ตาแหน่ งทีต่ งั ้ RDC ทีก่ าหนดขึน้ จานวน p แห่ง สมการ
ข้อ จ ากัด (3)
เป็ น ข้อ จ ากัด ของลู ก ค้า ที่ต าแหน่ ง i
จะได้รบั สินค้าจาก RDC ตาแหน่ง j เท่ากับ 1 แห่งเท่านัน้
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จากการคานวณที่แสดงในตารางที่ 1 พบว่า จานวน
RDC ที่ท าให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยรวมต่ า สุ ด คือ 3 แห่ ง
โดยมีค่ า ใช้จ่ า ยรวมเท่ า กับ 58,106 บาทต่ อ เดือ น
จ าแนกเป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยคงที่ ใ นการจัด ตัง้ RDC เท่ า กับ
30,786 บาท และค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า เท่ากับ
27,320 บาท สาหรับจานวน RDC เท่ากับ 2 , 4 และ
1 แห่ง จะทาให้ค่าใช้จ่ายรวมเพิม่ ขึน้ จากจานวน RDC
เท่ากับ 3 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 0.58 , 11.38 และ 13.88
ตามลาดับ นอกจากนี้ในรูปที่ 1 จะพบว่า จานวน RDC
เท่ากับ 3 แห่ง จะทาให้ค่าใช้จ่ายคงที่ในการจัดตัง้ RDC
และค่ า ใช้จ่ า ยในการขนส่ ง สิน ค้า มีอ ัต ราส่ ว นร้อ ยละ
ทีใ่ กล้เคียง คือ 52.98 : 47.02 ตามลาดับ
ส า ห รั บ ก า ร จั ด ส ร ร ลู ก ค้ า แ ต่ ล ะ ร า ย ใ ห้ กั บ
ศูนย์กระจายสินค้า(RDC) ทัง้ 3 แห่ง มีผลลัพธ์ดงั นี้
1) ศู น ย์ ก ระจายสิน ค้ า จัง หวัด นครราชสีม า จะต้ อ ง
กระจายสินค้าให้กบั ลูกค้าในจังหวัดนครราชสีมา บุรรี มั ย์
และขอนแก่น, 2) ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดสกลนคร
จะต้ อ งกระจายสิน ค้ า ให้ ก ับ ลู ก ค้ า ในจัง หวัด สกลนคร
นครพนม อุบ ลราชธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด, 3) ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดหนองคาย จะต้อง
กระจายสินค้าให้กบั ลูกค้าในจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ
อุดรธานี และเลย ซึง่ แสดงผลลัพธ์ได้ดงั รูปที่ 2
3
2

1 หมายถึง ต าแหน่ ง ที่ตัง้ ศู น ย์ ก ระจายสิน ค้ า ( RDC)
หมายถึง ตาแหน่งทีต่ งั ้ ลูกค้า

ความสามารถในการจัดเก็บสินค้าของ RDC แต่ละแห่ง
ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูลโดยศึกษาเฉพาะลูกค้าทีจ่ าหน่ าย
ส่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สงซื
ั ่ ้อสินค้าจากแหล่ง
กระจายสินค้าในกรุงเทพมหานคร จานวน
20
ั หาให้อ ยู่ใ นรูป ของ
ราย จากนัน้ ท าการจัด รูป แบบป ญ
โปรแกรมสาเร็จรูปแล้วทาการคานวณ
ผลที่ไ ด้จ ากการค านวณ ท าให้ท ราบถึง จ านวน
RDC ที่เ หมาะสมที่ต้องเปิ ด คือ 3 แห่ ง ได้แ ก่
จังหวัดนครราชสีมา หนองคาย และ สกลนคร โดย RDC
ทีต่ งั ้ อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ต้องส่งสินค้าให้กบั ลูกค้า
จานวน 5 ราย ส่วน RDC ทีต่ งั ้ อยู่ในจังหวัดหนองคาย
ต้องส่งสินค้าให้กบั ลูกค้าจานวน 6 ราย และ RDC ที่ตงั ้
อยู่ในจังหวัดสกลนคร ต้องส่งสินค้าให้ก ับลูกค้าจานวน
9 ราย ทัง้ นี้มคี ่าใช้จ่ายคงที่ในการจัดตัง้ RDC รวมกับ
ค่าขนส่งแล้วต่าทีส่ ดุ เท่ากับ 58,106 บาทต่อเดือน
จากงานวิจยั นี้ สรุปได้ว่า การพิจารณาหาทาเลทีต่ งั ้
ของศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมภิ าค โดยใช้แบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ท่ขี ยายมาจากตัวแบบ p – median
จ าเป็ นต้ อ งน าค่ า ใช้ จ่ า ยคงที่ ม าพิ จ ารณาร่ ว มด้ ว ย
เนื่องจากค่าใช้จ่ายคงทีเ่ ป็ นปจั จัยทีส่ ่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการตัดสินใจ เพื่อทีจ่ ะได้จานวนและตาแหน่ งทีต่ งั ้ ของ
ศูนย์กระจายสินค้าทีเ่ หมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายรวมต่าสุด
ส าหรับ งานวิจ ัย ในอนาคต สามารถศึก ษาเพิ่ม
โดยพิจารณาปจั จัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ช่วงเวลาที่แตกต่าง
กัน ความต้องการของลูกค้าที่อาจมีความไม่แน่ นอนใน
แต่ละช่วงเวลา รวมทัง้ จุดคุม้ ทุนในการขนส่งสินค้าไปยัง
ลูก ค้า ที่มีป ริม าณความต้อ งการน้ อ ย หรือ รูป แบบการ
แก้ปญั หาการจัดเส้นทางขนส่ง(VRP) เพื่อลดต้นทุนและ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการขนส่ง รวมทัง้ พัฒนาตัวแบบทาง
คณิ ต ศาสตร์ใ ห้ไ ด้ต รงความต้ อ งการและวัต ถุ ป ระสงค์
ในการนาไปใช้งานได้ดยี งิ่ ขึน้

รูปที่ 2 แผนทีร่ ะบุตาแหน่งทีต่ งั ้ RDC ทีไ่ ด้จากการคานวณ

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้นาเสนอตัวแบบทางคณิตศาสตร์ทข่ี ยาย
มาจากตัว แบบ p-median เพื่ อ แก้ ปั ญ หาการก าหนด
ทาเลที่ ตั้ง RDC ให้ มีค่าใช้ จ่ายรวมตา่ สุ ด ภายใต้ สมมติฐาน
คื อ ลูกค้าแต่ละรายจะได้รบั สินค้าจาก RDC 1 แห่ง
และลูกค้าแต่ละรายจะต้องมีความต้องการสินค้าได้ไม่เกิน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์น้ ายางสดในพื้นที่จงั หวัดสงขลาด้วยแบบสัมภาษณ์ พบว่า
ต้นทุนโลจิสติกส์ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรชาวสวนยาง จาแนกต้นทุนออกเป็ น
3 กิจกรรม คือ การเก็บเกีย่ วและขนย้ายน้ายางสด การขนส่งน้ายางสดไปยังสถานทีร่ บั ซือ้ และการติดต่อสือ่ สารกับ
พนักงานจัดซือ้ ของสถานที่รบั ซือ้ ส่วนที่ 2 ต้นทุนโลจิสติกส์ของสถานที่รบั ซื้อ ซึง่ ได้แก่ สหกรณ์ยางพาราและ
พ่อค้าคนกลาง จาแนกต้นทุนออกเป็ น 3 กิจกรรม คือ การจัดซือ้ จัดหาและขนถ่ายน้ายางสด การขนส่งน้ายางสดไป
ยังโรงงาน และการติดต่อสือ่ สารกับเกษตรกรและพนักงานจัดซือ้ ของโรงงาน จากการสัมภาษณ์เกษตรกรชาวสวน
ยางพารา สหกรณ์ยางพาราและพ่อค้าคนกลาง พบว่า ค่าเฉลีย่ ของต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมอยู่ท่ี 28.2475 บาทต่อ
กิโลกรัม ซึง่ เป็ นต้นทุนของเกษตรกร 27.5870 บาทต่อกิโลกรัม และต้นทุนของสหกรณ์ยางพาราหรือพ่อค้าคน
กลาง 0.6605 บาทต่อกิโลกรัม
คาหลัก ต้นทุนโลจิสติกส์ น้ายางสด
Abstract
The research aimed to study logistics cost of field latex in Songkhla province by the structured interview.
The result was shown that logistics cost was divided into 2 parts, logistics cost of farmers and logistics
cost of the selling place. Regarding logistics cost of farmers, this part can be divided the cost into 3
activities. The first activity was to harvest and transport field latex. The second activity was to transport
field latex to the selling places. And the last activity was to communicate with a purchaser at the selling
place. As for logistics cost of the selling place which are cooperative and middleman, this part can be
divided the cost into 3 activities; purchasing and material handling of field latex, transporting field latex to
the plant, and communication established with farmers and with a purchaser at the plant. The data
obtained from the interviews also reveals that the cost was obtained by averaging. The total logistics cost

183

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

is at 28.2475 baht/kilogram, for farmers were at 27.5870 baht/kilogram. That of cooperative or middleman
was at 0.6605 baht/kilogram.
Keywords: Logistics Cost, Field Latex
1. ความเป็ นมาของปัญหา
“ยางพารา” เป็ นพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญของประเทศ มี
มูลค่าการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับหนึ่งใน
ด้านการเกษตร ซึ่งสามารถสร้างรายได้เข้า ประเทศได้
เป็ น อย่ า งมาก ประเทศไทยมีเ นื้ อ ที่ป ลูก และเนื้ อ ที่เ ก็บ
เกี่ ย วผลผลิ ต ยางพารามากเป็ น อั น ดับ หนึ่ ง ของโลก
เนื่องจากไทยมีความเหมาะสมด้านภูมปิ ระเทศ จึงทาให้
ผลผลิต ต่ อ พื้น ที่ข องไทยมีป ริม าณมาก รองลงมา คือ
ประเทศอิน โดนี เ ซีย ในป จั จุ บ ัน การก้ า วสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ฐานการ
ผลิตเดียวกัน การขยายการส่งออก และโอกาสทางการค้า
สิน ค้ า และบริ ก าร ซึ่ ง จะท าให้ เ กิ ด การขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจ อัน เป็ น การช่ ว ยยกระดับ ความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนให้ดขี น้ึ ซึง่ ไทยเป็ น
ประเทศทีม่ ศี กั ยภาพด้านยางพารา จึงนับเป็ นโอกาสที่ดี
ของผูป้ ระกอบการในการขยายกิจการไปยังประเทศเพื่อน
บ้าน แต่ผปู้ ระกอบการยังคงต้องจับตาปจั จัยเสีย่ งต่างๆ ที่
อาจกระทบต่อราคายางพารา ซึ่งจะส่งผลต่อการดาเนิน
ธุรกิจได้ ทัง้ ราคาน้ ามันในตลาดโลก และภาวะเศรษฐกิจ
โลกทีย่ งั คงมีความท้าทายอยู่มาก โดยเฉพาะสถานการณ์
ยางพาราโลกที่มีผ ลผลิตยางพาราล้นตลาด เป็ น ผลให้
ราคายางลดลงอย่า งต่ อ เนื่ อง ทาให้เ กษตรกรชาวสวน
ยางพาราได้รบั ผลกระทบหนัก ส่งผลต่อความไม่แน่ นอน
ของรายได้ โดยในปี 2554 ราคารับซือ้ น้ ายางสด ณ หน้า
โรงงาน มีราคาเฉลี่ยอยู่ท่ี 122.36 บาทต่ อกิโลกรัม แต่
หลัง จากนัน้ กลับ มีร าคาลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนกระทัง่
เดือ นเมษายน ปี 2558 ราคาลดลงเหลือ เพีย ง 45.48
บาทต่อกิโลกรัมเท่านัน้ [1] สาเหตุมาจากเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจจีนซึง่ เป็ นคู่ค้าหลักของไทยมีการขยายตัว
ในอัตราชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ทาให้ความต้องการใช้ยาง
ของโลกและจีนอยู่ในระดับต่าตามไปด้วย ดังนัน้ การขึน้ ลง
ของราคายางจึงมีอทิ ธิพลต่อเกษตรกรอย่างชัดเจน ด้วย
องค์ประกอบเหล่านี้จึงควรสร้างโอกาสด้านการค้าด้วย
การลดต้นทุ นการผลิต โดยลดต้นทุ นในส่ว นปจั จัย การ
ผลิตและบริการ เช่น ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมีป้องกันกาจัด
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ศัตรูพชื การขายยางพาราจากผู้ผลิตไปยังผู้ซ้อื โดยตรง
และการลดต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ เป็ นต้ น รวมถึ ง สร้ า ง
มูลค่าเพิม่ ให้กบั ยางพาราเพื่อเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั
เกษตรกรชาวสวนยาง เพราะในแต่ละพืน้ ทีท่ ป่ี ลูกยางนัน้
จะให้ ผ ลผลิต ต้ น ทุ น การผลิต และต้ น ทุ น การขนส่ ง ที่
แตกต่างกัน
แหล่ ง ปลู ก ยางพาราที่ส าคัญ ของไทย คือ ภาคใต้
เนื่อ งจากท าเลที่ตัง้ อยู่ในเขตร้อ นชื้น มีสภาพแวดล้อ ม
เหมาะสมกั บ การปลู ก ยางพารามากกว่ า ภาคอื่ น ๆ
ประกอบกับมีสถาบันเกษตรกรเข้ามารักษาเสถียรภาพ
ราคายางและยุทธศาสตร์พฒ
ั นายางพารา สนับสนุ นการ
ขยายเนื้อทีป่ ลูกยางพารา ทาให้เนื้อที่ปลูกยางพาราของ
ไทยเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับแนวโน้มอัตราความ
ต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศและต่ า งประเทศที่
ขยายตัว สูง ขึ้น รวมถึง ด้า นอุ ตสาหกรรมที่สาคัญต่ างๆ
เช่น ยางยานพาหนะ ถุงมือยาง ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทาง
เภสัชกรรม หลอดและท่อ เป็ นต้น จึงนับว่ายางพาราเป็ น
พืชเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพของไทย สาหรับผลผลิตจาก
ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางโดยทัว่ ไป มีอ ยู่ 2
รู ป แบบ คือ น้ า ยางสด และยางแผ่ น ดิ บ ในปี 255 7
ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิต ยางพาราประมาณ 4.58
ล้านตัน มีเนื้อที่เก็บเกีย่ วผลผลิต 17.40 ล้านไร่ ปริมาณ
ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 263 กิโลกรัมต่อไร่
ซึ่งในภาคใต้มีป ริม าณผลผลิต ยางพาราประมาณ 3.33
ล้านตัน มีเนื้อทีเ่ ก็บเกีย่ วผลผลิตประมาณ 11.57 ล้านไร่
ปริมาณผลผลิตต่อเนื้อทีเ่ ก็บเกีย่ วประมาณ 287 กิโลกรัม
[2] สาหรับจังหวัดสงขลาเป็ นจังหวัดหนึ่งที่มศี กั ยภาพใน
การผลิ ต ยางพาราและมี ก ารปลู ก ยางพาราเป็ น พื ช
เศรษฐกิจหลัก มีเนื้อที่ปลูกยางพารามากเป็ นอันดับ 2
ของประเทศ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนัน้ เพื่อเป็ น
การลดต้นทุนการผลิตน้ายางสดในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา จึง
ได้มีก ารศึก ษาถึง ต้ น ทุ น โลจิส ติก ส์น้ า ยางสด โดยเริ่ม
ตัง้ แต่การเก็บเกี่ยว และการขนส่งน้ ายางสดของเกษตร
ไปจนกระทังถึ
่ งการขนส่งน้ ายางสดไปยังโรงงานแปรรูป
ยางพารา เพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการใช้ยางพารา
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3.2 กลุ่มตัวอย่างของเกษตรกรชาวสวนยางพารา
และสถานที่รบั ซื้อน้ายางสด
หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยทาการคานวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากสูตร ทาโร ยามาเน่ [5] ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
±5% ได้กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นเกษตรกรชาวสวนยางพารา
จานวน 400 ครัวเรือน และกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นสถานทีร่ บั
ซือ้ จานวน 95 ราย
3.3 กิ จกรรมและต้นทุนโลจิ สติ กส์น้ายางสด
การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์น้ ายางสด เริม่
ตัง้ แต่ เ กษตรกรชาวสวนยางท าการเก็บ เกี่ย วผลผลิต
(กรีดยาง) และบรรจุน้ ายางสดใส่แกลลอน เพื่อขนส่งไป
จาหน่ายยังสถานทีร่ บั ซือ้ น้ ายางสด จากนัน้ สถานทีร่ บั ซือ้
จะท าการรับ ซื้อ และรวบรวมน้ า ยางสด เพื่อ ขนส่ ง ไป
จ าหน่ า ยยัง โรงงานแปรรู ป ยางพารา ดั ง รู ป ที่ 1 ซึ่ ง
ต้นทุนโลจิสติกส์ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้

ภายในประเทศและต่างประเทศที่คาดว่าจะเพิม่ มากขึ้น
จากการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันราคากับประเทศเพื่อน
บ้านได้
2. วิ ธีดาเนิ นงานวิจยั
2.1 ศึกษาข้อมูลทัวไป
่
ศึก ษาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ จ านวนเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา เนื้ อ ที่ เ พาะปลู ก เนื้ อ ที่ เ ก็ บ เกี่ ย ว ปริ ม าณ
ผลผลิต และราคาที่เ กษตรกรขายได้ใ นพื้น ที่จ ัง หวัด
สงขลา ในปี 2557
2.2 คานวณกลุ่มตัวอย่างและรวบรวมข้อมูล
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา และกลุ่มสถานทีร่ บั
ซื้อน้ ายางสด (ปริมาณรับซื้อไม่เกิน 2 ตัน/เที่ยว) ซึ่ง
ได้แก่ สหกรณ์ยางพาราและพ่อค้าคนกลาง (จุดรับซือ้ ) ใน
พื้ น ที่ จ ัง หวั ด สงขลา ท าการค านวณหาจ านวนกลุ่ ม
ตัว อย่ า ง และรวบรวมข้อ มูลต้น ทุน โลจิสติก ส์ด้ว ยแบบ
สัมภาษณ์
2.3 วิ เคราะห์ต้นทุนโลจิ สติ กส์
ต้ น ทุ น โลจิส ติก ส์นั น้ เกิด ขึ้น ในแต่ ล ะกิจ กรรมของ
กระบวนการโลจิส ติกส์ [3] ซึ่งในการวิเคราะห์ต้นทุน
โลจิส ติก ส์น้ า ยางสดในพื้น ที่จ ัง หวัด สงขลานั น้ ท าการ
วิเคราะห์ต้นทุนด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม
[4] โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ กิจกรรมโล
จิ ส ติ ก ส์ ข องกลุ่ ม เกษตรกรชาวสวนยางพารา และ
กิจกรรมโลจิสติกส์ของกลุ่มสถานทีร่ บั ซือ้ น้ายางสด

รูปที่ 1 กิจกรรมโลจิสติกส์น้ายางสด

3. ผลการดาเนิ นงานวิ จยั
3.1 ข้อมูลทัวไปของการปลู
่
กยางพาราในพืน้ ที่จงั หวัด
สงขลา
ในปี 2557 จัง หวัด สงขลา มีเ กษตรกรชาวสวน
ยางพารา จ านวน 98,951 ครั ว เรื อ น มี เ นื้ อ ที่ ป ลู ก
ยางพาราทัง้ หมด 2,119,220 ไร่ มีเนื้อทีเ่ ก็บเกีย่ วผลผลิต
ประมาณ 1,638,073 ไร่ จานวนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ต่ อ
เนื้อทีเ่ ก็บเกี่ยว) ประมาณ 259.5 กิโลกรัมต่อไร่ และมี
จานวนสถานที่รบั ซื้อน้ ายางสด (สหกรณ์ ยางพาราและ
พ่อค้าคนกลาง) ประมาณ 124 ราย และราคาขายน้ ายาง
สด ณ หน้าโรงงาน เฉลีย่ อยู่ท่ี 53.17 บาทต่อกิโลกรัม
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3.3.1 ต้นทุนโลจิ สติ กส์ของเกษตรกรชาวสวนยาง
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรชาวสวน
ยาง จานวน 400 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ราย รวม 400
ราย พบว่า กิจกรรมโลจิสติกส์ของเกษตรกร เริ่มตัง้ แต่
การกรีดยางและรวบรวมน้ ายางสด และขนย้ายน้ ายางสด
ไปยัง จุ ด รวบรวม จากนั น้ ท าการขนส่ ง น้ า ยางสดไป
จาหน่ายยังสถานทีร่ บั ซือ้ ซึง่ ได้แก่ สหกรณ์ยางพาราและ
พ่ อ ค้า คนกลาง โดยสามารถจ าแนกต้น ทุ น ออกเป็ น 3
กิจกรรมหลัก คือ การเก็บเกีย่ วและขนย้ายน้ายางสด การ
ขนส่งน้ายางสดไปยังสถานทีร่ บั ซือ้ และการติดต่อสื่อสาร
กับพนักงานจัดซือ้ ของสถานทีร่ บั ซือ้ ดังรูปที่ 2 โดยร้อย
ละ 85.25 ดาเนินการจ้างแรงงานเพื่อเก็บเกีย่ วผลผลิต
(เกษตรกรทีม่ เี นื้อทีเ่ ก็บเกีย่ วผลผลิตมากกว่า 10 ไร่) ร้อย
ละ 14.75 ทาการเก็บเกีย่ วผลผลิตด้วยตนเอง (เกษตรกร
ทีม่ เี นื้อทีเ่ ก็บเกีย่ วผลผลิตน้อยกว่า 10 ไร่) และสามารถ
จาแนกรายการต้นทุนของแต่ละกิจกรรม ได้ดงั ตารางที่ 1
จากนัน้ ทาการวิเคราะห์ต้นทุนของกิจกรรมโลจิสติกส์แต่
ละรายการได้ดงั ตารางที่ 2
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ตารางที่ 3 กิจกรรมโลจิสติกส์และรายการต้นทุนโลจิสติกส์ของ
สถานทีร่ บั ซือ้
กิจกรรมโลจิสติกส์
รายละเอียด
การจัดซื้อจัดหา
ค่าเช่าโรงเรือนและทีด่ นิ
และขนถ่าย
ค่าอุปกรณ์ ได้แก่ บ่อพักน้ ายาง ถัง
บรรจุน้ ายาง/ถังบิ๊ก (ขนาด 2 ตัน)
เครื่อ งปมั ๊ เสา รอก ตาชัง่ ไส้ก รอง
น้ าย าง แอมโ มเนี ย ชุ ด ถั ง เก็ บ
แอ ม โ ม เ นี ย เ ครื่ อ ง ชั ง่ น้ า ห นั ก
อัต โนมัติ เครื่อ งอบไมโครเวฟ ชุ ด
ตวงน้ ายาง ที่ต ักน้ ายาง ถ้ว ย ช้อ น
ท่อยาง ท่อ PVC กระปุกใส่น้ ายาง
และอุปกรณ์สานักงาน
ค่าจ้างแรงงาน
ค่าโสหุย้
การขนส่ง
ค่าเสือ่ มราคาพาหนะ
ค่าซ่อมบารุงพาหนะ
ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง
การติดต่อสือ่ สาร
ค่าโทรศัพท์

รูปที่ 2 กิจกรรมโลจิสติกส์ของเกษตรกร
ตารางที่ 1 กิจกรรมโลจิสติกส์และรายการต้นทุนโลจิสติกส์ของ
เกษตรกร
กิจกรรมโลจิสติกส์
รายการต้นทุน
การเก็บเกีย่ ว
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ มีดกรีดยาง หิน
และขนย้าย
ลับ มีด ลิ้น รับ น้ า ยาง ถ้ ว ยรองน้ า ยาง
ลวดแขวนถ้วยน้ ายาง ถังใส่น้ ายาง ไม้
กวาดน้ า ยาง ไฟฉายคาดหน้ า ผาก
หมวก แกลลอนใส่ น้ า ยาง โครงเหล็ก
บรรทุกแกลลอน และรองเท้าบูท
ค่าจ้างแรงงาน
การขนส่ง
ค่าเสือ่ มราคาพาหนะ
ค่าซ่อมบารุงพาหนะ
ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง
การติดต่อสือ่ สาร
ค่าโทรศัพท์

4. สรุปผลการวิ จยั
ต้นทุนโลจิสติกส์ของน้ ายางสดในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ต้นทุนของเกษตรกรชาวสวน
ยาง และต้ น ทุ น ของสถานที่ร ับ ซื้อ น้ า ยางสด จากการ
สัม ภาษณ์ เ กษตรกร จานวน 400 ราย พบว่ า ค่ าเฉลี่ย
ต้นทุนโลจิสติกส์น้ายางสดโดยรวมอยู่ท่ี 28.2475 บาทต่อ
กิโ ลกรัม คิด เป็ น ร้อ ยละ 53.14 ของราคาขาย แบ่ ง
ออกเป็ น ต้ น ทุ น โลจิส ติก ส์ข องเกษตรกรชาวสวนยาง
เท่ากับ 27.5870 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 97.66
ของต้นทุนโลจิสติกส์ทงั ้ หมด และคิดเป็ นร้อยละ 51.89
ของราคาขาย และต้นทุนโลจิสติกส์ของสหกรณ์ยางพารา/
พ่อค้าคนกลาง เท่ากับ 0.6605 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็ น
ร้อ ยละ 2.34 ของต้น ทุน โลจิสติก ส์ท งั ้ หมด และคิด เป็ น
ร้อยละ 1.25 ของราคาขาย ดังตารางที่ 5

3.3.2 ต้นทุนโลจิ สติ กส์ของสถานที่รบั ซื้อ
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างสถานที่รบั ซื้อน้ า
ยางสด ซึ่งได้แ ก่ สหกรณ์ ย างพาราและพ่ อค้าคนกลาง
รวม 95 ราย พบว่า กิจกรรมโลจิสติกส์ของสถานทีร่ บั ซือ้
เริ่ม ตัง้ แต่ ก ารจัด ซื้อ จัด หาและการขนถ่ า ยน้ า ยางสด
จากนัน้ ทาการขนส่งน้ ายางสดไปจาหน่ ายยังโรงงานแปร
รู ป ยางพารา โดยสามารถจ าแนกต้ น ทุ น ออกเป็ น 3
กิจกรรมหลัก คือ การจัดซื้อจัดหาและขนถ่ายน้ ายางสด
การขนส่งน้ ายางสดไปยังโรงงาน และการติดต่อสื่อสาร
กับเกษตรกรและพนักงานจัดซื้อของโรงงาน ดังรูปที่ 3
และสามารถจาแนกรายการต้นทุนของแต่ละกิจกรรมได้
ดัง ตารางที่ 3 จากนั น้ ท าการวิเ คราะห์ต้ น ทุ น ของ
กิจกรรมโลจิสติกส์แต่ละรายการ ได้ดงั ตารางที่ 4

รูปที่ 3 กิจกรรมโลจิสติกส์ของสถานทีร่ บั ซื้อ
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ตารางที่ 2 ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ต้นทุนเฉลีย่
ร้อยละต่อต้นทุน
กิจกรรมโลจิสติกส์
(บาท/กก.)
โลจิสติกส์ทงั ้ หมด
1. การเก็บเกีย่ วและขนย้าย
ค่าอุปกรณ์
0.2147
0.78
ค่าจ้างแรงงาน
25.8100
93.56
2. การขนส่ง
ค่าเสือ่ มราคาพาหนะ
0.5951
2.16
ค่าซ่อมบารุงพาหนะ
0.4772
1.73
ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง
0.4833
1.75
3. การติดต่อสือ่ สาร
ค่าโทรศัพท์
0.0067
0.02
ต้นทุนรวม
27.5870
100.00
* คิดเฉพาะกรณีทม่ี กี ารจ้างแรงงานเก็บเกีย่ วผลผลิต
ตารางที่ 4 ต้นทุนโลจิสติกส์ของสหกรณ์ยางพารา/พ่อค้าคนกลาง
ต้นทุนเฉลีย่
ร้อยละต่อต้นทุน
กิจกรรมโลจิสติกส์
(บาท/กก.)
โลจิสติกส์ทงั ้ หมด
1. การจัดซื้อจัดหาและขนถ่าย
ค่าเช่าโรงเรือนและทีด่ นิ
0.0132
2.00
ค่าอุปกรณ์
0.0196
2.97
ค่าจ้างแรงงาน
0.3000
45.42
ค่าโสหุย้
0.0054
0.82
2. การขนส่ง
ค่าเสือ่ มราคาพาหนะ
0.1389
21.03
ค่าซ่อมบารุงพาหนะ
0.0298
4.51
ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง
0.1500
22.71
3. การติดต่อสือ่ สาร
ค่าโทรศัพท์
0.0036
0.55
ต้นทุนรวม
0.6605
100.00
ตารางที่ 5 ต้นทุนโลจิสติกส์น้ายางสดในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
ต้นทุนเฉลีย่
ร้อยละต่อต้นทุน
กิจกรรมโลจิสติกส์
(บาท/กก.)
โลจิสติกส์ทงั ้ หมด
เกษตรกร
27.5870
97.66
สหกรณ์ยางพารา/พ่อค้าคน
0.6605
2.34
กลาง
ต้นทุนรวม
28.2475
100.00
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ร้อยละของต้นทุนโลจิสติกส์
ต่อราคาขายที่ 53.17 บาท/กก.
0.40
48.54
1.12
0.90
0.91
0.01
51.89

ร้อยละของต้นทุนโลจิสติกส์
ต่อราคาขายที่ 53.17 บาท/กก.
0.02
0.04
0.56
0.01
0.26
0.06
0.28
0.01
1.25

ร้อยละของต้นทุนโลจิสติกส์
ต่อราคาขายที่ 53.17 บาท/กก.
51.89
1.25
53.14
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5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ เกษตรกรชาวสวน
ยางพารา
จากการศึกษาและเก็บข้อมูลต้นทุนการเก็บเกี่ยว
และขนย้ายน้ ายางสด พบว่า เกษตรกรมีอานาจที่จะ
สามารถต่ อ รองราคากับแรงงานผู้รบั จ้า งกรีด ยางได้
ดังนัน้ เกษตรกรชาวสวนยางควรรวมกลุ่มกันกาหนด
ราคาเพื่อเป็ นการต่อรองราคาค่ากรีดยางให้ถูกลง ทา
ให้สามารถลดต้น ทุ น ในการเก็บ เกี่ย วและขนย้า ยได้
และควรรวมกลุ่ ม กัน จ้างเหมาผู้ขนส่งไปจาหน่ า ยยัง
โรงงานแปรรูปยางพาราโดยตรง เพื่อเป็ นการลดต้นทุน
ในการขนส่งและเพิม่ ราคาขายได้อกี ทางหนึ่ง
สาหรับรัฐบาล องค์กรหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
ควรมีการจัดหาแรงงานในการกรีดยาง เพื่อลดปญั หา
การขาดแคลนแรงงานในการกรีดยาง และควรอบรมให้
ความรู้เกี่ย วกับ การกรีด ยางให้ไ ด้คุ ณภาพดี เพื่อ ลด
ปญั หาคุณภาพน้ ายางสดที่มีเปอร์เซ็นต์ต่ า และควรมี
การประกันราคาน้ ายางสดอย่างจริงจังเพื่อเป็ นการลด
ความเสี่ยงด้านราคาให้กบั เกษตรกรชาวสวนยางอีก
ทางหนึ่งด้วย
5.2 ข้อเสนอแนะสาหรับสถานที่รบั ซื้อน้ายางสด
จากการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์สถานที่รบั ซื้อ ซึ่ง
ได้แ ก่ สหกรณ์ ย างพารา/พ่ อ ค้า คนกลาง (จุ ด รับ ซื้อ )
พบว่า เมื่อปริมาณการรับซือ้ น้ ายางสดต่อวันมีจานวน
มากขึน้ ต้นทุนโลจิสติกส์กจ็ ะลดลง ดังนัน้ สถานทีร่ บั ซือ้
ควรเพิม่ ปริมาณการรับซื้อในแต่ละวันให้สูงขึน้ และให้
เพียงพอต่อปริมาตรบรรจุในการขนส่งแต่ละเทีย่ ว
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการแก้ปญั หาการเดินทางขนส่งอย่างเหมาะสมโดยใช้การค้นหาแบบกระแสเชิงปรับตัว ซึง่ เป็ น
เทคนิคการหาค่าเหมาะทีส่ ุดแบบอภิศกึ ษาสานึกทีท่ รงประสิทธิภาพ ปญั หาการเดินทางขนส่งได้รบั การพิจารณา
เป็ นปญั หาแบบ NP-complete ซึง่ สามารถหาคาตอบเหมาะที่สุดได้โ ดยอาศัยวิธกี ารที่มปี ระสิทธิภาพ หรืออาศัย
แนวทางอภิศกึ ษาสานึก บทความนี้ได้ทาการประยุกต์การค้นหาแบบกระแสเชิงปรับตัวเพื่อแก้ปญั หาการเดินทาง
ขนส่งในระดับจังหวัดจานวน 6 จังหวัดของประเทศไทยเพื่อเป็ นกรณีศกึ ษา โดยทาการเปรียบเทียบคาตอบทีไ่ ด้กบั
ขัน้ ตอนวิธีเชิงพันธุกรรม และการค้นหาแบบตาบู จากผลการทดสอบพบว่าการค้นหาแบบกระแสเชิงปรับตัว
สามารถใช้เวลาในการค้นหาคาตอบทีด่ กี ว่าขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม และการค้นหาแบบตาบู อย่างมีนยั สาคัญ
คาหลัก ปญั หาการเดินทางขนส่ง, การค้นหาแบบกระแสเชิงปรับตัว, การหาค่าเหมาะทีส่ ดุ แบบอภิศกึ ษาสานึก
Abstract
This paper proposes the application of the adaptive current search (ACS) to solve the traveling
transportation problems (TTP) optimally. The TTP is considered as a class of NP-complete problems
which can be solved by only efficient method or metaheuristic approach. The ACS is one of the most
efficient metaheuristic optimization techniques. In this paper, the ACS is applied to solve six provincially
TTP in Thailand as a case study. Solutions obtained by the ACS will be compared with those obtained
by the genetic algorithm (GA) and tabu search (TS). As results, it was found that the ACS can find the
optimal solutions with faster time consumed than the GA and TS, significantly.
Keywords: Traveling transportation problem, Adaptive current search, Metaheuristic optimization
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ปญั หาดังกล่าวได้รบั
การพิจารณาเป็ นปญั หาการหาค่าเหมาะที่สุดแบบ NPcomplete ทีม่ ลี กั ษณะเช่นเดียวกับปญั หาการเดินทางของ

1. บทนา
ปญั หาการเดินทางขนส่ง (travelling transportation
ั หาที่ส าคัญ ยิ่ง ป ญ
ั หาหนึ่ ง ใน
problems: TTP) เป็ น ป ญ
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พนักงานขาย (traveling salesman problems: TSP) [1]
ทีม่ เี ป้าหมายในการทาให้ระยะทางในการเดินทางขนส่ง
ระหว่ า งจุ ด หมายต่ า งๆ สัน้ ที่ สุ ด โดยที่ ก ารเดิ น ทาง
ดัง กล่ า วจะต้ อ งเป็ น การเดิ น ทางเข้ า และออกแต่ ล ะ
จุ ด หมายเพี ย งครัง้ เดี ย วเท่ า นั ้น [2] จากการส ารวจ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้มกี ลุ่มนักวิจยั ต่างๆ ได้พฒ
ั นาและ
ั
นาเสนอขัน้ ตอนวิธสี าหรับการแก้ปญหา TTP (TSP) เช่น
วิ ธี ศึ ก ษ า ส า นึ ก [3] วิ ธี branch-andbound [4] ก า ห น ด ก า ร เ ชิ ง
เส้น (linear programming) [5] ต่ อมาได้มีการใช้เทคนิค
ก า ร ห า ค่ า เ ห ม า ะ ที่ สุ ด แ บ บ อ ภิ ศึ ก ษ า ส า นึ ก เ พื่ อ
แก้ปญั หา TTP (TSP) ได้แก่ การอบอ่อนจาลอง (simulated annealing: SA) [6] ก า ร ค้ น ห า แ บ บ
ต า บู ( tabusearch: TS) [7] ขั ้ น ต อ น วิ ธี เ ชิ ง
พันธุกรรม (genetic algo-rithm: GA) [8] เป็ นต้น
ในปี ค.ศ.2014 การค้นหาแบบกระแสเชิงปรับตัว
(adaptive current search: ACS) ได้ร ับ การน าเสนอใน
ฐานะเทคนิ คการหาค่า เหมาะที่สุด แบบอภิศึก ษาสานึ ก
[9] ขั ้น ต อนวิ ธี ข อง ACS ได้ ร ั บ การพั ฒ นาขึ้ น จา ก
พฤติก รรมการไหลของกระแสไฟฟ้ าในวงจรข่า ย และ
อาศัยรายการหน่วยความจาสาหรับจดจาผลเฉลยในอดีต
ประกอบกับ กลไกการปรับ รัศ มี ก ารค้ น หา (adaptive
radius mechanism: AR) เพื่อเร่ งกระบวนการค้นหาผล
เฉลย ทาให้ ACS สามารถค้นหาผลเฉลยวงกว้าง (global
solution) ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ACS ได้ ถู ก น าไป
ั หาทางวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการต่ า งๆ เช่ น การ
แก้ ป ญ
ั หาการจัด การพลัง งานในสายงานการประกอบ
แก้ป ญ
[9], [10] และการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมในปญั หา
การจัดเส้นทางการขนส่ง [11] เป็ นต้น
บ ท ค ว า ม นี้ น า เ สน อกา รป ระ ยุ กต์ ACS เพื่ อ
ั
แก้ป ญ หา TTP ส าหรับ การขนส่ ง ในระดับ จัง หวัด
จานวน 6 จังหวัดของประเทศไทยในฐานะกรณีศกึ ษา ผล
ก า ร ท ด ส อ บ จ ะ ถู ก น า ไ ป เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
วิธี GA และ TS ตามลาดับ

ทศวรรษที่ 1800s และต่ อ มาได้ พ ั ฒ นาจนมี รู ป แบบ
ทั ว่ ไป (general form) บนรากฐานของทฤษฎี ก ราฟ
(graph theory) ในช่วงทศวรรษที่ 1930s [1],[2],[12]
กาหนดให้ G  (V , E) เป็ นกราฟสมบูรณ์ท่มี จี ุดยอด
(vertices) V , | V | n ทีซ่ ง่ึ n คือจานวนจุดหมาย (เมือง)
ทัง้ หมด และขอบ E ซึง่ มีระยะทางเป็ น cij สาหรับเมือง
ที่ (i, j) โดยในงานวิจยั นี้จะให้ความสนใจเฉพาะปญั หา
TTP แบบสมมาตร นัน่ คือ cij  c ji ของทุ ก เมือ ง (i, j)
รูปแบบปญั หา TTP แสดงดังสมการที่ (1) ถึง (5) โดยที่
สมการ (1) คือฟงั ก์ชนั วัตถุประสงค์ (objective function)
ซึ่งใช้สาหรับการทาให้ระยะทางการขนส่ง มีค่าน้อยที่สุด
สมการ (2) เป็ นเงื่อนไขที่จะรับประกันว่าแต่ละจุดหมาย
จะมีการเดินทางเข้ามาจากจุดหมายอื่นๆ เพียงจุดหมาย
เดียวเท่านัน้ สมการ (3) เป็ นเงื่อนไขทีจ่ ะรับประกันว่าแต่
ละจุดหมายจะมีการเดินทางออกไปสู่จุดหมายอื่นๆเพียง
จุดหมายเดียวเท่านัน้ สมการ (4) เป็ นเงื่อนไขสาหรับการ
ก าจั ด เส้ น ทางวนย่ อ ย (subtour) ในขณะที่ ส มการ
ที่ (5) เป็ นเงื่อนไขสาหรับการตรวจสอบว่าขอบ E อยู่ใน
กลุ่ ม ของค าตอบหรือ ไม่ ถ้ า xij  1 นัน่ หมายความว่ า
ขอบ E อยู่ในกลุ่มของคาตอบ ถ้าไม่เช่นนัน้ แล้ว xij  0
min 

 cij xij

(1)

iV jV

Subject to  xij  1,

i V

jV
j i

 xij  1,

(2)

(3)

j V

iV
i j

 xij  S  1,
iS jS

xij  0 or 1, i, j V

S  V , S  

(4)
(5)

ั หา TTP ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จ ั ย นี้ เ ป็ นป ญ
ั หาการ
ปญ
เดิน ทางขนส่ ง ในระดับ จัง หวัด จ านวน 6 จัง หวัด ของ
ประเทศไทยในฐานะกรณีศกึ ษา ซึง่ มีรายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 1 ตัวอย่างปญั หาที่ 1 (จังหวัดนครราชสีมา)
ซึ่ ง มี จ านวน 32 จุ ด หมาย (อ าเภอ) แสดงพิ ก ัด ด้ ว ย
Google Map ดังรูปที่ 1

2. การก่อรูปปัญหา TTP
ในทางทฤษฎีอาจกล่าวได้ว่าปญั หา TTP มีลกั ษณะ
ั หา TSP ซึ่ ง ได้ ร ั บ การน าเสนอเป็ น
เช่ น เดี ย วกั บ ป ญ
ั หาทางคณิ ต ศาสตร์ ค รัง้ แรกในช่ ว ง
รู ป แบบของป ญ
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ั TTP ทีใ่ ช้ในงานวิจยั
ตารางที่ 1 ปญหา
ปัญหา จังหวัด
จานวนจุดหมาย
ที่
(อาเภอ)
1.
นครราชสีมา
32
2.
ขอนแก่น
25
3.
อุบลราชธานี
25
4.
เชียงใหม่
24
5.
บุรรี มั ย์
23
6.
นครศรีธรรมราช 23

Pseudo-code of ACS
procedure
Initialize the search space = W,
the memory lists (ML) Y  G  X  Æ,
the iteration counter i = j = k = l = 1,
the maximum search iteration in each direction Imax,
the maximum allowance of solution
cycling jmax, the number of initial solutions
(feasible directions of currents in network) N,
number of neighborhood members n,
the maximum objective function value e for AR,
and the search radius R.
while (i < N) do // generate search directions
Generate initial solutions Xi randomly
within W; Evaluate f(Xi) via the objective
function; Rank Xi giving f(Xi) from min
to max values (X1 gives the min, while
XN gives the max objective function values);
Store ranked Xi into Y;
end_while
while (k ≤ N) or the TC are not satisfied do
Set x0 = Xk;
while ( ≤ Imax) do
Generate neighborhood xk,l (l =1,2,…,n)
randomly around x0 within R;
for l Æ 1 to n do
Evaluate f(xk,l) via the objective
function; Set x* as a solution giving
the minimum objective value;
end_for
if f(x*) < f(x0) do
Keep x0 into Gk;
Set x0 = x*;
Set j = 1;
else do
Keep x* into Gk;
Update j = j+1;
end_if
if f(x0) < e do // activate the AR
Adapt R = rR, r Æ [0, 1];
end_if
if j == jmax do // activate other directions
Keep x0 into X;
Update k = k+1;
Go out-loop while;
end_if
Update i = i+1;
end_while
Keep x0 into X;
Update k = k+1;
end_while
end_procedure

ั
รูปที่ 1 พิกดั ของปญหาที
่ 1 (นครราชสีมา)

3. ขัน้ ตอนวิ ธีของ ACS
การค้นหาแบบกระแสเชิงปรับตัว (ACS) เป็ นเทคนิคการ
หาค่ าเหมาะที่สุด แบบอภิศึก ษาสานึ ก อิงผลเฉลยเดีย ว
[9], [10] ที่มีข นั ้ ตอนวิธีท่ีเ ลีย นแบบพฤติก รรมการไหล
ของกระแสไฟฟ้า ACS จะใช้รายการหน่ วยความจาเพื่อ
จดจ าผลเฉลยในอดีต และใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลเฉลย
ดังกล่าวเพื่อกาหนดทิศทางการค้นหา ประกอบกับกลไก
การปรับรัศมีการค้นหา (AR) เพื่อเร่งกระบวนการค้นหา
ผลเฉลยขัน้ ตอนวิ ธี ข อง ACS สามารถแสดงดัง รหั ส
เทียม (pseudocode) ในรูปที่ 2 และตัวอย่างการค้นหา
ของ ACS บนปริภูมิ 2 มิติ เมื่อกาหนดให้จานวนเส้นทาง
การค้นหาเท่ากับ 4 เส้นทางแสดงดังรูปที่ 3
4. ผลการทดสอบและอภิ ปราย
ขั ้น ตอนวิ ธี ข อง ACS ที่ น า เสนอในหั ว ข้ อ
ที่ 3 ได้รบั การพัฒนาขึ้นด้วย MATLAB เพื่อประมวลผล
บนคอมพิ ว เตอร์ Intel Core2 Duo 2.0 GHz ส าหรั บ
แก้ปญั หาTTP โดยเริม่ ต้นจากการทดสอบเพื่อหาค่า

รูปที่ 2 รหัสเทียมของ ACS

พารามิเตอร์ของACS ทีเ่ หมาะสมสาหรับทุกปญั หา TTP
ทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้จากการเปลีย่ นแปลงจานวนเส้นทางการ
ค้นหา N = 3, 5, 10, 20, จานวนค่าข้างเคียง n = 10, 20,
30, 40, รัศมีการค้นหา R = 10%, 20%, 30%, 40% ของ

191

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

ปญั หาจริงในระดับจังหวัดซึ่งมีจานวนอาเภอมากทีส่ ุดใน
ประเทศไทยจานวน 6 จังหวัดเพื่อเป็ นกรณีศกึ ษา ได้แก่
จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุ บลราชธานี เชียงใหม่
บุรรี มั ย์ และนครศรีธรรมราช โดยผลการทดสอบจะนาไป
เปรียบเทียบกับวิธี GA และ TS จากผลการทดสอบพบว่า
โดยเฉลี่ย ACS สามารถให้คาตอบซึ่งเป็ นระยะทางรวม
ของแต่ ละปญั หาที่ส นั ้ ที่กว่ าวิธี GA ในขณะที่ TS จะให้
ระยะทางรวมโดยเฉลี่ย ที่เท่ากับ ACS เมื่อพิจารณาจาก
ระยะเวลาในการค้นหาคาตอบทัง้ 3 วิธีพบว่ า ACS ใช้
เวลาในการค้นหาคาตอบทีน่ ้อยทีส่ ดุ

Y (Low-level ML) =
Gk (Medium-level ML) =
1.2
R

Search space
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-0.2
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0
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x1

0.8

1

1.2

X (High-level ML) =

รูปที่ 3 การค้นหาของ ACS บนปริภมู ิ 2 มิติ

ปริภู มิก ารค้น หา จ านวนการท าซ้ า ของแต่ ละเส้น ทาง
Iter = 100, 500, 1000, 2000, 3000 กลไก AR = 2, 3,4,
5 statesจากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าค่าพารามิเตอร์
ข อ ง ACS ที่ เ ห ม า ะ ส ม ส า ห รั บ ทุ ก
ป ั ญ ห า TTP คื อ N = 5(ก า ห น ด ใ ห้
เ ป็ น TC), n = 30, R = 20% ข อ ง ป ริ ภู มิ ก า ร ค้ น ห า
, Iter = 2000 แ ล ะ ก ล ไ ก AR = 2 states ซึ่ ง ใ น ก า ร
ทดสอบกับทุกปญั หา TTP ต่อไปนี้ จะใช้ค่าพารามิเตอร์
ชุดดังกล่าวเพียงชุดเดียวเท่านัน้
ผลการทดสอบ ACS เพื่อแก้ปญั หา TTP จะได้รบั
การเปรียบเทียบกับผลทีไ่ ด้จากวิธี GA และ TS ทีก่ าหนด
ค่าพารามิเตอร์เป็ นค่ามาตรฐาน ทาการทดสอบปญั หาละ
20 ครัง้ เพื่อค้นหาคาตอบที่ดที ่สี ุด ผลการทดสอบแสดง
ดังตารางที่ 2 ซึง่ พบว่าโดยเฉลีย่ ACS สามารถให้คาตอบ
ซึ่งเป็ นระยะทางรวมที่สนั ้ ที่กว่าวิธี GA ในขณะที่ TS จะ
ให้ ร ะยะทางรวมที่ เ ท่ า กั บ ACS อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ
พิจ ารณาจากระยะเวลาในการค้ น หาทัง้ 3 วิธี พ บว่ า
ACS ใช้เวลาในการค้นหาคาตอบทีน่ ้อยที่สุด คาตอบที่ดี
ทีส่ ดุ ทีไ่ ด้จากวิธี ACS แสดงดังตารางที่ 2 และรูปที่ 4
5. สรุป
บทความนี้นาเสนอการแก้ปญั หาการเดินทางขนส่ง
(TTP) อย่างเหมาะสมโดยใช้ การค้น หาแบบกระแสเชิง
ปรับตัว (ACS) ซึ่งเป็ นเทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดแบบ
อภิศกึ ษาสานึกทีท่ รงประสิทธิภาพ ปญั หา TTP ทีใ่ ช้เป็ น
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ตารางที่ 2 ผลการแก้ปญั หา TTP ด้วยวิธี GA, TS และ ACS
ปัญหา ระยะทาง (km.)
เวลาที่ใช้ (sec.)
ที่
GA
TS
ACS GA
TS
ACS
1.
1,189 1,184 1,184 45.86 25.24 14.96
2.
839 839 839
42.18 24.57 14.15
3.
873 873 873
43.54 24.68 14.28
4.
1,288 1,243 1,243 48.62 26.83 14.35
5.
722 719 719
44.27 25.33 14.27
6.
777 769 769
43.26 25.15 14.63
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ตารางที่ 3 คาตอบทีด่ ที ส่ี ุดทีไ่ ด้จาก ACS
ปัญหา
คาตอบที่ดีที่สดุ
ที่
(ลาดับของอาเภอ)
ั ย
1.
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พิมายโนนสูงโนนไทยขามทะเลสอสูงเนินเมือง
2.
เมืองซาสูงกระนวนน้าพองเขาสวนกวางอุบลรัตน์ภูเวียง
ขอนแก่น
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มัญจาคีร
ี โคกโพธิ ์ไชยชนบทแวงใหญ่แวงน้อยพลหนองสองห้อง
เปือยน้อยโนนศิลาบ้านไผ่บ้านแฮดเมือง
3.
เมืองสาโรงวารินชาราบสว่างวีระวงศ์พิบลู มังสาหารนาเยียเดชอุดม
อุบลราชธานี
ทุ่งศรีอุดมน้ าขุน
่ น้ายืนนาจะหลวยบุณฑริกสิรนิ ธรโขงเจียม
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ดอนมดแดงเหล่าเสือโก้กม่วงสามสิบเขือ่ งในเมือง
4.
เมืองสารภีสันกาแพงแม่ออนดอยสะเก็ดสันทรายพร้าวแม่อาย
เชียงใหม่
ฝางไชยปราการเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงแม่รมิ สะเมิงแม่วาง
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เมือง
5.
เมืองนางรองชานิลาปลายมาศหนองหงศ์หนองกี
่ โนนสุวรรณ
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นาโพธิ
์ พุทไธสงคูเมืองเมือง
6.
เมืองท่าศาลาสิชลขนอมนบพิตาพรหมคีร
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บทคัดย่อ
ปจั จุบนั ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยถูกชีว้ ดั ด้วย 9 ตัวชีว้ ดั หลักทีม่ คี วามขัดแย้งกันกล่าวคือ
การปรับปรุงหรือพัฒนาตัวชีว้ ดั หนึ่งๆสามารถส่งผลให้ให้ตวั ชีว้ ดั อื่นๆแย่ลงได้ ทาให้ทผ่ี ่านมาการเพิม่ ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยอาศัยวิธกี ารลองผิดลองถูก ซึง่ เป็ นวิธกี ารทีไ่ ม่เป็ นระบบและทีท่ าให้ละเลยผลกระทบของตัวชีว้ ดั
อื่นจากการปรับปรุงหรือพัฒนาตัวชีว้ ดั หนึ่งๆเพื่อหลีกเลีย่ งวิธกี ารดังกล่าวทีมวิจยั นาเสนอความคิดเชิงระบบเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยด้วยแผนภูมวิ งรอบเหตุและผล โดยทาการศึกษาตัวชีว้ ดั ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเพิม่ ขึน้
ของประสิทธิภาพโลจิสติกส์ เพื่อนามาวิเคราะห์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบซึง่ เป็ นขัน้ ตอนการทาความเข้าใจระบบ
และการตีกรอบแนวคิดระบบ ความคิดเชิงระบบดังกล่าวสามารถนาไปใช้เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการเพิม่ ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
คาหลัก การเพิม่ ประสิทธิภาพโลจิสติกส์, ตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพโลจิสติกส์, การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์, การคิดเชิงระบบ
Abstract
Nowadays, Thailand logistics performance in industrial sector is measured through several conflicting indicators
(Logistics performance indicators: LPIs). The individual LPIs support some LPIs whereas conflicting with others. Hence,
the conflicting LPIs are enhanced using trial and error. To avoid the unsystematic technique, this paper proposed
system thinking in a diagram of causal loops to support decision makers for enhancing Thailand logistics performance.
It contained several LPIs which significantly impact overall logistics performance. These LPIs were systematically
studied, analyzed, and linked as system understanding and conceptualization. Eventually, it was used as guideline to
systematically enhance Thailand logistics performance in industrial sector.
Keywords: Enhancing Logistic Performance, Logistic Performance Index, Performance Measurement, System Thinking
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1. บทนา
ั บนั
บนเวทีการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในปจจุ
ความได้เปรียบทางธุรกิจถูกกาหนดด้วยความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการตลาดภายใต้การบริหารจัดการต้นทุน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ [1] นันท
่ าให้บทบาทของการจัดการ
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมมีความสาคัญมาก
ยิง่ ขึน้ โดยในระดับโลกนัน้ มีองค์กรทีช่ ่อื The World Bank
เข้ามาทาหน้าทีร่ วบรวมข้อมูลการจัดการประสิทธิภาพโลจิ
สติกส์ของแต่ละประเทศและนาข้อมูลดังกล่าวมาทาการ
เปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี ทผ่ี ่านมา เพื่อนามาจัด
อันดับประสิทธิภาพ ซึง่ ในการจัดอันดับเมื่อปี ค.ศ. 2014 และ
2010 ประเทศไทยถูกจัดให้อยูอ่ นั ดับที่ 35 จากจานวน 160
ประเทศ[2] ซึง่ ต่ากว่าเมื่อ ค.ศ.2007 (อันดับที่ 31) อีกทัง้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศในภูมภิ าคอาเซียนด้วยกันนัน้ ไทย
ยังคงเป็ นรองมาเลเซีย (อันดับที่ 25) และประเทศสิงคโปร์
(อันดับที่ 5) นันยิ
่ ง่ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงต้องการ
การพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยในด้าน
โลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ อย่างไรก็ดกี าร
อาศัยเพียงข้อมูลของ The World Bank ทีไ่ ด้จากการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพนัน้ ไม่เพียงพอ เนื่องจากยากต่อการนาไป
วิเคราะห์แนวทางแก้ไข ไทยจึงได้พฒ
ั นาเครื่องมือประเมิน
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทอ่ี าศัยการประเมินประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์ดว้ ยข้อมูลเชิงปริมาณขึน้ ภายใต้การกากับดูแลของ
ดร. รุธริ ์ พนมยงค์ และสถาบันวิจยั และให้คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กบั สานักงานโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ทถ่ี ูก
พัฒนาขึน้ นัน้ เป็ นการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ตามมิติ
ของความน่าเชื่อถือ ต้นทุน และเวลา ร่วมกับข้อมูลทีท่ าการ
วัดค่าได้ทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างการดาเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ทงั ้ 9
กิจกรรม [3] นาไปสูแ่ นวคิดการพิจารณาประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์ดว้ ยหลักเกณฑ์ 27 ตัวชีว้ ดั [4] แบ่งเป็ น 9 ตัวชีว้ ดั
หลักและ 18 ตัวชีว้ ดั สนับสนุน ตามตารางที่ 2 ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้
จากการวัดผลตามตัวชีว้ ดั นัน้ มีความชัดเจน และเหมาะสมกับ
การวิเคราะห์ปญั หาทีเ่ กิดในกระบวนการโลจิสติกส์ของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยมากกว่าการอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพที่
ชีใ้ ห้เห็นเพียงภาพรวมของระบบ ยิง่ ไปกว่านัน้ ผลการ
ประเมินจากการใช้เครื่องมือนี้รวบรวมข้อมูลจากกลุม่

อุตสาหกรรมทัวประเทศตามทั
่
ง้ 27ตัวชีว้ ดั
ปรากฏว่าผลทีไ่ ด้มี
ความสอดคล้องกับผลการประเมินของ The World Bank นันยิ
่ ง่
ทาให้เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพฯ ทีถ่ ูกพัฒนาขึน้ โดย ดร.
รุธริ ์ พนมยงค์ มีความน่าเชื่อถือและเป็ นทีย่ อมรับในประเทศไทย
เพิม่ ขึน้
อย่างไรก็ดกี ารประเมินประสิทธิภาพฯในประเทศไทยโดย
อาศัย 27 ตัวชีว้ ดั ทีถ่ ูกพัฒนาขึน้ นัน้ แม้ผลลัพธ์จากการประเมินจะ
เป็ นข้อมูลเชิงปริมาณทีเ่ หมาะสมกับการนามาวิเคราะห์
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละมิติ แต่การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยอาศัยตัวชีว้ ดั ตามลักษณะทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั นัน้
เป็ นการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปญั หาโดย
มิได้คานึงถึง
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับตัวชีว้ ดั อื่น เช่น การพิจารณาตัวชีว้ ดั
สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อมูลค่ายอดขาย
(Ratio
of
Transportation Cost per Sale) เป็ นการประเมินประสิทธิภาพ
และแก้ปญั หาโลจิสติกส์ในมิตขิ องต้นทุนเท่านัน้ หรือการพิจารณา
ว่าตัวชีว้ ดั ความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง
(Transportation DIFOT Rate) เป็ นการวัดประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์ในมิตขิ องความน่าเชื่อถือเพียงมิตเิ ดียว ซึง่ ในความจริง
แล้วหากต้องการประเมินตัวชีว้ ดั สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อมูลค่า
ยอดขายซึง่ เป็ นตัวชีว้ ดั ในมิตขิ องต้นทุนโดยการลดจานวนรอบใน
การขนส่งลงเพื่อทาการเพิม่ ประสิทธิภาพก็จะส่งผลกระทบต่อ
ตัวชีว้ ดั อื่นในกระบวนการโลจิสติกส์ดว้ ย เช่น การลดลงของ
จานวนรอบการส่งสินค้าจะส่งผลสืบเนื่องให้อตั ราความสามารถ
ในการจัดส่งสินค้าลดลงตามไปด้วย หรือการลดลงของจานวน
รอบในการขนส่งอาจส่งผลให้มกี ารกักตุนปริมาณสินค้าใน
คลังสินค้าทีส่ งู ขึน้ ทาให้มคี ่าใช้จา่ ยในการดูแลรักษาคลังสินค้า
สูงขึน้ ตาม กล่าวได้ว่าการเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์ตวั ชีว้ ดั ใดชีว้ ดั หนึ่งอาจส่งผลให้ตวั ชีว้ ดั ตัวอื่นๆเพิม่ ขึน้
ั
หรือลดลงตามไปด้วย
การตัดสินใจปรับปรุงแก้ปญหาแต่
ละ
ตัวชีว้ ดั เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพโลจิสติกส์โดยไม่คานึงถึงผลกระทบ
ต่อตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องจึงอาจยังไม่ดเี ท่าทีค่ วร ยิง่ ไปกว่านัน้ การ
ั ย
ประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในปจั จุบนั ยังมิได้คานึงถึงปจจั
ภายนอกอื่นๆทีม่ กี ารแปรผันตามระยะเวลาซึง่ สามารถส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ได้เช่นกัน เช่น อัตราดอกเบีย้
วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ อัตราการแลกเปลีย่ นเงินตรา เป็ นต้น
จากการศึกษาการชีว้ ดั ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในงานวิจยั
อื่นพบว่าส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการวัดประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์ในมิตดิ า้ นต้นทุน โดยอาศัยแนวคิดการประเมินผลที่
แตกต่างกันไป(ดังตารางที่ 1) เช่น การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์
จากมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added:
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EVA) จะพิจารณาจากรายรับรายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง รวมไปถึง
ค่าเสียโอกาสต่างๆ ทีน่ อกจากจะสร้างกาไรให้องค์กรแล้วควร
มีการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางธุรกิจให้แก่องค์กรด้วยหรือใน
ทิศทางเดียวกันคือการพิจารณาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของ
องค์กรด้วยแนวคิด DuPont ซึง่ เป็ นการพิจารณาผลตอบแทน
จากการลงทุนด้วยปจั จัยทางต้นทุนต่างๆในระบบโลจิสติกส์
Logistics Cost Matrix
EVA
DuPont
Cost Analysis
LSPs
MMOG/LE
Balance Score Card

ตารางที่ 1 แนวคิดทีใ่ ช้ในการชีว้ ดั ประสิทธิภาพโลจิสติกส์จากงานวิจยั

[5] Alexandre Reis Graeml

✔

[6] Fletcher, Harold D., Smith,
Darlene Brannigan
[7] Enikö LEGEZA
[8] Sara H. Elgazzar, Nicoleta S.
Tipi , Nick J. Hubbard, David Z.
Leach
[9] Kuo-Chung Shang

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

[10] Elfriede Krauth, Hans
Moonen
[11] K. Bichou and Richard Gray

✔

✔

อย่างไรก็ดกี ารวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ดว้ ยมุมมอง
ทางต้นทุนเพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่เพียงพอ การคานึงถึงมิติ
อื่นๆทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพจึงจาเป็ นสาหรับการ
ประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม ซึง่
เครื่องมือในลักษณะทีก่ ล่าวมานัน้ พบว่าถูกใช้ในงานวิจยั ของ
Elfriede Krauth, Hans Moonen ทีไ่ ด้นาเอาแนวคิด LSPs
(Logistical Service Providers) มาประเมินประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์จากความสามารถในด้านเทคโนโลยี ความพึงพอใจ
ศักยภาพของธุรกิจและผลลัพธ์ของภาคอุตสาหกรรมตามชุด
เกณฑ์การชีว้ ดั ทีไ่ ด้กาหนดไว้โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อหา
ความเป็ นไปได้ในการทากาไรให้สงู ขึน้ จากปจั จัยภายนอก
ั ยภายใน
องค์กร ทาให้เกณฑ์การวัดทีใ่ ช้ไม่ครอบคลุมถึงปจจั
องค์กรทีม่ คี วามสาคัญต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์เช่นเดียวกัน
การพัฒนากรอบความคิดเชิงระบบเพื่อช่วยในการประเมิน

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรมไทยขึน้ จึงควร
ั ยภายในองค์กรด้วนอกเหนือไปจาก
ครอบคลุมการพิจารณาปจจั
การพิจารณาในมิตทิ ส่ี าคัญเพื่อให้ได้ระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพและมีความสัมพันธ์กนั
ระหว่างตัวชีว้ ดั อย่างสมเหตุสมผล
จากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ทางผูว้ จิ ยั จึงได้จดั ทางานวิจยั นี้เพื่อศึกษาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพ

โลจิสติกส์ 9 ตัวชีว้ ดั หลัก ทีถ่ ูกพัฒนาโดย ดร. รุธริ ์ พนมยงค์ เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้มา
พัฒนาแนวความคิดเชิงระบบเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพโลจิสติกส์สาหรับ
ภาคอุตสาหกรรมของไทยโดยใช้แนวคิดของพลวัตรระบบมาแก้ปญั หาการประเมิน
ประสิทธิภาพและการสร้างแนวทางแก้ปญั หาโดยมิได้คานึงถึงความไม่สมั พันธ์กนั
ระหว่างตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพโลจิสติกส์รวมไปถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากปจั จัย
ภายนอกทีข่ น้ึ กับช่วงเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงด้วย

2. ระเบียบวิ ธีวิจยั
การพัฒนาความคิดเชิงระบบเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพด้าน
โลจิสติกส์สาหรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยนัน้
ถูกพัฒนาขึน้ ด้วย 2 ขัน้ ตอนด้วยกัน
2.1การศึกษาและวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวชี้วดั
ประสิ ทธิ ภาพโลจิ สติ กส์ตวั ชี้วดั หลัก
จากการศึกษาคูม่ อื ประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทถ่ี ูก
พัฒนาโดย ดร. รุธริ ์ พนมยงค์ พบว่า จากคูม่ อื ดังกล่าวได้ทาการ
พัฒนาตัวชีว้ ดั ขึน้ จาก 9 กิจกรรมทางโลจิสติกส์ตามแนวคิดของ
Grant et al.(2006) ใน 3 มิติ คือ มิตติ น้ ทุน มิตเิ วลา และมิติ
ความน่าเชื่อถือ ทาให้เกิดเป็ น 27 ตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพโลจิสติกส์
โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 9 ตัวชีว้ ดั หลัก (ดังพืน้ ทีแ่ รเงาของ
ตารางที่ 2) และ 18 ตัวชีว้ ดั สนับสนุน โดยพิจารณาจากตัวชีว้ ดั ที่
มีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์เป็ นเกณฑ์ดงั ตารางที่ 2
การศึกษาพบว่าตัวชีว้ ดั เหล่านัน้ สามารถวัดค่าโดยใช้
สมการทางคณิตศาสตร์แล้วนาค่าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานว่าตัวชีว้ ดั ดังกล่าวอยูใ่ นระดับใด
แล้วอาศัยข้อมูลนี้
ประกอบการตัดสินใจในการตัดสินเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์
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ตารางที่ 2 แสดง 27 ตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพโลจิสติกส์
กิ จกรรม
โลจิ สติ กส์

มิ ติต้นทุน

มิ ติเวลา

1. การวางแผน
หรือการ
คาดการณ์ความ
ต้องการของลูกค้า

สัดส่วนต้นทุน
การพยากรณ์
ความต้องการ
ของลูกค้าต่อ

รอบเวลาการ
พยากรณ์ความ
ต้องการของ
ลูกค้า

ยอดขาย

7. การบริหาร
มิ ติความ
น่ าเชื่อถือ

สินค้าคงคลัง

อัตราความ
แม่นยาการ
พยากรณ์
ความต้องการ
ของลูกค้า
(LPI 1)

(LPI 4)

รอบเวลาการ
เติมเต็ม
คาสังซื
่ อ้

รอบเวลาการ
เก็บสินค้า
สาเร็จรูป

อัตราจานวน
สินค้าสาเร็จ
รูปขาดมือ

อย่างเพียงพอ
เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ
ของลูกค้า
(LPI 5)

8. การขนส่ง
2. การให้บริการ สัดส่วนต้นทุน
แก่ลกู ค้าและ
การให้บริการ
กิจกรรมสนับสนุน ลูกค้าต่อ
ยอดขาย

สัดส่วนต้นทุน
การถือครอง
สินค้าต่อ
ยอดขาย

อัตราการ
ส่งมอบอย่าง
สมบูรณ์

สัดส่วนต้นทุน
การขนส่งต่อ
ยอดขาย

รอบเวลาการ
จัดส่งสินค้า
(LPI 7)

(LPI 6)

อัตราการส่ง
มอบอย่าง
สมบูรณ์ของ
แผนกขนส่ง
(LPI 8)

(LPI 2)
9. โลจิสติกส์
ย้อนกลับ

ตารางที่ 2 แสดง 27 ตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพโลจิสติกส์
กิ จกรรม
โลจิ สติ กส์

มิ ติต้นทุน

มิ ติเวลา

มิ ติความ
น่ าเชื่อถือ

3. การสื่อสารด้าน สัดส่วนการ
รอบเวลาการ
ลงทุนการติดตัง้
โลจิสติกส์และ
ส่งคาสังซื
่ อ้
ระบบการ
กระบวนการสังซื
่ อ้
สื่อสารภายใน ในองค์กร
องค์กรต่อ
ยอดขาย

อัตราความ
แม่นยาของ
การออกใบสัง่
ซือ้ ไปยังแผนก
อื่น

4. การจัดซือ้
จัดหา

อัตราการส่ง
มอบอย่าง
สมบูรณ์ของ

สัดส่วนต้นทุน รอบเวลา
การจัดซือ้ จัดหา
การจัดซือ้
ต่อยอดขาย

ผูผ้ ลิต
5. การจัดการ
สัดส่วนมูลค่า
เครื่องมือเครื่องใช้ สินค้าทีเ่ สียหาย
ต่างๆและการ
ต่อยอดขาย
บรรจุหบี ห่อ

รอบเวลาการ อัตราความ
ถือครองและ
เสียหายของ
การบรรจุภณ
ั ฑ์ สินค้า
สินค้า

6. การเลือกสถาน สัดส่วนต้นทุน
ทีต่ งั ้ ของโรงงาน การบริหาร
และคลังสินค้า
คลังสินค้าต่อ
ยอดขาย (LPI
3)

รอบเวลาการ
จัดเก็บสินค้า
สาเร็จรูป
ในคลังสินค้า

อัตราความ
แม่นยาของ
สินค้าคงคลัง

สัดส่วนมูลค่า
สินค้าทีถ่ ูกตี
กลับต่อ
ยอดขาย

รอบเวลาการ
รับสินค้าคืน
จากลูกค้า

อัตราการถูกตี
กลับของสินค้า
(LPI 9)

อย่างไรก็ตามคู่มอื การประเมินดังกล่าวได้แยกส่วนการ
ประเมินตัวชีว้ ดั ออกเป็ นด้านๆอย่างชัดเจน ซึง่ ในความเป็ นจริง
แล้วตัวชีว้ ดั หนึ่งอาจสามารถส่งผลให้ตวั ชีว้ ดั อื่นๆเกิดการ
เปลีย่ นแปลงในทิศทางทีต่ รงกันข้ามได้ เนื่องจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวชีว้ ดั ทีก่ ล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
2.2 แผนภูมิวงรอบเหตุและผล
ภายหลังจากทีก่ ารทาความเข้าใจระบบการสนับสนุน
การตัดสินใจทีอ่ าศัยตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพโลจิสติกส์
สามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวชีว้ ดั ได้แล้วนา
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวมาใช้ในการสร้างแผนภูมวิ งรอบเหตุและผล
(Causal Loop Diagrams: CLDs) ดังรูปที่ 1 ทีจ่ ะช่วยให้เห็น
ภาพรวมของความสัมพันธ์ของตัวแปรทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผลการ
ั ยภายในองค์กรและปจั จัยภายนอกที่
ดาเนินงานโลจิสติกส์ทงั ้ ปจจั
แปรผันตามช่วงเวลา
ในแผนภูมดิ งั กล่าวจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวชีว้ ดั ฯกับตัวแปรต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง โดย 9 ตัวชีว้ ดั หลักนัน้ จะถูก
แสดงในกล่องสีเ่ หลีย่ ม และตัวแปรทีม่ กี ารแปรผันตามระยะเวลา
จะใช้สญ
ั ลักษณ์วงกลม ในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะใช้
เครื่องหมายลูกศรแสดงความทีเ่ กีย่ วข้องจากเหตุไปสูผ่ ล โดย
ประจุบวกทีป่ ลายลูกศร หมายถึง เหตุทท่ี าให้เกิดผลในทิศทาง
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เดียวกัน อาทิเช่น สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อมูลค่ายอดขาย
และประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ยิง่ สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อ
มูลค่ายอดขายมากขึน้ ยิง่ ส่งผลให้ประสิทธิภาพโลจิสติกส์เพิม่
สูงขึน้ ตาม และประจุลบคือเหตุสง่ ผลในทิศทางทีแ่ ปรผกผัน
กับผลทีไ่ ด้รบั เช่น การเพิม่ ขึน้ ของระยะเวลาเฉลีย่ ในการ
ตอบสนองคาสังซื
่ อ้ ของลูกค้าทีย่ งิ่ มากยิง่ ทาให้
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมนัน้ ลดลง
3. อภิ ปรายผล
โดยทัวไปแล้
่
วการประเมินผลประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ของประเทศไทยถูกทาขึน้ บนพืน้ ฐานของตัวชีว้ ดั ทีม่ ี

ความสัมพันธ์กนั
และใช้ตวั ชีว้ ดั เหล่านัน้ ในการประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ให้กบั
ภาคอุตสาหกรรม แต่ในทางปฏิบตั ติ วั ชีว้ ดั เหล่านัน้ กลับถูกใช้เพิม่
ประสิทธิภาพโดยการวิธกี ารลองผิดลองถูกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ี
ต้องการ ซึง่ พฤติกรรมดังกล่าวมิได้คานึงถึงผลกระทบทีจ่ ะขึน้ กับ
ตัวชีว้ ดั อื่นๆในระบบการสร้างแผนภูมวิ งรอบเหตุและผลเพื่อช่วย
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีว้ ดั จึงน่าจะเป็ นเครื่องมีทช่ี ่วย
ประกอบการตัดสินใจเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพฯของตัวชีว้ ดั ใดชีว้ ดั
หนึ่งรวมไปถึงทัง้ ระบบ
โลจิสติกส์ให้ดขี น้ึ

ั ยทีเ่ กีย่ วข้อง
รูปที่ 1 แสดงแผนภูมวิ งรอบเหตุและผลของความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพโลจิสติกส์และปจจั
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โดยทัวไปแล้
่
วนัน้ ในภาคอุตสาหกรรมมักจะมองกาไร
เป็ นเป้าหมายใหญ่ของธุรกิจเป็นหลัก
ซึง่ ตัวแปรทีม่ ี
อิทธิพลกว่า 20% ของต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมนันก็
่
คือ
ต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์
(Logistics
Administration Cost : LAC) จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่า
ต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์นนั ้ เกิดจาก ต้นทุน 3 ส่วน
ด้วยกัน คือ ต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย
ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง และต้นทุนการขนส่ง

ส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพโลจิสติกส์อนั มีลกั ษณะ
เฉพาะทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงค่าไปตามระยะเวลา
ยกตัวอย่าง เช่น อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ (ตัวแปรถูกแสดง
โดยสัญลักษณ์วงกลมในรูปที่ 1) จะมีการเปลีย่ นแปลงค่า
ไปตามระยะเวลา และสภาวะเศรษฐกิจ
ทาให้การเปลีย่ นแปลงค่าดังกล่าวส่งผลกระทบกับ
ต้นทุนการถือครองสินค้าให้มคี ่าเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้ว่าในระบบโลจิสติกส์การ
LAC = LPI3 + LPI4 + LPI6
(1)
ปรับลดหรือเพิม่ ขึน้ ของตัวชีว้ ดั ใดๆอาจส่งผลสืบเนื่องไป
ดังนัน้ หากต้องการลดค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับทัง้ 3 ยังตัวชีว้ ดั อื่นๆให้เพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้
LPI นี้ ดังภาพที่ 1 ก็จะสามารถสร้างกาไรทีส่ งู ขึน้ ใน 4.สรุป
ขณะทีร่ ายได้เท่าเดิมได้
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเพิม่
อย่างไรก็ตาม การลดต้นทุนอาจส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพโลจิสติกส์สาหรับภาคอุตสาหกรรมของ
ตัวชีว้ ดั ในมิตอิ ่นื ยกตัวอย่างเช่น การลดต้นทุนการขนส่ง ประเทศไทยภายใต้แนวคิดพลวัตระบบโดยใช้แผนภูมิ
(LPI6) นัน้
เกิดจากการลดจานวนเทีย่ วของการขนส่ง วงรอบเหตุและผล(CLD) มาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
หากแต่การลดจานวนเทีย่ วของการขนส่งกลับทาให้อตั รา ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงของตัวชีว้ ดั
การส่งมอบสินค้า (LPI 8) อย่างสมบูรณ์ลดลง นันคื
่ อ ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทาให้ภาคอุตสาหกรรมมองเห็น
ความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้าเต็มจานวน ตรงเวลา ภาพรวมของระบบและสามารถคาดการณ์แนวโน้มทีจ่ ะ
และมีคุณภาพลดลง (ตามเครือ่ งหมายลูกศรสีแดง ดัง เกิดขึน้ ในอนาคตได้อย่างถูกต้องเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงใน
ภาพที่ 1) สามารถอธิบายเป็ นสมการได้ ดังนี้
ั ยหนึ่งในระบบ ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ แล้วระบบ
ปจั จัยใดปจจั
LPI6 = (ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการขนส่งต่อเดือน)*จานวนการส่งมอบ*12 สนับสนุ นการตัดสินใจเพื่อเพิม
่ ประสิทธิภาพโลจิสติกส์จะ
เดือน (2)
ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถเลือกปจั จัยที่
LPI8 = (จานวนการส่งมอบทีถ่ ูกต้อง ตรงเวลา/จานวนการส่งมอบ)*100 เหมาะสมในการปรับปรุงและสอดคล้องกับช่วงเวลาที่
(3)
เกิดขึน้ เพื่อให้องค์กรของก้าวขึน้ มาเป็ นผูน้ าทางธุรกิจอีก
นอกจากนี้การเพิม่ อัตราความแม่นยาในการ
ทัง้ ยังสามารถดารงอยูภ่ ายใต้สภาวะแวดล้อมทาง
พยากรณ์ความต้องการของลูกค้านัน้ (LPI1) เกิดจากการ เศรษฐกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงได้อยู่เสมอได้
พยากรณ์คาสังซื
่ อ้ ใกล้เคียงกับคาสังซื
่ อ้ จริง อันนามาซึง่
การลดลงของต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง(LPI4)
เอกสารอ้างอิ ง
(ความสัมพันธ์ดงั ลูกศรสีเขียวในรูปที่ 1) เนื่องจากการถือ [1] E. Grosvenor Plowman : Lectures on Elements of
ครองสินค้าคงคลังนัน้ จะได้รบั ผลกระทบจากการเก็บ
Business Logistics, Stanford Transportation Series,
ปริมาณสินค้าคงคลังสารองไว้เพื่อรองรับกับปริมาณ
private manuscript, 1964.
สินค้าทีค่ าดการณ์ไว้ว่าจะถูกสังซื
่ อ้
[2] The World Bank Organization. The Logistics
Performance Index and Its Indicators, p.47-50.,2014.
ไม่เพียงแต่การเพิม่ อัตราความแม่นยาในการ
พยากรณ์ความต้องการของลูกค้านัน้ (LPI1)เท่านัน้ ทีเ่ มือมี [3] Grant, D.B. (2004), “UK and US management styles
in logistics: different strokes for different folks?”,
การเปลีย่ นแปลงจะส่งผลกระทบกับต้นทุนการถือครอง
International Journal of Logistics: Research and
สินค้าคงคลัง แต่ระยะเวลาเฉลีย่ ในการจัดส่งสินค้า(LPI7)
Applications, Vol. 7 No. 3, p.181-97.
ทีใ่ ช้เวลานานขึน้ ก็สง่ ผลกระทบด้วยเช่นกัน
[4] Logistic Service Information Center : LSIC, Guide
(ความสัมพันธ์ดงั ลูกศรสีเหลือง)
ั ยทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับ
นอกเหนือไปจากปจจั
ตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทงั ้ 9 แล้ว ก็ยงั มีปจั จัยที่
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Abstract
This research presents a mathematical model in activities Logistics industry supply
chain network of frozen chicken. The objective is reduced total cost of the expenses incurred
in the supply chain. This research began with an overview of the supply chain industry frozen
chicken. The flow path of the chicken was inspected from the poultry farmers, chicken
slaughterhouse, warehouse / distribution center and ends at the store (Customer tier 1) for the
costs incurred. The research focused on the cost of the chicken, storage costs, cost of
transportation, in order to determine the appropriate level of capability and cost. In this
research, the mathematical model was created to determine the appropriate changes, activities
logistics and transport routes of the supply chain. This aimed to provide an activity planning
in logistics from poultry farmers to store many of the purchase cost and chicken slaughter of
logistics appropriately. In order to analyzes and solve the problem Lingo equations was used
to obtain the cost logistics overall supply chain. The results of a mathematical model shows
that this model will be reduce the activity costs some of reduce total cost of the supply chain
as well. It also can simplify and reduce the cost of Logistics includes over 20% of the supply
chain
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mentioned above, and as a tool to manage the
procurement of raw materials. Manufacturing
and Processing And delivery in the supply
chain of frozen chicken.

1. Introduction
More chicken meat consumption
increased. Event it is popular to eat chicken
for consumption in the market is not enough
to increased price it has turn the production
higher than the demand. For consumers as
well as the occurrence of avian influenza in
poultry meat (H5N1) allows consumers to
have confidence in the product. Make an
impact on the supply chain to stop it Jack and
the imbalance in the supply chain.
At the present, the competition of
manufacturers in the frozen chicken industry
is intense since there are many manufacturers
in this industry. The adaptation of each
manufacturer is needed for surviving in this
industry. A sustainable surviving is to
improve frozen chicken supply chain
performance. In each frozen chicken supply
chain, there are many parts concerned, such
as suppliers, manufacturer, distributors,
retailers, and customers. They connect each
other similarly to be a network. To improve
the supply chain network performance is to
redesign the supply chain network.
Additionally, cost is an important factor that
can reflect the performance of the supply
chain. Hence, the authors redesign supply
chain network for minimizing cost of frozen
chicken supply chain by using mathematical
models. In this paper, the authors focus the
network in the supply chain. They have
studied capacities, investment, and product
flow on the link. The network flow
optimization perspective for the supply chain
network design present the modeling of the
economic activities associate with Frozen
Chicken Industry network. The supply chain
network model [1] presents the supply chain
network design optimal product flow and
investment capacities for the minimized total
cost and demand at the retail outlets. [2] This
research has led to supply chain management.
The present form of the mathematical model
for the supply chain industry frozen chicken.
The main objective is to reduce operating
costs as well. Consider planning your
purchases contents of the farm and the
demand of the customers. Including the
selection of vehicles to transport the frozen
chicken and chicken different. By a special
modeling linear programming (Linear
Programming Model) to solve the problems

2. Literature Review
2.1 Supply Chain Network of Frozen
Chicken
The network design is the strategic
planning process for maximizes profit and
help to improve performance each link in the
supply chain. Objective for network design
can be each financial targets, business targets
or social and environmental targets. The
network design can help to define the optimal
number and location of facilities by deciding
the optimal number of distribution center, so
minimize total supply chain costs or improve
delivery service levels [3] present network
design project for a leading chemical
company in the European supply chain
before and after a redesign. Then, before
redesign has manufacturing plants, central
DC, local warehouse and result after redesign
have manufacturing plants, central DC, local
warehouse and a satellite. Demonstrate that,
the network reduces central DC, local
warehouse and adding a satellite. Overall,
Supply chain cost reduced after the redesign.
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Figure 1: The supply chain network design of frozen chicken industry

corresponding to at least one path joining

2.2 Network Optimization
The supply chain network design
model associate activities with product by
network. The activities in the network
include
supplier,
manufacturing,
warehouse, distribution, customer. The
chain have warehouse changed satellite
for reduse costs. [5] We assume each
supplier is represent an initial network of
activities the supplier search for associated
of link and node for minimizing cost. We
assume the supplier is consisting
manufacturing
facilities/plants;
warehouse;
distribution centers and
serves the retail outlets/demand markets
with demand give by:
. Let
the represent by graph G= [N,L], N denote
the set of node and L the set of links. The
link from firm connect manufacturing node
are denoted by:
and the link
from manufacturing node connect to
distribution center node joining with nodes
with nodes
for
. Finally, The distribution node
connects to the demand market node by:
(as in Figure 2) [2] descript
increase efficiency of supply chains by
design, distribution network and design
warehouse management, and [1] present
game theory at control capacity of the
warehouse. [5] The supply chain network
provides the top tier node to represent each
supplier and bottom tier node to represent
demand with continuance of direct link

Figure 2: The supply chain network topology G =
[N, L]
(Nagurney, 2009)

We associated with each link (as in
Figure 2) the network corresponding to
each firm is a total cost with each link. We
denote the total cost operational cost on
link a by ̂ and the total design cost by ̂
for all link.
3. Structure of Frozen Chicken
The researchers conducted a survey
of research and inquiries from various
organizations and bring new supply chain
data application is based on a solution to
reduce the costs of processes within the
supply chain.
Processing factory have purchased
broilers farm is divided into 3 sources from
farm to factory farm is a network of
factories farm outside. The Processing
factory will be purchased from farmers
outside when the broilers is not enough to
meet demand.
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Chicken and frozen chicken, it must be
borne in transportation vehicles. Model
vehicles to transport used car shuttlecock is
a six-wheel truck, pickup trucks and a
pickup truck carrying frozen chicken is
cold. Trailer Refrigerated Container The
vehicles dilate each type of
transport costs vary according to
distance. Also consider restrictions on the
transport vehicle of each type. When the
chicken has surplus capacity to Gen.
warehouse waiting to be processed into the
finished products will be put in cold
storage, waiting to be transported to
various customers.

The mathematical model used
Lingo for solving this problem. In this
research, Researchers have assumptions to
generate mathematical models.
A life chicken into the privatization
process can last more than 45 days when
not work in process at the beginning of the
calculation.
Index
I set of farm owoned by the company
I set of contract farm
J set of warehouse for chicken
J set of warehouse for frozen chicken
Vz set of vehicles size z
Parameters
CapI
Volume of chicken in farm I
CapM
The capacity of the slaughter
CapV
The capacity of the vehicle
CapW
The capacity of the warehouse k
Demand Demand of customer
Cinv
Holding costs of warehouse
CinC
Holding costs of contrainer
ClM
Costs of labor in slaughter
Ci,w
Transportation cost from fram I
to warehouse
Ci,m
Transportation cost from fram I
to slaughter
Cw,m
Transportation cost from
warehouse to slaughter
Cmw
Transportation cost from
slaughter to warehouse
Cwr
Transportation cost from
warehouse to retailer
Cvz
Cost of size vehicles
Cm
Costs manufactoring

Figure 3: Research Methodology

Decision Variable
Ei
Volume of the chicken farm
Q
Disrance
Nvz
The vehicles Vz used to
transport chickens.
Ovz
The vehicles Vz used to
transport frozen chickens.
Fm
Volume chicken was sent to
the slaughter house.
Pw
Volume chicken was sent to
the warehouse.

The figure 3 describes the supply
chain of frozen chicken the first problem
was usually caused by an imbalance of the
supply from customers demand and
investment. We generate mathematical
model for analyzing supply chain network
and used numerical example and Lingo
used to solve the model for result is
minimized total cost.
3.1 Problem Mathematical Model
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Volume frozen chicken was
sent the slaughter house.
Volume frozen chicken was
sent to the warehouse.
Volume of chicken outstanding
stock
Volume of frozen chicken
outstanding stock
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6.Conclusion
Researchers have studied the problem
of supply chain management and logistics
which occurred in the processing of frozen
chickens. The problem that is currently
faced by this industry is the efficiency of
transportation of live poultry, be it in term
of vehicle size as well as transportation
frequency. This finding has led to supply
chain management, with the aim of
planning and processing areas to meet the
needs of consumers and Integer linear
programming modeling.
Solfware Lingo The results were used
to find the optimal integer. The results of
the cost equation. 85,100 Baht /
Furthermore, the researcher has also
created a mathematical model to solve the
problem. The model does not consider
farms located outside the country where
suitable vehicles need to be selected to
transport frozen chicken. In the future,

Constrains

m
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5. Numerical Results
Performs research using Lingo 14.0
in writing, modeling, transportation and
processing of frozen chicken in finding
appropriate answers. Results of the model
shows that operating costs 89,700 baht
/lots output from the model reduces
operating costs by up to 4,600 baht / lots.
The analysis found that, when using this
model will be able to manage the transport
of the plant can be effective in reducing
costs by 20% and steel.
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investment capacity and product flow in
the optimization problem in the supply
chain network design.
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there is a possibility for these farms to
move its processing location to a forein
country where the cost is lower than that of
a local farm.
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บทคัดย่อ
ั หาการเก็บ เกี่ย วและผลิต ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานน้ า ผลไม้แ ปรรู ป ของโรงงาน
งานวิจ ัย ชิ้น นี้ ไ ด้ศึก ษาป ญ
กรณีศกึ ษาแห่งหนึ่ง ที่มกี ารผลิตน้ าผลไม้ 3 ชนิดคือ น้ าเสาวรส น้ ามัลเบอร์ร่ี และน้ าลิน้ จี่ จากการศึกษาปญั หา
เบื้องต้นพบว่า วัตถุดิบทัง้ 3 ชนิดนัน้ มีช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวที่แตกต่ างกัน ส่งผลให้เป็ นการยากที่จะบริหาร
ต้นทุนอันเกิดจาก การจัดซือ้ , การบริหารคลังสินค้าวัตถุดบิ , การผลิต และคลังสินค้าสาเร็จรูป
จากปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ทางผูว้ จิ ยั จึงได้นาเสนอแบบจาลองกาหนดการเชิงเส้นจานวนเต็มผสม เพื่อใช้เป็ น
เครื่อ งมือ ส าหรับ วางแผนห่ ว งโซ่ อุ ป ทานตัง้ แต่ ก ารจัด ซื้อ จนถึง สิน ค้า พร้ อ มส่ ง มอบให้ แ ก่ ลู ก ค้ า โดยมีก าร
ตัง้ เป้าหมายให้ต้นทุนรวมมีค่าต่ าสุด จากการหาผลลัพธ์ของแบบจาลองผ่านโปรแกรม Gurobi Solver V.6 แสดง
ให้เห็นว่าแบบจาลองสามารถวางแผนการจัดการห่วงโซ่อุปทานได้ในภาพรวม พร้อมทัง้ สามารถลดต้นทุนลงได้
10.63 % เมื่อเทียบกับการดาเนินงานของโรงงานในปจั จุบนั
คาหลัก การเก็บเกีย่ ว, การวางแผนการผลิต, โซ่อุปทานน้าผลไม้แปรรูป, กาหนดการเชิงเส้นจานวนเต็มผสม
Abstract
This research studies the problems of harvesting and processing of fruits juice with case study
plant. The products consist by 3 types of fruits juice, the Passion fruit juice, Mulberry juice and Lychee
juice. Period of these fruits are different. Currently, Plant has inefficient harvesting and production
planning of fruits juice. Moreover, the production cost is high.
From the above problems, it can be seen that planning is very complex therefore, this research
is developed a mixed-integer linear programming (MILP) model to solve these problems and used as a
decision support tool for harvesting and production planning. As a result of Excel Premium Solver, it
presented that total cost is reduced by 10.63 % when compared with current operation.
Keywords: Harvesting, Production planning, Fruits juice Supply, Mixed integer linear programming
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1. บทนา
โรงงานแปรรูปน้ าผลไม้แห่งหนึ่งได้ดาเนินกิจการ
ผลิตน้ าผลไม้ 3 ชนิดคือ น้ าเสาวรส น้ ามัลเบอร์ร่ี และน้ า
ลิ้นจี่ โดยในปจั จุบนั การผลิตน้ าผลไม้ จาเป็ นต้องจัดซื้อ
ผลไม้ ใ ห้ ม ากที่สุ ด เพื่อ ป้ องกัน การขาดแคลนวัต ถุ ดิบ
เนื่องจากผลไม้แต่ ละชนิ ด มีช่วงเวลาในการเก็บ เกี่ยวที่
แตกต่ างกัน ทาให้เกิดต้นทุนในส่วนของการจัดซื้อและ
คลังสินค้ามากเกินความจาเป็ น
จากปญั หาดังกล่าว ทางผูว้ จิ ยั จึงได้สร้างแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยวางแผนการจัดหาวัตถุดบิ และ
ผลิตในโซ่อุปทานน้าผลไม้แปรรูป ให้มตี ้นทุนรวมต่ าทีส่ ุด
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
เพียงพอ

จานวนเต็มผสม ไปประยุกต์ใช้กบั การวางแผนการผลิต
ในโรงงานน้ าแข็ง โดยแบ่ งออกเป็ น 4 ไตรมาส พบว่ า
ต้น ทุ น การวางแผนการผลิต รวมลดลงร้อ ยละ 17.76,
22.57, 17.72 และ 21.69 ตามลาดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ
20.28 ต่ อ ปี เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ต้ น ทุ น การผลิต ในปี
เดี ย วกั น จากตั ว อย่ า งงานวิ จ ั ย ที่ ก ล่ า วมาพบว่ า
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ถูกนาไปใช้แก้ปญั หาต่ างๆ
และยังเป็ นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในการวางแผน
ต่างๆ ได้อกี ด้วย

2. ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กา รจั ด กา รห่ ว งโ ซ่ อุ ป ท า น คื อ กา รจั ด กา ร
กระบวนการทุก ขัน้ ตอน นับ ตัง้ แต่ ก ารนาเข้า วัตถุ ดิบ สู่
กระบวนการผลิต กระบวนการสังซื
่ อ้ จนกระทังส่
่ งสินค้า
ถึงมือลูกค้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
[1] โดยป จั จุ บ ัน แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ถู ก น าไป
ประยุ ก ต์ใ ช้ก ับ การแก้ปญั หาต่ างๆ รวมถึง การวาง
แผนการผลิต ในอุ ต สาหกรรมอาหาร การเกษตร และ
เครื่องดื่ม [2] อาทิเช่น งานวิจยั ของ ศนิ มิเดหวัน และ
ประไพศรี สุทศั น์ ณ อยุธยา [3] ได้จดั ทางานวิจยั การเพิม่
ประสิทธิภาพของการจัดการคลังวัต ถุ ดิบและลดต้นทุ น
การผลิต กรณีศกึ ษาโรงงานอาหารสัตว์ ได้นาแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปญั หา พบว่ามี
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ลดลง จ า ก 4 4 ,6 3 1 ,0 2 0 .7 บ า ท เป็ น
41,422,928.5 บาท งานวิจยั ของเอกชัย แผ่นทอง และ
อภิศ ัก ดิ ์ วิท ยาประภากร [4] ได้น าแบบจ าลองเชิง เส้น
Fi ,tj

จัดหาวัต ุดบิ

ปลกเ ง

Mit

แปรรปนาผลไม้
แข้มข้น

3. กระบวนการผลิ ตน้าผลไม้แปรรูป
จากการศึกษากระบวนการผลิตน้ าผลไม้แปรรูป
ซึ่ง แสดงดัง รู ป ที่ 1 นั น้ เริ่ม ต้ น จาก กระบวนการจัด หา
วัตถุดบิ โดยโรงงานจะรับวัตถุดบิ ( Fi ,tj ) คือ เสาวรส, ลิน้ จี่
และมัลเบอร์ร่ี จาก 3 แหล่งหลักๆ ประกอบด้วย 1.แปลงที่
ปลูกเอง 2.แปลกทีจ่ า้ งปลูก และ 3.พ่อค้าคนกลาง จากนัน้
นาวัตถุดบิ ทัง้ หมดทีจ่ ดั หาได้ ( Mit ) ไปตรวจสอบคุณภาพ
, ล้างทาความสะอาด, ปอกเปลือกแล้วแปรรูปเป็ น น้ า
ผลไม้เข้มข้น ( C it ) ซึง่ น้าผลไม้เข้มข้นทีไ่ ด้จะถูกส่งไปแปร
รูป ( CP1it ) เป็ นน้ าผลไม้พร้อมดื่ม ( CP 2it ) ต่ อไป แต่ ถ้า
น้ าผลไม้เข้มข้น มีมากเกินกาลังการผลิต ( CSit ) ก็จะ
ถูกนาไปเก็บไว้ในห้องเย็น ( CIit ) ก่อนเพื่อรอการผลิตใน
วันถัดไป ( CE it ) ส่วนน้ าผลไม้พร้อมดื่ม
( CP 2it ) ที่
ผลิตได้จะเข้าสู่กระบวนการบรรจุขวด ( BJit,k ) โดยแยก
ออกเป็ นขวดขนาด 420 มิ ล ลิ ลิ ต ร และขนาด 750
มิลลิลติ ร แล้วบรรจุลงกล่องลังแล้วนาไปเก็บในคลังสินค้า
( BIit,k ) เพื่อ รอส่ง มอบให้ก ับ ลูก ค้า ( Deit,k ) ต่ อ ไป ซึ่ง ใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ก็
จะคิดเป็ นต้นทุนค่าเสียโอกาส ( BC it,k )

C it CP1it แปรรปนาผลไม้ CP 2 it
พร้ มดม

บรรจุขวด

BJit, k

CE it
CS
t
คลังวัต ุดบิ ( CIi )
t
i

จ้างปลก
พ ค้าคนกลาง

รูปที่ 1 กระบวนการผลิตน้าผลไม้แปรรูป
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คลังสินค้า

BC it, k
จ้างเหมา

BIit, k

ลกค้า ( Deit, k )
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4. แบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical
Model)
จากการศึกษากระบวนการผลิตน้ าผลไม้แปรรูป
ของโรงงานกรณี ศึ ก ษา ผู้ วิ จ ั ย ได้ น าข้ อ มู ล มาสร้ า ง
แ บ บ จ า ล อ ง ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ โ ด ย มี ข้ อ ส ม ม ติ
(Assumptions) ดังนี้
1. ผู้จ ัด หาวัต ถุ ดิบ มีค วามพร้อ มในการหา
วั ต ถุ ดิ บ ตลอดช่ ว งเวลาที่ พิ จ ารณา ก าหนดให้ ช่ ว ง
ระยะเวลาในการวางแผนการผลิต คือ 365 วัน หรือรายปี
2. เครื่อ งจัก รทุ ก เครื่อ งมีค วามพร้อ มและ
สามารถผลิต ได้ เ ต็ ม ก าลัง การผลิ ต ตลอดช่ ว งเวลาที่
พิจารณา
3. กาหนดให้แต่ละกระบวนการผลิตไม่มสี นิ ค้า
คงค้าง (WIP) อยู่ในกระบวนการ และไม่มสี นิ ค้าคงคลัง
ค้างอยู่ในตอนเริม่ ต้นของกระบวนผลิต

CIit
CE it

BJit, k

BIit,k
BC it,k

ปริม าณน้ า ผลไม้เ ข้ม ข้น ชนิ ด ที่ i ในห้อ งเย็น ใน
วันที่ t
ปริม าณน้ า ผลไม้เ ข้ม ข้น จากห้อ งเย็น ชนิ ด ที่ i ที่
นาไปแปรรูปในวันที่ t
ปริมาณน้าผลไม้พร้อมดื่มชนิดที่ i บรรจุขวดขนาด
ที่ k ทีผ่ ลิตในวันที่ t
ปริมาณน้าผลไม้พร้อมดื่มชนิดที่ i บรรจุขวดขนาด
ที่ k ทีจ่ ดั เก็บในคลังสินค้าในวันที่ t
ปริมาณน้ าผลไม้พร้อมดื่มชนิดที่ i ขนาดที่ k ที่
เสียโอกาสในวันที่ t

กิโลกรัม
กิโลกรัม
ลัง
ลัง
ลัง

นอกจากนี้ ผู้ วิ จ ั ย ยั ง ได้ ก าหนดตั ว แปรที่ ใ ช้
ตัดสินใจ (Binary variables) สาหรับเลือกใช้ห้องเย็น
สาหรับเก็บรักษาน้าผลไม้เข้มข้น ดังต่อไปนี้
1

เมื่อเลือกใช้ห้องเย็นสาหรับเก็บรักษาน้ าผลไม้เข้มข้น ใน
วันที่ t

WH t

0 อื่นๆ
4.1 ดัชนี (Indices and sets)
I

กลุ่มของผลิตภัณฑ์

J

กลุ่มของรูปแบบในการจัดหาวัตถุดบิ

4.3 ค่าพารามิ เตอร์ (Parameters)

i = {เสาวรส, ลิน้ จี่, มัลเบอร์ร}่ี

หน่วย

Cost1i , j

j = {แปลงปลูกเอง, แปลงจ้างปลูก, พ่อค้าคนกลาง}
กลุ่มขนาดของขวด ทีใ่ ช้ในการบรรจุ

K

Cost 2i

k = {420 มิลลิลติ ร, 750 มิลลิลติ ร}

i

กลุ่มของช่วงเวลาในการวางแผนการเก็บเกีย่ วและผลิต

T

Cost 3i

t = {1, 2, 3, …., 365}

Cost 4 k

4.2 ตัวแปรตัดสิ นใจ (Decision Variables)
เพื่อการวางแผนการเก็บเกี่ยว, จัดหาวัตถุดบิ
และตัดสินใจในกระบวนการผลิตน้ าผลไม้แปรรูป ผู้วจิ ยั
ได้กาหนดตัวแปรตัดสินใจ ดังต่อไปนี้

Cost 5
Cost 6
Cost 7i ,k

หน่วย
t
i, j

F

M

t
i

C it
CSit
CP1it

CP 2 it

ปริมาณวัตถุดิบชนิดที่ i จากรูป แบบการจัดหาที่
j ในวันที่ t
ปริมาณวัตถุดบิ ชนิดที่ i ทัง้ หมดที่จดั หาได้ในวันที่

Cap1i , j

กิโลกรัม

ต้นทุนของการผลิตน้ าผลไม้พร้อมดื่มชนิด
ที่ i
ต้น ทุ น การบรรจุ ภ ัณ ฑ์น้ า ผลไม้พ ร้อ มดื่ม
ขนาดที่ k
ต้นทุนของใช้หอ้ งเย็นเก็บรักษาน้าผลไม้
ต้นทุนการจัดเก็บผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้พร้อม
ดื่ม
ต้ น ทุ น ของผลิต ภัณ ฑ์น้ า ผลไม้ พ ร้ อ มดื่ ม
ชนิดที่ i ขนาดที่ k ทีเ่ สียโอกาส
ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบชนิด ที่
i จากรูปแบบการจัดหาที่ j

Cap2
Rat1i

ความจุของห้องเย็น

กิโลกรัม

Rat 2i

กิโลกรัม

Rat 3k

กิโลกรัม

Deit,k

สัดส่วนของการผลิตน้ าผลไม้พร้อมดื่มชนิด
ที่ i
สัดส่วนของบรรจุน้ าผลไม้พร้อมดื่ม ลงขวด
ขนาดที่ k
ปริม าณความต้ อ งการน้ า ผลไม้พ ร้ อ มดื่ม
ชนิดที่ i ขนาดที่ k ในวันที่ t

กิโลกรัม

t

ปริม าณน้ า ผลไม้ เ ข้ม ข้น ชนิ ด ที่ i ที่แ ปรูป ได้ ใน
วันที่ t
ปริมาณน้ าผลไม้เข้มข้นชนิดที่ i ที่ส่งไปเก็บไว้ใน
ห้องเย็น ในวันที่ t
ปริมาณน้าผลไม้เข้มข้นชนิดที่ i ทีน่ าไปแปรรูป ใน
วันที่ t
ปริมาณน้ าผลไม้พร้อมดื่มชนิดที่ i ที่ผลิต ในวันที่

ต้ น ทุ น การซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ชนิ ด ที่ i จาก
รูปแบบการจัดหาที่ j ในวันที่ t
ต้นทุนของการผลิตน้ า ผลไม้เข้มข้นชนิดที่

กิโลกรัม

สัดส่วนของการผลิตน้ าผลไม้เข้มข้นชนิดที่

i

4.4 สมการเป้ าหมาย (Objective function)

t
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บาท/กิโลกรัม
บาท/กิโลกรัม
บาท/กิโลกรัม
บาท/ขวด
บาท/วัน
บาท/ขวด/วัน
บาท/ขวด
กิโลกรัม
กิโลกรัม

%
%
%
ลัง

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

สมการเป้ าหมายเพื่อ หาต้ น ทุ น ในการจัด หา
วัตถุดบิ การผลิต และบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้มคี ่าใช้จ่ายต่ าที่สุด
และได้ผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้เพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า สามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้

i

C



i

j

t

i

C

i



t

 
i

C



=  Cost 4 k  BJ
k

i

t

t
i ,k

t

t
i

i

t



t

k



t
 Fi , j  Cap1i , j



t

k

k

i

t

t
i ,k

k

i

t



k

t

1

i , j

(2)

ปริมาณวัตถุดบิ จาก แปลงปลูกเอง, แปลงจ้าง
ปลูก และจากพ่อค้าคนกลาง รวมในแต่ ละวัน แสดงดัง
สมการที่ (3)
t
t
 Fi , j = Mi
j

 i ,t

(3)

เมื่อได้วตั ถุดบิ เสาวรส, มัลเบอร์ร่ี และลิน้ จี่ แล้ว
ก็จะนาไปผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ, ล้างทา
ความสะอาด, ปอกเปลือ ก แล้วแปรรูปเป็ น น้ า ผลไม้
เข้มข้น แสดงดังสมการที่ (4)

CInventory = Cost 5 WH t  Cost 6 BIit,k
i

t
i

t

4.5 สมการข้อจากัด (Constraints)
ข้อจากัดของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับ
กระบวนการผลิต น้ า ผลไม้ ช นิ ด ต่ า งๆ มีร ายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
ในซือ้ วัตถุดบิ เสาวรส, มัลเบอร์ร่ี และลิน้ จี่ ต้อง
ไม้เกินความสามารถของผูจ้ ดั หา แสดงดังสมการที่ (2)

ต้นทุนสินค้าคงคลัง (Inventory cost)
ต้นทุนสินค้าคงคลังประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การเปิ ด ใช้ห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาน้ าผลไม้เข้ม ข้น และ
ต้นทุนการเก็บผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้พร้อมดื่มที่รอส่งมอบ
ให้กบั ลูกค้า อธิบายได้ดงั นี้

t

i

i

t
 Cost 7 i ,k  BC i ,k

ต้นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packing cost)
ต้นทุนการบรรจุภณ
ั ฑ์พิจารณาจากปริมาณน้ า
ผลไม้พ ร้อ มดื่ม มุ ก ชนิ ด ที่บ รรจุ ล งขวดทัง้ ขนาด 420
มิลลิลติ ร และ 750 มิลลิลติ ร สามารถอธิบายได้ดงั นี้
P acking

t

Cost 5 WH t  Cost 6 BIit,k 

=  Cost 2i  C   Cost 3i  CP2
t
i

j

i

ต้นทุนการผลิต (Production cost)
ต้นทุนการผลิตพิจารณาจากปริมาณ เสาวรส,
เมลเบอร์ร่ี และลิน้ จี่ ทีผ่ ลิตเป็ นน้ าผลไม้เข้มข้นและพร้อม
ดื่มทีผ่ ลิต สามารถอธิบายได้ดงั นี้
Pr oduction



Min Z =  Cost1i , j  Fi ,tj   Cost 2 i  C it 



=  Cost1i , j  F



t

 

  Cost 3  CP 2     Cost 4  BJ  

ต้นทุนการจัดหาวัตถุดบิ (Procurement cost)
ต้นทุนการจัดหาวัตถุ ดบิ พิจารณาจากปริมาณ
เสาวรส, เมลเบอร์ร่ี และลิน้ จี่ ทีซ่ อ้ื ทัง้ หมด อธิบายได้ดงั นี้
t
i, j

k

สมการเป้าหมายของงานวิจยั นี้ คือ การวางแผน
การผลิต ให้มีต้น ทุ น รวมต่ า ที่สุด สามารถอธิบ ายได้ด ัง
สมการที่ (1)

Z = CPr ocurement + CPr oduction + CPacking + CInventory + COpportunity

Pr ocurement



COpportunity =  Cost 7i ,k  BC it,k

t

ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost)
ต้ น ทุ น ค่ า เสี ย โอกาสพิ จ ารณาจากปริ ม าณ
ผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้ สามารถอธิบายได้ดงั นี้

Rat1i Mit = C it
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 i ,t

(4)
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ซึ่งน้ าผลไม้เข้มข้นที่ได้จะถูกส่งไปแปรรูปเป็ น
น้ าผลไม้พร้อมดื่ม แต่ถ้าน้ าผลไม้เข้มข้นมีมากเกินกาลัง
การผลิตก็จะถูกนาไปเก็บไว้ในห้องเย็นเพื่อรอการผลิตใน
วันถัดไป แสดงดังสมการที่ (5)
C it = CP1ti + CSit

 i ,t

BIit,k = BIit,k-1 + BJit,k + BCit,k - DEit,k

(5)

t

 BIi ,k  Cap4

โดยปริมาณน้ าผลไม้เข้มข้นที่ถูกเก็บไว้ในห้อง
เย็น แสดงดังสมการที่ (6)
 i ,t

(6)

(7)
น้ าผลไม้เข้มข้นทีผ่ ลิตได้ในแต่ละวัน รวมกับ น้ า
ผลไม้เข้มข้นทีเ่ ก็บรักษาไว้ในห้องเย็น จะถูกนาไปแปรรูป
เป็ นน้าผลไม้พร้อมดื่ม แสดงดังสมการที่ (8)
Rat 2i ( CP1ti + CEit ) = CP2ti

 CP 2 Cap3
i

(12)

 i ,t

5. ผลลัพธ์การคานวณ (numerical results)
หลัง จากสร้ า งแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์
สาหรับ การวางแผนการจัดหาวัตถุ ดบิ และผลิตน้ าผลไม้
แปรรู ป ที่ต่ า ที่สุ ด เรีย บร้อ ยแล้ว ผู้วิจ ัย ได้ใ ช้โ ปรแกรม
Gurobi solver engine version 6.0 [5] ในการหาผลลัพธ์
ทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด (Optimal Solution) ผลลัพธ์การคานวณ
แสดงดังตารางที่ 1

(8)

t

ตารางที่ 1 ต้นทุนการจัดหาวัตถุดบิ และผลิตน้าผลไม้แปรรูป
ผลิ ตภัณฑ์
ต้นทุน (บาท/ปี )
น้าเสาวรส
1,351,723
น้ามัลเบอรี่
1,719,473
น้าลิ้ นจี่
645,813
รวม
3,717,011

(9)

จากนัน้ นาน้ าผลไม้พร้อมดื่มที่ผลิตได้ ไปผ่า น
กระบวนการบรรจุภณ
ั ฑ์ลงขวด ซึง่ มีขนาด 420 มิลลิลติ ร
และขนาด 750 มิลลิลติ ร แล้วบรรจุลงกล่องลัง แสดงดัง
สมการที่ (10)
Rat 3k CP2ti = BJit,k

 i ,t

 i ,t

โดยปริมาณน้ าผลไม้พร้อมดื่มทีผ่ ลิตได้ ต้องไม่
เกิน ความสามารถในการผลิตของเครื่องจัก ร แสดงดัง
สมการที่ (9)
t
i 

k

ชนิ ด ของตัว แปรตัด สิน ใจ แสดงดัง สมการที่
(13), (14) และ (15)
Fi ,tj , Mit , Cit , CSit , CEit , CIit , CP1it , CP2it  0
 i , j ,t (13)
BJit,k , BIit,k , BC it,k  0 and Integer
 i ,k ,t (14)
t
 i ,k ,t (15)
WH 0,1

และปริมาณน้ าผลไม้เข้มข้นทีจ่ ดั เก็บ จะต้องไม่
เกินความจุของห้องเย็น แสดงดังสมการที่ (7)
CIit  Cap2 WH t

(11)

และปริมาณน้ าผลไม้พร้อมดื่มที่จดั เก็บ จะต้อง
ไม่เกินความจุของคลังสินค้า แสดงดังสมการที่ (12)

i

CIit = CIit -1 + CSit - CE it

 i ,t

 i ,k ,t

จากตารางที่ 1 พบว่าผลลัพธ์ จากการคานวณ
ต้นทุนรวมของแบบจาลองเท่ากับ 3,717,011 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับการดาเนินงานของโรงงาน จากเดิมซึง่ มี
ต้นทุนเท่ากับ 4,200,000 จะเห็นได้ว่าสามารถลดต้นทุน
รวมได้ 482,989 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 11.5 % แสดง
ดังรูปที่ 2

(10)

โดยน้ าผลไม้พร้อมดื่มที่ผลิตได้จะถูก นาไปเก็บ
ในคลังสินค้า เพื่อรอส่งมอบให้กบั ลูกค้าต่อไป ซึง่ ในกรณี
ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ก็จะ
คิดเป็ นต้นทุนค่าเสียโอกาส แสดงดังสมการที่ (11)
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แผนการจัดซื้อและผลิตน้ า น้ าผลไม้แปรรูปและมีต้นทุน
รวมลดลง 11.5 % เมื่อเทียบกับรูปแบบการดาเนินงาน
ของโรงงาน
สาหรับงานวิจยั ในอนาคตทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจจะพัฒนา
ต่ อคือ การวางแผนการปลูกและเก็บ เกี่ยวผลผลิต และ
การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
เอกสารอ้างอิ ง
[1] Chopra, S. and Meindl., P. (2012). Supply chain
management (3rd ed.). New Jersey: Prentice
Hall.
[2] มานพ วราภักดิ,์ การวิจยั ดาเนินการ, สานักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
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2556
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รูปที่ 2 เปรียบเทียบต้นทุนรวม

จากการวิเ คราะห์ ผ ลการวิจ ัย พบว่ า ต้ น ทุ น ที่
ลดลงอย่างชัดเจนคือ ต้นในการจัดหาวัตถุดบิ และต้นทุน
สินค้าคงคลัง โดย ต้นทุนวัตถุดบิ ลดลง 472,072 บาท คิด
เป็ น 21.7 % และต้นทุนสินค้าคงคลังลดลง 10,349 บาท
คิดเป็ น 18.6 % โดยสาเหตุสาคัญที่ทาให้ต้นทุนทัง้ สอง
ส่วนนี้ลดลงคือ การวางแผนจัดซื้อวัตถุดบิ และเก็บสินค้า
ผ่านตัวแบบทางคณิตศาสตร์จะมีการจัด ซื้อและจัดเก็บ
สินค้าที่พ อดีก ับความต้องการ แตกต่ างจากแบบเดิม ที่
จัดซือ้ ให้มากทีส่ ดุ เพื่อป้องกันการขาดวัตถุดบิ ส่วนต้นทุน
อื่นๆ ไม่แตกต่างจากเดิม
6. สรุปผลการวิ จยั
งานวิจยั นี้ได้สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
กาหนดการเชิงเส้นจานวนเต็มผสม (MILP) สาหรับการ
วางแผนการจัดหาวัตถุดบิ และผลิต ในโซ่อุปทานน้ าผลไม้
แปรรู ป ซึ่ง พบว่ า แบบจ าลองที่ส ร้า งขึ้น สามารถวาง

213

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

การจัดเส้นทางสาหรับงานบริ การซ่อมบารุง
กรณี ศึกษาบริ ษทั ให้บริ การคาปรึกษาและซ่อมบารุงระบบนิ วเมติ กส์และไฮดรอลิ ค
Routing maintenance service:
A case study of company provides consulting and maintenance of pneumatic
and hydraulic.
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Department of Industrial Engineering,Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of
Technology Isan, Muang, Nakhonratchasima, 30000, E-mail: cnetsuepsai@outlook.com*
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาแนวทางการจัดเส้นทางสาหรับงานซ่อมบารุงของกรณีศกึ ษา ซึง่ เป็ นบริษทั ให้บริการคาปรึกษาและ
ซ่อมบารุงระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิค ปญั หาการจัดเส้นทางสาหรับการให้บริการคาปรึกษาและซ่อมบารุงที่ได้
กาหนดขึน้ ในงานวิจยั นี้มลี กั ษณะเป็ นปญั หาเส้นทางเดินของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem: TSP) และ
มีลกู ค้าทีต่ อ้ งให้บริการจานวน 25 ราย วัตถุประสงค์ของปญั หานี้เพื่อกาหนดเส้นทางการให้บริการลูกค้าโดยมีระยะทาง
ทีส่ นั ้ ทีส่ ดุ เพื่อให้ตน้ ทุนเดินทางต่าทีส่ ดุ สาหรับวิธกี ารแก้ปญั หาผูว้ จิ ยั ได้ทดลองแก้ปญั หา ด้วยวิธฮี วิ ริสติกส์ 2 แบบ คือ
การหาคาตอบทีใ่ กล้เคียงทีส่ ุด (Nearest Neighbor Heuristics) และอัลกอริทมึ แบบประหยัด (Saving Algorithm)
ผลลัพธ์การแก้ปญั หาพบว่า คาตอบจากอัลกอริทมึ แบบประหยัดและการหาคาตอบทีใ่ กล้เคียงทีส่ ุด ให้คาตอบที่ดกี ว่า
วิธกี ารจัดเส้นทางแบบเดิม โดยวิธอี ลั กอริทมึ แบบประหยัดและการหาคาตอบทีใ่ กล้เคียงทีส่ ุด สามารถลดระยะทางการ
ให้บริการจากเดิมมีระยะทาง 1198.30 กิโลเมตร เหลือ 464.31 กิโลเมตร และ 536.99 กิโลเมตร ตามลาดับ
คาสาคัญ : การจัดเส้นทางบริการ, ฮิวริสติกส์, อัลกอริทมึ แบบประหยัด, วิธกี ารหาคาตอบทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ
Abstract
This research study the guidelines for routing maintenance of case studies. This is the company provides
consulting and maintenance of pneumatic and hydraulic. The routing for providing consulting and
maintenance, as set forth in this research looks into the path of a salesman (Traveling Salesman Problem:
TSP) and the customer quantity is 25 factories. The purpose of the issue routing to providing customers with
the shortest distance possible for lowest-cost. The routing in a solution researchers have demonstrated to
solve the problem with a heuristic series 2 model is to find answer the closest (Nearest Neighbor Heuristics)
and algorithms for cheap (Saving Algorithm). The result solve the solution found answers is the Saving
Algorithm and Nearest Neighbor Heuristics is a better answers than traditional routing methods. By the way
the Saving Algorithm and Nearest Neighbor Heuristics. Can shorten the service from a distance 1198.30
kilometers, the Saving Algorithm is 464.31 kilometers and Nearest Neighbor Heuristics is 536.99 kilometers.
Keywords: Service routing, heuristics, Saving Algorithm, Nearest Neighbor Heuristic.
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1. บทนา
ในปจั จุบนั การแข่งขันทางการค้ามีความเข้มข้นมาก
ขึน้ อีกทัง้ ต้นทุนด้านพลังงานเชือ้ เพลิงซึง่ เป็ นต้นทุนสาคัญ
ในการขนส่ง นับวันมีแ นวโน้ มที่จะสูงขึ้น อย่า งต่ อ เนื่อ ง
ส่งผลให้บริษัทให้คาปรึกษา และจาหน่ ายสินค้ามีความ
จาเป็ นต้องวางแผนการขนส่งทีเ่ หมาะสม เพื่อสามารถลด
ระยะทางในการเดินทาง ทัง้ นี้เพื่อให้ตน้ ทุนในการเดินทาง
ลดลง และเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันให้สงู ขึน้ [1] ,
[2]
บริษทั กรณีศกึ ษาตัง้ อยู่ท่ี จ. นครราชสีมา ให้บริการ
เกี่ยวกับงานให้คาปรึกษาและซ่อมบารุงระบบนิวเมติกส์
และไฮดรอลิค เพื่อให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรมและ
บริษทั ทีม่ กี ารใช้งานเกีย่ วกับอุปกรณ์เครื่องมือทีใ่ ช้ระบบ
นิวเมติกส์และให้ไฮดรอลิค บริษทั กรณีศกึ ษาได้มที มี งาน
วิศวกรทีม่ คี วามชานาญเกีย่ วกับงานซ่อมบารุงและระบบ
นิว เมติก ส์ไ ฮดรอลิคสามารถออกแบบระบบนิ วเมติก ส์
และไฮดรอลิก และติด ตัง้ ได้เ ป็ น อย่ า งดี กรณี ศึก ษามี
ลู ก ค้ า ที่ ส า คั ญ อ ยู่ 25 ร า ย แ ล ะ ตั ้ ง อ ยู่ ใ น เ ข ต
จังหวัดนครราชสีมา การบริการหลังการขายเป็ นกิจกรรม
หนึ่งที่สาคัญของบริษัทกรณีศกึ ษาคือ การให้คาปรึกษา
และการบ ารุ ง รัก ษาแก่ ลู ก ค้า แต่ จ ากการศึก ษาข้อ มู ล
เบื้ อ งต้ น พบ ว่ า กรณี ศึ ก ษ าไม่ มี ก ารจั ด แ ผนกา ร
เดินทางการบริการอย่างมีประสิท ธิภาพ กล่าวคือการ
จั ด ท าแผนเส้ น ทางการออกบริ ก ารลู ก ค้ า บริ ษั ท
กรณีศกึ ษาจะอาศัยประสบการณ์ในการกาหนดลาดับและ
เส้ น ทาง จึง ส่ ง ผลให้ ก ารจัด เส้น ทางดัง กล่ า วมีร ะยะ
ทางไกล ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน และบางครัง้
จะต้องแบ่งเส้นทางการบริการออกเป็ นสองกลุ่ม จึงส่งผล
ให้ปจั จัยด้านระยะทางในการให้บริการเป็ นปจั จัยสาคัญ
ทีม่ ผี ลต่อต้นทุนของบริษัท ดัง้ นัน้ จึงมีความจาเป็ นอย่าง
ยิ่ง ที่ จ ะต้ อ งมีก ารศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธีก ารที่ เ หมาะสม เพื่ อ
นาไปใช้ในการจัดเส้นทางการบริการให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดและต้นทุนต่าทีส่ ดุ
จากการศึกษาปญั หาดังกล่าว จัดได้ว่าเป็ นปญั หา
การเดินทางของพนักงานขาย (Traveling salesman
ั หาที่ เ ป็ น ป ญ
ั หาที่
problem : TSP) ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในป ญ
ได้รบั ความสนใจจากนักวิจยั อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา
ยาวนานในการพัฒนาวิธีการในการหาคาตอบให้ดีและ
รวดเร็ว โดยปญั หา TSP นี้เป็ นปญั หาทีท่ าการตัดสินใจ
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หาเส้น ทางการเดิน ทางเมื่อ มีเ มือ งหรือ สถานที่ท่ีต้ อ ง
เดินทางไปจานวน N เมืองการเดินทางจะเดินทางจาก
เมืองใดเมืองหนึ่งในจานวน N เมือง โดยเส้นทางการ
เดินทางนัน้ ๆ จะต้องเดินทางผ่านเมืองทุกเมืองใน N และ
กลับมาที่เมืองทีท่ าการเริม่ ต้นในการเดินเหมือนการเดิน
วนรอบ
ในงานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอวิธกี ารแก้ไข
ปญั หาการจัดเส้นทางบริการของบริษัทกรณีศกึ ษา โดย
วิธอี ลั กอริทมึ แบบประหยัด (Saving Algorithm) และการ
หาค าตอบที่ ใ กล้ เ คี ย งที่ สุ ด (Nearest
Neighbor
Heuristics) เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท กรณี ศึ ก ษา สามารถเลื อ ก
เส้นทางการขนส่งทีม่ ตี น้ ทุนต่าทีส่ ดุ
2. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ั หาการเดิน ทางของพนั ก งานขาย (Traveling
ปญ
salesman problem : TSP) เป็ นการเดินทางจาก
จุดเริม่ ต้นไปยังตาแหน่ งทีก่ าหนดและกลับมายังตาแหน่ ง
เริม่ ต้นอีกครัง้ โดยจะวิเคราะห์เพื่อหาเส้นทางการเดินทาง
ที่ส ัน้ ที่สุ ด [6]
ซึ่ง ในอดี ต มี นั ก วิ จ ัย หลายท่ า นได้
ทาการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้
ปภัสสร สุขาบูรณ์ [3] ได้วเิ คราะห์และออกแบบการ
กระจายโลหิต โดยใช้ระบบการจัด เส้นทางเดินรถด้ว ย
คอมพิ ว เตอร์ จากศู น ย์ บ ริก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ ให้ ก ับ
โรงพยาบาลต่ า งๆ ในเขตพื้น ที่ก รุ งเทพและปริม ณฑล
การวิเ คราะห์ส ถานการณ์ ป จั จุ บ นั พบว่ า ในแต่ ละวัน มี
โรงพยาบาลประมาณ 80 แห่ ง ส่งยานพาหนะนานาชนิ ด
มาขอรับโลหิตจากศูนย์ฯ วันละหลายเที่ยว แต่ ละเที่ยว
ได้รบั โลหิตไประหว่าง 1 ถึง 300 ถุง จึงเห็นได้ชดั เจนว่า
ทุกวันจะมีปริมาณรถเทีย่ วเปล่าเกิดขึน้ มากมายทัง้ ขาไป
และขากลับ ซึ่งบรรทุกได้น้อยมากเมื่อเทียบกับความจุ
ของยานพาหนะ ดัง นัน้ งานวิจ ัย นี้ จึง พัฒ นาโปรแกรม
สาหรับจัดเส้นทางการกระจายโลหิต ด้วยวิธฮี วิ ริสติกแบบ
Saving algorithm ซึ่งเป็ นวิธกี ารที่ไม่ซบั ซ้อนมากนัก
และใช้เวลาในการประมวลผลน้ อย โดยกาหนดข้อจากัด
ทางด้านระยะทาง และความจุของรถขนส่งโลหิตได้ตามที่
ต้องการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ระยะทางการขนส่ง
โดยรวมต่ า ที่สุด ผลการวิเ คราะห์พบว่ าการจัดเส้นทาง
ใหม่ดว้ ยวิธกี าร Heuristic นัน้ สามารถลดระยะทางลงได้
ถึง 246.84 กิโลเมตร/วัน และมีประสิทธิภาพในการขนส่ง
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เพิม่ ขึน้ 24.70% ซึ่งมีผลให้ต้นทุนการขนส่งลดลง อีกทัง้
ยังช่วยประหยัดพลังงาน และเชื้อ เพลิงในการขนส่งได้
เป็ นอย่างมาก
ฐิติ น นท์ ศรี สุ ว รรณดค์ ก ร [4] ได้ ศึก ษาการจัด
เส้นทางสาหรับยานพาหนะการขนส่งกรณีศกึ ษาบริษัท
เจียรนัยน้ าดื่ม อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
พบว่ากิจกรรมหลักอย่างกรณีศกึ ษาบริษทั เจียรนัยน้ าดื่ม
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี จาเป็ นอย่างยิง่
ทีจ่ ะต้องมีการจัดการด้านการขนส่งทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการ ของลูกค้าและสร้างความพึง
พอใจในการบริก าร อีก ทัง้ ยัง เป็ น การลดต้น ทุ น ให้ก ับ
องค์กรอีกด้วย ผู้วจิ ยั จึงได้ทาการ ออกแบบอัลกอริทมึ
โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี อ าณานิ ค มมด และการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพคาตอบด้ว ยวิธีการย้า ยลูก ค้า ระหว่ า งเส้น ทาง
(Crossover-Move) การสลับสองตาแหน่ ง (2-Opt) และ
การย้ายหนึ่งตาแหน่ง (One-Move) เพื่อแก้ปญั หา การจัด
เส้นทางสาหรับยานพาหนะ (Vehicle Routing Problem:
VRP) ให้กบั บริษทั กรณีศกึ ษา ซึง่ มีรูปแบบปญั หา เป็ น
แบบเอ็ น พี -ฮาร์ ด (NP-HARD)
โดยความจุ ข อง
ยานพาหนะมีจานวนจากัดและลูกค้า แต่ละรายมีความ
ต้องการ สินค้าไม่แน่ นอน ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงจัดการความ
ไม่ แ น่ น อนด้ว ยหลัก ทางสถิติคือ ฐานนิ ย มและค่ า เฉลี่ย
ผลการทดสอบ โดยเปรียบเทียบกับการจัดเส้นทางของ
ผูป้ ระกอบการพบว่า อัลกอริทมึ ทีน่ าเสนอให้ผลลัพธ์อยู่ใน
ระดับที่ดีโ ดย สามารถลดระยะทางจากเดิม 584.25
กิโลเมตรเป็ น 441.35กิโลเมตร หรือคิดเป็ น 24.46%
เสกสรรค์ วินยางค์กลู [5] ได้ศกึ ษาการประยุกต์ตวั
แบบปญั หาการเดินทางของเซลส์แมน กรณีศกึ ษาการจัด
เส้ น ทางรถรางน าเที่ ย วของเทศบาลนครเชี ย งราย
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาปญั หาการหาเส้นทางทีส่ นที
ั ่ ส่ ุด
โดยการประยุกต์ใช้ตวั แบบปญั หาการเดินทางของเซลส์
แมน โดยมีร ถรางนาเที่ย วของเทศบาลนครเชีย งราย
เป็ นกรณีศกึ ษา โดยข้อมูลระยะทางและเส้นทางทัง้ หมด
หามาจาก Google Earth และการออกสารวจ ซึ่งใน
ั หาวิถีส นั ่ สุ ด
ขัน้ ตอนแรกจะเป็ น การน าเอาตัว แบบป ญ
เข้ามาหาระยะทางระหว่างจุดท่องเทีย่ วแต่ละแห่ง โดยใช้
โปรแกรมเชิงเส้นหาคาตอบ จากนัน้ นาเอาตัวแบบปญั หา
การเดิน ทางของเซลส์แ มนเข้า มาหาเส้น ทางที่สนที
ั ่ ่ สุ ด
สาหรับรถรางนาเทีย่ ว โดยจะใช้โปรแกรมเชิงเส้น มาหา
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คาตอบของตัวแบบและทาการนาเอาการจัดเส้นทางโดย
ใช้ ค่ า ประมาณเข้ า มาหาค าตอบอี ก โดยใช้ วิ ธี ก าร
เปรีย บเทีย บการประหยัด เพื่อ เป็ น การเปรีย บเทีย บ
วิธกี ารที่เหมาะสม ผลการศึกษาวิจยั พบว่า วิธกี ารที่ใช้
โปรแกรมเชิงเส้น ได้คาตอบของระยะทางรวมที่ 5,510
เมตร ส่ว นการใช้วิธีก ารเปรีย บเทีย บการประหยัด ได้
คาตอบของระยะทางรวมที่ 5,850 เมตร ซึ่ง วิธีก ารใช้
โปรแกรมเชิงเส้น ในการหาคาตอบ สามารถให้คาตอบที่
ดีกว่า ซึ่งจะมีระยะทางรวมที่ส นั ้ กว่า 550 เมตร หรือคิด
เป็ นร้อยละ 9.075 และเมื่อเปรียบเทียบระยะทางรวมของ
เส้นทางเดิมที่รถรางใช้วิ่งในปจั จุบนั คือ 6,060 เมตร ซึ่ง
จะได้คาตอบของเส้นทางทีส่ นกว่
ั ่ าเส้นทางเดิมโดยทีผ่ ่าน
จุดท่องเทีย่ วครบทุกจุดเหมือนเดิม
จากงานวิจยั ทีผ่ ่านมาพบว่า ยังไม่มผี วู้ จิ ยั ท่านใดได้
ศึกษาการเดินทางของการให้บริการคาปรึกษาและซ่อม
บารุงระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิค ผู้วจิ ยั จึงสนใจศึกษา
เรื่องนี้ เพื่อนาไปแก้ปญั หาในบริษทั กรณีศกึ ษาต่อไป
3. วิ ธีดาเนิ นงานวิจยั
3.1 การรวบรวมข้อมูล
3.1.1 ตาแหน่งพิกดั ทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการสืบค้นข้อมูล
พิกดั กลุ่มลูกค้าของบริษทั กรณีศกึ ษา จากข้อมูลพิกดั จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมทีไ่ ด้ขอขึน้ เลขทะเบียน
จาก
http://www.diw.go.th/ และข้อมูลพิกดั จาก Google Map
จาก https://maps.google.co.th/ แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 พิกดั ตาแหน่งของกลุ่มลูกค้า
ลาดับ
Code
X
Y
Office
0
14.96 102.04
C-CA001 14.87 101.92
1
C-CH001 15.12 101.63
2
C-CH002 15.08 102.23
3
C-CP001 14.93 101.97
4
C-CP002 14.85 101.65
5
C-EI001 14.73 102.39
6
C-FU001 14.76 101.45
7
C-GE001 15.07 101.58
8
C-HE001 14.93 102.14
9
C-JH001 15.07 102.12
10
C-KA001 14.80 102.17
11
C-KT001 14.90 101.85
12
C-PC001 14.92 102.17
13
C-PE001 14.92 102.17
14
C-PR001 14.64 101.29
15
C-RO001 14.90 101.90
16
C-SA001 14.92 102.16
17
C-SH001 14.89 101.90
18
C-SI001
19
14.88 101.91
C-TH001 15.07 101.58
20
C-TK001 14.82 101.46
21
C-UN002 15.21 102.50
22
C-VA001 14.89 101.72
23
C-SH002 14.94 102.20
24
C-MA001 14.78 101.48
25

ตารางที่ 2 ตารางระยะทาง (Distance Matrix)
DC

1

2

DC

0

1

14.62

2

43.25 38.12

3

22.64 37.18 59.77

3

14.62 43.25 22.64
0

7.46

38.12 37.18
0

4

5

6

38.83 30.04

25

40.85 42.46 62.62 47.28 58.67

7.46

27.90 49.00 49.09 39.95 45.33

59.77 38.83 27.23 85.25 40.97
0

…

7.42

7.61

37.07

30.04 62.99 38.56 84.90 65.40 80.86

4

7.42

5

40.85 27.90 27.23 62.99 33.62

6

42.46 49.00 85.25 38.56 46.49 75.65

0

33.62 46.49 55.30 41.98 51.39
0

75.65 21.93 23.26 17.87
0

7

62.62 49.09 40.97 84.90 55.30 21.93 94.68

…

47.28 39.95

25

58.67 45.33 37.07 80.86 51.39 17.87 91.56

7.61

7

94.68 88.37 91.56
0

65.40 41.98 23.26 88.37 34.02
4.25

34.02

4.25

0

30.30

30.30

0

3.2 วิ ธีการฮิ วริสติ ก
เพื่อหาคาตอบของปญั หา TSP ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว
ผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณาวิธแี ก้ปญั หาจากงานวิจยั ในอดีต พบว่า
วิธกี ารทีน่ ามาใช้แก้ปญั หาและให้ผลลัพธ์ทด่ี ี คือ Nearest
Neighbor Heuristics และ Saving Algorithm ดังนัน้ ใน
งานวิจยั นี้จะนาทัง้ สองวิธมี าใช้ในการแก้ปญั หาครัง้ นี้ และ
มีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 วิธกี ารหาคาตอบที่ใกล้เคียงที่สุด (Nearest
Neighbor Heuristics)
ฮิว ริส ติ ก ส์เ ริ่ม ต้ น ด้ว ยการก าหนดลู ก ค้า 1 รายขึ้น ใน
เส้นทาง แล้วพยายามหาลูกค้าจากบัญชีรายชื่อลูกค้า
เข้ามาแทรกในเส้นทางซึง่ มีลาดับขัน้ ตอน
ขัน้ ตอนที่ 1 สร้างเส้นทางจากบริษทั ไปยังลูกค้าตาม
โรงงาน (DC) และเลือกเดินทางไปยังโรงงานทีม่ รี ะยะทาง
ใกล้ทส่ี ดุ
ขัน้ ตอนที่ 2 ค้น หาโรงงานที่ย งั ไม่ ได้ถูก จัดเข้าใน
เส้นทางจากบัญชีรายชื่อทีม่ รี ะยะทางใกล้ทส่ี ุดกับโรงงาน
ทีเ่ ลือกก่อนหน้านี้
ขัน้ ตอนที่ 3 ท าซ้ า ในขัน้ ตอนที่ 2 จนครบตามจ านวน
ลูกค้าทัง้ 25 โรงงาน
3.2.2 อัลกอริทมึ แบบประหยัด (Saving Algorithm)
การแก้ปญั หาการจัดเส้นทางยานพาหนะ เพื่อให้บริการ
ลูก ค้า โดยพิจารณาหาเส้นทางเดิน รถที่เ หมาะสมจาก
ระยะทางที่ประหยัดที่สุด (Saving) ของการกาหนด
เส้ น ทางการเดิ น รถเพื่ อ ไปหาลู ก ค้ า ที่ ป ระหยัด ที่ สุ ด
สามารถทาได้ 4 ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอนที่ 1 สร้ า ง เมตริ ก ซ์ ร ะยะทาง(Distance
Matrix)

3.1.2 ระยะทางไปหาลูกค้า
จากข้อ มู ล ต าแหน่ ง พิก ัด ในข้อ 3.1.1 น ามา
วิเคราะห์หาระยะทาง (Distance Matrix) จากสูตร สมการ
ที่ 1 [6]
Dist(A,B) = (XA.XB)2+(YA.YB)2
(1)
ผลลัพธ์จากการคานวณหาระยะทางระหว่าง
ลูกค้าแต่ละรายแสดงได้ดงั ตารางที่ 2

217

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

ขัน้ ตอนที่ 2 สร้า ง เมตริก ซ์ก ารประหยัด (Saving
Matrix)
ขัน้ ตอนที่ 3 กาหนดลูกค้าให้กบั พาหนะและเส้นทาง
ขัน้ ตอนที่ 4 จัดลาดับลูกค้าในเส้นทาง
ขัน้ ตอนที่ 1-3 ใช้กาหนดลูกค้าให้กบั พาหนะทีใ่ ช้วงิ่
ขัน้ ตอนที่ 4 กาหนดเส้นทางให้ยานพาหนะเพื่อให้ใช้
ระยะทางในเส้นทางการเดินรถน้อยทีส่ ดุ [7]
รูปที่ 1 แสดงผลการค้นหาคาตอบทีใ่ กล้เคียงทีส่ ุด
(Nearest Neighbor Heuristics)

4. ผลการวิจยั
4.1 ผลจากวิ ธี ก ารหาค าตอบที่ ใ กล้ เ คี ย งที่ สุ ด
(Nearest Neighbor Heuristics)
วิธกี าร nearest neighbor หรือการเลือกเดินทางไป
เมืองทีม่ รี ะยะทางใกล้ทส่ี ุดจากเมืองปจั จุบนั โดยสามารถ
ดาเนินการได้ดงั นี้
1. เลือกตัวเลขทีน่ ้อยทีส่ ุดในตาราง และให้เมืองใน
ตาแหน่งแถวเดินทางไปในตาแหน่งหลักนัน้
(ยกเว้นเมื่อ i = j เมื่อ i คือ แถว j คือหลัก)
2. เลือกเมืองในตาแหล่งหลักในข้อ 1 ให้เป็ นใน
ตาแหน่ งแถว แล้วเลือกเส้นทางที่สนั ้ ที่สุดจากเมืองนัน้
(เมืองทีเ่ ดินทางผ่านมาแล้วให้ตดั ออกไม่นามารวมในการ
คานวณ)
3. ดาเนินการซ้า ข้อ 2 จนกระทังทุ
่ กเมืองถูกเดิน
ทางผ่าน
4. เชื่อมเส้นทางจากเมืองสุดท้ายไปเมืองในข้อ 1
5. คานวณระยะทางรวมทัง้ หมด

ผลจากวิธวี ธิ กี ารหาคาตอบทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ (Nearest
Neighbor Heuristics) จะได้เส้นทางในการเดินทาง 4
เส้นทาง ใช้เวลาในการเดินทางทัง้ หมด 4 วัน ระยะทาง
รวม 536.99 กิโลเมตร
4.2 ผลจากวิ ธี อ ัล กอริ ทึ ม แบบประหยัด (Saving
Algorithm)
ั หาด้ว ยวิธีอ ัล กอริทึม แบบ
การด าเนิ น การแก้ป ญ
ประหยัดมีรายละเอียดดังนี้
1) การคานวณค่า saving Sij
Sij = doi + djo - dij

(2)

โดยกาหนดให้
0 = จุดเริม
่ ต้น (บริษทั กรณีศกึ ษา)
doi = ระยะทางจากบริษัท กรณี ศ ึก ษาไปยัง
โรงงานลูกค้าที่ i
djo = ระยะทางจากโรงงานลูกค้าที่ i ไปยัง
บริษทั กรณีศกึ ษา
dij = ระยะทางจากโรงงานลู ก ค้า ที่ i ไปยัง
โรงงานลูกค้าที่ j

ตารางที่ 3 แสดงผลการค้น หาคาตอบที่ใ กล้เ คีย งที่สุ ด (Nearest
Neighbor Heuristics)
ลาดับที่
เส้นทาง
ระยะทางรวม (km.)
0 4 1 19 18 16 12 23
1
157.51
5 25 21 7 15 8 20 0
2
020
162.41
0 10 3 24 13 14 17 9
3
99.73
11 6 0
4
0 22 0
117.35

ตารางที่ 4 ผลการค้นหาคาตอบอัลกอริทมึ แบบประหยัด (Saving
Algorithm)
ลาดับที่
เส้นทาง
ระยะทางรวม (km.)
1
0 4 2 20 8 21 15 7
157.86
25 5 0
2
3
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0 23 12 18 19 1 16 9
17 13 14 24 11 0
0 6 22 3 10 0

160.99
145.46
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[2]

รูปที่ 2 ผลการค้นหาคาตอบโดยใช้อลั กอริทมึ แบบประหยัด
(Saving Algorithm)

[3]

ผลจากวิธีผ ลการค้น หาค าตอบโดยใช้อ ัล กอริทึม
แบบประหยัด (Saving Algorithm) จะได้เส้นทางในการ
เดินทาง 3 เส้นทาง ใช้เวลาในการเดินทางทัง้ หมด 3 วัน
ระยะทางรวม 464.31 กิโลเมตร

[4]

5. สรุปผลการวิ จยั
จากผลศึกษาแนวทางการจัด เส้นทางสาหรับ งาน
ซ่อมบารุงของกรณีศกึ ษา บริษทั ให้บริการคาปรึกษาและ
ซ่อมบารุงระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิคเพื่อจัดการปญั หา
เส้นทางสาหรับการให้บริการคาปรึกษาและซ่อมบารุงทีไ่ ด้
กาหนดขึ้นในงานวิจยั นี้ มีลกั ษณะเป็ นปญั หาเส้นทาง
เดินของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem :
TSP) และที่มลี ูกค้า 25 ราย โดยใช้วธิ ฮี วิ ริสติกส์ ทัง้ 2
แบบ สามารถลดระยะทางได้ดีท่ีสุด โดยวิธีอ ัลกอริทึม
แบบประหยัดและการหาคาตอบทีใ่ กล้เคียงทีส่ ุด สามารถ
ลดระยะทางการให้บริการจากเดิมมีระยะทาง 1,198.30
กิโลเมตร เหลือ 464.31 กิโลเมตร และ 536.99 กิโลเมตร
ตามลาดับ
จากผลลัพธ์ข องงานวิจยั นี้ยงั ไม่ได้พิจารณาปจั จัย
ด้ า นเวลานั ด หมาย ระยะเวลาในการให้ บ ริก าร และ
ระยะเวลาในการเดิ น ทาง ดัง นั ้น การวิจ ัย ในอนาคต
หากมีการพิจารณาปจั จัยดังกล่าวจะทาให้งานวิจยั มีความ
สมบรูณ์มากขึน้
เอกสารอ้างอิ ง
[1]
วรลักษณ คุณทะสงห์, ศิโรจน์ ปรีชาไว. 2555.
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น ด้ า น ก า ร ข น ส่ ง สิ น ค้ า
กรณี ศึก ษา: กิจ การค้ า น้ า ดื่ม เค แอนด์ เค.การ
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[5]

[6]
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น้ าดื่มโดยปญั หาการเดินทางของพนักงานขายด้วย
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ท างเดิ น สั น้ ที่ สุ ด แบบค าตอบ
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บทคัดย่อ
การตระหนักถึงความสาคัญด้านสุขภาพของประชาชนในปจั จุบนั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมียอดขายในประเทศ
และต่างประเทศเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้มกี ารส่งเสริมศักยภาพการผลิตสมุนไพรไทย การวิเคราะห์ศกั ยภาพโซ่อุปทาน
สมุนไพรสามารถส่งผลดีต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมุนไพร งานวิจยั นี้ได้
วิเคราะห์ศกั ยภาพโซ่อุปทานสมุนไพร โดยใช้แบบจาลองอ้างอิงการดาเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR Model) กรณีศกึ ษา
ใน จ.สุพรรณบุรี โดยพิจารณาการวางแผนการสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ ปญั หาวัตถุดบิ คงคลังหมดอายุ การจัดซือ้ จัดหา ปญั หา
วัตถุดบิ ไม่มตี ามฤดูกาล ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ต้นทุนในการผลิต การจัดหาวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิต ค่าขนส่งต่อหน่ วย
และรอบเวลาในการส่งคืนผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อวัดประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานของสมุนไพร และเสนอแนว
ทางการพัฒนาโซ่อุปทานสมุนไพรกรณีศกึ ษา
คาสาคัญ การจัดการโซ่อุปทานสมุนไพร, ตัวแบบจาลองอ้างอิงการดาเนินงานโซ่อุปทาน
Abstract
Recognizing of the importance of public health in the present. Herbal medicines are increasingly sold
domestically and abroad. As a result, there is the potential for promoting the production of Thai herbs.
Analysis of the potential herbal supply chain leads to improve performance of the herbal supply chain. To
evaluate the effectiveness of the herbal supply chain management, this research analyzes
the performance of the herbal supply chain using the supply chain operations reference model (SCOR
Model) with two case studies. Suphanburi province, considering the plan to purchase raw materials, inventory
procurement, raw material expiration , lack of raw materials according to the season, overhead costs,
manufacture cost, transportation cost, and return of herbal products.
Keywords : Supply Chain Management, Supply Chain Operation Reference Model
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1.บทนา
ปจั จุบนั มีความนิยมผลิตภัณฑ์ทม่ี าจาก
ธรรมชาติมากขึน้ ทาให้คนจานวนมากทีเ่ จ็บปว่ ยได้หนั
มานิยมใช้ยาจากธรรมชาติหรือสมุนไพรทดแทนยาแผน
ตะวันตกทีม่ าจากการสังเคราะห์ทางเคมีซง่ึ มีราคาแพง
และมีฤทธิข้์ างเคียงสูงกว่ายาจากสมุนไพรดังนัน้ จึง
นับเป็ นเรื่องทีด่ ที ค่ี นไทยจะหันมาใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์
เสริมสุขภาพจากสมุนไพรกันมากขึน้ แทนการพึง่ พายา
แผนปจั จุบนั เพียงอย่างเดียวอย่างเมื่อก่อน จะช่วยลด
การนาเข้ายาจากต่างประเทศและลดการเสียดุลย์การค้า
ของประเทศลงได้ และการทีต่ ลาดโลกมีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพจากสมุนไพรในปริมาณมากน่าจะเป็ น

โอกาสอันดีทป่ี ระเทศไทยซึง่ มีทรัพยากรสมุนไพรทีม่ ี
คุณภาพดีอยู่เป็ นจานวนมาก จะได้วจิ ยั และพัฒนาห่วง
โซ่อุปทานสมุนไพรของเราให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก แทนการส่งออก
แต่วตั ถุดบิ สมุนไพรซึง่ มีมลู ค่าการตลาดต่า เพื่อช่วยนา
รายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
ดังนัน้ การวิจยั ในครัง้ นี้จงึ มุ่งทีจ่ ะวัด
ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมุนไพร
โดยพิจารณาผูป้ ระกอบการสมุนไพรตามแบบจาลองการ
ดาเนินงาน SCOR Model เพื่อวิเคราะห์ปญั หา และ
เสนอแนะแนวทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สมุนไพร

รูปที่ 1. ส่วนประกอบของห่วงโซ่อุปทานสมุนไพร

2. ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain
Management; SCM) หมายถึงการออกแบบ การ
วางแผนปฏิบตั ิ การควบคุมติดตามกิจกรรมในห่วงโซ่
อุปทาน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการสร้างคุณค่า ในการ

แข่งขัน และยกระดับงานสากล และการปรับปรุงอุปทาน
(Supply) ให้สอดคล้องกับอุปสงค์ (Demand) และการวัด
การปฏิบตั งิ าน [1]
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แบบจาลองที่ใช้ใช้ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของโซ่
อุปทาน (SCOR Model)
แบบจาลองทีใ่ ช้ใช้ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของโซ่อุปทาน (Supply Chain Operation Reference
Model ,SCOR Model) พัฒนามาจาก Supply Chain
Council (SCC) โดยแบบจาลองอ้างอิง SCOR model
ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่
1.การวางแผน (Plan) เกีย่ วข้องกับการวางแผนทัง้ ระบบ
ห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ การพยากรณ์ความต้องการ จัดหา
วัตถุดบิ แผนการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง

2.การจัดหาวัตถุดบิ (Source)กระบวนการในการจัดหา
ประกอบด้วย การจัดหาวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งการใช้ในการผลิต
ล่วงหน้า และการจัดหาผูจ้ ดั ส่ง ทีน่ ่าเชื่อถือหรือมี
สมรรถนะความพร้อมในการผลิตทีด่ พี อ
3.การผลิต (Make) โดยจะมีกระบวนการผลิตคือ จาแนก
ประเภทสินค้าทีจ่ ะผลิตตามรูปแบบขัน้ ต้น ทาการผลิต
สินค้าให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
4.การจัดส่ง (Deliver) การจัดการวางแผนเลือกวิธจี ดั ส่ง
เส้นทางให้ความน่าเชื่อถือเพิม่ ขึน้ ต้นทุนลดลง
5.การส่งคืน (Return)ในกรณีทส่ี นิ ค้ามีความเสียหาย
ระหว่างขนส่ง หรือการผลิต

รูปที่ 2 :โครงสร้าง Supply Chain Operation Reference Model (SCOR Model)
ทีม่ า : http://www.ibm.com/developerworks/websphere/library/techarticles/1202_ren/1202_ren.html, April 28, 2015 [2]

ตัวชี้วดั ประสิ ทธิ ภาพการจัดการห่วงโซ่
อุปทานด้านสมุนไพร
งานวิจยั นี้ได้เลือกตัวชีว้ ดั สาหรับประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานสมุนไพร ได้แก่
อัตราการใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่ (Space Utilization)
การใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บวัตถุดบิ จากพืน้ ที,่ การ
วางแผนรอบเวลาการจัดซือ้ (Purchasing Plan),
ความถีใ่ นการตรวจสอบวัตถุดบิ (Quality Control),

อัตราวัตถุดบิ ขาดมือ (Inventory out of stock rate),
ปริมาณวัตถุดบิ คงคลังเฉลีย่ (Average Inventory),
ปริมาณทีส่ งซื
ั ่ อ้ วัตถุดบิ (Quantity), อัตราการส่งคืน
(Rate of Return) เป็ นตัวชีว้ ดั สัดส่วนการส่งคืน
วัตถุดบิ หรือสินค้าทีไ่ ม่เป็ นไปตามความต้องการ
หลังจากผูจ้ ดั ส่งได้ทาการจัดส่งวัตถุดบิ ให้แล้ว, เวลานา
ในการสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ หลัก (Lead time purchasing) ,
วัตถุดบิ ทีเ่ สียหายระหว่างการจัดเก็บ ความเสียหายที่
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เกิดขึน้ ภายในคลังระหว่างการจัดเก็บ, รอบเวลาการ
แปรรูปวัตถุดบิ (Cycle Time), ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
(Transportation Cost) หรือต้นทุนค่าขนส่งสินค้าจาก
ผูข้ ายไปยังผูซ้ อ้ื , อัตราความสามารถในการจัดส่ง
สินค้าได้ตรงเวลา (On time rate) เป็ นตัวชีว้ ดั
ความสามารถของผูข้ ายในการตอบสนองคาสังซื
่ อ้ ของ
ลูกค้าได้ทนั เวลาตามข้อตกลง
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ปจั จุบนั ได้มกี ารค้นคว้าวิจยั ด้านโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทานสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตและ
การเกษตรหลายประเภท ดังนี้
จงกลบดินทร์ และคณะ [3] ได้ศกึ ษาถึง
สมรรถภาพโซ่อุปทานของลาไย และปญั หาในการ
ดาเนินงานในโซ่อุปทาน โดยการนา SCOR Model มา
ใช้พฒ
ั นาตัวแบบทีจ่ ะใช้ประเมินประสิทธิภาพโซ่
อุปทานของลาไย เพื่อเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันของ
ผูป้ ระกอบการไทย
จิรศักดิ ์ และคณะ [4] ได้วเิ คราะห์โครงสร้าง
โซ่อุปทานและกระบวนการทางธุรกิจของบริษทั ผูผ้ ลิต
อาหารพร้อมรับประทานกรณีศกึ ษาแบบครบวงจร
ตามแบบจาลองอ้างอิงกระบวนการดาเนินงานในโซ่
อุปทาน และกาหนดแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ จุดแข็งได้แก่ การวางแผน
ครอบคลุมตลอดทุกกิจกรรม และพบปญั หาเบือ้ งต้น
เช่น มีการพยากรณ์ซ้าซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์กรส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์แส้มา้
(Bullwhip effect)
ปรารถนา และคณะ [5] ได้พฒ
ั นาระบบการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง โดย
การวัดประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานด้วยตัวแบบ
SCOR Model ใช้ 3 มาตรวัด ได้แก่ คุณภาพ ต้นทุน
และการขนส่ง และโซ่คุณค่า (Value Chain) ทาให้ได้
แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพโซ่อุปทาน และได้เสนอ
ปรับปรุงระบบขนส่งด้วยระบบรางและถนน

พิรยิ ะ และคณะ [6] ได้ศกึ ษาสภาพการเลีย้ ง
กุง้ ขาวและวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อปริมาณผลผลิตใน
ภาคใต้และภาคตะวันออก โดยวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างภาคและรูปแบบการดาเนินงานแบบจาลองโซ่
อุปทาน (SCOR Model) พบว่าเกษตรกรทัง้ สองภาคมี
รูปแบบการจัดการฟาร์มทีค่ ล้ายกัน ได้แก่ การวางแผน
การเลีย้ งทีค่ านึงถึงฤดูกาล ภูมอิ ากาศ และการจัดซือ้
ปจั จัยการผลิต
สนัน่ [7] ได้นา SCOR Model และการ
วิเคราะห์ตน้ ทุนโลจิสติกส์โดยวิธตี น้ ทุนฐานกิจกรรม
มาพัฒนาตัวแบบทีจ่ ะใช้วดั ประสิทธิภาพของโซ่
อุปทานข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิม่
ศักยภาพการแข่งขันของผูป้ ระกอบการข้าวไทย
เสาวนิตย์ [8] ได้ประเมินสมรรถนะของโซ่
อุปทานสาหรับอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและ
วิเคราะห์การจัดหาวัตถุดบิ จากกระบวนการในการ
จาลองโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
โดยการประยุกต์ใช้ตวั แบบจาลองอ้างอิงการ
ดาเนินงานโซ่อุปทาน พบว่ากลุ่มผูผ้ ลิตมีสมรรถนะที่
ต่ากว่าผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ และกลุ่มลูกค้า ส่งผลให้เกิดของ
เสียเป็ นจานวนมากในกระบวนการผลิต
Maziyar and et al. [9] ได้ศกึ ษานาเสนอ
กรอบการทางานสาหรับห่วงโซ่อุปทาน การจัดการ
ประสิทธิภาพ บริษทั ผลิตน้ามันในประเทศอิหร่าน โดย
อาศัยแบบจาลอง SCOR Model ในการดาเนินงานและ
ได้พฒ
ั นาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อลดความ
ซับซ้อนในระบบ และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานน้ามัน
Chenand et al. [10] ได้พฒ
ั นาเกณฑ์ในการ
วัดประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มโดยใช้ SCOR Model ทาให้เห็นว่าเกณฑ์
ทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มมีซบั ซ้อนในการวิเคราะห์สถานะปจั จุบนั
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3.วิ ธีการดาเนิ นงาน
3.1 สร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้สมั ภาษณ์
ผูป้ ระกอบการร้านสมุนไพร
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากเว็บไซด์
ของผูป้ ระกอบการและการสัมภาษณ์ ร้านสมุนไพร
กรณีศกึ ษา และเก็บข้อมูลปฐมภูมจิ ากการสัมภาษณ์
เชิงลึกผูป้ ระกอบการร้านสมุนไพร

3.3 วิเคราะห์ศกั ยภาพ และสรุปผล
4.ผลการดาเนิ นงาน
จากการศึกษาผูป้ ระกอบการร้านสมุนไพร 2
รายคือ ร้านจาปี เภสัช และร้านอูท่ องสมุนไพร ตาม
หลักของ SCOR Modelได้แก่ การวางแผน การจัดซือ้ จัดหา การแปรรูปวัตถุดบิ การจัดส่ง และการส่งคืน ดัง
แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานสมุนไพร

ตัวชีว้ ัด

ร้ านจาปี เภสัช

Plan
อัตราการใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่ (%)
การวางแผนรอบเวลาการจัดซือ้ (วัน)
ความถีใ่ นการตรวจสอบวัตถุดบิ สมุนไพร (ครัง้ /เดือน)
อัตราวัตถุดบิ สมุนไพรขาดมือ (%)

ร้ านอู่ทอง
สมุนไพร

75%
7 วัน
1 ครัง้
33.30%

71.43%
5 วัน
1 ครัง้
13.30%

Source
ปริมาณวัตถุดบิ คงคลังเฉลีย่ (กิโลกรัม)
อัตราการตีกลับของวัตถุดบิ สมุนไพร
เวลานาในการสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ หลัก
วัตถุดบิ ทีเ่ สียหายระหว่างการจัดเก็บ (%)

10,000 กก.
0.16%
7 วัน
0.10%

25,000 กก.
0.14%
3-5 วัน
0.08%

Make
รอบเวลาการแปรรูปวัตถุดบิ สมุนไพร (กิโลกรัม/ชัวโมง)
่
ผลิตภาพด้านแรงงาน (กิโลกรัม/ชัวโมง/คน)
่
ผลิตภาพด้านการใช้วตั ถุดบิ สมุนไพร (กิโลกรัม)
กาลังการผลิตโดยเฉลีย่ (กิโลกรัม/เดือน)

5 กก./ชม.
10 กก./ชม.
1.25 กก./ชม./คน 1.67 กก./ชม./คน
0.97 กก.
0.99 กก.
1,000 กก./เดือน 6,000 กก./เดือน

Delivery
เวลาเฉลีย่ หลังจากรับคาสังซื
่ อ้ จนส่งมอบสินค้า (วัน)
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (บาท/กิโลกรัม)
อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา (%)

7 วัน
20 บาท/กก.
89.30%

5.สรุปผลการดาเนิ นงาน
ในการศึก ษาห่ ว งโซ่ อุ ป ทานสมุ น ไพรตาม
แบบจ าลองการด าเนิ น งาน SCOR Model เพื่อ

5 วัน
25 บาท/กก.
97.50%

ปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพการจัด การโลจิส ติก ส์แ ละโซ่
อุปทานสมุนไพร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบสถาน
ประกอบการแปรรูปสมุนไพรขนาดกลาง 2 แห่ง ใน
จังหวัดสุพรรรณบุรี พบว่าร้านอู่ทองสมุนไพรมีจุดเด่น
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ในเรื่องการวางแผนรอบเวลาในการจัดซือ้ รอบเวลาใน
การแปรรูป ทาให้สดั ส่วนวัตถุดบิ ขาดมือค่อนข้างน้อย
ผลิตภาพด้านแรงงาน ผลิตภาพด้านการใช้สมุนไพร
กาลังการผลิตสูง เวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช้หลังจากคาสังซื
่ อ้ จนถึง
เวลานัดรับสินค้า อัตราความสามารถในการจัดส่ง
สินค้าทันเวลาสูง และอัตราการตีกลับของวัตถุ ดิบ
สมุนไพรต่า ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงได้แก่ การลด
ต้นทุนค่าขนส่งโดยเพิม่ วิธกี ารขนส่งสินค้าสมุนไพรที่
หลากหลาย หรือพิจารณาการใช้บริก ารขนส่ง สินค้า
โดยบริษัทขนส่งในพื้นที่ อัตราการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ และลดปริมาณวัตถุดบิ ที่เสียหายระหว่างการ
จัดเก็บ ในขณะที่ร้านจาปี เภสัช สัดส่วนวัตถุ ดิบ
สมุนไพรขาดมือสูงกว่า ใช้เวลาในการแปรรูปนานกว่า
เนื่องจากกาลังการผลิตที่มอี ตั ราการผลิตต่ อเดือนใน
ปริมาณทีน่ ้อย เวลาเฉลี่ยทีใ่ ช้หลังจากคาสังซื
่ อ้ จนถึง
เวลานัดรับสินค้า อัตราความสามารถในการจัดส่ง

โดยภาพรวมแล้วร้า นอู่ทองสมุ นไพรมีป ระสิทธิภาพ
การจัดการโซ่อุปทานสมุนไพรทีด่ ี เนื่องจากสมุนไพร
ไม่มสี ารตกค้างในร่างกายจึงเป็ นทีน่ ิยม ในการเตรียม
เข้าสู่ AEC ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีแนวโน้มยอดขาย
ที่สูงขึ้น ทัง้ ด้านความน่ า เชื่อถือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไทยเป็ นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคในระดับหนึ่ง นอกจาก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอดภัยเมื่อเทียบกับยาเคมีทาง
วิทยาศาสตร์ทม่ี สี ารตกค้างในร่างกาย และผลิตภัณฑ์
สมุ น ไพรไทยได้ร ับ การยอมรับ อย่ า งแพร่ ห ลาย ใน
ขณะเดีย วกัน ผลิต ภัณ ฑ์ ส มุ น ไพรไทยมีโ อกาสถู ก
ลอกเลียนแบบจากผู้ซ้อื ประเทศอื่นๆ หากได้รบั การ
ส่ ง เสริ ม การผลิ ต การแปรรู ป สมุ น ไพรไทยให้ มี
ประสิทธิภาพสูงจะเป็ นแหล่งสร้างรายได้ท่สี าคัญของ
ประเทศ

[5] ปรารถนา ปรารถนาดี. 2552.การจัดการ
โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลังใน
ประเทศไทย. สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.).
[6] พิรยิ ะ แสนรักษ์ และคณะ. 2553.
การศึกษาการจัดการฟาร์มเลีย้ งกุง้ ขาวแวน
นาไมในประเทศไทยและ
วิเคราะห์หาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อปริมาณผลผลิตของ
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ ขาว. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท.
[7] สนัน่ เถาชารี. 2555. การจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
[8] เสาวนิตย์ จันทนโรจน์ . 2553. การ
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ไซเคิล กรณีศกึ ษาโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล.
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างความเสีย่ งห่วงโซ่อุปทาน ซึง่ ได้นาหลักการ
สามวิธกี ารร่วมกัน คือหลักการจัดการความเสีย่ ง(RM) จัดการความเสีย่ งในห่วงโซ่อุปทาน (SCRM) และโมเดลสมการ
โครงสร้าง (SEM) เพื่อสร้างวิธกี ารวัดความเสีย่ งในห่วงโซ่อุปทานและศึกษาความสัมพันธ์ของความเสีย่ ง 4 ประเภท
คือ ความเสีย่ งกลยุทธ์ ความเสีย่ งการปฏิบตั งิ าน ความเสีย่ งด้านการเงิน การรายงาน และความเสีย่ งด้านกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการหยุดชะงักในการดาเนินการของตัวแทนในห่วงโซ่อุปทาน คือ อุปสงค์ อุปทาน
กระบวนการผลิต และข้อมูลข่าวสาร
ผลของงานวิจยั พบว่าโมเดลสมการโครงสร้างดังกล่าว มีตวั แปรแฝง จานวน 5 ตัวแปร และตัวแปรสังเกต
จานวน 17 ตัวแปร มีองศาอิสระเป็ นบวก นอกจากนัน้ ผลต่างจานวนค่าแปรปรวน และค่าแปรปรวนร่วม เท่ากับ 153
และมีจานวนพารามิเตอร์ทไ่ี ม่ทราบค่า 43 ค่า ดังนัน้ ทาให้องศาความเป็ นอิสระการทดสอบ เท่ากับ 110 หรือมีองศา
อิสระเป็ นบวก กล่าวคือโมเดลทีส่ ร้างขึน้ มีความเป็ นโมเดลทีส่ ามารถระบุความเป็ นค่าเดียวได้ ทาให้สามารถทดสอบ
สมมุตฐิ านทางสถิตไิ ด้
คาหลัก โมเดลสมการโครงสร้าง โมเดลการวัดความเสีย่ งห่วงโซ่อุปทาน การจัดการความเสีย่ งห่วงโซ่อุปทาน
Abstract
The aims of this researched to analysis of supply chain risk management. The research
methodology can be subdivided into Risk Management (RM), Supply Chain Risk Management (SCRM) and
Structural Equation Model (SEM) for supply chain risk assessment and studied relationship of risk four type.
It is strategic risk, operation risk, financial and report risk and compliance risk at operation disruption in
supply chain organization is supply demand process and information.
This researched was found that the structural equation model has to five factors for latent variable
and seventeen factors for observed variable and degree of freedom more than zero. Moreover, The
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difference between the variance and covariance is 153 and the unknown parameters is forty three factors.
The degree of freedom testing into 110 or more than zero. The empirical results of structure model is to just
identified model and can testing for statistical hypothesis of model in the next research.
Keywords: Structural Equation Model, Supply chain risk Assessment Model, Risk Management
1. บทนา
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ในยุคทีม่ คี วามซับซ้อน
และไม่แน่ นอนที่เพิ่มมากขึน้ [1],[2] ส่งผลต่อความไม่
ต่อเนื่องในการดาเนินงาน หรือการหยุดชะงักขึน้ ของ
ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน เช่น ผู้จดั หาปจั จัยการ
ผลิต , ผู้บ ริการ,ลูกค้า เป็ นต้น [3],[4],[5],[6],[7],[8]
ส่งผลต่อโอกาสการทากาไร และอาจสูญเสียส่วนแบ่ง
ในตลาดได้ [9] การจัด การความเสี่ย งจึ ง เข้ า มามี
ั หาดัง กล่ า ว[10],[11] ซึ่ง มี
บทบาทในการแก้ ไ ขป ญ
ผู้สนใจศึก ษาเกี่ย วกับ รู ป แบบของการจัด การความ
เสี่ย งในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานตามรูป แบบ และเครื่อ งมือ ที่
แ ต ก ต่ า ง กั น [12],[13],[14] ง า นวิ จ ั ย ส่ ว นใ ห ญ่ มี
เป้าหมายเพื่อลดการหยุดชะงัก เพิม่ ความยืดหยุ่น และ
เพิ่ม ประสิท ธิภ าพ [15] โดยในการดาเนิ น การต้อ งมี
ความต่อเนื่อง และแก้ปญั หาให้ตรงจุด การปรับปรุงจึง
มุ่ ง เน้ น การวิเ คราะห์ ผู้ เ กี่ย วข้อ งในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างในห่วงโซ่อุปทาน
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบห่วงโซ่อุปทานได้
แต่ต้องมีความเกี่ยวโยงเป็ นโครงข่าย[16] และอาศัย
ความสัม พัน ธ์ท่ดี ีของผู้ท่ีเกี่ย วข้องในห่ว งโซ่อุป ทาน
เพื่ อ ท าให้ เ ห็ น จุ ด ที่ ปิ ดกั น้ หลั ก ที่ จ ะส่ ง ผลถึ ง การ
หยุ ด ชะงั ก ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน[17] ดั ง นั ้น การให้
ความสาคัญของความสัมพันธ์ และการร่วมมือกันของ
ผูเ้ กี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน[18] จึงถูกนามาใช้เป็ น
หลักการในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

ประสิทธิภาพของการดาเนินการ ยังขาดการวิเคราะห์
ความเสีย่ งที่เป็ นผลกระทบหรือตัวขับเคลื่อนต่อความ
เสี่ย งในการดาเนิน การ เนื่ องจากเป็ นการวิเ คราะห์
ความเสี่ย งการหยุ ด ชะงัก ในการดาเนิ นการเท่ า นัน้
[19] ซึง่ ตัวขับเคลื่อนความเสีย่ งสามารถเกิดขึน้ มาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก มาจากในภาคอุตสาหกรรม
มาจากรูปแบบในห่วงโซ่อุปทาน จากความสัมพันธ์กบั
คู่ค้า หรือมาจากกิจกรรมภายในองค์กรเอง[20] และ
กระบวนการจัดการความเสีย่ งในห่วงโซ่อุปทาน ยัง
ระบุว่าตัวขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการความเสีย่ งอย่าง
เป็ นระบบ แบ่งออกเป็ น ปจั จัยภายใน คือประสบการณ์
ของผูส้ นับสนุน (History-Past) สภาพปจั จุบนั ทีช่ ่วยใน
การสนับสนุน (Current Environment – Present) และ
เป้า หมาย (Goal-Future) ส่วนป จั จัยภายนอก คือ
สัญญาณเตือนของตลาดใหม่ , การเปลี่ยนแปลงใน
องค์ก ร, และการเปลี่ยนแปลงในการควบคุ ม ทาง
การเมือง และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ [21]
ดังนัน้ ถ้าเราสามารถนาปจั จัยความเสีย่ งด้านอื่น
เช่ น ความเสี่ย งด้า นกลยุ ท ธ์ ความเสี่ย งด้า นการเงิ น
และความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ เข้ามา
วิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ร่ ว มกับ ความเสี่ย งในการ
ดาเนินงานด้วย จะทาให้สามารถทราบปจั จัยเสีย่ ง ใน
ด้า นที่มีผ ลกระทบ(ป จั จัย เข้า ) ที่มีต่ อ ระบบห่ ว งโซ่
อุ ป ทานโดยภาพรวม หรือ กล่ า วได้ ว่ า สามารถวัด
ความสัมพัน ธ์ข องผู้ท่เี กี่ย วข้อ งในห่ว งโซ่อุป ทานกับ
ประเภทของความเสี่ย งได้ ซึ่ง จะทาให้การวัดความ
เสีย่ งมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ และเมื่อเปรียบเทียบ
กับ สมการความเสี่ ย ง ถ้ า เราทราบถึ ง ผลกระทบ
ภายนอกที่ มี ต่ อ ความเสี่ ย ง จะท าให้ เ ราสามารถ
วางแผนรองรับกับความเสีย่ งในห่วงโซ่อุปทานได้ ซึ่ง
สอดคล้อ งกับ [5] ที่ไ ด้อ้า งถึง ค าพู ด ในงานวิจ ัย ของ
U.Juttner(2005) ที่ไ ด้ ก ล่ า วไว้ว่ า “ความเสีย่ งไม่ ไ ด้
เ กิ ด ขึ้ น แ ค่ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ภ า ย ใ น

งานวิจยั ด้านการจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
ในปจั จุบนั มุ่งเน้นการศึกษาความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความ
ไม่ แ น่ น อน ในการด าเนิ น งาน ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การ
หยุดชะงัก ของการไหลในการดาเนินงาน เช่น ความ
เสีย่ ง ของอุป-สงค์, ความเสีย่ งของอุปทาน, ความเสีย่ ง
ต่ อการหยุด ชะงัก และความเสี่ยงในการแลกเปลี่ย น
เป็ นต้น[13]
แต่เนื่องจากการวัดความเสีย่ งจาก
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(Compliance Risk)

แต่ ย ัง ขึ้น อยู่ ก ับ หน่ ว ยงานอืน่ ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ซึง่
ความเสียงในห่
่
วงโซ่อุปทานมักถูกตีความว่าเป็ นความ
ไม่น่าเชือ่ ถือของทรัพยากรและเป็ นความไม่แน่ นอนที ่
เกิดขึ้น” และยังสอดคล้องกับแนวโน้มการจัดการความ
เสีย่ งในอนาคตที่มผี ลกระทบต่ออุตสาหกรรม คือการ
มองเห็นและสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทาน ซึง่ โมเดล
สมการโครงสร้ า งสามารถวิ เ คราะห์ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ของปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกันได้ [22]

4. โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation
Model)
รูปแบบของโมเดลสมการโครงสร้างนี้ มีรูปแบบ
โมเดลการวิเคราะห์เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis : CFA) เนื่องจากโครงร้างของโมเดลได้มกี าร
ทบทวนจากวรรณกรรมหรืองานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และ
ทบทวนตามหลัก ทฤษฏีก ารจัด การความเสี่ย ง และ
หลัก การบริห ารห่ ว งโซ่ อุ ป ทานมีค วามจ าเป็ น ต้อ งมี
โครงสร้าง[6],[13],[21],[23] เพื่อให้เกิดขัน้ ตอนที่มี
ความสัมพันธ์ในแต่ละขัน้ ตอนอย่างเป็ นระบบ
4.1 โมเดลวัด (Measure Model)
โมเดลวัด เป็ นโมเดลที่ทางผู้วจิ ยั ต้องการยืนยัน
ตัวแปรสังเกตหลายๆตัวแปร มาใช้ในการบ่งชีต้ วั แปร
แฝง ซึง่ ในงานวิจยั นี้มตี วั แฝงจานวน 5 ตัวแปร คือ
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์, ความเสีย่ งด้านการเงิน, ความ
เสี่ย งด้ า นกฎหมายข้อ บัง คับ ความเสี่ย งด้ า นการ
ดาเนิ นการ และความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อ ม ซึ่ง มี
โมเดลการวัดของตัวแปรแฝง จานวน 5 ตัวแปร ดังนี้
1.โมเดลการวัดความเสีย่ งห่วงโซ่อุปทานด้านการ
ดาเนินการ ทางผูว้ จิ ยั ได้นาตัวแปรสังเกตจากงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อ งของห่วงโซ่อุปทาน [24]การจัด การความ
เสี่ ย งในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน คื อ ความเสี่ ย งด้ า นการ
ดาเนินงาน หรือความเสีย่ งในการหยุดชะงัก ด้วยการ
วัดโครงสร้างปจั จัยพืน้ ฐาน คือการบริหารอุปทาน การ
บริหารอุปสงค์ การบริหารสินค้าและการบริหารข้อมูล
[5]วัดความเสีย่ งในการดาเนินการของ ผู้จดั หาปจั จัย
การผลิต กระบวนการผลิต ปริมาณความต้องการ ทีจ่ ะ
ส่งผลต่อความยืดหยุ่นและบริการลูกค้า [25]ใช้โมเดล
สมการโครงสร้า งในการเลือ กผู้จ ัดหาปจั จัยการผลิต
โดยโมเดลสมการโครงสร้างการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
ให้สาเร็จต้องมีปจั จัยมาจากความสัมพันธ์ท่ดี ี และการ
แบ่งปนั ข้อมูลข่าวสาร [8]สภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน
อนาคตอาจรวมไปถึง ผูจ้ ดั หาปจั จัยการผลิต ทาเล การ
ผลิต ผู้รบั จ้างช่วง ตลาดและการขนส่ง ซึ่งสอดคล้อง
ต่ อ ป จั จั ย ในการเลื อ กผู้ จ ั ด หาป จั จัย การผลิ ต [16],
[18]วิเคราะห์ความสัมพันธ์ความน่ า เชื่อถือในการส่ง
มอบ คือความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ กันของ ผู้หาปจั จัยการ

2. วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
งานวิ จ ั ย นี้ เ ป็ นงานวิ จ ั ย ส่ ว นแรก เพื่ อ น าไป
ประกอบงานวิจยั แบบชุดโครงการ ซึง่ ในงานวิจยั ส่วนนี้
มีวตั ถุประสงค์คอื
1.เพื่อกาหนดข้อมูลเฉพาะของโมเดล และสร้าง
โมเดลวั ด และโมเดลโครงสร้ า ง ส าหรั บ การวั ด
ความสัมพันธ์ของความเสีย่ งในห่วงโซ่อุปทาน
2.เพื่อทดสอบความกลมกลืนของโมเดล ด้วยการ
ตรวจสอบการระบุความเป็ นค่าเดียวของโมเดล
3.เพื่อตัง้ สมมุติฐานและนาเสนอแนวทางในการ
ทดสอบสมมุตฐิ านของโมเดลต่อไป
3. ทฤษฏีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ ท บทวนงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วกับ การ
จัดการความเสีย่ งในห่วงโซ่อุปทาน และโมเดลสมการ
โครงสร้าง และทฤษฏีการจัดการความเสีย่ ง ดังนี้
ความเสี่ยง หมายถึงโอกาสหรือเหตุ การณ์ ท่ไี ม่
แน่ นอนที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
วัตถุประสงค์ สามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
ความเสีย่ ง = โอกาส x ความรุนแรง

(1)

ประเภทความเสีย่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 4
ประเภท ดังนี้
1.ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2.ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน (Operation
Risk)
3.ความเสีย่ งด้านการเงินและการรายงาน
(Financial and Report Risk)
4.ความเสีย่ งด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
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ผลิต ลู ก ค้า การแบ่ ง ป นั และคุ ณ ภาพข้อ มูล ข่ า วสาร
[26]ผู้จดั หาปจั จัย การผลิต ส่ง ผลโดยตรงต่ อ คุณ ภาพ
สินค้า ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของการบริหาร
ความเสีย่ งห่วงโซ่อุปทาน คือต้องการกาไรสูงสุด และ
ความเสีย่ งต่าสุด เป้าหมายทัง้ สองนี้ มีความสัมพันธ์มา
จากผูเ้ กีย่ วข้องในห่วงโซ่อุปทาน เช่นผูจ้ ดั หาปจั จัยการ
ผลิต ,ผูผ้ ลิต, ศูนย์กระจายสินค้า เป็ นต้น [4] สามารถ
สรุปตัวแปรสังเกตดังนี้

[29]ความสัมพันธ์ของกล-ยุทธ์ในระบบโลจิสติกส์ ที่มี
ต่อลูกค้า และการแข่งขัน คือกลยุทธ์การผลิต กลยุทธ์
การตลาด และกลยุ ท ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร [30]ความ
แข็งแกร่งของกลยุทธ์ในการห่วงโซ่อุปทาน คือกลยุทธ์
ผู้จดั หาปจั จัยการผลิต และกลยุ ทธ์ค วามสัมพันธ์ต่ อ
ลูกค้า [31]ให้ความสัมพันธ์การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร ข น ส่ ง แ ล ะ ก า ร แ ข่ ง ขั น
[32]วิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ จ ากกลยุ ท ธ์ ก ารจัด การ
ความเสี่ยง ของโดยมีกลยุท ธ์ตามตารางที่ 2 และ
สามารถเขียนโมเดลการวัด ดังรูปที่ 2 ต่อไปนี้

Y1
F5

X1

Y2

X2

Y3
F1

Y4

X3
X4

รูปที่ 1 โมเดลวัดความเสีย่ งในห่วงโซ่อุปทานด้านการ
ดาเนินงาน

X5
X6

โมเดลวัดของตัวแปรแฝง การวัดความเสี่ยงใน
ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานด้า นการดาเนิ น งาน มีตัว แปรสัง เกต
จานวน 4 ตัวแปร ตามตารางที่ 1 ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ความหมายโมเดลตามรูปที่ 1
สัญลักษณ์
ความหมาย
อ้างอิง
F5
ความเสีย่ งด้านการ
[17],[24],[27],
ดาเนินงาน
[28]
Y1
ความเสีย่ งด้านอุปทาน [1],[5],[8],[9]
Y2
ความเสีย่ งด้านอุปสงค์ [18],[21],[25],
Y3
ความเสีย่ งด้านการ
[29]
ผลิต
Y4
ความเสีย่ งด้านข้อมูล
ข่าวสาร

รูปที่ 2 โมเดลวัดความเสีย่ งในห่วงโซ่อุปทานด้านกล
ยุทธ์
ตารางที่ 2 ความหมายโมเดลตามรูปที่ 2
สัญลักษณ์
ความหมาย
อ้างอิง
F1
ความเสีย่ งจากกลยุทธ์ [14],[21],[24]
X1
การเลื่อน
[27],[29],[30]
X2
การเก็งกาไร
[32]
X3
การควบคุมดูแลคุณภาพ
X4
การควบคุม/ ถ่ายโอน
X5
รักษาความปลอดภัย
X6
การหลีกเลีย่ ง
3.โมเดลวัดความเสีย่ งห่วงโซ่อุปทานด้านความ
เสี่ยงด้านการเงิน [23]ประสิทธิภาพและความเสี่ยงที่
สมดุ ล ใ นห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ทา นในกา รเพิ่ ม มู ล ค่ า ทา ง
เศรษฐศาสตร์ ตามตัวขับเคลื่อนความเสีย่ ง มี 3 ปจั จัย
คือ ผลตอบแทนและก าไร การใช้ป ระโยชน์ จ ากทุ น
และการด าเนิ น การด้ า นกระแสเงิน สด [28]การวัด
ความสัมพันธ์ของผูเ้ กีย่ วข้องในห่วงโซ่อุปทาน คือผล

2.โมเดลวัดความเสีย่ งห่วงโซ่อุปทานด้านความ
เสีย่ งด้านกลยุทธ์ ซึง่ ในโมเดลการวัดนี้มตี วั แปรสังเกต
จานวน 6 ตัวแปร มาจากผลกระทบของกลยุทธ์ในการ
จัด การความเสี่ย งในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ที่จ ะส่ ง ผลต่ อ
สภาพแวดล้ อ มโดยรวมที่มี ต่ อ ความเสี่ย งในการ
ดาเนิ น การ [32]ใช้ก ล-ยุ ท ธ์ก ารจัด การความเสี่ย ง 6
ชนิด ในการประเมินผลกระทบที่มีต่อห่วงโซ่อุปทาน
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จากการลดต้นทุน [33]การบริหารความเสีย่ งในห่วงโซ่
อุปทานในวิกฤติการเงิน ซึง่ ในโมเดลการวัดนี้มตี วั แปร
สังเกตจานวน 4 ตัวแปร ดังนี้

เพื่อสิง่ แวดล้อมเป็ นเกณฑ์ทจ่ี ะส่งผลต่อความสัมพันธ์
ในห่วงโซ่ ซึง่ ในโมเดลการวัดนี้มตี วั แปรสังเกตจานวน
3 ตัวแปร ดังนี้

X7
F2

X11

X8

F3

X9

X13

X10

รูปที่ 4 โมเดลวัดความเสีย่ งในห่วงโซ่อุปทานด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ

รูปที่ 3 โมเดลวัดความเสีย่ งในห่วงโซ่อุปทานด้าน
การเงิน
ตารางที่ 3 ความหมายโมเดลตามรูปที่ 3
สัญลักษณ์
ความหมาย
F2
ความเสีย่ งด้านการเงินและ
การรายงาน
X7
การดาเนินการให้เกิด
ผลตอบแทนและกาไร
X8
การใช้ประโยชน์จากทุน
X9
การดาเนินการกระแสเงินสด
X10
การบริหารในช่วงวิกฤติ
การเงิน

X12

อ้างอิง
[28],[33],

ตารางที่ 4 ความหมายโมเดลตามรูปที่ 4
สัญลักษณ์
ความหมาย
อ้างอิง
F3
ความเสีย่ งจาก
[20],[22],[35],
กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ
X11
คู่คา้ ไม่ปฏิบตั ติ าม
[5],[14],[21],
สัญญา
X12
มาตรฐานอ้างอิง
[36]
ผลิตภัณฑ์
X13
ความน่าเชื่อถือ
กฎหมายและรัฐบาล

[23],[34],
[5],[9]

โมเดลวัดของตัวแปรแฝง ความเสีย่ งในห่วงโซ่อุปทาน
ด้านการเงิน มีตัวแปรสังเกตจานวน 4 ตัวแปร ดัง
แสดงความหมายไว้ในตารางที่ 3
4.โมเดลวัดความเสีย่ งห่วงโซ่อุปทานด้านความ
เสี่ย งด้า นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่ างๆ สิง่ สาคัญคือ
การปฏิบ ัติต าม และการปฏิบ ัติไ ด้ [20]ให้ป จั จัย การ
ขับเคลื่อนการหยุดชะงักการจัดการความเสีย่ งในห่วง
โซ่อุปทาน คือความร่วมมือ ความรับผิดชอบ การเชื่อ
ฟ ัง อ า นา จ กา ร มี ส่ ว น ร่ ว มข อ ง กลุ่ ม แ ละ ลู ก ค้ า
[35]วิเคราะห์ประสิทธิภาพผูร้ บั เหมาทีม่ ตี ่อความเสีย่ ง
และข้อบัง คับกฎหมายที่มีก ารประสานงาน และการ
ดาเนินตามสัญญา [36]ในการบริหารความเสีย่ งในห่วง
โซ่ อุ ป ทานให้สาเร็จ ต้อ งมีก ารประยุ ก ต์ร ะบบเตือ น
ข้ อ ผิ ด พลาด และผลกระทบโปรแกรมฉุ กเฉิ น
[12],[14]ความสาคัญของความเสีย่ งในห่วงโซ่อุปทาน

จากโมเดล ตามรูปที่ 2, 3 และ 4 เป็ นโมเดลการ
วัดความเสีย่ งในแต่ละประเภทความเสีย่ ง ซึง่ จะมีผลต่อ
ปจั จัยแฝง ตามรูปที่ 1
4.2 โมเดลแบบ Second Order Confirmatory
Factor
จากรูปที่ 5 ความหมายของ F4 หมายถึงความ
เสี่ย งจากสภาพแวดล้อ มที่มีต่ อ ความเสี่ย งด้า นการ
ดาเนินการในห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้
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F1

X1
X2
X3

H1

F2

F1

F4

H2

H4

F5

X4
H3

X5

F3

X6
X7
X8

F2

รูปที่ 6 โมเดลสมการโครงสร้างความเสีย่ งในห่วงโซ่
อุปทาน

F4

X9

จากรู ป ที่ 6 สามารถตัง้ สมมุ ติฐ านงานวิจ ัย ได้ 4
สมมุตฐิ านดังนี้
H1 : ตัวแปรความเสีย่ งด้านกลยุทธ์มอี ทิ ธิพล
ทางตรงต่อความเสีย่ งจากสภาพแวดล้อม
H2 : ตัวแปรความเสีย่ งด้านการเงินมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อความเสีย่ งจากสภาพแวดล้อม
H3 : ตัวแปรความเสีย่ งด้านกฎหมายมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อความเสีย่ งจากสภาพแวดล้อม
H4 : ตัวแปรความเสีย่ งจากสภาพแวดล้อมมี
อิทธิพลทางตรงต่อความเสีย่ งการดาเนินการ
6. การยื นยันความกลมกลื นสมการ ด้ ว ยการ
ตรวจสอบการระบุความเป็ นค่าเดียวของโมเดล
การระบุค่าความเป็ นไปได้ค่าเดียวของโมเดลคือ
กา รระ บุ ว่ าโ ม เดลนั ้ น สา ม า รถ น าม า ป ระ ม า ณ
ค่าพารามิเตอร์ได้ออกมาเป็ นค่าเดียวหรือไม่ ซึ่งการ
ทดสอบในงานวิจ ัย นี้ ใ ช้สูต รในการค านวณค่ า องศา
อิสระได้ผลดังนี้

X10
X11
X12

F3

X13

รูปที่ 5 โมเดลการวิเคราะห์การยืนยันความเสีย่ งจาก
สภาพแวดล้อมทีม่ ตี ่อความเสีย่ งด้านการดาเนินการใน
ห่วงโซ่อุปทาน
สภาพแวดล้อมมาจากความเสีย่ ง 3 ประเภท
คือความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความ
เสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial and
Report Risk), ความเสีย่ งด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่ า งๆ (Compliance
Risk) ที่ จ ะส่ ง ผลและมี
ความสัม พัน ธ์ต่ อ ความเสี่ย งในการด าเนิ น การ ของ
โมเดลวัดตามรูปที่ 1
5. โมเดลโครงสร้าง (Structural Model)
เป็ นโมเดลการหาสาเหตุโดยการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายของตัวแปรแฝงระหว่าง F1,
F2, F3 กับ F4 ตามโมเดลรูปที่ 5 และ ระหว่างโมเดล
รูปที่ 5 กับ F5 หรือโมเดลรูปที่ 1 ซึง่ สามารถแสดง
เป็ นโมเดลได้ดงั รูปที่ 6 ดังนี้

จานวนค่าแปรปรวน-ค่าแปรปรวนร่วม =
(2)
=
=

153

จานวนพารามิเตอร์ทไ่ี ม่ทราบค่า มีจานวน 43 ค่า มา
จากเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปร
สังเกต จานวน 17 ค่า, มาจากค่าส่วนเกินของตัวแปร
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สังเกต จานวน 17 ค่า, มาจากตัวแปรแฝง จานวน 5
ค่า และมาจากเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
จานวน 4 ค่าดังนัน้
องศาอิสระการทดสอบ = 153-43
= 110
7. สรุปผลการวิ จยั
ผลการทดสอบค่าองศาอิสระมีค่า มากกว่าศูน ย์
แสดงว่า โมเดลระบุเกินพอดี(Over identified model)
หรือ กล่ าวได้ว่ า โมเดลสมการโครงสร้างตามรูป ที่ 6
สามารถหาผลลัพ ธ์ ไ ด้ เ พีย งค าตอบเดีย วจึง ท าให้
สามารถทดสอบสมมุตฐิ านทางสถิตติ ่อไปได้
ซึง่ งานวิจยั ต่อไป แบบสอบถามจะเป็ นเครื่องมือ
ที่ใ ช้ใ นการเก็บ ข้อ มู ล เพื่อ ทดสอบสมมุ ติฐ านทัง้ 4
สมมุ ติ ฐ าน และวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ ข องโมเดล
สมการโครงสร้างด้วยวิธีทางสถิติเพื่อสร้างสมการการ
วัดความเสีย่ งในห่วงโซ่อุปทานต่อไป
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การศึก ษามีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ตัด สิน ใจคัด เลือ กเส้น ทางส่ ง สิน ค้า อุ ต สาหกรรมประเภทชิ้น ส่ ว นและอะไหล่
รถจักรยานยนต์จากประเทศไทย ไปนครโฮจิมนิ ห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้ปจั จัยรวมทางด้าน
ต้นทุน เวลาและความเสีย่ งของเส้นทางในการขนส่งทีต่ ่ าทีส่ ุด ขอบเขตการตัดสินใจด้วยกระบวนการลาดับชัน้ เชิง
วิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP) ใช้การเปรียบเทียบเส้นทางต่อเส้นทาง เป็ นคู่ ทีละคู่ ศึกษา
เส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนโดยรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุ ตทัง้ หมด 5 เส้นทางโดยเลือกเส้นทาง
เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยไปตามถนนหมายเลข 36 ผ่านอาเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปทางทิศ
ตะวันออกผ่านจังหวัดตราด ข้ามจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านหาดเล็ก -จามเยียม เข้าสู่ราชอาณาจักรกัมพูชา ผ่าน
จังหวัดเกาะกง กรุงพนมเปญ ผ่านจังหวัดสวายเรียงไปทีจ่ ุดผ่านแดนบ่าเวียต-ม็อกไบ เข้าสู่สาธารณรัฐสังคมนิย ม
เวียดนามสู่นครโฮจิมนิ ห์ โดยเส้นทางนี้มตี ้นทุนการขนส่งสินค้าเท่ากับ 22,268.76 บาท เวลาในการขนส่งสินค้า
14.43 ชัว่ โมง และค่ า ความเสี่ย งของเส้น ทางการขนส่ ง สิน ค้า อยู่ ท่ีร ะดับ 0.17 ซึ่ง ผลการศึก ษานี้ ช่ ว ยให้
ผูป้ ระกอบการ นักธุรกิจหรือผูส้ นใจทัวไปใช้
่
เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในอนาคตได้
คาหลัก กระบวนการลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์ เส้นทางการขนส่งสินค้าโดยทางบก นครโฮจิมนิ ห์
Abstract
The purpose of this study was to find the truck transportation route with 20 feet container of accessories,
parts and spare parts of motorcycles from Bangkok, Thailand to Ho Chi Minh City, Vietnam with the
lowest time, cost and risk. Analytic Hierarchy Process (AHP) was used for selecting from 5 routes by
pairwise comparison. The result from AHP indicated that the route starting from Bangkok on road no.36
eastern of Thailand through Klaeng, Rayong and Trad province, cross border at Ban Hat Lek in Thai –
Jam Yeam in Cambodia. Next, go through Panompenh and SvayRieng crossing Vietnam Mocbai border
to Ho Chi Minh City was selected as the optimal route. This route has cost of 22,268.76 THB and takes
14.43 hours. Risk of transportation route is 0.17 risk scale. This study will help entrepreneur, business
owner and interested people for their information to make decision for their business.
Keywords: Analytic Hierarchy Process, ground transportation route, Ho Chi Minh City
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1. บทนา

เมื่อ C.I. คือ ดัชนีค วามสอดคล้อ งกัน ที่วดั จากความ
แปรปรวนของ max จาก N สามารถคานวณได้จาก
สมการที่ (2-2)

ในสภาวะป ัจ จุ บ ั น มี ก ารแข่ ง ขั น ทางด้ า น
เศรษฐกิจกันอย่างมาก ทัง้ ในระดับเอเชียและทัวโลก
่
การ
ที่ป ระเทศไทยจะพัฒ นาเศรษฐกิจภายในและภายนอก
ประเทศเพื่อ ช่ ว ยให้ ใ ห้ป ระชาชนมีร ายได้ เ พิ่ม มากขึ้น
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาและวิจยั เส้นทางเพื่อ
ท าการขนส่ ง สิ น ค้ า ไปยั ง ต่ า งประเทศ เช่ น การค้ า
ชายแดน รวมทัง้ ส่งเสริมการคมนาคมทัง้ ทางบกและทาง
น้ ากับประเทศเพื่อนบ้าน ซึง่ จะเป็ นผลดีต่อภาครัฐในการ
ก าหนดนโยบายเพื่ อ พั ฒ นาประเทศไทยให้ มี ค วาม
ทัด เทีย มกับ ประเทศที่พ ัฒ นาแล้ว ได้ และการค้า กับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเป็ นประเทศที่อยู่ใ น
กลุ่ มอาเซีย นและที่มีการพัฒนาอย่า งรวดเร็วในแง่ข อง
เศรษฐกิจ โดยความน่ า สนใจคือ จ านวนประชากรที่มี
จานวนมากถึงมากกว่า 89 ล้านคน ถือเป็ นประเทศที่มี
ประชากรมากที่สุด เป็ น อัน ดับ 13 ของโลกและเป็ น
ประเทศในกลุ่มอาเซียนน่ าจะมีโอกาสอันดีในการทีจ่ ะทา
การค้าด้วย

C.I.=

2. การทบทวนทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ธนิต โสรัตน์ (2551) [1] ได้ศกึ ษากระบวนการของ
โลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิน ค้ า และบริ ก าร รวมถึ ง การ
เคลื่อนย้าย จัดเก็บ และกระจายสินค้าจากแหล่งที่ผลิต
(Source of Origin) จนสินค้าได้มกี ารส่งมอบไปถึงแหล่ง
ที่มีความต้องการ (Source of Consumption) โดยมี
เป้าหมายในการส่งมอบแบบทันเวลา (Just in Time) และ
เพื่ อ ลดต้ น ทุ น โดยมุ่ ง ให้ เ กิ ด ความพอใจแก่ ลู ก ค้ า
(Customers Satisfaction) และส่ง เสริมเพื่อ ให้เกิด
มูลค่าเพิม่ แก่สนิ ค้าและบริการ
อรรถกร (2553) [2] การตรวจสอบความสอดคล้อง
กันของการตัดสินใจจะพิจารณาจากค่า เวกเตอร์เฉพาะ
(Eigen Vector) สามารถวัดได้จ ากอัตราส่วนความ
สอดคล้องกัน (Consistency Ratio: C.R.) ซึ่งเป็ น
อัต ราส่ ว นระหว่ า งดัช นี ค วามสอดคล้อ งกัน ของข้อ มู ล
(Consistency Index: C.I.) และดัชนีความสอดคล้องกัน
ของข้อมูลเชิงสุ่ม (Random Consistency Index: R.I.)
ค่าอัตราส่วนความสอดคล้องกัน (Consistency Ratio:
C.R.) สามารถคานวณได้จาก สมการที่ (2-1)
C.I.
C.R.=
(2-1)
R.I.
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( max -N)
(N-1)

(2-2)

เมื่อ max = ผลรวมของผลคูณระหว่างผลรวมของสมาชิก
ในแต่ละหลักของเมทริกซ์กบั น้าหนัก
Normal Form = ค่าไอเกนของแต่ละแถวต่อผลรวมของ
ค่าไอเกนของทุกสดมภ์
N = จานวนสมาชิกในแถวหรือหลัก
วรพจน์ (2552) [3] ได้ทาการออกแบบระบบการ
ตัดสินใจเลือ กเส้น ทางการขนส่ง ต่ อ เนื่ องหลายรูป แบบ
ระหว่างไทยกับเวียดนาม โดยใช้กระบวนการลาดับชัน้
เชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) ใน
การให้น้ าหนักความสาคัญของปจั จัย ได้แก่ เวลาในการ
เดิน ทาง ค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิน ทางและความเสี่ย งของ
เส้นทางซึง่ เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้เพื่อคานวณหาเส้นทางการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทีเ่ หมาะสม
ทิชาลักษณ์ และคณะ (2554) [4] ได้พฒ
ั นาวิธกี าร
เพื่อเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับการเดินทาง
จากจุ ด หนึ่ ง ไปยั ง จุ ด อื่ น ด้ ว ยการใช้ อ ัล กอริ ทึ ม ของ
Dijkstra เป็ นพื้น ฐานแล้วเพิ่มปจั จัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
อุบตั ิเหตุ บนท้องถนน คือค่าดัชนีความรุนแรงของถนน
และทางแยก จากนัน้ จึงทาการวิเคราะห์เพื่อให้ได้เส้นทาง
ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
เกรียงศักดิ ์ และ ณกร (2556) [5] ได้ศกึ ษาและ
ปรับปรุง การนาอัลกอริทึม Dijkstra มาประยุกต์ใช้หา
คาตอบของปญั หาการค้นหาเส้นทาง โดยมีวตั ถุประสงค์
ั หา คือ ต้ อ งการหาเส้น ทางที่มีร ะยะทางและ
ของป ญ
ระยะเวลาน้อยทีส่ ดุ
Beresford and Dubey (1990) [6] ได้ทาการเสนอ
ตัว แบบต้น ทุ น เพื่อ ช่ ว ยผู้ท าการตัด สิน ใจทางด้า นโลจิ
สติกส์ในการเลือกช่องทางการขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาก
ทีส่ ุด โดยการทาให้ต้นทุน ความเสีย่ งน้อยทีส่ ุด และการ
ขนส่งทีต่ รงต่อเวลา
Effat and Hassan (2013) [7] ได้ทาการออกแบบ
การประเมิน การเลือ กเส้น ทางแถบคาบสมุ ท รไซนาย
ประเทศอียปิ ต์ โดยใช้ (Analytical Hierarchy Process:
AHP) เข้ามาเป็ นส่วนช่วยในการให้น้ าหนักปจั จัยเพื่อหา
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เส้นทางทีค่ ่าใช้จ่ายน้อยทีส่ ดุ
Saaty, T.L., (1990) [8] ดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสร้างเมทริก ซ์
ของการเปรียบเทียบเป็ นคู่ๆ ในทานองเดียวกันจากชุด
ตัวเลข 1 ถึง 9 ด้วยการสร้างเมทริกซ์ในทานองเดียวกัน
หลายๆ ชุดจึงเรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องของข้อมูลโดย
การสุ่มตัวอย่าง (R.I.) ซึ่งดัชนีน้ีถูกสร้างขึน้ โดย Oak
Ridge Laboratory ค่าเฉลีย่ R.I.ทีใช้กบั จานวนสมาชิกใน
การเปรียบเทียบความสาคัญ 1-10 จานวน
3. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
3.1 ขัน้ ตอนและวิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
นาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
และวิเคราะห์ก ารทดลองมาประยุกต์ใช้ มีวตั ถุ ประสงค์
เพื่อ ศึกษาความเป็ น ไปได้ข องเส้น ทางการขนส่งสินค้า
ประเภทชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์จากประเทศ
ไทยไปนครโฮจิมิน ห์ สาธารณรัฐสัง คมนิ ย มเวีย ดนาม
เพื่ อ ให้ ง านวิจ ัย ด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ง านวิจ ัย ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วิจ ัยได้เลือ ก
คั ด เลื อ กการข นส่ ง สิ น ค้ า ท า ง บ กโ ดย รถ ย นต์ ม า
ทาการศึกษาวิจยั เท่านัน้ เนื่องจากพบการขนส่งทางบก
เป็ นขนส่งที่มกี ารใช้ระยะเวลาสัน้ มากและมีค่าใช้จ่ายไม่
สูงเมื่อเทียบกับทางเรือและทางอากาศ อีกทัง้ ยังเป็ นการ
วิเคราะห์เส้นทางโดยการเปรียบเทียบเส้นทางทีน่ ่ าสนใจ
หลายเส้นทาง
3.1.1 ศึกษาข้อมูลทีส่ าคัญและจาเป็ นต่อการดาเนิน
งานวิจยั
ศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น ต่ อ การด าเนิ น
งานวิจยั เป็ นขัน้ ตอนเริ่มต้นที่เตรียมความพร้อมก่อนจะ
เริม่ ทางานวิจยั ข้อมูลของเส้นทางขนส่งสินค้าทางบกการ
ขนส่งสิน ค้า โดยทางบก (รถยนต์) จากประเทศไทยไป
นครโฮจิมนิ ห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทัง้ หมด
3.1.2 ศึกษาและกาหนดเส้นทางขนส่งสินค้าทางบก
ศึกษาเส้นทางทีส่ าคัญเพื่อทาการกาหนดเส้นทางที่
สนใจ จากประเทศไทยไปนครโฮจิมนิ ห์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามทัง้ หมด 5 เส้นทาง ดังนี้
3.1.2.1 เส้นทางที่ 1 กรุงเทพ-สระแก้ว (ปอยเปต)ศรีโสภณ-เสียมราฐ-กัมปงจาม-พนมเปณ-บ่า เวียต- ม็
อกไบ-โฮจิมิน ห์ และมีร ะยะทางรวมทัง้ หมด 1068.5
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กิโลเมตร
3.1.2.2 เส้นทางที่ 2 กรุงเทพ- สระแก้ว (ปอยเปต)ศรีโสภณ-พตะบอง-พนมเปญ-บ่าเวียต-ม็อกไบ-โฮจิมนิ ห์
และมีระยะทางรวมทัง้ หมด 945.2 กิโลเมตร
3.1.2.3 เส้น ทางที่ 3กรุ ง เทพ-ตราด-เกาะกงพนมเปญ-บ่าเวียต-ม็อกไบ-โฮจิมนิ ห์ และมีระยะทางรวม
ทัง้ หมด 1031.2 กิโลเมตร
3.1.2.4 เส้น ทางที่ 4 กรุ ง เทพ-ตราด-เกาะกงพนมเปญ-เกินเทอ-โฮจิมนิ ห์ และมีระยะทางรวมทัง้ หมด
1141 กิโลเมตร
3.1.2.5 เส้นทางที่ 5กรุงเทพ-ตราด-เกาะกง-สีหนุ
วิลล์-กัมโป้ท-เกียนอาง-เกินเทอ-โฮจิมนิ ห์ และมีระยะทาง
รวมทัง้ หมด 1136 กิโลเมตร
3.2 ออกแบบเส้นทางโดยการกาหนดตามเส้นทางที่
เป็ นไปได้
ก าหนดเส้น ทางการขนส่ ง เริ่ม ต้ น เส้น ทางที่
กรุงเทพมหานคร และกาหนดปลายทางที่นครโฮจิมนิ ห์
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็ นจุดเป้าหมาย โดย
การกาหนดเส้นทางขนส่ง 5 เส้นทาง
3.3 ปั จจัยที่ มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเส้นทางการ
ขนส่ง
ในการเลือ กเส้น ทางการขนส่ง ส่ว นใหญ่ ใ นจะ
เน้นการศึกษาที่ใช้เกณฑ์ต้นทุนในการขนส่งต่ าทีส่ ุดหรือ
เวลาในการขนส่ง ต่ า ที่สุด ซึ่ง ใช้ป จั จัย เชิง ปริม าณเป็ น
เกณฑ์ในการตัดสินใจ แต่การศึกษาของ (วรพจน์, 2552)
ใช้ความเสีย่ งของเส้นทางการขนส่งเป็ นปจั จัยเชิงคุณภาพ
มาช่วยในการตัดสินใจด้วย โดยเปลี่ยนแปลงจากต้นทุน
ค่าขนส่งเป็ นงบประมาณในการขนส่งทีผ่ ตู้ ดั สินใจต้องการ
เวลากาหนดให้เป็ นแบบตรงต่อเวลาทีส่ ุดและไม่เกินเวลา
ที่ลูก ค้าก าหนด และความความเสี่ย งซึ่งเป็ น ป จั จัย เชิง
คุณภาพต่าทีส่ ดุ แต่ไม่เกินระดับทีผ่ ตู้ ดั สินใจกาหนดไว้โดย
ระบบการตัดสินใจจะรวมกันเป็ นระบบเดียว
3.3.1 ปจั จัยเชิงปริมาณ
ปจั จัย เชิงปริม าณสาหรับ งานวิจ ัย นี้ หมายถึง
งบประมาณในการขนส่งและเวลาที่ใช้ในการขนส่งของ
เส้นทางแต่ละเส้นทาง นามาศึกษาต้นทุนและเวลาในการ
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4. ผลของการวิ จยั
4.1 การรวบรวมข้อมูลของเส้นทางการขนส่งสิ นค้า
ทางถนน
รวบรวมข้อมูลของเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน
ระหว่างประเทศไทยไปนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ผู้วิจยั ได้ทาการค้นหาเส้นทางทางบกที่
สามารถขนส่งสินค้า ได้ทงั ้ หมด 5 เส้นทาง โดยผูว้ จิ ยั ได้
แบ่งการรวบรวมข้อมูลออกเป็ น 2 ด้าน คือ ข้อมูลเชิง
ปริม าณของเส้น ทางการขนส่ ง สิน ค้า ทางถนน ได้ แ ก่
ต้นทุนในการขนส่งสินค้าและเวลาในการขนส่งสินค้าและ
ข้อมูลเชิงคุณภาพของเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน
ในที่น้ี ห มายถึง ระดับ ความน่ า จะเป็ น และระดับ ความ
รุนแรงของความเสีย่ งต่อเส้นทางการขนส่งสินค้า
4.1.1 ข้อ มู ล เชิง ปริม าณของเส้น ทางการขนส่ ง
สินค้าทางถนน
ผูว้ จิ ยั ทาการรวบรวมข้อมูลปริมาณต้นทุนการขนส่ง
สิ น ค้ า และเวลาในการขนส่ ง สิ น ค้ า ส าหรั บ เส้ น ทาง
ภายในประเทศจาก 4 แหล่งข้อมูลเชิงปริมาณสามารถ
นามาประกอบกับงานวิจยั นี้ได้แสดงในตารางที่ 4-1 แสดง
ข้อ มูลเชิง ปริม าณของเส้น ทางการขนส่ง สิน ค้า ทางบก
ระหว่างไทย-โฮจิมนิ ห์
4.1.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพของเส้นทางการขนส่ง
สินค้าทางถนน
ผู้วิจยั ทาการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพคือ ระดับ
ความน่ าจะเป็ นและระดับความรุนแรงของความเสีย่ งต่อ
เส้นทางการขนส่งสินค้า ผลทีไ่ ด้จากผูเ้ ชีย่ วชาญประเมิน
ระดับ ความน่ าจะเป็ น และระดับ ความรุ นแรงของความ
เสี่ ย งต่ อเส้ น ทา ง กา รข นส่ ง สิ น ค้ า ช่ ว งกา รข น ส่ ง
ภายในประเทศ

ขนส่งของเส้นทางในโครงข่ายที่กาหนดขึน้ มาดังที่กล่าว
มาข้า งต้ น ส าหรับ การใช้ ต้ น ทุ น และเวลาของแต่ ล ะ
เส้ น ทางท าการวิ เ คราะห์ เนื่ อ งจากทัง้ สองค่ า มีค่ า ที่
สามารถคิดวิเคราะห์ ออกมาเป็ นตัว เลขได้ทาให้ผู้วิจ ัย
สามารถทีจ่ ะวิเคราะห์เปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน
3.3.2 ปจั จัยเชิงคุณภาพ
ปจั จัยเชิงคุณภาพสาหรับงานวิจยั นี้ หมายถึง
ป จั จัย ที่ส่ ง ผลหรือ ส่ ง ผลถึง ความส าเร็จ ของการขนส่ ง
สินค้าทางถนน ปญั หาหรืออุปสรรคระหว่างเส้นทางการ
ขนส่งสินค้าทางถนนมีหลายหลาก ซึง่ คือความเสีย่ งของ
การขนส่งสินค้าในเส้นทางนัน้ มีความแตกต่างกันไป ทา
ให้ผู้วจิ ยั ใช้การกาหนดค่าความเสีย่ งแบบองค์รวมมาทา
การวิเคราะห์ความเสีย่ งเพื่อสามารถทีจ่ ะเปลีย่ นปจั จัยเชิง
คุ ณ ภาพออกมาเป็ น ตัว เลขให้ไ ด้เ พื่อ ท าการวิเ คราะห์
เปรียบเทียบให้ชดั เจน และสรุปได้ดยี งิ่ ขึน้
3.4 ระบบการตัดสิ นใจเลือกเส้นทางการขนส่ง
ระบบการตั ด สิ น ใจสร้ า งขึ้ น มามี เ พื่ อเลื อ ก
เส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนนภายใต้เกณฑ์ตดั สินใจ
เชิงปริมาณ คือ ต้นทุนในการขนส่งและเวลาที่ใช้ในการ
ขนส่ง และปจั จัยเชิงคุณภาพ คือ ความเสีย่ งของเส้นทาง
โดยองค์ประกอบระบบการตัดสินใจนี้แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 คือ ส่วนของฐานข้อมูลของระบบการ
ตัด สิน ใจ ซึ่ง จะประกอบไปด้ ว ย ข้อ มู ล ของป จั จัย เชิง
ปริมาณ คือ ต้นทุนและเวลาในการขนส่งแต่ ละเส้นทาง
และปจั จัยเชิง คุณภาพ คือ ความเสี่ยงของเส้นทางการ
ขนส่งแต่ละเส้นทาง
ส่วนที่ 2 เป็ นส่วนของการกาหนดความสาคัญ
ของปจั จัยเชิงปริมาณและปจั จัยเชิงคุณภาพ ผู้ตดั สินใจ
สามารถกาหนดน้ าหนักความสาคัญของปจั จัยต่างๆ ใน
การตัดสินใจแต่ละปจั จัยได้ตามสถานการณ์ และความพึง
พอใจของผู้ตดั สินใจโดยใช้การเปรียบเทียบเป็ นคู่ๆ ตาม
ขัน้ ตอนวิธขี องกระบวนการลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์ (AHP)
เป็ นเครื่องมือทีน่ ามาปรับใช้
ส่วนที่ 3 เป็ นส่วนทีใ่ ช้ในการคานวณหาเส้นทาง
การขนส่ ง สิน ค้า ทางถนนที่เ หมาะสมกับ ข้อ จ ากัด ของ
ปจั จัยเชิงปริมาณ และปจั จัยเชิงคุณภาพ

4.2 การให้ น้ า หนั ก ความส าคั ญ ปั จจั ย และการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม Expert Choice เลือกเส้นทาง
การขนส่งสิ นค้า
การให้น้ า หนัก ความส าคัญ โดยเปรีย บเทีย บของ
ปจั จัยในประกอบการตัดสินใจเลือกเส้นทาง ผู้วจิ ยั ได้ทา
การสัมภาษณ์เปรียบเทียบน้ าหนักความสาคัญของปจั จัย
เป็ นคู่ ๆ จากผู้ เ ชี่ ย วชาญจาก 3 หน่ วยงาน ได้ แ ก่
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ผู้ เ ชี่ ย วชาญในมุ ม มองผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ชิ้ น ส่ วนอะไหล่
รถจักรยานยนต์ ผูเ้ ชีย่ วชาญในมุมมองของผู้ขนส่งสินค้า
ทางถนน และผู้เชี่ยวชาญตัวแทนจากหน่ วยงานภาครัฐ
อธิบายดังนี้
4.2.1) ผู้เชี่ยวชาญในมุมมองผู้ผลิตสินค้าชิ้นส่วน
อะไหล่รถจักรยานยนต์
4.2.2) ผูเ้ ชีย่ วชาญในมุมมองของผูข้ นส่งสินค้าทาง
ถนน
4.2.3) ผูเ้ ชีย่ วชาญจากหน่วยงานภาครัฐ
จากกลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ก ล่ า วมา ผู้ วิ จ ั ย ได้ น า
โปรแกรมมาประกอบการสัม ภาษณ์ ก ารเปรีย บเทีย บ
ความส าคัญ ของป จั จัย จากผู้เ ชี่ย วชาญมากระท าตาม
แนวทางของกระบวนการลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม Expert Choice 11 ในการคานวณ เพื่อนามา
ให้ได้น้ าหนักความสาคัญโดยเปรียบเทียบเป็ นคู่ๆ ของ
ปจั จัยทีใ่ ช้นการตัดสินใจ ในรูปที่ 1 จุดเด่นของ AHP คือ
น้ า หนั ก ความสาคัญ ที่ไ ด้จ ากการเปรีย บเทีย บเป็ น คู่ ๆ
(Pairwise Comparison) ของ AHP สามารถยืนยันความ
สอดคล้ อ งของการเปรี ย บเที ย บความส าคั ญ โดย
อัตราส่วนความไม่สอดคล้องกัน (Inconsistency Ratio)
ซึ่ง ถู ก กาหนดว่ า ควรน้ อ ยกว่ า 0.1, Saaty (1980)
เพราะฉะนัน้ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะทาให้ผตู้ ดั สินใจมีความมันใจ
่
ในน้าหนักความสาคัญทีไ่ ด้จากเครื่องมือนี้

objectives)
ขัน้ ที่ 2 เป็ นการกาหนดเกณฑ์ต่างๆที่จะใช้เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์นนั ้ (Determination of Criteria)
ขัน้ ที่ 3 เป็ น การก าหนดทางเลือ กต่ า งๆ เพื่อ ให้
ระบบช่ ว ยตั ด สิ น ใจเลื อ กให้ (Determination
of
Alternatives) จากนัน้ โปรแกรมจะ Implement ให้ได้
คาตอบในเบือ้ งต้น ถ้าเราต้องการปรับสัดส่วน ต่างๆ ของ
เกณฑ์ทก่ี าหนดก็จะสามารถปรับเปลีย่ นได้อย่างคล่องตัว
จึงเป็ นโปรแกรมที่มคี วามยืดหยุ่นสูงและใช้งานง่ายมาก
ในปจั จุบนั
การน าข้อ มูลการจัด ลาดับ ความสาคัญ ป จั จัย ของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากหน่ วยงานทัง้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผูผ้ ลิตสินค้า
ชิ้น ส่ว นอะไหล่ ร ถจัก นยานยนต์ ผู้ข นส่ง สิน ค้า ชิ้น ส่ว น
อะไหล่รถจักนยานยนต์ และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ
จากข้ อ มู ล ทั ้ง หมดจะถู ก เฉลี่ ย ออกมาเป็ นน้ าหนั ก
ความสาคัญ ค่ า เดีย ว โดยใช้ก ระบวนการลาดับ ชัน้ เชิง
วิเคราะห์ในโปรแกรม Expert choice 11 โดยจะสร้าง
ตารางเมทริกซ์ของค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพื่อหาค่าน้ าหนัก
ความสาคัญโดยเฉลีย่ ของปจั จัย
4.3 เลือกเส้นทางขนส่งสิ นค้าที่เหมาะสม
ผลจากการเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน
ของระบบการตั ด สิน ใจสามารถแปลผลกลับ เพื่ อ หา
ปริม าณของป จั จัย ต้น ทุ น การขนส่ง สิน ค้า เวลาในการ
ขนส่งสินค้าและความเสีย่ งของเส้นทางในการขนส่งสินค้า
ทางถนน ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปริมาณของปจั จัยสาหรับเส้นทางการขนส่งที่ถูกเลือก
จากระบบการตัดสินใจ

รู ป ที่ 1 โครงสร้ า งล าดับ ชัน้ การให้ น้ า หนั ก ความส าคัญ โดย
เปรียบเทียบ

4.2.4) โปรแกรม Expert Choice
โปรแกรม Expert Choice มีลกั ษณะการทางาน
แบบแขนงการตั ด สิ น ใจแต่ วางตั ว อยู่ ในลั ก ษณะ
Hierarchical กล่าวคือ เรียงลาดับความสาคัญลงมา จึง
มักนิยมเรียกวิธกี ารของ E.C. ว่า Analytical Hierarch
Approach ; AHP ซึง่ มีขนั ตอนสาคัญเรียงลาดับกันดังนี้
ขั ้ น ที่ 1 เ ป็ น ก า ร ร ะ บุ ป ั ญ ห า แ ล ะ ก า ห น ด
วัตถุ ประสงค์ (Identification Problem and setting

5. สรุป
5.1 สรุปผลการวิ จยั
ผลงานวิจยั การออกแบบระบบการตัด สิน ใจเลื อ ก
เส้น ทางที่เ หมาะสมต่ อ การขนส่ ง สิน ค้ า ทางถนนโดย
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รถบรรทุกตูค้ อนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต จากประเทศไทย
ไปนครโฮจิมิน ห์ สาธารณรัฐสัง คมนิ ย มเวีย ดนาม คือ
เส้น ทางขนส่ ง สิน ค้า เส้น ทางที่ผู้วิจ ัย ก าหนดเส้น ที่ 3
เริม่ ต้นทีก่ รุงเทพมหานคร ไปตามถนนหมายเลข 36 ผ่าน
อาเภอแกลง จัง หวัด ระยอง ไปทางเทศตะวัน ออกผ่า น
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด ข้ามจุดผ่านแดนถาวรทีบ่ า้ น
หาดเล็ก -จามเยีย ม เข้า สู่ ก ัม พู ช า จากนั น้ ตรงไปทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต้ผ่านจังหวัดเกาะกง จากนัน้ มุ่งไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านกรุงพนมเปญ จากนัน้ ไปทาง
ทิศตะวันออกผ่านจังหวัดสวายเรียง ออกไปทีจ่ ุดผ่านแดน
บ่าเวียต-ม็อกไบ เข้าสู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
จากนัน้ ตรงไปทางทิศตะวันออกมุ่งตรงเข้าสู่นครโฮจิมนิ ห์
โดย เส้ น ทาง นี้ ที่ มี ต้ น ทุ นการข นส่ ง สิ น ค้ า เท่ ากั บ
22,268.76 บาท เวลาในการขนส่งสินค้า 14.43 ชัวโมง
่
และความเสีย่ งของเส้นทางการขนส่งสินค้าเท่ากับร้อยละ
17.00 เส้นทางการขนส่งสินค้าเป็ นผลสรุปจากระบบการ
ตัด สิน ใจการเลือ กเส้น ทางการขนส่ง ทางถนน ภายใต้
ป จั จัย รวมทางด้ า นต้ น ทุ น เวลาและความเสี่ย งของ
เส้นทางในการขนส่งทีต่ ่าทีส่ ดุ

คานวนหาเส้นทาง

5.2 ข้อเสนอแนะการวิ จยั
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้พบว่าปญั หาและอุปสรรคที่
สาคัญทีท่ าให้การวิจยั ล่าช้า คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่
สาคัญสาหรับงานวิจยั นี้ เช่น ต้นทุนในการขนส่ง ต้นทุน
ในการดาเนินงาน ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุหรือ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งที่จะใช้เป็ น
ข้อ มู ล ในเชิง คุ ณ ภาพ นอกจากนี้ ก ารหาต้ น ทุ น ในการ
ขนส่งแต่ละเส้นทางนัน้ ไม่สามารถสร้างรูปแบบโดยรวมได้
เนื่องจากแต่ ละประเทศต่ างมีวิธีการคิดต้นทุนที่ต่างกัน
และต้นทุนในการขนส่งสินค้านัน้ ขึ้นกับความพอใจของ
ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็ นผูก้ าหนด อีกทัง้ ข้อมูลบางประเภทไม่
เป็ นแบบปจั จุบนั ทาให้การวิเคราะห์ผลที่ได้อาจจะเกิด
ความคลาดเคลื่อ นจากความเป็ น จริง ได้ จึง ควรมีก าร
รวบรวมข้อมูลที่เป็ นปจั จุบนั ที่สุดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
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บทคัดย่อ
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มุ่งเน้ น เพื่อศึกษาป จั จัยที่มีผลกระทบต่ อการลื่นหกล้มของผู้สูงอายุ ในจังหวัดนครปฐม เพื่อหาความสัมพัน ธ์
ระหว่างปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการลื่นหกล้มของผูส้ งู อายุและเพื่อหาแนวทางการป้องกันการลื่นหกล้มของผูส้ งู อายุ
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ งู อายุในจังหวัดนครปฐม จานวน 398 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS จากการศึกษาพบว่า (1) ผูส้ งู อายุส่วนใหญ่มโี รค
ประจาตัว มีอาการปวดตามไขข้อกระดูก มีอ าการนอนไม่ เพียงพอ/นอนไม่ห ลับ เครีย ด เคยได้รบั หรือก าลัง
รับประทานยาเกีย่ วกับความดัน มีพฤติกรรมการสวมรองเท้าทีไ่ ม่พอดีเท้า หรือรองเท้าทีไ่ ม่มดี อกยางและใช้โถส้วม
แบบนังยอง
่
(2) เพศหญิงเป็ นเพศทีม่ สี ถิตกิ ารหกล้มมากกว่า เพศชาย โดยเพศหญิงทีม่ สี ถิตกิ ารหกล้มมากทีส่ ุด
อยู่ในช่วงอายุ 60 – 65 ปี จานวน 22 คนคิดเป็ นร้อยละ 26.19 (3) ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ ูงอายุในด้านเพศมี
ความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นกับปจั จัย การมีอาการซึมเศร้า การสวมใส่เสือ้ ผ้ารุ่มร่าม วางสิง่ ของไม่เป็ นระเบียบ (4)
ข้อมูลส่วนบุคคลในด้านอายุมคี วามสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นกับปจั จัย ทางสถานภาพ เขตทีอ่ ยู่อาศัย ตาเป็ นต้อกระจก
ตาเป็ นต้อหิน ตาฝ้า ขุ่นขาว การเดินผิดปกติ ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินหรือรถเข็น การมีอาการหลง ลืม ความจา
เสื่อม การดื่มสุรา บันไดชารุด ไม่มรี าวบันได การใช้โถส้วมแบบนัง่ ยอง (5) ข้อมูลส่วนบุคคลในด้านสภานภาพมี
ความสัม พัน ธ์ใ นรูปเชิง เส้น กับ ปจั จัย การได้ร ับยาเกี่ย วกับ โรคอื่นๆ (6)ข้อ มูล ส่ว นบุค คลด้า นเขตที่อ ยู่อ าศัย ที่
ความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นกับด้วยปจั จัย อาการหลง ลืม ความจาเสือ่ ม การดื่มสุรา บันไดชารุด ไม่มรี าวบันได การ
ใช้โถส้วมแบบนังยอง
่
คาหลัก อุบตั เิ หตุ ผูส้ งู อายุ หกล้ม
Abstract
The elderly falls are descendants or those close did not want to happen, but these problems can
occur at any time. Especially in those older than 60 years and health was strong. Therefore, this study
aimed to identify factors affecting the fall of the elderly. In Nakhon Pathom to determine the relationship
between the factors that affect the fall of the elderly and to find ways to prevent slipping of the elderly.
Study of a representative sample of the elderly in Nakhon Pathom Province were 398 used in the study
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was a questionnaire and statistical analysis is used to program SPSS. The study found that ( 1 ) Most
seniors are diseases, Rheumatic pain, Sleepless, Been eating and eating drug pressure, Shoe Does not
Fit and use a squatting toilet . ( 2 ) Female gender, the statistics of falls than males by females recorded
a fall the most in the age range 60-65 years 22 persons or 26.19 percent. ( 3 ) Personal data of the
elderly regarding gender relations in Fig. linear factors The Depression, wearing togas, placing disorder.
( 4 ) The age of personal data in relation to the form of linear factors. The status, residential area, eye
cataracts, glaucoma eye is milky white translucent eyes, gait abnormalities. Need to use a walker or
wheelchair, and have long forgotten memory loss, binge Stepladder worn no railing, use toilet squatting
( 5 )Personal information in the Council 's images are correlated in Fig. linear factors to get a drug on
other diseases. ( 6 ) Personal information in a residential area in a linear relationship with symptomatic
factors amnesia struck me drinking damaged stairs without railing. Using a squat toilet
Keywords: Accident, Elderly, Fall
1. บทนา
ภาวะที่ผู้สูงอายุหกล้ม และเกิดอันตราย เป็ นสิง่ ที่
ลูกหลานหรือผู้ท่ใี กล้ชดิ ที่ดูแลไม่อยากให้เกิด แต่ปญั หา
เหล่านี้กเ็ กิดขึน้ ได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูท้ ม่ี ี
อายุ ม ากกว่ า 60 ปี ข้นึ ไป และสุข ภาพไม่ ค่ อ ยแข็ง แรง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูห้ ญิง การหกล้มทีก่ ่อให้เกิดอันตราย
ถึงแก่ชวี ติ เลยทันทีมนี ้อย แต่พบว่ามีมากกว่าร้อยละ 50
ที่ป่ว ยและเสีย ชีวิต ภายหลัง จากการหกล้ม นายแพทย์
ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิ ดเผย
ว่า ในวันที่ 13 เมษายน ทุกปี เป็ นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุขมีความเป็ นห่วงสุขภาพของผูส้ งู อายุ
ซึง่ เป็ นกลุ่มทีจ่ ะมีจานวนเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ โดยเฉพาะปญั หา
การหกล้มซึง่ เป็ นสาเหตุของการบาดเจ็บในผูส้ งู อายุทพ่ี บ
บ่อย และอาจเป็ นการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต จาก
การศึกษาในต่างประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา พบว่าการ
เสียชีวติ ทีเ่ กิดจากการบาดเจ็บในผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุมากกว่า
75 ปี ข้นึ ไปร้อยละ 70 มีสาเหตุ จ ากการหกล้ม และยัง
พบว่าร้อยละ 90 ของปญั หากระดูกสะโพกหักในผูส้ งู อายุ
ที่มีอ ายุ ม ากกว่ า 70 ปี เ ป็ น ผลจากการหกล้ ม เช่ น กัน
ดังนัน้ การหกล้มในผูส้ งู อายุจงึ เป็ นปญั หาทางสุขภาพที่มี
ความสาคัญทีต่ ้องมีมาตรการป้องกันอย่างชัดเจน ดังนัน้
การศึกษาในครัง้ นี้จงึ มุ่งเน้นทีจ่ ะหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปจั จัยทีท่ าให้เกิดการลื่นหกล้มเพื่อนาผลทีศ่ กึ ษาได้มาหา
แนวโน้ ม ความเสี่ย งที่จ ะเกิด ขึ้น และหาแนวทางการ
ป้ องกัน การลื่น หกล้ ม ในผู้ สูง อายุ เ ป็ น ข้อ มู ล ในการให้
ความรู้ ให้ผสู้ งู อายุและผูด้ แู ลให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและมี
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พฤติกรรมในการป้องกันการลื่นหกล้มเพิม่ มากขึน้
2. วัตถุประสงค์
ั ยทีม่ ผี ลกระทบต่อการลื่นหก
1.เพื่อศึกษาปจจั
ล้มของผูส้ งู อายุ ในจังหวัดนครปฐม
ั ยทีม่ ี
2.เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปจจั
ผลกระทบต่อการลื่นหกล้มของผูส้ งู อายุ
3.เพื่อแนวทางการป้องกันการลืน่ หกล้มของ
ผูส้ งู อายุ
3.วิ ธีการวิ จยั
1.กาหนดขอบเขตการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการวิจ ัย ได้แ ก่ ได้แ ก่ ผู้สูง อายุ ใ นชุ ม ชนในจัง หวัด
นครปฐม จานวน 398 คน ซึง่ ได้มาจากการคานวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สตู รของยามาเน่
2.วิธีก ารศึก ษาที่น ามาใช้ใ นครัง้ นี้ แ บ่ ง การศึก ษา
ออกเป็ น 2 คือ การวิจยั เชิงเอกสารและการวิจยั เชิงสารวจ
3.เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถามผู้ สู ง อายุ ในจัง หวั ด นครปฐม ในการ
ดาเนินงานสารวจและเก็บข้อมูล
4.การทดสอบแบบสอบถาม ท าการทดสอบก่ อ น
นาไปใช้สอบถามกับกลุ่มประชากรทีท่ าการวิจยั [1]
5.ศึกษากลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง [2]
6.การเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ แบบปฐมภูมแิ ละ
ทุตยิ ภูมิ
7.การประมวลผลและการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS
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(Statistical Package for the Social Sciences) [3]

4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ
กระบวนการชรา ปจั จัยทางสุขภาพจิต ประวัติการใช้ยา
ปจั จัยทางพฤติกรรมที่เป็ นอันตราย ปจั จัยสิง่ แวดล้อมที่
เป็ นอันตราย ผลการศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับประวัตสิ ุขภาพ
จากข้อ มู ลตัว อย่ า งทัง้ หมด 398 คนพบว่ า ด้า นประวัติ
สุขภาพของผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่แล้วพบว่าเป็ นผูส้ งู อายุท่มี ี
โรคประจาตัวคิดเป็ นร้อยละ 61.1 ไม่มโี รคประจาตัวเป็ น
ร้อยละ 38.9 ผู้สูงอายุท่เี คยหกล้มมาก่อนคิดเป็ นร้อยละ
41.0 ไม่ เ คยหกล้ ม มาก่ อ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 59.0 และ
ผูส้ งู อายุมปี ระวัตเิ ป็ นล้มหน้ามืดคิดเป็ นร้อยละ 36.9 ไม่มี
ประวัติเป็ นล้มหน้ า คิดเป็ นร้อยละ 63.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ
ป จั จัย ทางด้ า นกระบวนการชราของผู้ สู ง อายุ พบว่ า
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มอี าการปวดตามไขข้อกระดูกมากทีส่ ุด
คิดเป็ นร้อยละ 62.8 มีอาการตาเป็ นต้อกระจก/ตาเป็ นต้อ
หิน/ตาฝ้า ขุ่นขาวคิดเป็ นร้อยละ 40.5 มีอาการหลง ลืม
ความจาเสื่อมคิดเป็ นร้อยละ 39.7 มีอาการเดินผิดปกติ
ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินหรือรถเข็นคิดเป็ นร้อยละ 25.9 มี
ปญั หาการลุกนัง่ หรือลุกนัง่ ลาบากต้องมีคนช่วยพยุงคิด
เป็ นร้อยละ 21.6 ไม่สามารถดาเนินชีวติ ประจาวันปกติ
ได้ดว้ ยตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ 3.5 และมีผสู้ งู อายุทย่ี งั ไม่มี
กระบวนการชราคิดเป็ นร้อยล่ะ 6.5 ข้อมูลเกีย่ วกับปจั จัย
ทางสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุพบว่าผูส้ งู อายุส่วนใหญ่ นอน
ไม่เพีย งพอ / นอนไม่หลับ เครียด คิดเป็ นร้อยละ 39.7
รองลงมาคือผูส้ งู อายุมอี าการซึมเศร้า วิตกกังวลเป็ นร้อย
ละ 28.9 มีอาการหวาดกลัวการหกล้มซ้า ในกรณีท่เี คย
หกล้มคิด เป็ น ร้อยละ 20.6 ผู้สูงอายุรู้สกึ ด้อยค่ าคิด เป็ น
ร้อยละ 11.8 และผูส้ ูงอายุท่ไี ม่มปี จั จัยทางสุขภาพจิตคิด
เป็ นร้อยละ 26.9 ข้อมูลเกีย่ วกับปจั จัยทางการใช้ยาของ
ผู้สูง อายุ พบว่ า ผู้สูง อายุ ส่ ว นใหญ่ เ คยได้ร ับ หรือ ก าลัง
รับประทานยาเกี่ยวกับความดันจ านวน คิด เป็ นร้อยละ
43.2 เคยได้ ร ั บ หรื อ ก าลั ง รั บ ประทานยาเกี่ ย วกั บ
โรคเบาหวาน เช่น ยาลดไขมัน ยาลดน้ าตาล คิดเป็ นร้อย
ละ 42.7 เคยได้ ร ั บ หรื อ ก าลั ง รั บ ประทานยากล่ อ ม
ประสาท ระงับประสาท คิดเป็ นร้อยละ 16.6 และผูส้ งู อายุ
ไม่มปี ระวัตทิ างการใช้ยาเป็ นร้อยละ 15.8 ข้อมูลเกีย่ วกับ
ป จั จัย พฤติก รรมที่เ ป็ น อัน ตรายของผู้สู ง อายุ พบว่ า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการสวมรองเท้าที่ไม่พอดี
เท้า หรือ รองเท้า ที่ไ ม่ มีด อกยางคิด เป็ น ร้อ ยละ 41.0 มี
พฤติกรรมการดื่มสุรา คิดเป็ นร้อยละ 36.4 มีพฤติกรรม

4.ผลการวิ จยั
ผ ล ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร ท า
แบบสอบถาม จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง จานวน 398
คน
4.1ผลการวิเคราะห์ข้อ มูลส่ว นบุคคลของผู้สูงอายุ
สรุปได้ดงั ต่ อไปนี้ ผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 398 คน พบว่าในด้านของเพศเป็ น
เพศชาย คิด เป็ น ร้อ ยละ 46.5 และ เพศหญิง คิด เป็ น
ร้อยละ 53.5 มีในด้านอายุ คืออายุ 60 – 65 ปี คดิ เป็ น
ร้อยละ 26.1 รองลงมา อายุ 71 – 75 ปี คิดเป็ น ร้อยละ
20.1 อายุ 66 – 70 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.1 อายุ 81 - 85
ปี คิดเป็ น ร้อยละ 14.1 และ อายุ 86 ปี ขน้ึ ไปคิดเป็ น ร้อย
ละ 4.8 ในด้านสถานภาพ พบว่า สถานภาพการสมรสคิด
เป็ น ร้อยละ 61.6 สถานภาพหม้าย คิดเป็ นร้อยละ 24.6
สถานภาพหย่าร้าง/แยกร้อยละ 8.0 และสถานภาพโสด
คิดเป็ นร้อยละ 5.8 และจากผูส้ งู อายุในกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
เขตอาเภอเมืองนครปฐมคิดเป็ น ร้อยละ 53.0 และนอก
เขตอาเภอเมืองนครปฐมคิดเป็ นร้อยละ 47.0
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ งู อายุ
ลักษณะส่วนบุคคล
จานวน ร้อยละ
เพศ
ชาย
185
46.5
หญิง
213
53.5
รวม
398
100.0
อายุ
60 – 65 ปี
104
26.1
66 – 70 ปี
72
18.1
71 – 75 ปี
80
20.1
76 – 80 ปี
67
16.8
81 – 85 ปี
56
14.1
86 ปีขน้ึ ไป
19
4.8
รวม
398
100.0
สมรส
สถานภาพ
245
61.6
โสด
23
5.8
หม้าย
98
24.6
หย่าร้าง/แยก 32
8.0
รวม
398
100
เขตทีอ่ ยู่อาศัย
อาเภอเมือง
211
53.0
นอกอาเภอ
187
47.0
รวม
398
100.0
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การสวมใส่เสือ้ ผ้ารุ่มร่ามคิดเป็ นร้อยละ 32.2 และผูส้ งู อายุ
ทีไ่ ม่มปี จั จัยพฤติกรรมทีเ่ ป็ นอันตราย คิดเป็ นร้อยละ 19.3
ข้อ มู ล เกี่ย วกับ ป จั จัย สิ่ง แวดล้ อ มที่เ ป็ น อัน ตรายของ
ผูส้ งู อายุ พบว่าผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ใช้โถส้วมแบบนังยองคิ
่
ด
เป็ นร้อยละ 43.2 รองลงมาคือวางสิง่ ของเครื่องใช้ไม่เป็ น
ระเบียบคิดเป็ นร้อยละ 37.9 พืน้ บ้านชารุด พืน้ ต่างระดับ
พืน้ บ้านลื่น คิดเป็ นร้อยละ 36.9 บริเวณบ้านแสงสว่างไม่
เพียงพอ คิดเป็ นร้อยละ 28.9 พื้นที่รอบบริเวณบ้านเป็ น
หลุม เป็ น บ่ อ คิด เป็ น ร้อยละ 28.4 บันไดชารุด ไม่มีราว
บัน ไดคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.4 และผู้ สู ง อายุ ท่ี ไ ม่ มีป จั จัย
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นอันตรายคิดเป็ นร้อยละ 7.8
4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการลื่นหกล้ม ผล
การศึกษา ความคิดเห็นเกีย่ วกับสาเหตุการลื่นหกล้มของ
ผู้สูงอายุใ นภาพรวม พบว่า มีความคิด เห็นอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลีย่ 3.69 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.92 มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากถึง 5 สาเหตุ ได้แก่ สาเหตุท่เี กิด
จากปจั จัยสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นอันตรายมี, สาเหตุทเ่ี กิดจาก
ปจั จัย ทางกระบวนการชรา, สาเหตุ ท่ีเกิดจากปจั จัย
พฤติกรรมทีเ่ ป็ นอันตรายมี, สาเหตุทเ่ี กิดจากปจั จัยทาง
สุขภาพมี, สาเหตุท่เี กิดจากปจั จัยทางสุขภาพจิต และ
ระดับปานกลาง จาวน 1 สาเหตุได้แก่ สาเหตุท่เี กิดจาก
ป จั จัย ทางการใช้ ย า ด้า นสาเหตุ ท่ีเ กิด จากป จั จัย ทาง
สุข ภาพ พบว่า มีความคิด เห็นในระดับมาก มีค่า เฉลี่ย
3.76 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 ในรายด้าน พบว่า มี
ความคิดเห็นในระดับมากทัง้ 3 ด้าน โดยสูงสุดคือ มีโรค
ประจาตัว รองลงมาคือเคยหน้ ามืด และเคยหกล้ม ด้าน
สาเหตุท่เี กิดจากกระบวนการชรา พบว่า มีความคิดเห็น
ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 4.01 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.84
ในแต่ ล ะด้า น พบว่ า มีค วามคิด เห็น ในระดับ มากทัง้ 3
ด้าน โดยสูงสุดคือ มีปญั หาทางสายตา รองลงมาคือปวด
ตามไขข้อ กระดูก และไม่สามารถลุกนัง่ เองได้มคี ่าเฉลี่ย
3.81 ด้านสาเหตุทเ่ี กิดจากปจั จัยทางสุขภาพจิต พบว่า มี
ความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.93 ในรายด้านพบว่ามีความคิดเห็นในระดับ
มากทัง้ 3 ด้าน โดยสูงสุดคือ นอนไม่เพียงพอ รองลงมา
คือมีอาการซึมเศร้า และมีอาการหวาดกลัวการหกล้มซ้า
ด้านสาเหตุทเ่ี กิดจากปจั จัยทางการใช้ยา พบว่า มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.58 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.07 ในรายด้าน พบว่ามีความคิดเห็นในระดับ
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ปานกลาง 2 ด้า น โดยสูง สุ ด คือ การได้ร ับ ยาเกี่ย วกับ
โรคเบาหวาน รองลงมาคือการได้รบั ยาเกีย่ วกับความดัน
และมีค วามคิด เห็น ในระดับ น้ อ ยคือ การได้ร ับ ยาระงับ
ประสาท ด้า นสาเหตุ ท่ีเ กิด จากป จั จัย พฤติก รรมที่เ ป็ น
อันตราย พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
4.01 ค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.90 ในรายด้า น พบว่ า มี
ความคิดเห็นในระดับมากทัง้ 3 ด้าน โดยสูงสุดคือ การ
สวมรองเท้าไม่พอดีเท้า หรือไม่มดี อกยาง รองลงมาคือ
การดื่ม และการสวมเสือ้ ผ้ารุ่มร่าม ด้านสาเหตุทเ่ี กิดจาก
ปจั จัยสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นอันตราย พบว่า มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78
ในรายด้าน พบว่ามีความคิดเห็นในระดับมากทัง้ 3 ด้าน
โดยสู ง สุ ด คื อ ห้ อ งน้ าลื่ น หรื อ โถส้ ว มแบบนั ง่ ยอง
รองลงมาคือภายในบ้านมีสงิ่ ของวางไม่เป็ นระเบียบ และ
บริเวณรอบบ้านเป็ นหลุมเป็ นบ่อ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานความคิดเห็น
เกีย่ วกับสาเหตุการลืน่ หกล้ม ในภาพรวม
ความคิดเห็นเกีย่ วกับสาเหตุการ
x SD. แปลค่า อันดับ
ลืน่ หกล้ม
ั ยทางสุขภาพ
ปจจั
ั ยทางกระบวนการชรา
ปจจั
ั ยทางสุขภาพจิต
ปจจั
ั ยทางการใช้ยา
ปจจั

3.76
4.01
3.72
2.58

ั ยพฤติกรรมทีเ่ ป็นอันตราย
ปจจั
ั ยสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นอันตราย
ปจจั
ภาพรวม

4.01 0.90
4.05 0.76
3.69 0.92

1.03
0.84
0.93
1.07

มาก
มาก
มาก
ปาน
กลาง
มาก
มาก
มาก

4
2
5
6
2
1

4.4 ความคิดเห็นต่ อการป้องกันการลื่นหกล้ม ผล
การศึกษา ความคิดเห็นต่อการป้องกันการลื่นหกล้ม ใน
ภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่ าเฉลี่ย
4.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 ในรายด้าน พบว่า มี
ความคิด เห็น ในระดับ มากทัง้ หมดคือ ทัง้ 16 ด้า น โดย
สูงสุด คือ การออกกาลังกายเพื่อเพิม่ กล้ามเนื้อ รองลงมา
คือ การให้ความช่วยเหลือผู้ท่มี ีปญั หาทางสายตา ,การ
ดูแลอย่างใกล้ชดิ ในกรณีทผ่ี สู้ งู มีสภาวะทางจิต ,การสวม
รองเท้าทีพ่ อดีเท้า มีดอกยาง , การสวมเสือ้ ผ้าขนาดพอดี
ไม่, การจัดเก็บสิง่ ของให้เป็ นระเบียบ ไม่วางสายไฟ
เกะกะ , การดูแลพืน้ ห้องและห้องน้าให้สะอาดและแห้งอยู่
เสมอ , การใช้โถส้วมแบบชักโครก , การจัดให้มแี สงสว่าง
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การลื่นหกล้มในแต่ละปจั จัย ไม่แตกต่างกัน
H1 = กลุ่มอายุต่างๆมีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับสาเหตุ
การลื่นหกล้มในแต่ละปจั จัย แตกต่างกัน
สรุปผลการทดสอบโดยวิธกี าร One – Way ANOVA จะ
ได้ว่า ระดับความคิดเห็นของสาเหตุทเ่ี กิดจากปจั จัยทาง
สุ ข ภาพพบว่ า กลุ่ ม อายุ ต่ า งๆมี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ที่
แตกต่างกันมีส่วนของการมีโรคประจาตัว ,ประวัติการลื่น
หกล้มและประวัติการเป็ นลมหน้ามืด ระดับความคิดเห็น
ของสาเหตุท่เี กิดจากปจั จัยกระบวนการชรา พบว่ากลุ่ม
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นต่อ
อายุต่ า งๆมีระดับความคิด เห็น ไม่แ ตกต่ างกันคือ การมี
การป้องกันการลืน่ หกล้ม
ั หาทางสายตา และ กลุ่ ม อายุ ต่ า งๆมีร ะดับ ความ
ปญ
ความคิดเห็นต่อการป้องกันการลืน่ หกล้ม
SD. แปลค่า
คิดเห็นแตกต่างกันได้แก่การไม่สามารถลุกนัง่ เองได้และ
การออกกาลังกายเพือ่ เพิม่ กล้ามเนื้อ
4.29 0.78 มาก
การปวดตามไขข้อ กระดูก ระดับความคิดเห็นของสาเหตุ
การป้องกันผลข้างเคียงจากการใช้ยา
3.95 0.85 มาก
ที่เกิดจากปจั จัยทางสุขภาพจิต พบว่า กลุ่มอายุต่างๆมี
การให้ความช่วยเหลือผูท้ ม่ี ปี ญั หาทาง
4.27 0.80 มาก
ระดับความคิดเห็นแตกต่างกันได้แก่การมีอาการซึมเศร้า
สายตา
และการหวาดกลัวการหกล้มซ้ า ส่วนกลุ่มอายุต่ างๆมี
การใช้โถส้วมแบบชักโครก
4.13 0.80 มาก
การจัดเก็บสิง่ ของให้เป็นระเบียบ
4.16 0.16 มาก
ระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันคือการนอนไม่เพียงพอ
การจัดให้มแี สงสว่างเพียงพอ
4.12 0.80 มาก
ระดับความคิดเห็นของสาเหตุทเ่ี กิดจากปจั จัยทางการใช้
การซ่อมแซมบันไดให้มคี วามมันคงแข็
่
งแรง 4.06 0.82 มาก
ยา พบว่า กลุ่มอายุต่างๆมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน
มีราวจับ
คือการได้รบั ยาเกี่ยวกับความดัน และ กลุ่มอายุต่างๆมี
การปรับปรุงพืน้ บริเวณรอบบ้านให้เรียบ
4.07 0.81 มาก
ระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ได้แก่การได้รบั ยาระงับ
สม่าเสมอ
ประสาทกับ การได้ร ับ ยาเกี่ย วกับ โรคเบาหวาน ระดับ
การห้ามไม่ให้ผสู้ งู อายุดม่ื สุรา
4.11 0.85 มาก
การสวมรองเท้าทีพ่ อดีเท้า มีดอกยาง
4.20 0.79 มาก
ความคิดเห็นของสาเหตุทเ่ี กิดจากปจั จัยพฤติกรรมทีเ่ ป็ น
การสวมเสือ้ ผ้าขนาดพอดี ไม่รุ่มร่าม
4.18 0.82 มาก
อันตราย พบว่า กลุ่มอายุต่ างๆมีระดับความคิดเห็นไม่
การดูแลพืน้ ห้องและห้องน้าให้สะอาดและ
4.13 0.79 มาก
แตกต่างกันได้แก่การสวมเสือ้ ผ้ารุ่มร่าม,การสวมรองเท้า
แห้งอยู่เสมอ
ไม่พอดีเท้า หรือไม่มดี อกยาง และการดื่มสุรา ระดับความ
การเคลือ่ นไหวร่างกาย ควรเคลือ่ นไหวช้าๆ 3.83 0.91 มาก
คิด เห็น ของสาเหตุ ท่ีเ กิด จากป จั จัย สิ่ง แวดล้ อ มที่เ ป็ น
เดินช้าๆ
อัน ตราย พบว่ า กลุ่ ม อายุ ต่ า งๆมีร ะดับ ความคิด เห็น ไม่
การหลีกเลีย่ งการแหงนหน้า เพราะจะเกิด 3.73 0.92 มาก
อาการหน้ามืดได้งา่ ย
แตกต่ างกัน ได้แก่ ห้อ งน้ าลื่นหรือโถส้วมแบบนัง่ ยอง,
การเหลียวซ้ายแลขวาต้องทาช้า
บ้า นมีสิ่ง ของวางไม่เ ป็ นระเบีย บ และรอบบ้า นพื้น เป็ น
การดูแลอย่างใกล้ชดิ ในกรณีทผ่ี สู้ งู มีสภาวะ 4.22 0.83 มาก
หลุมเป็ นบ่อ
ทางจิต
4.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน
การเปิดอบรมญาติหรือผูท้ ด่ี แู ลใกล้ชดิ
4.01 1.12 มาก
สมมติฐานที่ 1 เพศหญิงเป็ นเพศทีม่ สี ถิตขิ องการลื่น
ผูส้ งู อายุ
ภาพรวม
4.09 0.80 มาก หกล้ ม มากกว่ า เพศชาย จากการทดสอบสมมติ ฐ าน
พบว่า เป็ นไปตามสมมติฐาน เพศหญิงเป็ นเพศที่มสี ถิติ
4.5 เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของแต่ ล ะระดับ การหก ล้มมากกว่า เพศชาย โดยเพศหญิงทีม่ สี ถิติการ
ความคิด เห็นของปจั จัย การลื่นหกล้ม จ าแนกตามอายุ หกล้มมากทีส่ ดุ อยู่ในช่วงอายุ 60 – 65 ปี
สมมติฐานที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยมีผลต่อ
โดย การทดสอบโดยวิธกี ารหาจาก One-Way ANOVA
H0 = กลุ่มอายุต่างๆมีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับสาเหตุ การลื่นหกล้ม จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูล
เพียงพอ , การห้ามไม่ให้ผู้สงู อายุด่มื สุรา, การปรับปรุง
พื้นบริเวณรอบบ้านให้เรียบสม่ าเสมอ , การซ่อมแซม
บันไดให้มคี วามมันคงแข็
่
งแรง มีราวจับ , การเปิ ดอบรม
ญาติ ห รือ ผู้ ท่ีดู แ ลใกล้ ชิ ด ผู้ สู ง อายุ ,
การป้ องกัน
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา ,การเคลื่อนไหวร่างกาย ควร
เคลื่อนไหวช้าๆ เดินช้าๆ , และการหลีกเลี่ยงการแหงน
หน้า เพราะจะเกิดอาการหน้ามืดได้ง่าย การเหลียวซ้าย
แลขวาต้องทาช้า
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ยาเกี่ยวกับความดันจานวน ปจั จัยทางพฤติกรรมที่เป็ น
อันตราย ได้แก่ พฤติกรรมการสวมรองเท้าที่ไม่พอดีเท้า
หรือรองเท้าทีไ่ ม่มดี อกยาง ปจั จัยทางสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ น
อั น ตราย ได้ แ ก่ การใช้ โ ถส้ ว มแบบนั ง่ ยอง ด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการลื่นหกล้ม
ของผู้สงู อายุ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มสุรากับ
การใช้โถส้วมแบบนัง่ ยอง และการดื่มสุรากับการทีบ่ นั ได
ชารุด ไม่มีราวบันไดนัน่ มีความสัมพันธ์กนั มากที่สุดใน
นัยสาคัญ 0.01 และความสัมพันธ์ระหว่างเพศและการดื่ม
สุร ามีค วามสันพัน ธ์ก ัน มากที่สุด ในทิศทางตรงข้า ม ใน
นัยสาคัญ 0.01
จากการศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับการป้องกันการ
ลื่นหกล้มของผูส้ งู อายุจากแบบสอบถาม พบว่าแนวทางที่
เป็ นไปได้ในการป้องกันการลื่นหกล้ม [4] คือ การออก
กาลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ รองลงมาคือ การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ท่มี ปี ญั หาทางสายตา ,การดูแลอย่างใกล้ชิด
ในกรณีทผ่ี สู้ งู มีสภาวะทางจิต ,การสวมรองเท้าทีพ่ อดีเท้า
มีดอกยาง , การสวมเสือ้ ผ้าขนาดพอดี ไม่ , การจัดเก็บ
สิง่ ของให้เป็ นระเบียบ ไม่วางสายไฟเกะกะ , การดูแลพืน้
ห้องและห้องน้ าให้สะอาดและแห้งอยู่เ สมอ , การใช้โถ
ส้วมแบบชักโครก , การจัดให้มแี สงสว่างเพียงพอ , การ
ห้ามไม่ให้ผสู้ ูงอายุด่มื สุรา, การปรับปรุงพื้นบริเวณรอบ
บ้านให้เรียบสม่ าเสมอ , การซ่อมแซมบันไดให้มคี วาม
มันคงแข็
่
งแรง มีราวจับ , การเปิ ดอบรมญาติหรือผูท้ ด่ี ูแล
ใกล้ชดิ ผูส้ งู อายุ , การป้องกันผลข้างเคียงจากการใช้ยา ,
การเคลื่อนไหวร่างกาย ควรเคลื่อนไหวช้าๆ เดินช้าๆ ,
และการหลีกเลีย่ งการแหงนหน้า เพราะจะเกิดอาการหน้า
มืดได้ง่าย การเหลียวซ้ายแลขวาต้องทาช้า

ส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในด้านเพศมีความสัมพันธ์ในรูป
เชิงเส้นประกอบไปด้วยปจั จัย การมีอาการซึมเศร้า การ
สวมใส่เสือ้ ผ้ารุ่มร่าม วางสิง่ ของไม่เป็ นระเบียบและข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในด้านเพศมีความสัมพันธ์ในรูป
เชิง เส้น แต่ เ ป็ น ไปในทิศ ทางตรงข้า มประกอบไปด้ว ย
ปจั จัย ของเขตที่อยู่อาศัย การมีอาการเดินผิดปกติ ต้อง
ใช้อุปกรณ์ ช่วยเดินหรือรถเข็น การดื่มสุรา บันไดชารุด
ไม่ มี ร า วบั น ได ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค ค ลในด้ า นอายุ มี
ความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้น ประกอบไปด้วยปจั จัย ทาง
สถานภาพ เขตที่อยู่อาศัย ตาเป็ นต้อกระจก ตาเป็ นต้อ
หิน ตาฝ้า ขุ่นขาว การเดินผิดปกติ ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย
เดินหรือรถเข็น การมีอาการหลง ลืม ความจาเสื่อม การ
ดื่มสุรา บันไดชารุด ไม่มรี าวบันได การใช้โถส้วมแบบนัง่
ยองและข้อมูลส่วนบุคคลในด้านอายุมคี วามสัมพันธ์ในรูป
เชิง เส้น แต่ เ ป็ น ไปในทิศ ทางตรงข้า มประกอบไปด้ ว ย
ปจั จัย การมีโรคประจาตัว ตาเป็ นต้อกระจก ตาเป็ นต้อหิน
ตาฝ้า ขุน่ ขาว สวมรองเท้าทีไ่ ม่พอดีเท้า หรือรองเท้าทีไ่ ม่
มีดอกยาง พืน้ ชารุด พืน้ ต่างระดับ พืน้ บ้านลื่น วางสิง่ ของ
เครื่องใช้ไม่เป็ นระเบียบ พืน้ ห้องน้ าเปี ยก ไม่มยี างกันลื่น
พืน้ ที่รอบบริเวณบ้านเป็ นหลุม เป็ นบ่อ ข้อมูลส่วนบุคคล
ในด้านสภานภาพมีความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้น ประกอบ
ไปด้วยปจั จัยการได้รบั ยาเกี่ยวกับโรคอื่นๆ ข้อมูลส่ว น
บุคคลในด้านในด้านเขตที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์ในรูป
เชิงเส้นประกอบไปด้วยปจั จัย อาการหลง ลืม ความจา
เสื่อม การดื่มสุรา บันไดชารุด ไม่มรี าวบัน ได การใช้โถ
ส้วมแบบนังยอง
่
และข้อมูลส่วนบุคคลในด้านในด้านเขตที่
อยู่อ าศัย มีค วามสัม พัน ธ์ใ นรูป เชิง เส้น แต่ เ ป็ น ไปในทิศ
ทางตรงข้ามประกอบไปด้วยปจั จัย สวมใส่เสือ้ ผ้ารุ่มร่าม
การสวมรองเท้าทีไ่ ม่พอดีเท้า หรือรองเท้าทีไ่ ม่มดี อกยาง
วางสิ่ง ของเครื่อ งใช้ไ ม่ เ ป็ น ระเบีย บ บริ เ วณบ้า นมีแ สง
สว่างไม่เพียงพอ
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บทคัดย่อ
การศึก ษานี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาและพัฒ นาโปรแกรมประเมิน ภาระงานทางการยศาสตร์บ น
ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ เป็ นการศึกษาเกีย่ วกับการนาวิธกี ารประเมินภาระงานทางการยศาสตร์ต่างๆ ได้แก่
การประเมินท่าทางการทางานโดยใช้วธิ กี าร RULA และการประเมินงานยกของด้วยมือโดยสมการ NIOSH 1991
มาเป็ นหลักการพืน้ ฐานเพื่อนาไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาเป็ นแอพพลิเคชันแอนดรอยด์
่
โดยการศึกษาวิธกี าร
ประเมินภาระงานวิธตี ่างๆ เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการเขียนโปรแกรม จากนัน้ จึงทาการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม และวัดผล ตลอดจนเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรมพร้อมกับนาไปประยุกต์ใช้กบั อุตสาหกรรม
ตัวอย่าง โดยผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมที่พฒ
ั นาสามารถนาไปใช้งานได้จริง ค่าของข้อมูลนาเข้าและข้อมูล
สรุปผลการประเมินทีไ่ ด้มคี วามถูกต้อง สามารถนาผลทีไ่ ด้จากการโปรแกรมไปใช้งานต่อได้ จากการนาโปรแกรม
ไปทดลองใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศกึ ษา ปรากฏว่าการใช้งานโปรแกรมในการประเมินภาระงานเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธกี ารการคานวณมือ โปรแกรม “RulaSU” ช่วยลดระยะเวลาในการทาการประเมินภาระงานลง
2.07 นาที หรือคิดเป็ น 47.36%
คาสาคัญ: การยศาสตร์, ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
Abstract
The objective of this study is investigate and develop the ergonomics assessment of the
workload on the Android operating system. A study on the introduction of assessment workload
ergonomics include assessing posture work using RULA and assessing raised by hand by the equation
NIOSH 1991 the basic principles to be used in the design and develop the applications with Android. By
studying how to assess the workload of different ways to implement as a guideline to programming. Then
design and program development and evaluation. As well as the performance of the program, will be
applied to industrial samples. The study found that program developed can be applied practically. The
value of the input data and concluded that it is accurate. The results of the program can be used to.
From the adoption program to try to industrial case studies, it appears that the use of assessment
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workload compared with the calculation method used. Program "RulaSU" reduces the duration of the
assessment workload by 2.07 minutes, or 47.36%.
Keywords: Ergonomics, Android operating system
1. บทนา

3. หลักการทางการยศาสตร์ [1]
การยศาสตร์นั น้ มีค วามสาคัญ ต่ อ ความสบาย
และประสิทธิภาพในระบบการทางาน ได้สรุปคานิยาม
ของ การยศาสตร์ (Ergonomics) ไว้ดงั นี้
“การศึกษากฎหรือวิธีการทางานที่เป็ นพื้นฐาน
ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร ลักษณะ
งานและสภาพแวดล้อ มที่เ กี่ย วข้อ ง เช่ น แสง สี เสีย ง
บรรยากาศ เป็ น ต้ น โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ให้ม นุ ษ ย์
สามารถทางานหรือใช้งานกับสิง่ ต่างๆ เหล่านัน้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย”

เครื่องมือสาหรับการประเมินภาระการทางาน
ตามหลักการทางการยศาสตร์ในปจั จุบนั นัน้ มีหลากหลาย
รูปแบบให้เลือกใช้ เช่น การประเมินท่าทางการทางาน
ด้วย RULA (Rapid Upper Limb Assessment) การ
ประเมินภาระงานดัน งานดึงและงานถือ โดยใช้ตาราง
ของ Snook เป็ นต้น เครื่องมือดังกล่าวนัน้ มีความสะดวก
ต่ อ การใช้ง าน มีห ลัก การประเมิน ที่เ ข้า ใจได้ง่ า ย และ
สามารถนา ไปใช้งานได้จริง จึงทาให้ปจั จุบนั มีผู้สนใจใน
การน าเครื่อ งมือ ดัง กล่ า วไปใช้ใ นการปรับ ปรุ ง รูป แบบ
วิธกี ารทางานให้เหมาะสมตามหลักการทางการยศาสตร์
มากยิง่ ขึน้
ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาจัดทางานวิจยั เรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมประเมิ น ภาระงานทางการยศาสตร์ บ น
ระบบปฏิบ ัติ ก ารแอนดรอยด์ โดยมุ่ ง เน้ น ที่จ ะพัฒ นา
โปรแกรมสาเร็จรูปบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์สาหรับ
ใช้ในการประเมินภาระงานทางการยศาสตร์ท่เี กี่ยวข้อง
กับท่าทางในการทางาน เป็ นการเผยแพร่และส่งเสริมการ
น าหลัก การดัง กล่ า วไปใช้ เพื่อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการ
ประเมินสภาวะแวดล้อมและพฤติกรรมในการทางานซึ่ง
จะน าไปสู่ก ารปรับ ปรุ ง ลัก ษณะท่ า ทางการท างานและ
สภาพแวดล้อ ม และเพื่อ ลดความเสี่ย งต่ อ การบาดเจ็บ
สะสมจากการทางานได้

4. การประยุกต์ใช้ความรูท้ างด้านการยศาสตร์
หากพิจ ารณาความหมายของการยศาสตร์
สามารถพิจารณาได้ว่า การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
การยศาสตร์จะประกอบด้วยส่วนสาคัญสองส่วนคือ
1. การใช้ความรูส้ กึ เป็ นเหตุเป็ นผล (Common
Sense)
2.
การใช้ ห ลั ก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์
(Sophisticated Science)
ความสาเร็จของการประยุกต์ใช้ความรูท้ างการย
ศาสตร์จะเป็ นไปได้ยากถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วนใด เพราะทัง้
สองส่วนมีความสาคัญทีจ่ ะช่วยในการสนับสนุ นซึง่ กันและ
กัน
5. การสร้างแอพพลิ เคชันเอนดรอยด์
่
[2]
ขัน้ ตอนของการพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั น่ แอน
ดรอยด์ มี 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. สร้า งโปรเจ็ค ในการพัฒ นาแอพพลิเ คชัน่
จะต้องมีทท่ี ห่ี นึ่งสาหรับ เก็บไฟล์โฟลเดอร์ ต่างๆ ที่ โค้ด
แอนดรอยด์ ทีจ่ ะกาลังจะเขียนขึน้ ต้องการ
2. ออกแบบจอแอพพลิเคขัน่ ก่อนทีเ่ ราจะเข้าไป
Codding ต้องทาการออกแบบ user Interface หรือ ที่
เรียกกันว่ า UI ก่อ น ภาษาที่ใช้ใ นการพัฒ นาก็จะใช้
Extensible Markup Language หรือทีเ่ ราคุน้ เคยเรียกว่า
XML โดยจะมีไ ฟร์ท่ีช่ือ ว่ า main.xml ที่เ ก็บ ไว้ท่ี
res/layout เป็ นตัวควบคุม layout ต่างๆ

2. วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาโปรแกรมประเมิ น ภาระงาน
ทางการยศาสตร์บนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
2. เพื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมประเมิ น ภาระงาน
ทางการยศาสตร์บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์โดยใช้
ภาษา Java
3. นาโปรแกรมทีไ่ ด้ทาการออกแบบและพัฒนา
มาใช้ ใ นการประเมิน ผลลัพ ธ์ง านทางการยศาสตร์ ใ น
โรงงานอุตสาหกรรมกรณีศกึ ษา
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3. เขียนโค้ดการทางานของแอพพลิเคชัน่ ส่วน
นี้เป็ นขัน้ ตอนการ Codding ให้แอพพลิเคชันแอนดรอยด์
่
ทางานตามทีต่ อ้ งการ โดยจะเก็บโค้ดไว้ใน src/ package
/ ไฟร์.java โดย จะใช้ Java เป็ นภาษาในการพัฒนา
4. ทดสอบโค้ดที่เขียนได้จะทดสอบทัง้ ใน AVD
(android virtual device) และ บนมือถือแอนดรอยด์จริง
ด้วย
File > New > Android Project

New Android Project

Main.xml
XML (Extensible Markup Language)
Res / layout
Activity Java
Src / Package /
Activity Java

Run As > Run Configurations

รูปที่ 1 การสร้างแอพพลิเคชันเอนดรอยด์
่
6. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ประจวบ กล่อมจิตร (พ.ศ.2548) งานวิจยั นี้ได้
ศึ ก ษาการส ารวจงานยกของด้ ว ยมื อ โดยใช้ ส มการ
NIOSH 1991 ซึง่ สามารถใช้ประเมินงานทีเ่ ป็ นการยกของ
ในเงื่อนไขต่ าง ๆ ได้ เพื่อนาค่าที่ได้ใช้ในการวิเคราะห์
ความเหมาะสมท่ า ทางในการยกของเพื่ อ เสนอเป็ น
แนวทางในการปรับปรุง ผลการสารวจแล้วนาไปวิเคราะห์
ในสมการ NIOSH 1991 ทาให้ได้แนวทางในการปรับปรุง
ง า น โ ดย แ นว ท า ง ใ นกา รป รั บ ป รุ ง ง า นด้ า นกา ร
เปลี่ยนแปลงสถานีงาน ท่าทางในการทางานที่เหมาะสม
อุปกรณ์ทช่ี ่วยในการผ่อนแรงการยกของซึง่ พิจารณาจาก
ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องและน้ าหนักสูงสุดทีพ่ นักงาน
จะสามารถยกได้สงู สุดโดยไม่เกิดอันตรายในการยก
ชัยยุทธ วงศ์อจั ฉริยา (พ.ศ.2550) งานวิจยั นี้ได้
ศึก ษาการเปรีย บเทีย บวิธีก ารประเมิน ภาระทางการย
ศาสตร์ในสภาวะแวดล้อมการทางานในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม โดยทาการประเมินวิเคราะห์ท่าทาง
การทางานของพนักงานโดยใช้วธิ ที างการยศาสตร์แบบ
ต่ างๆ เพื่อที่จ ะเปรีย บเทีย บผลการประเมินจากวิธีการ
ประเมินในแต่ละวิธี โดยผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าวิธกี าร
ประเมินทางการยศาสตร์ในแต่ละวิธนี นั ้ มีผลการประเมินที่
แตกต่ า งออกไปตามหลัก การของแต่ ละวิธีแ ละมีค วาม
เหมาะสมในการที่จะนามาใช้ในการประเมินลักษณะการ
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ทางานในสภาวะแวดล้อมการทางานในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมและเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเรื่อง
ของปจั จัยด้านความน่ าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยา
ของผลการประเมิน สามารถสรุ ป ได้ว่ า วิธีก ารประเมิน
RULA REBA และ Strain Index มีความเหมาะสมในการ
นามาใช้ประเมินการทางานของวิสาหกิจไทยเพื่อเกิดการ
ตระหนักถึงภาระทางการยศาสตร์ในการทางานทีเ่ กิดขึน้
และนาไปสู่การปรับปรุงท่าทางการทางาน เพื่อลดความ
เสีย่ งต่อการบาดเจ็บจากการทางานลงได้
จากการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า การ
นาผลการสารวจวิเคราะห์ในสมการ NIOSH 1991 ทาให้
ได้ แ นวทางในการปรับ ปรุ ง งาน โดยแนวทางในการ
ปรับปรุงงานด้านการเปลี่ยนแปลงสถานีงาน ท่าทางใน
การทางานทีเ่ หมาะสม อุปกรณ์ทช่ี ่วยในการผ่อนแรงการ
ยกของซึ่งพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องและ
น้าหนักสูงสุดทีพ่ นักงานจะสามารถยกได้สงู สุดโดยไม่เกิด
อัน ตรายในการยก และสาหรับ วิธีก ารประเมิน RULA
REBA และ Strain Index มีความเหมาะสมในการ
นามาใช้ประเมินการทางานของวิสาหกิจไทยเพื่อเกิดการ
ตระหนักถึงภาระทางการยศาสตร์ในการทางานทีเ่ กิดขึน้
และนาไปสู่การปรับปรุงท่าทางการทางาน เพื่อลดความ
เสีย่ งต่อการบาดเจ็บจากการทางานลงได้
7. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ขัน้ ตอนการด าเนิ น งานในการออกแบบและ
พัฒ นาโปรแกรมการประเมิน ภาระงานตามหลัก การ
ทางการยศาสตร์นัน้ จึงประกอบไปด้วยขัน้ ตอนในการ
ทางาน 8 ขัน้ ตอน ดังนี้
7.1 ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏี
ทีเ่ กี่ยวข้องต่างๆของการประเมินภาระงานตามหลักการ
ทางการยศาสตร์
7.2 ศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
7.3 ออกแบบและพั ฒ นาโปรแกรมโดยใช้
โปรแกรม Java JDK , Eclipse , Android SDK และ
Android Developer Tools
7.4 สอบทานการออกแบบโปรแกรมเพื่อค้นหา
ข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้
7.5 การทดลองใช้งานโปรแกรม
7.6 ประเมินผลการใช้งานของโปรแกรม
7.7 สรุปผลการดาเนินงาน
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7.8 จัดทารายงานสรุปผลการศึกษา
8. ผลการออกแบบและการสร้างโปรแกรม
ผลจากการศึกษาข้อมูลต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อใช้
ในการออกแบบโครงสร้า งการทางานของโปรแกรม มี
วัตถุประสงค์หลักคือ โปรแกรมจะต้องมีความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ได้จากการใช้งานและง่ายต่ อการใช้งานของผู้ท่ี
สนใจ โดยท าการแยกโปรแกรมออกตามลัก ษณะการ
นาไปใช้งานในการประเมินภาระงานต่างๆ ดังนี้
1. โปรแกรม RulaSU สาหรับใช้ในการประเมิน
ท่าทางในการทางานโดยใช้วธิ กี าร RULA

รูปที่ 4 หน้าต่างรับข้อมูลของผูท้ าการประเมิน
และรูปท่าทางการทางาน

เริ่ มต้นการทางานของโปรแกรม
รับข้อมูลงานที่นามาทา
การประเมิน
รับค่าผลการประเมินท่าทาง
ในส่ วนต่าง ของร่ างกาย
ไม่ใช่

แสดงข้อความเตือนให้
กรอกข้อมูลให้ครบ

กรอกข้อมูลครบถ้วนหรื อไม่
ใช่
นาข้อมูลไปทาการประเมินท่าทางในการ
ทางานโดยใช้วธิ ีการ RULA
แสดงผลการประเมิน

ต้องการพิมพ์ผลการประเมินหรื อไม่

ใช่

เอกสารสรุ ปผลการประเมิน

ไม่ใช่
เกบข้อมูลการประเมิน ใช่
ภาระงาน

ต้องการบันทกผลการประเมินหรื อไม่
ไม่ใช่

สิ้ นสุ ดการทางานโปรแกรม

รูปที่ 2 ผังงานของโปรแกรม RulaSU

รูปที่ 3 หน้าต่างเริม่ ต้นของโปรแกรม RulaSU
รูปที่ 5 หน้าต่างสาหรับรับข้อมูลของ
การให้คะแนนท่าทางในส่วนต่างๆของร่างกาย
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9.ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพและคุ ณ ภาพของ
โปรแกรม
ท าการศึ ก ษาถึ ง ผลที่ ไ ด้ ร ั บ จากการใช้ ง าน
โปรแกรมหลังจากที่ได้มกี ารนาไปทดลองใช้งาน โดยทา
การประเมินการใช้งานโปรแกรมทัง้ ในด้านประสิทธิภาพ
และคุณภาพใช้งานของโปรแกรม
ตารางที่ 1 ผลการเก็ บ ข้อ มู ล และเปรีย บเทีย บข้อ มู ล
ระหว่ า งการใช้ง านโปรแกรม RulaSU กับ การใช้ ง าน
โปรแกรม ErgoIntelligence

รูปที่ 5 หน้าต่างสาหรับรับข้อมูลของ
การให้คะแนนท่าทางในส่วนต่างๆของร่างกาย (ต่อ)

จากตารางที่ 1 เป็ นการเก็บข้อมูลเพื่อทาการ
เปรียบเทียบระหว่างการใช้งานโปรแกรม RulaSU กับ
โปรแกรม ErgoIntelligence ในการประเมินท่าทางการ
ทางานโดยใช้วิธีการRULAซึ่งจากการใช้งานโปรแกรม
RulaSU ใช้เวลาเฉลีย่ ในการใช้งานโปรแกรมเพื่อประเมิน
งาน คือ 45.7วินาที ส่วนโปรแกรม ErgoIntelligenceนัน้
ใช้เวลาเฉลี่ย40.2 วินาที ต่อกรณีศกึ ษาทีน่ ามาศึก ษา 1
งาน

รูปที่ 6 หน้าต่างสาหรับการรับข้อมูลการประเมินการใช้
แรงและกล้ามเนื้อในการทางานของส่วนแขนและมือ

รูปที่ 7 หน้าต่างสาหรับการรับข้อมูล
การประเมินการใช้แรง
และกล้ามเนื้อในการทางานของส่วนคอ ลาตัวและเท้า

ตารางที่ 2 ผลการเก็บ ข้อ มู ล และเปรีย บเทีย บข้อ มู ล
ระหว่างการใช้งานโปรแกรม RulaSU กับวิธกี ารคานวณ
มือ

รูปที่ 8 หน้าต่างสาหรับแสดงผลการประเมินท่าทาง
ในการทางาน

จากตารางที่ 2 เป็ นการเก็บ ข้อ มูลเพื่อ ทาการ
เปรีย บเทีย บระหว่ า งการใช้ง านโปรแกรม RulaSUกับ
วิธกี ารคานวณมือในการประเมินท่าทางการทางานโดยใช้
วิธีการ RULA ซึ่งจากการใช้งานโปรแกรมRulaSUใช้
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เวลาเฉลี่ย ในการใช้ง านโปรแกรมเพื่อประเมิน งาน คือ
45.7วินาที ส่วนวิธีการคานวณมือนัน้ ใช้เวลาเฉลี่ย90.3
วินาที ต่อกรณีศกึ ษาทีน่ ามาศึกษา 1 งาน

รูปที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรม RulaSU
11. การประเมิ นข้อมูลด้านเวลาเชิ งสถิ ติ

รูปที่ 9 แผนภูมแิ ท่งแสดงเวลาทีใ่ ช้ในการประเมินท่าทาง
ในการทางาน โดยใช้วธิ กี าร RULA (วินาที)
10. การประเมิ นคุณภาพของโปรแกรม
ทาการประเมิน คุณภาพของโปรแกรม โดยใช้
ข้อมูลจากการทาแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
โปรแกรม ซึง่ ข้อมูลทีน่ ามาพิจารณาแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน
ดังนี้
1. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability
Test)
2. ด้านการทางานได้ตามฟงั ก์ชนั งานของระบบ
(Function Test)
3. ด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ
(Functional Requirement Test)

รูปที่ 11 กราฟการกระจายข้อมูลด้านเวลาของ
การใช้โปรแกรม RulaSU

ตารางที่ 3 ผลการประเมิน คุ ณ ภาพในแต่ ล ะด้า นของ
โปรแกรม RulaSU
ปัจจัย
1. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
(Usability Test)
2.ด้านการทางานได้ตามฟงั ก์ชนั งานของระบบ
(Function Test)
3.ด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ
(Functional Requirement Test)
รวม

รูปที่ 12 กราฟการกระจายข้อมูลด้านเวลาของ
การใช้โปรแกรม Ergointelligent

คะแนน
3.81
4.24
4.09
4.04

รูปที่ 13 กราฟการกระจายข้อมูลด้านเวลาของ
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การประเมิน Rula โดยใช้วธิ กี ารคานวณมือ

โรงงานอุ ต สาหกรรมกรณี ศึก ษา ปรากฏว่ า การใช้ง าน
โปรแกรมในการประเมินภาระงานเมื่อ เปรียบเทียบกับ
วิธีการการคานวณมือ โปรแกรม “RulaSU” ช่ วยลด
ระยะเวลาในการทาการประเมินภาระงานลง 2.07 นาที
หรือคิดเป็ น 47.36%

จากกราฟทัง้ 3 จะเห็นได้ว่า จุดตัดเรียงกันเป็ น
แนวเส้นตรง ลักษณะการเกิดจุดไม่กระจุกเป็ นกลุ่มๆ และ
ความห่างระหว่างแต่ละจุดใกล้เคียงกันเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่ง
กราฟทัง้ 3 พอจะประมาณว่ า เป็ น การกระจายแบบ
Normal Distribution

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั คาปรึกษาและแนะนาจาก ผศ.ดร.
ประจวบ กล่ อ มจิต ร หัว หน้ า ภาควิช าวิศ วกรรมอุ ต สา
หการและการจั ด การ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

12. ผลการนาโปรแกรมไปทดลองใช้ งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมกรณี ศึกษา
นาโปรแกรมทีไ่ ด้ทาการออกแบบและพัฒนาไป
ทดลองใช้ก ับ โรงงานอุ ต สาหกรรมกรณี ศึก ษา ซึ่ง เป็ น
โรงงานแบ่งบรรจุเคมีเกษตรโดยมีผลข้อมูลเวลาเฉลีย่ ทีไ่ ด้
จากการการทดลองใช้งานโปรแกรม ดังนี้
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รูปที่ 14 ภาพขณะทาการการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การประเมินภาระงาน โดยใช้วธิ กี ารทางการยศาสตร์
แก่ผทู้ ดลองใช้งานโปรแกรม

รูปที่ 15 ผลข้อมูลเวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการประเมินท่าทาง
ในการทางาน โดยใช้วธิ กี าร RULA
13. สรุปผล
โปรแกรมที่พฒ
ั นาสามารถนาไปใช้งานได้จริง
ค่าของข้อมูลนาเข้าและข้อมูลสรุปผลการประเมินที่ได้มี
ความถูกต้อง สามารถนาผลทีไ่ ด้จากการโปรแกรมไปใช้
งานต่ อ ได้ จากการน าโปรแกรมไปทดลองใช้ง านกับ
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การปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิ ตภัณฑ์
ขัน้ สาเร็จหัวต่อแกนล้อหน้ ารถยนต์โดยใช้เทคนิ คการศึกษางาน
PRODUCTIVITY IMPROVEMENT IN KNUCKLE FINISHING QUALITY
INSPECTION PROCESS BY WORK STUDY TECHNIQUE
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1,2
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
E-mail: theerawa@buu.ac.th*
Theerawat Somsirikanjanakoon1* Suwanna Jairungsi2
1,2
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Burapha University.
E-mail: theerawa@buu.ac.th*
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนั ้ สาเร็จ
หัวต่อแกนล้อหน้ารถยนต์ ที่ Finishing Line No.3 โดยใช้เทคนิคการศึกษาการทางาน ได้ทาการศึกษาในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ 2 รุ่น คือ KN409 และ KN410 เนื่องจากประสิทธิภาพการทางานค่อนข้างต่ า ยอดการผลิตไม่ได้ตาม
แผนทีฝ่ า่ ยวางแผนการผลิตได้กาหนดไว้ อีกทัง้ ยังมีปญั หาพนักงานลาออกบ่อยเนื่องด้วยการทางานทีส่ ายการผลิต
นี้มคี วามยากลาบาก จึงได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ถงึ สาเหตุของปญั หาต่าง ๆ และนาเทคนิคการศึกษาการ
ทางานมาแก้ปญั หาและปรับปรุงการทางาน โดยออกแบบจิก๊ เกจ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทางานใหม่ ให้สะดวก
และง่ายต่อการปฎิบตั งิ าน ปรับปรุงสถานทีท่ างานและวิธกี ารปฏิบตั งิ านให้พนักงานออกแรงและใช้สว่ นของร่างกาย
น้อยทีส่ ดุ ทาให้สามารถลดรอบเวลาในการผลิตลงได้ จากนัน้ ได้ทาการแบ่งงานย่อยให้แต่ละสถานีงานใหม่ให้เกิด
ความสมดุลมากขึน้ ผลการปรับปรุงโดยใช้วธิ ลี ดเวลามาตรฐานควบคู่กบั การแบ่งงานย่อยสายการตรวจสอบให้
สมดุล ทาให้อตั ราการผลิตเพิม่ ขึน้ 21.09% เวลามาตรฐานในการทางานลดลง 17.43% และทาให้ประสิทธิภาพ
ของสายการตรวจสอบ เพิม่ ขึน้ จาก 88.48% เป็ น 93.24% จากผลดังกล่าวทาให้บริษัทกรณีศกึ ษาสามารถลด
ต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าล่วงเวลา และลดการลาออกบ่อยของพนักงานเนื่องจากการทางานทีล่ าบากลงได้
คาหลัก การศึกษาการทางาน เวลามาตรฐาน การเพิม่ ผลผลิต นัคเคิล
Abstract
This research aims to improve productivity of the quality inspection process for knuckle product at
finishing line No.3 using work study technique. This study focused in two product models; KN409 and
KN410. Because it was found that main problems were low operation efficiency, unmet target production
plan, and high worker turnover rate due to the working troubles of this production line. These problems
were then analyzed and improved using work study techniques by designing new jigs, gauges, and tools.
Work stations and work operations are also redesigned to ease and comfort the operators. The
production improvement was performed by decreasing operations standard time and balancing work load
for each work station in the inspection process. As a result, the productivity was increased by 21.09
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percent, the standard time for the process was reduced by 17.43 percent, and the efficiency of the
inspection process was increased from 88.48 percent to 93.27 percent. In conclusion, this study can
reduce production costs from the overtime wages, and employee turnover rate of the case study
company.
Keywords: Work Study, Standard Time, Productivity Improvement, Knuckle
1. บทนา
เนื่องจากอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ในปจั จุบนั มี
การแข่ง ขัน กัน มากตามกลไกของตลาดเพื่อ รองรับ กับ
ความต้องการของลูกค้าและคู่แข่งขันที่มมี ากขึน้ การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนเป็ นสิง่ ที่ผู้ประกอบ
การตระหนักยิง่ [1] บริษทั กรณีศกึ ษาดาเนินการธุรกิจ ใน
อุ ต สาหกรรมชิ้น ส่ ว นยานยนต์ โดยการทุ บ ขึ้น รู ป ร้อ น
ผลิตภัณฑ์หวั ต่อแกนล้อหน้ารถยนต์ เป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ี
แนวโน้มความต้องการของลูกค้าเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องดัง
ปริมาณการขายตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2554 ถึง ปี พ.ศ. 2557 ดัง
รูปที่ 1 ในขณะทีม่ ปี ญั หาการผลิตคือ ประสิทธิภาพการ
ทางานค่อนข้างต่า ยอดการผลิตไม่ได้ตามแผนทีฝ่ า่ ยวาง

Average Knuckle Sale Volume

ฟ สด ย ด ผ ตข
Finishing Line No.3
30,000 KN409,KN410
20,000
10,000

แผนการผลิตกาหนดไว้โดยเฉพาะในกระบวนการตรวจ
สอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนั ้ สาเร็จ ทาให้ต้องเพิ่ม การ
ทางานล่วงเวลา และการจ่ายเงินจูงใจ แต่กย็ งั ไม่สามารถ
ผลิตได้ตามแผนทีว่ างไว้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลิตภัณฑ์ รุ่น
KN409 และ KN410 ซึ่ง เป็ น รุ่ น ที่มีค วามต้อ งการของ
ลูกค้าสูงสุด แสดงดัง รูปที่ 2 อีกทัง้ ยังมีปญั หาพนักงาน
ลาออกบ่อยเนื่องจากการทางานที่สายการผลิตนี้มคี วาม
ยากล าบากในการท างานหลายขัน้ ตอน ผลิต ภัณ ฑ์ มี
น้ าหนักมากโดยเฉพาะ รุ่น KN409 และ KN410 ซึ่งมี

258

มี.ค.-56 KN410

มี.ค.-56 KN409

ก.พ.-56 KN410

รูปที่ 1 ยอดขายเฉลีย่ ผลิตภัณฑ์หวั ต่อแกนล้อหน้ารถยนต์ ช่วง
เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2557
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น้ าหนักเฉลี่ย 7.3 กิโลกรัมต่อชิ้น พนักงานต้องออกแรง
และใช้ส่วนของร่างกายมาก ประกอบกับ พนักงานส่ว น
ใหญ่เป็ นพนักงานใหม่ขาดทักษะในการทางานไม่ชานาญ
ไม่มีมาตรฐานการทางานที่ชดั เจน การปฏิบตั ิงานค่อ น
ข้างมีความหลากหลาย ทาให้เกิดความล่าช้าในการผลิต
เกิดการรองานระหว่างสถานีงาน ทางบริษทั กรณีศกึ ษาจึง
ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตในกระบวน
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนั ้ สาเร็จหัว ต่อแกนล้อ
หน้ารถยนต์โดยใช้หลักการศึกษาการทางาน

รูปที่ 2 ปริมาณการผลิตเป้าหมายและผลิตจริงรุ่น KN409และ
KN410 ระหว่างมกราคม-มีนาคม 2556

2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
ั หาดัง กล่ า วจึง ได้ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ใ น
จากป ญ
การศึกษาและวิจยั ดังนี้
1.เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการผลิต ในกระบวนการตรวจ
สอบคุ ณ ภาพผลิต ภั ณ ฑ์ ข ัน้ ส าเร็จ หัว ต่ อ แกนล้ อ หน้ า
รถยนต์
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2.เพื่อกาหนดวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีถ่ ูกต้องและเหมาะสมใน
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนั ้ สาเร็จหัวต่อ
แกนล้อหน้ารถยนต์

ซึ่ง เป็ น ขัน้ ตอนที่ 9 ถึง ขัน้ ตอนที่ 13 ในตารางที่ 1
กระบวนการดังกล่าวประกอบไปด้วย 5 สถานี คือ
สถานีงานที่ 1 กระบวนการตรวจรอยร้าวครัง้ ที่ 1
สถานีงานที่ 2 การตรวจสอบสภาพภายนอกและซ่อม
สถานีงานที่ 3 กระบวนการตรวจรอยร้าวครัง้ ที่ 2
สถานีงานที่ 4 กระบวนการตรวจสอบขนาดและเจียรไน
จุดเช็คความแข็ง
สถานีงานที่ 5 การตรวจความแข็งและป้องกันสนิม
โดยมีแ ผนผัง สถานี ง านและการไหลของกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนั ้ สาเร็จหัวต่อแกนล้อหน้า
รถยนต์ ดังรูปที่ 4

3.การดาเนิ นการ
3.1ศึกษาขัน้ ตอนที่เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์
ศึกษาขัน้ ตอนทัง้ หมดทีเ่ กี่ยวข้องกับการผลิตชิน้ ส่วน
หัวต่อแกนล้อหน้ารถยนต์ โดยมีรูปร่างและตาแหน่ งการ
ติดตัง้ ในรถยนต์ดงั รูปที่ 3 และมีขนั ้ ตอนการผลิตต่าง ๆ
ดังตารางที่ 1

A สถานีงานที่ 1
B สถานีงานที่ 2
C สถานีงานที่ 3
D สถานีงานที่ 4
E สถานีงานที่ 5

รูปที่ 3 ตาแหน่งของหัวต่อแกนล้อหน้ารถยนต์
ตารางที่ 1 ขันตอนทั
้
ง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตหัวต่อแกนล้อ
หน้ารถยนต์
ลาดับ
ขัน้ ตอน
1
กระบวนการตรวจรับวัตถุดบิ
2
กระบวนการเบิกหรือคืนวัตถุดบิ
3
กระบวนการตัด
4
กระบวนการให้ความร้อน
5
กระบวนการตีขน้ึ รูป
6
กระบวนการเย็นตัว
7
กระบวนการชุบแข็งและอบคืนตัว
8
กระบวนการขัดผิวโดยการใช้เครือ่ งยิงเม็ดเหล็ก
9
กระบวนการตรวจรอยร้าวครัง้ ที่ 1
10 กระบวนการตรวจสอบสภาพภายนอกและซ่อม
11 กระบวนการตรวจรอยร้าวครัง้ ที่ 2
12 กระบวนการตรวจสอบขนาดและเจียรไนจุดเช็คความแข็ง
13 กระบวนการตรวจความแข็ง
14 กระบวนการป้องกันสนิม
15 กระบวนการตรวจสอบขันตอนสุ
้
ดท้าย
16 กระบวนการเคลือบสีดาด้วยระบบไฟฟ้า
17 กระบวนการตรวจสอบก่อนส่งมอบ

รูปที่ 4 แผนผังสถานีงานและการไหลของกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ขนส
ั ้ าเร็จ

3.2ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานในปัจจุบนั
ทาการศึกษาเวลาของสายการตรวจสอบคุ ณภาพ
ผลิตภัณฑ์ขนั ้ สาเร็จ ด้วยการแบ่งงานของแต่ละสถานีงาน
เป็ นงานย่อยดังตารางที่ 2 แล้วจับเวลา 10 ค่า [2] โดยใช้
ตารางของ Maytag ประยุกต์ทร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 95%
และให้ โ อกาสคลาดเคลื่ อ นไม่ เ กิ น ± 5% จากนั ้น
ตรวจสอบด้วย rel.acc. = 2 x

̅
̅

x

d √N

x 100% [2]

และปรับ จ านวนการจับ เวลาจนเป็ น ไปตามเกณฑ์ ท่ี
กาหนด แล้ว หาค่ าเวลาตัวแทน เมื่อ ปรับ แก้ต ามอัต รา
ความเร็วและค่าเวลาเผื่อจะได้เวลามาตรฐาน ได้ผลดัง
ตารางที่ 3 และ 4

โดยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนั ้ สาเร็จ
จะดาเนินการผลิตในสายการผลิต Finishing line no.3
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ตารางที่ 2 การแบ่งงานย่อยในแต่ละสถานีงาน
สถานี กระบวนการ
ที่
1 ตรวจรอยร้าวครัง้ ที่ 1
(1st Magnetic flux)

2

3

4

5

ตารางที่ 4 เวลามาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ KN4010

งานย่อย

สถานี
งาน
1

1. ตรวจสอบ Die mark ด้วยตาเปล่าและตรวจสอบ
Spindle ด้วยเกจ
2. ทาสนามแม่เหล็กและราดน้ายา MF ทีช่ น้ิ งาน
3. ตรวจสอบรอยร้าวด้วยสายตา
4. กดสวิทช์ให้งานไหลลงจากสายพาน
ตรวจสอบสภาพภายนอก 1. ตรวจสอบสภาพผิวภายนอก
และซ่อม (Exterior check 2. ตรวจสอบการบิดงอของ Upper caliper ด้วยเกจ
& Repair)
3. ซ่อมรอยร้าวกรณีพบมาร์คสีเหลือง
ตรวจรอยร้าวครัง้ ที่ 2
1. ทาสนามแม่เหล็กและราดน้ายา MF ทีช่ น้ิ งาน
(2nd Magnetic flux)
2. ตรวจสอบรอยร้าวด้านบนของชิน้ งาน (ด้าน Spindle)
ด้วยสายตา และตรวจสอบความหนาด้วยเกจ
3. ตรวจสอบรอยร้าวด้านล่างของชิน้ งาน (ด้านตรงข้าม
Spindle)
ตรวจสอบขนาดและ
1. ตรวจสอบความกว้าง Upper arm และ Lower arm
เจียรไน
ด้วยเกจ
จุดเช็คความแข็ง
2. ตรวจสอบเส้น Machining ของชิน้ งานด้วยจิก๊
(Dimension check &
3. เจียรไนจุดเช็คความแข็ง
Hardness check point 4. เดินไปทีจ่ ดุ เจียรไน และกลับมาทีจ่ ดุ ตรวจสอบความ
grinding)
กว้าง
ตรวจความแข็งและ
1. กดผลิตภัณฑ์ดว้ ยเครื่อง Brinell
ป้องกันสนิม (Hardness 2. ตรวจวัดความแข็งด้วยกล้อง Microscope นับจานวน
check &
และป้องกันสนิม
Rust protection)
3. เดินไป-กลับ ระหว่างจุดตรวจวัดความแข็งกับจุดกด
ผลิตภัณฑ์
4. เดินไป-กลับ เพื่อจัดเรียงงานในถัง

2

4
1

เวลา
เฉลีย่
9.21
3.57
8.30
0.75
6.56

3

2
3
1

4.88
5.31
4.37

96
96
92
95
101
100
96
103

2
3
1
2
3
4
1
2
3
4

5.69
9.57
3.81
7.24
4.02
1.16
6.93
7.25
1.75
1.76

98
95
111
102
105
130
93
92
98
100

4

5

งาน
ย่อย
1
2
3

Rating

%เวลา
เผื่อ
42.5
43.5
40.5
35.5
43.5

เวลามาตรฐาน

41.5
41.5
44.5

6.91
7.22
6.50

41.5
40.5
43.5
48.5
39.5
34.5
44.5
41.5
34.5
35.5

7.90
12.77
6.07
10.96
5.89
2.03
9.31
9.44
2.31
2.38

เวลา
เฉลีย่
8.39
3.33
7.49

Rating

2

4
1

0.70
6.98

3

2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4

4

5

%เวลา
เผื่อ
42.5
43.5
40.5

เวลามาตรฐาน

35.5
43.5

0.93
9.51

4.90
4.89
5.61

98
95
100
105
98

41.5
41.5
44.5

6.93
7.26
7.95

5.63
8.21
4.68
7.44
4.35
1.43
6.31
6.00
1.59
2.21

100
111
92
99
98
101
102
111
109
79

41.5
40.5
43.5
48.5
39.5
34.5
44.5
41.5
34.5
35.5

7.97
12.80
6.18
10.94
5.94
1.94
9.30
9.42
2.33
2.37

105
102
103

12.55
4.88
10.83

เนื่องจากทัง้ สองรุ่น มีรูปร่างคล้ายคลึงกัน แตกต่างเพียง
ตาแหน่งทีป่ ระกอบในรถยนต์ คือ KN409 อยู่ดา้ นล้อขวา
KN410 อยู่ดา้ นล้อซ้าย รายละเอียดการตรวจสอบในแต่
ละสถานีจะเหมือนกัน เวลามาตรฐานทีไ่ ด้จงึ ควรจะเท่า
หรือใกล้เคียงกัน จากข้อมูลพบว่าเวลามาตรฐานของการ
ตรวจสอบมีความใกล้เคียงกัน ดังนัน้ เพื่อความสะดวกใน
การศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงทาการหาค่าเฉลีย่ เวลามาตรฐานของ
การตรวจสอบผลิต ภัณฑ์ท งั ้ 2 รุ่ น ในแต่ ล ะสถานี ง าน
ได้ผลดังตารางที่ 5

ตารางที่ 3เวลามาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ KN409
สถานี
งาน
1

งาน
ย่อย
1
2
3

12.60
4.92
10.73
0.96
9.51

ตารางที่ 5 เวลามาตรฐานเฉลีย่ KN409 และ KN410
สถานี
งาน
1
2
3
4
5

กระบวนการ
ตรวจรอยร้าวครัง้ ที่ 1
ตรวจสอบสภาพภายนอกและซ่อม
ตรวจรอยร้าวครัง้ ที่ 2
ตรวจสอบขนาดและเจียรไนจุดเช็คความแข็ง
ตรวจความแข็งและป้องกันสนิม

เวลามาตรฐาน
(วินาที)
29.20
23.67
27.95
24.98
23.43

จากนัน้ ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปจั จุบนั โดย
การประเมินประสิทธิภาพสายการตรวจสอบกับการอัตรา
ความสามารถการผลิตดังนี้
1.ประสิทธิภาพสายงาน = 129.23X100% =88.48%
5 X 29.20
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2.หาแทคไทม์ โดยบริษทั กรณีศกึ ษา มีการทางาน 2 กะ
ๆ ละ 640 นาที หรือ เท่ า กับ 1,280 นาที ต่ อ วัน ซึ่ง รวม
เวลาการทางานล่วงเวลาแล้วในวันทางานปกติแต่ละวัน
ในแต่ละกะจะมีช่วงเวลาประชุม 30 นาที, รอรถโฟล์คลิฟท์
ยกงาน 50 นาที, เวลาพัก 20 นาที ดังนัน้ จะได้เวลาทีใ่ ช้
ในการตรวจสอบทัง้ วันเท่ากับ 1,280 – (30 x 2) – (50 x
2) – (20 x 2) = 1,080 นาที หรือ = 64,800 วินาที และ
ความต้องการชิ้นงานที่ฝ่ายวางแผนการผลิตต้องการ คือ
1,300 ชิน้ ต่อกะ หรือ 2,600 ชิน้ ต่อวัน
แทคไทม์ =

64,800
= 24.92 วินาทีต่อชิน้
2,600

จากนัน้ นาค่าแทคไทม์ ทีค่ านวณได้เปรียบเทียบกับรอบ
เวลาการทางานของแต่ละสถานีว่า มีสถานีงานใดบ้างที่
พนักงานใช้เวลาเกินกว่าแทคไทม์ ที่ต้องการ ได้ผลดัง
ตารางที่ 6 และรูปที่ 5

ตารางที่ 7 แนวทางการปรับปรุงปญั หาของสถานีงานที่ 1

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบระหว่างเวลาทางานจริงกับเวลาทางานที่
ต้องการ (หน่วย: วินาที)
หัวข้อ

สถานีการตรวจสอบ
2
3
4

1
เวลาการ
ตรวจสอบจริง
เวลาการ
ตรวจสอบที่
ต้องการ

29.20

ความแตกต่าง
35.00
30.00

23.67

27.95

24.98

5
23.43

24.92

24.92

24.92

24.92

24.92

4.28

-1.25

3.03

0.06

-1.49

ต ส ต

24.92

(

20.00

15.00
10.00

5.00
1

2

3

4

5

29.20

23.67

27.95

24.98

23.43

ปญั หา
1. เกจวัด
ความสูง
Spindle
ไม่
เหมาะสม
2. หยิบ
เกจมาใช้
ลาบาก

สาเหตุ/ มูลเหตุ

3. หยิบ
ชิน้ งาน
ยาก

-ชิ ้นงานที่หล่นมาจากสาย พาน

4. รอโฟร์
คลิฟท์

25.00

0.00

ตอบสนองต่อปริมาณความต้องการและเป็ นเป้าหมายที่
ต้องปรับปรุงแก้ไข
3.3 การวิ เคราะห์ปัญหาและแก้ไข
ั หาทัวไปของสถานี
สภาพป ญ
่
ง านที่มีเวลาเกิน ค่ า
แทคไทม์มาจากความเมื่อยล้าเนื่องจาก
สถานีงานที่ 1และ 3 กระบวนการตรวจสอบรอยร้าวครัง้ ที่
1 และ 2 เป็ น กระบวนการที่ใ ช้มือ ข้า งเดีย วในการยก
ชิน้ งานซึ่งมีน้ าหนักเฉลีย่ ต่อชิน้ 7.3 กิโลกรัม ส่วนสถานี
งานที่ 4 การตรวจสอบขนาดและเจียรไนจุดเช็คความ
แข็ง พนักงานต้องทางานโดยการยกชิน้ งาน และเดินไปมา ระหว่างจุดตรวจสอบขนาดและจุดเจียรไน
จึงได้วเิ คราะห์สาเหตุและนาเสนอวิธกี ารปรับปรุงดัง
ตารางที่ 7,8 และ 9
- เกจมีน้าหนักมาก (0.90 kg)
- ตรวจสอบ 2 ครัง้ จึงตัดสินใจ
- ตอนเสียบเกจที่ Spindle ต้อง
เสียเวลาในการเล็ง

- ไม่มตี าแหน่งวางทีแ่ น่นอน
- เกจเป็นแบบแผ่น หยิบยาก
เมื่อวางแนบกับพืน้ โต๊ะ
ทับกันจากสายพาน กับโต๊ ะรับ
งาน ต่างระดับกัน
-รถโฟร์ คลิฟท์มีจานวนน้ อย

แนวทางการปรับปรุง
-ลดความหนาของเกจจาก
5 mm. เป็ น 3 mm.
- ออกแบบเกจใหม่
- ออกแบบให้เกจมีไกด์

- กาหนดตาแหน่งของการ
วางและออกแบบเกจใหม่
ให้สามารถวางตัง้ ได้
-ทาแผ่น Plate รับ
ชิน้ งานให้งานไหลลงง่าย
ไม่ทบั กัน
-พิจารณาซื ้อรถโฟร์ คลิฟท์
และรับคนขับเพิ่ม

เมื่อยล้า

-ยืนบนพืน้ แข็ง 2 ชัวโมง
่ จึง

-ทางาน 1 ชัวโมง
่ เปลีย่ น

จากยืน
นาน

เปลีย่ นสถานีงาน

สถานีงาน 1 ครัง้

6. เมื่อย
ล้าจาก
การยก
งาน

-งานตกจากแท่นวางทา

-ยืนบนพืน้ นิ่มยางรอง
-ออกแบบแท่นวางสาหรับ

สนามแม่เหล็ก และถูกดัน
ออกมา ทาให้ตอ้ งใช้แรงมากขึน้
ในการยกงานไปจานหมุน

ทาสนามแม่เหล็ก
ใหม่ ล็อคชิน้ งานไม่ให้ตก

3.4ผลการปรับปรุงและผล
1.การปรับปรุงปญั หาใช้เวลาในการตรวจสอบมากของ
สถานีงานที่ 1 ดังรูปที่ 6,7, 8 และ 9
2.การปรับปรุงปญั หาใช้เวลาในการตรวจสอบมากของ
สถานีงานที่ 3 ดังรูปที่ 10,11,12

รูปที่ 5 เปรียบเทียบเวลาการตรวจสอบกับเวลาทีต่ อ้ งการ

ผลการประเมินบ่งชีว้ ่าสถานีงานที่ 1,3 และ 4 ใช้เวลาเกิน
กว่าเวลาแทคไทม์ส่งผลต่ ออัต ราการผลิตที่ไ ม่สามารถ
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3.การปรับปรุงปญั หาใช้เวลาในการตรวจสอบมากของ
สถานีงานที่ 4 ดังรูปที่ 13

ก่อนการปรับปรุง
- เกจหนา 5 มิลลิเมตร มีน้ าหนัก
0.90 กิโลกรัม
- ตรวจสอบ 2 ครัง้ จึงตัดสินใจได้
ว่างานดีหรือเสีย
- ตอนเสียบเกจที่ Spindle ต้อง
เสียเวลาในการเล็ง

ั
ตารางที่ 8 แนวทางการปรับปรุงปญหาของสถานี
งานที่ 3
ปญั หา
1. หยิบเกจ
วัดความ
หนาของ
Flange
& Boss
ลาบาก

สาเหตุ/ มูลเหตุ

2. ต้องหมุน
ชิน้ งานก่อน
หยิบไปวาง
ทีแ่ ท่นทา
แม่เหล็ก

- ถ้าไม่ตอ้ งหมุนชิน้ งาน จะ

- ปรับระดับของ

พลิก เพราะ Conveyor กับ
โต๊ะงานต่างระดับกัน
-แท่นวางสาหรับทา
สนามแม่เหล็กออกแบบให้
วาง Upper arm ทางด้าน
พนักงานได้อย่างเดียว

Conveyor หรือทา
แผ่นPlate รับชิน้ งาน
ไม่ให้งานพลิก
-ออกแบบแท่นวาง
สาหรับทาสนาม
แม่เหล็กใหม่
-เปลีย่ นสถานีงานทุก
ชัวโมง
่
-ยืนบนพืน้ นิม่ โดยใช้
แผ่นไม้หรือยางรอง
-ออกแบบแท่นวาง
สาหรับทาสนาม
แม่เหล็ก ใหม่ ล็อค
ชิน้ งานไม่ให้ตก

- ไม่มตี าแหน่งวางทีแ่ น่นอน
- เกจเป็นแผ่น หยิบยากเมื่อ
วางแนบกับพืน้ โต๊ะ
- ตอนเสียบเกจที่ Spindle
ต้องเสียเวลาในการเล็ง

3. . เมื่อยล้า -ยืนบนพืน้ แข็ง 2 ชัวโมง
่ จึง
เปลี
ย
่
นสถานี
ง
าน
จากการยืน
เวลานาน
4.เมื่อยล้า
จากการยก
งาน

-งานตกจากแท่นวางและถูก
ดันออกมา ทาให้ตอ้ งใช้แรง
มากขึน้ ในการยกชิน้ งานไปที่
จานหมุน

แนวทางการปรับปรุง
-กาหนดตาแหน่งของ
การวาง
- ออกแบบเกจใหม่ ให้
มีฐานตัง้ ได้

หลังการปรับปรุง
- เกจหนา 3 มิลลิเมตร มีน้ าหนัก
0.26 กิโลกรัม
- ตรวจสอบครัง้ เดียว ตัดสินใจได้ว่า
งานดีหรือเสีย
- มีไกด์ตอนเสียบเกจ ไม่ตอ้ ง
เสียเวลาในการเล็ง

Go
แสดงการใช้เกจวัดความสูงของ
Spindle

No Go

รูปที่ 6 การปรับปรุงเกจทีใ่ ช้วดั ความสูง Spindle
ก่อนการปรับปรุง
หลังการปรับปรุง
- ไม่มตี าแหน่งวางทีแ่ น่นอน
- ทาทีส่ าหรับวางเกจ เพื่อกาหนดตาแหน่ง
- เกจเป็นแผ่น หยิบยากเมื่อวางแนบกับพืน้ การวาง จุดเดิมทุกครัง้
โต๊ะ
- เกจแบบใหม่วางตัง้ ได้ หยิบง่าย ทีว่ างเกจ

แสดงเกจวางตัง้ และวางทีต่ าแหน่งเดิม
แสดงตาแหน่งการวางเกจทีไ่ ม่แน่นอนและ
หยิบใช้งานยาก

ั
รูปที่ 7 การแก้ปญหาการหยิ
บจับเกจ

ั
ตารางที่ 9 แนวทางการปรับปรุงปญหาของสถานี
งานที่ 4

- ชิน้ งานหล่นทับกันเนื่องจากสายพาน
กับโต๊ะงานต่างระดับกัน

- ทาแผ่น Plate รับชิน้ งานให้งาน
ไหลลงง่ายไม่ทบั กัน

ชิน้ งานตกจากสายพานและทับกัน

แผ่น Plate รับชิน้ งาน

ปญั หา
1.เกจวัดความ
กว้าง Upper
arm และ
Lower arm
ไม่เหมาะสม

สาเหตุ/ มูลเหตุ

2.หยิบเกจมา
ใช้งานลาบาก

-ไม่มตี าแหน่งวางที่

-กาหนดตาแหน่งของ

แน่นอน
- เกจเป็นแบบแผ่น หยิบ
ยากเมื่อวางแนบกับพืน้ โต๊ะ
-ต้องยืนทางานซ้าซากเป็น
เวลานานถึง 2 ชัวโมง
่ จึง
เปลีย่ นสถานีงาน
-ต้องเอือ้ มหยิบหรือใช้ขอ
เกีย่ วชิน้ งานเนื่องจากโต๊ะ
วางชิน้ งาน ยื่นออกมากีด
ขวางการยืน และจิก๊
ตรวจสอบเส้น Machining
วางอยู่ไกลจากสายพาน
ทีง่ านออกมา

การวาง
-ออกแบบเกจใหม่ให้
สามารถวางตัง้ ได้
-เปลีย่ นสถานีงานทุก
ชัวโมง
่

ก่อนการปรับปรุง
หลังการปรับปรุง
- ยืนทางานบนพืน้ แข็ง
- ทางาน 1 ชัวโมง
่ เปลีย่ นสถานีงาน 1 ครัง้
2 ชัวโมง
่ จึงเปลีย่ นสถานีงาน - ยืนบนแผ่นยาง เพื่อลดอาการเมื่อยล้า

-ตัดโต๊ะส่วนทีย่ ่นื
ออกมา หรือใช้
Conveyor รับงาน และ
ขยับ Jig ให้ใกล้กบั จุด
ทีง่ าน ออกมา

การยืนทางานบนพืน้ แข็ง

3.เมื่อยล้าจาก
การทางาน

- เกจมีน้าหนักมาก
(0.85 kg)

แนวทางการปรับปรุง
-ลดความหนาเกจจาก
5 mm.เป็ น 3 mm

ั
รูปที่ 8 การแก้ปญหาการหยิ
บชิน้ งานยาก

ยางลดอาการเมือ่ ยล้า

ั
รูปที่ 9 การแก้ปญหาการ
ยืน
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ก่อนการปรับปรุง
- ไม่มตี าแหน่งวางทีแ่ น่นอน
- เกจเป็ นแบบแผ่น หยิบยากเมื่อ
วางแนบกับพืน้ โต๊ะ
- เกจหนา 5 มม มีน้ าหนัก 0.18 kg

หลังการปรับปรุง
- ทาทีส่ าหรับวางเกจ เพื่อกาหนดตาแหน่ง
- ออกแบบเกจใหม่, วางตัง้ ได้ทาให้หยิบใช้งา่ ย
- เกจหนา3 มม มีน้ าหนัก 0.11 kg

ก่อนการปรับปรุง
หลังการปรับปรุง
- การวัดความกว้าง Upper armและ Lower
- ยกเลิกเกจวัดความกว้าง ใช้การตรวจสอบทีจ่ กิ๊
arm ด้วยเกจ ก็มกี ารตรวจสอบลักษณะเดียวกัน อย่างเดียว เพราะการตรวจสอบด้วยจิก๊ นัน้ อ้างอิง
ทีจ่ กิ๊
การจับ ยึดทีเ่ ครื่องจักรของลูกค้า มีความถูกต้อง
ในการตรวจสอบมากกว่า

ทีว่ างเกจ

ยกเลิก

รูปที่ 10 การแก้ปญั หาการการวางเกจ
ก่อนการปรับปรุง
- Conveyor กับโต๊ะงาน ต่างระดับกันถ้าวาง
แบบไม่ตอ้ งหมุนชิน้ งาน ชิน้ งานพลิก
- แท่นวางสาหรับทาสนามแม่เหล็กออกแบบให้
วาง Upper arm ทางด้านพนักงานได้อย่างเดียว

หลังการปรับปรุง
- ออกแบบแท่นวางสาหรับทาสนาม
แม่เหล็กใหม่ ทาให้ไม่ตอ้ งหมุนชิน้ งาน

การตรวจสอบด้วยเกจ การตรวจสอบด้วยจิก๊

ั
รูปที่ 13 การแก้ปญหาการใช้
เกจวัดความกว้าง

แบบเก่ า KN409

วางชิ้นงานแบบต้องหมุนก่อนยก

ชิ้นงานพลิกถ้าวางชิ้นงานแบบไม่ตอ้ งหมุนก่อนยก

หลังการปรับปรุงได้ทาการวัดงานใหม่ได้ผลดังตารางที่
10 และรูปที่ 14

วางชิน้ งานแบบไม่ตอ้ งหมุนก่อนยก
้ งานพลิก
ชิน

แบบใหม่ KN409

ตารางที่ 10 เวลามาตรฐานเฉลีย่ ของการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ขนส
ั ้ าเร็จ

แบบใหม่ KN410

Lower Arm

แบบใหม่ KN410

แบบใหม่ KN409

สถานี
งาน

แสดงการวาง KN410 บนแท่นทาแม่เหล็ก

Upper Arm

แบบใหม่ KN409

แสดงการวาง KN410 บนแท่นทาแม่เหล็ก

รูปที่ 11 การแก้ปญั หาการต้องหมุนชิน้ งาน
แบบเก่ า KN409

ก่อนการปรับปรุง
- ชิน้ งานหล่นจากตาแหน่งทีว่ างหลังจากราดน้ายา MF
เสร็จและถูกดันออกมา

ไม่มีที่ลอคชิ้นงาน

แบบใหม่ KN410

เวลามาตรฐานของสถานี
(วิ นาที)
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
29.20
24.65

แบบใหม่ KN410

1

ตรวจรอยร้าวครัง้ ที่ 1
ตรวจสอบสภาพภายนอกและ
2
ซ่อม
3
ตรวจรอยร้าวครัง้ ที่ 2
ตรวจสอบขนาดและเจียรไน
4
จุดเช็คความแข็ง
ตรวจความแข็งและป้องกัน
แบบใหม่
5 KN410
สนิม
ผลรวมเวลามาตรฐานทัง้ หมด

หลังการปรับปรุง
- ออกแบบแท่นทองแดงใหม่ ให้มสี ่วนทีล่ อ็ คไม่ให้
ชิน้ งานหล่น

ส่วนที่ลอคชิ้นงาน

แบบเก่า KN409
แบบเก่ า KN409

วาง Lower Arm ของ KN409,410
ชิ้นงานวางปกติ ชิ้นงานตกจากแท่นวาง

กระบวนการ

แบบใหม่ KN410

วาง Upper Arm ของ KN410 วาง Lower Arm ของ KN409

35.00

ต ส

30.00

ต

23.67

23.67

27.95

26.35

24.98

21.00

23.43

23.43

129.23

119.10

24.92

25.00
(

20.00

แสดงตาแหน่งของชิน้ งานบนแท่นวางสาหรับทาแม่เหล็ก

รูปที่ 12 การแก้ปญั หาการตกจากแท่นวาง

15.00
10.00

5.00

ก่อนการปรับปรุง
- ทางาน 2 ชัวโมง
่ เปลีย่ นสถานีงาน 1 ครัง้
- ต้องเอือ้ มหยิบหรือใช้ขอเกีย่ วชิน้ งานเนื่องจากโต๊ะ
วาง ชิน้ งาน ยื่นออกมากีดขวางการยืน และจิก๊ ทีใ่ ช้
ตรวจสอบเส้น Machining วางอยู่ไกลจากสายพาน
ทีง่ านออกมา

ใช้0.00กระดาษขนาด A4 (21.0 ซม. x 29.7 ซม.) ให้จดั หน้า

หลังการปรับปรุง
- ทางาน 1 ชัวโมง
่ เปลีย่ นสถานีงาน 1 ครัง้
- ตัดโต๊ะส่วนทีย่ ่นื ออกมารับงาน และขยับจิก๊ ให้
ใกล้กบั จุดงาน
ส่วนของโต๊ะทีต่ ดั ออก
ไม่ตอ้ งใช้ขอ
เกีย่ ว

1

2

3

4

5

24.65

23.67

26.35

21.00

23.43

รูปที่ 14 เปรียบเทียบเวลาการตรวจสอบกับเวลาทีต่ อ้ งการหลัง
ปรับปรุง

หลังจากที่ได้ปรับปรุงการทางานทัง้ 3 สถานีงาน คือ
สถานีงานที่ 1 สถานีงานที่ 3 และสถานีงานที่ 4 พบว่าที่
สถานี ง านที่ 3 ยัง มี เ วลามาตรฐานที่เ กิน จากเวลาที่
ต้องการ คือ 24.92 วินาที จึงต้องทาการปรับปรุงต่อโดย

รูปที่ 13 การแก้ปญั หาการใช้ขอเกีย่ วและเกจวางไกล
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ส่งผลกระทบกับคุณภาพของชิน้ งานทีผ่ ่านการตรวจสอบ
จาก Finishing line no.3 จึงได้เฝ้าติดตามและข้อมูลทัง้
จากสายการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนั ้ สาเร็จ และจาก
การร้องเรียนของลูกค้า ซึง่ พบว่าการปรับปรุงดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบใด ๆ กับคุณภาพของชิน้ งาน ดังรูปที่ 15
ตารางที่ 11 เวลามาตรฐานเฉลีย่ ของการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ขนส
ั ้ าเร็จหลังย้ายงานย่อยของสถานีงานที่ 3
สถานี
งาน

กระบวนการ

เวลามาตรฐานของสถานี
(วิ นาที)
ก่อน
หลังปรับปรุง
ปรับปรุง
29.20
22.45

1

ตรวจรอยร้าวครัง้ ที่ 1
ตรวจสอบสภาพภายนอก
2
และซ่อม
3
ตรวจรอยร้าวครัง้ ที่ 2
ตรวจสอบขนาดและ
4
เจียรไนจุดเช็คความแข็ง
ตรวจความแข็งและ
5
ป้องกันสนิม
ผลรวมเวลามาตรฐานทัง้ หมด
35.00

ต

30.00

ส

23.67

24.11

27.95

21.41

24.98

21.00

23.43

23.43

129.23

112.40

ต

24.92

25.00
20.00
(

15.00
10.00

5.00
0.00

1

2

3

4

5

22.45

24.11

21.41

21.00

23.43

รูปที1่ 5 เปรียบเทียบเวลาการตรวจสอบกับเวลาทีต่ อ้ งการหลังการ
ย้ายงานสถานีงานที่ 3

ปี
2555

ปี
2557

5  24.11

2.ผลผลิตมาตรฐานหลังการปรับปรุง = 2,687 ชิน้ ต่อวัน
จากผลผลิต มาตรฐานที่ ไ ด้ คือ 2,687 ชิ้น ต่ อ วัน ซึ่ ง
มากกว่าแผนงานที่วางไว้ คือ 2,600 ชิน้ ต่อวัน ทาให้ไม่
ต้องทางานล่วงเวลาในวันเสาร์และอาทิตย์ ทาให้สามารถ
ลดการเหนื่อยล้าของพนักงานและลดต้นทุนในส่วนของ
ค่าล่วงเวลาได้อกี ด้วยและเพื่อ ให้มนใจว่
ั ่ าการปรับปรุงไม่

ปี
2557

5
4
3
2
1
0

กราฟแสดงการร้องเรียนจากลูกค้าด้านปัญหา
การร้องเรี ยน
หลังการปรับปรุง
คุณภาพ

ปี
2556

พิจารณาปรับย้ายงานย่อยของสถานีงานที่ 3 ให้สถานี
งานอื่นเพื่อแก้ปญั หาจุดคอขวดทีย่ งั เป็ นอยู่โดย
1.การตรวจสอบความหนาของ Flange และ Boss ด้วย
เกจ ที่สถานีงานที่ 3 เป็ นกระบวนการตรวจสอบที่ต้อ ง
หมุนชิน้ งาน ปจั จุบนั ตรวจสอบบนจานหมุน พนักงานไม่
ต้อ งออกแรงในการหมุ น ชิ้น งาน ดัง นัน้ สถานี ท่ีเ หมาะ
สาหรับขัน้ ตอนนี้จงึ มีเฉพาะ สถานีงานที่ 1 กับสถานีงาน
ที่ 3 ดังนัน้ จึงเปลีย่ นการตรวจสอบความหนาด้วยเกจมา
ตรวจสอบทีส่ ถานีงานที่ 1
2.เมื่อเปลีย่ นงานย่อยการตรวจสอบความหนาด้วยเกจมา
ที่สถานีงานที่ 1 จะทาให้เ วลามาตรฐานรวมของสถานี
งานที่ 1 เกินจากเวลาทีต่ อ้ งการ ดังนัน้ จึงต้องเปลีย่ นการ
ตรวจสอบ Die mark ด้ว ยตาเปล่า และตรวจสอบ
Spindle ให้สถานีงานที่ 2 ทาเพราะที่สถานีงานที่ 2 มี
การตรวจสอบสภาพผิวภายนอกซึง่ เป็ นงานทีต่ ่อเนื่องกัน
อยู่แ ล้ว และการย้า ยงานย่ อ ย 2 งานนี้ ม าตรวจสอบที่
สถานี ง านที่ 2 มีค วามเหมาะสมมากกว่ า เพราะมีแ สง
สว่างเพียงพอ ง่ายแก่การตรวจสอบของพนักงาน
3.ถ้าทาการตรวจสอบ Die mark ด้วยตาเปล่า และ
ตรวจสอบ Spindle ที่สถานี ง านที่ 2 จะท าให้เ วลา
มาตรฐานรวมของสถานีงานที่ 2 เกินจากเวลาที่ต้องการ
เกิดจุดคอขวดใหม่ขน้ึ ที่สถานีงานนี้ จึงต้องลดงานย่อยที่
ท าอยู่ เ ดิม ลง ซึ่ง การตรวจสอบการบิด งอของ Upper
caliper ด้วยเกจ สามารถปรับปรุงรวมเข้าด้วยกันกับ
จิก๊ ตรวจสอบเส้น Machining ของชิน้ งานทีส่ ถานีงานที่ 4
ได้ โดยทีเ่ วลาการตรวจสอบของสถานีงานที่ 4 ไม่เพิม่ ขึน้
เนื่องจากการตรวจสอบการบิดงอของ Upper caliper ทา
พร้อมกันกับการตรวจสอบ Lower caliper เป็ นการทา
งานทีม่ อื ซ้ายกับขวาเคลื่อนไหวพร้อมกัน ผลการปรับปรุง
โดยการย้ายงานย่อยดังกล่าวดังตารางที่ 11และรูปที่ 15
สรุปผลการปรับปรุงได้ดงั นี้
1.ประสิทธิภาพ = 112.40 100% = 93.24 เปอร์เซนต์

รูปที1่ 6 จานวนครัง้ ของการร้องเรียนจากลูกค้าเรือ่ งปญั หาด้าน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ช่วงปี 2555 ถึงปี 2557
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4.สรุปผลการดาเนิ นการ
ภายหลังจากการปรับปรุงทัง้ สองรอบทาให้สายการ
ตรวจสอบสามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้คอื สามารถลด
รอบเวลาการผลิตจาก 29.20 วินาทีต่อชิ้นเหลือ 24.11
วินาทีต่อชิน้ ลดลง 17.43% ส่งผลให้อตั ราการผลิตเพิม่
จาก 2,219 ชิ้นต่ อวัน เป็ น 2,687 ชิ้นต่ อวันคิดเป็ น
21.09% และมากกว่าค่าเป้าหมายที่ 2,600 ชิ้นต่อวัน
ในขณะที่ประสิทธิภาพสายการผลิตเพิม่ ขึน้ จาก 88.48%
เป็ น 93.24% หรือเพิม่ ขึน้ 4.67% ดังสรุปไว้ในตารางที่
12 และ 13
ตารางที่ 12 สรุ ปผลเวลามาตรฐานในการตรวจสอบแต่ละสถานี งาน
หลังการปรับปรุ ง และแบ่งงานย่อยใหม่
สถานี
งาน

กระบวนการ

1

ตรวจรอยร้าว
ครัง้ ที่ 1
ตรวจสอบ
สภาพภายนอก
และซ่อม
ตรวจรอยร้าว
ครัง้ ที่ 2
ตรวจสอบ
ขนาดและ
เจียรไนจุดเช็ค
ความแข็ง
ตรวจความแข็ง
และป้องกัน
สนิม

2

3
4

5

เวลามาตรฐานของสถานี (วิ นาที)
ก่อน
หลัง
หลัง
ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง
และแบ่ง
งานย่อย
29.20

24.65

22.45

23.67

23.67

24.11

27.95

26.35

21.41

24.98

21.00

21.00

23.43

23.43

23.43

ตารางที่ 13 สรุปผลภาพรวมของการปรับปรุง
หัวข้อ
อัตราการผลิต
ประสิทธิภาพ
สายการ
ตรวจสอบ
รอบเวลาการ
ผลิต

ก่อนการ
ปรับปรุง
2,219 ชิน้
ต่อวัน
88.48
เปอร์เซ็นต์

หลังการ
ปรับปรุง
2,687 ชิน้
ต่อวัน
93.24%

ผลต่าง
เพิม่ ขึน้ 468 ชิน้ ต่อ
วัน คิดเป็ น 21.09%
เพิม่ ขึน้ 4.67%

29.20 วินาที

24.11
วินาที

ลดลง 5.09 วินาที
คิดเป็ น 17.43%
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การปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิ ตเฟอร์นิเจอร์ไม้โดยใช้เทคนิ ค
การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา
Wooden Furniture Process Improvement Using Motion and Time Study
Technique
ชนนาถ กฤตวรกาญจน์*
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, E-mail*: chonnanath.krit@gmail.com
Chonnanath Kritworakarn*
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering
Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50200, E-mail*: chonnanath.krit@gmail.com
บทคัดย่อ
ผูบ้ ริหารของโรงงานผลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม้แห่งหนึ่งมีความต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตให้สงู ขึน้ จากการศึกษาเบือ้ งต้นพบว่า โรงงานแห่งนี้ผลิตสินค้าหลากหลายชนิด ทาให้การไหลของวัสดุ
ค่อนข้างวกวน เครื่องจักรบางเครื่องทางานไม่เหมาะสม ทาให้มอี ตั ราการผลิตไม่สอดคล้องกับกาลังการผลิตที่
ต้องการ ผูว้ จิ ยั ได้นาเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลามาใช้ในการปรับปรุง โดยเลือกศึกษาทีก่ ระบวนการ
เตรียมไม้ ทีเ่ ครื่องเลื่อยซุม้ เนื่องจากเป็ นจุดทีม่ กี าลังการผลิตค่อนข้างต่า การปรับปรุงงานใช้หลักการ ECRS
พบว่า กาลังผลิตเดิมโดยเฉลีย่ ที่ 944 ท่อนต่อ 0.5 วัน หลังการปรับปรุง กาลังการผลิตใหม่ได้เพิม่ โดยเฉลีย่ เป็ น
1,440 ท่อนต่อ 0.5 วัน ดังนัน้ การปรับปรุงครัง้ นี้สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉลีย่ ถึง 53.17%
คาหลัก การปรับปรุงประสิทธิภาพ เฟอร์นิเจอร์ไม้ การเคลื่อนไหวและเวลา
Abstract
The management of a wooden furniture factory would like to improve the manufacturing process in order
to enhance production performance. The primary study found that this plant produces various types of
product. The material flows are rather circuitous. Some machines are not working properly. It is not
consistent with the rate of production capacity needed. Motion and Time Study technique is deployed.
The wood preparation process is selected. According to productivity of this process is relatively low.
Tilting arbor saw machine is studied. ECRS method is deployed in this process. Result is shown that the
old productivity of the machine was, on average, 944 pieces per 0.5 day. After improvement, the new
production of the planer is, on average, 1,440 pieces per 0.5 day. Therefore, the productivity is increased
by an average of 53.17%.
Keywords: productivity improvement, wooden furniture, motion and time study
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1. บทนา

เทคนิ ค การศึก ษาการเคลื่อ นไหวและเวลา เป็ น
เทคนิคทีใ่ ช้ง่าย มีขนั ้ ตอนการทางานทีแ่ น่ นอน เครื่องมือ
หรือ อุปกรณ์ ท่ใี ช้ สามารถหาได้ทวไป
ั ่ เช่น นาฬิก าจับ
เวลา เครื่องคิดเลขแบบธรรมดา เป็ นต้น รวมทัง้ วิธกี าร
คานวณ ก็มสี ตู รคานวณทีแ่ น่นอน เป็ นการเก็บข้อมูลจาก
การทางานจริงและเมื่อมีการปรับปรุง ก็เป็ นการปรับปรุง
ทีบ่ ริเวณงานและวิธกี ารทางานจริง จึงมีความน่ าเชื่อถือ
และได้รบั ความนิยม

การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเป็ น
กิ จ กรรมที่ ผู้ บ ริ ห ารในโรงงานต่ า งๆให้ ค วามสนใจ
ดาเนินการมาโดยตลอด สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย เมื่อรัฐบาลไทยได้ประกาศปรับเพิม่ ค่าแรง
ขัน้ ต่ าของแรงงานทัวประเทศเป็
่
น 300 บาทต่อวัน พ.ศ.
2555 [1] โรงงานอุต สาหกรรมในภูมิภ าคต่ า งๆของ
ประเทศล้วนได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรง เมื่อเทียบกับ
โรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งเดิมโรงงานในเขตพื้นที่เหล่านี้ถูกกาหนดให้มคี ่าแรง
ขัน้ ต่ าวันละ 215 บาทต่อวันอยู่แล้ว จึงเป็ นการเพิม่ ขึน้ ที่
ไม่ ม ากเท่ า ใด แต่ ส าหรั บ โรงงานอุ ต สาหกรรมใน
ต่างจังหวัด ซึง่ แต่เดิมมีค่าแรงขัน้ ต่ าเพียง 161-190 บาท
ต่อวัน จึงเกิดผลกระทบด้านลบต่อการดาเนินธุรกิจอย่าง
มาก
ในด้า นของพนั ก งาน ผลของนโยบายของรัฐบาล
ดังกล่าวย่อมส่งผลดีต่อการครองชีพ เพราะสามารถเพิม่
รายได้ขน้ึ มา ทาให้มีชวี ิตความเป็ นอยู่ท่ดี ีขน้ึ อย่างไรก็
ตาม การดาเนินนโยบายดังกล่าว อาจมีผลทาให้โรงงาน
อุตสาหกรรมจานวนมาก โดยเฉพาะโรงงานขนาดเล็กไม่
สามารถรองรับผลกระทบดังกล่าวได้ อาจปิ ดกิจการลงไป
ส่ง ผลกระทบต่ อ พนั ก งานของโรงงานที่อ าจจะตกงาน
ต่อเนื่องไปอีก
รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงผลกระทบนี้เช่นกัน จึงมี
นโยบายให้หน่ วยงานของรัฐต่า งๆที่เกีย่ วข้องกับโรงงาน
อุ ต สาหกรรม เร่ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เช่ น กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย เป็ นต้น รวมทัง้ สถาบัน
การเงินของรัฐต่ างๆ เข้า ให้ความช่ วยเหลือแก่โ รงงาน
อุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ
ผลของการปรับ ขึ้น ค่ า แรงขัน้ ต่ า นี้ ได้มีก ารศึก ษา
ผลกระทบของนโยบายนี้ พบว่ า ประสิท ธิ ภ าพของ
แรงงานโตไม่ ท ัน ค่ า แรงที่เ พิ่ม [2] จึง ต้ อ งเร่ ง ปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานให้เพิม่ ขึน้ โดยเร็ว
การศึก ษาการเคลื่อ นไหวและเวลา เป็ น เทคนิ ค ที่
เก่าแก่ท่สี ุดของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และเป็ น
เทคนิคที่วิศวกรอุตสาหการนาไปใช้อย่างแพร่หลายใน
การปรับปรุงกระบวนการทางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กระบวนการผลิต [3]

2. การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา
2.1 การศึกษาการเคลื่อนไหว
เป็ นการศึกษาขัน้ ตอนการทางานตามความจริงใน
บริเวณงาน เครื่องมือในการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
เคลื่อนไหวได้แก่ แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process
Chart) โดยมีการแยกการทางานออกเป็ น 5 กลุ่มย่อย คือ
การปฏิบ ัติ ง าน การเคลื่อ นที่ การตรวจสอบ การรอ
(ล่าช้า) และ การจัดเก็บ
ส่วนเทคนิคทีใ่ ช้ในการปรับปรุงการเคลื่อนที่ มี 4 วิธี
ดังนี้ การขจัด การรวมงาน การจัดลาดับใหม่ และการทา
ให้ง่าย โดยมุ่งเป้าไปที่การลด การเคลื่อนที่ การรอ ให้
เหลือเท่าทีจ่ าเป็ น
2.2 การศึกษาเวลา
จากขัน้ ตอนการทางานในแผนภูมกิ ารผลิตที่ได้ใน
หัวข้อ 2.1 ในแต่ละขัน้ ตอนจะมีการจับเวลา เวลาทีไ่ ด้จาก
การปฏิบตั งิ านจริงนี้ เรียกว่า เวลาจริง
นาเวลาจริงมาคานวณหาเวลาปกติ ซึ่งต้องอาศัย
ประสบการณ์ของหัวหน้างานนัน้ หรือของผูเ้ ก็บข้อมูล ให้
อัตราการทางานนัน้ กับเวลาจริงทีเ่ ก็บมาได้
การคานวณหาเวลาปกติ (Normal Time) ของ
แต่ละงานย่อยได้จากสมการที่ 1
Normal Time = Selected Time x Rating Factor (1)

เมื่อทราบค่าเวลาปกติ (Normal Time) และ
เวลาลดหย่ อน (Allowance Time) แล้ว สามารถ
คานวณหาค่าเวลาของการทางานมาตรฐานได้จากสมการ
ที่ 2
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Std = NT (1 + A)
เมือ่

คัดแยกเศษไม้ การตกแต่ ง การบรรจุ เป็ น ต้น แต่ ไม่ มี
ผลกระทบต่อเป้าหมายการผลิตมากนัก
ผูว้ จิ ยั มีความสนใจในขัน้ ตอนการตัดไม้เป็ นท่อนเล็ก
ให้ได้ตามขนาดทีต่ ้องการ และเลือกศึกษาการผ่าแยกไม้
ขนาด 50x75x13 ม.ม. (ก*ย*ส) ของเครื่องเลื่อยซุ้มไม้
เนื่องจากทางโรงงานต้องตัดไม้หลายขนาดใน 1 วัน ทา
ให้ก ารเก็บข้อ มูลไม่ สามารถท าได้ต่อ เนื่ องตลอดทัง้ วัน
อย่างไรก็ตามจากความร่วมมือของทางโรงงาน การเก็บ
ข้อมูลจึงทาได้ได้คราวละครึง่ วันทางาน เป็ นเวลา 5 วัน

(2)

Std = เวลามาตรฐาน (Standard Time)
NT = เวลาปกติ (Normal Time)
A = เวลาลดหย่อน (Allowance Time มักอยู่ ในรูป %
ของเวลาปกติ)

3. ข้อมูลเบือ้ งต้น
ผูบ้ ริหารงานของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แห่งหนึ่ง
ในภาคเหนือ มีความประสงค์ท่จี ะปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากความต้องการ
ของลูกค้าเพิม่ มากขึน้ เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหว
และเวลาจึงถูกนามาใช้ในการศึกษานี้
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้แห่งนี้ เป็ นโรงงานขนาดปาน
กลาง มีพ นัก งานจ านวน 150 คน ผลิต ภัณฑ์ห ลัก ของ
โรงงาน มีทงั ้ โต๊ะ เก้าอี้ เขียงไม้ ชามไม้ แบบต่างๆ และ
ไม้พน้ื เนื่องจากมีลกู ค้าทีเ่ ป็ นโรงแรม หมู่บา้ นจัดสรร และ
คอนโดมิเนียมจานวนมากในภาคเหนือ มีความต้องการ
ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ หรือใช้ไม้ในการตกแต่งอาคาร ทาง
โรงงานจึง ต้ อ งการเพิ่ม ก าลัง การผลิต ส่ ว นวัต ถุ ดิบ ที่
นามาใช้ เป็ นไม้ท่อนขนาดใหญ่ ทีเ่ ป็ นต้นไม้ทถ่ี ูกตัดเป็ น
ท่อนๆ (ยังไม่ได้ถูกแปรรูปมาก่อน) และถูกลาเลียงเข้ามา
เก็บไว้ในโรงงาน
กระบวนการผลิต เริม่ จาก การนาไม้ท่อนขนาดใหญ่
มาผ่าแยกและตัดออกเป็ นท่อนเล็กๆตามขนาดทีต่ ้องการ
แล้วนาไม้ท่อนเล็กเหล่านี้ไปอบเพื่อให้ไม้มคี วามชืน้ ตามที่
ก าหนด จึ ง น าไม้ ท่ี ผ่ า นการอบแล้ ว มาแปรรู ป เป็ น
เฟอร์นิ เ จอร์ต ามที่ลู ก ค้า ต้ อ งการ ไม้ข นาดเล็ก (ที่ต ก
ขนาด) จะถูกแยกไปทาไม้พน้ื (ไม้ปาร์เก้) ซึง่ ไม้จะถูกตัด
ให้ได้ขนาด และนามาอัดเข้าด้วยกันด้วยกาว หรือเทคนิค
การประสานไม้แบบต่ างๆตามความเหมาะสม จากนัน้
นาไปขัดผิว ทาสี ตรวจสอบคุณภาพ และนาไปบรรจุ
จากการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นพบว่า กระบวนการผลิต
ของโรงงานส่ ว นใหญ่ พนั ก งานต้ อ งท างานร่ ว มกั บ
เครื่องจัก รทัง้ ขนาดใหญ่ เช่ น เตาอบไม้ เลื่อ ยวงเดือ น
ขนาดใหญ่ เครื่องขัดไม้พ้นื เป็ นต้น หรือขนาดเล็ก เช่น
เครื่องเลื่อยซุ้มไม้ (เครื่องผ่าแยกไม้) กาลังการผลิตของ
โรงงาน จึงแปรไปตามความสามารถของเครื่องจักร แม้จะ
มีงานบางอย่างทีต่ ้องอาศัยแรงงานคนเป็ นหลัก เช่น การ

4. ผลการศึกษา
ข้อมูลเวลามาตรฐานที่ได้จากการใช้สมการ (1) และ
(2) ของพนักงานประจาเครื่องเลื่อยซุ้ม ที่ต้องทางานกับ
เครื่องเลื่อยซุม้ 2 เครื่อง ได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ขัน้ ตอนการทางานของพนักงานกับเครื่อง
เลื่อยซุม้ ไม้จานวน 2 เครื่อง ก่อนการปรับปรุงงาน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

งานย่อย*
เดินไปหยิบไม้ทก่ี องอยู่
เดินกลับมาทีเ่ ครือ่ งจักร 1
ตรวจดูขนาดไม้
ใส่ไม้เข้าในเครือ่ ง 1
เดินไปและหยิบหยิบไม้ทก่ี อง
อยู่
เดินกลับมาทีเ่ ครือ่ งจักร 2
ตรวจดูขนาดไม้
ใส่ไม้เข้าในเครือ่ ง 2
เดินมาทีเ่ ครือ่ ง 1
ดึงไม้ออกจากเครือ่ ง 1 และ
นาไปวางบนพาเลต
เดินไปทีเ่ ครือ่ ง 2
ดึงไม้ออกจากเครือ่ ง 2 และ
นาไปวางบนพาเลต
รวม

เวลามาตรฐาน
(วินาที)
8.3

12.5
8.1

12.5
5.5

5.9

52.8

จากการเก็บข้อมูลเวลาทีใ่ ช้ในการทางานพบว่า มีงานบาง
งานใช้เวลาทางานสัน้ มาก น้อยกว่า 5 วินาที จึง
รวมงานย่อยเข้าด้วยกัน ดังแสดงไว้ในรูป
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ประมาณ 1,150 ท่อน โดยที่เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
ขนาดของไม้ถู ก ตัด ออกไป (งานย่ อ ยที่ 3 และ 7) แต่
ในทางปฏิบตั ิ ผลิตได้โดยเฉลี่ย 1,446 ท่อนต่ อ 0.5 วัน
มากกว่ า อัต ราการผลิ ต ที่ ค านวณได้ ท ัง้ นี้ เ ป็ น เพราะ
บางครัง้ สามารถใส่ไม้ได้คราวละ 2 ท่อน ต่อเครื่องซุม้ 1
เครื่อง
หากทาการคานวณใหม่ ให้พนักงานสามารถใส่
ไม้ได้คราวละ 2 ท่อน ต่ อเครื่องซุ้ม 1 เครื่อง ซึ่งจะเพิ่ม
ผลผลิต ขึ้น เป็ น 2 เท่ า ปริมาณไม้ท่ผี ลิต ได้ค วรมากถึง
2,300 ท่อนต่อ 0.5 วัน แต่ในทางปฏิบตั ิ ขนาดของไม้ท่ี
อยู่ในกองไม้ว ัตถุ ดิบ นัน้ ไม่ไ ด้ขนาดตามที่ก าหนดเป็ น
จานวนมาก จึงทาให้ได้ผลผลิตไม่สอดคล้องกับผลการ
คานวณ
ผลของการปรับปรุงกระบวนการทาให้สามารถ
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตเป็ น (1,446 – 944) / 944 x
100% = 53.17% ซึง่ เป็ นการคานวณจากการมีไม้ทไ่ี ด้
ขนาดที่มีอ ยู่เ ท่า นัน้ ถ้า หากไม้ท่ีถูก เตรียมมาได้ข นาด
ทัง้ หมดกาลังการผลิตอาจเพิม่ ขึน้ ได้อกี

รูปที่ 1 การรวมงานย่อยของการเลื่อยแยกไม้
เวลาทัง้ หมดทีใ่ ช้ทางาน 0.5 วัน (240 นาที)และ
หักเวลาพักย่อยไป 10 นาที จึงมีเวลาทางาน (240 - 10)
= 230 นาที ใช้เวลาทางาน 52.8 วินาที (0.88 นาที) ต่อ
รอบ ได้ไม้จานวน 4 ท่อน ดังนัน้ ปริมาณไม้ทค่ี วรผลิตได้
ประมาณ 1,046 ท่อน แต่ในทางปฏิบตั ิ ผลิตได้โดยเฉลีย่
เพียง 944 ท่อนต่อ 0.5 วัน เท่านัน้
จากการสังเกตการทางานและสอบถามกับกลุ่ม
พนักงาน พบว่า พนักงานต้องใช้เวลาตรวจสอบขนาดไม้
ก่อนนาเข้าเครื่อง ถ้าพบไม้ไม่ได้ขนาดจะต้องคัดแยกไว้
ต่างหาก เพราะถ้าผ่าแยกไปจะทาให้ได้ไม้ทงั ้ ทีไ่ ด้ขนาด
และไม่ได้ขนาด นอกจากนัน้ ยังทาให้การผ่าแยกไม้ทาได้
ทีละท่อน แต่ถา้ มีการไสคุมขนาดมาดี จะสามารถใส่ไม้ได้
คราวละ 2 ท่ อ น แล้ ว จะได้ไ ม้อ อกมาจ านวน 4 ท่ อ น
สามารถเพิม่ กาลังการผลิตได้เท่าตัว ซึง่ แนวคิดดังกล่าว
เป็ นการขจัดงานทีไ่ ม่จาเป็ นออกไป (Eliminate)
จึงได้ทาการทดลองโดยการให้พนักงานแยกไม้
ที่ได้ขนาดออกจากกองไม้เสียก่ อน แล้วทดลองทางาน
ตามปกติ ผลการปรับปรุงได้แสดงไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้

5. การอภิ ปรายผล
แม้ว่าผลการปรับปรุงการทางานทีไ่ ด้ไม่สอดคล้องกับ
ผลการคานวณ เนื่องจากขนาดของไม้ทน่ี าเข้าสู่เครื่องซุม้
ไม่ ไ ด้ ข นาดตามที่ ก าหนด แต่ ก็ เ ป็ น แนวทางในการ
ปรับปรุงการทางานของกระบวนการเตรียมไม้ เพื่อเตรียม
ไม้ให้ได้ขนาดทีก่ าหนดต่อไป
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน ในการศึกษานี้
ผูบ้ ริหารองค์กรไม่ตอ้ งลงทุนในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อ่นื
ใด สาหรับปญั หาทีน่ าเสนอข้างต้น แนวทางการปรับปรุง
เป็ นการเตรียมวัตถุ ดิบให้ตรงตามข้อกาหนดของแต่ ละ
แผนก ทาให้ลดงานย่อยทีไ่ ม่จาเป็ นลงได้ ปญั หาทีเ่ กิดขึน้
นี้มีสาเหตุ จากการขาดการตรวจสอบคุ ณภาพการผลิต
และพนักงานไม่ตอ้ งการตาหนิซง่ึ กันและกัน
การปรับปรุงกระบวนการทางานขึน้ ในกระบวนการ
หนึ่งกระบวนการใดในสายการผลิตดังเช่นในกรณีศกึ ษานี้
อาจมีผลต่ อเนื่องทาให้เกิดการปรับปรุงการทางานของ
กระบวนการก่อนหน้าหรือหลังกระบวนการนี้ได้
การตรวจสอบความสามารถในการผลิ ต ของ
เครื่องจักรเทียบกับปริมาณงานที่ทาได้ เป็ นอีกจุดหนึ่ง
ของการติดตามสิง่ ผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ โดยเฉพาะกับโรงงาน

ตารางที่ 2 ข้อมูลหลังการปรับปรุงงาน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

งานย่อย*
1, 2
4
5, 6
8
9,10
11, 12
รวม

เวลามาตรฐาน (วินาที)
5.7
12.5
5.9
12.5
5.5
5.8
47.9

จากตารางที่ 2 พบว่ า ใช้ เ วลาท างาน 47.9
วินาที (0.80 นาที) ต่ อรอบ ได้ไม้จานวน 4 ท่อน ต่ อ
เครื่ อ งซุ้ ม 2 เครื่ อ ง ดัง นั ้น ปริ ม าณไม้ ท่ี ค วรผลิ ต ได้
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ทีต่ งั ้ มานาน และมีการใช้เครื่องจักรเก่าๆเป็ นจานวนมาก
ผูบ้ ริหารอาจไม่ได้ใส่ใจมากนัก เพราะคิดว่าปริมาณงานที่
ได้อาจเกิดมาจากความเสื่อมประสิทธิภาพของเครื่องจักร
จึงยอมรับ ในปริม าณการผลิตที่ได้โ ดยง่า ย ท าให้ไ ม่ไ ด้
ตรวจสอบในเรื่องอื่นๆ
6. สรุป
การปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพการท างานเป็ น งานที่
สามารถกระทาได้ต่อเนื่องผ่านการบริหารอย่างเป็ นระบบ
เช่น การใช้กลุ่มกิจกรรมคุณภาพ ระบบข้อเสนอแนะ เป็ น
ต้น
ผูบ้ ริหารการจัดให้มกี ารบันทึกผลการปฏิบตั งิ านของ
แต่ ละหน่ ว ยงานย่อยในแต่ ละวัน เช่น จานวนชิ้น งานที่
ผลิต ได้ จ านวนของเสีย ที่เ กิด ขึ้น เป็ น ต้ น อาจช่ ว ยให้
ั หาที่เ กิด ชัด เจนขึ้น ซึ่ง โดยปกติ
ผู้บ ริห ารมองเห็น ป ญ
โรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกแห่ง มีแนวทางปฏิบตั เิ ช่นนี้
อยู่ แ ล้ว แต่ อ าจบัน ทึก ผลการปฏิบ ัติง านเฉพาะแผนก
ใหญ่ๆ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน สามารถให้
พนักงานระดับปฏิบตั ิก าร ลงมือทาได้โดยไม่ต้องอาศัย
วิศ วกรคอยก ากับ ดูแ ลอยู่ต ลอดเวลา หากแต่ ต้อ งการ
หัวหน้างานทีเ่ อาใจใส่กส็ ามารถกระทาได้
เอกสารอ้างอิ ง
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[2] ผูจ้ ดั การออนไลน์ “รายงาน 2 ปี: ค่าแรงขัน้ ต่า 300
บาท” 10 ส.ค. 2557 ข้อมูลจาก
www.manager.co.th/Home/vIewNews.aspx?NewsID9
570000090890 (วันทีส่ บื ค้น 1 มีนาคม 2558)
[3] อิสรา ธีระวัฒน์สกุล, การศึกษาการเคลื่อนไหวและ
เวลา, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.

270

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

การประยุกต์ใช้ผงั กระบวนการ และการจาลองด้วยโปรแกรม Arena ® สาหรับการลดรอบ
ระยะเวลาและกระบวนการในการลงทะเบียนรับเอกสารคาร้องขอความอนุเคราะห์เพื่อให้
ดาเนิ นการทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง กรณี ศึกษา หน่ วยงานราชการแห่งหนึ่ ง
Application of Process Chart and Arena ® for Reduce Time and Process of Registration
for Testing Material A Case Study : A Government Agency
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Bancha Siripakarn1* Komkrit Pitiruek2
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Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University
E-Mail: double_nutt@hotmail.com*
บทคัดย่อ
ในยุคปจั จุบนั นี้ เป็ นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลก ประเทศไทย
ของเราเองก็เช่นกัน เรามีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงและเปลีย่ นแปลง ระบบ ระเบียบ แนวคิด และวิธกี าร
ต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและพัฒนาประเทศ มิเช่นนัน้ อาจทาให้เราเป็ นฝ่ายเสียเปรียบเมื่อเราต้องต่อสู้
และแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งระบบราชการของประเทศเองนัน้ โดยเฉพาะในส่วนของภาคการบริการ ก็เป็ นส่วนหนึ่งที่มี
ความสาคัญในการทีจ่ ะช่วยผลักดันให้ประเทศก้าวเดินต่อไปเช่นกัน ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีก ารปฏิรูประบบและ
ระเบียบต่างๆให้มคี วามทันสมัย มีความรวดเร็ว และเพิม่ ความสะดวกสบายให้แก่ผมู้ าขอรับบริการ และสาหรับบทความที่
จะได้นาเสนอต่อไปนี้ เนื้อหาของบทความได้นาเสนอถึงการลดรอบระยะเวลาและกระบวนการในการลงทะเบียนรับเอกสาร
คาร้องขอความอนุเคราะห์เพื่อให้ดาเนินการทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้างของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง โดยการใช้ผงั
กระบวนการ และการจาลองด้วยโปรแกรม Arena เป็ นเครื่องมือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไขปญั หาในส่วนของการ
ปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและทันสมัยมากยิง่ ขึน้
คาสาคัญ ผังกระบวนการ, การลดรอบระยะเวลา, การลดกระบวนการ, การจาลองด้วย Arena

Abstract
Recently, it is the time to adjust ourselves rapidly to the World’s trend of change. For our country,
Thailand must be adjusting as well. System, rule, concept, and many approaches need to be developed,
improved, and changed in order to enhance the governmental management; otherwise, Thailand may be adverse
when it has to struggle and compete in terms of economic issue all over the world competition. The country’s
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government system, especially in the part of service is equally significant to push forward the country’s progress
continually as well. Therefore, it needs to have a system to be reformed as well as any rules to be updated, fast,
and convenient for clients. For this paper, Process chart will be applied to reduce time and process of registration
for testing material with the help of Arena. The results show that process chart and simulation by Arena program
helps the organization to analyze and solve the existing problems so that the improved process will be more
efficient.
Key words: Process Chart, The Time Cycle Reduction, The Process Time Reduction, Simulation with Arena
(กระบวนการ) การไหลของวัตถุดบิ จนถึงการแปรสภาพ
1.บทนา
เป็ น ผลิตภัณฑ์ ผังกระบวนการนี้ จ ะแสดงขัน้ ตอนของ
ในปจั จุบนั การทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง
กระบวนการและความสัมพันธ์ของขัน้ ตอนเหล่านัน้ ซึ่ง
ก่อนนามาใช้งานเป็ นสิง่ ที่จาเป็ น และได้รบั ความสนใจ
สามารถช่วยในการวิเคราะห์ดงั นี้ 1.ช่วยกาหนดด้วยการ
เป็ นอย่างมาก ทัง้ ในส่วนของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็ น กรม
ตรวจสอบอย่างละเอียด โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
ทางหลวง กรมทางหลวงชนบท องค์การปกครองส่วน
ั หา 3.ก าหนด
สถิติ 2.แยกและติด ตามสาเหตุ ข องป ญ
ท้องถิ่น หรือภาคเอกชนก็ตาม ทัง้ นี้ เพราะภาครัฐและ
กิจกรรมที่ไม่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น การเสียเวลา 4.กาหนด
ภาคเอกชนเองล้วนต้องการให้โครงการก่อสร้างต่างๆที่
โอกาสและลดระยะทาง
ตน ได้ลงทุนไป ไม่ว่าจะเป็ น การก่อสร้างถนน สะพาน
สัญลักษณ์มาตรฐานทีใ่ ช้ในผังกระบวนการ
อาคาร เป็ นต้น มีคุณภาพ มีความแข็งแรงทนทาน มีอายุ
(Process Chart) ของ American Society of
การใช้ง านที่ยาวนาน และมีความปลอดภัย เมื่อใช้งาน
Mechanical Engineers (ASME) มีดงั ต่อไปนี้
ดัง นั น้ หน่ ว ยงานภาครัฐ ที่ใ ห้ ก ารบริก ารในด้ า นการ
แทนการปฏิบตั กิ าร (Operation)
ทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง จึงต้องรับเรื่องและคา
แทนการตรวจสอบ (Inspection)
ร้ อ งขอความอนุ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ ด าเนิ น การทดสอบ
แทนการขนส่ง (Transportation)
คุณภาพของวัสดุดงั กล่าว จากผู้ท่มี าขอรับบริการซึ่งมี
แทนการล่าช้า (Delay)
จานวนทีม่ ากในทุกๆวันทาการ
แทนการเก็บ (Storage) [3]
แต่ระบบราชการของประเทศไทยในปจั จุบนั ก็
2.2 ความสูญเปล่า 7 ประการ
ยังมีระเบียบต่างๆที่มคี วามซ้าซ้อนและไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปจั จุบนั จึงทาให้เกิดความล่าช้าและความไม่
ความสู ญ เปล่ า (MUDA
หรื อ WASTE)
สะดวกแก่ผู้มาขอรับบริการ รวมถึงความยากลาบากใน
หมายถึงสิง่ ที่เกิดขึน้ แต่ ไม่ทาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีอยู่
ในการปฏิบ ัติง านของผู้ใ ห้บ ริก ารอีก ด้ ว ย ซึ่ง หนึ่ ง ใน
ทัง้ สิน้ 7 ประการด้วยกัน คือ
ปญั หาดังกล่าวนี้ก็คือ ปญั หาความล่าช้า ความยุ่งยาก
1.ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป
และความซ้าซ้อนทีเ่ กิดขึน้ ในขัน้ ตอนของการลงทะเบียน
(Overproduction)
รับเอกสารคาร้องขอความอนุ เคราะห์เพื่อให้ดาเนินการ
2.ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
ทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนันเอง
่
3.ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transportation)
4.ความสูญเสียเนื่องจากการเคลือ่ นไหว (Motion)
2.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
5.ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing)
2.1 ผังกระบวนการ (Process Chart)
6.ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay)
ผังกระบวนการ (Process Chart) เป็ นผังทีใ่ ช้
7.ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect) [2]
สัญลักษณ์ เพื่อวิเคราะห์การไหลของข้อมูลและวัตถุ ดิบ
2.3 การจาลองแบบปัญหาด้วยโปรแกรม Arena
โดยออกแบบเพื่ อ ช่ ว ยให้ เ ข้ า ใจล าดั บ เหตุ ก ารณ์
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โปรแกรม Arena เป็ นเครื่องมือตัวหนึ่งที่นิยม
ใช้งานกันอย่างแพร่หลายสาหรับสร้างตัวแบบจาลองและ
ด าเนิ น การทดลองไปกั บ ตั ว แบบจ าลอง โดยที่ ตั ว
แบบจ าลองจะถู ก ท าการทดสอบทางความคิ ด ใน
คอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบ และนาไปสู่
แนวทางในการวิเคราะห์ปรับปรุงระบบให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ [1]

9.ส่ว นอ านวยการ (สอก.) ดาเนิน การคัด แยก และพัก
เอกสารไว้ จากนัน้ จึงแจ้งให้กลุ่ม/ส่วน ทีร่ บั ผิดชอบมารับ
เอกสารคาร้อง เพื่อนาไปดาเนินการ
10.จะมีเจ้าหน้าทีข่ องส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ (สตว.)
ไปรับเอาเอกสารคาร้องกลับมายัง กลุ่ม/ส่วน ของตน
11.ธุร การของส่ว นตรวจสอบและวิเคราะห์ (สตว.) จะ
ดาเนินการลงทะเบียนรับเอกสารคาร้องในส่วนของตนอีก
ครัง้ หนึ่ง
12.เอกสารค าร้อ งจะถู ก ส่ง ต่ อ ไปยัง ผู้อ านวยการส่ ว น
ตรวจสอบฯ (ผอ.สตว.) เพื่อ ท าการตรวจสอบความ
ถู ก ต้อ งและลงนามเพื่อ แจ้ง ไปยัง หัว หน้ า หน่ ว ย QCT.
ผูร้ บั ผิดชอบเพื่อดาเนินการ
13.ผูอ้ านวยการส่วนตรวจสอบฯ (ผอ.สตว.) ดาเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องและลงนาม
14.เอกสารคาร้องจะถูกส่งต่อไปยัง ผู้ช่วยหัวหน้าหน่ วย
QCT.(Acting) ผูร้ บั ผิดชอบ
15. Acting รับเรื่องและเตรียมการเพื่อทีจ่ ะดาเนินการ
ทดสอบคุณภาพของวัสดุต่อไป
ซึ่ง ขัน้ ตอนดัง ที่ได้กล่ า วมาข้า งต้น ได้ถู กเก็บ
รวบรวมข้อมูลของขัน้ ตอนและกระบวนการ ทัง้ ในส่วน
ของระยะทางจากการขนส่ง เอกสาร รวมถึงเวลาทีใ่ ช้ไป
แ ล ะ ไ ด้ ถู ก น า ม า แ ส ด ง ใ น ผั ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
(Process Chart) และภาพแสดงการไหลของเอกสารคา
ร้อง ดังต่อไปนี้

3.วิ ธีการดาเนิ นงาน
ผู้จดั ทาได้ดาเนินการศึกษาและเก็บข้อมูลของ
ขัน้ ตอนและกระบวนการที่ ใ ช้ ใ นการลงทะเบี ย นรั บ
เอกสารค าร้อ งขอความอนุ เ คราะห์เ พื่อ ให้ด าเนิ น การ
ทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง โดยพบว่า ทีห่ น่วยงาน
ราชการแห่งนี้ มีขนั ้ ตอนของการลงทะเบียนรับเอกสารคา
ร้อง ดังต่อไปนี้
1.หัว หน้ าหน่ ว ยQCT.ของส่ว นตรวจสอบและวิเคราะห์
(สตว.) รับเอกสารคาร้องจากผูม้ าขอความอนุเคราะห์
2.น าเอกสารค าร้ อ งไปลงทะเบีย นรับ ค าร้ อ งยัง ส่ ว น
อานวยการ (สอก.) ของหน่วยงาน
3.ธุ ร การของส่ ว นอ านวยการด าเนิ น การ (สอก.)
ลงทะเบียนรับเอกสารคาร้อง
4.จากนั ้น เอกสารค าร้ อ งจะถู ก ส่ ง ต่ อ ไปยั ง เลขาฯ
ผูอ้ านวยการสานักฯ
5.เลขาฯผูอ้ านวยการสานักฯรับเอกสารคาร้อง
6.เอกสารคาร้องถูกส่งไปยังผูอ้ านวยการสานักฯ
7.ผูอ้ านวยการสานักตรวจสอบความถูก ต้องและลงนาม
เพื่อแจ้งไปยัง กลุ่ม/ส่วน ทีร่ บั ผิดชอบเพื่อดาเนินการ
8.เอกสารค าร้ อ งจะถู ก ส่ ง กลับ มายัง ส่ ว นอ านวยการ
(สอก.) อีกครัง้ หนึ่งเพื่อทาการคัดแยก และเตรียมการส่ง
ต่อไปยัง กลุ่ม/ส่วน ทีร่ บั ผิดชอบ
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ภาพที่ 2 แบบจาลองกระบวนการด้วยโปรแกรม Arena
จากนัน้ ผู้จดั ทาได้ทาการปรับปรุงขัน้ ตอนและ
กระบวนของการลงทะเบียนรับเอกสารคาร้องเสียใหม่
โดยการปรับลดกระบวนการที่มีความซ้าซ้อนบางอย่าง
ออกไป เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิง่ ขึน้ และได้นามา
แสดงในผังกระบวนการ (Process Chart), ภาพแสดง
การไหลของเอกสารค าร้อ ง และจาลองด้ว ยโปรแกรม
Arena โดยมีขนั ้ ตอนในการลงทะเบียนรับเอกสารคาร้อง
ดังต่อไปนี้
1.หัว หน้ าหน่ ว ยQCT.ของส่ว นตรวจสอบและวิเคราะห์
(สตว.) รับเอกสารคาร้องจากผูม้ าขอความอนุเคราะห์
2.เอกสารค าร้ อ งจะถู ก ส่ ง ต่ อ ไปยั ง ธุ ร การของส่ ว น
ตรวจสอบและวิเ คราะห์เ พื่อ ดาเนิ น การลงทะเบีย นรับ
เอกสารคาร้อง
3.ธุ ร การของส่ ว นตรวจสอบและวิเ คราะห์ด าเนิ น การ
ลงทะเบียนรับเอกสารคาร้อง
4.เอกสารค าร้ อ งจะถู ก ส่ ง ต่ อ ไปยัง ผู้ อ านวยการส่ ว น
ตรวจสอบฯ (ผอ.สตว.) เพื่อ ท าการตรวจสอบความ
ถู ก ต้อ งและลงนามเพื่อ แจ้ง ไปยัง หัว หน้ า หน่ ว ย QCT.
ผูร้ บั ผิดชอบเพื่อดาเนินการ
5.ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบฯ (ผอ.สตว.) ดาเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องและลงนาม
6.เอกสารค าร้อ งจะถู กส่ง ต่ อ ไปยัง ผู้ช่ว ยหัวหน้ าหน่ ว ย
QCT.(Acting) ผูร้ บั ผิดชอบ
7. Acting รับเรื่องและเตรียมการเพื่อที่จะดาเนินการ
ทดสอบคุณภาพของวัสดุต่อไป

ตารางที่ 1 ผังกระบวนการแสดงขัน้ ตอนและ
กระบวนการในการลงทะเบียนรับเอกสารคาร้อง

ภาพที่ 1 แสดงการไหลของเอกสารคาร้องก่อนทาการ
ปรับปรุงกระบวนการ
และผู้จ ัด ท ายัง ได้ท าการจ าลองขัน้ ตอนและ
กระบวนการด้วยโปรแกรม Arena เพื่อหาความสูญเปล่า
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาการ
ทางาน 1 เดือน (20 วันทาการ)
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4.1 ผลที่ได้ก่อนการดาเนิ นการปรับปรุงขัน้ ตอนและ
กระบวนการด้วย Process Chart
1.ใช้กระบวนการ (process) ทัง้ สิน้ 15 กระบวนการ โดย
แบ่งเป็ น
การปฏิบตั กิ าร (Operation) 4 กระบวนการ
การขนส่ง (Transportation) 7 กระบวนการ
การตรวจสอบ (Inspection) 2 กระบวนการ
การล่าช้า (Delay) 1 กระบวนการ
การเก็บ (Storage) 1 กระบวนการ
2.ใช้เวลาในการดาเนินการทัง้ สิน้ 41 นาที
3.ใช้ระยะทางในการขนส่งเอกสารทัง้ สิน้ 270 เมตร
4.2 ผลที่ได้จากการจาลองด้วยโปรแกรม Arena
ก่อนการดาเนิ นการปรับปรุงขัน้ ตอนและ
กระบวนการ
1.มีเอกสารทีเ่ ข้ามาในระบบจานวน 241 ฉบับ และออก
จากระบบจานวน 232 ฉบับ
2.ใช้เวลาในการดาเนินการ (Total Time) ทัง้ สิน้ 78.06
นาที
3.ใช้เวลาในการขนย้ายเอกสาร (Transfer Time) ทัง้ สิน้
9.50 นาที

ตารางที่ 2 ผังกระบวนการแสดงขัน้ ตอนและ
กระบวนการในการลงทะเบียนรับเอกสารคาร้องเมื่อได้
ทาการปรับปรุงกระบวนการแล้ว

ภาพที่ 3 แสดงการไหลของเอกสารคาร้องเมื่อได้ทาการ
ปรับปรุงกระบวนการแล้ว

ภาพที่ 4 แบบจาลองกระบวนการด้วยโปรแกรม Arena
เมื่อได้ทาการปรับปรุงกระบวนการแล้ว
4.ผลการดาเนิ นงาน
หลังจากทีไ่ ด้ทาการศึกษาและปรับปรุงขัน้ ตอน
รวมทัง้ การบวนการในการด าเนิ น การลงทะเบีย นรับ
เอกสารค าร้อ งขอความอนุ เ คราะห์เ พื่อ ให้ด าเนิ น การ
ทดสอบคุ ณ ภาพของวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งไปแล้ ว นั ้น ท าให้
สามารถทาการสามารถสรุปผลที่ได้จากการดาเนินการ
ดังกล่าวได้ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 5 ผลทีไ่ ด้จากการจาลองด้วยโปรแกรม Arena
ก่อนการดาเนินการปรับปรุงขัน้ ตอนและกระบวนการ
4.3 ผลที่ได้เมื่อได้ดาเนิ นการปรับปรุงขัน้ ตอนและ
กระบวนการแล้ว
1.ใช้กระบวนการ (process) ทัง้ สิน้ 7 กระบวนการ โดย
แบ่งเป็ น
การปฏิบตั กิ าร (Operation) 2 กระบวนการ
การขนส่ง (Transportation) 3 กระบวนการ
การตรวจสอบ (Inspection) 1 กระบวนการ
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การล่าช้า (Delay) 0 กระบวนการ
การเก็บ (Storage) 1 กระบวนการ
2.ใช้เวลาในการดาเนินการทัง้ สิน้ 21.5 นาที
3.ใช้ระยะทางในการขนส่งเอกสารทัง้ สิน้ 45 เมตร

ผลทีไ่ ด้
ก่อน หลัง ผลต่าง
%
กระบวนการ
15
7
8
53.33
เวลา (นาที)
41 21.5 19.5
47.56
ระยะทาง (เมตร) 270
45
225
83.33
ตารางที่ 3 แสดงผลทีไ่ ด้จากการนาผังกระบวนการ
(Process Chart) มาประยุกต์ใช้สาหรับการลดรอบ
ระยะเวลาและกระบวนการ
5.2 ผลที่ไ ด้จ ากการจ าลองการปรับ ปรุ ง
กระบวนการด้วยโปรแกรม Arena สรุปผลได้ว่า สามารถ
เพิม่ จานวนเอกสารให้ออกจากระบบ (Number Out) ได้
6 ฉบับ หรือเพิม่ ขึน้ 2.59 % สามารถลดเวลาทัง้ หมดที่
เอกสารอยู่ในระบบ (Total Time) ลงได้ 52.87 นาที หรือ
ลดลง 67.73 % และสามารถลดเวลาในการขนย้าย
เอกสาร (Transfer Time) ลงได้ 7.50 นาที หรือลดลง
78.95 % และสามารถสรุปผลทีไ่ ด้ดงั ตารางต่อไปนี้
ผลทีไ่ ด้
ก่อน
หลัง ผลต่าง
%
Number Out
232
238
6
2.59
Total Time (Min)
78.06 25.19 52.87 67.73
9.50
2.00
7.50 78.95
Transfer Time (Min)

4.4 ผลที่ได้จากการจาลองด้วยโปรแกรม Arena เมื่อ
ได้ดาเนิ นการปรับปรุงขัน้ ตอนและกระบวนการแล้ว
1.มีเอกสารทีเ่ ข้ามาในระบบจานวน 241 ฉบับ และออก
จากระบบจานวน 238 ฉบับ
2.ใช้เวลาในการดาเนินการ (Total Time) ทัง้ สิน้ 25.19
นาที
3.ใช้เวลาในการขนย้ายเอกสาร (Transfer Time) ทัง้ สิน้
2.00 นาที

ภาพที่ 6 ผลทีไ่ ด้จากการจาลองด้วยโปรแกรม Arena
เมื่อได้ดาเนินการปรับปรุงขัน้ ตอนและกระบวนการแล้ว
5.สรุปผล
5.1 จากผลการดาเนินการทีไ่ ด้สามารถสรุปได้
ว่ า การน าผัง กระบวนการ (Process Chart) มา
ประยุกต์ใช้สาหรับการลดรอบระยะเวลาและกระบวนการ
ในการลงทะเบียนรับเอกสารคาร้องขอความอนุ เคราะห์
เพื่อให้ดาเนินการทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนัน้
สามารถลดจานวนกระบวนการลงได้ 8 กระบวนการ
หรือ ลดลง 53.33 % สามารถลดระยะเวลาที่ใ ช้ใ นการ
ดาเนินการลงได้ 19.5 นาที หรือลดลง 47.56 % และลด
ระยะทางทีใ่ ช้ในการขนส่งเอกสารลงได้ 225 เมตร หรือ
ลดลง 83.33 % และสามารถสรุปผลทีไ่ ด้ดงั ตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4 แสดงผลทีไ่ ด้จากการจาลองด้วยโปรแกรม
Arena มาประยุกต์ใช้สาหรับการลดรอบระยะเวลาและ
กระบวนการ
6.กิ ตติ กรรมประกาศ
บทความนี้ ไ ด้ร ับ การสนับ สนุ น จาก กลุ่ ม วิจ ัย
ระบบโซ่ อุ ป ทานและโลจิสติก ส์ คณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การลดเวลาในกระบวนการจัดเรียงกระป๋องบรรจุข้าวโพดหวาน : กรณี ศึกษา
โรงงานมหาบูรพาในจังหวัดตาก
The time reducing for sorting canned sweet corn: a case study of the
Boorapha Company in Tak Province.
ไกรสร วงษ์ปู่ มาโนช นาฟู* จิรวัฒน์ วรวิชยั ธงชัย เบ็ญจลักษณ์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
E-mail: mnf.impe@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเรียงกระป๋องบรรจุขา้ วโพดหวานในโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบรรจุกระป๋อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการบรรจุกระป๋อง จากการศึกษา
ปญั หาโดยการการใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tool) พบว่า ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการมีปริมาณมาก
โดยเฉพาะในส่วนทีพ่ นักงานจัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวานใส่ลงไปในพาเลท ผูว้ จิ ยั จึงได้ปรับปรุงการทางานโดย
การออกแบบฟิ กซ์เจอร์ (fixture design) มาช่วยให้พนักงานทางานได้สะดวกขึน้ และทาให้การจัดเรียงกระป๋อง
ข้าวโพดหวานง่ายขึ้น จากผลการวิจยั และการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองโดยการจับเวลาโดยใช้ฟิกซ์เจอร์
(fixture design) มาช่วยในการทางานพนักงานพบว่าช่วยลดเวลาในการจัดเรียง ในชัน้ ที1่ ลดลง 0.87 นาที ในชัน้ ที่
2 ลดลง 0.41 นาที ในชัน้ ที่ 3 ลดลง 0.38 นาที ในชัน้ ที่ 4 ลดลง 0.36 นาที ในชัน้ ที่ 5 ลดลง 0.46 นาที ในชัน้ ที่ 6
ลดลง 0.42 นาที และในชัน้ ที่ 7 ลดลง 0.25 นาที รวมเวลาเฉลีย่ ลดลง 3.15 นาที หรือสามารถลดเวลาในการ
ทางานของพนักงานให้น้อยลง 27 %
คาหลัก เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด การปรับปรุงประสิทธิภาพ
Abstract
This research aims to improve the process of sorting canned sweet corn. According to a study by use of
7 QC Tool found that the problem is the sorting canned sweet corn into the pallet. The study to improve
of sorting canned sweet corn into the pallet by design fixture to help them work more convenient and
makes it easier to sort canned sweet corn. The results of the research can reduce the time to sorting
canned sweet corn into the pallet 1st level is 0.87 minutes, 2nd level is 0.41 minutes, 3rd level is 0.38
minutes, 4th level is 0.36 minutes, 5th level is 0.46 minutes, 6th level is 0.42 minutes and 7th level is
0.25 minutes. The average time for reduce all of one pallet is 3.15 minutes or 27% of working time.
Keywords: 7 QC Tool, Efficiency improvement

278

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

Method) มาพิจารณาปญั หาทีเ่ กิดขึน้ โดยมองปญั หาใน
ส่วนของพนักงาน ไม่มีความรู้ความชานาญในการเรียง
กระป๋องข้าวโพดหวาน พิจารณาในส่วนของเครื่องจักร
โดยในส่วนนี้ไม่มกี ารใช้เครื่องจักร พิจารณาในส่วนของ
วัส ดุ มีเ พีย งกระป๋ องข้า วโพดหวานซึ่ง มีน้ า หนัก 1850
กรัม จึงทาให้พนักงานทางานไม่สะดวก พิจารณาในส่วน
ของกระบวนการทางานของพนักงานนัน้ พนักงานจะต้อง
ยกกระป๋องข้าวโพดหวานลงจากรางส่ง ใส่ลงในพาเลท
เพื่อ เรี ย งให้ เ ป็ น ระเบีย บในส่ ว นนี้ ใ ช้ เ วลามากในการ
จัดเรียง ในการจัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวานใส่ลงในพา
เลทนัน้ ใน 1 พาเลทมี 7 ชัน้ ในจ านวนแต่ ละชัน้ มี 46
กระป๋อง รวมทัง้ หมดต้องจัดเรียงทัง้ หมด 322 กระป๋อง
และใช้เวลาในการจัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวานประมาณ
10-13 นาที แล้ว แต่ ก รณี และพบว่ า พนัก งานจัด เรีย ง
กระป๋องข้าวโพดหวานไม่ครบ ผลจากการประเมินพบว่า
โรงงานประสบปญั หาด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
คือ แรงงานทีข่ าดทักษะการทางาน การสื่อสารกับคนงาน
และขาดความรู้ความเข้าใจในการเรียงกระป๋องข้าวโพด
หวาน

1. บทนา
ในปจั จุบนั ผลผลิตทางการเกษตรมักเกิดปญั หาล้น
ตลาดทาให้ราคาของผลิตผลมีราคาตกต่า เนื่องจากพืชผล
ทางการเกษตรที่เ ป็ น ผลิต ผลสดเน่ า เสีย ได้ง่ า ย เมื่อ มี
สินค้าออกสูท่ อ้ งตลาดมาก และประชาชนบริโภคไม่ทนั ก็
ทาให้ราคาผลิตผลลดลง แนวทางการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรจึงเป็ นแนวทางการแก้ปญั หาผลผลิตล้นตลาด
ได้อกี ทางหนึ่ง โดยการนาผลผลิตทางการเกษตรมาแปร
รูป จะช่ ว ยป้อ งกัน การล้น ตลาดของผลิต ผลสด ซึ่ง ช่ ว ย
ยกระดับ ราคาผลิต ผลไม่ ใ ห้ ต กต่ า และเพิ่ม มู ล ค่ า ของ
ผลิ ต ผลทางการเกษตรมาแปรรู ป เป็ นอาหารระดั บ
อุตสาหกรรม ที่สามารถรับวัตถุ ดิบเพื่อผลิตเป็ นอาหาร
จานวนมากได้ และสามารถผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน
เพื่อความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์
แปรรูปอาหารให้เป็ นที่ยอมรับ และสามารถขยายตลาด
การค้าออกไปสู่ต่างประเทศ จะช่วยเพิม่ พูนรายได้ให้แก่
ประเทศได้เป็ นอย่างดี โรงงานกรณีศกึ ษาเป็ นโรงงานแปร
รูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบรรจุกระป๋อง ตัง้ อยู่ทอ่ี าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก โดยผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิต ได้แก่ หน่ อไม้
บรรจุกระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ข้าวโพด
ฝกั อ่อนในน้าเกลือบรรจุกระป๋อง ถัวงอกในน
่
้ าเกลือ และ
ผลไม้รวมในน้ าเชื่อม เป็ นต้น ซึง่ โรงงานแห่งนี้ จะแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามช่วงฤดูกาลของผลิตผลทาง
การเกษตรนัน้ โดยการวิจยั นี้เป็ นการวิจยั ในช่วงฤดูกาล
ของข้า วโพด ท าให้ ค ณะผู้ ท าวิจ ัย ศึก ษาและปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพกระบวนการจัดเรีย งข้า วโพดหวานบรรจุ
กระป๋อง

รูปที่ 2 ลักษณะการจัดเรียงกระป๋องผลิตภัณฑ์
ข้าวโพดหวาน

จากปญั หาทัง้ หมดนี้ ทางคณะผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุงการ
ทางานโดยการออกแบบฟิ กซ์เจอร์ (fixture design) มา
ช่วยให้พนักงานทางานได้สะดวกขึน้ และทาให้การจัดเรียง
กระป๋องข้าวโพดหวานง่ายขึน้
2. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จากโรงงานกรณีศกึ ษา จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการการลด
ปริมาณของเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อ
เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในกระบวนการผลิต ดัง นัน้ การที่จ ะ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานกรณีศกึ ษานัน้ จึง
มีความจาเป็ นทีต่ ้องศึกษาทัง้ ทฤษฏีและศึกษางานวิจยั ที่

รูปที่ 1 ผลิตภัณฑ์ขา้ วโพดหวานกระป๋อง

จากการวิเคราะห์ปญั หาในเบื้องต้นในส่วนขัน้ ตอน
ของการจัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องใส่ใน
พาเลท โดยนาหลักของ 4M (Man, Machine, Material,
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เกี่ยวข้อง มาใช้เป็ นเครื่องมือ และแนวทางในการแก้ไข
ปญั หา
นายนิ รุ ต ติ ์ กาบแก้ว [1] ได้พ ัฒ นาระบบการ
ควบคุมชิน้ ส่วนของเครื่องจักรและเครื่องมือจิก๊ ฟิ กเจอร์ท่ี
ใช้ใ นสายการประกอบรถจักรยานยนต์ โดยศึก ษาวิจ ัย
วิ ธี ก ารเก็ บ รวบข้ อ มู ล การหยุ ด ของสายการผลิ ต อั น
เนื่องมาจากเครื่องจักรหลักในสายการผลิตขาดชิ้นส่วน
อะไหล่เปลีย่ นทดแทนได้ทนั เวลา สาเหตุเกิดจากไม่มกี าร
สังซื
่ อ้ เพื่อสารองไว้ใช้งาน ส่งผลทาให้เกิดความสูญเสียใน
ทางด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยในการสัง่ ซื้ อ ชิ้ น ส่ ว นอะไหล่ ข อง
เครื่อ งจัก รในกรณี เ ร่ ง ด่ ว น และท าให้จ านวนการผลิต
รถจักรยานยนต์ไม่ได้เป้าหมายตามแผนการผลิตทีว่ างไว้
หลัง จากที่ ไ ด้ น าระบบฐานข้ อ มู ล มาใช้ ภ ายในแผนก
ประกอบ โดยที่วศิ วกรแผนกประกอบจะเป็ นผูต้ รวจสอบ
ฐานข้อมูลเป็ นประจาทุกสัปดาห์ว่ามีชน้ิ ส่วนอะไหล่สาคัญ
ใดบ้างที่ต้องเปลี่ยน และสังซื
่ ้อมาทดแทน หรือต้องการ
จัด เก็บ เป็ น ชิ้น ส่ว นอะไหล่ ส ารองเพื่อ ใช้ใ นการเปลี่ย น
ทดแทน ในกรณี ข องเครื่ อ งจัก รหยุ ด การท างานอั น
เนื่ อ งมาจากชิ้นส่ว นเสีย หาย ผลที่ไ ด้จากการน าระบบ
ฐานข้อมูลไปใช้พบว่า จากการเปรียบเทียบข้อมูลปญั หา
การหยุ ด สายการประกอบ อัน เนื่ อ งมาจากรอเปลี่ย น
ชิ้น ส่ว น อะไหล่ ท่ีจ าเป็ น ภายในเดือ น มกราคม พ.ศ.
2551 เทียบกับ เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ได้พบว่า
ปญั หาการหยุดสายการประกอบ มีเพียง 6 นาที สามารถ
ลดเวลาได้ถึง 104 นาที สามารถลดค่าความสูญเสีย
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ได้ประมาณ 866,000
บาท และอีกทัง้ ยังสามารถวางแผนในการสังซื
่ ้อชิ้นส่วน
อะไหล่ จ ากต่ า งประเทศให้ต รงกับ ความต้ อ งการที่จ ะ
นาไปใช้จริง เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการสังซื
่ ้อ และ
จัดเก็บชิน้ ส่วนอะไหล่เกินความต้องการ
นายศุภเอก ประมูลมาก [2] ได้ออกแบบฟิ กซ์เจอร์
และออกแบบขัน้ ตอนการปฏิบตั ิการบนเครื่องซีเอ็นซีแม
ชชีนเซ็นเตอร์ โดยศึกษาเกีย่ วกับการออกแบบเครื่องมือ
ที่จ ะน ามาใช้ ใ นการจับ งานและออกแบบขัน้ ตอนการ
ทางานบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนเซ็นเตอร์ เป็ นสาคัญ ซึ่ง
กล่าวถึงฟิกซ์เจอร์แบบ 3-2-1 นอกจากนี้ยงั ต้องพิจารณา
ถึงการเลือกเครื่องมือต่างๆ ทีน่ ามาใช้ในขณะแมชชีนงาน
ไม่ ว่ า จะเป็ น ขนาดของมีด กัด ล าดับ ของการกัด งาน
จานวนครัง้ ในการปรับเปลี่ยนตาแหน่ งการจับงาน และ

ตั ว แ ป ล อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ด้ ว ย ร ะ บ บ OPAFS
(Optimization Process Planning and Fixture Design
System ) ทีไ่ ด้ถูกพัฒนาขึน้ มาเพื่อใช้ในการหาวิธกี าร
รองรับชิ้น งาน( Support Pattern) และการกาหนด
ตาแหน่ ง(Locator) ของชิน้ งานแบบ 3-2-1 ขึน้ มาช่วยใน
การออกแบบการจับยึดบนงานฟิ กซ์เจอร์นอกจากนี้ยงั ทา
การออกแบบขัน้ ตอนในการทางานบนเครื่องซีเอ็นซีแม
ชชีน เซ็ น เตอร์ โดยค าตอบที่ ไ ด้ จ ากระบบจะช่ ว ยให้
ผูอ้ อกแบบสามารถทีจ่ ะประหยัดเวลาในการทางาน และ
ไม่จาเป็ นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการทางานมาช่วยใน
การออกแบบของระบบ สาหรับระบบ OPAFS นี้อยู่ในรูป
ของตัว แปรทางคณิ ต ศาสตร์ แ บบ Mixed
Integer
Programming ซึง่ Mathematical Model เป็ นสมการแบบ
Zero-One Integer Programming จากการทดสอบ
Mathematical Model จากตัวอย่างทีไ่ ด้เก็บมาจากบริษทั
ผลิตแม่พมิ พ์ ผลการทดสอบพบว่าสมการคณิตศาสตร์ท่ี
สร้างขึน้ มาเพื่อใช้เป็ นตัวแทนของระบบสามารถทีจ่ ะช่วย
ให้ผู้ปฏิบตั ิงานและผู้ออกแบบในการลดเวลาที่ใช้ในการ
ผลิตโดยไม่จาเป็ นต้องขอคาปรึกษาหรือให้ผอู้ อกแบบทีม่ ี
ประสบการณ์ช่วยเหลือในการออกแบบวิธกี ารจับงานและ
ออกแบบวิธกี ารกัดงานบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนเซ็นเตอร์
นอกจากนี้ยงั ช่วยผู้ปฏิบตั ิการประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
สร้างฟิกซ์เจอร์มาช่วยในการจับยึดงาน
นายอานาจ มีแสง [3] ได้ออกแบบเครื่องมือจับยึด
เพื่อลดความสูญเสียในการบวนการตัดท่อยาง กรณีศกึ ษา
โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยได้ออกแบบเครื่องมือ
จับยึดชิ้นงานประกอบกับ และใช้หลักการทางวิศวกรรม
อุตสาหการในการลดความสูญเสียจากการทิง้ เศษวัตถุดบิ
ในกระบานการตัดท่อยางอบแล้ว ณ บริษัทผลิตชิ้นส่วน
ท่อยางในอุตสาหกรรมยานยนต์ตวั อย่าง ซึง่ มีการทิง้ เศษ
วัตถุ ดบิ เป็ นมูลค่าสูงเฉลี่ย 221,870 บาทต่ อเดือน ด้วย
การใช้ เ ทคนิ ค 6 ชนิ ด ได้ แ ก่ เครื่อ งมือ กลุ่ ม ควบคุ ม
คุณภาพ (QCC) ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes)
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 แบบ (7 QC Tools) โดยใช้
แผนภู มิพ าเรโตในการคัด เลือ กรุ่ น ของผลิต ภัณ ฑ์ท่ีจ ะ
ทาการศึกษา เครื่องมือคุณภาพยุคใหม่ 7 แบบ (7 New
QC Tools) โดยแผนผังต้นไม้ในการวิเคราะห์หาแนว
ั หา การลดความสูญ เปล่ า ด้ ว ยหลัก การ
ทางแก้ไ ขป ญ
ECRS และการออกแบบเครื่องมือจับยึดชิน้ งาน (Jig and
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Fixture Design) ผลทีไ่ ด้สามารถสร้างเครื่องมือจับยึด
ชิ้น งานในการขึ้น รูป ท่ อ ยางให้มีข นาดความยาวเท่ า ที่
ต้องการ ทาให้ไม่มกี ารทิง้ เศษวัตถุดบิ ซึง่ หมายถึงการลด
ความสูญ เสียในกระบวนการตัดท่ อยางสาหรับชิ้นส่ว น
ยานยนต์ลงทัง้ หมดร้อ ยละ 100 คิด เป็ น มูลค่ า วัต ถุ ดิบ
เฉลีย่ 221,870 บาทต่อเดือน และมีระยะเวลาคืนทุนของ
การสร้างเครื่องมือจับยึดชิน้ งาน 1.2 วัน
อรอุมา กอสนาน และคณะ [4]
ได้จดั ทาคู่มือ
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน และการสร้างจิ๊กสาหรับการ
ตรวจสอบ ชิ้ น งานพับ ในกระบวนการผลิ ต Bracket
กรณีศกึ ษา บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด ด้วย
การการออกแบบ และจัดทาจิ๊กเพื่อช่วยให้กระบวนการ
ตรวจสอบชิ้ น งานพับ และจัด ท าคู่ มื อ มาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ านสาหรับกระบวนการผลิต Bracket ซึง่ ผลการ
ด า เนิ น ง า นโ ดย กา รน า จิ๊ ก เข้ า ม า ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
กระบวนการตรวจสอบ Bracket พบว่าสามารถลดเวลาใน
ขั น้ ตอนการตรวจสอบชิ้ น งานพั บ ลงได้ โดยเมื่ อ
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานก่อน และหลังจากการนา
จิ๊ ก เข้ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ทนในส่ ว นของขั น้ ตอนการ
ตรวจสอบของพนั ก งานแผนกตรวจสอบชิ้น งาน (QC)
สามารถลดลงขัน้ ตอนการทางานเหลือ 7 ขัน้ ตอน จาก
เดิมซึ่งมี 15 ขัน้ ตอน และใช้เวลาในการตรวจสอบ 4.73
นาที จากเดิมซึง่ จะใช้เวลาในการตรวจสอบ 22.60 นาที
นอกจากนี้ ยั ง สามา รถลดเวลา และขั ้น ตอนของ
กระบวนการผลิต Bracket จาก 85.38 นาที ลดลงเหลือ
66.49 นาที ซึง่ สามารถลดเวลาลงไปได้ 18.89 นาที และ
ขัน้ ตอนการทางานจากเดิมมี 24 ขัน้ ตอน ลดลงเหลือ 22
ขัน้ ตอน

บรรจุ ก ระป๋ อง ถั ว่ งอกในน้ า เกลื อ และผลไม้ ร วมใน
น้ าเชื่อม เป็ นต้น โดยได้มาตรฐาน GMP, HACCP และ
BRC ทางบริษทั มีตราสินค้าเป็ นของทางบริษทั และมี
การรับจ้างการนาวัตถุดบิ บรรจุกระป๋อง โดยทีผ่ ลิตภัณฑ์
กรณีศกึ ษาในครัง้ นี้ คือ ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง รุ่น
A-10 ขนาดกระป๋องเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.03 นิ้ว สูง 7 นิ้ว
น้าหนัก 1,850 กรัม
3.2 ขัน้ ตอนกระบวนการผลิ ต ข้ า วโพดหวานบรรจุ
กระป๋อง
ขัน้ ตอนการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องแสดง
ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ขัน้ ตอนการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง

3. ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานวิ จยั
ขัน้ ตอนในการด าเนิ น งานวิ จ ัย เริ่ ม ที่ ก ารศึ ก ษา
ั หา หาเวลา
สภาพทัว่ ไปของโรงงาน วิ เ คราะห์ ป ญ
มาตรฐาน (Standard time) จากกระบวนการผลิต ศึกษา
ข้อมูลในกระบวนการผลิต หาแนวทางการปรับปรุง ทา
การปรับปรุง สรุปผลการทดลอง และจัดทาเป็ นมาตรฐาน
3.1 สภาพทัวไปและปั
่
ญหาของโรงงานกรณี ศึกษา
โรงงานกรณี ศึก ษาเป็ น ผู้ผ ลิต ผัก และผลไม้บรรจุ
กระป๋ อง ผลิต ภัณ ฑ์ห ลัก ได้แ ก่ หน่ อ ไม้บ รรจุ ก ระป๋ อง
ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ข้าวโพดฝกั อ่อนในน้ าเกลือ

3.3 วิ เคราะห์ปัญหาของเสียในโรงงานกรณี ศึกษา
วิเคราะห์สาเหตุของปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ อาจเกิดจาก
คน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดบิ (Materials)
วิธกี ารทางาน (Method) และนามาหาวิธแี ก้ไขปญั หาที่
เกิดขึน้ ให้ตรงจุดเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต ด้วย
แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
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ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ข้อมูลการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ปี 2557
เดือน
จานวน(กระป๋อง) จานวน(พาเลท)
มิถุนายน
43,009
133
กรกฎาคม
44,584
138
สิงหาคม
111,166
345
กันยายน
20,085
62

รูปที่ 4 แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นพบว่ามีการเปลีย่ น
พนักงานบ่อยในการจัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวาน ดังนัน้
พนักงานในส่วนของการจัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวานใส่
ลงในพาเลท จึง ขาดทัก ษะและความช านาญในการ
จัด เรีย งกระป๋ องข้า วโพดหวาน จึง ท าให้ก ารจัด เรีย ง
กระป๋องข้าวโพดหวานเกิดความล้าช้าและใช้เวลานานใน
การจัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวาน
การค้นหาสาเหตุยงั มีการประเมินจากการสัมภาษณ์
และศึ ก ษาการท างานของผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านจริ ง พบว่ า
กระบวนการที่เกิด ปญั หาส าหรับ การท างาน จะเกิด ใน
ส่วนขัน้ ตอนการจัดเรียงกระป๋องใส่ลงในพาเลท ซึ่งจุดนี้
พนักงานจะมีขอ้ ผิดพลาดค่อนข้างมาก เช่น การจัดเรียง
กระป๋องไม่ครบ การจัดเรียงกระป๋องไม่ตรงแถว ซึ่งการ
จัดเรีย งชัน้ ละ 46 กระป๋อง จานวน 7 ชัน้ รวมทัง้ หมด
322 กระป๋อง โดยในแต่ละครัง้ ในการจัดเรียงกระป๋องจะ
ใช้เวลา (10-13 นาที/1 พาเลท) แล้วแต่ กรณี ทาให้เกิด
ความสูญ เปล่ า ของเวลาในการท างานเป็ น จ านวนมาก
สาเหตุมาจากผูป้ ฏิบตั งิ านขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดเรียงกระป๋อง คือ แรงงานทีข่ าดทักษะการทางาน การ
สื่อ สารกับ คนงาน และขาดความรู้ค วามเข้า ใจในการ
จัดเรียงกระป๋อง จึงส่งต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ทางผู้วิจ ัย จึง เลือ กที่จ ะท าการปรับ ปรุ ง วิธีก ารในการ
จัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวานเพื่อลดเวลาในกระบวนการ
จัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวาน ในครัง้ นี้
3.4 หาเวลามาตรฐาน (Standard Time)
ข้อ มู ล การผลิต ของเดือ น มิถุ น ายน-กัน ยายน ปี
2557 ดังตารางที่ 1 และข้อมูลการสุ่มหาตัวอย่างในการ
จับเวลาในการจัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวาน แสดงได้ดงั
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ตารางที่ 2 แสดงเวลาเฉลี่ยของแต่ละชัน้ ในการจัดเรียงกระป๋อง
ข้าวโพดหวาน
ชัน้ ที่
เวลาเฉลี่ย(นาที)
ชัน้ ที1่
2.08
ชัน้ ที2่
1.57
ชัน้ ที3่
1.45
ชัน้ ที4่
1.43
ชัน้ ที5่
1.43
ชัน้ ที6่
1.47
ชัน้ ที7่
1.44

จากข้อมูลแสดงเวลาการจัดเรียงกระป๋องข้าวโพด
หวาน ดังตารางที่ 2 พบว่าเวลาในการจัดเรียงกระป๋อง
ข้าวโพดหวานใน 100 พาเลท แบ่งเป็ นค่าเฉลีย่ ในการ
จัดเรียง ชัน้ ที่ 1 ใช้เวลา 2.08 นาที ชัน้ ที่ 2 ใช้เวลา 1.57
นาที ชัน้ ที่ 3 ใช้เวลา 1.45 นาที ชัน้ ที่ 4 ใช้เวลา 1.43
นาที ชัน้ ที่ 5 ใช้เวลา 1.43 นาที ชัน้ ที่ 6 ใช้เวลา 1.47
นาที ชัน้ ที่ 7 ใช้เวลา 1.44 นาที ได้เวลารวมในการ
จัดเรียงเฉลีย่ ทัง้ หมด 7 ชัน้ คือ 10.87 นาที นาเวลาเฉลีย่
ดัง กล่ า วมารวมกับ เวลาเผื่อในการจัด เรีย งกระป๋ องคือ
0.84 นาที (จากการกาหนดเวลาเผื่อส่วนบุคคล 5% เวลา
เผื่อจากการเมื่อยล้า 4% และจากการยกของ 7%) แล้วจึง
หาค่าเวลามาตรฐาน (Standard Time) การจัดเรียง
กระป๋อง ได้ดงั นี้ 11.71 นาที
3.5 ขัน้ ตอนการจัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวาน
1) ยกกระป๋องข้าวโพดหวานลงจากลางเลื่อน
2) จัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวานลงในพาเลท ชัน้ ที่
1, 2, 3, 4, 5, 6 และชัน้ ที่ 7 โดยในแต่ละชัน้ มี 46
กระป๋อง รวมทัง้ 7 ชัน้ มีกระป๋องข้าวโพดหวานทัง้ หมด
322 กระปอ่ ง ต่อ 1 พาเลท
3) จัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวานในแต่ละชัน้ ให้ตรง
แถว ทัง้ แนวตัง้ และแนวนอน
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การอภิปรายผลจะประกอบด้วยรายละเอียด ข้อมูลจานวน
เวลาในการจัดเรียงโดยใช้ฟิกซ์เจอร์ช่วยในการจัดเรียง
และการเปรี ย บเที ย บผลก่ อ นปรับ ปรุ ง และหลั ง การ
ปรับ ปรุ ง ประสิทธิภ าพในการจัด เรีย งกระป๋ องข้าวโพด
หวาน

รูปที่ 5 ขันตอนการจั
้
ดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวานใส่ลงในพาเลท

3.6 แนวทางแก้ไขปัญหา
ในการจัดเรียงกระป๋องลงในพาเลทนัน้ มีขนั ้ ตอนและ
ใช้เวลานานในการจัดเรียงกระป๋องจึงจาเป็ นที่จะต้องมี
การปรับปรุง และคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการจัดเรียงเพื่อให้
ง่ายและสะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาในการจัดเรียงให้น้อยลง
เพื่อ เป็ น การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพต่ อ กระบวนการผลิต ให้
สูงขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท ผู้วิจยั จึงได้หาวิธีการ
ทางานของพนักงานใหม่เพื่อให้มคี วามสะดวกยิง่ ขึน้ โดย
การนาฟิ กซ์เจอร์มาเป็ นอุปกรณ์ช่วยในการทางาน ซึง่ จะ
ทาให้พนักงานไม่จาเป็ นต้องมีความรูค้ วามสามารถในการ
จัด เรีย งกระป๋ องก็ส ามารถจัด เรีย งกระป๋ องได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และยังสามารถช่วยลดเวลาในการจัดเรียง
กระป๋องข้าวโพดหวานใส่ลงในพาเลทได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ ซึง่
เป็ นการทางานทีง่ ่ายของพนักงาน

ตารางที่ 3 เวลาเฉลี่ยในแต่ ละชัน้ ในการจัดเรียงกระป๋องข้าวโพด
หวานโดยใช้ฟิกซ์เจอร์
ชัน้ ที่
เวลาเฉลี่ย( นาที )
ชัน้ ที1่
1.20
ชัน้ ที2่
1.16
ชัน้ ที3่
1.09
ชัน้ ที4่
1.10
ชัน้ ที5่
1.00
ชัน้ ที6่
1.06
ชัน้ ที7่
1.21

จากตารางที่ 3 พบว่ า เวลาที่ ใ ช้ ใ นการจัด เรี ย ง
กระป๋องข้าวโพดหวานโดยใช้ฟิกซ์เจอร์ ใช้เวลาจัดเรียง
กระป๋องในชัน้ ที่ 1 เวลา 1.20 นาที ชัน้ ที่ 2 เวลา 1.16
นาที ชัน้ ที่ 3 เวลา 1.09 นาที ชัน้ ที่ 4 เวลา 1.10 นาที ชัน้
ที่ 5 เวลา 1.00 นาที ชัน้ ที่ 6 เวลา 1.06 นาที และชัน้ ที่ 7
เวลา 1.21 นาที รวมเวลาเฉลีย่ ใน 1 พาเลท จะใช้เวลาใน
การจัดเรียง 7.82 นาที นาเวลาเฉลีย่ ดังกล่าวมารวมกับ
เวลาเผื่อในการจัดเรียงกระป๋องคือ 0.84 นาที (จากการ
กาหนดเวลาเผื่อส่วนบุคคล 5% เวลาเผื่อจากการเมื่อยล้า
4% และจากการยกของ 7%) แล้วจึงหาค่าเวลามาตรฐาน
(Standard Time) ได้ดงั นี้ 8.66 นาที และใช้พนักงานใน
การจัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวาน จานวน 3 คน

รูปที่ 6 ฟิกซ์เจอร์ทน่ี ามาเป็นอุปกรณ์ช่วยในการจัดเรียงกระป๋อง

4. ผลการดาเนิ นงาน
การปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพกระบวนการจัด เรีย ง
กระป๋องข้าวโพดหวานใส่ลงในพาเลท จัดทาการควบคุม
ด้วยการใช้ฟิกซ์เจอร์ช่วยในการจัดเรียงเพื่อลดเวลาใน
การจัดเรียงให้น้อยลง ซึ่งในผลการดาเนินงานวิจยั และ

รูปที่ 7 การจัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวานโดยใช้ฟิกซ์เจอร์
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวาน
เวลาเฉลี่ยก่อน
เวลาเฉลี่ยหลัง
ชัน้ ที่
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ชัน้ ที1่
2.07
1.20
ชัน้ ที2่
1.57
1.16
ชัน้ ที3่
1.47
1.09
ชัน้ ที4่
1.46
1.10
ชัน้ ที5่
1.46
1.00
ชัน้ ที6่
1.48
1.06
ชัน้ ที7่
1.46
1.21

จากตารางที่ 4 พบว่ า เวลาในการจั ด เรี ย ง
๋
กระปองข้าวโพดหวานหลังจากการปรับปรุงแล้วโดยใช้
ฟิ กซ์เจอร์ช่วยในการจัดเรียง ทาให้เวลาในการจัดเรียง
กระป๋องข้างโพดหวานลดลง ดังนี้ ในชัน้ ที่ 1 เวลาลดลง
0.87 นาที ในชัน้ ที่ 2 เวลาลดลง 0.41 นาที ในชัน้ ที่ 3
เวลาลดลง 0.38 นาที ในชัน้ ที่ 4 เวลาลดลง 0.36 นาที ใน
ชัน้ ที่ 5 เวลาลดลง 0.46 นาที ในชัน้ ที่ 6 เวลาลดลง 0.42
นาที และในชัน้ ที่ 7 เวลาลดลง 0.25นาที ( ใช้พนักงานใน
การจัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวานลงในพาเลท 3 คน) อีก
ทัง้ ยังสามารถลดจานวนพนักงานในการจัดเรียงกระป๋อง
ข้าวโพดหวานได้อกี ด้วย ซึง่ จากเดิมใช้พนักงาน จานวน
4 คน

รูปที่ 8 แผนภูมเิ ปรียบเทียบการจับเวลาในการจัดเรียง
กระป๋องข้าวโพดหวาน

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าก่อนการปรับปรุงใช้
เวลา 11.71 นาที ในการจัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวาน
และเมื่อปรับปรุงการจัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวานโดยใช้
ฟิกซ์เจอร์มาช่วยในการจัดเรียงจะใช้เวลา 8.66 นาที ใน
การจัดเรียงกระป๋องข้าวโพดหวาน
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5. สรุป
จากการดาเนินงานโดยใช้ฟิกซ์เจอร์มาช่วยในการ
ทางานพนักงานพบว่าช่วยลดเวลาในการจัดเรียงกระป๋อง
สามารถลดเวลาในการทางานของพนักงานให้น้อยลง ได้
3.15 นาที หรือ 27 % (ใช้พนักงานในการจัดเรียงกระป๋อง
ข้ า วโพดหวานลงในพาเลท 3 คน) ซึ่ ง สามารถลด
พนัก งานในการจัด เรีย งกระป๋องได้ 1 คน พนัก งาน
สามารถทางานได้สะดวกขึ้นและรวดเร็วขึ้น พนักงานที่
เข้ามาทางานใหม่สามารถทางานได้โดยไม่ต้องผ่านการ
อบรมและทดลองทาก่อน
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ล้า นนา ตาก ที่ใ ห้ใ ช้สถานที่ อุ ปกรณ์ ร วมทัง้ เครื่อ งมือ
ต่างๆ ในการดาเนินงานในครัง้ นี้
ขอขอบคุ ณ โรงงานมหาบู ร พาจ ากัด บุ ค ลากร
รวมทัง้ พนักงานทุกท่านที่ให้ความอนุ เคราะห์ช่วยเหลือ
ด้านข้อมูล และสถานทีใ่ นการทดลอง รวมทัง้ ขอขอบคุณ
นายทรงเกียรติ พรมมินทร์ และนายอาณาจักร อุทศรี ที่
ร่วมเก็บข้อมูลในครัง้ นี้
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Guidelines for the applied assistive technology for patients
(NON-OCCUPATIONAL DISABILITIES) to a person who is a
disease caused by the work (OCCUPATION- DISABILITIES).
Case Study: Assistive technology of cerebral palsy patients applied to farmers
Komkrit Juntaracena* and Manida Swangnetr
Research Center in Back, Neck, Other Joint Pain and Human Performance
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering,
Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen, 40002,
E-mail: valkyrie_tsuya_tanaka@hotmail.com
Abstract
This study is which provides the Assistive Technology (AT) of Cerebral Palsy
(CP) Patient applied to farmers in order that reduce injury problems or disease caused by
performing farm task. Rice farming is one of the most important agricultural industries in
Thailand. Recently, there has been a significant increase in rice production in Thailand.
With this increase in productivity, rice farmer health and safety has become a more
important issue in order to ensure a sufficient work force. Farmer performance of
physically demanding tasks under high-workloads throughout a day can lead to excessive
fatigue and the potential for physiological and biomechanical-related injuries. These
workload and fatigue risk factors are compounded by extreme environmental conditions
that exist in Thailand during farming season. And this condition can lead body of farmer
to get symptoms such as musculoskeletal disorders, especially in the back and lower
limbs. And it is similar to the pathological characteristics of CP patients who loss of
muscle control due to neurological dysfunction. The symptoms of low-back pain observed
in farmers are similar to those associated with low-back pain in adults with athetoid or
athetosic CP who lack back muscle strength and control. And now we have some AT that
help to increase, maintain or improve functional capabilities of individuals with a
disability such as Pneumatically Actuated Lower-Extremity Orthosis and Tailorsplint
Splinting. Therefore, we study the relationship of physical body between CP patient and
farmer. The relation in this study is based on matching relationships in two aspects: 1. the
angle of the lower limb during walking and 2. the electrical signal (Electromyogram,
EMG) from the contraction of the muscles of lower limb while walking. We will apply
advanced ergonomic measurement technologies in these experiments, including electronic
goniometers for joint angle measurement, electromyography for assessing muscle activity
levels. For guidance on the application of assistive technology CP patient adapted for use
with farmers for work effectively. And developing personal protective equipment or
assistive device in order to prevent lower limb injury in rice farmers.
Keywords: occupational, non-occupational, cerebral palsy (CP), assistive technology
(AT)
musculoskeletal system in one year is quite
high and can occur in every parts of the
body. And the previous study revealed
farmer work environment conditions to
contribute to disabling conditions with
physical characteristics similar to congenital

1. Introduction
Disorders of the musculoskeletal
system can occur in both occupational
workers and non-occupational population.
The study of rice farmers in Thailand found
that the prevalence of disorders of the
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or disease-related disabilities in nonoccupational populations, such as CP. Then
we seek to identify correspondences between
physical disability conditions of agricultural
workers (occupational population) due to
repetitive-stress
injuries
with
musculoskeletal disorders of persons with
congenital or disease-related disabilities
(non-occupational population), such as CP or
those associated with stroke, and to design
and prototype advanced dual-population AT
with adaptation to the “corresponding”
population for the specific conditions. The
results from this study will be used as a basis
for task selection for future development of
personal protective equipment or assistive
device in order to prevent body injury in rice
farmers.
2. Literatures review
This study is motivated by prior
ergonomics research between KKU and
NCSU revealing the need to design and
develop ergonomic interventions and
assistive technologies for Thai rice farmers
in cultivation activities towards reducing the
incidence of musculoskeletal disorders
(MSDs) and permanent physical disabilities
(Swangnetr et al., 2012). Farmer MSDs are
an important problem because it is estimated
that over 20% of the entire Thai workforce is
engaged in rice cultivation activities, 65% of
which are located in the northeastern region
of the country including Khon Kaen
Province (Rice Department, Ministry of
Agriculture and Cooperation, 2010). Our
previous study indicated lower extremity
(LE) malalignment to be common among
Thai rice farmers (Karukunchit et al.,
2014b). The farming activities are performed
with extreme trunk forward bending and
twisting, as well as knee bending and arm
moved away from body. Awkward postures
and force exertion create high loading on
trunk and lower limbs (Reid et al., 2010;
Jaffer et al., 2011). The farmer work
environment conditions to contribute to
disabling
conditions
with
physical
characteristics similar to congenital or
disease-related
disabilities
in
non-
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occupational populations, such as CP or
those due to stroke. By studying the
circumstantial disabilities of farmers, we
seek to gain insight into the characteristics of
congenital disabilities and provide a new
basis for dual-population AT design. Related
to this, previous research (Newell & Cairns,
1993) has also noted that congenital
disabilities may have similar physical and
cognitive outcomes to circumstantial
disabilities encountered by workers in
various occupational tasks. Rice farmers
exposed to heavy and viscous mud in paddy
plowing may exhibit signs and symptoms of
anterior compartment syndrome of the leg
and require the same external assistance for
these muscles that stroke patients may
require to dorsiflex their ankles in order to
prevent catching their toes on support
surfaces during the swing phase of gait.
There have been a number of studies
conducted on AT design for people with
disabilities that can be also applied to
ordinary users. For example, Newell et al.
(1991) described the development of a
multimodal workstation for computer task
performance by persons with severe
cognitive impairment along with assessment
of use of the station by non-disabled users
operating in high-workload and safetycritical situations, such as air traffic
controllers.
Conversely,
interventions
designed to prevent worker cognitive and
physical
disadvantage
in
extreme
occupational environments or disease may
have utility for non-occupational disabled
populations.
The
motivation
for
studying
occupation-induced disability as a basis for
AT design for non-occupational persons is
that working populations, such as rice
farmers, are often larger and more accessible
than specific disabled populations. In
addition, this approach has been found to
provide assistance for both occupational and
non-occupational
populations.
Among
occupational populations, rice farmers are
not only prominent in Thailand but other
Asian countries and the population is open
and amenable to observation, survey, and
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testing of new technologies in order to
reduce work stresses.

posterior tendinopathy or medial tibial stress
syndrome from excessive eccentric loading
of the tibialis posterior muscle.

3. Methodology
In this study, we will focus on
repetitive stress-related disabilities as basis
for design of AT for other congenital and
disease-related disabilities. The methodology
also includes consideration of existing AT
designs for non-occupational populations as
a basis for informing AT designs for
occupational population use in extreme work
conditions. With respect to design of AT for
work and daily living, we will focus on pain
and disability that is related to the interplay
of an individual’s anatomical structure and
their work or everyday environment, as these
factors impact on joint loading and soft
tissue pathology.
Below,
we
provide
detailed
descriptions of two cases of occupation
induced foot and low-back disability for
farmers and how the musculoskeletal
conditions are related to physical conditions
of other congenital or disease-related
disabilities.
Case 1 - A specific low-back disability
example can be found in transplanting
activities as part of the rice cultivation cycle.
During transplanting, farmer work posture is
typically a combination of bending forward
and rotation of the trunk for several hours in
a work shift (Taechasubamorn et al., 2011).
Repetition of this spinal posture poses a high
risk of back injury and disc degeneration
(Puntumetakul et al., 2011; Hindle et al.,
1987). The symptoms of low back pain
observed in farmers are similar to those
associated with low-back pain in adults with
athetoid or athetosic CP who lack back
muscle strength and control.
Case 2 - A specific foot disability example
results from the interplay between the
farmer’s anatomy and the tilted ground
surface within a plowed furrow. As a result
of this work environment condition, the
farmer’s feet are forced to pronate
excessively (Figures 1a – 1c). The excessive
subtalar joint pronation within the foot may
contribute to the development of tibialis
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Figure 1: Farmer foot (posterior view):
(a) initial contact of right foot in a rice field
furrow; (b) excessive subtalar joint pronation
induced by slanted rice furrow during stance
phase, imposing tensile stress on medial soft
tissues; (c) eccentric loading of tibialis
posterior muscle (indicated by force vector).
The general non-occupational population
may have excessive tibial varum or genu
varus, both resulting in an excessive
angulation of the distal leg with the support
surface (see Figure 2a). This skeletal
malalignment may then drive excessive
subtalar joint pronation in the foot (Figures
2b and 2c),

Figure 2: Patient with excessive tibial varum
or genu varus: (a) initial contact with the
level ground surface; (b) excessive subtalar
joint pronation induced by patient’s tibial
varum or genu varus, imposing tensile stress
on medial soft tissues; (c) eccentric loading
of tibialis posterior muscle (indicated by
force vector).
Procedure:
In this section, we describe the
phases of this study. We attempt to show:
how farmer physical conditions and
disabilities will be identified; how these
conditions will be related to physical
conditions of non-occupational disabled (as
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in the above cases); how underlying work
and disease factors in the disabilities will be
identified; how this information will be
translated to AT design for both populations;
and how we will test and validate our
designs.
Phase 1 – In this first phase, we will conduct
surveys of musculoskeletal pain and
disabilities among rice farmers in the
collaborating villages in Khon Kaen
Province and with disability patients of the
Physical Therapy units at UNC-CH and
KKU. Although some data already exists on
these populations, we plan to use
standardized and similar survey measures
across populations in order to facilitate
comparison of results. For example, previous
research has developed and applied a Thai
version of the Standardized Nordic (pain)
Questionnaire (Saetan et al., 2007). An
English version of this instrument is also
available. In the case of the farmers, we will
focus on symptoms that are considered
attributable to cultivation activities.
Phase 2 – In this phase of the research, we
will conduct screening of all major tasks and
subtasks in the complete cultivation cycle
(ranging from field preparation to
harvesting) in order to identify farmer
exposure to ergonomics-related risk factors,
including high force, high repetition,
awkward postures, farmer fatigue, and
vibration exposure. By using a custom job
screening tool developed by the Ergonomics
Center of North Carolina for assessing levels
of risk of injury for each major body part. In
general, the results of Phases 1 and 2 are
expected to identify those jobs that will serve
as targets for critical AT design.
Phase 3 – This phase will focus on mapping
pain symptoms and occupation-induced
disabilities of farmers to with specific
musculoskeletal
disabilities
of
nonoccupational populations, including persons
suffering from CP. The mapping relation in
this study is based on matching relationships
in two aspects: 1. the angle of the lower limb
during walking and 2. the electrical signal
(Electromyogram,
EMG)
from
the

contraction of the muscles of lower limb
while walking.
Phase 4 – With the information from Phase
3, the project will also develop a structured
design and prototyping process for novel AT
to target specific disabilities, such as the
extreme foot pronation in rice farmers
leading to medial foot tensile stress and
plantar fasciitis. This disability may occur in
farmers due to the work environment and in
CP patients with loss of muscle control due
to neurological dysfunction. The general
objectives for the design process will be to
create technologies that reduce rice farmer
exposure to ergonomics-related risk factors
in cultivation tasks and the potential for
MSDs, as well as technologies with
application for assistance and comfort of the
disabled non-occupational populations in
daily living. We expect to create a collection
of new AT prototypes (e.g., footwear, foot
orthoses, leg braces, handle grips, etc.) for
dual-population use.
Phase 5 – All AT designs developed in
Phase 4 will be reviewed and subjectively
ranked by expert PTs as well as engineers.
Rankings will be aggregated across the
experts and “top” designs will be selected for
integrated solution prototyping and testing.
We will conduct lab-based evaluations of the
prototype technologies for impact on farmer
work task performance and musculoskeletal
stress. Similarly, another tests will be
conducted on AT effectiveness for
performance of daily living tasks by disabled
non-working persons. The experiments will
use high-fidelity mock-ups of task
environments and equipment. As in the
survey phase of the study, large samples of
farmers and CP or stroke patients will be
recruited for this phase to promote the
generalizability of test results to the
populations and further support validity of
the AT designs.
Phase 6 – Those AT prototypes that prove
effective for reducing musculoskeletal
stresses and promoting efficient task
performance in the lab tests will be further
refined and prepared for field testing. We
will conduct tests of all interventions in rice
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cultivation tasks by working with the
dedicated rice farming villages in the Khon
Kaen region of Thailand. The procedure
diagram of this study show as figure 3.

Figure 3: procedure diagram of this study
4. Apparatus
1. Simulated rice farming and terrain:
A simulated rice field farming apparatus and
terrain will be used in this study. We setup
the farm field as real work environment in
the laboratory.
2. Electromyography equipment:
MP100 data acquisition system (Biopac
Systems, Inc.) will be used to record EMG
signals. For each muscle, three channels of
EMG will be recorded through bipolar
configuration electrodes and ground leads.
Sintered shield Ag/AgCl circular electrodes
of 1-cm diameter will be used. The output
voltages of EMG signal will be recorded in a
computer using AcqKnowledge software
(Biopac Systems, Inc.). EMG is proved to be
sensitive to effects if external force on body
in terms of work posture control, levels of
efficiency in muscular use and endurance
(Konrad, 2005). EMG signals have been
used in many clinical and biomedical
applications (Harvey & Masland, 1941).
Muscle activity level measures can be used
to indicate task forces as well as worker
fatigue. Measuring the activation and force
output
of
a muscle
contraction is
biomechanically assessed through the use of
surface EMG electrodes. This methodology
is a non-invasive practice to quantify the
relationship between a specific movement
and the activation of the underlying muscle
group(s).
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It should be noted that EMG analyses
are difficult to conduct in field settings due
to limited portability of equipment, the need
for sensors and amplifiers to be connected to
fixed-position data collection systems, and
the potential for signal interference to due
environmental noise. However, EMG can be
reliably collected in the laboratory on highfidelity simulations of work tasks as a basis
for gaining insight into the levels of muscle
activation occurring under real work
circumstances. Therefore, this study will be
conducted with the simulated rice farm in the
laboratory settings.
3. Modified Standard Nordic
Questionnaire (SQN; Kuorinka et al., 1987)
will be used to collect self-report of
discomfort for each joint of LE.
5. Summary
In general, this study is expected to
produce a number of intellectual merits
including:
(1) characterization of pain and occupationinduced disabilities of rice farmers;
(2) identification and quantification of
ergonomics risk factors in agricultural tasks;
(3) demonstration of a new methodology for
efficiently characterizing and mapping
occupational disease-related disabilities to
congenital disabilities in terms of
musculoskeletal conditions;
(4) an initial mapping of physical disabilities
in farmers to congenital and diseaserelated
musculoskeletal disabilities among nonoccupational populations, including CP
patients and stroke survivors;
(5) a design basis for a “new breed” of AT
for dual-population use, including assisting
agricultural
workers
in
extreme
environments and reducing ergonomic risk
exposure, as well as assisting nonoccupational disabled in daily living tasks;
(6) formalization of a process for rapid
design and prototyping of low-cost, highly
usable AT that is adapted to specific task
environment requirements based on online
test and evaluation use ergonomics
measurement methods;
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(7) a collection of advanced AT prototypes
(e.g., footwear, foot orthoses, etc.) for
personal protection of farmers during
cultivation tasks and for promoting ease of
life functions for disabled persons;
(8) formalization of a multi-stage approach
to experimental evaluation of AT in lab and
field settings using ergonomics methods for
validation purposes (e.g., EMG); and
(9) findings on empirical evaluations of AT
conducted using high-fidelity lab mock-ups
of work and daily living tasks or through
actual field tests.
These contributions are expected to
be transformative with respect to disability
engineering research on the design and
development of dual-population AT.
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการเพิม่ ผลผลิตของโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูงและต่ า พบว่า
ผลิตภัณฑ์ ที่เรียกชื่อย่อว่า DF เป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ปี ริมาณการสังซื
่ ้อมากที่สุดเฉลีย่ 10,338 ชุด/เดือน แต่ทาง
โรงงานผลิตได้เฉลีย่ 9,672 ชุด/เดือน ซึง่ ต่ ากว่าปริมาณสังซื
่ อ้ เฉลีย่ ถึง 666 ชุด/เดือน หรือ 6.44% เมื่อได้ศกึ ษา
กระบวนการผลิต เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าเกิดปญั หาคอขวดใน 2 จุด จุดแรกคือในขัน้ ตอนการ
ประกอบชุดกระบอกฟิ วส์ ส่วนจุดที่ 2 คือขัน้ ตอนการประกอบชุดกระบอกฟิ วส์เป็ นผลิตภัณฑ์ DF ได้ดาเนินการ
แก้ปญั หาคอขวดจุดแรก ด้วยการสร้างแท่นจับยึดกระบอกฟิ วส์ขน้ึ ใหม่ ลงทุน 3,900 บาท เพิม่ ผลผลิตจาก 214
เป็ น 225 ชิน้ /ชัวโมง
่
ผลผลิตเพิม่ ขึน้ 5.14 % และลดจานวนพนักงานจาก 2 เหลือ 1 คน ลดค่าแรงได้ 58,560
ั
บาท/ปี แก้ปญหาคอขวดที่ 2 โดยจัดแบ่ งงานในสายการประกอบใหม่ ด้วยหลักการ ECRS ทาให้ประกอบ
ผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึน้ จาก 148 เป็ น 180 ชุด/ชัวโมง
่
ผลผลิตเพิม่ ขึน้ 21.62 % มีรายได้เพิม่ ขึน้ 11,028,960 บาท/ปี
คาหลัก การเพิม่ ผลผลิต สายการประกอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่า การออกแบบ
Abstract
The research aim is to improve the productivity of a high and low voltage products’ factory. This was
found that the product name DF was the most purchase order product. The average purchase order was
10,338 sets / month, but the average production capacity was 9,672 sets / month, which lower than the
average purchase order was 666 sets / month or 6.44%. Then, studied the processes, collected and
analyzed the data. It found that there were 2 bottlenecks. The first bottleneck was the fuse cylinder
assembly, and the second bottleneck was the assembly of a fuse cylinder set to be DF product. The first
bottleneck was implemented by built a new fixture, cost 3,900 baht. This increased the yield from 214 to
225 pieces / hour or 5.14% and reduced the worker from 2 to 1 people and labor cost 58,560baht / year.
The second bottleneck was implemented by used the ECRS principles to rearrange the step of work. The
productivity was increased from 148 to 180 sets / hour or 21.62 %. The revenue was increased
11,028,960 baht / year.
Keywords: productivity improvement, assembly line, high voltage products, low voltage products,
design.
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1. บทนา
การผลิตสินค้าคุณภาพทีล่ ูกค้าพึงพอใจ ด้วยต้นทุน
ต่ า และส่งมอบรวดเร็วตรงเวลา เป็ นปจั จัยสาคัญทีท่ าให้
องค์กรสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในภาวะการตลาดที่
มีการแข่งขันสูง การใช้หลักการ PDCA (Plan, Do,
Check, Act) ของวงจรเดมมิง่ (Deming cycle) [1] และ
เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด [2] มาช่วยเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลคุณภาพ การนาเทคนิค การลดความสูญเสีย 7
ประการ [3] หลักการ ECRS (Eliminate, Combine,
Rearrange, Simplify) และการศึกษางาน [4] มาวิเคราะห์
ข้อมูล หาวิธีการทางานที่เหมาะสม เพื่อกาจัดวิธีการ
ทางานทีไ่ ร้ประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึน้ ใน
กระบวนการผลิต การนาเทคนิคเหล่านี้มาใช้สามารถลด
ความสูญเปล่าได้ทงั ้ ต้นทุนและเวลาการผลิต เป็ นการเพิม่
ผลผลิต ทัง้ ทาให้สนิ ค้ามีคุ ณภาพตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า และการส่งมอบตรงเวลาได้
การเพิม่ ผลผลิตทาได้หลายวิธี เกษมและคณะ [5]
ได้ ใ ช้ เ ทคนิ ค การศึ ก ษางาน ศึ ก ษาข้ อ มู ล ของแผนก
ประกอบหัวอ่านหัวเขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ พบปญั หาคือ
ด้านเข็มอัดบอลหักหรืองอ ด้านการตัง้ ค่าโปรแกรมเครื่อง
ผิดพลาด และด้านการซ่อมบารุงทีไ่ ม่มอี ะไหล่เข็มอัดบอล
เตรียมไว้ เมื่อแก้ไขแล้ว ทาให้ลดต้นทุนค่าแรงและค่าวัสดุ
ได้เฉลี่ย 11,849 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี อรุณวรรณ จิต
สาราญและอรรถกร เก่งพล [6] ได้ใช้เทคนิค ECRS
ศึกษาข้อมูลของโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ า พบปญั หา
คือการเรียงชิน้ ส่วนเหล็กเสียเวลามาก เนื่องจากมีวธิ กี าร
ทางานยังไม่เหมาะสม จึงได้ออกแบบวิธกี ารทางานใหม่
โดยออกแบบแท่นวางแผ่นเหล็กหม้อแปลงสามเฟสแบบมี
เหล็กยึดและใช้แผ่นเหล็กเจาะรู ทาให้ลดเวลาการเรียง
เหล็กวิธีเดิมที่ใช้ตลับเมตรวัดและซี-แคล้มป์ยึดชิ้นส่วน
จาก 6 เหลือ 4 ชัวโมง
่
ทาให้เวลามาตรฐานของการเรียง
แผ่นเหล็กจากเดิม 6 เหลือ 1.82 วินาที/แผ่น/คน หรือ
ลดลง 69.67% สามารถเพิม่ ผลผลิตจาก 3 เป็ น 4 ใบต่อ
วัน หรือเพิม่ 33.33% และลดค่าใช้จ่ายได้เฉลีย่ 178,800
บาทต่อเดือน
โครงงานวิ จัย นี้ เ ป็ น การศึก ษากระบวนการผลิ ต ของ
โรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูงและต่าซึ่งมีหลายชนิด
ข้อมูลสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในช่วง 6 เดือนพบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อ
ย่อว่า DF เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการสั่งซื้อมากที่สุดเฉลี่ย
293

10,338 ชุ ด /เดื อ น หรือ 39.42% ของปริ ม าณการผลิ ต
ทั้งหมด แต่ทางโรงงานผลิตได้เฉลี่ย 9,672 ชุด/เดือน ซึ่งต่า
กว่าปริมาณสั่งซื้อเฉลี่ยถึง 666 ชุด/เดือน หรือ 6.44% ด้วย
เหตุนี้ จึงได้จั ดท าโครงงานวิ จัย นี้ ขึ้น เพื่ อเพิ่ มผลผลิ ตของ
ผลิตภัณฑ์นี้ ให้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้
2. วิ ธีการดาเนิ นงาน
วิธีการดาเนินงานวิจยั ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่ างๆ
ดังนี้
2.1 การเก็บข้อมูล
1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ DF
ผลิตภัณฑ์ DF มีลกั ษณะแสดงดังรูปที่ 1
7 ชุดลูกถ้วย

4 หน้าสัมผัสด้านบน
3 ชุดตัวแอล

6 ชุดตัวเบรก
2 ทีร่ องรับแบบตะขอ
5 แบบแขวน

1 กระบอกฟิวส์

รูปที่ 1 ผลิตภัณฑ์ DF
ประกอบด้วย 7 ชิน้ ส่วนๆละ 1 ชิน้ ได้แก่ 1) กระบอก
ฟิ วส์ 2) ที่รองรับแบบตะขอ 3) ชุดตัวแอล 4) ชุด
หน้าสัมผัสด้านบน 5) แบบแขวน 6) ชุดตัวเบรก และ 7)
ชุดลูกถ้วย ปริมาณการสังซื
่ อ้ ผลิตภัณฑ์ DF เฉลีย่ 10,338
ชุ ด ต่ อ เดือ น โดยบริ ษั ท จัด ให้ มีเ วลาในการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ DF เฉลีย่ 16 วัน/เดือน และทาการประกอบ
เพียงครึง่ วัน หรือเฉลีย่ 3-4 ชัวโมง/วั
่
นเท่านัน้ ดังนัน้ ต้อง
ประกอบผลิตภัณฑ์ DF ให้ได้อย่างน้อย = 10,338/16 =
647 = ชุด/วัน
ข้อมูลจากบัญชีรายการวัสดุข องผลิตภัณฑ์ DF
พบว่าชิ้นส่วนกระบอกฟิ วส์ผลิตได้เพียง 560 ชิ้น/วัน
เท่านัน้ ขาดอยู่ 87 ชิน้ /วัน ส่วนชิ้นส่วนอื่นๆผลิตได้ทนั
ต่อการใช้งาน
2. ข้อมูลกระบวนการผลิตกระบอกฟิวส์
กระบวนการผลิต กระบอกฟิ ว ส์ ประกอบด้ว ย
ขัน้ ตอนต่างๆ แสดงดังตารางที่ 1 ใช้พนักงานทัง้ หมด 7
คน
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ตารางที่ 1 ขัน้ ตอนการผลิตกระบอกฟิวส์
กระบวนการ

พนักงาน

1. ประกอบข้อต่อห่วงดึงเข้ากับ
กระบอก
2.ตรวจสอบความยาว/ ปรับแต่ง
3. เจาะรูรอ้ ยสลักยึดส่วนข้อศอก
4. เจาะรูรอ้ ยสลักยึดส่วนห่วงดึง
5.ตอกปริน้ ยึดกระบอกส่วนข้อศอก
6. ตอกปริน้ ยึดกระบอกส่วนห่วงดึง
7. ประกอบชุดหน้าสัมผัสเคลือ่ นที่
ตัวล่าง ย้า และมัดลวด

I
J
K
L
M
N
O

1. การประกอบผลิตภัณฑ์ DF ได้น้อยกว่าความ
ต้องการอยู่ 666 ชุด/เดือน หรื อ 666/16 = 42 ชุดต่อวัน
2. การผลิตกระบอกฟิ วส์ได้น้อยกว่าความต้องการ
อยู่ 87 ชิน้ /วัน
ปญั หาการประกอบผลิตภัณฑ์ DF ล่าช้า เกิดจาก
การรอชิ้ น ส่ ว นกระบอกฟิ ว ส์ นอกจากนั ้น การจัด ผัง
สถานทีท่ างานไม่เหมาะสม มีการวางสิง่ ของเกะกะ สถานี
งานอยู่ห่างกัน เป็ นต้น จึงควรใช้เทคนิค ECRS มาช่วย
จัดวางผังและจัดวิธกี ารทางานใหม่
ั หาการผลิ ต กระบอกฟิ ว ส์ ไ ม่ ท ั น ความ
ส่ ว นป ญ
ต้องการ เพราะแท่ นยึด กระบอกฟิ วส์ จับ ยึด ชิ้น งานไม่
แน่ น ท าให้ ต อกปริ้น กระบอกฟิ ว ส์เ คลื่อ น งานไม่ ไ ด้
คุณภาพ เสียเวลาทาใหม่ นอกจากนี้ยงั แยกเป็ น 2 แท่น
ทาให้เสียเวลาเคลื่อนย้าย จึงควรออกแบบและสร้างแท่น
จับยึดใหม่ ให้จบั กระบอกฟิ วส์แน่ นและรวม 2 แท่นให้
เป็ นแท่นเดียว

เวลา/ชิน้
(วินาที)
15.57
16.01
14.40
15.61
15.37
16.82
12.92

ขัน้ ตอนการตอกปริ้น ยึดกระบอกฟิ วส์ส่วนข้อศอก
และส่วนห่วงดึง ทาบนแท่นจับยึดแยกกัน 2 แท่นและวาง
ห่างกัน 100 ซม. แสดงดังรูปที่ 2 และ 3

3. ผลการดาเนิ นงาน
1. ออกแบบและสร้างแท่นจับยึดกระบอกฟิวส์ใหม่
โดยรวมแท่นจับยึดส่วนข้อศอกและส่วนห่วงดึงอยู่
บนแท่นเดียวกัน (Simplify) แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 2 แท่นตอกปริน้ ยึดกระบอกฟิวส์สว่ นข้อศอก

รูปที่ 3 แท่นตอกปริน้ ยึดกระบอกฟิวส์สว่ นห่วงดึง

ส่วนข้อศอก

2.2 การวิ เคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
ส่วนห่วงดึง

รูปที่ 4 แท่นจับยึดกระบอกฟิวส์ (ปรับปรุง)
ส่วนข้อศอก (บน) และส่วนห่วงดึง (ล่าง) อยู่บน
แท่นเดียวกัน
รูปที่ 3 แท่นตอกปริน้ ยึดกระบอกฟิวส์สว่ นห่วงดึง
เมื่อนาแท่นจับยึดตัวใหม่มาทดลองใช้งาน พบว่ า
การตอกปริน้ ทาได้อย่างมีคุณภาพ ชิน้ งานไม่เสีย และเร็ว
ขึน้ โดยทาการตอกปริ้นทัง้ ส่วนข้อศอกและส่วนห่วงดึง

เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าปญั หาคอขวด 2
จุดคือ
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เสร็จ ใช้เวลาเฉลีย่ เพียง 16.02 วินาทีต่อชิน้ ใช้พนักงาน
เพียงคนเดียว ทาให้ลดพนักงานได้ 1 คน
ลด Cycle time จาก 16.82 เหลือ 16.02 วินาทีต่อ
ชิน้ เพิม่ ผลผลิตจาก 214 เป็ น 225 ชิน้ ต่อชัวโมง
่
หรือ
5.14 %
ลงทุนสร้างแท่นยึดตัวใหม่ 3,900 บาท ลดแรงงาน
ได้ 1 คน จึงลดค่าแรงได้ 305 บาทต่อวันx 16 วัน/เดือน
x12 เดือน/ปี = 58,560 บาทต่อปี
2. ใช้หลักการ ECRS จัดสมดุล (Line Balancing)
สายการประกอบผลิตภัณฑ์ DF ใหม่
1) จัดผังงานใหม่
ท าการปรับ ปรุ ง บริเ วณระหว่ า งสถานี ง านที่มี
สิง่ ของวางไม่เป็ นระเบียบ โดยการนาสิง่ ของที่ไม่มคี วาม
จ าเป็ นต้ อ งใช้ ง านเก็ บ ไว้ ท่ี โ กดั ง เก็ บ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
(Eliminate) และจัดสิง่ ของที่ต้องนามาใช้งานบ่อยๆอยู่ท่ี
จุดวางชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ (Rearrange) ทาให้มพี น้ื ทีว่ ่าง
ทาการจัดตาแหน่ งสถานีงานใหม่ (Rearrange)
ให้อยู่ตดิ กัน เพื่อลดระยะทางการเคลื่อนย้าย
2) แบ่งงานให้พนักงานใหม่
เมื่อ จัด ผัง ใหม่ แ ล้ว ได้ป รับ ปรุ ง วิธีก ารท างาน
ใหม่ เพื่อให้เกิด ความสมดุลมากยิ่งขึ้น ขัน้ ตอนการ
ประกอบผลิตภัณฑ์ DF แสดงได้ดงั รูปที่ 5 เปรียบเทียบ
วิธีการทางานเดิม และใหม่ แสดงดัง ตารางที่ 2 การ
ปรับปรุงวิธกี ารทางานใหม่ อธิบายได้ดงั นี้
กาหนดให้พนักงาน A ทางาน 2 ขัน้ ตอน
(Combine) ได้แก่ ขัน้ ตอนที1่ ทาการประกอบแบบแขวน
(5) เข้ากับชุดตัวเบรก (6) ได้ส่วนประกอบชุด 1 และ
ขัน้ ตอนที2่ ทาการประกอบทีร่ องรับแบบตะขอ (2) และ
ชุดตัวแอล (3) เข้ากับหน้าสัมผัสด้านบน (4) ได้ชุด 2
เนื่องจากสองขัน้ ตอนนี้ทางานในสถานีงานเดียวกันและ
เป็ นขัน้ ตอนทีง่ ่ายไม่ยุ่งยาก พนักงานA จึงสามารถทางาน
ได้ และทาให้ลดจานวนพนักงาน B ได้ 1 คน
กาหนดให้พนักงาน C ทาการประกอบชุด 1และ
2 เข้ากับชุดลูกถ้วย (7) เป็ นชุด 3
ก าหนดให้พ นั ก งาน E ท างาน 2 ขัน้ ตอน
(Combine) ได้แ ก่ ขัน้ ตอนการเช็ดท าความสะอาดและ
การทดสอบผลิต ภัณ ฑ์ เนื่ อ งจากขัน้ ตอนการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ใช้เวลาไม่มาก ขัน้ ตอนมีความง่าย และทางาน
ในสถานีงานเดียวกัน พนักงาน E จึงสามารถทางานได้
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และให้พนักงาน F ไปทางานในขัน้ ตอนใส่กระบอกฟิ วส์
(1)
ก าหนดให้ ข ัน้ ตอนการใส่ ก ระบอกฟิ ว ส์ แ ละ
ปรับ แต่ ง ผลิตภัณฑ์มีพนัก งานปฏิบตั ิง าน 2 คน คือ
พนักงาน D และพนักงาน F (Rearrang)โดยพนักงาน D
ทางานเหมือนเดิมคือใส่กระบอกฟิ วส์ (1) เข้ากับชุด 3
ส่วน F เป็ นผูท้ าการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ (ชุด 3) มาใส่
กระบอกฟิ วส์ เพื่อช่วยลดภาระขัน้ ตอนการทางานของ
พนักงาน C และควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้มี
สภาพพร้อมใช้งานอยู่ ทัง้ ช่วยใส่กระบอกฟิวส์ดว้ ย
5

7

6

1

1

3

4
2

ประกอบชุด 1
ประกอบชุด 2
2
ประกอบชุด 3

3

ประกอบผลิตภัณฑ์ DF

4

ทาความสะอาด

5

ทดสอบ

6

1

รูปที่ 5 ขัน้ ตอนการประกอบผลิตภัณฑ์ DF
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการปรับปรุงงานแบบเดิมกับที่
ปรับปรุง
วิธเี ดิม

วิธใี หม่
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ขันตอนการประกอบ
้

พนัก
งาน

1. ประกอบแบบแขวน
(5) เข้ากับชุดตัวเบรก
(6) ได้ส่วนประกอบชุด1
2. ประกอบชุดตัวแอล
(3) และทีร่ องรับแบบ
ตะขอ (2) เข้ากับ
หน้าสัมผัสด้านบน (4)
ได้ส่วนประกอบชุด 2
3. นาส่วนประกอบชุด 1
และ 2 ประกอบเข้ากับ
ชุดลูกถ้วย (7) ได้
ส่วนประกอบชุด 3
4. ใส่กระบอกฟิวส์ (1)
เข้ากับส่วนประกอบชุด
3 ได้ผลิตภัณฑ์ DF และ
ปรับแต่ง
5. เช็ดทาความสะอาด
6. ทดสอบผลิตภัณฑ์

A

กระบอกฟิ วส์เป็ นผลิตภัณฑ์ DF ได้ดาเนินการแก้ปญั หา
ดังนี้
1. ปรับปรุงกระบวนการผลิตกระบอกฟิวส์ล่าช้า ดังนี้
1) สร้างแท่นจับยึดกระบอกฟิวส์ใหม่ โดยรวมส่วน
ห่วงดึงและส่วนข้อศอกเป็ นแท่นเดียว ลงทุน 3,900 บาท
2) ลด cycle time จาก 16.82 เหลือ 16.02 วินาที/
ชิน้ เพิม่ ปริมาณการผลิตตอกกระบอกฟิวส์ จาก 214 เป็ น
225 ชิน้ ต่อชัวโมง
่
ถ้าทางานวันละ 3 ชม. จะได้งาน 675
ชิน้ ทาให้ทนั ต่อความต้องการ 647ชิน้ /วัน
3) ลดพนักงานจาก 2 เหลือ 1 คน ลดค่าแรงได้
58,560 บาท/ปี
2. ปรับปรุงการประกอบผลิตภัณฑ์ DF ล่าช้า ดังนี้
จัด ผัง สถานที่ท างานใหม่ และแบ่ งงานใหม่ โดยใช้
หลักการ ECRS
1) ลด Cycle time จาก 24.31 เหลือ 19.95
วินาที/ชุด ผลผลิตเพิม่ ขึน้ จาก 148 เป็ น 180 ชุด/ชม.
หรือเพิม่ ขึน้ 32 ชุด/ชม. = 21.62%
2) ถ้าต้องการประกอบผลิตภัณฑ์วนั ละ 647 ชุด/
วัน ต้องใช้เวลาผลิต = 647/180 = 3.59 ชม./วัน
3) สามารถเพิม่ ผลผลิตสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ในส่วนทีข่ าดอยู่ 666 ชุดต่อเดือน ทาให้มรี ายได้
เพิม่ = 666 ชุด/เดือน x 1,380 บาท/ชุด x 12 เดือน/ปี =
11,028,960 บาท/ปี
4) ลดพนักงานได้ 1 คน ประหยัดค่าแรงได้
58,560 บาท/ปี

เวลา
พนัก เวลา
ประกอบ งาน ประกอบ
ต่อชุด
ต่อชุด
(วินาที )
(วินาที )
7.64 A
17.00

B

10.27

C

13.09

C

11.43

D

24.31

D,
F

16.94

E
F

12.07
9.64

E

19.95

เมื่อ จัด ผัง และแบ่ ง งานใหม่ ท าให้ Cycle time
เปลีย่ น และลดพนักงานได้ 1 คน
Cycle time เดิม = 24.31 วินาที/ชุด ได้ผลผลิต =
148 ชุด/ชม.
Cycle time ใหม่ = 19.95 วินาที/ชุด ได้ผลผลิต =
180 ชุด/ชม.
ผลผลิตเพิม่ ขึน้ = 180 – 148 = 32 ชุด/ชม. หรือ
ผลผลิตเพิม่ ขึน้ = (180 – 148) * 100 / 148 = 21.62 %
ลดพนักงาน 1 คนลดค่าแรงงานได้ = 305 บาท/วัน
x 16 วัน/เดือน x 12 เดือน/ปี = 58,560 บาท/ปี

5. ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากโรงงานทีเ่ ป็ นกรณีศกึ ษานี้ ระบบบริหารยัง
ไม่แข็งแรง จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ควรจัดรอบรมให้ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับ
เทคนิ ค ที่ใ ช้ใ นการปรับ ปรุ ง งาน รวมถึงความเข้า ใจใน
วิธีการปฏิบตั ิงาน เป็ นการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถเพิม่ ขึน้
2. ควรจัด ให้ พ นั ก งานมี ส่ ว นร่ ว มในการรับ รู้ ถึ ง
ข้อบกพร่องและผลทีเ่ กิดขึน้ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึง
ความสาคัญของการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และร่วมกัน
วางแผน แก้ ไ ข ตรวจสอบและติ ด ตามผลในการ
ปฏิบตั งิ านต่อไป

4. สรุปผลการดาเนิ นงาน
ผลิตภัณฑ์ DF เป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี ปี ริมาณการสังซื
่ อ้
มากทีส่ ุดเฉลีย่ 10,338 ชุด/เดือน แต่ทางโรงงานผลิตได้
เฉลีย่ 9,672 ชุด/เดือน ซึง่ ต่ ากว่าปริมาณสังซื
่ อ้ เฉลีย่ ถึง
666 ชุด/เดือน เมื่อได้ศกึ ษากระบวนการผลิต เก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ปญั หา พบว่าเกิดปญั หาคอขวด 2 จุด คือใน
ขัน้ ตอนผลิตชุดกระบอกฟิวส์ และขัน้ ตอนการประกอบชุด
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3. ควรเพิม่ ขัน้ ตอนการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ
และอุปกรณ์ ท่นี ามาใช้ เพื่อลดเวลาในการผลิต และลด
อุบตั เิ หตุทอ่ี าจเกิดขึน้ เมื่อปฏิบตั งิ าน
4. ในด้านความปลอดภัย ควรเพิม่ อุปกรณ์ป้องกัน
เช่ น ปลอกนิ้ ว แบบสวมในขัน้ ตอนการตอกปริ้ น เพื่ อ
ป้องกันครีบจากหมุดปริน้ ซึง่ มีความคมบาดนิ้ว
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการประเมินภาวะความเสีย่ งทางการยศาสตร์จากการทางานของพนักงานสานักงานใน
จังหวัดสงขลา จานวน 245 คน ทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะในการทางานมากกว่า 4 ชัวโมงต่
่
อวัน เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์โดยใช้แบบประเมินความเครียดของพนักงาน
สานักงานอย่างรวดเร็ว (Rapid Office Strain Assessment; ROSA) พบว่าพนักงานมีความเสีย่ งทางการยศาสตร์
การทางานในระดับทีส่ งู ร้อยละ 68.97 รองลงมา คือระดับปานกลาง ร้อยละ 14.24 และระดับสูงมาก ร้อยละ 12.24
ตามลาดับ ผลการวิจยั โดยใช้การประเมินความเสีย่ งด้วยแบบประเมินความเครียดของพนักงานสานักงานอย่าง
รวดเร็ว (ROSA) พบว่าความเสีย่ งทางการยศาสตร์จากการทางานกับคอมพิวเตอร์ ของพนักงานกลุ่มนี้ อยู่ใน
ระดับสูง จึงเสนอแนะให้มกี ารปรับปรุงการทางานทางด้านพฤติกรรม ท่าทางการทางาน การออกแบบสถานีงานให้
เหมาะสมตามวิธที างการยศาสตร์ และการบริหารร่างกายเพื่อป้องกันโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
คาหลัก การยศาสตร์ การประเมินความเสีย่ ง พนักงานสานักงาน แบบประเมินความเครียดของพนักงานสานักงาน
อย่างรวดเร็ว ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์
Abstract
The objective of this research is to evaluate health risk for work-related ergonomics of office workers in
Songkhla Province. All of the staffs used desktop computers for more than 4 hours per day during the
working time. Data were collected by using a structured interview questionnaire and the Rapid Office
Strain Assessment (ROSA) technique. The results of this study showed that the ergonomic risks were at
high level in the majority of the office staffs in 68.97%, the risks were moderate in 14.24%, and the risks
were very high in 12.24%. By using the ROSA, this study showed that most of the computer users were
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exposed to the high level of the ergonomic risks correlation with their working postures and their work
environments. For the prevention of musculoskeletal disorders, the personal working behaviors and the
design of the workstations and exercise should be improved based on the ergonomic.
Keywords: Ergonomic, Risk Assessment, Office Workers, Rapid office strain assessment (ROSA),
Computer User
1. บทนา
ปจั จุบนั คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่ อ
การท างานในองค์ ก รหรือ ส านั ก งานอย่ า งแพร่ ห ลาย
เนื่องจากเทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์สามารถประยุกต์ใช้
กับงานต่ างๆ ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ทาให้
ปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์ในองค์กรหรือสานักงานต่างๆ
เพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ พนักงานสานักงานหรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์
ในการทางานมักมีปญั หาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติ
ของระบบโครงร่ า งและกล้า มเนื้ อ (Musculoskeletal
disorders: MSDs) จากการศึก ษาที่ผ่ า นมาพบว่ า
พนักงานสานักงานในประเทศไทยมีความชุกในรอบ 1 ปี
ของอาการความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้ อ
ทีส่ ่วนคอ ร้อยละ 42 หลังส่วนล่าง ร้อยละ 34 หลัง
ส่วนบน ร้อยละ 28 ข้อมือ/มือ ร้อยละ 20 ไหล่ ร้อยละ
16.00 [1] และการศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า
พนักงานสานักงานมีความชุกของอาการปวดไหล่ในรอบ
1 เดือนของบุคลากรสานักงานมีรอ้ ยละ 63.10 [2] ต่อมา
พบว่ า จากการศึก ษาการใช้ ค อมพิว เตอร์ ใ นพนั ก งาน
สานักงานของมหาวิทยาลัยนครพนม พบว่า เกิดอาการ
ความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ จากการใช้
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ อาการปวดคอมากทีส่ ุด ร้อยละ 83.7
อาการปวดไหล่ ร้อยละ 79.7 อาการปวดหลังส่วนบน
ร้อยละ 63.0 อาการปวดท้ายทอย ร้อยละ 62.1 อาการ
ปวดหลังส่วนล่าง ร้อยละ 48.5 อาการปวดข้อมือ/มือ ร้อย
ละ 46.7 เป็ นต้น โดยทัวไปการท
่
างานในสานักงานจะมี
ลักษณะงานที่ต้องอยู่ในอิริยาบถและท่าทางเดิมๆ เป็ น
เวลานานหลายชัว่ โมง รวมทัง้ การเคลื่อ นไหวและมี
สภาพแวดล้อมการทางานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็ นสาเหตุ
ทาให้เกิดความเสี่ยงต่ออาการปวดคอ ไหล่ และหลัง
ส่วนล่าง ตามมาได้ [3], [4], [5]
จากการวิจยั เพื่อการประเมินความเสีย่ งทางการย
ศาสตร์ทเ่ี ป็ นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอาการความผิดปกติ
ของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ (MSDs) นักวิจยั ได้มี
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การคิดค้นและเสนอแนะการใช้วธิ ีต่างๆ ในการประเมิน
ความเสี่ยงไว้หลายรูปแบบ ซึ่งสามารถจัดเป็ นประเภท
หลักๆได้ 3 แบบ คือ 1) แบบสอบถาม (Observational
Methods) โดยใช้ผู้สงั เกตการณ์ 2) การรายงานด้วย
ตัวเอง (Self Reports) จากการรายงานโดยการสัมภาษณ์
3) การใช้เครื่องมือวัดโดยตรง (Direct Measurements)
โดยการใช้เ ครื่อ งมือ ที่จ าเพาะในการวัด จากการ
ศึกษาวิจยั ทีผ่ ่านมาพบว่า ได้นาแบบสอบถามไปใช้ในการ
ประเมินความเสีย่ งในกลุ่มต่างๆ เช่น การประเมินความ
เสี่ ย งทางการยศาสตร์ ใ นพนั ก งานส านั ก งานที่ ใ ช้
คอมพิว เตอร์โ ดยใช้ แ บบประเมิน ความเสี่ย งทางการย
ศาสตร์ข องพนักงานสานักงานอย่ า งรวดเร็ว (Rapid
Office Strain Assessment ; ROSA) [6] การประเมิน
ความเสีย่ งทางการยศาสตร์ของแรงงานนอกระบบในกลุ่ม
คนงานทาไม้กวาด โดยใช้ Rapid Upper Limb
Assessment (RULA) [7]
จากการศึก ษาที่ผ่ า นมามีก ารศึก ษาและประเมิน
ความเสีย่ งทางการยศาสตร์ในกลุ่มพนักงานสานักงานที่
ใช้คอมพิวเตอร์ในการทางาน แต่ยงั ไม่มกี ารศึกษาโดยใช้
รู ป แบบการประเมิน ความเสี่ย งด้า นการยศาสตร์ ข อง
พนักงานสานักงานในบริษทั อย่างจริงจัง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมี
ความสนใจในการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์
ของพนักงานสานักงาน กรณีศกึ ษาของบริษัทในจังหวัด
สงขลา โดยใช้แบบสอบถามและแบบประเมินความเสีย่ ง
ทางการยศาสตร์ข องพนัก งานสานัก งานอย่ า งรวดเร็ว
(ROSA) เพื่ อ ทราบข้ อ มู ล ความเสี่ ย งที่ ส ามารถเป็ น
แนวทางในการป้องกันและการเฝ้าระวังกับผูท้ ่ที างานใน
สานักงานบริษทั ต่างๆ ต่อไป
2. วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการประเมินความเสีย่ งทางการย
ศาสตร์ของพนักงานสานักงานในจังหวัดสงขลา โดยใช้
กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น พนัก งานสานัก งานในจัง หวัด สงขลา
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เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.
2557 พนักงานใช้คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะในการทางาน
มากกว่า 4 ชัวโมงต่
่
อวัน โดยผูว้ จิ ยั ได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างซึง่
เป็ นอาสาสมัครจากสานักงานบริษัท จานวน 35 บริษัท
จานวน 245 คน และทาการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ กี าร
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
2.1 เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
1) แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเพื่อทราบข้อมูล
ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน
2) แบบประเมินความเครียดของพนักงานสานักงาน
อย่างรวดเร็ว (Rapid Office Strain Assessment ;
ROSA) ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์จากแบบประเมินของ Sonne
M. et al. [6] ทีไ่ ด้ออกแบบเพื่อให้สามารถประเมินระดับ
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางานของคอมพิวเตอร์ ซึง่
ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าเป็ นวิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพและเชื่อถือ
ได้ ส าหรับ การประเมิน เพื่อ ระบุ ป จั จัย เสี่ย งในการใช้
คอมพิ ว เตอร์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกับ ความรู้ สึก ไม่ ส บายของ
ร่างกาย ผู้วจิ ยั ได้นาแบบประเมิน ความเสีย่ งทางการย
ศาสตร์วธิ ี ROSA มาปรับเป็ นภาษาไทยและได้รบั การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการยศาสตร์แล้ว มีเกณฑ์การตัดสิน
คะแนนในแต่ ละหัวข้อตามวิธี ROSA มีหลักการให้
คะแนนที่มาจากการสังเกตจากองค์ประกอบของท่าทาง
ระยะเวลาในการทางานของพนักงาน และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน โดยพิจารณาจากเก้าอี้ คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ เมาส์ และแป้นพิมพ์ มีเกณฑ์การแบ่งระดับ
คะแนนของผลคะแนนสุดท้ายของวิธี ROSA เพื่อทาการ
วิเคราะห์ค วามความเสี่ยงและจัด ลาดับความเสี่ยงของ
พนักงานสานักงานออกเป็ นระดับความเสีย่ งต่ า ความ
เสีย่ งปานกลาง ความเสีย่ งสูง และความเสีย่ งสูงมาก ดังนี้
ระดับความเสีย่ งต่ า มีผลของคะแนนตัง้ แต่ 1-2 ระดับ
ความเสีย่ งปานกลาง มีผลของคะแนนตัง้ แต่ 3-4 ระดับ
ความเสีย่ งสูง มีผลของคะแนนตัง้ แต่ 5-7 ระดับความ
เสีย่ งสูงมาก มีผลของคะแนนตัง้ แต่ 8-10
2.2 การเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลถ่ายภาพบันทึกวีดโี อ และสังเกตท่าทาง
การท างานกับ คอมพิว เตอร์ ข องกลุ่ ม ตัว อย่ า งระหว่ า ง
ท างานและสภาพแวดล้อ มในการท างานในสานัก งาน
ข้อมูลที่ประเมิน ได้แก่ ท่าทางการทางานของพนักงาน
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ระยะเวลาในการทางาน ความสูงของเก้าอี้ เบาะนัง่ ทีว่ าง
พักแขน พนักพิง ตาแหน่ งหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
เมาส์แป้นพิมพ์ และสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยใช้
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเพื่อใช้ในการเก็บ ข้อมูล
ทัวไปและข้
่
อมูลลักษณะของการทางานเพื่อประกอบผล
การวิเคราะห์ ข้อมูลทัวไป
่ เช่น เพศ อายุ อายุงาน ดัชนี
มวลร่างกาย (Body Mass Index ; BMI) การออกกาลัง
กาย การออกกาลังกาย โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับ
สายตา มีโรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ
และกระดูกโครงร่าง การฝึ กอบรมความรู้เกีย่ วกับการนัง่
ท างาน อายุ ง าน ระยะเวลาที่ท างานกับ คอมพิว เตอร์
การบริหารร่างกาย/การยืดกล้ามเนื้อระหว่างทางาน
2.3 การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเ คราะห์ ข้อ มู ล แสดงจ านวนและค่ า ร้ อ ยละเพื่ อ
อธิบายข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลลักษณะในการทางานด้วย
ระดับความเสีย่ งทางการยศาสตร์ของพนักงานสานักงาน
3. ผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นพนักงานบริษทั ใน
จังหวัดสงขลา จานวน 35 บริษทั จานวน 245 คน ซึ่ง
สามารถจาแนกเป็ นรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) เพศ พนักงานในสานักงาน ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 183 ราย หรือร้อยละ 74.69 เป็ นเพศชาย
จานวน 62 รายหรือร้อยละ 25.31
2) อายุ พนักงานในสานักงาน ส่วนใหญ่เป็ นช่วง
อายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 112 ราย หรือร้อยละ
45.71รองลงมาคือ กลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี
จานวน 64 ราย หรือร้อยละ 26.12 ช่วงอายุระหว่าง 4149 ปี จานวน 51 ราย หรือร้อยละ 20.81 และ อายุ
มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี จานวน 18 ราย หรือร้อยละ
7.34
3) ดัชนีมวลร่างกาย พบว่าดัชนีมวลร่างกายปกติอยู่
ในช่วง 18.50-22.90 หรือระดับปกติ จานวน 124 ราย
หรือร้อยละ 50.61 รองลงมาคือ ช่วง 23.00-24.90 หรือ
โรคอ้วนระดับ 2 จานวน 83 ราย หรือร้อยละ 33.87
4) โรคหรือความผิดปกติเกีย่ วกับสายตา พนักงานมี
ความผิด ปกติก ับ สายตา จ านวน 99 ราย หรือ ร้อ ยละ
40.40 ส่วนใหญ่เป็ นโรคจากสายตาเนื่องจาก สายตาสัน้
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จานวน 58 ราย หรือร้อยละ 23.67 สายตายาว จานวน
32 ราย หรือร้อยละ 13.06 และสายตาเอียง จานวน 9
ราย หรือร้อยละ 3.67
5) การออกกาลังกาย พนักงานออกกาลังสม่าเสมอ
จานวน 87 ราย หรือร้อยละ 35.51
6) โรคหรือความผิดปกติเกีย่ วกับระบบกล้ามเนื้อ
และกระดูกโครงร่าง พบจานวน 117 ราย หรือร้อยละ
47.75 ส่วนใหญ่สาเหตุ เนื่องมาจากอาการปวดบริเวณ
กล้ามเนื้อเอว หลัง คอ และไหล่
7) การฝึ กอบรมความรูเ้ กีย่ วกับการนัง่ ทางานพนัก
งานส่วนใหญ่ไม่เคยฝึ กอบรมความรูเ้ กีย่ วกับลักษณะการ
ปฏิ บ ั ติ ง านที่ นั ง่ ท างานอย่ า งเหมาะสมเพื่ อ ป้ องกั น
ผลกระทบต่ อสุขภาพ จานวน 186 ราย หรือร้อยละ
75.92 และได้รบั การอบรม/ความรู้ จานวน 59 ราย หรือ
ร้อยละ 24.88
8) อายุงาน พนักงานส่วนใหญ่ มีอายุงานน้อยกว่า
10 ปี จานวน 119 ราย หรือร้อยละ 48.57 รองลงมาคือ
อายุงาน 11-20 ปี จานวน 38 ราย หรือร้อยละ 33.46
9) ระยะเวลาทางานกับคอมพิวเตอร์ ลักษณะการ
ทางานส่วนใหญ่ใช้เวลาในการทางานกับคอมพิวเตอร์เป็ น
เวลา 4-8 ชัวโมง
่
จานวน 209 ราย หรือร้อยละ 85.30
รองลงมา คือทางานกับคอมพิวเตอร์มากกว่าหรือเท่ากับ
9 ชัวโมง
่
จานวน 36 ราย หรือร้อยละ 14.46
10) การบริหารร่างกาย/การยืดกล้ามเนื้อระหว่าง
ท างาน พบว่ า พนั ก งานไม่ มีก ารยืด เหยีย ดกล้า มเนื้ อ
ระหว่างทางาน จานวน 147 ราย หรือร้อยละ 60.00 ซึง่
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
11) ใช้แบบสอบถามภาวะความรู้สกึ ไม่สบายของ
ร่ า งกาย พบว่ า ภาวะความไม่ ส บายที่เ กิด ขึ้น จากการ
ทางานของพนักงานในสานักงาน ส่วนของร่างกายและ
บริเ วณเจ็บ ปวดหรือ เกิด ความรู้ สึก ไม่ ส บายจากการ
ท างานตามระดับ ความรุ น แรงจากมากไปหาน้ อ ยดัง นี้
ไหล่ขวา ไหล่ซา้ ย หลังส่วนล่าง สะโพก/ต้นขา มือ/ข้อมือ
และคอ ตามลาดับ

ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปและลั
่
กษณะของการทางาน (ต่อ)
อายุ
1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี
2. ระหว่าง 31-40 ปี
3. ระหว่าง 41-49 ปี
4. อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี
ดัชนี มวลร่างกาย (BMI kg/m2)
1. น้อยกว่า 18.50
2. ระหว่าง 18.50-22.90
3. ระหว่าง 23.00-24.90
4. ระหว่าง 25.00-29.90
5. มากกว่า 30.00
การออกกาลังกาย
1. ออกกาลังกาย
2. ไม่ออกกาลังกาย
โรคหรือความผิดปกติ เกี่ยวกับสายตา
1. สายตาสัน้
2. สายตายาว
3. สายตาเอียง
4. ปกติ
โรคหรื อ ความผิ ด ปกติ เ กี่ ย วกับ ระบบ
กล้ามเนื้ อและกระดูกโครงร่าง
1. มี
2. ไม่ม ี
การฝึ กอบรมความรู้เ กี่ ย วกับ การนั ง่
ทางาน
1. เคยฝึกอบรม
2. ไม่เคยฝึกอบรม
อายุงาน
1. น้อยกว่า 10 ปี
2. ระหว่าง 11-20 ปี
3. ระหว่าง 21-30 ปี
4. มากกว่า 30 ปี
ระยะเวลาทางานกับคอมพิ วเตอร์
1. ระหว่าง 4-8 ชัวโมง
่
2. มากกว่า 8 ชัวโมง
่
การบริ หารร่ างกาย/การยืดกล้ามเนื้ อ
ระหว่างทางาน
1. เคย
2. ไม่เคย

ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปและลั
่
กษณะของการทางาน
รายละเอียด
เพศ
1. ชาย
2. หญิง

จานวน(ร้อยละ)
62(25.31)
183(74.69)
301

64(26.12)
112(45.71)
51(20.81)
18(7.34)
12(4.89)
124(50.61)
83(33.87)
19(7.75)
7(2.85)
87(35.51)
158(64.48)
58(23.67)
32(13.06)
9(3.67)
146(59.59)

117(47.75)
128(52.24)

59(24.88)
186(75.92)
119(48.57)
82(33.46)
36(14.69)
8(3.26)
209(85.30)
36(14.46)

98(40)
147(60)
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ส่ ว นที่ 2 การประเมิ น ลัก ษณะการท างานของ
พนักงานสานักงานในจังหวัดสงขลา
ลัก ษณะการท างานของพนั ก งานส านั ก งานใน
จังหวัดสงขลา ในด้านความสูงของเก้าอีส้ ว่ นมากใช้เก้าอีม้ ี
ความสูงทีเ่ หมาะสมทาให้เข่างอ 90 องศา จานวน 171
ราย หรือร้อยละ 69.79 รองลงมาคือการใช้เก้าอีท้ ป่ี รับ
ความสูงไม่ได้ จานวน 121 ราย หรือร้อยละ 49.38 เบาะ
นังมี
่ พน้ื ทีว่ ่างเพียงพอระหว่างหัวเข่าและขอบของเบาะนัง่
จานวน 215 ราย หรือร้อยละ 87.75 รองลงมาคือการใช้
เก้าอีท้ ่ปี รับเบาะไม่ได้ จานวน 196 ราย หรือร้อยละ
80.00 ที่พกั แขนส่วนมากไม่สามารถปรับความสูงหรือ
ความกว้างได้ จานวน 212 ราย หรือร้อยละ 86.53
รองลงมาคือที่พกั แขนสามารถรองรับแขนให้ไหล่อยู่ใน
ลักษณะผ่อนคลาย จานวน 183 ราย หรือร้อยละ 74.69
และทีพ่ กั แขนสาหรับรองรับข้อศอกผิวแข็ง จานวน 116
ราย หรือร้อยละ 47.34 พนักพิงเก้าอีร้ องรับเอวเพียงพอ
เอนมุม 95-110 องศา จานวน 156 ราย หรือร้อยละ
67.53 ไม่สามารถปรับพนักพิงได้ จานวน 173 ราย หรือ
ร้อยละ 70.61 หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ห่างในระดับสายตา
จานวน 175 ราย หรือร้อยละ 71.43 ไม่มที ว่ี างเอกสาร
จานวน 143 ราย หรือร้อยละ 58.36 การรับโทรศัพท์
ส่วนมากรับโทรศัพท์คอตัง้ ตรง จานวน 186 ราย หรือร้อย
ละ 75.91 เป็ นโทรศัพท์แบบไร้สาย จานวน 121 ราย
หรือร้อยละ 49.38 การใช้เมาส์ส่วนมากอยู่ระยะเดียวกับ
ไหล่ จานวน 177 ราย หรือร้อยละ 72.24 วางฝ่ามือบน
เมาส์ จานวน 210 ราย หรือร้อยละ 85.71 การใช้
แป้ นพิม พ์ ส่ ว นใหญ่ ข้ อ มือ ตัง้ ตรงและไหล่ ผ่ อ นคลาย
จานวน 185 ราย หรือร้อยละ 75.51 ไม่สามารถปรับ
ความสูงของแป้นพิมพ์ได้จานวน 218 ราย หรือร้อยละ
88.97 ซึ่งรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 และสามารถ
สรุปผลการประเมินระดับความเสีย่ งทางการยศาสตร์ของ
พนักงานสานักงานด้วยวิธี ROSA แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 การประเมินท่าทางการทางานของพนักงาน
สานักงานด้วยวิธี ROSA
ท่าทางการทางาน
1. ความสูงของเก้าอี้
1.1 นังเข่
่ างอ 90 องศา
1.2 นังเข่
่ างอ น้อยกว่า 90 องศา
1.3 นังเข่
่ างอ มากกว่า 90 องศา
1.4 นังเท้
่ าไม่สมั ผัสพืน้
1.5 พืน้ ทีใ่ ต้โต๊ะแคบ/ไม่สามารถยกขาได้
1.6 เก้าอี้ไม่สามารถปรับได้
2. เบาะนัง่
2.1 เบาะนังมี
่ พน้ื ทีว่ ่างระหว่างหัวเข่าและขอบ
เบาะนัง่ 3 นิ้ว
2.2 เบาะนังยาวเกิ
่
นไป มีพน้ื ทีม่ ากกว่า 3 นิ้ว
2.3 เบาะนังสั
่ น้ เกินไป มีพน้ื ทีม่ ากกว่า 3 นิ้ว
2.4 เบาะนังไม่
่ สามารถปรับได้
3. ที่พกั แขน
3.1 มีทพ่ี กั แขนรองรับข้อศอก
3.2 ทีพ่ กั แขนสูง/ต่าเกินไป
3.3 ทีพ่ กั แขนสาหรับรองรับข้อศอกผิวแข็ง
3.4 ทีพ่ กั แขนกว้างเกินไป
3.5 ทีพ่ กั แขนไม่สามารถปรับได้
4. พนักพิ ง
4.1 รองรับเอวพอดีเอนมุมช่วง 95-110 องศา
4.2 พนักพิงรองรับเอวไม่พอดี
4.3 เอนไปข้างหลังมากกว่า 110 องศา หรือ
เอนไปข้างหน้าเกินไปน้อยกว่า 95 องศา
4.4 พนักพิงไม่รองรับหลัง
4.5 พืน้ ทีท่ างานสูงเกินไป ทาให้ไหล่ยกขึน้
4.6 พนักพิงไม่สามารถปรับได้
5. จอคอมพิ วเตอร์
5.1 หน้าจออยู่ในระดับสายตา
5.2 หน้าจอมุมต่ากว่า 30 องศา
5.3 หน้าจอสูง ต้องเงยหน้า
5.4 หน้าจอไกลจากตา
5.5 ผูใ้ ช้หนั คอมากกว่า 30 องศา
5.6 มีแสงสะท้อนบนหน้าจอ
5.7 ไม่มที ว่ี างเอกสาร
6. โทรศัพท์
6.1 รับโทรศัพท์คอตัง้ ตรง
6.2 ระยะการเอื้อมหยิบไกล มากกว่า 30 ซม.
6.3 ใช้คอและไหล่หนีบโทรศัพท์
6.4 โทรศัพท์แบบไร้สาย

จานวน(ร้อยละ)
171(69.79)
15(6.12)
25(10.20)
34(13.81)
84(34.28)
121(49.38)
215(87.75)
21(8.57)
9(3.67)
196(80.00)
183(74.69)
62(25.31)
116(47.34)
41(16.73)
212(86.53)
173(70.61)
13(5.30)
22(8.97)
37(15.10)
93(37.95)
215(87.75)
175(71.43)
59(24.08)
11(4.48)
25(10.20)
47(19.18)
17(6.93)
143(58.36)
186(75.91)
59(24.08)
33(13.46)
121(49.38)
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ตารางที่ 2 การประเมินท่าทางการทางานของพนักงาน
สานักงานด้วยวิธี ROSA (ต่อ)
7. เมาส์
7.1 เมาส์อยู่ในระยะเดียวกับไหล่
7.2 ต้องเอื้อมมือไปหาเมาส์
7.3 เมาส์และแป้นพิมพ์วางอยู่ในระดับ
ต่างกัน
7.4 ใช้มอื บีบจับเมาส์
7.5 ใช้ฝา่ มือวางบนเมาส์
8. แป้ นพิ มพ์
8.1 ข้อมือตัง้ ไหล่และไหล่ผอ่ นคลาย
8.2 กางข้อมือน้อยกว่า 15 องศา
8.3 แบข้อมือออกจากแนวกลางขณะพิมพ์
8.4 แป้นพิมพ์สงู ต้องยกไหล่
8.5 เอื้อมมือไปหยิบของเหนือศีรษะ
8.6 ไม่สามารถปรับได้

177(72.24)
18(7.34)
50(20.40)
17(6.93)
210(85.71)
185(75.51)
60(24.48)
32(13.06)
127(51.83)
13(5.30)
218(88.97)

ตารางที่ 3 ระดับความเสีย่ งทางการยศาสตร์ของพนักงาน
สานักงานด้วยวิธี ROSA
ระดับความเสีย่ งทางการยศาสตร์
ความเสีย่ งต่า
ความเสีย่ งปานกลาง
ความเสีย่ งสูง
ความเสีย่ งสูงมาก

จานวน(ร้อยละ)
11(4.48)
35(14.24)
169(68.97)
30(12.24)

4. การอภิ ปรายผล
จากการศึก ษาและประเมิน ความเสี่ย งทางการย
ศาสตร์พบว่าพนักงานสานักงานส่วนใหญ่ใช้เวลาทางาน
กับคอมพิวเตอร์ระหว่าง 4-8 ชัวโมงต่
่
อวัน ร้อยละ 85.30
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นรากร พลหาญ และคณะ
[3] ที่พบว่าการใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเวลานานกว่า 4
ชัวโมงต่
่
อวัน ซึง่ เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคทางระบบ
โครงร่างและกล้ามเนื้อ (MSDs) และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ เมธินี ครุสนั ธิ ์ และ สุนิสา ชายเกลีย้ ง[7]
โดยพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มปี ญั หาอาการปวดไหล่ ซึง่
พบว่ามีความชุกในรอบ 3 เดือน บริเวณไหล่ขวา ร้อยละ
51.08 รองลงมาคือไหล่ซ้าย ร้อยละ 41.12 และจาก
ผลงานวิจยั ของ Rahman et al. [8] ทีพ่ บว่าผูท้ ท่ี างานกับ
คอมพิวเตอร์มากกว่า 5 ชัวโมงต่
่
อวัน มีโอกาสทีจ่ ะเกิด
โรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ (MSDs)

การศึกษานี้ได้ทาการประเมินความเสีย่ งทางการย
ศาสตร์ในกลุ่มพนักงานสานักงานผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ในการ
ทางานเป็ นหลัก โดยใช้แบบประเมินความเสีย่ งทางการย
ศาสตร์วธิ ี ROSA ซึง่ ได้รบั การออกแบบเพื่อให้สามารถ
ประเมินระดับความเสีย่ งของงานทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ในการ
ทางานโดยเฉพาะ เช่น การประเมินการนัง่ บนเก้าอี้ของ
พนักงาน เบาะนัง่ ที่พกั แขน พนักพิง การมองหน้ า
จอคอมพิวเตอร์ การใช้โทรศัพท์ เมาส์ และแป้นพิมพ์
เป็ นต้น ซึ่งเครื่องมือนี้ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าเป็ นวิธที ่มี ี
ประสิทธิภาพและเชื่อถือได้สาหรับการระบุปจั จัยเสีย่ งใน
การใช้ค อมพิวเตอร์ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ การใช้ค วามรู้สึก ไม่
สบาย Sonne M. et al [6] ซึง่ มีความเหมาะสมกับงานที่
ทางานกับคอมพิวเตอร์มากกว่า วิธี Rapid Upper Limb
Assessment (RULA) ผู้วิจยั จึงได้ประยุกต์ใ ช้ แบบ
ประเมินความเสีย่ งทางการยศาสตร์วธิ ี ROSA มาใช้ใน
งานวิจยั นี้พบว่าพนักงานแต่ละคนมีลกั ษณะท่าทางการ
ทางานทีไ่ ม่เหมาะสมโดยมีมากกว่า 1 ท่าทางในหนึ่งราย
ทาให้เกิดความเสี่ยงต่ อการทางานในด้านการยศาสตร์
จากการวิเ คราะห์ผ ลการประเมิน ความเสี่ย งทางการย
ศาสตร์ของพนักงานในสานักงานด้วยวิธี ROSA พบว่า
พนักงานส่วนใหญ่มคี วามเสีย่ งด้านการยศาสตร์ในการนัง่
ทางานกับ คอมพิว เตอร์ โดยส่ว นมากมีความเสี่ยงที่
ระดับสูง ร้อยละ 68.97
5. สรุป
จากการประเมิน ความเสี่ย งด้านการยศาสตร์ของ
พนักงานสานักงานในจังหวัดสงขลาโดยใช้แบบสอบถาม
และแบบประเมิน ความเครีย ดของพนัก งานสานัก งาน
อย่างรวดเร็ว (ROSA) โดยทาการประเมินท่าทาง และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงานแต่ละคน ซึ่ง
พนักงานส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะท่าทางและสภาพแวดล้อม
ในการทางานที่ไม่เหมาะสมที่แตกต่ างกันไปตามหัวข้อ
การประเมินด้วยวิธี ROSA เมื่อนามาวิเคราะห์ผลรวมกัน
เพื่อให้ทราบระดับความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ พบว่า
พนัก งานสานัก งานมีค วามเสี่ย งด้า นการยศาสตร์ท่ีสูง
ร้อยละ 68.97 รองลงมาคือความเสีย่ งปานกลาง ร้อยละ
14.24 ความเสีย่ งสูงมากร้อยละ 12.24 จากผลการ
ประเมินความเสีย่ งด้วยวิธี ROSA จะเห็นได้ว่าพนักงาน
สานั ก งานที่ใ ช้ค อมพิว เตอร์แ บบตัง้ โต๊ ะ ในการท างาน
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มากกว่า 4 ชัวโมงต่
่
อวัน พนักงานกลุ่มนี้จะมีความเสีย่ ง
ทางการยศาสตร์ต่อการเกิดโรคทางระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อทีต่ ้องมีการเฝ้าระวังต่อไป และทางผูว้ จิ ยั ได้ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการป้องกัน โดยให้พนักงานตระหนักถึง
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ และทราบถึงลักษณะการทางานที่
ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์โดยมีท่าทางการทางานและ
ใช้เวลาในการทางานทีเ่ หมาะสม ซึง่ ควรศึกษาหรืออบรม
ความรู้ทางการยศาสตร์เกี่ยวกับการทางานในสานักงาน
และบริษทั ควรให้ความสาคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมใน
การทางานทีถ่ ูกต้อง และปจั จัยด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่เ หมาะสม โดยผู้วิจ ัย ได้ เ สนอแนะให้มีก าร
ปรับ ปรุ ง การท างานทางด้ า นพฤติ ก รรม ท่ า ทางการ
ท างาน การออกแบบสถานี ง านให้ เ หมาะสมตามวิ ธี
ทางการยศาสตร์ และการบริหารร่ายกายเพื่อป้องกันโรค
ทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย นี้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของทุ น สนั บ สนุ น จาก
งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2557 มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิช ัย และขอขอบคุ ณพนัก งาน
ส านั ก งานของบริ ษั ท กลุ่ ม ตัว อย่ า งในจัง หวัด สงขลา
รวมถึงผูเ้ กีย่ วข้องทีใ่ ห้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
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The Relationship between Safety Attitude and Labor Productivity in Garment
Factory
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติดา้ นความปลอดภัยกับผลิตภาพแรงงานของพนักงาน
ในโรงงานตัดเย็บเสือ้ ผ้าสาเร็จรูปแห่งหนึ่ง ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวัดเจตคติดา้ นความปลอดภัยของพนักงานจานวน 103
คน โดยวัดในองค์ประกอบต่าง ๆ คือ (1) องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจและความเชื่อ (2) องค์ประกอบด้าน
อารมณ์และความรูส้ กึ และ (3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม แบบสอบถามเจตคติประกอบด้วยคาถาม 38 ข้อ โดย
ใช้มาตรวัดความคิดเห็น 10 ระดับ จากนัน้ จึงทาการวัดอัตราผลิตภาพของพนักงานกลุ่มเดียวกันและปรับให้เป็ น
ค่าทีอ่ ยู่บนฐานเดียวกันโดยใช้หลักการของส่วนเบีย่ งเบนจากค่ากลางเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลิตภาพระหว่าง
พนัก งานที่มีลกั ษณะงานต่ า งกันได้ จากนัน้ จึง น าค่ า เจตคติด้า นความปลอดภัยและค่า ผลิตภาพแรงงานของ
พนักงานแต่ละคนมาทาหาความสัมพันธ์โดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้น ผลการวิจยั พบว่าเจตคติดา้ นความปลอดภัย
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลิตภาพแรงงานอย่างมีนยั สาคัญ
คาหลัก เจตคติดา้ นความปลอดภัย ผลิตภาพแรงงาน สมการถดถอยเชิงเส้น
Abstract
This research aimed to find the relationship between safety attitude and labor productivity in an apparel
factory. Safety attitude was measured from 103 operators in 3 attributes including (1) Cognitive
component, (2) Affective component and, (3) Behavioral component. The questionnaire for safety attitude
measurement consisted of 38 questions with Likert scale 10 was applied in this research. Labor
productivity was also measure from the same group of operators and adjust to the deviation from
nominal (DNOM) for comparability of the productivity in difference processes. Finally, linear regression
was used to find the relationship between safety attitude and labor productivity. Result of the study
shown that there is no relationship between safety attitude and labor productivity significantly.
Keywords: Safety attitude, Labor productivity, Linear regression
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1. บทนา
ความปลอดภัย ในการท างานเป็ น ปจั จัยส าคัญ อีก
ประการหนึ่งต่อคุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากร
ซึง่ ถือเป็ นทรัพยากรมนุษย์ทส่ี าคัญของประเทศ อย่างไรก็
ตามจากสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานในปี พ.ศ.
2556 ยังคงพบว่ามีผู้ประสบอุบตั ิเหตุ หรือเจ็บป่วยจาก
การทางานรวมถึง 111,894 ราย ในจานวนนี้เป็ นอุบตั เิ หตุ
ทีเ่ กิดในสถานประกอบกิจการประเภทสิง่ ทอสิง่ ถักจานวน
ถึง 4,579 ราย โดยสาเหตุของอุบตั เิ หตุทพ่ี บมากทีส่ ุดคือ
วัตถุหรือสิง่ ของตัด บาด หรือทิม่ แทง [1]
การสร้างเจตคติดา้ นความปลอดภัยในการทางานจึง
เป็ น สิง่ สาคัญและจาเป็ น โดยเฉพาะกับพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการในฝ่ายผลิตซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุ
มาก อย่างไรก็ตามยังมีความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนว่าการ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางานนัน้ จะทาให้พะ
วักพะวงและส่งผลให้ผลิตภาพลดลง [2]
งานวิจ ัย นี้ จึง มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ หาความสัม พัน ธ์
ระหว่างเจตคติดา้ นความปลอดภัยกับอัตราผลิตภาพของ
พนั ก งานในโรงงานตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า ส าเร็ จ รู ป โ ดย
ทาการศึกษาในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีซง่ึ
มีพนักงานทัง้ สิน้ 140 คน โดย ณ ความคลาดเคลื่อน 5%
และความเชื่อมัน่ 95% จะต้องเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
103 คนซึง่ ได้จากการสุ่มแบบโควตา (Quota sampling)
ตามหน้าทีแ่ ละลักษณะงาน [3]

ระหว่ า งเจตคติ ด้ า นความปลอดภั ย กับ ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ ผลการวิจยั ส่วนมาก
พบว่ าเจตคติด้า นความปลอดภัย ของผู้ป ฏิบ ัติง านไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ และอายุ
งาน แต่ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อเจตคติดา้ นความปลอดภัยจะเป็ น
เรื่องของระดับการศึกษา [9] [10] [11]
2.2 อัตราผลิ ตภาพ (Productivity)
อัตราผลิตภาพมักเรียกอีกชื่อว่าการเพิม่ ผลผลิตซึ่ง
ในฐานะของค่าวัดเพื่อแสดงสมรรถนะของกระบวนการ
นั น้ จะเป็ น การแสดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งผลผลิต ต่ อ
ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการผลิต [12] ดังแสดงในสมการที่ 1
ผลิตภาพ

ผลผลิต
ปจั จัยนาเข้า

(1)

อย่ า งไรก็ต าม ผลิต ภาพยัง สามารถวัด แยกย่ อ ย
ออกเป็ น ผลิต ภาพแรงงาน ผลิต ภาพเชิง ปริม าณ ผลิต
ภาพเชิงมูลค่าได้อกี ด้วย
2.3 การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร
การวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งสองตัว แปร
สามารถกระทาได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการวิเคราะห์
การถดถอย (Regression Analysis) ซึง่ เหมาะกับการ
วิ เ คราะห์ ท่ี ก าหนดให้ ตั ว แปรอิ ส ระเป็ น ตั ว แปรทาง
คณิตศาสตร์ทส่ี ามารถควบคุมได้ และตัวแปรตามเป็ นตัว
แปรสุ่ ม และการวิ เ คราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ (Correlation
Analysis) ซึง่ เหมาะกับการวิเคราะห์ตวั แปรทีเ่ ป็ นตัวแปร
สุม่ ทัง้ คู่ [13]
สมการถดถอยเชิ ง เส้ น ตรงอย่ า งง่ า ย (Simple
Linear Regression) แสดงดังสมการที่ 2 [14]

2. แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั นี้เป็ นการผสานแนวคิดเกีย่ วกับเจตคติดา้ น
ความปลอดภัยในการท างาน อัตราผลิตภาพ และการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรเข้าดัวยกัน
2.1 เจตคติ (Attitude)
เจตคตินนั ้ เดิมใช้ภาษาไทยว่าทัศนคติเป็ นส่วนผสม
ของความคิด ความเชื่อ (Cognitive Component)
ความรู้สึก (Affective Component) และพฤติก รรม
(Behavioral Component) [4] [5] [6] ซึง่ เป็ นสิง่ เรียนรูไ้ ด้
จากประสบการณ์ของบุคคล [7] โดยสามารถวัดได้จาก
การสัมภาษณ์ การสังเกต การรายงานตนเอง รวมถึงการ
การวัดทางสรีระภาพ [8]
มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับ เจตคติด้ า นความปลอดภัย เป็ น
จ านวนมาก โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การหาความสัม พัน ธ์

(2)
เมื่อ

คือ ค่าชดเชยของ y
คือ ค่าความชัน
คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความปลอดภัยและอัตรา
ผลิ ตภาพ
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Shikdar, A.A. and Sawaqed, N.M. ได้
ทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพแรงงาน
และอาชีว อนามัย และความปลอดภัย ซึ่ง ผลการศึก ษา
พบว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญเนื่องจากการไม่
ตระหนั ก ในด้ า นอาชี ว อนามั ย และความป ลอดภั ย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการยศาสตร์นนั ้ จะส่งผลให้เกิด
ความเมื่อยล้าและนาไปสู่อตั ราผลิตภาพที่ตกต่ าในที่สุด
[15]
ในทานองเดียวกัน Fernández-Muñiz, B. และคณะ
ก็ได้ศึกษาถึงผลของการจัดการด้า นความปลอดภัยกับ
สมรรถนะขององค์ก ร และพบว่า องค์ก รที่มีการจัด การ
ด้านความปลอดภัยทีด่ จี ะมีสมรรถนะขององค์กรที่ดตี าม
ไปด้วย [16]
3. วิ ธีการดาเนิ นการศึกษา
3.1 ขอบเขตของการศึกษา
การศึ ก ษาครัง้ นี้ จ ะศึ ก ษาเฉพาะความสัม พัน ธ์
ระหว่างเจตคติดา้ นความปลอดภัยกับอัตราผลิตภาพด้าน
แรงงานของพนักงานแผนกเย็บในโรงงานตัดเย็บเสือ้ ผ้า
สาเร็จรูปแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
3.2 วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิ ดในการศึกษา
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติด้านความ
ปลอดภัย กับ อัต ราผลิต ภาพด้า นแรงงาน โดยมีก รอบ
แนวคิด (Research Framework) ดังแสดงในรูปที่ 1
เจตคติ ด้านความปลอดภัย
• ความเชือ่
(Cognitive Component)
• ความรูส้ กึ
(Affective Component)
• พฤติกรรม
(Behavioral Component)

อัตราผลิ ตภาพ
(Productivity)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษาในครัง้ นี้คอื พนักงานในแผนก
เย็บจานวน 140 คนของโรงงานตัดเย็บเสือ้ ผ้าสาเร็จรูป
แห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มตัวอย่างจานวน 103 คนได้มาจากการสุม่ แบบ
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โควต้าตามจานวนทีค่ านวณได้จากสมการของ Krejcie &
Morgan [3] ณ ความคลาดเคลื่อน 5% และความเชื่อมัน่
95%
3.4 เครือ่ งมือที่ใช้การศึกษา
3.4.1 เครือ่ งมือวัดเจตคติ ด้านความปลอดภัย
เครื่องมือที่ใช้วดั เจตคติด้านความปลอดภัยคือ
แบบสอบถามที่ปรับปรุงจาก ธัญชนก (2550) [17] โดย
โครงสร้างของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
( 1 ) แ บ บ ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล ทั ่ว ไ ป เ ป็ น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ จานวน 11 ข้อ
(2) แบบสอบถามความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความ
ปลอดภัย ในกระบวนการท างาน เป็ น แบบมาตราส่ว น
ประเมินค่า โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็ น 10 ระดับ
จานวน 11 ข้อ
(3) แบบสอบถามเจตคติ ด้ า นอารมณ์ แ ละ
ความรู้สกึ เกี่ยวกับความปลอดภัย เป็ นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็ น 10 ระดับ
จานวน 11 ข้อ
(4) แบบสอบถามพฤติ ก รรมการท างานที่
ปลอดภัย เป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า โดยแบ่งระดับ
ความคิดเห็นออกเป็ น 10 ระดับ จานวน 21 ข้อ
โดยเครื่อ งมือ วัด เจตคติ ด้ า นความปลอดภัย
ดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นการวั ด ความเที่ ย งตรงเชิ ง เ นื้ อ หา
(Content Validity) จากผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ผ่านค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ ง (Index
of
Item-Objective
Congruence : IOC) และนาไปปรับปรุงเนื้อหาก่อนนาไป
ทดลองเก็บตัวอย่างเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
ซีง่ พบว่ามีค่าสัมประสิทธิครอนบั
คแอลฟาเท่ากับ 0.973
์
3.4.2 เครือ่ งมือวัดอัตราผลิ ตภาพ
การวัดอัตราผลิตภาพจะวัดจากจานวนชิน้ งานที่
พนักงานผลิตได้ต่อคนต่อชัวโมง
่ แต่เนื่องจากพนักงานแต่
ละคนมีลกั ษณะงานที่แตกต่างกันตามแผนกงานที่สงั กัด
ดัง นัน้ ในงานวิจ ัย นี้ จึง ใช้ค่ า ร้อ ยละความเบี่ย งเบนจาก
ค่าเฉลี่ย (Deviation from Nominal: DNOM) เป็ น
เครื่องบ่งชี้อตั ราผลิตภาพของพนักงานแต่ ละคนเพื่อให้
สามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยค่าร้อยละความเบีย่ งเบน
จากค่าเฉลีย่ หาได้จากสมการที่ (3)
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(3)

4.2 ผลของความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งเจตคติ ก ับ อัต รา
ผลิ ตภาพ
ผูว้ จิ ยั ได้นาผลจากการวัดเจตคติทงั ้ ในด้านความเชื่อ
ความรูส้ กึ และพฤติกรรมมาพิจารณาควบคู่กบั อัตราผลิต
ภาพเป็ นรายบุคคล โดยกาหนดรหัสพนักงานในรูปแบบ
ของชื่อย่อแผนกกับลาดับที่ของพนักงานที่เก็บข้อมูลใน
แผนกนัน้ ๆ เช่น L01 หมายถึง พนักงานแผนกรีดลูก
กระเป๋า (L) ลาดับที่ 1 (01) เป็ นต้น ตัวอย่างค่าวัดเจตคติ
และอัตราผลิตภาพแสดงในตารางที่ 2

เมื่อ %DNOM คือ ค่าร้อยละความเบีย่ งเบนจากค่าเฉลีย่
pi
คือ อัตราผลิตภาพของพนักงานคนที่ i
pAverage คือ อ้ตราผลิตภาพเฉลีย่ ของแผนกนัน้ ๆ
4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการวัดเจตคติ ด้านความปลอดภัย
เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าพนักงานตัดเย็บ
เสื้อ ผ้า ส าเร็จ รู ป ในโรงงานแห่ ง นี้ มีเ จตคติด้า นความรู้
ความเข้าใจ และความเชื่อในเรื่องความปลอดภัยอยู่ใน
ระดั บ เห็ น ด้ ว ย โดยมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ท่ี 7.12 และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 ในขณะที่เจตคติด้านอารมณ์
และความรู้สกึ เกี่ยวกับความปลอดภัยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยเช่นเดียวกัน โดยมีค่าเฉลีย่ 6.59 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 และเจตคติด้านพฤติกรรมใน
กระบวนการทางานทีป่ ลอดภัยอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมี
ค่าเฉลีย่ 8.08 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.02
4.2 ผลการวัด อัต ราผลิ ต ภาพและค่ า ร้อ ยละความ
เบี่ยงเบนจากค่าผลิ ตภาพเฉลี่ย
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวัดอัตราผลิตภาพของพนักงานเป็ น
รายบุคคลเช่นเดียวกับ ที่วดั เจตคติโดยจัดกลุ่มพนักงาน
ออกตามกิ จ กรรมที่ พ นั ก งานท าเพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การ
เปรียบเทียบผลิตภาพ จากนัน้ จึงทาการวัดอัตราผลิตภาพ
รายบุ ค คลโดยดู จ ากยอดส่ ง งานเพื่อ เบิก ค่ า ตอบแทน
ย้อนหลัง 30 วันและนามาคิดค่าเฉลีย่ โดยเมื่ออัตราผลิต
ภาพของพนักงานทุกคนในกลุ่มแล้วจึงนามาหาค่ าอัตรา
ผลิต ภาพเฉลี่ยและหาค่า ร้อ ยละความเบี่ย งเบนจากค่ า
ผลิตภาพเฉลี่ยตามลาดับ ดังตัวอย่างการหาอัตราผลิต
ภาพของพนักงานในกลุ่มรีดลูกกระเป๋า ซึง่ แสดงในตาราง
ที่ 1

ตารางที่ 2 ตัวอย่างค่าวัดเจตคติและอัตราผลิตภาพ
เจตคติ
พนักงาน ความ
ความ
พฤติ กรรม %DNOM
เชื่อ
รู้สึก
B01
8.27
6.27
9.90
-6.25
C01
6.82
6.09
6.81
18.18
L01
6.45
5.27
7.86
-5.48

จากนัน้ จึงทาการหาความสัมพันธ์โดยใช้แผนภาพ
การกระจาย (Scatter Diagram) เพื่อดูแนวโน้ มของ
ความสัม พัน ธ์โ ดยท าการพลอตผ่ า นโปรแกรมตาราง
คานวณและสร้างเส้นแนวโน้มแบบถดถอยเชิงเส้นอย่าง
ง่าย (Simple Linear Regression) ดังแสดงในรูปที่ 2, 3, 4
และ 5
Productivity VS Cognitive
200.00%
y = 0.047x - 0.450
R² = 0.004

100.00%

%DNOM

0.00%
-100.00%

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

-200.00%

-300.00%
-400.00%

ตารางที่ 1 ตัวอย่างอัตราผลิตภาพของพนักงาน
ลาดับที่ พนักงาน อัตราผลิ ตภาพ
%DNOM
1
L01
96
-11.76
2
L02
94
-13.60
3
L03
164
50.74
4
L04
150
37.87
5
L05
40
-63.24
ค่าเฉลีย่
108.80

Cognitive Component

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลิตภาพกับความเชือ่
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พนักงานมีเจตคติทด่ี ใี นด้านความปลอดภัยมากหรือน้อย
นัน้ ก็ไม่ส่งผลต่ออัตราผลิตภาพ แต่ผู้ ประกอบการก็ควร
ตระหนักว่าการเสริมสร้างให้พนักงานเกิดเจตคติทด่ี แี ละมี
จิต ส านึ ก ด้ า นความปลอดภั ย นั น้ ย่ อ มส่ ง ผลให้ ส ถาน
ประกอบการปลอดภัยและปราศจากอุบตั เิ หตุอนั จะทาให้
สามารถดาเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและสามารถส่ง
มอบสินค้าได้ทนั เวลาโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายในด้านการ
รักษาพยาบาลผู้ประสบอุบตั ิเหตุ ในงาน อีก ทัง้ ยังสร้า ง
ขวัญและกาลังใจทีด่ แี ก่ผปู้ ฏิบตั งิ านด้วย

Productivity VS Affective
200.00%
y = 0.036x - 0.350
R² = 0.004

100.00%

%DNOM

0.00%
-100.00%

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

-200.00%

-300.00%
-400.00%

AffectiveComponent

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลิตภาพกับความรูส้ กึ

6. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ในอนาคต
การวิจยั ในเฟสต่อไปอาจกระทาได้โดยการทดลอง
ในอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ เช่ น อุ ต สาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมอิเล็ก ทรอนิก ส์ อุตสาหกรรมก่ อสร้างหรื อ
อุ ต สาหกรรมอาหาร เป็ นต้ น และอาจมี ก ารศึ ก ษา
เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งและป จั จัยที่ส่ง ผลต่ อ ความ
แตกต่างในแต่ละอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ย ัง สามารถศึก ษาในเชิง ลึก ด้ว ยการ
ทดสอบความสัม พัน ธ์โ ดยใช้ส ถิติข นั ้ สูง เช่ น Multiple
Regression, Logistics Regression หรือแม้แต่ ใช้
โครงสร้ า งโมเดลสมการเชิ ง โครงสร้ า ง (Structural
Equation Model; SEM) เป็ นต้น

Productivity VS Behavior
200.00%
y = 0.042x - 0.455
R² = 0.005

100.00%

%DNOM

0.00%
-100.00%

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

-200.00%

-300.00%
-400.00%

Behavior Component

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลิตภาพกับพฤติกรรม
Productivity VS Safety Attitude
200.00%
y = -0.014x
R² = -0.00

100.00%
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รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลิตภาพกับเจตคติรวม

5. สรุปและอภิ ปรายผล
เมื่อ พิจ ารณาสมการถดถอยอย่ า งง่ า ยร่ ว มกับ ค่ า
สหสัมพัน ธ์ท่ีไ ด้จ ากการเขีย นแผนภาพการกระจายจะ
พบว่าผลิตภาพรายบุคคลมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เมื่อพนักงาน
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อย่ า งไรก็ต าม แม้ว่ า ผลการวิจ ัย จะบ่ ง ชี้ว่ า การที่
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชุดชัน้ ในสตรี(ยกทรง) ด้วยหลักแนวคิด แบบลีน เพื่อศึกษา
กระบวนการผลิตชุดชัน้ ในสตรีและการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต โดยการศึกษาครั ้งนี้ได้เลือกกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ชุดชัน้ ในสตรีวยั รุ่น (Young group) เป็ นกรณีศกึ ษา เนื่องจากมีปริมาณการผลิตมากถึง 38% ของการ
ผลิตชุดชัน้ ในสตรีทงั ้ หมด จากการเขียนภาพแสดงสารธารคุณค่าปจั จุบนั (Current Value Stream Mapping) เพื่อ
บ่งชีถ้ ึงกระบวนการทีเ่ กิดความสูญเปล่า ซึง่ พบว่า กระบวนการเย็บ เป็ นกระบวนการทีเ่ กิดความสูญเปล่า ได้แก่
การรองานจากสถานีงานก่อนหน้า การผลิตเกินความต้องการ และความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว เนื่องจากการ
จัดผังสายการผลิตไม่เหมาะสม ซึ่งความสูญเปล่าดังกล่าวส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพเพียง 88%
จากนัน้ คณะผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการนาหลักการการจัดสมดุลการผลิต (Line Balancing) มาเป็ นเครื่องมือในการลด
ความสูญเปล่า เช่น การจัดผังสายการผลิตใหม่ (Re-Layout) และการลดขนาดชุดของการผลิต (Batch Size
Reduction) เป็ นต้น ซึง่ หลังจากการดาเนินการพบว่า ประสิทธิภาพการผลิต ชุดชัน้ ในสตรี (Young group) จาก
88% เพิม่ ขึน้ เป็ น 96%
คาหลัก การปรับปรุงกระบวนการผลิต, แนวคิดแบบลีน, ชุดชัน้ ในสตรี
Abstract
This paper is study to manufacturing process improvement by applying lean manufacturing concept of
manufactured brassiere. The purposes are to study the brassiere manufacturing process, to propose
working efficiency improvement method and manufacturing waste deduction. The study was carried out in
selected segments brassiere teen (young group) as a case study because the volume up to 38 % of all
women's brassiere. From current value stream mapping which indicate non value added the
manufacturing process, and shows the manufacturing process bottleneck. It is found that sewing process
is a bottleneck of the brassiere manufacturing process because of its low efficiency. According to

311

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

manufacturing process analysis found waste occurs in the process such as waste of waiting time, waste
of movement due to improper layout and waste of over requirement manufacturing. After implemented
lean manufacturing tools such as line balancing, re-layout and batch size reduction, the average
efficiency of young brassiere group was increased from 88% up to 96%.
Keywords: manufacturing process improvement, lean concept, brassiere
1. บทนา
ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นมา รัฐบาลได้มกี าร
ประกาศขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่ าทัวประเทศ
่
เป็ น 300 บาทต่อวัน
ซึ่ง นโยบายดังกล่ าวส่งผลกระทบต่ อภาคอุ ต สาหกรรม
ด้านต้นทุนการผลิต กล่าวคือ นโยบายดังกล่าวมีผลทาให้
สัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนรวมเพิม่ ขึน้ จาก ร้อยละ
11.85 เป็ นร้อยละ 16.11 และทาให้ตน้ ทุนรวมเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 5.38 และอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากจะเป็ น
อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารใช้ แ รงงาน ซึ่ ง มี ส ัด ส่ ว นต้ น ทุ น
แรงงานต่อต้นทุนรวมสูง โดยอุตสาหกรรมทีม่ ตี ้นทุนรวม
เพิม่ ขึน้ มากที่สุด คือ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่ งห่ม มีต้นทุน
รวมเพิ่มขึ้น ร้อ ยละ 7.73 รองลงมาเป็ นอุ ตสาหกรรม
อาหาร ต้ น ทุ น เพิ่ม ขึ้น ร้ อ ยละ 6.12 อุ ต สาหกรรม
อิเล็ก ทรอนิกส์ และอุต สาหกรรมแก้ว เซรามิก ซีเมนต์
ต้ น ทุ น เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ย ล ะ 5.63 ( ที่ ม า :
http://department.utcc.ac.th/legal/index.php/8-newsevent/20-europe) จากข้อมูลดังกล่าว เห็นได้ชดั เจนว่า
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่ งห่มได้รบั ผลกระทบเป็ น อย่างมาก
จากนโยบายดังกล่าว
บริษัทผลิตชุดชัน้ ใน แห่งหนึ่งใน จ.ปราจีนบุรี ซึ่ง
ได้รบั ผลกระทบด้านต้นทุน การผลิต จากข้อมูลตัง้ แต่ ปี
2554-2556 พบว่าต้นทุนต่อหน่ วยของการผลิตชุดชัน้ ใน
มีค่าเท่ากับ 64.21 66.18 และ 71.40 บาทต่ อตัว
ตามลาดับ ซึ่งเห็นได้ว่า ในปี 2556 มีต้นทุนต่ อหน่ วย
เพิ่ม ขึ้น สูง ถึง 5.22 บาทต่ อ ตัว หรือ 8 เปอร์เ ซ็น ต์
เนื่ อ งจากในกระบวนการผลิต ใช้แ รงงานคนเป็ น หลัก
ดังนัน้ เมื่อค่าจ้างขัน้ ต่ าเพิม่ สูงขึน้ จึงส่งผลต่อ การเพิม่ ขึน้
ของต้ น ทุ น การผลิ ต โดยตรง แต่ ใ นทางกลั บ กั น
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานไม่ได้เพิม่ ขึน้ ตาม
ตามต้นทุนที่เกิดขึน้ ดังข้อมูลประสิทธิภาพที่เกิดขึน้ ในปี
2554-2556 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 91%, 93% และ 95%
ตามล าดับ ดัง นั น้ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รสามารถอยู่ ร อดและ

แข่ ง ขัน ได้ จึง ต้อ งมีก ารปรับ ปรุ ง การท างาน เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้า งต้ น คณะผู้ ศึ ก ษาจึง น า
แนวคิดแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต ซึ่งประกอบไปด้วย การเพิม่ ประสิทธิภาพและการ
ลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต เป็ นต้น ซึง่ กิจกรรม
ต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลโดยรวมต่อ การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิต และต้ น ทุ น การผลิต ที่ล ดลง โดยยัง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ [1]
2. วิ ธีการดาเนิ นงาน
2.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการผลิ ต
การเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิต เพื่อศึก ษาสภาพ
ของกระบวนการผลิตปจั จุบนั โดยนาเอาแผนภาพสาย
ธารคุณค่า (Value Stream Mapping ) มาเป็ นเครื่องมือ
ช่วยในการบ่งชีป้ ญั หาซึง่ ทุกฝา่ ยเห็นพ้องต้องกัน โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของกระบวนการผลิต ทัง้ หมด
โดยเริม่ ตัง้ แต่กระบวนการรับคาสังผลิ
่ ต การสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ
กระบวนการผลิต และกระบวนการส่ง มอบให้กบั ลูกค้า
โดยจะมุ่งเน้นศึกษากระบวนการผลิต ทีแ่ บ่งเป็ น 3 ส่วน
หลั ก คื อ กระบวนการตั ด กระบวนการเย็ บ และ
กระบวนการตรวจและบรรจุ
2.2 การปรับปรุงกระบวนการผลิ ต
การปรับ ปรุ ง กระบวนการผลิต เป็ น ขัน้ ตอนการ
วิเคราะห์เพื่อหาวิธกี ารแก้ไข/ปรับปรุงปญั หาที่ตรวจพบ
โดยคณะผู้ศึกษาร่ วมกับ ทีมงานของบริษัท ดาเนินการ
วิเ คราะห์โ ดยการวิธีก ารระดมสมองและการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นทีท่ ุกคนมีสว่ นร่วม และมีจุดมุ่งหมาย/เป้าหมาย
เดียวกัน
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2.3 การติ ดตามและประเมิ นผลการดาเนิ นงาน
เมื่อข้อเสนอแนะได้นามาสู่วิธกี ารปฏิบตั ิเพื่ อแก้ไข
ปญั หา สิง่ หนึ่งทีส่ าคัญคือการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนิ น งาน โดยในการศึก ษาครัง้ นี้ ได้ก าหนดตัว ชี้ว ัด
ค ว า ม ส า เร็ จ ข อง กา รบ ริ ห า ร ง า นแ บ บ ลี น ( Lean
Management Effect) ซึง่ ประกอบไปด้วยตัวชีว้ ดั 4 มิติ
ด้วยกันคือ 1. ผลิตภาพ (Productivity), 2. คุณภาพ
(Quality), 3. การส่งมอบ (Delivery) และ 4. การแข่งขัน
(Competitive) [2] ดังแสดงในรูปที่ 1

สัดส่วนการผลิ ตแยกตามกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ ปี 2557
19%

6%

17%

4%
38%

16%

กลุม่ First Bar

กลุม่ Campus

กลุม่ Young

กลุม่ Missy

กลุม่ Beauty

กลุม่ Basic

รูปที่ 2 สัดส่วนการผลิตแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

Productivity

Quality

Delivery

Competitive

รูปที่ 1 ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของการบริหารงานแบบลีน 4 มิติ [2]

3. ผลการดาเนิ นงาน
3.1 ข้อมูลทัวไป
่
บริษัท กรณีศึก ษา เป็ น บริษัทผู้ผ ลิต ชุ ดชัน้ ในสตรี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 พบว่าบริษทั มีจานวน
พนักงานฝ่ายผลิต 380 คน โดยมีกาลังการผลิตชุดชัน้ ใน
สตรี ซึ่งแยกเป็ นผลิตภัณฑ์ยกทรง (Brassiere) จานวน
1,400,000 ชิ้นต่ อปี หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 58.3 และ
ผลิต ภัณฑ์ก างเกงใน 1,000,000 ชิ้น ต่ อ ปี หรือ หรือ คิด
เป็ นร้อยละ 41.7 ดังนัน้ คณะผูศ้ กึ ษาจึงดาเนินการศึกษา
เฉพาะกระบวนการผลิต ผลิต ภัณฑ์ย กทรง นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์ยกทรงยังสามารถแบ่งออกเป็ น 6 กลุ่ม ดังนี้ 1.
กลุ่ม Frist bar, 2. กลุ่ม Campus, 3. กลุ่ม Young, 4.
กลุ่ม Missy, 5. กลุ่ม Beauty และ 6. กลุ่ม Basic โดยมี
สัดส่วนการผลิตของแต่ละกลุ่มคิดเป็ นร้อยละ 6, 4, 38,
16, 17 และ 19 ตามลาดับ ดังแสดงในรูปที่ 2
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ดังนัน้ คณะผู้ศกึ ษาจึงได้เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ “กลุ่ม
Young” เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ใช้ในการปรับปรุง
เนื่องจากเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ดั ส่วนการผลิตสูงสุด ซึง่
คิดเป็ นร้อยละ 38 ของผลิตภัณฑ์ยกทรงทัง้ หมด
3.2 การศึกษาสถานะปัจจุบนั ของกระบวนการผลิ ต
จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากการปฏิบตั งิ านจริง
ตัง้ แต่วตั ถุดบิ เข้า ผ่านกระบวนการตัด กระบวนการเย็บ
กระบวนการตรวจสอบ และสินค้าถูกส่งมอบให้แก่ลูกค้า
เพื่อนามาจัดทาแผนภาพสายธารคุณค่า ซึ่งแสดงสถานะ
ใ น ป ัจ จุ บั น ข อง ก ระ บ ว นก า ร ผ ลิ ต แ ละ เพื่ อบ่ ง ชี้
กระบวนการทีต่ ้องดาเนินการปรับปรุง/แก้ไข ดังแสดงใน
รูปที่ 3 พบว่า กระบวนการเย็บ เป็ นกระบวนการที่ใช้ทงั ้
ทักษะฝีมอื แรงงานและใช้เวลาในการผลิตมาก โดยส่งผล
ทาให้การผลิตเกิดความไม่ต่อเนื่องขึน้ ซึง่ ปญั หาดังกล่าว
ทัง้ คณะผูศ้ กึ ษาและทีมงานมีความคิดเห็นเหมือนกัน ทีจ่ ะ
ดาเนินการปรับปรุง/แก้ไขในกระบวนการดังกล่าว
3.3 การปรับปรุง/แก้ไขกระบวนการผลิ ต
จากการวิเคราะห์แผนภาพสายธานคุณค่า พบว่ า
งานทีร่ อเข้าสูก่ ระบวนการเย็บมีมากถึง 700 ตัว และยังมี
งานในกระบวนการ(WIP) 232 ตัว จึงทาให้กระบวนการ
เย็บเป็ นคอขวดในการผลิต ดังนัน้ เพื่อให้กระบวนการ
ผลิตไหลได้อย่างต่อเนื่อง จึงมุ่งเน้นทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทางานของกระบวนการเย็บ โดยคณะผู้ศกึ ษาและ
ทีมงานของบริษทั ได้ดาเนินกิจกรรมการระดมสมองและ
ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง/แก้ไข [3] ดังนี้
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รูปที่ 3 แผนภาพสายธารคุณค่า (VSM) ของกระบวนการผลิตปจั จุบนั

3.3.1 การปรับผังกระบวนการผลิตใหม่
จากการศึกษาการวางผังกระบวนการผลิต พบว่าผัง
กระบวนการผลิต (กระบวนการเย็บ) เป็ นการวางผังแบบ
แถวตอน (I-Shape) ดังแสดงในรูปที่ 4 ก) ซึง่ ส่งผลต่อ
กระบวนการผลิต คือ
1) การส่งต่อชิน้ งานให้กบั กระบวนการถัดไปทาให้
เกิด ความสูญ เสีย จากการเคลื่อ นไหวบิด ตัว เพื่อ หยิบ
ชิน้ งาน ซึง่ หากทาอย่างต่อเนื่องกันหลายๆ ชัวโมงอาจท
่
า
ให้เกิดความเมื่อยล้า
2) การส่ ง ต่ อ งานจากกลุ่ ม เต้ า และกลุ่ ม ตั ว เสื้ อ
พนักงานทีอ่ ยู่กระบวนการสุดท้ายของกลุ่มต้องเดินไปส่ง
งานยังกระบวนการแรกของกลุ่มแระกอบ ทาให้เกิดความ
สูญเสียจากการขนส่ง
3) พนั ก งานในแต่ ล ะกระบวนการไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบงานก่อนได้ เนื่องจากไม่สามารถมองเห็น จึงทา
ให้พนักงานเย็บงานตุนไว้ เพราะไม่อยากเดินส่งงานบ่อย
ดังนัน้ จึงได้ทาการปรับปรุงเลย์เอาท์ในการผลิต โดย
เปลีย่ นจาก I-Shape เป็ นแบบ U-Shape โดยมีวธิ กี ารใน
การจัดเลย์เอาท์ ดังนี้
1) แบ่ ง กลุ่ ม เครื่อ งจัก รที่ใ ช้เ ป็ น 3 กลุ่ ม ตาม
กระบวนการเย็บ คือ กลุ่ ม เต้ า กลุ่ ม ตัว เสื้อ และกลุ่ ม
ประกอบ (แบ่งตามวิธกี ารเย็บในบัตรการเย็บ)

2) ในการจัดเครื่องจักรแต่ละตัวต้องชิดกัน โดยให้
กระบวนการที่เย็บกลุ่มเต้า และกลุ่มตัวเสือ้ มาบรรจบกัน
พอดี ทีก่ ระบวนการแรกของกลุ่มประกอบ
3) กระบวนการสุดท้ายของกลุ่มประกอบอยู่ชดิ กับ
โต๊ะตรวจสอบคุณภาพ ซึง่ จะอยู่ชดิ กับทางเดิน
4) การจัดเครื่องจักรที่เรียงตามกระบวนการเย็บ
โดยให้จดั ตามเข็มนาฬิกา เพื่อให้พนักงานสามารถส่งต่อ
งานให้กระบวนการถัดไปได้โดยไม่มีความสูญเสียจาก
การเคลื่อนไหว
5) กระบวนการแรกของกลุ่มประกอบสามารถหยิบ
งานจากกลุ่มเต้าและกลุ่มตัวเสือ้ ซึง่ เครื่องจักรอยู่ใกล้ชดิ
กันได้ โดยไม่ต้องเดินอ้อมไปหยิบเหมือนแบบเลย์เอาท์
รูปตัว I ดังแสดงดังภาพที่ 4 ข)
3.3.2 การจัดสมดุลการผลิต
การจัด สมดุลการผลิต ในปจั จุบนั ของกระบวนการ
เย็บ จะดาเนิน การโดยหัว หน้ าทีมเย็บ ซึ่ง เมื่อ ส่ง ใบจัด
เลย์ เ อาท์ ใ ห้ ก ับ พนั ก งานเย็ บ พนั ก งานจะจัด เตรี ย ม
เครื่อ งจักรเรีย งตามที่ก าหนด จากนัน้ หัว หน้ า ทีม เย็บ
ร่ ว มกับ ทีม เทคนิ ค การเย็บ ท าการปรับ เครื่อ งจัก รให้
สามารถเย็บได้ตามมาตรฐานทีล่ ูกค้ากาหนด รวมถึงการ
เตรียมอุปกรณ์ช่วยเย็บ (Attachment) และต้องเย็บงาน
ั หาและแก้ป ญ
ั หางานล่ ว งหน้ า
ตัว อย่ า งเพื่อ ศึก ษาป ญ
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ก่อนทีจ่ ะเย็บงานจริง จากนัน้ นาพนักงานมาสอนเย็บเป็ น
รายบุคคล และจัดพนักงานตามทีพ่ นักงานสามารถเย็บได้
โดยเฉลี่ยแล้วพนักงาน 1 คน จะเย็บงานประมาณ 3-4
กระบวนการ โดยหัวหน้าทีมจะให้เย็บงานในเครื่องจักรที่
อยู่ใกล้ ๆ กัน ซึ่งจากการจัดพนักงานในการเย็บแบบ
ดัง กล่ าว ส่งผลให้เกิดงานตุ น หรือ งานในกระบวนการ
เพราะความยากง่ า ยและเวลาในการเย็ บ ในแต่ ล ะ
กระบวนการไม่เท่ากัน ดังนัน้ คณะผูศ้ กึ ษาและทีมงานจึง
ได้ปรับวิธกี ารจัดสมดุลการผลิตโดยใช้เวลามาตรฐานใน

การเย็บ และแบ่งการจัดสมดุลสายการผลิตเป็ น 3 กลุ่ม
คื อ กลุ่ ม เต้ า กลุ่ ม ตั ว เสื้ อ และกลุ่ ม ประกอบ โดยมี
กระบวนการคิดจานวนพนักงานในแต่ละกลุ่ม ดังแสดงใน
รูปที่ 5 เมื่อดาเนินการจัดสมดุลของปริมาณงานใหม่ ทา
ให้พนักงานลดลงจากเดิม 14 คน เหลือ 13 คน และเวลา
สูงสุดของกระบวนการลดลงจากเดิม 101 วินาที เหลือ
เพียง 67 วินาที ดังแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งอยู่ภายใต้เวลา
เป้าหมาย (Task time) ทีต่ อ้ งการ คือ 85 วินาที

รูปที่ 4 การวางผังกระบวนการผลิต ก) แบบแถวตอน ((I-Shape) และ ข) แบบรูปตัวยู (U-Shape)

รูปที่ 5 ตัวอย่างตารางการจัดสมดุลการผลิต
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รูปที่ 6 ความสมดุลของปริมาณงานของพนักงาน ก่อน - หลังการปรับปรุง

3.3.3 การกาหนดขนาด/ปริมาณชุดของการขนย้าย
จากการศึกษาขัน้ ตอนการเย็บของพนักงาน พบว่า
พนักงานดาเนินการเย็บงาน และเก็บงานทีเ่ ย็บเสร็จแล้ว
ไว้ ก ับ ตนเองในจ านวนมาก ๆ ก่ อ นที่จ ะน าส่ ง ไปยัง
ขัน้ ตอนต่อไป เนื่องจากพนักงานไม่ต้องการขนย้ายงาน
ไปยังขัน้ ตอนถัดไปบ่อยครัง้ จึงรอให้มงี านจานวนมากจึง
ดาเนินการขนย้าย หรือบางครัง้ ไม่มกี ารร้องของานจาก
ขัน้ ตอนถัดไป รวมถึงไม่มกี ารกาหนดขนาด หรือปริมาณ
งานในการขนย้ายในแต่ ละครัง้ ที่ชดั เจน ซึ่งส่งผลให้เกิด
งานระหว่างกระบวนการจานวนมาก และบางครัง้ อาจเกิด
การรองานในขัน้ ตอนถั ด ไป ดัง นั น้ คณะผู้ ศึก ษาและ
ทีมงานจึงได้กาหนดขนาดหรือปริมาณงานในการขนย้าย
ในแต่ ล ะครัง้ และให้พ นั ก งานเย็บ งานตามหลัก การที่
กาหนดให้ ซึ่งเรีย กว่า หลัก การ 3 ต. (เป็ น หลักการที่ผู้
ศึก ษาร่ ว มกับ ผู้บ ริห ารและหัว หน้ า ทีม ร่ ว มกัน ก าหนด
ขึน้ มาร่วมกัน) โดยประกอบไปด้วย ต. เตรียม ต.ตรวจ
และ ต.ต่อเนื่อง ซึง่ มีหลักการดังนี้
ต.เตรียม หมายถึง หัวหน้าทีมต้องเตรียมชิ้นงาน
วัตถุ ดบิ เอกสารที่ใช้ประกอบการเย็บ อุปกรณ์ ช่วยเย็บ
ต่างๆ ให้พร้อมทุกกระบวนการ
ต.ตรวจ หมายถึ ง ให้ พ นั ก งานเย็บ งานโดยทุ ก
กระบวนการให้มงี านในกระบวนการได้ไม่เกิน 3 ตัว และ
ทุ ก ครัง้ ที่เ ย็บ งานเสร็จ ก่ อ นที่จ ะส่ง ไปยัง กระบวนการ
ถัด ไป ต้ อ งตรวจสอบคุ ณ ภาพของชิ้น งานให้ ไ ด้ ต าม
มาตรฐานทีก่ าหนด
ต. ต่ อเนื่อง หมายถึง พนักงานที่หวั หน้าทีมได้จดั
สมดุลการผลิตให้รบั ผิดชอบมากกว่า 1 กระบวนการ ต้อง
วิ่ง งาน โดยให้ง านมีส่ ง ให้ก ับ กระบวนการถัด ไป โดย

หัวหน้าทีมจะจัดสมดุลพนักงานและการวางเครื่องจักรให้
มีความต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียในการขนย้าย
3.4 การประเมิ นผลปรับปรุง/แก้ไข
จากการด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง /แก้ ไ ข โดยการ
ดาเนินการ การปรับผังกระบวนการผลิตใหม่ , การจัด
สมดุลการผลิต และการกาหนดขนาด/ปริมาณชุดของการ
ขนย้าย ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึง่ การดาเนินการดังกล่าว
จะถู ก ประเมิ น ผลด้ ว ยตั ว ชี้ ว ั ด ความส าเร็ จ ของการ
บริ ห ารงานแบบลี น 4 มิ ติ ได้ แ ก่ 1. ผลิ ต ภาพ, 2.
คุณภาพ, 3. การส่งมอบ และ 4. การแข่งขัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ซึง่ สามารถสรุปได้เป็ น 4 มิติ ดังนี้
1. มิ ติ ด้ า น ผ ล ผ ลิ ต (Productivity) พ บ ว่ า
ประสิทธิภาพในกระบวนการเย็บเพิม่ ขึน้ จากเดิม 88%
เพิม่ ขึน้ เป็ น 96%
2. มิติต้านคุณภาพ (Quality) พบว่า สัดส่วนของ
งานซ่อมที่เกิดจากกระบวนการเย็บ ซึ่งได้จากการตรวจ
สิ น ค้ า ส า เ ร็ จ รู ป ข อง พ นั ก ง า นต รว จ ส อบ ต่ อจ า ก
กระบวนการสุดท้ายของขัน้ ตอนเย็บ โดยสัดส่วนงานซ่อม
ลดลง จากเดิม 4.06% ลดลงเป็ น 2.50%
3. มิติด้านการส่งมอบ (Delivery) ซึ่งประเมินได้
จากการส่งมอบสินค้าได้ทนั ตามกาหนด พบว่า สามารถ
ลดระยะเวลาส่งมอบสินค้าล่าช้ากว่ากาหนด จากเดิม 3
วัน ลดลงเป็ น 1 วัน
4. มิ ติ ด้ า นการแข่ ง ขัน (Competitive) เป็ น การ
ประเมิน ความสามารถในการแข่ ง ขัน ซึ่ง ประเมิน จาก
ความพึงพอใจของลูกค้า ซึง่ พบว่า ระดับคะแนนความพึง
พอใจของลูกค้าเพิม่ ขึน้ จากเดิม 91 คะแนน เพิม่ ขึน้ เป็ น
96 คะแนน (คะแนนเต็ม 100)
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ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินการดาเนินการปรับปรุง/แก้ไข

จัดสมดุลย์
การผลิต

จัดเลย์เอาท์แบบ ก่อนการปรับปรุง
U-Shape
(I-Shape)

กิจกรรม

ลด Batch size

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

เดือน

วันที่
Plan (ตัว)
Act (ตัว)
Efficiency (%)
Rework (%)
Plan (ตัว)
Act (ตัว)
Efficiency (%)
Rework (%)
Plan (ตัว)
Act (ตัว)
Efficiency (%)
Rework (%)
Plan (ตัว)
Act (ตัว)
Efficiency (%)
Rework (%)

1
275
200
72
4.00
340
280
96
2.86
340
315
92
2.86
275
250
92
3.60

2
340
280
81
3.25
340
300
95
2.93
340
330
98
2.49
340
320
93
3.21

3
340
280
82
3.60
340
300
93
3.17
340
330
100
2.67
340
310
92
3.11

4
340
300
83
3.53
340
280
90
3.36
275
280
101
2.81
340
330
94
2.71

5
340
270
82
3.49
340
330
91
3.24
340
320
99
2.93
340
320
94
2.42

6
340
300
83
3.46
275
205
89
3.67
340
340
99
2.79
340
315
93
2.38

7
275
175
82
3.62
275
245
88
4.08
340
320
99
2.75
275
245
93
2.28

8
340
315
84
3.84
340
325
90
4.22
340
315
99
2.80
340
325
93
2.22

4. สรุปผลการศึกษา
การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการประยุกต์หลัก
แนวคิด แบบลีน โดยใช้แ ผนภาพสายธารคุ ณ ค่ า เป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการชี้ บ่ ง กระบวนการที่ ค วรด าเนิ น การ
ปรับปรุง เพื่อให้เกิดการไหลของงานอย่างต่ อเนื่อง ซึ่ง
พบว่า กระบวนการเย็บเป็ นกระบวนการทีต่ ้องดาเนินการ
ปรับ ปรุ ง โดยคณะผู้ ศึก ษาและทีม งานได้ ด าเนิ น การ
ปรั บ ปรุ ง โดยการจั ด ผั ง กระบวนการผลิ ต จากผั ง
กระบวนการผลิตแบบแถวตอน (I-Shape) เปลีย่ นเป็ นผัง
แบบตัวยู (U-Shape) การจัดสายสมดุลการผลิตและการ
กาหนดขนาดชุดของการขนย้าย โดยหลังการดาเนินการ
ได้มกี ารประเมินความสาเร็จของการบริหารงานแบบลีน 4
มิติ ซึ่งพบว่า ประสิทธิภาพในกระบวนการเย็บเพิ่มขึ้น
จากเดิม 88% เพิม่ ขึน้ เป็ น 96% ,สัดส่วนงานซ่อมลดลง
จากเดิม 4.06% ลดลงเป็ น 2.50%, ลดระยะเวลาส่งมอบ
สินค้าล่าช้ากว่ากาหนด จากเดิม 3 วัน ลดลงเป็ น 1 วัน

9
340
310
85
3.74
340
295
91
4.13
340
340
99
2.82
340
320
94
2.25

10
340
320
86
3.77
340
320
91
4.09
275
260
99
3.15
340
335
94
2.15

11
340
315
86
3.83
340
310
91
4.10
340
320
98
3.09
340
340
95
2.11

12
340
310
87
3.94
275
220
90
4.14
340
225
95
3.20
340
340
95
2.23

13
275
175
86
4.04
340
300
90
4.05
340
335
96
3.25
275
260
95
2.47

14
275
285
86
3.92
275
300
90
3.98
210
350
96
3.39
275
355
96
2.42

15

16

17

18

19

20

320 300 45
87 88
4.08 4.03 4.06
210
3.97
120
3.55
135
2.50

และระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น จาก
เดิม 91 คะแนน เพิม่ ขึน้ เป็ น 96 คะแนน
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การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางานสาหรับอุตสาหกรรมครัวเรือนในภาคใต้
The Model Development on Safety Occupational Health and Working
Circumstances for Homemade Industries in the South
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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ พัฒ นารูป แบบการจัด การความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มใน
อุตสาหกรรมครัวเรือนในภาคใต้ ศึกษาจาก 5 กลุ่มอาชีพ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและ
อันตรายจากการประกอบอาชีพ การสารวจสภาพการทางาน และสภาพสิง่ แวดล้อมทางกายภาพในแต่ ละกลุ่ม
อาชีพ เก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปญั หาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากนัน้ ใช้รูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปญั หาด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทางานที่ได้พฒ
ั นาและใช้หลักการยศาสตร์ ค้นหาสภาพของปญั หาจากการทางานและ
วิเคราะห์ปญั หาร่วมกันกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ โดยใช้เทคนิควิธกี ารวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
เพื่อให้ได้แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขสภาพปญั หาหรืออันตราย ซึง่ ใช้วธิ กี ารประเมินความเสีย่ ง
ทางการยศาสตร์และเทคนิคการปรับปรุงสภาพการทางานในสถานประกอบการขนาดเล็ก (WISE) และ 6ส จากนัน้
ติดตามผลการเรียนรู้และประเมินผลการดาเนินงานเพื่อหากิจกรรมที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานทีเ่ หมาะสม ผลจากการดาเนินพบว่าขัน้ ตอนของการ
ค้นหาปญั หาร่วมกันด้านสุขภาพอนามัยจากการทางาน จะทาให้กลุ่มอาชีพเกิดการเรียนรูถ้ งึ ปญั หาสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยจากการทางานปจั จุบนั ซึง่ ทาให้พนักงานทราบสภาพปญั หาจากการทางาน เป็ นการมองและ
รับทราบปญั หาร่วมกัน ส่วนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย จะนาไปสู่การหามาตรการในการป้องกันและ
แก้ ไ ขอัน ตรายที่เ กิด ขึ้น เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมครัว เรือ นจะมีค วามแตกต่ า งของสถานที่ท างาน ลัก ษณะ
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานที่แตกต่างกัน แต่ จะมีวิธกี ารทางาน ท่าทางการทางาน และเครื่องมือในการ
ทางานทีค่ ล้ายกัน ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางานและวิธกี ารทางาน โดยใช้เทคนิค WISE และ 6ส มา
ประยุกต์ใช้ในการอบรมโดยให้คาแนะนาในการหาวิธกี ารแก้ไขและปรับปรุงสภาพการทางาน
คาหลัก ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทางาน การยศาสตร์ วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
แบบสารวจการปรับปรุงสภาพการทางานในสถานประกอบการขนาดเล็ก
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Abstract
The purpose of this research was to develop the model of safety, occupational health and working
circumstances in small enterprise industrial and homemade industries in the south. The study samples
were in 5 groups of people. The research conducted to study the baseline data of professionals and
occupational health hazards, to survey the working condition by monitoring the physical working
environment in each occupational group. The qualitative data collections were used by observing, in
depth interviewing, question and focus group discussions. The professional group relationship and
occupational health problem understanding were built. The developing of learning model and problem
solving process for occupational health and safety were used by searching the working problems.
Problem analysis with professional groups were taken by job safety analysis (JSA) in order to be the way
for prevention and control actions. The work improvement in small enterprises (WISE) and 6S was used
for the prevention and control actions. In addition, was conducted. The professional groups learning
follow up and evaluation methods, were used in order to find out the standard model that can be applied
in many other homemade industries. The results of the research were; the searching of occupational
health problems with the professional groups made them to learn about occupational health and safety
problems from work practice and from the experience of others. The professional groups recognized and
learned about the occupational health problems together in the analysis procedure for safety. So, it was
easier and better understanding of the professional groups in order to find out the prevention and control
act. Due to the homemade industry professionals of the professions of the professional groups had
different conditions, for examples; differences of working places, working posture and working
environmental management which they were the constraints of many working places. But the
professional groups still had some similar conditions, for examples; working styles, working postures and
working equipments. The WISE techniques and 6S activities were applied in training of the professional
groups and applied for solving problems of working condition.
Keywords: Safety, Occupational Health, Working Circumstances, Ergonomics, Job Safety Analysis,
Work Improvement in Small Enterprises (WISE)
1. บทนา
ปจั จุ บนั การพัฒ นาไปสู่ป ระเทศอุต สาหกรรมซึ่ง มี
การแข่งขันกันสูงและมีการพึ่งพาจากต่างประเทศทาให้
ลักษณะการประกอบอาชีพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่
การใช้เครื่องมือเครื่องจักร ตลอดจนการใช้วตั ถุดบิ มาใช้
ในการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค
ทาให้เกิดผลกระทบต่ อสภาพการทางานของผู้ประกอบ
อาชีพส่งผลต่อการเจ็บป่วย บาดเจ็บ อุบตั เิ หตุ จากการ
ทางานในอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ ตรงกับการรายงานของ [1] ได้
สรุปจานวนและอัตราการประสบอันตรายและการเจ็บปว่ ย
จากการทางานประจาปี 2556 ในประเทศไทย จะเห็นได้
ว่ า กา รจั ด กา รค ว า ม ป ลอดภั ย อา ชี ว อ นา มั ย แ ละ
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สภาพแวดล้อ มในการทางานมีค วามสาคัญ อย่า งยิ่ง ใน
ปจั จุบนั โดยพบว่าอัตราการประสบอันตรายทัวประเทศ
่
ในปี 2556 มีจานวนลูกจ้าง 8,901,624 คน นับว่ามีอตั รา
การเฉลี่ย มากขึ้น ในแต่ ละเดือ นทาให้เ กิด ความสูญเสีย
ด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศแล้ว ยังเป็ นเหตุให้รฐั
ต้องสูญเสียทรัพย์สนิ อย่างมหาศาล อีกด้วย โดยกองทุน
เงินทดแทน ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนสูง
มาก ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการฟื้ นฟูสมรรถภาพของ
คนงานและความสูญเสียอื่นๆ จากการทางาน และได้ผล
สรุปการประสบอันตรายหรือเจ็บปว่ ยเนื่องจากการทางาน
และการเจ็บ ป่ ว ยของแรงงานในระบบจากฐานข้อ มู ล
ประกันสังคม พ.ศ. 2556 ยังพบว่ามีผู้ประสบอันตราย
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หรือเจ็บป่วยจากการทางานทัวประเทศจ
่
านวน 111,894
ราย โดยจาแนกออกเป็ นผู้ป่วยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมากทีส่ ุด จานวน 70,468 ราย รองลงมา
ได้แก่ เขตภาคกลาง จานวน 27,018 ราย เขตภาคเหนือ
จานวน 6,105 ราย เขตภาคใต้ จานวน 5,698 ราย และ
เขตภาคตะวัน ออก เฉี ย งเหนื อ จ านวน 2,605 ราย
ตามลาดับ [1]
สถานประกอบการในปจั จุบนั มีการประกอบอาชีพที่
ทางานเกีย่ วกับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรม
ครัว เรือ นที่ย ัง ขาดการดู แ ลและเอาใจใส่ ใ นด้า นความ
ปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิ่ง แวดล้ อ ม พบได้ ว่ า จาก
สถานประกอบการทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุเจ็บป่วยจากการทางาน
ส่วนใหญ่ จะเป็ นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรม
ครัว เรือ นและกลุ่ ม อาชีพ พื้น บ้า นที่ข าดการดู แ ลอย่ า ง
จริงจัง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [2] ได้สรุปว่าการจ้าง
งานของผู้ปฏิบตั ิอาชีพอุตสาหกรรมในท้อ งถิ่นมีปญั หา
เรื่องสุขภาพจากการทางาน การเจ็บป่วย หรือโรคจาก
การทางาน การบาดเจ็บ คือท่าทาง อิรยิ าบถ ร้อยละ
79.5 เคยได้รบั บาดเจ็บจากการทางาน ร้อยละ 14.9 ซึง่
สอดคล้องกับ ผลการศึกษาปญั หาสุขภาพและสภาพ
แวดล้อ มในการท างานของช่ า งเชื่อ มโลหะด้ว ยไฟฟ้ า
ปญั หาการเจ็บปว่ ยในกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อมากสุดคือ
อาการปวดกล้ามเนื้อแขน ร้อยละ 83.0 รองลงมาคือ
อาการปวดกล้ามเนื้อขา ร้อยละ 82.4 ปวดหัวไหล่ ร้อยละ
79.9 และปวดตามหลัง ร้อยละ 77.4 [3] และผล
การศึกษาเกี่ยวกับปจั จัยคุกคามสุขภาพจากการทางาน
และภาวะสุ ข ภาพของคนงานโรงงานยางแผ่ น รมควัน
พบว่าอาการผิดปกติทพ่ี บมากทีส่ ดุ คือ ระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ คือปวดหรือเมื่อยล้าหลัง ร้อยละ 63.01 ระบบ
ทางเดิน หายใจ คือระคายเคือ งจมูก /คอ ร้อ ยละ 58.90
ระบบประสาท คื อ เวี ย นศีร ษะ ร้ อ ยละ 45.21 [4] ซึ่ ง
โดยทัวไปแล้
่
ว ผู้ท่ที างานในอุตสาหกรรมเหล่านี้ยงั ขาด
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอันตรายที่จ ะ
ั หาการประสบ
เกิด ขึ้น จากการท างาน นอกจากป ญ
อัน ตรายจากการท างานที่เ พิ่ม สู ง ขึ้น แล้ ว การพัฒ นา
อุตสาหกรรมต่างๆ ยังก่อให้เกิดปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฎิบตั ิงาน และ
ชุมชนทัวไป
่ สาเหตุสาคัญทีก่ ่อให้เกิดปญั หาเหล่านี้ ได้แก่
ผูป้ ฏิบตั งิ านส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู้ ความชานาญ ระบบ
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ความปลอดภัย ที่ดี ขาดมาตรการที่เ หมาะสมในการ
ควบคุมการใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมต่างๆ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ ในส่วนนายจ้างและลูกจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทางาน จึง
ไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายความสาคัญในการจัดการให้มี
การดาเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และการ
จัดการสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสมขึน้ ในการประกอบอาชีพใน
ชุมชน ดังนัน้ การพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
ผู้ป ฏิบ ัติง านระบบการบริห ารจัดการด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภั ย ที่ ดี และการเฝ้ าระวั ง การจั ด การ
สิ่ง แวดล้อ มในการท างานที่มีป ระสิท ธิภ าพ ซึ่ง เป็ น
มาตรการที่มีผลในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปญั หา
ดังกล่าวได้ แต่การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารการให้ความรู้
และการให้ค าปรึก ษาที่ถู ก ต้ อ งแก่ ผู้ป ระกอบอาชีพ ใน
ชุมชน และยังไม่มกี ารให้ความสนใจในเรื่องการส่งเสริม
ด้านการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานในสถานประกอบการอาชีพ
ในชุมชนเท่าทีค่ วร
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจศึก ษาและพัฒนารูปแบบการ
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานสาหรับ อุ ต สาหกรรมครัว เรือ นในภาคใต้
เพื่อ น าไปสู่ก ารน าไปใช้ ใ นการปฏิบ ัติใ นการประกอบ
อาชีพ โดยเฉพาะโรงงานอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ก หรือ
อุตสาหกรรมครัวเรือนหรือ กลุ่ม อาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพ
ั ้ นเผา กลุ่มอาชีพโรงอิฐ กลุ่มอาชีพทอผ้า กลุ่ม
เครื่องปนดิ
อาชีพเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ และกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กระจูด
และกลุ่มอาชีพอื่นๆ ในภาคใต้ เพื่อจะเป็ นประโยชน์ต่อ
แรงงานในกลุ่ม ดัง กล่ า ว ซึ่ง ป จั จุ บนั มีจ านวนมาก และ
กระจายไปเกือ บทุ ก จัง หวัด ในภาคใต้ อีก ทัง้ ผู้ วิจ ัย มี
แนวคิดทีจ่ ะนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ไปปรับใช้ในการจัดการ
ั ญา
เทคโนโลยีแ ละการถ่ า ยทอดเทคโนโลยีจ ากภูมิป ญ
ท้องถิน่ ไทยในภาคใต้ จึงทาการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทางาน
และหลักการทางการยศาสตร์ในอุตสาหกรรมครัวเรือนใน
ภาคใต้ ทีก่ าลังประสบปญั หาทางด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย เพื่อนาไปสู่การถ่ ายทอดเทคโนโลยีใ น
ท้องถิน่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสามารถปรับใช้ความรูก้ บั วิถชี วี ติ
ในท้องถิน่ เพื่อสามารถป้องกันแก้ไขปญั หาทางด้านการ
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จัด การความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิ่ง แวดล้อ มใน
ท้องถิน่ ได้อย่างยังยื
่ น
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสารวจขัน้ ตอนที่มีอนั ตรายที่เกิดจากการ
ทางานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อ มในการท างานร่ ว มกับ การประเมิน ความเสี่ย ง
ทางการยศาสตร์สาหรับอุตสาหกรรมครัวเรือนในภาคใต้
2) เพื่อ ชี้บ่ ง อัน ตรายและประเมิน ความเสี่ย งจาก
สิง่ แวดล้อมในการทางานทีม่ ผี ลกับผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
3) เพื่อวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) ของ
อุบตั เิ หตุทส่ี ง่ ผลทีท่ าให้เกิดการบาดเจ็บจากการทางาน
4) เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการทางานและนา
ั
รูปแบบการเรียนรูแ้ ละการแก้ปญหาทางด้
านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยมาใช้อบรมผูท้ ท่ี างานในอุตสาหกรรม
ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย
3. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
1) การคัด เลือ กกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมครัว เรือ น/กลุ่ ม
อาชีพ/วิสาหกิจในภาคใต้ โดยใช้หลักการประเมินความ
เสี่ย งจากการทางานและทาการศึก ษา 5 กลุ่ มอาชีพ
ั ้ นเผา กลุ่มอาชีพโรง
ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพเครื่องปนดิ
อิฐ กลุ่มอาชีพทอผ้า กลุ่มอาชีพเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ และ
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กระจูด
2) ประสานงานกับอุตสาหกรรมครัวเรือนในภาคใต้
และศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น
3) ศึกษาและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มตัวอย่าง
โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมในการ
ทางานของกลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือนหรือกลุ่มอาชีพ และ
โดยสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก เพื่ อ หาพฤติ ก รรมที่ อ าจ
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทางาน และ
ศึกษาการเรียนรูท้ างด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของอุตสาหกรรมครัวเรือนในภาคใต้ โดยแบ่งรายละเอียด
ของการดาเนินงานดังนี้
3.1) สารวจสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อการ
ค้นหาและวิเคราะห์ปญั หาการยศาสตร์ และศึกษาข้อมูล
ทางด้านการยศาสตร์อ่นื ๆ ได้แก่ ท่าทางหรืออิรยิ าบถใน
การทางาน ความซ้าซากในการทางาน เป็ นต้น
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3.2) ใช้ เ ทคนิ ค การท าความเข้ า ใจกั บ กลุ่ ม
อุตสาหกรรมครัวเรือนเกี่ยวกับ ปญั หาด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
3.3) ขัน้ การดาเนินงาน ประชุมกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้และแก้ปญั หาทางด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย ที่ไ ด้ พ ัฒ นาขึ้น มาในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
ครั ว เรื อ น วิ เ ค รา ะห์ ป ัญ ห าร่ วม กั บ ก ลุ่ ม พนั ก ง า น
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความ
ปลอดภัย (JSA) เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหา
และหาแนวทางในการแก้ไขปญั หาด้วยตนเอง โดยผูว้ จิ ยั
ทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนา
4) ขัน้ ติด ตามและประเมิน ผล เพื่ อ หาข้อ สรุ ป และ
ประเด็นทีต่ อ้ งการปรับปรุง จากกลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือน
เพื่อ ให้ ไ ด้ รู ป แบบที่เ หมาะสม ซึ่ ง การประเมิน ผลการ
ดาเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านอาชีวอนา
มัย ความปลอดภัย และปญั หาสุขภาพจากการทางานก่อน
และหลัง ด าเนิ น การตามรู ป แบบในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
ครัวเรือน
4. กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัย อาชีว
อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน ส าหรั บ
อุตสาหกรรมครัวเรือนในภาคใต้ ผู้วิจยั ดาเนินการวิจยั
ปฏิบตั แิ บบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research:
PAR) โดยอาศัยวิธกี ารศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research Method) และเทคนิคกระบวนการเรียนรูแ้ บบมี
ส่วนร่วม (Participatory Learning Technique) โดยผูว้ จิ ยั
ได้ประยุกต์รูปแบบของ กาญจนา นาถะพินธุ และ คณะ
[2] และ รูปแบบของ วิทยา เมฆขา และ บัญนษร สันฐาน
[5], [6] แสดงดังรูปที่ 1
5. ผลการวิจยั
ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ด้วยการปฏิบตั ิแบบมีส่วน
ร่วม โดยอาศัยเทคนิคกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม
และวิธกี ารศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามทีศ่ กึ ษาพบว่า
5.1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับปั ญหาด้านการยศาสตร์และ
ปัญหาสุขภาพ
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จากการศึก ษาปญั หาด้า นการยศาสตร์และปญั หา
สุขภาพของพนักงานของกลุ่มอาชีพ จานวน 5 กลุ่มอาชีพ
พบว่าจากพนักงานผูป้ ระกอบอาชีพ ร้อยละ 75 มีปญั หา
ั หาสุ ข ภาพหรือ โรคจากการ
ด้า นการยศาสตร์แ ละป ญ
ั หาด้า นการยศาสตร์แ ละป ญ
ั หา
ท างาน โดยพบว่ า ป ญ
สุขภาพทีพ่ บมากคือ ท่าทางในการทางานและอิรยิ าบถที่
ไม่เหมาะสมในการทางาน พนักงานทางานด้วยท่าทางที่
ซ้ า ๆ และต่ อ เนื่ อ งเป็ น เวลานานๆ ท าให้ เ กิด อาการ
เจ็บปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดหลัง ปวด
เอว ปวดไหล่ ปวดมือ ปวดแขน ปวดมือ และจากการเก็บ
ข้ อ มู ล พบว่ า พนั ก งานมี อ าการเมื่ อ ยล้ า อ่ อ นเพลี ย
เนื่องจากการทางานเป็ นระยะเวลานานๆ ต่อเนื่อง และ
จากกลุ่มอาชีพ 5 กลุ่มอาชีพ พบว่าพนักงานผู้ประกอบ
ั ้ นเผา กลุ่มอาชีพเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ร้อย
อาชีพเครื่องปนดิ
ละ 71 และร้อยละ 67 ตามลาดับ เคยได้รบั บาดเจ็บและ
อุบตั ิเหตุจากการทางาน โดยพบว่าประเภทของการเกิด
การบาดเจ็บและอุบตั ิเหตุเนื่องมากจากการถูกของมีคม
บาด และเสี้ย นไม้ไ ผ่ ทิ่ม แทง และการสะดุ ด สิ่ง ของใน
ระหว่างการทางาน
5.2 การเรีย นรู้ปั ญ หาร่ว มกัน แนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหา และผลการดาเนิ นงานตามรูปแบบ
จากการประชุมแบบมีสว่ นร่วมของพนักงานในแต่ละ
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมครัว เรือ น ตามขัน้ ตอนรู ป แบบการ
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อม
ั หาร่ว มกันและ
ในการท างาน เพื่อให้เ กิดการเรียนรู้ป ญ
การแก้ไขปญั หาร่วมกัน พบว่า
1) การมองปญั หาด้านการยศาสตร์และปญั หาด้าน
สุขภาพจากการทางาน ทาให้พนักงานเรียนรูถ้ งึ ด้านการย
ศาสตร์ ปญั หาสุขภาพ และความปลอดภัยทีเ่ กิดจากการ
ทางานทีเ่ คยเป็ นและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดว้ ยกัน
2) การวิเ คราะห์ง านเพื่อ ความปลอดภัย (Job
Safety Analysis ; JSA) โดยการแบ่งงานเป็ นขัน้ ตอน
ั หา และ
ค้น หาอัน ตรายหรือ แนวโน้ ม ของการเกิด ป ญ
กาหนดวิธกี ารป้องกันและแก้ไขปญั หาในแต่ละขัน้ ตอน
3) การหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปญั หา
ร่วมกัน เป็ นการกาหนดกิจกรรมทีจ่ ะสามารถนาไปปฏิบตั ิ
ั หาสุข ภาพ
เพื่อ น าไปสู่ม าตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขป ญ
อนามัย ของพนัก งานกลุ่ม อาชีพ ดัง กล่า ว โดยสรุ ปสิ่ง ที่

ผู้ วิจ ัย และกลุ่ ม อาชีพ มองเห็น ด้ ว ยกัน มีกิจ กรรมที่จ ะ
สามารถดาเนินการได้ทงั ้ 5 กลุ่มอาชีพ มีดงั นี้คอื
1) การปรับปรุงวิธกี ารทางาน สถานที่ทางาน และ
สิง่ แวดล้อมในการทางาน
2) การอบรมให้ความรูก้ บั กลุม่ อาชีพเกีย่ วกับวิธกี าร
ทางานทีถ่ ูกหลักการยศาสตร์และการป้องกันอันตรายจาก
การทางาน
3) การส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกาลังกาย หรือ
การบริหารร่างกายร่วมกันในกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพ
กิจกรรมทีไ่ ด้กาหนดขึน้ โดยกลุ่ม อาชีพ มีกจิ กรรมที่
กลุ่มอาชีพสามารถนาไปดาเนินการได้เอง และต้องการ
ความรูเ้ พิม่ เติม เพื่อให้เกิดการประยุกต์และการปฏิบตั ิท่ี
ั หาได้ โดยการ
สามารถพัฒ นา ป้ องกัน และแก้ไ ขป ญ
ปรับปรุงวิธกี ารทางาน ผูว้ จิ ยั ใช้หลักการยศาสตร์ สาหรับ
ประเด็นการปรับปรุงสถานทีท่ างานและสิง่ แวดล้อมในการ
ทางานนัน้ โดยผูว้ จิ ยั ได้แนะนาวิธกี ารปรับปรุงสภาพการ
ท า ง า น ใ น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข น า ด เ ล็ ก ( Work
Improvement in Small Enterprises; WISE) ซึง่ เป็ น
เทคนิคที่แนะนาโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศใน
การปรับปรุงสาหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก และใช้
กิจกรรม 6ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้าง
นิสยั และสุขภาพ) พบว่าการใช้กจิ กรรม 6ส จะทาให้เกิด
ความเข้าใจในการปฏิบตั ิท่งี ่ายกว่า เริม่ ดาเนินการจาก
การสะสางแยกแยะสิง่ ทีต่ ้องการและไม่ต้องการ ส่งผลให้
การจัดวางสิง่ ของสถานที่ทางานเป็ น ระเบียบเรียบร้อ ย
สะดวกในการนาไปใช้ต่อไป จากนัน้ ทาความสะอาดจะทา
ให้ ไ ด้ ผ ลให้ ส ถานที่ท างานสุ ข ลัก ษณะตามมา อีก ทัง้
ส่งเสริม พนักงานทุกคนออกกาลังกายตอนเช้าก่อนเข้า
ทางานและช่วงระหว่างทางาน ประมาณ 10 นาที เป็ น
การส่งเสริมสุขภาพพนักงานและการเปลีย่ นอิรยิ าบถของ
ท่ า ทางการท างาน โดยให้ทุ ก คนท ากิจ กรรม 6ส เป็ น
ประจ าทุ ก วัน การอบรมให้ความรู้ก ับ กลุ่ ม อาชีพ ในการ
ป้องกันอันตรายจากการทางาน โดยทัวไปกลุ
่
่มอาชีพต้อง
มีการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับอันตรายจากการทางานและ
มีความต้องการทราบถึงวิธีการในการป้องกันอัน ตราย
จากการทางาน โดยเน้นทีเ่ นื้อหาเกีย่ วกับการป้องกันการ
เจ็บปว่ ย การปวดกล้ามเนื้อตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
ซึ่ง เป็ น การเจ็บ ป่ ว ยที่พ นั ก งานเป็ น อยู่ แ ล้ ว หรือ ก าลัง
ประสบอยู่ในปจั จุบนั
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สิ่ งแวดล้อมในการทางาน
/ผู ฏ ต
(เช่น คน เครื่ องมือ อุปกรณ์ วัสดุ สภาพแวดล้อม อื่นๆ)

โ /
ผด ต/ ญห ด
- ท่าทางในการทางาน
- ความซ้ าซากของงาน
- ระยะเวลาในการทางาน
- สิ่ งแวดล้อมที่ทาให้เกิดโรค

ยศ สต ์

ต หต
- ขาดความระมัดระวัง
- ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
- แต่งกายไม่เรี ยบร้อย
- สภาพแวดล้อม /5ส ไม่ดี

โรค/การบาดเจ็บจากการทางาน/อุบตั ิเหตุ
ผลกระทบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทางาน
รู ปแบบการแก้ปัญหาแบบมี ส่วนร่ วมในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
การค้นหาสภาพของปั ญหาจากการทางานร่ วมกันในกลุ่ม พนักงาน
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)
การปรั บปรุ งการทางานในอุ ตสาหกรรมขนาดเล็กและครัวเรื อน (WISE)
การถ่ายทอดความรู ้พ้ืนฐานสาหรั บกลุ่มอาชี พ

ความเสี่ ยงลดลง/ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความปลอดภัยในการทางาน
การปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมในการทางาน / การปรับปรุ งวิธีการทางานที่ปลอดภัย
การปฏิ บตั ิงานในสถานที่ทางานที่ปลอดภัย / ถ่ ายทอดความรู้ ทางด้านอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน

ั
รูปที่ 1 รูปแบบการเรียนรูแ้ ละในการแก้ไขปญหาด้
านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน [3,] [5], [6]
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สาหรับการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกาลังกาย
หรือ การบริห ารร่ า งกายร่ ว มกัน ในกลุ่ ม อาชีพ นั น้ เป็ น
ความต้องการของกลุ่มอาชีพที่ต้องการให้นักวิจยั เข้าไป
สอนท่าทางในการบริหารร่างกายที่จะสามารถแก้ปญั หา
เรื่อ งการปวดเมื่อ ยร่ า งกายที่เ กิด จากการท างาน และ
ผู้วิจยั ได้เข้าไปให้คาแนะนาในการดาเนินการปรับปรุ ง
แก้ไขในการทางานในกลุ่มอาชีพ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ประเมิน
ผลการดาเนิน งานในการแก้ไขปญั หาด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของกลุ่มอาชีพเป็ นระยะๆ โดยใช้วธิ ี
ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสังเกต ซักถามเชิง
ลึก และบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
ทางาน ซึง่ ได้ผลการดาเนินงานของแต่ละกลุ่มอาชีพดังนี้
1) ผลการด าเนิ นงานในกลุ่ ม อาชี พ เครื่อ งปั ้น
ดิ นเผา จากการประชุมพนักงานพบว่าปญั หาสุขภาพที่
ั หา
ส าคัญ ของกลุ่ ม อาชีพ ท าเครื่อ งป นั ้ ดิน เผา คือ ป ญ
สุ ข ภาพจากการท างานที่ มี ท่ า ทางในการท างานไม่
เหมาะสม การทางานทีม่ กี ารใช้กล้ามเนื้อและออกแรงทีม่ ี
การทางานติดต่อกันเป็ นเวลานานๆ ซึ่งเป็ นสาเหตุของ
การปญั หาสุขภาพ เช่น การปวดหลังส่วนล่าง กล้ามเนื้อ
มือ ไหล่ และแขน ส่วนใหญ่จะมีการทางานทีเ่ หมือนกัน
ส่วนปญั หาเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมของการทางาน
ั หาควัน ไฟที่เ กิด จากการใช้ก ะลามะพร้า วเป็ น
คือ ป ญ
เชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลให้คนงานแสบตา เจ็บตา และหายใจ
ไม่ค่อยสะดวก
ข้ อ วิ จารณ์ และข้ อ เสนอแนะ ของผู้ วิ จั ย มี
ความเห็นว่าเนื่องจากงานประเภทนี้มกี ารแบ่งหน้ าที่ใน
ั หาที่เ กิด ขึ้น ในแต่ ล ะคนต่ า งกัน
การท างาน ท าให้ ป ญ
ผู้วิจยั จึง ให้ข้อ คิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทางาน
ตามลักษณะงาน ปญั หาทีพ่ บส่วนใหญ่พนักงานมีปญั หา
ด้านสุขภาพทีเ่ กิดอาการปวดตามอวัยวะของร่างกายที่มี
การทางานซ้าท่าทางเดิมๆ เป็ นเวลานานๆ ได้แก่ ปวด
หลังส่วนล่าง มือ ไหล่ แขน และขา นักวิจยั ได้อบรมให้
ความรูก้ บั พนักงานโดยมีผู้เข้ารับการสาธิตและฝึ กอบรม
ประมาณ 13 คน โดยอบรมให้ค วามรู้เ รื่องท่ าทางที่
เหมาะสมในการทางาน เสนอแนะให้มชี ่วงพักระหว่างการ
ทางาน และการส่งเสริมสุข ภาพด้วยการบริหารร่างกาย
เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยและความผิดปกติทางระบบ
โครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทางาน
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2) ผลการด าเนิ นงานในกลุ่ ม อาชี พ โรงอิ ฐ ใน
กลุ่มอาชีพนี้การทางานขึน้ อยู่กบั ความต้องการสินค้าของ
ตลาด และการขึ้น รู ป อิฐ จะใช้เ ครื่อ งจัก รเป็ น หลัก ซึ่ง
คนงานต้องทางานหลังจากเครื่องจักรขึน้ รูปอิฐเสร็จแล้ว
โดยกระบวนการผลิต เริ่ม ตัง้ แต่ ค นงานเตรีย มวัต ถุ ดิบ
ป้อนเข้าเครื่องขึ้นรูป จากกนัน้ เครื่องจักรจะขึ้นรูปแบบ
ตามแบบที่ต้องการ และคนงานเคลื่อนย้ายอิฐที่ผ่านการ
ขึน้ รูปไปผึ่งในโรงเรือนเพื่อรอเข้าเตาเผาต่อไป จากการ
ประชุมพบว่าปญั หาสุขภาพทีส่ าคัญของกลุ่มอาชีพโรงอิฐ
คือพนักงานทางานด้วยท่าทางทีไ่ ม่เหมาะสม การทางาน
ที่มีการใช้ก ล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะที่มีการ
ทางานติดต่อกันเป็ นเวลานานๆ เช่น กล้ามเนื้อมือ ไหล่
ั หาเกี่ย วกับ สภาพแวดล้อ มของการ
และแขน ส่ว นป ญ
ทางานคือ มีฝนุ่ มาก
ข้ อ วิ จ ารณ์ แ ละข้ อ เสนอแนะของผู้วิ จ ัย โดยมี
ความคิด เห็น ว่ า กิจ กรรมการบริห ารร่ า งกาย เพื่อ ให้
พนักงานได้เห็นความสาคัญของการออกกาลังกายและ
การบริหารร่างกายก่อนการปฏิบตั ิงาน ซึง่ จะนาไปสู่การ
ป้ องกัน การเจ็บ ปวดหรือ การเกิด โรคจากการท างาน
ผู้ วิ จ ั ย ได้ จ ั ด อบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นการยศาสตร์ แ ละ
ผลกระทบจากการท างานด้ ว ยท่ า ทางที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
อันตรายจากการทางานและการป้องกันให้กบั กลุ่มอาชีพ
โรงอิฐ เพื่อให้ตระหนักเกิดความรู้และสามารถนาไปใช้
ปรับ ปรุ ง การท างานด้ ว ยตนเอง นอกจากนี้ ผู้ วิ จ ัย ได้
อธิ บ ายประกอบการสาธิ ต ในการคลายและเหยี ย ด
กล้ามเนื้อ ซึง่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้สาหรับการบริหาร
ร่างกายก่อนและหลังการทางานได้
3) ผลการดาเนิ นงานในกลุ่มอาชี พทอผ้า จาก
การประชุมพบว่าปญั หาสุขภาพทีส่ าคัญของกลุ่มอาชีพนี้
ั หาการปวดตามอวัย วะส่ ว นต่ า งๆ ของร่ า งกาย
คือ ป ญ
เนื่ อ งจากต้ อ งนั ง่ ทอผ้ า เป็ น เวลานานๆ หลัง จากการ
ั หาและการวิเ คราะห์ง านเพื่อ
ประชุ ม เพื่อ หาสภาพป ญ
ความปลอดภัย รวมถึงการกาหนดกิจกรรมที่ต้องการให้
ผู้วิจยั เข้าไปช่ วยดาเนินการนัน้ ปรากฏว่ากลุ่มอาชีพ นี้
ต้องการให้ผูว้ จิ ยั อบรมท่าทางในการบริหารร่างกายเพื่อ
ช่วยแก้ปญั หาในเรื่องการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของร่างกาย
จากการทางาน นักวิจยั ได้สาธิตการส่งเสริม สุขภาพด้วย
การบริหารร่างกายโดยการคลายและยืดกล้ามเนื้อ มีผเู้ ข้า
รับการสาธิตและฝึ กอบรมประมาณ 17 คน โดยผูว้ จิ ยั ได้
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แจกเอกสารคู่ มือ ฝึ ก ดัง กล่ า วให้ ก ับ พนั ก งานเพื่อ ให้ ผู้
ประกอบอาชีพ สามารถใช้ท บทวนและปฏิบ ัติไ ด้ด้ ว ย
ตนเอง ในกลุ่ ม ผู้ร ับ การอบรมได้เ ลือกตัวแทนที่จ ะเป็ น
ผู้ น ากลุ่ ม ในการน าการบริห ารร่ า งกาย โดยได้ มีก าร
ปฏิบตั กิ ารบริหารร่างกายสม่าเสมอเป็ นประจาสัปดาห์ละ
หลายวันที่สถานที่บริเ วณกลุ่มทอผ้า และเมื่อเสร็จจาก
การบริหารร่างกายแล้วก็จะมีการเต้นแอโรบิคต่ อทาให้
กิจกรรมการรวมกลุ่มนี้ได้รบั ความสนใจอย่างมาก บางคน
จะบริหารร่างกายอยู่กบั บ้านโดยดูตามคู่มอื ทีแ่ จกไป โดย
สรุ ป จากการติด ตามผลการด าเนิ น งานปรากฎว่ า การ
บริห ารร่ างกายโดยการคลายและยืดกล้ามเนื้อ จะช่ว ย
แก้ปญั หาอาการปวดเมื่อยร่างกายที่เคยเป็ นอยู่ให้หาย
หรือเบาบางลงได้
ข้อวิ จารณ์ และข้อเสนอแนะของผู้วิจยั จากการ
ประชุมกลุ่มได้ข้อสรุปว่าชาวบ้ านให้ความสาคัญในการ
บริหารร่างกายและออกกาลังกาย ถึงแม้ว่าในบางฤดูกาล
ที่มีภ ารกิจ ด้ า นอื่น เช่ น การท านา ท าสวน ไม่ มีก าร
ปฏิบตั ิการบริหารร่า งกายร่วมกัน แต่ ก็ยงั มีก ารบริหาร
ร่างกายกันเองทีบ่ า้ น และจากการติดตามผู้ทป่ี ฏิบตั อิ ย่าง
สม่ าเสมอ พบว่า ให้ผลที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่ง จะกระตุ้นให้มี
การส่ ง เสริม สุ ข ภาพโดยการบริห ารร่ า งกายและเห็น
ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั มากขึน้ ประกอบกับงานทอผ้าจะมีการ
ทาเฉพาะในกลุ่มสตรีเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ความสัมพันธ์
ภายในกลุ่มอาชีพนี้ค่อนข้างจะดี
4) ผลการดาเนิ นงานในกลุ่มอาชี พเฟอร์นิเจอร์
ไม้ไผ่ ลักษณะการทางานของแรงงานในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
แรงงานท างานด้ ว ยวิ ธี ก ารและท่ า ทางผิ ด ธรรมชาติ
โดยทัวไปลั
่
กษณะงานพนักงานต้องใช้แรงมาก นัง่ ยืน
ทางานทีไ่ ม่ถูกตามหลักการยศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลต่อปวด
เมื่อย การเจ็บป่วย และอุบตั ิเหตุ จากการทางาน ซึ่งจะ
ส่งผลต่ อการท างาน ระบบการทางานของกลุ่ม อาชีพ นี้
ค่าจ้างจะเป็ นแบบจานวนผลิตภัณฑ์ทท่ี าได้ ถ้าพนักงาน
ขยันจะได้ค่าจ้างมาก โดยพนักงานสามารถหยุดพักได้
ตลอดเวลาเมื่อเกิดความล้า
จากแบบสอบถามและข้อมูลจากการประเมินความ
เสีย่ งทางการยศาสตร์ พบว่าพนักงานมีปญั หาด้านการย
ศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะเป็ นการปวด
เมื่อยลาตัว ปวดเอว ปวดหลัง และอุบตั เิ หตุจากเสีย้ นไม้
ทิม่ แทง ผูว้ จิ ยั จึงได้อธิบายประกอบการสาธิตในการคลาย
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และเหยียดกล้ามเนื้อ และความปลอดภัยในการทางาน
สามารถประยุกต์ใช้สาหรับการบริหารร่างกายก่อนและ
หลั ง การท างาน ซึ่ ง ได้ ใ ช้ ก ั บ กลุ่ ม อาชี พ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ไ ผ่ มีผู้ เ ข้ า รับ การสาธิ ต และฝึ ก อบรม
ประมาณ 15 คน และผู้วิจยั ได้แ จกเอกสารคู่มือการ
ฝึ ก อบรมดัง กล่ า วเพื่อ ให้สามารถทบทวนและสามารถ
ปฏิบตั ิด้วยตนเองได้ และพนักงานมีการรวมตัวกันเพื่อ
ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอในตอนเช้าก่อนทางานและ
ช่ว งระหว่ า งการท างาน เมื่อ ลดการนัง่ ยืน ท างานด้ว ย
ท่าทางที่ซ้าๆ เป็ นเวลานานๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
การแก้ไขปญั หาสุขภาพ ภายหลังการติดตามการบริหาร
ร่างกายของพนักงาน ได้ขอ้ คิดเห็นว่าการบริหารร่างกาย
ที่ไ ด้ ป ฏิบ ัติ ต ามค าแนะน าของผู้ วิจ ัย สามารถช่ ว ยลด
อาการปวดเมื่อยเจ็บปวดร่างกายจากการทาได้ อย่างน่ า
พอใจและช่วยส่งผลดีต่ อร่างกายที่พ ร้อมทางาน อีกทัง้
ช่วยให้การทางานกระฉับกระเฉงมากขึน้
ข้ อ วิ จ ารณ์ แ ละข้ อ เสนอแนะของผู้วิ จ ัย โดยมี
ความคิด เห็น ว่ า กิจ กรรมการบริห ารร่ า งกายและการ
ทางานที่ป ลอดภัย เพื่อให้พนักงานได้เ ห็นความสาคัญ
ของการออกกาลังกายและการบริหารร่างกายก่อนการ
ปฏิบตั ิเพื่อส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและการทางานที่
ปลอดภัย ผู้วิจยั ได้จดั อบรมให้ความรู้ด้านการยศาสตร์
และผลกระทบจากการท างานด้ว ยท่ า ทางที่ไ ม่ ถู ก ต้อ ง
เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการทางานและการตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการทางาน
5) ผลการดาเนิ นงานในกลุ่มอาชี พผลิ ตภัณฑ์
กระจูด เนื่องจากกลุ่มอาชีพต้องการให้ผู้วจิ ยั ช่วยสอน
วิธกี ารในการบริหารร่างกายเพื่อช่วยแก้ปญั หาการปวด
กลั ง ส่ ว นล่ า ง ปวดเมื่ อ ยหลั ง โดยผู้ วิ จ ั ย ได้ อ ธิ บ าย
ประกอบการสาธิตในการคลายและเหยียดกล้ามเนื้อซึ่ง
สามารถประยุกต์ใช้สาหรับการบริหารร่างกายก่อนและ
หลังการทางาน ซึ่งได้ใช้กบั กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กระจูด
มีผู้เข้ารับการสาธิตและฝึ กอบรมประมาณ 16 คน โดย
ผู้วิจ ัยได้แ จกเอกสารคู่มือการฝึ ก อบรมดัง กล่ าวเพื่อให้
สามารถทบทวนและสามารถปฏิบตั ิด้วนตนเองได้ โดย
ระยะแรกได้มีก ารรวมตัว กัน เพื่อ ออกก าลัง กายอย่ า ง
สม่าเสมอในตอนเย็นหลังเลิกงานแต่ดว้ ยแรงงานหลายคน
ติดภารกิจส่วนตัวบ้าง ติดงานบ้านบ้าง ทาให้พนักงานมา
ออกกาลังกายไม่ค่อยสม่าเสมอ ผูว้ จิ ยั จึงกระตุ้น พนักงาน
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ให้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดการ
ั หาสุ ข ภาพ ท าให้ ก ลุ่ ม พนั ก งานและชาวบ้ า น
แก้ ป ญ
ใกล้เ คีย งได้ร วมกลุ่ ม กัน ออกก าลัง กายโดยการเต้น แอ
โรบิคทีล่ านกีฬาของหมู่บา้ นในช่วงตอนเย็น เพื่อส่งเสริม
สุขภาพอย่างยังยื
่ น สาหรับพนักงานบางคนทีม่ คี รอบครัว
แล้วและไม่ค่อยมีเวลาว่าง ก็ได้นาท่าการบริหารร่างกายที่
ได้รบั การฝึ กสอนไปใช้ในการบริหารร่างกายตามลาพัง
เองที่บ้า น และพนัก งานได้ใ ห้ข้อ คิด เห็นว่ า การบริห าร
ร่างกายทีไ่ ด้ปฏิบตั อิ ยู่นนั ้ สามารถช่วยลดอาการปวดเมื่อย
ร่างกายจากการทางานได้
ข้ อ วิ จ ารณ์ แ ละข้ อ เสนอแนะของผู้วิ จ ัย โดยมี
ความคิดเห็นว่ากิจกรรมการบริหารร่างกายนัน้ พนักงาน
กลุ่มอาชีพสามารถทาได้เองที่บ้าน เพียงแต่ให้พนักงาน
ได้รบั ความรู้ในวิธกี ารบริหารร่างกายและสามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้ สาหรับความสม่ าเสมอในการปฏิบตั ินนั ้ ขึน้ อยู่
กับระดับความรุนแรงของปญั หาการปวดเมื่อยของแต่ละ
คนและความสม่าเสมอของการบริหารร่างกาย ซึง่ ในผูท้ ม่ี ี
การปฏิบตั ิเป็ นประจานัน้ ส่วนหนึ่งต้องการแก้ไขปญั หา
จากการปวดเมื่อ ยร่ า งกายที่เ ป็ น อยู่ จากผลของการ
ปฏิบตั ิท่ไี ด้ผลดีต่อร่างกาย ซึ่งจะต้องมี ก ารกระตุ้นและ
ชีใ้ ห้เห็นความสาคัญของการบริหารร่างกาย เพื่อส่งเสริม
สุข ภาพร่ า งกาย ซึ่ง จะน าไปสู่ก ารป้ องกัน มากกว่า การ
แก้ปญั หา
จากผลการด าเนิ น งานวิ จ ัย โดยรวมพบว่ า การ
ปรับปรุงสภาพการทางานด้วยการนาหลักการยศาสตร์
(Ergonomics) ไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการปรับ ปรุ ง การ
ท างาน เช่ น ผู้ท างานที่มีอ าการปวดบริเ วณเอว หลัง
ส่วนล่าง ไหล่ และข้อมือ เนื่องจากการนัง่ ด้วยท่าทางเดิม
ซ้าๆ เป็ นเวลานาน และการเคลื่อนไหวของมือและไหล
จ า ก ท่ า ท า ง ก า ร ท า ง า น โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก ลุ่ ม อ า ชี พ
ั ้ นเผา กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กระจูด และกลุ่ม
เครื่องปนดิ
ทอผ้ า ผู้วิจ ัย ได้เ สนอแนะแนวทางการแก้ ไ ขโดยการ
แนะนาให้พนักงานเปลี่ยนอิรยิ าบถในการทางานบ่อยๆ
และปรับเปลีย่ นท่าทางในการทางานไม่ให้ทางานท่าทาง
เดิมๆ อย่างต่ อเนื่อง ในส่วนของท่าทางในการทางานมี
พนัก งานหลายคนที่มีการปรับปรุง ที่นัง่ และโต๊ ะ ทางาน
เพื่อ ให้ นั ง่ สบายขึ้น ไม่ ป วดหลัง และปรับ ท่ า ทางการ
ทางานทีส่ ามารถลดการต้องก้มหลังขณะทางาน โดยการ
ปรับ ระดับ หน้ า งานให้ เ หมาะสมขึ้น และปรับ เปลี่ย น
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พฤติกรรมหรือรูปแบบการทางานในลักษณะที่ส่งผลให้
เกิดความเสี่ยงทางการยศาสตร์และระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ
6. สรุปการวิ จยั
จากการศึก ษาและปรับปรุง ผลการใช้รูป แบบการ
เรียนรูแ้ ละการแก้ปญั หาทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทางานในอุตสาหกรรมครัวเรือน โดยการ
ใช้เ ทคนิ ค วิธีก ารต่ า งๆ ในกลุ่ ม อาชีพ ทัง้ 5 กลุ่ ม อาชีพ
การน าความรู้ ท่ี ไ ด้ ร ั บ จากขัน้ ตอนต่ า งๆ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้
ประโยชน์ ใ นการท างานเพื่อให้เ กิด ความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพในการทางาน จะขึน้ กับปจั จัยสาคัญดังนี้
1) ลักษณะของงาน จากความแตกต่างของลักษณะ
งาน ขัน้ ตอนการทางาน และสภาพแวดล้อมในการทางาน
สาหรับบางประเภททีม่ ลี กั ษณะหรือข้อจากัดของงาน เช่น
ั ้ น เผา จะมีป ญ
ั หาเรื่อ งแสง
ในกลุ่ มอาชีพท าเครื่อ งปนดิ
สว่างไม่เพียงพอต้องใช้สายตาในการเพ่งและมีควันไฟทา
ให้แสบตา ส่วนขัน้ ตอนการเขียนลาย การแก้ไขปญั หา
เรื่องแสงสว่างที่ไ ม่เพียงพออาจปรับ ปรุงได้โ ดยการยก
ั ้ นนามาเขียนลายในด้านนอกๆ ที่มแี สงสว่าง
เครื่องปนดิ
ั ้ ่มีขนาดเล็ก
เพียงพอ ก็จะสามารถทาได้เฉพาะงานปนที
ั ้ ม่ ขี นาดใหญ่กย็ ากในการยกย้ายและ
เพราะถ้าเครื่องปนที
ั ้ ารุดเสียหายได้ รวมทัง้ เสียเวลาใน
อาจส่งผลให้งานปนช
การเคลื่อ นย้ า ยงาน ซึ่ง อาจจะส่ ง ผลต่ อ การบาดเจ็ บ
เมื่อยล้าได้ ในการแก้ไขนัน้ ทาได้โดยจะต้องเน้ นในการ
ปรับปรุงทีจ่ ุดทางานของแต่ละคน และปรับสภาพแสงให้
เพียงพอในการทางาน
2) ความสัมพันธ์ในกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพ การปรั บ
ปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานทีต่ อ้ งการทางานร่วมกัน
จาเป็ นต้องได้รบั ความร่วมมือจากทุกๆ คน ความสัมพันธ์
ของผู้ท างานในกลุ่ ม ที่ท าด้ว ยกัน จึง มีค วามสาคัญ มาก
โดยทัวไปคนงานจะมี
่
ความรู้จกั คุ้นเคยกัน แต่ในแง่ของ
การทางานแล้ว จะเป็ นการทางานแบบต่างคนต่างทาไม่
ยุ่งเกี่ยวกัน เมื่อบางคนมีการดูแลสภาพงานดี แต่คนอื่น
รอบข้างไม่ให้ความสนใจ ทาให้เกิดสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ไ ม่ เ หมาะสม เกิด ผลกระทบต่ อ สุข ภาพทัง้ ต่ อ
ต น เ อ ง แ ล ะ ผู้ อ่ื น ไ ด้ ดั ง นั ้ น ใ น ก า ร ท า ง า น อ า ชี พ
อุตสาหกรรมครัวเรือน สิง่ ที่สาคัญในการแก้ไขปรับปรุง
สภาพแวดล้อมคือความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบ ัติ
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ร่วมกัน นอกจากนี้ในการทางานที่มกี ารทางานอยู่คนละ
สถานที่ก็จ ะไม่ ยุ่ ง เกี่ย วกัน กรณี น้ี จ ะให้เ จ้า ของกิจ การ
เป็ นผู้ริเริ่มในการชักจูง พนักงานเพื่อให้เกิดการยอมรับ
และปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง สภาพการท างานและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
3) ผลกระทบของปญั หา ระดับของปญั หาสุขภาพที่
พนักงานแต่ละคนได้รบั หรือเคยมีประสบการณ์ มาก่อน
จะเป็ น สิ่ง ส าคัญ ที่จ ะท าให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงแก้ไ ข
ปญั หา เช่น ปญั หาสุขภาพที่เกิดจากการใช้ท่าทางการ
ทางานทีไ่ ม่เหมาะสม การทางานทีไ่ ม่มรี ะยะพักงาน หรือ
การท างานติด ต่ อ กัน ที่น านเกิน ไป ในคนที่เ คยประสบ
ปญั หาการเจ็บปวดตามอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มที่
ั ้ นเผา
มีปญั หาปวดเมื่อยเรือ้ รัง เช่น กลุ่มอาชีพเครื่องปนดิ
และกลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูด ซึง่ พนักงานส่วนหนึ่งเคยได้รบั
การบ าบั ด รั ก ษา จะเห็ น ความส าคั ญ และมี ค วาม
กระตือรือร้นในการป้องกันและแก้ไขปญั หา โดยเฉพาะใน
ด้า นการส่ ง เสริม สุ ข ภาพมากกว่ า ในผู้ท่ีไ ม่ เ คยประสบ
ปญั หาจากการทางาน แต่อย่างไรก็ตามผลที่ได้จากการ
ประชุมกลุ่มอาชีพในการมองปญั หา การวิเคราะห์ปญั หา
ด้านความปลอดภัย ก็เป็ นส่วนที่สาคัญที่ท าให้ทุกคนที่
ประกอบอาชีพเดียวกันได้เกิดความตระหนักในอันตรายที่
เกิดจากการทางานได้ทราบปญั หาและความรุนแรงของ
ปญั หาทีเ่ กิดกับผูอ้ ่นื ทาให้เกิดการยอมรับและเห็นด้วยใน
การปรับปรุงการทางาน
7. อภิ ปรายผลการวิจยั
จากการศึก ษาและการพัฒ นารูป แบบการจัด การ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานในอุตสาหกรรมครัวเรือน จานวน 5 กลุ่มอาชีพ
พบว่ า พนัก งานต้อ งท างานด้ว ยอิริย าบถ และท่ าทางที่
ซ้าๆ ต่อเนื่องเป็ นเวลานานๆ ทาให้เกิดอาการเจ็บปวด
ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดหลัง ปวดเอว ปวด
ไหล่ ปวดมือ ปวดแขน ปวดมือ และในกลุ่มอาชีพ เช่น
ั ้ น เผา และกลุ่ ม อาชีพ ผลิต ภัณ ฑ์
กลุ่ ม อาชีพ เครื่อ งป นดิ
กระจูด พบว่าพนักงานมีอาการเมื่อยล้า อ่อนเพลียจาก
การทางานที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า 8 ชัวโมงต่
่
อวัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการประเมินความเสีย่ งทางการยศาสตร์
ของกลุ่มแรงงานทาไม้กวาดร่มสุข [7] พบว่าพนักงาน
ส่วนใหญ่จะนัง่ ทางานซึ่งคล้ายกับการวิจยั นี้ โดยพบว่า
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ลัก ษณะท่ า ทางการท างานที่เ สี่ย งในระดับ ที่ต้ อ งมี ก าร
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการยศาสตร์การทางานเพื่อ
ป้องกันความผิดปกติข องระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้ อ
และสอดคล้องกับผลการศึกษาปญั หาสุขภาพและสภาพ
แวดลอมในการท างานของช่ า งเชื่อ มโลหะด้ ว ยไฟฟ้ า
พบว่ามีปญั หาสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ของช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าซึง่ ท่าทางในการทางานส่วน
ใหญ่ เ ป็ น การนั ง่ และยื น ท างาน ผลการศึ ก ษาพบว่ า
พนักงานส่วนใหญ่จะเกิด การเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากอาการ
ปวดกล้ามเนื้อแขน รองลงมาคือ อาการปวดกล้ามเนื้อขา
ปวดหัวไหล่ และปวดตามหลัง ตามลาดับ [3] และการ
วิจยั นี้สอดคล้องกับผลการศึกษาความผิดปกติทางระบบ
กระดูก และกล้า มเนื้ อ ในกลุ่ ม อาชีพ อุ ต สาหกรรมสิ่ง ทอ
จังหวัดขอนแก่น [8] พบว่าจะเกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง
ไหล่ และคอ ตามลาดับ และงานวิจยั นี้สอดคล้องกับผล
การศึกษาความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
ของแรงงานกลุ่ ม ดัด เหล็ก ปลอกเสาระบบมื อ โยกซึ่ ง
ลัก ษณะงานต้ อ งใช้ มื อ ในการท างาน พบว่ า มี ค วาม
ผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อตามลาดับความ
รุนแรงดังนี้ ข้อมือ/มือ หลังส่วนล่าง และไหล่ [9].
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมในการทางานพบว่า
กลุ่ ม อาชีพ ส่ว นใหญ่ มีสภาพความไม่ เ หมาะสมในการ
ทางานด้านแสงสว่าง เสียง ฝุ่น ความร้อน ทีม่ ผี ลต่อการ
ทางาน ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การสารวจตรวจวัด สภาพการ
ทางานของผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนใน
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ค วามไม่ เ หมาะสมด้ า น
สภาพแวดล้อมหลายด้านซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของพนักงาน [2]
8. ข้อเสนอแนะ
1. การส่งเสริมสุขภาพในการทางาน ได้แก่ ความรู้
เกี่ ย วกับ การบริ ห ารร่ า งกาย ที่ ใ ช้ ใ นการผ่ อ นคลาย
กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย
2. ความรูท้ างด้านการยศาสตร์เกีย่ วกับท่าทางการ
ทางานทีเ่ หมาะสมในการทางาน การออกแรงทางาน และ
การยกของที่เหมาะสมและไม่ ส่งผลกระทบต่ อสุข ภาพ
การปรับระดับความสูงของหน้างานให้เหมาะสมกับการ
ท างาน รวมถึง ความรู้เ กี่ย วกับ การก าหนดระยะพัก ที่
เหมาะสมในช่วงการทางาน เป็ นต้น
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3. การจัดสภาพแวดล้อมในการทางานทีเ่ หมาะสม
ได้แก่ การระบายอากาศในบริเวณที่ทางาน การจัดแสง
สว่ า งที่เ หมาะสมกับ งาน อัน ตรายจากเสีย งและการ
ป้องกันอันตราย การป้องกันอันตรายจากสารเคมี เป็ นต้น
โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาคู่มอื ในการให้ความรูใ้ นเรื่องดังกล่าว
เพื่อ น าไปใช้ใ นการให้ค วามรู้แ ก่ ก ลุ่ ม ผู้ป ระกอบอาชีพ
อุ ต สาหกรรมครัว เรือ น (ได้ท าคู่ มือ ความรู้ 3 เรื่อ ง
ประกอบด้วย 1) คู่มอื การบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ 2)
คู่ มื อ การปรับ สภาพงานและท่ า ทางในการท างานที่
เหมาะสม และ 3) คู่มอื การปรับปรุงสถานทีท่ างานโดยใช้
กิจกรรม 6 ส
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บทคัดย่อ
การสมดุลสายการผลิตของกระบวนการประกอบชุดพืน้ ทีน่ งั ่ ของรถยนต์ ของบริษั ทตัวอย่างเป็ นการปฏิบตั งิ านซึง่
ใช้คนกับโรบอทปฏิบตั งิ านร่วมกัน ปจั จุบนั มีความต้องการของลูกค้าที่ 648 ชิน้ ต่อวันแต่กาลังการผลิตสามารถ
ผลิต ได้สูง สุ ด เพีย ง 500 ชิ้น ต่ อ วัน เพื่อ ท าการผลิต ให้ไ ด้ต ามเป้ าหมายที่ลู ก ค้า ต้ อ งการ งานวิจ ัย นี้ จึง มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิม่ ผลผลิตในสายการผลิตโดยลดเวลาการผลิตทีไ่ ม่จาเป็ น เครื่องมือทีใ่ ช้ในการดาเนินงานครัง้ นี้
ประกอบด้วย หลักการลดความสูญเปล่า 7 ประการ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ปญั หาและกาหนดแนวทางการปรับปรุง จากนัน้ จึงทาการลดรอบเวลา ด้วยหลักการศึกษาการ
ทางาน การจัดสมดุลสายการผลิต และเทคนิคการออกแบบอุปกรณ์จบั ยึด ผลการดาเนินการวิจยั พบว่าสามารถ
ควบคุมรอบเวลาการผลิตไม่ให้เกินจังหวะความต้องการของลูกค้าที่ 74.07 วินาที ได้ทุกขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ลด
รอบเวลาการผลิตรวมได้รอ้ ยละ 9.02 ลดชัวโมงการปฏิ
่
บตั งิ านในช่วงการทางานนอกเวลาได้ ผลิตภาพการผลิต
เพิม่ สูงขึน้ ร้อยละ 129.47 และสามารถเพิม่ กาลังการผลิตได้ 669 ชิน้ ต่อวัน
คาหลัก การเพิม่ ผลผลิต สมดุลสายการผลิต การออกแบบอุปกรณ์จบั ยึดชิน้ งาน
Abstract
A line balancing of the car seat aria assemblies process in the case study company that working by used
operators and robots together. The current demands of order are 648 pieces/day but the capacities are
500 pieces/day. So for increase a capacity to achieve the customer’s target this research is aim to
increase the productivity in production line by reduce unnecessary production times. The research tools
are the principle of 7 waste eliminating and 7 QC tools. Then collect data for problems analyzing and
determine the improvement planning. Then we decrease a cycle times by apply the work study principle,
production line balancing and jigs design. The research result found to the cycle time is controlled from
customer deployment at 74.04 sec in every process. The total cycle times are reduced to 9.02%, toe
over times are reduced, the productivity are increased to 129.47% and the capacity are increased to 669
pieces / day.
Keywords: productivity, line balance, Jigs and fixtures Design
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1. บทนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับโลก ในประเทศที่มี
กาลังการผลิตสูงสุด 2 ประเทศ คือ จีน และสหรัฐอเมริกา
โดยพิจารณาจากช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 พบว่า จีน
สามารถผลิตรถยนต์นงคิ
ั ่ ดเป็ นร้อยละ 25.38 ของปริมาณ
ทัง้ หมดและ สหรัฐอเมริกาสามารถผลิตรถยนต์นงั ่ คิดเป็ น
ร้ อ ย ล ะ 10.54 ข อง ป ริ ม า ณทั ้ง ห ม ด ใ นด้ า น ข อ ง
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ถือได้ว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่
ทางภาครัฐได้ให้การส่งเสริมสนับสนุ น โดยมีเป้าหมาย
อย่ า งชั ด เจน และต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะให้ ป ระเทศไทยเป็ น
ศู น ย์ ก ลางการผลิต และส่ ง ออกยานยนต์ ผลของการ
ดาเนินงานในแนวทางนี้ ทาให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
เติบโตขึน้ เป็ นลาดับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
พบว่ า มีบ ริษัทที่เ ป็ น สมาชิกของสภาอุ ต สาหกรรมยาน
ยนต์ทงั ้ สิน้ 43 บริษทั โดยบริษทั รถยนต์ในประเทศไทยที่
มีก ารขายในตลาดของประเทศสูง สุด 5 อัน ดับ คือ โต
โยต้า อีซูซุ ฮอนด้า ฟอร์ด และนิสสัน บริษทั ไทยซัมมิท
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด โอโตพาร์ท อินดัสตรี จากัด ตัง้ อยู่เลขที่
64/46 หมู่ท่ี 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
มีทุนจัดทะเบียน 500 ล้านบาท ปจั จุบนั มีพนักงาน 1,800
คน เป็ นบริษัท ที่ดาเนิ น ธุร กิจเกี่ยวกับ การผลิต ชิ้นส่ว น
รถยนต์ให้กบั ค่ายรถ มาสด้า ฟอร์ด นิสสัน และเชฟโรเลต
ซึง่ เป็ นกลุ่มบริษทั Auto Alliance Thailand
โดยปจั จุบนั ยอดขายรถฟอร์ดในประเทศไทยทาสถิติ
ใหม่ ซึ่ ง ได้ ร ับ ความนิ ย มอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากลู ก ค้ า ใน
ประเทศไทย ด้วยยอดขายในเดือนมีนาคม 2557 อยู่ท่ี
3,305 คัน เพิ่มขึน้ 28 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ท่แี ล้ว ส่งผลให้ในเดือนที่ผ่านมา ฟอร์ดมี
ยอดขายรวมประจ าเดือ นมีนาคม ในระดับ สูง ที่สุดเป็ น
ประวัติการณ์ โดยรถยนต์นัง่ ขนาดเล็กยอดนิยม ฟอร์ด
เฟี ยสต้า และรถกระบะที่สร้างนิยามใหม่ให้แก่ตลาดรถ
กระบะขนาด คอมแพ็ก ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ยงั คงเป็ น
ผลิต ภัณฑ์ห ลัก ที่ส่ง ผลให้ฟ อร์ด มีย อดขายในระดับ ที่ ดี
เยีย่ มในปี น้ี ยอดขายทีแ่ ข็งแกร่งในเดือนมีนาคม ยังส่งผล
ให้ฟอร์ดทาสถิติยอดขายต่ อไตรมาสในระดับสูงสุดเป็ น
ประวัตกิ ารณ์ โดยช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ฟอร์ดมี
ยอดขายอยู่ท่ี 9,961 คันเพิม่ ขึน้ 48 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ท่แี ล้ว จึงทาให้ใบสังซื
่ อ้ ชิน้ ส่วนทุก
ชิน้ เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้บริษัทผลิตชิ้นส่วนบางชิ้นไม่ทนั ตาม
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ความต้องการของลูกค้า ทาให้มกี ารเปิ ดทางานล่วงเวลา
โดยเฉพาะชิ้นส่วนพื้นนัง่ ของรถยนต์ ยี่ห้อ FORD รุ่น
FORD RANGER NEW ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ชิน้ ส่วนพืน้ นังของรถยนต์
่

ปจั จุบนั มีความต้องการลูกค้าอยู่ท่ี 15,552 ชิ้นต่ อ
เดือน ซึง่ ต้องผลิตให้ได้วนั ละ 648 ชิน้ แต่กาลังการผลิต
ของบริษทั สามารถตอบสนองได้เพียง 500 ชิน้ ต่อ 2 กะ
การท างาน (16 ชัว่ โมง) ผู้บ ริห ารจึง ต้อ งมการผลิต
ช่วงเวลาการทางานล่วงเวลา (Over Time) อีก 4 ชัวโมง
่
ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ต้องใช้
จานวนชัวโมงท
่
างานถึง 20 ชัวโมงท
่
างาน จึงจะสามารถ
ผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
ตารางที่ 1 ข้อมูลยอดการผลิตสายการผลิตตัวอย่าง ปี พ.ศ.2557
Sep.
Plan/Day
Actual
Day/Date
(Cap/Day)
Hr./ Day
Man/Day

ม.ค.
15,552
15,648
24
652
20
6

ก.พ.
15,552
15,720
24
655
20
6

พ.ค.
15,552
15,672
24
653
20
6

มี.ค.
15,552
15,600
24
650
20
6

เม.ย. พ.ค.
15,552 15,552
15,648 15,624
24
24
652
651
20
20
6
6

จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุง
กระบวนการผลิต ให้ ไ ด้ ต ามความต้ อ งการของลู ก ค้ า
ภายใน 2 กะการทางาน จึงได้มแี นวคิดในการศึกษาเวลา
การท างาน การเคลื่ อ นไหวของพนั ก งาน (Motion
Study) การเคลื่อนไหวของโรบอท (Robot) รอบเวลาการ
ผลิต (Cycle Time) และปรับปรุงเครื่องมือทีใ่ ช้ในการผลิต
จากนัน้ จัดสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) โดยจะ
พยายามให้กระบวนการผลิตเกิดความสมดุลมากที่สุด
เพื่ อที่ ส า ม ารถเพิ่ ม ผ ลผ ลิ ต สร้ า ง มา ตรฐาน แ ละ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้กบั องค์กรได้
1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
เพื่อจัดสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) ของ
กระบวนการประกอบชิ้น ส่ว นชุ ดพื้น นัง่ ของรถยนต์ทุ ก
สถานีงานให้รอบเวลาการผลิต (Cycle Time) มีค่า
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ใกล้เคียงหรือเท่ากับแต่ค่า Takt Time ที่ 74.07 วินาที
สามารถเพิม่ ผลผลิต (Productivity) ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของลูกค้าที่ 648 ชิ้นต่อ 2 กะการทางาน และ
จัดทาเอกสารการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐาน (Standard
Operating Procedure: SOP) ให้กบั พนักงานได้
1.2 ขอบเขตการศึกษางานวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษา และปรับปรุงกระบวนการ
ประกอบชิน้ ส่วนชุดพืน้ ทีน่ งั ่ ของรถยนต์ เพื่อเพิม่ ผลผลิต
ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าที่ 648 ชิน้ ต่อวัน โดย
พยายามลดรอบเวลาการท างานของกระบวนการ
ประกอบชิน้ ส่วนชุดพืน้ ทีน่ งของรถยนต์
ั่
ให้ได้ตามเวลาใน
การทางาน 2 กะ (16 ชัวโมงต่
่
อวัน) ด้วยเทคนิคการจัด
สมดุลสายการผลิตโดยจะพยายามลดรอบเวลาของแต่ละ
สถานีงานในสายการผลิตตัวอย่าง ให้มคี ่าใกล้เคียงหรือ
เท่ากับแต่ไม่เกินจังหวะความต้องการของลูกค้าที่ 74.07
วิน าที โดยเลือ กศึ ก ษาเฉพาะกระบวนการประกอบ
ชิ้นส่วนชุดพื้นนัง่ ของรถยนต์ย่หี ้อ FORD รุ่น FORD
RANGER NEW ของบริษทั ตัวอย่าง เท่านัน้
1.3 สมมุติฐานงานวิ จยั
หลัง จากปรับ ปรุ ง วิธีก ารท างานของกระบวนการ
ประกอบชิ้นส่วนชุดพื้นนัง่ ของรถยนต์ย่หี ้อ FORD รุ่น
FORD RANGER NEW ด้วยเทคนิคการจัดสมดุล
สายการผลิตแล้ว สามารถเพิ่ม ผลผลิต ให้ไ ด้ต ามความ
ต้อ งการของลูก ค้า ที่ 648 ชิ้นต่ อ 2 กะการท างาน และ
สามารถนาไปกาหนดให้เป็ นเอกสารการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ น
มาตรฐานให้กบั พนักงานได้
2. วรรณกรรมและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั นี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีดงั ตารางที่ 2 เพื่อ
การเพิม่ ผลผลิตตามความเหมาะสม [1] โดยใช้หลักการ
วั ด ผลงานเป็ นตั ว ชี้ ว ั ด [2] และใช้ แ ผนผั ง อิ ชิ ก าว่ า
(Ishikawa Diagram) ซึง่ พัฒนาครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ.1943
[3] ในการวิเคราะห์สาเหตุของปญั หา
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิม่
ผลผลิตพบว่าองค์กรที่จะสามารถอยู่รอดได้ในโลกแห่ง
การแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ คื อ องค์ ก รที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของการทางานอย่างต่อเนื่อง การออกแบบ
และปรับปรุงอุปกรณ์ ในการทางานเป็ นเทคนิคที่จาเป็ น
อย่างหนึ่งในการเพิม่ ผลผลิตให้สูงขึน้ ได้ อีกทัง้ ยังทาให้

สินค้ามีคุณภาพ และประหยัด ซึ่งจะทาให้เป็ นทีแ่ น่ ใจว่า
สินค้าที่ผ ลิตออกไปจะได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
ตามความต้องการของลูกค้า [4]
นอกจากนี้การจัดสมดุลสายการผลิต เพื่อให้เวลาใน
แต่ละสถานีสมั พันธ์กนั หรือใกล้เคียงกัน จะทาให้พนักงาน
แต่ละคนทางานอย่างเหมาะสมภายใต้เวลาที่กาหนดไว้
โดยคานึงถึง ลาดับขัน้ ตอนการทางาน ความยากง่ ายของ
งานและที่สาคัญที่สุดคือ เวลาที่ใช้ในการทางานทัง้ หมด
ต้องใกล้เคียงกับเวลาทีก่ าหนดไว้ [5] โดยมีวศิ วกรอุตสา
หการหลายท่ า นได้ น าวิ ธี ก ารการวัด อัต ราผลิ ต ภาพ
การศึกษาการทางาน การออกแบบอุปกรณ์จบั ยึดมาทา
ให้ก ระบวนการผลิต เกิด ความสมดุ ลมากที่สุ ด เช่ น
กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมผลิตหม้อหุงข้าว [6] ซึ่ง
สามารถนาไปปรับปรุงเพื่อลดจานวนพนักงาน และสถานี
งานของ และอุตสาหกรรมล้างขวด[7] ใช้วธิ กี ารศึกษาการ
ทางานสามารถเพิ่มอัตราผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ได้ถึง
36% นอกจากนี้ S. Gangopadhyay [8] ยังได้ปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต แกนทราย โดยใช้ แ ผนภู มิ
กระบวนการผลิต วิเ คราะห์ก ระบวนการและใช้เ ทคนิ ค
ECRS ปรับปรุง พบว่า อัตราผลิตภาพหลังการปรับปรุง
เพิม่ ขึน้ 9%
ตารางที่ 2 ทฤษฎีทใ่ี ช้ในงานวิจยั
ขัน้ ตอนการวิจยั
ศึกษากระบวนการผลิต
ศึกษาเวลาการทางาน
ั
วิเคราะห์สาเหตุของปญหา
กาหนดแนวทางการแก้ไข
ดาเนินการปรับปรุง
ตรวจสอบผลการปรับปรุง
จัดทามาตรฐานการปฏิบตั งิ าน

ทฤษฎีทใ่ี ช้
Method Study
Work Measurement
QC tools
Simulation
Jig Design/Line Balancing
Check Sheet/Graph
Work Instruction Sheet

3. วิ ธีการการดาเนิ นงานวิ จยั
ั หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในโรงงาน
จากการส ารวจป ญ
ตัวอย่าง และการศึกษาทฤษฎีหรืองานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่
ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น การกล่ า วถึ ง
ขัน้ ตอนการนาทฤษฎีมาใช้ในการแก้ไขปญั หาเพื่อทีจ่ ะลด
เวลาในสายการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ซึง่
สามารถแสดงเป็ นแผนผังขัน้ ตอนและระเบียบวิธใี นการ
ดาเนินงานวิจยั ดังแสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 3 ชิน้ ส่วนพืน้ นังของรถยนต์
่
Station 1

ขัน้ ตอนที่ 2 กระบวนการประกอบชิน้ ส่วน Station 2
เมื่อโรบอทตัวที่ 1 ทาการยิง (Spot) เสร็จจากนัน้ จะเป็ น
ขัน้ ตอนของการยิงของโรบอทตัวที่ 2 โดยเริม่ จากโรบอท
ตัวที่ 2 เข้าไปจับชิน้ งานจากรางใส่ชน้ิ งาน โดยใช้อุปกรณ์
หยิบจับ (Grippers) เป็ น ตัวจับ แล้วท าการย้ายไปจับ
ชิน้ งานจากจิก๊ ตัวที่ 2 ไปวางไว้ทจ่ี ก๊ิ ตัวที่ 3 ต่อจากนัน้ โร
บอทตัวที่ 2 จะทาการใส่ช้นิ งานด้านซ้าย และด้านขวา
แล้วทาการเชื่อมจุดชิ้นงาน (Spot) ที่จ๊กิ ตัวที่ 3 จะได้
ชิน้ งานดังแสดงในรูปที่ 4 แล้วชิ้นงานจะไหลลงไปตาม
รางเลื่อนเพื่อเขากระบวนการอื่นต่อไป

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั

สายการผลิตชิ้นส่วนพื้นนัง่ ของรถยนต์กรณีศึกษา
เป็ นชิน้ ส่วนยานยนต์ของรถยนต์ยห่ี อ้ FORD รุ่น FORD
RANGER NEW ซึง่ ทาหน้าที่เป็ นชิน้ ส่วนรับแรงในการ
นัง่ ของคนและรับแรงในการวางสิง่ ของภายในรถ โดยมี
ข้อ มู ล ในการปฏิบ ัติง านของสายการผลิต ดัง แสดงใน
ตารางที่ 3

รูปที่ 4 กระบวนการประกอบชิน้ ส่วน Station 2

ขัน้ ตอนที่ 3 กระบวนการประกอบชิน้ ส่วน Station 3
เมื่อชิ้นงานไหลลงจากรางเลื่อน พนักงานจะยกชิ้นงาน
จากรางเลื่อนนาไปวางที่จ๊กิ ที่ 4 แล้วหยิบชิ้นส่วนอีก 3
ชิ้น ใส่ เ ข้า ไปกับ ชิ้น งานบนจิ๊ก จากนั น้ จึง กดสวิต ซ์ล๊ อ
คชิ้น งาน และกดสวิต ซ์อีก ครัง้ เพื่อ เรีย กโรบอทให้ม า
ทางานโดยจะใช้โรบอทตัวที่ 3 กับโรบอทตัวที่ 4 ทาการ
เชื่อมจุด (Spot) ชิน้ งานพร้อมกัน จะได้ชน้ิ งานดังรูปที่ 5
แล้วเคลื่อนย้ายไปสูก่ ระบวนการต่อไป

ตารางที่ 3 ข้อมูลในการปฏิบตั งิ านของสายการผลิตตัวอย่าง
รายการ
ชัวโมงท
่
างาน
พนักงาน

กะเช้า
10
3

OTเช้า
2
3

กะค่า
10
3

OT ค่ า
2
3

รวม
24
12

จากตารางที่ 3 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กระบวนการ
ปฏิบตั ิงานในสายการผลิตจะใช้เวลาในการปฏิบตั งิ านใน
แต่ละกะจานวน 10 ชัวโมง
่
โดยเป็ นเวลาทางานปกติ กะ
ละ 8 ชัวโมง
่
และการทางานล่วงเวลากะละ 2 ชัวโมง
่
ซึง่ มี
พนัก งานปฏิบ ัติง านในสายการผลิต กะละ 3 คนโดยมี
ขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 กระบวนการประกอบชิน้ ส่วน Station1
จะใช้พนักงานในการยกชิน้ งานใส่กบั จิก๊ ประกอบชิน้ ส่วน
(Jig Assembly) ก่อนทีจ่ ะใช้โรบอทเชื่อมจุด โดยชิน้ งาน
จะมีทงั ้ หมดจานวน 3 ชิน้ ดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 5 กระบวนการประกอบชิน้ ส่วน Station 3

ขัน้ ตอนการนาทฤษฎีมาใช้ในการแก้ไขปญั หาเพื่อทีจ่ ะลด
เวลาในสายการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ซึง่
สามารถแสดงเป็ นแผนผังขัน้ ตอนและระเบียบวิธใี นการ
ดาเนินงานวิจยั ดังแสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 3 ชิน้ ส่วนพืน้ นังของรถยนต์
่
Station 1

ขัน้ ตอนที่ 2 กระบวนการประกอบชิน้ ส่วน Station 2
เมื่อโรบอทตัวที่ 1 ทาการยิง (Spot) เสร็จจากนัน้ จะเป็ น
ขัน้ ตอนของการยิงของโรบอทตัวที่ 2 โดยเริม่ จากโรบอท
ตัวที่ 2 เข้าไปจับชิน้ งานจากรางใส่ชน้ิ งาน โดยใช้อุปกรณ์
หยิบจับ (Grippers) เป็ น ตัวจับ แล้วท าการย้ายไปจับ
ชิน้ งานจากจิก๊ ตัวที่ 2 ไปวางไว้ทจ่ี ก๊ิ ตัวที่ 3 ต่อจากนัน้ โร
บอทตัวที่ 2 จะทาการใส่ช้นิ งานด้านซ้าย และด้านขวา
แล้วทาการเชื่อมจุดชิ้นงาน (Spot) ที่จ๊กิ ตัวที่ 3 จะได้
ชิน้ งานดังแสดงในรูปที่ 4 แล้วชิ้นงานจะไหลลงไปตาม
รางเลื่อนเพื่อเขากระบวนการอื่นต่อไป

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั

สายการผลิตชิ้นส่วนพื้นนัง่ ของรถยนต์กรณีศึกษา
เป็ นชิน้ ส่วนยานยนต์ของรถยนต์ยห่ี อ้ FORD รุ่น FORD
RANGER NEW ซึง่ ทาหน้าที่เป็ นชิน้ ส่วนรับแรงในการ
นัง่ ของคนและรับแรงในการวางสิง่ ของภายในรถ โดยมี
ข้อ มู ล ในการปฏิบ ัติง านของสายการผลิต ดัง แสดงใน
ตารางที่ 3

รูปที่ 4 กระบวนการประกอบชิน้ ส่วน Station 2

ขัน้ ตอนที่ 3 กระบวนการประกอบชิน้ ส่วน Station 3
เมื่อชิ้นงานไหลลงจากรางเลื่อน พนักงานจะยกชิ้นงาน
จากรางเลื่อนนาไปวางที่จ๊กิ ที่ 4 แล้วหยิบชิ้นส่วนอีก 3
ชิ้น ใส่ เ ข้า ไปกับ ชิ้น งานบนจิ๊ก จากนั น้ จึง กดสวิต ซ์ล๊ อ
คชิ้น งาน และกดสวิ ต ซ์อีก ครัง้ เพื่อ เรีย กโรบอทให้ม า
ทางานโดยจะใช้โรบอทตัวที่ 3 กับโรบอทตัวที่ 4 ทาการ
เชื่อมจุด (Spot) ชิน้ งานพร้อมกัน จะได้ชน้ิ งานดังรูปที่ 5
แล้วเคลื่อนย้ายไปสูก่ ระบวนการต่อไป

ตารางที่ 3 ข้อมูลในการปฏิบตั งิ านของสายการผลิตตัวอย่าง
รายการ
ชัวโมงท
่
างาน
พนักงาน

กะเช้า
10
3

OTเช้า
2
3

กะค่า
10
3

OT ค่ า
2
3

รวม
24
12

จากตารางที่ 3 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กระบวนการ
ปฏิบตั ิงานในสายการผลิตจะใช้เวลาในการปฏิบตั งิ านใน
แต่ละกะจานวน 10 ชัวโมง
่
โดยเป็ นเวลาทางานปกติ กะ
ละ 8 ชัวโมง
่
และการทางานล่วงเวลากะละ 2 ชัวโมง
่
ซึง่ มี
พนัก งานปฏิบ ัติง านในสายการผลิต กะละ 3 คนโดยมี
ขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 กระบวนการประกอบชิน้ ส่วน Station1
จะใช้พนักงานในการยกชิน้ งานใส่กบั จิก๊ ประกอบชิน้ ส่วน
(Jig Assembly) ก่อนทีจ่ ะใช้โรบอทเชื่อมจุด โดยชิน้ งาน
จะมีทงั ้ หมดจานวน 3 ชิน้ ดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 5 กระบวนการประกอบชิน้ ส่วน Station 3

ขัน้ ตอนที่ 4 กระบวนการประกอบชิ้นส่วน Station
4 เมื่อชิน้ งานถูกวางลงในจิก๊ ที่ 5 โรบอทเชื่อมตัวที่ 5 จะ
ท าการเชื่ อ มตรงจุ ด เชื่ อ มทั ง้ ด้ า นซ้ า ยและด้ า นขวา
หลังจากเชื่อมเสร็จชิน้ งานจะไหลลงตามรางเลื่อนเพื่อเข้า
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ทาการเช็คคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality) ก่อนทีจ่ ะทาการ
ส่งเข้าที่จดั เก็บ (Warehouse) เพื่อจะส่งขายไปให้กบั
ลูกค้าต่อไป ดังรูปที่ 6

เวลาการทางาน (Cycle Time) ของการทางานของโร
บอท ซึง่ สามรถแสดงได้ดงั รูปที่ 7
รอบเวลาการผลิ ตก่อนการปรับปรุง
92

70

63

73

20

(Station 1)

รูปที่ 6 กระบวนการประกอบชิน้ ส่วน Station 4

(Station 3)

(Station 4)

(Station 5)

รูปที่ 7 รอบเวลาการผลิตกับค่า Takt Time ก่อนการปรับปรุง

จากขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทัง้ หมด 4 สถานีงาน มี
ลักษณะการวางผังในการผลิตดังแสดงในรูปที่ 8 จากนัน้
ผู้วิจยั ได้น ามาทาการสรุปรอบเวลาเวลาในแต่ ละสถานี
งาน สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 รอบเวลาของแต่ละขัน้ ตอนการผลิต
กระบวนการผลิต
โรบอทตัวที่ 1
โรบอทตัวที่ 2
โรบอทตัวที่ 3
โรบอทตัวที่ 4
โรบอทตัวที่ 5
Total Cycle Time

(Station 2)

เวลา (วินาที)
70
92
62
73
20
317

คานวณค่า Takt Time และกาหนดรอบเวลาการ
ผลิต (Cycle Time)จังหวะความต้องการของลูกค้า (Takt
Time) ซึง่ เป็ นค่าทีใ่ ช้เปรียบเทียบกับความเร็วในการขาย
(Sale Speed) ทีจ่ ะถูกกาหนดให้สามารถผลิต ชิน้ งานได้
1 ชิ้น โดยค่ า Takt Time ในบริษัท ตัว อย่ า งได้
กาหนดเวลาทางานปกติไว้ท่ี 16 ชัวโมงต่
่
อวัน เวลาพัก
ครัง้ ละ 10 นาที 2 ครัง้ ต่อกะ (เช้า-กลางคืน) เบิกอุปกรณ์
และเตรียมเครื่องจักรก่อนการปฏิบตั ิงาน 30 นาทีต่อกะ
ส่งคืนอุปกรณ์และบารุงรักษาเครื่องจักรหลังเลิกงาน 30
นาทีต่อกะ ความต้องการชิ้นงานจานวน 648 ชิ้นต่ อวัน
ดังนัน้ Takt Time สามารถคานวณได้ดงั นี้ Takt Time =
[(16x60) – (40+60+60)] x 60] / 648 = 74.07 วินาที/โร
บอท 1 ตัว จากการคานวณพนักงานจะต้องใช้เวลาในการ
ทางาน 1 ชิน้ ให้เสร็จภายในเวลา 74.07 วินาทีจากนัน้ ค่า
Takt Time จะถูกนามากาหนดเป็ นรอบเวลาการผลิต
เป้าหมาย (Target Cycle Time) เพื่อใช้เปรียบเทียบรอบ
334

จากรูปที่ 7 พบว่าสถานีงานที่ 2 มีรอบเวลาการผลิต
เกินค่า Takt Time เป้าหมายอยู่ 17.93 วินาที และสถานี
งานดัง กล่ า วยัง เป็ น จุ ด งานคอขวดซึ่ง เป็ น จุ ด ที่ก าหนด
ก าลัง การผลิต ต่ อ วัน ของสายการผลิต นี้ ซึ่ง สามารถ
คานวณได้ดงั นี้ ก าลัง การผลิต = [(16 x 60) –
(40+60+60)] x 60] / 92 = 521.73 ชิน้ ต่อวัน
จากการคานวณกาลังการผลิตพบว่าในการทางาน 2
กะการทางาน สามารถผลิตชิน้ งานได้ 521.73 ชิน้ ต่อวัน
ซึง่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่ 648 ชิ้นต่อ
วัน จึงเป็ นสาเหตุให้ต้องมีการเปิ ดทางานล่วงเวลาอีกกะ
ละ 2 ชัวโมงต่
่
อวัน โดยปจั จุบนั สายการการผลิตตัวอย่าง
มีค่าประสิทธิภาพก่อนการปรับปรุง สามารถคานวณได้
ดังนี้ ประสิทธิภาพสายการผลิต = [317 x 100]/[5 x 92]
= 68.91%
ั หาด้ว ย
จากนั น้ ผู้วิจ ัย ได้น าข้อ มู ล มาวิเ คราะห์ป ญ
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools) จากสภาพของ
ั หาในสายการผลิต ตัว อย่ า งผู้วิจ ัย ได้น ามาท าการ
ปญ
วิเคราะห์ความสูญเปล่าโดยเลือกใช้แผนผังแสดงสาเหตุ
และผลซึง่ เป็ นเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC
Tools) มาช่วยในการวิเคราะห์ ดังแสดงในรูปที่ 9
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รูปที่ 8 ผังกระบวนการประกอบชิน้ ส่วนพืน้ นังของรถยนต์
่

รูปที่ 9 ผังแสดงสาเหตุและผลวิเคราะห์ปญั หาของสายการผลิตตัวอย่าง
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จากการวิเคราะห์ปญั หาด้วยผังแสดงสาเหตุและผล
ในรูปที่ 9 พบว่า ปญั หาหลักทีท่ าให้ผลิตสินค้าไม่ทนั ตาม
ความต้องการของลูกค้าเกิดจากปญั หาด้านกระบวนการ
ผลิต (Processing) ซึง่ มีการใช้พน้ื ทีก่ ารวาง (Plant Lay
out)
โรบอทไม่ ค่ อ ยดีแ ละการท างานของโรบอท
Movement อีกทัง้ โรบอทในสายการผลิตไม่เพียงพอ ทา
ให้ใช้ Speed ได้ไม่เต็มทีเ่ ท่าทีควร และการใช้เครื่องมือที่
ไม่เหมาะสม (Improper Tools) ขาดการปรับปรุงพัฒนา

ผู้ วิจ ัย จึง น าข้อ มู ล ดัง ที่ ก ล่ า วมาๆท าการก าหนดแนว
ทางการแก้ไขโดยในสถานีงานที่ 2 ซึง่ มีรอบเวลาการผลิต
สูงเกินค่า Takt Time ผูว้ จิ ยั ได้เสนอให้เพิม่ โรบอทช่วย
ทางานอีกหนึ่งตัวโดยให้เพิม่ จิก๊ ในการรองรับชิน้ งานด้วย
เพื่ อ ให้ ร อบเวลาของโรบอทตั ว หลั ก ท างานน้ อ ยลง
เนื่องจากการที่จะเร่งความเร็วของโรบอทไม่สามารถทา
ได้เพราะอาจมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังแสดงใน
รูปที่ 10

รูปที่ 10 แบบจาลองการกาหนดแนวทางแก้ไขปญั หาของสายการผลิตตัวอย่าง

จากรูปที่ 10 ซึ่งเป็ นการจาลองสถานการณ์แนวทาง
ในการแก้ไขสายการผลิตตัวอย่างโดยมีการเพิม่ แขนกล
เครื่อ งเชื่อ มความต้า นทาน และอุ ป กรณ์ จ ับ ยึด ชิ้น งาน
เพิม่ อีกอย่างละ 1 ตัว พร้อมทัง้ มีการปรับปรุงจิก๊ ประกอบ

(Jig Assembly) ใหม่เพื่อให้สามารถทางานกับวิธกี าร
ทางานแบบใหม่ จากนัน้ จึงนาอุปกรณ์ไปทาการติดตัง้ ใน
พืน้ ที่ ตามแบบทีก่ าหนด ดังแสดงในรูปที่ 11

รูปที่ 11 การออกแบบพืน้ ทีก่ ารจัดวางสายการผลิตหลังการปรับปรุง
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จากรูปที่ 11 ลักษณะการออกแบบพืน้ ทีก่ ารจัดวาง
สายการผลิต หลัง การปรับ ปรุง โดยผู้อ อกแบบได้น าชุ ด
อุป กรณ์ แ ขนกล เครื่อ งเชื่อมความต้า นทาน จัดวางใน
ตาแหน่ งหันหน้าเข้าชนกันกับแขนกลของสถานีงานที่ 2
เพื่อ ช่ ว ยลดรอบเวลาในการเชื่อ มความต้ า นทานของ
อุ ป กรณ์ เ ชื่อ มหลัก จากนั น้ จึง น าไปติด ตัง้ ซึ่ง สามารถ
อธิบายตามขัน้ ได้ดงั นี้
ขัน้ ตอนที่ 1 หลังจากนาอุปกรณ์หลักวางในตาแหน่ง
ตามการออกแบบแล้วผูว้ จิ ยั ได้ทาการติดตัง้ หัวเชื่อมความ
ต้านทานเข้ากับแขนกลและติดตัง้ อุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงาน
ดังแสดงในรูปที่ 12

การปรับปรุง สามารถแสดงได้ดงั แสดงในรูปที่ 14
รอบเวลาการผลิตหลังการปรับปรุง
71

68

73

63

20

(Station 1) (Station 2) (Station 3) (Station 4) (Station 5)

รูปที่ 14 รอบเวลาการผลิต หลังการปรับปรุง

จากรูป ที่ 14 แสดงให้เ ห็น ว่ า หลัง การปรับ ปรุ ง
สายการผลิต โดยเพิ่ม แขนกล อุ ป กรณ์ จ ับ ยึด ชิ้น งาน
เครื่ อ งเชื่ อ ม ปรับ ปรุ ง จิ๊ ก วางชิ้ น งาน และลางเลื่ อ น
สามารถลดรอบเวลาการผลิตให้มคี ่าต่ ากว่า Takt Time
ได้ทุ ก สถานี ง าน ท าให้ป ระสิท ธิภ าพสายการผลิต (%
LINE BALANCING) เพิม่ ขึน้ ซึง่ สามารถคานวณได้ดงั นี้

รูป 12 การติดตัง้ อุปกรณ์เชือ่ มความต้านทานและอุปกรณ์จบั ยึด

ขัน้ ตอนที่ 2 จัด วางต าแหน่ ง จิ๊ก ประกอบ (Jig
Assembly) ตัวใหม่ทจ่ี ดั ทาขึน้ ในพืน้ ที่ Lay out และทา
การติดตัง้ รางเลื่อนเพื่อให้ง่ายต่อการขนย้ายชิน้ งานแทน
การใช้พนักงานเดินส่งงานให้แขนกล ดังแสดงในรูปที่ 13

เปรียบเทียบผล ก่อนและหลังการปรับปรุง
จากผลการด าเนิ น งานผู้ วิ จ ั ย ได้ น ามาท าการ
เปรียบเทียบผล ก่อนและหลังการปรับปรุง ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดงั นี้
1. รอบเวลาการผลิตกระบวนการผลิตชิน้ ส่วนพืน้ ที่
นังรถยนต์
่
ของบริษทั ตัวอย่างเปรียบเทียบ ก่อนและหลัง
การปรับปรุง แสดงได้ดงั รูปที่ 15

รูปที่ 13 การวางตาแหน่งจิก๊ ประกอบ และตาแหน่งรางเลือ่ น

Before

ขัน้ ตอนที่ 3 หลังจากทาการประกอบ และติดตัง้ เสร็จ
คณะผู้ จ ั ด ท าได้ ท าการปรั บ เปลี่ ย นค่ า พารามิ เ ตอร์
โปรแกรม (Re Teaching Robot) ใหม่ จากนัน้ ทาการ
ทดสอบการทางานของแขนกลตัวจับชิ้นงาน (Gripper)
จิก๊ ประกอบ (Jig Assembly) และรางเลื่อนตัวใหม่

After

92
70 68

71

63 63

73 73
20 20

(Station 1) (Station 2) (Station 3) (Station 4) (Station 5)

4. ผลการดาเนิ นงานงานวิ จยั
เมื่อทาการทดสอบการทางานของโรบอทที่ทาการ
เพิ่มเข้าไปในสายกระบวนการผลิตและทาการปรับปรุง
เปลีย่ นวิธกี ารทางานของโรบอทเข้ากับพืน้ ทีส่ ายการผลิต
ใหม่แล้วทาการจับเวลาการทางานในสายการผลิตหลัง

รูปที่ 15 เปรียบเทียบรอบเวลาการผลิต ก่อน-หลังการปรับปรุง

จากรูปที่ 15 จะเห็นว่ารอบเวลาการผลิตในสถานี
งานที่ 2 ซึง่ เป็ นสถานีงานที่เป็ นจุดคอขวดหลังจากมีการ

337

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

ปรับปรุงวิธกี ารทางานด้วยหลักการจัดสมดุลสายการผลิต
สามารถรอบเวลาการผลิต ได้จ าก 92 วิน าที เหลือ 71
วินาที ลดลง 21 วินาที คิดเป็ น 22.83%
2. รอบเวลาการผลิตรวมกระบวนการผลิตชิ้นส่วน
พืน้ ทีน่ งรถยนต์
ั่
ของบริษทั ตัวอย่างเปรียบเทียบ ก่อนและ
หลังการปรับปรุง แสดงได้ดงั รูปที่ 16
317

%Line Balancing

68.91%

Before

Total Cycle Time

Before

After

5. อัตราผลิตภาพกระบวนการผลิตชิน้ ส่วนพืน้ ทีน่ งั ่
รถยนต์ ของบริษทั ตัวอย่างเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการ
ปรับปรุงเพิม่ ขึน้ จาก 5.43 เป็ น 7.03 เพิม่ ขึน้ 1.6 คิดเป็ น
29.46% สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 19

รูปที่ 16 เปรียบเทียบรอบเวลาการผลิตรวม ก่อน-หลังการปรับปรุง

Productivity

จากรูปที่ 16 หลังการปรับปรุงรอบเวลาการผลิตรวม
ลดลงจาก 317 วิน าทีต่ อ ชิ้น เหลือ 295 วิน าทีต่ อ ชิ้น
ลดลง 22 วินาทีต่อชิน้ คิดร้อยละ 6.94
3. ชัว่ โมงท างานในสายการผลิต ตัว อย่ า ง จาก
การศึก ษากระบวนการผลิต ก่ อ นและหลัง การปรับ ปรุ ง
สามารถแสดงเป็ นข้อมูลได้ ดังแสดงในรูปที่ 17

Before

After

รูปที่ 18 ประสิทธิภาพสายการผลิต ก่อน-หลังการปรับปรุง
295

20

80.82%

ชัวโมงการท
่
างาน

16

After

รูปที่ 17 เปรียบเทียบชัวโมงท
่
างาน ก่อน-หลังการปรับปรุง

จากรูปที่ 17 หลังการปรับปรุงชัวโมงท
่
างาน ลดลง
จาก 20 ชัว่ โมงต่ อ วัน เหลือ 16 ชัว่ โมงต่ อ วัน ลดลง 4
ชัวโมงต่
่
อวัน คิดร้อยละ 20
4. ประสิท ธิภ าพสายการผลิต กระบวนการผลิต
ชิน้ ส่วนพืน้ ทีน่ งั ่ รถยนต์ ของบริษทั ตัวอย่างเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการปรับปรุง แสดงได้ดงั รูปที่ 18 ซึ่งแสดง
ให้เ ห็น ถึง ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ที่ เ พิ่ม ขึ้น จาก
68.91% เป็ น 80.82% คิดเป็ น 11.91%

7.03

5.43

Before

After

รูปที่ 19 เปรียบเทียบอัตราผลิตภาพ ก่อน-หลังการปรับปรุง

6. สามารถกาหนดให้เป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ให้กบั พนักงานได้ ดังแสดงในรูปที่ 20
5. อภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 อภิ ปรายผล
จากการปรับปรุงการทางานของพนักงานและการ
ออกแบบอุ ป กรณ์ จ ับ ยึ ด สามารถลดรอบเวลาได้ ทุ ก
ขัน้ ตอนรวมได้ 232 วิน าที คิด เป็ น ร้อ ยละ 9.02 ลด
ชัวโมงการปฏิ
่
บตั งิ านนอกเวลา ผลิตภาพเพิม่ สูงขึน้ ร้อย
ละ 129.47 และก าลัง การผลิต เพิ่มขึ้น 669 ชิ้นต่ อ วัน
คล้ายกับงานวิจยั ของ [8] ทีป่ รับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตแกนทรายในประเทศอินเดียซึ่งใช้แรงงานเป็ นหลัก
โดยการวิเคราะห์การทางานจากแผนภูมกิ ระบวนการผลิต
และทาการปรับปรุง โดยอาศัยเทคนิค ECRS พบว่า
ระยะทางการเคลื่อนทีล่ ดลงเหลือ 725 เซนติเมตร และ
เวลาการทางานลดลงเหลือ 260 วินาที ต่อรอบเวลาการ
ทางาน อัตราผลิตภาพหลังการปรับปรุงเพิม่ ขึน้ 9%
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รูปที่ 20 เอกสารการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นมาตรฐาน

5.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนิ นงานวิ จยั
จากการศึก ษางานวิจ ัย นี้ พ บว่ า มีห ลายป จั จัย ที่มี
อิทธิพลต่ อการเพิ่มผลผลิตในโรงงานตัวอย่า ง เช่น ตัว
พนัก งานเองคิด ว่ าการปรับ วิธีก ารทางานเป็ น การเพิ่ม
ภาระให้กบั ตัวพนักงานเองทาให้เกิดความยุ่งยากในการ
ทางาน เพราะต้องมีการท างานตามลาดับขัน้ ตอนที่ท า
การปรับปรุง ทาให้เวลาว่างลดลง การแก้ไข คือ จัดการ
อบรมชี้แจงในเรื่องของวัตถุประสงค์ทท่ี าการปรับปรุงให้
พนักงานรับทราบผลทีไ่ ด้จากการปรับปรุง
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิ จยั ในครังต่
้ อไป
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ้ ง ต่ อ ไ ป ห า ก ต้ อ ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในสายการผลิต ควรให้ความสาคัญกับการ
บารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เนื่องจาก
ในโรงงานส่ ว นมากจะใช้ โ รบอทใ นการท างานใน
สายการผลิตมากกว่าการทางานโดยใช้คน ดังนัน้ วิธกี าร
เปลี่ยนแปลงการทางานของโรบอทในสายการผลิตอื่นๆ
ก็จะต้องนามาทาการศึกษาต่อไป เพื่อหาทางลดเวลาการ
ทางานให้น้อยลงและให้ได้ผลิตภัณฑ์มากขึน้ กว่าเดิม โดย
จะต้องส่งผลิตภัณฑ์ให้ทนั ตามความต้องการของลูกค้า
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บทคัดย่อ
กระบวนการเชื่อมคานกันกระแทกรถยนต์ของบริษทั ตัวอย่างเป็ นกระบวนการปฏิบตั งิ านซึง่ ใช้คนกับแขนกลเชื่อม
ปฏิบตั งิ านร่วมกันโดยปจั จุบนั มีความต้องการของลูกค้าที่ 1,000 ชิน้ ต่อวันแต่กาลังการผลิตสามารถผลิตได้สงู สุด
เพียง 700 ชิ้นต่อวัน บริษทั ตัวอย่างจึงมีความจาเป็ นต้องขยายเวลาการปฏิบตั ิงานเพิม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิต
ชิน้ งานให้ได้ตามต้องการลูกค้า และเพื่อเป็ นการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มผลผลิตให้กบั สายการผลิตตัวอย่างโดยจะพยายามลดรอบเวลาการผลิตในขัน้ ตอนที่มีค่าเกินจังหวะความ
ต้องการของลูกค้า ซึง่ เป็ นสาเหตุหลักทีท่ าให้บริษทั ต้องเพิม่ เวลาจาก 1 กะเป็ น 2 กะการปฏิบตั งิ าน เครื่องมือทีใ่ ช้
ในการดาเนินงานวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วย หลักการลดความสูญเปล่า 7 ประการ เครื่องมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่
7 ชนิด ซึง่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาทาการวิเคราะห์ปญั หา และกาหนดแนวทางการแก้ไข จากนัน้ จึง
ปรับปรุงวิธกี ารปฏิบตั ิงานเพื่อลดรอบเวลาให้มคี ่าใกล้เคียงหรือเท่ากับแต่ไม่เกินจังหวะความต้องการของลูกค้า
ด้วยเทคนิคการออกแบบอุปกรณ์จบั ยึด วิเคราะห์และคานวณหาจานวนคนที่เหมาะสมในการควบคุมเครื่องจักร
ด้วยแผนภูมคิ น-เครื่องจักร ผลการดาเนินการวิจยั พบว่าสามารถควบคุมรอบเวลาการผลิตไม่ให้เกินจังหวะความ
ต้องการของลูกค้าที่ 52.80 วินาทีต่อชิน้ ได้ทุกขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ลดรอบเวลาการผลิตรวมได้ 26.28 วินาที
คิดเป็ น 49.12% ลดชัวโมงการปฏิ
่
บตั งิ านได้ 4 ชัวโมง
่
คิดเป็ น 33.33% ผลิต ภาพการผลิตเพิม่ สูงขึน้ 821.43%
ประสิทธิภาพเครื่องจักรเพิม่ ขึน้ 53.27%และประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานเพิม่ ขึน้ 53.32%
คาหลัก อัตราผลิตภาพ จังหวะความต้องการของลูกค้า การออกแบบอุปกรณ์จบั ยึด แผนภูมคิ น-เครื่องจักร
Abstract
Welding beam shockproof automobile company example is an operational processes which people use
the robotic arm to work together to present the needs of the client 1,000 pieces per day, but the capacity
to produce up to 700 pieces per day, the company for example, it is necessary to extend the period of
performance with a goal to increase production to meet customer needs and to maintain the market
share. This research aims to increase production to the production line, for example by trying to reduce
the cycle time in step with the rhythm out weigh the needs of the customer. Which is the main reason
that the company had to increase the time of the first shift, the second shift operations. Tools used to
conduct this research include The 7 Wastes, reduce new 7 QC tools are used to collect data. Order to
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analyze the problem. And define solutions. Then, to improve performance, reduce cycle time, make the
value equal to or less than the timing requirements of the clients. Design techniques jigs. Results showed
that the cycle time can be controlled not to exceed the needs of customers who beat 52.80 seconds per
piece at every stage performance. Reduce cycle time and was 26.28 seconds with a 49.12% reduction in
hours of work to 4 hours for 33.33% reduction productivity increase of 821.43% efficacy machines
increased 53.27%and efficacy to work of employees increased 53.32%
Keywords : Productivity Takt Time Jig Design Man-Machine Charts
1. บทนา
อุต สาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่ว นได้ถูก ก าหนด
จากภาครัฐให้เป็ นหนึ่งในอุ ตสาหกรรมยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม และการส่งออกของไทย
ที่มีก ารพัฒ นาเคีย งคู่ก ัน มาตลอดระยะเวลากว่ า 30 ปี
จากวิกฤตการณ์ น้ าท่ วมในช่วงปลายปี 2554 ส่ง ผลให้
โรงงานผลิต รถยนต์ และชิ้ น ส่ ว นหลายแห่ ง หยุ ด เดิน
สายการผลิต ชัว่ คราว เนื่ อ งจากต้ อ งเผชิญ กับ ความ
เสีย หายที่รุ น แรง ทัง้ ที่เ กิด จากผลกระทบของน้ า ท่ ว ม
โดยตรง และผลกระทบทางอ้อมจากการขาดชิ้นส่วนที่
ป้อนเข้าโรงงานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์จนต้องชะลอ
การผลิต ส่งผลให้ยอดการผลิตรถยนต์ทรุดตัวแตะระดับ
ต่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2554 ที่ 1.45 ล้านคัน ต่ ากว่า
เป้ า 1.8 ล้ า นคั น ที่ ตั ง้ ไว้ อย่ า งไรก็ ต ามในป จั จุ บ ั น
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์เริม่ ทยอยฟื้ นตัวเป็ นลาดับ
หลัง จากเริ่ม มีก ารฟื้ น ฟู โ รงงานจนเริ่ม ทยอยกลับ มา
เดินเครื่องผลิตได้อกี ครัง้ ล่าสุดยอดการผลิตรถยนต์เดือน
มีนาคม 2555 พุ่งแตะระดับ 1.9 แสนคัน เพิม่ ขึน้ 11%
เมื่อ เทีย บกับ ช่ ว งทรุ ด ตัว ซึ่ง เป็ น ยอดผลิต รถยนต์ร าย
เดือนที่สูงสุดในรอบ 50 ปี สัญญาณดังกล่าวบ่งชี้ถึงการ
กลับมาฟื้ นตัวอย่างแท้จริงอีกครัง้ ของอุตสาหกรรมผลิต
รถยนต์ ซึง่ จะสังเกตได้จากยอดการผลิตรถยนต์ของค่าย
รถยนต์ ร ายใหญ่ ข องญี่ปุ่ น เดือ นมีน าคม 2555 กลับ สู่
ระดับ ปกติอ าทิเ ช่ น ฮอนด้ า เพิ่ม ขึ้น 245% โตโยต้ า
เพิม่ ขึน้ 182% และมาสด้าเพิม่ ขึน้ 165% จึงเป็ นโอกาส
สาหรับผู้ผ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
ห่วงโซ่อุปทานชิน้ ส่วนยานยนต์ของโลกในการรับใบสังซื
่ อ้
(Sourcing) ใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย
บริษัท ตัวอย่าง เป็ นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ให้กบั กลุ่มบริษทั Auto Alliance
Thailand ซึ่งเป็ นชิ้นส่วนคานกันกระแทกรถยนต์ย่หี ้อ

MAZDA รุ่น BT50 NEWCHANGE ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ชิน้ ส่วนคานกันกระแทกรถยนต์ยห่ี อ้ MAZDA รุ่น BT50
NEWCHANGE

ปจั จุบนั ความต้องการลูกค้าเพิม่ มากขึ้นโดยมีใบสัง่
ซือ้ (Order) จากลูกค้า 13,000 ชิน้ ต่อเดือน ซึง่ ต้องผลิต
ให้ ไ ด้ 500 ชิ้ น ต่ อ วั น แต่ ก าลัง การผลิ ต ของบริ ษั ท
สามารถตอบสนองได้เพียง 316 ชิ้นต่อกะ ผู้บริหารจึง
ต้องยอมแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่สงู ขึน้ โดยการเพิม่
การผลิตเป็ น 2 กะต่ อวัน ซึ่งทาให้ต้นทุนต่ อหน่ วยของ
ผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึน้ แต่มคี วามจาเป็ นทีต่ ้องรักษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของลูกค้าเอาไว้ จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั
จึงมีแนวคิดทีท่ าการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถ
ทีจ่ ะกลับมาทาการผลิตเป็ น 1 กะต่อ วัน และให้สามารถ
ผลิตสินค้าได้ทนั ตามความต้องการของลูกค้าทีม่ เี พิม่ มาก
ั หาที่ก ล่ า วมาผู้ จ ัด ท างานวิจ ัย มีค วาม
ขึ้น ได้ จากป ญ
ต้องการที่จ ะดาเนิน การปรับปรุ งวิธีการปฏิบตั ิงานโดย
การศึกษาการเคลื่อนไหว(Motion Study) ในการทางาน
ของพนักงาน และเครื่องจักร ด้วยแผนภูมคิ น-เครื่องจักร
คานวณหาจานวนพนักงานทีเ่ หมาะสมในการทางานกับ
เครื่องจักร 1 เครื่อง จากนัน้ ใช้เทคนิคการออกแบบจิ๊ก
และฟิ กซ์เจอร์ (Jig Design) ออกแบบ และปรับปรุง
เครื่ อ งมื อ เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต สร้ า งมาตรฐาน และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้กบั องค์กร
1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
เพื่อเพิม่ ผลผลิต (Productivity) ในกระบวนการเชื่อม
คานกันกระแทกด้วยแขนกล (Robot Welding MA1400)
ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า และสามารถเพิม่
341

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

ประสิทธิภาพในการทางานของคนและเครื่องจักรได้
2. ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั นี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรับปรุงวิธีการ
ทางานเพื่อเพิม่ ผลิตภาพ (Productivity) ดังต่อไปนี้
2.1 การเพิ่ มผลผลิ ต (Productivity Improvement)
ผลผลิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถวัด
ค่ า ได้ ท าให้ ส ามารถมองเห็น ได้ ว่ า การท างานนั น้ มี
ประสิทธิภ าพ และประสิท ธิผ ลหรือไม่ โดยอาจใช้แ นว
ทางการเพิ่ม ผลผลิต ตามความเหมาะสมขององค์ ก ร
ดังต่อไปนี้ [1]
- ปจั จัยการผลิตเท่าเดิม แต่ทาให้ผลิตผลเพิม่ ขึน้
- ปจั จัยการผลิตน้อยลง แต่ทาให้ผลิตผลเท่าเดิม
- ปจั จัยการผลิตน้อยลง แต่ทาให้ผลิตผลเพิม่ ขึน้
- ป จั จัย การผลิต เพิ่ม ขึ้น แต่ ท าให้ผ ลิต ผลเพิ่ม ขึ้น
มากกว่า
- ลดจานวนผลิตผลลงจากเดิม โดยลดอัตราการใช้
ั
ปจจัยการผลิตในอัตราส่วนทีม่ ากกว่า
2.1.1 อัตราผลิตภาพ คือ อัตราส่วนของผลผลิตจริง
(Output) ต่ อทรัพยากรที่ใช้จริง (Input) โดยสามารถ
คานวณได้ดงั สมการที1่
อัตราผลิตภาพ =

Output
Input

2.2.1 ศึกษาวิธกี ารทางาน(Method Study)การศึกษา
วิธกี ารทางานเป็ นการบันทึก และวิเคราะห์วธิ กี ารทางาน
ที่เป็ นอยู่ หรือเสนอใหม่อย่างมี ระบบเป็ นเครื่องมือเพื่อ
พิจารณา และประยุกต์ให้ง่ายขึ้นรวมทั ง้ เป็ นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย โดยการศึกษาวิธกี ารจะช่วย
ปรับ ปรุ ง กระบวนการ การวางผัง โรงงาน ออกแบบ
โรงงานและอุปกรณ์ ช่วยลดความเมื่อยล้าของพนักง่าย
ยึดหลักกายศาสตร์ (Ergonomic) และสิง่ แวดล้อมในการ
ทางาน [2]
2.2.2 การวัดผลงาน(Work Measurement) การ
วัด ผลงาน คือ การหาเวลามาตรฐานในการท างาน
(Standard Time) ซึง่ เทคนิคการวัดผลงานทีน่ ิยมใช้คอื
การศึ ก ษาเวลาโดยตรง หมายถึ ง การจับ เวลาขณะ
พนัก งานปฏิบ ัติง าน จากนั น้ ค านวณเวลาท างานปกติ
(Normal Time) ประเมินอัตราการทางาน (Rating) และ
คิด เวลาเผื่อ (Allowance) จึง คานวณเวลามาตรฐาน
(Standard Time) [3]
2.3 แผนภูมิคน-เครือ่ งจักร (Man-Machine Charts)
แผนภูมิค น-เครื่อ งจักรคือ แผนภู มิกิจกรรมทวีคูณ
ชนิ ด พิเ ศษที่ใ ช้ บ ัน ทึก เฉพาะการท างานของคน และ
เครื่องจักรเท่านัน้ เป็ นการบันทึกเพื่อแสดงความสัมพันธ์
ของการท างานระหว่ า งคนกับ เครื่อ งจัก ร ซึ่ง ส่ว นใหญ่
เครื่องจะจะทางานในขณะทีค่ นยืนหรือมองดูเฉยๆซึง่ เป็ น
การรอคอยเครื่อ งจัก รอัต โนมัติท างาน ตรงกัน ข้า มใน
ขณะที่เ ครื่อ งจัก รท างานเสร็จ คนก็จ ะเริ่ม ท างานโดยที่
เครื่อ งจัก รจะหยุดเฉยๆเหมือ นกัน หลักของการศึกษา
วิธกี ารปรับปรุงการทางานของคน-เครื่องจักรด้วยแผนภูมิ
ชนิดนี้ คือ “เครื่องจักรต้องไม่หยุดทางานเพื่อรอคนและ
คนก็ต้องไม่หยุดทางานเพื่อรอเครื่องจักร”โดยอาศัยการ
ค านวณจ านวนพนั ก งานที่เ หมาะสมกับ การควบคุ ม
เครื่องจักร 1 เครื่อง ดังสมการที่ 4

(1)

2.1.2 อัตราการผลิต (Capacity) อัตราสูงสุดทีร่ ะบบ
การผลิ ต สามารถผลิต ได้ เ ต็ ม ที่ ใ นช่ ว งเวลาหนึ่ ง ของ
ดาเนินงานซึง่ ผลผลิตจริงต่อ 1 วันจะสามารถกาหนดได้
จากสถานีงานทีเ่ ป็ นงานคอขวด (Bottleneck) ซึง่ สามารถ
คานวณได้จากสมการ 2
กาลังการผลิตต่อวัน = เวลาการทางานจริงต่อวัน (2)
จุดงานคอขวด

2.2.3 จังหวะความต้องการของลูกค้า (Takt Time)
คือ ค่ า อัต ราความต้อ งการสิน ค้า ของลูก ค้า ที่ใ ช้ใ นการ
กาหนดจังหวะการทางานเพื่อรองรับความต้องการของ
ลูกค้า หรือกาหนดอัตราการผลิตให้เท่ากับอัตราการขาย
โดยสามารถคานวณได้ดงั สมการที่ 3

Nm =

Oe + M
Oe + Oi

(4)

เมื่อ
Nm = จานวนเครื่องจักรทีพ่ นักงาน 1 คนคุมได้
Oe = เวลางานทีต่ อ้ งทาเมื่อเครื่องหยุดเดิน
Oi = เวลางานทีต่ อ้ งทาเมื่อเครื่องเดินอัตโนมัติ
M = เวลาทางานอัตโนมัตขิ องเครื่องจักร

างานเฉลีย่ ปกติต่อวัน (3)
Takt Time = เวลาการท
ชิ้นงานทีต่ อ้ งการต่อวัน
2.2 การศึกษางาน (Work Study)
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2.3 ความสูญเสีย7 ประการ (7Wastes) [4]
1) การผลิตมากเกินไป (Overproduction)
2) การเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
3) การขนส่ง (Transpiration)
4) การเคลื่อนไหว (Motion)
5) กระบวนการผลิต (Processing)
6) การรอคอย (Delay)
7) การผลิตของเสีย (Defect)
2.4 เครือ่ งมือควบคุมคุณภาพ
เป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปญั หาทางด้านคุณภาพ
ในกระบวนการผลิตซึ่งช่วยในการเก็บข้อมูล และศึกษา
สภาพทัวไปของป
่
ญั หาซึ่งประกอบด้วย แผ่นตรวจสอบ
(Check Sheet) ผังพาเรโต (Pareto Diagram) กราฟ
(Graph) ผังแสดงเหตุ (Cause & Effect Diagram) ผัง
การกระจาย (Scatter Diagram) แผนภู มิค วบคุ ม
(Control Chart) และฮิสโตแกรม (Histogram) [5]
2.5 เครือ่ งมือควบคุมภาพแบบใหม่
เป็ น เครื่ อ งมือ ที่ พ ัฒ นาเพิ่ม เติ ม มาจากเครื่อ งมื อ
คุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools) ให้มคี วามเหมาะสมและ
เป็ นประโยชน์เป็ นเครื่องมือทีช่ ่วยในการเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็ นคาพูดเพื่อวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการ
ในเชิง ป้ องกัน หรือ เชิง รุ ก โดยการระดมความคิด และ
ข้อเท็จจริงรวมถึงการมองภาพความต้องการ เพื่อกาหนด
แผนงาน/โครงการในอนาคตขององค์กรได้อย่างเป็ นระบบ
ซึ่งประกอบด้วย แผนภูมิการจัด กลุ่มความคิด (Affinity
Diagram)
แผนภู มิ แ สดงความสัม พัน ธ์ (Relation
Diagram) แผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ (Tree Diagram)
แผนภูมิเ มตริกซ์ (Matrix Diagram) แผนภาพการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเมตริกซ์ (Matrix Data Analysis
Chart) แผนภาพทางเลือกตัดสินใจเพื่อบริหารความเสีย่ ง
(Process Decision Program Chart, PDPC)และแผนภูมิ
ลูกศร (Arrow Diagram) [6]
2.6 การออกแบบอุปกรณ์จบั ยึด (Jig Design)
การออกแบบ และปรับปรุงอุปกรณ์ในการทางานเป็ น
เทคนิคที่จาเป็ นในการเพิม่ ประสิทธิภาพของการทางาน
ใ น โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต
(Productivity) ให้สูงขึน้ ได้ และการออกแบบเครื่องมือที่
เกีย่ วกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรม รวมทัง้ เครื่องมือพิเศษ
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อื่น ๆ ท าให้ก ารผลิต ชิ้น งานท าได้อ ย่ า งรวดเร็ว และมี
ปริมาณสูงอีกทัง้ ยังทาให้สนิ ค้ามีคุณภาพ และประหยัด
ซึ่ ง จะท าให้ เ ป็ น ที่ แ น่ ใ จว่ า สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ออกไปจะได้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความต้องการของลูกค้า
[7, 8]
3.วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
3.1 การศึกษากระบวนการผลิ ต
3.1.1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์
สายการผลิต ชิ้น ส่ว นคานกัน กระแทกเป็ น ชิ้น ยาน
ยนต์ (Assembly Part) รถยนต์ย่หี ้อ MAZDA รุ่น
MAZDA BT50 NEWCHANGE ซึ่งทาหน้าที่รบั แรง
กระแทกเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุการชนจากด้านข้างประตู ดัง
แสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ชิน้ ส่วนคานกันกระแทกรถยนต์

จากรูปที่ 2 ชิน้ ส่วนคานกันกระแทกมีส่ว นประกอบ
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ด้งแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 ส่วนประกอบชิน้ ส่วนยานยนต์ (Assembly Part)

โดยขัน้ ตอนในการผลิตมีทงั ้ หมด 5 ขัน้ ตอน สามารถ
อธิบายได้ดงั นี้
ขัน้ ตอนที่ 1 หยิบชิน้ งานใส่แคลมป์เป็ นขัน้ ตอนการ
นาชิ้นส่วนคานกันกระแทกทีม่ ที งั ้ หมด 3 ชิน้ ใส่ลงในแค
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ลมป์โดยขัน้ ตอนนี้พนักงานจะมีการเคลื่อนไหวทัง้ หมด 3
จังหวะ เริม่ จากการหยิบชิน้ ส่วน AB392121234 REINF
STRN DR, ชิน้ ส่วน AB3926214A10 AB REINF DR
O/S PNL และชิน้ ส่วน AB39-2621204 STRN DR O/S
PNL พร้อมกับกดสวิตซ์ล๊อคชิน้ และสวิตซ์เดินเครื่องแขน
กล (Robot Welding MA1400) ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 6
จุดที่ 2

จุดที่ 3

จุดที่ 1

จุดที่ 4

รูปที่ 6 ลักษณะตาแหน่งและแนวเชือ่ ม

จากรูปที่ 6 การเชื่อมของแขนกลจะทางานทัง้ หมด 4
จังหวะ คือ เชื่อมจุดที่ 1 และ 2 ใช้เวลา 22วินาที รวมการ
เคลื่อนย้ายจุด และจุดที่ 3 และ 4 ใช้เวลา 24วินาที รวม
การเคลื่อนย้าย จากจุดที่ 2 ไปจุดที่ 3 แลจุดที่ 3 ไปจุดที่
4
ขัน้ ตอนที่ 3 เป็ นขัน้ ตอนการนาชิ้นงานออกจากแค
์
ลมปพร้อมทาการตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสายตา (Visual
Control) ชิน้ งานทีผ่ ่านการตรวจสอบเบือ้ งต้นพนักงานจะ
ใช้ปากกาสีแบบลบไม่ออกทาเครื่องหมายไว้ดงั แสดงใน
รูปที่ 7

รูปที่ 4 ขันตอนการหยิ
้
บชิน้ งานใส่แคลมป์

ขัน้ ตอนที่ 2 เป็ นขัน้ ตอนการเชื่อมด้วยลวดเชื่อม
อาร์กอน (Welding Argon) โดยใช้แขนกล (Robot
Welding MA1400) เป็ นเครื่องจักรในการทางานแทนคน
ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 7 ชิน้ งานทีถ่ ูกทดสอบด้วยสายตา

3.1.2 สภาพของปญั หา
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล รอบเวลาการผลิ ต (Cycle
Time) แสดงได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รอบเวลาการเชือ่ มคานกันกระแทกก่อนปรับปรุง
รูปที่ 5 การเชือ่ มงานด้วย Robot Welding MA1400

ซึ่ง การเชื่ อ มในป จั จุ บ ัน จะมี ก ารเชื่อ มทัง้ หมด 4
ต าแหน่ ง โดยแต่ ล ะต าแหน่ ง จะใช้ เ วลาในการเชื่ อ ม
ตาแหน่ งละ 20 วินาทีซง่ึ เป็ นเวลามาตรฐาน (Standard
Time) โดยงานทีเ่ ชื่อมเสร็จแล้วจะมีลกั ษณะดังแสดงใน

ขัน้ ตอน

รอบเวลา(วินาที)

ใส่ชน้ิ งานใส่จก๊ิ พร้อมกดสวิตซ์
Robot เชือ่ ม
หยิบชิน้ งานออกจากจิก๊ ตรวจสอบ วางเก็บ

17.91
46
11.49

รวม

75.40

จากรอบเวลาการผลิ ต ดัง ตารางที่ 1 เมื่ อ น ามา
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คานวณอัตราการผลิตต่อวันสามารถคานวณได้ดงั นี้
- เวลาทางานต่อวัน 8 x 60 x 60 = 28,800 วินาที
- เตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ = 1,200 วินาที
- ทาความสะอาดและซ่อมบารุง = 1,200 วินาที

ต่อเดือน หรือต้องผลิตให้ได้ 1,000 ชิ้นต่อวัน จากเวลา
ทางาน 26 วันต่อเดือน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ในการ
เชื่อมมีจานวน 2 ชุด แสดงว่าแต่ละชุดจะต้องผลิตงานให้
ได้ 500 ชิน้ ต่อวัน ซึง่ ค่า Takt Time ทีค่ านวณไว้ในบทที่
3 ทีเ่ ป้าหมายการทางาน 8 ชัวโมง/วั
่
น คือ 52.80 วินาที/
ชิน้ นัน้ หมายความว่าพนักงานจะต้องทางานให้ได้ 1 ชิน้
ภายในเวลา 52.80 วินาที เมื่อนามาเปรียบเทียบกับรอบ
เวลาการผลิตในปจั จุบนั แสดงได้ดงั รูปที่ 9

อัตรากาลังการผลิต = (28,800-2,400)/75.40
= 350 ชิน้ ต่อวัน
แต่ปจั จุบนั ความต้องการของลูกค้าในอยู่ท่ี 26,000
ชิ้น ต่ อ เดือ น หรือ ต้อ งผลิต ให้ไ ด้ 1,000 ชิ้น ต่ อ วัน จาก
เวลาทางาน 26 วันต่อเดือนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการ
เชื่อมมีจานวน 2 ชุด แสดงว่าแต่ละชุดจะต้องผลิตงานให้
ได้ 500 ชิน้ ต่อวัน ซึ่งเมื่อนามาคานวณค่า Takt Time
สามารถอธิบายได้ดงั นี้

เป้าหมายในการลดรอบ
เวลา 22.66 วินาที
TT = 52.80 วินาที

Takt Time = (28,800-2,400)/500
= 52.80 วินาที/ชิน้

รูปที่ 9 รอบเวลาการผลิตเปรียบเทียบกับค่า Takt Time เป้าหมาย

ผลจากการค านวณหมายความว่ า พนั ก งานต้ อ ง
ทางานให้ได้ 52.80 วินาทีต่อชิน้ จึงจะเพียงพอต่อความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ 500 ชิ้ น ต่ อ วั น ท าให้ บ ริ ษั ท
จาเป็ นต้องเพิ่ม เวลาการผลิต เพิ่มอีก วันละ 4 ชัวโมง
่
ส่งผลให้ตน้ ทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงมี
แนวคิดที่จ ะปรับปรุบ กระบวนการผลิตให้สามารถผลิต
ชิ้นงานให้ทนั ตามความต้อ งการของลูกค้า ภายในเวลา
ทางานปกติ 8 ชัวโมง
่
โดยมีการตัง้ เป้าหมายในงานวิจยั
ดังแสดงในรูปที่ 8

3.1.3 วิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หาและกาหนดแนว
ทางการแก้ไข
ผู้ วิ จ ั ย ได้ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าท ากา รประชุ ม
(Meeting) และระดมสมอง (Brainstorm) ของผู้วิจยั
หัวหน้างาน และพนักงานผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสบการณ์มี
ความคุน้ เคยในกระบวนการผลิต โดยการวิเคราะห์ผวู้ จิ ยั
ได้อาศัยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ (7 Qc Tools) มาใช้ใน
การวิเคราะห์ เพื่อค้นหาสาเหตุ ย่อยๆ ของข้อบกพร่อง
ซึ่ง ผู้วิจ ัย เลือ กใช้แ ผนผัง แสดงสาเหตุ และผล (Cause
and Effect Diagram) โดยเลือกวิเคราะห์ตามหลัก 4 M
1E เนื่องจากเป็ นเครื่องมือที่สามารถแสดงให้เห็นถึง
ั หา และผลที่เกิดขึ้น ที่มีมาอย่ า ง
สาเหตุ ต่ าง ๆ ของป ญ
ต่อเนื่องจนถึงปมสาคัญที่จะนาไปทาการปรับปรุงแก้ไข
ดังแสดงในรูปที่ 10
จากรูปที่ 10 เมื่อผูว้ จิ ยั ทาการระดมสมองจากผูร้ ่วม
ปฏิบตั งิ านและพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านจริง ณ จุดปฏิบตั งิ าน
โดยอาศัยเครื่องมือควบคุมภาพ ผังแสดงสาเหตุ และผล
สรุปได้ว่า ปญั หาความล่าช้าในกระบวนการเชื่อมคานกัน
กระแทกเกิด จากหัว เชื่อ มโรบอทมีห ัว เดีย ว และได้ถู ก
กาหนดขนาดความเร็วในการเชื่อมมาแล้วตามมาตรฐาน

รูปที่ 8 เป้าหมายการดาเนินงานวิจยั

ปจั จุบนั ความต้องการของลูกค้าในอยู่ท่ี 26,000 ชิน้
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จึงทาให้รอบเวลาการผลิตไม่ทนั จังหวะความต้องการของ
ั หาดัง กล่ า วที่
ลู ก ค้ า แต่ เ พื่อ ให้ เ กิด ความมัน่ ใจว่ า ป ญ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพเป็ นปญั หาที่ต้อง
นามาทาการแก้ไขเป็ นอันดับแรกจริงๆ และไม่เกิดการตก

หล่นของปญั หาอื่นทีม่ ผี ลกระทบเหมือนกัน ผูว้ จิ ยั จึง
มีแนวคิดทีจ่ ะนาเครื่องมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่ (New
7 Qc Tools) อีก 1 ชนิด ซึง่ มีลกั ษณะการวิเคราะห์ท่ี
คล้า ยคลึงกัน มาท าการวิเ คราะห์เ พิ่ม ซึ่งผู้วิจยั เลือ กใช้
แผนภาพความสัมพันธ์ดงั แสดงในรูปที่ 11

ั
รูปที่ 10 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปญหาด้
วยเครือ่ งมือควบคุมคุณภาพ

ั
รูปที่ 11 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปญหาด้
วยเครือ่ งมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่
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จากรูปที่ 11 หลังจากผูว้ จิ ยั ใช้ผงั แสดงความสัมพันธ์
ั หาซ้ า ปรากฏว่ า ป ญ
ั หาที่พ บ
วิเ คราะห์ส าเหตุ ข องป ญ
ยังคงเป็ นปญั หาเดียวกันกับการวิเคราะห์ดว้ ย

ผังแสดงสาเหตุและผลจึงได้นามากาหนดแนวทางในการ
แก้ไข ดังแสดงในตารางที่ 2

ั
ตารางที่ 2 การกาหนดแนวทางการแก้ไขปญหากระบวนการเชื
อ่ มคานกันกระแทก
ปัญหา
สาเหตุ
แนวทางการแก้ไข
รอบเวลาการผลิ ต เกิ น ค่ า จัง หวะ หัว เชื่อ มจะทาการเชื่อม 1 รอบการ 1) เพิม่ โรบอท หัวเชือ่ ม และเครือ่ งเชื่อมอย่างละ 1
ทางานโดยเชื่อมทัง้ หมด 4 จุด ใช้เวลา ชุด แล้วทาการติดตัง้ ให้โรบอทสองตัวทางานพร้อม
ความต้องการของลูกค้า
ในการเชื่อ มจุดละ 17.5 วิน าที และ กันจะสามารถลดรอบเวลาการผลิตลงได้ครึง่ ต่อครึง่
เคลือ่ นย้ายหัวเชือ่ มระหว่างจุด 2 วินาที
2) ออกแบบอุปกรณ์จบั ยึดติดตัง้ ทีป่ ลายแขนของโร
บอทให้สามารถจับหัวเชื่อมได้ 2 หัว เพิม่ หัวเชื่อม
และเครือ่ งเชือ่ ม 1 ชุด
เสี ย เวลาในการเดิ น หยิ บ ชิ้ น ส่ ว น การจัดวางตาแน่ งของวัตถุดบิ แต่ละชิ้น 1) จัดวางต าแหน่ ง ของวัต ถุ ดิบ ให้อ ยู่ใ กล้พ้ืน ที่
อยู่คนละที่ และพนักงานต้องใช้ลกั ษณะ ทางานของพนักงานมากทีส่ ุด ให้พนักงานสามารถ
วัตถุดิบ
การเดิน ไปหยิบ ท าให้เ สีย เวลา และ เอื้อมมือไปหยิบได้โดยไม่ตอ้ งเดน
ส่งผลให้เกิดความเมือ่ ยล้า
พนักงานตัง้ ระบบ PLC ในการปิด-เปิด 1) ตัง้ ค่ าระบบการปิ ด -เปิ ด ประตูตู้เชื่อ มใหม่ให้
เสียเวลายืนคอยประตูต้เู ชื่อมปิ ด
ประตู ช้า
ทางานเร็วขึน้

4. ดาเนิ นการปรับปรุงแก้ไข
จากข้อมูลการกาหนดแนวทางการแก้ไขในตารางที่
2 ผูว้ จิ ยั ได้นามาทาการปรับปรุงแก้ไขตามลาดับขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
4.1การปรับปรุงรอบเวลาการผลิ ต
ปจั จุบนั รอบเวลาการผลิตอยู่ท่ี 75.40 วินาทีต่อชิน้
แต่เมื่อคานวณค่าจังหวะความต้องการของลูกค้าต่อ 1
วัน รอบเวลาการผลิตจะอยู่ท่ี 52.80 วินาทีต่อชิน้ ซึง่ นัน้
หมายความว่าความเร็วในการผลิตให้ได้ช้นิ งาน 1 ชิ้น
จะต้องใช้เวลาไม่เกิน 52.80 วินาที จึงจะสามารถผลิต
ได้ตามจานวนทีล่ ูกค้าต้องการภายในเวลาทางานปกติ
8 ชัวโมงต่
่
อวัน โดยไม่ต้องมีการเปิ ดทางานล่วงเวลา
จากการระดมสมองและวิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หาใน
ขัน้ ตอนการเชื่อมสามารถสรุปถึงสาเหตุ ของปญั หาได้
ดังนี้ หัวเชื่อมจะท าการเชื่อม 1 รอบการทางาน โดย
เชื่อมทัง้ หมด 4 จุด ใช้เวลาในการเชื่อมจุดละ 11 วินาที
แนวทางในการแก้ไ ขประการแรกมี แนวคิด จะเพิ่ม โร
บอท หัวเชื่อม และเครื่องเชื่อมอย่างละ 1 ชุด แล้วทา
การติดตัง้ ให้โรบอทสองตัวทางานพร้อมกันจะสามารถ
ั หาใน
ลดรอบเวลาการผลิตลงได้ค รึ่ง ต่ อ ครึ่ง แต่ มีป ญ
ด้านต้นทุนในการจัดซือ้ โรบอททีม่ รี าคา 450,000 บาท

ต่ อตัว จึงทาให้ผู้วิจยั หันมาให้ความสนใจแนวทางใน
การแก้ไขประการที่ 2 คือการออกแบบอุปกรณ์ จบั ยึด
เพื่อ ติด ตัง้ ที่ป ลายแขนของโรบอทให้ส ามารถจับ หัว
เชื่อมได้ 2 หัว เพิม่ หัวเชื่อม และเครื่องเชื่อม 1 ชุด ทีม่ ี
ราคาถู ก กว่ า ซึ่ง การด าเนิ น การปรับ ปรุ ง ตามแนว
ทางการแก้ไขประการที่ 2 สามารถ แสดงได้ดงั รูปที่ 12

รูปที่ 12 แนวคิดในการจัดสร้างอุปกรณ์จบั ยึดหัวเชือ่ มต้นแบบ

จากนัน้ ได้น าเสนอต่ อ ผู้บ ริห ารเพื่อ ขออนุ ม ัติจ ัด สร้า ง
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อุ ป กรณ์ จ ั บ ยึ ด ต้ น แบบและจะน าไปทดลองใช้ ใ น
สายการผลิ ต ตั ว อย่ า ง โดยอุ ป กรณ์ จ ับ ยึ ด ต้ น แบบ
สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 13

ชิ้นงานของหัวเชื่อม พร้อมทัง้ จัดตาแหน่ งสถานที่วาง
พาร์ท ชิ้น งานใหม่ เ พื่อ ลดระยะทางการเดิน หยิบ พาร์
ทชิ้นของพนักงานให้สนั ้ ลง ลดความเมื่อยล้า และเวลา
ในการทางานให้น้อยลง ดังแสดงในรูปที่ 14

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

รูปที่ 14 ตาแหน่งการวางพาร์ทชิน้ งาน ก่อน และหลังปรับปรุง

หลังจากปรับปรุงส่วนที่เหลือจากอุปกรณ์จบั ยึดหัว
เชื่อมแล้วผู้วิจยั ได้ทดลองผลิตอีกครัง้ และท าการเก็บ
บันทึกข้อมูล รอบเวลาแล้วคานวณรอบเวลามาตรฐาน
แสดงได้ดงั ตารางที่ 4

รูปที่ 13 การติดตัง้ อุปกรณ์ตน้ แบบกับแขนกล

หลัง จากได้อุป กรณ์ จบั ยึด ต้นแบบผู้วิจยั ได้น าไป
ทดลองผลิตในสายการผลิต คานกัน กระแทกตัวอย่า ง
แล้ว ทาการเก็บ ข้อ มูลหลัง การปรับ ปรุ งได้ดงั แสดงใน
ตารางที่ 3

ตารางที่ 4 รอบเวลาการเชือ่ มคานกันกระแทกหลังปรับปรุง (2)

ตารางที่ 3 รอบเวลาการเชือ่ มคานกันกระแทกหลังปรับปรุง
ขัน้ ตอน

รอบเวลา(วินาที)

ใส่ชน้ิ งานใส่จก๊ิ พร้อมกดสวิตซ์
Robot เชือ่ ม
หยิบชิน้ งานออกจากจิก๊ ตรวจสอบ วางเก็บ

17.91
24
11.49

รวม

53.40

ขัน้ ตอน

รอบเวลา(วินาที)

ใส่ชน้ิ งานใส่จก๊ิ พร้อมกดสวิตซ์
Robot เชือ่ ม
หยิบชิน้ งานออกจากจิก๊ ตรวจสอบ วางเก็บ

12.07
24
9.49

รวม

45.56

หลังจากมีการปรับปรุงส่วนของระบบอัตโนมัติ และ
การวางต าแหน่ ง พาร์ท ชิ้น ส่ว นรถยนต์ ส่ง ผลให้ร อบ
เวลาการผลิตรวมลดลงอีกจาก 53.40 วินาที เหลือ
วินาที ลดลง 45.56 วินาที คิดเป็ น 14.68% ซึง่ มีค่าต่ า
กว่าค่า Takt Time เป้าหมายที่ 52.80 วินาที อยู่
7.24% โดยสามารถนาไปคานวณอัตราการกาลังการ
ผลิตได้ดงั นี้
อัตรากาลังการผลิต = (28,800-2,400)/45.56 =
579 ชิน้ /เครื่อง/วันในทาการงานปกติ 8 ชัวโมง
่
ชึ่งเมื่อ
รวม 2 เครื่อง 1 วัน สามารถผลิตได้ถึง 1,158 ซึ่ง
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่มคี วามต้องการ
1,000 ชิน้ ต่อวัน หรือ 26,000 ชิน้ ต่อเดือนจากนัน้ ผูว้ จิ ยั
ได้ น าข้อ มู ล รอบเวลามาตรฐานมาท าการวิเ คราะห์
ต่อเนื่องเพื่อหาประสิทธิภาพการทางาน ของพนักงาน
ผู้ ป ฏิ บ ัติ ง าน และเครื่ อ งจั ก ร ด้ ว ยแผนภู มิ ค นและ
เครื่องจักร ดังแสดงในภาพที่ 15

จากตารางที่ 3 แสดงข้อมูลรอบเวลาการผลิตหลัง
การปรับปรุงโดยออกแบบแบอุปกรณ์จบั ยึดที่สามารถ
จับหัวเชื่อมได้สองหัวทาการเชื่อมพร้อมกัน ส่งผลให้
รอบเวลาการผลิตในกระบวนการเชื่อม ลดลงจาก 46
วินาที เหลือ 24 วินาที ลดลง 22 วินาที คิดเป็ น
47.83% รอบเวลาการผลิตรวมลดลงจาก 75.40 วินาที
เหลือ 53.40 วินาที ลดลง 22 วินาที คิดเป็ น 29.18%
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการปรับปรุงจังหวะการเคลื่อนทีเ่ ข้า
หาชิ้นงานของแขนกลโดยการปรับตัง้ ค่าพารามิเตอร์
ใหม่ (เป็ นความลับของทางผูป้ ระกอบการไม่สามารถนา
ข้อมูลมาเปิ ดเผยได้) พร้อมทัง้ ปรับตัง้ ค่าระบบอัตโนมัติ
(PLC) ของการเปิ ด-ปิ ด ประตูห้องเชื่อมให้มคี วามเร็ว
มากขึ้น และพอกัน ดีก ับ จัง หวะการเคลื่อ นที่ เ ข้า หา
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10.07

ตรวจสอบแนวเชือ่ ม
นาชิน้ งานวางใส่ภาชนะ

Jig ถูกใส่ชน้ิ งาน

10.07

Clamp ล๊อด ประตูปิด

2

แขนกลเชือ่ มงานอัตโนมัติ

24

Clamp เปิด ประตูเปิด

2

ชิน้ งานถูกหยิบออกจาก Jig

2

สัญลักษณ์
กิ จกรรม

หยิบชิน้ งานใส่ Jig
พร้อมกดสวิตซ์

กิ จกรรม

เวลา
(วิ นาที)

กิ จกรรม

สัญลักษณ์
กิ จกรรม

เครื่องจักร
เวลา
(วิ นาที)

พนักงาน

5.49

22.51

ว่าง

หยิบชิน้ งานออกจาก Jig

2

รูปที่ 15 แผนภูมคิ น-เครือ่ งจักร วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการเชือ่ มคานกันกระแทก

จากข้อมูลในรูปที่ 15 ผูว้ จิ ยั ได้นามาวิเคราะห์ดว้ ย
การคานวณเพื่อหาประสิทธิภาพในการทางานของคน
และเครื่องจักร แสดงได้ในตารางที่ 5

พืน้ ฐาน การคานวณสามารถแสดงได้ดงั นี้

ตารางที่ 5 การคานวณประสิทธิภาพของคน และเครือ่ งจักร
กิจกรรม
เวลาว่าง
เวลาทางาน
เวลาทัง้ หมด
%เวลาว่างงาน
%เวลาทางาน

พนักงาน

เครือ่ งจักร

28.00
17.15
45.56
61.46
38.54

17.15
28.00
45.56
38.54
61.46

Nm =

2.34 เครื่อง หรือ 2 เครื่อง

ผลจากการคานวณจานวนเครื่องจักรที่เหมาะสม
กับพนักงานเมื่อเทียบกับเวลาจริงในการทางานปรากฏ
ว่าพนักงาน 1 คน สามารถทางานกับเครื่องจักรได้ 2
เครื่อง ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบตู้เชื่อมให้มชี ่อง
ประตูสองช่อง เพิม่ เครื่องเชื่อม หัวเชื่อม และแคลมป์ล๊อ
คชิน้ งานอย่างละ 1 ชุด ดังแสดงในรูปที1่ 6

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีอตั ราการ
ทางานจริงแค่ 38.54% ว่างงานถึง 61.46% ในเวลาที่
ว่างงานจะเป็ นลักษณะการยืนรอให้โรบอทเชื่อมงาน
เสร็จผูว้ จิ ยั จึงทาการวิเคราะห์ต่อเนื่องด้วยวิธคี านวณหา
เครื่องจักรทีเ่ หมาะสมต่อพนักหนึ่งเมื่อเทียบกับเวลา
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เครื่องจักร 2 เครื่อง ซึง่ สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การคานวณประสิทธิภาพของคน และเครื่องจักรหลัง
ปรับปรุง
กิจกรรม

พนักงาน

เครือ่ งจักร1

เครือ่ งจักร 2

เวลาว่าง
เวลาทางาน
เวลาทัง้ หมด
%เวลาว่างงาน
%เวลาทางาน

4.00
45.12
49.12
8.14
91.86

8.49
40.60
49.12
17.13
82.65

7.93
41.19
49.12
16.14
83.86

จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการจัดสร้าง
อุปกรณ์ต้นแบบโดยการเปิ ดช่องการทางานอีก 1 ช่อง
เพิม่ เครื่องเชื่อม 1 เครื่อง และแคลมป์ล๊อคชิน้ ชิน้ งานอีก
1 ตัว ส่ง ผลให้ป ระสิทธิภ าพการทางานของพนัก งาน
เพิม่ ขึน้ จาก 38.54% เป็ น 91.81% เพิม่ ขึน้ ถึง 53.27%
และสามารถผลิต ชิ้น งานได้เ ป็ น 2 เท่ า โดยสามารถ
คานวณอัตรากาลังการผลิตได้ดงั นี้
อัตรากาลังการผลิต = [(28,800-2,400)/49.12] x
2 = 1,075 ชิน้ /เครื่อง/วันในทาการงานปกติ 8 ชัวโมง
่
โดยสามารถผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าที่
1,000 ชิ้น/วัน ด้วยพนักงานงานเพียงคนเดียวและลด
จานวนพนักงานในสายการผลิตตัวอย่างได้ 1 คน
4.2 ผลการดาเนิ นการปรับปรุงแก้ไข
4.2.1 รอบเวลาการผลิต รวมในขัน้ ตอนการเชื่อม
คานกันกระแทกลดลงจาก 75.40 วินาทีต่อชิ้น เหลือ
49.12 วินาทีต่อชิน้ คิดเป็ นลดลงร้อยละ 49.12
4.2.2 ชัว่ โมงการปฏิบ ัติง านในสายการผลิต
ตัวอย่างหลังลดลงจาก 12 ชัวโมง
่
เหลือ 8 ชัวโมงคิ
่
ด
เป็ น 33.33%
4.2.3 ประสิท ธิภ าพการท างานของพนัก งาน
เพิม่ ขึน้ ถึง 53.27% คิดเป็ นร้อยละ 138.22
4.2.4 เพิม่ อัตรากาลังการผลิตได้ 1,075 ชิน้ /เครื่อง/
วัน ซึง่ เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่ 1,000 ชิน้ /
วัน และสามารถลดจานวนพนักงานได้ 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 50
4.2.5 ผ ลิ ต ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต เ พิ่ ม ขึ้ น 119.79
Pcs./Man/Hr. คิดเป็ น 821.43%
4.2.6 สามารถก าหนดให้เ ป็ น มาตรฐานการ
ปฏิ บ ั ติ ง านให้ ก ั บ พนั ก งานได้ ด ั ง แสดงในรู ป ที่ 19

รูปที่ 16 ลักษณะการออกแบบตูเ้ ชือ่ มสองประตู

จากรูปที่ 4.16 ผูว้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบตูเ้ ชื่อมสอง
ประตูโดยเปิ ดช่องทีจ่ ะติดตัง้ แคลมป์ล๊อคให้อยู่คนละข้าง
ติดกันทามุม 120 องศา ให้พนักงานเดินทางานระหว่าง
ช่ อ งที่เ ปิ ด ไว้ จากนัน้ ผู้วิจ ัย ได้น าเสนอและขออนุ ม ัติ
จัดสร้างจากผู้บริหาร และนาไปทดลองทาการผลิต ดัง
แสดงในรูปที่ 17

รูปที่ 17 ลักษณะการออกแบบตูเ้ ชือ่ มสองประตู

จากรูปที่ 4.17 หลังจากผูว้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบตู้
เชื่อ มแบบสองประตู แ ล้ ว น าไปทดลองผลิต คานกัน
กระแทกผลปรากฎว่าสามารถเพิม่ ผลผลิตได้ถงึ 100%
และยังสามารถลดเวลาการว่างงานของพนักงานลงได้
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทางานเพิม่ ขึน้ ดังแสดงได้ใน
รูปที่ 4.18
จากข้อมูลในรูปที่ 4.18 ผู้วจิ ยั ได้นามาวิเคราะห์
ด้วยการคานวณเพื่อหาประสิทธิภาพในการทางานของ
คนและเครื่องจักร เมื่อใช้พนักงาน 1 คน ทางานกับ
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Clamp เปิ ด ประตูเปิ ด

2

หยิบชิน้ งานออกจากjig

2

ชิน้ งานถูกหยิบออกจาก jig

2

หยิบชิน้ งานใส่ Jig
พร้อมกดสวิตซ์ชอ่ งทางานที่ 1

10.07

Jig ถูกใส่ชน้ิ งาน

10.07

สัญลักษณ์
กิ จกรรม

2

กิ จกรรม

เวลา (วิ นาที)

รอประตู กับ Clamp เปิ ด

สัญลักษณ์
กิ จกรรม

กิ จกรรม

สัญลักษณ์
กิ จกรรม

กิ จกรรม

เครื่องจักรช่องที่ 2

เวลา (วิ นาที)

เครื่องจักรช่องที่ 1
เวลา (วิ นาที)

พนักงาน

24

ตรวจสอบแนวเชือ่ ม
นาชิน้ งานวางใส่ภาชนะ

เดินไปเครื่องจักรช่องที่ 2

รอประตู กับ Clamp เปิ ด
หยิบชิน้ งานออกจากjig

หยิบชิน้ งานใส่ Jig
พร้อมกดสวิตซ์ชอ่ งทางานที่ 2

5.49

Clamp ล๊อค ประตูปิด

2

รอแขนกล

8.49

5

2

Clamp เปิ ด ประตูเปิ ด

2

2

ชิน้ งานถูกหยิบออกจาก jig

2

Jig ถูกใส่ชน้ิ งาน

10.07

Clamp ล๊อค ประตูปิด

2

รอแขนกล

7.93

10.07

แขนกลเชือ่ มงานอัตโนมัติ

ตรวจสอบแนวเชือ่ ม
นาชิน้ งานวางใส่ภาชนะ

เดินไปเครือ่ งจักรช่องที่ 1

แขนกลเชือ่ มงานอัตโนมัติ

24

5.49

5

รูปที่ 18 แผนภูม ิ คน-เครือ่ งจักร วิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการเชือ่ มคานกันกระแทก ของพนักงาน 1 คน กับเครือ่ งจักร 2 เครือ่ ง
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รูปที่ 19 เอกสารการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นมาตรฐานกระบวนการผลิตคานกันกระแทกรถยนต์

4.3 ระยะเวลาคืนทุน
รายละเอียดค่าใช้จ่ายของการจัดสร้างอุปกรณ์จบั
ยึดต้นแบบ และเครื่องเชื่อมอาร์กอน (CO2) ซึง่ สามารถ
สรุ ป ค่ า ใช้จ่ า ยในการด าเนิ น การปรับ ปรุ ง ครัง้ นี้ เ ป็ น
จานวนเงินทัง้ สิน้ 404,780 บาท ส่วนต้นทุนที่สามารถ
ลดได้ ต่ อ เดือ นได้ แ ก่ ลดพนั ก งานได้ 1 คน 21,000
บาท/เดือน ลดการทางานล่วงเวลาได้วนั ละ 4 ชัวโมงๆ
่
ละ 87.50 บาท 1 เดือนทางาน 26 วัน = 4x 87.50 x 26
= 9,100 บาท/เดือน

ทางานของพนักงานเพิม่ ขึน้ 53.27% อัตราผลิต
ภาพสูงขึน้ 821.43% และสามารถกาหนดเป็ นมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ านของพนักงานได้
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึก ษางานวิจ ัย นี้ พ บว่ ามีห ลายป จั จัย ที่มี
อิทธิพลต่อการเพิม่ ผลผลิตในโรงงานตัวอย่าง เช่น ตัว
พนักงานเองคิดว่าการปรับวิธกี ารทางานเป็ นการเพิ่ม
ภาระให้กบั ตัวพนักงานเองทาให้เกิดความยุ่งยากในการ
ทางาน เพราะต้องมีการทางานตามลาดับขัน้ ตอนที่ทา
การปรับปรุง ทาให้เวลาว่างลดลง การแก้ไข คือ จัดการ
อบรมชี้แจงในเรื่องของวัตถุประสงค์ท่ที าการปรับปรุง
และเมื่อทาการปรับปรุงแล้วตัวพนักงานจะได้อะไรจาก
การปรับปรุง เมื่อองค์กรสามารถเพิม่ ผลผลิต และจัดส่ง
สินค้าได้มากตามความต้องการของลูกค้า

ระยะเวลาคืนทุน =404,780 / 30,1000
ระยะเวลาคืนทุน = 13.48 เดือน หรือ 404 วัน
5. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิ จยั
จากการปรับปรุงวิธกี ารทางานในขัน้ ตอนการเชื่อม
คานกันกระแทกด้วยเทคนิคการออกแบบอุปกรณ์จบั ยึด
(Jig Design) สามารถลดรอบเวลาการผลิต รวมได้
49.12% โดยสามารถควบคุมไม่ให้เกินค่า Takt Time
เป้าหมายที่ 52.80 วินาที ลดจานวนพนักงานได้ 50%
ลดเวลาการทางานต่อวันได้ 33.33% ประสิทธิภาพการ

กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้ วิจ ัย ขอขอบคุ ณ บริษั ท ตัว อย่ า งผู้ เ ป็ น เจ้ า ของ
ข้อมูลทีไ่ ด้อนุ ญาตให้ขอ้ มูลของทางโรงงานและอานวย
ความสะดวกให้ผู้วจิ ยั ตลอดระยะเวลาทีด่ าเนินงานและ
ขอขอบคุณพนักงานฝ่ายผลิตทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือ
ในการทางานวิจยั ครัง้ นี้เป็ นอย่างดี
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บทคัดย่อ
กระบวนการผลิตฝาข้างตัวถังรถบรรทุก และพ่วงกระบะ (Full Box) ของบริษทั ตัวอย่างมีความต้องการของลูกค้า
ในป จั จุบ ันที่ 4 คันต่ อ วัน แต่ ก าลัง การผลิต สามารถผลิต ได้สูงสุด เพีย ง 3 คัน ต่ อวัน บริษัท ตัวอย่างจึงมีความ
จาเป็ นต้องเพิม่ การปฏิบตั ิงานล่วงเวลาอีกวันละ 4 ชัวโมง
่
เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานได้ตามเป้าหมายที่ลูกค้า
ต้องการ เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาวิธเี พิม่ ผลผลิตให้กบั สายการผลิต
โดยจะพยายามลดรอบเวลาการผลิตในขัน้ ตอนทีม่ คี ่าเกินจังหวะความต้องการของลูกค้าซึง่ เป็ นสาเหตุหลักทีท่ าให้
บริษทั ตัวอย่างต้องเปิ ดการทางานล่วงเวลา เครื่องมือทีใ่ ช้ในการดาเนินงานวิจยั นี้ประกอบด้วย หลักการลดความ
สูญเปล่า 7 ประการ ซึง่ ในงานวิจยั นี้มคี วามสูญเปล่าทีต่ อ้ งแก้ไข คือ ความสูญเปล่าทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตทีไ่ ม่
เหมาะสม สายการผลิตขาดการปรับปรุงพัฒนาทาให้การผลิตไม่ทนั ตามความต้องการของลูกค้า การดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเริม่ จากใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ปญั หา และกาหนดแนวทางการแก้ไข
ด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่ จากนัน้ จึงปรับปรุงวิธกี ารปฏิบตั ิงานเพื่อลดรอบเวลาด้วยเทคนิคการจัด
สมดุลสายการผลิตด้วยหลักการ ECRS ผลการดาเนินการวิจยั พบว่าสามารถควบคุมรอบเวลาการผลิต ไม่ให้เกิน
จังหวะความต้องการของลูกค้าที่ 146.66 นาทีต่อคัน ได้ทุกสถานีงาน ลดรอบเวลาการผลิตรวมได้ 221 นาที คิด
เป็ นร้อยละ 28.89 ลดชัวโมงการปฏิ
่
บตั ิงานได้ 4 ชัวโมง
่
คิดเป็ น 33.33% ประสิทธิภาพสายการผลิตเพิ่มขึ้น
24.28% ผลิตภาพการผลิตเพิม่ 40% สามารถเพิม่ กาลังการผลิตได้ 4 ชิน้ ต่อวัน ภายในการปฏิบตั งิ าน 8 ชัวโมง
่
คาหลัก การเพิม่ ผลผลิต สมดุลสายการผลิต รอบเวลาการผลิต
Abstract
The coating parts side panel full box of the parent company which needs to manage capacity to produce
up to 4 pieces per day which not enough. It’s necessary to add working two shifts to produce to meet the
target customers want to preserve the market share. The objective of this research is to study how to
improve productivity for production line, always trying to reduce cycle time steps with exceeds takt time
which is the main reason for parent company required over time to add working one shift be one shift
production. This research implements 7 wastes research. The wrong process makes production lagging
behind the needs of customers. Implementation improvement began 7 qc tools for data collection causes
analysis and defined modification new 7 qc tools performance improve with line balancing by ECRS. The
result shows an ability to control cycle time not to exceed takt time at 146.66 seconds for all stations.
Total cycle time can be decreased 221 seconds which accounts for 28.89% hours of performance can be
354

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

decreased 4 hours which accounts for 33.33% line balancing increases 24.28% productivity increases
40.00% the process capacity reaches 4 pieces per day one shift operation 8 hours.
Keywords: Productivity Improvement Line Balancing Cycle Time,
1. บทนา
ตลาดรถบรรทุ ก เป็ น ดัช นี ช้ี ว ัด ภาวะเศรษฐกิ จ
โดยรวมตัง้ แต่ ช่ วงต้นปี ท่ีผ่า นมาเศรษฐกิจ ไทยอยู่ใ น
ภาวะชะลอตัว แต่ตลาดรถบรรทุกยังคงประคองตัวอยู่
ไ ด้ แ ม้ ว่ า จ ะ มี ส ั ญ ญ า ณ ก า ร เ ติ บ โ ต ล ด ล ง แ ต่
ผูป้ ระกอบการยังเชื่อว่าอนาคตยังมีโอกาสขยายตัวได้
อีก จึงทาให้มีผู้สนใจเข้าสู่ต ลาดนี้อีกเป็ นจ านวนมาก
โดยเฉพาะผู้ประกอบการรถบรรทุกจากประเทศจีนทา
ให้ มี แ นวโน้ ม ในการแข่ ง ขั น สู ง เพื่ อ ส่ ว นแบ่ ง ทาง
การตลาดโดยมี ก ารพยากรณ์ ป ริ ม าณยอดผลิ ต
รถบรรทุกของ ปี 2557 จากเดือนมกราคม ถึง เดือน
เมษายน ดังแสดงในรูปที่ 1

จากรูปที่ 1 จะเห็นว่ายอดสังผลิ
่ ตรถบรรทุกของบริษัท
ตัวอย่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมียอดสังผลิ
่ ตจานวน
พนักงาน และเวลาในการปฏิบตั งิ านต่อวัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลยอดการผลิตสายการผลิตตัวอย่าง

บริษัทตัวอย่างเป็ นผู้ประกอบการในการผลิตและ
ประกอบตัวถังรถบรรทุกยกเทให้กบั ภาคเอกชน และ
หน่ วยงานราชการทัวไป
่ มียอดการสังผลิ
่ ตในปี พ.ศ.
2556 ทัง้ หมด 720 คัน คิด เป็ น มู ล ค่ า 288,000,000
บาท และมีการพยาการณ์ยอดผลิตของปี พ.ศ. 2557 ไว้
ที่ 1,080 คัน เพิ่ม ขึ้น ถึ ง 50% คิด เป็ น มู ล ค่ า
432,000,000 บาท ดังแสดงในรูปที่ 2
ยอดผลิ ตรถบรรทุกของบริ ษทั ตัวอย่าง

พ.ศ. 2556

Mar

Apr

May

June

July

Aug

Plan

78

78

78

78

78

78

Day/Date

26

26

26

26

26

26

Cap/Day

3

3

3

3

3

3

Hr./Day

12

12

12

12

12

12

Man/Day

12

12

12

12

12

12

จากตารางที่ 1 จะเห็น ว่า สายการผลิตรถพ่ ว ง
กระบะ ต้องการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
วันละ 3 คัน แต่ปจั จุบนั บริษทั ต้องเปิ ดทางานล่วงเวลา
(Over Time) วันละ 4 ชัวโมง
่
เพื่อให้พนักงานทางานให้
ทันตามความต้องการของลูกค้า จากปญั หาที่กล่าวมา
ผู้จดั ทาปริญญานิพนธ์มคี วามต้องการที่จะดาเนินการ
แก้ไขโดยได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อผู้บริหาร
ตามล าดับ ขัน้ ตอนไว้ ด ัง นี้ เริ่ ม จากการศึ ก ษาเวลา
มาตรฐานของแต่ละขัน้ ตอนการทางาน จากนัน้ จัดสมดุล
สายการผลิต (Line Balancing) ด้วยหลักการ ECRS
โดยจะพยายามให้ทากระบวนการผลิตเกิดความสมดุล
มากที่สุ ด สามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต สร้ า งมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้กบั องค์กรได้
1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
เพื่อเพิม่ ผลผลิตในกระบวนการผลิตรถพ่วงกระบะ
ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โดยสามารถทา
การผลิตได้ภายในระยะเวลาทางานปกติ 8 ชัวโมงต่
่
อ
วัน และกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ใิ ห้กบั พนักงานได้

รูปที่ 1 การพยากรณ์ยอดการผลิตรถบรรทุก

720

Sep.

1080

พ.ศ. 2557

2. ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 2 ยอดสังผลิ
่ ตของบริษทั ตัวอย่าง
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งานวิจยั นี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรับปรุงวิธกี าร
ทางานเพื่อเพิม่ ผลิตภาพ (Productivity) ดังต่อไปนี้
2.1 การเพิ่ มผลผลิ ต (Productivity Improvement)
ผลผลิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เป็ นสิง่ ที่สามารถ
วัดค่าได้ ทาให้สามารถมองเห็นได้ว่า การทางานนัน้ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไม่ โดยอาจใช้แนว
ทางการเพิ่ม ผลผลิต ตามความเหมาะสมขององค์ก ร
ดังต่อไปนี้ [1,2,3]
- ปจั จัยการผลิตเท่าเดิม แต่ทาให้ผลิตผลเพิม่ ขึน้
- ปจั จัยการผลิตน้อยลง แต่ทาให้ผลิตผลเท่าเดิม
- ปจั จัยการผลิตน้อยลง แต่ทาให้ผลิตผลเพิม่ ขึน้
- ป จั จัย การผลิต เพิ่ม ขึ้น แต่ ทาให้ผ ลิต ผลเพิ่มขึ้น
มากกว่า
- ลดจานวนผลิตผลลงจากเดิม โดยลดอัตราการใช้
ปจั จัยการผลิตในอัตราส่วนทีม่ ากกว่า
2.1.1 อัตราผลิต ภาพ คือ อัต ราส่วนของผลผลิต
จริง (Output) ต่ อทรัพยากรที่ใช้จริง (Input) โดย
สามารถคานวณได้ดงั สมการที่ 1
อัตราผลิตภาพ =

Output
Input

เป็ น เครื่อ งมือ ที่พ ัฒ นาเพิ่ม เติม มาจากเครื่อ งมือ
คุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools) ให้มคี วามเหมาะสมและ
เป็ น ประโยชน์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยในการเก็ บ และ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นค าพู ด เพื่ อ วางแผนกลยุ ท ธ์
แผนปฏิบตั กิ าร ในเชิงป้องกันหรือเชิงรุก โดยการระดม
ความคิด และข้อ เท็จ จริง รวมถึ ง การมองภาพความ
ต้องการ เพื่อกาหนดแผนงาน/โครงการในอนาคตของ
องค์กรได้อย่างเป็ นระบบซึ่งประกอบด้วย แผนภูมกิ าร
จัดกลุ่มความคิด (Affinity Diagram) แผนภูมิแสดง
ความสัมพันธ์ (Relation Diagram) แผนภูมิต้นไม้
ตัดสินใจ (Tree Diagram) แผนภูมเิ มตริกซ์ (Matrix
Diagram) แผนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเมตริกซ์
(Matrix Data Analysis Chart) แผนภาพทางเลือก
ตัดสินใจเพื่อ บริหารความเสี่ยง (Process Decision
Program Chart, PDPC)และแผนภูมลิ ูกศร (Arrow
Diagram) [5]
2.5 หลักเกณฑ์ ECRS
Eliminate - ขจัดงานทีไ่ ม่จาเป็ นออกจากกระบวนการ
Combine - รวมงานลักษณะใกล้เคียงเข้าด้วยกัน
Rearrange - จัดลาดับขัน้ ตอนการทางานใหม่
Simplify - ปรับปรุงการทางานให้ง่ายขึน้ [6]
2.5 การจดสมดุลสายการผลิ ต (Line Balancing)
สมดุลสายการผลิต คือ การจัดเวลาในแต่ละสถานี
งานให้สมั พันธ์ก ันหรือใกล้เ คียงกัน เพื่อ ลดความสูญ
เปล่าทีเ่ กิดจากความล่าช้าของงาน [7,8,9]
2.5.1 จังหวะความต้องการของลูกค้า (Takt Time)
คือ ค่าอัตราความต้องการสินค้าของลูกค้าที่ใช้ในการ
กาหนดจังหวะการทางานเพื่อรองรับความต้องการของ
ลูกค้าหรือกาหนดอัตราการผลิตให้เท่ากับอัตราการขาย
โดยสามารถคานวณได้ดงั สมการที่ 3

(1)

2.1.2 อัตราการผลิต (Capacity) อัตราสูงสุด ที่
ระบบการผลิต สามารถผลิตได้เ ต็ม ที่ใ นช่ วงเวลาหนึ่ ง
ของดาเนิ นงานซึ่งผลผลิตจริง ต่ อ 1 วันจะสามารถ
กาหนดได้จากสถานีงานทีเ่ ป็ นงานคอขวด (Bottleneck)
ซึง่ สามารถคานวณได้จากสมการ 2
กาลังการผลิตต่อวัน = เวลาการทางานจริงต่อวัน (2)
จุดงานคอขวด

2.2 ความสูญเสีย 7 ประการ (7Wastes) [4]
1) การผลิตมากเกินไป (Overproduction)
2) การเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
3) การขนส่ง (Transpiration)
4) การเคลื่อนไหว (Motion)
5) กระบวนการผลิต (Processing)
6) การรอคอย (Delay)
7) การผลิตของเสีย (Defect)
2.3 เครือ่ งมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่

Takt Time =

(3)

2.5.2 ประสิทธิภาพสายการผลิต (Line Efficacy)
การคานวณประสิทธิภาพของสายการผลิตมีจุดประสงค์
เพื่อตรวจสอบเวลารอคอยในระบบ เมื่อเทียบกับจุดงาน
คอขวดว่ามีมากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์โดยสามารถคานวณ
ได้จากสมการที่ 4
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Line Efficacy = รอบเวลาการผลิตรวม x 100
จานวนสถานีงาน x จุดงานคอขวด

เพื่อเตรียมประกอบชุดโต๊ะจานหมุนใช้เครนยกชุดโต๊ะ
จานหมุนมาวางบนเฟรม Full Box ใช้น๊อตยึดชุดโต๊ะ
จานหมุน 6 ชุด ดังในรูป 4
สถานีงานที่ 2 ใช้เครนยกชุดแผงข้าง RH
มาวางประกอบเข้าชุดพืน้ FBใช้เครนยกชุดแผงข้าง RH
ให้เสมอกับชุดพื้น FB แล้วใช้ C-CLAMP ล็อคที่เสา
หน้า, เสากลางและเสาท้ายและทาการเชื่อมติดกับชุด
พืน้ นาเกลียวเร่งมาเชื่อมติดที่เสากลางนาเกลียวเร่งมา
เชื่อมติดที่เสาหน้ าเชื่อมเต็มชุดแผงข้างเข้ากับชุดพื้น
ประกอบชุดแผงข้าง LH บนชุดทาการเชื่อมติดกับชุด
พืน้ นาเกลียวเร่งมาเชื่อมติดที่เสากลางนาเกลียวเร่งมา
เชื่อมติดที่เสาหน้ าเชื่อมเต็มชุดแผงข้างเข้ากั บชุดพื้น
ดังแสดงในรูปที่ 5

(4)

3.วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
3.1 การศึกษากระบวนการผลิ ต
3.1.1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์
สายการผลิตรถพ่วงกระบะของบริษัทตัวอย่าง มี
กระบวนการผลิต ในสายการประกอบ ดังแสดงใน
แผนภูมกิ ระบวนการผลิตโดยสังเขป รูปที่ 3

รูปที่ 4 การวางโต๊ะจานหมุนเข้ากับเฟรม

รูปที่ 3 กระบวนการประกอบรถพ่วงกระบะ

การประกอบจะมีชน้ิ ส่วนในการประกอบทัง้ หมด 9
ชิน้ ประกอบด้วย ชุดโต๊ะจานหมุน ชุดเฟรม ชุดแผงข้าง
RH-LH (2 ชิน้ ) ชุดพืน้ ชุดโปรลอน ชุดฝาท้ายลอน ชุด
ฝาข้างลอนคู่ ชุดระบบกันสะเทือน ชุดแขนลาก โดย
แบ่งออกเป็ น 4 สถานีงาน ได้แก่
สถานีงานที่ 1 โดยเริม่ ต้นใช้เครนยกชุดพืน้ มาวาง

รูปที่ 5 การประกอบชุดแผงข้าง

สถานีงานที่ 3 นาเหล็กดามเสามาเชื่อมแต้มเข้ากับ
เสาและพื้น กระบะเชื่อ มเต็ม เหล็กดามเสาใช้เครนยก
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แขนลากมาวางเพื่อเตรียมประกอบร่างแบบเพื่อทาการ
ติดตัง้ แผ่นยึดแป๊ปเท้าช้างเชื่อมแผ่นยึดแป๊ปเท้าช้างติด
กับแขนลากด้านบนตามแบบที่ร่างไว้ใช้เครื่องขัด ขัด
รอยเชื่อมใช้เครื่องเจียร เจียรรอยเชื่อมใช้เครนยกแขน
ลากมาประกอบเข้ากับชุดโต๊ะจานหมุนร้อยสลักเข้ากับ
แขนลากและ BRKT ยึดแขนลาก ดังแสดงในรูปที่ 6

หารด้วยค่าเฉลีย่ (R/Average) นาค่าทีไ่ ด้ไปเปิ ดตาราง
ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้มคี ่าผิดพลาด ±
5 % ประเมินค่าสมรรถนะได้ทร่ี ะดับ 104% คิดเวลาเผื่อ
ที่ 7% ผลของเวลาแสดงได้ดงั รูปที่ 8
จากรูปที่ 8 สามารถนามาคานวณหาประสิทธิภาพ
ของสายการผลิต (Production Line Efficiency) ได้
ดังต่อไปนี้
Line Efficacy = [765 x 100] / [4 x 280] = 68.30%
ผลจากการค านวณพบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของ
สายการผลิตในปจั จุบนั คือ 68.30% ซึ่งหมายความว่า
แต่ละสถานีงานในสายการผลิตมีความสามารถในการ
ทางานเปรียบเทียบจากสถานีงานทีม่ รี อบเวลามากทีส่ ุด
และน้ อ ยที่ สุ ด 68.30%
โดยมี ค วามสู ญ เสีย ใน
กระบวนการผลิตถึง 31.70%

รูปที่ 6 การนาแขนลากมาประกอบเข้ากันชุดโต๊ะจานหมุน

สถานีงานที่ 4 ใช้เครนยกล้อมาวางเพื่อเตรียม
ประกอบล้ อ หน้ า (ตัว ที่ 1)ใช้ เ ครนยกล้อ มาวางเพื่อ
เตรียมประกอบล้อหน้า (ตัวที่ 2) ใช้เครนดึงกระบะมา
ด้านหน้าใช้เครนยกล้อ (ตัวที่ 3) มาวางเพื่อเตรียม
ประกอบใช้เครนยกท้ายกระบะเพื่อทาการติดตัง้ ล้อนา
ล้อ (ตัวที่ 2) เข้าใต้กระบะโดยให้ตรงกับตาแหน่ งหู
แหนบแล้วทาการร้อยบูทและใส่น๊อต LH/RH ใช้เครน
ยกกระบะลง LH ยกการ์ดมอเตอร์ไซด์วางบนตาแหน่ ง
ติดตัง้ RH เชื่อมแต้มการ์ดมอเตอร์ไซด์ RH เชื่อมเเต้ม
การ์ดมอเตอร์ไซด์ LH เชื่อมแต้มการ์ดมอเตอร์ไซด์ RH
นาเหล็กรางรถไฟมาประกอบเข้ากับท้ายกระบะนาแผ่น
ป้ายทะเบียนมาเชื่อมติดเข้ากับท้ายกระบะ ดังแสดงใน
รูปที่ 7

รูปที่ 7 การตรวจความเรียบร้อย

เมื่อ ค านวณเวลามาตรฐานโดยใช้ ก ารจับ เวลา
พืน้ ฐาน 5 ครัง้ หาพิสยั และค่าเฉลีย่ แล้วนาค่าของพิสยั

รูปที่ 8 เวลามาตรฐานในการทางานของสายการประกอบรถพ่วง
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ตารางที่ 2 สภาพปญั หาของสถานีงานการผลิตรถพ่วง กระบะ
Station
CT
TT
ผลต่าง
1
45
146.66
ต่ากว่า TT 101.66
2
260 146.66
สูงกว่า TT 113.34
3
180 146.66
สูงกว่า TT 33.34
4
280 146.66
สูงกว่า TT 133.34
รวม
756
381.68

3.1.2 คานวณค่า Takt Time
คานวณหาจังหวะความต้องการของลูกค้า (Takt
Time) ซึ่งเป็ นค่าที่ใช้เปรียบเทียบกับความเร็วในการ
ขาย (Sale Speed) ที่จะถูกกาหนดให้สามารถผลิต
ชิน้ งานได้ 1 ชิน้
Takt Time = [(8 x 60) – (40) / 3]
= 146.66 นาทีต่อคัน

จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ใน
สายการผลิตได้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
สถานีงานที่ 1 เกิดปญั หารอบเวลามีค่าต่ ากว่า
Takt Time มากถึง 101.66 นาทีต่อชิ้น สาเหตุ
เนื่ อ งจากในขัน้ ตอนนี้ มีก ารประกอบชิ้น ส่ว นโต๊ ะ จาน
หมุนเพียงอย่างเดียว แต่ใช้จานวนพนักงานมากถึง 3
คน ทาให้พนัก งานทางานเสร็จก่อนเวลาและเกิดการ
ว่างงาน ดังแสดงในรูปที่ 10

-

เวลาทางาน 8 ชัวโมงต่
่
อวัน
เตรียมเครื่องมือ+ซ่อมบารุง 40 นาทีต่อ
วัน
- ต้องการผลิตรถให้ได้ 3 วันต่อคัน
3.1.3 วิเคราะห์สภาพปญั หาก่อนการปรับปรุง
การปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานในสายการ
ประกอบรถพ่วงกระบะผู้วิจยั ได้ทาการเก็บข้อมูลจาก
การบันทึกเวลาและจัดทาเป็ นรอบเวลาปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ น
เวลามาตรฐานก่อนการปรับปรุงแล้วทาการเปรียบเทียบ
กับรอบเวลาเป้าหมายที่ผู้วจิ ยั จะใช้เป็ นตัวกาหนดผล
การดาเนินงานของงานวิจยั นี้โดยยึดค่าเวลา Takt Time
ที่ค านวณตามเป้ าหมายเป็ น หลัก ซึ่ง ผลจากการเก็บ
ข้อมูลคานวณเวลามาตรฐานและคานวณค่า Takt Time
เป้าหมาย สามารถอธิบายรอบเวลา เปรีย บเทียบกับ
Takt Time ในแต่ละขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานสามารถ
แสดงได้ดงั รูปที่ 9

รูปที่ 10 ขัน้ ตอนการประกอบชุดจานหมุน

สถานีงานที่ 2 เกิดปญั หารอบเวลามีค่าสูงเกินกว่า
เวลาค่า Takt Time อยู่ 113.34 นาทีต่อชิน้ เนื่องจาก
สาเหตุท่มี สี ่วนประกอบทีม่ กี ารติดตัง้ มาก ประกอบกับ
จานวนพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านมีเพียง 3 คนจึงทาให้งาน
ล่าช้าเป็ นสาเหตุทท่ี าให้รอบเวลาสูงเกินค่า Takt Time
อย่างทีช่ ดั เจน ดังแสดงในรูปที่ 11

280

260
180

45

Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

รูปที่ 9 รอบเวลาการผลิตเปรียบเทียบกับค่า Takt Time

รูปที่ 11 ขัน้ ตอนการประกอบชุดแผงข้าง ฝาข้างและฝาท้าย

จากรูปที่ 9 แสดงให้เห็น ว่าสายการผลิตรถพ่วง
กระบะ มีกระบวนการปฏิบตั งิ านอยู่ 4 สถานีงาน โดย
แต่ละสถานีงานมีขนั ้ ตอน และรอบเวลา สูงและต่ ากว่า
ค่า Takt Time สามารถอธิบายได้ดงั แสดงในตารางที่ 2

สถานีงานที่ 3 สาเหตุปญั หาทีเ่ กิดขึน้ มีรอบเวลาที่
สูงเกินเวลาค่า Takt Time 33.34 นาทีต่อชิ้นอยู่
เนื่ อ งจากการติ ด ตั ง้ ส่ ว นประกอบมี ค วามล่ า ช้ า ใช้
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เวลานานจานวนพนักงานทีม่ เี พียง 3 คนพนักงานบาง
คนไม่มปี ระสบการทางานเป็ นเหตุทท่ี าให้งานล่าช้า ดัง
แสดงในรูปที่ 12

แนวทางการแก้ไ ข ลดจ านวนพนัก งานเข้าไปใน
สายการผลิตให้เหลือ 1 คนโดยย้ายขัน้ ตอนนี้ไปอยู่ใน
พืน้ ทีท่ ส่ี ามารถใช้เครนได้ให้พนักงาน 1 คน ทางานกับ
เครนยก ส่วนพนักงานอีก 3 คน ให้ย้ายไปช่วยงาน
สถานีงานอื่นดังแสดงในรูปที่ 15

รูปที่ 12 ขันตอนการประกอบชุ
้
ดโครงไฟและป้ายทะเบียน

สถานีงานที่ 4 ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ มีรอบเวลาทีส่ งู เกิน
เวลาค่า Takt Time อยู่ 133.34 นาทีต่อชิน้ เนื่องจาก
พนักงานมีจานวนเพียง 3 คน ขาดความชานาญและ
ประสบการณ์ ท างานเป็ นสาเหตุ ท่ที าให้ง านล่า ช้า ดัง
แสดงในรูปที่ 13

รูปที่ 14 การวิเคราะห์ปญั หาขัน้ ตอนการประกอบชุดจานหมุน

รูปที่ 13 การประกอบชุดบังโคลนหน้า-ท้าย และชุดแขนลาก

3.1.4 วิเคราะห์ปญั หา และกาหนดแนวทางการ
แก้ไข
จากสภาพปญั หาคณะผูจ้ ดั ทาปริญญานิพนธ์ได้นา
เครื่องมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่มาทาการวิเคราะห์
ั หาในแต่ ล ะสถานี ง าน ดั ง
เพื่ อ หาสาเหตุ ข องป ญ
รายละเอียดต่อไปนี้
สถานีงานที่ 1 การประกอบชุดจานหมุน สถานีงาน
นี้ใช้พนักงานทางาน 3 คน มีรอบเวลาในการผลิตรวม
45 นาทีต่อชิ้น ซึ่งต่ ากว่าค่า Takt Time อยู่ 101.66
นาทีต่อชิ้น คณะผู้จดั ทางานวิจยั ได้นาข้อมูลมาทาการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หาดังแสดงในรูปที่ 14
จากรูปที่ 14 แผนผังต้นไม้วเิ คราะห์ปญั หาแสดงให้
เห็นว่าปญั หาในสถานีงานนี้เกิดจากจานวนพนักงานที่
ไม่ เหมาะสม เนื่ องจากลักษณะงานเป็ น การประกอบ
ชิน้ ส่วนเพียงชิน้ เดียวแต่ปจั จุบนั ใช้พนักงานทางานถึง 3
คน ซึง่ เกินความจาเป็ น

รูปที่ 15 การปรับปรุงงานสถานีงานที่ 1

สถานีงานที่ 2 การประกอบชุดแผงข้าง ฝาข้างและ
ฝาท้าย โดยสถานีงานนี้มขี นั ้ ตอนการทางานทัง้ หมด 12
ขัน้ ตอน ใช้พนักงานทางาน 3 คน มีรอบเวลาในการ
ผลิตรวม 264 นาทีต่อชิ้น ซึง่ เกินค่า Takt Time อยู่
113.34 นาทีต่อชิน้ คณะผูจ้ ดั ทางานวิจยั ได้นาข้อมูลมา
ทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หาดังแสดงในรูปที่ 16

รูปที่ 16 วิเคราะห์ปญั หาการประกอบชุดแผงข้าง ฝาข้าง ฝาท้าย
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จากรูปที่ 16 แผนผังต้นไม้วเิ คราะห์ปญั หาแสดงให้
เห็นว่าปญั หาในสถานีงานนี้เกินจากลักษณะของงาน
และจานวนพนักงานที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากลักษณะ
ของงานเป็ นงานประกอบชุดแผงข้าง ฝาข้างและฝาท้าย
จาเป็ นต้องใช้พนักงานช่วยกันทางานจุดละสองคนแต่
ป จั จุ บ ัน มีพ นั ก งานท างานในสถานี ง านนี้ 3 คน เมื่อ
พนักงาน 2 คน ช่วยกันประกอบทาให้พนักงานทีเ่ หลือ
อีก 1 คน ว่างงานเนื่องจากไม่สามารถประกอบจุดอื่นได้
ส่งผลให้รอบเวลาการผลิตมีค่าเกิน Takt Time
แนวทางการแก้ไข เพิม่ จานวนพนักงานเข้าไปใน
สายการผลิต 1 คน ให้เป็ น 4 คน โดยให้จบั คู่กบั
พนักงานทีว่ ่างงานช่วยกันประกอบจุดอื่นไปพร้อมๆกัน
ดังแสดงในรูปที่ 17

ติด ป้า ยทะเบีย น บางงานสามารถทางานคนเดียวได้
จาเป็ นต้องใช้พนักงานช่วยกันทางานจุดละสองคนแต่
ปจั จุบนั มีพนักงานทางานในสถานีงานนี้ 3 คน เมื่อ
พนักงาน 2 คน ช่วยกันประกอบทาให้พนักงานทีเ่ หลือ
อีก 1 คน ว่างงานเนื่องจากไม่สามารถประกอบจุดอื่นได้
ส่งผลให้รอบเวลาการผลิตมีค่าเกิน Takt Time
แนวทางการแก้ไขเพิ่มจานวนพนักงานเข้ าไปใน
สายการผลิต 1 คน ให้เป็ น 4 คน โดยให้จบั คู่กบั
พนักงานทีว่ ่างงานช่วยกันประกอบจุดอื่นไปพร้อมๆ กัน
ดังแสดงในรูปที่ 19

รูปที่ 19 การปรับปรุงงานสถานีงานที่ 3

สถานีงานที่ 4 การประกอบชุดบังโคลนหน้า -ท้าย
และชุด แขนลากโดยสถานีงานนี้มีขนั ้ ตอนการทางาน
ทัง้ หมด 8 ขัน้ ตอน ใช้พนักงานทางาน 3 คน มีรอบเวลา
ในการผลิตรวม 280 นาทีต่อชิน้ ซึง่ เกินค่า Takt Time
อยู่ 133.34 นาทีต่ อ ชิ้น ผู้วิจ ัย ได้น าข้อ มูลมาท าการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หาดังแสดงในรูปที่ 20

รูปที่ 17 การปรับปรุงงานสถานีงานที่ 2

สถานีงานที่ 3 การประกอบชุดโครงไฟท้าย และ
แผ่ น ติ ด ป้ ายทะเบีย นโดยสถานี ง านนี้ มีข นั ้ ตอนการ
ทางานทัง้ หมด 7 สถานีงานนี้ใช้พนักงานทางาน 3 คน
มีรอบเวลาในการผลิตรวม 180 นาทีต่อชิ้น ซึ่งเกินค่า
Takt Time อยู่ 33.34 นาทีต่อชิน้ ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลมา
ทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หาดังแสดงในรูปที่ 18

รูปที่ 20 วิเคราะห์ปญั หา ชุดบังโคลนหน้า-ท้าย ชุดแขนลาก

จากรูปที่ 20 แผนผังต้นไม้วเิ คราะห์ปญั หาแสดงให้
เห็นว่าปญั หาในสถานีงานนี้เกินจากลักษณะของงาน
และจานวนพนักงานที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากลักษณะ
ของงานเป็ นงานประกอบชุดบังโคลนหน้า -ท้าย และชุด
แขนลาก จาเป็ นต้องใช้พนักงานช่วยกันทางานจุดละ
สองคนแต่ ปจั จุบนั มีพนักงานทางานในสถานีงานนี้ 3
คน เมื่อพนักงาน 2 คน ช่วยกันประกอบทาให้พนักงาน

รูปที่ 18 ปญั หาการประกอบชุดโครงไฟท้าย ป้ายทะเบียน

จากรูปที่ 18 แผนผังต้นไม้วเิ คราะห์ปญั หาแสดงให้
เห็นว่าปญั หาในสถานีงานนี้เกินจากลักษณะของงาน
และจานวนพนักงานที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากลักษณะ
ของงานเป็ นงานประกอบชุดชุดโครงไฟท้าย และแผ่น
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โครงไฟท้าย ประกอบแผ่นติดป้ายทะเบียน ประกอบโซ่
ยึดฝาข้างและประกอบชุดกันสะเทือน ทาให้รอบเวลา
แต่ละขัน้ ตอนลดลง ดังแสดงในตารางที่ 3

ทีเ่ หลืออีก 1 คน ว่างงานเนื่องจากไม่สามารถประกอบ
จุดอื่นได้สง่ ผลให้รอบเวลาการผลิตมีค่าเกิน Takt Time
แนวทางการแก้ไข เพิม่ จานวนพนักงานเข้าไปใน
สายการผลิต 1 คน ให้เป็ น 4 คน โดยให้จบั คู่กบั
พนักงานทีว่ ่างงานช่วยกันประกอบจุดอื่นไปพร้อมๆกัน
กับการตรวจสอบความเรียบร้อยครัง้ สุดท้ายก่อนส่งไป
ทาสี ดังแสดงในรูปที่ 21

ตารางที่ 3 รอบเวลาสถานีงานที่ 2 หลังการปรับปรุง
สถานี งาน

รายละเอียดงาน

รอบเวลา (นาที)

35.00

1.เชือ่ มแผ่นต่อพืน้
2.ประกอบชุดแผงข้าง RH บนชุดพืน้

15.00

3.ประกอบชุดแผงข้าง LH บนชุดพืน้
4.ประกอบฝาข้าง RH ด้านหน้า

5.00

5.ประกอบฝาข้าง RH ด้านท้าย
2

รูปที่ 21 การปรับปรุงงานสถานีงานที่ 4

4. ผลการดาเนิ นการปรับปรุงแก้ไข
4.1 ผลการปรับปรุงแก้ไขสถานี งานที่ 1
หลังจากดาเนินการปรับปรุงโดยการย้ายสถานีงาน
ที่ 1 ไปอยู่ ใ นพื้ น ที่ ก ารท างานที่ มี เ ครนยกโดยให้
พนักงานเพียง 1 คน ทางานประกอบจานหมุนด้วยการ
ใช้ เ ครนในการช่ ว ยยกประกอบสามารถลดจ านวน
พนักงานในสถานีง านได้ 2 คน รอบเวลาการท างาน
เพิ่ม ขึ้นจาก 45 นาทีต่อ ชิ้น เป็ น 140 นาทีต่ อชิ้น ต่ า
กว่าค่า Takt Time เป้าหมายอยู่ 6.66 นาที
4.2 ผลการปรับปรุงแก้ไขสถานี งานที่ 2
หลังจากดาเนินการปรับปรุงโดยเพิม่ พนักงานเข้า
มาช่ ว ยในสายการผลิต 1 คน ซึ่ง เป็ น พนั ก งานที่ล ด
จานวนมาจากสายการผลิตที่ 1 โดยให้จบั คู่กบั พนักงาน
ทีว่ ่างงานช่วยกันประกอบชุดแผงข้าง RH-LH บนชุด
พื้น ประกอบฝาข้าง RH-LH ด้านหน้ าและด้านท้าย
ประกอบเหล็ก ดามเสา (เหล็ก ฉาก) ประกอบชุ ด โปร
ประกอบบานพับ ฝาท้ า ย 4 ตั ว และประกอบ และ
ประกอบฝาท้าย ทาให้รอบเวลาแต่ละขัน้ ตอนลดลง ดัง
แสดงในตารางที่ 3
4.3 ผลการปรับปรุงแก้ไขสถานี งานที่ 3
หลังจากดาเนินการปรับปรุงโดยเพิม่ พนักงานเข้า
มาช่ ว ยในสายการผลิต 1 คน ซึ่ง เป็ น พนั ก งานที่ล ด
จานวนมาจากสายการผลิตที่ 1 โดยให้จบั คู่กบั พนักงาน
ทีว่ ่างงานช่วยกันประกอบเหล็กลางรถไฟ ประกอบชุด

6.ประกอบฝาข้าง LH ด้านหน้า

5.00

7.ประกอบฝาข้าง LH ด้านท้าย
8.เจาะรูระบายน้า

14.00

9.ประกอบเหล็กดามเสา (เหล็กฉาก)

22.00

10.ประกอบชุดโปร

40.00

11.ประกอบบานพับฝาท้าย 4 ตัว

6.00

12.ประกอบฝาท้าย

1.00
143

รอบเวลารวม

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเพิ่มจานวน
พนักงานเข้าไปในสายการผลิต สามารถลดรอบเวลา
การผลิตจาก 260 นาที เหลือ 143 นาที ต่ากว่าค่า Takt
Time เป้าหมายอยู่ 3.66 นาที สาเหตุเนื่องจากก่อนการ
ปรับปรุงพนักงานประกอบได้ครัง้ ละ 1 จุด เนื่องจากการ
ประกอบส่วนต่างๆ ต้องให้พนักงานช่วยกันทา 2 คน
ก่อนการปรับปรุงมีพนักงาน 3 คน เมื่อพนักงาน 2 คน
ช่วยกันประกอบจึงทาให้พนักงานอีก 1 คน ว่างงาน
ตารางที่ 4 รอบเวลาสถานีงานที่ 3 หลังการปรับปรุง
สถานี งาน

3
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รายละเอียดงาน

รอบเวลา (นาที)

1.ประกอบเหล็กรางรถไฟ

12.00

2.ติดตัง้ แผ่นป้ายรถพ่วง

8.00

3.ประกอบชุดโครงไฟท้าย

6.00

4.ประกอบแผ่นติดป้ายทะเบียน

4.00

5.ประกอบโซ่ยดึ ฝาข้าง

4.00

6.ประกอบชุดกันสะเทือน

45.00

7.ติดตัง้ ชุดกันสะเทือนกับกระบะ

17.00

รอบเวลารวม

96.00
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เท่ากับแต่ไม่เกินค่า Takt Time เป้าหมาย ที่ 146.66
นาที ซึ่งต้องเลือ กขัน้ ตอนที่มรี อบเวลาที่ใกล้เคียงหรือ
มากกว่ า 18.34 นาที และต้ อ งไม่ มีผ ลต่ อ การผลิ ต
ต่อเนื่องในสายการผลิต ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดความสมดุลใน
สายการผลิตมากที่สุด คณะผู้จดั ทาปริญญานิพนธ์จึง
เลือกขัน้ ตอนที่ 2 ประกอบชุดบังโคลนหน้ า ซึ่งมีรอบ
เวลา 19 นาที โดยรอบเวลาในสถานีง านที่ 4 หลังการ
ปรับปรุงใหม่ แสดงได้ดงั ตารางที่ 6

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเพิ่มจานวน
พนักงานเข้าไปในสายการผลิต สามารถลดรอบเวลา
การผลิตจาก 180 นาที เหลือ 96 นาที ต่ ากว่าค่า Takt
Time เป้าหมายอยู่ 50.66 นาที สาเหตุเนื่องจากก่อน
การปรับปรุงพนักงานประกอบได้ครัง้ ละ 1 จุด เนื่องจาก
การประกอบส่วนต่ างๆ ต้องให้พนักงานช่วยกันทา 2
คน ก่อนการปรับปรุงมีพนักงาน 3 คน เมื่อพนักงาน 2
คนช่วยกันประกอบจึงทาให้พนักงานอีก 1 คน ว่างงาน
4.4 ผลการปรับปรุงแก้ไขสถานี งานที่ 4
หลังจากดาเนินการปรับปรุงโดยเพิม่ พนักงานเข้า
มาช่วยในสายการผลิต 1 คน โดยให้จบั คู่กบั พนักงานที่
ว่างงานช่ว ยกันประกอบเหล็กลางรถไฟ ประกอบชุ ด
โครงไฟท้าย ประกอบแผ่นติดป้ายทะเบียน ประกอบโซ่
ยึดฝาข้างและประกอบชุดกันสะเทือน ทาให้ รอบเวลา
แต่ละขัน้ ตอนลดลง ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 6 รอบเวลาสถานีงานที่ 4 หลังการปรับปรุง (ครัง้ ที่ 2)
สถานี งาน

4

ตารางที่ 5 รอบเวลาสถานีงานที่ 4 หลังการปรับปรุง
สถานี งาน

4

รายละเอียดงาน

รอบเวลา (นาที)

1.ประกอบชุดบังโคลนท้าย

34.00

2.ประกอบชุดบังโคลนหน้า

19.00

3.เจาะรูยดึ ลูกยางกันกระแทก

40.00

4.ประกอบชุดคับล็อค

37.00

5.เตรียมประกอบแขนลาก

3.00

6.ประกอบแขนลาก

8.00

7.ติดตัง้ การ์ดมอเตอร์ไซด์

9.00

8.ตรวจเช็คและแก้ไขส่งทาสี

15.00

รอบเวลารวม

165.00

รายละเอียดงาน

รอบเวลา (นาที)

1.ประกอบชุดบังโคลนท้าย

34.00

2.เจาะรูยดึ ลูกยางกันกระแทก

40.00

3.ประกอบชุดคับล็อค

37.00

4.เตรียมประกอบแขนลาก

3.00

5.ประกอบแขนลาก

8.00

6.ติดตัง้ การ์ดมอเตอร์ไซด์

9.00

7.ตรวจเช็คและแก้ไขส่งทาสี

15.00

รอบเวลารวม

146.00

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าหลังจากใช้หลักการ
ECRS สลับตาแหน่งงานจากสถานีงานที่ 3 ไปอยู่สถานี
งานที่ 3 ส่งผลให้รอบเวลาลดลงเหลือ 146 นาที ซึ่งต่ า
กว่าและใกล้เคียงค่า Takt Time เป้าหมาย ที่ 146.66
นาที อยู่ 0.66 นาที และยังส่งผลให้รอบเวลาการผลิตใน
สถานีงานที่ 3 มีการเปลีย่ นแปลงดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 รอบเวลาสถานีงานที่ 3 หลังการปรับปรุง (ครัง้ ที่ 2)

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเพิ่มจานวน
พนักงานเข้าไปในสายการผลิต สามารถลดรอบเวลา
การผลิ ต จาก 280 นาที เหลื อ 165 นาที สาเหตุ
เนื่องจากก่อนการปรับปรุงพนักงานประกอบได้ครัง้ ละ
1 จุด เนื่องจากการประกอบส่วนต่างๆ ต้องให้พนักงาน
ช่ว ยกันท า 2 คน ก่ อนการปรับ ปรุ งมีพนักงาน 3 คน
เมื่อพนักงาน 3 คนช่วยกันประกอบจึงทาให้พนักงานอีก
1 คน ว่างงาน แต่ ยงั มีรอบเวลาเกินค่ า Takt Time
เป้าหมายอยู่ 18.34 นาที คณะผูจ้ ดั ทาปริญญานิพนธ์จงึ
ใช้หลักการ ECRS มีแนวทีจ่ ะทาการสลับขัน้ ตอนบาง
ขัน้ ตอนในสถานีงานที่ 4 ไปอยู่ท่สี ถานีงานที่ 3 เพื่อให้
รอบเวลาในสถานีงานที่ 4 ลดลงให้มคี ่าใกล้เคียงหรือ

สถานี งาน

3
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รายละเอียดงาน

รอบเวลา (นาที)

1.ประกอบเหล็กรางรถไฟ

12.00

2.ติดตัง้ แผ่นป้ายรถพ่วง

8.00

3.ประกอบชุดโครงไฟท้าย

6.00

4.ประกอบแผ่นติดป้ายทะเบียน

4.00

5.ประกอบโซ่ยดึ ฝาข้าง

4.00

6.ประกอบชุดกันสะเทือน

45.00

7.ติดตัง้ ชุดกันสะเทือนเข้ากับกระบะ

17.00

8.ประกอบชุดบังโคลนหน้า

19.00

รอบเวลารวม

115.00
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบอัตราผลิตภาพ ก่อน-หลังการปรับปรุง

จากตารางที่ 7 หลังจากสลับขัน้ ตอนการประกอบ
ชุดบังโคลนหน้ามาอยู่ในสถานีงานที่ 3 ส่งผลให้รอบ
เวลารวมในสถานีงานเพิม่ ขึน้ จาก 96 นาที เป็ น 115
นาที เพิม่ ขึน้ 19 นาที แต่ ยงั ไม่เกินค่า Takt Time
เป้าหมาย ที่ 146.66 นาที
4.5 เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
4.5.1 รอบเวลาการผลิตเปรียบเทียบกับค่า Takt
Time เป้าหมาย ก่อน-หลัง การปรับปรุง ดังแสดงในรูป
ที่ 22

ผลผลิต/วัน

เวลา/วัน

คน/วัน

ผลิตภาพ

ก่อน

4

12

13

0.025

หลัง

4

8

14

0.035

%ผลิตภาพ
40%

5. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิ จยั
จากการจัด สมดุ ลสายการผลิต กระบวนการผลิต
รถถพ่ ว งกระบะสามารถลดรอบเวลาการผลิต แต่ ล ะ
สถานี ง านได้ใ กล้ เ คีย งแต่ ไ ม่ เ กิน ค่ า Takt
Time
เป้าหมายที่ 146.66 นาที ได้ทุก สถานี งานโดยสถานี
งานที่ 1 มีรอบเวลา 140 นาที ซึง่ เพิม่ ขึน้ จาก 45 นาที
ก่อนการปรับปรุง สถานี งานที่ 2 รอบเวลาลดลงจาก
260 นาทีเหลือ 143 นาที ลดลง 117 นาทีคดิ เป็ น 45%
สถานีงานที่ 3 รอบเวลาลดลงจาก 180 นาทีเหลือ 115
นาที ลดลง 65 นาทีคดิ เป็ น 36.1% สถานีงานที่ 4 รอบ
เวลาลดลงจาก 280 นาทีเ หลือ 146 นาที ลดลง 134
นาทีคดิ เป็ น 47.86% รอบเวลาการผลิตรวมลดลงจาก
765 นาที เหลือ 544 นาที ลดลง 221 นาที คิด เป็ น
28.89%ประสิทธิภาพสายการผลิตเพิม่ ขึน้ จาก 68.30%
เป็ น 93.15% คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 24.28% และสามรถเพิม่
อัตราผลิตภาพได้ 40%
5.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ท่จี ะนางานวิจยั นี้ไปปฏิบตั ิ
การน างานวิจ ัย นี้ ไ ปใช้ นั น้ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง เครื่อ งมือ ที่
เหมาะสม เนื่องจากงานวิจยั ที่ผู้วจิ ยั ได้จดั ทาขึน้ นัน้ ใช้
เฉพาะชิน้ ส่วนรถพ่วงกระบะ (Full Box) เท่านัน้ หาก
น าไปใช้ ก ับ การประกอบรถชนิ ด อื่น ๆ ต้ อ งท าการ
ออกแบบคานึงถึงปจั จัยที่เกี่ยวข้องอย่างอื่นด้วย แต่ ก็
ยังคงยึดหลักการที่ทางผู้ดาเนินงานได้ทาการปรับปรุง
ไว้ เพื่อให้ประสิทธิภาพของสายการผลิตได้ใกล้เคียง
หรือดีกว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้

Takt Time 146.66 นาที

รูปที่ 22 รอบเวลาแต่ละสถานีงาน ก่อน-หลังการปรับปรุง

จากรูปที่ 22 พบว่าหลังการปรับปรุงทุกสถานีงานที่
รอบเวลาใกล้เคียงและต่ ากว่าค่า Takt Time ที่ 146.66
นาที ทุกสถานีงาน เริม่ จากสถานีงานที่ 1 มีรอบเวลา
140 นาที ซึ่งเพิ่มขึ้น จาก 45นาทีก่อ นการปรับปรุ ง
สถานีงานที่ 2 รอบเวลาลดลงจาก 260 นาทีเหลือ 143
นาที ลดลง 117 นาทีคดิ เป็ นร้อยละ 45 สถานีงานที่ 3
รอบเวลาลดลงจาก 180 นาทีเหลือ 115 นาที ลดลง 65
นาทีคดิ เป็ นร้อยละ 36.11 สถานีงานที่ 4 รอบเวลาลดลง
จาก 280 นาทีเหลือ 146 นาที ลดลง 134 นาทีคดิ เป็ น
ร้อยละ 47.86
4.5.2 เปรีย บเทียบประสิทธิภาพสายการผลิต
ก่อน-หลัง การปรับปรุง
Line Efficacy = [544 x 100] / [4 x 146] = 93.15%

กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้ วิจ ัย ขอขอบคุ ณ บริษั ท ตัว อย่ า งผู้ เ ป็ น เจ้ า ของ
ข้อมูลทีไ่ ด้อนุ ญาตให้ขอ้ มูลของทางโรงงานและอานวย
ความสะดวกให้ผู้วจิ ยั ตลอดระยะเวลาทีด่ าเนินงานและ
ขอขอบคุณพนักงานฝ่ายผลิตทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือ
ในการทางานวิจยั ครัง้ นี้เป็ นอย่างดี

จ า ก ก า ร ค า น ว ณ พ บ ว่ า ห ลั ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิท ธิภาพสายการผลิตเพิม่ ขึ้นจาก 68.30% เป็ น
93.15% คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 24.28%
4.5.3 เปรียบเทียบอัตราผลิตภาพ ก่อน-หลัง การ
ปรับปรุง แสดงได้ดงั ตารางที่ 8
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บทคัดย่อ
ปญั หาของเสียทีต่ อ้ งนากลับมาซ่อมใหม่เกิดขึน้ ในกระบวนการขึน้ รูปผลิตภัณฑ์เบาะนัง่ รถยนต์ของบริษทั ตัวอย่าง
ในปจั จุบนั ถึง 100% ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึน้ เป็ นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันองค์กรกับคู่แข่ง
ทางการตลาดในธุรกิจประเภทเดียวกันเป็ นอย่างยิง่ งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการลด
ปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน้ และเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตลดต้นทุน และพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ลกู ค้า
เกิดความพึงพอใจสูงสุดเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงานวิจยั นี้ ประกอบด้วย การคัดเลือกปญั หาด้วยหลักการ
บริหารคุณภาพแบบกลุ่ม เครื่องมือควบคุมคุณภาพ และเครื่องมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่ทงั ้ 7 ชนิด สาหรับการ
เก็บข้อมูล และวิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หา จากการศึกษาพบว่าของเสียในกระบวนผลิตเกิดจากขัน้ ตอนการดึง
ชิน้ ส่วนผลิตภัณฑ์เบาะนัง่ รถยนต์ออกจากแม่พมิ พ์ดา้ นซ้าย-ขวา พร้อมกันทาให้เนื้อโฟมรัง้ อยู่กบั ตัวแม่พมิ พ์เกิด
การฉีกขาด จากการดาเนินการแก้ไขทัง้ หมด 4 ครัง้ โดยเริม่ จากครัง้ ที่ 1 การกาหนดมาตรฐานการดึงชิน้ งานออก
แม่พมิ พ์ ครัง้ ที่ 2 การออกแบบกลไกการ เข้า -ออก โดยใช้การเปิ ด-ปิ ด แม่พมิ พ์กดสปริงแกนเหล็กในการทางาน
ครัง้ ที่ 3 ออกแบบแกนเหล็กติดแม่เหล็กไว้ทฐ่ี านแยกออกจากแม่พมิ พ์ และครัง้ ที่ 4 ออกแบบเครื่องมือระบบชุดสวิง
ในการทางาน ผลการดาเนินงานพบว่าสามารถลดของเสียทีต่ อ้ งนากลับมาซ่อมใหม่ได้ 100%
คาหลัก ของเสียเป็ นศูนย์ แม่พมิ พ์ การออกแบบอุปกรณ์จบั ยึด
Abstract
The problem of waste Brought back at rework occur in the process of forming products car seat cushion
it very affects company current up to 100% resulting in Higher production costs are barrier to ability the
organization cannot compete with other competitor in the same market. This research aims to study and
find ways to reduce the amount of waste that generated in the production of truck tires and agricultural
vehicles: moreover, moreover, the research will make efficient production, reduce costs and improve
quality of product to customer is satisfied in the product. The research will use tool that is the selection
problem with quality control cycle seven principles of waste reduction. The seven tools of quality control
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and new seven tools of quality control for the collect data and analyze. The study found, most wastes
generated in the process Pull the car seat out product parts leave mold side left and right sides together
cause foam stick shape mold born lacerate. Corrective action of all four times by the 1st time standards
pulling the product out of mold 2nd time mechanism design in–out using the on - off the mold press
springs steel stud work 3rd times steel stud magnet design at the base of the mold and 4th time follower
swing system design work. Results found that able reducing waste to be rework 100%
Keywords: Zero Defect Mold Jig and Fixture Design
1. บทนา
อุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ นั บ ว่ า เป็ น
อุตสาหกรรมทีส่ าคัญอุตสาหกรรมหนึ่ งของประเทศซึง่ จะ
เห็นได้ว่าผูป้ ระกอบการหลายๆ บริษัทชัน้ นาของโลกไม่
ว่าจะเป็ น HONDA,FORD,TOYOTA,GM หรือ MAZDA
ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและใช้เป็ นมาตรฐานในการ
ผลิตรถยนต์ไปขายยังต่างประเทศส่งผลให้ในปจั จุบนั มี
การแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพสินค้าและ
ต้น ทุน ของการผลิตซึ่ง เป็ นป จั จัย หนึ่ ง ที่มีผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมดังกล่าว
บริ ษั ท ตั ว อย่ า งกรณี ศึ ก ษาเป็ นผู้ ป ระกอบการ
อุ ต สาหกรรมผลิต ชิ้น ส่ ว นยานยนต์ ป ระเภทเบาะนั ง่
รถยนต์ รุ่น 2HC RR BACK (Type Z0) MODEL CIVIC
ให้กบั รถยนต์ย่หี ้อ HONDA ซึ่งเป็ นกระบวนการขึน้ รูป
ด้ ว ยการฉี ด น้ า ยาลงในแม่ พิ ม พ์ ผ่ า นความร้ อ นตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยมี LASER เป็ นตัวควบคุม
ความร้อ นเนื่ อ งจากแม่ พิม พ์มีข นาดไม่ เ ท่ า กัน จนเป็ น
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ดังแสดงในรูปที่ 1

จากแม่พิมพ์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า Df-c01) Set Sub
mat’l หลุด (ซึ่งต่ อไปนี้จะเรียกว่า Df-c02) ชิ้นงานไม่ได้
คุณภาพจากสาเหตุขอบซีลแข็ง (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า Dfc03) ใส่ Sub Mat ผิดรุ่น (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า Df-c04)
โดยข้อมูลปญั หาของเสีย ระหว่าง เดือน กรกฎาคม ถึง
เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1ข้อมูล ของเสีย ก่อนการปรับปรุง
เดือน
Df-c01
Df-c02
Df-c03
ก.ค. 57
3,516
1,312
11
ส.ค. 57
3,915
1,432
9
ก.ย.57
3,673
2,013
8
ต.ค.57
3,856
2,121
6
พ.ย.57
3,678
1,673
5
ธ.ค.57
ค่าเฉลีย่

3,745
3,731

1,673
1,704

7
8

3
2

จากตารางที่ 1 สามารถคิดเป็ นเป็ นมูลค่างานเสียได้
ดังแสดงในตาราง 2
ตารางที่ 2 ข้อมูล มูลค่างานเสีย ก่อนการปรับปรุง
เดือน
Df-c01 Df-c02 Df-c03
ก.ค. 57
52,740
6,560
4,400
ส.ค. 57
58,725
7,160
3,600
ก.ย.57
55,095 10,065
3,200
ต.ค.57
พ.ย.57
ธ.ค.57
ค่าเฉลีย่

รูปที่ 1 เบาะนังรถยนต์
่
รุ่น 2HC RR BACK (Type Z0)

ปจั จุบนั เกิดของเสีย (Defect) ขึน้ ในกระบวนการผลิต
ซึ่งได้แก่ ชิ้นงานฉีกขาดจากขัน้ ตอนการดึงชิ้นงานออก

Df-c04
4
2
2
5
4

57,840
55,170
56,175
335,745

10,605
8,365
8,365
51,120

2,400
2,000
2,800
18,400

Df-c04
4,400
3,600
3,200
2,400
2,000
2,800
18,400

จากข้อมูลในตารางที่ 2 ปญั หาจาก Df-C01 มีปญั หา
ความรุนแรงมากที่สุดเฉลี่ย 3,731 ชิ้น โดยมีมูลค่างาน
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ซ่อ ม335,745บาท คิด เป็ น 3.75% อัน ดับต่ อ มาเป็ น
ปญั หาจาก Df-C02 มีของเสีย 1,704 ชิ้น/เดือน มีมูลค่า
งานซ่อม 51,120 บาท คิดเป็ น 0.57% ปญั หาต่อไปเป็ น
ปญั หาของเสียที่จาก Df-C03 มีของเสีย 8 ชิ้น/เดือนมี
มูลค่างานเสีย 18,400บาท คิดเป็ น 0.21% และสุดท้าย
เป็ น ปญั หาจาก Df-C04 มีข องเสีย 2 ชิ้น/เดือ นมีมูลค่ า
งานเสีย 8,000บาท คิดเป็ น 0.09% จากข้อมูลดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั ได้นาไปจัดเรียงสาดับความสาคัญและความถี่ของ
ั หาจากมากไปหาน้ อ ยเพื่อ จะได้ ท าการพิจ ารณา
ปญ
คัดเลือกปญั หาที่มคี วามสาคัญมากที่สุดมาทาการแก้ไข
ก่อนเป็ นอันดับแรกหากได้ผลก็ขยายผลไปสู่ปญั หาทีร่ อง
ลงไปโดยการแจกแจงความถี่ของปญั หาสามารถแสดงได้
ดังตารางที่ 3

แจกแจงโดยผู้ วิ จ ัย เลื อ กใช้ มู ล ค่ า งานเสีย มาท าการ
เปรีย บเทีย บ จากนั น้ ใช้แ ผนภู มิแ ท่ ง การจัด ล าดับ ซึ่ง
เครื่องมือควบคุมคุณภาพวิเคราะห์ความสาคัญ ผลจาก
การวิ เ คราะห์ แ สดงให้ เ ห็ น เจนว่ า ของเสีย ที่ เ กิ ด จาก
ลักษณะ Df-C01 มีปญั หาและความรุนแรงมากที่สุดคิด
เป็ น 81.24 % ของปญั หาทัง้ หมดผู้วจิ ยั จึงสนใจที่จะนา
ปญั หาดังกล่าวมาทาการปรับปรุงแก้ไข Df-C01 เป็ นของ
เสียลักษณะชิน้ งานเกิดการฉีกขาดในส่วนทีเ่ สริมแกนอลู
ั่
มิเมียมฝงลงไปในแม่
พมิ พ์เพื่อสร้างส่วนทีเ่ ป็ นรู โดยรอย
ฉีกขาดจะเกิดจากขัน้ ตอนการดึงชิน้ งานออกจากแม่พมิ พ์
ดังแสดงในรูปที่ 3

ตารางที่ 3 การแจกแจงเปอร์เซ็นต์สะสมของมูลค่างานเสีย
ปญั หา
มูลค่างาน
(%) มูลค่าสะสม
(%)
เสีย (บาท)
(บาท)
สะสม
Df-C01
335,745
81.24 335,745
81.24
Df-C02
51,120
12.37 386,865
93.61
Df-C03
18,400
4.45
405,265
98.06
Df-C04
8,000
1.94
413,265
100
รวม
413,265
100 1,541,140
รูปที่ 3 รอยฉีกขาดในขันตอนการดึ
้
งชิน้ งานออกจากแม่พมิ พ์

จากตารางที่ 3 ลักษณะปญั หา Df-C01 มีความรุน
มากที่สุด โดยมีมูลค่ า งานเสียถึง 335,745 บาท และ
เพื่อให้เห็นภาพได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้นาผลข้อมูล
การแจกแจงมาท าการวิเ คราะห์ด้ว ยแผนภู มิแ ท่ ง การ
จัดลาดับ (Pareto Diagram) ดังแสดงได้ในรูปที่ 2

ซึ่งปญั หาความสูญเสียนี้เกิดขึน้ ตลอดเวลาของการ
ผลิต ส่งผลให้บริษัทต้องแบกรับภาระต้นทุนต่อหน่ วยที่
เพิ่ม ขึ้น ซึ่ง หากสามารถปรับ ปรุ ง ให้มีค วามสูญ เสีย ลด
น้ อยลงหรือหมดไปจากกระบวนการผลิต ก็จะส่งผลให้
บริษทั ตัวอย่างมีผลกาไรเพิ่มขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้เข้ามาศึกษา
ปญั หาที่เกิดขึ้นและนาปญั หาไปวิเคราะห์หาสาเหตุโดย
การใช้หลักการทางวิศวกรรมไปประยุกต์ เพื่อใช้แก้ไ ข
ป ัญ ห าใ น กร ะ บว น กา ร ผลิ ต ใ ห้ จุ ด บ กพ ร่ อง ข อ ง
กระบวนการผลิตลดน้ อยลงให้มากที่สุดหรือมีค่าเป็ น 0
หรือ Zero Defect
1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
เพื่อลดของเสียในกระบวนการขึน้ รูปผลิตภัณฑ์เบาะ
นัง่ รถยนต์ รุ่น 2HC RR BACK (Type Z0) Model Civic
จากปจั จุบนั 100% ให้เหลือ 0% และนากาหนดให้เป็ น
เอกสารการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นมาตรฐานให้กบั พนักงานได้
1.2 สมมุติฐานงานวิ จยั

รูปที่ 2 แผนภูมแิ ท่งการจัดลาดับความสาคัญของปญั หา

จากรูปที่ 2 ผู้วิจยั ได้นาข้อมูลของปญั หามาทาการ
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2.4 อุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาด
การป้องกันความผิดพลาดล่วงหน้าแทนการยอมรับ
ว่าจะต้องมีชน้ิ ส่วนชารุดเป็ นจานวนกีเ่ ปอร์เซ็นต์ อุปกรณ์
หรือกระบวนการ Poka -Yoke จะถูกติดตัง้ เพื่อป้องกัน
ความเสียหายแต่เนิ่นๆ เป้าหมายก็ คือ การลดต้นทุนการ
ผลิตโดยการควบคุมคุณภาพการผลิตและลดปริมาณของ
เสีย ในกระบวนการผลิต ให้เ ท่ า กับ ศูน ย์ หรือ ที่เ รีย กว่ า
Zero Quality Control และเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึน้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากการทางาน เครื่องจักร
ทีใ่ ช้ในการผลิตชารุด และสินค้าทีผ่ ลิตไม่มคี ุณภาพ ระบบ
จะหยุดชัวคราวจนกว่
่
าจะหาข้อผิดพลาดได้ และทาการ
แก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว ทาให้สามารถลดปญั หาการทีต่ ้อง
กลับมาแก้ไขงาน (Rework) ได้ทนั ที [4]
2.5 การออกแบบอุปกรณ์จบั ยึด
การออกแบบเครื่อ งมือ เป็ น กระบวนการของการ
ออกแบบ และปรับ ปรุ ง เครื่อ งมือ วิธีก ารและเทคนิ ค ที่
จาเป็ นหลายๆ อย่างเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของการทางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมและเพิม่ ผลผลิต (Productivity) ให้
สูง ขึ้น การออกแบบเครื่อ งมือ ที่เ กี่ย วกับ เครื่อ งจัก รใน
อุ ต สาหกรรมและเครื่อ งมือ พิเ ศษอื่น ๆท าให้ ก ารผลิต
ชิน้ งานทาได้อย่างรวดเร็ว และมีปริมาณสูงอีกทัง้ ยังทาให้
สินค้ามีคุณภาพ และประหยัดซึ่งจะทาให้เป็ นที่แน่ ใจว่า
สินค้าที่ผ ลิตออกไปจะได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
ตามความต้องการของลูกค้า [5]
2.6 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จ า กก า รค้ น ค ว้ า ง า นวิ จ ั ย เพื่ อลด ข อง เ สี ย ใ น
ภาคอุตสาหกรรมพบว่ามีความจาเป็ น อย่างยิง่ ที่ต้องนา
เครื่อง มือควบคุมคุณภาพทีม่ ปี ระ สิทธิภาพมาใช้ในการ
เก็บข้อมูลทางสถิติ [2,3] เพื่อนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์
และหาข้อ สรุปถึงสาเหตุ ของปญั หาและสาเหตุ ของการ
เกิดของเสียอย่างเป็ นระบบ และใช้เทคนิคการตัง้ คาถาม
Why Why Analyze วิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อแล้วนามา
กาหนดแนวทางการแก้ไ ข [6] จากนัน้ ท าการปรับปรุ ง
แก้ไขตาม ลักษณะของปญั หาทีเ่ กิดขึน้ [7] อุตสาหกรรม
ผลิตเสือ้ ผ้าสาเร็จรูปทาการลดข้อบกพร่องที่เกิดจากกร
บวนการผลิต จากการศึก ษาพบว่ า ส่ ว นใหญ่ ข องเสีย
เกิดขึ้นบริเวณตะเข็บด้านข้างของตัวผลิตภัณฑ์ไม่แน่ น
สาเหตุเกิดจาก กระบวนการเย็บเข้าข้างตัวกางเกงโดยใช้
เครื่องจักรฝีเข็ม เดีย่ วชนิดฝีเข็มลูกโซ่ [8] อีกด้านหนึ่งคือ

หลัง จากปรับ ปรุ ง วิธีก ารขึ้น รูป ผลิต ภัณฑ์เ บาะนั ง่
รถยนต์ รุ่น 2HC RR BACK (Type Z0) Model Civic
ด้วยหลักการออกแบบอุปกรณ์จบั ยึดสามารถลดของเสีย
ในกระบวนการผลิ ต ได้ 100 % และสามารถน าไป
ก าหนดให้เ ป็ น เอกสารการปฏิบ ัติง านที่เ ป็ น มาตรฐาน
ให้กบั พนักงานได้
2. ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ของเสีย
ลัดดาวัลย์ มิง่ กมลรัตน์ ให้ความหมายของคาว่า ของ
เสียว่าของทีม่ คี ุณภาพทีไ่ ม่สมบูรณ์ตามความต้องการของ
ลู ก ค้ า หรื อ ของที่ มีคุ ณ สมบัติ ข องคุ ณ ภาพไม่ ส มบู ร ณ์
ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็ นความหมายที่ใช้นิยาม
ทัวไปสาหรั
่
บภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและได้ระบุ
สาเหตุทท่ี าให้ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตออกมาเป็ นของเสีย [1]
2.2 เครือ่ งมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิ ด
เป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปญั หาทางด้านคุณภาพ
ในกระบวนการผลิตซึ่งช่วยในการเก็บข้อมูล และศึกษา
สภาพทัวไปของป
่
ญั หาซึ่งประกอบด้วย แผ่นตรวจสอบ
(Check Sheet) ผังพาเรโต (Pareto Diagram) กราฟ
(Graph) ผังแสดงเหตุ (Cause & Effect Diagram) ผัง
การกระจาย (Scatter Diagram) แผนภู มิค วบคุ ม
(Control Chart) และฮิสโตแกรม (Histogram) [2]
2.3 เครือ่ งมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่ 7 ชนิ ด
เป็ น เครื่ อ งมือ ที่ พ ัฒ นาเพิ่ม เติ ม มาจากเครื่อ งมื อ
คุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools) ให้มคี วามเหมาะสมและ
เป็ นประโยชน์เป็ นเครื่องมือทีช่ ่วยในการเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็ นคาพูดเพื่อวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการ
ในเชิง ป้ องกัน หรือ เชิง รุ ก โดยการระดมความคิด และ
ข้อเท็จจริงรวมถึงการมองภาพความต้องการ เพื่อกาหนด
แผนงาน/โครงการในอนาคตขององค์กรได้อย่างเป็ นระบบ
ซึ่งประกอบด้วย แผนภูมิการจัด กลุ่มความคิด (Affinity
Diagram)
แผนภู มิ แ สดงความสัม พัน ธ์ (Relation
Diagram) แผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ (Tree Diagram)
แผนภูมิเ มตริกซ์ (Matrix Diagram) แผนภาพการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเมตริกซ์ (Matrix Data Analysis
Chart) แผนภาพทางเลือกตัดสินใจเพื่อบริหารความเสีย่ ง
(Process Decision Program Chart, PDPC) และ
แผนภูมลิ กู ศร (Arrow Diagram) [3]
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ของเสีย ที่เ กิด จากความเสีย หายทางกล (Mechanical
Damage) โดยเกิดขึ้นเนื่องจากวิธีการปฏิบตั ิงานของ
พนัก งานหรือ เครื่องมือ ที่ใ ช้ใ นการทางานไม่ ไ ด้ร ับ การ
บารุงรักษาทีด่ ี

และตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ ดังในรูปที่ 5

3. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
การดาเนินงานวิจยั จะเริม่ จากการศึกษากระบวนการ
ผลิต หลัง จากนั น้ ท าการเก็บ ข้อ มู ล ของเสีย วิเ คราะห์
สภาพปญั หาก่อนการปรับปรุงตัง้ เป้าหมาย และแผนการ
ั หา และ
ด าเนิ น งานวิจ ัย วิเ คราะห์ ห าสาเหตุ ข องป ญ
กาหนดแนวทางการแก้ไข ดาเนินการปรับปรุง เก็บข้อมูล
หลังการปรับปรุง วิเคราะห์และประเมิลผล สรุปผลการ
ดาเนินงานวิจยั ซึง่ ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้สามารถแสดงเป็ น
แผนผังขัน้ ตอนการดาเนินงานได้ ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 5 ขัน้ ตอนการขึน้ รูปผลิภณ
ั ฑ์

3.2 สภาพของปัญหา
จากการศึกษากระบวนการผลิต ผู้วิจยั พบปญั หาที่
เป็ น สาเหตุ ท าให้เ กิด ของเสีย หลัก คือ ขัน้ ตอนการดึง
ชิน้ งานออกจากแม่พมิ พ์ซ่งึ ทาให้ช้นิ งานเกิดการฉีกขาด
ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 4 ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั
รูปที่ 6 ของเสียทีเ่ กิดจากการดึงชิน้ งานออกจากแม่พมิ พ์

3.1 ศึกษาสภาพปัจจุบนั
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ฟมขึ้ น รู ป ของบริ ษั ท ตั ว อย่ า ง เป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทเบาะรถยนต์ด้านหน้ า และด้านหลัง
(Automotive Seats & Cushion) ซ้าย-ขวา รุ่น 2HC ซึง่
เป็ นฟองน้าเปล่าทีย่ งั ไม่ได้หุม้ หนังโดยมีขนั ้ ตอนการผลิต

จากรูปที่ 6 ลักษณะสาเหตุ ของเสียเกิดจากการดึง
ชิน้ ส่วนผลิตภัณฑ์เบาะนัง่ รถยนต์ออกจาก MOLD ด้าน
RH-LH พร้อมกัน ทาให้เนื้อโฟร์มรัง้ Shape Mold เกิด
การฉีกขาดต้องนากลับมาซ่อมใหม่
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3.3 การตัง้ เป้ าหมาย
ั หาของเสีย ที่เ กิด ขึ้น ในกระบวนการผลิต
จากป ญ
ทัง้ หมด 100% ทาให้ต้องสูญเสียค่าซ่อมงานเป็ นจานวน
335,745 บาท ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยเพิ่ม มากขึ้น
งานวิจยั นี้จึง มีการตัง้ เป้าหมายในการแก้ปญั หาว่าหลัง
ปรับปรุงแล้วจะต้องไม่มขี องเสียเหลือในกระบวนการผลิต
หรือของเสียต้องเป็ นศูนย์
3.4 การวิ เคราะห์ความเสี่ยงจาก4 ปัจจัยหลัก
หลัง จากมี ก ารคัด เลือ กเป็ น หาด้ ว ยการแจกแจง
ความถี่ของมูลค่าความสูญเสียก่อนการปรับปรุง 6 เดือน
ผลปรากฎว่า งานเสียลักษณะ Df-C01 มีลกั ษณะความ
รุ น แรงมากที่สุ ด แต่ ก็ย ัง ไม่ ส ามารถสรุ ป ได้ ว่ า การน า
ปญั หาลักษณะ Df-C01 มาทาการปรับปรุงแก้ไขจะมี
โอกาสสาเร็จได้ 100% เนื่องจากยังมีปญั หาที่เกิดจาก
หน่ ว ยงานผ่ า นในซึ่ง อาจจะส่ง ผลให้ก ารปรับ ปรุ ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าทีค่ วรผูว้ จิ ยั จึงทาการคัดเลือกปญั หาอีก
ั
ครัง้ โดยยึดหลักการให้คะแนนความสาคัญจากปญหาใน
4
ปจั จัยหลัก ซึ่งได้แก่ ผลกระทบจากความสูญเสีย ความ
เป็ นไปได้ในการแก้ปญั หา ความรุนแรงต่อหน่ วยงานอื่น
ั หา การให้ ค ะแนนจะให้
และความถี่ ใ นการเกิ ด ป ญ
พนักงานทุกคนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับกระบวนการผลิตเป็ น
ผูใ้ ห้ ผลการให้คะแนนสามารถ ได้ดงั แสดงในตารางที่ 4

3 5

1

3

1

3

5

1

3

1

225

52

52

2

135

31

83

3

45

11

94

4

27

6

100

TOTAL 432

350

83

80

300

52

255

250

60

200
40

135

150
100

100

1 คะแนน = น้อย
3 คะแนน = ปานกลาง
5คะแนน = สูง

โดยที่
1. คือปญั หา Df-C01
2. คือปญั หา Df-C02
3. คือปญั หา Df-C03
4. คือปญั หา Df-C04
จากตารางที่ 4การให้ค ะแนนความสาคัญ ลัก ษณะ
ของปญั หาDf-C01มีความเป็ นไปได้และความถี่ท่จี ะเกิด
ั หาสู ง ซึ่ ง ผลการให้ ค ะแนนของกลุ่ ม พนั ก งานที่
ปญ
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0

0
ช้

Df-C01

ฉ ข ด ่ 2HC
R/B TYPE Z0

Df-C02

ช้ สย
Set Sub mat’l ห ด

สย Stamp lot
Df-C03
ช้

สย ต ส
Df-C04
Sub mat’l

สต็

รูปที่ 7 แผนภูมแิ ท่งการจัดลาดับ

3.5 การวิ เคราะห์ปัญหา
หลังจากคัดเลือกปญั หาแล้วจะข้อมูลที่ได้มาทาการ
วิเคราะห์ปญั หาโดยผูว้ จิ ยั เลือกใช้เครื่องมือทัง้ หมด4 ชนิด
วิเคราะห์ปญั หาเพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าปญั หาทีพ่ บเป็ น
ปญั หาเดียวกันแล้วนาไปกาหนดแนวทางการแก้ไขแล้ว
จะได้ไม่เกิดความผิดพลาด โดยจะเริม่ จากเทคนิคการตัง้
คาถาม Why Why Analysis ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์ปจั จัยที่
เป็ นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์อย่างเป็ นระบบ โดยไม่ให้
เกิดการตกหล่น ดังแสดงในรูปที่ 8
ปรากฎการ
ณ์

5

100

94

% สะสม

คิดเป็ น %

คะแนน

ความถี่

ความ
รุนแรง
5

100 % ส ส

400

ชิน้ งานฉีกขาด
Model 2HC R/B

1

ความ
เป็ นไปได้

No

ผลกระทบ

ั
ตารางที่ 4 คัดเลือกปญหาโดยคะแนนตามความรุ
นแรง

เกี่ย วข้อ งกับ การผลิต เป็ น อัน ดับ หนึ่ ง ด้ว ยคะแนน 225
คะแนน คิดเป็ น 52% และเพื่อให้เห็นชัดเจนมากยิง่ ขึน้
ผู้วจิ ยั จึงเลือกใช้แผนภูมิแท่งการจัดลาดับ ซ้าอีกครัง้ ดัง
แสดงในรูป 7

ทาไม

ทาไม

ทาไม

วิธกี าร
ทางานไม่
ถูกต้อง

วิธดี งึ ชิน้ งาน
ออกไม่
เหมาะสม

Shape foam รัง้
กันเพราะจับ
ชิน้ งานออกจาก
Model พร้อมกัน
ทัง้ สองด้าน

บริเวณ
ดังกล่าวดึง
ชิน้ งานยาก

แกน Al ถูก
ยึดติดอยู่กบั
Model

แกน Al โผล่
เพื่อให้ฉีด Foam
เป็ นรูให้ลกู ค้า
ประกอบ Frame
A/R

รูปที่ 8 การตัง้ คาถาม Why Why Analysis

จากเทคนิคการตัง้ คาถาม Why Why Analysis ทา
ให้มองเห็นปญั หาชัดเจนมากยิง่ ขึน้ ผู้วจิ ยั จึงนาข้อมูลที่
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ได้มาทาการวิเคราะห์ซ้า ด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ
และเครื่อ งมือ ควบคุ ม คุ ณภาพแบบใหม่ สามชนิ ด คือ
แผนผังแสดงสาเหตุและผล ดังแสดงในรูปที่ 9

แผนภาพความสัมพันธ์ ดังแสดงในรูปที่ 10 และแผนผัง
ต้ น ไม้ ดั ง แสดงในรู ป 11 มาช่ ว ยในการวิ เ คราะห์
ตามลาดับ เพื่อนามาทาการเปรียบเทียบว่าปญั หาที่พบ
เป็ นปญั หาเดียวกันหรือไม่ถ้าเป็ นปญั หาเดียวกันจึงจะนา
ข้อมูลไปกาหนดแนวทางการแก้ไข

ั
รูปที่ 9 แผนผังแสดงสาเหตุ และผล วิเคราะห์ปญหาการฉี
กขาดของชิน้ งาน

ั หาด้ว ยแผนผัง แสดงสาเหตุ
จากการวิเ คราะห์ป ญ
และผล พบว่ าปญั หาที่พบยังคงเป็ นปญั หาเดิมที่พบใน
การใช้เ ทคนิ ค การตัง้ ค าถาม Why Why Analysis
วิเคราะห์ คือ Shape Foam เกิดการรัง้ กัน เนื่องจากมี

แกนอลูมิเ นี ย มโผล่ ท าให้ดึง ชิ้น งานออกยากส่ง ผลให้
ชิน้ งานเกิดการฉีกขาด และเพื่อ ให้เกิดความมันใจผู
่ ว้ จิ ยั
ทาการวิเคราะห์ต่อเนื่องด้วยแผนภาพความสัมพันธ์ดงั
แสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 10 การวิเคราะห์ปญั หาด้วยแผนภาพความสัมพันธ์
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จากรูปที่ 10 เมื่อใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์มา
ทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หาก็ยงั พบว่าปญั หาที่
ั หาเดิม กับ ที่ไ ด้จ าก
ท าให้ช้ิน งานฉี ก ขาดยัง คงเป็ น ป ญ
เทคนิคการตัง้ คาถาม Why Why Analysis และแผนผัง

แสดงสาเหตุ และผล ผู้วิจ ัยได้นาข้อมูลทัง้ หมดที่ได้ม า
วิเ คราะห์อีก ครัง้ ซึ่ง จะเป็ น การวิ เ คราะห์ห าสาเหตุ ข อง
ปญั หาเป็ น ครัง้ สุด ท้า ย โดยอาศัย แผนผัง ต้น ไม้ใ นการ
วิเคราะห์ดงั แสดงในรูปที่ 11

Method

ดึงชิน้ งานออกจากแม่พมิ พ์
ด้าน RT-LH พร้อมกันทาให้
เนื้อโฟร์มรัง้ Shape Mold

กาหนดมาตรฐานการดึง
ชิน้ งานออกจากแม่พมิ พ์

Machine

แกนอลูมเิ นียมโผล่เพือ่ ฉีดให้
เนื้อโฟร์มเป็นรูเพือ่ ให้ลกู ค้า
Frame A/R

ปรับปรุงแม่พมิ พ์โดยไม่ม ี
แกนอลูมเิ นียมโผล่ขณะ
ดึงชิน้ งาน

ชิน้ งานฉีกขาด
Model 2HC R/B

รูปที่ 11 การวิเคราะห์ปญั หาด้วยแผนผังต้นไม้

3.6 กาหนดแนวทางการแก้ไข
ั หาด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ควบคุ ม
หลั ง จากวิ เ คราะห์ ป ญ
คุณภาพ และเครื่องมือควบคุมคุณภาพแบบใหม่ผวู้ จิ ยั ได้
นาปญั หาที่พบมากาหนดแนวทางการแก้ไข และผลการ
กาหนดแนวทางการแก้ไข และปรับปรุงวิธกี ารทางานเพื่อ
ลดของเสียในกระบวนการผลิตเบาะนัง่ รถยนต์รุ่น 2HC
สามารถสรุปประเด็นต่างๆ ได้ดงั นี้
3.6.1 ปญั หาทีเ่ กิดจากวิธกี ารทางาน
พนั ก งานดึง ชิ้น งานออกจากแม่ พิม พ์ ด้า น RH-LH
พร้อ มกัน ท าให้ช้ิน งานเกิด การฉี ก ขาดสาเหตุ เ กิด จาก
Shape foam รัง้ กัน เนื่องจากพนักงานจับชิน้ งานออก
จาก Mold พร้อมกันทัง้ 2 ด้าน แนวทางการแก้ไขกาหนด
มาตรฐานการดึงชิน้ งานออกจากแม่พมิ พ์ให้กบั พนักงาน
3.6.2 ปญั หาทีเ่ กิดจากเครื่องจักร และอุปกรณ์
พนั ก งานดึง ชิ้น งานออกจากแม่ พิม พ์ ด้า น RH-LH
พร้อ มกัน ท าให้ช้ิน งานเกิด การฉี ก ขาดสาเหตุ เ กิด จาก
จังหวะทีด่ งึ ชิน้ งานออกจากแม่พมิ พ์มแี กนอลูมเิ นียมโผล่
ยืดออกมานอกแม่พมิ พ์ทาให้ชน้ิ งานเกิดการฉีกขาด แนว
ทางการแก้ไขคือ ออกแบบกลไกการเข้า-ออก โดยใช้การ
เปิ ด-ปิ ดแม่พมิ พ์กดสปริงแกนเหล็กในการทางานเพื่อให้

แกนอลูมิเ นีย มหดเข้า เวลาเปิ ด ฝาแม่พิม พ์แ ละหดออก
เวลาปิ ดฝาแม่พิมพ์ และออกแบบแกนอลูมเิ นียมให้เป็ น
อิสระสามารถดึงติดออกมากับชิน้ งานเลย
4 ดาเนิ นการปรับปรุงแก้ไข
จากการก าหนดแนวทางการแก้ ไ ขผู้ วิ จ ัย น ามา
ดาเนินการปรับปรุงตามขัน้ ตอนดังนี้
4.1 การปรับปรุงครังที
้ ่1
นาวิธกี ารมาแก้ไขก่อนเป็ นอันดับแรก เมื่อพนักงาน
ดึง ชิ้น งานออกจากแม่พิม พ์พ นักงานจะจับ ชิ้นงานด้า น
RH-LH พร้อมกัน จึงอาจเป็ นสาเหตุ ทาให้เนื้อโฟร์มรัง้
Shape Mold ทาให้ชน้ิ งานฉีกขาดจึงแก้ไขโดยกาหนด
มาตรฐานการดึง ชิ้ น งานออกจากแม่ พิ ม พ์ เ พื่ อ ให้ ก ับ
พนักงานทดลองดึง ชิ้นงานทัง้ หมด 20 ชิ้น ซึ่งพบว่ า
ั หาไม่ไ ด้ม าจาก
ชิ้น งานยังฉี กขาดทุก ชิ้น สรุ ปได้ว่ าป ญ
สาเหตุการดึงชิน้ งานพร้อมกันหรือดึงทีละชิน้
4.2 การปรับปรุงครังที
้ ่2
หลังจากทาการทดลองผลิตชิน้ งาน 20 ชิน้ ด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานพบว่าชิน้ งานยังฉีกขาด
หมดทุกชิ้น คิดเป็ น 100% จึงสรุปว่าไม่ได้มาจากสาเหตุ
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ของการขาดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน แต่จากการสังเกต
เมื่อดึงชิ้นงานออกจากแม่พมิ พ์ เนื้อโฟมเกิดการฉีกขาด
เนื่องจากมีแกนอะลูมเิ นียมยืดออกมานอกแม่พมิ พ์เมื่อดึง
ชิน้ งานออกจากแม่พมิ พ์ดา้ น RH-LH พร้อมกันทาให้เนื้อ
โฟมรัง้ Shape แม่พมิ พ์ ดังแสดงในรูปที่ 12

แม่พมิ พ์ แทรกตัวเข้าไปในระบบกลไกส่งผลให้ตวั สปริง
ไม่ทางาน
4.3 การปรับปรุงครังที
้ ่3
หลังจากติดตัง้ กลไกลเพื่อใช้ในการ ปิ ด-เปิ ด แม่พมิ พ์
แล้วทาการทดลองผลิตชิน้ งาน 20 ชิน้ ปรากฎว่ายังมีของ
เสียเหลือในกระบวนการผลิต 65% สาเหตุ เกิดจากมี
น้ายาแทรกเข้าไปในระบบกลไกทาให้แกนอะลูมเิ นียมหด
ตัว เข้า ด้า นในแม่ พิม พ์ไ ม่ สุด ผู้วิจ ัย จึง ท าการออกแบบ
แกนอะลูมเิ นียมให้แยกออกจากแม่พมิ พ์ โดยใส่แม่เหล็ก
ไว้ทฐ่ี าน ดังแสดงในรูปที่ 13

รูปที่ 12 ลักษณะการโผล่ออกมาของแกนอะลูมเิ นียม

แนวทางในการปรับปรุงครัง้ ที่ 2 จึงเป็ นการออกแบบ
กลไกการ เข้า-ออก ของแท่งอลูมเิ นียม ด้วยการ เปิ ด-ปิ ด
ฝาแม่พมิ พ์ดว้ ยการกดสปริงแกนเหล็กในการทางานเมื่อ
เปิ ดฝาแท่งอลูมเิ นียมจะหดกลับเมื่อปิ ดฝาแท่งอลูมเิ มียม
จะดันโผล่เข้าไปในแม่พมิ พ์ ซึง่ แสดงได้ในรูปที่ 13

จังหวะฝาแม่พมิ พ์เปิด

ั ่ เหล็ก และอุปกรณ์ตน้ แบบ
รูปที่ 14 แท่งอลูมเิ นียมฝงแม่

จากรูปที่ 14 เป็ นการออกแบบ และจัดสร้างอุปกรณ์
ต้นแบบ ให้แกนอะลูมิเนียมติดแม่เหล็ก โดยมีหลักการ
ท างาน คือ ก่ อ น-ปล่ อ ยฉี ด น้ า ยาลงในแม่ พิม พ์ แกน
อะลูมเิ นียมจะติดอยู่ในตาแหน่ งที่กาหนดหลังดึงชิ้นงาน
ออกจากแม่พมิ พ์แกนอะลูมเิ นียมจะติดชิน้ งานออกมาด้วย
จากนัน้ พนักงานจึงจะทาการแกะออกแล้วใส่กลับคืนไปที่
เดิม ดังแสดงในรูปที่ 15

จังหวะฝาแม่พมิ พ์ปิด

รูปที่ 13 การออกแบบกลไกการทางานของแท่งอลูมเิ นียม

จากนัน้ น าไปจัด สร้า งอุ ป กรณ์ ต้น แบบและทดลอง
ผลิตทัง้ หมด 20 ชิ้น ปรากฎว่า ชิ้นที่ 1-7 ผลการดึง
ชิ้นงานออกจากแม่พมิ พ์ไม่ฉีกขาด แต่จากชิ้นที่ 8-20
เกิด การฉี ก ขาดขึ้น อีก สรุ ป ยัง มีช้ิน งานที่เ ป็ น ของเสีย
เหลืออยู่ในกระบวนการผลิต 13 ชิน้ คิดเป็ น 65%จากการ
สัง เกตพบว่ า สาเหตุ เ กิด จากแกนอะลู มิเ นี ย มที่ท าการ
ออกแบบเพื่อใช้เป็ นกลไกล ปิ ด -เปิ ด ฝาแม่พมิ พ์ หดตัว
เข้า ด้ า นในแม่ พิม พ์ ไ ม่ สุ ด ท าให้ น้ า ยาที่ฉี ด เข้า ไปใน

ก่อน-ปล่อยฉีดน้ายา

หลัง-ดึงชิน้ งานออก

ั ่ เหล็ก
รูปที่ 15 ลักษณะการทางานของแท่งอลูมเิ นียมฝงแม่

จากนั น้ น าอุ ป กรณ์ ต้ น แบบไปท าการทดลองผลิต
ทัง้ หมด 20 ชิ้น ผลจากการเก็บ ข้อมูลหลัง การทดลอง
สามารถลดของเสียในกระบวนการผลิตได้ 100% แต่ยงั
374

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

เกิดปญั หาในส่วนของพนักงานลืมเอาแท่งอลูมเิ นียมออก
หลัง จากดึง ชิ้น งานออกจากแม่ พิ ม พ์ แ ล้ ว ผู้ วิ จ ัย จึง มี
แนวคิดทีจ่ ะทาการปรับปรุงครัง้ ที่ 4 โดยให้หลักการระบบ
ป้องกันความผิดพลาด
4.4 การปรับปรุงครังที
้ ่4
จากการแก้ไขปญั หาครัง้ ที่ 3 ผลปรากฎว่าไม่มชี น้ิ งาน
ฉีกขาดในขัน้ ตอนการดึงชิน้ งานออกจากแม่พมิ พ์สามารถ
ลดของเสียได้ 100% เนื่องการออกแบบในขัน้ ตอนที่ 3
ผูว้ จิ ยั ใช้หลักการแยกตัวแกนอะลูมเิ นียมออกจากแม่พมิ พ์
โดยให้แกนอะลูมเิ นียมติดออกมากับตัวผลิตภัณฑ์แล้วให้
พนั ก งานแกะออกแล้ว น ากลับ ไปใส่ ไ ว้ท่ีเ ดิม แต่ ย ัง พบ
ปญั หาเรื่องพนักงานลืมดึงแกนอะลูมเิ นียมออกหลังจาก
เอาชิ้นงานออกจากแม่พมิ พ์ ผูว้ จิ ยั จึงออกแบบกลไกการ
เข้า-ออก ของแกนอะลูมิเนียม ใหม่โดยใช้การ เปิ ด -ปิ ด
แม่พมิ พ์ดว้ ยการกดชุดสวิงในการทางาน ดังแสดงในรูปที่
16

จากนั น้ น าอุ ป กรณ์ ต้ น แบบไปท าการทดลองผลิต
ทัง้ หมด 20 ชิน้ จากการสังเกตุปรากฎว่าชุดสวิงสามารถ
ควบคุมแกนอะลูมเิ นียมให้หดตัวเข้าด้านในแม่พมิ พ์จนสุด
ลดปญั หาของเสียทีเ่ กิดในกระบวนการผลิตได้อกี ทัง้ กลไก
ยังสามารถทางานอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้พนักงานแกะ
ออกจากตัว ผลิต ภัณ ฑ์ป้ อ งกัน การลืม ของพนั ก งานได้
100% และยังสามารถป้องกันการลืม ดึงแกนอลูมิเมียม
ออกจากแม่ พิ ม พ์ ข องพนั ก งานได้ อี ก ทัง้ ยั ง สามารถ
กาหนดให้เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านให้กบั พนักงาน
ได้ได้ ดังแสดงในรูปที่ 18
4.5 ผลการเก็บข้อมูลหลังการปรับปรุง
ผลการแก้ไขปรับปรุงทัง้ หมด 4 ครัง้ หลังจากทีม่ กี าร
ออกแบบอุ ป กรณ์ เ พื่อ ป้ องกัน การฉี ก ขาดจากการดึง
ชิ้ น งา นออกจ า กแ ม่ พิ ม พ์ ส า มา รถ ลดข อง เสี ย ใ น
กระบวนการผลิตโฟร์มเบาะรถยนต์ได้ 100% เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการแก้ไขก่อนและหลังการแก้ไข
ก่อนปรับปรุง เป้าหมาย
หัวข้อ
(บาท)
(บาท)
ความสูญเสีย
จากการซ่อม
งาน

335,745

0.00

หลังปรับปรุง
(บาท)
0.00

4.6 ระยะเวลาคืนทุน
ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดเข้า
เท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุน นัน้ ทางผู้วิ จยั ได้ทาการ
รวบรวมไว้ดงั แสดงในตารางที่ 6 และกระแสเงินที่ได้รบั
แต่ละช่วงนัน้ แทนด้วยความสูญเสียที่ทางผู้วจิ ยั สามารถ
ลดได้ 335,745 บาทต่อ 6 เดือน หรือ 55,957.5 บาทต่อ
เดือน โดยจานวนชิน้ ในการทาอุปกรณ์จบั ยึดชิน้ งานนัน้ มี
ทัง้ หมด 12 ชิน้ ซึง่ อ้างอิงตามจานวนการออกแบบทีใ่ ช้ใน
การผลิตชิ้นงานของรุ่นตัวอย่างคิดเป็ นเงินลงทุนในการ
ปรับปรุงแก้ไขทัง้ 4 ครัง้ เป็ นเงิน 2,894 บาท สามารถคิด
ระยะเวลาคืนทุน แสดงได้ดงั นี้

รูปที่ 16 การออกแบบกลไกชุดสวิง

จากรูปที่ 16 แนวคิดในการออกแบบกลไกลชุดสวิง
ผูว้ จิ ยั ได้จดั สร้างอุปกรณ์ต้นแบบและนาไปติดตัง้ เข้ากลับ
แม่พมิ พ์โดยมีการแยกออกจากการควบคุมการเข้าออก
ด้วยฝาแม่พมิ พ์อย่างชัดเจน ดังแสดงในรูปที่ 17

เงินลงทุนเริม่ แรก
ระยะเวลาคืนทุน = กระแสเงินทีไ่ ด้รบั แต่ละช่วง
= 2,894 / 55,957.5
= 0.05 เดือน = 1.5 วัน

รูปที่ 17 การติดตัง้ อุปกรณ์ตน้ แบบกับแม่พมิ พ์
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รูปที่ 18 เอกสารการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นมาตรฐานวิธกี ารตรวจสอบกลไกชุดสวิง

5. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิ จยั
การศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น การศึก ษา และปรับ ปรุ ง
กระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียทีต่ อ้ งนากลับมาซ่อมใหม่
(Rework) 100% ซึ่ง เกิด ขึ้น ในกระบวนการขึ้น รู ป
ผลิตภัณฑ์เบาะนัง่ รถยนต์ของบริษัทตัวอย่างโดยมีการ
ตัง้ เป้าหมายตัวชีว้ ดั ไว้ว่าเมื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต

แล้ ว เป อร์ เ ซ็ น ต์ ข อง เสี ย จ ะ ต้ อ ง ไ ม่ เห ลื อ ใ น
กระบวนการผลิ ต การด าเนิ น งานวิ จ ัย ผู้ วิ จ ัย ท าการ
ออกแบบอุปกรณ์และทาการทดลองทัง้ หมด 4 ครัง้ ผล
จากการดาเนินการวิจยั ไม่พบเปอร์เซ็นต์ของเสียเหลือใน
กระบวนการผลิต (Zero Defect) ซึ่งผลการดาเนินงาน
เป็ น ไปตามเป้ าหมาย และวัต ถุ ป ระสงค์ ท่ีว างไว้ ซึ่ ง
วิวฒ
ั นาการของปรับปรุง แสดงได้ดงั รูปที่ 19

ั
รูปที่ 19 วิวฒ
ั นาการของการปรับปรุงแก้ไขปญหาของเสี
ยในกระบวนการขึน้ รูปผลิตภัณฑ์เบาะนังรถยนต์
่
รุ่น 2HC R/B
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5.2 ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการตรวจสอบแม่พมิ พ์ก่อนขึน้ สายการผลิต
ประจาวัน เช่น ความพร้อมสาหรับการใช้งานของอุปกรณ์
ชุ ด สวิง มาตรฐานระยะความยาวสุ ด ของแกนเหล็ก 5
มิลลิเมตร และระยะหดเข้าเสมอผิวแม่พมิ พ์
2. ตรวจสอบสภาพเมื่อครบรอบการบารุง รักษา
ประจาปี หรือเมื่อมีการผลิตชิน้ งานครบ 700 ชิน้ หรือ ทุก
สัปดาห์ เช่นความพร้อมสาหรับการใช้งานของอุปกรณ์ชุด
สวิ ง มาตรฐานระยะความยาวสุ ด ของแกนเหล็ ก 5
มิลลิเมตร ระยะหดเข้าเสมอผิวแม่พิมพ์ และระบบการ
ติดตัง้ -จุดหมุน/ขยับ

ปริญญามหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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การลดของเสียจากกระบวนการปัม๊ แผ่นกรองฝาถ้วยกาแฟ
THE REDUCTION OF DEFECT FROM PUMPING FILTER PROCESS OF
COFFEE CUP
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฝากาแฟ Smart Cup โดยใช้เครื่องมือ
ควบคุมคุณภาพ เช่นกราฟแท่ง กราฟพาเรโต และผังก้างปลา มาช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตฝากาแฟ Smart Cup ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ
และศึกษาปญั หาทีเ่ กิดขึน้ โดยนาข้อมูลจากแผนกควบคุมคุณภาพ มาเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์สาเหตุทท่ี าให้เกิด
ของเสีย โดยเก็บข้อมูลพบว่าเกิดปญั หาจากฝากาแฟเป็ นรู และเสียรูปทรง จากนัน้ จึงนาข้อมูลที่ได้มาทาการ
วิเ คราะห์หาแนวทางการแก้ไ ขผลการดาเนิ นงานการแก้ไ ข ได้มีก ารปรับปรุ ง ขัน้ ตอนการปฏิบ ัติงาน โดยใช้
หลักเกณฑ์จดั ลาดับความสาคัญ A, B, C, D ของแต่ละก้างมาดาเนินการแก้ไข แล้วจึงเปรียบเทียบผลก่อนการ
ดาเนินงานและหลังการดาเนินงานการแก้ไข และได้จดั ทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน ผลการปรับปรุงแก้ไข พบว่าปริมาณ
ของเสียคิดเป็ นร้อยละ 4.66 แต่หลังจากได้ทาการแก้ไขปญั หาดังกล่าวแล้ว พบว่าปริมาณของเสียมีจานวนลดลง
เหลือร้อยละ 1.66 ซึง่ จากปริมาณทีล่ ดลงทาให้พบว่าจานวนของเสียลดลงจานวนร้อยละ 3 ของจานวนยอดการ
ผลิตก่อนการปรับปรุง
คาหลัก ของเสีย เครื่องมือควบคุณภาพคู่มอื การปฏิบตั งิ าน
Abstract
The research, objective to reduceof wastein production processthe Smart Cup Coffee lid. By using
theory, quality control such as a bar graph, Pareto diagram and fishbone diagram for analyzing the
cause. And corrective actions improve the quality of production, therefore the project has collected data.
And study problems the data from the quality control department for a data analysis the causes of waste.
Data were collected that the problem of coffee lid holes, coffee lid deformation, and then the data were
analyzed to find solutions.The results, has improved process execution tasks. The criteria used to priority
A, B, C, D of each step to corrective action. Then compare the results before and after the operation
improved. And has created a manual of practical work results of the volume waste equivalent to 4.66
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percent, but after the improved the amount of waste were reduced to 1.66 percent from lower volumes,
which the number of waste decreased to 3 percent of the total the total production before the update
Keywords: wastes7 QC tools Operations Manual
ั ย
5)ลดจานวนผลิตผลลงจากเดิมโดยลดอัตราการใช้ปจจั
การผลิตในอัตราส่วนทีม่ ากกว่า [2]
2.1.1 อัต ราผลิต ภาพ คือ อัต ราส่ ว นของผลผลิต จริง
(Output) ต่อทรัพยากรที่ใช้จริง (Input) โดยสามารถ
คานวณได้ดงั สมการที่ 1 [3]

1. บทนา
บริษัทตัวอย่างดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ฝากาแฟ รุ่นSmart Cup ในปจั จุบนั ประสบ
ปญั หาเกี่ยวกับของเสียที่มปี ริมาณค่อนข้างสูงโดยส่วน
ให ญ่ ป ัญ ห า ที่ พ บ คื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ฝ า กา แ ฟ เ ป็ น รู
ผลิต ภัณ ฑ์ฝ ากาแฟเสีย รู ป ทรง ผลิต ภัณ ฑ์ฝ ากาแฟ
สกปรก ผลิตภัณฑ์ฝากาแฟแผ่นกรองไม่ตดิ ซึง่ ปญั หา
ดังกล่าว มีผลกระทบเกี่ยวกับทางด้านต้นทุนและด้าน
คุ ณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์ ฝ ากาแฟที่ส่ ง มอบให้ ลู ก ค้ า
ดัง นัน้ ทางบริษัท จึง ต้อ งการลดปริม าณของเสีย ของ
ผลิตภัณฑ์ฝากาแฟ ที่มคี ่อนข้างมาก ส่งผลกระทบต่ อ
ความไว้วางใจของลูกค้า การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
จึง ถู ก น ามาใช้ เ พื่อ แก้ไ ขข้อ บกพร่ อ ง สร้า งความพึ่ง
พอใจให้ ก ั บ ลู ก ค้ า อี ก ทั ง้ ยั ง สามารถลดต้ น ทุ น ใน
กระบวนการผลิตได้
1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
เพื่ อล ด ข อ ง เสี ย ( Defect) แ ละ เ พิ่ ม ผ ลผ ลิ ต
(Productivity) ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฝากาแฟ
รุ่นSmart Cup

อัตราผลิตภาพ = Output
Input

(1)

2.2 การลดความสูญเปล่า 7 ประการ (7Wastes)
ประกอบด้วย [4]
1) การผลิตมากเกินไป (Overproduction)
2) การเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
3) การขนส่ง (Transpiration)
4) การเคลื่อนไหว (Motion)
5) กระบวนการผลิต (Processing)
6) การรอคอย (Delay)
7) การผลิตของเสีย (Defect)
2.3 เครือ่ งมือควบคุมภาพ 7 ชนิ ด (7 Qc Tools)
เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการแก้ปญั หาทางด้านคุณภาพ
ในกระบวนการทางาน ซึ่งช่วยศึกษาสภาพทัวไปของ
่
ปญั หา การเลือกปญั หา การสารวจสภาพปจั จุบนั ของ
ั หา การค้น หาและวิเ คราะห์ส าเหตุ แ ห่ ง ป ญ
ั หาที่
ปญ
แท้จ ริง เพื่อ การแก้ไ ขได้ถู ก ต้อ งตลอดจนช่ ว ยในการ
จัด ท ามาตรฐานและควบคุม ติด ตามผลอย่ างต่ อเนื่ อ ง
เครื่อ งมือ ควบคุ ม คุ ณ ภาพทัง้ 7 ประกอบด้ ว ย แผ่ น
ตรวจสอบ(Check Sheet)แผนผัง พาเรโต(Pareto
Diagram) กราฟ (Graph)แผนผั ง แสดงเหตุ แ ละผล
(Cause & Effect Diagram)แผนผังการกระจาย
(Scatter Diagram)แผนภูมิควบคุม(Control Chart)
และฮิสโตแกรม (Histogram) [5,6]

2. ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั นี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรับปรุงวิธกี าร
ทางานเพื่อเพิม่ ผลิตภาพ(Productivity) [1] ดังต่อไปนี้
2.1 การเพิ่ มผลผลิ ต (Productivity Improvement)
ผลผลิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เป็ นสิง่ ที่สามารถ
วัดค่ าได้ทาให้สามารถมองเห็นได้ว่าการท างานนัน้ มี
ประสิทธิภาพ และประสิท ธิผลหรือไม่โดยอาจใช้แนว
ทางการเพิ่ม ผลผลิต ตามความเหมาะสมขององค์ก ร
ดังต่อไปนี้
1) ใช้ปจั จัยการผลิตเท่าเดิมแต่ทาให้ผลิตผลเพิม่ ขึน้
ั ยการผลิตน้อยลงแต่ทาให้ผลิตผลเท่าเดิม
2)ใช้ปจจั
3) ใช้ปจั จัยการผลิตน้อยลงแต่ทาให้ผลิตผลเพิม่ ขึน้
4) ใช้ปจั จัยการผลิตเพิม่ ขึน้ แต่ทาให้ผลิตผลเพิม่ ขึน้
มากกว่า

3.วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
3.1 การศึกษากระบวนการผลิ ต
3.1.1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์
สายการผลิต ตัว อย่ า งเป็ น สายการผลิต ฝาถ้ ว ย
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ตารางที่ 1 จานวนของเสียเมือ่ เทียบกับจานวนผลิตจริง

กาแฟโดยมีขนั ้ ตอนการผลิตดังแสดงในรูปที่ 1

มิ .ย.57

ก.ค.57

ส.ค.57

ก.ย.57

ผลิต/เดือน

106,232

105,654

104,520

104,675

ฝากาแฟดี

101,000

100,600

100,020

101,100

ฝากาแฟเสีย

5,232

5,054

4,500

3,575

%

4.92

5.02

4.30

3.42

จากข้อมูลในตารางที่ 1 เป็ นการเก็บข้อมูลของเสีย
ในช่วงระยะเวลา 4 เดือนซึง่ ปรากฏว่าเดือน กรกฎาคม
เป็ น เดือ นที่มีเ ปอร์เ ซ็น ต์ข องเสีย มากที่สุด ถึง 5.02%
ส่ ว นเดือ นกัน ยายน เป็ น เดือ นที่มีข องเสีย น้ อ ยที่สุ ด
3.42% เมื่อคิดเป็ นค่าเฉลีย่ ก่อนการปรับปรุงมีของเสีย
ทัง้ หมดที่ 4.42% โดยของเสียทัง้ หมดเกิดขึน้ จาก 4
ปญั หา หลัก คือ 1) ฝาถ้วยกาแฟเป็ นรูแสดงได้ดงั รูปที่
3 2) ฝาถ้วยกาแฟเสียรูปทรงแสดงได้ดงั รูปที่ 4 3) ฝา
ถ้วยกาแฟสกปรกแสดงได้ดงั รูปที่ 5 4) แผ่นกรองไม่ตดิ
กับฝาถ้วยกาแฟแสดงได้ดงั รูปที่ 6

ั ้ วยกาแฟ
รูปที่ 1 ขันตอนการป
้
มฝาถ้

จากรูปที่ 1 แสดงขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน โดยเริม่
จาก พนั ก งานจัด เตรีย มฝากาแฟมาจัด เรีย งในถาด
จากนั น้ น าเอาแผ่ น กรองมาวางตรงบริเ วณที่ใ ส่แ ผ่ น
ั ๊ าฝา
กรองแล้วนาถาดใส่ฝากาแฟมาบริเวณเครื่องปมน
กาแฟที่วางแผ่นกรองใส่ท่เี ครื่องปมั ๊ แล้วกดเพื่อให้หวั
ั ๊ ม่ คี วามร้อน 202 องศา ทับแผ่นกรองให้ตดิ กับฝา
ปมที
กาแฟ โดยใช้เ วลาในการกดประมาณ 6 ถึง 8 วินาที
ั๊
แล้ ว ยกขึ้ น เอาชิ้ น งานออกจากเครื่ อ งป มและน
า
ผลิตภัณฑ์ไปยังแผนกควบคุมคุณภาพ เพื่อตรวจสอบ
และประกอบกับชิน้ ส่วนอื่นดังแสดงในรูปที2่

รูปที่ 3 ฝาถ้วยกาแฟเป็นรู

รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปรอส่งลูกค้า

จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ในการผลิ ต พบว่ า มี ข องเสี ย
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตจานวนมาก เมื่อเทียบกับ
จ านวนที่ผ ลิต จริง ในช่ ว งเดือ น มิถุ น ายน-กัน ยายน
2557 ข้อมูลของเสียสามารถแสดงได้ในตารางที่ 1

รูปที่ 4 ฝาถ้วยกาแฟเสียรูปทรง
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รูปที่ 5 ฝาถ้วยกาแฟสกปรก

รูปที่ 7 แผนผังการจัดลาดับความสาคัญของปญั หา

จากรูปที่ 7แสดงการคัดเลือกปญั หาด้วยเครื่องมือ
ควบคุมคุณภาพ แผนผังพาเรโต ด้วยหลักการ 80:20ซึง่
ั หาที่มีจานวนน้ อ ยแต่ ส่งผล
ผลการคัด เลือ กพบว่ าป ญ
กระต่อกระบวนการผลิตมากมี 1 ปญั หา คือ ปญั หาของ
เสียทีเ่ กิดจากถ้วยกาแฟเป็ นรู ซึง่ เป็ นปญั หาที่ผวู้ จิ ยั จะ
น ามาแก้ไ ขก่ อ นเป็ น อัน ดับ แรก โดยอาศัย เครื่อ งมือ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพในการวิเ คราะห์เ พื่อ หาสาเหตุ ข อง
ปญั หา ดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 6แผ่นกรองไม่ตดิ กับฝาถ้วยกาแฟ

จากปญั หาดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้ทาการแยกลักษณะการ
เสียของผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดในช่วง 4 เดือนก่อนการ
ปรับปรุงแล้วคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์สะสม
ั หาด้ ว ยแผนผัง การจัด ล าดับ
เพื่อ น ามาคัด เลือ กป ญ
ความสาคัญของปญั หาซึง่ เป็ นเครื่องมือควบคุมคุณภาพ
ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางเปอร์เซ็นต์และเปอร์เซ็นต์สะสมของเสีย
ลักษณะของเสีย

ของเสีย

%ของเสีย

%สะสม

เป็ นรู

15,426

76.73

76.73

เสียรูปทรง

1,882

12.49

89.22

สกปรก

981

8.21

97.43

กรองไม่ตดิ กับฝา

72

2.57

100

จากตารางที่ 2 พบว่าเมื่อมีการจาแนกลักษณะของ
เสียแต่ละลักษณะของเสียทีเ่ กิดจากฝาถ้วยกาแฟเป็ นรูมี
จานวนของเสียมากทีส่ ุดคิดเป็ นร้อยละ 76.73 ผูว้ จิ ยั จึง
ได้คานวณหาเปอร์เซ็นต์สะสมของปญั หาทัง้ หมดเพื่อทา
การคัดเลือกด้วยแผนผังการจัดลาดับหรือพาเรโต ด้วย
หลักการ80:20ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 8 แผนภูมกิ า้ งปลาวิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หา
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ั หาด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ควบคุ ม
จากการวิ เ คราะห์ ป ญ
คุณภาพพบว่าปญั หาของเสียมี่เ กิดจากฝาถ้วยกาแฟ
เป็ นรูเกิดขึ้นจาก 3 สาเหตุ คือ ปญั หาที่เกิดจากคน
ปญั หาทีเ่ กิดจากเครื่องจักร และปญั หาทีเ่ กิดจากวิธกี าร
ทางานสามารถสรุปได้ดงั ตารางที่ 3

ดังกล่าวนาฝากาแฟทีใ่ ส่แผ่นกรองแล้วมาวางทีส่ ายพาน
ลาเลียงโดยการว่างในทิศทางที่เอกสารการปฏิบตั ิงาน
กาหนดบนสายพานจุดประสงค์ให้วางฝากาแฟได้ตรง
ั ๊ บ ฝากาแฟเข้า บริเ วณ
ต าแหน่ ง ที่จ ะเข้า เครื่อ งป มหยิ
ั๊
เครื่อ งปมโดยจะต้
องวางไว้ให้ตรงหลุม ของเครื่องป มั ๊
ั ๊ างานอัตโนมัติ โดยใช้เวลาในการปมั ๊
พอดีเครื่องปมจะท
ั ๊ านวน 2 ชิ้นต่อ
ต่อครัง้ คือ 5 วินาที ได้ฝากาแฟที่ปมจ
การปมั ๊ 1 ครัง้

ั
ตารางที่ 3 สรุปปญหาฝาถ้
วยกาแฟเป็ นรู
สาเหตุ
ฝากาแฟปัม๊ เป็ นรู
เครื่องจักร
เครื่องจักรไม่เหมาะสม

วิ ธีการแก้ไข
จัดทาเครื่องจักรทีเ่ ป็ น
ระบบ อัตโนมัตมิ าใช้ใน
กระบวนการผลิต

คน
ขาดทักษะการปฏิบตั งิ าน ทาการจัดอบรมให้กบั
พนักงานเพื่อเพิม่ ความ
ชานาญงานให้กบั
ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ขาดคู่มอื การปฏิบตั งิ าน หัวหน้างานจัดทาคู่มอื ใน
การปฏิบตั งิ านเพื่อให้
ปฏิบตั งิ านได้ถกู ต้อง
ตามหลักการทางาน
วิ ธีการ
กดจิก๊ ไม่ได้ตามเวลาที่
ตัง้ เวลามาตรฐานที่
กาหนด
เครื่องจักรอัตโนมัตใิ น
การกดจิก๊

ผู้รบั ผิ ดชอบ
หัวหน้างาน /
หัวหน้าแผนก
ฝา่ ยผลิต / ฝา่ ย
วิศวกรรม
หัวหน้างาน /
หัวหน้าแผนกฝา่ ย
การผลิต / ฝา่ ย
วิศวกรรม
หัวหน้างาน /
หัวหน้าแผนกฝา่ ย
การผลิต / ฝา่ ย
วิศวกรรม
หัวหน้างาน /
หัวหน้าแผนกฝา่ ย
การผลิต / ฝา่ ย
วิศวกรรม

รูปที่ 9 การแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดจากการทางานของคน

4.2 แก้ไขปัญหาที่เกิ ดจากวิ ธีการทางาน
จากการวิเคราะห์ปญั หาพบว่าเกิดจากการทีใ่ ช้เวลา
ั ๊ วจิก๊ ของพนักงานทีต่ อ้ งใช้แรงในการปมที
ั ๊ ไ่ ม่
ในการปมหั
เท่ากันจึงเป็ นสาเหตุทท่ี าให้ฝากาแฟเป็ นรูและฝากาแฟ
ั๊
เสียรูปทรงได้เนื่องจากใช้เวลาในการปมมากจะท
าให้จก๊ิ
สะสมความร้อนมากทาให้ฝากาแฟเกิดความร้อนจึงทา
ให้ฝากาแฟเป็ นรูและฝากาแฟเสียรูปทรงดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้
จัด สร้ า งเครื่ อ งจั ก รที่ มี ร ะบบอั ต โนมัติ ม าแก้ ไ ขใน
กระบวนการผลิตเพื่อความแม่นยาและแรงที่ใช้ในการ
ั ้ ากันและควบคุมการทางานของเครื่องจักรได้โดย
ปมเท่
การตัง้ เวลาในการปมั ๊ และยกหัวจิ๊ก เข้า-ออก จากฝา
กาแฟ เพื่อให้ได้ชน้ิ งานทีม่ คี ุณภาพดังแสดงในรูปที่ 10

4. ดาเนิ นการปรับปรุงแก้ไข
จากข้อมูลการกาหนดแนวทางการแก้ไขในตารางที่
3 ผูว้ จิ ยั ได้นามาทาการปรับปรุงแก้ไขตามลาดับขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
4.1 แก้ไขปัญหาที่เกิ ดจากคน
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาถึงปญั หาของเสียทีเ่ กิดขึน้ จาก
ั หา
การท างานของคน ซึ่ง จากที่ไ ด้ท าการศึก ษาป ญ
ดังกล่าวพบว่าพนักงานขาดทักษะในการปฏิบตั งิ านและ
นาผลิตภัณฑ์เข้าจิ๊กแบบผิดวิธี จึงเป็ นสาเหตุทาให้ฝา
กาแฟเป็ น รู ผู้ วิจ ัย จึง จัด ท าคู่ มือ การปฏิบ ัติง านและ
วิธกี ารทางานทีถ่ ูกต้องในการนาฝากาแฟเข้าจิก๊ ทีถ่ ูกวิธี
และทาการจัดอบรมเกีย่ วกับวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีถ่ ูกต้อง
ให้กบั พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ าน โดยมีรูปภาพแสดงขัน้ ตอน
การทางานทีถ่ ูกให้กบั พนักงาน ดังแสดงในรูปที่ 9
จากรูปที่ 9 เริม่ จากการวางฝากาแฟบริเวณถาดวาง
ให้เต็มถาด แล้วจึงนาแผ่นกรองมาใส่บริเวณฝาให้พอดี
ตรงช่องฝากาแฟทีม่ หี ลุมไว้เพื่อใส่แผ่นกรองในบริเวณ

จังหวะกด

จังหวะปล่อย

รูปที่ 10 จังหวะการกดจิก๊ และปล่อยงาน
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4.3 แก้ไขปัญหาที่เกิ ดจากเครือ่ งจักร
ั หาของเสีย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
จากการวิ เ คราะห์ ป ญ
เครื่องจักรพบว่าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตฝากาแฟไม่
เหมาะสมอุณหภูมคิ วามร้อนทีไ่ ม่คงที่ สาเหตุเนื่องเป็ น
เค รื่ อง ดั ด แ ป ลก ม า จ า กเ ค รื่ อ ง เจ า ะ ท า ใ ห้ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอในการควบคุมของเสียได้และใน
การผลิต ฝากาแฟก้อ ได้จานวนน้ อยไม่ สามารถสนอง
ตามความต้องการของลูกค้าได้เนื่องจากความต้องการ
ของลูกค้ามีเพิม่ มากกว่าปจั จุบนั จากเดิมความต้องการ
ของลูกค้าอยู่ท่ีเดือนละ 100,000 ชิ้น ปจั จุบ ันเพิ่ม ขึ้น
เป็ นเดื อ นละ 300,000 ชิ้ น ผู้ วิ จ ั ย จึ ง ขออนุ ม ั ติ ส ร้ า ง
เครื่อ งจัก รที่ท างานระบบอั ต โนมัติแ ทนเครื่อ งเดิม ที่
ควบคุมด้วยการทางานของคน ดังแสดงในรูปที่ 11

เครือ่ งจักรแบบเดิม

จากตารางที่ 4 ของเสียหลังการปรับปรุงยังคงเหลือ
ในกระบวนการผลิตร้อยละ 1.12 มีสดั ส่วนงานดีเฉลี่ย
ต่ อ เดือนที่ 298,887ชิ้น ซึ่งยัง คงไม่ เพียงพอต่ อ ความ
ต้องการของลูกค้าที่ 300,000 ชิ้นต่อเดือน ผูว้ จิ ยั จึงมี
แนวคิดที่จะปรับปรุงปญั หาของเสียที่เป็ นอันดับต่อมา
คือ ปญั หาของเสียที่เกิดจากฝาถ้วยกาแฟผิดทรงโดย
วิเคราะห์จากข้อมูลปญั หาที่เกิดขึน้ หลังการปรับปรุงดัง
แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จาแนกลักษณะของเสียหลังการปรับปรุง
ลักษณะของเสีย

ของเสีย

เป็ นรู

0

เสียรูปทรง

8,983

สกปรก

3,989

กรองไม่ตดิ กับฝา

575

จากตารางที่ 5 หลังจากดาเนินการปรับปรุงปญั หา
ั หา
ฝาถ้ ว ยกาแฟเป็ น รู แ ล้ ว ส่ ง ผลให้ ข องเสีย ในป ญ
ั หาในลัก ษณะอื่น อีก
ดัง กล่ า วเป็ น ศูน ย์ แต่ ย ัง เกิด ป ญ
โดยเฉพาะปญั หาฝาถ้วยกาแฟเสียรูปทรงซึ่งมีมากถึง
ร้อยละ 66.30 ผูว้ จิ ยั จึงเลือกนาปญั หานี้มาทาการแก้ไข
เป็ นอันดับต่อมาโดยจากการวิเคราะห์ขนั ้ ตอนการแพ็ค
ั ๊ นกรองติดกับฝา
ฝากาแฟที่ส่งมาทาขัน้ ตอนการปมแผ่
กาแฟ เนื่องจากบริษทั สังซื
่ อ้ ฝากาแฟมาจากผูจ้ ดั ส่งโดย
มีการจัดส่งมาเป็ นลังๆ ลังละ 1,000 ฝา โดยแพ็คใส่ถุง
เป็ น แถวๆแถวละ 50 ฝาแล้ว วางนอนลงภายในลัง
กระดาษทับกันจนเต็มลังดังแสดงในรูปที่ 12

เครือ่ งจักรแบบใหม่

รูปที่ 11 การปรับปรุงเครือ่ งจักรในการเจาะฝาถ้วยกาแฟ

เครื่องจักรอัตโนมัตสิ ามารถผลิตได้ 6 วินาทีต่อ 2
ชิ้น รวมทัง้ กระบวนการแล้ว ใช้เ วลาในการผลิต 10
วินาทีต่อ 2 ชิน้ 1 วันสามารถผลิตได้ 5,760 ชิน้ 1
เดือนสามารถผลิตได้ 172,800 ชิน้ รวมกะกลางวันและ
กะกลางคืนแล้วได้ทงั ้ หมด 345,600 ชิน้ จากข้อมูลทีไ่ ด้
จึงแจ้งให้ทางลูกค้าได้ทราบถึงกาลังการผลิตของบริษทั
จึงทาให้ลูกค้ามีการเพิม่ การสังซื
่ อ้ ผลิตภัณฑ์ถ้วยกาแฟ
ทัง้ สิน้ 300,000 ชิ้นต่อเดือน และยังส่งผลให้ของเสีย
ลดลงดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ของเสียหลังการปรับปรุง
พ.ย.57

ธ.ค.57

ม.ค.58

ก.พ.58

ผลิต/เดือน

302,365

302,243

302,122

302,365

ฝากาแฟดี

299,657

298,543

298,622

298,726

ฝากาแฟเสีย

2,708

3,700

3,500

3,639

%ของเสีย

0.90

1.22

1.16

1.20

รูปที่ 12 การจัดส่งฝาถ้วยกาแฟก่อนการปรับปรุง
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จากรูปที่ 12 ส่งผลให้ฝากาแฟทีอ่ ยู่ดา้ นล่างถูกทับ
จากฝากาแฟที่อยู่ด้านบน ทาให้เกิดการเสียรูปทรงที่
เกิดจากการทับกันเองของฝากาแฟในลัง เมื่อฝากาแฟ
ั ้ ฝาถ้วยกาแฟจะ
เสียรูปจะส่งผลทาให้ขนั ้ ตอนการปมรู
เข้า จิ๊ก ไม่ ส นิ ท ไม่ เ ข้า รู ป บริเ วณหลุ ม ที่ว างฝากาแฟ
เพื่อให้หวั จิ๊กของเครื่องปมั ๊ เมื่อฝากาแฟบิดเบีย้ วจึงทา
ั๊
ั๊
ให้ปมกดไม่
เสมอกันในบริเวณทีห่ วั จิก๊ ของเครื่องปมจาก
สาเหตุดงั กล่าวทาให้พนักงานต้องคัดแยกฝาทีบ่ ดิ เบีย้ ว
ออกเป็ น ของเสีย ก่ อ นผู้วิจ ัย จึง เสนอแนวทางในการ
แก้ไขโดยการจัดเรียงฝาถ้วยกาแฟในแนวตรงหลีกเหลี่
ยงการวางทับกันของฝากาแฟโดยการชีแ้ จงให้บริษทั ที่
นาฝากาแฟมาส่งให้ทราบเพื่อทีจ่ ะได้จดั ส่งได้ถูกวิธแี ละ
ลดของเสียในขัน้ ตอนการผลิตต่อไปดังแสดงในรูปที่ 13

ผลิต เพีย งพอต่ อ ความต้อ งการของลู ก ค้า โดยเฉลี่ย
สามารถผลิตได้ 301,133 ชิน้ ต่อเดือน
5. สรุปผลการดาเนิ นงานและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการดาเนิ นงาน
ั หาและ
จากการด าเนิ น งานวิจ ัย เพื่อ ลดป ญ
ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ฝาถ้วย
กาแฟ Smart Cup โดยผู้วิจ ัย อาศัย หลัก การและ
เครื่องมือทางวิศวกรรมอุต สาหการในการดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเริม่ จากการวิเคราะห์ปญั หาด้วยเครื่องมือ
ควบคุมคุณภาพซึง่ พบปญั หาทีม่ าจาก 4 สาเหตุหลักๆ
ั หาจากเครื่อ งจัก ร ป ญ
ั หาจาก
คือ ปญั หาจากคน ป ญ
ั หาจากการจั ด ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ
วิ ธี ก ารท างาน และป ญ
หลัง จากมีการปรับปรุงแก้ไ ขตามขัน้ ตอนสามารถลด
ของเสียได้จาก 4.42% เหลือ 0.37% ลดลง 4.05% คิด
เป็ นร้อยละ 91.63
5.2 ข้อเสนอแนะ
หลั ง จากน าเครื่ อ งจั ก รใหม่ ม าท าการผลิ ต แล้ ว
ผูจ้ ดั ทาโครงงานเห็นควรว่าควรศึกษาของเสียทีเ่ กิดจาก
เครื่องจักรใหม่ แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อหาปญั หา และ
สาเหตุมาทาการแก้ไขเพื่อลดของเสียต่อไป
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้ วิ จ ัย ขอขอบพระคุ ณ คณะบุ ค ลากรของบริ ษั ท
บางกอกพัฒนามอเตอร์ ที่ได้ให้ความอนุ เคราะห์เรื่อง
ข้อมูล และความร่วมมือในการปรับปรุงและแก้ไขปญั หา
ต่างๆ เพื่อช่วยให้การวิจยั นี้เสร็จสมบูรณ์ดว้ ยดี

รูปที่ 13 การจัดเรียงฝาถ้วยกาแฟหลังการปรับปรุง

หลังการปรับปรุงสามารถลดปญั หาในส่วนของฝา
ถ้วยกาแฟผิดทรงได้ 100% ดังแสดงในตารางที่ 6
ั
ตารางที่ 6 สรุปปญหาที
ไ่ ด้รบั การแก้ไข
ลักษณะของเสีย

ของเสีย

เป็ นรู

0

เสียรูปทรง

0

สกปรก

3,989

กรองไม่ตดิ กับฝา

575

รวม

4,564
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การศึกษาอิ ทธิ พลของปัจจัยที่ส่งกระทบผลต่อความหยาบผิวของวัสดุ
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง เกรด S45C
Effect of Turning Parameters on Surface Roughness
of Medium Carbon Steel (S45C)
เอกพล ทับพร*
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160*
E-mail: pew_ek@hotmail.com*
Ekkapol Tubpond*
Faculty of Engineering, Thonburi University, Nong Khaem Bangkok 10160
E-mail: pew_ek@hotmail.com*
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นศึกษาอิทธิพลของปจั จัยทีส่ ่งผลกระทบต่อความหยาบของผิวชิ้นงานในกระบวนการกลึงปอกวัสดุ
เหล็กกล้าเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง เกรด S45C โดยใช้เครื่องกลึงกึง่ อัตโนมัติ รุ่น Matrix ML300 – 750 มีด
กลึงคาร์ไบด์ CBN เกรด (HB55 TNGA 160404-3N) และระยะการป้อนลึกในการตัดเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร โดย
การประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบสามระดับ ( 3k Factorial Design) โดยมี
ปจั จัยทีใ่ ช้ศกึ ษา 4 ปจั จัย แต่ละปจั จัยมี 3 ระดับ ได้แก่ ความเร็วตัด ความเร็วรอบ อัตราป้อนและมุมในการตัด
เฉือน โดยกาหนดความเร็วตัดเท่ากับ 35, 50 และ 65 เมตร/นาที ความเร็วรอบเท่ากับ 928, 1,326 และ1,724
รอบ/นาที อัตราป้อนเท่ากับ 0.1, 0.2 และ 0.33 มิลลิเมตร/รอบ และมุมมีดในการตัดเฉือน 3 ระดับ คือ มุม 45,
65 และ 90 องศา จากผลการวิจยั พบว่าถ้าต้องการค่าความหยาบผิวของชิน้ งานดีทส่ี ุดควรกาหนดค่าพารามิเตอร์
ของความเร็วตัดเท่ากับ 65 เมตร/นาที ความเร็วรอบเท่ากับ 1,724 รอบ/นาที อัตราป้อนเท่ากับ 0.1 มิลลิเมตร/
รอบ และมุมมีดในการตัดเฉือนที่ 90 องศา
Abstract
This research is the study of factors that affect the roughness of the surface in the process of turning
material, stainless steel, carbon steel, medium grade S45C lathe with a semi-automatic version of the
Matrix ML300 - 750 inserts carbide CBN grades (HB55 TNGA 160404-3N) and entering the cutting depth
of 0.5 mm by applying design of experimental three levels (3k Factorial Design) by a factor of 4 factors of
each factor. There are three levels of cutting speed, feed rate and corner machining. The cutting speed
of 35, 50 and 65 m / min speed of 928, 1,326 and 1,724 rev / min feed rate of 0.1, 0.2 and 0.33 mm /
rev. And a knife to cut three levels, namely 45, 65 and 90 degrees from the research found that if the
surface roughness of the workpiece should best define the parameters of the cutting speed of 65 m / min
speed equals. 1724 rev / min feed rate of 0.1 mm / rev. And a knife in the machining of 90 degrees.
Keywords: Productivity Takt Time Jig Design Man-Machine Charts
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1. บทนา
ปจั จุบนั อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนในประเทศไทย
ได้มกี ารพัฒนางานด้านระบบการผลิตมากขึน้ ทัง้ นี้เพื่อ
ต้องการพัฒนาชิ้นส่วนหรือคุณภาพสินค้าให้มคี ุณภาพ
สูงขึน้ ดังนัน้ กระบวนการตัดเฉือนชิน้ งานด้วยกรรมวิธี
การกลึงปอกวัสดุ เป็ นวิธกี ารขึน้ รูปผลิตภัณฑ์แบบหนึ่ง
ทีม่ บี ทบาทสาคัญต่องานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นงาน
ทรงกระบอก ที่ต้องการลดขนาดของชิ้นงานลงอย่าง
มาก
จากการศึกษากรรมวิธกี ารกลึงปอกผิวชิ้นงาน
โดยทัวไป
่
พบว่าสาเหตุทม่ี ผี ลต่อความหยาบผิวเฉลี่ย
(Roughness average) ของชิน้ งานในกระบวนการตัด
เฉือนชิน้ งาน เกิดจากการกาหนดเงื่อนไขในการกลึงที่
ไม่เหมาะสม โดยจะส่งผลเสียต่อคุณภาพของชิ้นงาน
ซึ่งเกิดจากการเลือกเงื่อนไขในการกลึงที่ไม่เหมาะสม
เช่น ความเร็วตัด (Cutting Speed) อัตราป้อน (Feed
Rate) ความลึกป้อนตัด (Depth of Cut) การปรับองศา
ของมีดกลึง (Approach Angle) และคุณสมบัตมิ ดี กลึง
(Insert Property) ซึ่ง การกลึง ปอกผิว โดยปกติจ ะ
คานึงถึงแค่การเลือกความเร็วรอบทีเ่ หมาะสมกับขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางและความแข็งของวัสดุ โดยทัวไป
่
แล้วการเลือกใช้ความเร็วรอบที่สูงก็ช่วยให้ชน้ิ งานเกิด
ความเรียบได้ แต่ทงั ้ นี้สงิ่ ทีจ่ ะส่งผลเสียตามมาคืออายุ
การใช้ ง านของมี ด กลึง (Insert) ที่ต่ า ลง[1]เนื่ อ งจาก
เหตุ ผลที่ว่าการเลือกเงื่อนไขในการกลึงด้วยความเร็ว
รอบทีส่ งู ๆ จะส่งผลต่อการลดอายุการใช้งานของมีดกลึง
อย่างรวดเร็วตามสภาพเงื่อนไขการกลึงที่เพิม่ ขึ้นด้วย
การกลึงชิน้ งานทัวไปมั
่ กไม่คานึงถึงการเลือกปรับองศา
ของการตัง้ มุมมีดและการเลือกใช้เงื่อนไขในการกลึงที่
เหมาะสม ดังนัน้ สิง่ สาคัญในการเลือ กใช้เงื่อนไขใน
การกลึงปอกผิวชิ้นงาน ควรคานึงถึงการเลือกใช้วสั ดุ
เม็ดมีดกลึงทีเ่ หมาะสมกับวัสดุทน่ี ามาทดสอบ และการ
ปรับระดับองศาของมีดกลึง โดยจะมีการเลือกใช้องศา
ของการตัง้ มุมมีดในระดับ ที่แตกต่ างกันเพื่อศึก ษาถึง
ระดับการตัง้ องศาของมุมมีดทีด่ ที ส่ี ดุ และการใช้วสั ดุมดี
กลึงที่มคี ุณสมบัติแตกต่ างกันเพื่อหาวัสดุมดี ที่มีความ
เหมาะสมกับวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า และเหล็กกล้า
คาร์บอนปานกลาง เนื่องจากมีการนามาใช้งานอย่า ง
มากในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เพื่ อ ท าการศึ ก ษา

เปรียบเทียบลักษณะของค่าความหยาบที่เกิดจากการ
กลึงปอกตามเงื่อนไขทีก่ าหนด
ดัง นั น้ คณะผู้ จ ัด ท าได้ มีแ นวคิด ที่จ ะศึก ษาการ
ทดสอบการกลึง ปอกผิว วัสดุ เ หล็ก กล้า คาร์บ อนปาน
กลางโดยการกาหนดเงื่อนไขในการกลึงในเรื่องของการ
ปรับระดับการตัง้ องศาของมีดกลึง การเลือกความเร็ว
รอบและความเร็ ว ตั ด ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ท าการ
เปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพของชิ้ น งานและน าไปใช้ ก ั บ
อุตสาหกรรมงานกลึงต่อไป
2. วัสดุและวิ ธีการทดลอง
2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการทดลอง
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel)
เกรด S45C ขนาดเส้น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 12 มิล ลิเ มตร
ยาว 100 มิลลิเ มตรดัง รูป ที่ 1(a) มีคุ ณสมบัติท าง
กายภาพดังแสดงในตารางที่ 1 มีค่าความแข็ง 160-220
(HB) [1] เลือกใช้มดี กลึงคาร์ไบด์ CBN เกรด (HB55
TNGA 160404-3N) ดังรูปที่ 1(b) เป็ นเม็ดมีดสาหรับ
การปอกผิววัสดุ บนเครื่อ งกลึงกึ่งอัตโนมัติ รุ่น Matrix
ML300 – 750 ดังรูปที่ 1(c) โดยกาหนดค่าพารามิเตอร์
ภายใต้สภาวะการตัดเฉือนทีแ่ ตกต่างกันออกไป จากนัน้
จะวัด ค่ า ความหยาบผิว เฉลี่ย ของวัส ดุ ด้ว ยเครื่อ งวัด
ความหยาบผิวยีห่ ้อ Mahr รุ่น Surftest PS1 ดังรูปที่
1(c) และเปรียบเทียบลักษณะของผิวชิ้น งานกลึงโดย
การใช้ กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ ความละเอี ย ด 500 เท่ า
ภายหลังจากการผ่ า นกระบวนการตัดเฉื อ นตามที่ไ ด้
วางแผนไว้ดงั รูปที่ 1(d)

(a)

(b)

(c)
(d)
รูปที่ 1 วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดลอง
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อัตราป้อน และปจั จัยร่วมคือ ระยะป้อนลึกมีปฏิกริ ยิ า
สัมพันธ์กบั อัตราป้อนโดยมีผลต่อความหยาบผิวชิน้ งาน
อย่างมีนยั สาคัญ
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องผูว้ จิ ยั ได้กาหนด
ตัว แปรและระดับ ของป จั จัย ให้มีค วามสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ทีไ่ ด้ศกึ ษามากล่าวมา แต่จะปรับเปลีย่ นในเรื่อง
ข อ ง วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ท ด ส อ บ ร ว ม ถึ ง
ค่า พารามิเ ตอร์ท่ีใ ช้ใ นการทดสอบ โดยงานวิจ ัย นี้ ไ ด้
ก าหนดป จั จัย ที่ใ ช้ใ นการศึก ษาที่ส ามารถปรับ ค่ า ได้
จานวน 4 ปจั จัย ได้แก่ความเร็วตัดเท่ากับ 35, 50 และ
65 เมตร/นาที ความเร็วรอบเท่ากับ 928, 1,326 และ
1,724 รอบ/นาที อัตราป้อนเท่ากับ 0.1, 0.2 และ 0.33
มิลลิเมตร/รอบ และมุมมีดในการตัดเฉือน 3 ระดับ คือ
มุม 45, 65 และ 90 องศา แต่ละปจั จัยมี 3 ระดับแสดง
ในตารางที่ 2 โดยตัวแปรที่ถูกควบคุมไม่ให้มกี าร
เปลีย่ นแปลง ได้แก่ความลึกในการป้อน (Depth of Cut)
เท่ ากับ 0.5 มิลลิเมตรและทดสอบโดยใช้ มีด กลึงคาร์
ไบด์ CBN เกรด (HB55 TNGA 160404-3N)
ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์สาหรับการตัดเฉือน

ตารางที่ 1 คุณสมบัตทิ างกายภาพของเหล็กกล้า
คาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel) เกรด
S45C
คุณสมบัติทางกายภาพ

ความหนาแน่น
จุดหลอมเหลว
ความต้านทานแรงดึง
ความแข็ง
องค์ประกอบทางเคมี

S 45 C
7,700 - 8,030 (kg/m3)
1,520 องศาเซลเซียส
569 (MPa)
160-220 (HB)
(C) 0.42 % - 0.48 %
(Si) 0.15 % - 0.35 %
(Mn) 0.6 % - 0.9 %
(P) 0.030 % สูงสุด
(S) 0.035 % สูงสุด

2.2 วิ ธีการทดลอง
2.2.1 ตัวแปรทีต่ อ้ งการศึกษา
การกาหนดตัวแปรในกระบวนการกลึงปอกวัสดุ ภายใต้
สภาวะการตัดเฉือนนี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น อิทธิพลของปจั จัยในการกลึงปอกต่อความขรุขระ
ของผิวอะลูมเิ นียมหล่อกึ่งของแข็ง โดยวิมล บุญรอด
และธเนศ รัตนวิไล [1] ได้ทาการกลึงปอกต่อความ
ขรุขระของผิวอะลูมเิ นียมหล่อ กึ่งของแข็งเกรด 7075
โดยใช้เครื่องกลึงควบคุ มด้ว ยคอมพิวเตอร์และใช้มีด
กลึงคาร์ไบด์เครื่องหมายการค้า Plansee Tizit ชนิด
DCGT 070204FN-27 โดยกาหนดปจั จัยที่ใช้ศึกษา
ได้แก่ โดยกาหนดความเร็วตัดอยู่ในช่วง 130- 220 ม./
นาที อัตราป้อน 0.02-0.1 มม./รอบ และความลึกในการ
ตัด0.45-0.85 มม. ผลการทดลองพบว่าอัตราป้อนมีผล
ต่อความขรุขระผิวสูงที่สุด โดยค่าความขรุขระผิวมี
แนวโน้มลดลงเมื่อใช้อตั ราป้อนต่ าลง ในขณะทีส่ มเสียง
ั้
จันทาสีและศิรชิ ยั ปนสมสกุ
ล ได้ศกึ ษาการทานายความ
หยาบผิวในงานกัดอะลูมเิ นียมผสม เกรด 6061-T6
โดยใช้ตวั แบบสมการถดถอยโดยนาหลักการออกแบบ
การทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ 23 แบบเพิ่มจุด
กึ่งกลางเป็ นแบบการทดลอง โดยมีปจั จัยศึกษาคือ
ความเร็วรอบ อัตราป้อน และระยะป้อนลึก จากการ
ทดลองพบว่าปจั จัยหลักที่ส่งผลต่ อ ความหยาบผิวคือ

Factor
ความเร็วตัด
ความเร็วรอบ
อัตราป้อน
องศาของมีดกลึง

Low
35
928
0.1
45

Level
Medium
50
1,326
0.2
65

High
65
1,724
0.33
90

2.3 วิ ธีการทดลอง
จะดาเนินการทดสอบโดยการกลึงปอกผิวให้เหลือขนาด
เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางเท่ า กับ 11 มิ ล ลิ เ ม ตร ยาว 50
มิลลิเมตร ดังรูป ที่ 2 โดยก าหนดปจั จัยที่ใช้ใ นการ
ทดลอง ได้แก่ความเร็วตัด ความเร็วรอบ อัตราป้อนและ
มุมมีดในการตัดเฉือนโดยมีตวั แปรตอบสนอง คือค่า
ความหยาบของผิวชิน้ งานเฉลีย่ (Roughness ; Ra) ซึง่
จะทาการวัดผิวสาเร็จของวัสดุท่ผี ่านกระบวนการกลึง
ปอก 1 รอบการปอกผิว ทีร่ ะยะห่างจากหน้าตัดของ
ชิน้ งานเท่ากับ 12 มม. จากนัน้ ทาการวัดความหยาบ
ของผิวชิน้ งานเฉลีย่ 1 ตาแหน่ งดังรูปที่ 3 โดยกาหนด
จานวนการทดลองซ้า เท่ากับ 3 ครัง้ (Replicates ; n =
3) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
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Residual Plots for Ra
Normal Probability Plot

Versus Fits

99.9

5.0
2.5

90

Residual

Percent

99

50
10

0.0
-2.5

1
0.1

-5.0

-2.5

0.0
Residual

2.5

-5.0

5.0

2

4

Histogram

= 0 ทุกๆค่า i และ j
= 0 ทุกๆค่า i และ k

H07 : ( )jk
H08 : ( )ak
H09 : ( )aj
3 - Interaction

= 0 ทุกๆค่า j และ k
= 0 ทุกๆค่า a และ k
= 0 ทุกๆค่า a และ j

H10 : (αβ )ijk
H11 : (β )ija
H12 : (αβ )ija
4 - Interaction

=
=
=

0 ทุกๆค่า I , j และ k
0 ทุกๆค่า I , j และ a
0 ทุกๆค่า I , j และ a

H13 : (αβ

=

0 ทุกๆค่า I , j, k และ a

)ijka

2.5

Residual

Frequency

10

Versus Order

20
10
0

-4.5

-3.0

-1.5

0.0
1.5
Residual

3.0

4.5

0.0
-2.5
-5.0

1

20

40

60
80 100 120
Observation Order

140

160

รูปที่ 3 Residual Plot for Roughness Average
(1) จากกราฟซ้านบนค่า Residual มีการ
เกาะกลุ่มอยู่บนเส้นตรง มีค่าใกล้เคียงกับเส้นตรงแสดง
ให้เห็นว่ามีการกระจายแบบ Normal
(2) จากกราฟขวาบนจุ ด บนกราฟมี ก าร
กระจายตัวแบบสุม่ แสดงว่าประชากรมีความแปรปรวน
เท่ากัน
2.3.3 อภิปรายผลการทดสอบด้วยโปรแกรม
ช่วยทางด้านสถิติ Minitab Version 16
จากการวิเคราะห์ความถูกต้องของรูปแบบการ
ทดลอง (Model Adequacy Checking) หรือเงื่อนไข
ความเพีย งพอของข้อ มู ลแล้ว จะเริ่ม การทดสอบ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) โดยอ่านค่า
= 0 ทุกๆค่า i เมือ i = 1,2
H01 : αi
= 0 ทุกๆค่า j เมือ j = 1,2
H02 : βj
H03 : k = 0 ทุกๆค่า j เมือ j = 1,2
H04 : a = 0 ทุกๆค่า j เมือ j = 1,2
(P-value) ทีไ่ ด้จากตารางสรุป ANOVA
โดยถ้าค่า P-value => α (0.05) ให้ยอมรับสมมติฐาน
แต่ถา้ ค่า P-value < α (0.05) ให้ปฏิเสธสมมติฐาน
ซึง่ จะพิจารณาจากปจั จัยหลัก (Main Effect) และปจั จัย
ร่วม (Interaction) ทีค่ าดว่าจะมีผลตอบสนอง ดังนี้
Results for: Worksheet 2
Multilevel Factorial Design
Factors:
4 Replicates: 2
Base runs: 81 Total runs: 162
Base blocks: 1 Total blocks: 1
Number of levels: 3, 3, 3, 3
General Linear Model: Ra versus

Main Effect
2 - Interaction
H05 : (αβ)ij
H06 : (α )ik

8

5.0

30

รูปที่ 2 ตาแหน่ งการวัดค่าความหยาบของผิวชิ้นงาน
เฉลีย่ (Roughness ; Ra)
การทดลองออกเป็ น 4 ขัน้ ตอนดังนี้ คือ
1.การตัง้ สมมติฐานการวิจยั
2 การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง
(Model Adequacy Checking)
3 การวิเคราะห์ผลการทดสอบด้วยโปรแกรมมินิแท็บ16
4 การหาค่าพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมทีส่ ดุ
2.3.1 การตัง้ สมมติฐานการวิจยั
การตัง้ สมมติฐานนัน้ จะตัง้ โดยใช้หลักการทาง
สถิติ ซึ่งจะวิเคราะห์ปจั จัยหลัก (Main Effect) และ
ปจั จัยร่ วม (Interaction) ที่มีผ ลตอบสนองต่ อความ
หยาบผิวของชิน้ งานสาเร็จ ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05

6
Fitted Value

2.3.2 การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการ
ทดลอง (Model Adequacy Checking) ดังรูปที่ 3
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จากการวิเคราะห์ด้วยฟงั ก์ชนั ่ Response Optimizer
ทาให้ทราบค่าพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมทีส่ ุด ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้
น าผลการทดสอบไปยื น ยั น ด้ ว ยการตรวจสอบ
เปรียบเทียบลักษณะของผิวชิน้ งานกลึงโดยการใช้กล้อง
จุ ล ทรรศน์ ความละเอี ย ด 500 เท่ า และท าการ
ตรวจสอบด้ ว ยสายตาด้ ว ยเครื่ อ งสายตา (Visual
Control) ดังรูปที่ 5

จากตารางการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน
(ANOVA) ผูว้ จิ ยั ได้ทาการคัดกรองปจั จัยทีไ่ ม่มผี ลสนอง
ออกไป (Screen Out factor) แล้วทาการทดสอบอีก
ครัง้ เพื่อกาหนดระดับของปจั จัยทีม่ ผี ลตอบสนองต่อตัว
แปร y ที่เหมาะสมมากทีส่ ุด ด้วยการใช้ Response
Optimizer ต่อไป
2.3.4 การหาค่าพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมทีส่ ดุ
การหาค่าพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมทีส่ ุดทีส่ ่งผล
กระทบต่อความหยาบผิวของชิน้ งานน้อยทีส่ ุด สามารถ
วิเคราะห์ได้จากโปรแกรมช่วยทางด้านสถิติ Minitab
Version 16 ด้วยการหาจากการใช้ฟงั ก์ชนั ่ Response
Optimizer มาทาการวิเคราะห์ ดังรูปที่ 4

รูปที่ 5 แสดงลักษณะผิวงานกลึงปอกวัสดุเหล็กกล้า
คาร์บอนปานกลาง S45C ด้วยมีดCBN เกรด HB55
TNGA 160404 - 3N ทีม่ ุม 90 องศา
4. สรุปผล
จากการศึกษาอิทธิพลของปจั จัยทีส่ ง่ กระทบผลต่อความ
หยาบผิวของวัสดุ เหล็กกล้าคาร์บ อนปานกลาง เกรด
S45C โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคนิ ค การออกแบบการ
ทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบสามระดับ ( 3k Factorial
Design) มาช่วยในการคัดกรองปจั จัยทีม่ ผี ลตอบสนอง
ต่ อ ความหยาบผิว เฉลี่ย ของวัส ดุ ท ดสอบ โดยผู้วิจ ัย
พบว่าถ้าต้องการกลึงปอกวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปาน
กลาง S45C ให้ได้ค่าความหยาบผิว ของชิ้นงานดีท่สี ุด
ควรกาหนดค่าพารามิเ ตอร์ของแต่ ละปจั จัยดังนี้ ควร
กาหนดค่าความเร็วตัดที่ 65 เมตร/นาที ความเร็วรอบที่
1,724 มิลลิเมตร/รอบ อัตราป้อนที่ 0.1 มิลลิเมตร/รอบ
และการตัง้ มุมมีดที่ 90 องศา

Interaction Plot for Ra
Data Means
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45
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7.8

6.8

ความ รี
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ด

5.8
7.8
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เร็
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35
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65
ความ
เร็
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0.33
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5. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทีไ่ ด้ให้ความอนุ เคราะห์
ในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและสถานทีใ่ นการทดลอง

องศาในการ ี
ด ฉี
อน

รูปที่ 4 Interaction Plot for Roughness Average
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เราต้องการระเบียบการวัดสายตาใหม่ในประเทศไทยหรือไม่?
Do We Need a New Eye Examination Protocol in Thailand?
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บทคัดย่อ
การตรวจวัดสายตาเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญมากสาหรับการตรวจสอบสภาวะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการมองเห็น
จากปกติ บุคคลที่มีภาวะสายตาผิดปกติอาจต้องการใบสังแพทย์
่
สาหรับการประกอบแว่นตาเพื่อใช้แก้ไขภาวะ
สายตา การตรวจสอบตรวจสอบความผิดปกติของสายตาควรมีความพยายามในทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ ใจว่ามีการ
ดาเนินการทีถ่ ูกต้อง จากงานวิจยั ล่าสุดพบว่าในประเทศไทยกว่า 90% ของการตรวจคัดกรองการมองเห็น การ
ตรวจวัดสายตา และการประกอบแว่นตา ทาโดยร้านแว่นตาในท้องถิน่ การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
การวัดภาวะความผิดปกติของสายตาระหว่างร้านแว่นตาในท้องถิ่นและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการดูแลสุขภาพตา การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์การถดถอยถูกใช้เพื่อการประเมินระบบการวัดสายตานี้ ผลการศึกษา
เบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ระหว่างการวัดสายตาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญและร้านแว่นตาท้องถิ่น อาจส่อให้เห็นถึงความต้องการในการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจวัดสายตา
การตรวจคัดกรองการมองเห็น และการประกอบแว่นตา ว่าจาเป็ นต้องทาด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการดูแลสุขภาพตา
คาหลัก การวัดสายตา ภาวะสายตาผิดปกติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย
Abstract
Eye exam is critical for the detection of conditions affecting normal visual performance. People
with refractive errors may require a prescription for corrective eyeglasses. For the detection of eye
abnormalities, every effort should be made to ensure that eye examination is performed completely right.
Recent research indicates that in Thailand over 90% of vision screening, eye examination, and corrective
eyeglasses are made at the local eyeglasses shops. The objective of this study is to compare measuring
diopter refractive error made in the local eyeglasses shops and those made by eye care professionals
during eye examination. Statistics analysis is performed to examine differences in measuring diopter from
the local eyeglasses shops and the eye care professionals. ANOVA and regression analysis are applied
to assess the eye measurement system. Preliminary results from this study indicate that there are
significant differences at 95% confidence level in measuring diopter obtained from eye care professionals
and local eyeglasses shops. It might be implied that the revision of national standard for eye
examination, vision screening, and corrective eyeglasses performed by eye care professionals is needed.
Keywords: Eye examination, Refractive errors, ANOVA, Regression Analysis
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1. บทนา
จากข้ อ มู ล ขององค์ ก ารอนามัย โลก ( World
Health Organization: WHO) และสภาทัศนมาตรา
ศาสตร์โลก (World Council of Optometry: WCO) [1]
ั หาด้ า นสายตาและสภาพการมองเห็น เป็ น
พบว่ า ป ญ
สาเหตุ อ ัน ดับ 2 ของสาเหตุ ท างสุ ข ภาพทัง้ หมดที่
ก่อให้เกิดความพิการทางสายตา ) ด้วยเหตุ น้ีการวัด
สายตา (Eye Examination) ประกอบแว่นเพื่อแก้ไขภาวะ
สายตาผิดปกติ (Refractive Error) ให้กลับมาปกติได้
อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ เนื่องจาก
ประเทศไทยยังไม่มกี ารบังคับใช้ใบประกอบโรคศิปลปะ
หรื อ ใบประกอบวิ ช าชี พ เพื่ อ รั บ รองมาตรฐานหรื อ
ความสามารถในการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตา
ของช่างประกอบแว่นตาตามร้านประกอบแว่นทัวไป
่ ซึ่ง
ต่ า งจากต่ า งประเทศการตรวจวัด สายตาและประกอบ
แว่นตาเป็ นระบบทีม่ าตรฐานซึง่ การตรวจวัดสายตาแต่ละ
ครัง้ ต้องตรวจวัดสายตาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านสุขภาพ
ตา (จักษุแพทย์, นักทัศนมาตรวิชาชีพ) เท่านัน้
ั หาในป จั จุ บ ัน โซเชีย ลเน็ ต เวิร์
จากสภาพป ญ
กของประเทศไทยกาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากข้อมูล
ของสานักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2557 พบว่าวัยรุ่น
ไทยใช้ Smart phone เป็ นเครื่องมือเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
มากทีส่ ุดร้อยละ 77 เฉลีย่ ใช้วนั ละ 7.2 ชัวโมง
่
เพิม่ มาก
ขึน้ จากปี พ.ศ. 2556 ทีใ่ ช้เฉลีย่ วันละ 4.6 ชัวโมง
่
[2] ซึง่
การใช้สายตาเพ่งข้อมูลใน smart phone ยาวนาน ทาให้
วัยรุ่นไทยมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดสายตาผิดปกติเพิม่ มากขึน้
ทัง้ สายตาสัน้ สายตายาวและสายตาสัน้ และเอียงเพิม่ ขึน้
ถึง 3 เท่า [3]
ด้วยเหตุน้ีการตรวจวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น
มีความจาเป็ นอย่างมากสาหรับผูท้ ม่ี ภี าวะสายตาผิดปกติ
เพื่อ แก้ไ ขภาวะสายตาผิด ปกติใ ห้ ก ลับ ปกติไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพคนที่มีปญั หาเกี่ยวกับสายตาเช่น สายตา
สัน้ , สายตาสัน้ และเอียง, สายตายาวและสายตาเอียง
จาเป็ นที่ต้องมีใบสังประกอบแว่
่
นตา เพราะฉะนัน้ การ
ตรวจสอบค่าความผิดปกติของสายตาจึงควรที่จะได้รบั
การตรวจสอบอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้แน่ ใจว่า
การวัดค่าสายตาเป็ นไปอย่างสมบูรณ์และถูกต้องควรจะ
ได้รบั การตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพตา (จักษุ
แพทย์, นักทัศนมาตรวิชาชีพ ) จากงานวิจยั ในประเทศ
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ไทย [4] พบว่ากว่า 90% ของการตรวจวัดสายตาและ
ประกอบแว่นทาทีร่ า้ นวัดสายตาและประกอบแว่นท้องถิน่
ซึง่ อาจจะทาให้ผู้ทม่ี ีภาวะความผิดปกติของสายตาไม่ได้
รับการแก้ไขสายตาอย่างแท้จริง
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ค่าไดออปเตอร์ (Diopter)
เป็ น หน่ ว ยวัด ของกาลัง รวมแสง ของเลนส์ห รือ
กระจกโค้ง ซึง่ มีค่าเท่ากับ ค่าผกผันของทางยาวโฟกัสใน
หน่ วยของเมตร การใช้งานค่าไดออปเตอร์น้ีถูกนาเสนอ
โดย นั ก จัก ษุ วิ ท ยา ชาวฝรัง่ เศส เฟอร์ ดิ น าน มาโน
เยอร์ ในปี ค.ศ. 1872 สูตรคานวณหาค่า
ไดออป
เตอร์ คือ
(1)
เป็ นหน่ วยแสดงถึง กาลังหักเหแสงของเลนส์ โดย 1 D
(หนึ่ง ดี) เป็ นกาลังของเลนส์ ที่เมื่อมีแสงกระทบ จะไป
โฟกัส ที่ห่ า งจากเลนส์นั น้ 1 เมตร หน่ ว ย ในการ
เรียก สายตาสัน้ สายตายาว ของแพทย์ใช้หน่ วยเป็ น ได
ออปเตอร์ เพื่อบอกว่าต้องการเลนส์ท่มี ีกาลังหักเหของ
แ สง เท่ า ไ ร ถึ ง จ ะ แ ก้ ไ ข ใ ห้ ห า ย สา ย ต า สั ้น ห รื อ
หาย สายตายาว โดยเมื่อเป็ น สายตาสัน้ จะแก้ไขโดยใช้
เลนส์เ ว้า ทางแพทย์เ รีย กเป็ น ลบ เช่ น สัน้ หนึ่ ง ร้อ ย
แพทย์จะเรียกเป็ น สายตาสัน้ -100 D (-1.00D) และ
เมื่อ สายตายาว จะแก้ไขโดยใช้เลนส์นูน จะเรียกเป็ นบวก
เช่น สายตายาวหนึ่งร้อย แพทย์จะเรียกเป็ น +100 D
(+1.00D)
3. ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานวิ จยั
3.1 กาหนดกลุ่มตัวอย่างทดลอง
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลองและเก็บข้อมูลค่าไดออป
เตอร์ก ารวัด สายตา โดยแต่ ละกลุ่ ม การทดลองจะแบ่ ง
(Within) แต่ละกลุ่มการทดลอง = 3 ระดับ (Treatment)
รวมการทดลองทัง้ หมด 6 ระดับ (Treatment) กาหนดผู้
ทดลองวัย รุ่นและวัยทางาน ช่วงอายุ ตงั ้ แต่ 20-44 ปี
(Neugarten,1974; Settersten and Mayer,1997)
จานวน 15 คน โดยจะใช้ผู้ทดลอง 15 คนเดิมในการ
ทดลองวัดสายตาในทุกกลุ่มการทดลองเพื่อลดความแปร
ผัน ที่ส ามารถควบคุ ม ได้ จ ากความแตกต่ า งของกลุ่ ม
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ตัวอย่างเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่าที่จะ
เป็ น ไปได้ใ นการเปรีย บเทีย บ รวมท าการทดลองวัด
สายตาทัง้ หมด 90 ครัง้ รวมทัง้ สิน้ 540 ค่า
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลจาก
กลุ่มทดลองตามแผนทีว่ างไว้ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 6
ตารางที่ 4. เปรียบเทียบค่าไดออปเตอร์สายตาเอียงซ้าย (CYL-L)
ตารางที่ 1. เปรียบเทียบข้อมูลค่าไดออปเตอร์ตาขวา (Right eye)

ตารางที่ 5. เปรียบเทียบค่าไดออปเตอร์องศาของสายตาเอียงขวา
(Axis-R)
ตารางที่ 2. เปรียบเทียบข้อมูลค่าไดออปเตอร์ตาซ้าย (Left eye)

ตารางที่ 6. เปรียบเทียบค่าไดออปเตอร์องศาของสายตาเอียงซ้าย
(Axis-L)

ตารางที่ 3. เปรียบเทียบค่าไดออปเตอร์สายตาเอียงขวา (CYL-R)
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ตารางที่ 9. ผลเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนค่าไดออปเตอร์การ
วัดสายตากลุ่มทดลองร้านวัดสายตาประกอบแว่นทัวไปในท้
่
องถิน่

4. การวิ เคราะห์ผลการทดลอง
การวิเ คราะห์ผ ลการทดลองภายในกลุ่ ม การ
ทดลองวัดค่าสายตาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพตา (จักษุ
แพทย์, นักทัศนมาตรวิชาชีพ) (ตารางที่ 7 - ตารางที่ 10)
ตารางที่ 7. ผลเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนค่าไดออปเตอร์
การวัดสายตากลุ่มทดลองผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพ

ตารางที่ 10. ผลเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ค่าไดออปเตอร์การวัดสายตา
กลุ่มทดลองร้านวัดสายตาประกอบแว่นทัวไปในท้
่
องถิน่

ตารางที่ 8. ผลเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ค่าไดออปเตอร์การวัดสายตา
กลุ่มทดลองผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพตา

5. สรุปผลการดาเนิ นงานวิ จยั
สรุปผลการทดลองระหว่างกลุ่มการทดลองวัด
ค่าสายตา ( Between subject design) ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11. ผลเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ค่าไดออปเตอร์ระหว่างกลุ่ม
การทดลองผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพตา และร้านวัดสายตาประกอบ
แว่นทัวไปในท้
่
องถิน่
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ตารางที่ 13. แสดงผลค่าเฉลีย่ ค่าไดออปเตอร์ทแ่ี ตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ของการวัดสายตาแต่ละคู่ (Paired T-Test)

จากผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิท ธิภ าพและการบริก ารของการตรวจวัด สายตา
ค่า เฉลี่ย ค่ าไดออปเตอร์ ท่ีแตกต่ า งกันอย่ างมีนัยสาคัญ
ของร้า นวัด สายตาประกอบแว่ น ทัว่ ไปกับ ผู้เ ชี่ย วชาญ
ทางด้านสุขภาพตา (จักษุ แพทย์, นักทัศนมาตรวิชาชีพ )
ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพทางดวงตาในระยะยาวของผู้
เข้ารับบริการหากได้รบั การตรวจตาทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ถ ด ถ อ ย (Regression
Analysis) และการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม Minitab
สา ม า ร ถ สร้ า ง แ บ บ จ า ลอง ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ที่ มี
ความสัม พัน ธ์ต่ อ การวัด ค่ า ไดออปเตอร์ไ ด้ท งั ้ หมด 12
สมการ แสดงดังตารางที่ 14.

ความแปรปรวนค่ า ไดออปเตอร์ ข องแต่ ล ะ
ระดับปจั จัยของทัง้ 2 กลุ่มการทดลองไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทีร่ ะดับ α = 0.05 เนื่องจาก P-value > α
(0.05) แสดงให้เ ห็น ถึง ว่ า ทัง้ สองกลุ่ ม การทดลองไม่ มี
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่มทีแ่ ตกต่างกัน
ค่าเฉลี่ย ค่า ไดออปเตอร์ของแต่ ละระดับป จั จัย
ของทัง้ 2 กลุ่มการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ α = 0.05 เมื่อ P-value < α (0.05) โดยผลจาก
การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ไดออปเตอร์ ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12. เปรียบเทียบผลค่าเฉลีย่ ค่าไดออปเตอร์การวัดสายตา
แต่ละคู่ (Paired T-Test)

ตารางที่ 14. แบบจาลองทางคณิตศาสตร์

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่า ไดออปเตอร์คู่ท่ีมี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ α = 0.05 เมื่อ Pvalue < α (0.05) แสดงดังตารางที่ 13.
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6. ข้อเสนอแนะของงานวิ จยั
จากผลการวิจยั พบว่าเข้ารับการตรวจวัดสายตา
จากร้านวัดสายตาประกอบแว่นทัวไปในท้
่
องถิน่ กับการวัด
สายตาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพตา (จักษุแพทย์, นัก
ทัศนมาตรวิชาชีพ) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ผลการวิจ ัย นี้ อ าจเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ที่แ สดงให้เ ห็น ถึง ความ
จ าเป็ น ถึง มาตรฐานของการวัด สายตาในประเทศไทย
เพื่ อ ให้ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากภาครั ฐ พิ จ ารณา
กฤษฎี ก าการจัด ท าใบประกอบโรคศิล ปะ หรือ จัด ตัง้
องค์ ก รเพื่ อ ควบคุ ม และตรวจสอบมาตรฐานในการ
ตรวจวัดสายตาของร้านวัดสายตาประกอบแว่นทัวไป
่ เพื่อ
ดูแลประโยชน์แก่ประชาชนในอนาคต
มีค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งสร้ า งความ
ชัดเจนให้เกิดขึน้ ก่อนเปิ ดประชาคมอาเซียน โดยภายใต้
เงื่อนไข ASEAN Mutual Recognition Arrangement :
MRA ซึ่งคือ ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ
เป็ นข้อตกลงเกีย่ วกับการแสวงหาจุดยอมรับร่วมกันเรื่อง
คุณสมบัติของผู้ทางานด้านบริการ โดยเฉพาะในกลุ่มที่
เป็ นนักวิชาชีพ โดยอาชีพจักษุ แพทย์และนักทัศนมาตร
วิชาชีพถือเป็ นอาชีพทางด้านบริการทีอ่ ยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้
ด้วยเช่นกัน โดย พ.ศ 2557 นักทัศนมาตรที่ขน้ึ ทะเบียน
ของกระทรวงสาธารณะสุ ข ขณะนี้ มีจ านวน 74 คน
(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557)
ขณะที่อ งค์ก ารอนามัย โลก และสภานัก ทัศ นมาตรโลก
กาหนดให้ในแต่ละประเทศต้องมีนักทัศนมาตร 0.9 คน
ต่ อ ประชาการในประเทศ 100,000 คน ประเทศไทยมี
ประชากร 65,926,261 คน (สามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2553, สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ณ วันที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2553) ประเทศไทยขณะนี้ ค วรมีนั ก ทัศ นมาตร
ประมาณ 594 คน ดังนัน้ ถือได้ว่า ประเทศไทยอยู่ในภาวะ
ขาดแคลนนักทัศนมาตรวิชาชีพ
จากการทีผ่ วู้ จิ ยั จดบันทึกขึน้ ตอนการวัดสายตา
ของผู้ ว ัด สายตาของร้ า นประกอบแว่ น ตาทัว่ ไปและ
ขัน้ ตอนการวัด สายตาของผู้เ ชี่ย วชาญด้า นสุ ข ภาพตา
(จักษุแพทย์, นักทัศนมาตรวิชาชีพ) เปรียบเทียบหาความ
แตกต่างของขัน้ ตอนและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการวัด เทียบกับ
มาตรฐานการตรวจตา (Eye Examination) พบว่าร้านวัด
สายตาประกอบแว่นทัวไปในท้
่
องถิ่นจะทาการวัดระดับ
สายตา (Visual Acuity) เพีย งอย่ า งเดีย วโดยมี
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วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ การตัด แว่ น โดยไม่ ค านึ ง ว่ า ผู้เ ข้า รับ
บริการอาจจะมีโรคทางดวงตาบางอย่างทีท่ าให้เกิดภาวะ
สายตาผิดปกติ (refractive errors) เช่น โรคสายตาขี้
เกียจ เพราะถึงแม้ว่าทาการประกอบแว่นสายตาแล้วก็ไม่
สามารถช่วยให้ระดับการมองเห็นดีข้นึ ได้ ในขณะที่การ
เข้ารับการตรวจโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านสุขภาพตา (จักษุ
แพทย์, นักทัศนมาตรวิชาชีพ ) จะต้องมีการตรวจโรคตา
เบื้องตาเสียก่อนเพื่อวินิจฉัยว่าสายตาที่ผดิ ปกติเกิดจาก
โรคทางตาหรือเกิดจากภาวะสายตาผิดปกติ (refractive
errors) เพื่อทีจ่ ะได้ทาการรักษาและแก้ไขได้ตรงจุด โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพตาจะมีเครื่องมือเฉพาะที่ใช้
ตรวจตาแต่ละส่วน จากนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านสุขภาพตา
(จักษุแพทย์, นักทัศนมาตรวิชาชีพ) จึงทาวัดระดับสายตา
(Visual Acuity) เผื่อทาการประกอบแว่นสายตาเผื่อแก้ไข
ภาวะสายตาผิดปกติต่อไป
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บทคัดย่อ
ในปจั จุบนั อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุอคั คีภยั ในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยเกิดขึน้ เป็ นจานวนมากเมื่อเทียบกับ
อุบตั เิ หตุประเภทอื่น จากรายงานสรุปอุบตั เิ หตุในโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า อุบตั เิ หตุอคั คีภยั คิดเป็ น 61.72% จาก
อุบตั เิ หตุทงั ้ หมดทีป่ ี 2556 เมื่อพิจารณาทีป่ ี 2555 และ 2554 แสดงให้เห็นในแนวทางเดียวกันที่ 65.21% และ 64.72%
ตามลาดับ จากสถิตลิ ่าสุดแสดงให้เห็นว่า อุบตั เิ หตุอคั คีภยั มีค่าเฉลีย่ ในการเกิดขึน้ ที่ 4 ครัง้ และ 6 ครัง้ ต่อเดือน ทีป่ ี
2556 และ 2557 ตามลาดับ โดยสรุป อัตราการเกิดขึน้ ของอัคคีภยั และความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ จากอัคคีภยั ยังคงเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ความเข้าใจในอุบตั เิ หตุอคั คีภยั ที่ดี และวิธที ่จี ะป้องกันอุบตั ิเหตุอคั คีภยั เป็ นสิง่ หนึ่งที่จาเป็ นต้อง
ทาการศึกษา การศึกษานี้มจี ุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของอัคคีภยั ในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อ
กาหนดแบบจาลองการประเมินความเสีย่ งอัคคีภยั พร้อมทัง้ นาเสนอข้อแนะนาและข้อจากัดของการศึกษา
คาหลัก อุบตั เิ หตุอคั คีภยั อุตสาหกรรมไทย การประเมินความเสีย่ ง
Abstract
Currently, rate of fire accidents is much higher than other accidents in Thailand’s industries. A summary
report shows that fire accidents account for 61.72% as compared to other accidents in 2013. Similarly, fire is
found as a major cause of accidents of 65.21% and 64.72% in 2011 and 2012, respectively. Recent statistics
reveal that fire accidents are found approximately 4 cases and 6 cases per month in 2013 and in 2014,
respectively. In sum, rate and loss of fire incidents continue to grow. Therefore, a better understanding of fire
accidents and how to prevent them is needed. The purpose of this study is to examine fire characteristics in
Thailand’s industries to formulate fire risk assessment model. Suggestions and limitations of this study are
also discussed.
Keywords: Fire accidents, Thailand’s industries, Risk assessment
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1. บทนา
ปจั จุบนั ปี 2558 อัตราการเกิดอัคคีภยั ในโรงงาน
ของประเทศไทยเกิดขึน้ เป็ นจานวนมากทางกระทรวง
อุตสาหกรรม[1]จึงได้รวบรวมสถิติการเกิดอัคคีภัยใน
โรงงานอุตสาหกรร เมื่อพิจารณาพบว่าอัตราการเกิด
อัคคีภยั จากปี 2556 ถึง 2558 เกิดอัคคีภยั ขึน้ 71 ครัง้
ซึง่ เฉลีย่ 6 ครัง้ ต่อเดือน ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าที่ 50
ครัง้ ต่อปี หรือ เฉลีย่ ที่ 4 ครัง้ ต่อเดือน ในขณะทีข่ อ้ มูล
ล่าสุดจากตุลาคม 2557 ถึงกุมพาพันธ์ 2558 เกิดเหตุ
เพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรมขึน้ 43 ครัง้ ซึง่ สามารถ
เฉลีย่ ได้ 9 ครัง้ ต่อเดือน ซึง่ มีอตั ราทีเ่ พิม่ มากขึน้

เสี่ย งอัค คีภัย โดยศึก ษาจากข้อ มูล สถิติอุ บ ัติเ หตุ ใ น
โรงงาน ประเทศไทย
2. สถิ ติอคั คีภยั ในโรงงาน
นอกจากจานวนครัง้ ในการเกิดอัคคีภยั ในโรงงาน
อุ ต ส า ห ก รรม รม แ ล้ ว มู ล ค่ า ค ว า ม เ สี ย ห า ย ใ น
ภาคอุตสาหกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากอุบตั เิ หตุอคั คีภยั มีมูลค่า
เป็ นจานวนมากต่อปี เมื่อพิจารณาข้อมูลจากปี 2548
ถึงปี 2556 [5] พบว่า ทีป่ ี 2550 มีมูลค่าเสียหายทีเ่ กิด
จากเพลิงไหม้ท่ี 1053.07ล้านบาท และมีมูลค่าความ
เสียหายจากเหตุอ่นื ๆ เช่น การระเบิด สารเคมีรวไหล
ั่
และเหตุ อ่ืนๆ รวมกัน เท่ ากับ 45.75 ล้านบาท เมื่อ
พิจารณาแล้วพบว่า ความเสียหายจากเพลิงไหม้เพียง
อย่างเดียวมีผลกระทบทางด้านมูลค่าความเสียหายที่
มากกว่าความเสียหายอื่นๆ รวมกันและ เมื่อพิจารณาที่
ปี อ่นื ๆ พบว่ าเป็ นไปในแนวทางเดีย วกัน ซึ่ง แสดงให้
เห็นว่าปญั หาทางด้านอัคคีภยั สร้างความสูญเสียให้กบั
อุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็ นจานวนมาก

จานวนการ
จานวนการ
เกิด, 2557,
เกิด, 2547,
จานวนการ
จ
านวนการ
71
69จานวนการ
เกิ
ด
,
2556,
เกิ
ด
,
2549,
จานวนการ เกิด, 2548,
จ
านวนการ
50
เกิด, 2546, 43 49จานวนการ
เกิด, 2555,
จ
านวนการ
เกิด, 2550,
35
จานวนการ
จานวนการ
เกิด, 2552, 30
25จานวนการ
เกิด,เกิ2553,
ด, 2554,
17
เกิด, 2551, 6 12 11

ตารางที่ 1สัดส่วนการเกิดอัคคีภยั ในโรงงานอุตสาหกรรม
ปี
ร้อยละ
ปี
ร้อยละ
2556
61.72
2551
26.08
2555
65.21
2550
59.52
2554
64.70
2549
57.64
2553
52.17
2548
70
2552
70.83

รูปที่ 1 จานวนการเกิดเหตุอคั คีภยั ในโรงงานอุตสาหกรรม 2546
ั บนั
ถึง ปจจุ

จากรูปที่ 1 พบว่าจานวนครัง้ การเกิดอัคคีภยั ใน
โรงงานอุตสาหกรรมในอดีตมีแนวโน้มที่สูง ที่ปี 2546
เป็ น ต้ น มาจ านวนครัง้ การเกิด มีจ านวนที่ล ดลง แต่
หลังจากปี 2554 พบว่าจานวนครัง้ ในการเกิดอัคคีภยั
ในโรงงานอุ ต สาหกรรมีแ นวโน้ ม ที่สูงขึ้น เพื่อที่จ ะลด
ความเสีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิดเหตุอคั คีภยั ในโรงงาน จาเป็ น
ทีจ่ ะต้องมีความเข้าใจใน สาเหตุทท่ี าให้เกิดเหตุขน้ึ
ในการท าการศึ ก ษาทางด้ า นอั ค คี ภั ย ได้ มี
การศึกษาแบบจาลองทีน่ ามาทาการคานวณความเสีย่ ง
ทางด้านอัคคีภยั FIRECAM [2] และFIERAsystem [3]
เป็ น ระบบหนึ่ ง ที่ถู ก น ามาใช้ใ นการคาดการณ์ ค วาม
เสีย่ งต่อชีวติ และ ความเสียหายจากอัคคีภยั นอกจากนี้
Daniela และ Ben 2009 ได้นา Bayesian network มา
ทาการประเมินความเสีย่ งต่อชีวติ [4] แต่ว่าแบบจาลอง
เหล่านัน้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงปจั จัย อื่นๆ เช่น สถานที่
จานวนของการเกิดอัคคีภยั เป็ นต้น
ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ มีจุดประสงเพื่อทาการศึกษา
ข้อมูลสถิติ เพื่อทาความเข้าใจถึงปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความ

จานวนครัง้ ในการเกิด อุ บ ัติเ หตุ ใ นโรงงานชนิ ด
ต่างๆ เมื่อทาการพิจารณาแล้วพบว่าอุบตั ิเหตุอคั คีภยั
ในโรงงานที่เกิดขึน้ ก็มจี านวนในการเกิดทีม่ ากเมื่อทา
การเทีย บกับ อุ บ ัติเ หตุ ท่ีเ กิด ขึ้น มาทัง้ หมด โดยที่ปี
2556 มีสดั ส่วนการเกิดเหตุอคั คีภยั เทียบกับการเกิด
เหตุทงั ้ หมดคิดเป็ น ร้อยละ 61.72 และข้อมูลปี อ่นื ๆ ดัง
แสดงในตารางที่ 1
3. วิ เคราะห์คณ
ุ ลักษณะของการเกิ ดอัคคีภยั
ข้อมูลสถิติจาก สรุปรายงานการตรวจสอบและ
สอบสวนอุบตั เิ หตุและอุบตั ภิ ยั ในโรงงานอุตสาหกรรม
นาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์แยกเป็ น 3ประเด็นในการ
วิเคราะห์ ประกอบด้วยเวลาที่เกิดเหตุ ภูมิภาคที่เกิด
เหตุ และ ลักษณะอุตสาหกรรมทีเ่ กิดเหตุ
3.1เวลาที่เกิ ดเหตุ
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ท าการพิจ ารณาการกระจายตั ว ของการเกิ ด
อัคคีภยั ในโรงงานของประเทศไทย จากข้อมูลสถิติปี
2550 ถึง 2556 โดยทาการกระจายเป็ นรายเดือน และ
รายวัน (จันทร์ อังคาร) ซึง่ การกระจายตัวของการเกิด
เหตุอคั คีภยั แบ่งเป็ นรายเดือนได้ถูกนามาพิจารณาและ
แสดงในรูปที่ 3 และการกระจายตัวของการเกิดอัคคีภยั
โดยการจาแนกตามวันทีท่ เ่ี กิดขึน้ แสดงในรูปที่ 4

หลัง จากนัน้ ท าการพิจ ารณาในส่ว นผลกระทบ
ด้านความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละภูมภิ าคตามตาราง
ที3่ พบว่า ความเสียหายจากอัคคีภยั ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้
ทีภ่ าคกลาง และภาคตะวันออก
ตารางที่ 3สัดส่วนมูลค่าความเสียหายจากอัคคีภยั แบ่งตาม
ภูมภิ าคข้อมูลปี 2546 ถึง 2556
ภาค
สัดส่วน
ภาค
สัดส่วน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
กลาง
53.34
ตะวันออก
28.83
เหนือ
0.38
ตะวันตก
2.81
ใต้
9.90
ตะวันออกเฉียงเหนือ
4.71

ชุดข้ชุอดมูข้ลอชุ1,
มูดลข้1,อมูล1, ชุดข้ อชุมูดลข้1,อชุมูดลข้1,อมูล1,
ชุดข้ อมูล1,
ชุดข้ อมูล1,
มค,กพ, มีค,
มิย, กค,ชุดข้ อมูล1,
ชุดข้ชุอดมูข้ลอ1,
มูล1,
เมษ, พค,
สค, กย,ชุดข้ อมูล1,พย,
13.90728…
10.59602…7.947019…
9.271523…
12.58278…
8.609271…
7.284768…
7.284768…
ตค, ธค,
6.622516…
5.960264…
5.298013…
4.635761…

3.3ลักษณะของอุตสาหกรรมที่เกิ ดเหตุ
ในการศึกษาครัง้ นี้ได้ทาการแบ่งอุตสาหกรรมที่
ทาการศึกษาออกเป็ น 11 กลุ่มและนาสถิตติ งั ้ แต่ปี2550
ถึง 2556 มาทาการพิจารณากิจการโรงงานทีป่ ระสบ
เหตุ อ ัค คีภัย มาท าการจ าแนกตามประเภทกิจ การ
โรงงาน ตามรู ป ที่ 6เมื่ อ พิ จ ารณาจากรู ป พบว่ า
อุ ต สาหกรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ การแปรรูป ผลผลิต ทาง
เกษตรมีค่ า เสีย หายจากอัค คีภัย ที่ ร วมมากกว่ า การ
ประกอบกิจการโรงงานชนิดอื่น
ท าการพิจ ารณาในรายละเอีย ดของโรงงานที่
เกีย่ วข้องกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พบว่า
ค่าเสียหายส่วนมากมาจากกิจการที่เกี่ยวข้องกับยาง
เช่ น ผลิต ยางพาราอัด แท่ ง รองเท้า ยาง เป็ น ต้ น ดัง
แสดงในรูปที่ 7 หลังจากนัน้ ทาประมาณความเสียหาย
ที่จ ะเกิด ขึ้น ต่ อ การเกิด เหตุ 1 ครัง้ โดยการแยก
อุตสาหกรรมแปรรูปยางออกเป็ นอีกปะเภทและทาการ
ประมาณความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเกิดอัคคีภยั
1 ครัง้ ผลทีไ่ ด้เป็ นไปดังตารางที4่

รูปที่ 3สัดส่วนการเกิดเกิดอัคคีภยั ในโรงงานแบ่งตามเดือนทีเ่ กิด
เหตุ (ร้อยละ)
วันที่เกิดเหตุ,
วันที่เกิดเหตุ,
วันที่เกิดเหตุ,
วันที่เกิดเหตุ,
วันที่เกิดเหตุ
,
พุ
ธ
,
ศุ
ก
ร์
,
20
อาทิตย์,
วันที่เกิดเหตุ,
เสาร์ ,
จันทร์ , อังคาร, 1418.66666…
15.33333…
12.66666…
วันที่เกิดเหตุ,
11.33333…
พฤหัสบดี, 8

รูปที่ 4สัดส่วนการเกิดเกิดอัคคีภยั ในโรงงานแบ่งตามวันทีเ่ กิด
เหตุ (ร้อยละ)

3.2 ภูมิภาคที่เกิ ดเหตุ
เมื่ อ ท าการพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดการเกิ ด
อัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม โดยทาการแบ่งตาม
ภูมภิ าคที่เกิดเหตุอคั คีภยั ขึน้ พบว่าภาคกลางมีจานวน
การเกิดอัคคีภัยที่สูงกว่าภูมภิ าคอื่นมาตลอดตัง้ แต่ ปี
2550 ถึงปี 2556 ดังแสดงในรูปที่ 5

ชุดข้ อมูชุลด1,ข้ อมูล1,
ชุดข้ อมูล1,
แปรรูป ชุดข้ อมูล1, ชุดข้ อมูล1,
สิ่งทอ และ
ชุดข้ อมูล1,
เคมีและโพลี
ข้ อมูชุลด1,ข้ อมูล1,
ผลิตไฟฟ้ า, เครื่ องใช้ชุไดฟฟ้
ผลผลิ
ต
เครื่ องนุ่งห่ม,
ชุดข้ อมูล1,
กระดาษ,
เมอร์ , 415 ชุดข้ อมูล1,าและ
รีเครื่ องเรืวัสอดุนก,่อสร้ าง ชุดข้ อมูล1,
244เกษตร,… 350
216 อื่นๆ, 220
ล็กโทร…78 , 17
ไซเคิลอิ, เ54
โลหะ, 30

รูปที่ 5 จานวนการครัง้ การเกิดอัคคีภยั แบ่งตามภูมภิ าค 2550ถึง
2556
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รู ป ที่ 6ค่ า เสี ย หายจากอั ค คี ภั ย แบ่ ง ตามประเภท
อุตสาหกรรมปี 2550-2556 (ล้านบาท)
ค่าเสียหาย
จากอัคคีภยั
จาก…

ความเสีย่ งอัคคีภยั นัน้ ได้กล่าวถึง การประเมินความ
เสีย่ งทัง้ คนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และ ทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหาย
[7] ดังนัน้ การทาการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยจึง
กระทาเพื่อ หลีก เลี่ย งการบาดเจ็ บ หรือ สูญ เสีย ชีวิต
รวมถึงการลดความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ต่อทรัพย์สนิ [8][9]
การประเมินความเสีย่ งอัคคีภยั จะดาเนินการทา
การประเมินความเสี่ยงออกมาในรูปแบบเชิงปริมาณ
โดยทาการกาหนดให้
ความเสีย่ งต่อทรัพย์สนิ
Rv คือ
ความเสีย่ งต่อคน
Rh คือ
และทาการกาหนดให้
(1)
Rv  PxC v
(2)
Rh  PxC h
โดยที่ P คือ ความน่าจะเป็ นทีจ่ ะเกิดเหตุขน้ึ C v
คือ มูลค่าความเสียหายทีเ่ กิดจากอัคคีภยั และ Ch คือ
จานวนผูท้ บ่ี าดเจ็บ และ เสียชีวติ จากอัคคีภยั
4.2 ความน่ าจะเป็ นที่จะเกิ ดเหตุขนึ้
ในการประเมินความเสีย่ งสามารถใช้ขอ้ มูลความ
น่ าจะเป็ นได้ในหลายรูปแบบในการประเมิน เช่น การ
กาหนดช่วงและให้คะแนน [10] หรือ การโอกาสเกิดต่อ
พืน้ ที่ [11] โดยในการศึกษานี้ได้นาข้อมูลจานวนครัง้
การเกิดอัคคีภยั มาทาการพิจารณากับจานวนครัง้ การ
เกิดอุบตั เิ หตุในโรงงาน [5]ผลทีไ่ ด้แสดงในตารางที่5
และทาการกาหนดช่วงการประเมินไว้ทช่ี ่วงละ 1 ปี

ค่าเสียหาย
จากอัคคีภยั
จาก…

รูปที่ 7ค่าเสียหายจากอัคคีภยั ในอุตสาหกรรมยางและ
การเกษตรปี 2550-2556 (ล้านบาท)
ตารางที่ 4ประมาณมูลค่าความเสียหายจากอัคคีภยั 1 ครัง้ แบ่ง
ตามชนิดอุตสาหกรรมข้อมูลปี 2550 ถึง 2556
ประเภท
ค่าเสียหาย
ประเภท
ค่าเสียหาย
อุตสาหกรรม (ล้านบาท)
อุตสาหกรรม
(ล้านบาท)
10.17
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
40
สิง่ ทอและ
และอิเล็กโทรด
เครือ่ งนุ่งห่ม
นิกส์
ยาง
85.57
เครือ่ งเรือน
7.82
แปรรูป
13.86
8.5
ผลผลิต
เกษตร
วัสดุก่อสร้าง
เคมีและโพลิ
15.37
54
เมอร์
กระดาษ
้
ผลิตไฟฟา
87.5
โลหะ
2.74
รีไซเคิล
5.95
อื่นๆ
7.10

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงความเสียหายจาก
อุต สาหกรรมแต่ ละประเภท เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่ า
ความเสีย หายที่มีค่ า ต่ อ ครัง้ สูง คือ ผลิต ไฟฟ้ า และ
อุตสาหกรรมยาง ที่ 87.5 และ 85.57 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยที่อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ามีจานวนครัง้
การเกิด ที่ไ ม่ ม าก แต่ ค วามเสีย หายต่ อ ครัง้ เกิด ขึ้น
จานวนมาก แต่ อุตสาหกรรมยางมีมลู ค่าความเสียหาย
ต่อครัง้ ใกล้เคียงกับ การผลิตไฟฟ้า แต่มคี วามถี่ในการ
เกิดขึน้ ทีม่ ากกว่า

ตารางที่ 5สถิติจ านวนการเกิด อัค คีภ ัย อุ บ ัติเ หตุ ใ นโรงงาน
ทัง้ หมดและความน่าจะเป็นในการเกิด
ปี
จานวน
จานวนการ
ความน่าจะ
การเกิด
เกิดอุบตั เิ หตุ เป็นทีจ่ ะเกิด
อัคคีภยั
ในโรงงาน
เหตุ ต่อปี
(ครัง้ )
(ครัง้ )
2550
25
42
0.595
2551
6
23
0.260
2552
17
24
0.708
2553
12
23
0.522
2554
11
17
0.647
2555
30
46
0.652
2556
50
81
0.617
เฉลีย่
21.57
36.57
0.589

4. ประเมิ นความเสี่ยงอัคคีภยั โดยใช้ข้อมูลสถิ ติ
4.1 การประเมิ นความเสี่ยงอัคคีภยั
ความเสีย่ งอัคคีภยั คือ ผลของความน่ าจะเป็ นที่
เกิดเหตุอคั คีภยั ขึน้ และ ผลของเหตุการณ์ หรือ ความ
เสียหายทีค่ าดว่าจะเกิดเมื่อเกิดเหตุขน้ึ [6] การประเมิน
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4.3 ผลที่เกิ ดขึน้ เมื่อเกิ ดเหตุอคั คีภยั
ในการศึกษาครัง้ นี้ได้ทาการกาหนดผลของเหตุ
อัคคีภยั ทีจ่ ะนามาทาการพิจารณาในการประเมินความ
เสี่ยงคือ มูลค่าความเสีย หายที่เ กิดจากอัคคีภัย(ล้า น
บาท) และ ผลกระทบต่อคนทัง้ บาดเจ็บและ เสียชีวิต
(คน) ซึง่ ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 7

ประสบเหตุ ได้รบั บาดเจ็บ หรือ เสียชีวติ 21คนจาก
อัคคีภัย ในหนึ่งปี และในอีกความหมายหนึ่ง คือ ถ้า
เกิดอุบตั ิเหตุเกิดขึน้ 10 ครัง้ ในหนึ่งปี คาดว่าจะมีผู้ท่ี
ได้รบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุอคั คีภยั ที่ 204
คนในปี นนั ้ ในส่วนของความเสีย่ งต่อทรัพย์สนิ ที่239.1
ล้า นบาทต่ อ ครัง้ ปี สามารถอธิบ ายได้เ ช่ น เดีย วกับ
ผลกระทบต่อคนคือ เมื่อมีการเกิดอุบตั ิเหตุในโรงงาน
เกิดขึน้ 10 ครัง้ ในหนึ่งปี จะประมาณความเสียหายที่
เกิดขึน้ จากอัคคีภยั ได้ท่ี 2,391 ล้านบาท

ตารางที่ 7สถิตจิ านวนบาดเจ็บและเสียชีวติ และ ค่าเสียหาย
ปี
จานวนบาดเจ็บ และ
ค่าเสียหาย
เสียชีวติ (คน)
(ล้านบาท)
2550
11
1053.07
2551
0
456
2552
30
166
2553
3
93.7
2554
35
53.3
2555
130
503.7
2556
9
647.1
เฉลีย่
31.14
424.69

5. สรุป
การประเมิน ความเสี่ย งอัค คีภัย ในโรงงานใน
การศึก ษาครัง้ นี้ทาการพิจารณาในส่วนของปจั จัย ที่
ส่ง ผลกระทบต่ อ การเกิด อัค คีภัย โดยการศึก ษาจาก
ข้อมูลสถิติการเกิดอัคคีภยั ในโรงงาน ซึ่งในการศึกษา
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ช่ ว งเวลาที่มี ก ารเกิ ด อัค คีภั ย บ่ อ ย
ในช่วงต้นปี ท่เี ดือน มกราคม และ ในครึ่งหลังของปี มี
จานวนการเกิด ขึ้น ที่น้อ ยลง และในวัน ที่เกิด ขึ้น เป็ น
จ านวนมากคือ วัน ศุ ก ร์ และวัน ที่เ กิด น้ อ ยที่สุด ที่ วัน
พฤหัสบดี ยิง่ ไปกว่านัน้ จากข้อมูลสถิตแิ สดงให้เห็นถึง
ภู มิภ าคที่เ กิด เหตุ ข้ึน บ่ อ ย คือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก ซึง่ มีทโ่ี รงงานอุตสาหกรรมตัง้ อยู่มาก จึงทา
ให้ทราบว่าอัตราการเกิดอัคคีภยั จะในโรงงานจะแปรผัน
ตามพืน้ ทีค่ วามเจริญทางด้านอุตสาหกรรม และในส่วน
ของป จั จั ย ด้ า นประเภทของอุ ต สาหกรรมพบว่ า
อุตสาหกรรมที่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่า
การเกิดที่สูง และเมื่อทาการพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า อุตสาหกรรมทีท่ าการแปรรูปยางมีมูลค่าความ
เสียหายที่สูงมาก และเมื่อนาเอาข้อมูลทัง้ หมดมาทา
การพิจ ารณา พบว่ า อุ ต สาหกรรมที่ดาเนิ นการผลิต
ไฟฟ้า มีมลู ค่าความเสียหายต่อการเกิดหนึ่งครัง้ สูงสุดที่
87.5 ล้านบาท และ ลาดับรองลงมาคือ แปรรูปยาง ที่
85.57
ล้ า นบาทแสดงให้ เ ห็น ว่ า โรงงานผลิ ต
้
กระแสไฟฟามีจานวนครัง้ การเกิดทีน่ ้อย แต่การเกิดต่อ
ครัง้ ส่ ง ผลความเสีย หายที่ม าก แต่ ใ นแปรรู ป ยางมี
จานวนการเกิดขึ้นที่ถ่ีก ว่า เมื่อทาการประเมินความ
เสีย่ งภาพรวมของอุตสาหกรรมในประเทศไทย พบว่า
ความเสี่ยงที่อคั คีภัยจะส่งผลกระทบต่ อ คน ในรูป มี
การเพิม่ ขึน้ และลดลงขึน้ อยู่กบั เหตุทเ่ี กิดในปี นนั ้ และใน

4.4ความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม
ทาการนาค่าทีไ่ ด้จากตารางที่ 6 และตารางที่ 7
ไปคานวณหาค่าความเสีย่ งต่อทรัพย์สนิ ( Rv ) และค่า
ความเสีย่ งต่อคน ( Rh ) โดยใช้ สมการที่ (1) และ
สมการที่ (2) โดยผลทีไ่ ด้จะแสดงไว้ในตารางที่ 8
ตารางที่ 8ความเสี่ยงอัคคีภยั ในโรงงานประเทศไทย
ปี
ความเสีย่ งต่อบุคคล
ความเสีย่ งต่อ
(คน/ครัง้ ปี)
ทรัพย์สนิ (ล้านบาท/
ครัง้ ปี)
2550
6.54
626.58
2551
0
118.56
2552
21.24
117.53
2553
1.56
48.91
2554
22.64
34.49
2555
84.76
328.41
2556
5.55
399.26
เฉลีย่
20.32
239.10

ค่าทีไ่ ด้จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นถึงภาพรวม
ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ เมื่อพิจารณาทีค่ วามเสีย่ งต่อคน ที่
20.32คนต่ อ ครัง้ ปี ซึ่ง ค่ า นี้ ส ามารถอธิบ ายได้ 2
ทิศ ทาง ประการแรก ชี้ใ ห้เ ห็น ถึง ความเสี่ย งที่ค นจะ
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ผลกระทบที่ส่งผลต่อ ทรัพย์สนิ ในรูปแบบมูลค่าความ
เสียหาย พบว่า ปี 2550 มีค่าความเสีย่ งทีส่ งู และค่อยๆ
ลดลง แต่ หลังจาก ปี 2554 กลับมีแนวโน้ มที่กลับมา
เพิม่ ขึน้ อีกครัง้

2008.
[8] Bukowski RW., Fire hazard assessment, NFPA
fire protection handbook, 18th edition, Chapter
7 , NFPA., Boston, p.69-78, 1996.
[9] Wright D., Fire risk assessment. A viewpoint,
Fire safety engineering 6(6) p.7-8, 1999.
[10] สานักเทคโนโลยีความปลอดภัย , กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, แนวทางจัดทารายงานการวิเคราะห์
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการประกอบกิจการ
[11] Jing, X., Chon, F., Fire risk assessment of
residential building base on fire statistics from
china, Fire technology 50, p. 1147-1161, 2014.

6. ข้อจากัดของงานวิ จยั
ในการศึก ษาครัง้ นี้ อ้า งอิง ข้อ มู ลจากหน่ ว ยงาน
ราชการซึง่ ในการเก็บข้อมูลพบว่า ข้อมูลทีไ่ ด้อาจไม่ใช่
ข้อ มูลที่สะท้อ นสถานการณ์ จ ริงที่เ กิด ขึ้น ทัง้ หมด จึง
ต้องมีการตรวจสอบ และ แก้ไขในความถู กต้อ งของ
ข้อมูล และวิธีการที่นามาประเมินความเสีย่ งโดยที่ใน
การศึกษาครัง้ นี้อา้ งอิงจากข้อมูลในอดีตเป็ นหลัก ซึง่ ใน
ความเป็ นจริงเหตุทเ่ี กิดขึน้ อาจจะแตกต่างจากข้อมูลใน
อดีต ยิง่ ไปกว่านัน้ คือ ความไม่แน่ นอนของปจั จัย เป็ น
อีกสิง่ ทีย่ งั ไม่ได้ถูกนามาทาการพิจารณา
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วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คอื การปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิม่ ผลิตภาพ ในการทาเครื่องจ่ายเครื่องดื่ม ด้วย
การศึกษาการทางาน การศึกษามุ่งเน้นไปทีก่ ารปรับปรุงการผลิตฐานของเครื่องจ่ายเครื่องดื่มรุ่น N-2S ซึง่ มีความ
ต้องการในการผลิตสูงทีส่ ดุ ก่อนการปรับปรุง ฐานของเครื่องจ่ายเครื่องดื่มรุ่น N-2S จานวนทัง้ สิน้ 175 ชิน้ ถูกผลิต
ด้วยทีมผลิต 10 คนต่อวัน ต้องการขัน้ ตอนการทางานทัง้ สิน้ 45 ขัน้ ตอน ในเวลา 25 นาที 37 วินาที และระยะทาง
เคลื่อนที่ 28 เมตร การปรับปรุงใช้หลักการ ECRS เพิม่ ความสะดวกและเรียบง่าย ลดความซับซ้อนและกาจัด
กระบวนการทีไ่ ม่สาคัญออกจากกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตฐานของเครื่องจ่ายเครื่องดื่ม
รุ่น N-2S เหลือขัน้ ตอนการทางานทัง้ สิน้ 35 ขัน้ ตอน ในเวลา 22 นาที 2 วินาที (ลดลงร้อยละ 14 จากเวลาการผลิต
เดิม) และระยะทางทีเ่ คลื่อนทีเ่ หลือ 14 เมตร (ลดลงร้อยละ 50 จากผังการไหลเดิม) การปรับปรุงทาให้ผลิตภาพ
โดยรวมทัง้ หมดเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16 สามารถผลิตฐานของเครื่องจ่ายเครื่องดื่มรุ่น N-2S เพิม่ ขึน้ เป็ น 204 ฐานต่อวัน
คาหลัก การศึกษางาน เครื่องจ่ายเครื่องดื่ม ฐาน เวลาในการผลิต ระยะทางไหล
Abstract
The objective of this study was to improve the manufacturing process and increase productivity in making
the beverage dispensing machine, using work study methods. The study focused on improving the
production of a base of the beverage dispensing machine model N-2S, which was in the highest demand
for production. Before the improvement, a total of 175 bases of N-2S could be made with a production
team of 10 workers per day. Forty-five steps with 25 minutes and 37 seconds and a traveling distance of
28 meters were required for making a base of N-2S. To reduce the complex process, eliminate
unimportant process from main process and improve to be an easy process by ECRS principle. As
compared to the results after the improvement, 35 steps with 22 minutes and 2 seconds (14% reduction
in production time) and a traveling distance of 14 meters (50% reduction in flow distance) were found in
making a base of N-2S. This improvement contributed 16% to overall productivity increase; making 204
bases of N-2S per day.
Keywords: Work study, beverage dispensing machine, base, production time, flow distance
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1. บทนา
เนื่องจากปจั จุบนั ภาคอุตสาหกรรมการผลิตถือว่ามี
ความส าคัญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศและมีก าร
แข่งขันทีส่ งู ขึน้ ทัง้ ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อให้
ได้สนิ ค้า ตามที่ลูก ค้า ต้อ งการให้มากที่สุด โรงงานผลิต
หรือสถานประกอบการต่างๆ จึงจาเป็ นต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพื่อเพิม่ ผลิตภาพในการผลิต เพื่อให้ได้
สินค้าในเวลาที่รวดเร็ว และสามารถแข่งขันได้ในตลาด
ปจั จุบนั ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
ผู้วิจยั ได้มีการศึกษาโรงงานตัวอย่าง โดยโรงงาน
ตั ว อย่ า งนี้ ไ ด้ ด าเนิ น การผลิ ต เครื่ อ งจ่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
(Beverage Dispensing Machine) เพื่อการส่งออกทัง้ ใน
ประเทศและนอกประเทศ พบว่ า มีก ระบวนการผลิต ที่
ซับซ้อนไม่ต่อเนื่อง ทาให้การผลิตไม่เต็มประสิทธิภาพ จึง
ก่ อ ให้ เ กิด การเสีย โอกาสในการขายสิน ค้ า เพราะไม่
สามารถส่งสินค้าได้ทนั ตามกาหนดเวลา โรงงานตัวอย่าง
จึงให้พ นักงานทางานล่ว งเวลา เพื่อเพิ่ม กาลังการผลิต
ดังนัน้ จึงทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตเพิม่ ขึ้น
ตามจานวนเวลาทีท่ างานล่วงเวลา

วิธีม าตรฐานสากลที่ใ ช้สาหรับ การศึก ษาเวลาจากการ
ทางานจริง ให้ความสะดวก และยุตธิ รรมในการตัดสินและ
ลงความเห็นชีช้ ดั เป็ นมาตรฐานโดยทัวๆ
่ ไปได้ เทคนิควิธี
นี้จะขึน้ อยู่กบั พื้นฐานของความเป็ นจริงในการทางานซึ่ง
ต้องพิจารณาข้อมูลรายละเอียดในการทางาน และสภาวะ
การทางานนัน้ ๆ
เมธัส (2549) [4] ได้ศึก ษาในด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต กรณี โรงงานตู้ทาน้ าเย็น
โดยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการศึกษางาน (Work Study)
การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการจัดสมดุลสายการผลิต
เพื่อพัฒนาวิธกี ารทางานให้เป็ นมาตรฐานและเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภ าพในการทางาน สามารถลดขัน้ ตอนในการ
ทางานจากเดิม 63 ขัน้ ตอน เป็ น 57 ขัน้ ตอน หรือลดลง
ไป 6 ขัน้ ตอน โดยเวลามาตรฐานในการผลิต (Standard
time) ที่ลดลงจากเดิม 49.14 นาที ต่อ 1 ตู้ เป็ น 43.85
นาที ต่อ 1 ตู้ หรือลดเวลาลงไป 5.29 นาทีต่อ 1 ตู้
พิทธพนธ์ (2551) [5] ได้ศกึ ษากระบวนการผลิต
เพื่อการเพิม่ ผลผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมล้างขวดนม
โดยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการศึกษางาน (Work Study)
และการวิเคราะห์ SWOT เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มอี ตั ราผลิตรูปทีม่ ากขึน้ โดย
เน้ น ไปที่การปรับปรุง เครื่องจักรและออกแบบการผลิต
ใหม่ ได้ผลดังนี้ อัตราผลิตภาพรวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 36.0
อัต ราผลิต ภาพแรงงานเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 58.5 อัตราผลิต
ภาพวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.38 อัตราผลิตภาพแรงงาน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.50
ธัญวรรณ (2553) [6] ได้ประยุกต์การศึกษาการ
ทางานและ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพเพื่อการเพิม่ ผลผลิต
กระบวนการผลิตและลดของเสียชุดสายไฟรถยนต์ โดย
ได้ทาการศึกษาหาสาเหตุ และปจั จัยของปญั หา และหา
แนวทางในการแก้ไขปญั หาโดยการประชุมร่วมกัน จนได้
มีก ารออกแบบอุ ป กรณ์ ฟิ กเจอร์ใหม่ และทาการศึก ษา
เวลา เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลก่อนและหลังปรับปรุง
และได้ผ ลดังนี้ค วามบกพร่อ งของเสียลดลงจากเดิมอีก
50.94 เปอร์เ ซ็น ต์ และสามารถเพิ่ม ก าลัง การผลิต ชุ ด
สายไฟรุ่น F10 จากเดิม 3 ชุด เป็ น 6 ชุดต่อวัน
ประเคน (2554) [7] ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ
7 ประการ (7 QC Tools) เพื่อการค้นหา การวิเคราะห์
ั หา และใช้ ห ลั ก การศึ ก ษาเวลาและการ
สภาพป ญ

2. การทบทวนทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กิตติภกั ดี (2548) [1] ได้ศกึ ษามาตรฐานการทางาน
และการปรับ ปรุง การผลิต เพื่อ หาทางเลือ กที่เหมาะสม
สาหรับการผลิตตูค้ วบคุมไฟฟ้าแรงสูง 115 kV โดยการใช้
ทฤษฎีการศึกษาเวลา (Time Study) เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงเวลามาตรฐานในแต่ละกิจกรรม เพื่อการปรับปรุง
เวลามาตรฐานรวมในการผลิตตู้ควบคุมสายส่ง และจาก
การทาวิจยั นี้ ทาให้ได้เวลามาตรฐานออกมา 109 ชัวโมง
่
ซึง่ จะมากกว่าเวลาประมาณการทีม่ อี ยู่ก่อน 16.51% และ
เวลาทีไ่ ด้น้นี ้อยกว่าเวลาการทางานจริงเฉลีย่ 3-4 ชัวโมง
่
ชัยณรงค์ (2549) [2] ได้ศกึ ษากระบวนการผลิตเพื่อ
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ของโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตควอตซ์ ได้ประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมวิธกี าร หรือ
การศึกษางาน เพื่อปรับปรุ งประสิท ธิภาพกระบวนการ
ผลิตผลึกควอตซ์ ซึ่งสามารถลดเวลาการผลิตลงได้เฉลี่ย
6.2 วันต่ อล็อตการผลิต คิดเป็ นการเพิ่มอัตราผลิตภาพ
ร้อยละ 22.3 เปอร์เซ็นต์
ชัยพร (2546) [3] การหาเวลามาตรฐานการทางาน
จริงด้วยกระบวนการวัดเวลา (Time Measurement) เป็ น
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เคลื่อนไหว เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ
ลาเลียงและจัดเก็บผลไม้ก ระป๋อง โดยมีการใช้อุปกรณ์
ระบบลมทดแทนการทางานของพนักงานในแผนกปิ ดฝา
กระป๋ อง พบว่ า มีต้น ทุ น แรงงานทัง้ หมดลดลง 50.16
เปอร์เ ซ็นต์ และมีร ะยะเวลาการผลิต ต่ อ กิโ ลกรัม ลดลง
สูง สุ ด 13.33 เปอร์เ ซ็น ต์ และมีผ ลผลิต เพื่อ ขึ้น 15.39
เปอร์เซ็นต์
รัชต์วรรณ (2552) [8] ได้กล่าวถึง การศึกษางาน
(Work Study) หรือทีร่ จู้ กั กันในชื่อเดิมว่า การศึกษาการ
เคลื่อนไหวและเวลา (Motion and Time Study) แต่ไม่ว่า
จะถูกเรียกด้วยชื่ออะไร ต่างก็มคี วามหมายอย่างเดียวกัน
คือ หมายถึง เทคนิ ค ในการวิเ คราะห์ข นั ้ ตอนของการ
ปฏิบตั งิ านเพื่อขจัดงานทีไ่ ม่จาเป็ นออก และสรรหาวิธกี าร
ท างานซึ่ง มีป ระสิท ธิภ าพสูง สุด ในการปฏิบ ัติง านนัน้ ๆ
รวมทัง้ การกาหนดเวลามาตรฐานของงานและการบริหาร
แผนการจ่ายเงินจูงใจระบบต่างๆ
สมชาย (2555) [9] ได้ศกึ ษากระบวนการผลิตเพื่อ
กาหนดเวลามาตรฐานการผลิตเครื่องจ่ายเครื่องดื่ม ของ
โรงงานอุ ต สาหกรรมผลิต เครื่อ งจ่ า ยเครื่ อ งดื่ม โดยได้
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ก ารศึ ก ษางาน (Work
Study)
การศึกษาเวลางาน (Time Study) และการวัดงาน (Work
Measurement) ใช้ในการวิเคราะห์และและกาหนดเวลา
มา ต รฐา นใ นกา รผลิ ต เพื่ อน า ไ ปสู่ ก ารป รั บ ป รุ ง
กระบวนการผลิตให้มีอตั ราผลิตรูปที่มากขึ้น ได้ผลดังนี้
ลดเวลาในกระบวนการผลิตลง 12 เปอร์เซ็นต์ และลด
ระยะทางการขนส่งเคลื่อนย้ายลง 87 เปอร์เซ็นต์ อัตรา
ผลิตภาพรวมเพิม่ ขึน้ 12 เปอร์เซ็นต์

ทาการศึกษาวิธีก ารท างานก่อ นการปรับปรุ งแบ่ ง
ออกเป็ น 7 ขัน้ ตอนด้วยกัน คือ การเลือก การบันทึก การ
วิเคราะห์ การพัฒนา การกาหนดมาตรฐาน การนาไปใช้
และการดารงรักษา
3.1.2 แผนภูมกิ ระบวนการไหล (Flow Process
Charts) ของกระบวนการผลิต

รูปที่ 1 ภาพกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุง

น าข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารท างานมาท าการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้การเก็บข้อมูลแบบแผนภูมกิ ารไหล
ของกระบวนการผลิต เพื่อให้เห็นกระบวนการต่างๆ ใน
การผลิต ชุ ด ฐานเครื่อ งจ่ า ยเครื่อ งดื่ม ก่ อ นการปรับ ปรุ ง
ทัง้ นี้ผู้วิจยั ได้ท่กี ารวิเคราะห์ตามหลักการ ECRS เพื่อ
นาไปสูก่ ารปรับปรุงกระบวนการผลิต
จากการนาข้อมูลวิเคราะห์ดว้ ยแผนภูมกิ ารไหลของ
กระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุง จะได้
1. มีการปฏิบตั งิ าน 29 ขัน้ ตอน ใช้เวลา 1,294.15
วินาที
2. มีการตรวจสอบ 4 ขัน้ ตอน ใช้เวลา 66.11 วินาที
3. มีการขนส่ง 9 ขัน้ ตอน ใช้ระยะทาง 28 เมตร
4. มีการรอ 3 ขัน้ ตอน ใช้เวลา 176.57 วินาที
3.1.3 แผนภูมกิ ารเคลื่อนที่ของกระบวนการผลิต
(Flow Diagram)
เมื่อนาแผนภูมกิ ารไหลของกระบวนการผลิต และ
ข้อมูลที่ได้ มาทาการสร้างเป็ นแผนภูมกิ ารเคลื่อนที่ของ
กระบวนการผลิต เพื่อ ให้ ท ราบถึ ง ระยะทางระหว่ า ง
ขัน้ ตอนก่อนการปรับปรุงมีระยะทางรวม 28 เมตร ดัง
แสดงในรูปที่ 2

3. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
3.1 การศึกษาขัน้ ตอนกระบวนการผลิ ตในปัจจุบนั
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้เลือก กระบวนการผลิต
ชุดฐานเครื่องจ่ายเครื่องดื่ม มาวิจยั เท่านัน้ เนื่องจาก
พบว่ากระบวนการดังกล่าวมีความซับซ้อน และมีการรอ
คอยทีส่ ญ
ู เปล่าในกระบวนการผลิต ดังแสดงในรูปที่ 1
ในส่ ว นของกระบวนการอื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก
กระบวนการผลิตชุดฐานเครื่องจ่ายเครื่องดื่ม ผูว้ จิ ยั ไม่ได้
ทาการศึกษาเนื่องจาก การทาการศึกษามีเรื่องระยะเวลา
เข้ามาเกีย่ วข้องจึงไม่สามารถทาการศึกษาได้ในครัง้ นี้
3.1.1 ทาการศึกษาวิธกี ารทางาน
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4. ผลของการวิ จยั
4.1 การปรับ ปรุ ง สายการผลิ ต ชุ ด ฐานเครื่ อ งจ่ า ย
เครือ่ งดื่ม
การปรับปรุงสายการผลิตตามแผนภูมกิ ารเคลื่อนที่
ของกระบวนการผลิต หลัง การปรับปรุ ง เพื่อ เพิ่ ม ผลิต
ภาพการผลิตของสายการผลิต ดังแสดงในรูปที่ 4
รูปที่ 2 แผนภูมกิ ารเคลือ่ นที่ ก่อนการปรับปรุง

3.1.4 การวัดงาน และทดสอบการกระจายตัวข้อมูล
การกาหนดรอบการวัดงาน ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดจานวน
รอบของการจับเวลาที่ 15 รอบ แต่ ทงั ้ นี้ยงั ต้องมีการ
ทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลทีร่ ะดับ α = 0.05 โดย
ใช้โปรแกรม Minitab 16 จากการทดสอบ พบว่าข้อมูลที่
ทาการทดสอบการกระจายตัวแบบปกติ โดยเทียบกับค่า
ของ P-Value, Anderson Darling ซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.493
ซึง่ มากกว่าค่า α = 0.05 ดังนัน้ สมมุตฐิ านนี้ ยอมรับ
หมายความว่า ข้อมูลที่ทาการทดสอบนี้มกี ารกระจายตัว
เป็ นปกติ
3.1.2 การประเมินอัตราความเร็ว
ในการศึ ก ษานี้ ผู้ วิ จ ัย ใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น อั ต รา
ความเร็ว “Westinghouse System of Rating”
3.2 การปรับปรุงกระบวนการผลิ ต เพื่อเพิ่ มผลิ ตภาพ
หรืออัตราผลผลิ ต
จากการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล กระบวนการผลิต โดย
แผนภูมกิ ารไหล (Flow Process Chat) ข้อ 3.1.2 และ
แผนภู ม มิ ก ารเคลื่ อ นที่ ข องกระบวนการผลิ ต ( Flow
Diagram) ข้อ 3.1.3 ก่อนการปรับปรุง เพื่อเพิม่ ผลิตภาพ
การผลิตในกระบวนการผลิต โดยอาศัยหลัก ECRS จะ
สามารถปรับปรุงได้ 12 ขัน้ ตอน ดังแสดงในรูปที่ 3
สัญลักษณ์

จานวน

ขั้นตอนที่

1

5

ประกอบขาของชุดมอเตอร์พัดลม

E

2

7

บันทึกหมายเลขของมอเตอร์พัดลม

C
C

ของผังงาน

ราละเอียดของขั้นตอนกระบวนการผลิต

รูปที่ 4 สายการผลิต หลังการปรับปรุง

4.2 ผลการดาเนิ นงานการหาเวลามาตรฐานหลังการ
ปรับปรุง
การดาเนิ น การวัด ข้อ มู ลเวลามาตรฐานการผลิต
เครื่องจ่ายเครื่องดื่ม รุ่น N-2S ตามวิธกี ารดาเนินการวิจยั
ในบทที่ผ่านมา ผู้วจิ ยั ได้ทาการวัดและบันทึกผลเวลาใน
แต่ ล ะขัน้ ตอนของกระบวนการผลิต ชุ ด ฐานเครื่อ งจ่ า ย
เครื่องดื่ม ลงในใบบันทึกผล Time Study Observation
Sheet ข้อ มูลการวัด เวลามาตรฐานของขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านที่ 2 นี้ มีการกระจายตัวปกติ ด้วยค่า P-Value
เท่ากับ 0.49 ซึง่ มากกว่า α = 0.05 และความเพียงพอ
ของข้อ มู ล และความเชื่อ มัน่ เท่ า กับ 1.38 ซึ่ง อยู่ ใ น
เกณฑ์ +/- 5% ตามที่ตัง้ ไว้ ท าให้ก ารเก็บ ข้อ มู ล ของ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านนี้ใช้ได้ โดยมีเวลาตัวแทนที่ 40.44
วินาที และเมื่อนาข้อมูลมาทาการประเมินความเร็วและ
การก าหนดค่าเผื่อตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ พบว่าได้
อัต ราความเร็ว ที่เ ท่ า กับ 0.97 และได้ค่ า เผื่อ เป็ น 3.88
วินาที จากนัน้ ก็จะสามารถหาเวลาปกติ (Normal Time)
ได้จาก
เวลาปกติ = เวลาตัวแทน x ค่าปรับอัตราความเร็ว
เมื่อแทนค่า จะได้
เวลาปกติ = 40.44 x 0.97
= 39.23 วินาที
เวลามาตรฐานจะคานวณจากเวลาปกติรวมกับค่ าของ
เวลาเผื่อ

ECRS

3

9

บันทึกหมายเลขของเครื่องอัดอากาศ

4

10

นาชุดฐานเครื่องจ่ายเครื่องดืม่ ส่งขั้นตอนต่อไป

E

5

12

ประกอบท่อเติมน้ายาทาความเย็นเข้ากับเครื่องอัดอากาศ

C

6

13

เชื่อมท่อเติมน้ายาทาความเย็นเข้ากับเครื่องอัดอากาศ

C

7

15

ตรวจสอบค่าแรงดึงแม่เหล็ก และบันทึก

E

8

17

รอการประกอบขั้นตอนต่อไป

E

9

18

นาชุดฐานเครื่องจ่ายเครื่องดืม่ ส่งขั้นตอนต่อไป

E

10

30

นาเครื่องไปทาการดูดความชื้น และ ทาการเติมน้ายา

E

11

37

นาชุดฐานเครื่องไปทาการตรวจสอบการรั่ว และทางไฟฟ้า

E

12

38

ทาการตรวจสอบการรั่ว และทางไฟฟ้า

R

รูปที่ 3 กระบวนการผลิตทีส่ ามารถปรับปรุงได้
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เวลามาตรฐาน = เวลาปกติ + ค่าเผื่อต่างๆ
เมื่อแทนค่า จะได้
เวลามาตรฐาน = 39.23 + 3.88
= 43.11 วินาที
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการรวบรวมผลการศึกษาเวลามาตรฐาน
การผลิ ต เครื่ อ งจ่ า ยเครื่ อ งดื่ ม ของทุ ก ขั น้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ าน และสามารถสรุปภาพรวมของการศึกษาเวลา
มาตรฐานการผลิต ได้ ว่ า เวลามาตรฐานที่ ใ ช้ ใ นการ
ประกอบชุ ด ฐานเครื่ อ งจ่ า ยเครื่อ งดื่ ม ทัง้ หมดเท่ า กับ
1,322.22 วิ น าที และมี ร ะยะทางการขนส่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ทัง้ หมดเท่ากับ 14 เมตร และเปรียบเทียบระยะทางก่อน
การปรับปรุง และหลังการปรับ ดังแสดงในรูปที่ 5

= จานวนพนักงาน x เวลาทางาน / เวลามาตรฐาน
= 10 x (450 x 60) / 1,322.20
= 204.21 ชุดต่อวัน
จากการรวบรวมข้อมูลก่อนการปรับปรุง และหลัง
การปรับปรุง นามาคานวณหาค่าเวลามาตรฐานการผลิต
จึง ได้ท ราบค่ า เวลามาตรฐานการผลิต ที่ลดลงหลัง การ
ปรับ ปรุ ง จากเดิม เวลามาตรฐานใช้เ วลาในการผลิต
เท่า กับ 25.61 นาทีต่อ ชุต่ อคน พนักงานมี 10 คน
สามารถผลิตได้ 175.69 ชุดต่อวัน ลดลงเป็ น 22.03 นาที
ต่อชุดต่อคน พนักงาน 10 คน สามารถผลิตได้ 204.21
ชุดต่อวัน หากคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์จะสามรถลดเวลาลงได้
13.97%
5. สรุป
5.1 สรุปผลการวิ จยั
จากการดาเนินการศึกษากระบวนการผลิตชุดฐาน
เครื่อ งจ่ า ยเครื่อ งดื่ม รุ่ น N-2S เพื่อ ทาการปรับ ปรุ ง
กระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงขัน้ ตอนการทางาน
สาหรับ การผลิต ชุ ด ฐานเครื่อ งจ่ า ยเครื่อ งดื่ม รุ่ น N-2S
ทัง้ หมดมี 45 ขัน้ ตอน ใช้เวลาผลิตต่อชุดประมาณ 1,537
วินาที และมีระยะทางการขนส่งระหว่างขัน้ ตอนอยู่ท่ี 28
เมตร โดยสายการผลิตหลักปจั จุบนั มีพนักงานจานวน 10
คน ทาการผลิตชุดฐานเครื่องจ่ายเครื่องดื่ม รุ่น N-2S อยู่
ที่ 175.69 ชุ ด ต่ อ วัน ในการปรับ ปรุ ง ครัง้ นี้ ผู้ จ ัด การ
โรงงานได้ทาการปรับปรุงสายการผลิตใหม่ และวิธีการ
ทางานให้ง่ายขึน้ จึงทาให้ขนั ้ ตอนการผลิตชุดฐานเครื่อง
จ่ายเครื่องดื่ม รุ่น N-2S จะลดลงเหลือ 35 ขัน้ ตอน หรือ
สามารถลดขัน้ ตอนการทางานหลัก ลงได้ 22% ใช้เวลา
ทางานลดลงเหลือ 1,322.20 วินาที หรือลดลงได้ประมาณ
14% และระยะทางการขนส่ง ระหว่า งขัน้ ตอนเหลือ 14
เมตร หรือสามารถลดระยะทางได้ถงึ 50% ส่งผลให้กาลัง
การผลิตเพิม่ ขึน้ เป็ น 204.21 ชุดต่อวัน หรือสามารถผลิต
เพิม่ ขึน้ 16%

รูปที่ 5 เปรียบเทียบระยะทางระหว่างกระบวน
ก่อนการปรับปรุง และหลังการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง เวลามาตรฐานของกระบวนการ
ผลิตชุ ดฐานเครื่อ งจ่ ายเครื่อ งดื่ม รุ่น N-2S ก่อ นการ
ปรับปรุงมีขนั ้ ตอนทัง้ หมด 45 ขัน้ ตอน ใช้เวลาทัง้ หมด
1,536.83 วินาทีต่อชุดต่อคน คิดเป็ น 25.61 นาทีต่อชุด
ต่อคน หลังการปรับปรุงมีขนั ้ ตอนทัง้ หมด 35 ขัน้ ตอน ใช้
เวลาทัง้ หมด 1,322.20 วินาทีต่อชุดต่อคน คิดเป็ น 22.04
นาทีต่ อ ชุ ด ต่ อ คน เมื่อ น าข้อ มูล เวลาของทัง้ สองมาหา
จานวนชุดฐานเครื่องจ่ายเครื่องดื่มทีส่ ามารถผลิตได้ใน 1
วันทางานทีเ่ วลา 450 นาทีการทางานต่อวัน และจานวน
พนักงานฝา่ นผลิตเท่ากับ 10 คนได้ดงั นี้
กาลังการผลิตต่อวันก่อนการปรับปรุง
= จานวนพนักงาน x เวลาทางาน / เวลามาตรฐาน
= 10 x (450 x 60) / 1,536.83
= 175.69 ชุดต่อวัน
กาลังการผลิตต่อวันหลังการปรับปรุง

5.2 ข้อเสนอแนะการวิ จยั
5.2.1 ควรมีมาตรฐานในการทางานเพื่อให้พนักงาน
ทุกคนปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการผลิตทีถ่ ูกต้อง และเป็ นการ
รักษามาตรฐานของวิธกี ารทางาน และมาตรฐานเวลาที่
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กาหนด
5.2.2
ควรศึก ษากระบวนการผลิ ต ต่ อ จาก
กระบวนการผลิตชุดฐานเครื่องจ่ายเครื่องดื่ ม รุ่น N-2S
เนื่องจากหลังการปรับปรุงการผลิตชุดฐานแล้ว อาจจะทา
ให้เกิดปญั หาคอขวดขึน้ ในระหว่างกระบวนการผลิตถัดไป
5.2.3 ควรปรับปรุงระบบสายพานลาเลียงงาน ให้
เป็ น ระบบสายพานไฟฟ้ า เนื่ อ งจากป จั จุ บ ัน ระบบการ
ลาเลียงงานระหว่างกระบวนการยังใช้แรงงานคน ทาให้
สูญเสียเวลาในการขนย้ายงาน ซึ่งผู้วจิ ยั เห็นว่าวิธกี ารนี้
อาจจะเป็ นแผนการปรับปรุงระยะยาว
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บทคัดย่อ
กระบวนการระบุสญ
ั ลักษณ์ บาร์โค้ ดผลิตภัณฑ์ช้นิ ส่วนแกนวาล์วปี กผีเสื้อรุ่น Z011-A DN100 ของบริษัทตัวอย่าง
ปจั จุบนั มีความต้องการของลูกค้าที่ 60,000 ชิ้นต่อเดือน แต่กาลังการผลิตสามารถผลิตได้สูงสุดเพียง 20,000 ชิ้นต่อ
เดือน บริษทั ตัวอย่างจึงมีความจาเป็ นต้องเปิ ดทางานล่วงเวลาเพิม่ อีกวันละ 4 ชัวโมง
่
งานวิจยั ฉบับนี้จงึ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเพิม่ ผลผลิตให้กบั สายการผลิตตัวอย่างโดยจะพยายามลดรอบเวลาการผลิตให้มคี ่าเกินจังหวะความต้องการของ
ลูกค้าซึง่ เป็ นสาเหตุหลักทีท่ าให้บริษทั ตัวอย่างต้องเพิม่ ขยายเวลาการปฏิบตั งิ าน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการดาเนินงานครัง้ นี้
ประกอบด้วย หลักการลดความสูญเปล่า 7 ประการ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ซึง่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ปญั หา และกาหนดแนวทางการแก้ไขจากนัน้ จึงปรับปรุงวิธีการปฏิบตั ิงานเพื่อลดรอบเวลาให้มีค่า
ใกล้เคียงหรือเท่ากับแต่ไม่เกินจังหวะความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคนิคการออกแบบอุปกรณ์จบั ยึดผลการดาเนินงาน
พบว่าสามารถควบคุมรอบเวลาการผลิตไม่ให้เกินจังหวะความต้องการของลูกค้าที่ 11.44 วินาทีต่อชิน้ คิดเป็ น 68.68%
ลดชัวโมงการปฏิ
่
บตั งิ านได้ 4 ชัวโมงต่
่
อวัน คิดเป็ น 33.33% ลดจานวนพนักงานได้ 1 คน คิดเป็ น 50% ผลิตภาพการ
ผลิตเพิม่ สูงขึน้ 97.68%
คาหลัก การระบุสญ
ั ลักษณ์บาร์โค้ด ชิน้ ส่วนแกนวาล์วปี กผีเสือ้ จังหวะความต้องการของลูกค้า
Abstract
The process barcode symbolizes(Marking CODE).Valve core parts (Shaft).Butterfly (Butterfly Valve) Model
Z011-A DN100 the sample.Current needs of customers, 60,000 pieces per month.But the capacity to produce
up to 20,000 pieces per month.For companies, it is necessary to open up an additional four hours of
overtime.This Research aims to increase production to the production line.By trying to reduce the cycle time
for stroke outweigh the needs of the client, which is the main reason for the company to extend the time of
performance.Tools used in the operation of this feature. The seven wastes, reduce seven quality control tools
used for data collection.In order to analyze the problem. And define solutions.Then, to improve performance,
410

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

reduce cycle time, make the value equal to or less than the timing requirements of the clients. Design
techniques jig.Results showed that the cycle time can not be beat for customer needs.To 11.44 seconds per
piece, representing 68.68% reduction in hours of work for 4 hours per day, representing a 33.33% reduction in
the number of employees not one person representing a 50% productivity increase of 97.68%.
Keywords: Marking CODE, Shaft Butterfly Valve, Takt Time
1. บทนา
บริษัท ตัวอย่าง เป็ นผู้ประกอบการในอุตสาหกรม
การผลิตวาล์ว อุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบวาล์ว เพื่อ
ส่งออกและจาหน่ ายภายในประเทศ โดยเฉพาะวาล์วปี ก
ผีเสือ้ (Butterfly Valve) รุ่น Z011-A DN100 ซึง่ ใช้กนั
มากในอุตสาหกรรมเคมีระบบน้ าทิง้ และระบบส่งน้ า โดย
วาล์ว ปี ก ผีเ สื้อ จะทาหน้ า ที่ก าหนดอัตราการไหลของๆ
เหลวที่จ ะถู ก ปล่ อ ยออกมาจากท่ อ ซึ่ง มีส่ ว นประกอบ
หลักๆ 3 ส่วน ดังนี้ 1) ตัว วาล์ว (Body) 2) ปี กวาล์ว
(Disc) 3)แกนวาล์ว (Shaft) ดังแสดงได้ในรูปที่ 1

เดือนละ 20,000 ชุด เนื่องจากก่อนส่งให้สายการประกอบ
ต้องมีการนาชิน้ ส่วนแกนวาล์ว (Shaft) ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ชิน้ ส่วนแกนวาล์ว (Shaft) ปีกผีเสือ้
(Butterfly Valve) รุ่น Z011-A DN100

ไประบุสญ
ั ลักษณ์ บาร์โ ค้ด ผลิต ภัณฑ์ (Marking
Code) ดัง แสดงในรูปที่ 3เพื่อทาการทวนสอบข้อมูล
ย้อนกลับในลักษณะทีผ่ ลิตภัณฑ์ส่งถึงมือลูกค้าแล้วเกิดมี
ปญั หา

Body
รูปที่ 3 ลักษณะตัวเลขบนตัวผลิตภัณฑ์

Disc

โดยปจั จุบนั ขัน้ ตอนการระบุสญ
ั ลักษณ์บาร์โค้ดเป็ น
ขัน้ ตอนส าคัญ ที่ท าให้ ก ารผลิต เกิด ความล้ า ช้ า เนื่ อ ง
เสียเวลาในการ Setting Part ชิ้นงานเพื่อให้อยู่ใน
ตาแหน่งทีจ่ ะทาการ Marketing ได้ครัง้ ละ 1 ชิน้ โดยใช้ใน
การตัง้ แกนวาล์วเข้ากับ V-Bork แม่เหล็กแต่ละชิน้ ใช้เวลา
12.36 วินาที จากนัน้ เครื่องนิโอดิเมียมแย็กเลเซอร์ (Yag
Raiser) จะทาการระบุสญ
ั ลัก ษณ์ บ าร์โค้ ดผลิตภัณฑ์ใ ช้
เวลา 26 วินาที แล้วจึงนาชิน้ งานออกจาก V-Bork วางใส่
ั หา
ตะกร้า ให้พ นั ก งานอีก คนท าการตรวจสอบจากป ญ
ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดทีจ่ ะทาการศึกษาเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ด้วยการใช้

Shaft

รูปที่ 1 ส่วนประกอบแกนวาล์วปีกผีเสือ้

จากการศึกษาข้อมูลของฝ่ายการตลาดในปจั จุบนั
ผลิตภัณฑ์วาล์วปี กผีเสือ้ (Butterfly Valve) รุ่น Z011-A
DN100 มีใ บสังซื
่ ้อ (Order) จากลูก ค้า เดือ นละ 60,000
ชุ ด แต่ ก าลัง การผลิต ของบริษัท สามารถผลิต ได้เ พีย ง
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เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์จบั ยึด (Jig and Fixture
Design) เพื่อลดเวลาในกระบวนการ Setting Part ให้
เหลือ น้ อ ยที่สุด รวมทัง้ ลดเวลาสูญ เปล่ า ที่เ กิด จากการ
ทางานของพนักงาน เพิม่ ผลผลิตให้กบั องค์กร สร้างความ
ไว้วางใจ และพึงพอใจให้กบั ลูก ค้า ที่สาคัญ สามารถส่ง
มอบสินค้าได้ทนั ตามกาหนดโดยไม่ต้องเปิ ดการทางาน
ล่วงเวลา (Over Time)
1.1วัตถุประสงค์
ปรั บ ปรุ งวิ ธี ก ารปฏิ บ ั ติ ง าน เพื่ อเพิ่ ม ผลผลิ ต
(Productivity) ในกระบวนการระบุ ส ัญ ลัก ษณ์ บ าร์ โ ค้ ด
ผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนแกนวาล์ว (Shaft) ปี กผีเสือ้ (Butterfly
Valve) รุ่น Z011-A DN100 ให้ได้ตามความต้องการของ
ลูกค้าที่ 60,000ชิน้ ต่อเดือน

ซึง่ งานวิจยั นี้เลือกนามาใช้เท่าทีจ่ าเป็ น 2 ชนิด คือ แผ่น
ตรวจสอบ (Check sheet) ในการเก็บข้อมูล และผังแสดง
เหตุ แ ละผล (Cause-and-Effect
Diagram)[6]ช่ ว ย
วิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หา จากนัน้ จึงทาการปรับปรุง
กระบวนการผลิตด้วยการจัดทาเวลามาตรฐาน [7] และ
หลักการออกแบบอุปกรณ์จบั ยึด (Jig Design) [8,9]
3. วิ ธีดาเนิ นงานวิจยั
3.1 ศึกษาสภาพปัญหา
การไหลของกระบวนการกาหนดสัญลักษณ์บาร์โค้ด
ผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนแกนวาล์วปี กผีเสือ้ ด้วยเครื่องนิโอดิเมีย
มแย็กเลเซอร์ประกอบด้วย
1) ขัน้ ตอนการใส่ช้ินงานแกนวาล์วปี ก ผีเ สื้อ เข้า กับ
อุปกรณ์จบั ยึด (Jig)พนักงานจะหยิบชิน้ ส่วนแกนวาล์วใส่
อุปกรณ์จบั ยึดซึ่งเป็ น V-Blockครัง้ ละ 1 ชิ้น พร้อมกับ
ก าหนดต าแหน่ ง ของชิ้น งานให้ อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง ที่แ สง
เลเซอร์ (Laser) ของเครื่องนิ โอดิเมีย มแย็ก เลเซอร์ ดัง
แสดงในรูปที่ 4

1.2 เป้ าหมายตัวชี้วดั
หลังจากปรับปรุงวิธกี ารระบุสญ
ั ลักษณ์เลขบาร์โค้ด
ผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนแกนวาล์วปี กผีเสือ้ รุ่น Z011-A DN100
แล้วสามารถเพิม่ ผลผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าที่
60,000 ชุดต่อเดือน ภายในเวลาทางาน 8 ชัวโมงต่
่
อวัน
1.3 ขอบเขตงานวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษา และปรับปรุงวิธกี ารทางาน
ด้วยเทคนิคการออกแบบอุปกรณ์จบั ยึด (Jig and fixture)
เพื่อเพิ่มผลผลิตในกระบวนการระบุสญ
ั ลักษณ์ บาร์โค้ ด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยเลื อ กศึก ษาเฉพาะชิ้ น ส่ ว นแกนวาล์ ว
(Shaft) ปี กผีเสือ้ รุ่น Z011A-DN100 ของบริษทั ตัวอย่าง
เท่านัน้
2. ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั นี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรับปรุงวิธกี าร
ทางานด้วยหลักการศึกษางาน (Work Study)[1]เพื่อเพิม่
ผลิตภาพการผลิต (Productivity) [2]หลักการลดความสูญ
เปล่า 7 ประการ (7WASTES)ซึ่งประกอบด้วย ความ
สู ญ เสีย เนื่ อ งจากการผลิ ต มากเกิ น ไปความสู ญ เสี ย
เนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง ความสูญเสียเนื่องจากการ
ขนส่ง ความสูญ เสียเนื่อ งจากการเคลื่อนไหว[3,4]ความ
สูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิตความสูญเสียเนื่องจาก
การรอคอยความสู ญ เสีย เนื่ อ งจากการผลิต ของเสีย
[5]โดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (7Qc tools)

รูปที่ 4 การใส่ชน้ิ งานเข้ากับอุปกรณ์จบั ยึด

2) ขัน้ ตอนการก าหนดสัญ ลัก ษณ์ ผ ลิต ภัณฑ์แ กน
วาล์ว ปี กหลัง จากตัง้ ชิ้นงานให้อยู่ในต าแหน่ งเรีย บร้อ ย
แล้วพนักงานจะทาการกดสวิตช์ (Switch) ให้เครื่องนิโอดิ
เมียมแย็กเลเซอร์ทางานโดยทีเ่ ครื่องจะทางานสองจังหวะ
คือ แสงเลเซอร์ จะทาการกาหนดจุดทีจ่ ะทาการยิงก่อนดัง
แสดงในรูปที่ 5
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3) ขัน้ ตอนการถอดชิ้นงานออกจากอุปกรณ์จบั ยึด
หลัง จากเครื่อ งนิ โ อดิเ มีย มแย็ก เลเซอร์ก าหนดตัว เลข
บาร์โค้ด แล้ว พนัก งานจะปิ ดสวิตช์คลื่นแม่ เหล็กแล้วน า
ชิน้ งาน วางใส่ในภาชนะรองรับดังแสดงในรูปที8่

รูปที5่ การกาหนดจุดทีจ่ ะทาการยิงลงบนตัวผลิตภัณฑ์

จากนัน้ เครื่องจะยิงรหัสบาร์โค้ดลงบนตัวผลิตภัณฑ์
ดังแสดงในรูปที่ 6
รูปที่ 8 การถอดชิน้ งาน และนาชิน้ งานวางใส่ภาชนะ

4) ขัน้ ตอนการตรวจสอบคุณภาพ (Appearance
Inspection) หลังจากขัน้ ตอนการกาหนดสัญลักษณ์แล้ว
นาชิน้ งานใส่ภาชนะรองรับครบ 50 ชิน้ จะมีพนักงานอีก
หนึ่ ง คนน าชิ้น งานไปตรวจสอบคุ ณ ภาพผลิต ภัณฑ์ ด ัง
แสดงในรูปที่ 9
รูปที6่ การยิงรหัสบาร์โค้ดบนตัวผลิตภัณฑ์

ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ผี ่านการกาหนดสัญลักษณ์บาร์โค้ด
แล้วสามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 7

รูปที่ 9 การตรวจสอบคุณภาพชิน้ งาน

จากกระบวนการไหลทัง้ หมดสามารถสรุปรอบเวลา
การผลิต (Cycle Time) 32.59วินาทีต่อชิน้ และจานวน
พนักงานทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน2 คน
3.2 การตัง้ เป้ าหมาย
ป จั จุ บ ัน ตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า อยู่ ท่ี ว ัน ละ
2,308 ชิ้น ซึ่งป จั จุ บนั บริษัท ต้อ งเปิ ด ทางานล่ วงเวลา
(Over Time) วันละ 4 ชัวโมง
่
จึงจะได้ผลิตภัณฑ์ตาม

รูปที7่ ลักษณะรหัสบาร์โค้ดบนตัวผลิตภัณฑ์
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ความต้องการของลูกค้า ผู้วจิ ยั จึงได้ตงั ้ เป้าหมายในการ
ปรับปรุงรอบเวลาการผลิตให้พนักงานกลับมาปฏิบตั งิ าน
ให้ทนั ตามความต้องการของลูกค้าภายในการทางาน 1
วัน 8 ชัวโมง
่
ดังแสดงในรูปที่ 10

สามารถจับชิน้ งานได้ครัง้ ละ 1 ชิน้ ปญั หาหลักเกิดมาจาก
อุปกรณ์ จบั ยึดขาดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่ อเนื่องซึ่ง
ปจั จุบนั อุปกรณ์จบั ยึดจะประกอบไปด้วยชิน้ ส่วนทัง้ หมด
3 ชิน้ ดังแสดงในรูปที่ 12

40 วินาทีต่อชิน้
30
20

32.59

เป้าหมายการลดรอบ
เวลา 21.15 วินาที

10

11.44

0

รูปที่ 12อุปกรณ์จบั ยึด (Jig) ก่อนการปรับปรุง

รูปที่ 10 Cycle Time เปรียบเทียบกับค่า Takt Time เป้าหมาย

จากรูปจะเห็นว่าก่อนการปรับปรุงอุปกรณ์จบั ยึดจะ
เห็นว่ามีชน้ิ ส่วนสาคัญทีเ่ กีย่ วกับการจับยึดชิน้ ส่วนแกน
ละ 4 ชัวโมง
่
ทาให้ตน้ ทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึน้
ั หาที่ก ล่ า วมาผู้วิจ ัย ได้น ามาวิเ คราะห์ห า
จากป ญ
สาเหตุโดยอาศัยเครื่อ งมือควบคุมคุณภาพผังแสดงเหตุ
และผล ดังแสดงในรูปที่ 11

3.3 วิ เคราะห์สาเหตุของปัญหา
จากรูปที่ 11 จะเห็นว่ารอบเวลาก่อนการปรับปรุงมี
ค่าเกิน Takt Time เป้าหมายอยู่ 21.15 วินาทีต่อชิน้ คิด
เป็ น 64.89% ซึง่ สาเหตุหลักมาจากการตัง้ งานล่าช้า และ
เป็ นสาเหตุหลักทีท่ าให้บริษทั ต้องเปิ ดทางานล่วงเวลา

เป็ นสนิม

เครื่องจักร และอุปกรณ์

คลื่นแม่เหล็กไม่ทางาน
พนักงานลืม

สภาพแวดล้อม

คุณภาพวัตถุดบิ ไม่ได้มาตรฐาน

ไม่ได้เปิดคลื่นแม่เหล็ก

ขาดการพัฒนาตัวเอง
วางไม่เป็ นระเบียบ

งานไม่ตดิ แม่เหล็ก

งานหลุดยึดไม่อยู่

ขาดการปรับปรุงพัฒนา

งานหล่น

มีคราบน้ามัน
มีฝนุ่ ละออง

วัตถุดิบ

เสื่อมสภาพ

เสือ่ มสภาพ
จับงานได้ครัง้ ละ 1 ชิน้

ขาดความชานาญ
ไม่มกี ารหมุนเวียนพนักงาน

วัตถุดบิ ไม่สะอาด

การตัง้ งานล่าช้า

เป็ นพนักงานใหม่

เมือ่ ยล้า

ขาดประสบการณ์
มาจากสายการผลิตอื่น

พนักงาน

ลักษณะท่าทางในการทางานผิดวิธี

วิ ธีการ

รูปที่ 11การวิเคราะห์สาเหตุของปญั หาด้วยเครือ่ งมือควบคุมคุณภาพ

จากรูปที่ 12ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปประเด็นทีเ่ ป็ นปญั หา
หลักเพื่อจะนาไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขโดย
ผู้วิจยั เลือกสาเหตุ ท่เี กิดจากเครื่องจักร (Machine) และ
อุ ป กรณ์ จ ับ ยึด (Jig) ที่ใ ช้ใ นการปฏิบ ัติง านซึ่ง ป จั จุ บ ัน

วาล์วปี กผีเสือ้ ทัง้ หมด 3 ส่วนได้แก่
1) ซีแคมป์ (C-Clamp) ประคองด้านขวา ทาหน้าที่
จับยึด วีบล็อก (V-Block)เข้ากับฐานของเครื่อง
2) ซีแคมป์(C-Clamp) ประคองด้านซ้าย ทาหน้าที่
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จับยึด วีบล็อก (V-Block)เข้ากับฐานของเครื่อง
3) วีบล็อก (V-Block)ทาหน้าที่จบั ยึดชิ้นส่วนแกน
วาล์วไม่ให้ขยับ ระหว่างทาระบุสญ
ั ลักษณ์

การเจาะรู ขนาด ความกว้าง 18.1 มิลลิเมตร ทัง้ หมด 25
รู เพื่อจับยึดชิน้ ส่วนแกนวาล์วปี กผีเสือ้ เข้ากับอุปกรณ์จบั
ยึด หลัง จากน าไปจัด ท าเป็ น อุ ป กรณ์ ต้น แบบสามารถ
แสดงได้ดงั รูปที่ 16

3.4 กาหนดแนวทางการแก้ไข
จากลักษณะการทางานของอุปกรณ์จบั ยึดแบบเก่า
ผู้วิจ ัย มีแ นวคิด ที่จ ะท าการออกแบบให้อุ ป กรณ์ จ ับ ยึด
สามารถใส่ชน้ิ ส่วนแกนวาล์วปี กผีเสือ้ (Butterfly Valve)
ได้มากขึ้นแต่ มีเงื่อนไขว่า การออกแบบจะพิจารณาจาก
จานวน Lot Size ซึง่ มีจานวน Lot Size ละ 50 ชิน้ และ
ต้อ งค านึ งถึง ระยะเวลาการยิง แสงเลเซอร์ต่ อเนื่อ งของ
เครื่องนิโอดิเ มียมแย็ก เลเซอร์ (Yag Laser)เป็ นหลัก
เนื่องจากมีขอ้ จากัดเรื่องขอบเขตการทางานของเครื่องซึง่
ปจั จุบนั สามารถทาได้ต่อเนื่อง 30 ชิน้ ต่อการยิงหนึ่งครัง้
แต่เมื่อย้อนกลับไปดูจานวน Lot Size ของชิน้ ส่วนแกน
วาล์ ว ปี กผี เ สื้ อ ผู้ วิ จ ั ย เลื อ กที่ จ ะออกแบบ ( Design)
อุปกรณ์จบั ยึดชิน้ งานให้ได้ 25 ชิน้ ต่อครัง้ เพื่อง่ายต่อการ
นับจานวนจัดเก็บตาม Lot Size ดังแสดงในรูปที่ 13

รูปที่ 14 ภาพด้านบนของอุปกรณ์จบั ยึด

รูปที่ 15 ภาพด้านหน้าของอุปกรณ์จบั ยึด

รูปที่ 13 ลักษณะอุปกรณ์จบั ยึดต้นแบบ

จากรูปที่ 13 ผูว้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบอุปกรณ์จบั ยึด
ชิน้ งานโดยออกแบบภาพด้านบนดังแสดงในรูปที่ 14 และ
ภาพด้านหน้าดังแสดงในรูปที่ 15
จากรูปที่ 14แสดงลักษณะการออกแบบอุปกรณ์จบั
ยึดทีม่ ขี นาด กว้างxยาว เท่ากับ 170x170 มิลลิเมตร และ
เจาะรู ท่ีมีข นาด ความกว้า ง 15 มิล ลิเ มตร ลึก 10
มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 16 ทัง้ 4 มุมของตัว Jig เพื่อ
ล็อคอุปกรณ์จบั ยึดเข้ากับฐานของเครื่องยิง Laser และทา

รูปที่ 16 อุปกรณ์จบั ยึดต้นแบบ
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หลังจากจัดทาอุปกรณ์จบั ยึดต้นแบบแล้วผู้วจิ ยั ได้
นามาทาการทดลองปฏิบตั ิงานจริงโดยได้มกี ารปรับปรุง
การเคลื่อนไหวในการท างานของพนัก งานจากการจับ
ชิน้ งานใส่อุปกรณ์จบั ยึดด้วยมือข้างเดียวมาจับครัง้ ละสอง
ชิน้ ดังแสดงในรูปที่ 17

ตรวจสอบคุณภาพลงหนึ่งคนโดยให้พนักงานผูป้ ฏิบตั งิ าน
เป็ นคนตรวจสอบแทนเนื่องจากมีช่วงเวลาทีเ่ ครื่องนิโอดิ
เมียมแย็กเลเซอร์ (Yag Laser) ทางานอัตโนมัติแทนการ
ยืนคอยเครื่องทางานเสร็จ
4. ผลการดาเนิ นงานวิ จยั
หลังการปรับปรุงกระบวนการกาหนดเลขสัญลักษณ์
บาร์ โ ค้ ด บนชิ้ น ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ กนวาล์ ว ปี กผี เ สื้ อ
(Butterfly Valve) ด้วยเครื่องนิโอดิเมียมแย็ก เลเซอร์
(Yag Laser) สามารถสรุปรอบเวลาการผลิต และจานวน
พนักงาน ได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รอบเวลาการผลิต และจานวนพนักงานหลังการปรับปรุง
รอบเวลาการผลิต จานวนพนักงาน จานวนชิน้ งานต่อรอบ
(วินาทีต่อชิน้ )
(คน)
(ชิน้ )
264.26
1
25

รูปที่ 17 การทดลองใช้งานอุปกรณ์จบั ยึดต้นแบบ

จากเวลามาตรฐานหลังการปรับปรุงสามารถนามา
คานวณหารอบเวลาการผลิตต่อชิน้ ได้ดงั ต่อไปนี้

ซึง่ หลังจากการยิงแสงเลเซอร์เรียบร้อยแล้วชิน้ ส่วน
แกนวาล์วปี กผีเสื้อ (Butterfly Valve) จะมีลกั ษณะดัง
แสดงในรูปที่ 18

รอบเวลาต่อชิน้ = (264.26/25) = 10.57 วินาทีต่อชิน้
เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับรอบเวลาเป้าหมายแสดง
ได้ดงั รูปที่ 19

วิ นาทีต่อชิ้ น
รอบเวลาการผลิ ต
15
11.44
13
10.57
11
9
7
5
3
1
รอบเวลาเป้าหมาย
รอบเวลาหลังการปรับปรุง

รูปที่ 19 เปรียบเทียบรอบเวลาการผลิตกับรอบเวลาเป้าหมาย
รูปที่ 18 แกนวาล์วปีกผีเสือ้ หลังผ่านการยิงแสงเลเซอร์

จากรูปจะเห็นว่ารอบเวลาการผลิตหลังการปรับปรุง
มีค่า 10.57 วินาทีต่อชิน้ ซึง่ น้อยกว่ารอบเวลาเป้าหมายที่
วางเอาไว้ แ สดงว่ า ผลการปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างเอาไว้

หลังจากผ่านการทดลองใช้อุปกรณ์ต้นแบบผูว้ จิ ยั ได้
ข้ออนุมตั จิ ดั สร้างอุปกรณ์จากผูบ้ ริหารเพื่อนาไปใช้จริงใน
กระบวนการผลิ ต และท าการลดจ านวนพนั ก งาน
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5. สรุปผลการดาเนิ นงานวิ จยั และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาวิธกี ารทางาน และจัดทา
เวลามาตรฐานของกระบวนการระบุสญ
ั ลักษณ์ บาร์โค้ด
ผลิตภัณฑ์แ กนวาล์วปี กผีเ สื้อ ของบริษัท ตัว อย่า งเพื่อ
เพิม่ ผลผลิตด้วยเทคนิคการออกแบบอุปกรณ์จบั ยึด โดย
มุ่ง เน้ น ที่จะท าการปรับ ปรุ งวิธีการทางาน ของชิ้น ส่ว น
แกนวาล์วปี กผีเสือ้ ให้ได้ตามความต้องการของสายการ
ประกอบ เนื่ อ งจากแกนวาล์ว ทุ ก ชิ้น ต้อ งผ่ า นการระบุ
สัญ ลั ก ษณ์ บ าร์ โ ค้ ด ก่ อ นที่ จ ะน าไปส่ ง ประกอบเป็ น
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ซึ่งผลจากการดาเนิน งานวิจยั พบว่า
รอบเวลาการผลิตลดลงจาก 32.59 วินาทีต่อชิ้น เหลือ
10.57 วินาทีต่อชิน้ คิดเป็ นลดลง 67.57% อัตราการผลิต
ต่อวัน (Capacity) เพิม่ ขึน้ จาก 21,061 ชิ้นต่อเดือน เป็ น
64,938 ชิน้ ต่อเดือน เพิม่ ขึน้ 43,877 ชิน้ ต่อเดือน คิดเป็ น
208%ชัวโมงการปฏิ
่
บตั งิ าน ลดลงจาก 12 ชัวโมง
่ เหลือ 8
ชัวโมง
่
คิดเป็ น 33.33%และสามารถลดจานวนพนักงาน
ตรวจสอบคุณภาพได้ 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 50%ผลิตภาพ
การผลิต (Productivity) เพิ่มขึ้นจากจาก 49.69 เป็ น
98.23 เพิม่ ขึน้ 48.54 คิดเป็ น 97.68%
5.2 ข้อเสนอแนะ
หลังจากมีการปรับปรุงอุปกรณ์จบั ยึดและลักษณะ
การเคลื่อ นไหวของพนั ก งานแล้ ว ยัง คงพบว่ า มีเ วลา
ว่างงานของพนักงานผู้ปฏิบตั ิงานอยู่ซ่งึ ทางบริษัทควรมี
การปรับปรุงต่อยอดในส่วนดังกล่าวเพื่อเพิม่ ผลผลิตให้ได้
มากกว่าเดิมโดยอาศัยการออกแบบอุปกรณ์จบั ยึดส่วนที่
จะใช้ใ นการรองรับ อุ ป กรณ์ จ ับ ยึด ส่ว นเดิม ให้พ นัก งาน
สามารถยกชิ้นงานออกจากจุดยิงเลเซอร์ได้ทงั ้ หมดแทน
การหยิบออกครัง้ ละสองชิน้

อัต ราการผลิต ต่ อ วัน จากรอบเวลาการผลิต ต่ อ ชิ้น
หลัง การปรับปรุ งที่ 10.57 วินาทีต่อ ชิ้น สามารถน ามา
คานวณหาความสามารถในการผลิตต่อวันได้ดงั นี้
อัตราการผลิตต่อเดือน = [(8x60x60)-1200-1200] x 26
10.57
= 64,938 ชิน้ ต่อเดือน
ชิ้ นต่อเดือน
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

อัตราการผลิ ตต่อเดือน

64,938

21,061

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

รูปที่ 19 เปรียบเทียบอัตราการผลิต ก่อน-หลังการปรับปรุง

จากรู ป จะเห็น ว่ า อัต ราการผลิต หลัง การปรับ ปรุ ง
เพิ่ม ขึ้น จาก 21,061 ชิ้น ต่ อเดือ น เป็ น 64,938 ชิ้น ต่ อ
เดือน เพิม่ ขึน้ 43,877 ชิน้ ต่อเดือน คิดเป็ น 208%
ผลิ ต ภ า พการผ ลิ ต จ า กการป รั บ ปรุ ง สม ดุ ล
สายการผลิต ด้ว ยการปรับ ปรุ ง การเคลื่อ นไหวในการ
ทางานของพนัก งาน และเทคนิ คการออกแบบอุ ปกรณ์
ช่วยในการการทางาน (Jig Design) สามารถเพิม่ ผลิต
ภาพการผลิ ต โดยเฉลี่ ย หลัง การปรับ ปรุ ง ได้ 97.68%
สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 20
120

Productivity

100

98.23

80
60

กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้วิจ ัย ขอขอบคุ ณ บริษั ท ตัว อย่ า งผู้ เ ป็ น เจ้ า ของ
ข้อมูลที่ได้อนุ ญาตให้นาข้อมูลของทางบริษัทมาทาการ
ปรั บ ปรุ ง และอ านวยความสะดวกให้ ผู้ วิ จ ั ย ตลอด
ระยะเวลาทีด่ าเนินงานและขอขอบคุณพนักงานฝ่ายผลิต
ทุ ก ท่ า นที่ใ ห้ค วามร่ ว มมือ ในการท างานวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น
อย่างดี

49.69

40
20
0
ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

รูปที่ 20 เปรียบเทียบผลิตภาพการผลิตก่อนและหลังการปรับปรุง
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องใส่ป๋ ยส
ุ าหรับแปลงอ้อย
Design and Development of Fertilizer-Sowing Machine for Sugarcane Plots
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Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University
Phuttamonthon, Nakhon Pathom, 73170, E-mail: sitipan.tun@mahidol.ac.th*
บทคัดย่อ
เครื่องใส่ป๋ ุยสาหรับแปลงอ้อยซึ่งได้ศึกษาในงานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวในความต้องการ
ผลิตภัณฑ์จากอ้อย โดยเป็ นทีท่ ราบกันว่าช่วงวิกฤติต้นอ้อยคือระหว่าง 3-4 เดือนแรกซึง่ การให้ป๋ ุยมีความสาคัญ
เป็ นอย่างยิง่ อย่างไรก็ตาม เครื่องใส่ป๋ ุยในปจั จุบนั ไม่สามารถป้อนปุ๋ยใต้ผวิ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความไม่
สม่ าเสมอของสารอาหารในดิน การศึกษานี้นาเสนอการออกแบบและพัฒนาเครื่องใส่ป๋ ุยซึ่งขับเคลื่อนโดยรถ
แทรกเตอร์ เปิ ดหน้าดินด้วยสิว่ ไถ 2 ระดับ และกลบหน้าดินด้วยผาลกลบ ระหว่างการใส่ป๋ ุยให้กบั ต้นไม้ในระยะ
ทางการเคลื่อนทีข่ องรถ โดยมีการประยุกต์เพลาขับพีทโี อ (Power Take-Off Drive Shaft)ในการส่งผ่านพลังงาน
จากเครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์เพื่อให้มนใจความต่
ั่
อเนื่องในการทางานของกลไกการป้อนปุ๋ย เครื่องทีใ่ ช้อยู่ใน
ปจั จุบนั และเครื่องที่พฒ
ั นาขึน้ มาถูกนามาทดสอบการใช้งานบนพื้นดินร่วนปนทรายบริเวณร่องของไร่อ้อยด้วย
สภาวะการใส่ป๋ ยที
ุ เ่ หมือนกัน พบว่าเครื่องจักรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ก่อให้เกิดการเพิม่ ขึน้ ของประสิทธิผลในการกาจัดปญั หา
การตกค้างของเม็ดปุ๋ยบริเวณหน้าดิน ตลอดจนเพิม่ ประสิทธิภาพคือลดระยะเวลาในการใส่ป๋ ุย 12.9% ลดการใช้
น้ามัน 2.3% และเพิม่ ระยะทางในการใส่ป๋ ยุ 29.9%
คาหลัก เครื่องใส่ป๋ ย,
ุ การออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์, อ้อย, การเกษตร
Abstract
Fertilizer-sowing machine for sugarcane plots was studied in this research with an aim to support the
increase in demand of sugarcane products. It was recognized that the critical growing period for
sugarcane trees is during the first 3-4 months, where the supply of fertilizer is crucial. However, the
present fertilizer-sowing machine has failed to continuously underground feed the fertilizer to the
sugarcane plot in order to prevent the non-homogeneity in soil nutrients. This study proposed the design
and development of fertilizer-sowing machine driven by pushcart to plough out soil using two-level graver
and fill in the groove using covering equipment, while continuously fertilizing the tree along its traveling
distance. Power take-off drive shaft (PTO Drive Shaft) was applied to transfer energy from the pushcart
engine to assure the continuous operation of the fertilizing mechanism. The present and the newly
developed fertilizer-sowing machine were tested on sandy soil along the plots of a sugarcane farm using
the same fertilizing condition. It was found that the machine contributed to the increase of effectiveness
in eliminating the problem of fertilizer left-over the surface of the ground along with the increase of
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efficiency in shorten fertilizing time (12.9%), fuel consumption (2.3%), and extend the fertilizing distance
(29.9%).
Keywords: Fertilizer-Sowing Machine, Machine and Equipment Design, Sugarcane, Agriculture
1. บทนา
ความต้องการในการบริโภคสินค้าเกษตร ประเภท
พืชเศรษฐกิจมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ตามการเพิม่ ของประชากร
ภายในและภายนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตของ
พืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอ้อย ในสภาพการณ์ปจั จุบนั มี
ปริมาณลดน้อยลง สาเหตุหลักทีท่ าให้ผลผลิตต่ าคือ การ
บารุ งรักษาต้นอ้อยในช่ วงแรกปลูก ซึ่ง ต้อ งมีการใส่ป๋ ุ ย
บริเวณร่อง [1] ในช่วงระยะเวลา 3-4 เดือนแรก เพื่อให้
อ้อยสามารถดูดซึมอาหารตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ของระบบรากซึ่ง มีลักษณะฝอย [2] ต้านทานต่ อสภาพ
ภูมอิ ากาศ และเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงก่อนการเก็บ
เกีย่ ว จึงถือว่าการใส่ป๋ ยเป็
ุ นจุดวิกฤติของการปลูกอ้อยใน
ช่วงเวลาดังกล่าว
เกษตรกรในปจั จุบนั นิยมใช้เครื่องจักรในการใส่ป๋ ุย
อ้อย เพื่อลดต้นทุนแรงงานคน และลดเวลาในการทางาน
[3] แต่ประสบปญั หาการชะล้างของน้ าฝนทาให้ป๋ ุยซึ่งมี
ลัก ษณะเป็ น เม็ด ไหลไปตามน้ า ดัง แสดงในตารางที่ 1
ส่งผลให้ต้นอ้อยโดยเฉพาะในระยะเวลา 3-4 เดือนแรก
ได้ ร ั บ สารอาหารน้ อ ย และไม่ เ ท่ า กั น จึ ง ท าให้ ก าร
เจริญเติบโตของต้นอ้อยไม่สม่าเสมอและไม่แข็งแรง และ
ยังมีปญั หาการสึกหรอของชิ้นส่วนในเครื่องจักรที่สมั ผัส
ดิน [4] เนื่องจากการออกแบบชิ้นส่วนเดิมคือ สิว่ ไถหรือ
ริป เปอร์ ซึ่ง มีต้น ทุ น ในการสร้า งต่ า บ ารุ ง รัก ษาง่ า ย มี
ความคล่องตัวในการใช้งาน แต่ยงั ไม่เหมาะสมกับสภาพ
การ ท า งา น โ ดย มี แ นว คิ ด ใ นก าร ใส่ ป๋ ุ ยใ ต้ ดิ น ซึ่ ง
ประกอบด้วยการเปิ ดหน้าดินเพื่อใส่ป๋ ุย [4] และกลบเพื่อ
แก้ไขปญั หาการชะล้างของน้ าฝน และการเพิม่ ผาลพรวน
ดิน [5] เพื่อบารุงหน้าดินไปพร้อมกับการใส่ป๋ ุย รวมไปถึง
การปรับเปลีย่ นชิน้ ส่วนของเครื่องจักรเดิมทีพ่ บปญั หาใน
การใช้งาน ดังแสดงในตารางที่ 1 อีกทัง้ ยังพบปญั หาของ
ต้นกาลังของกลไกการป้อนเม็ดปุ๋ย (รูปที่ 1) ซึง่ ต้องอาศัย
การเคลื่อ นที่ข องล้อ ต้น ก าลัง ไปตามพื้น ไร่ [6] เพื่อ
ขับเคลื่อนการลาเลียงเม็ดปุ๋ย แต่มกั ประสบปญั หาพืน้ ไร่
ไม่สม่าเสมอส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในกาลังขับ การ
ป้อนเม็ดปุ๋ยเกิดการขาดช่วง เพิม่ ภาระงานในการลากจูง

ให้กบั รถแทรกเตอร์ และสิน้ เปลืองพลังงาน
ั
ตารางที่ 1 ปญหาที
พ่ บในการใส่ป๋ ยุ ต้นอ้อยด้วยเครือ่ งจักร
ั
ปญหาที
พ่ บ
สภาพทีป่ รากฎ
เครือ่ งใส่ป๋ ยที
ุ ่
ประกอบด้วยสิว่ ไถจะ
แบบเปิดหน้าดินให้ม ี
ลักษณเป็นร่อง และไม่ม ี
การไถกลบปุ๋ย ส่งผลให้
เกิดความเสีย่ งเมือ่ ฝนตก
จะทาให้ป๋ ยละลายและ
ุ
ไหลไปตามน้า
เครือ่ งใส่ป๋ ยที
ุ ่
ประกอบด้วยสิว่ ไถรับแรง
ต้านดินมากเกินไป ส่งผล
ให้หวั ใบมีดของสิว่ ไถเกิด
การสึกหรออย่างรวดเร็ว
รวมทัง้ การถอดเปลีย่ นหัว
ใบมีด ยากต่อการเปลีย่ น
เนื่องจากการประกอบ
โดยการเชือ่ มติด

ั บนั
รูปที่ 1 ต้นกาลังขับของกลไกการป้อนเม็ดปุ๋ยทีใ่ ช้อยู่ในปจจุ

ดังนัน้ การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เ พื่อออกแบบ
และพัฒนาสิว่ ไถและอุปกรณ์ประกอบสาหรับ เครื่องใส่ป๋ ุย
ทีส่ ามารถลดการใช้พลังงานของเครื่องยนต์ และสามารถ
ใส่ป๋ ุยใต้ดินได้อย่างต่ อเนื่อง สาหรับช่ว งระยะเวลา 3-4
เดือนแรกของการปลูก โดยมีขอบเขตของการศึกษาคือ
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พืน้ การปลูกทีม่ รี ะยะห่างของร่องอ้อย 1.0-1.8 เมตร ใช้
ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ทม่ี ขี นาด 21-24 แรงม้า โดยมีถงั
บรรจุป๋ ยขนาด
ุ
50 กิโลกรัม สาหรับพืน้ ทีก่ ารเกษตร ทาง
ภาคตะวัน ตกของประเทศ (อ าเภอด่ า นช้ า ง จัง หวั ด
สุพรรณบุร)ี ซึ่งมีลกั ษณะของสภาพดินเป็ นดินร่วนปน
ทราย
2. การออกแบบสิ่ วไถและอุปกรณ์ประกอบ
ในการศึ ก ษานี้ พิ จ ารณารู ป แบบของสิ่ ว ไถ
ทัง้ หมด 3 รูปแบบ (รูปที่ 2) และการวิเคราะห์การรับแรง
ด้ว ยระเบีย บวิธีไ ฟไนต์ เ อลิเ มนต์ (Finite Element
Method) ในโปรแกรม Solid Works 2014 ประกอบกับ
ข้อมูลของสภาพดิน [7] ในการคานวณ โดยพบว่าสิว่ ไถ
แบบ 2 ขาต่างระดับ (รูปที่ 2 (ค) และมีภาพร่างในการ
ติด ตัง้ แสดงดัง รู ป ที่ 3) สามารถลดแรงต้ า น ส่ ง ผลให้
โอกาสการบิดงอลดลง และสามารถขุดเปิ ดหน้าดินเพื่อใส่
ปุ๋ยได้ระยะลึกมากกว่าสิว่ ไถประเภทอื่น อีกทัง้ ยังสามารถ
ถอดประกอบได้สะดวกด้วยการใช้สกรูและน็อต

(ข)

(ค)
รูปที่ 2 รูปแบบของสิว่ ไถ 3 รูปแบบทีพ่ จิ ารณาในมุมมองต่างๆ

การออกแบบได้มีการเพิ่มอุปกรณ์ เสริมการใช้
งาน ได้แก่ ถังปุ๋ย ฐานรองถังปุ๋ย เครื่องใส่ป๋ ุย โครงเครื่อง
ใส่ป๋ ุย โครงยึดจับเครื่องใส่ป๋ ุยกับรถแทรกเตอร์ ผาลกลบ
ดิน ซึง่ ติดตัง้ อยู่บริเวณด้านหลังทาหน้าทีก่ ลบดินภายหลัง
การใส่ป๋ ุย และเพลาขับพีทโี อ (Power Take-Off Drive
Shaft) เพื่อทดแทนการใช้ลอ้ ต้นกาลังเพื่อขับเคลื่อนกลไก
การลาเลีย งเม็ดปุ๋ย โดยติดตัง้ เข้ากับเครื่องใส่ป๋ ุย ทัง้ นี้
อุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการสร้างเครื่องป้อนปุ๋ยตามแบบที่
พัฒนาขึน้ มีต้นทุนค่าวัสดุทงั ้ สิน้ ประมาณ 15,000 บาท
แบบร่างของเครื่องใส่ป๋ ุยโดยรวมแสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งมี
รายการวัสดุพร้อมเลขอ้างอิงแสดงดังตารางที่ 2 และ
เครื่องใส่ป๋ ยจริ
ุ งทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ แสดงดังรูปที่ 4

(ก)
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1

2
4
3

5

6

7

รูปที่ 3 แบบร่างของเครือ่ งใส่ป๋ ยที
ุ พ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยรวม
ตารางที่ 2 รายการวัสดุ (อ้างอิงรูปที่ 3)
หมายเลข
จานวน
ชือ่
อ้างอิง
(ชิน้ )
1

ถังปุ๋ย

1

2

ฐานรองถังปุ๋ย

2

3

เครือ่ งใส่ป๋ ยุ

1

4

โครงเครือ่ งใส่ป๋ ยุ

1

5

โครงยึดจับ
เครือ่ งใส่ป๋ ยุ กับ
รถแทรกเตอร์

1

6

สิว่ ไถ

2

7

ผาลกลบดิน

2

วัสดุ

รูปที่ 4 เครือ่ งใส่ป๋ ยที
ุ พ่ ฒ
ั นาขึน้

เหล็กกล้า
ปลอดสนิม
เหล็กกล้า
คาร์บอน
เหล็กกล้า
คาร์บอน
เหล็กกล้า
คาร์บอน
เหล็กกล้า
คาร์บอน

4. ผลและการอภิ ปรายผลการทดสอบการใช้งาน
การทดสอบการใช้งานเพื่อตรวจสอบความสามารถ
ในการใส่ป๋ ยุ 50 กิโลกรัม โดยพิจารณาจากระยะเวลาทีใ่ ช้
ในการใส่ ป๋ ุ ย พื้น ที่ก ารใส่ ป๋ ุ ย และปริม าณน้ า มัน ที่ใ ช้
สามารถสรุปได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสามารถในการใส่ป๋ ยุ 50 กิโลกรัม
เปรีย บเทีย บระหว่ างเครื่อ งใส่ ป๋ ุยแบบปจั จุ บนั และเครื่อ งใส่ ป๋ ุยที่
พัฒนาขึน้
ลาดับ
เวลา (นาที)
ระยะทาง (เมตร)
ปริมาณน้ามัน
(มม.)
ั
ั
ั
ปจจุบนั พัฒนา ปจจุบนั
พัฒนา ปจจุบนั
พัฒนา

เหล็กกล้า
คาร์บอน
เหล็กกล้า
คาร์บอน

1
2
3
ค่าเฉลีย่

3. การทดสอบการใช้งาน
เครื่ อ งใส่ ป๋ ุ ยที่ พ ัฒ นาขึ้ น ได้ ท ดสอบการใช้ ง าน
เปรีย บเทีย บกับ เครื่อ งใส่ ปุ่ ย แบบป จั จุ บ ัน ในพื้น ที่ก าร
เพาะปลูกอ้อย ทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
โดยติด ตัง้ เครื่อ งใส่ ป๋ ุ ยเข้า กับ รถแทรกเตอร์ข นาด 24
แรงม้า ซึง่ มีถงั บรรจุน้ ามันดีเซลขนาด 23 ลิตร ความเร็ว
รอบเครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์คงที่ 1800 รอบต่อนาที
ทดสอบใส่ป๋ ุยขนาด 50 กิโลกรัมโดยเคลื่อนที่ตามร่อง
ระหว่ า งแปลงอ้ อ ย ทัง้ นี้ ท าการทดสอบการใช้ ง าน
ทัง้ หมด 3 ครัง้

29.07
32.36
30.22
314

26.16
25.34
27.23
272

865
1154
1000
982
912
1144
1006
974
884
1163
1004
985
88746 115318 10046 98112

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าเครื่องใส่ป๋ ุยที่พฒ
ั นาขึน้
สามารถลดระยะเวลาในการใส่ป๋ ุย (12.9%) ลดการใช้
น้ ามัน (2.3%) และเพิม่ ระยะทางในการใส่ป๋ ุย (29.9%)
นอกจากนี้ ยังมีการสุม่ ตรวจสอบปริมาณปุ๋ยทีม่ ไิ ด้ถูกกลบ
ภายหลังการใส่ป๋ ุย จานวน 10 จุด ของพืน้ ทีก่ ารทดสอบ
จานวน 9 ร่อง และทาการตรวจสอบทัง้ สิน้ 3 ครัง้ โดยแต่
ละจุ ด จะท าการน าปุ๋ ยที่ป รากฎบนหน้ า ดิน ที่ร ัศ มีก าร
ตรวจสอบ 1 เมตรรอบๆ จุดทีส่ ุ่ม มาชังน
่ ้ าหนักเพื่อหา
๋
ปริมาณปุยทีม่ ไิ ด้ถูกกลบ ผลการตรวจสอบพบว่าเครื่อง
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ใส่ป๋ ุยแบบปจั จุบนั มีปริมาณปุ๋ยค้างบริเวณผิวหน้า 339
กรัมต่อจุดการตรวจสอบรัศมี 1 เมตร ในขณะทีเ่ ครื่องใส่
ปุ๋ ยที่พ ัฒ นาขึ้น ไม่ ป รากฎปุ๋ ยตกค้า งบริเ วณผิว หน้ า ดิน
(รู ป ที่ 5) ซึ่ง แสดงให้ เ ห็น ว่ า เครื่ อ งใส่ ป๋ ุ ยที่พ ัฒ นาขึ้น
ั หาปริ ม าณปุ๋ ยที่ มิ ไ ด้ ถู ก กลบ และ
สามารถลดป ญ
ประสิทธิผลของการใช้เพลาขับพีทโี อ

[2] ปราณี สนธิ, การศึกษาอิทธิพลของระยะแถวปลูกและ
อัตราปุ๋ยทีม่ ตี ่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของอ้อย
ปลูกในดินเนื้อปานกลาง และการศึกษาเปรียบเทียบ
ต้นทุน และผลตอบแทนการผลิตอ้อยปลูกในดินเนื้อละเอียดทีม่ รี ะยะแถวปลูกต่างกัน, ภาควิชา
ปฐพีวทิ ยา, คณะเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2548
[3] อนุชาติ กังวานณรงค์กุล, ยงยุทธ์ เหมจินดา, สมยศ
อิสระเสนีย.์ การศึกษาเครื่องมือหยดปุ๋ยอ้อยหลังการ
เก็บเกีย่ ว, ภาควิชาวิศวกรรมการเกษตร,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529
[4] สุพร ฤทธิภกั ดี, พฤติกรรมการสึกหรอแบบขัดสีของ
ผิวเชื่อมพอกผิวแข็งบนเหล็ก AISI 1020, หนังสือ
ประกอบการประชุ ม ข่า ยงานวิศ วกรรมอุ ต สาหการ
ประจาปี พ.ศ. 2554. วันที่ 20-21 ตุ ลาคม 2554,
2554: โรงแรมแอมบาสเดอร์ซติ ้ี จอมเทียน. ชลบุร;ี
2070-2075
[5] ราวุฒิ น่ วมปฐม. การพัฒนาอุปกรณ์ปรับปรุงการอัด
แน่ นของดินในไร่ออ้ ย, วิทยานิพนธ์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550
[6] ชาญชัย โรจนสโรช, อัคคพล เสนาณรงค์, รัตนา
ตัง้ วงศ์กจิ , ชุติ ม่วงประเสริฐ. การวิจยั และพัฒนารถแทรกเตอร์ 4 ล้อขนาดเล็ก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
[7] กิจ การ พรหมมา, ธรณี วิท ยาสาหรับ วิศ วกร,
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , พิมพ์ครัง้ ที่ 1,
2555

รูปที่ 5 การเปรียบเทียบลักษณะดินภายหลังการใส่ป๋ ยุ โดยเครือ่ ง
ปจั จุบนั และเครือ่ งทีพ่ ฒ
ั นาขึน้

5. สรุปผลการศึกษา
การศึกษานี้ส ามารถออกแบบและพัฒนาเครื่องใส่
ปุ๋ยในร่องอ้อย โดยการอาศัยการพัฒนาสิว่ ไถแบบ 2 ขา
ต่างระดับเพื่อเปิ ดร่องบริเวณหน้ าดิน และผาลกลบเพื่อ
กลบปุ๋ยทีถ่ ูกลาเลียงสูร่ ่อง และการปรับระบบการส่งกาลัง
ของกลไกการลาเลียงเม็ดปุ๋ยเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน
การลาเลียงปุ๋ย โดยผลการทดสอบเปรียบเทียบกับเครื่อง
ใส่ ป๋ ุ ยแบบป จั จุ บ ั น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เครื่ อ งป้ อนปุ๋ ยที่
พัฒนาขึน้ ช่วยในการเพิม่ ประสิทธิผลในการกาจัดปญั หา
การตกค้ า งของเม็ด ปุ๋ ยบริเ วณหน้ า ดิน ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพคือลดระยะเวลาในการใส่ป๋ ุย 12.9% ลดการ
ใช้น้ ามัน 2.3% และเพิ่มระยะทางในการใส่ป๋ ุย 29.9%
ทัง้ นี้ แนวคิดในการออกแบบสามารถประยุกต์ใช้กบั การ
พัฒนาเครื่องใส่ป๋ ุยพืชชนิดอื่นซึง่ มีลกั ษณะการเพาะปลูก
ขนาด และความสูงใกล้เคียงกันได้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการประยุกต์แนวคิดของการผลิตแบบลีนและเครื่องมือของลีนมาใช้ในโรงงานผลิตท่อเหล็กรีดเย็น
แบบงานสังท
่ าซึ่งมีการปรับตัง้ เครื่องจักรบ่อยและใช้เวลานาน ขนาดชุดการผลิต ก็ไม่สูงนัก ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้
ประยุกต์แนวคิดของการผลิตแบบลีน เพื่อระบุความสูญเปล่าซึ่งพบว่ามีความสู ญเปล่าด้านการรอคอย (Waiting
waste) ในกระบวนการปรับตัง้ เครื่องจักร และทาให้รอ้ ยละของเวลาทีใ่ ช้ในการทางานจริง (%Uptime) ต่ าส่งผลให้
กาลังการผลิตจึงต่ากว่าทีค่ วรจะเป็ น ถ้าหากทางโรงงานต้องการเพิม่ กาลังการผลิตด้วยวิธปี กติคงต้องมีการลงทุน
เพื่อขยายกาลังการผลิตเพิ่มขึน้ ดังนัน้ จึงนาการวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment
Effectiveness, OEE) ซึง่ เป็ นตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้ประเมินความสาเร็จกิจกรรมการบารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
(Total Productive Maintenance) สาหรับเครื่องจักรทีด่ าเนินการอยู่ โดยก่อนปรับปรุงค่า OEE เฉลีย่ อยู่ท่ี 72.85%
ค่า A เฉลีย่ = 94.27% ค่า P เฉลีย่ = 79.25% และ Q เฉลีย่ = 97.51% แต่เป้าหมายของทางโรงงานคือ OEE =
80% หลังจากใช้หลักการความสูญเสียอันยิง่ ใหญ่ 6 ประการ (6 big losses) หาสาเหตุทท่ี าให้ค่า OEE ต่ ากว่า
เป้าหมายแล้ว จึงประยุกต์ใช้เครื่องมือของลีน ได้แก่ เทคนิคการปรับเปลีย่ นเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว การควบคุม
ด้วยสายตา การบารุงรักษาด้วยตนเอง และการสร้างเครื่องมือช่วยทุนแรงเช่น รถเข็นสาหรับการปรับตัง้ เครื่องจักร
(Setup car) ผลการวิจยั พบว่าโรงงานแห่งนี้สามารถลดเวลาการปรับตัง้ เครื่องจักรได้ในสายการผลิตการขึน้ รูปเย็น
ท่อเหล็ก (Cold Rolling) จากเดิม 410 นาที เป็ น 209 นาที คิดเป็ น ลดลง 49.02 % ลดความเมื่อยล้าของช่าง
ปรับตัง้ เครื่องจักร และทาให้ค่า OEE เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จาก 72.85% เป็ น 79.06% (เพิม่ ขึน้ 10.05%) ในทีส่ ดุ ก็สามารถ
เพิม่ กาลังการผลิตได้ 48,240 เส้น/ปี
คาหลัก การปรับเปลีย่ นเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว / แนวคิดของการผลิตแบบลีน / เหล็กรีดเย็น / ค่าประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจักร
Abstract
This research is an application of lean manufacturing concept and lean tools in a made-to-order steel
pipe cold rolling process which its machine setting up is so often with a long time spent and lot-size is
small. Therefore, researcher defines wastes according to lean manufacturing concept and found that
there is a waiting waste in machine setup process and bring about low % uptime affecting consequently
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production capacity lower than it should be. If the factory needs to increase traditionally production
capacity, the investment is more and more. Thus, Overall Equipment Effectiveness, OEE as a metric to
identify the success of Total Productive Maintenance activities for all machines are employed. Before
improvement, average OEE is 72.85% (A = 9427%, P = 79.25% and Q = 97.51%) but the target is 80%.
After deploying 6 big losses principle to explore the causes of low OEE, the lean tools were subsequently
applied such as Quick changeover technique, Visual Control, Autonomous maintenance and a setup car
producing. Results from this research are shown that setup time in cold rolling production line was
reduced significantly from 410 minutes to 209 minutes (less 49.02%). Additionally, the setup team are
appreciate with the supplemental equipment that can remove fatigue among set-up process and OEE is
coming up from 72.85% to 79.06% (10.05%). Eventually the production capacity is increased 48,240
pieces / year.
Keywords: Quick changeover / Single minute exchange of die / lean concept / lean tools / cold rolled
steel / Overall Equipment Effectiveness
1. บทนา
โรงงานกรณีศกึ ษาเป็ นผลิตท่อเหล็กรีดเย็นแบบงาน
สังท
่ า (Made-to-order) สาหรับงานอุตสาหกรรมการผลิต
ยานยนต์ห รือ งานก่ อ สร้า งต่ า ง ๆ โดยรับ ค าสังซื
่ ้อ จาก
ลูกค้าทีห่ ลากหลายรูปแบบและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยทีม่ ขี นาดชุดการผลิตไม่สงู นักทาให้ต้องมีการปรับ ตัง้
เครื่องจักรบ่อยครัง้ ในขณะทีต่ น้ ทุนการผลิตก็เพิม่ ขึน้ เป็ น
เงาตามตัว ทาให้การบริหารต้นทุนค่าโสหุย้ การผลิตทีเ่ ป็ น
ค่าใช้จ่ายคงทีต่ อ้ งอาศัยปริมาณการผลิตจานวนมาก หรือ
ใช้เครื่องจักรให้คุ้มค่า เพื่อถัว่ เฉลี่ยต้นทุน ค่าเสื่อมราคา
เครื่องจักรให้มากทีส่ ุด แต่เครื่องจักรทีใ่ ช้งานในปจั จุบนั ก็
ถูกใช้เต็มกาลังการผลิตทีส่ ามารถใช้ได้แล้ว ทางโรงงานก็
ยังต้องการขยายกาลังการผลิตซึง่ ตามปกติกค็ งต้องมีการ
ลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิม่ ขึน้ อย่างแน่ นอน อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาด้วยแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีนจะ
พบว่ า ร้อ ยละของเวลาการท างานจริง ของเครื่อ งจั ก ร
(%Uptime) ต่ากว่าทีค่ วรจะเป็ น แสดงว่ามีความสูญเปล่า
แฝงอยู่แน่ นอน และยังมีโอกาสที่จะลดความสูญเปล่าที่
ซ้ อ นอยู่ ท่ี ท าให้ เ ครื่ อ งจั ก รอาจจะยั ง ใช้ ง านไม่ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพและเต็มกาลังความสามารถก็ได้ ถึงแม้ทาง
โรงงานจะพยายามบ ารุ ง รัก ษาเครื่อ งจัก รด้ ว ยการใช้
กิจ กรรมบ ารุ ง รัก ษาแบบทวีผ ลแบบทุ ก คนมีส่ ว นร่ ว ม
(Total Productive Maintenance, TPM) เพื่อบริหาร
เครื่องจักรและลดเวลาหยุดเครื่องจักรแล้วก็ตาม
งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ เพิม่ กาลังการผลิต

ของโรงงานด้วยการนาแนวคิดของลีนมาค้นหาความสูญ
เปล่ า ในการบริ ห ารจั ด การเครื่ อ งจั ก ร และใช้ ค่ า
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment
Effectiveness, OEE) เป็ นตัวชี้วดั เพื่อประเมินเวลาการ
ผลิตและการทางานของเครื่องจักรว่าเป็ นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ รวมทัง้ ประเมิ น ความส าเร็ จ ของ
กิจกรรม TPM ทีด่ าเนินอยู่ดว้ ย ประกอบกับใช้หลักการ
ความสูญเสียอันยิง่ ใหญ่ 6 ประการ (6 Big losses) เพื่อ
ค้นหาสาเหตุทท่ี าให้ ค่า OEE ต่ าเกินไปและประยุกต์ใช้
เครื่องมือของลีนเพื่อเพิม่ %Uptime และค่า OEE ของ
เครื่องจักร ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ จะเป็ นการเพิม่ กาลังการผลิตให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ในท้ายที่สุด ก่อนที่จะคิดถึง
การลงทุนกับเครื่องจักรใหม่
2. ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 กระบวนการขึน้ รูปโลหะแบบรีดเย็น
กรณีศึกษาเป็ นโรงงานที่มีกระบวนการรีดเย็นท่อเหล็ก
เริม่ ต้นจากการนาเหล็กแผ่นทีผ่ ่านการรีดร้อนจนเป็ นม้วน
ขนาดใหญ่ (Coil) ซึง่ มีหน้าตัดขนาดมากกว่า 1,000 มม.
และหนาตัง้ แต่ 1-3 มม. มาตัดแบ่ง (Slitting) ให้เป็ นแถบ
เหล็กแผ่นหน้าตัดเล็กลงและถูกม้วนเป็ นม้วนเหล็กแถบ
(Strip coil) เก็บเข้าคลังวัตถุดบิ อีกครัง้ เพื่อรอพร้อมใช้
งาน จากนั น้ จึง เบิก ม้ว นเหล็ก แถบออกมาและคลี่อ อก
(Uncoiling) เพื่อให้เกิดการผลิตอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง
ม้ ว นจึ ง มี ก ารเชื่ อ มต่ อ กั น ด้ ว ยการตั ด ปลาย ( End
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shearing) และเชื่อมไฟฟ้าให้แถบเหล็กเกิดความต่อเนื่อง
(Hoop Jointing) จากนัน้ แถบเหล็กก็ถูกป้อนเข้าสู่
กระบวนการขึ้นรูปแบบเย็นด้วยลูกกลิ้ง (Cold rolled
forming) จนได้รูปร่างหน้ าตัดของชิ้นงานตามที่ลูกค้า
ต้อ งการ และเชื่อ มด้ ว ยไฟฟ้ าแบบต่ อ เนื่ อ ง (Welding)
และเจียระไนรอยเชื่อมให้เรียบ ถ้าหากเป็ นงานท่อแบบไร้
ตะเข็บ (Seamless pipe) แต่ถ้าเป็ นงานหน้าตัดตัว C ก็
จะไม่มกี ารเชื่อม และผ่านการลดอุณหภูมดิ ว้ ยน้ าหล่อเย็น
(Cooling down) จากนัน้ ท่อเหล็กจะถูกลาเลียงต่อเนื่อง
มายังเครื่องตัด (Cut-to-size) เพื่อตัดให้ได้ความยาว
ตามที่ลูกค้ากาหนด จากนัน้ ก็ทาการปาดหน้ า (Facing)
เพื่ อ ลดเสี้ย นคมที่ป ลายท่ อ และให้ ไ ด้ ฉ ากหรื อ มุ ม ที่
ต้องการ และส่งไปแผนกบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packing) เพื่อเรียง
หรือ มัด ชิ้น งานและจัด ให้อยู่ใ นลัก ษณะพร้อ มส่ง ตามที่
ลูกค้ากาหนด และส่งเข้าจัดเก็บเข้าคลังสินค้าเพื่อรอการ
จัดส่งต่อไป ซึง่ สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 1
End
Hoop
Uncoiling
shearing Jointing
(Strip
coil)

Cold rolling

Welding

ดั ง นั ้น โดยเครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในงานวิ จ ั ย นี้ ไ ด้ แ ก่ ค่ า
ประสิท ธิผ ลโดยรวมของเครื่อ งจัก ร การปรับ เปลี่ย น
เครื่องจักรอย่างรวดเร็ว การควบคุมด้วยสายตา กิจกรรม
5ส กิจกรรมไคเซนและการบารุงรักษาด้วนตนเอง
- การวัดค่า ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall
Equipment Effectiveness, OEE) เพื่อใช้การวิเคราะห์หา
ช่องว่าง (gap) ในการปรับปรุง ซึง่ ประกอบด้วย ผลคูณ
ของค่าความพร้อมใช้งาน (Availability, A) ค่าสมรรถนะ
(Performance, P) และค่าอัตราคุณภาพ [2] เมื่อวัดค่าทัง้
สามแล้วจะสามารถทวนกลับไปสาเหตุต่าง ๆ ทีท่ าให้ค่า
OEE ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ด้วยหลักการความสูญเสีย
อันยิง่ ใหญ่ของเครื่องจักร (6 Big losses) เช่น ความ
พร้ อ มใช้ ง านต่ าจะมี ส าเหตุ ม าจากเครื่ อ งจั ก รเกิ ด
เหตุขดั ข้องบ่อย เกิดการหยุดเครื่องจัก รนาน(Downtime)
เพราะรอซ่ อ มหรือ ใช้เ วลาซ่ อ มนานเกิน ไปซึ่ง สามารถ
แก้ไขปญั หานี้ได้ด้วยการบารุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม
(Total Productive Maintenance, TPM) หรือเกิดจาก
การเสียเวลาเริม่ เดินเครื่องจักรนาน (Startup loss) ซึ่ง
อาจประยุกต์เทคนิค Visual control หรือระบบการผลิต
แบบเซลลูล่าร์ (Cellular manufacturing) มาใช้เพื่อลด
เวลาในช่วงแรกของการเดินเครื่อง หรือการเสียเวลากับ
การปรับตัง้ เครื่องจักร (Setup time) การลดเวลานี้
สามารถใช้เทคนิคการปรับเปลีย่ นเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว
(Quick changeover) ได้เช่นกัน สมรรถนะต่ าจะมีสาเหตุ
มาจากการเดิน เครื่อ งที่ค วามเร็ว ต่ า กว่ า ที่ค วรจะเป็ น
(Speed loss) เพราะคุณภาพของวัตถุดบิ ไม่เสถียร การ
หยุดเครื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ (Minor stoppage) อาจเกิดจาก
การบารุงรักษาทีไ่ ม่ดพี อ ควรนากิจกรรมการบารุงรักษา
ด้วยตนเอง (Autonomous maintenance) หรือ กิจกรรม
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ง า น เ พื่ อ ล ด ค ว า ม สู ญ เ สี ย ( Focus
improvement) มาใช้ ค่าอัตราคุณภาพต่ าอาจเกิดจาก
ของเสียที่เกิดขึน้ ระหว่างการผลิต ซึ่งสามารถใช้เทคนิค
การป้องกันความผิดพลาด (Poke Yoke) หรือเทคนิคการ
ควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ (Autonomation) เพื่อจัดการ
เวลาเกิ ด ของเสีย ในสายการผลิ ต แล้ ว สามารถหยุ ด
เครื่องจักรเพื่อดาเนินการแก้ไขโดยทันที หรือของเสียที่
เกิด ในช่ ว งแรกของการเดิน เครื่อ ง (Startup defect)
สามารถใช้เทคนิคการควบคุมด้วยสายตา หรือเครื่องมือ
อุป กรณ์ ช่ ว ยให้ก ารปรับ ตัง้ สามารถหาจุ ด เหมาะสมได้

Sizing

Cooling

Cut-to-size

Facing

Packing

FG Stock

รูปที่ 1 แผนผังแสดงกระบวนการผลิตท่อเหล็กรีดเย็นของโรงงาน
กรณีศกึ ษา

2.2 แนวคิ ดของระบบการผลิ ตแบบลีน
แนวคิดของระบบการผลิตแบบลีนสามารถวิเคราะห์
หาความสูญเปล่ าและความสูญเสียที่เกิดขึ้น [1] และ
ก าหนดมาตรการหรื อ เครื่ อ งมื อ มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ั หา
เครื่ อ งมือ ของลีน มีอ ยู่ ม ากมายที่ใ ช้ เ พื่อ แก้ ไ ขป ญ
เกีย่ วกับเครื่องจักรหรือกาลังการผลิต ซึง่ ขึน้ อยู่กบั อาการ
หรือสภาพปญั หา เช่น การบารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมี
ส่ว นร่ว ม (TPM) การลดเวลาปรับ เปลี่ย นเครื่องจัก ร
(Quick Changeover) การควบคุมด้วยสายตา (Visual
Control) หรือ การวัด ค่ า ประสิท ธิผ ลโดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE) เป็ นต้น ดังนัน้ งานวิจยั นี้ได้นา OEE
มาเป็ นเครื่องมือในการประเมินการทากิจกรรม TPM และ
ให้หลักการความสูญเสียอันยิง่ ใหญ่ 6 ประการ (6 Big
losses) มาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนาไปเลือกเครื่องมือ
ของลีนในการแก้ไขปญั หาและปรับปรุงค่า OEE ให้สงู ขึน้
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รวดเร็วขึน้ ก็จะเกิดของเสียในส่วนนี้น้อยลงได้
- การปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก รอย่ า งรวดเร็ ว ( Quick
changeover) คือ เป็ นทฤษฎีและชุด เทคนิค ที่ช่วยให้
สามารถดาเนินการติดตัง้ หรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรได้
ภายใน 10 นาที หรือพูดง่าย ๆ ว่าภายในจานวนที่เป็ น
เลขหลักเดียว [3]
- การควบคุ ม ด้ ว ยสายตา หรื อ การมองเห็ น (Visual
control) คือ เทคนิคที่ทาให้เกิดการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
หรือค่าต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านได้อย่างรวดเร็ว
เข้า ใจง่ า ย ไม่ ผิด พลาดและทัน เวลา หรือ ช่ ว ยให้ ก าร
ตรวจสอบความถูกต้องหรือการตัง้ ระยะ ทาได้ง่ายและ
รวดเร็ ว ขึ้ น ซึ่ ง ข้ อ มู ล มี ไ ด้ ห ลากหลายรู ป แบบ เช่ น
ตัวหนังสือ ข้อความ ตารางตัวเลข กราฟ ภาพ สัญลักษณ์
รูปถ่าย เส้น แถบสี เป็ นต้น [4]
- กิ จ ก ร ร ม 5 ส ถู ก ใ ช้ ส า ห รั บ จั ด ก า ร พื้ น ที่ แ ล ะ
สภาพแวดล้อมของทางานเป็ นระเบียบและสะอาด เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ ทางานง่ายขึน้ สะดวกขึน้ แม่นยาขึ้น
ถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ห ลากหลาย เช่ น ในการ
ปรับเปลีย่ นเครื่องจักร หรือการตรวจสอบเครื่องจักรได้ดี
เช่ น การท าแผ่ น แบบ (Templates) เพื่อ ใช้ช่ ว ยตัง้
ระยะห่างของลูกกลิง้ เป็ นต้น [5]
- กิจกรรมไคเซน (Kaizen Event) : คือกิจกรรมการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึง่ เป็ นรากฐานของการนาระบบลีน
มาใช้ เพราะจะช่วยให้เกิดข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนา [6]
- ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า ด้ ว ย ต น เ อ ง ( Autonomous
Maintenance): คือ กรอบของ TPM สามารถช่ ว ย
ปรับ ปรุ ง ประสิท ธิผ ลของอุ ป กรณ์ ห รือ เครื่อ งจัก รด้ว ย
วิธกี ารหลากหลายแบบซึ่งเกีย่ วข้องกับทุกคนในโรงงาน
โดยเฉพาะคนงานที่อ ยู่ ห น้ า งานจะมีบ ทบาทหลัก ใน
กิจกรรมทีเ่ รียกว่า “การบารุงรักษาด้วยตนเอง” เพราะจะ
ทาให้เครื่องจักรเกิดความเสถียร และค้นพบปญั หาได้แต่
เนิ่น ๆ [7]
2.3 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
มีก ารท าวิจ ัย หรือ บทความต่ า ง ๆ มากมายที่ มี
การศึกษาและประยุกต์การนาเครื่องมือและแนวคิดของ
ลีนไปใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทัง้ โรงงานขนาด
เล็ก ไปถึงโรงงานขนาดใหญ่ ณัฐพงศ์ และคณะ [8] ได้
ประยุกต์ใช้หลักการผลิตแบบลีนในโรงงานผลิตผ้าอนามัย

ซึง่ มีเครื่องจักรจานวนมากและมีสายการผลิตต่อเนื่อง ซึง่
เดิ ม เสีย เวลาในการปรับ ตัง้ เครื่ อ งจัก รแต่ ล ะครัง้ กิ น
เวลานานกว่า 12 ชัวโมง
่
และใช้ช่างจานวน 12 คน ผล
การนาเทคนิ ค การปรับเปลี่ยนเครื่อ งจัก รอย่า งรวดเร็ว
เทคนิค การป้อ งกันความผิด พลาด การปรับปรุง ให้เกิด
ความสะดวกในการหยิบใช้เครื่องมือ การสร้างมาตรฐาน
งาน และการควบคุมด้วยสายตา ผลจากการดาเนินการ
พบว่าสามารถเวลาปรับเปลี่ยนเครื่องจักรลงจาก 12.08
ชัวโมง
่
เหลือ 10.66 ชัวโมง
่
และทาให้ค่ า OEE เพิม่ ขึน้
จาก 61% เป็ น 76% และลดของเสีย จากการปรับ ตัง้
เครื่อ งจัก รจาก 61,347 ชิ้น เหลือ 15,688 ชิ้น คิด เป็ น
74.43% และของเสียจากการผลิตลดลงจาก 728,795
ชิ้น /เดือ นเหลือ 193,474 ชิ้น /เดือ น คิด เป็ น 73.45%
วรรณกร [9] ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ระบบ
ลีนในอุตสาหกรรมพ่นสีช้นิ ส่วนพลาสติกภายในรถยนต์
พบว่า ผู้ผ ลิตระดับ Tier2 ประสบความสาเร็จมากกว่ า
Tier 3 จากนาเครื่องมือของลีนและระบบลีนไปใช้แล้ว
สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิม่ ประสิทธิภาพได้ด้วย
เครื่อ งมือ หลัก คือ Quick changeover, Balance
Production, TPM, Lean Accounting System และ
Engineering พัฒสุภา [10] ได้นาเทคนิคการลดเวลา
ปรับตัง้ เครื่องจักร (SMED) และการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปญั หาด้วยเทคนิค 5 Why analysis ไปใช้ใน
กรณีศกึ ษาบริษทั ผลิตชิน้ ส่วนอิเลคทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ผล
ที่ได้จากการปรับปรุงพบว่า เวลาปรับตัง้ เครื่องจักรของ
เครื่องวางอุปกรณ์อเิ ลคทรอนิกส์บนชิน้ งานลดลงจากเดิม
69.50% และผลทีไ่ ด้จากเครื่องจักรทีเ่ พิม่ ขึน้ 2,097,150
บาทต่ อเดือนต่ อสายการผลิต และต้นทุน การผลิต ลดลง
61,354 บาทต่อเดือนต่อสายการผลิต และจินตนา [11] ก็
น าเทคนิ ค SMED ไปใช้ เพื่อ ลดเวลาการปรับ ตัง้
เครื่อ งจัก รกับ อุ ต สาหกรรมการฉี ด ท่ อ พลาสติก ท าให้
สามารถลดเวลาการตัง้ เครื่อ งภายในจากเดิม 80 นาที
เหลือ 0 นาที และใช้แ นวทางการกาจัด การปรับ ตัง้ มา
ปรับปรุงการตัง้ ระดับล้อในถังแว๊คคัมและการตัง้ ระยะเส้น
ผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งขึน้ รูปท่อ สามารถลดขัน้ ตอนย่อย
เดิ ม ที่มี 64 ขัน้ ตอน เหลื อ 52 ขัน้ ตอน ผลจากการ
ปรับปรุงพบว่า สามารถลดเวลาการปรับตัง้ เครื่องจักรจาก
ขัน้ ตอนการทางานแบบเดิม 120.4 นาที เหลือ 47.5 นาที
สามารถลดเวลาจากเดิมลงได้ 72.9 นาที คิดเป็ น 60.5%
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และยังได้จดั ทามาตรฐานการทางานเพื่อให้ใช้งานต่อไป
ด้วย

เครื่องจักรนาน(Downtime) เพราะรอซ่อมหรือใช้เวลา
ซ่อมนานเกินไป และทางโรงงานได้มกี ารทากิจกรรมการ
บ ารุ ง รัก ษาที่ทุ ก คนมีส่ ว นร่ ว ม (Total
Productive
Maintenance, TPM) อยู่แล้ว ส่วนการเสียเวลาเริม่ เดิน
เครื่องจักรนาน (Startup loss) ผู้วิจยั ได้ประยุกต์ใช้
เทคนิคการปรับเปลีย่ นเครื่องจักรอย่างรวดเร็วและเทคนิค
การควบคุมด้วยสายตา(Visual control) เมื่อทาการเก็บ
ข้อมูลของสายการผลิตท่อ YPM 2-2 มีเวลาสาหรับการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรทัง้ สิ้น 410 นาที (6.83 ชม.) ดัง
ตารางที่ 1 จากนัน้ จึงได้ออกแบบแผ่น Shim gauge เพื่อ
ช่ ว ยในการตัง้ ระยะช่ อ งว่ า งระหว่ า งลู ก กลิ้ ง (Roller)
เพื่อให้สามารถทาการปรับละเอียด (Fine tuning) ได้
ทันที ไม่จาเป็ นต้องปรับหยาบ (Rough tuning) ซึ่ง
เสียเวลามาก อีกทัง้ ยังส่งผลให้ของเสียที่เกิดขึน้ จากการ
ปรับตัง้ ฯ น้อยลงตามลาดับ ทาให้ค่าอัตราคุณภาพสูงขึน้
ตามมา และใช้เทคนิคการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่าง
รวดเร็ว (Quick changeover) เพื่อวิเคราะห์ว่ามีขนั ้ ตอนที่
สามารถก าจั ด หรื อ ลดเวลาได้ โดยใช้ ไ ฟสัญ ญาณ
(Andon)

3. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
3.1 การวัดค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมของเครือ่ งจักร
เนื่องจากทางโรงงานยังไม่เคยมีการวัดประสิทธิผล
ของการใช้ง านเครื่องจักรมาก่ อน แต่ มีการนากิจกรรม
TPM เป็ นส่วนใหญ่ในทุก ๆ สายการผลิต ดังนัน้ เพื่อให้
การค้นหาโอกาสในการปรับปรุงง่ายขึน้ จึงได้ทาการเก็บ
ข้อมูลเพื่อวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรมาใช้
กับสายการผลิตตัวอย่างที่ต้องการศึกษา (สายการผลิต
YPM2-2) ก่อนปรับปรุงมีค่า A,P,Q และ OEE แสดงได้
ดังรูปที่ 2 โดยมีค่า OEE เฉลีย่ อยู่ท่ี 72.85% ค่า A เฉลีย่
= 94.27% ค่า P เฉลี่ย = 79.25% และ Q เฉลี่ย =
97.51% แต่เป้าหมายของทางโรงงานคือ OEE = 80%

ตารางที่ 1 ขัน้ ตอนการปรับตัง้ เครือ่ งจักร (ก่อนปรับปรุง)
ลาดับที่ ขันตอนการปรั
้
บตัง้ เครือ
่ งจักร (ก่อนปรับปรุง)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ด Roll จากเพลาและแสตน
ประก บ Roll เข้ากับเพลา และ แสตน
ตัง Center ข ง Roll
เปลียน clamp จับ เปนหัวตัด
นาเหลกเข้า Set up
ปรับ Roll
ปรับขนาด ตาม กี าหนด
างปรับตังเคร งกร กข้ มล น บ Job setup
แจ้ง QC ห้มาเกบตัว ยางไป ดส บ นห้ ง lab
QC ดส บ นห้ ง Lab
กร กข้ มล น บ Job setup และเ น นุ มตั ิ
เดินมาแจ้งฝายผลิต ห้เริมผลิตได้
รวมเวลาทัง้ สิ้ น

นาที
40
40
40
30
30
155
10
30
15
10
10
410

ในขัน้ ตอนการสื่อสารระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุม
คุณภาพในการอนุ มตั ิให้เริม่ เดินเครื่องจักรผลิตแทนการ
เดินไปมา และตัดขัน้ ตอนการทาเอกสาร Job setup
sheet เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่า และทาการ
ออกแบบและสร้ า งรถส าหรับ การปรับ ตัง้ เครื่ อ งจัก ร
(Setup car) ทีม่ อี ุปกรณ์สาหรับการปรับตัง้ พร้อมใช้ และ
สามารถใส่ลู ก กลิ้ง และอะไหล่ ท่ีต้ อ งมีก ารเปลี่ย นซึ่ง มี
น้ าหนักมาก เมื่อนามาใช้กท็ าให้เกิดความสะดวกและลด

รูปที่ 2 ค่า A,P,Q และ OEE ของสายการผลิตท่อ YPM2-2
ปี 2556

3.2 การปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ขัน้ ตอนต่ อ ไปคือ การวิเ คราะห์ห าสาเหตุ ด้ว ยหลัก การ
ความสูญเสียอันยิง่ ใหญ่ของเครื่องจักร (6 Big Losses)
พบว่า ความพร้อมใช้งาน (Availability) ต่ าจะมีสาเหตุมา
จากเครื่ อ งจั ก รเกิ ด เหตุ ข ัด ข้ อ งบ่ อ ย เกิ ด การหยุ ด
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ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวของช่างปรับตัง้ ฯ ได้
เป็ นอย่างดี ลดความเมื่อยล้าและทาให้เกิดความรวดเร็ว
ในการปรับ ตัง้ ฯมากขึ้น ขณะเดีย วกัน การที่ จ ะเพิ่ม ค่ า
สมรรถนะ (Performance) ให้สงู ขึน้ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การหยุดเครื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ (Minor stoppage) ก็ได้ใช้
กิ จ กรรมการบ ารุ ง รั ก ษาด้ ว ยตนเอง ( Autonomous
maintenance) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปญั หาการหยุด
เครื่องนี้ลดลง ส่งผลให้ขนั ้ ตอนการปรับเปลีย่ นเครื่องจักร
ลดลง 2 ขัน้ ตอน และเวลาโดยรวมลดลงเหลือ 209 นาที
ตามตารางที่ 2 และรูปที่ 3 คิดเป็ นลดลง 49.02%

79.25% เป็ น 83.91% และ Q เฉลีย่ จากเดิม97.51% เป็ น
97.79% โดยมีค่า OEE เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ จากเดิม 72.85%
เป็ น 79.06% คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 10.05% เวลาในปรับเปลีย่ น
เครื่อ งจัก รแต่ ล ะครัง้ ลดลงจาก 410 นาที (6.83 ชม.)
เหลือ 209 นาที (3.48 ชม.) ลดลง 49.02%

ตารางที่ 2 ขันตอนการปรั
้
บตัง้ เครือ่ งจักร (หลังปรับปรุง)
ลาดับที่ ขัน้ ตอนการปรับตัง้ เครือ่ งจักร (หลังปรับปรุง) นาที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ด Roll จากเพลาและแสตน
ประก บ Roll เข้ากับเพลา และ แสตน
ตัง Center ข ง Roll
เปลียน clamp จับ เปนหัวตัด
นาเหลกเข้า Set up
ปรับ Roll
ปรับขนาด ตาม กี าหนด
ฝายผลิตแจ้ง QC ด้วยไฟสัญญา
QC ดส บ นห้ ง Lab
ฝาย QC แจ้งฝายผลิต นุ มตั เิ ริมเดินเคร งจักร
รวมเวลาทัง้ สิ้ น

15
15
40
20
15
90
2
10
2
209

รูปที่ 4 ค่า A,P,Q และ OEE ของสายการผลิตท่อ YPM2-2
ปี 2557

5. สรุป
งานวิจยั นี้ได้ใช้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร เพื่อ
ค้นหาโอกาสในการกาจัดความสูญเปล่า และความสูญเสีย
ของเครื่ อ งจัก รตามแนวคิ ด ของลี น และประยุ ก ต์ ใ ช้
เครื่องมือของลีนทีส่ ามารถดาเนินการได้ด้วยต้นทุนที่ไม่
มาก ทาให้สามารถเวลาการปรับตัง้ เครื่องจักรเป็ นเวลา
การผลิตแทนได้ถึง9,648 นาที/ปี (160.8 ชม./ปี ) ทาให้
สามารถกาลังการผลิตต่อปี ได้ 48,240 เส้น คิดเป็ นมูลค่า
ยอดขายที่สามารถเพิม่ ขึน้ ได้ 10,323,360 บาท/ปี และ
ประหยัดเงินลงทุนในการขยายสายการผลิตได้ประมาณ
522,926.83 บาท/ปี ทาให้โรงงานจาเป็ นต้องลงทุนเพิม่
จานวนมากกับการขยายก าลัง การผลิต เพื่อ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้

รูปที่ 3 เวลาในการปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักร (นาที/ครัง้ )
ก่อนและหลังการปรับปรุงของสายการผลิต YPM2-2

4. ผลการดาเนิ นงาน
หลัง จากได้ ด าเนิ น การปรับ ปรุ ง โดยประยุ ก ต์ ใ ช้
เครื่องมือของลีนตามที่กล่าวในข้อที่ 3 แล้ว ทาการเก็บ
ข้อ มูลติด ตามผลอีกทีพบว่ า ทาให้ค่ า OEE และ ค่ า
A,P,Q เพิม่ ขึน้ ตามรูปที่ 4 โดยค่า A เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จาก
เดิม 94.27% เป็ น 96.32% ค่า P เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ จากเดิม
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Abstract
The objective of this study was to analyze the feasibility of investing in ethanol plants.
This ethanol plant project in Vietnam consumes 240,000 tons of cassava chips/year. Local
bio-mass resources are the main fuel source for steam boilers to provide power and steam
for the plant. A water treatment plant with a daily capacity of 8,000
will be
constructed on the plant’s campus. Base power is generated by re-using organic
wastewater from an ethanol plant in Thailand. Electricity for production will be supplied
by Binh Phuoc Electricity through a separate 22 KV power grid from an anaerobic waste
water treatment system to produce methane. The plant’s crude C
product
(approximately 140 tons/day) will be purchased to produce pure C
for sale in the
domestic market and for export. An additional income source is derived from a Certificate
of Emission Reductions (CER). The plant is expected to produce 100,000 tons of
CERs/year. Wet cake, one of the plant’s by-products with daily output of approximately
220 tons, will be collected and used in bio-fertilizer production to solve the environmental
issue of foul smell and it will take full advantage of the by-products of the process. The
project will cost 1,493 billion VND and will be completed in 18 months. Total investment
in equipment and machines is approximately 1, 242 billion VND. At a discount rate of 13
percent, the present positive net value is 239 billion VDN. The internal rate of return is 19
percent and the payback period is 9 years. Sensitivity analysis focused on variations of
ethanol price, capital investment and production capacity ±10 percent for each factor.
Results show that this project is suitable for investment in sustainability development.
Keywords: Feasibility Study, Bio-gas, Water Treatment Process, Power Plant and
Engineering Economics.

fuel use in Vietnam. It also formulates a
legal framework and policies for production
promotion. The research demonstrates a
model for bio-fuel production and
distribution as well as for the government’s
investment projects in bio-fuel development
until 2025.
2. Literature review
The cassava in Vietnam has expanded in
recent years because of high demand from

1. Introduction
The Prime Minister of Vietnam has approved
the “Proposal for bio-fuel development to
2015 with the vision to 2025” [1] in an effort
to ensure energy security, to promote
environmental protection and stimulate
economic development in marginal and
disadvantaged areas. This article discusses
the activities of governmental organizations
and enterprises building a road map for bio-
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starch factories and for the export of dry
chips [2]. Although suitable land for cassava
cultivation is still available, the Vietnamese
government discourages cassava expansion
because of soil degradation and water
pollution from cassava processing. In 2013,
there were 650,000 hectares of cassava under
cultivation with an output of 9.4 million
tons.
In June 2015, the selling price of
ethanol was approximately 13,610 VND per
liter while the ethanol production cost of
domestic companies was approximately
5,215.50 VND per liter in 2015 [3]. With the
higher price of ethanol relative to the
international market, export scenarios are not
possible.
Policy incentives are increasingly
promoting the development and expansion of
advanced bio-fuel production; adaptions of
the two-variable model presented in this
article will be useful for future policy
analysis [4]. Given the development and
expanded production of cellulosic feed stock
for bio-energy production, the predicted
price levels and volatilities of these feed
stocks are relatively uncertain.
Sensitivity analysis of a range of feed
stock volatilities and investment costs will be
important to consider in the development of
this industry. In addition, the ability of
current corn-based ethanol facilities to
retrofit their operations to accommodate
alternative feed stock may have particular
relevance to optimal entry and exit
conditions for firms.
The use of bio-fuel as an alternative
for fossil-fuel products may have both
positive and negative impacts on food
security and climate change abatement [5].
Therefore, scaling-up bio-fuel development
must be considered carefully and objectively,
based on specific practices and perceptions
in Vietnam. The “Scheme on Development
of Bio-fuels up to 2015 with the Vision to
2025” only provides a general orientation of
the targets for each period and a prioritized
list of activities. A road map for bio-fuel
development is expected to be completed

soon in order to provide detailed instructions
for necessary steps to achieve the set targets.
A workable plan for implementation will
follow. Sources of funding for bio-fuel
projects also need to be well defined. The
lack of human resources needed for bio-fuel
production, including skilled workers and
senior technical experts in related areas also
limit the capacity of R&D and production.
3. Methodology
3.1 Scope of boundaries
The case study plant is located in Minh Hung
commune, Bu Dang district of Binh Phuoc
province. It is located on the side of Thac
Mo hydropower reservoir along National
Highway No.14. Binh Phuoc province has a
tradition of cassava planting and ranks third
nationwide for cassava output, after Tay
Ninh and Gia Lai provinces. The semiflooded area of Thac Mo reservoir and the
belt area provide a direct cassava supply for
the plant. National Highway No.14 is the
transportation route for cassava chips from
the Highlands through Binh Phuoc to Binh
Duong and Dong Nai. This route supplies
animal food plants and export through Sai
Gon port. Binh Phuoc province possesses a
reliable road network and a dynamic
investment environment as it belongs to the
thriving economic zone of the Southeast
region of Vietnam. Provincial and district
governments have been creating all possible
favorable conditions for project preparation.
The ethanol plant consumes 240,000
tons of cassava chips/year or around
approximately 22,000 tons/month on
average. To ensure a stable material source,
the plant will coordinate the establishment of
a wide procurement network covering Binh
Phuoc province, Dac Nong province and
Cambodia with investment in an intensive
farming area of cassava around Thac Mo
reservoir including 8 communes of Bu Dang
and Phuoc Long districts. The plant also
plans to develop a material area in provinces
bordering Cambodia and opposite Hoa Lu
and Ta Vat border gates (in Loc Ninh
district) and Hoang Dieu (Bu Dop district,

433

IE Network Conference 2015
6-7 August 2015 Bangkok

Binh Thuan province) to provide significant
input material to the plant.
According to the plan, after 4 years
of operation (2020), the plant will be able to
supply 45 percent of material demand with
cassava from its own material areas. The
main fuel source for steam boilers to provide
power and steam for the plant is local biomass resources, which include oil-extracted
cashew nut shells, wood chips (from wood
processing plants), rubber and cashew
firewood. These fuel resources are quite
abundant in Binh Phuoc province. The
plant’s fuel demands will be wholly met by
locally available and low cost bio-mass fuel
resources.
A water treatment plant with a daily
capacity of 8,000
will be constructed on
the plant’s campus. Electricity for production
will be supplied by Binh Phuoc Electricity
through a separate 22 KV power grid.
The plant’s crude C
product (of
approximately 140 tons/day) will be
purchased by professional buyers to produce
pure C for sale in the domestic market and
for export. The Messer industrial gas
company has been chosen as the contractor
to purchase the plant’s C production. The
company is investing in a pure C
processing plant for liquid and solid forms
used in food processing and industrial
engineering. The C plant will be designed,
constructed and completed alongside
progress at the plant.
An additional source of income for
the plant will be earned through Certificate
of Emission Reductions (CERs). The plant is
expected to yield 100,000 tons of CERs/year.
Wet cake, one of the plant’s by-products
with daily output of approximately 220 tons,
will be collected and used in bio-fertilizer
production to solve the environmental issue
of foul smell and take full advantage of byproducts.
The plant has material reception,
storage, material preparation, a fermentation
plant, a distillation plant, a dehydration
plant, a waste water treatment system, an
ethanol warehouse and other utilities. There

is also a raw water treatment plant, plus
purified C plants and bio-fertilizer plant.
Environmental protection is one of
the project’s top priorities. Technological
processes and the waste water treatment
plant have been designed to ensure meeting
Vietnam’s highest environmental standards
for smell and waste water quality.
Total investment for the plant is
budgeted at 1,493 billion VND including
construction cost, land compensation,
equipment, machinery, working capital and
contingency expenses.
4. Results
4.1 Technical analysis
The cassava ethanol production plant
comprises a main production chain and
utilities. To ensure the competitiveness of
the products, the technological chain must
optimize
investment
expenses
and
operational effectiveness. It must strictly
follow regulations for environmental
protection. The authentic ability of current
ethanol production technology must be
analyzed, and a supplier for the technological
copyright of cassava chips original ethanol
production chain must be selected.

Figure 1 Production process of Ethanol Production
Plant

4.2 Uncertainty analysis
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4.2.1 Revenue from C recovery
Recovery and trading in C
requires a
transportation system, intermediate C
storage stations in large markets and near
customers’ locations. Therefore, substantial
capital investment is needed for construction
of a C
capture plant and distribution
system. The purchase price of crude C
from the ethanol plant is 272 VND/kg
adjusted for inflation. With an average daily
capacity of 70 tons, revenue from crude C
is expected to yield 6.28 billion VND/year.

of C
is equivalent to 1 ton of CERs) and
are granted to eligible projects. To receive
CERs, carbon projects must have approval
from the UNFCCC. After that, CERs can be
sold on the market.
4.2.4 Price of CERs and expected revenues
The price of secondary CERs fluctuate from
approximately 174,415 to 436,038 VND per
ton. The peak price of 436,038 VND per ton
was reached in 2014. The price fell to
174,415 VND per ton in 2015 due to global
financial crisis. Currently, the price is
345,370 VND per ton. As proposed by CDM
consultants, the price for secondary CERs is
296,030 VND. The price of the plant’s CERs
is estimated at 80 percent of secondary
CERs. The CERs are priced at 236,830 VND
per ton. Thus, CER revenue for one year is
expected to reach 23 billion VND. Revenue
of the following years will vary along with
the fluctuation of the price of secondary
CERs.

4.2.2 Clean Development Mechanism
(CDM)
Clean Development Mechanism (CDM) is a
mechanism that allows industrialized
countries to use support measures such as
funding and new technology for emission
reduction projects or carbon projects in
developing countries to receive credits which
are called “Certified Emission Reduction”
(CER). These are commonly known as
carbon credits. The credits can be counted
towards the emission reduction target of the
financier instead of actual emission
reduction, which is normally much more
costly for the financier.
The feasibility of the CDM project of
the ethanol plant project has been thoroughly
analyzed. Accordingly, the plant will limit
emissions of greenhouse gas by maximizing
the use of recycled fuel sources for the plant
such as bio-mass fuel (wood chips, cashew
nut shells) and utilizing micro-biology
technology for waste water treatment to
produce bio-gas. Bio-gas is used as fuel for
the steamer to replace coal, which is a nonrenewable fuel source. The potential volume
of CERs is approximately 100,000 tons.

4.3 Financial analysis
Total investment for equipment and
machines is approximately 1,242 billion
VND. Total investment for the project is
summarized in Table 1 below:
Table 1 Total investment for the project
No.
ITEM
COST
(includ
ing tax,
billion
VND)
1.
Land-related cost and
33.083
preparation before
construction
2.
Construction and civil 409.553
works
3.
Equipment and
667.135
machines for the plant
and office
4.
Indirect investment
58.334
(vehicles and housing
for workers)
5.
Administration
39.344
expenses
6.
Test running expenses 44.187
7.
Capital and interest
117.481
arrangement expenses

4.2.3 Certified Emission Reduction:
Certified Emission Reduction (CERs) are
issued by UNFCCC, a United Nations
organization for climate change due to the
greenhouse effect. 06 types of gas that
contribute to the greenhouse effect are
converted into C
to calculate CERs (1 ton
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8.

during construction
Contingency

4.
123.536

8.3%
5.
6.

The plant will achieve annual
revenue of over one thousand billion VND
upon operation at full capacity in 2019,
employing nearly 245 direct workers and
contribute over 20 billion VND/year to the
state budget (excluding VAT and PIT).
The plant will create a stable market
for approximately 10,000 cassava farming
households in Binh Phuoc and Dac Nong
provinces. The plant’s operation will
fundamentally change
the
economic
conditions of Bu Dang district and make a
significant contribution to rural economic
development and economic mechanism
transformation. The main financial indicators
of the project are summarized in the
following table:

7.
8.

9.

10.
11.

Loan interest during
construction
Payback due date
Plant capacity
IRR
Interest rate in
purchasing price
(average in 20 years)
Net Present Value
(NPV) (with discount
rate of 13%)
Payback period
(discount rate of 13%)
Payback period
(regardless of
discount)

Billion
VND
Year
Thousand
liters/day
%
%

115

19%
9.1%

Year

9

Year

9.8

Year

6.9

9
300

5. Sensitivity Analysis
5.1. Sensitivity analysis of the ethanol whole
purchase price relative to changes in the
cassava material price (see Table 3).
The cost of cassava chips accounts for
approximately 45 percent of the whole
purchase price of ethanol. According to the
base scenario, the purchase price of cassava
material for the plant in 2018 will be VND
2,000/kg. The ethanol whole purchase price
increases along with the increase in this cost.
If cassava cost increases by VND 200/kg to
VND 2,200/kg (about 10%), the ethanol
whole purchase price will reach VND
11,141/liter (+4.5%) as shown in Table 3.

Table 2 Main financial indicators of the project
No.
Indicator
Unit
Value
1.
Total investment
Billion
1,493
VND
2.
Including: Rising
Billion
448
fund
VND
3.
Loan
Billion
1,045
VND
Domestic currency
%
13%
interest (first year)
VND interest (first
%
6%
year)

Table 3. Sensitivity of the whole purchase price to changes in dry cassava chip cost
Cassava
chips
10,659

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

10,177

10,659

11,141

11,622

12,104

12,586

13,067

13,549

14,031

14,512

5.2 Sensitivity analysis of the ethanol whole
purchase price relative to changes in the
liquefied enzyme cost (see Table 4).
Yeast and enzyme account for approximately
9 percent of the whole price structure. In the
base scenario, if the liquefied enzyme price

is 186,900 VND/kg, the ethanol whole
purchase price will be 10,659 VND per liter.
If the enzyme price increases by 20,000
VND per/kg, the ethanol price will increase
by 20 VND/liter.

Table 4. Sensitivity of the whole purchase price to changes in liquefied enzyme price (1:100)
liquefied
Enzyme
(unit x 100)
10,659

160

186.9

200

220

240

260

280

300

320

340

10,631

10,659

10,673

10,693

10,714

10,735

10,756

10,777

10,798

10,819
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5.3 Sensitivity analysis of ethanol whole
purchase price relative to changes in yeast
price (see Table 5). In the base scenario,
yeast is priced at 222,500 VND/kg and the

whole purchase price is 10,659 VND/liter. If
the yeast price rises to 240,000 VND/kg, the
ethanol price will increase to 10,669 VND/
liter (+10 VND/liter).

Table 5. Sensitivity of the whole purchase price relative to changes in yeast price.
Yeast
10,659

160
10,622

180
10,634

222.5
10,659

240
10,669

260
10,681

5.4 Sensitivity analysis of the ethanol whole
purchase price relative to changes in the
electricity rate (see Table 6).
Electricity accounts for approximately 3
percent of the whole purchase price. If the

280
10,693

300
10,705

320
10,717

340
10,729

360
10,741

electricity rate increases from 919 VND/kwh
to 1,600 VND/kwh or approximately 74
percent, the whole purchase price will
increase from 10,659 VND/liter to 10,856
VND/liter.

Table 6. Sensitivity of the whole purchase price to changes in electricity rate
electricity
10,659

900
10,653

919
10,659

1,200
10,740

1,400
10,798

1,600
10,856

5.5. Sensitivity analysis of the ethanol whole
purchase price relative to changes in the
steam price (see Table 7).
The plant uses steam generated from burning
firewood. According to our calculations, the
conversion coefficient is 320 kg of firewood
per ton of steam. In the base scenario, the

1,800
10,914

2,000
10,972

2,200
11,030

2,400
11,088

2,600
11,145

whole purchase price is 10,659 VND/liter at
a steam price of 188,420 VND/ton, or a
firewood price of 600 VND/kg. The whole
purchase price will increase to 10,876
VND/kg or the firewood price increases to
800 VND/kg.

Table 7. Sensitivity of the whole purchase price relative to changes in steam price
Steam
(unit x 100)
10,659

160

188.42

200

220

240

260

280

300

320

340

10,573

10,659

10,694

10,754

10,815

10,876

10,936

10,997

11,057

11,118

capacity ±10 percent for each factor.
Results show that the project responds to
these factors and is still possible. Therefore,
this project is a suitable investment for
sustainability development.

6. Summary
Economic analysis reveals that this project
will cost 1,493 billion VND and will be
completed in 18 months. Total investment
for
equipment
and
machines
is
approximately 1, 242 billion VND. At a
discount rate of 13 percent, the positive net
present value is 239 billion VDN. The
internal rate of return is 19 percent and the
payback period is 9 years.
Sensitivity analysis demonstrates that
this project focuses on variations of ethanol
price, capital investment and production
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การพัฒนา ไซโคลนสครับเบอร์ แบบแรงดันน้าสูง
The Development Cyclone Scrubber type High Water Pressure.
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บทคัดย่อ
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพ
งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาไซโคลนสครับเบอร์แบบแรงดันน้าสูง ศึกษาปจจั
การบาบัด ฝุน่ ขนาดอนุภาคเล็กกว่า 10 ไมครอน คือ ค่า L/G ratio หน้าตัดขนาดท่อสครับเบอร์และทิศทางการฉีด
ละอองน้าแบบไหลตามแนวแกน จากการศึกษาสามารถออกแบบไซโคลนสครับเบอร์ โดยประกอบด้วยไซโคลนมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. สูง 120 ซม. และท่อสครับเบอร์ทม่ี กี ารติดตัง้ หัวฉีด แบบ สามารถฉีดละอองน้าทีม่ ี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในช่วงประมาณ 300-500 ไมครอน โดยแบ่งอัตราการไหลของอากาศที่ 8.36 ลบ.ม.ต่อนาที
และอัตราการฉีดน้าที่ 1-6 ลิตรต่อนาที ผลการทดสอบปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการกาจัดอนุภาค ในภาพรวม
กล่าวได้ว่าระบบจะมีประสิทธิภาพสูง เมื่อค่า L/G ratio สูงขึน้ ในการปรับค่าแรงดันน้าให้สงู ขึน้ มีผลให้ปริมาณ
น้าทีใ่ ช้ลดลงสัดส่วน L/G ratio มีค่าทีน่ ้อยลงตามลาดับ แต่ประสิทธิภาพการกาจัดอนุภาคนัน้ สูงขึน้ ตามลาดับ
ประสิทธิภาพการกาจัดอนุภาคขนาดต่ากว่า 10 ไมครอน ของไซโคลนสครับเบอร์สงู กว่าระบบบาบัดมลพิษอากาศ
ั บนั เปรียบเทียบกับระบบบาบัดมลพิษอากาศ ชนิดหอพ่นน้า (Spray Tower) และไซโคลนซึง่ ไม่มกี าร
ทีใ่ ช้ในปจจุ
ฉีดละอองน้า คือ ร้อยละ 94.5 80.20 และ 42.70 ตามลาดับ
คาหลัก ไซโคลน สครับเบอร์แบบ, ค่า L/G ratio,แรงดันน้าสูง
This research aims to development a cyclone scrubber type high pressure spy. Factors that affect the
treatment efficiency. Dust particles smaller than 10 microns is the L/G ratio of cross-section size scrubber
hose and spray water flow direction along the axis. The study design cyclone scrubber. It consists of a
cyclone with a diameter of 30 cm high 120 cm and scrubber tubes that are equipped with spray nozzles
to spray water at a range of about 300-500 microns in diameter divided by the flow of air to 8.36 m 3per
minute and the injection rate of 1 to 6 liters of water per minute, the test factors affecting particle
removal efficiency. Overall, the system is said to be highly effective when the L / G ratio higher the water
pressure is higher. As a result, water consumption reduction ratio L / G ratio is less respectively. But the
high particle removal efficiency, respectively. Removal of particles less than 10 microns of cyclone
scrubber higher than the treatment of air pollution that is used to compare current treatment of air
pollution tower types spray (Spray Tower) and the cyclone, which is the injection of water droplets
percent. 94.5 80.20 and 42.70 respectively
Keywords: cyclone scrubber, L/G ratio, high pressure spay
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ฝุน่ ขนาดเล็ก
2. สมมติ ฐานของงานวิจยั
ไซโคลนสครับเบอร์ แบบ แรงดันน้าสูง เป็ น
เครื่องควบคุมมลพิษทางอากาศทีเ่ หมาะสมกับการใช้งาน
กับอนุภาคฝุน่ ทีม่ ขี นาดเล็ก ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพ
ของสครับเบอร์ คือ ขนาดหยดน้า การกระจายตัวของ
หยดน้า ค่า L/G ratio ขนาดอนุภาคของหยดน้า และ
ลักษณะการไหลของอากาศภายในถังทดสอบ
3. วิ ธีการวิ จยั
การออกแบบและการสร้างเครื่องดักจับอนุภาคฝุน่
แบบเปี ยกชนิดไซโคลนสครับเบอร์ แบบแรงดันน้าสูง ได้
มีวธิ กี ารดาเนินงานอย่างเป็ นขัน้ ตอนตัง้ แต่การศึกษา
ข้อมูลต่างๆทัง้ ทีเ่ ป็ นข้อมูลทัง้ ในประเทศและข้อมูลใน
ประเทศ จากนัน้ นามาวิเคราะห์และกาหนดกรอบแนวคิด
ในการออกแบบ การคานวณและการกาหนดขนาดของ
ชิน้ ส่วนต่างๆ ตลอดจนการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไป
จนถึงขัน้ ตอนการสร้างจนสาเร็จโดยลาดับ

1. บทนา
ไซโคลน (cyclones) เป็ นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
อากาศชนิด อนุ ภ าคอีก ประเภทหนึ่ง ซึ่ง ใช้ห ลัก การทาง
กลศาสตร์ (mechanical) คล้ายกับห้องตกอนุ ภาค แต่
ไซโคลนใช้กลไกหลักในการแยกอนุ ภาคคือ แรงเหวี่ยง
หรือแรงหนีศูนย์กลาง ซึ่งเกิดจากการทาให้กระแสก๊าซ
หรือ อากาศเกิด การหมุ น วน (vortex) ขึ้น ภายในตัว
ไซโคลน ส่งผลให้อนุ ภาคถูกเหวี่ยงและกระทบกับผนัง
ของไซโคลน เนื่องจากความเฉื่อยหรือโมเมนตัม จากนัน้
อนุ ภาคจะตกลงเบื้องล่างด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก นิยม
ใช้ไซโคลนเป็ นอุปกรณ์บาบัดเบื้องต้น เหมาะสาหรับใช้
เก็บ กัก อนุ ภ าคที่มีข นาดใหญ่ ก ว่ า 10 ไมครอนขึ้น ไป
สครับ เบอร์ (scrubbers) เป็ น อุ ปกรณ์ ค วบคุ ม มลพิษ
อากาศชนิดอนุ ภาคซึง่ ใช้ของเหลว (liquid) ในการดักจับ
อนุ ภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการทางานที่
สาคัญคือ การทาให้อากาศเสีย (อากาศทีม่ อี นุ ภาค) ไหล
ผ่านของเหลว (โดยทัวไปส
่ าหรับการดักจับอนุ ภาคจะใช้
น้า) ซึง่ การไหลผ่านของเหลวนี้สามารถทาได้หลายวิธคี อื
อาจฉี ดพ่น ของเหลวให้เ ป็ นละอองฝอยสู่กระแสอากาศ
หรือให้กระแสอากาศไหลผ่ านแผ่นฟิ ล์มของเหลว หรือ
ไหลผ่านชัน้ วัสดุท่มี ขี องเหลวเคลือบอยู่ เมื่ออนุ ภาคทีอ่ ยู่
ในกระแสอากาศเคลื่อนที่เข้าใกล้ละอองหรือหยดน้ าจะ
สัมผัสกับหยดน้ าเกิดกลไกในการดักจับอนุ ภาคที่สาคัญ
3 กลไก คือ การกระทบเนื่องจากความเฉื่อย การสกัดกัน้
โดยตรง และการแพร่ (กลไกที่ส าคัญ ที่สุ ด คือ กลไก
กระทบเนื่องจากความเฉื่อย) ทาให้อนุ ภาคถูกดักจับโดย
น้า หลังจากนัน้ ของเหลวหรือน้ าจะต้องถูกทาให้แยกออก
จากกระแสของอากาศด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น ด้วยแรงโน้ม
ถ่วงของโลก ด้วยแรงเหวี่ยงหรือแรงหนีศูนย์กลาง หรือ
การใช้แผ่นกัน้ (baffle) เป็ นต้น โดยน้าทีแ่ ยกได้ตอ้ งนาไป
บ าบัด ก่ อ นน ากลับ มาใช้ ใ หม่ ห รื อ ระบายทิ้ ง ต่ อ ไป มี
ประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุ ภาคทีม่ ขี นาดเล็กกว่า 10
ไมครอน
จากการศึกษา จึงได้ทราบว่าระบบไซโคลนนัน้ มี
ประสิทธิภาพในการดักจับอนุ ภาคฝุ่นที่มขี นาดใหญ่กว่า
10 ไมครอน และไม่สามารถดักจับอนุ ภาคฝุ่นที่มขี นาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน ผู้วจิ ัยจึงพัฒนาเครื่องไซโคลน ให้
สามารถดักจับอนุ ภาคฝุ่น ที่เล็กกว่า 10 ไมครอน โดย
อาศัย ระบบสครับเบอร์เข้ามาช่วยในการดักจับอนุ ภาค

4. การออกแบบ และสร้างไซโคลนสครับเบอร์
แนวคิดการออกแบบเป็ นการเพิม่ ขีดความสามารถ
ของไซโคลน ให้สามารถกาจัดอนุภาค ทีม่ ขี นาดเล็กกว่า
10 ไมครอน ได้ดขี น้ึ ด้วยการเพิม่ การฉีดละอองน้า เข้า
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ทดสอบปจั จัย ที่มีผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการบ าบัด มลพิษ
อากาศ เน้นฝุ่นอนุ ภาคต่ ากว่า 10 ไมครอน พิจารณาค่า
L/G ratio โดยขัน้ ตอนทดสอบประสิทธิภาพดังต่อไปนี้
5.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
1) เลือกใช้หวั ฉีดแบบเดือยหมูขนาด 120 องศา
(Full Cone Spray Nozzle) หัวฉีดสเปรย์ทรงกรวยเต็ม
ลัก ษณะของสเปรย์ จ ะเป็ น ทรงโคน เป็ น อุ ป กรณ์ ท่ีใ ช้
สาหรับเพิม่ กระจายตัวของอนุภาคของของเหลว โดยการ
ท าให้ เ ป็ น ละออง คาดหวัง การเพิ่ ม พื้ น ที่ ห น้ า สัม ผัส
สามารถเลือกทัง้ แบบมุมสเปรย์ธรรมดาและแบบมุมกว้าง
ทาให้ฉีดน้ าได้เป็ นวงกลมเต็มพืน้ ที่ ประโยชน์ของหัวฉีด
น้ าแบบทรงกรวยเต็มมักจะใช้เพื่อดักฝุ่น ลดความร้อน
จากข้อมูลของบริษทั Lecher Co.Ltd.(www,2011) แสดง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหยดน้าทีผ่ ่านหัวฉีดชนิด Full
cone nozzle ทีค่ วามดันของน้ า 2 บาร์ ทีอ่ ตั ราการไหล
ต่าง ๆ ดังรูปที่ 4

ไประบบ ด้วยแรงดันทีม่ ากกว่าแรงดันปกติ เพื่อให้เกิด
พืน้ ทีผ่ วิ สัมผัสระหว่างก๊าซทีป่ ะปนกับฝุน่ ทดลอง
กับ
ละอองน้า กาหนดค่า L/G ratio ในช่วง 1- 6 ลิตรต่อ
นาที เป็ นค่าทีเ่ หมาะสมสาหรับสครับเบอร์แบบแรงดันน้า
สูง (เรวัต ซ่อมสุข, 2557)

รูปที่ 1 การพัฒนาชุดทดลองพัฒนาไซโคลน สครับเบอร์แบบ
แรงดันน้าสูง

ส าหรับ โครงสร้ า งไซโคลนสครับ เบอร์ แ บบ
แรงดัน น้ า สูง น าสแตนเลสแผ่ น มาม้ว นกลมที่มีข นาด
กว้าง 30 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร (Stairmand,
C.J.,1951) ทาการเจาะรู 100 มิลลิเมตร ทาช่องทางเข้า
ของลมและหน้าแปนยึด
รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างหัวฉีดเดือยหมู “Full Cone Spray Nozzle”

รูปที่ 2 การสร้างถังไซโคลน สครับเบอร์แบบ แรงดันน้าสูง และการ
ตาแหน่งการว่างท่อส่งน้า

5. การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของไซโคลนสครับเบอร์
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่ า นมา ยัง ไม่ มี
การศึกษา การพัฒนาไซโคลนสครับเบอร์ แบบแรงดันน้ า
สูง เพื่อใช้งานกับการดักจับอนุ ภาคขนาดเล็กดัง เช่น
การศึก ษานี้ ดัง นั น้ หลัง จากที่ไ ด้อ อกแบบ และสร้า ง
ไ ซ โ ค ลน ส ค รั บ เ บ อ ร์ แ ล้ ว นั ้ น จึ ง ท า ก า รท ดส อ บ
ประสิท ธิภ าพของไซโคลนครับ เบอร์ท่ีพ ัฒ นาขึ้น เพื่อ

รูปที่ 4 แสดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหยดน้าทีผ่ ่านหัวฉีดชนิด
Full cone nozzle ทีค่ วามดันของน้า 2 บาร์

2) โบเวอร์ดดู อากาศ
ั ๊ ้าให้ขนาดแรงดัน 80-120 บาร์
3) ปมน
4) ชุดตัวถังขนาดรัศมีภายใน 300 มิลลิเมตร
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5) แผ่นดักจับละอองน้า
6) ฟิลเตอร์ขนาด 18 ไมครอน และ 40 ไมครอน
7) จัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น ไขควง คีมล็อค ประแจ
8) จัดเตรียมนาฬิกาจับเวลา เพื่อทาการจับเวลาใน
การทดสอบ
9) จัดเตรียมเครื่องชังดิ
่ จติ อล และเครื่องมือจับเวลา
5.2 การทดสอบวัดค่าความเร็วลม เพื่อคานวณ
อัตราการไหลของอากาศ จากชุดทดลอง ประสิทธิภาพ
การพาฝุน่ ละอองเข้าสูร่ ะบบ
ทาการวัดค่าแรงลมด้วยเครื่องแอนีโมมิเตอร์และ
เก็บผลทดสอบตามค่าทีก่ าหนด เป็ นจานวน 10 ครัง้ ใน
แต่ ล ะค่ า คานวณประสิท ธิภ าพการพาฝุ่นละอองเข้า สู่
ระบบ หาค่าทีด่ สี ุดเพื่อใช้ในการทอลอง ซึง่ ค่าทีบ่ กึ ทึก
ได้ ทดสอบการปล่อยฝุน่ 17.2 เมตรต่อนาที นาฝุน่ ละออง
เข้าสูร่ ะบบดีทส่ี ดุ

ตารางที่ 1 ผลการทดลองหาปริมาณผงฝุ่ นอลูมินมั ่
ออกไซด์ 100ไมครอน ที่เข้าสู่ถงั ทดลอง
ระยะช่อง
เปิด
(mm)

ปริมาณ
ฝุน่ ทีใ่ ส่
(g)

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ปริมาณฝุน่ อลูมนิ มที
ั ่ เ่ ข้า
ระบบ (g)
ครัง้ ที่ ครัง้ ที่ ครัง้ ที่
1
2
3
31.82 39.97 37.22
53.21 54.03 58.86
52.11 53.92 59.31
74.64 75.91 72.44
49.06 48.72 43.56
60.34
65.3
69.52
58.06 52.68
55.4
48.03 46.98 45.66
49.55 48.35 48.76
32.93 38.79
37.6

เฉลีย่
(g)

36.34
55.37
55.11
74.33
47.11
65.05
55.38
46.89
48.88
36.44

5.3 การทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการดักฝุ่ น
การทดสอบประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นขนาด 30, 80
และ 100 ไมครอน ทีแ่ รงดันน้ าขนาด 80 100 และ 120
บาร์ วัดประสิทธิภาพในการดักฝุ่นโดยการสังเกตจาก
ขนาดอนุ ภ าคที่เ กาะติ ด ฟิ ล เตอร์ ขนาด 18 และ 40
ไมครอน สามารถดักจับได้ต่อ 1 ตารางหน่วย
แบ่งการทดสอบออกเป็ น 3 การทดสอบดังนี้
1) ผงฝุน่ อลูมนิ มขนาด
ั่
30 ไมครอน ขนาดฟิ ลเตอร์
18 ไมครอน แรงดัน 80 100 และ 120 บาร์
2) ผงฝุ่นอลูมนิ มั ่ ขนาด 80 ไมครอนขนาดฟิ ลเตอร์
40 ไมครอน แรงดัน 80 100 และ 120 บาร์
3) ผงฝุ่นอลูมนิ ัม่ ขนาด 100 ไมครอน ขนาด
ฟิลเตอร์ 40 ไมครอน แรงดัน 80 100 และ 120 บาร์
เริ่ม การทดสอบการเปิ ดระบบการดูด อากาศตาม
อัต ราการไหลของอากาศที่ ไ ด้ ต ามข้อ 4.2 และจ่ า ย
แรงดันน้า ปรับแรงดันให้ได้ตามค่าทีก่ าหนดคือ 80, 100
และ 120 บาร์ ค่อยๆ ปล่อยฝุ่นจานวน 100 กรัม เป็ น
เวลา 10 นาที เพื่อให้อากาศเป็ นตัวกลางพาฝุ่น เข้าไปใน
ระบบ โดยกาหนดอัตราการไหลของอากาศที่ 17.2 เมตร
ต่อนาที จากนัน้ นาฟิลเตอร์ทต่ี ดิ ปลายทางออกไปอบแห้ง
เป็ นเวลา 1-2 ชัวโมง
่ เพื่อหาขนาดของอนุภาคฝุน่ ทีด่ กั จับ
ได้ใน 1 ตารางหน่วยด้วยกล้อง Microscope ต่อไป

รูปที่ 5 การตรวจวัดค่าแรงลมด้วยเครือ่ งแอนีโมมิเตอร์

รูปที่ 6 นาผงอลูมนิ มออกไซด์
ั่
ใส่ชุดห้องทดสอบ
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ตารางที่ 3 ผลการการทดลองประสิ ทธิ ภาพการ
บาบัดฝุ่ นโลหะ

ตารางที่ 2 ปริมาณฝุ่ นโลหะที่เข้าสู่ถงั ทดลอง
ขนาดของฝุ่ น
โลหะ
(µm)

ปริ มาณฝุ่ นโลหะที่
เข้าสู่ถงั ทดลอง
(g)

100
80
30

100
100
100

ค่าเฉลี่ยปริ มาณ
ฝุ่ นโลหะที่เข้าสู่ถงั
ทดลอง
(g)
74.33
66.54
48.97

ขนาดฝุ่ น
โลหะ
(µm)
100

80

หลัง จากนัน้ น าค่ า ที่เ หลือ มาหาค่ า เฉลี่ย เพื่อ เป็ น
ตัว แทนของสภาวะนั น้ ๆ จึง นาไปทดสอบสมมติฐ าน
ต่อไปนี้ ค่า L/G ratio แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ได้แก่ กรณี
ค่า L/G ต่า และกรณีค่า L/G สูง ได้แก่
H0 : กรณี L/G ratio ต่ า มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ
กรณี L/G ratio สูง
H1 : กรณี L/G ratio ต่า มีค่าประสิทธิภาพน้อยกว่า
กรณี L/G ratio สูง
6. ผลการการทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการดักจับฝุ่ น
1) การคานวณหาน้ าหนักโดยเฉลี่ยของผงฝุ่น
แต่ละขนาดทีเ่ ข้าไปในระบบชุดทดสอบ ภายในระยะเวลา
ทดสอบ 10 นาที
2) เพื่อหาขนาดของอนุ ภาคฝุ่นอลูมนิ มั ่ ปริมาณ
100 กรัม ที่สามารถดักจับได้ในตาราง 1 หน่ วยของ
ฟิลเตอร์ขนาด 18 ไมครอน ภายในเวลา 10 นาที โดยที่
ขนาดของช่องทดสอบและแรงลมเท่ากับ 17.2 เมตรต่อ
นาที ตามลาดับ
3) ความเข้มข้นของผงฝุ่นอลูมนิ ัม่ ขณะไหล
ผ่านช่องดูดสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ขนาด 270 m3 เมื่อปริมาณของ
ผงฝุ่นทีเ่ ทใส่เข้าไปในระบบเท่ากับ 100 กรัม จะมีความ
เข้มข้นของฝุ่นขณะผ่านช่องดูด เท่ากับ 0.37 กรัมต่ อ
ลูกบาศก์เมตร

30

ค่า
แรงดัน
น้า
(bar)
80
100
120
80
100
120
80
100
120

ปริ มาณ
ฝุ่ นโลหะ
เข้าถัง(g)
เฉลี่ย
74.33

66.54

48.97

ปริ มาณ
ฝุ่ นโลหะ
ออก(g)
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

ขนาด
อนุภาค
เกาะที่
ฟิ ลเตอร์
(µm)
2.6-4.8

2.6-4.8

2.6-4.8

3) เพื่อหาขนาดของอนุ ภาคฝุ่นอลูมนิ มั ่ ปริมาณ
100 g ทีส่ ามารถดักจับได้ในตาราง 1 หน่วยของฟิลเตอร์
ขนาด 40 ไมครอน ภายในเวลา 10 นาที โดยที่ขนาด
ของช่องทดสอบและแรงลมเท่ากับ 17.2 เมตรต่อนาที
จากผลการทดสอบในตารางที่ 3 พบว่าอนุ ภาค
ฝุ่นที่สามารถหลุดรอดออกมาจากการดักจับด้วยระบบ
สครับเบอร์ นัน้ มีขนาดอยู่ระหว่าง 2.6-4.8 ไมครอน นับ
จานวนอนุ ภาคฝุ่นทีเ่ กาะบนฟิ ลเตอร์โดยเฉลีย่ ได้จานวน
4 อนุภาค ต่อ 1 ตารางหน่วย และไม่พบอนุ ภาคของฝุ่น
ขนาด 30 80 และ 100 ไมครอน เกาะบนฟิ ลเตอร์ แสดง
ว่า ระบบแรงดันน้าทีใ่ ช้ความเร็วของน้าทีแ่ รงดัน 80 100
และ 120 บาร์ มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นขนาด 18
µm ขึน้ ไปได้มากกว่า 90%

รูปที่ 7 ภาพจากกล้อง Microscope แสดงให้เห็นถึงการเกาะติด
ของอนุ ภาคฝุน่ บนฟิลเตอร์ขนาด 18 ไมครอน (กาลังขยาย 20X)
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7. สรุปผลการทดลอง
จากการทดสอบทีแ่ รงดัน 80 100 และ 115
bar จะเห็นว่าทีแ่ รงดันสูงขึน้ อัตราการไหลลดลงเท่ากับ
6.54 6.27 และ 5.68 L/min ตามลาดับ แสดงว่าอัตรา
การจ่ า ยแรงดัน สูง ขึ้น จะมีผ ลท าให้ป ริม าณการใช้น้ า มี
แนวโน้มลดลง สัมพันธ์กบั อัตราส่วน L/G ที่ได้จากการ
คานวณ 0.0221 0.0212และ 0.0192 ตามลาดับ
8. อภิ ปรายผล
จากการทดสอบนี้สามารถสรุปได้ว่า ค่าแรงดัน
น้ า ที่สูง กว่ า ระบบสครับ เบอร์ป กติ ส่ง ผลให้ ไซโคลน
สครับเบอร์ มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเปรียบเทียบกับระบบ
เดิม อัตราการใช้น้าลดลง และทาให้มปี ระสิทธิภาพในการ
ก าจัด ฝุ่น มากขึ้น เพราะอนุ ภ าคฝุ่น มีโ อกาสสัม ผัส กับ
อนุภาคของหยดน้ามากขึน้

ประสิทธิภาพการกาจัดอนุ ภาคนัน้ สูงขึน้ ตามลาดับ
ประสิทธิภาพการกาจัดอนุ ภาคขนาดต่ ากว่า 10 ไมครอน
ของไซโคลนสครับเบอร์สงู กว่าระบบบาบัดมลพิษอากาศ
ทีใ่ ช้ในเปรียบเทียบกับระบบบาบัดมลพิษอากาศ ชนิดหอ
พ่นน้า (Spray Tower) และไซโคลนซึง่ ไม่มกี ารฉีดละออง
น้า คือ ร้อยละ 94.5 80.20 และ 42.70 ตามลาดับ
การทดสอบผลของอัตราส่วนระหว่างอัตราการ
ไหลของน้ากับอัตราการไหลของอากาศ (L/G) ต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการกาจัดผงฝุ่ นอลูมินัม่
1) จากการคานวณอัตราการไหลของอากาศ ได้
อัต ราการไหลของอากาศขณะทดสอบ เท่ า กับ 295.24
ft 3/ min หรือ 8.36 m3/min
2) อัตราการไหลของของเหลว (น้า ) ใน 1 นาที
ตารางที่ 4 อัตราการไหลของของเหลว (น้า) ต่อ 1 นาที
ค่าแรงดันน้า
3) ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน L/G ทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อประสิทธิภาพการกาจัดฝุ่น อัตราส่วน L/G สามารถ
คานวณได้ดงั นี้
การทดสอบผลของอัตราส่วนระหว่างอัตราการ
ไหลของน้ ากับอัตราการไหลของอากาศ (L/G) ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการกาจัดผงฝุ่ นอลูมินัม่
ตารางที่ 4 อัตราการไหลของของเหลว (น้า) ต่อ 1
นาทีค่าแรงดันน้า
แรงดัน (บาร์)

อัตราการไหล (L/min)

80

6.54

100

6.27

120

5.68

ทีแ่ รงดัน 80 บาร์ อัตราส่วน L/G
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บทคัดย่อ
ปจั จุบนั การต้มใบสับปะรดของชาวบ้านเพื่อนาใบสับปะรดทีต่ ม้ เสร็จมาทากระดาษจะใช้หม้อต้มถังทรงกลม ทาจาก
สแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซนติเมตรสูง 50 เซนติเมตร ต้มใบสับปะรดแต่ละครัง้ ประมาณ 40 กิโลกรัม ใช้
เวลาในการต้มประมาณ 4 ชัวโมง
่
โดยใช้ไม้เป็ นเชือ้ เพลิง ขณะต้มก็ต้องมีคนเฝ้าตลอดเพื่อเติมฟื นไม่ให้ไฟดับ ซึง่
กว่าจะต้มเสร็จก็สญ
ู เสียไม้ในการต้มประมาณ 50 กิโลกรัม การแก้ปญั หาของนักวิจยั เพื่อลดปริมาณของไม้ฟืนทีจ่ ะ
ใช้ในการต้มลงและไม่ต้องมีคนคอยเฝ้าตลอด คือออกแบบหม้อต้ม ให้เป็ นหม้อต้มระบบปิ ด เพื่อลดการสูญเสีย
ความร้อนในขณะต้ม นอกจากนี้ยงั ออกแบบเตาให้เหมือนกับเตาเผาถ่าน ทีท่ มี ประยุกต์ใช้งานระบบความร้อน จาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทาการวิจยั ผสมผสานกับเตาเผาถ่านแบบภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน เตาทีส่ ร้างเสร็จจึงสามารถใส่
ไม้ฟืนในครัง้ เดียว และในการต้มแต่ละครัง้ ก็ไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องเติมฟื นอีก เมื่อ ต้มใบสับปะรดเสร็จ และไม้
กลายเป็ นถ่านจึงปิ ดระบบไม่ให้ออกซิเจนเข้า ไฟก็จะดับเหลือถ่านไม้ นามาใช้ประโยชน์ในการหุงต้มได้ จากการ
ทดลองต้มใบสับปะรดปริมาณ 40 กิโลกรัม โดยใช้หม้อต้มใบสับปะรดระบบปิ ดทีม่ ขี นาดเท่ากัน สรุปผลการทดลอง
ได้ดงั นี้คอื ใช้ไม้ฟืนในการต้มน้อยทีส่ ดุ ทีต่ ม้ ใบสับปะรดจนเปื่ อยเท่ากับ 10 กิโลกรัม โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง
่
30 นาที และได้ถ่านหลังจากการต้ม 4,6 กิโลกรัม สามารถลดปริมาณไม้ฟืนได้ถงึ 40 กิโลกรัม
คาหลัก หม้อต้มใบสับปะรด , กระดาษใบสับปะรด,กระดาษจากธรรมชาติ
Abstract
Nowadays people use stainless boiling tank with the diameter of 50 cm and height of 50 cm in round
shape to boil pineapple leaves for about 40 kilograms each time in order to make paper from the
pineapple leaves. It takes around 4 hours until the boiling is finished. If the wood is used as fuel, a
person is required all the time for filling the firewood not to make the fire extinguish. 50 kilograms of
wood are used in each boiling process. The resolution of the researcher is to reduce the quantity of
firewood used in boiling and there is no need to observe the process all the time. The boiling tank is
designed in the close system so that it does not lose the heat during the boiling process. Apart from that,
the furnace is also designed to be similar to the charcoal furnace which the Team to apply the Heat
System from Maejo University conducted the research mixed with the charcoal furnace from local
wisdom. The furnace can contain the firewood in one time. In each boiling, it will not waste the time in
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filling the firewood again. When having finished boiling the pineapple leaves and the wood becomes
charcoal, the system will be closed to prevent the oxygen to flow in. Then, the fire will stop burning. Only
the wood charcoal remains to be beneficial for cooking. Based on the experiment on 40-kilogram
pineapple leaf boiling by using close system in the pineapple leaf boiling tanks in the same size, it is
found that the minimum amount of firewood used for boiling the pineapple leaf until it becomes soft is 10
kilograms by spending 3 hours 30 minutes. The amount of charcoal obtained from the boiling is 4, 6
kilograms and the firewood amount can be reduced for 40 kilograms.
Keywords: Pineapple leaf boiling tank, Pineapple leaf paper, Natural paper
1. บทนา

แต่ละท่อนยาวประมาณ 400 มิลลิเมตรมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง เฉลี่ย 50 มิลลิเมตร นามาคานวณ หาพื้นที่
ของเตาเผา
จากสูตรการหาพืน้ ที่ A = ¶ r²
แทนค่า
= ¶ x 25²
= 1,964 ตารางมิลลิเมตร
ไม้ 1 ท่อนจะมีพน้ื ทีห่ น้าตัด 1,964 ตารางมิลลิเมตร
ดังนัน้ ไม้ทงั ้ หมด 50 ท่อนจะมีพน้ื ทีห่ น้าตัด
= 50 x 1,964
= 98,200 ตารางมิลลิเมตร
แต่เนื่องจากไม้แต่ละท่อนมีความโค้งงอไม่เท่ากันจึงได้ทา
การเผื่อพืน้ ทีห่ น้าตัดเพิม่ อีกสองเท่าจากทีค่ านวณก็จะได้
ขนาดพืน้ ทีห่ น้าตัดของเตา
= 98,200 x 2
= 196,400ตารางมิลลิเมตร
นาตัวเลขทีไ่ ด้มาหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเตา
จากสูตรการหาพืน้ ที่ A = ¶ r²
แทนค่า
196,400 = ¶ r²
r² = 62,516
r = 250 มิลลิเมตร

กลุ่ม แม่บ้าน บ้านป่าซางวิวฒ
ั น์ ตาบลนางแล
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รวมกลุ่มทากระดาษจาก
ใบสับ ปะรดเพราะใบสับ ปะรดมี เ ส้ น ใย จ านวนมาก
สามารถนามาทากระดาษได้ดี ขัน้ ตอนในการทาคือ นาใบ
สับปะรดดิบ มาตัดเป็ นชิ้นขนาดเล็ก แล้วนาไปต้มจนใบ
เปื่ อยยุ่ยจากนัน้ นาไปเทใส่ตาข่ายไนล่อนใช้เท้าเหยียบ
เพื่อ ให้ ไ ด้ เ ยื่อ ใบสับ ปะรดมาท ากระดาษใบสับ ปะรด
ขัน้ ตอน ในการต้มใบสับปะรดนัน้ จะ ใช้ไม้ฟืนที่หาได้ใน
ท้องถิ่นมาเป็ นเชื้อเพลิงในการต้มใบสับปะรดจานวนไม้
ฟื นทีใ่ ช้เป็ นเชือ้ เพลิง ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อการต้มใบ
สับ ปะรด40กิโ ลกรัม ซึ่ง ใช้ไ ม้ฟื น เป็ น จ านวนมากและ
สูญเสียไม้ฟืนไปอย่างเปล่าประโยชน์
จากปญั หาข้างต้นทางผูว้ จิ ยั จึงได้มแี นวคิดทีจ่ ะสร้าง
หม้อต้มใบสับปะรดระบบปิ ดพร้อมเตาเผาถ่านเพื่อลดการ
สูญ เสีย ไม้ฟื น ผู้วิจ ัยจึงออกแบบหม้อ ต้ม ให้เ หมือ นกับ
เตาเผาถ่าน ที่ทมี ประยุกต์ใช้งานระบบความร้อน,2553
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทาการวิจยั [1] และผสมผสาน
กับเตาเผาถ่ านแบบภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน[2] การเผาถ่ าน
แบบใช้ ถั ง ปิ ดเมื่ อ ไม้ ก ลายเป็ นถ่ า นจึ ง ปิ ดถั ง ไม่ ใ ห้
ออกซิเจนเข้า ไฟก็จะดับเหลือแต่ ถ่านไม้ [3] นามาใช้
ประโยชน์ในการหุงต้มได้ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถต้ม
ใบสับปะรดให้เปื่ อยพอดี

เตาจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย
250 x 2 = 500มิลลิเมตรจึงจะสามารถบรรจุไม้ทงั ้ หมดได้
แต่เนื่องจากถูกกาหนดด้วยขนาดของหม้อต้ม
จึงจาเป็ นต้องสร้างตัวเตาให้มขี นาดทีส่ ามารถวางสวม
หม้อต้มได้พอดีโดยเตาทีส่ ร้างเสร็จจะมีขนาดใหญ่กว่าที่
คานวณได้ และ ใช้หลักการเดียวกันในการคานวณ หา
ขนาดส่วนประกอบอื่นๆของเตา ซึง่ จะได้เตาเผาทีม่ ขี นาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 620 มิลลิเมตร สูง 830 มิลลิเมตรและ
หม้อต้มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร สูง 500

2. หลักการออกแบบหม้อต้มใบสับปะรดระบบปิ ด
ประหยัดพลังงาน
การคานวณหาขนาดเพื่อออกแบบสร้างเตา เผา
ถ่ า นที่เหมาะสมจะใช้วิธีค านวณจากการต้ม ด้ว ยวิธีภู มิ
ั ญาชาวบ้ า น โดยชาวบ้า นเดิม ใช้ ป ริม าณฟื น เป็ น
ปญ
เชื้อเพลิงจานวน 50 กิโลกรัม ประมาณ 50 ท่อน ไม้ฟืน
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มิลลิเมตร รวมความสูงเมื่อนาหม้อต้มสวมประกอบเข้า
กับเตา เท่ากับ 1,200 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 1

รูปที่ 2 การชังน
่ ้าหนักไม้ฝืน
3.2.2 เรียงไม้ฝืนทัง้ หมด 50 กิโลกรัมลงในเตาเผา

รูปที่ 1 หม้อต้มใบสับปะรดระบบปิ ดประหยัดพลังงาน

รูปที่ 3 การเรียงไม้ลงในเตาเผา

3. วิ ธีการดาเนิ นงาน
การดาเนินการทดลองหม้อต้มใบสับปะรดระบบปิ ด
ประหยัดพลังงาน เพื่อหาประสิทธิภาพหม้อต้มทีส่ ร้างขึน้
มีวธิ กี ารดังนี้
3.1 หาข้อมูลเดิ มในการต้มใบสับปะรด
ข้อมูลเดิมในการต้มสับปะรดในแต่ละครัง้ โดยการ
สอบถามและเก็บข้อมูลจากกลุม่ สมาชิกสหกรณ์ ได้ขอ้ มูล
ในการต้มใบสับปะรด คือ ใช้หม้อต้มสแตนเลส ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร ต้มใบ
สับปะรดแต่ละครัง้ ประมาณ 40 กิโลกรัม ใช้เวลาในการ
ต้มประมาณ 4 ชัวโมง
่
โดยใช้ไม้เป็ นเชือ้ เพลิงในการต้ม
ประมาณ 50 กิโลกรัม
3.2ทดลองหาเวลาและจานวนการใช้ไม้ฟืนในการต้ม
ทาการทดลอง เพื่อหาเวลาในการต้ม เปรียบเทียบ
กับวิธกี ารต้มแบบเดิม และ ทดลองหาจานวนการใช้ไม้
ฟืนทีน่ ้อยทีส่ ดุ ทีส่ ามารถต้มใบสับปะรด ให้เปื่ อยได้ โดย
มีขนั ้ ตอนการต้มใบสับปะรดดังนี้
3.2.1 ชังไม้
่ ฟืนทัง้ หมด 50 กิโลกรัมก่อนทีจ่ ะทา
การบรรจุลงในเตาเผา

3.2.3 ใส่ใบสับปะรดจนเต็มหม้อต้ม

รูปที่ 4 การใส่ใบสับปะรดลงในหม้อต้ม
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3.2.4 นาหม้อต้มใบสับปะรดมาวางลงบนถัง เติมน้า 44 ลิตร+
โซดาไฟ 1 กิโลกรัม

3.2.7 เมื่อฟืนไหม้จนหมด(สังเกตจากควันทีไ่ ส)จึง
ปิ ดระบบไม่ให้อากาศเข้า

รูปที่ 5 การใส่น้าลงในหม้อต้ม

รูปที่ 8 การปิ ดเตาไม่ให้อากาศเข้าไปในระบบ
3.2.8 เมื่อปิ ดระบบไม่ให้อากาศเข้า รอจนเตาเย็นจึงทา
การเปิ ดเตา

3.2.5 ติดไฟหน้าเตาเมื่อไฟหน้าเตาติดแล้วให้ดนั ไฟ
เข้าไปภายในเตา

รูปที่ 9 ถ่านทีอ่ ยู่ในเตา

รูปที่ 6 การติดไฟหน้าเตา

3.2.9 นาถ่านทีไ่ ด้หลังจากการต้มแต่ละครัง้
ออกจากเตา

3.2.6 เติมใบสับปะรดทีเ่ หลือเมือ่ ผ่านการต้มไป
1ชัวโมง
่

รูปที่ 10 ถ่านทีไ่ ด้จากการต้มแต่ละครัง้

รูปที่ 7 การเติมใบสับปะรดทีเ่ หลือ
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3.3 บันทึกผลการทดลอง
การทดลองต้มใบสับปะรดทีเ่ ปื่ อยจนใช้งานได้โดย
ใช้ไม้ฟืนในการต้มครัง้ แรก 50 กิโลกรัมและลดจานวนของ
ไม้ฟืนลงครัง้ ละ 5 กิโลกรัมจนเหลือไม้ฟืนน้อยทีส่ ดุ ที่
สามารถต้มใบสับปะรดให้เปื่ อยได้ คือใช้ ไม้ฟืน 10
กิโลกรัมดังตารางที่ 1

ทดลอง มาทาการทดลองอีกสามครัง้ เพื่อ หาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ตารางที่ 2 ผลการทดลองทีม่ คี ่าต่าทีส่ ดุ ทาการทดลองอีก
สามครัง้ เพื่อหาค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ไม้ฝืน
เวลา
ถ่านไม้
ครัง้
ที่
(กิ โลกรัม)
(ชัวโมง)
่
(กิ โลกรัม)

ตารางที่ 1 ทาการทดลองหม้อต้มใบสับปะรดระบบปิ ด
และบันทึกผล
ครัง้
ไม้ฝืน
เวลา
ถ่านไม้
ที่
(กิ โลกรัม)
(ชัวโมง)
่
(กิ โลกรัม)
1
50
2.40
7.2
2
50
2.30
8.2
3
45
2.20
8.1
4
40
2.30
7.4
5

35

2.40

9.4

6

30

2.40

11

7

25

3.00

5.7

8

20

3.20

7.1

9

15

3.20

7

10

10

3.30

4.6

1
2
3

10
10
10

3.30
3.25
3.30

4.6
4.8
4.8

เฉลีย่

10

3.28

4.7

หาค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สัญลักษณ์ของตัวแปร
ดดดด ̅ ดด=ดดค่าเฉลีย่ ของตัวอย่าง
ดดดด ดด=ดดขนาดของตัวอย่าง
ดดดด ดด=ดดค่าเฉลีย่ เวลา
ดดดด ด=ดดความแปรปรวน
ดดดด ดด=ดดค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ดดดด ดด=ดดค่าความน่าจะเป็น
ดดดด ดด=ดดตัวสถิติ
ดดดด ดด=ดดค่าความคลาดเคลือ่ นสูงสุดทีส่ ามารถยอมรับได้
ดดดด ดด=ดดแทนจานวนข้อมูลทัง้ หมด
จากสูตร. = √

การหาประสิทธิภาพของหม้อต้มใบสับปะรดระบบปิ ด
ทาได้จ ากการสังเกตลัก ษณะของใบสับ ปะรดว่ า อยู่ใ น
สภาพเปื่ อยยุ่ยขณะต้มใช้น้ าจานวน 44 ลิตร ใบสับปะรด
จานวน 40 กิโลกรัมโซดาไฟจานวน 1 กิโลกรัม เวลาทีใ่ ช้
ในการต้มใบสับปะรดให้เปื่ อยใช้เวลาไม่เกิน 3 ชัวโมง
่
30
นาทีจากใบสับปะรดดิบทีใ่ ส่ 40 กิโลกรัมจะได้ใยสับปะรดที่
บีบน้ าออกประมาณ 17 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ต้มใบสับปะรดแบบเดิมจะสูญเสียไม้ฟืน 100 เปอร์เซ็นต์
แต่ เมื่อเทียบกับ หม้อต้มใบสับปะรดระบบปิ ด จะได้
ถ่ านไม่ น้อยกว่า 4.6 กิโลกรัม ขึ้น อยู่กบั ปริมาณและ
ประเภทของไม้ฟืน
3.4 หาจานวนครังในการทดลอง
้
ในการหาจ านวนครั ง้ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองต้ ม ใบ
สับ ปะรดด้ ว ยหม้ อ ต้ ม ใบสับ ปะรดระบบปิ ด ประหยัด
พลังงานโดยการนาผลการทดลองที่มคี ่าต่ าทีส่ ุด จากการ

∑

แทนค่า
=√
= 0.247
หาค่า จากการต้มใบสับปะรดจานวน 3 ค่า
จากสูตร

=

√

= 1.96
√
= 0.28
จากการต้มใบสับปะรดจานวน 3 ครัง้ พบว่ามีค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.247 โดยการประมาณค่าขนาดตัวอย่างทีค่ วามเชื่อมัน่
95% และกาหนดความคลาดเคลื่อ น 10% จะได้ข นาดตัว อย่ างที่
เหมาะสมจึงนาไปคานวณได้ดงั นี้
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แบบเดิมประมาณ 30 นาทีโดยไม่ตอ้ งคอยเฝ้าตลอดเวลา
เหมือนกับการต้มด้วยวิธเี ดิม

เมือ่

จากสูตร

จะได้

=[

5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ควรตัดไม้ฝืนทิง้ ไว้ เป็ นเวลา ไม่น้อยกว่า
2 เดือนเพื่อให้ไม้แห้งสนิท
5.2.2 ควรระวังความร้อนขณะปฏิบตั งิ าน เพราะ
ตัวถังด้านนอกมีความร้อนสูง
5.2.3 ควรระวังในการใส่โซดาไฟลงในน้า เพราะ
โซดาไฟมีฤทธิกั์ ดกร่อนควรสวมถุงมือและแว่นตาในขณะ
ทดลอง

] (
]

=[
= 2.989 ครัง้

หาค่าเฉลีย่ เวลาการทางานของหม้อต้มใบสับปะรดระบบปิด
จากสูตร

=

ค่าเฉลีย่ เวลา

=

N

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ร ับ การสนั บ สนุ น จาก โครงการวิจ ัย
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ 2557
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

=
=
ชัวโมง
่
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าทาการทดลอง 3 ครัง้ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน95%
่
เพียงพอสาหรับการทดสอบหาเวลาในการต้มใบสับปะรดโดยใช้
หม้อต้มใบสับปะรดระบบปิดประหยัดพลังงาน
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4. ผลการทดลอง
ผลการทดลองต้มใบสับปะรด จากการทดลองต้มโดยใช้
ไม้ฟืนตัง้ แต่ 50 กิโลกรัม และ ลดจานวนของไม้ฟืนลงครัง้
ละ 5 กิโลกรัม จนเหลือไม้ฟืนน้ อยที่สุด ที่สามารถต้มใบ
สับปะรดให้เปื่ อยได้คอื ใช้ไม้ฟืน 10 กิโลกรัมและใช้เวลาใน
การต้มน้อยที่สุด 2 ชัวโมง
่
20 นาที และผลพลอยได้จาก
การต้มใบสับปะรดจะได้ถ่านไม้จากการต้มแต่ละครัง้ ประมาณ
4.6 ถึง 11 กิโลกรัม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ประเภทของไม้ฟืนทีใ่ ช้
ในการต้มแต่ละครัง้
5. สรุปผลการทดลองและเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง
การทดลองต้ม โดย ใช้หม้อต้มใบสับปะรดระบบปิ ด
ประหยัดพลังงาน จะใช้ไม้ฟืนน้อยทีส่ ดุ ทีส่ ามารถต้ม ใบ
สับปะรด ให้เปื่ อยได้ คือ ใช้ไม้ฟืน 10 กิโลกรัม เมื่อเทียบ
กับวิธเี ดิมในการต้ม จะสูญเสียไม้ทงั ้ หมด ประมาณ 50
กิโลกรัม นอกจากนัน้ การต้ม โดย ใช้หม้อต้มใบสับปะรด
ระบบปิ ด ยังได้ถ่านไม้ในการต้ม แต่ละครัง้ ประมาณ 4.6 ถึง
11 กิโลกรัม และ ใช้เวลาน้อยกว่า การต้มใบสับปะรด
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การประยุกต์ใช้ทฤษฎี AHP ในการเลือกใช้เปลือกอาคาร อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
และระบบประกอบอาคาร กรณี ศึกษาร้านสะดวกซื้อ
Application of AHP in the selection of the building envelope, energy saving
equipment and building system Case study convenience stores.
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางการเลือกใช้เปลือกอาคาร อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและ
ระบบประกอบอาคารของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาธาราสแคร์ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงลาดับชัน้ (Analytic Hierarchy Process) ในการเปรียบเทียบข้อมูลของเปลือกอาคาร อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน และระบบประกอบอาคารของร้านสะดวกซือ้ ประหยัดพลังงาน และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมกับร้านสะดวกซื้อ
ทัวไป
่
จากการศึกษาผู้วิจยั สามารถกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ที่มีอานาจในการตัดสินใจในการเลือกใช้เปลือกอาคาร
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และระบบประกอบอาคาร โดยมีการให้คะแนนน้ าหนักความสาคัญจากแบบประเมิน ผล
ประเมินจากผูป้ ระเมินทัง้ 5 ท่าน พบว่าการเลือกใช้เปลือกอาคารประเภทกระจก มีผลการเลือกใช้กระจกฉนวนความ
ร้อนมีค่าลาดับความสาคัญเท่ากับ 0.75 และประเภทฝ้ามีผลการเลือกใช้ฝ้าฉาบเรียบแบบฉนวนความร้อน มีค่าลาดับ
ความสาคัญเท่ากับ 0.61 และการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและระบบประกอบอาคาร ประเภทหลอดไฟฟ้ามีผล
การเลือกใช้หลอด Light Emitting Diode มีค่าลาดับความสาคัญเท่ากับ 0.72 ประเภทเครื่องปรับอากาศมีผลการ
เลือกใช้เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ มีค่าลาดับความสาคัญเท่ากับ 0.79 และประเภทตู้แช่แบบเปิ ดหน้ามีผล
การเลือ กใช้ตู้แ ช่ แ บบเปิ ด หน้ า ระบบคอยล์ร้อ นแบบรวมศูน ย์มีค่ า ล าดับ ความส าคัญ เท่ า กับ 0.79 จากค่ า ลาดับ
ความสาคัญทีไ่ ด้ทาให้ทราบถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ทเ่ี หมาะสมทีส่ ดุ และทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประหยัด
พลัง งานของอุป กรณ์ ประหยัดพลัง งาน และระบบประกอบอาคารที่มีค่า ลาดับความสาคัญ สูงที่สุด เพื่อเป็ นข้อมูล
สนับสนุนผลการหาค่าลาดับความสาคัญ ดังนัน้ ผลการวิจยั สามารถนามาเป็ นแนวทางหรือต้นแบบทีช่ ่วยในการตัดสินใจ
ในการเลือกใช้เปลือกอาคาร อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และระบบประกอบอาคาร ของร้านสะดวกซือ้ อื่นๆได้
คาหลัก : กระบวนการตัดสินใจเชิงลาดับชัน้ ลาดับความสาคัญ เปลือกอาคาร
Abstract
This study aimed to investigate the selection the building envelope, energy saving equipment and
building system for convenience stores. By the application of decision theory with the Analytic Hierarchy
Process: (AHP) to compare data of the building envelope, energy saving equipment and building system of
convenience stores energy saving and environmentally friendly with convenience stores general.
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From this study, the researchers can define the sample. The authority to decide on the selection the
building envelope, energy saving equipment and building system of the weight a priority score out of
assessment form. The study evaluated assessment of the 5 persons found that the selection the building
envelope, Type of glass has the result of select insulation glass a priority value is 0.75. Type of ceiling has
the result select ceiling insulation a priority value is 0.61. The selection the energy saving equipment and
building system, Type of bulb has the result select of Light Emitting Diode a priority value is 0.72. Type of air
conditioner has the result select of Inverter air conditioning system a priority value is 0.79. Type of freezer
open show case has the result of select Freezer open show case chillers System a priority value is 0.79. The
priority to be to indicate of the most suitable products, and the researcher analyzed the energy saving
equipment and building system has the highest priority. The data support the finding value priorities.
Therefore, the findings can take as a guide or template that decisions made in the selection of the building
envelope, energy saving equipment and building system of other convenience stores.
Keywords : Analytic Hierarchy Process Priority Rating Building envelope
ร้ า นค้ า ป ลี ก ประ ห ยั ด พ ลั ง งา นแ ละ เป็ นมิ ต รต่ อ
1. บทนา
สิง่ แวดล้อมตามแนวทางของสถาบันอาคารเขียวไทย
ป ัจ จุ บั น วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์ ท า ง พ ลั ง ง า น แ ล ะ
ผลกระทบที่ทาให้เกิดปญั หาวิกฤตการณ์ทาง
สิง่ แวดล้อมเพิม่ ทวีความรุนแรงมากขึน้ เนื่องจากความ
พลัง งานและสิ่ง แวดล้ อ ม มาจากความต้ อ งการใช้
ต้องการในการใช้พลังงานของมนุ ษย์เพิม่ สูงขึน้ อย่างไม่
พลังงานของมนุษย์ แนวคิดในการลดใช้พลังงานในร้าน
รูจ้ บ ในขณะทีแ่ หล่งพลังงาน ถ่านหิน ก๊าซ น้ ามัน มีอ ยู่
สะดวกซือ้ แบ่งออกเป็ น 3 ปจั จัย คือ
อย่ า งจ ากัด และการพัฒ นาพลัง งานทดแทนยัง ไม่
1. การปลูกจิตสานึกให้กบั พนักงาน เป็ นการ
สามารถตอบสนองความต้องการพลังงานของมนุ ษย์ท่ี
จัดอบรมณ์พฤติกรรมความเสียงทีก่ ่อให้เกิดการสูญเสีย
เพิ่ ม ขึ้ น ได้ ใ นเวลาอัน ใกล้ ส่ ง ผลให้ ทุ ก ภาคส่ ว นที่
พลังงาน แต่ผลที่คาดว่าจะได้รบั อาจมีความไม่แน่ นอน
เกี่ย วข้อ งมีก ารตระหนั ก ถึง การอนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งานและ
สูง อาจเนื่องจากภาระการทางาน และการเปลีย่ นแปลง
สิง่ แวดล้อม
ของบุคลากร ทาให้ขาดการสื่อสารของแนวทางการลด
[1] สถาบันอาคารเขียวไทยเป็ นสถาบันหนึ่งที่
ใช้พลังงานได้ และอาจเปรียบเสมือนการนาหลักเกณฑ์
แสดงความรับ ผิดชอบต่ อปญั หาของโลกในปจั จุบนั ที่
หรือ ข้อ บังคับ ในการท างานให้พนัก งานปฏิบ ัติห น้ า ที่
ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางพลังงานและสิง่ แวดล้อม
เพิม่ มากขึน้ เพราะในปกติแล้วลักษณะงานบริการทีเ่ น้น
จัดตัง้ ขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ให้มกี ารพัฒนามาตรฐานทาง
ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ของลู ก ค้ า ซึ่ ง เป็ น งานหลัก ที่
วิชาการและวิช าชีพทางสถาป ตั ยกรรม ทางด้านการ
พนักงานได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเคร่งครัด
ออกแบบ การจัดการอาคารประหยัดพลังงาน และการ
2. ระบบเปลือ กอาคาร ส าหรับ งานวิ จ ัย นี้
ก่อสร้า ง โดยการร่วมมือกันระหว่า ง วิศ วกรรมสถาน
หมายถึง กระจก ฝ้า ซึง่ เป็ นตัวแปรในการช่วยลดการ
แห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ก ับ สมาคม
ส่ง ผ่ า นความร้อ นจากภายนอกสู่ภ ายในอาคาร เพิ่ม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ความสามารถในการต้านทานความร้อน ช่วยลดภาระ
บริษทั ซีพอี อลล์ จากัด มหาชน เป็ นบริษทั ทีม่ ี
การทางานของอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านสะดวกซื้อ ทา
การขยายตัวของภาคธุจ กิจ ค้า ปลีก เพิ่มมากขึ้น อย่ า ง
ให้อุปกรณ์และระบบประกอบอาคารทางานได้อย่างเต็ม
ต่อเนื่อง จึงส่งผลให้มกี ารใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึน้ ซึ่ง
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ การเลือกใช้เปลือกอาคารเป็ นปจั จัย
ค่าพลังงานงานไฟฟ้าเป็ นภาระค่า
สาคัญทีท่ าให้เกิดการลดใช้พลังงาน
ใช้จ่ายอันดับต้นๆของร้านสะดวกซื้อ ดังนัน้ บริษัทซีพี
3. อุปกรณ์และระบบประกอบอาคาร สาหรับ
ออลล์ จ ากัด มหาชน จึง มีแ นวคิด ในการออกแบบ
งานวิจ ัย นี้ ห มายถึง หลอดไฟฟ้ า เครื่อ งปรับ อากาศ
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และตู้ แ ช่ แ บบเปิ ดหน้ า เนื่ องด้ ว ยร้ า นสะดวกซื้ อ
ให้บริการตลอด 24 ชัวโมง
่
อุปกรณ์ และระบบประกอบ
อาคารภายในร้านสะดวกซื้อจึงเป็ นเหตุผลสาคัญของ
การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า การน าความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้ตรงกับความต้องการในการ
ลดการใช้พลังงานขององค์กร จึงเป็ นแนวทางทีส่ ามารถ
ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการวิเ คราะห์ข้อ มู ล ที่ก ล่ า วมาเบื้อ งต้ น
แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์และระบบประกอบอาคารในร้าน
สะดวกซื้อเป็ นสาเหตุหลักในการใช้พลังงาน ผู้วิจยั จึง
เลือกศึกษาแนวทางการเลือกใช้เปลือกอาคารเพื่อเป็ น
ตัวช่วยสนับสนุ นการประหยัดพลังงาน และศึกษาแนว
ทางการเลือกใช้อุปกรณ์ ประหยัดพลังงาน และระบบ
ประกอบอาคารทีเ่ ป็ นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการช่วย
ลดการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ท ฤษฎีก าร
ตั ด สิ น ใ จ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง ล า ดั บ ชั ้ น
(Analytic Hierarchy Process) ในการเปรียบเทียบ
ข้อมูลของเปลือกอาคาร อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และ
ระบบประกอบอาคารของร้านสะดวกซื้อ โดยงานวิจยั นี้
มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาการเลือ กใช้เ ปลือ กอาคาร
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและระบบประกอบอาคารของ
ร้านสะดวกซื้อ อันจะนาไปสู่การประหยัดพลังงานและ
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
2. เอกสารและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
AHP [2] เป็ นกระบวนการทางทฤษฎี Multiple
Criteria Decision Making ทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุด
เพราะเป็ น กระบวนการที่ช่ว ยตัดสินใจธรรมชาติของ
มนุ ษย์ AHP จะแบ่งองค์ประกอบของปญั หาทัง้ ทีเ่ ป็ น
รูปธรรมและนามธรรมออกเป็ นส่วนๆ แล้วจัดให้อยู่ใน
รูปของแผนภูมลิ าดับขัน้ จากนัน้ ก็ทาการกาหนดตัวเลข
ทีเ่ กิดจากการเปรียบเทียบความสาคัญของแต่ละปจั จัย
เพื่อดูว่าปจั จัยหรือทางเลือกใดทีม่ ลี าดับความสาคัญสูง
ั หาอย่ า งไร
ที่สุ ด และมีอิท ธิพ ลต่ อ ผลของการแก้ป ญ
ขัน้ ตอนการประยุกต์ทฤษฎี AHP จานวน 4 ขัน้ ตอนคือ
1. การสลายปญั หาทีซ่ บั ซ้อน (Decomposition)
ให้อยู่ในรูปของแผนภูมโิ ครงสร้างเป็ นลาดับขัน้ แสดงดัง
รูปที่ 1

2. การหาลาดับความสาคัญ (Prioritization) ทา
การเปรีย บเทีย บความสาคัญ ทีละคู่ (Pair Wise
Comparisons)
3. การสังเคราะห์ (Synthesis) ทาการพิจารณา
จากล าดับ ความส าคัญ ทัง้ หมด แล้ว เปรีย บเทีย บว่ า
ทางเลือกใดควรได้รบั คัดเลือก
4. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของทางเลือกที่มี
ต่อปจั จัยในการวินิจฉัย (Sensitivity Analysis) ทาการ
ทดสอบเพื่อ พิจ ารณาว่ าเมื่อข้อมูลมีก ารเปลี่ยนแปลง
หรือไม่

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างแผนภูมลิ าดับชัน้ AHP

ผู้วิจ ัย ได้ท าการศึก ษางานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การน า
เทคนิค AHP ไปประยุกต์ใช้พบว่า AHP สามารถ
น าไปใช้ ก ั บ การศึ ก ษาการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ ก ั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ เ ป็ นไปตามมาตรฐาน
กรณีศกึ ษาบริษทั ผลิตกระดาษถ่ายเอกสาร [3] โดยทา
การวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) ร่วมกับ AHP
ท าให้ ส ามารถก าหนดชนิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นการสร้ า ง
มูลค่าเพิม่ ให้กบั ม้วนกระดาษถ่ายเอกสาร 80แกรมที่มี
คุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามมาตรฐานได้ นอกจากนี้ AHP
ยังได้ถูกนาไปใช้ประเมินผลแบบสอบถามของการใช้
เครื่องมือชีว้ ดั [4] สาหรับการตัดสินใจเลือกภาควิชา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าผลทีไ่ ด้ตรง
ตามสถิตกิ ารเลือกภาควิชาทีผ่ ่านมาในแต่ละปี ในทีน่ ้ีจงึ
สามารถสรุ ปได้ว่าเครื่องมือที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อการนาไปใช้งาน
3.การดาเนิ นงานวิ จยั และเก็บข้อมูล
3.1 วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั นี้จะเริม่ จากการดาเนินการศึกษาทฤษฎี
และบทความที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด วิธกี ารประยุกต์ใช้
AHP เพื่อเป็ นตัวกาหนดกรอบแนวคิดของงานวิจยั
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จากนั น้ ท าการแบ่ ง กลุ่ ม ประเภทเปลือ กอาคารและ
อุปกรณ์ -ระบบประกอบอาคาร โดยพิจารณาจากการ
ออกแบบร้านค้าปลีกประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมตามแนวทางของสถาบันอาคารเขียวไทย
แล้วทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ใน
การประกอบการพิจารณาคัดเลือกปจั จัยทีค่ าดว่าน่าจะมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการตั ด สิ น ใจในการจั ด ล าดั บ
ความส าคัญ ในการตัด สิน ใจ เมื่อ ได้ข้อ มู ลดัง กล่ า ว
เบือ้ งต้นแล้วจึงทาการสร้างตารางแบบฟอร์มสาหรับการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่จะทาการจัดเก็บจะเป็ น
ข้อมูลหลักทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อทาการ
คัด แยกและจัด ประเภทของป จั จัย ที่ท าให้ ป ระหยัด
พลังงาน ในร้านสะดวกซือ้

แบบฟอร์ ม การส ารวจข้อ มู ล ถู ก จัด ท าหลัง จาก
พิจ ารณาหลัก เกณฑ์ ท่ีมีผ ลโดยตรงต่ อ รู ป แบบของ
ทางเลือกในการประหยัดพลังงาน ประกอบด้วย สาม

ส่วน คือ
3.6.1 การสอบถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบฟอร์มและคาชี้แจงต่างๆ
3.6.2
ข้ อ มู ล ประเภททางเลื อ กของวิ นิ จ ฉั ย
เปรียบเทียบน้าหนักของทางเลือก
3.6.3 ข้อมูลประเภทเปลือกอาคาร อุปกรณ์ และ
การวินิจฉัยเปรียบเทียบน้าหนักความสาคัญของ
หลักเกณฑ์
4. การวิ เคราะห์ข้อมูล
4.1 ส่วนที่ 1 ผลการหาลาดับความสาคัญของ
เปลื อ กอาคาร จากคะแนนการเปรีย บเทีย บการ
เลือกใช้เปลือกอาคาร เมื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์โดย
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจด้ ว ยวิ ธี ก าร
วิเคราะห์เชิงลาดับชัน้ (Analytic Hierarchy Process)
ดังตารางที่ 1
4.2 ส่วนที่ 2 ผลการหาลาดับความสาคัญของ
อุ ป กรณ์ ป ระหยัด พลัง งาน และระบบประกอบ
อาคาร
จากคะแนนการเปรีย บเทีย บการ
เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและระบบประกอบ
อาคาร เมื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการตัดสินใจด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เชิงลาดับชัน้
(Analytic Hierarchy Process) ดังตารางที่ 2

3.2 การวางแผนการออกแบบวิ ธีการสารวจ
3.2.1 หลักการของ AHP ที่ใช้สารวจข้อมูล
สาหรับการสารวจผู้ศกึ ษาได้ทาการจัดแบ่งข้อมูล
และคัดเลือกผูม้ คี วามรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ
ั หาที่ท าการ
เฉพาะด้า นให้ต รงกับ เป้ าหมายหรือ ป ญ
วิเคราะห์
3.2.2 ชนิดของข้อมูลที่รวบรวม
ชนิ ด ของข้อ มูลที่เ ก็บ รวบรวมแบ่ ง ออกเป็ น สาม
ส่ ว น คื อ ข้ อ มู ล ทั ว่ ไป ข้ อ มู ล จ า กการวิ นิ จ ฉั ย
เปรียบเทียบน้ าหนักความสาคัญของหลักเกณฑ์ และ
ข้อมูลจากการวินิจฉัยเปรียบเทียบน้าหนักของทางเลือก
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลในส่วนที่หนึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มี
อยู่ แ ล้ ว ส่ ว นข้ อ มู ล ส่ ว นที่ ส องได้ จ ากการสั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกองค์กร
3.4 การคัดเลือกตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ
การวิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การประหยั ด พลั ง งานและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งร้ า น
สะดวกซื้อ โดยพนักงานที่มีความชานาญ มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านพลังงาน และมีประสบการณ์สูง จานวน 5 คน
3.6 แบบฟอร์มการสารวจข้อมูล
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ตารางที่ 1 ผลการหาลาดับความสาคัญของเปลือกอาคาร
องค์ประกอบของ
กระจก
0.16
0.84
0.16

ประเภทกระจก
ความใสของ
กระจก
0.21
0.43
0.57
ประเภทฝ้ า

การป้ องกัน
ความร้อน
0.43
0.87
0.13

เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจ

การสะท้อนแสง

ฉนวนความร้อน

รูปลักษณ์

ราคา

น้าหนักความสาคัญ
ฝ้าฉาบเรียบแบบฉนวนความร้อน
ฝ้าแบบโครงรูปตัวที

0.17
0.31
0.69

0.46
0.67
0.33

0.16
0.60
0.40

0.21
0.71
0.29

เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจ
น้าหนักความสาคัญ
กระจกฉนวนความร้อน
กระจกใส

ตารางที่ 2 ผลการหาลาดับความสาคัญของอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และระบบประกอบอาคาร
ประเภทหลอดไฟฟ้ า
หลักการ
เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจ
ความส่องสว่าง
กาลังไฟฟ้ า
ทางาน
น้าหนักความสาคัญ
0.09
0.19
0.19
หลอด Light Emitting Diode
0.87
0.40
0.85
หลอดฟลูออเรสเซนต์
0.13
0.60
0.15

ราคา
0.20
0.74
0.26

ลาดับ
ความสาคัญ
0.75
0.25
ลาดับ
ความสาคัญ
0.61
0.39

ลาดับ
ความสาคัญ

0.23
0.64

อายุการใช้
งาน
0.30
0.86

0.36

0.14

0.28

ราคา

0.72

ประเภทเครื่องปรับอากาศ
เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจ
น้าหนักความสาคัญ
เครือ่ งปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์
เครือ่ งปรับอากาศระบบธรรมดา

เกณฑ์ที่ใช้ในการ
ตัดสิ นใจ
น้าหนักความสาคัญ
ตูแ้ ช่แบบเปิดหน้าระบบ
คอยล์รอ้ นแบบรวมศูนย์
ตูแ้ ช่แบบเปิดหน้าระบบ
คอยล์รอ้ นแบบธรรมดา

ประสิ ทธิ ภาพการทา
ความเย็น
0.27
0.74
0.26

ความสิ้ นเปลือง
พลังงานไฟฟ้ า
0.24

ระบบควบคุม
เครื่องปรับอากาศ

ลักษณะการ
ติ ดตัง้

ราคา

อายุการใช้
งาน

ลาดับ
ความสาคัญ

0.18
0.84
0.16

0.14
0.79
0.21

0.17
0.74
0.26

0.23
0.87
0.13

0.79
0.21

ประเภทตู้แช่แบบเปิ ดหน้ า
พืน้ ที่ในการ
ระบบ
ติ ดตัง้
คอมเพรสเซอร์
0.10
0.23

ลาดับ
ความสาคัญ

0.16

อายุการใช้
งาน
0.27

ราคา

0.69

0.82

0.83

0.74

0.87

0.79

0.31

0.18

0.17

0.26

0.13

0.21

4.3 ส่วนที่ 3ผลการประหยัดพลังงานของร้าน
สะดวกซื้อกรณี ศึกษา

จากการเปรียบเทียบข้อมูลประหยัดพลังงาน
ของร้านสะดวกซื้อประหยัดพลังงาน และเป็ นมิตรต่ อ
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0.61 มีผลการเลือกใช้ฝ้าแบบโครงรูปตัวที ทีม่ คี ่าลาดับ
ความส าคัญ เท่ า กับ 0.39 และการเลือ กใช้อุ ป กรณ์
ประหยัดพลังงานและระบบประกอบอาคารประเภท
หลอดไฟฟ้า มีผลการเลือกใช้หลอด Light Emitting
Diode ที่มีค่ า ล าดับ ความส าคัญ ความส าคัญ เท่ า กับ
0.72 มีผ ลการเลือ กใช้ห ลอดฟลูอ อเรสเซนต์ ที่มีค่ า
ลาดับความสาคัญความสาคัญเท่ากับ 0.28 ประเภท
เครื่องปรับอากาศมีผลการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ
ระ บ บ อิ น เว อร์ เ ต อร์ ที่ มี ค่ า ล า ดั บ ค ว าม ส า คั ญ
ค ว า ม ส า คั ญ เ ท่ า กั บ 0 . 7 9 มี ผ ล ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้
เครื่ อ งปรั บ อากาศระบบธรรมดา ที่ มี ค่ า ล าดั บ
ความสาคัญความสาคัญเท่ากับ 0.21 และประเภทตู้แช่
แบบเปิ ดหน้า มีผลการเลือกใช้ตูแ้ ช่แบบเปิ ดหน้าระบบ
คอยล์ ร้ อ นแบบรวมศู น ย์ ที่มีค่ า ล าดับ ความส าคัญ
ความสาคัญ เท่ากับ 0.79 มีผลการเลือกใช้ตู้แช่แบบ
เปิ ด หน้ า ระบบคอยล์ร้อ นแบบธรรมดา ที่มีค่ า ลาดับ
ความสาคัญความสาคัญเท่ากับ 0.21
จากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจด้วย
วิธีก ารวิเคราะห์เชิง ลาดับชัน้ (Analytic Hierarchy
Process) ในการเลือ กใช้เ ปลือ กอาคาร อุ ป กรณ์
ประหยัดพลังงาน และระบบประกอบอาคารของร้าน
สะดวกซือ้ นัน้ ได้รบั การประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ และผู้
ที่เกี่ยวข้อง ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ ทัง้ ในมุมมอง
ของการประหยัด พลัง งาน ประสิท ธิภาพการท างาน
ราคา และความคุ้ม ทุ น จึง ท าให้มีผ ลการประเมิน ที่
แตกต่ า งกัน แต่ ผ ลที่ไ ด้ผ่ า นการตรวจสอบค่ า ความ
สอดคล้อ งของข้อ มูล มีก ารวิเ คราะห์ข้อ มูลประหยัด
พลังงาน เพื่อช่วยสนับสนุ นการตัดสินใจมากขึน้ จึงทา
ให้ผ ลที่ไ ด้สามารถเป็ น แนวทางหรือ ต้น แบบในการ
ตัด สิน ใจเลื อ กใช้ เ ปลือ กอาคาร อุ ป กรณ์ ป ระหยัด
พลังงาน และระบบประกอบอาคารได้
6. เอกสารอ้างอิ ง
[1] สถาบันอาคารเขียวไทย. คู่มอื สาหรับเกณฑ์การ
ประเมิณความยังยื
่ นทางพลังงานและสิง่ แวดล้อมไทย,
สถาบัน อาคารเขีย วไทย สถาบัน เทคโนโลยีป้ อ งกัน
ประเทศ (องค์การมหาชน). (2555).
[2] วิฑรู ย์ ตันศิรคิ งคล.AHP กระบวนการตัดสินใจที่
ได้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ ในโลก, กรุงเทพฯ:กราฟฟิค

สิง่ แวดล้อมกับร้านสะดวกซือ้ ทัวไปในส่
่
วนของอุปกรณ์
้
พบว่า หลอดไฟฟา Light Emitting Diode มีผลการ
ประหยัด ค่ า พลัง งานไฟฟ้ ามากกว่ า หลอดฟลูอ อเรส
เซนต์1,322กิโลวัตต์-ชัวโมงต่
่
อเดือน หรือประหยัดกว่า
ร้อยละ 33 คิดเป็ นจานวนเงินประหยัดได้เท่ากับ 4,376
บาทต่ อ เดือ น และมีร ะยะเวลาคืน ทุ น ประมาณ 3ปี
เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์มผี ลการประหยัด
ค่ า พลัง งานไฟฟ้ ามากกว่ า เครื่อ งปรับ อากาศระบบ
ธรรมดา 863 กิโลวัตต์-ชัวโมงต่
่
อเดือน หรือประหยัด
กว่าร้อยละ 25 คิดเป็ นจานวนเงินประหยัดได้เท่ากับ
2,855 บาทต่อเดือน และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5
ปี และตูแ้ ช่แบบเปิ ดหน้าระบบคอยล์รอ้ นแบบรวมศูนย์
มีผลการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้ามากกว่าตู้แช่แบบ
เปิ ดหน้าระบบคอยล์ร้อนแบบธรรมดา 295 กิโลวัตต์ชัวโมงต่
่
อเดือน หรือประหยัดกว่าร้อยละ 8 คิดเป็ น
จานวนเงินประหยัดได้เท่ากับ 977 บาทต่อเดือน และ
เนื่องจากมีเงินลงทุนที่ต่ ากว่าทาให้ระยะเวลาคืนทุ น
เป็ นศูนย์
5. สรุปผลการเปรียบเทียบ
จากกลุ่มตัวอย่างทัง้ ทีม่ อี านาจในการตัดสินใจทัง้ 5
ท่าน ดังนี้
1. PM โครงการประหยัดพลังงาน
2. เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิจยั และพัฒนาอุปกรณ์
3. นักวิชาการด้านพลังงาน
4. เจ้าหน้าทีโ่ ครงการประหยัดพลังงาน
5. นักวิจยั โครงการประหยัดพลังงาน
โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจด้วย
วิธีก ารวิเคราะห์เชิง ลาดับชัน้ (Analytic Hierarchy
Process) ในการเปรียบเทียบข้อมูลของเปลือกอาคาร
อุปกรณ์ ประหยัดพลังงาน และระบบประกอบอาคาร
ของร้านสะดวกซื้อประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรต่ อ
สิง่ แวดล้อมเปรียบเทียบกับร้านสะดวกซือ้ ทัวไป
่ พบว่า
การเลือ กใช้เ ปลือ กอาคารประเภทกระจก มีผ ลการ
เลื อ กใ ช้ ก ระ จ กฉ นว นคว าม ร้ อ น ที่ มี ค่ า ล า ดั บ
ความสาคัญความสาคัญเท่ากับ 0.75 ผลการเลือกใช้
กระจกใส ที่มคี ่าลาดับความสาคัญความสาคัญเท่ากับ
0.25 และประเภทฝ้ า มีผลการเลือ กใช้ฝ้า ฉาบเรีย บ
แบบฉนวนความร้อน ที่มคี ่าลาดับความสาคัญเท่ากับ
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Utilization of factorial design of experiments to biodiesel production from
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บทคัดย่อ
ในงานวิจยั นี้เป็ นการพัฒนากระบวนการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลทีส่ งั เคราะห์จากน้ ามันกากหมูดว้ ยสภาวะ
การทดลองทีเ่ หมาะสมโดยการนาน้ามันกากหมูมาผ่านขัน้ ตอนการเปลีย่ นให้เป็ นน้ามันไบโอดีเซลและทาการศึกษา
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อปฏิกริ ยิ าทรานส์เอสเทอร์รฟิ ิ เคชันโดยใช้
่
ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าวิวธิ พันธ์ในการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลด้วย
4
วิธกี ารออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล (2 ) ได้แก่ อัตราส่วนเมทานอล อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า และเวลา
สาหรับปริมาณผลผลิตน้ามันไบโอดีเซลทีท่ าการผลิตได้จะถูกนาไปทดสอบคุณลักษณะเฉพาะทัง้ ทางกายภาพและ
ทางเคมี ได้แก่ จุดวาบไฟ ปริมาณกรดไขมันอิสระ ค่าความหนืด ค่าความถ่วงจาเพาะ และจุดขุ่น จากผลการ
ทดลองปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 ( = 0.05) พบว่า ในกระบวนการผลิต
น้ามันไบโอดีเซลจะขึน้ อยู่กบั ปจั จัยทัง้ 4 ปจั จัย สภาวะทีเ่ หมาะสมของน้ามันไบโอดีเซลทีท่ าการผลิตจะถูกนาไปใช้
งานกับเครื่องยนต์ดเี ซลรอบต่าด้วยการควบคุมระดับปจั จัย คือ ค่าจุดวาบไฟ โดยการเลือกใช้ปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิ เคชัน่ คือ อัตราส่วนเมทานอล 7.8 %โดยน้ าหนัก อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยากรด
3.5 %โดยน้ า หนัก และเวลา 1.1 ชัว่ โมง สาหรับ ปฏิกิริย าทรานส์เ อสเทอร์ริฟิ เ คชัน่ คือ อัต ราส่ว นเมทานอล
5 %โดยน้ าหนัก อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าเบส 1 %โดยน้ าหนัก และเวลา 0.6 ชัวโมง
่
ตามลาดับ
คาหลัก ไบโอดีเซล, ปฏิกริ ยิ าทรานส์เอสเทอร์รฟิ ิเคชัน,
่ การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล 2k
Abstract

This research has experimentally developed a procedure for waste lard oil synthesis
by using suitable conditions of biodiesel production. Pretreated waste lard oil was converted
to biodiesel by reaction of catalyzed transesterification. Designs of experiment (24) were
used to study the effects of the process variables on the biodiesel production such as
reaction methanol ratio, temperature, catalyst concentration and reaction time. The biodiesel
production was characterized by chemical and physical properties such as flash point,
fatty acid, viscosity, specific gravity and cloud point. Results obtained the factor of produce
biodiesel was significant ( = 0.05), which allowed that the biodiesel production depended
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on 4 factors. Optimizations of biodiesel production were carried out with diesel engine.
Optimum condition was flash point. The experiments were collected in the following
condition: 7.8 %wt methanol, 70 °C, 3.5%wt (acid) and reaction time 1.1 h for esterification
reaction and 5.8%wt methanol, 70 °C, 1%wt (base) and reaction time 0.6 h, for
transesterification.
Keywords: Biodiesel, transesterification, factorial design of experiment 2k
1. บทนา

กากหมูท่เี หลือจากกระบวนการในการผลิตแคบหมู ด้วย
การศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่ อปฏิกิรยิ าทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน่ โดยใช้ตัวเร่ งปฏิกิริยาวิวิธ พัน ธ์ ในการผลิตน้ ามัน
ไบโอดี เ ซลด้ ว ย วิ ธี ก ารออกแ บบการท ดลองเชิ ง
แฟคทอเรียล (2k)

อาหารพื้นเมืองที่คนภาคเหนือหรือชาวล้านนา
นิยมบริโภคและเป็ นนวัตกรรมการถนอมอาหารทีเ่ กิดจาก
ภูมปิ ญั ญาชาวบ้านทีส่ บื ทอดกันมาเป็ นเวลาช้านานตัง้ แต่
อดีตจนถึงปจั จุบนั เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารทีแ่ พร่หลายและ
เป็ นทีร่ จู้ กั มีจาหน่ายทัวไปนิ
่ ยมซือ้ -ขายเป็ นของฝาก และ
นิยมนาไปรับประทานเป็ นเครื่องเคียงกับอาหาร อีกทัง้ ยัง
เป็ นสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) คือ แคบหมู
ซึ่งในเขตบริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือนิยมทาผลิตภัณฑ์
แคบหมูในระดับวิสาหกิจชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กเพื่อส่งออกทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ แต่
เนื่องจากกระบวนการในการทาผลิตภัณฑ์แคบหมูของ
ผูผ้ ลิตบางรายยังไม่ได้มาตรฐานอันสืบเนื่องมาจากหลาย
สาเหตุทส่ี าคัญในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะของเสียที่
เกิดหลังจากกระบวนการผลิต ได้แก่ น้ ามันที่เหลือจาก
การทอด กากมันหมูทเ่ี หลือจากการทาผลิตภัณฑ์แคบหมู
ซึง่ เป็ นผลกระทบกับสิง่ แวดล้อม
ในป จั จุ บ ัน นี้ ไ ด้ มีก ารน าน้ า มัน ที่เ หลือ ใช้จ าก
กระบวนการทอดมาใช้ผลิตเป็ นน้ ามันไบโอดีเซลสาหรับ
เป็ นพลัง งานทางเลื อ กและพลั ง งานหมุ น เวี ย นด้ ว ย
ปฏิกิริย าทรานส์เ อสเทอร์ริฟิ เ คชัน่ (transesterification)
ของน้ า มั น พื ช หรื อ ไขมั น สั ต ว์ ซ่ึ ง เป็ นสารประกอบ
อินทรียป์ ระเภทไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) ทาปฏิกริ ยิ า
กับ แอลกอฮอล์ (alcohol) และมีตัว เร่ ง ปฏิกิริย าที่เ ป็ น
กรดหรือเบส จะได้ผลผลิตเป็ นเอสเทอร์ (ester) [1] โดย
ไบโอดีเซลมีปริมาณออกซิเจนมากกว่าน้ ามันดีเซลและ
ผลจากการนาไปใช้กบั เครื่องยนต์ดเี ซลพบว่าสามารถลด
ปริมาณการปล่อย อนุภาค คาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์
โพลิอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ควัน และเสียงได้ [2]
ดัง นั ้น ผู้ วิ จ ั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะท าการพั ฒ นา
กระบวนการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลทีส่ งั เคราะห์จากน้ ามัน

2. วิ ธีวิจยั
2.1 ตรวจสอบเอกสาร
การผลิ ต ไบโอดี เ ซลจากน้ า มั น ปาล์ ม และ
เมทานอลด้วยการทาปฏิกริ ิยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน่
โดยอาศัย การให้ ค วามร้ อ นจากไมโครเวฟในการท า
ปฏิกิริย า และใช้โ ปแทสเซีย มไฮดรอกไซด์ เ ป็ น ตัว เร่ ง
ปฏิกริ ยิ ามุ่งเน้นการหาค่าทีเ่ หมาะสมของปจั จัยทีม่ ผี ลต่อ
ปริม าณไบโอดี เ ซลสู ง สุ ด (FAMEs) ป จั จัย ที่ ส นใจคื อ
อุณหภูมิ ระยะเวลาในการทาปฏิกริ ยิ า อัตราส่วนระหว่าง
เมทานอลกับน้ ามันและความเข้มข้นของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
ใช้การออกแบบการทดลองทางสถิตดิ ว้ ยวิธขี องทากูชดิ ว้ ย
การทดลอง 3 ระดับ 4 ปจั จัย รวมทัง้ สิ้น 9 การทดลอง
(L9.34) เป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาค่าแต่ละปจั จัย ได้
ค่ า ที่ เ หมาะสมของความเข้ ม ข้ น ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าที่
1.25 %โดยน้ าหนัก ระยะเวลาในการทาปฏิกริ ยิ า 4 นาที
อุณหภูมิในการทาปฏิกิรยิ า 65 องศาเซลเซียส และ
อัตราส่วนเมทานอลกับน้ามันเป็ น 9:1 ตามลาดับ [3]
การศึก ษาป จั จัย ที่ มีผ ลต่ อ ปฏิ กิริ ย าทรานส์ เอสเทอร์ ริ ฟิ เ คชัน่ ในการผลิ ต น้ า มัน ไบโอดี เ ซลจาก
น้ า มัน ถัว่ เหลือ ง ได้แ ก่ อัต ราส่ ว นเมทานอลต่ อ น้ า มัน
ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ิยา และอุณหภูมใิ นการทาปฏิกริ ยิ า
เมทานอลกับโปแทสเซียมไฮดรอกไซด์ถูกใช้เป็ นตัวเร่ง
ปฏิกิริย าแบบเอกพันธ์ในทาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ ริฟิเคชัน่ ที่เวลาในการทาปฏิกริ ยิ า 1 ชัวโมง
่
ที่อตั รา
การกวน 250 รอบต่อนาที การออกแบบการทดลองแบบ
แฟคทอเรีย ลด้ว ยการทดลอง 2 ระดับ ของอัต ราส่ ว น
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เมทานอลต่ อน้ ามัน (1:1-6:1) ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ิยา
(0.5-1.0 %โดยน้ าหนัก) และอุณหภูมใิ นการทาปฏิกริ ยิ า
(35-50 องศาเซลเซียส) เป็ นตัวแปรอิสระ และผลผลิต
ไบโอดี เ ซล จากน้ ามั น ถั ว่ เหลื อ งเป็ นตั ว แปรตาม
(การตอบสนอง) ปริมาณน้ ามันไบโอดีเซลสูงสุดจากการ
ทาปฏิกริ ยิ าทรานส์เอสเทอร์รฟิ ิ เคชัน่ คือ 97 เปอร์เซ็นต์
มี ค่ า ป จั จั ย ที่ เ หมาะสมคื อ อั ต ราส่ ว นเมทานอลต่ อ
น้ ามัน 6:1 ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ า 1.0 %โดยน้ าหนัก
และอุ ณหภู มิใ นการท าปฏิกิริย า 35 องศาเซลเซีย ส
ตามลาดับ [4]
การผลิ ต ไบโอดี เ ซลด้ ว ยปฏิ กิ ริ ย าทรานส์ เอสเทอร์ริฟิ เ คชัน่ น้ า มัน ปาล์ม และน้ า มัน ปาล์ม ดิบ ใน
สภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อไหลโดยการ
สภาวะที่เ หมาะสมส าหรับ ร้อ ยละเอสเทอร์ด้ว ยวิธีก าร
ออกแบบการทดลองแบบ 24 แฟคทอเรียล และ เซนทรัล
คอมโพสิต โดยใช้ ส ภาวะการทดลอง คื อ อุ ณ หภู มิ
280-350 องศาเซลเซียส ความดัน 20-35 เมกะพาสคัล
และอัต ราส่ ว นโดยโมลเมทานอลต่ อ น้ า มัน พืช 24-42
ใส่ไอโซโพรพานอลปริมาณ 25 และ 50 %โดยน้ าหนัก
พบว่ า อุ ณ หภู มิ ความดั น และอั ต ราส่ ว นโดยโมล
เมทานอลต่ อน้ ามันพืช มีผลอย่างมีนัยสาคัญต่ อร้อยละ
เอสเทอร์ แต่ปริมาณไอโซโพรพานอลกลับไม่มผี ลอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ต่ อ ร้ อ ยละเอสเทอร์ ที่ ส ภาวะที่ เ หมาะสม
มีผลร้อยละเอสเทอร์เท่ากับ 81 ที่อุณหภูมิในการท า
ปฏิกริ ยิ า 350 องศาเซลเซียส ความดัน 35 เมกะพาสคัล
และอัตราส่วนโดยโมลเมทานอลต่อน้ามันพืช 24 [5]
2.2 กระบวนการในการผลิ ตน้ามันไบโอดีเซล
1. การตรวจสอบปริมาณกรดไขมันอิสระของน้ามันจาก
กากหมู
2. การกาหนดปจั จัยทีผ่ ลต่อการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล
ด้วยวิธีการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรีย ล
(24) ได้แก่ อัตราส่วนโดยโมลเมทานอลต่อน้ ามัน
อุณหภูมิ เวลา และปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ า โดยการ
กาหนดค่าปจั จัย แสดงดังตารางที่ 1
3. ท าการลดปริม าณกรดไขมัน อิส ระด้ว ยปฏิกิริย า
ทรานส์เอสเทอร์รฟิ ิเคชัน่ สารตัง้ ต้นทีใ่ ช้ทาปฏิกริ ยิ า
เป็ น น้ า มัน กากหมู ปริ ม าณ 50 กรัม ในการท า
ปฏิกิริย าทรานส์เ อสเทอร์ริฟิ เ คชัน่ แสดงดัง รูป ที่
1 และ 2

4.

ท าการวิเ คราะห์คุ ณสมบัติท างเคมีแ ละกายภาพ

ของน้ า มัน ไบโอดีเ ซลด้ว ยการวิเ คราะห์ต ามมาตรฐาน
(American Standard Test Method: ASTM) ได้แก่
จุดวาบไฟ กรดไขมันอิสระ ความหนืด ความถ่วงจาเพาะ
และจุดขุน่

รูปที่ 1 ปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชัน่

รูปที่ 2 ปฏิกริ ยิ าทรานส์เอสเทอร์รฟิ ิเคชัน่
ตารางที่ 1 การกาหนดปจั จัยสาหรับการทดลอง
ปฏิ กิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชัน่
ปัจจัย
ระดับตา่
(1)
อัตราส่วนเมทานอล (%wt)
6
(2)
o
อุณหภูม ิ ( C)
50
(3)
ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ ากรด (%wt)
3.5
(4)
เวลา (ชัวโมง)
่
1.0
ปฏิ กิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน่
ปัจจัย
ระดับตา่
(1*)
อัตราส่วนเมทานอล (%wt)
4
(2*)
o
อุณหภูม ิ ( C)
50
(3*)
ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าเบส (%wt)
1.0
(4*)
เวลา (h)
0.5

ระดับสูง
8
70
5.5
1.5
ระดับสูง
6
70
2.0
1.0

หมายเหตุ หมายเลข (1), (2), (3), (4) และ (1*), (2*), (3*), (4*)
แทนปจั จัยในแต่ละปฏิกริ ยิ าแสดงดังตารางที่ 2
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3. ผลการทดลองและอภิ ปรายผล
3.1 การวิ เคราะห์ปริมาณกรดไขมันอิ สระ (Fatty acid
value)
จากการวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันอิสระจากน้ ามัน
ที่เหลือใช้ทงั ้ 3 ประเภท พบว่า ปริมาณกรดไขมันอิสระ
ของน้ า มั น ที่ ไ ด้ จ ากการเคี่ ย วจากกากหมู มี ป ริ ม าณ
กรดไขมันอิสระทีต่ ่ าทีส่ ุดทีอ่ ตั ราส่วนโดยโมลของปริมาณ
น้ามันต่อเมทานอลทีอ่ ตั ราส่วน 1:10 มีค่าเท่ากับ 0.33 %
โดยน้ า หนั ก ของน้ า มัน และมีค่ า สู ง ขึ้น ตามอัต ราส่ ว น
เนื่องจากเมทานอลที่สูงเกินไปนัน้ ส่งผลต่ อการแยกเฟส
ของน้ าและน้ ามันไบโอดีเซล ทาให้ปริมาณน้ าในเฟสของ
น้ ามันไบโอดีเซลมีสงู ขึน้ เป็ นผลทาให้ปริมาณกรดไขมัน
อิสระเหลือจากปฏิกริ ยิ ามากขึน้ แสดงผลดังรูปที่ 3

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการทดลองการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล
ด้วยปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิ เคชัน่ และทรานส์เอสเทอร์รฟิ ิ เคชันโดย
่
k
วิธี 2 Factorial Design
การ
ทดลอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รูปที่ 3 ปริมาณกรดไขมันอิสระของน้ามันทัง้ 3 ประเภท

22

3.2 การวิ เ คราะห์ปัจ จัย ที่ มีผ ลต่ อการผลิ ต น้ า มัน
ไบโอดีเซลด้วยการออกแบบการทดลองทางสถิ ติ
การทดลองเพื่ อ หาป จั จัย ที่ มีผ ลต่ อ การผลิ ต
น้ า มัน ไบโอดีเ ซลด้ว ยวิธีก ารออกแบบการทดลองเชิง
แฟคทอเรียล (24) ด้วยการกาหนดฟงั ก์ชนั ่ คือ 2-Level
factorial กาหนดค่า Number of factors เท่ากับ 4, Full
factorial จานวน 16 Runs, Number of replicates
เท่ากับ 2, Run เท่ากับ 32 แสดงผลการทดลองการผลิต
น้ ามันไบโอดีเซลด้วยด้วยปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิ เคชันและ
่
ทรานส์เอสเทอร์รฟิ ิ เคชันโดยวิ
่
ธกี ารออกแบบการทดลอง
แสดงดังตารางที่ 2
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ระดับปจั จัยหลัก
(Main effect) ที่มผี ลต่อการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลด้วย
ปฏิกริ ยิ าทรานส์เอสเทอร์รฟิ ิเคชันเพื
่ ่อให้ค่าคุณสมบัตขิ อง
น้ามันไบโอดีเซลตรงตามค่าเป้าหมาย แสดงดังตารางที่ 3

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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(1)
8
6
8
6
6
6
8
6
8
8
6
6
8
8
6
8
8
8
6
6
6
8

เอสเทอร์รฟิ ิ เคชัน่
(2) (3) (4)
70 3.5 1.0
50 5.5 1.5
50 3.5 1.0
70 5.5 1.5
70 3.5 1.5
70 5.5 1.0
70 5.5 1.5
50 5.5 1.0
50 3.5 1.5
70 3.5 1.5
70 5.5 1.0
50 3.5 1.0
70 3.5 1.0
50 3.5 1.0
50 5.5 1.5
50 5.5 1.0
50 5.5 1.0
70 5.5 1.0
70 3.5 1.0
70 3.5 1.0
50 5.5 1.0
70 3. 1.5

6

70

5
5.
5

8
6
8
6
8
8
6
6
8

50
50
50
70
70
70
50
50
50

5.5
3.5
3.5
3.5
5.5
5.5
3.5
3.5
5.5

ทรานส์เอสเทอร์รฟิ ิ เคชัน่
(1*) (2*) (3*) (4*)
6 70 1.0 0.5
4 50 2.0 1.0
6 50 1.0 0.5
4 70 2.0 1.0
4 70 1.0 1.0
4 70 2.0 0.5
6 70 2.0 1.0
4 50 2.0 0.5
6 50 1.0 1.0
6 70 1.0 1.0
4 70 2.0 0.5
4 50 1.0 0.5
6 70 1.0 0.5
6 50 1.0 0.4
4 50 2.0 1.0
6 50 2.0 0.5
6 50 2.0 0.5
6 70 2.0 0.5
4 70 1.0 0.5
4 70 1.0 0.5
4 50 2.0 0.5
6 70 1.0 1.0

1.5

4

70

2.0

1.0

1.5
1.0
1.5
1.5
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5

6
4
6
4
6
6
4
4
6

50
50
50
70
70
70
50
50
50

2.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
1.0
1.0
2.0

1.0
0.5
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
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ค่าเป้าหมายของจุดวาบไฟอยู่ท่ี 160 องศาเซลเซียส
แสดงดังรูปที่ 5

ตารางที่ 3 ระดับปจั จัยหลัก (Main effect) ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการผลิต
น้ามันไบโอดีเซล
ปจั จัย
หลัก
(1*)
(2*)
(3*)
(4*)

จุดวาบ
ไฟ
สูง
สูง
ต่ า
สูง

คุณสมบัตนิ ้ ามันไบโอดีเซล
กรด
ความ
ความ
ไขมัน
หนืด
ถ่วงจาเพาะ
อิสระ
ต่ า
ต่ า
ต่ า
สูง
สูง
สูง
ต่ า
ต่ า
ต่ า
ต่ า
สูง
ต่ า

ตารางที่ 4 การกาหนดระดับปจั จัยทีเ่ หมาะสมของค่าจุดวาบไฟ
จุดขุน่
สูง
ต่ า
ต่ า
สูง

จากผลการทดลองในตารางที่ 3 พบว่า ค่าจุด
วาบไฟของน้ ามั น ไบโอดี เ ซลที่ ท าการผลิ ต ได้ เ ป็ น
ค่ า เป้ าหมายเนื่ อ งจากจะน าไปใช้ ง านในเครื่อ งยนต์
ดีเ ซลรอบต่ า จึง ต้ อ งมีก ารควบคุ ม ป จั จัย ของปฏิกิริย า
ทรานส์เ อสเทอร์ริฟิเ คชันให้
่ มีอตั ราส่วนเมทานอล (1*)
และอุณหภูมใิ นการทาปฏิกริ ยิ า (2*) และเวลาในการทา
ปฏิกริ ยิ า (4*) ทีส่ งู ส่วนปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าเบส (3*)
ทีต่ ่ าจึงทาให้ค่าของจุดวาบไฟของน้ ามันไบโอดีเซลมีค่า
ใกล้เ ป้ า หมายมากที่สุด เนื่ อ งจากในกระบวนการผลิต
ไบโอดีเซลไม่สามารถกาจัดเมทานอลออกไปได้ทงั ้ หมด
จึง เป็ น เหตุ ใ ห้ ไ บโอดีเ ซลมีโ อกาสติด ไฟได้ ซึ่ง จะเป็ น
อันตรายเพิม่ ขึน้ หากจุดวาบไฟต่ ากว่า 130 oC หากมี
เมทานอลผสมในไบโอดีเซลมากเกินไปจะมีผลต่อชิน้ ส่วน
ในเครื่อ งยนต์ ดัง นั น้ ในการควบคุ ม คุ ณ ภาพการผลิต
ไบโอดีเซลควรควบคุมปริมาณเมทานอลไม่ให้มีปริมาณ
มากเกินไป
จากรูป ที่ 4 เป็ น การตรวจสอบส่ว นตกค้า ง
(Residual) ของข้อมูลค่าจุดวาบไฟของน้ ามันไบโอดีเซล
ที่ทาการผลิต โดยข้อมูลที่ได้เ ป็ นเส้นตรงไม่มีแ นวโน้ ม
การกระจายตัวหรือแตกกลุ่มเกิดขึน้ พบว่า ค่า P-value
เท่ากับ 0.348 ซึง่ มากกว่าค่า α เท่ากับ 0.05 ดังนัน้ ถือได้
ว่าแบบจาลองทีใ่ ช้ในการทดสอบเหมาะสมมีการกระจาย
ตัวแบบแจกแจงปกติทค่ี วามเชื่อมัน่ 95%
จากผลการตอบสนองของระดั บ ป ัจ จั ย ที่
เหมาะสมของค่ า จุ ด วาบไฟในแต่ ล ะป จั จัย ที่อ ัต ราส่ว น
เมทานอล 5.8 %โดยน้ าหนัก (%wt) อุณหภูมิในการ
ทาปฏิกริ ยิ า 70 องศาเซลเซียส (oC) ปริมาณตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ าเบส 1.0 %โดยน้ าหนัก (%wt) และเวลาในการ
ทาปฏิกิรยิ า 0.6 ชัวโมง
่
(h) ของปฏิกริ ิยาทรานส์เอสเทอร์รฟิ ิเคชัน่ แสดงดังตารางที่ 4 โดยค่าจุดวาบไฟที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ น้ า มั น ไ บ โ อ ดี เ ซ ล ที่ มี คุ ณ ภ า พ ดี มี
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หลัก

สัญลักษณ์

(1*)
(2*)
(3*)
(4*)

Methanol
Temp
Sodium
Time

ระดับปจั จัยที่
เหมาะสม
5.8
70
1.0
0.6

หน่วย
%wt
o
C
%wt
h
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ตารางที่ 5 ค่ า สภาวะการทดลองที่เ หมาะสมของปฏิกิร ิย า
เอสเทอริฟิเคชันและทรานส์
่
เอสเทอร์รฟิ ิเคชัน่

คุณสมบัติ
จุดวาบไฟ
กรดไขมันอิสระ
ความหนืด
ความถ่วงจาเพาะ
จุดขุน่

รูปที่ 4 การตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของส่วนตกค้างสาหรับ
ค่าจุดวาบไฟ

คุณสมบัติ
จุดวาบไฟ
กรดไขมันอิสระ
ความหนืด
ความถ่วงจาเพาะ
จุดขุน่

ปฏิ กิริยาเอสเทอริฟิเคชัน่
ระดับปั จจัย
Methanol Temp
H2SO4
Time
(%wt)
(oC)
(%wt)
(h)
7.8
70
3.5
1.10
6.0
50
3.5
1.24
8.0
70
5.5
1.50
4.0
60
4.8
1.25
8.0
50
3.5
1.50
ปฏิ กิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน่
ระดับปั จจัย
Methanol Temp Sodium Time
(%wt)
(oC)
(%wt)
(h)
5.8
70
1.0
0.60
4.0
50
1.0
0.74
6.0
70
2.0
1.0
4.0
60
1.8
0.75
6.0
50
1.0
1.0

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัตนิ ้ามันไบโอดีเซลทีไ่ ด้จากการ
ั ย
ควบคุมระดับปจจั

ั ยทีเ่ หมาะสมของค่าจุดวาบไฟ
รูปที่ 5 ผลการตอบสนองระดับปจจั

จากผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิตสิ ามารถเลือกใช้
สภาวะที่ ดี ท่ี สุ ด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปฏิ กิ ริ ย าในการผลิ ต
น้ า มัน ไบโอดี เ ซลส าหรับ ปฏิ กิ ริ ย าทรานส์ เ อสเทอ ร์ ริฟิเคชัน่ (ตารางที่ 4) ส่วนปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิ เคชัน่
สามารถเลือกจากระดับปจั จัยที่กาหนดไว้ในการทดลอง
หรือ สามารถน าช่ ว งของระดับ ป จั จัย ได้แ ก่ เวลา และ
อุณหภูมิ มาทาการหาระดับปจั จัยทีเ่ หมาะสมได้ ผลแสดง
ดัง ตารางที่ 5
และท าการควบคุ ม ระดับ ป จั จัย ใน
กระบวนการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล ให้เป็ นไปตามค่าทีไ่ ด้
จากการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ แล้ ว น าน้ า มัน ไปทดสอบ
คุณสมบัติ แสดงผลดังตารางที่ 6

คุณสมบัติ

ผลการทดลอง

จุดวาบไฟ
กรดไขมันอิสระ
ความหนืด
ความถ่วงจาเพาะ
จุดขุน่

177
0.51
3.11
0.86
5

ค่า
มาตรฐาน
160
0.50
3.69
0.88
4

หน่ วย
o

C
mgNaOH/g
Cst
g/m3
o
C

5. สรุปผลการทดลอง
การวิเคราะห์คุณภาพของน้ามันไบโอดีเซลให้ได้
มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กบั ระดับ
ปจั จัยทัง้ 4 ปจั จัย ซึง่ เป็ นปจั จัยทีส่ าคัญในกระบวนการ
ผลิตน้ามันไบโอดีเซลโดยขึน้ อยู่กบั การนาไปใช้ประโยชน์
ในแต่ละประเภท เนื่องจากในงานวิจยั นี้มเี ป้าหมายในการ
ผลิต น้ า มัน ไบโอดีเ ซลเพื่อ น าไปใช้ ง านกับ เครื่อ งป นั ่
ก ร ะ แ สไ ฟ ฟ้ า ร อบ ต่ า ท า ใ ห้ คุ ณ สม บั ติ ข อง น้ า มั น
ไบโอดีเซลทีเ่ หมาะสมในการนาไปใช้ คือ จุดวาบไฟ ซึง่ มี
ผลต่อการจุดติดของเครื่องยนต์
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ น จากทุนวิจยั โครงการ
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ยกระดับปริญญานิพนธ์ R2EL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา และขอขอบพระคุณ ห้างหุน้ ส่วน เรวดี
การค้า ทีเ่ อือ้ เฟื้อสถานทีใ่ นการเก็บข้อมูล
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การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพเซลล์แสงอาทิ ตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิ ตย์
An increasing efficiency solarcell by tracking sun
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา การเพิม่ ประสิทธิภาพ ของการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
โดยวิธที าให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนทีต่ ามดวงอาทิตย์ในระหว่างวัน การควบคุมแผงใช้มอเตอร์2ตัว ขับเคลื่อน
ผ่านแกนขับ 2แกน โดยแกนหลักคือทิศทางตะวันออกกับทิศตะวันตก และแกนรองคือทิศเหนือกับทิศใต้ มีแผง
เซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที4่ แผงติดตัง้ อยู่บนแกนขับร่วมกัน มีขนาดกาลังผลิตไฟฟ้าของแต่ละแผงคือ 250วัตต์
ได้กาลังผลิตรวม 1,000 วัตต์ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอยู่กบั ที่1แผง ขนาดกาลังผลิต 250วัตต์โดยใช้
โปรแกรม อัลกอริทมึ ในการกาหนดทิศทางการเคลื่อนทีข่ องแผงโซล่าเซลล์ตลอดทัง้ วัน และเมื่อสิน้ สุดวันให้หนั
แผงกลับมายังจุดตัง้ ต้นในวันใหม่ โดยทีม่ กี ารส่งข้อมูลต่างๆผ่านทาง ZIGBEE Wireless communication มายัง
อาคารทีท่ าการ และกาลังไฟฟ้าทีไ่ ด้จะเชื่อมต่อกับ ระบบไฟฟ้าแบบ On Grid ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ผลการศึกษาพบว่า เซลล์แสงอาทิตย์แบบแผงเคลื่อนทีต่ ดิ ตามดวงอาทิตย์มกี าลังการผลิตไฟฟ้าทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูงกว่า เซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่เคลื่อนทีต่ ามดวงอาทิตย์ 14%
คาหลัก เซลล์แสงอาทิตย์, เคลื่อนทีต่ ามดวงอาทิตย์, ประสิทธิภาพ
Abstract
The purposes of this research were to explore how to increase the efficiency of solar cell by
use method solar cell tracking sun, By use 2 DC motors drive the solar cell panel Through 2 axis. One is
east –west and other is north-south position. The position of solar cell panel is assign by solar position
algorithm that will guide the direction of the sun all of season. Each of four moveable panel solar cell
have capacity 250W, all are installation in same axis drive ,total capacity is 1000W.And one panel fixed
position solar cell is capacity 250W.The data of solar cell will send to control room via the ZIGBEE
wireless communication and finally the output that solar cell produce is convert from DC to AC by micro
inverter and on Grid connected to PEA(Provincial electricity Authority)
The results of this research revealed that the efficiency of solar cell tracking sun is higher
than solar cell fix position about 14%.
Keywords: solar cell, tracking sun, efficiency
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1. บทนา
พลังงานไฟฟ้ามีความจาเป็ นและต้องการเป็ นอย่าง
ยิ่งในการนามาเพื่อใช้ให้เ กิดประโยชน์ แก่กิจ กรรมงาน
ทัง้ หลายในชีวติ ประจาวันของคนเราแทบทัง้ สิน้ แต่กม็ ี
ข้อจากัดในการได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้านี้หลายประการ
ั หา
เช่ น การก่ อสร้า งโรงไฟฟ้ าที่ท าได้ย าก และยัง มีป ญ
ใหญ่ทส่ี าคัญคือเชือ้ เพลิงทีจ่ ะนามาใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เชือ้ เพลิงฟอสซิล เช่นน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติท่ีนั บ วัน จะหมดลงไปเรื่อ ยๆ และยัง หายาก
ยิง่ ขึน้ ดังนัน้ จึงมีการเสาะแสวงหาแหล่งพลังงานทีม่ คี วาม
เหมาะสมที่จ ะใช้แ ทนเชื้อ เพลิง ประเภทฟอสซิล โดย
พลังงานแสงอาทิตย์กห็ นึ่งในตัวเลือกทีม่ บี ทบาทสาคัญใน
การเข้ามาแทนทีเ่ ชือ้ เพลิงฟอสซิลแบบเก่าด้วยเหตุผลทีด่ ี
หลายประการ คือแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานสะอาดเป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม หาได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศ
ไทยทีต่ งั ้ อยู่ในภูมภิ าคทีม่ แี สงแดดจ้าตลอดทัง้ ปี จงึ มีความ
เหมาะสมทัง้ ปวงที่จะเลือกใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์น้ี
เพื่อนามาผลิตเป็ นพลังงานไฟฟ้า สอดคล้องกับกระแส
การอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แต่ เ พื่ อ ให้ ก ารใช้ ง านพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เ กิ ด
ประโยชน์ สูงสุดจึง เกิดการพัฒนาแผงเซลล์แสงอาทิต ย์
แบบติดตามดวงอาทิตย์ขน้ึ มา เนื่องจากทางเดินของดวง
อาทิตย์จะเปลีย่ นเส้นทางเดินในแต่ละฤดูกาล การทีจ่ ะทา
ให้ เ ซลล์ แ สงอาทิต ย์ มีป ระสิท ธิ ภ าพสู ง จึ ง ต้ อ งมีก าร
ออกแบบให้แผงรับแสงอาทิตย์ หันแผงไปหาดวงอาทิตย์
ในตาแหน่ งตัง้ ฉากกับทิศทางการส่องของแสง เพื่อทาให้
เกิดความเข้มของแสงมากทีส่ ดุ

แสงอาทิตย์มคี ่าเฉลีย่ ของมุมเอียงทีด่ ที ส่ี ุดคือ เอียงทามุม
15องศากับแนวระนาบและหันไปทางด้านทิศใต้

รูปที่ 1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่เคลือ่ นทีต่ ามดวงอาทิตย์

รูปที่ 2 แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนทีต่ ามดวงอาทิตย์สถานที่
จริง

2. วิ ธีดาเนิ นงานวิจยั
ทาการออกแบบและติดตัง้ เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อทา
การเปรีย บเทีย บกัน ระหว่ า งแผงแบบอยู่ก ับ ที่แ ละแผง
แบบเคลื่อนทีต่ ดิ ตามดวงอาทิตย์ โดยทีม่ สี ่วนประกอบที่
สาคัญ4ส่วนด้วยกัน1) ระบบติดตามการเคลื่อนทีข่ องดวง
อาทิตย์ 2) ระบบแปลงพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือไมโครอิน เวอร์เ ตอร์แ บบเชื่อ มต่ อ เข้า กับ ระบบไฟฟ้ า 3)
ระบบส่ง สัญ ญาณข้อ มู ล แบบไร้ส าย และ 4) ระบบ
ตรวจวัดและบันทึกข้อมูลการผลิตไฟฟ้า
2.1 ทาการออกแบบชุดเซลล์แสงอาทิ ตย์แบบอยู่กบั ที่
ส าหรั บ ประเทศไทยต าแหน่ ง การติ ด ตั ้ง เซลล์

2.2 ท าการออกแบบชุ ด เซลล์แ สงอาทิ ต ย์แ บบ
เคลื่อนที่ตามดวงอาทิ ตย์
โดยทีแ่ กนหลักคือแนวตะวันออก-ตะวันตกสามารถ
หันแผงทามุมกับแนวระนาบของแผงทีข่ นานกับพืน้ ดินได้
ข้างละ40 องศา ส่วนแกนรองคือแนวตาแหน่งทางด้านทิศ
เหนือ-ทิศใต้โดยส่วนของแกนรองนี้สามารถทามุมเอียงได้
ตัง้ แต่ 75-105 องศาโดยวัดมุมจากทางด้านทิศเหนือ
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ต าแหน่ ง ของอุ ป กรณ์ ต่ า งๆที่ ติ ด ตั ง้ อยู่ ก ับ แผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบตามดวงอาทิตย์
หมายเลข 1 เซนเซอร์ตรวจวัดตาแหน่งมุมแกน
รอง (ทิศเหนือ-ทิศใต้)
หมายเลข 2 ไมโครอินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมต่อ
เข้าระบบไฟฟ้า
หมายเลข 3 เซนเซอร์ตรวจวัดตาแหน่งมุมแกน
หลัก (ทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก)
หมายเลข 4 ตูค้ วบคุม 1 เชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้า
เข้ากับระบบไฟฟ้า การตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าและ ส่ง
ข้อมูลไร้สาย
หมายเลข 5 ตูค้ วบคุม 2 ตรวจวัด คานวณ
ตาแหน่งมุม และ ควบคุมการทางานมอเตอร์
หมายเลข 6 มอเตอร์แกนหลัก (ทิศตะวันออกทิศตะวันตก) และกระปุกเกียร์
หมายเลข 7 มอเตอร์แกนรอง (ทิศเหนือ-ทิศใต้)
หมายเลข 8 โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ 4x250 Wp
หมายเลข 9 Safety limit switch มอเตอร์แกน
หลัก (ทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก)
หมายเลข 10 Safety limit switch มอเตอร์แกน
รอง (ทิศเหนือ-ทิศใต้)

รูปที่ 3 แสดงการติดตัง้ อุ ปกรณ์ กบั แผงแบบเคลื่อ นที่ต ามดวง
อาทิตย์

3. ผลการดาเนิ นการ
ผลการดาเนิ น การโดยเก็บ ผลเฉลี่ย ในเดือ นมีน าคม
พ.ศ.2558 โดยเก็บค่าเฉลี่ยทุกๆครึง่ ชัวโมง
่
เริม่ เก็บค่า
ตัง้ แต่เวลา 06.00น. ไปจนถึงเวลา 18.00น.จากตารางที่
1 จะแสดงค่าพลังงานไฟฟ้าเป็ น หน่วยวัตต์ (Watt)
PV01-PV04 คือ ค่ า พลัง งานที่ผ ลิต ได้จ ากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนทีต่ ดิ ตามดวงอาทิตย์
PV05คือค่าพลังงานที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
แบบอยู่ ก ับ ที่ และแสดงแต่ ล ะช่ ว งเวลาที่ แ ต่ ล ะแผง
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาได้

รูปที่ 4 แสดงการติดตัง้ อุ ปกรณ์ กบั แผงแบบเคลื่อ นที่ต ามดวง
อาทิตย์
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ตารางที่ 1 แสดงพลังงานไฟฟ้ าที่ผ ลิต ได้ในแต่ ล ะแผงในเดือ น
มีนาคม พ.ศ. 2558

Time
Hrs.
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.30
18.00
Average

PV01
w
10.12
20.93
55.74
109.32
129.46
138.56
150.44
156.89
159.12
161.66
161.56
148.76
158.09
152.88
171.16
166.84
167.54
160.38
145.77
141.38
120.29
80.86
21.91
18.41
121.17

PV02
w
9.69
19.59
56.41
111.07
129.21
139.12
151.88
156.31
159.56
161.62
161.18
148.92
160.17
153.09
173.27
167.63
167.25
160.70
147.01
142.30
119.66
74.46
19.87
17.00
121.12

PV03
w
9.32
26.36
60.46
106.82
124.68
135.46
146.99
151.63
156.71
156.56
157.56
145.80
155.77
150.39
169.38
163.58
164.69
157.99
143.61
138.68
117.23
71.83
21.21
15.63
118.68

PV04
w
10.42
24.09
62.12
106.92
125.24
135.51
146.07
150.68
154.57
155.06
156.30
145.25
155.68
151.34
168.81
161.62
163.97
154.46
143.21
137.73
117.73
71.48
22.37
16.48
118.21

PV05
(FIXED)
w
10.13
20.57
52.11
82.29
82.22
93.74
111.63
128.56
140.01
150.54
164.80
154.55
168.83
159.17
169.20
158.37
152.20
135.92
117.92
105.39
84.62
62.59
22.89
18.24
106.10

รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าพลังงานทีผ่ ลิตได้จากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบเคลือ่ นทีต่ ามดวงอาทิตย์และแบบอยู่กบั ที่

จากกราฟรูปที่ 4 จะพบว่าช่วงเวลาที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนทีผ่ ลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าแผง
ของเซลล์แสงอาทิตย์แบบอยู่กบั ทีใ่ นช่วงเวลาก่อนเที่ยง
และหลังเทีย่ ง
4. ข้อเสนอแนะ
ประสิท ธิภ าพของเซลล์ แ สงอาทิต ย์จ ะมีป จั จัย ที่
เกีย่ วข้องด้วยกันคือ
1.ความเข้มของแสง กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะแปร
ผันตรงกับค่าความเข้มของแสงทีเ่ พิม่ ขึน้ นันจึ
่ งเป็ นข้อดีท่ี
ทาให้ประเทศไทยซึ่งมีความเข้มของแสงอาทิตย์ท่มี าก
ย่อมส่งผลให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าทีม่ ากตามไปด้วย
2.อุ ณ หภู มิ แรงดัน ไฟฟ้ าที่ผ ลิ ต ได้ จ ะลดลงเมื่ อ
อุณหภูมสิ งู ขึน้ นัน่ คือกาลังผลิตจะลดลงตามไปด้วย ข้อนี้
จึ ง เป็ นอุ ป สรรคที่ ส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพของเซลล์
แสงอาทิตย์ทใ่ี ช้ในประเทศไทย
3.ในฤดูรอ้ นทีแ่ สงอาทิตย์จา้ จะได้พลังงานมากกว่า
ฤดูฝนอันเนื่องมาจากการมีกอ้ นเมฆมาบดบังดวงอาทิตย์
ส่งผลให้ความเข้มของแสงอาทิตย์ลดน้อยลง
4.ในฤดูกาลทีแ่ สงอาทิตย์ออ้ มไปทางด้านทิศเหนือ
จะทาให้เห็นผลต่างของประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ทงั ้
สองแบบได้อย่า งเด่นชัด เนื่องจากแผงแบบอยู่กบั ที่จ ะ
เอี ย งท ามุ ม 15 องศาและหั น ไปทางด้ า นทิ ศ ใต้ อ ยู่
ตลอดเวลา จึงส่งผลให้ได้รบั ความเข้มของแสงอาทิต ย์
น้อยกว่าแผงแบบที่เคลื่อนที่ติดตามดวงอาทิตย์อย่างมี
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นัยสาคัญ
5.ค่าพลังงานทีใ่ ช้สาหรับขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงส าหรับ แบบเคลื่อ นที่ติ ด ตามดวงอาทิต ย์
ประมาณ10%ของกาลังที่แผงผลิตออกมาได้ท่ี65% ของ
ค่า ออกแบบจากโรงงาน(คือ 650Wh) ค่ าพลัง งานขับ ใน
ส่ว นนี้ จ ะลดลงเมื่อ เราออกแบบแผงให้มีขนาดใหญ่ ข้นึ
และพัฒนาในส่วนทางกลเพื่อลดความเสียดทานในแต่ละ
จุ ด หมุ น ขั บ แกนหลั ก และแกนรองของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์
6. ส าหรับ พลัง งานที่ใ ช้ข ับ เคลื่อ นระบบเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์แบ่งเป็ น 2 Mode
6.1 Mode Solar panel tracking sun ในส่วนนี้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ทุกๆ5นาที
ใช้เ วลาขับเคลื่อ นครัง้ ละ 30วิน าที ดังนัน้ ใน1ชัวโมงจะ
่
ขยับ 12 ครัง้
6.2 Mode Solar panel standstill ในส่วนนี้คอื ช่วงที่
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนที่
สามารถจาแนกพลังทีใ่ ช้ขบั เคลื่อนได้ดงั ตารางที่ 2ดังนี้

ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบอยู่ ค งที่
ประมาณ 14%
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ นจาก โรงไฟฟ้าราชบุรี
เพาเวอร์และความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
รา ช ม ง คลรั ต นโกสิ น ท ร์ วิ ท ย า เข ต วั ง ไกลกั ง ว ล
ประจวบคีรขี นั ธ์
เอกสารอ้างอิ ง
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พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Heat and electricity from Solar
Energy), กรุงเทพฯ, 2544
[2] วรนุ ช แจ้งสว่าง, พลังงานทดแทน, สานักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
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ตารางที่ 2 แสดงการใช้พลังงานของระบบ
Mode

Solar
panel
tracking
Solar
panel
standstill
รวม

Power
(W)
100

60

ย

พ
ใ

1ช โ
6 นาที
(10%)

ใช
(Wh)
10

54 นาที
(90%)

54

60 นาที
(100%)

64

5. สรุป
จากการทดสอบพบว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ใ นเดือ นมี น าคม พ.ศ.2558 เซลล์
แสงอาทิ ต ย์ แ บบเคลื่ อ นที่ ติ ด ตามดวง อาทิ ต ย์ จะมี
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กลุ่มที่ 5
Manufacturing Processes

471

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

การพัฒนาและสร้างเครื่องหันและซอยเอนกประสงค์
่
Development and Construction the Split and Slice Versatile Machine
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างเครื่องหันและซอยเอนกประสงค์
่
เพื่อลดการใช้ปริมาณแรงงานคนใน
ขัน้ ตอนการสไลด์ (หัน)
่ และการซอยให้เป็ นเส้น โดยคานึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านและ
ผูบ้ ริโภค โดยมีหลักการทางานคือ ใช้มอเตอร์อนิ เวอร์ เตอร์ขนาด 1 แรงม้า ความเร็ว 1450 รอบต่อนาที เป็ นต้น
กาลัง สามารถปรับความเร็วรอบได้ ชุดจานสไลด์และจานซอย มีใบมีด จานวน 3 ใบ ส่วนของฝาปิ ดจะมีช่องใส่
วัตถุดบิ จานวน 3 ช่อง ตามขนาดความหนาของการสไลด์และการซอย โดยจะใส่ครัง้ ละ 1 ชิน้ ผลการทดลองพบว่า
เครื่องหันและซอยเอนกประสงค์
่
สามารถสไลด์แผ่นได้ 163.6 กิโลกรัมต่อชัวโมง
่
คิดเป็ น 12.4 เท่าของแรงงานคน
และการซอยเป็ นเส้นได้ 44.75 กิโลกรัมต่อชัวโมง
่
คิดเป็ น 6.3 เท่าของแรงงานคน ทีม่ คี วามสามารถในการสไลด์
13.2 กิโลกรัมต่อชัวโมง
่
และตัดซอย 7.1 กิโลกรัมต่อชัวโมง
่
ทัง้ นี้สามารถสไลด์พชื ผล เช่น มันฝรัง่ แครอท กล้วย
ขิง ข่า เป็ นต้น
คาสาคัญ : การหัน่ การซอย เอนกประสงค์
Abstract
This thesis aims to development and construction of the split and slice versatile machine. For reducing
the amount of labor in the process of slides and split with regard to clean and safety of workers and
consumers. The principle of the machine uses power from the 1 horsepower motor speed 1450 RPM
power transmission, and it can adjust the rotation speed. A set of split and slice blade has three blades.
In addition, the cover has 3 channel input raw materials as follow the thickness of the split and slice by
loading one piece per time. The result of this research shows that the split and slice versatile machine
can slide 163.6 kilograms/hour equivalent to 12.4 times of the workers. And split cutting to stripe is 44.75
kilograms/hour equivalent to 6.3 times of the workers. Moreover, the slide cutting is 13.2 kilograms/hour
and cutting is 7.1 kilograms per hour. In addition, this machine can slide various kinds of materials such
as Potatoes, carrots, bananas, ginger etc.
Keyword : split, slice, versatile
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1. บทนา
การศึก ษาถึง กระบวนการผลิต ขิง ซอยของพ่ อ ค้า
แม่ค้าในชุมชนหลังตลาดคอมแพล็กซ์ท่ตี ลาดสดอาเภอ
หาดใหญ่ พบว่ามีความต้องการเป็ นจานวนมาก แต่สภาพ
การผลิต ปจั จุ บนั ผู้ผ ลิต สามารถผลิต ได้ป ระมาณ 9000
กิโลกรัมต่อเดือน คิดเป็ นเงินมูลค่า 675,000 บาท ซึง่ ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค จากกระบวนการ
ผลิตที่อาศัยแรงคนงานเป็ นหลัก และมีขนั ้ ตอนที่ยุ่งยาก
คือ ขิงที่สไลด์แล้วได้ 1 ตะกร้า น้ าหนักประมาณ 14 ถึง
15 กิโลกรัม แล้วนามาซอยเป็ นเส้น โดยขิง 1 กิโลกรัม
ใช้เวลาสไลด์ประมาณ 6 นาที และใช้เวลาซอยประมาณ
12 นาที ดังนัน้ เวลาผลิตขิงซอยต้องใช้ของมีคม เช่น มีด
ตัดซอย มีดตัดสไลด์ เป็ นต้น ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย
และใช้เวลาในการผลิตที่นาน เมื่อต้องการเพิม่ ผลผลิตก็
ต้องเพิม่ จานวนคน และต้องใช้เวลามากในการซอยขิงแต่
ละครัง้ ขิงซอยทีล่ ูกค้าต้องการขนาดความกว้างของหน้า
ตั ด เฉลี่ ย ประมาณ 2 มิ ล ลิ เ มตรและความยาวเฉลี่ ย
ประมาณ 60 มิลลิเมตร แต่ส่วนใหญ่ความยาวจะไม่ค่อย
คานึงถึง ขึน้ อยู่กบั ความต้องการของลูกค้า ซึง่ ต้องสังท
่ า
๋
เป็ นพิเศษ เช่น ในกรณีทโ่ี รงงานทาขิงดองกระปองส่งไป
ประเทศญี่ปุ่นมีทงั ้ เส้นสัน้ และยาวผสมกัน แต่ บางครัง้
อาจจะมีข นาดมาเกี่ยวของ เช่น ขนาดความกว้างของ
หน้ า ตั ด เฉลี่ ย ประมาณ 2 มิ ล ลิ เ มตร และความยาว
ประมาณ 20 มิลลิเมตร ในกรณีทล่ี ูกค้าสังท
่ าเป็ นพิเศษ
ราคาจะแตกต่างกันประมาณกิโลกรัมละ 5 บาท เมื่อซอย
เสร็จแล้วก็นามาแช่น้ าสารฟอกขาว 1 น้ า แล้วนามาล้าง
น้ าสะอาดอีก 2 น้ า เพื่อให้น้ ายาของสารฟอกขาวออก
จากเนื้อขิงและแป้งทีอ่ ยู่ในเนื้อของขิงออกด้วย และนามา
แช่น้าสารส้มอีกครัง้ หนึ่งเพื่อให้เส้นของขิงนัน้ แข็งตัวและ
ขาวขึ้น แล้วนาไปล้างน้ าสะอาดอีก 2 น้ า ในการแช่น้ า
แต่ละครัง้ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที เมื่อล้างน้ าเสร็จแล้วก็
บรรจุใส่ถุงหรือภาชนะนาไปส่งออกขายตลาด ขัน้ ตอนใน
การผลิตเริม่ จากการนาวัตถุดบิ ทีไ่ ด้ คือ ขิงอ่อนและขิงแก่
นามาผ่านกระบวนการ โดยการนาขิงมาขูดเปลือกออก
จากนัน้ นาขิงทีผ่ ่านการขูดเปลือกมาสไลด์ให้เป็ นแผ่นบาง
ๆ และประกบแผ่นขิงทีส่ ไลด์ให้เป็ นชัน้ เพื่อให้ง่ายต่อการ
ซอย จากนัน้ สามารถซอยขิงให้เป็ นเส้นเล็กๆ ออกมา
ขัน้ ตอนแบบเดิมในการสไลด์เป็ นแผ่น การประกบ
แผ่ น และซอยให้เ ป็ น เส้น นัน้ จะต้ อ งใช้เ วลานาน และ

ยุ่งยาก ทาให้ผลผลิตที่ได้ไ ม่เพียงพอต่ อ ความต้องการ
ของผู้บริโภคจึงควรมีการปรังปรุงใหม่ โดยขัน้ ตอนการ
ประกบแผ่นเปลีย่ นเป็ นการใช้สายพานลาเลียงแทน แล้ว
ซอยเป็ นเส้นเพื่อลดความยุ่งยากในการทางาน และลด
เวลาในการผลิตดังวิธกี ารทางานแบบใหม่จงึ ต้องอาศัย
เครื่องจักรเข้ามาช่วยในการทางาน
ด้วยเหตุ ผลนี้ทางผู้จดั ทาโครงการจึงได้นามาเป็ น
แนวทางในการศึ ก ษาและสร้ า งเครื่ อ งหั น่ และซอย
เอนกประสงค์ เพื่อหวังว่าเครื่องหันและซอยเอนกประสงค์
่
จะเป็ นสิง่ ทีม่ สี ่วนในการช่วยให้เกิดการเพิม่ การผลิตและ
ลดปญั หาการเมื่อยล้าของการทางานจากการหันและซอย
่
2. รูปแบบ
ขัน้ ตอนของการออกแบบ พัฒนา และสร้างเครื่องหัน่
และซอยเอนกประสงค์ ประกอบด้วยขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
2.1 การออกแบบและคานวณชิ้ นส่วนประกอบต่าง ๆ
หลักการทางานของเครื่องหันและซอยเอนกประสงค์
่
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการหันและซอย
่
จาก
หลัก การดัง กล่ า วจึง น าไปสู่ ก ระบวนการออกแบบและ
คานวณชิ้นส่วนต่าง ๆ [1], [2], [3], [4], [5] โดยการ
ออกแบบแสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แบบ Isometric ของเครือ่ งหันและซอยเอนกประสงค์
่
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2.2 ส่วนประกอบของเครือ่ งหันและซอยเอนกประสงค์
่
1) ชุดโครงเครื่อง ได้ออกแบบมีขนาด 480 × 910
× 965 มิลลิเมตร ทาจากสแตนเลสทัง้ หมด ประกอบด้วย
ชุดซอย ชุดสไลด์ ถาดรองรับ ชุดควบคุมความเร็ว ชุ ด
ป้อน และลูกล้อ เป็ นต้น แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 3 ลักษณะชุดซอย และชุดสไลด์ ของเครือ่ งหันและซอย
่
เอนกประสงค์

ภายในของชุดซอย และชุดสไลด์ มีจานซอย และ
จานสไลด์ ซึง่ ติดใบมีดไว้ทห่ี น้าจาน และมีช่องสาหรับให้
ชิ้น งานที่ผ่ า นกระบวนซอยและสไลด์ ออกมาได้อ ย่ า ง
สะดวก แสดงดังรูปที่ 4

(ก) ลักษณะด้านหน้าของเครือ่ งหันและซอยเอนกประสงค์
่

(ข) ลักษณะด้านข้างของเครือ่ งหันและซอยเอนกประสงค์
่
รูปที่ 2 ลักษณะรูปร่างของเครือ่ งหันและซอยเอนกประสงค์
่

2) ชุดซอย และชุดสไลด์ ได้ออกแบบให้มลี กั ษณะ
โค้งมน เพื่อรองรับการหมุนตัดทีเ่ หมาะสม แสดงดังรูปที่
3

(ก) จานซอย
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รูปที่ 6 ชุดควบคุมความเร็วของเครือ่ งหันและซอยเอนกประสงค์
่

(ข) จานสไลด์

2.3 วิ ธีการทดสอบและปรับปรุงแก้ไข
ในการทดสอบและปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเครื่อ งได้มีก าร
ดาเนินการปรับปรุงซึ่งจะมีสาเหตุท่ตี ้องปรับปรุงและผล
การทดสอบดังนี้
1) การทดลองครัง้ ที่ 1 เป็ น การทดลองเพื่อ หาค่ า
ความเร็วหมุนทีเ่ หมาะสมของการสไลด์ และซอยทีด่ ที ส่ี ุด
โดยการทดลองจะให้ความเร็วรอบตัง้ แต่ 500-100 รอบ
ต่อนาที ขิงทีใ่ ช้ทดลองมีน้ าหนักไม่เกิน 100 กรัม (g) ต่อ
หนึ่งหัว
2) การทดลองครัง้ ที่ 2 การทดลองหาขนาดการ
สไลด์และซอยที่แท้จ ริง โดยเอาผลการทดลองที่ดีท่สี ุด
ของการทดลองครัง้ ที่ 1 มาทดลอง เพื่อหาขนาดทีแ่ ท้จริง
ของแต่ละช่องการซอยและสไลด์
3) การทดลองครัง้ ที่ 3 เป็ นการทดลองโดยเอาผล
การทดลองที่ดีท่สี ุด ของการทดลองครัง้ ที่ 1 มาทดลอง
เพื่ อ หาเวลา และเปรี ย บเที ย บเวลาระหว่ า งการใช้
แรงงานคนกับเครื่องจักร

รูปที่ 4 จานซอยและจานสไลด์ของเครือ่ งหันและซอยเอนกประสงค์
่

3) ชุ ด ป้ อนชิ้น งาน มีล ัก ษณะเป็ น ท่ อ สแตนเลส
ภายในมีพลาสติก ทาหน้าที่ดนั ชิ้นงานให้เข้าสู่การซอย
และสไลด์ โดยใช้สปริงเป็ นตัวช่วยในการดัน แสดงดังรูป
ที่ 5

รูปที่ 5 ชุดป้อนชิน้ งานของเครือ่ งซอยขิงอัตโนมัติ

4) ชุ ด ควบคุ ม ความเร็ ว เป็ นอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม
ความเร็วหมุนของมอเตอร์ (Inverter) ของทัง้ สองมอเตอร์
ทีค่ วบคุมการสไลด์และซอยของเครื่องทัง้ ระบบ แสดงดัง
รูปที่ 6

3. ผลการดาเนิ นงานและการวิ เคราะห์ผล
จากการออกแบบ พัฒนา และสร้างเครื่องหันและซอย
่
เอนกประสงค์ ในขัน้ ตอนของผลการทดลองจะดาเนินการ
ทดลองโดยใช้ขงิ เป็ นวัสดุทดลอง และทดลองครบทัง้ หมด
ของกระบวนการ ซึง่ มีรายละเอียดของผลการทดลองดังนี้
3.1 ผลการทดลอง
การทดลองครัง้ ที่ 1 การทดลองเพื่อหาค่าความเร็ว
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการหมุนซอยของเครื่องหันและซอย
่
เอนกประสงค์

หมุนทีเ่ หมาะสมของการสไลด์ และซอยทีด่ ที ส่ี ุด โดยการ
ทดลองจะให้ค วามเร็วรอบตัง้ แต่ 15-75 รอบต่ อนาที
แสดงดังตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการหมุนสไลด์ของเครื่องหันและซอย
่
เอนกประสงค์

ครังที
้ ่

1

รอบการ
หมุน (rpm)

ผลการทดลอง
(การสไลด์)

ครังที
้ ่

รอบการ
หมุน (rpm)

1

15
2 mm

15

2

30

2 mm

2

ผลการทดลอง
(การซอย)

2 mm

30
2 mm

3

45
2 mm

3

45
2 mm

4

4

60
2 mm

60
2 mm

5
5

75

75
2 mm

2 mm

จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการหมุนซอยของ
เครื่องซอยขิงแบบอัตโนมัติ เห็นได้ว่า ความเร็วรอบต่ า
(15 และ 30 รอบต่ อนาที) ทาให้เส้นขิงมีลกั ษณะความ
หนาทีไ่ ม่สม่าเสมอ ทัง้ สองด้าน ทาให้เส้นขิงเกิดเส้นใยขึน้
บริเวณผิวขิง เมื่อเพิม่ ความเร็วรอบ เป็ น 45 รอบนาที ทา
ให้เส้นขิงมีความสมบูรณ์ มีความเท่ากันทัง้ สองด้าน เส้น
เรียบสม่าเสมอ และเมื่อเพิม่ ความเร็วรอบสูง (60 และ 75
รอบต่ อ นาที) ท าให้เ ส้น ขิง ไม่ เ ป็ น เส้น ขิง ละเอีย ดไม่ มี
รูปทรงของความเป็ นเส้น เกิดเป็ นของเสียจากการซอย
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า ทีค่ วามเร็วรอบ 30 รอบต่อนาที เป็ น
ความเร็วทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ของการซอยขิงเส้น

จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการหมุนสไลด์ของ
เครื่องซอยขิงแบบอัตโนมัติ เห็นได้ว่า ความเร็วรอบต่ า
(15 และ 30 รอบต่อนาที) ทาให้แผ่นขิงมีลกั ษณะความ
หนาที่ไ ม่สม่ าเสมอ ทัง้ สองด้าน เมื่อเพิ่ม ความเร็ว รอบ
เป็ น 45 รอบนาที ทาให้แผ่นขิงมีความสมบูรณ์ มีความ
เท่ า กัน ทัง้ สองด้า น แผ่ น เรีย บสม่ า เสมอ และเมื่อ เพิ่ม
ความเร็วรอบสูง (60 และ 75 รอบต่อนาที) ทาให้แผ่นขิง
เกิดเส้นใยขึน้ บริเวณผิวขิง ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า ทีค่ วามเร็ว
รอบ 30 รอบต่อนาที เป็ นความเร็วที่เหมาะสมที่สุดของ
การสไลด์ขงิ แผ่น
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ตารางที่ 4 การทดลองหาขนาดแผ่นสไลด์ของเครื่องหันและซอย
่
เอนกประสงค์ (มิลลิเมตร)

2) การทดลองครัง้ ที่ 2 การทดลองหาขนาดการ
สไลด์และซอยที่แท้จ ริง โดยเอาผลการทดลองที่ดีท่สี ุด
ของการทดลองครัง้ ที่ 1 มาทดลอง แสดงดังตารางที่ 3-4
การทดลองหาขนาดแผ่นสไลด์ โดยสไลด์ทค่ี วามเร็ว
รอบ 30 รอบต่อนาที เป็ นความเร็วที่เหมาะสมที่สุดของ
การสไลด์ขงิ แผ่น ซึง่ ขนาดของการสไลด์สามารถทาได้ 2
ขนาด คือ 2.5 และ 4 มิลลิเมตร แสดงดังตารางที่ 3

ครัง้ ขนาดของ
ที่ การสไลด์
1
2.50
2
2.50
3
2.50
4
2.50
5
2.50

ตารางที่ 3 การทดลองหาขนาดแผ่นสไลด์ของเครื่องหันและซอย
่
เอนกประสงค์ (มิลลิเมตร)

ครัง้ ขนาดของ ขนาดที่
ผลต่าง เปอร์เซ็นต์
ที่ การสไลด์ วัดได้
1
2.50
2.51
-0.01
0.40
2
2.50
2.52
-0.02
0.80
3
2.50
2.49
0.01
0.40
4
2.50
2.50
0.00
0.00
5
2.50
2.51
-0.01
0.40
เฉลีย่
0.40
1
4.00
4.01
-0.01
0.25
2
4.00
3.99
0.01
0.25
3
4.00
4.02
-0.02
0.50
4
4.00
4.03
-0.03
0.75
5
4.00
3.97
0.03
0.75
เฉลีย่
0.50

1
2
3
4
5

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

ขนาดที่
ผลต่าง เปอร์เซ็นต์
วัดได้
2.47
0.03
1.20
2.48
0.02
0.80
2.51
-0.01
0.40
2.52
-0.02
0.80
2.50
0.00
0.00
เฉลีย่
0.64
6.01
-0.01
0.17
5.89
0.11
1.83
5.98
0.02
0.33
6.05
-0.05
0.83
6.03
-0.03
0.50
เฉลีย่
0.73

จากผลการทดลองหาขนาดซอยขิงเส้น ทัง้ 2 ขนาด
คือ 2.5 และ 6 มิลลิเ มตร แสดงดังตารางที่ 4 มีข นาด
คลาดเคลื่อนเล็กน้อย โดยมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ยไม่ถึง 1 % ดังนัน้ สามารถเชื่อได้ว่าขนาดของการ
ซอยเป็ นจริง
การทดลองครัง้ ที่ 3 เป็ นการทดลองโดยเอาผลการ
ทดลองทีด่ ที ส่ี ดุ ของการทดลองครัง้ ที่ 1 มาทดลอง เพื่อหา
เวลา และเปรียบเทียบเวลาระหว่างการใช้แรงงานคนกับ
เครื่องจักร แสดงดังตารางที่ 5
จากการทดลองสไลด์เป็ นแผ่นและตัดซอยเป็ นเส้น
เปรียบเทียบระหว่ า งแรงงานคนกับ เครื่อ งหั น่ และซอย
เอนกประสงค์ สรุปได้ว่าเครื่องหันและซอยเอนกประสงค์
่
สามารถสไลด์แ ละตัดซอยได้เ ร็วกว่ าการใช้แ รงงานคน
โดยผลการทดลองเครื่องหันและซอยเอนกประสงค์
่
จะมี
ความสามารถในการสไลด์ประมาณ 163.6 กิโลกรัมต่ อ
ชัวโมง
่
และตัดซอยเป็ นเส้นได้ประมาณ 44.75 กิโลกรัม
ต่ อ ชัว่ โมง ในขณะที่ ก ารทดลองของแรงงานคนที่ มี
ความสามารถในการสไลด์ ไ ด้ เ พีย ง ประมาณ 13.2
กิโ ลกรัม ต่ อชัว่ โมง และตัด ซอยได้เ พียง ประมาณ 7.1
กิโลกรัมต่อชัวโมง
่
แสดงดังรูปที่ 7

จากผลการทดลองหาขนาดแผ่นสไลด์ ทัง้ 2 ขนาด
คือ 2.5 และ 4 มิลลิเ มตร แสดงดังตารางที่ 3 มีข นาด
คลาดเคลื่อนเล็กน้อย โดยมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ยไม่ถึง 1 % ดังนัน้ สามารถเชื่อได้ว่าขนาดของการ
สไลด์ขงิ แผ่นเป็ นจริง
การทดลองหาขนาดซอยขิงเส้น โดยซอยทีค่ วามเร็ว
รอบ 30 รอบต่อนาที เป็ นความเร็วที่เหมาะสมที่สุดของ
การซอยขิง เส้น ซึ่งขนาดของการซอยสามารถทาได้ 2
ขนาด คือ 2.5 และ 6 มิลลิเมตร แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 5 การเปรีย บเทีย บความสามารถระหว่ า งเครื่อ งกับ
แรงงานคน

รูปแบบ
การผลิ ต
เครื่องหัน่
และซอย
เอนกประสงค์
แรงงานคน

สไลด์เป็ น
แผ่น
กิ โลกรัมต่อ
ชัวโมง
่

ตัดซอยเป็ น
เส้น
กิ โลกรัมต่อ
ชัวโมง
่

163.6

44.75

13.2

7.1

5) สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสียเปรียบ
1) ชิน้ งานทีจ่ ะนามาหันและซอยต้
่
องมีขนาดเท่ากับ
้
ช่องทีป่ อนชิน้ งาน
2) ต้องใช้คนในการป้อนชิน้ งานชิน้ ต่อไป ในกรณีท่ี
ชิน้ งานชิน้ แรกใกล้หมด
3) หันและซอยได้
่
ระยะสัน้ ๆ เนื่องจากข้อจากัดของ
ความยาวของช่องป้อนชิน้ งาน
3.3 การวิ เคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
จากการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานข้างต้นจึงสรุปได้
ว่าแรงงานคน 1 คน ทางานได้วนั ละ 8 ชัวโมงต่
่
อวัน ค่าจ้าง
ในการทางานกิโลกรัมละ 6 บาท สามารถสไลด์และตัดซอย
เป็ นเส้นได้ 20.3 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็ นจานวนเงินทัง้ หมด
121.8 บาทต่ อวัน และเครื่องหันและซอยเอนกประสงค์
่
ใช้
แรงงานคน 1 คน ทางานได้วนั ละ 8 ชัวโมงต่
่
อวัน ในการ
ควบคุมเครื่องได้ 208.35 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็ นจานวนเงิน
1,250.1 บาทต่อวัน หักค่าไฟฟ้า ค่าโสหุย้ ค่าจ้างแรงงานคน
และค่าเสือ่ มราคาของเครื่องเรียบร้อยแล้ว ซึง่ มีระยะเวลาใน
การคืนทุนของเครื่องหันและซอยเอนกประสงค์
่
54 วัน และ
เมื่อเปรียบเทียบรายได้ในการสไลด์และตัดซอยเป็ นเส้น
ระหว่างคนกับเครื่องคิดเป็ น 12 เท่า ของการทางานด้วยคน
หรือการทางานด้วยแรงงานคน 12 คน นัน้ เอง
นอกจากนี้เครื่องหันและซอยเอนกประสงค์
่
ยังสามารถ
ลดค่าใช้จ่าย ลดแรงงานคน ลดปญั หาความเมื่อยล้า และการ
เจ็บปว่ ยจากการทางานโดยวิธกี ารทางานด้วยแรงงานคนอีก
ด้วย

ดังนัน้ การสไลด์แผ่น คิดเป็ น 12.4 เท่า และตัดซอย
เป็ น เส้น คิด เป็ น 6.3 เท่ า นอกจากนี้ เ มื่อ แรงงานคน
ปฏิบ ัติง านเป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง ผู้ ป ฏิบ ัติง านจะมีค วาม
เมื่อยล้าเกิดขึน้ ในขณะทีเ่ ครื่องหันและซอยเอนกประสงค์
่
สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 7 การเปรียบเทียบระหว่างแรงงานคนกับเครือ่ ง

4. สรุป
การทดลองสไลด์ขงิ และตัดซอยเป็ นเส้นด้วยเครื่อง
หันและซอยเอนกประสงค์
่
จะนาขิงทีม่ อี ายุประมาณ 4 ถึง
6 เดือน เริม่ จากการนาขิงเป็ นแง่งมาตัดให้เป็ นหัวแล้วทา
การขูด เปลือ กขิงออก โดยขิง ที่นามาทดลองจะมีขนาด
ความยาวประมาณ 70 ถึง 110 มิลลิเมตร โดยสามารถ
สรุปผลการทดลองได้ดงั นี้
1) จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง เ ค รื่ อ ง หั ่น แ ล ะ ซ อ ย
เอนกประสงค์ จะมีความสามารถในการสไลด์
ประมาณ 163.6 กิโลกรัมต่ อชัวโมง
่
และตัด
ซอยได้ประมาณ 44.75 กิโลกรัมต่อชัวโมง
่

3.2 ข้อได้เปรียบเสียเปรียบ
จากผลการทดลองได้แสดงให้เห็นว่าการใช้ เครื่อง
หันและซอยเอนกประสงค์
่
สามารถหันและซอยได้
่
ในช่อง
ใส่ ท่ี ก าหนดให้ เ ท่ า นั ้น ดั ง นั ้น จึ ง สรุ ป ข้ อ ได้ เ ปรี ย บ
เสียเปรียบในการใช้งานเครื่องหันและซอยเอนกประสงค์
่
ข้อได้เปรียบ
1) มี ค วามเร็ ว ตั ด และความเร็ ว ป้ อนชิ้ น งานที่
สม่าเสมอ
2) ขนาดของการหันและซอยมี
่
ความเท่ากันตลอด
3) ลดความเมื่อยล้าของคนจากการหันและซอย
่
4) ชิน้ งานมีความสมบูรณ์
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2) เครื่องหันและซอยเอนกประสงค์
่
สามารถสไลด์
และตัดซอยเป็ น เส้น พืช ผลชนิด อื่น ที่มีรูปร่ า ง
ใกล้เ คีย งกับ ขิง เช่ น มัน ฝรัง่ แครอท กล้ว ย
เป็ นต้น ได้อกี ด้วย
3) ลดความเมื่อ ยล้ า และความเครีย ดจากการ
ปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะความชานาญสูง
4) เครื่องหันและซอยเอนกประสงค์
่
ที่สร้างขึ้นมี
วิธีการทางานที่สะดวกและง่ายต่ อการใช้งาน
และการบารุงรักษา
5) เครื่องหันและซอยเอนกประสงค์
่
สามารถคืน
ทุนภายในระยะเวลา 54 วัน
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนา ออกแบบ และสร้าง เครื่องหันและซอย
่
เอนกประสงค์ เพื่อ ให้เ ครื่อ งมีป ระสิท ธิภ าพสูง สุด ที่จ ะ
นาไปสู่ก ารท างานจริง พบว่ า ควรมีก ารศึ กษาเพิ่ม เติม
ดังต่อไปนี้
1) ชุด ใบมีด ที่ใ ช้ใ นการสไลด์มีค วามหนาอยู่ จึง
ควรมีการออกแบบชุดใบมีดในการสไลด์ให้บาง
และคม แต่ยงั คงความแข็งแรงอยู่เหมือนเดิม
และสามารถปรับใบมีดได้เพื่อให้สามารถปรับ
ระดับความหนาบางของชิน้ งานได้ เพื่อสะดวก
ต่อความต้องการของตลาด
2) ชุด ใบมีดตัด ซอยควรมีก ารร่ อ งฟ นั ให้มีหลาย
ขนาดด้วยกัน และสามารถตัดซอยได้เร็วขึน้
3) ช่องใส่ชน้ิ งานมีขนาดเล็กจึงควรปรับขนาดของ
ช่ อ งใส่ ช้ิน งานให้ใ หญ่ ก ว่ า เดิม และควรปรับ
รูปทรงของช่องใส่ช้นิ งานให้เหมาะกับวัตถุดบิ
ชนิดอื่นด้วย
4) รูปทรงของเครื่องควรปรังปรุงให้ดูทนั สมัยและ
ลดเวลาในการทางานและเพิม่ ประสิทธิภาพให้
มากยิง่ ขึน้

[2]

[3]

[4]
[5]
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้ศึกษาอิทธิพลของกระบวนการทางความร้อน T5 หลังการเชื่อมเสียดทานแบบกวน ที่ส่งผลต่ อ
สมบัติท างโลหะวิท ยาและสมบัติท างกล ของรอยเชื่อ มอะลูมิเ นี ย มหล่ อ กึ่ง ของแข็ง 6061 หนา 4 มิลลิเ มตร
ความเร็วหมุนเชื่อมและความเร็วเดินเชื่อมเป็ นปจั จัยทีส่ ่งผลต่อสมบัตทิ างกล โดยเมื่อปรับค่าความเร็วหมุนเชื่อม
เพิม่ ขึน้ ค่าความแข็งแรงก็เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย แต่เมื่อเพิม่ ความเร็วหมุนเชื่อมขึน้ ไปอีกกลับทาให้ค่าความแข็งแรง
ลดลง รวมถึงกระบวนการทางความร้อน T5 ทีท่ าให้เกิดรอยแตกร้าวเล็ก ๆ ทัวบริ
่ เวณแนวเชื่อมซึง่ ส่งผลกระทบต่อ
สมบัตทิ างกลเช่นเดียวกัน จากงานวิจยั ครัง้ นี้พบว่าที่ความเร็วหมุนเชื่อม 1000 รอบต่อนาที ความเร็วเดินเชื่อม
160 มิลลิเมตรต่ อนาที มีค่าความแข็งแรงเฉลี่ยสูงสุด 176.75 MPa พื้นผิวการแตกหักจากการทดสอบความ
แข็งแรงขาดในบริเวณระหว่าง TMAZ และ HAZ ส่วนค่าความแข็งเฉลีย่ สูง สุด 82.60 Hv ทีค่ วามเร็วหมุนเชื่อม
1400 rpm อยู่ในบริเวณ SZ ค่าความแข็งเพิม่ ขึน้ ไปพร้อมกับค่าความเร็วหมุนเชื่อมทีเ่ พิม่ ขึน้ ทีส่ ่งผลมาจากการ
เสียรูปร่างของเกรน และการกระจายตัวของเกรนทีม่ ขี นาดเล็ก
คาหลัก การเชื่อมเสียดทานแบบกวน อะลูมเิ นียมหล่อกึง่ ของแข็ง 6061 การบ่มเทียม
Abstract
This research was to investigate the influence of heat treatment T5 in semi-solid cast aluminum 6061
after friction stir welding on the metallurgical and mechanical properties. Rotation speed and welding
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speed were the factors affecting mechanical properties. When the rotation speed increased, strength was
enhanced as well. Nevertheless, the dramatically increasing rotation speed resulted a decrease of
material strength, which the heat treatment T5 causing to micro cracks around the weld, which the
welding affects the mechanical properties as well. The results of research showed that the optimal
parameter is rotational speed 1000 rpm and welding speed 160 mm/min with the average maximum of
tensile strength 176.57 MPa. The fracture surface from tensile test was lacking in the area between
TMAZ and HAZ. In addition, the hardness was highest average 82.60 Hv at rotation speed 1400 rpm in
the SZ. Hardness increased with increasing rotation speed, which affecting the shape of the grain and
distribution of the small grain.
Keywords: Friction Stir Welding, Aluminum Cast Semi Solid Metal 6061 (SSM 6061), Artificial Aging
Heat Treatment
1. บทนา
อะลูมเิ นียมเป็ นวัสดุทม่ี สี มบัตทิ น่ี ่าสนใจ เช่น สมบัติ
ทางกล ความต้านทานการกัดกร่อนทีด่ ี หรือการนาความ
ร้อนและไฟฟ้าที่ดี อะลูมิเนี ยมเป็ นวัสดุท่มี ีการนาไปใช้
มากในภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่งทัง้ ทางบกและ
ทางทะเล เช่น ยานยนต์ รถไฟ การบินและอวกาศ แต่น่า
เสียดายที่การใช้อะลูมเิ นียมบางอย่างไม่สามารถกระทา
ได้ เพราะมีความสามารถในการเชื่อมต่า ในขณะทีเ่ ทคนิค
การเชื่อมทัว่ ๆ ไปส่งผลต่อค่าความแข็งแรงเชิงกล หรือ
ส่ง ผลให้เ กิด ข้อ บกพร่ อ งในแนวเชื่อ มได้ ดัง นัน้ วิธีก าร
ั หา คือ กระบวนการเชื่อ มเสีย ดทานแบบกวนที่
แก้ป ญ
เชื่อมในสภาวะของแข็ง กระบวนการเชื่อมนี้ช่วยให้การ
ประสานกันของแนวเชื่อมให้เป็ นไปตามธรรมชาติ ปญั หา
ด้านข้อบกพร่องในแนวเชื่อมลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
การเชื่อมแบบเดิม [1]
การเชื่อ มเสีย ดทานแบบกวน (Friction
Stir
Welding; FSW) ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าเป็ นกรรมวิธกี าร
เชื่อ มที่มีคุ ณภาพสูง เหมาะสาหรับ โลหะผสม มีค วาม
แข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับการเชื่อมแบบหลอมละลาย การ
เชื่อมเสียดทานแบบกวนที่รู้จกั กันโดยทัวไปมี
่
4 บริเวณ
คือ บริเวณแนวเชื่อม (Stir Zone; SZ) บริเวณที่ได้รบั
ผลกระทบจากความร้อนทางกล (Thermo-Mechanically
Affected Zone; TMAZ) บริเวณกระทบร้อน (Heat
Affected Zone; HAZ) และบริเวณเนื้อโลหะเดิม (Base
Metal; BM) [2]
อะลูมเิ นียม 6061 ถูกนามาใช้กนั อย่างแพร่หลายใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ เพราะมีสมบัติทางกลที่ดี เช่น มี

ความแข็ง แรง มีค วามสามารถในการขึ้น รู ป ดี มีค วาม
ต้านทานการกัดกร่อน และมีราคาถูก เป็ นต้น [3] ในขณะ
ที่งานวิจยั การเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียม
6061 ก็มีอย่ างต่ อเนื่อ ง เช่น ความเร็ว หมุ นเชื่อม และ
ความเร็วเดินเชื่อมมีผลโดยตรงต่อโครงสร้างทางมหภาค
จุลภาค และสมบัติทางกลของแนวเชื่อม [4] โครงสร้าง
ทางโลหะวิทยาบริเวณแนวเชื่อมมีความละเอียดกว่าเนื้อ
โลหะเดิม ทัง้ ด้านแอดวานซ์ซงิ ไซด์ และด้านรีทรีทติ้งไซด์
ซึง่ เกิดการบิดเบีย้ วของเกรนไม่เป็ นรูปร่าง เนื่องจากการ
หมุ น ของหัว กวน และเกิด รอยแตกบริเ วณแนวเชื่อ ม
เนื่อ งจากกระบวนการทางความร้อนหลังการเชื่อม [5]
ปจั จัย ของความเร็ว หมุน เชื่อ ม และความเร็ว เดิน เชื่อ ม
ส่งผลกระทบต่อสมบัติทางกลของแนวเชื่อม [6] บริเวณ
แนวเชื่อ มที่ผ่ า นกระบวนการทางความร้ อ น T4 การ
ตกตะกอนของเกรน Mg2Si มีน้อยกว่าบริเวณแนวเชื่อมที่
ผ่านกระบวนการทางความร้อ น T6 ซึ่งสามารถละลาย
เกรน Mg2Si ในอะลูมเิ นียมเมทริกซ์ได้ดกี ว่า [7]
จากงานวิจยั หลาย ๆ เรื่องดังกล่าว ได้มกี ารพัฒนา
สมบัตทิ างกลของแนวเชื่อมเสียดทานแบบกวน 6061 แต่
ก็ย ัง ขาดการศึก ษากระบวนการทางความร้อ น T5 ที่
สามารถลดขัน้ ตอนการทากระบวนการทางความร้อนลง
ได้ ทาให้ประหยัดเวลา เพิม่ ผลผลิต ดังนัน้ วัตถุประสงค์
ของงานวิจ ัย ครัง้ นี้ จะศึก ษาเกี่ย วกับ ป จั จัย ที่ใ ช้ใ นการ
ดาเนินงานของ FSW คือ ความเร็วของเครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การหมุนเชื่อม ความเร็วเดินเชื่อมของเครื่องมือกวน และ
เพิม่ การทากระบวนการทางความร้อน T5 หลังการเชื่อม
โดยมีผลวิจยั เกี่ยวกับ สมบัตทิ างโลหะวิทยา และสมบัติ
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ทางกล เพื่ อ ที่ จ ะสามารถใช้ ใ นการตอบสนองต่ อ

ภาคอุตสาหกรรมการเชื่อมทีเ่ กีย่ วข้องได้ดที ส่ี ดุ

รูปที่ 1 เครือ่ งมือและกระบวนการเชือ่ มเสียดทานแบบกวน

2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
งานวิจยั นี้ได้ทดลองการเชื่อมเสียดทานแบบกวนที่
ส่งผลกระทบมาจากความเร็วหมุนเชื่อมและความเร็วเดิน
เชื่อม ที่มีอิทธิพลต่ อแรงเสียดทานของวัสดุอะลูมิเนียม
หล่อกึง่ ของแข็ง 6061 ที่หล่อด้วยกระบวนการหล่อแบบ
GISS [8] เพื่อผลในการเชื่อมที่ดที ส่ี ุด ส่วนผสมทางเคมี
ของวัสดุทดลองมีดงั นี้ Si-0.8, Fe-0.7, Cu-0.4, Mn-0.15,
Mg-1.2, Zn-0.25, Ti-0.15, Cr-0.35 และ Al โดยเป็ น
จานวนเปอร์เซ็นต์ต่อน้าหนัก ในการทดลองครัง้ นี้จะเชื่อม
โดยใช้ความเร็วหมุนเชื่อม 3 ระดับ คือ 710 1000 และ
1400 รอบต่อนาที (rpm) และความเร็วเดินเชื่อม 3 ระดับ
คือ 80 112 และ 160 มิลลิเมตรต่อนาที (mm/min) นา
วัสดุไปแปรรูปให้มขี นาดกวามกว้าง 50 มิลลิเมตร (mm)
ความยาว 100 mm และความหนา 4 mm มาเชื่อมต่อชน
ในท่าราบ ใช้เครื่องมือเชื่อมทีม่ ขี นาดความโตของบ่ากวน
(Shoulder) 20 mm ขนาดความโตของหัวพิน 5 mm และ
ยาว 3.2 mm แสดงดังรูปที่ 1 เอียงมุมของเครื่องมือเชื่อม
3 องศา จากนัน้ ก็เริ่มท าการเชื่อ มบนเครื่องกัด แนวตัง้
เริ่ม ตัง้ แต่ ก ารเปิ ด ความเร็ว หมุ น เชื่อ มของเครื่อ งมือ ที่
ทดลอง กดลงไปในเนื้อวัสดุแช่ท้งิ ไว้ 30 วินาที (s) เดิน
แนวเชื่อมตามความเร็วเดินเชื่อมทีท่ ดลอง และสุดปลาย
แนวเชื่อมแช่ท้งิ ไว้ 20 s แล้วให้ยกเครื่องมือเชื่อมขึ้น
ขัน้ ตอนการเชื่อมแสดงดังรูปที่ 1 เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วก็นา

ชิ้นงานเชื่อมไปทากระบวนการทางความร้อน T5 หลัง
การเชื่อม คือ การทาบ่มเทียม (Artificially Aged) ที่
อุณหภูมิ 185 องศาเซลเซียน (C) เป็ นระยะเวลา 8
ชัวโมง
่
(hr) [9]

รูปที่ 2 การตัดแบ่งชิน้ งานเชือ่ มเพือ่ ทดสอบสมบัตติ ่างๆ

เมื่อชิน้ งานเชื่อมผ่านกระบวนการทางความร้อน T5
แล้ว ก็นามาตัดแบ่งชิ้นงานเชื่อม แสดงดังรูปที่ 2 เพื่อ
นาไปทดสอบสมบัติ 2 อย่าง คือ สมบัติทางโลหะวิทยา
และสมบัติทางกล โดยการทดสอบสมบัตทิ างโลหะวิทยา
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นัน้ นาชิ้น งานมาหล่อเรซิน แล้วนามาขัดด้ว ยกระดาษ
ทรายเบอร์หยาบไปหาละเอียดสุดที่ เบอร์ 1200 แล้วขัด
ต่ อ ด้ว ยผ้า ขัด สัก หลาดใช้ผ งอะลู มิน่ า เป็ น ตัว ขัด ที่ 0.3
ไมโครเมตร (µm) เมื่อ ขัด เสร็จ น าไปกัด กรดด้ว ย
สารละลายเจือจาง Keller’s Reagent ส่วนการทดสอบ
สมบัตทิ างกลนัน้ จะแบ่งออกเป็ น 2 การทดสอบ คือ การ
ทดสอบค่าความแข็งแรง และการทดสอบค่ าความแข็ง
โดยการทดสอบค่ า ความแข็ง จะใช้ช้ิน งานที่ต รวจสอบ
โครงสร้างทางโลหะวิทยาเสร็จ นามาทดสอบความแข็ง
โดยใช้เครื่องทดสอบแบบไมโครวิกเกอร์ หัวกดรูปกรวย
กดน้ าหนัก 100 กรัม (g) เป็ นเวลา 10 s โดยกดบริเวณ
หน้ า ตัด ของแนวเชื่อ ม วัด จากจุ ด ศูน ย์ก ลางแนวเชื่อ ม
ออกไปข้างละ 12.5 mm แต่ละจุดห่างกัน 0.5 mm มี
หน่วยวัดเป็ น วิกเกอร์ฮาร์ดเนส (Vickers Hardness; Hv)
ส่วนการทดสอบค่าความแข็งแรงจะแปรรูปชิ้นงานเชื่อม
ให้มขี นาดตามมาตรฐาน ASTM-E8M โดยให้บริเวณแนว
เชื่อม (Stir Zone; SZ) อยู่บริเวณตรงกลางของการ
ทดสอบ และทดสอบอัตราเร็วในการดึงที่ 1.67 x 10-2
มิลลิเมตรต่อวินาที (mm/s) มีหน่วยวัดเป็ น เมกะปาสกาล
(Meka Pascal; MPa) สรุปว่าในแนวเชื่อมจะมีการ
ทดสอบสมบัติ ต่ า งๆ ถื อ ว่ า เสร็จ กระบวนการในการ
ทดลอง 1 สภาวะการทดลอง ดังนัน้ การทดลองนี้ มี 9
สภาวะการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้า เพื่อความแน่ นอนและ
ความน่าเชื่อมถือของงานวิจยั

เดิม (Base Metal; BM)

รูปที่ 3 โครงสร้างมหภาคของแนวเชือ่ มแต่ละโซน

โครงสร้างมหภาคของแนวเชื่อม แสดงให้เห็นถึงการ
ประสานเข้ากันได้ดขี องแนวเชื่อม การผสมผสานของวัสดุ
ทัง้ สองชิน้ ในรูปแบบไดนามิก [7] กล่าวคือ เกิดจากการ
หมุนวนของหัวพินซึ่งได้รบั ความร้อนจากการสะสมของ
บ่ากวนทาให้อะลูมเิ นียมอยู่ในสภาวะพลาสติกทาให้เกิด
การเข้ากัน ได้ดี มีการผสมของเกรนระหว่ าง SZ กับ
TMAZ และมีรูปลักษณ์เป็ นชัน้ ๆ คล้ายขนมเค้ก [7] ใน
ส่วนของบริเวณ SZ จะมีเกรนทีล่ ะเอียดเมื่อดูโครงสร้าง
จุลภาค ดังแสดงในรูปที่ 4A ส่วนบริเวณ TMAZ เกิดการ
เปลี่ยนรูปร่างของเกรนจากเนื้อโลหะเดิมอย่างเห็นได้ชดั
ความร้อนทีผ่ ลิตจากการหมุนวนของบ่ากวนส่งผลให้เกิด
การทาลายของเกรนเนื้อโลหะเดิมที่มีลกั ษณะเป็ นก้อน
กลมให้มคี วามละเอียดมายิง่ ขึน้ แสดงดังรูปที่ 4B ส่วน
บริเวณเนื้อโละเดิม แสดงดังรูปที่ 4C มีลกั ษณะเป็ นก้อน
กลมทีเ่ กิดจากกระบวนการหล่อแบบ GISS รวมถึงมีการ
ผ่านกระบวนการทางความร้อน T5 หลังการเชื่อมอีกครัง้
หนึ่งด้วย เกิดการเกาะกลุ่มกันของอนุ ภาค Mg2Si รอบ ๆ
อะลู มิเ นี ย มเมตริก ซ์ และมีอ นุ ภ าค Al2Cu กระจาย
ตัวอย่างสม่าเสมอทัวทั
่ ง้ บริเวณของวัสดุ [10] ซึง่ สามารถ
ยืนยันผลได้จากบริเวณที่ล้อมกรอบสีเ่ หลี่ยมในรูปที่ 4C
เป็ นการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริม าณ (EDX) แสดงดังรูปที่ 5
เพื่อแสดงถึงอนุภาค Mg2Si อยู่ในบริเวณแนวเชื่อม
โครงสร้างจุลภาคของแนวเชื่อม ณ จุดต่าง ๆ แสดง
ดังรูปที่ 6 A-F เห็นได้ชดั ว่าเกิดร่องรอยของแนวเชื่อม 2
บริเวณ คือ บริเวณ TMAZ กับบริเวณ SZ ซึง่ เกิดจากการ
หมุนวนของหัว พินและบ่ากวน ทาให้เนื้ อ โลหะเกิดการ
เปลีย่ นรูปร่างให้มคี วามละเอียดมากยิง่ ขึน้ ณ จุด A แสดง
ให้เห็นถึงรอยแตกร้าวเล็ก ๆ (Micro Crack) กระจัด
กระจายทัวบริ
่ เวณ TMAZ (RS) ทีจ่ ุด C และ D เกิดรอย
แตกร้า วขนาดใหญ่ ท วั ่ บริเ วณ SZ ซึ่ง รอยแตกร้า ว
ดังกล่าวจะพบในความเร็วหมุนเชื่อมที่ 710 และ 1400
rpm เท่านัน้ เนื่องจากอิทธิพลทางความร้อนหลังการ

3. ผลการทดลองและวิ เคราะห์ผล
ผลการทดลองของงา นวิ จ ั ย สา มารถน าไ ป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการเชื่อ มเสีย ดทานแบบกวนที่มีอ ยู่ ใ น
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรมการบิ น ซึ่ ง จะ
ประกอบไปด้วยการทดสอบสมบัติ 2 อย่าง คือ สมบัตทิ าง
โลหะวิ ท ยา และสมบัติ ท างกล ซึ่ ง สามารถแสดงได้
ดังต่อไปนี้
3.1 สมบัติทางโลหะวิ ทยา
รูปที่ 3 แสดงโครงสร้างมหภาคของแนวเชื่อมในแต่
ละโซน แยกเป็ น โซน A คือ บริเวณแนวเชื่อม (Stir
Zone; SZ) โซน B คือ บริเวณที่ได้รบั ผลกระทบจาก
ความร้อ นทางกล (Thermo-Mechanically Affected
Zone; TMAZ) โซน C คือ บริเวณกระทบร้อน (Heat
Affected Zone; HAZ) และโซน D คือ บริเวณเนื้อโลหะ
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เชื่อม [11] ทาให้เกิดความเครียดสะสมบริเวณแนวเชื่อม
ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของรอยแตก ส่วนรอยพุพอง
บริเวณผิวแนวเชื่อมด้านบนของจุด B อันเนื่องมาจากการ
อบชิน้ งานทีอ่ ุณหภูมสิ งู และเป็ นเวลานาน ทาให้รูพรุนทีม่ ี
อากาศอยู่ใต้ผวิ งานเกิดการดันตัวออกมานอกผิวงานในที่
สุดแต่สามารถหลีกเลีย่ งการพุพองของผิวงานได้ด้วยวิธี
กระบวนการทางความร้อนที่ใช้เวลาสัน้ อุณหภูมติ ่ า [12]
รอยเชื่อมทีม่ คี วามสมบูรณ์ทส่ี ดุ คือ ทีค่ วามเร็วรอบ 1000
rpm แสดงดังรูปที่ 6 A-F เพราะไม่เกิดข้อบกพร่องใด ๆ

ที่ 5 เพื่อระบุถึงเฟส Mg2Si ที่แพร่ก ระจายผสมใน
อะลูมเิ นียมเมตริกซ์ทวทั
ั ่ ง้ บริเวณทีถ่ ูกกวนของแนวเชื่อม

รูปที่ 5 ผลการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ (EDX)

โครงสร้า งจุ ลภาคของแนวเชื่อ มที่ค วามเร็ว หมุ น
เชื่อม 1000 rpm แสดงดังรูปที่ 7 มีอุณหภูมสิ ูงและเกิด
การเสียรูปจากสภาวะพลาสติกในลักษณะแบบไดนามิก
[13] ณ จุด A C D และ F คือบริเวณ TMAZ บริเวณ
รูปทรงของเกรนจะเห็นความแตกต่างระหว่าง 2 โซน คือ
โซนแนวเชื่อมกับโซนเนื้อโลหะเดิม ทีย่ งั คงลักษณะความ
เป็ นก้อนกลมของเกรนไว้ได้เนื่องจากไม่ได้รบั อิทธิของ
การหมุนวนของเครื่องมือเชื่อม นอกจากนี้ ณ จุด B และ
F คือบริเวณ SZ เมื่อยิง่ เพิม่ ค่าความเร็วหมุนเชื่อมสูงขึน้
ก็ส่งผลให้เกรนมีความละเอียดมากขึน้ ตามไปด้วย [14]
เนื่องมาจากแรงเหวี่ยงของเครื่องมือเชื่อมเพิม่ ขึน้ ทาให้
เกรนเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากความร้อนทางกล

รูปที่ 4 โครงสร้างจุลภาคของแนวเชือ่ ม A คือ SZ B คือ TMAZ
และ C คือ BM

ผลการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ (EDX) แสดงดังรูป
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มากขึน้ ตามการเพิม่ ขึน้ ของความเร็วหมุนเชื่อม

3.2 สมบัติทางกล
รูปที่ 8 แสดงผลการทดสอบค่าความแข็งแรงของ
แนวเชื่ อ มในแต่ ล ะการทดลองที่ แ ตกต่ า งกัน พบว่ า
ความเร็วหมุนเชื่อมมีผลต่ อค่าความแข็งแรง สังเกตได้
จากเมื่อ เพิ่ม ความเร็วหมุ นเชื่อมมากขึ้นท าให้ค่าความ
แข็งแรงเพิม่ ขึน้ จนถึงจุดสูงสุด คือที่ ความเร็วหมุ นเชื่อม
1000 rpm ความเร็วเดินเชื่อม 160 mm/min มีค่าเท่ากับ
176.57 MPa และเมื่อยิง่ เพิ่มความเร็วหมุนเชื่อมเป็ น
1400 rpm กลับทาให้ค่าความแข็งแรงลดลงตามลาดับ
อนึ่งผลของค่าความแข็งแรงในช่วงความเร็วหมุนเชื่อมที่
710 และ 1400 rpm น้อยกว่าในช่วงความเร็วหมุนเชื่อ ม
1000 rpm ซึง่ เป็ นผลพวงมาจากโครงสร้างทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงรอยแตกร้าวในแนวเชื่อมด้วย ดังนัน้ สามารถสรุปได้ว่า
ความเร็วหมุนเชื่อม ความเร็วเดินเชื่อม และกระบวนการ
ทางความร้อนหลังการเชื่อมมีอทิ ธิผลต่อค่าความแข็งแรง
ของแนวเชื่อม [11] ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพแนว
เชื่อม โดยการเปรียบเทียบระหว่างค่าความแข็งแรงของ
แนวเชื่อมกับค่าความแข็งแรงของเนื้อวัสดุเดิม มีหน่ วย
การเปรียบเทียบเป็ นเปอร์เซ็นต์ (%) แสดงดังรูปที่ 9 โดย
ค่าความแข็งแรงของเนื้อวัสดุเดิม มีค่าเท่ากับ 164 MPa
พบว่า แนวเชื่อมส่วนใหญ่มปี ระสิทธิภาพแนวเชื่อมน้อย
กว่าค่าความแข็งแรงของเนื้อวัสดุเดิม แต่มอี ยู่ 4 สภาวะที่
มีประสิทธิภาพแนวเชื่อมมากกว่าค่าความแข็งแรงของ
เนื้ อ วั ส ดุ เ ดิ ม คื อ ที่ ค วามเร็ ว หมุ น เชื่ อ ม 1000 rpm
ความเร็วเดินเชื่อม 112 กับ 160 mm/min และความเร็ว
หมุนเชื่อม 1400 rpm ความเร็วเดินเชื่อม 80 กับ 112
mm/min ซึง่ มีประสิทธิภาพแนวเชื่อม เท่ากับ 1.89, 7.66
6.38 และ 2.70% ตามลาดับ

รูปที่ 6 โครงสร้างจุลภาคของแนวเชือ่ มทีจ่ ุดต่าง ๆ กัน

รูปที่ 7 โครงสร้างจุลภาคของแนวเชือ่ มทีค่ วามเร็วหมุนเชือ่ ม 1000
rpm

รูปที่ 8 ค่าความแข็งแรงของแนวเชือ่ มทีส่ ภาวะต่าง ๆ กัน
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ความเครียดในเนื้อวัสดุ [13]

รูปที่ 9 ค่าประสิทธิภาพของแนวเชือ่ มทีส่ ภาวะต่าง ๆ กัน

รูปที่ 11 การกระจายค่าความแข็งของแนวเชือ่ ม

พืน้ ผิวการแตกหักของการทดสอบค่าความแข็งแรง
ส่วนใหญ่จะขาดในบริเวณระหว่าง TMAZ และ HAZ เมื่อ
ใช้กล้อง SEM จะพบว่ารูปแบบการแตกหัก แสดงดังรูปที่
10 ชิน้ งานเชื่อมอะลูมเิ นียมทีค่ วามเร็วหมุนเชื่อมต่าง ๆ
กัน มีลัก ษณะเป็ น รอยบุ๋ ม พบว่ า ที่ค วามเร็ว หมุ น เชื่อ ม
1000 rpm จะพบรอยที่มขี นาดเล็กกว่าความเร็วหมุน
เชื่อมอื่น ๆ ส่งผลให้มคี ่าความแข็งแรงสูงตามไปด้วย [13]

ค่าความแข็งเฉลีย่ สูงสุด 82.60 Hv ทีค่ วามเร็วหมุน
เชื่อม 1400 rpm อยู่ในบริเวณ SZ และค่าความแข็งเฉลีย่
ต่ าสุด 43.20 ที่ความเร็วหมุน เชื่อ ม 710 rpm อยู่ใ น
บริเวณ BM นอกจากนี้ยงั พบว่าการเพิม่ ขึน้ ของค่าความ
แข็งมีผลไปพร้อมกับเพิม่ ขึน้ ของค่าความเร็วหมุนเชื่อม
เป็ นเพราะ ความเร็วในการหมุนสูงกว่าปริมาณการกวนมี
ปริมาณมาก และความร้อนจากแรงเสียดทานที่เกิดขึน้ มี
ระดับ สู ง ส่ ง ผลต่ อ การเสีย รู ป ร่ า งของเกรน และการ
กระจายตัวของเกรนทีม่ ขี นาดเล็ก [2]
4. สรุปผลงานวิ จยั
การศึกษางานวิจยั ในครัง้ นี้ ประกอบไปด้วย สมบัติ
ทางโลหะวิ ท ยา สมบัติ ท างกลของแนวเชื่ อ มที่ ผ่ า น
กระบวนการทางความร้อน T5 หลังการเชื่อม สามารถ
สรุปได้ดงั ้ นี้
1. โครงสร้างจุลภาคในบริเวณ TMAZ เกิดการเสีย
รูปร่างแบบไดนามิกที่เกิดจากแรงทางกลของ
หัวพิน ทาให้มคี วามแตกต่างกันของโครงสร้าง
ในบริเวณ BM TMAZ และ SZ โดยเฉพาะ
บริเวณ SZ มีความละเอียดมากทีส่ ุดเมื่อเทียบ
กับบริเวณอื่น ๆ
2. ในบริเวณแนวเชื่อมปรากฏรอยแตกร้าวเล็ก ๆ
(Micro Crack) ซึง่ มีอทิ ธิพลมาจากกระบวนการ
ทางความร้อน T5 หลังการเชื่อม
3. การปรับเพิม่ ค่าความเร็วหมุนเชื่อม จาก 710
เป็ น 1000 rpm ส่งผลต่อค่าความแข็งแรง โดย
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ และเมื่อปรับเพิม่ ค่าความเร็ว
หมุนเชื่อม จาก 1000 เป็ น 1400 rpm ส่งผลให้

รูปที่ 10 ลักษณะการแตกหักของแนวเชือ่ ม

ค่าความแข็งของแนวเชื่อมมีการกระจายค่าทัว่ ๆ
ไปในบริเ วณของเนื้ อ โลหะเดิม แสดงดัง รู ป ที่ 11 การ
เชื่อมด้วยพารามิเตอร์ท่แี ตกต่างกันให้ผลที่แตกต่างกัน
แต่ มีแ นวโน้ ม ไปด้วยกัน ในบริเ วณ 3 บริเ วณ คือ BM
TMAZ และ SZ ค่าความแข็งแนวเชื่อมมีค่าเกาะกลุ่มกัน
ในบริเวณ BM เมื่อเริม่ เข้าสู่บริเวณ TMAZ ค่าความแข็ง
เริ่ม ปรับ ตัว สูง ขึ้น จากเนื้ อ โลหะเดิม และเมื่อ เริ่ม เข้า สู่
บริเวณ SZ ค่าความแข็งคงทีแ่ ต่มคี ่ามากกว่าบริเวณ BM
และ TMAZ สาเหตุ เนื่องมาจากเนื้อวัสดุอยู่ในสภาวะ
พลาสติกโดยเฉพาะในบริเวณ TMAZ และ SZ ทีเ่ กิดการ
หมุนวนของวัสดุ ทาให้เกรนทีม่ ขี นาดใหญ่มคี วามละเอียด
มากยิ่ ง ขึ้ น เกิ ด การบิ ด เบี้ ย วของเกรน แ ละเกิ ด
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ค่าความแข็งแรงมีแนวโน้ มลดต่ าลง ค่าความ
แข็งแรงเฉลีย่ สูงสุด 176.57 MPa ทีค่ วามเร็ว
หมุนเชื่อม 1000 rpm ความเร็วเดินเชื่อม 160
mm/min และมีประสิทธิภาพแนวเชื่อมดีท่สี ุด
คือ 7.66%
4. พื้นผิวการแตกหัก ส่วนใหญ่ จะขาดในบริเวณ
ระหว่าง TMAZ และ HAZ มีลกั ษณะเป็ นรอย
บุ๋มขนาดเล็ก
5. ค่าความแข็งบริเวณ TMAZ และ SZ จะมีค่า
สูงขึน้ กว่าบริเวณ BM อีกทัง้ ค่าความแข็งทัง้ 2
บริเ วณปรับ เพิ่ม ขึ้น ไปพร้อ มกับ ค่ า ความเร็ว
หมุนเชื่อมทีเ่ พิม่ ขึน้

เชื่อ มเสีย ดทานแบบกวนของอะลู มิเ นี ย มหล่ อ กึ่ ง
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[6] A. Heidarzadeh, H. Khodaverdizadeh, A.
Mahmoudi and E. Nazari, Tensile behavior of
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศกึ ษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการขึน้ รูปโลหะแผ่นผสมด้วยกระบวนการขึน้ รูปแบบต่อเนื่องด้วยการสัมผัสเป็ นจุด
โดยจะทาการศึกษาการขึน้ รูปโดยใช้วสั ดุแผ่นอลูมเิ นียม โดยกาหนดค่าคงทีต่ ่างๆทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ขนาดของ
หัวกดขึน้ รูป ความเร็วในหมุนหัวกด และมุมในการขึน้ รูป จากการทดลองพบว่าการขึน้ รูปทีม่ ุม 50 องศา ความเร็ว
ในหมุนหัวกด 600 รอบต่อนาที และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวกด 10 มิลลิเมตร จะมีค่าความเครียดหลัก สูงสุดที่
วัดได้คอื 107% และความเครียดหลักทีเ่ กิดขึน้ ในการทดลองต่าสุดทีม่ ุม 30 องศาเท่ากับ 29.00% ในขณะเดียวกัน
ความเครียดรอง มีค่าผกผันกับความเครียดหลัก กล่าวคือถ้ามุมทีใ่ ช้ในการขึน้ รูปมีค่ามากความเครียดหลักก็จะมีคา่
มากแต่ตรงกันข้ามความเครียดรองจะมีค่าลดลงโดยทีม่ ุมทีส่ ่งผลให้ค วามเครียดรองมีค่าลดลงมากทีส่ ุดคือมุม 50
องศามีค่าเท่ากับ 4.93% และมุมทีส่ ง่ ผลให้ความเครียดรองมีค่าลดลงน้อยทีส่ ดุ คือมุม 30 องศา
คาหลัก กระบวนการขึน้ รูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็ นจุด ความเครียดหลัก ความเครียดรอง
Abstract
The aim of this research is to study about influential parameters of single incremental forming process
based on alloy materials. Aluminium alloy sheets were used as raw materials in this study. In order to
investigate the process, 3 main parameters, tool diameter, tool rotational speed and press angle, were
varied to detect changes in raw materials in terms of major and minor strain. The results showed that
major strain hit the peak point at 107% with the combination of the parameters of 10 mm., 600 rpm and
50 degree respectively. In contrast, the lowest point of major strain reached with the press angle of 30
degree at 29%. However, major strain is an inverse variation of minor strain. Major strain increased with
the increasing of press angle whereas minor strain declined. The press angle of 50 and 30 degree led to
the highest and lowest points of minor strain in materials respectively.
Keywords: Single incremetal forming process, Major strain, Minor strain
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1. บทนา
ปจั จุบนั อุตสาหกรรมการขึน้ รูปโลหะแผ่นยังเป็ น
กระบวนการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการผลิต ซึ่งใน
การที่จ ะผลิต ให้ไ ด้ซ่ึง การแปรรูป โลหะแผ่ น ให้มีข นาด
รูปร่างให้เป็ นไปตามที่ต้องการนัน้ กระบวนการที่ใช้ใน
การขึ้น รูป จะประกอบไปด้ว ยขัน้ ตอนในการทางานใน
หลายๆส่วน เช่น ขัน้ ตอนการออกแบบ ขัน้ ตอนการผลิต
การแม่พมิ พ์ทใ่ี ช้ในการขึน้ รูป ซึง่ แม่พมิ พ์ทใ่ี ช้ในการขึน้
รูปโลหะแผ่นนัน้ มีความซับซ้อนในการผลิต และมีราคาสูง
ดังนัน้ จึงมีการนาเสนอแนวคิดใหม่ ในกรรมวิธกี ารขึน้ รูป
โลหะแผ่นโดยไม่มกี ารใช้แม่พมิ พ์ขน้ึ รูป [1] โดยในการขึน้
รูปด้วยกระบวนขึ้นรูปแบบใหม่นัน้ จะมีการใช้กาลังใน
การขึน้ รูปแผ่นโลหะน้อยกว่ากระบวนการขึน้ รูปโลหะแผ่น
แบบเดิมเป็ นอย่างมาก และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการขึน้ รูป ก็มี
ขัน้ ตอนการผลิตทีม่ ซี บั ซ้อนน้อยลง นัน้ ก็คอื กระบวนการ
ขึน้ รูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็ นจุดกระบวนการขึน้
รูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็ นจุดเป็ นกระบวนการขึน้
รูปโลหะแบบใหม่ท่มี ีมีความสามารถในการขึน้ รูปโลหะ
แผ่นได้อย่างรวดเร็ว และ มีความซับซ้อนในกระบวนการ
ผลิตน้อยกว่าแบบเดิมมาก โดยองค์ประกอบหลักของ
กระบวน กระบวนการขึน้ รูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัส
เป็ นจุด จะประกอบไปด้วย แผ่นโลหะที่ใช้ในการขึน้ รูป ,
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการขึน้ รูป, อุปกรณ์จบั ยึดแผ่นโลหะ และมี
ลักษณะการทางานดังต่อไปนี้คอื มีการใช้ อุปกรณ์ขน้ึ รูป
รู ป ทรงกระบอกที่มี ป ลายเป็ น รัศ มีโ ค้ ง และหมุ น ด้ ว ย
ความเร็ ว รอบที่ ก าหนดและท าการเคลื่ อ นที่ ไ ปตาม
เส้นทางการทางานที่ถูกกาหนดด้วย ระบบคอมพิวเตอร์
ช่วยในการผลิต (CAM) แล้วทาการกดขึ้นรูปลง บน
พืน้ ผิวแผ่นชิน้ งานโลหะที่ถูกจับยึด ทาให้เกิดการเสียรูป
อย่างถาวรเฉพาะจุดบนแผ่นโลหะ [2], [3], [4], [5] ดังรูป
ที่ 1

รูปที่ 1 กระบวนการขึน้ รูปแบบต่อเนื่องด้วยการสัมผัสเป็นจุด [6]

งานวิ จ ั ย นี้ ท าการศึ ก ษาการขึ้ น รู ป โดยใช้ ว ั ส ดุ
ทองเหลืองแผ่น ซึง่ เป็ นโลหะแผ่นทีม่ คี วามสามารถในการ
ขึ้ น รู ป ในลั ก ษณะต่ า งๆ ได้ สู ง และนิ ย มใช้ ง านใน
อุตสาหกรรมหลายๆ ประเภทในปจั จุบนั โดยทาการศึกษา
ปจั จัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการขึน้ รูปของโลหะแผ่นและทาการ
วิเคราะห์ เช่นมุมทีใ่ ช้ในการขึน้ รูป , ความเร็วในการเดิน
ของอุปกรณ์, ความเร็วในการหมุนของอุปกรณ์ รวมไปถึง
โครงสร้างจุลภาคที่มผี ลจากการขึน้ รูปด้วยกระบวนการ
ขึ้น แบบต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยการสัม ผัส เป็ น จุ ด แล้ ว จึง น ามา
เปรียบเทียบลักษณะการขึน้ รูปที่เกิดขึน้ พร้อมวิเคราะห์
ลั ก ษณะการท างาน ในแต่ ละป จั จั ย ในการขึ้ น รู ป
การศึ ก ษานี้ ส ามารถน าไปพั ฒ นาเพื่ อ ให้ ช่ ว ยเพิ่ ม
ความสามารถในการขึน้ รูปโลหะแผ่นและยังเป็ นทางเลือก
สาหรับอุตสาหกรรมการผลิตในการขึน้ รูปโลหะแผ่นด้วย
กระบวนการขึ้น รูป แบบต่ อ เนื่ อ งด้ว ยการสัม ผัสเป็ น จุ ด
ต่อไป
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การวิ เคราะห์กริดวงกลม (Analysis of circle grid
)การเปลี่ ย นรู ป ของโลหะแผ่ น ในระนาบความเค้ น
(Deformation of sheet in plane stress) ในขณะทีม่ กี าร
เปลีย่ นรูปบนระนาบความเค้น (Plane stress) พิจารณา
(Work hardening) ของวัสดุ ซึ่ง เขากาลัง ประยุ กต์ใ ช้
ทฤษฏีสดั ส่วนการเปลีย่ นรูป ดังแสดงในรูปที่ 2 ลักษณะ
ที่ย ัง ไม่ มีก ารเปลี่ย นรู ป ที่ค วามหนา t0 ขนาดเส้น ผ่ า น
ศูนย์กลาง d0 หรือตารางขนาด d0 ดังแสดงในรูปที่ 2 (a)
ดังนัน้ ในระหว่างการเปลี่ยนรูปวงกลมจะเปลี่ยนไปเป็ น
วงรี แกนหลัก (Major) คือ d1 แนวแกนรอง (Minor) คือ
d2 ถ้า ปรับ ตารางสี่เ หลี่ย มให้เข้า กับ ทิศ ทางของกริด วง
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กลม จะกลายเป็ นสีเ่ หลีย่ มผืน ผ้า ดังแสดงในรูปที่ 2 (b)
ส่วนความหนา คือ t ตามที่กรณีดงั แสดงในรูปที่ 2 (c)
ความเค้นทีท่ าให้เปลีย่ นรูปคือ σ1 และ σ2 [7]

3. วิ ธีการดาเนิ นงาน
3.1 การเตรียมชิ้ นงานทดลอง
เตรียมชิน้ งานทดสอบแผ่นโลหะทองเหลือง โดยทา
การตัดให้มีขนาดความกว้าง 90 มิลลิเมตร ยาว 150
มิลลิเมตร หนา 0.6 มิลลิเมตร โดยการสร้างกริดวงกลม
ขนาด 2.5 มิลลิเมตรดังรูปที่ 4

รูปที่ 2 การเปลีย่ นแปลงรูปร่างของกริด

ความเครียดเทียบเท่า (Equivalent strain) ความเครียด
หลั ก และความเครี ย ดรองที่ เ กิ ด ขึ้ น จุ ด สุ ด ท้ า ย ของ
กระบวนการเพื่อ ใช้ในการตรวจสอบกรณี ของการเกิด
แบบต่างๆ วิเคราะห์ในพืน้ ทีว่ กิ ฤติของชิน้ งานหลักจากทา
การขึน้ รูป ดังแสดงในรูปที่ 3 และดังแสดงในสมการที่ 1
ถึง 4

รูปที่ 4 ชิน้ งานแผ่นทองเหลือง

3.2 อุปกรณ์และเครือ่ งมือการทดลอง
Tool ที่ใ ช้ข้ึน รู ป ชิ้น งานท ามาจากเหล็ก ตาม
มาตรฐาน JIS เกรด SKD11 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10
มิลลิเมตร ยาว 60 มิลลิเมตร โดยที่ปลายมีรูปร่างครึ่ง
วงกลม รัศมี 10 มิลลิเมตร [2] ดังรูปที่ 5

รูปที่ 3 การเปลีย่ นแปลงของกริดวงกลม
รูปที่ 5 Tool สาหรับขึน้ รูปชิน้ งาน

ค่าความเครียดหลัก (Major strain)
e1  ln

d1
d0

(1)

การทดลองจะดาเนินการทดสอบโดยใช้เครื่องกัด
CNC แนวตัง้ แบบ 3แกน โดยจะทาการติดตัง้ อุปกรณ์จบั
ยึดแผ่นโลหะ โดยระบบจับยึดแผ่นโลหะจะมีการกาหนด
พื้นที่ช่ องว่ างเพื่อให้แผ่น โลหะเปลี่ยนไปตามรูป แบบที่
กาหนด หลังจากทาการทดลองเสร็จแล้วจะต้องบันทึก
ข้อมูลดังรูปที่ 6

ค่าความเครียดรอง ( Minor strain )
e 2  ln

d2
d0

(2)

ค่าความเครียดทีค่ วามหนา (Thickness strain )
e 3  ln

t2
t0

(3)

ค่าความเครียดเทียบเท่า (Equivalent strain )
e

2 2
(e1  e 22  e 32 )
3

(4)
491

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

รูปที่ 8 บริเวณทาการวัดความเครียดชิน้ งานทัง้ หมด

4. ผลการทดลอง
4.1 วิ เคราะห์ผลของตัวแปรความเครียดที่มีอิทธิ พล
ต่อผิวชิ้ นงานหลังการขึน้ รูป
ในการขึน้ รูปที่มุม 30, 40 และ 50 องศา ลักษณะ
ของวงกลมกริดทีเ่ ปลีย่ นไปจากการขึน้ รูปจะมีลกั ษณะ ดัง
รูปที่ 9 คือ วงกลมกริดทีถ่ ูกขึน้ รูปในแนวแกน X, Y จะมี
ลักษณะยืดออกไปตามลักษณะมุม 30 องศา จะมีอตั รา
การยืดตัวเล็กน้ อย มุม 40 องศา อัตราการยืดตัวปาน
กลางและมุม 50 องศา อัตราการยืดตัวจะมากทีส่ ุด ซึง่ ตัว
แปรทัง้ สามจะมีความแตกต่างกัน

รูปที่ 6 เครือ่ งกัด CNC แนวตัง้ แบบ 3แกน รุ่น ARROW 500

3.3 ขัน้ ตอนการทดลอง
ในการทดสอบนี้ จะใช้การขึน้ รูปทรง ที่ง่ายต่อการ
ขึ้นรูป โดยในการทดสอบจะทาการขึ้นรูปโดยมีรูปทรง
แบบ ปี รามิดหัวตัด โดยฐาน ของปี รามิดเป็ น สีเหลี่ยม
ด้านเท่าขนาด 58 x 58 มม. โดยในการทดลองจะมี
กาหนดเส้นทางการเดินขึน้ รูป โดยใช้โปรแกรมช่วยใน
การผลิต( CAM) ทาการกาหนดเส้นทางการทางานที่
เกิดขึน้ และมีการกาหนดตัวแปรทีใ่ ช้ในการทดลองได้แก่
มุมที่ใช้ในการขึ้นรูป (Angle forming),ความเร็วในการ
หมุนของอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการขึน้ รูป (Speed ), ความเร็วใน
การเคลื่อนที่ตามแนวแกนของอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการขึน้ รูป
(Feed ) ดังรูปที่ 7 [2]

รูปที่ 9 รูปลักษณะการเปลีย่ นแปลงขนาดของกริดวงกลมทีก่ ารขึน้
รูปทีม่ มุ 30, 40 และ 50 องศา

จากผลการทดลองพบว่ า ป จั จัย ที่มีผ ลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของความเครียดที่เกิดขึน้ บนพื้นผิวชิ้นงาน
หลังการขึน้ รูปมากทีส่ ดุ คือ ปจั จัยมุมทีใ่ ช้ในการขึน้ รูปและ
ความเร็วในการเดินขึน้ รูปซึ่งในการทดลองพบว่า อัตรา
ความเครียดสูงสุดที่เกิดขึน้ บนพื้นผิวชิ้นงานหลังการขึน้
รูปในแต่ละมุม คือการขึน้ รูปที่มุม 30 องศา ด้วยตัวแปร
ความเร็วรอบในการหมุนขึน้ รูปที่ 600 รอบต่อนาที และ
ขนาดของ Tool Ø10 มิลลิเมตร ความเครียดหลักสูงสุด
เท่ากับ 35.17% ความเครียดรองสูงสุดเท่ากับ -1.97%
การขึน้ รูปทีม่ ุม 40 องศาด้วยตัวแปร ความเร็วรอบในการ
หมุนขึน้ รูปที่ 600 รอบต่อนาที และขนาดของ Tool Ø10
มิล ลิเ มตร ความเครีย ดหลัก สูง สุด เท่ า กับ 55.50%
ความเครียดรองสูงสุดเท่ากับ 3.50% และการขึน้ รูปทีม่ ุม
50 องศาด้วยตัวแปร ความเร็วรอบในการหมุนขึ้นรูปที่

รูปที่ 7 แสดงมุม , เส้นทางการเดิน และ ค่าตัวแปรต่างๆทีใ่ ช้ใน
การขึน้ รูป
ตารางที่ 1 ตัวแปรในการทดลอง
Process parameter
l (mm) (Width)
p(mm) (Depth)

58 mm
0.5 mm

h(mm) (Height)

20 mm
30 , 40 , 50

α( )
Feed (mm/min)
Speed (rpm/min)

100,200,400
200,400,600
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600 รอบต่ อนาที และขนาดของ Tool Ø10 มิลลิเมตร
ความเครียดหลักสูงสุดเท่ากับ 107.00% ความเครียดรอง
สูงสุดเท่ากับ -4.93% จากผลการทดลองทาเห็นได้ว่า เมื่อ
มุมทีท่ าการขึน้ รูปเพิม่ ขึน้ ตามลาดับอัตราของความเครียด
ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวชิ้นงานก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่วน
ขนาดของ Tool ที่เกิดความเครียดมากที่สุดคือขนาด
Ø10 มิลลิเมตร ของทุกๆมุม ทีใ่ ช้ในการขึน้ รูปแต่กม็ ผี ล
ต่อความเครียดทีเ่ กิดขึน้ แต่ไม่มากนักโดยทีถ่ ้าเพิม่ ขนาด
ของ Tool ขึน้ มากเท่าไร ค่าความเครียดก็จะมีผลเพิม่ มาก
ขึ้น ตามลาดับเช่น กัน และความเร็วรอบในการขึ้นรูป ที่
แตกต่างกันนัน้ ก็มผี ลต่อความเครียดทีเ่ กิดขึน้ กับชิ้นงาน
แต่กถ็ อื ได้ว่าน้อยมาก โดยทีค่ วามเร็วรอบในการขึน้ รูปที่
เกิดความเครียดมากที่สุดคือ 600 รอบต่ อนาที ดังรูปที่
10

จนถึงจุดที่ 4 จนได้ความลึก 20 มิลลิเมตร เป็ นจุดสุดท้าย
ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรมุม 30, 40 และ
50 องศา ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละจุด
เมื่ อ น าผลการทดลองทั ง้ หมดมาค านวณเป็ น
ความเครียดเทียบเท่าที่เกิดขึน้ จากกระบวน การขึน้ รูป
แบบต่อเนื่องด้วยการสัมผัสเป็ นจุดโดยนาผลของตัวแปร
ความเครี ย ดหลัก สู ง สุ ด ความเครี ย ดรองสู ง สุ ด และ
ความเครียดทีค่ วามหนาสูงสุดของชิน้ งานหลังจากการขึน้
รูปมาวิเคราะห์ผลปรากฏว่าแนวโน้ มของความเครียดที่
เกิ ด ขึ้น จากการขึ้น รู ป ก็ส อดคล้ อ งกับ ผลการทดลอง
ทัง้ หมดโดยทีม่ ุม 30 องศา มีความเครียดเทียบเท่าต่ าสุด
เท่ากับ 0.306 สูงสุดเท่ากับ 0.660 มุม 40 องศา เกิด
ความเครียดเทียบเท่าต่ าสุดเท่ากับ 0.453 สูงสุดเท่ากับ
0.774 และมุม 50 องศา เกิดความเครียดเทียบเท่าต่ าสุด
เท่ากับ 0.646 สูงสุดเท่ากับ 0.957 ซึง่ จากการทดลองก็จะ
เห็นได้ว่ามุมทีเ่ กิดความเครียดเทียบเท่าต่ าสุดคือมุม 30
องศา และเมื่อ เพิ่ม องศาในการขึ้น รู ป เท่ า ไรก็จ ะเกิด
ความเครียดสูงขึน้ ตามลาดับ ดังนัน้ ปจั จัยมุมทีเ่ หมาะกับ
การขึน้ รูปโดยก่อให้อตั ราของความเครียดทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้
ผิวชิ้นงานต่ าสุด คือการขึน้ รูปทีม่ ุม 30 องศา ขนาดของ
Tool ที่ใช้ในการขึน้ รูปน้อยกว่า
10 มิลลิเมตร
และความเร็ว รอบของอุปกรณ์ ท่ีใช้ใ นการขึ้น รูปต่ ากว่ า
600 รอบต่อนาที ดังรูปที่ 12

รูปที่ 10 ตัวแปร Tool และความเร็วรอบทีม่ ผี ลต่อ %ความเครียด
ในกระบวนการขึน้ รูปทีม่ มุ
30, 40 และ 50 องศา

จากผลการทดลอง ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละจุด
จากกระบวนขึน้ รูปที่มุม 30, 40 และ 50 องศา โดยตัว
แปรทีใ่ ช้ในการทดลองตามทีก่ าหนดในตารางที่ 4.16 คือ
ความเร็ว รอบทีใ่ ช้ในการขึ้นรูป 600 รอบต่อนาที ขนาด
ของ Tool Ø10 มิลลิเมตร พบว่าจุดทีเ่ กิดความเครียดสูง
ที่ สุ ด คื อ จุ ด ที่ ส ามโดยตั ว แปรที่ ส่ ง ผลให้ จุ ด นี้ เกิ ด
ความเครีย ดสูง สุด คือ มุ ม 50 องศา และจะลดลงมา
ตามลาดับของมุมซึ่งผลจากการทดลองจะเห็นได้ว่าจุดที่
เริม่ เกิดความเครียดจากการขึน้ รูปคือจุดที่ 2 ถึงจุดที่ 4
สาเหตุทเ่ี กิดลักษณะนี้เนื่องจากจุดที่ 2 คือจุดเริม่ ต้นทีเ่ กิด
การกดของ Tool ลงบนชิน้ งานจากระยะ 0 มิลลิเมตร
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มากเท่าไรความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากการขึน้ รูปก็
จะมากขึน้ ตามและจุดทีเ่ กิดความเครียดมากทีส่ ุดก็คอื จุด
ทีอ่ ยู่ตรงกลางระหว่างจุดเริม่ ต้นและจุดสุดท้ายของการกด
ของอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการขึน้ รูป ดังรูปที่ 13

รูปที่ 12 แสดงความเครียดเทียบเท่าทีเ่ กิดขึน้ จากตัวแปรทีใ่ ช้ใน
การทดลอง

4.2
วิ เคราะห์ ผ ลการทดลองความยาวและ
ความเครี ย ดจากการยื ด ตัว ของโครงสร้ า งจุ ล ภาค
อลูมิเนี ยมภายหลังการกดขึน้ รูป
1) ความเครีย ดจากการยืด ตัว ของโครงสร้ า ง
จุลภาคอลูมเิ นียมภายหลังการกดขึน้ รูป
จาการทดลองที่ผ่ า นมาทัง้ หมดป จั จัย ที่ส่ง ผล
กระทบต่อชิ้นงานมากที่สุดคือปจั จัยมุมในการขึน้ รูป ใน
การทดลองนี้ จึ ง น าป จั จัย ดัง กล่ า วมาวิ เ คราะห์ อ ย่ า ง
ละเอียดโดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์จากโครงสร้างจุลภาค
ภายในเนื้อวัสดุของชิน้ งานทีผ่ ่านการขึน้ รูปมาโดยวิธกี าร
ตัดส่วนทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงของความหนามากสุดจาก
การทดลองความหนามาขัดส่องโครงสร้างแล้วนาไปวัด
ขนาดความยาวของเกรนทีย่ ดื ตัวออกภายหลังจากการขึน้
รูปโดยใช้กล้อง Microscope ที่มีกาลังขยาย 200 เท่า
ควบคู่กบั โปรแกรมวัดขนาดเกรนแล้วนามาคานวณหา
ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ผลปรากฏว่า มุมทีเ่ กิดความเครียด
จากการขึน้ รูปน้อยสุดคือมุม 30 องศา จุดทีเ่ ริม่ เกิดการ
เปลี่ย นแปลงของโครงสร้ า งเริ่ม จากจุ ด ที่
2 เกิ ด
ความเครียดเท่ากับ 14.67% จุดที่ 3 เกิดความเครียด
เท่ากับ 75.86% จุดที่ 4 เกิดความเครียดเท่ากับ 39.7%
มุม 40 องศา จุดทีเ่ ริม่ เกิดการเปลีย่ นแปลงของโครงสร้าง
เริม่ จากจุดที่ 2 เกิดความเครียดเท่ากับ 25.74% จุดที่ 3
เกิดความเครียดเท่ากับ 92.24% จุดที่ 4 เกิดความเครียด
เท่ากับ 47.09% และมุมที่เกิดที่เกิดความเครียดจากการ
ขึ้น รู ป มากที่สุ ด คือ มุ ม 50 องศา จุ ด ที่เ ริ่ม เกิด การ
เปลี่ย นแปลงของโครงสร้ า งเริ่ม จากจุ ด ที่
2 เกิ ด
ความเครียดเท่ากับ 29.65% จุดที่ 3 เกิดความเครียด
เท่ า กับ 120.69% จุ ด ที่ 4 เกิด ความเครีย ดเท่ า กับ
51.02% จากการทดลองจะเห็นได้ว่ ายิ่งเพิ่มมุ มให้มีค่ า

รูปที่ 13 แสดง %ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ กับมุม 30, 40 และ 50
องศา จากการยืดตัวของเกรน
ในแต่ละจุด

2) ความยาวจากการยืดตัวของโครงสร้างจุลภาค
อลูมเิ นียมภายหลังการกดขึน้ รูป
จาการทดลองที่ผ่ า นมาทัง้ หมดป จั จัย ที่ ส่ ง ผล
กระทบต่อชิ้นงานมากที่สุดคือปจั จัยมุมในการขึน้ รูป ใน
การทดลองนี้ จึ ง น าป จั จัย ดัง กล่ า วมาวิ เ คราะห์ อ ย่ า ง
ละเอียดโดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์จากโครงสร้างจุลภาค
ภายในเนื้อวัสดุของชิน้ งานทีผ่ ่านการขึน้ รูปมาโดยวิธกี าร
ตัดส่วนทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงของความหนามากสุดจาก
การทดลองความหนามาขัดส่องโครงสร้างแล้วนาไปวัด
ขนาดความยาวของเกรนทีย่ ดื ตัวออกภายหลังจากการขึน้
รูปโดยใช้กล้อง Microscope ที่มกี าลังขยาย 200 เท่า
ควบคู่กบั โปรแกรมวัดขนาดเกรนผลปรากฏว่า มุมทีเ่ กิด
ความยาวจากการยืดตัวของเกรนหลังการขึน้ รูปน้อยสุด
คือมุม 30 องศา จุดที่เริ่ม เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างเริ่มจากจุดที่ 2 มีความยาวของเกรนเฉลี่ย
เท่ากับ 54.94 µm จุดที่ 3 มีความยาวของเกรนเฉลี่ย
เท่ากับ 79.66 µm จุดที่ 4 มีความยาวของเกรนเฉลี่ย
เท่ากับ 63.28 µm มุม 40 องศา จุดที่เริม่ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเริม่ จากจุดที่ 2 มีความยาว
ของเกรนเฉลีย่ เท่ากับ 57.65 µm จุดที่ 3 มีความยาวของ
เกรนเฉลีย่ เท่ากับ 87.08 µm จุดที่ 4 มีความยาวของ
เกรนเฉลี่ย เท่ ากับ 66.63 µm และมุ ม ที่เกิด ที่เ กิด
ความเครียดจากการขึน้ รูปมากทีส่ ุดคือมุม 50 องศา มี
ความยาวของเกรนเฉลีย่ เท่ากับ 58.08 µm จุดที่ 3 มี
ความยาวของเกรนเฉลีย่ เท่ากับ 99.97 µm จุดที่ 4 มี
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ความยาวของเกรนเฉลี่ยเท่ากับ 68.41 µm จากการ
ทดลองจะเห็น ได้ว่า ยิ่ง เพิ่ม มุ ม ให้มีค่า มากเท่ า ไรความ
ความยาวที่ยืดอกของเกรนภายหลังจากการขึ้นรูปก็จะ
มากขึน้ ตามและจุดทีม่ คี วามยาวจากการยืดตัวของเกรน
มากที่ สุ ด ก็ คื อ จุ ด ที่ อ ยู่ ต รงกลางของการกดระหว่ า ง
จุดเริม่ ต้นคือจุดที่ 2 และจุดสุดท้ายของการกดของ
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการขึน้ รูปคือจุดที่ 4 ดังรูปที่ 14
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รูปที่ 14 แสดงความยาวทีเ่ กิดขึน้ กับมุม 30, 40 และ 50 องศา
จากการยืดตัวของเกรนในแต่ละจุด

5. สรุป
การทดลองปจั จัยมุมทีใ่ ช้ในการขึน้ รูป โดยทาการ
ขึน้ รูปทีม่ ุม 30, 40 และ 50 องศาพบว่า ค่าความเครียด
ผิวหลักที่เกิดจากการขึ้นรูปด้ว ยมุม ที่ก าหนด แสดงให้
เห็ น ได้ ว่ า จะมี ค่ า ที่ สู ง ขึ้ น ตามมุ ม ที่ ใ ช้ ใ นการขึ้ น รู ป
กล่ า วคือ มุ ม ทีใ ช้ใ นการขึ้น รูป น้ อ ย ความเครีย ดหลัก ที่
เกิด ขึ้น บนพื้น ผิว ก็จ ะน้ อ ยถ้ า มุ ม ที่ใ ช้ใ นการขึ้น รูป มาก
ความเครีย ดหลัก ที่เ กิด ขึ้น บนพื้น ผิว ก็จ ะมีค่ า มากขึ้น
เช่นกัน สามารถสรุปได้ว่าปจั จัยมุมทีเ่ หมาะกับการขึน้ รูป
โดยก่อให้อตั ราของความเครียดทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ผิวชิน้ งาน
ต่าสุด คือการขึน้ รูปทีม่ ุม 30 องศา ขนาดของอุปกรณ์ทใ่ี ช้
ในการขึน้ รูปน้อยกว่า 10 มิลลิเมตร และความเร็วรอบ
ของอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อความเครียดของชิน้ งานมาก
นั ก ซึ่ง กระบวนการขึ้น รู ป นี้ เ หมาะส าหรับ การขึ้น รู ป
ชิน้ งานต้นแบบและทีช่ น้ิ งานมีความบางๆ เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดเวลาการบดน้ายาเคลือบเซรามิกส์สาหรับใช้เป็ นวัตถุดบิ เคลือบผิวกระเบือ้ งปูพน้ื
และบุผนังโดยใช้กระบวนการแก้ไขปญั หาแบบเชิงระบบ (Systematic Problem Solving Process) ซึ่งใน
อุตสาหกรรมผลิตกระเบื้องปูพ้นื และบุผนังนัน้ ต้นทุนด้านพลังงานจะเป็ นส่วนหลักเมื่อเที ยบกับส่วนอื่นๆ และใน
ปจั จุบนั ต้นทุนส่วนนี้คดิ เป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการบดแต่ละครัง้ โดยเฉลี่ย 67.49 กิโลวัตต่ อตัน ขัน้ ตอน
การศึกษาจะเริ่มจากการกาหนดปจั จัยที่สามารถนามาอธิบายผลของการบด ซึ่งวัดค่าเป็ นเปอร์เซ็นกาก (%
Residue) ของน้ ายาเคลือบ โดยพบว่า ปจั จัยที่ส่งผลต่อการบดประกอบด้วย ก) ปริมาณลูกบดในหม้อบด ข)
ส่วนผสมของลูกบดทีข่ นาดต่างๆ และ ค) ปริมาณวัตถุดบิ ทีท่ าการบด จากนัน้ จึงใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง
แบบแฟคเทอเรียล (2k Factorial Design) เพื่อนาไปสู่การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้างต้น ผลการศึกษา
พบว่า พลังงานที่ใช้ในการบดจะสามารถลดลงได้ร้อยละ 25 ภายใต้เงื่อนไขการผลิต คือ ใช้ปริมาณลูกบดร้อยละ
50 ของปริมาตรหม้อบด โดยมีสว่ นผสมของลูกบดทีข่ นาดต่างๆ คือ ลูกบดขนาด 20 มม. 25 มม. 30 มม. 40 มม.
และ 50 มม. ในอัตราส่วน 11:26:26:26:11 และ ปริมาณวัตถุดบิ ในการบดร้อยละ 25 ของปริมาตรหม้อบด โดยใช้
เวลาในการบดเพียง 9 ชัวโมง
่
ซึง่ จากเดิมทีใ่ ช้เวลาในการบด 12 ชัวโมง
่
ั
คาสาคัญ กระบวนการบดน้ายาเคลือบ, การแก้ไขปญหาแบบเชิงระบบ, การออกแบบการทดลอง
Abstract
This independent study has objectives for reducing of grinding time for the ceramic glaze slip. Moreover,
we apply utilizing a systematic problem solving concept of Problem solving. Ceramic tile industrials have
energy that is determining factor of overhead cost 67.49 kwH average per ton. The scope of study
included ball milling process for the glaze and it aimed to find input the factors that can explain result of
milling and the % residue. The factor that is to study is ball volume, ball ratio and material load. Then we
apply 2K factorial experiment and multi-factors linear regression for analysis to obtain optimal process.
The study was able to recommend setting of ball volume at 50%, ball size ratio for 20mm : 25mm :
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30mm : 40mm : 50mm are 11 : 26 : 26 : 26 : 11, and material volume 25%. This condition can reduce of
grinding time from 12 hours to 9 hours. Finally the result of the energy consumption can reduce 25% and
it can keep a quality of glaze slip. For the conclusion a ball volume, a ball ratio and a material load was a
factor for the grinding time.
Keywords: Glaze grinding, Systematic Problem Solving, Design of Experiment
ขัน้ ตอน 2 : การวิเคราะห์ปญั หาและรายละเอียด
ขัน้ ตอนนี้ประกอบด้วยการเก็บข้อมูลต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ั หารวมถึง ข้อ จ ากัด ที่ต้อ งค านึ ง ถึง ในการออกแบบ
ปญ
ขัน้ ตอน 3 : การพิจารณาทางเลือกในการแก้ไข
ั หา ขัน้ ตอนนี้ คือ การน าเสนอทางเลือ กทัง้ หมดที่
ปญ
เป็ นไปได้ในการแก้ปญั หาภายใต้ขอ้ จากัดทีม่ อี ยู่ เพื่อระบุ
ทางเลือกทีเ่ ป็ นไปได้
ขัน้ ตอน 4 : ประเมิน ทางเลื อ กและเลือ ก
ทางเลือ กที่ดีท่ีสุด ขัน้ ตอนนี้ ป ระกอบด้ว ยการประเมิน
ทางเลือกอย่างมีระบบและการเลือกคาตอบที่ดที ่สี ุดโดย
ได้นาเสนอวิธกี ารเลือกทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ
ขัน้ ตอน5 : การให้คาแนะนาและติดตามผลเมื่อ
ได้นาวิธกี ารทางานที่ดที ่สี ุด มาใช้ในการทางานจริงแล้ว
ขัน้ ตอนต่อมาคือการติดตามผลว่ าวิธกี ารทางานใหม่น้ีมี
ประสิทธิผลตามที่กาหนดไว้ในขัน้ ตอนการตัง้ นิยามของ
ั หาหรือ ไม่ อีก เป้ าหมายหนึ่ ง ของขัน้ ตอนนี้ คือ เพื่อ
ปญ
ั หาที่อ าจเกิด ขึ้น จากการปรับ เปลี่ย น
ติด ตามระวัง ป ญ
วิธกี ารทางาน
2.2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ก ับ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ การ
วิ เคราะห์ทางสถิ ติ
การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติจะต้องได้รบั
การฝึ กอบรมเพื่อให้สามารถนามาใช้แยกแยะสาเหตุของ
ความผันแปรทีเ่ ป็ นไปได้ แล้วทาการลดความผันแปรหรือ
ข้อบกพร่องนัน้ การวิเคราะห์กระบวนการและการเจาะลึก
ในแผนภูมแิ ละกราฟต่าง ๆ จะสามารถช่วยหารากเหง้า
ของปญั หา ในหลายกรณีท่ขี อ้ มูลไม่ชดั เจนมากนัก หรือ
หากเราต้องการระดับการพิสจู น์ทส่ี งู ขึน้ จากเครื่องมือต่าง
ๆ ทีแ่ ค่แสดงให้เห็นภาพ เราสามารถนาเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ทางสถิตทิ ซ่ี บั ซ้อนมากขึน้ มาใช้ในการวิเคราะห์
ทางสถิติซ่งึ ประกอบไปด้วยเครื่องมือหลายอย่าง โดย
เครื่องมือทางสถิติท่ีสาคัญในการปรับปรุงกระบวนการ
ได้แก่ ก) การทดสอบการมีนัยสาคัญในเชิงสถิติ ข) การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ และ ค) การออกแบบการทดลอง [4]

1. บทนา
การดาเนินธุรกิจในสภาวะ ทีต่ ลาดมีการแข่งขัน
กันอย่างรุนแรงในปจั จุบนั จาเป็นอย่างยิง่ ทีอ่ งค์กรจะต้อง
ให้ความสาคัญกับการเพิม่ ประสิทธิภาพและการลดต้นทุน
เพราะจะสามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตต่อไปได้ [1]
จากการสารวจสภาพปจั จุบนั ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์
พบว่าปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในระบบการผลิต ส่วนมากยังไม่ได้
รับการแก้ไขได้อย่างถาวร
เนื่องจากผูท้ ร่ี บั ผิดชอบจะ
อาศัยประสบการณ์การทางานเป็ นหลัก ทาให้ไม่สามารถ
ั
นามาเชื่อมโยงปญั หาให้เข้าถึงปญหาที
แ่ ท้จริงได้
[2]
สาหรับการศึกษานี้ จะเสนอตัวอย่างของกระบวนการ
แก้ไขแบบเป็ นระบบทีป่ ระกอบด้วย 5 ขัน้ ตอนหลัก คือ
ั
การตัง้ นิยามของปญหา,
การวิเคราะห์ปญั หาและ
ั
รายละเอียด, การพิจารณาทางเลือกในการแก้ไขปญหา,
ประเมินทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ ,
และการให้คาแนะนาและ
ติดตามผล [3, 5] โดยใช้เครือ่ งมือทางสถิติ คือ การ
ออกแบบการทดลองเพื่อกาหนดสภาวะการทางานที่
เหมาะสมทีส่ ดุ ในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
กระบวนการบด ซึง่ เป็ นต้นทุนหลักของกระบวนการนี้
2. แนวคิ ดพืน้ ฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
กระบวนการแก้ปญั หาอย่างเป็ นระบบมีพน้ื ฐาน
ั หาโดยทัว่ ไปซึ่ง สามารถ
มาจากกระบวนการแก้ ป ญ
ั หาวิ ธี ก าร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ก ั บ ทุ ก ๆประเภทของป ญ
ั หาอย่ า งเป็ นระบบประกอบด้ ว ยห้ า ขัน้ ตอน
แก้ ป ญ
ดังต่อไปนี้ [3,5,6]
ขัน้ ตอน 1: การตัง้ นิยามของปญั หา การตัง้
นิยามของปญั หาเป็ นการค้นหาปญั หาทีเ่ หมาะสมสาหรับ
ั หาที่เ หมาะสมแล้ว ก็อ ธิบ าย
การศึก ษาและเมื่อ พบป ญ
ปญั หานัน้ อย่างชัดเจนเช่นต้นทุนการผลิตสูง อัตราการ
ผลิตต่ า หรืออัตราการผลิตของเสียสูง เป็ นต้นขัน้ ตอนนี้
ต้องกาหนดเกณฑ์วดั ผลความสาเร็จด้วยเช่นต้นทุนการ
ผลิตต้องลดลง5% เป็ นต้น
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ขัน้ ตอนนี้ คือ การนาเสนอทางเลือกที่เป็ นไปได้ใน
การแก้ปญั หาภายใต้ขอ้ จากัดทีม่ อี ยู่โดยในขัน้ ตอนนี้จะมี
การตัง้ กลุ่มทางานที่ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายผลิต,
ฝา่ ยส่งเสริมการผลิต,ฝา่ ยวิจยั และพัฒนาและฝ่ายควบคุม
คุณภาพ ในการระดมความคิดเพื่อระบุแนวทางเลือกที่
เป็ นไปได้เพื่อหาแนวทางในการแก้ปญั หา
3.4 การออกแบบปรับปรุงกระบวนการ
การออกแบบวิ ธี ก ารทดลองนั ้น ใช้ ห ลัก การ
ออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรี ย ลในขอบข่ า ย
การศึกษานี้ ตัง้ เป้าหมายไว้ท่กี ารให้ได้ผลลัพธ์ของการ
บดที่ดที ่สี ุดและมีการใช้รอบเวลาและพลังงานในการบด
ต่ า ที่สุ ด โดยมีเ ป้ าหมายคือ ขนาดอนุ ภ าคของน้ า ยา
เคลือ บเซรามิกส์มีขนาดน้ อ ยกว่ า 45 ไมคอน หรือ มี
จานวนกาก(%Residue)ค้างตะแกรงขนาด 325 mesh
น้อยกว่าร้อยละ 0.3 ของปริมาณน้ ายาเคลือบ ใช้เวลาใน
การบดลดลง 10% และใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 10
ของปริม าณการใช้ไ ฟฟ้ าส าหรับ กระบวนการบดของ
หน่วยงานเตรียมน้ ายาเคลือบ โดยมีตวั แปรเอ้าท์พุทของ
กระบวนการเป็ น จ านวนกาก(%Residue)และใช้ป จั จัย
วิกฤติในการผลิตเป็ น ก) ส่วนผสมของลูกบดทีข่ นาดต่าง
ๆ ข) สัดส่วนของลูกบดต่ อปริมาตรหม้อบด ค) สัดส่วน
วัตถุดบิ ต่อปริมาตรหม้อบด และ ง) รอบเวลาในการบด
3.5 การควบคุมและติ ดตามผล
เป็ นขัน้ ตอนการวางแผนและออกแบบระบบการ
ควบคุมกระบวนการ เพื่อรักษาระดับการปรับปรุงให้เป็ น
ผลระยะยาว โดยการเฝ้าติดตามถึงปจั จัยการผลิตทีไ่ ด้รบั
การออกแบบมาว่ามีผลต่ อ ผลิตภัณฑ์อย่างไร เพื่อคอย
ควบคุมตัวแปรสาคัญ ๆ ให้อยู่ในช่วงมาตรฐานใหม่ทเ่ี ป็ น
ระดับการทางานทีค่ น้ พบในขัน้ ตอนการปรับปรุง จนมันใจ
่
ว่ า ความส าเร็ จ ที่ ไ ด้ เ ป็ นผลมาจากการปรั บ ปรุ ง ที่
กระบวนการนัน้ จริง ๆ
4. ผลการศึกษา
ั หาเพื่อ หาป จั จัย ที่มี
ผลจากการวิเ คราะห์ป ญ
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบดทีต่ รวจพบทัง้ 4 ปจั จัย
จาเป็ นจะต้องทาการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการโดยมี
ขัน้ ตอนต่อไปนี้
4.1.การวิ เคราะห์ปัญหาและรายละเอียด
จากการศึกษาหน่ วยงานเตรียมน้ ายาเคลือ บ
พบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาจากกระบวนการบดน้ ายา

3. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ขัน้ ตอนการด าเนิ น การนี้ เป็ นขัน้ ตอนการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปรับ ปรุ ง กระบวนการผลิต เพื่อ ลด
จานวนชัวโมงในการบดส
่
าหรับการบดน้ ายาเคลือบเซรา
มิกส์ ซึ่งงานวิจยั นี้ได้เลือกหัวข้อปญั หาจากกระบวนการ
บดน้ ายาเคลือบเซรามิกส์ โดยเริ่มต้นจากแนวนโยบาย
หลัก ที่มี เ ป้ าหมายในการลดต้ น ทุ น การผลิ ต ดัง นั ้น
งานวิ จ ัย นี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น ไปที่ ค วามพยายามในการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบดของหม้อบด โดยทาความเข้าใจกับ
กระบวนการ ได้ดงั นี้
3.1 ศึกษากระบวนการผลิ ตและตัง้ นิ ยามของปัญหา
งานวิจ ัย นี้ ได้ เ ลือ กใช้วิธีก ารคัด เลือ กหัว ข้อ
ั
ปญหาจากกระบวนการผลิตน้ายาเคลือบทีม่ อี ยู่ในโรงงาน
กระเบือ้ งเซรามิกส์ โดยเริม่ ต้นจากแนวนโยบายหลักของ
บริษัทที่มเี ป้าหมายการลดต้นทุนการผลิต หลังจากนัน้
ทาการศึกษาขัน้ ตอนกระบวนการผลิตน้ ายาเคลือบและ
กาหนดปญั หาโดยใช้เ ครื่อ งมือ ทางสถิติในการก าหนด
ั หา จากการวิ เ คราะห์ ไ ด้ ค ัด เลื อ กหัว ข้อ การเพิ่ ม
ปญ
ประสิทธิภาพการบดด้วยหม้อบดซึง่ เป็ นกระบวนการหลัก
ในขัน้ ตอนการเตรียมน้ ายาเคลือบ ดังนัน้ งานวิจยั นี้ จึง
มุ่งเน้นไปที่ความพยายามในการลดค่าพลังงาน ซึ่งจะมี
ตัว วัด ในกระบวนการที่ เ กี่ย วข้อ งและเป็ น ตัว ชี้ น าค่ า
พลังงาน นันคื
่ อรอบเวลาในการทางานแต่ละครัง้
3.2 การวิ เคราะห์ปัญหาและรายละเอียด
เป็ น การวิเ คราะห์ข้อ มู ล เพื่อ ศึก ษาท าความ
เข้าใจถึงผลของตัวแปรแต่ละตัวที่ได้คดั เลือกมาเพื่อคัด
กรองตั ว แปรหรื อ พิ สู จ น์ ห าตั ว แปรที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ใน
กระบวนการทีเ่ ป็ นสาเหตุตน้ ตอของปญั หาทีน่ ิยามไว้ โดย
เป็ น การน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวัด ผลซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ที่
รว บรวม ม าเ พื่ อ เป็ นแนว ทา งกา รป รั บ ป รุ ง แ ล้ ว
ั หา เพื่อหาความเชื่อ มโยง
ทาการศึกษาอาการของป ญ
กลับไปถึงสาเหตุในกระบวนการที่เป็ นต้นเหตุ แห่งความ
ผันแปร เครื่องมือทางสถิตทิ ใ่ี ช้คอื การทดสอบสมมติฐาน
โดยเบื้ อ งต้ น ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บ และ
วิเคราะห์ครัง้ ละหนึ่งตัวแปร โดยเริ่มจากศึก ษาผลของ
ระดับปริมาณของลูกบดในหม้อบด จากนัน้ จึงศึกษา
สัดส่วนของลูกบดและปริมาณของวัตถุดบิ ทีท่ าการบด
3.3 การพิ จารณาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
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เคลือ บ ซึ่ง เกิด จากใช้เ วลาในการบดนานเพื่อ ให้น้ า ยา
เคลือบมีคุณภาพตามข้อกาหนด แต่ถ้าน้ ายาเคลือบไม่ได้
ตามข้อ กาหนดก็จะพบปญั หาด้านคุณภาพ คือ เคลือ บ
สากโดย defect นี้ เ กิด จากกระบวนการบดที่ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพของหม้อบด (Milling process) ทีเ่ ป็ นการ
บดด้วยหม้อบด(Ball mill) ในแนวนอน โดยมีผนังของ
หม้อบดเป็ นอลูมนิ า(Alumina liners) และ ลูกบด อลูมนิ า
(Alumina ball) และหมุนตามแนวนอน โดยค่าที่ใช้วดั
ความสากของน้ายาเคลือบก็คอื ค่าเปอร์เซ็นของกากค้าง
ตะแกรงขนาด 45ไมคอน ในทีน่ ้จี ะเรียกว่าค่า %residue
4.2 การพิ จ ารณาทางเลื อ กในการแก้ ไ ขปั ญ หา
(Search for possible solutions)
ป ัจ จั ย ที่ น า ม า ศึ ก ษ า ซึ่ ง ส่ ง ผ ล กระ ท บ ต่ อ
ประสิทธิภาพของการบดได้แก่ ก).ปริมาณของลูกบดใน
หม้อบด ข). ขนาดของลูกบดและสัดส่วนแต่ละขนาดที่
เติมลงในหม้อบด ค)ปริมาณของวัตถุดิบที่บด และ ง)
เวลาในการบด จากป จั จัย เหล่ า นี้ พ บว่ า มีตัว แปรเป็ น
จานวนมากเกินกว่าทีจ่ ะสามารถนามาใช้ในการออกแบบ
การทดลองแบบ Factorial Experiment ได้ในคราวเดียว
ได้ และเพื่อเป็ นการคัดเลือกตัวแปรที่มีนัยสาคัญมาทา
การออกแบบการทดลองเพื่ อ หาจุ ด ที่ ดี ท่ี สุ ด ของ
กระบวนการบด(Optimization) ผูศ้ กึ ษาจึงเลือกใช้วธิ กี าร
วิเคราะห์เชิงตัวแปรเดี่ยวด้วยวิธีการทดสอบสมมติฐาน
(One factor at a time) เพื่อทาการคัดกรองตัวแปร โดย
เริ่ ม จากการทดสอบตั ว แปรอิ น พุ ท ต่ า งๆ ก่ อ นที่ จ ะ
ออกแบบการทดลองแบบ Factorial Experiment เพื่อหา
Process optimization
4.3 การวิ เคราะห์หาปัจจัยที่มีผลกับปัญหา (Analyze)
ป ัจ จั ย ที่ ท า ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ส่ ง ผ ลก ร ะ ท บ ต่ อ
ประสิทธิภาพของการบดโดยใช้ค่า %residue ของน้ ายา
เคลือบเป็ นตัวชีว้ ดั ได้แก่ ก)ปริมาณของลูกบดในหม้อบด
ข).ปริมาณของวัตถุดบิ ทีบ่ ด และ ค) ขนาดของลูกบด
และสัดส่วนแต่ละขนาดทีเ่ ติมลงในหม้อบด โดยใช้วธิ กี าร
วิเคราะห์เชิงตัวแปรเดีย่ ว ด้วยการทดสอบสมมุตฐิ านเพื่อ
คัดกรองตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์แบบ One Way
ANOVA โดยเริม่ จากการศึกษาผลของปริมาณของลูกบด
ในหม้อบด โดยเลือกระดับปจั จัยเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับ

1) ปริมาณลูกบดที่ 45% ของปริมาตรหม้อบด ระดับ 2)
ปริมาณลูกบดที่ 50% ของปริมาตรหม้อบด และ ระดับ 3)
ปริมาณลูกบดที่ 55% ของปริมาตรหม้อบด จากนัน้ ศึกษา
ปริมาณวัตถุดบิ ที่ทาการบด โดยเลือกระดับปจั จัยเป็ น 3
ระดับ คือ ระดับ 1) ปริมาณวัตถุดบิ ที่ 20% ของปริมาตร
หม้อบด ระดับที่ 2) ปริมาณวัตถุดบิ ที่ 25 % ของปริมาตร
หม้อบด และ ระดับที่ 3 ปริมาณวัตถุดบิ ที่ 30% ของ
ปริม าตรหม้อ บด จากนั น้ ศึก ษาขนาดของลู ก บดและ
สัดส่วนแต่ ละขนาดที่เ ติมลงในหม้อบด โดยเลือกระดับ
ป จั จัย เป็ น 3 ระดับ คือ ระดับ 1) ขนาดลู ก บด
20:30:40:50 มม. เท่ากับ 25:25:25:25 ระดับ 2) ขนาด
ลูกบด 30:40:50 มม. เท่ากับ 25:50:25 และระดับ 3)
ขนาดลูกบด 20:25:30:40:50 มม.เท่ากับ11:26:26:26:11
แล้วนาผลมาวิเคราะห์โดย One Way ANOVA พบว่า
แต่ละปจั จัย ซึ่งได้แก่ ก) ปริมาณลูกบด ข) ปริมาณ
วัตถุดบิ ทีท่ าการบด และ ค) ขนาดของลูกบดและสัดส่วน
แต่ละขนาด เป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อ % Residue ของน้ ายา
เคลือบ อย่างมีนัยสาคัญ (P-value < 0.05) โดยควรทีจ่ ะ
เลือกระดับของปริมาณลูกบดที่ 50 % , ระดับวัตถุดบิ ที่
20% และ ส่วนผสมของลูกบดขนาด 20 :25 : 30: 40: 50
มม. เท่ากับ 11:26:26:26:11ซึ่งจะสามารถคาดหวัง %
residue ของน้ ายาเคลือบน้ อยกว่า 0.3 %
จาก
วัตถุ ประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี้ เพื่อต้องการหาสภาวะ
ของการบดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อ หาเวลาในการบดที่น้อย
ที่สุดและยังคงรักษาคุณภาพของน้ ายาเคลือบให้คงเดิม
ดังนัน้ ทางผูศ้ กึ ษาได้ทาการออกแบบการทดลองแบบ 2k
Factorial Experiment
4.4 การปรับปรุงกระบวนการ (Improvement)
หลั ง จาก ศึ ก ษ าป ัจ จั ย ที่ ส า คั ญ ที่ ส่ ง ผ ลต่ อ
ผลตอบสนองได้แล้วนัน้ จึงได้นาแต่ละปจั จัยมาออกแบบ
การทดลองเพื่อหาสภาวะที่ดีท่สี ุด ตามระดับของปจั จัย
โดยวิธกี าร 2k Factorial Experiment ด้วยโปรแกรม
Minitab โดยเลือกปจั จัยทีจ่ ะทาการศึกษาทัง้ หมด 3 ปจั จัย
ดังต่อไปนี้
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ก) ปริมาณวัตถุดบิ ที่ทาการบด เลือก ที่ระดับ
25% และ 30% ของปริมาตรหม้อบด
ข) สัดส่วนลูกบดใน Ball mill เลือกทีร่ ะดับ 2
และระดับ 3
ค) เวลาในการบดเลือกที่ 8 ชัวโมง
่
และ 10
ชัวโมง
่
และผลตอบสนองคือ ค่า%Residue ของน้ ายาเคลือบ
และเลือกระดับลูกบดที่ 50% ของปริมาตรหม้อบด
โดยวิเคราะห์ครบทุกตัวแปรเพื่อพิจารณานัยสาคัญของ
แต่ละตัวแบบ ได้แก่ตวั แบบเดีย่ วประกอบด้วย Grinding
time , Ball ratio และ %Material load เทอม two-way
interaction ประกอบด้วย Grinding time * Ball ratio
,Grinding
time*%material
load
และ Ball
ratio*%material load เทอม three-way interaction มี
เพียง 1 เทอม คือ Grinding time*Ball ration *%Material
load โดยผลลัพธ์ของค่า Sum Square และ P-valueได้
ค่าดังตารางที่ 4.1
ตารางที4่ .1 แสดง Analysis of Variance for %residue
Source
MainEffec
2-Way
3-Way
Res.Error
PureError
Total

DF
3
3
1
8
8
15

SeqSS
111.97
21.26
0.86
4.90
4.90
138.98

AdjSS
111.97
21.26
0.86
4.90
4.90

AdjMS
37.32
7.09
0.86
0.61
0.61

F
60.90
11.56
1.40

ของน้ายาเคลือบ อย่างมีนยั สาคัญในทางสถิตทิ ร่ี ะดับ α
= 0.05 ทาให้ทราบสภาวะของปจั จัยเหล่านี้ทเ่ี หมาะสม
ซึง่ จะนามาใช้หาสภาวะทีเ่ หมาะสมของกระบวนการบดใน
ลาดับต่อไป
4.5 เสนอแนะแนวทางในการปรับตัง้ กระบวนการบด
น้ายาเคลือบ
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่จ ะทาการลด
เวลาในการบดน้ายาเคลือบให้ใช้เวลาน้อยทีส่ ุด โดยยังคง
รัก ษาคุ ณ ภาพของน้ า ยาเคลือ บคงเดิม การวิเ คราะห์
Main Effect plot และ Interaction plot เป็ นการวิเคราะห์
เพีย งความสัม พัน ธ์ ข องตัว แปรทัง้ สามที่ส่ ง ผลต่ อ ค่ า
%residue และสามารถแนะนาเพื่อหาจุดทีด่ ที ส่ี ุดได้เพียง
แค่พยายามเลือก % Material load ทีต่ ่ าๆ ประมาณไม่
เกิน 25 % และ Ball ratio ทีร่ ะดับ3ที่ทาให้มชี ่องว่าง
ระหว่าง ball น้อย ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบดและ
เพื่อให้การหาสภาวะ การทางานของการบดให้ดที ส่ี ุด ก็
จะท าการวิเ คราะห์ด้ว ยกราฟ Cube Plot และหา
ความสัมพันธ์ในรูป แบบสมการเชิงเส้นของแต่ ละปจั จัย
ได้ผลดังรูปที่ 4.1

P
0.00
0.00
0.27

Cube Plot (data means) for %residue
3.745

0.990

1.280

0.220

3

จากตาราง ANOVA เมื่อพิจารณาจากค่า Pvalue พบว่า ตัวแบบทีส่ ง่ ผลต่อค่า %Residue ทีร่ ะดับ

Ball ratio

9.835

4.215
30

3.185

1.110

2

25
8

นัยสาคัญ α = 0.05 คือ Main Effect ทัง้ สามตัวแบบ(PValue <0.05) และ 2-way interaction ทัง้ สามเทอม (Pvalue <0.05) ส่วน 3-way interaction นัน้ ไม่สง่ ผลต่อค่า
% Residue อย่างมีนยั สาคัญ จากผลของการประยุกต์ใช้
เทคนิคการออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาสภาวะของแต่
ละปจั จัย ประกอบด้วย เวลาในการบด (Grinding time) ,
อัตราส่วนลูกบดแต่ละขนาด(Ball ratio) และ ปริมาณ
วัตถุดบิ ทีท่ าการบด(%Material load) สรุปได้ว่า ปจั จัยทัง้
3 และปฏิกริ ยิ าร่วมแต่ละปจั จัย ส่งผลต่อค่า %residue

Material load

grinding time

10

รูปที่ 4.1แสดง Cube Plot ของ grinding time ,Ball ratio และ
Material load ต่อ %residue

จากรูปที4่ .1 แสดงกราฟ Cube plot สรุปได้ว่า
ค่า %residue ทีด่ ที ่สี ุด (ค่าน้อยที่สุด) คือ 0.22% โดย
จะต้องตัง้ ค่าเวลาบด (grinding time) ไว้ท่ี 10 ชัวโมง
่
ball
ratio ที่ใ ช้คือ ระดับ 3 และวัตถุ ดบิ ที่จะทาการบด
(Material load) คือ 25% ของปริมาตรหม้อบดและได้ตวั
แบบคณิตศาสตร์ของทุกปจั จัยสรุปได้ดงั นี้
%residue =-82.1162 +3.34125(grinding time)
+6.17250(Ball ratio) + 4.6375(Material load)
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ที่ท าการบด ท าให้ท ราบสภาวะที่เ หมาะสมของป จั จัย
เหล่านี้ทท่ี าให้ได้ผลผลิต คือ ค่าเปอร์เซ็นกาก(%residue)
ของน้ายาเคลือบ ดังนี้ อัตราส่วนของลูกบดแต่ละขนาดที่
เหมาะสมคือ 20 มม. : 25 มม. : 30 มม. : 40 มม. : 50
มม. เท่ากับ 11% : 26% : 26% : 26% : 11% โดยใช้
ชัวโมงบด
่
9 ชัวโมง
่
และวัตถุดบิ ทีจ่ ะทาการบดต้องอยู่ท่ี
25 % ของปริมาตรหม้อบด และปริมาณของลูกบดต้องอยู่
ที่ 50% ของปริมาตรหม้อบดด้วย ซึง่ เมื่อคิดเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าแล้ว ทาให้สามารถประหยัด
ไฟฟ้าได้ถึง 25% ผลการปรับปรุงกระบวนการบดน้ ายา
เคลือ บในครัง้ นี้ จึง เป็ นการยืน ยัน ถึง ประสิทธิภาพของ
วิธกี ารแก้ปญั หา( Problem Solving) และยังแสดงให้เห็น
ถึง วิธีก าร ขัน้ ตอนของการน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการ
แก้ปญั หาอย่างเป็ นระบบ รวมทัง้ ยังนาเครื่องมือทางสถิติ
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ตามกระบวนการแก้ไขปญั หา
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุนจาก ภาควิชา
วิศวอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เอกสารอ้างอิ ง
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+0.97(grinding time*Ball ratio) - 0.262(grinding
time*Material load) - 0.652 (Ball ratio*Material load)
และจากการหาจุดทีด่ ที ส่ี ดุ ด้วย Response Optimizer จะ
ได้ว่า เวลาทีน่ ้อยทีส่ ดุ (Grinding time) ทีท่ าให้ได้
ค่า %residue =0.2 คือ 9 ชัวโมง
่ โดยจะต้องเติมปริมาณ
วัตถุดบิ ที่ 25% ของปริมาตรหม้อบด และ Ball ratio
ระดับ 3 คือ อัตราส่วนลูกบดแต่ขนาด ดังนี้
Size : 20mm : 25mm : 30mm : 40mm : 50mm
Ratio: 11 % : 26 % : 26 % : 26 % : 11%
ซึง่ ถ้าบดด้วย condition นี้ จะทาให้ลดเวลาบดลง
จาก 12 ชัวโมง
่ ได้ประมาณ 25 %
4.6 การควบคุมกระบวนการ (Control )
จากคาตอบทีไ่ ด้จากการทดลอง และตัวแบบ
คณิตศาสตร์ ทาการผลิตตามเงื่อนไขทีไ่ ด้เลือกเอาไว้อกี
จานวน 5 แบทช์ เพื่อยืนยันผลการทดลอง โดยผลการ
ทางานแบบใหม่เป็ นทีน่ ่าพอใจ จากนัน้ จึงทาแผนการ
ควบคุม และทาการฝึกอบรมให้กบั พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในหน่วยงาน ในลาดับต่อไป
5. สรุปผลการศึกษา
ั หา
การปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพตามแนวทางการแก้ป ญ
(Problem solving) สาหรับการศึกษาในครัง้ นี้ โดยนามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกระบวนการบดน้ ายาเคลื อ บของ
อุตสาหกรรมกระเบือ้ งปูพน้ื และบุผนัง โดยมีวตั ถุประสงค์
คือ การลดต้ น ทุ น ในการผลิต ด้า นพลัง งานไฟฟ้ า ซึ่ง
คุณสมบัติท่สี าคัญของผลผลิตของกะบวนการบดน้ ายา
เคลือบนี้ คือ ค่ า เปอร์เ ซ็นกาก(%residue)ของตัว น้ า ยา
ั หา ท าให้ ท ราบสภาพ
เคลือ บ ในขัน้ ตอนก าหนดป ญ
ปจั จุบนั ของกระบวนการบดได้ชดั เจน และยังพบว่ามีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกินความจาเป็ น อันเนื่องมาจากการ
บดวัต ถุ ดิ บ ซ้ า เนื่ อ งมาจากคุ ณ ภาพที่ ย ั ง ไม่ ไ ด้ ต าม
ข้อ ก าหนด หรือ ใช้เ วลาในการบดนานเพราะไม่ ท ราบ
สภาวะทีเ่ หมาะสมของกระบวนการบด ดังนัน้ จึงใช้เทคนิค
ต่างๆทางสถิตใิ นการแก้ปญั หา เพื่อหาสภาวะทีเ่ หมาะสม
ของกระบวนการบด เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ระบวนการบดที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยจะสามารถลดเวลาในการบดในแต่ละ
แบทช์ของการผลิต และยังคงรักษาคุณภาพของผลผลิต
ตามมาตรฐาน และ จากการออกแบบการทดลองเพื่อ
ศึก ษาป จั จัย ที่ส าคัญ 3 ป จั จัย คือ เวลาในการบด
อัตราส่วนของลูกบดแต่ละขนาด และปริมาณของวัตถุ ดบิ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพลังงานแรงกระแทกของเหล็กกล้าผสม AISI 4140 เพื่อหารูปแบบ
และข้อกาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นกระบวนการอบคืนตัว โดยนาเทคนิคการออกแบบการทดลองด้วยวิธพี น้ื ผิวตอบสนอง
ชนิดการออกแบบส่วนประสมกลาง เพื่อศึกษาผลของปจั จัย 2 ปจั จัย คืออุณหภูมแิ ละเวลาในการอบคืนตัว จากการ
ทดลองพบว่าปจั จัยทัง้ สองปจั จัยมีผลต่อพลังงานแรงกระแทกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ข้อมูลจากการทดลองทีไ่ ด้มคี วามเหมาะสมกับสมการควอราติก เนื่องจากให้ค่าสัมประสิทธิของการตั
ดสินใจสูง (R2
์
= 99.08%) เมื่อนาสมการทางคณิตศาสตร์ทไ่ี ด้มาสร้างกราฟพืน้ ผิวตอบสนองสามมิตแิ ละกราฟโครงร่างเพื่อหา
ค่าพารามิเตอร์ท่เี หมาะสมในกระบวนการอบคืนตัว พบว่าพารามิเตอร์ท่เี หมาะสมในกระบวนการอบคืนตัวคือ
อุณหภูมใิ นการอบคืนตัว 591 องศาเซลเซียส และเวลาในการอบคืนตัว 94 นาที ซึง่ ทาให้พลังงานแรงกระแทก
เท่ากับ 75.6 จูล
คาหลัก การอบคืนตัว เหล็กกล้าผสม วิธพี น้ื ผิวตอบสนอง
Abstract
This research work is to study the factors influencing on the impact energy of AISI 4140 alloy steel for
finding a form and determining procedure in tempering process using the Design of Experimental
technique by using Response Surface Methodology in a central composite design to study the impact of
the two factors being temperature and time of the tempering. From the experiment, it is found that both
factors affect on the impact energy significantly at 0.05 significant level. The data from experiment are
suitable for the quadratic equation due to providing a high coefficient of determination (R 2 = 99.08%).
When this mathematic equation is taken to construct a three-dimensional response surface graph and
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contour graph to determine the appropriate parameters in the tempering process. It is found that the
optimal temperature is 591 degrees celsius and the optimal baking time is 94 minutes, which serves the
impact energy as 75.6 J.
Keywords: Tempering, Alloy Steel, Response Surface Methodology
1. บทนา
ป จั จุ บ ัน อุ ต สาหกรรมเกี่ย วกับ เหล็ก กล้า มีก ารใช้
อย่างแพร่หลายในประเทศไทย และได้มกี ารพัฒนาและ
คิดค้นเหล็กกล้าชนิดต่ าง ๆขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับ การใช้ง านและกระบวนการผลิต ชิ้น ส่ว นต่ า ง ๆใน
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเหล็กที่นามาใช้ในกระบวนการ
ผลิต โดยทัว่ ไปแล้ว ส่ ว นผสมหลัก ในเหล็กกล้า นัน้ ก็คือ
ธาตุคาร์บอน (Carbon) เหล็กกล้าทีน่ ามาใช้งานนัน้ ได้มี
การปรับปรุงและพัฒนาสมบัติทางกลของเหล็กกล้าด้วย
วิธีก ารเติม ธาตุ ผ สมอื่น ๆซึ่ง จะได้เ หล็ก กล้า ที่เ รีย กว่ า
เหล็กกล้าผสม [1] ปจั จุบนั เหล็กกล้าผสมถูกนามาใช้งาน
กันอย่างมากในงานอุตสาหกรรมต่ าง ๆเช่น ใช้ทาเฟื อง
ขนาดเล็ก สลักเกลียว ชิน้ ส่วนเครื่องจักร และน็อตต่าง ๆ
ซึง่ ในการทีจ่ ะได้เหล็กกล้าผสมทีใ่ ช้งานแล้วเกิดประโยชน์
สูงสุด จาเป็ นต้องทราบกระบวนการทีผ่ ลิตเหล็กกล้าผสม
และต้องทาให้มคี ุณสมบัตทิ ด่ี แี ละเหมาะสมกับการใช้งาน
[2] เนื่องจากเหล็กกล้าผสมที่ใช้ในอุตสาหกรรมต้องการ
ความแข็ง ความแข็งแรง ความเหนียว ความต้านทานต่อ
การสึกหรอ และความต้านทานต่อการกระแทกในการใช้
งาน เป็ นต้น ดังนัน้ ก่อนนาไปใช้งานต้องมีการปรับปรุง
สมบัติให้เหมาะสมกับสภาพที่จะนาไปใช้งาน ซึง่ การอบ
ชุ บ เหล็ก กล้ า ผสมด้ ว ยความร้ อ นจึ ง เป็ น กรรมวิธี ท่ี มี
ความสาคัญกรรมวิธีห นึ่ง และใช้ก ันอย่า งกว้า งขวางใน
อุตสาหกรรมเกีย่ วกับเหล็กกล้า [3], [4]
งานวิจยั นี้จะใช้เหล็กกล้าผสม AISI 4140 ซึง่ มีธาตุ
ผสมหลัก ที่เ พิ่ม เติม นอกจากธาตุ ค าร์บ อนคือ ซิลิก อน
โครเมียม และโมลิบดีนัม [5] ส่วนสาคัญของงานวิจยั นี้
มุ่งเน้นไปทีก่ ระบวนการทางความร้อนโดยการนาเหล็กมา
ทาการชุบแข็ง [3], [4] และจุ่มลงในน้ ามัน จากนัน้ นามา
อบคืนตัว เพื่อหาวิธปี ฏิบตั แิ ละปจั จัยทีเ่ หมาะสมในการอบ
คืนตัวสาหรับเหล็กกล้าผสม AISI 4140 โดยวิธพี น้ื ผิว
ตอบสนอง (Response Surface Methodology; RSM)
ชนิดการออกแบบส่วนผสมกลาง (Central Composite
Design; CCD) [6] เพื่อหารูปแบบจาลองความสัมพันธ์

ระหว่ า งตัว แปรต่ า งๆ กับ พลัง งานแรงกระแทก ได้แ ก่
อุณหภูมใิ นการอบคืนตัว (องศาเซลเซียส) และเวลาใน
การอบคืนตัว (นาที)
2. วิ ธีดาเนิ นการวิจยั
2.1 เครือ่ งจักรอุปกรณ์และเครือ่ งมือ
งานวิจ ัย นี้ เ ป็ น การวิเ คราะห์ป จั จัย เพื่อ ก าหนดวิธี
ปฏิบตั ใิ นการอบคืนตัวของเหล็กกล้าผสม AISI 4140 โดย
วิธีพ้ืน ผิว ตอบสนองชนิ ด การออกแบบส่ ว นผสมกลาง
(Central Composite Design; CCD) โดยใช้เครื่องจักร
อุปกรณ์และเครื่องมือประกอบด้วย
1) ชิ้นงานสาหรับทดสอบพลังงานแรงกระแทก มี
ขนาดพืน้ ทีห่ น้าตัด 10x10 มม. ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นเส้นไปตัด
ด้วยเครื่องตัดให้ได้ช้นิ งานทีใ่ ช้ในการทดลองจานวน 39
ชิน้ แล้วกลึงให้ได้ความยาว 55 มม. และทาการบากร่องวี
ขนาดมุม 45 องศา ตรงบริเวณกึง่ กลางของชิน้ ทดสอบให้
มีความลึกเท่ากับ 2 มม. ตามมาตรฐานการทดสอบแบบ
ชาร์ปี
2) เตาอบชุบ รุ่น KS 80 ยีห่ อ้ Linn High Therm
3) เครื่องทดสอบแรงกระแทก รุ่น IT 3U ยี่ห้อ
Brooks
4) เครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับเตรียมชิน้ ทดสอบ
2.2 วิ ธีการออกแบบการทดลอง
งานวิจ ัยนี้เป็ น การออกแบบการทดลองเพื่อหาค่ า
ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพลังงานแรงกระแทกทีไ่ ด้จากการอบ
คืนตัว โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบส่วนผสมกลาง
[6] ที่มี 2 ป จั จัย คือ อุ ณ หภู มิใ นการอบคืน ตัว
(Temperature; A) และเวลาในการอบคืนตัว (Time; B)
ซึง่ มีขนั ้ ตอนในการดาเนินการดังนี้
1) การกาหนดระดับของปจั จัยทัง้ 2 ปจั จัย โดย
พิจ ารณาจากมาตรฐาน [5] งานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ ง การ
ทดลองเบื้องต้น และข้อ จากัดของเครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลองซึ่งระดับของปจั จัยที่ใช้ในการทดลองมี 5 ระดับ
โดยเพิม่ เติมในส่วนของระดับ Alpha เท่ากับ +1.414 และ
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Temperature (°C)

-1.414 ดังแสดงในตารางที่ 1
ั ยทีใ่ ช้ในการทดลอง
ตารางที่ 1 ปจั จัยและระดับของแต่ละปจจั
ระดับ
ั
ปจจัย
-Alpha
-1
0
+1
+Alpha
(-1.414)
(+1.414)
อุณหภูม ิ (A)
309
350 450
550
591
เวลา (B)
18
30
60
90
102

Hardening Temp.
Tc
Tempering Temp
Oil Quench

Air Cool
Time (hr)

รูปที่ 1 ไดอะแกรมแสดงขัน้ ตอนการอบคืนตัว

2) การออกแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลาง
ในกระบวนการอบคืนตัวของเหล็กกล้าผสม AISI 4140
ซึ่งใช้โปรแกรม Minitab R.16 ในการออกแบบและ
วิเ คราะห์ก ารทดลอง ซึ่ง กาหนดลาดับ การทดลองและ
ออกแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลางทีม่ ี 2 ปจั จัย
แต่ ละปจั จัยมี 5 ระดับ ดังนัน้ จึง มีจานวนการทดลอง
ทัง้ หมด 13 การทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 2

โดยอุ ณ หภู มิก ารเผาให้ค วามร้อ นในการชุ บ แข็ง
(Hardening Temperature) กาหนดไว้ท่ี 850C [5] แล้ว
ชุ บ แข็ ง ด้ ว ยน้ ามั น ส่ ว นอุ ณ หภู มิ ใ นการอบคื น ตั ว
(Tempering Temperature) และเวลาในการอบคืนตัว
(Tempering Temperature) ในการอบคืนตัวแต่ละครัง้ นัน้
จะกาหนดโดยเงื่อนไขของแต่ละลาดับการทดลองดังแสดง
ในตารางที่ 2 เนื่องจากการทดลองทัง้ หมดมีจานวน 13
การทดลอง จึง ขอแสดงตัว อย่ า งขัน้ ตอนการอบคืน ตัว
ชิน้ งานการทดลองที่ 1 (Run 1) คืออุณหภูมใิ นการอบคืน
ตัวที่ 591C เป็ นเวลา 60 นาที ซึง่ ทาทดลองเป็ นเงื่อนไข
ที่ 6 โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1) นาชิ้นงานเข้าเตาอบชุบไฟฟ้าปรับตัง้ อุณหภูมิ
เพื่อชุบแข็งทีอ่ ุณหภูมิ 850C เป็ นเวลา 60 นาที เพื่อให้
โครงสร้างของเหล็กเปลีย่ นเป็ นออสเตนไนท์ (Austenite)
2) หลังจากอบให้ความร้อนทีอ่ ุณหภูมิ 850C เป็ น
เวลา 60 นาที แล้วนาชิน้ งานชุบในน้ ามันอย่างรวดเร็วที่
อุ ณ ห ภู มิ ห้ อ ง เพื่ อให้ ไ ด้ โ ค รงสร้ า ง มาร์ เ ทนไซต์
(Martensite) ที่มคี ุณสมบัติดา้ นความแข็งสูงแต่มคี วาม
เปราะแตกหักได้ง่าย
3) น าชิ้น งานเข้า เตาอบไฟฟ้ าอีก ครัง้ ปรับ ตัง้
อุณหภูมเิ พื่ออบคืนตัว โดยใช้อุณหภูมอิ บคืนตัวที่ 591C
เป็ นเวลา 60 นาที เพื่อปรับปรุงคุณสมบัตดิ า้ นความแข็ง
และความเหนียว
4) เมื่ออบคืนตัวที่ 591C เป็ นเวลา 60 นาที แล้ว
ให้น าชิ้น งานทดสอบเย็น ตัว ในอากาศ เพื่อ เหล็ก จะมี
คุณสมบัติด้า นความเหนี ย วดีข้นึ แต่ ค วามแข็ง จะลดลง
เล็กน้อย
5) นาชิน้ งานทีผ่ ่านการอบคืนตัวมาทดสอบพลังงาน
แรงกระแทกจานวนทัง้ 3 ชิน้ ตามมาตรฐานการทดสอบ

ตารางที่ 2 ลาดับการทดลองของการออกแบบการทดลองแบบส่วน
ประสมกลาง (CCD)
StdOrder RunOrder PtType Temperature Time
6
1
-1
591
60
12
2
0
450
60
10
3
0
450
60
9
4
0
450
60
1
5
1
350
30
2
6
1
550
30
4
7
1
550
90
11
8
0
450
60
5
9
-1
309
60
8
10
-1
450
102
13
11
0
450
60
7
12
-1
450
18
3
13
1
350
90

3) การอบคืนตัวของเหล็กกล้าผสม AISI 4140
กระบวนการอบคืนตัวของงานวิจยั นี้ ซึง่ มีขนั ้ ตอนหลัก ๆ
อยู่ 3 ขัน้ ตอนคือ การให้ความร้อนในการชุบแข็งเหนือ
อุณหภูมวิ กิ ฤต (Hardening Temperature) การชุบแข็ง
ในน้ามัน (Oil Quenching) และการอบคืนตัว [4] ดังแสดง
ในรูปที่ 1
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แบบชาร์ปี แล้วนาค่าพลังงานแรงกระแทกทัง้ 3 ค่ามา
เฉลี่ยเพื่อให้ได้ค่าพลังงานแรงกระแทกเฉลี่ยของแต่ ละ
ชิน้ งานทดสอบ
6) ทาการทดลองตามแผนการทดลอง ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 จนครบทัง้ หมด จานวน 13 การทดลอง

จาเป็ นต้องพิสูจ น์ ถึงคุ ณสมบัติ (Model Adequacy
Checking) ของข้อมูล 3 ประการด้วยกันคือ การทดสอบ
ความอิสระของข้อมูล (Independence Test) การทดสอบ
ความเป็ นปกติของข้อมูล (Normality Test) และการ
ทดสอบความมีเสถียรภาพของข้อมูล (Variance Stability
Test) [7], [8], [9]
1) การทดสอบความเป็ นปกติของข้อมูล เป็ นการ
ตรวจสอบส่วนตกค้างของข้อมูลว่ามีการกระจายแบบแจก
แจงปกติหรือไม่ จากการพิจารณาการกระจายของค่าส่วน
ตกค้างดังแสดงในรูปที่ 2 พบว่ามีการกระจายตัวตามแนว
เส้นตรง แสดงให้เห็นว่าส่วนตกค้างจากผลการทดลอง
ของพลังงานแรงกระแทกที่ได้จากการอบคืนตัวไม่แสดง
สิง่ ผิดปกติให้เห็น จึงสรุปได้ว่าค่าส่วนตกค้างมีการแจก
แจงแบบปกติ

3. ผลและการวิ เคราะห์
3.1 พลังงานแรงกระแทกที่ได้จากการอบคืนตัว
น าป จั จัย ที่มีผ ลต่ อ ค่ า ความแข็ง และพลัง งานแรง
กระแทกทัง้ 2 ปจั จัย ได้แก่อุณหภูมแิ ละเวลาในการอบคืน
ตัว มาท าการทดลองตามแผนการทดลองแบบส่ ว น
ประสมกลาง ดังแสดงในตารางที่ 2 ผลที่ไ ด้จากการ
ทดลองดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าความแข็งและพลังงานกระแทกทีไ่ ด้แต่ละหน่วย
การทดลอง
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8.85
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550

30

37.75
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90
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60
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24.00

23.00
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รูปที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของพลังงานแรงกระแทก

2) การตรวจสอบความเป็ นอิสระของข้อมูล การ
ตรวจสอบความเป็ น อิ ส ระของค่ า ส่ ว นตกค้ า งโดยใช้
แผนภูมกิ ารกระจายเพื่อสังเกตลักษณะการกระจายของ
จุดทีแ่ ทนข้อมูลบนแผนภูมวิ ่ามีรูปแบบอิสระหรือไม่ จาก
การพิจารณารูปที่ 2 พบว่าส่วนตกค้างของผลการทดลอง
พลังงานแรงกระแทก ในการอบคืนตัวของเหล็กกล้าผสม
AISI 4140 ไม่มรี ูปแบบที่แน่ นอน หรือไม่สามารถ
ประมาณรูป แบบที่แ น่ น อนได้ มีก ารกระจายอย่ า ง
สม่าเสมอ แสดงว่าข้อมูลมีความเป็ นอิสระ
3) การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวน
การตรวจสอบความเสถีย รของความแปรปรวนโดยใช้
แผนภูมิการกระจายของส่ว นตกค้างในแต่ ละระดับของ
ปจั จัย จากการพิจารณารูปที่ 2 พบว่าส่วนตกค้างของผล
กา รท ด ลอ ง ข อ ง พ ลั ง ง า นแ ร ง ก ร ะ แ ท ก ที่ ไ ด้ จ า ก

3.2 ผลการวิ เคราะห์ทางสถิ ติ
3.2.1 การตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบจาลอง
การวิเ คราะห์เ ริ่ม จากการตรวจสอบคุ ณภาพของ
ข้อมูล เมื่อดาเนินการทดลองตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้ ดังนัน้
ก่อนทีจ่ ะนาข้อมูลไปวิเคราะห์ตอ้ งตรวจสอบก่อนว่าข้อมูล
ที่เก็บมานัน้ เป็ นข้อมูลที่มคี ุณภาพหรือไม่ โดยมีความ
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กระบวนการอบคืน ตัว มีการกระจายอย่า งสม่ าเสมอทัง้
ทางบวกและทางลบ แสดงว่าข้อมูลมีความเสถียรของ
ความแปรปรวนจากการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
รูปแบบการทดลอง พบว่าค่าส่วนตกค้างของข้อมูลทีไ่ ด้
จากการทดลองเป็ นไปตามสมมติฐานทัง้ 3 ข้อ คือ (1)
ส่วนตกค้างมีการแจกแจงแบบปกติ (2) ค่าส่วนตกค้างมี
ความเป็ นอิสระต่ อกัน และ (3) ค่าความแปรปรวนมี
เสถียรภาพ จึงสรุปได้ว่าข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองชุดนี้มี
ความถูกต้องและเหมาะสมสาหรับการนาไปวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิของการตั
ดสินใจและวิเคราะห์ความแปรปรวน
์
3.2.2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการตัดสิ นใจ
ค่าสัมประสิทธิของการตั
ดสินใจ (R-Sq) เป็ น
์
ค่ า ที่ใ ช้บ อกร้อ ยละการเปลี่ย นแปลงของตัว แปรตามที่
สามารถอธิบายได้ดว้ ยตัวแปรอิสระในสมการถดถอย จาก
ผลการวิเ คราะห์ ส ัม ประสิท ธิข์ องสมการถดถอยของ
พลังงานกระแทกในตารางที่ 4 จะเห็นว่า ค่า R-Sq มี ค่า
เท่ากับ 99.08% หมายความว่าตัวแปรอิสระ (อุณหภูมิ
และเวลาในการอบคืนตัว) สามารถอธิบายความผันแปร
หรือการเปลีย่ นแปลงของตัวแปรตาม (พลังงานกระแทกที่
ได้จากการอบคืนตัว) ได้รอ้ ยละ 99.08 ตามลาดับ แสดง
ว่าแบบจาลองสามารถนาไปสร้างสมการทานาย เพื่อหา
ค่าผลตอบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.2.3 การวิ เคราะห์ความแปรปรวน
การวิ เ คราะ ห์ ค วามแปรป รวนเ ป็ นกา ร
ตรวจสอบแหล่งผันแปรของแบบจาลอง จากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนของพลังงานแรงกระแทกทีไ่ ด้จากการอบ
คืนตัวที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในตารางที่ 4 พบว่า PValue ของเทอมอิทธิพลร่วม (Interaction Effect) มีค่า
0.020 และเทอมกาลังสองมีค่าเท่ากับ 0.000 ซึง่ มีค่าน้อย
กว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่กี าหนด แสดงว่ามีส่วน
โค้งเกิดขึน้ ทีพ่ น้ื ผิวตอบสนอง ดังนัน้ จึงสามารถใช้สมการ
แบบจาลองกาลังสองสาหรับทานายพลังงานแรงกระแทก
โดยวิธกี ารอบคืนตัว
3.2.4 การสร้างสมการทานายพลังงานแรง
กระแทกที่ได้จากการอบคืนตัว
การสร้างสมการทานายพลังงานแรงกระแทก
ที่ได้จากการอบคืนตัว โดยนาค่าของปจั จัยที่ได้จากการ
วิเคราะห์สมั ประสิทธิของสมการถดถอยของพลั
งงานแรง
์
กระแทกทีไ่ ด้จากการอบคืนตัวในตารางที่ 4 มาเขียนให้

อยู่ในรูปของสมการถดถอยดังแสดงในสมการที่ 1
Impact = 131.0220 – 0.7216A + 0.3593B +
0.0009A2 –0.0054B2 + 0.0011AB

(1)

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยพืน้ ผิวตอบสนองของ
พลังงานแรงกระแทก
Term
Coef SE Coef
T
P
Constant
25.842 0.9980 25.894 0.000
Temperature
17.817 0.7890 22.583 0.000
Time
6.313 0.7890
8.002 0.000
Temp*Temp
9.256 0.8461 10.941 0.000
Time*Time
-4.869 0.8461 -5.754 0.001
Temp*Time
3.335 1.1158
2.989 0.020
S = 2.23145 R-Sq = 99.08% R-Sq(adj) = 98.43%
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพลังงานแรงกระแทก
ทีไ่ ด้จากการอบคืนตัว
Source
DF Seq SS Adj MS
F
P
Regression 5 3760.33 752.07 151.02 0.000
Linear
2 2858.53 1429.27 287.02 0.000
Square
2
857.31 428.65 86.08 0.000
Interaction 1
44.49
44.49
8.93 0.020
Residual E 7
34.86
4.98
Lack-of-Fit 3
14.85
4.95
0.99 0.483
Pure Error 4
20.01
5.00
Total
12 3795.19

เมื่อ พิจ ารณาการขาดความเหมาะสมของ
สมการ (Lack of Fit) ในตารางที่ 5 พบว่าค่า P-Value
ของ Lack of Fit มีค่าเท่ากับ 0.483 ซึง่ มีค่ามากกว่า 0.05
ทาให้สามารถสรุปได้ว่าแบบจาลองนี้มคี วามพอเพียงของ
ตัวแบบในสมการ ดังนัน้ จึงสามารถนาสมการข้างต้นมาใช้
ในการทานายพลังงานแรงกระแทกทีไ่ ด้จากการอบคืนตัว
ได้
3.2.5 การสร้างพืน้ ผิวตอบสนอง
เมื่อ ได้ ส มการส าหรับ ท านายพลัง งานแรง
กระแทกที่ได้จากการอบคืนตัวแล้ว จึงนามาสร้างกราฟ
พืน้ ผิวตอบสนอง (Surface Plot) ได้และกราฟโครงร่าง
(Contour Plot) ดังแสดงในรูปที่ 3 และรูปที่ 4 ตามลาดับ
จากกราฟพื้ น ผิ ว ตอบสนองพลั ง งานแรง
กระแทกทีไ่ ด้จากกระบวนการอบคืนตัวในรูปที่ 3 ระหว่าง
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optimizer ในโปรแกรม Minitab ซึง่ เป็ นฟงั ก์ชนั ทีใ่ ช้หา
ค่ า ที่ เ หมาะที่ สุ ด ของป จั จัย และใช้ ว ัด ความพึ ง พอใจ
โดยรวมของผลตอบ (Composite desirability; D) ซึง่ ค่า
ความพึงพอใจของผลตอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ถ้า D มีค่า
เท่ากับ 1 หมายถึงผลตอบนัน้ ได้รบั ความพึงพอใจอย่าง
สมบูรณ์
จากการหาค่ า ป จั จัย ที่เ หมาะสมที่สุด โดยใช้
ฟงั ก์ชนั Response Optimizer ดังแสดงในรูปที่ 5 พบว่า
สภาวะที่เ หมาะสมที่สุ ด ของพลัง งานแรงกระแทกใน
กระบวนการอบคืนตัว คืออุณหภูมใิ นการอบคืนตัวที่ 591
องศาเซลเซียส และเวลาในการอบคืนตัวที่ 94 นาที ซึง่ ทา
ให้พลังงานแรงกระแทกทีไ่ ด้เท่ากับ 75.6 จูล โดยมีค่า
ความพึงพอใจรวมเท่ากับ 1.0

อุ ณ หภู มิแ ละเวลาในการอบคืน ตัว พบว่ า พลัง งานแรง
กระแทกที่ได้เพิม่ มากขึน้ เมื่ออุณหภูมแิ ละเวลาในการอบ
คืนตัวอยู่ม่รี ะดับสูง อาจเนื่องมาจากที่อุณหภูมแิ ละเวลา
ดั ง กล่ า วท าให้ โ ครงสร้ า งมาร์ เ ทนโซต์ เ ปลี่ ย นเป็ น
โครงสร้างเพิลไลท์ ซึง่ ส่งผลให้ชน้ิ งานมีความเหนียวมาก
ขึน้ เมื่อนากราฟแสดงพื้นผิวตอบสนองของอิทธิพลร่วม
ระหว่างอุณหภูมแิ ละเวลาในการอบคืนตัวต่อพลังงานแรง
กระแทกที่ได้จากกระบวนการอบคืนตัวมีลกั ษณะไม่เป็ น
เส้นตรง (Non-Linear Effect) ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยที่
พื้น ที่ ด้ า นขวามื อ สุ ด ของกราฟแสดงถึ ง พลัง งานแรง
กระแทกเท่ากับ 70 จูล ส่วนพื้นที่ถดั ออกมาจะแสดงถึง
พลังงานแรงกระแทกที่ลดลงคือ 60 50 และ 40 จูล
ตามลาดับ

New
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D
Cur
1.0000 Low

Surface Plot of Impact vs Time, Temperature

Temperat
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รูปที่ 5 การวิเคราะห์ระดับทีเ่ หมาะสมของปจั จัยในกระบวนการ
อบคืนตัว

รูปที่ 3 พืน้ ผิวตอบสนองของพลังงานแรงกระแทกทีไ่ ด้จากการอบ
คืนตัว

3.27 การยืนยันผลแบบจาลอง
เป็ นการทดลองเพื่อยืนยันผลทีไ่ ด้ โดยการนา
สมการถดถอยมาพยากรณ์ พลังงานแรงกระแทก และทา
การทดลองเพื่ อ หาค่ า พารามิ เ ตอร์ ท่ี เ หมาะสมใน
กระบวนการอบคืนตัวของเหล็กกล้าผสม AISI 4140 ทีไ่ ด้
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากก ารทดลองท าให้ ไ ด้
ค่าพารามิเตอร์โดยการตัง้ อุณหภูมใิ นการอบคืนตัวที่ 591
องศาเซลเซียส และเวลาในการอบคืนตัว 94 นาที ทาการ
ทดลองซ้ า ทัง้ หมด 10 ครัง้ แล้ว น าผลที่ไ ด้จ ากการ
พยากรณ์ ม าเปรี ย บเที ย บกับ ค่ า จริ ง จากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป (Minitab R.16) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ
0.05 ได้ค่า P-Value = 0.147 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่าระดับ
นัยสาคัญ ซึ่งสรุปได้ว่ามีความแตกต่ างกันอย่างไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนัน้ เมื่อทา

Contour Plot of Impact vs Time, Temperature
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รูปที่ 4 กราฟโครงร่างพลังงานแรงกระแทกทีไ่ ด้จากการอบคืนตัว

3.2.6 การหาค่าปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด
การหาค่ า ป จั จัย ที่เ หมาะสมที่สุ ด เพื่อ ให้ ไ ด้
พลังงานแรงกระแทกมากทีส่ ุดโดยใช้ฟงั ก์ชนั Response
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การยืนยันแบบสมการพยากรณ์โดยเทียบกับค่าที่วดั ได้
จากการทดลองจะมีความคลาดเคลื่อนทีน่ ้อยสามารถทา
ให้ทราบว่าสมการพยากรณ์สามารถใช้ในการทานายค่า
พลัง งานแรงกระแทกของกระบวนการอบคืน ตัว ของ
เหล็กกล้าผสม AISI 4140 ได้
4. สรุปผลการวิ จยั
จากการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองด้วยวิธี
พื้นผิว ตอบสนองเพื่อกาหนดวิธีปฏิบ ัติในการอบคืนตัว
ของเหล็กกล้าผสม AISI 4140 พบว่าปจั จัย 2 ปจั จัยคือ
อุณหภูมใิ นการอบคืนตัว (A) และเวลาในการอบคืนตัว
(B) มีผลต่ อพลังงานแรงกระแทก โดยทัง้ สองปจั จัยมี
อิทธิพลร่วมกัน ซึง่ สามารถแสดงในรูปของสมการสาหรับ
ทานายพลังงานแรงกระแทกที่ได้จากการอบคืนตัว คือ
พลังงานแรงกระแทก = 131.0220 – 0.7216A +
0.3593B + 0.0009A2 – 0.0054B2 + 0.0011AB โดยมี
ค่าสัมประสิทธิข์ องการตัดสินใจเท่ากับ 99.08% เมื่อ
นามาหาค่าปจั จัยทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดโดยฟงั ก์ชนั Response
Optimization พบว่ า พารามิเ ตอร์ท่ีเ หมาะสมที่สุด ใน
กระบวนการอบคืนตัวคือ อุณหภูมใิ นการอบคืนตัว 591
องศาเซลเซียส และเวลาในการอบคืนตัว 94 นาที ซึง่ ทา
ให้พลังงานแรงกระแทกที่ได้เท่ากับ 75.6 จูล โดยมีค่า
ความพึงพอใจรวมเท่ากับ 1.0 เมื่อทาการทดลองยืนยัน
ผลพลังงานแรงกระแทกโดยเฉลีย่ และช่วงความเชื่อมันที
่ ่
95% มีค่าใกล้เคียงกับ พลังงานแรงกระแทกที่ได้จาก
สมการทานายพลังงานแรงกระแทก
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ โปรแกรมวิช าวิศ วกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาหรับการสนับสนุ นทางด้านวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ ในการทางานวิจยั ในครัง้ นี้
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การหล่อเย็นด้วยน้ามะพร้าวในกระบวนการกลึงปอก
The coconut water cooling in the turning process
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพผิวชิน้ งานกลึงทีใ่ ช้น้ ามะพร้าวและน้ ามันตัดกลึงชนิดผสม
น้ าเป็ นสารหล่อเย็น การทดลองกลึงปอกเพลาเหล็กกล้า ST37 ปจั จัยและระดับทีใ่ ช้ในการทดลอง คือ อัตราป้อน
0.10, 0.14, 0.18 และ 0.25 มิลลิเมตรต่อรอบ ความเร็วตัด 195, 215, 235 และ 255 เมตรต่อนาที และความลึก
0.4, 0.6 และ 1 มิลลิเมตร กลึงปอกชิน้ งานด้วยเครื่องกลึงซีเอ็นซีและวัดค่าความขรุขระของผิวชิน้ งาน วิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความขรุขระผิว ผลการทดลองพบว่าน้ ามะพร้าวและน้ ามันตัดกลึงชนิดผสมน้ าทีใ่ ช้หล่อ
เย็นในกระบวนการกลึงปอกให้ค่าความขรุขระผิวทีไ่ ม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05
คาสาคัญ น้ามะพร้าว น้ามันตัดผสมน้า สารหล่อเย็น ความขรุขระผิว กระบวนการกลึงปอก
Abstract
This study aimed to compare the quality surface machining using coconut water and a water miscible
coolants. Trial turning shaft steel ST37 factors and levels used in the experiment is the feed rate of 0.10,
0.14, 0.18 and 0.25 mm per revolution, cutting speeds of 195, 215, 235 and 255 meters per minute and
a depth of 0.4, 0.6 and 1 millimeter. Lathe stripping parts with CNC lathe and measure the roughness of
the surface. Analysis of the difference of the average surface roughness. The results showed that
coconut water and water miscible coolants used in the process, turning the surface roughness is not
significantly different at the 0.05 level.
Keywords : Coconut water, Soluble cutting oils, Coolant, Surface roughness, Turning process
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1. บทนา
กระบวนการตัดกลึงโลหะทีม่ กี ารใช้สารหล่อเย็นเพื่อ
ลดความเสีย ดทานที่เ กิด ขึ้น ระหว่ า งเครื่อ งมือ ตัด กับ
ชิ้น งานซึ่ง ช่ ว ยลดความร้อ นและไล่ เ ศษตัด ที่เ กิด ขึ้น ใน
ระหว่างการตัดเฉือนเนื้อโลหะออกจากบริเวณตัดเฉือน
ช่ ว ย ลดกา รใ ช้ พ ลั ง ง า นข อง เค รื่ อง จั ก รแ ละ เพิ่ ม
ประสิท ธิภ าพให้ ก ับ เครื่อ งจัก รอีก ด้ว ย นอกจากนี้ ใ น
กระบวนการกลึงผู้ปฏิบตั ิงานที่มีการสัมผัสกับสารหล่อ
เย็นจะมีโอกาสได้รบั อันตรายจากสารเคมีทงั ้ การสัมผัส
โดยตรงกับผิวหนังและการหายใจเข้าทางปอด [1]
น้ ามะพร้าวแก่ซ่งึ เป็ นของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม
เกษตรไม่ค่อยมีการนาไปใช้ประโยชน์ ซึง่ น้ ามะพร้าวเป็ น
ผลพลอยได้จากกระบวนการแยกน้ าและเนื้อมะพร้าวเพื่อ
นาไปผลิตน้ากะทิ แต่น้ามะพร้าวแก่ไม่ได้รบั ความนิยมใน
การนาไปบริโภคเหมือนน้ามะพร้าวอ่อน เนื่องจากไม่ค่อย
มีกลิน่ หอม และรสชาติกไ็ ม่หวานอร่อย [2] จากการศึกษา
กระบวนการผลิต น้ า กะทิข องแม่ ค้า ในตลาดรางรถไฟ
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่ามีน้ ามะพร้าวแก่ทเ่ี หลือ
ทิง้ จากกระบวนการผลิตน้ ากะทิ ซึ่งมีปริมาณวันละ 200
ลิตรต่ อ วันซึ่ง เหลือ ทิ้งไม่ ได้ใช้ใ ห้เกิด ประโยชน์ โดยน้ า
มะพร้าวจะมีกระบวนการผลิตทีไ่ ม่ยุ่งยากและมีต้นทุนต่ า
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกันน้ามันพืช ดังนัน้ น้ ามะพร้าวแก่จงึ
เป็ นทางเลือกหนึ่งในการเพิม่ มูลค่าของทรัพยากรทีเ่ หลือ
ทิง้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องโดย ชัยยะ ประณีตพลกรัง และ
คณะ [3] ได้ทาการทดลองวิธกี ารหล่อเย็นแบบใหม่ทไ่ี ม่
ทาลายสิง่ แวดล้อมโดยใช้น้ ามันพืชผสมละอองน้ า น้ ามัน
พืชทีใ่ ช้ในการทดลองสามแบบ คือ น้ามันเมล็ดทานตะวัน
น้ ามันมะพร้าว และน้ ามันปาล์ม ในงานวิจยั นี้ใช้การกลึง
แบบไม่ใช้น้าเย็น น้ ามันหล่อเย็นล้วน และน้ ามันหล่อเย็น
ชนิดผสมกับน้ าเป็ นสารทีใ่ ช้เปรียบเทียบผลการหล่อเย็น
กับน้ ามันพืชทัง้ สามชนิด และใช้ในการเปรียบเทียบคือ
การสึก หรอของเล็บ มีด กลึง แรงที่ใ ช้ ใ นการตัด เฉื อ น
อุณหภูมิขณะท าการตัดเฉือ น และความขรุข ระผิว ของ
ชิ้น งาน ผลการทดลองแสดงให้เห็น ว่า น้ ามัน จากเมล็ด
ทานตะวันสามารถทีจ่ ะนามาใช้แทนน้ามันหล่อเย็นได้ แต่
ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ ใ ห้ ดี ข้ึ น กว่ า เดิ ม เพื่ อ
ประสิทธิภาพทีด่ มี ากขึน้ ในการหล่อเย็น

กิตติชยั หล่อบุญสม และศิรชิ ยั ต่อสกุล [4] ทาการ
ตรวจหาลัก ษณะการสึก หรอของเม็ด มีด ตัด และความ
ขรุขระผิวจากการกลึงเหล็กหล่อ FCD 400 กลึงปลอก
ชิ้น งานด้ ว ยโดยใช้ ส ารหล่ อ เย็น ชนิ ด น้ า มัน BIOBAN
2000 EP ชนิดกึง่ สังเคราะห์ BIOBAN CS และชนิด
สัง เคราะห์ BIOCUT No.4 ต่ อ จากนัน้ ท าการศึก ษา
เปรียบเทียบผลลัพธ์คุณภาพผิวและการสึกหรอของเม็ด
มีดตัดระหว่างการใช้สารหล่อเย็นชนิดต่าง ๆ โดยทาการ
คงที่ตวั แปรต่าง ๆ เช่น ความเร็วรอบ ระยะกินลึก และ
อัต ราป้ อ น ผลลัพ ธ์แ สดงให้เ ห็น ว่ า การใช้ส ารหล่ อ เย็น
สามารถเพิม่ คุณภาพผิวชิ้นงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาร
หล่อเย็น BIOBAN 2000 EP ให้คุณภาพผิวดีท่สี ุด
Ra=7.98 ไมโครเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับสารหล่อเย็น
ชนิดอื่นๆ และสารหล่อเย็นแต่ละชนิดยังมีผลต่อลักษณะ
การสึกหรอของเม็ดมีดตัดแตกต่างกัน
กัมพล เพชรคง [5] ได้ศกึ ษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความ
ขรุขระผิวในการกลึงเหล็กกล้าไร้สนิม(Stainless Steel)
โดยเทียบกับคุณภาพผิวของงานเจียรนัยเป็ นเกณฑ์ วัสดุ
ทีใ่ ช้ในการทดลองเหล็กกล้าไร้สนิม (AISI/SUS 304) และ
ใช้มีด กลึงอินเสิร์ทคาร์ไบด์เ คลือบผิว ด้ว ยกระบวนการ
ซี วี ดี (CVD) ป จั จั ย ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาประกอบด้ ว ย
ความเร็ว ตัด อัต ราป้ อ น และสารหล่ อ เย็น จากผลการ
ทดลองพบว่ า ป จั จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความขรุ ข ระผิ ว คื อ
ความเร็วตัดซึ่งมีคุณภาพผิวของงานอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 โดยทีค่ วามเร็วตัดต่ าจะทาให้คุณภาพผิวของ
ชิน้ งานทีด่ แี ต่เมื่อเพิม่ ความเร็วตัดให้สงู ขึน้ ทาให้คุณภาพ
ผิวของชิน้ งานต่าลง
ชาญชัย ศิวไิ ล และสรรติชยั ชีวสุทธิศลิ ป์ [6] การ
วิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ หมาะสมในงานกลึงปอกเพลาเหล็กกล้า
ชนิ ด ST 37 ได้ศึก ษาป จั จัย ที่มีผ ลต่ อ ความขรุ ข ระ
ผิวชิน้ งาน เพื่อหาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความขรุขระของผิวงาน
กลึงคือ อัตราป้อนความเร็วตัด และระยะป้อนลึก และจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่าปจั จัยหลักที่มีผลต่ อ
ความขรุขระผิวชิ้นงาน อย่างมีนัยสาคัญคือ อัตราป้อน
ความเร็วตัด และระยะป้อนลึก ผลการศึกษาพบว่างาน
กลึง ปอกเพลาเหล็ก กล้า ชนิ ด 37 ที่สามารถกลึง ให้ไ ด้
ความขรุขระผิวกาหนด คืออัตราป้อนที่ 0.09 ม.ม./รอบ
ความเร็วตัดที่ 137 ม./นาที และระยะป้อนลึกที่ 0.10 ม.ม.
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Safian, S., Hisyam, M.A. and Aman, S. [7] การ
นาน้ามันพืชเป็ นสารหล่อลื่นงานกัดสแตนเลส (AISI 420)
โดยใช้เครื่องมือตัดคาร์ไบด์เคลือบผิว ทาการกลึงโดยใช้
ความเร็วในการตัดคงที่ 60 เมตร/นาที และ อัตราป้อน
0.03 ม.ม. ทีร่ ะดับความลึกรัศมี และแนวแกนการตัดคงที่
12 ม.ม. และ 0.6 ม.ม. ตามลาดับ ผลการทดลองพบว่า
อายุการใช้งานของเครื่องมือตัดเพิม่ ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบ
กับการหล่อเย็นแบบแห้ง และแบบผสมน้ า และการหล่อ
ลื่นด้วยน้ ามันพืชมีประสิทธิภาพสูงกว่าการทดลองแบบ
อื่นๆในแง่ของเครื่องมือกัด การกัดแบบแห้งอายุการใช้
งานของเครื่องมือสัน้ ทีส่ ดุ
สาหรับ Swarup Paul and Pradip Kumar Pal [8]
การศึกษาคุณภาพผิวชิน้ งานทีผ่ ลิตด้วยเครื่องความเร็วสูง
โดยใช้น้ ามันตัดที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ในการศึกษา
กระบวนการกลึงเหล็กโดยใช้เครื่องมือตัด 18-4-1 HSS
ซึ่งมีอตั ราความเร็วในการป้อนตัดชิ้นงาน และความลึก
ของการตั ด มี ค วามแตกต่ า งกัน ไปตามประเภทของ
น้ ามันหล่อลื่นน้ ามันหล่อลื่นแบบเดิม และน้ ามันพืช เพื่อ
เปรียบเทียบกับสภาพผิวชิ้นงานตัดแห้ง การตรวจสอบ
คุ ณสมบัติท างกายภาพของการหล่ อ ลื่น พบว่ า การใช้
น้ ามันพืชเป็ นน้ ามันตัดมีคุณภาพผิวชิ้นงานที่ดกี ว่าเมื่อ
เทียบกับการตัดแบบแห้งและแบบใช้น้า
ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดในการนาน้ามะพร้าวมาใช้ทดแทน
สารหล่ อ เย็น ในกระบวนการกลึง โดยการทดลองและ
วิเคราะห์ผลเพื่อเปรียบเทียบหาคุณภาพด้านความเรียบ
ผิวและการสึกหรอคมตัด

2.3 เครื่องกลึงซีเอ็นซีทใ่ี ช้ยห่ี อ้ HASS รุ่น SL-20
2.4 เครื่องวัดความขรุขระผิวยีห่ อ้ Mitutoyo รุ่น
Surftest 301
2.5 น้ ามะพร้าวทีเ่ ลือกใช้เหลือทิง้ จากกระบวนการ
ผลิตซึ่งจะนามาทาการทดลองจะต้อ งผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณสมบัติของน้ ามะพร้าวให้มีค่า ph มีสถานะ
เป็ นกลางโดยการเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ี
ความเข้มข้น 10 % โดยผสมน้ ามะพร้าว และสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ในอัตราส่วน 1 ลิตร : 4 มิลลิลิตร
และทาการวัดค่า phด้วยเครื่องพีเอชมิเตอร์ (PH meter)
2.6 น้ามันทีใ่ ช้ในงานตัดกลึงชนิดผสมน้ายีห่ อ้ Shell
(Dromus oil B) [10] เป็ นสารหล่อเย็นประเภทน้ ามันสบู่
ผสมน้ามีการใช้งานกับงานเจาะ กลึง กัด เหมาะกับโลหะ
อ่อนถึงแข็งปานกลาง อัตราส่วนผสมน้ า 3 - 5 % หรือ
น้ามัน 1.2 ลิตร ต่อน้า 20 ลิตร
2.7 กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereo micro
scope) ยี่หอ้ Motic รุ่น Moticam2000 ความละเอียด 2
ล้านพิกเซล ใช้สาหรับตรวจสอบการสึกหรอของคมตัด
2.8 เครื่อ งวัด ค่ า ความเป็ น กรดและด่ า งของ
สารละลาย พีเอชมิเตอร์ (PH meter) ยีห่ อ้ PH–WTW รุ่น
Inolap PH720
3. การออกแบบการทดลอง
3.1 ปจั จัยผลตอบของการทดลอง คือ ค่าความ
ขรุขระผิวของชิน้ งานกลึง
3.2 ปจั จัยและระดับในการทดลอง มีรายละเอียด
ของข้อมูลแสดงในตารางที่ 1

2. เครือ่ งมือและอุปกรณ์
2.1 ชิ้นงานทดลองกลึงปอกผิวมีขนาด 38 ม.ม.
เหล็กกล้าคาร์บอน ST37 มีคุณสมบัติทนแรงดึงได้สูงสุด
37 กก./ม.ม.2
2.2 เม็ดมีดกลึงคมตัดเป็ น Insert ยีห่ อ้ Kennametal
เลขรหัสรุ่น KC9110 [9] โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เม็ดมีด 12.70 ม.ม. ค่ารัศมีของมุมมีด 0.80 ม.ม. ความ
ยาวของหน้าคมตัด 8.69 ม.ม. ค่าความหนาของเม็ดมีด
4.76 ม.ม. ความเร็วตัดของเม็ดมีด 400 เมตร/นาที อัตรา
ป้อนตัด 0.10-0.40 ม.ม. และค่าความลึกสาหรับการกลึง
ปอกผิว 0.25-1.60 ม.ม.

ั ยและระดับของปจจั
ั ยในการทดลอง
ตารางที่ 1 ปจจั

ปจั จัย
อัตราป้อน
(ม.ม./รอบ)
ความเร็วตัด
(เมตร/นาที)
ความลึก
(ม.ม.)

ั ยทดลอง
ระดับของปจจั
0.10
0.14
0.18
0.25
195

215

235

0.4

0.6

1

3.3 ท าการทดลองจ านวน 48
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Factorial ไม่มกี ารทาซ้า หล่อเย็นด้วยสารหล่อเย็นแบบ
น้ามะพร้าวและน้ ามันตัดกลึงชนิดผสมน้ าตามลาดับ โดย
สุม่ ลาดับของการทดลองด้วยโปรแกรม Minitab รุ่น 14

การวิเ คราะห์ผลด้ว ยโปรแกรม Minitab รุ่น 14
พบว่าค่า p-value = 0.234 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า  = 0.05
จึง ไม่ สามารถปฏิเ สธ H 0 ( 12 =  22 ) สรุ ป ได้ว่ า ความ
แปรปรวนของประชากรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05
4.3 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสาร
หล่อเย็น
เมื่อทราบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติและมีค่า
ความแปรปรวนที่เท่ากันโดยใช้การทดสอบสถิติ T-test
(กรณีไม่ ทราบค่าความแปรปรวน แต่ ทราบว่าค่ าความ
แปรปรวนเท่ากัน) และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab
รุ่น 14

3.4 ทาการทดลองกลึงโดยจับชิ้นงานยาว 80 ม.ม.
และกลึงปอกชิน้ งานด้วยเครื่องกลึงซีเอ็นซี ตามปจั จัยและ
ระดับในข้างต้นความยาว 50 ม.ม.
3.5 วัด ค่ า ความขรุ ข ระผิว ชิ้น งานกลึง แบบ Ra
จานวนสามตาแหน่ง ทาการวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่า
ความขรุขระผิว
3.6 ตรวจสอบการสึกหรอของคมตัดด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แบบสเตอริโอ
3.7 การวิเ คราะห์ส ถิติค่ า ความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ย
ความขรุขระพืน้ ผิวสารหล่อเย็นทัง้ สองชนิด (T-test) กรณี
ทราบค่าความแปรปรวนเท่ากันโดยการเปรียบเทียบการ
สึกหรอของคมตัด

Individual Value Plot of น้ ำหล่อเย็น, น้ ำมะพร้าว
4.0
3.5
3.0
Data

4. การวิ เคราะห์ผลการทดลอง
4.1 การทดสอบความเป็ นปกติ ของข้อมูล
การทดสอบว่าข้อมูลของสิง่ ตัวอย่างทีไ่ ด้มานัน้ มีการ
กระจายแบบปกติหรือไม่ จากกราฟ Probability plot
พบว่าข้อมูลค่าความขรุขระผิวของน้าหล่อเย็นทัง้ สองชนิด
ทีส่ มุ่ ตัวอย่างมานัน้ มีการแจกแจงเป็ นแบบปกติ (Normal
distribution) ข้อมูลมีการเรียงตัวกันเป็ นแนวเส้นตรง และ
ข้อมูลไม่ออกนอกเส้นควบคุม
4.2 การทดสอบความแปรปรวนของประชากร
ว่าเท่ากันหรือไม่
เมื่อทราบว่าข้อมูลมีการแจกแจงเป็ นแบบปกติแล้ว
ต้องทราบด้วยว่าความแปรปรวนของสารหล่อเย็นทัง้ สอง
ชนิด ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ ทาการทดสอบโดยใช้
สถิตทิ ดสอบ F-Test และวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม Minitab
รุ่น 14 ซึง่ มีขนั ้ ตอนดังนี้
กาหนดสมมติฐานทางสถิติ H 0 : 12 =  22
2
  22
H1 : 1
กาหนดค่าระดับนัยสาคัญ  = 0.05
การทดสอบความแปรปรวนเมื่อ
(F=1.42) < ( F0.05,47,47 =1.68)

2.5
2.0
1.5
1.0
น้ าหล่อเย็ น

น้ ามะพร ้าว

รูปที่ 1 ความแตกต่างค่าเฉลีย่ ของสารหล่อเย็น
Boxplot of น้ ำหล่อเย็น, น้ ำมะพร้าว
4.0
3.5

Data

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
น้ าหล่อเย็ น

น้ ามะพร ้าว

รูปที่ 2 ความแตกต่างค่าเฉลีย่ ของสารหล่อเย็น

การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ของสารหล่อเย็น
เมื่ อ ( T0  T0.025,28 ) หรื อ (1.77<1.99) และจากการ
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม Minitab เมื่อค่า p-value = 0.082
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ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า  = 0.05 ดังนัน้ จึงไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H 0 ( 12 =  22 ) สรุ ป ได้ว่ า น้ า มะพร้า ว
แ ล ะ น้ า มั น ตั ด ก ลึ ง ช นิ ด ผ ส ม น้ า ที่ ใ ช้ ห ล่ อ เ ย็ น ใ น
กระบวนการกลึง ให้ค่าความขรุข ระผิวทีไ่ ม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05
4.4 การวิ เคราะห์การสึกหรอของคมตัด
การสึกหรอบนผิวหลบทีเ่ กิดขึน้ ของคมตัดทีม่ กี ารใช้
น้ามะพร้าวเป็ นสารหล่อเย็นพบว่ามีสดี าไหม้เป็ นแนวยาว
ตามแนวการไหลเศษตัดบริเวณมุมปลายมีดตัด ดังรูปที่ 3
การสึกหรอชนิดนี้เกิดจากการขัดสีกนั ระหว่างผิวหลบของ
เม็ดมีดตัดกับผิวชิ้นงานที่กาลังทาการตัดเฉือน ซึ่งการ
ไหม้แบบนี้เกิดขึน้ น้อยมากบนผิวหลบของการใช้สารหล่อ
เย็นแบบผสมน้า ดังรูปที่ 4

รูปที่ 5 การสึกหรอบนผิวคายทีใ่ ช้น้ามะพร้าว

รูปที่ 6 การสึกหรอบนผิวคายทีใ่ ช้น้าหล่อเย็น

การสึก หรอบนผิ ว คายของคมตั ด ที่ มี ก ารใช้ น้ า
มะพร้าวเป็ นสารหล่อเย็นดังรูปที่ 5 มีการสึกหรอทีเ่ กิดขึน้
น้ อยกว่ าผิวคายของคมตัดที่มีการใช้สารหล่ อเย็น แบบ
ผสมน้าดังรูปที่ 6
การทดสอบความแตกต่างของค่าความขรุขระผิวใน
การกลึงปอกชิน้ งานด้วยสารหล่อเย็นทัง้ สองชนิด โดยใช้
การทดสอบด้วยสถิติทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ
สารหล่อเย็น พบว่าน้ามะพร้าวและน้ามันตัดกลึงชนิดผสม
น้าทีใ่ ช้หล่อเย็นในกระบวนการกลึงมีค่าความขรุขระผิวที่
ไม่แตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
การวิเคราะห์การสึกหรอของคมตัดโดยใช้น้ ามันตัด
กลึงชนิดผสมน้าเป็ นสารหล่อเย็นมีลกั ษณะการสึกหรอบน
ผิวคาย ที่เกิดขึน้ สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน และน้ า
มะพร้าวทีน่ ามาใช้เป็ นสารหล่อเย็นในกระบวนการกลึง มี
ลักษณะการสึกหรอบนผิวหลบทีเ่ กิดขึน้ มีลกั ษณะเป็ นรอย
ไหม้สดี าเป็ นแนวยาวคาดว่าจะเกิดจากการเสียดสีของ
ผิวชิ้นงานกับผิวหลบของคมตัดดังนัน้ จึงควรทาการหล่อ
เย็นตรงแบบจุดบริเวณผิวหลบของคมตัด

รูปที่ 3 การสึกหรอบนผิวหลบทีใ่ ช้น้ามะพร้าว

รูปที่ 4 การสึกหรอบนผิวหลบทีใ่ ช้น้าหล่อเย็น
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5. สรุป
งานวิจยั ฉบับนี้เป็ นศึกษาการนาน้ ามะพร้าวแก่ใน
ท้อ งตลาดมาใช้ท ดแทนสารหล่ อ เย็น ชนิ ด ผสมน้ า เพื่อ
ความปลอดภั ย ของผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านและเป็ นมิ ต รกั บ
สิง่ แวดล้อม โดยวิธกี ารเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
กลึงชิน้ งานโดยใช้ค่าความขรุขระผิวของการกลึงปอกด้วย
สารหล่ อ เย็น ทัง้ สองชนิ ด ในระหว่ า งการทดลองพบว่ า
สามารถใช้น้ามะพร้าวในการหล่อเย็นงานกลึงปอกได้ ซึง่
การสั ม ผั ส กั บ น้ ามะพร้ า วไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายกั บ
ผู้ป ฏิบ ัติ ง าน นอกจากนี้ ก ลิ่น ที่เ กิด ขึ้น ในระหว่ า งการ
ทดลองกลึงปอกผิวจะมีกลิน่ หอมอ่อน ๆ ซึง่ แตกต่างจาก
การใช้สารหล่อเย็นชนิดผสมน้ าซึง่ จะมีอาการระคายเคือง
ตามผิวหนังและหายใจติดขัดเมื่อมีการทางานกับสารหล่อ
เย็นเป็ นเวลานาน สาหรับน้ ามะพร้าวที่นามาใช้ทดลอง
สามารถเก็บไว้ใช้ได้ประมาณ 2-3 วัน ก็จะเกิดกลิ่นบูด
เกิดขึน้
ข้อเสนอแนะสารหล่อเย็นทีด่ คี วรมีระยะเวลาในการ
ใช้งานที่นาน แต่ น้ ามะพร้าวที่น ามาใช้ทดลองเป็ นสาร
หล่อเย็นนัน้ ไม่ได้ปรับปรุงคุณสมบัตใิ นด้านของอายุการ
ใช้งาน ดังนัน้ จึงควรมีการปรับปรุงให้อายุการใช้งานของ
น้ า มะพร้าวที่น ามาท าเป็ น สารหล่อ เย็นและควรท าการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของน้ า มะพร้ า วภายหลัง จากการ
นามาใช้งาน โดยการตรวจสอบหาสารตกค้างซึ่งจะช่วย
ในการปรับปรุงหรือแก้ไขน้ ามะพร้าวภายหลังการใช้งาน
ก่อนนาไปทิง้ เพื่อให้เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
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การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในโรงงานผลิ ตชิ้ นส่วนรถยนต์ด้วยวิ ธีการจัดลาดับงาน
กรณี ศึกษา บริ ษทั ไดซิ น จากัด
Efficiency Improvement in Auto-parts Manufacturing Company using Process
Scheduling Methodology: A case study of Daisin Co., Ltd.
กฤตเมธ เหล่าสันติสขุ ภาสกร รายะรุจิ อธิป สร้อยคา เลิศเลขา ธนะชัยขันธ์*
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 E-mail: lerdlekha@hotmail.com*
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Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering
Ramkhamhaeng University, Huamark, Bangkapi, Bangkok, 10240, E-mail: Lerdlekha@hotmail.com*
บทคัดย่อ
ในปจั จุบนั อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์มอี ตั ราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วน
รถยนต์มกี ารเจริญเติบโตสูงขึน้ ตามไปด้วย การพัฒนามาตรฐานและวิธกี ารผลิตเพื่อ เพิม่ ประสิทธิภาพให้ได้กาลัง
การผลิต ที่เ พียงพอและรวดเร็วทันต่ อ ความต้องการจึงเป็ น สิง่ ที่สาคัญ บทความนี้น าเสนอการศึก ษาการเพิ่ม
ประสิท ธิภาพในโรงงานผลิตชิ้น ส่วนรถยนต์ด้ว ยวิธีจ ัดลาดับ งานในบริษัท ไดซิน จากัดเป็ น กรณี ศึก ษา โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฏีการศึกษาเวลา (Time Study) และการศึกษาการทางาน (Work Study) เพื่อทาการวิเคราะห์เวลา
มาตรฐานและหารอบเวลาที่ใช้ในการผลิตด้วยการจับเวลา จากนัน้ จึงทาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทางาน
ของคนงานแต่ละคนเพื่อจัดลาดับการทางานให้เหมาะสม จากการศึกษาพบว่าทฤษฏีทน่ี ามาประยุกต์ใช้สามารถลด
จานวนคนงานในกระบวนการผลิตชิน้ ส่วนเบรกมือรถยนต์ลงได้จาก 4 คนเหลือเพียง 3 คน โดยสามารถใช้เวลาได้
ตามทีก่ าหนดและคนงานมีประสิทธิภาพในการทางานทีด่ ขี น้ึ 20.5% โดยเฉลีย่ จึงทาให้โรงงานสามารถลดต้นทุน
ทางด้านเวลาและค่าแรงงานลงได้ ซึง่ นาไปสูผ่ ลกาไรทีม่ ากขึน้ ด้วย
คาหลัก การเพิม่ ประสิทธิภาพ เวลามาตรฐาน การจัดลาดับการทางาน
Abstract
At present, automotive manufacturing is growing continuously that contributes to the steady growth of
auto-parts manufacturing. Development of standard and production for efficiency improvement and
effective manufacturing is therefore necessary for promptly pace with the growing demand. This paper
presents a study on efficiency improvement in auto-parts manufacturing company namely Daisin Co., Ltd.
by using time study and work study methods for analyzing standard time and cycle time. Work
performance of each worker was then estimated and rescheduled for appropriate work procedure. From
study, the manpower in auto brake parts manufacturing process could be reduced from 4 to 3 operators
by maintaining the standard time as well as improving the average efficiency of workman by up to 20.5%.
Accordingly, time and manpower costs can be controlled that contributes to the greater benefits of the
company.
Keywords: Efficiency improvement, Standard time, Process scheduling
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1. บทนา
ในป จั จุ บ ั น อุ ต สาหกรรมการผลิ ต รถยนต์ มี ก าร
เจริ ญ เติ บ โตขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทัว่ โลก ท าให้ มี ค วาม
ต้ อ งการชิ้น ส่ ว นรถยนต์ ใ นแต่ ล ะปี จ านวนมาก ดัง นั น้
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จงึ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่
ต้ อ งมี ก ารผลิ ต ที่ ร วดเร็ ว เพื่ อ ให้ ต อบสนองต่ อ ความ
ต้อ งการของลู ก ค้า ได้อ ย่ า งเพีย งพอและได้ช้ิน งานที่มี
คุณภาพมาตรฐาน
บทความนี้ น าเสนอการเพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพของ
สายการผลิตชิ้นส่วนเบรกมือ กรณีศกึ ษา บริษัท ไดซิน
จากัด ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนอะลูมเิ นียมส่งตรงให้กบั บริษทั
ผูป้ ระกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปจั จุบนั ใช้คนงาน
ในสายการผลิตจานวน 4 คน แต่ มีประสิทธิภาพในการ
ผลิ ต เฉลี่ ย อยู่ ท่ี 59.54% จึ ง จ าเป็ นต้ อ งมี ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานเพื่อลดความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึน้
ในกระบวนการ โดยใช้ท ฤษฎี การศึก ษาเวลา (Time
Study) และการศึกษาการทางาน (Work Study) เพื่อทา
การวิเคราะห์ห าเวลามาตรฐานและหาเวลาที่ใ ช้ในการ
ผลิ ต ด้ ว ยการจับ เวลา จากนั ้น จึ ง น ามาวิ เ คราะห์ ห า
ประสิทธิภาพในการทางานของคนงานแต่ละคนเพื่อหา
แนวทางในการแก้ปญั หา โดยปรับลดจานวนคนงานและ
จัดลาดับการทางานใหม่เพื่อนามาสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในสายการผลิตนี้

ดังนัน้ การศึกษาเวลาจึงเกีย่ วกับการวัดผลงาน ซึง่ ผลทีไ่ ด้
จะมีห น่ ว ยเป็ น นาทีห รือ วิน าทีท่ีค นงานหนึ่ ง ๆสามารถ
ท างานนัน้ ๆได้ต ามวิธีก ารที่ก าหนดให้ เวลาที่ไ ด้น้ี คือ
เวลามาตรฐาน (Standard Time) โดยแสดงเป็ นสมการ
ความสัมพันธ์กบั ผลผลิตได้ดงั นี้ [1,2]
จานวนชิน้ งานทีไ่ ด้

จานวนเวลาทีใ่ ช้ทงั ้ หมดในกระบวนการ
เวลามาตรฐานต่อชิน้

(1)

สมการข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าเวลามาตรฐานของ
ชิน้ งานควรรวมเอาเวลาเผื่อต่างๆ เช่น การล่าช้า การพัก
เหนื่อย เข้าเป็ นส่วนหนึ่งของเวลาทีใ่ ช้ในการผลิต ซึง่ เวลา
มาตรฐานจะช่วยให้สามารถคานวณผลผลิตมาตรฐานของ
งาน เมื่อคนงานทางานด้วยประสิทธิภาพ 100% [1]
ส่วนเวลามากทีส่ ดุ ทีพ่ นักงานสามารถใช้ในการผลิต
ชิ้น งาน เพื่อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของลูก ค้า ได้
อย่างทันท่วงที เรียกว่า Takt Time ซึง่ สามารถคานวณได้
จาก [1,2]
เวลาทางานสุทธิในหนึ่งวัน

Takt Time
(2)
จานวนชิน้ งานทีต่ ้องการต่อวัน
จากผลรวมของเวลาทีใ่ ช้ในการผลิต (Cycle Time)
และ Takt Time สามารถคานวณจานวนคนงานทีต่ ้องการ
ในสายการผลิตได้จาก [1,2]
ผลรวมของรอบเวลาการผลิต

จานวนคนงาน
(3)
t m
ประสิท ธิภ าพการท างาน (Efficiency) และเวลา
ทางานจริงของคนงานแต่ ละคนสามารถคานวณได้จาก
[1,2]

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
บทความนี้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ ห าเวลารอบในการ
ทางานในสายการผลิตมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพเพื่อ
นาไปสู่การจัดสรรจานวนคนที่ต้องการในสายการผลิต
และขัน้ ตอนในการผลิตที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานให้เ หมาะสมและยัง สามารถลดเวลาสูญ เปล่ า ที่
เกิดขึน้ ให้น้อยทีส่ ุด โดยใช้ทฤษฎีการศึกษาเวลา (Time
Study)
การศึก ษาเวลา คือ การหาเวลามาตรฐานในการ
ท างานของคนงาน ซึ่ง ได้ร ับ การฝึ ก งานนัน้ มาอย่ า งดี
ทางานนัน้ ในอัตราปกติ (Normal pace) ด้วยวิธกี ารที่
กาหนดให้ (Specified method) จากคานิยามข้างต้นจะ
เห็น ได้ ว่ า การศึก ษาเวลาแตกต่ า งจากการศึก ษาการ
เคลื่อ นไหวและเวลา (Motion Study) ซึ่ง เกี่ยวกับ
การศึกษาวิธกี ารทางานและการออกแบบวิธี การทางาน

Efficiency
เวลาทางานจริง

m
t

m

(4)

C
จานวนชิน้ งานทีต่ อ้ งการต่อวัน (5)

3. ผลการศึกษา
บทความนี้นาเสนอการศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเบรกมือ (แสดงในรูป ที่ 1)
ของบริษัท ไดซิน จ ากัด ซึ่ง ตัง้ อยู่ท่ีนิ ค มอุ ต สาหกรรม
นวนคร จังหวัดปทุมธานี มาเป็ นกรณีศกึ ษา
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ขันตอน
้
1
2
3
4

รูปที่ 1 ผลิตภัณฑ์เบรกมือของบริษทั ไดซิน จากัด

5

จากการเก็บข้อมูลพบว่าเวลาในการทางานปกติต่อ
วันโดยยังไม่รวมการทางานล่วงเวลาเท่ากับ 435 นาที/วัน
ส่วนการทางานรวมกับการทางานล่วงเวลาเท่ากับ 495
นาที/วัน โดยมีความต้องการสินค้าของลูกค้าเฉลี่ยต่อวัน
ในป จั จุ บ ัน เท่ า กับ 912ชิ้น /วัน จากนั น้ ท าการหา Takt
Time เพื่อให้เป็ นเวลามาตรฐานในผลิตและนาไปสู่การ
วางแผนการผลิตต่ อไปเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ท ัน จากสมการที่ (2) สามารถ
คานวณ Takt time ได้เท่ากับ 28.6 วินาที ดังนัน้ ใน
สายการผลิตเบรกมือนี้จะมีเวลามาตรฐานคือ 28.6 วินาที
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ จากนัน้ ได้ทา
การเก็บข้อมูลเวลาการทางานของทัง้ 4 คนเพื่อนามาหา
เวลาในการทางานของคนงานแต่ ละคน โดยท าการจับ
เวลา 10 ครัง้ ในแต่ละขัน้ ตอน รายละเอียดเวลาในการ
ทางานของแต่ละขึน้ ตอนแสดงในตารางที่ 1

6

รายละเอี ยด

วิ นาที

1

ม า้ ยหยิบ Sector กจากเคร ง าจาระบี
วาง ี ตะ ม ขวาหยิบ นงาน
ิ
กจาก Box วาง
ลงบน Jig กด Switch

2.19

2
3
4
5
6

หยิบ นงาน
ิ
Lever และ Sectorประก บเข้า
ด้วยกัน
หยิบ นงาน
ิ
Pin A ประก บเข้ากับ นงาน
ิ
ม า้ ยหยิบ นงาน
ิ
ก ม ขวาหยิบ นงาน
ิ
Lever assy ส Jig Rivet Pin A กด Switch
Mark สีเหล ง ตี าแหนง Pin B หยิบ นงาน
ิ
Pin B ประก บเข้ากับ นงาน
ิ
Lever assy
ม า้ ยหยิบ นงาน
ิ
ก ม ขวาหยิบ นงาน
ิ
Lever assy ส Jig Rivet Pin B กด Switch
รวม

ม ขวาหยิบ Rod าจารบี ม า้ ยหยิบ Pawl
มาประก บเข้ากับ นงาน
ิ
ส Pin B pawl ี นงาน
ิ
Mark สีเหล ง ี Pin B Pawl หยิบ นงานค้
ิ
าง
ไลน์ กวางลงบน ตะ แล้วเ า นงาน
ิ
หม ส Jig
กด S/W
ม ขวาหยิบ Equalizer ประก บกับ นงาน
ิ
ม ขวาหยิบ Pin B Equalizer ประก บกับ
นงาน
ิ
Mark สีเหล ง ี Pin B Equalizerหยิบ นงาน
ิ
ค้างไลน์ กวางบน ตะแล้วเ า นงาน
ิ
หม ส
Jig กด S/W
รวม

วิ นาที
4.55
1.80
3.76
3.51
1.55
5.12
20.29

(ข) คนงานที่ 2
รายละเอี ยด
ขันตอน
้
1
หยิบงานบน ตะ ส น Jig assy grip
หยิบ grip จากกล งมาสวม ด้ี าม Lever กด
2
Satrt
Check switch 5 ครัง ติดเ ปสีเหล ง ด้ี าม
3
Lever
หยิบงาน กจาก Jig สง ห้กบั กระบวนการ
4
ดั ไป
หยิบ switch กับ screw ส น Jig assy switch
5
& screw
6
หยิบงานจาก jig assy grip ส ี Jig assy
รวม

วิ นาที
1.58
2.18
5.98
1.36
2.63
3.03
16.76

(ค) คนงานที่ 3

ตารางที่ 1 ขันตอนการท
้
างานและเวลาการทางานของคนงานแต่ละ
คนก่อนการจัดลาดับงานใหม่
ขันตอน
้

รายละเอี ยด

รายละเอี ยด
ขันตอน
้
1
หยิบ นงานขึ
ิ
นมา Mark สี มพ
2
วาง นงาน
ิ
ี Jig final check กดปุม lock jig
3
ดันด้าม Lever ขึน Check knob ขึน-ลง 3 ครัง
กดปุม Check งานด้วยกล้ ง Mark สีเขียว ตัี ว
4
นงาน
ิ
5
หยิบ นงาน
ิ
กจาก Jig นาไป ส ี Box
รวม

2.58
1.56

วิ นาที
3.16
1.89
2.03
5.26
2.98
15.32

(ง) คนงานที่ 4

1.66

้ าหมายการ
จากเวลาทางานวันละ 8 ชัวโมงและเป
่
ผลิตที่ 912 ชิ้นต่ อวัน สามารถสรุปประสิทธิภาพการ
ทางาน เวลาทางานจริง และเวลาสูญเปล่าในแต่ละวันของ
คนงานแต่ละคนได้ ดังแสดงในตารางที่ 2

5.01
2.80
15.80

(ก) คนงานที่ 1
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการทางาน เวลาทางานจริง และเวลาสูญ
เปล่าในแต่ละวันของคนงานแต่ละคนก่อนการจัดลาดับงานใหม่
คนที่
1
2
3
4
เฉลีย่

ประสิทธิภาพ
(%)
55.2
70.9
58.6
53.5
59.5

เวลาทางานจริง
(ชัวโมงต่
่
อวัน)
4.8
6.1
5.6
4.8
5.3

รายละเอี ยด
ขันตอน
้
1
ม ขวาหยิบ Equalizer ประก บกับ นงาน
ิ
ม ขวาหยิบ Pin B Equalizer ประก บกับ
2
นงาน
ิ สีเหล ง ี Pin B Equalizerหยิบ นงาน
Mark
ิ

เวลาสูญเปล่า
(ชัวโมงต่
่
อวัน)
3.2
1.9
2.4
3.2
2.7

3
4
5
6
7

จากตารางที่ 2 พบว่าคนงานทัง้ 4 คนใช้เวลาในการ
ท างานน้ อ ยเมื่อ เทีย บกับ Takt Time จึง ท าให้
สายการผลิตมีเวลาสูญเปล่าสูง จากสมการ (3) สามารถ
คานวณหาจานวนคนงานทีเ่ หมาะสมได้เท่ากับ 2.64 คน
หรือเท่ากับคนงานจริง 3 คน จึงพิจารณาลดคนงานลง 1
คนพร้อมทัง้ จัดลาดับงานใหม่ โดยทาการเฉลี่ยงานของ
คนงานคนที่ 4 ให้กบั พนักงานคนที่ 1-3 ซึง่ ลาดับงานใหม่
ของคนงานแต่ละคนจะถูกจัดให้มเี วลาใกล้เคียงกับ Takt
Time เดิมมากทีส่ ุดเพื่อลดเวลาสูญเปล่า รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายละเอี ยด
ม า้ ยหยิบ Sector กจากเคร ง าจาระบี
วาง ี ตะ ม ขวาหยิบ นงาน
ิ
กจาก Box
วางลงบน Jig กด Switch
หยิบ นงาน
ิ
Lever และ Sectorประก บเข้า
ด้วยกัน
หยิบ นงาน
ิ
Pin A ประก บเข้ากับ นงาน
ิ
ม า้ ยหยิบ นงาน
ิ
ก ม ขวาหยิบ นงาน
ิ
Lever assy ส Jig Rivet Pin A กด Switch
Mark สีเหล ง ตี าแหนง Pin B หยิบ นงาน
ิ
Pin B ประก บเข้ากับ นงาน
ิ
Lever assy
ม า้ ยหยิบ นงาน
ิ
ก ม ขวาหยิบ นงาน
ิ
Lever assy ส Jig Rivet Pin B กด Switch
ม ขวาหยิบ Rod าจารบี ม า้ ยหยิบ Pawl
มาประก บเข้ากับ นงาน
ิ
ส Pin B pawl ี นงาน
ิ
Mark สีเหล ง ี Pin B Pawl หยิบ นงานค้
ิ
าง
ไลน์ กวางลงบน ตะ แล้วเ า นงาน
ิ
หม ส
Jig กด S/W
รวม

4.73

ค้างไลน์ กวางบน ตะแล้วเ า นงาน
ิ
หม ส
Jig กด S/W
หยิบงานบน ตะ ส น Jig assy grip
หยิบ grip จากกล ง เ ามาสวม ด้ี าม Lever
กด Start
Check switch 5 ครัง ติดเ ปสีเหล ง ด้ี าม
หยิบงาน กจาก Jig สง ห้กบั กระบวนการ
รวม

1.84
2.41
5.60
1.68
21.92

(ข) คนงานที่ 2
รายละเอี ยด

ขันตอน
้
1
2
3
4
5
6
7

ตารางที่ 3 ขันตอนการท
้
างานและเวลาการทางานของคนงานแต่ละ
คนหลังการจัดลาดับงานใหม่
ขันตอน
้

วิ นาที
3.42
2.24

วิ นาที

หยิบ switch กับ screw ส น Jig assy switch
& screw
หยิบ grip จากกล ง เ ามาสวม ด้ี าม Lever
กด Start
Check switch 5 ครัง ติดเ ปสีเหล ง ด้ี าม
หยิบงาน กจาก Jig สง ห้กบั กระบวนการ
หยิบ switch กับ screw ส น Jig assy switch
หยิบงานจาก jig assy grip ส ี Jig assy
หยิบ นงาน
ิ
กจาก Jig นาไป ส ี Box
รวม

2.38
2.85
3.55
1.65
1.65
5.23
3.14
20.45

(ค) คนงานที่ 3

วิ นาที

หลังการจัดลาดับการทางานใหม่ สามารถวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการทางาน เวลาทางานจริง และเวลาสูญ
เปล่ า ในแต่ ล ะวัน ของคนงานแต่ ล ะคนได้ ดัง แสดงใน
ตารางที่ 4

1.99
2.30
1.86

ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการทางาน เวลาทางานจริง และเวลาสูญ
เปล่าในแต่ละวันของคนงานแต่ละคนก่อนการจัดลาดับงานใหม่

1.50
4.21

คนที่

3.28

1
2
3
เฉลีย่

3.95
2.59
4.61

ประสิทธิภาพ
(%)
91.9
76.6
71.5
80.0

เวลาทางานจริง
(ชัวโมงต่
่
อวัน)
7.6
6.3
5.7
6.5

เวลาสูญเปล่า
(ชัวโมงต่
่
อวัน)
0.4
1.7
2.3
1.5

4. อภิ ปรายผล
หลังจากลดจานวนคนงานลง 1 คนและจัดลาดับการ
ทางานใหม่พบว่าสายการผลิตนี้ยงั สามารถผลิตได้ตาม
เป้ า หมาย นอกจากนี้ ค นงานยัง มีป ระสิท ธิภ าพในการ

26.29

(ก) คนงานที่ 1
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ทางานเพิม่ มากขึน้ ประมาณ 20.5% โดยเฉลีย่ และมีเวลา
สูญเปล่าน้อยลง โดยคนงานคนที่ 1 มีประสิทธิภาพใน
การทางานเพิม่ ขึน้ สูงทีส่ ดุ คือ 20.4% ดังแสดงในรูปที่ 2

9,000 บาทโดยประมาณจากค่าแรงขัน้ ต่ า แต่หากมีคาสัง่
ซือ้ ทีส่ งู ทีพ่ บได้ในบางเดือน สามารถแก้ปญั หาได้โดยการ
เพิ่ม จ านวนชัว่ โมงการทางานล่ว งเวลาเฉพาะในเดือ น
นัน้ ๆ โดยกาหนดชัวโมงการท
่
างานล่วงเวลาให้เหมาะสม
กับจานวนคาสังซื
่ อ้ ดังนัน้ รูปแบบขัน้ ตอนการทางานใหม่
จึงมีต้นทุนแรงงานเฉพาะค่าแรงคนงานรายเดือน 3 คน
และค่าล่วงเวลาเฉพาะในบางเดือน ซึ่งน้อยกว่ารูปแบบ
กระบวนการเดิมที่มคี ่าจ้างแรงงานของคนงาน 4 คนที่
คงทีท่ ุกเดือน

100
80
ประสิทธิภาพ
(%) ก่อน

60
40

ประสิทธิภาพ
(%) หลัง

20
0
1

2

คนงาน

3

เฉลีย่

กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้วิจ ัย ขอขอบพระคุ ณ บริษัท ไดซิน จ ากัด ที่ใ ห้
ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้ในการศึกษานี้

รูปที่ 2 กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทางานของคนงานก่อน
และหลังการจัดลาดับงานใหม่

จากการวิเคราะห์ต้นทุนทางแรงงานพบว่าการลด
แรงงานคนลง 1 คนสามารถลดค่าแรงคนงานลงได้ 9,000
บาทต่อเดือนโดยประมาณจากค่าแรงขึน้ ต่ า แต่จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลย้อนหลังในปี พ.ศ. 2557 พบว่าในบาง
เดือนอาจมีคาสังซื
่ ้อที่สูงกว่าปกติ ทาให้เวลาในการผลิต
หลังจากการจัดลาดับงานใหม่ไม่สามารถส่งมอบสินค้า
ตามคาสังซื
่ อ้ ได้ ซึง่ ปญั หานี้สามารถแก้ไขได้โดยการเพิม่
ชัวโมงการท
่
างานล่วงเวลา (O.T.) ให้เหมาะสมกับยอด
ค าสังซื
่ ้อ เฉพาะในเดือ นนัน้ ๆ ซึ่ง ชัว่ โมงการท างาน
ล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาจะแปรผันตามยอดการสังซื
่ อ้ จึง
ไม่เป็ นค่าใช้จ่ายคงทีท่ ่มี ที ุกเดือน ดังนัน้ ต้นทุนค่าแรงจึง
น้ อ ยกว่ า ค่ า จ้า งแรงงานเดิม ก่ อ นการปรับ ปรุ ง รู ป แบบ
ขัน้ ตอนการผลิต
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5. สรุป
บทความนี้นาเสนอการศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยวิธีการจัดลาดับงาน
โดยใช้บริษทั ไดซิน จากัด เป็ นกรณีศกึ ษา จากการศึกษา
ในสายการผลิตชิ้นส่วนเบรกมือ พบว่าคนงาน 4 คนใน
สายการผลิตนี้มปี ระสิทธิภาพในการผลิต ต่ า เฉลี่ยอยู่ท่ี
59.54% และมีเวลาสูญเปล่าต่อวันสูง จึงมีการจัดลาดับ
งานใหม่ โดยลดจานวนคนงานลง 1 คน และมีการเฉลีย่
งานของคนงานคนที่ 4 ให้กบั คนงานทีเ่ หลือทัง้ 3 คน
หลังการจัดลาดับงานใหม่พบว่าประสิทธิภาพของคนงาน
สูง ขึ้น 20.5% โดยเฉลี่ย และมีเ วลาสูญ เปล่ า ลดลง
นอกจากนี้ ย ัง สามารถลดค่ า จ้า งแรงงานลงได้เ ดือ นละ
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อิ ทธิ พลของความหนื ดของของเหลวความดันสูงในการลากขึน้ รูปโลหะแผ่น
ด้วยกระบวนการไฮดรอไดนามิ ก
The Effect of High Viscosity Liquid Pressure on Sheet Metal
Deep Drawing by Hydrodynamic Process
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความหนืดของของเหลวความดันสูงในการลากขึ้นรูปโลหะแผ่น
ด้วยกระบวนการไฮดรอไดนามิกทาการลากขึ้น รูป โลหะแผ่น เป็ น รูป ถ้ว ยทรงกระบอกไม่ม ีปี ก ขนาดเส้น ผ่า น
ศูนย์กลาง 45 มิลลิเมตร ในอัตราส่วนการลากขึ้นรูป เท่ากับ 1.8 โดยมีต ัว แปรคือ น้ า มัน ไฮดรอลิก เกรด 68,
46 และ 32 ใช้แรงดันน้ามัน 3 ค่า คือ 5 MPa, 10 MPa, 15 MPa และมีแรงกดเหยียบ 3 ค่าคือ 7.68 kgf/mm
16 kgf/mm และ 29.2 kgf/mm ผลการทดลองพบว่า ไฮดรอลิกเกรด 68 เป็ นของเหลวความดันสูงทีเ่ หมาะสมใน
การลากขึ้น รูป ที่สุด เมื่อ เทียบกับของเหลวทัง้ 3 เกรด ซึ่งความหนาหลังการลากขึ้นรูป ที่เ ปลี่ย นแปลงไปมีค่ า
คลาดเคลื่อนอยู่ท่ี ± 0.02 มม. และได้ผวิ ของชิน้ งานหลังการขึน้ รูปดีกว่าน้ามันไฮดรอลิกเกรด 32, 46 และความดัน
ทีเ่ หมาะสมอยู่ท่ี 5 MPa เนื่องจากใช้แรงในการลากขึน้ รูปน้อยทีส่ ดุ ทีส่ ปริงชนิดแรงกดเหยียบปานกลาง
คาหลัก กระบวนการไฮโดรไดนามิก , เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น, แรงกดเหยียบ, การลากขึ้นรูป
Abstract
This research is aimed to study the influence of the viscosity in high pressure liquid on hydrodynamic
deep drawing. Drawing cylinder without flange, 45 mm. diameter, drawing ratio equivalent to 1.8,
variance: hydraulic lubricant grade 68,46 and 32, the lubricant pressure applied into 3 ranges 5
MPa, 10 MPa, 15 MPa, the blank holder force is pressed at 7.68 kgf/mm 16 kgf/mm and 29.2
kgf/mm. The study shows that hydrolic oil 68 is the best high pressure liquid for deep drawing
comparing to liquids of all 3 grades. The thickness variance after drawing is between ± 0.02 mm. The
finished surface after the drawing is better than hydraulic lubricant grade 32, 46. Using medium-bank
holder force spring for drawing, proper pressure is at 5 MPa.
Keywords: Hydrodynamic process, Cold-Reduced Carbon Steel Sheets, Blank holder force, Drawing
force

521

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

1. บทนา
ในการอุสาหกรรมการขึ้นรุปโลหะจาเป็ นต้องผลิต
ชิ้น งานที่มีรูป ร่ า งซับ ซ้อ นและใช้พ ลังงานการขึ้น รูป ต่ า
ดังนัน้ จึงมีการนาวัสดุทค่ี วามสามารถในการยึดตัวสูง มา
ใช้ในการขึน้ รูปแต่อย่างไรก็ตามวัสดุทม่ี คี วามยึดตัวสูงนัน้
ก็มคี วามสามารถในการขึน้ รูปหรือคงรูปได้ยากหรือเกิด
การฉี ก ขาดได้ ง่ า ยด้ ว ยเช่ น กัน ดัง นั น้ จึง มีก ารน าเอา
กระบวนการการเคลื่อนที่ของของเหลว (hydrodynamic
deep drawing, HDD) เป็ นเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ สาหรับ
การขึ้นรูปโลหะที่มโี ครงสร้างเป็ นโลหะเบา และมีความ
ยืดหยุ่นสาหรับการขึน้ รูปด้วยกระบวนการต่างๆต่ า [1]
ในการลากขึ้น รูปลึกด้ว ยกระบวนการการเคลื่อนที่ของ
ของเหลว จะใช้ของเหลวทีม่ แี รงดันสูง [2] เข้ามาช่วยใน
การขึ้น รู ป โลหะแผ่ น ส าหรับ การลากขึ้ น รู ป ลึ ก โดย
กระบวนการดังกล่าวนี้ สามารถเพิม่ อัตราส่วนขีดจากัน
การลากขึน้ รูป (limiting drawing ratio, LDR) และเป็ น
การปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานที่ได้หลังการขึน้ รูป ใน
ส่ ว น ข อ ง วั ส ดุ ที่ ต้ อง ก า รศึ ก ษ า คื อ โ ล ห ะ แ ผ่ น ที่ มี
ความสามารถในการขึน้ ลากรูปต่ า (Low formability) เช่น
เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น SPCC ตามมาตรฐาน JIS มา
ทาการทดสอบ

โดย n คือ ค่าการปรับค่า (correction value) ซึง่ จะ
ขึน้ อยู่กบั อัตราส่วนของการขึน้ รูปจริง ตารางที่ 1 ค่าการ
ปรับค่า n =(βactual) [3].
ตารางที่ 1 ค่าการปรับค่า n =(βactual)

N
βactual =

รูปที่ 1

0.3

0.5

0.7

1.1

1.2

1.4

1.6

แรงกดพัน้ ช์ในการขึน้ รูปถ้วย

2.1.2 ความเครียดแข็งตัว
ความเค้นทีเ่ กิดขึน้ บนส่วนของพืน้ ทีห่ น้าตัดของวัสดุ
แผ่น จะเพิม่ สูงขึน้ ในระหว่างการลากขึน้ รูป ในขณะทีร่ ศั มี
วงนอกของวัสดุแผ่นจะลดลง เนื่องจากโลหะแผ่นจะถูกกด
ลงไปยังด้านในของดาย รัศมีวงนอก R จะลดลงอย่าง
รวดเร็วดังในรูปที่ 2 ค่าความเครียดแข็งตัว ซึ่งเกิดจาก
ความเค้นไหลจะเพิม่ ขึน้ จนกระทัง้ วัสดุแผ่นไม่สามารถ
เปลี่ย นแปลงรู ป ร่ า งได้อีก ถ้า สมมุ ติใ ห้ค่ า ความเค้น ที่
กระทาต่อพื้นทีห่ น้าตัดของวัสดุแผ่น เป็ นความเค้นเฉลี่ย
(f)av และไม่คานึงถึงความหนาที่ไม่เสมอกันของวัสดุ
แผ่น จะสามารถเขียนได้เป็ นสมการที่ 2 [3]

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การลากขึน้ รูปลึก (Deep drawing)
ในกระบวนการลากขึน้ รูปลึก มีสว่ นประกอบทีส่ าคัญ
คือ ดาย (die), พัน้ ช์ (punch) และ ตัวกดแผ่นชิน้ งาน
(blank holder ring)
2.1.1 แรงในการลากขึน้ รูป
แรงกระทาทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างกระบวนการ การลาก
ขึน้ รูปลึก ซึง่ เกิดจากแม่พมิ พ์ตวั กดหรือพัน้ ช์กระทาต่อ
ชิน้ งาน ในรูปที่ 1 แรงกดพัน้ ช์ในการขึน้ รูปถ้วย
ทรงกระบอกของกระบวนการลากขึน้ รูปลึก
และการ
คานวณแรงทีใ่ ช้ในการลากขึน้ รูปลึก สามารถคานวณได้
ตามสมการที่ 1
Fdr  d    s  Rm  n

D
d

0.2

 ri  ( f ) av. In

R
ri

(2)

(1)
รูปที่ 2 ในระหว่างกระบวนการลากขึน้ รูปในสภาวะทีป่ ราศจากแรง
เสียดทานความเค้นจะมีขนาดทีเ่ ท่ากันทุกจุด
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1998 [5] และตารางที่ 3 ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็ก
SPCC

2.2 การขึน้ รูปโลหะแผ่นด้วยกระบวนการลากขึน้
รูปแบบใช้แรงดันของเหลว

ตารางที่ 2 สมบัตคิ วามเค้นสูงสุดของเหล็ก SPCC

สมบัตเิ ค้นสูงสุด

R0

R45

R90

Rm (N/mm2)

359.33

358.67

357.00

Rm

286.75 N/mm2

=

ตารางที่ 3 ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็ก SPCC

สัญญา การใช้
ลักษณ์ งาน

รูปที่ 3 Hydrodynamic deep drawing (HDD) [2]

การขึ้ น รู ป โลหะแผ่ น ด้ ว ยกระบวนการลากขึ้ น
รูป แบบใช้แ รงดัน ของเหลว (Hydrodynamic Deep
Drawing) เป็ นลักษณะของการขึน้ รูปโลหะแผ่นคล้ายกับ
การขึ้น รู ป โลหะแผ่ น ทัว่ ๆไป โดยมีชุ ด แม่ พิม พ์ตัว ล่ า ง
(Lower Die) และชุดแม่พมิ พ์ตวั บน (Upper Die) ทาการ
กดโลหะแผ่ น ให้เ ป็ น ชิ้น งาน ให้มีรูป ร่ า งตามที่ก าหนด
เพีย งแต่ ภ ายในแม่ พิม พ์นัน้ จะบรรจุ ไ ปด้ว ยน้ า มัน หรือ
ของเหลวอื่น ๆ ซึ่ง เป็ นน้ ามันหรือของเหลวความดันสูง
(High pressure) [2] [6]

SPCC ทัวไป
่

ส่วนประกอบทางเคมี (%)
C
0.15
Mix.

Mn
0.6
Mix.

P
0.1
Mix

S
0.05
Mix.

3.2 การเตรียมชิ้ นงานทดสอบ
3.2.1 วัสดุทน่ี ามาใช้ในการทดลองคือเหล็กกล้าคาร์บอน
รีดเย็น ความหนาชิน้ งาน 0.5 มิลลิเมตร ชิน้ งานมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 45 มิลลิเมตร

รูปที่ 5 แสดงรูปชิน้ งานทดสอบ (JIS:SPCC) ความหนา 0.5
มิลลิเมตร
รูปที่ 4 รูปทรงของชิน้ งานหลังทาการขึน้ รุป

3.3 นาแม่พมิ พ์ทป่ี ระกอบเสร็จแล้ว ไปติดตัง้ บนเครื่อง
เพรสไฮดรอลิก ยึดแม่พมิ พ์ตวั บนและตัวล่างให้แน่ น แล้ว
ยกชุดบนขึน้

3. วิ ธีการดาเนิ นงาน
3.1 ชิ้ นงานในการทดสอบ
ใช้แผ่นเหล็กคาร์บอนรีดเย็นเกรด SPCC ตาม
มาตรฐาน JIS G 3141 : 2005 [4] ความหนา 0.5
มิลลิเมตร กัดเป็ นแผ่นวงกลมด้วยเครื่องกัด CNC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร ตารางที่ 2 สมบัตคิ วาม
เค้นสูงสุดของเหล็ก SPCC ความหนา 0.5 มิลลิเมตร ซึง่
ได้มาจากการทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน JIS Z 2201 :
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digital-voltmeter และตัวบันทึกข้อมูล ซึง่ รับ Input ที่
เป็ นระบบ analog จาก sensor แล้วทาการเปลีย่ นข้อมูล
เป็ นระบบ digital และเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจาเพื่อ
การนาไปใช้ต่อไป และทาการบันทึกผล

รูปที่ 6 แสดงแม่พมิ พ์ตดิ ตัง้ บนเครือ่ งเพรส

รูปที่ 8 อุปกรณ์วดั แรงดันและอุปกรณ์บนั ทึกแรงทีไ่ ด้

3.4 ขัน้ ตอนการขึน้ รูปชิน้ งาน
การขึ้นรูปชิ้นงานรูปถ้วยทรงกระบอกด้วยแรงดัน
ของเหลว (Hydrodynamic Deep Drawing) มีขนั ้ ตอน
ดังนี้
1) นาเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น มาทาการทดลอง
โดยใส่ลงไปในแม่พมิ พ์ตวั ล่าง (Lower Die)
2) ทาการปรับแรงดันน้ ามันทีไ่ หลเข้าออกแม่พมิ พ์
ให้มแี รงดัน 3 ระดับ คือ 5 MPa, 10 MPa และ 15 MPa
3) นาแม่พมิ พ์ตวั บน (Upper Die) ลงมาจนถึงระยะ
ทีก่ าหนด บันทึกแรงกด

3.4 การวัดความหนาของชิ้ นงานหลังการขึน้ รูป
การวัดความหนาด้วย Point Micrometer 4 จุด โดย
ใช้วสั ดุ (JIS:SPCC) มาทาการทดลองลากขึน้ รูปถ้วยลึก
วัส ดุ แ ผ่ น ก่ อ นการขึ้ น รู ป ถ้ ว ยมี ข นาดความหนา 0.5
มิลลิเมตร ที่ PTT Hydraulic Oil 68 , 46 และ 32 ทีแ่ รง
กดสปริง 16.00 kgf/mm (สปริงสีฟ้า:แรงกดสปริงปาน
กลาง) นามาตรวจความหนาหลังการลากขึน้ รูปดังจุด
ตรวจ ดังแสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 9 แสดงจุดตรวจวัดความหนาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปหลังการขึน้
รูป

4. ผลการทดลอง
จากผลการทดลองในแต่ละตัวแปร นาค่าที่ได้มา
วิเคราะห์แรงลากขึน้ รูปและแรงกดชิ้นงานโดยใช้แรงกด
ของสปริง 7.68 kgf/mm (สปริง สีเ หลือ ง:แรงกดต่ า )
16.00 kgf/mm (สปริงสีฟ้า:แรงกดปานกลาง) และ 29.2
kgf/mm (สปริงสีแดง:แรงกดสูง) โดยใช้ PTT Hydraulic
ั๊
Oil ต่างกันและใช้แรงดันปมไฮดรอลิ
กทัง้ 3 ระดับที่ PTT
Hydraulic Oil แต่ละชนิด คือ PTT 68 , PTT 46 , และ
PTT 32 ดังต่อไปนี้ 65 Kgf/mm. ใช้แรงกดเหยียบสูงสุด
11.46 KN

รูปที่ 7 แม่พมิ พ์ขณะอยู่ในระยะทีก่ าหนด

4) ทาซ้าขัน้ ตอนที่ 1-3 โดยเปลี่ยนชนิดของเหลว
แรงดันสูง PTT 68 , PTT 46 และ PTT 32 แรงกดของ
สปริง 7.68 kgf/mm (สปริง สีเ หลือ ง:แรงกดต่ า )
16.00 kgf/mm (สปริงสีฟ้า:แรงกดปานกลาง) และ 29.2
kgf/mm (สปริงสีแดง:แรงกดสูง)
3.3

การบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์จดั เก็บสัญญาณ (Mini data logger) เป็ น
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานของระบบ (data
logger) ประกอบไปด้วยscanner หรือ multiplexer
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4.1 วิ เคราะห์แรงลากขึน้ รูป

แรงในการลากขึน้ รูป(KN)

(kN.) กับแรงกดสปริงทัง้ 3 ระดับ ทีใ่ ช้ PTT Hydraulic
ั๊
Oil 46 แรงดันปมไฮดรอลิ
กทีใ่ ช้ (5 MPa 10 MPa 15
MPa) จะเห็นได้ว่าทีแ่ รงกดสปริง 7.68 kgf/mm ที่ระดับ
ั๊
แรงดันปมไฮดรอลิ
ก 5 MPa จะใช้แรงสูงสุดในการขึน้ รูป
ั๊
อยู่ท่ี 80.88 kN. ทีร่ ะดับแรงดันปมไฮดรอลิ
ก 10 MPa จะ
ใช้แรงสูงสุดในการขึน้ รูปอยู่ท่ี 102.77 kN. และ ทีร่ ะดับ
ั๊
แรงดันปมไฮดรอลิ
ก 15 MPa จะใช้แรงในการขึน้ รูปอยู่ท่ี
112.35 kN. จะเห็นได้ว่าแรงในการลากขึ้นรูปที่แต่ละ
ั๊
ระดับแรงกดสปริงจะแปรผันตามระดับแรงดันปมไฮดรอ
ลิก ถ้าแรงดันปมั ๊ ไฮดรอลิกมากแรงทีใ่ ช้ในการลากขึน้ รูป
ก็จะสูงตามไปด้วย จากกราฟนี้จะเห็นได้ว่าทีร่ ะดับแรงกด
สปริง 2 ระดับเท่านัน้ ทีส่ ามารถทาการขึน้ รูปได้ทุกแรงดัน

แรงกดเยียบ

แรงกดเยียบ
รูปที่ 12 การเปรียบเทียบแรงในการลากขึน้ รูปทีใ่ ช้สารหล่อลืน่
PTT 32

จากรูปที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ของแรงลากขึน้ รูป
(kN.) กับแรงกดสปริงทัง้ 3 ระดับ ทีใ่ ช้สารหล่ อลื่น PTT
ั๊
32 แรงดันปมไฮดรอลิ
กทีใ่ ช้ (2 MPa 5 MPa) จะเห็นได้
ั๊
ว่าที่แรงกดสปริง 16.00 kgf/mm ที่ระดับแรงดันปมไฮ
ดรอลิก 2 MPa จะใช้แ รงสูง สุ ด ในการขึ้น รู ป อยู่ ท่ี
ั๊
85.50 kN. ทีร่ ะดับแรงดันปมไฮดรอลิ
ก 5 MPa จะใช้แรง
สูงสุดในการขึน้ รูปอยู่ท่ี 86.00 kN. จากกราฟจะเห็นได้ว่า
การทดสอบที่ใช้ PTT 32 นัน้ แรงกดสปริงที่ 7.68
kgf/mm และ 29.2 kgf/mm ไม่สามารถทาการขึน้ รูปได้
เนื่ อ งจากชิ้น ส่ว นของแม่ พิมพ์เ สีย หายจากแรงกดของ
ั๊
สปริงไม่เพียงพอทีจ่ ะต้านแรงดันของปมไฮดรอลิ
กได้

แรงในการลากขึน้ รูป(KN)

จากรูปที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ของแรงลากขึน้ รูป
(kN.) กับแรงกดสปริงทัง้ 3 ระดับ ทีใ่ ช้ PTT Hydraulic
ั๊
Oil 68 แรงดันปมไฮดรอลิ
กทีใ่ ช้ (5 MPa 10 MPa 15
MPa) จะเห็นได้ว่าทีแ่ รงกดสปริง 7.68 kgf/mm ทีร่ ะดับ
ั๊
แรงดันปมไฮดรอลิ
ก 5 MPa จะใช้แรงสูงสุดในการขึน้ รูป
ั๊
อยู่ท่ี 66.70 kN. ทีร่ ะดับแรงดันปมไฮดรอลิ
ก 10 MPa จะ
ใช้แรงสูงสุดในการขึน้ รูปอยู่ท่ี 83.21 kN. และ ทีร่ ะดับ
ั๊
แรงดันปมไฮดรอลิ
ก 15 MPa จะใช้แรงในการขึน้ รูปอยู่ท่ี
98.86 kN. จะเห็นได้ว่าแรงในการลากขึน้ รูปทีแ่ ต่ละระดับ
ั๊
แรงกดสปริงจะแปรผันตามระดับแรงดันปมไฮดรอลิ
ก ถ้า
แรงดันปมั ๊ ไฮดรอลิกมากแรงทีใ่ ช้ในการลากขึน้ รูปก็จะสูง
ตามไปด้วย จากกราฟนี้จะเห็นได้ว่าทีร่ ะดับแรงกดสปริง
2 ระดับเท่านัน้ ทีส่ ามารถทาการขึน้ รูปได้ทุกแรงดัน

แรงในการลากขึน้ รูป(KN)

รูปที่ 10 แรงในการลากขึน้ รูปทีใ่ ช้ PTT Hydraulic Oil 68

แรงกดเยียบ
รูปที่ 11 การเปรียบเทียบแรงในการลากขึน้ รูปทีใ่ ช้ PTT
Hydraulic Oil 46

4.3 วิ เคราะห์ความหนาหลังการขึน้ รูป
จากรูปที่ 13 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบความหนาที่
เปลี่ย นแปลงหลัง การขึ้น รู ป ในจุ ด ที่ต รวจสอบโดยใช้

จากรูปที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ของแรงลากขึน้ รูป
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ั๊
แรงดันปมไฮดรอลิ
ก 5 MPa ซึง่ เป็ นแรงดันทีก่ ่อให้เกิด
แรงในการลากขึน้ รูปต่ าที่สุด โดยจากกราฟจะเห็นได้ว่า
ความหนาหลังการลากขึน้ รูปจะมีการเปลีย่ นแปลงไป ซึง่
จากความหนาเดิ ม ก่ อ นท าการลากขึ้ น รู ป อยู่ ท่ี 0.5
มิลลิเมตร ซึ่งจุดทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงความหนามากทีส่ ุด
คือ บริเ วณจุ ด 3 ซึ่ง เป็ น บริเ วณที่เ ป็ น ส่ ว นโค้ ง ท าให้
ชิ้น งานมีค วามหนาลดลงจากเดิม ลึก ซึ่ง ความหนาที่
เปลีย่ นแปลงไปของเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น SPCC จุด
ทีม่ คี วามหนาเปลีย่ นแปลงไปมากทีส่ ุดคือจุดที่ 3 และยัง
แสดงให้เห็นว่า การขึน้ รูปด้วย ของเหลว PTT Hydrolic
Oil 68 นัน้ ทาให้ความหนาของชิน้ งานหลังการขึน้ รูป มี
ค่าทีเ่ ปลีย่ นไป น้อยทีส่ ดุ คือ ± 0.02 มม.
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ชนิดของของเหลวทีใ่ ช้ในการขึน้ รูป
รูปที่ 13 แสดงความหนาหลังการขึน้ รูปทีแ่ รงดัน 5 MPa

5. สรุป
จากผลการทดลองศึก ษาอิท ธิพ ลของของเหลว
คว า ม ดั น สู ง ใ นกา รลา กขึ้ น รู ป ลึ ก โ ลหะ แ ผ่ นด้ ว ย
กระบวนการไฮดรอไดนามิก ควรเลือกใช้ของเหลว PTT
Hydraulic Oil 68 ในการลากขึน้ รูป เพราะใช้แรงในการ
ขึน้ รูปต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับ PTT Hydraulic Oil อีกทัง้
สองชนิด ซึง่ PTT Hydraulic Oil 32 ผลการทดลอง
พบว่า PTT Hydrolic Oil 68 เป็ นของเหลวความดันสูงที่
เหมาะสมในการลากขึน้ รูปทีส่ ุดเมื่อเทียบกับของเหลวทัง้
3 เกรด เนื่องจากใช้แรงในการลากขึน้ รูปน้อยทีส่ ุดทีส่ ปริง
ชนิดแรงกดเหยียบปานกลาง โดยความดันทีเ่ หมาะสมอยู่
ที่ 5 MPa ซึง่ ความหนาหลังการลากขึน้ รูปทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปมีค่ า คลาดเคลื่อ นอยู่ท่ี ± 0.02 มม. และได้ผิว ของ
ชิน้ งานหลังการขึน้ รูปดีกว่าน้ามันไฮดรอลิกเกรด 32, 46
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาอิทธิพลของกรรมวิธกี ารชุบแข็งทีม่ ตี ่อการสึกหรอของแม่พมิ พ์ตดั โดยศึกษาการสึกหรอ
ของพันธ์ซง่ึ ทาจาก เหล็ก S50C ทีผ่ ่านการชุบแข็งด้วยกรรมวิธี Spray และ กรรมวิธภี ายใต้สภาวะก๊าซปกคลุมใน
เตาชุบ วัสดุชน้ิ งานคือเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1012 ความหนา 3 มิลลิเมตร แม่พมิ พ์ตดั รูปร่างสีเ่ หลีย่ มขนาด
ั ๊ ดชิน้ งานจานวน 10,000 ชิน้ งาน
10x10 มิลลิเมตร ใช้ค่าช่องว่างระหว่างแม่พมิ พ์คงทีค่ อื 7% พันธ์ แต่ละชนิดปมตั
และวัดผลการศึกษาโดยการวัดระยะการสึกหรอ
ผลการอบชุบแม่พมิ พ์ตดั พบว่าด้วยกรรมวิธกี ารชุบแข็งด้วยกรรมวิธี Spray พบว่าการชุบแข็งเหล็ก S50C ด้วย
ละอองด้วยน้ามันทีอ่ ุณหภูมิ 750 องศาเซนเซียส แรงดัน 4 บาร์ ให้ความแข็งผิวดีทส่ี ดุ เท่ากับ 58.60 HRC
โครงสร้างด้านข้างของชิน้ งานทีพ่ ่นด้วยน้ามันในระยะ 1 มิลลิเมตรจากขอบ มีค่าเปอร์เซ็นต์ Carbide ทีแ่ ทรกตัวอยู่
ในโครงสร้าง Martensite คิดเป็ น 40 เปอร์เซ็นต์ และผลการชุบแข็งด้วยกรรมวิธกี ารอบชุบภายใต้สภาวะก๊าซปก
คลุมในเตาชุบ พบว่าการปกคลุมด้วยก๊าซอาร์กอน ในเตาด้วยความดัน 1.0 kg/cm2 ทีอ่ ุณหภูมิ 600 OC ให้ค่าความ
แข็งเท่ากับ 57.30 HRC ซึง่ มีโครงสร้างมาร์เทนไซด์เป็ นโครงสร้างพืน้ มีเบนไนท์รปู เข็มแทรกในโครงสร้าง และมี
ปริมาณคาร์ไบด์ 11.76% การกระจายตัวได้ดใี นโครงสร้างพืน้
ั ๊ ดชิน้ งานด้วยพันช์ซง่ึ อบชุบด้วยกรรมวิธี Spray พบว่าการปมชิ
ั ๊ น้ งานตัง้ แต่ชน้ิ ที่ 700 เป็ นต้นไป
ผลการทดลองปมตั
ทาให้คมตัดแม่พมิ พ์เกิดการสึกหรอมากขึน้ เรื่อยๆ สาหรับพันช์ซง่ึ อบชุบด้วยกรรมวิธภี ายใต้สภาวะก๊าซปกคลุมใน
ั ๊ น้ งานตัง้ แต่ชน้ิ ที่ 5,000 เป็ นต้นไปทาให้คมตัดแม่พมิ พ์เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็ว เมื่อ
เตาชุบ พบว่าการปมชิ
พิจารณาผลการสึกหรอ พบว่าพันช์ทอ่ี บชุบกรรมวิธกี ารอบชุบภายใต้สภาวะก๊าซปกคลุมในเตาชุบ มีค่าการสึกหรอ
มากทีส่ ดุ เท่ากับ 125.90 µm. และพันช์ทอ่ี บชุบด้วยกรรมวิธี Spray มีค่าการสึกหรอเท่ากับ 79.70 µm.
คาหลัก : ชุบแข็ง, พันซ์, การสึกหรอ
Abstract
This research is to study the influence of the process of hardening on the wear of the cutting mold by
studying the wear of the Punch, which is made of S50C steel that has been hardened the process Spray
and gases which covered in the burner plate. Material is carbon steel AISI 1012 with 3mm thick die cut
shapes square 10x10 mm using the gap between die constant is 7%. Punch each pump cut 10,000
specimens and examined by the wear measuring.
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Effect of heat treatment process, die cut the hardening process, the hardened steel S50C Spray with oil
droplets at temperatures of 750 ° C and pressure of 4 bar for the best surface hardness equal to 58.60
HRC. The side of the specimen, spray with oil in the range of 1 mm from the edge. The percentage
Carbide Inserted Martensite structures for 40 percent, and the hardening heat treatment process gases
covered under the burner plate which covered with argon gas in a pressure 1.0 kg / cm2 at 600 OC to a
hardness of 57.30 HRC. The Martensite structured is base structure and the amount of 11.76% carbide
dispersed well.
Results pump cutting with a punch, which found that the heat treatment process, Spray Pump specimens
from 700 onwards piece molded edge wear. Punch for heat treatment process, which is covered under
the gas burner plate. Found that the pump parts from 5000 onwards made piece molded edge wear
quickly. Considering the wear, the punch of heat treatment, Heat treating gases covered under the burner
plate. The wear is equal to 125.90 μm. and Punch Spray the heat treatment process, the wear and tear
of 79.70 μm.
Keywords: Hardening, Pump cutting, The wear
1. บทนา
การตัดเฉือนชิ้นงานด้วยแม่พิม พ์ตัด ต้องให้ค วาม
เค้นต่อชิน้ งานทีม่ คี ่ามากเพียงพอทีท่ าให้ชน้ิ งานขาดออก
จากกัน ซึ่ง ทาให้เกิด ความเค้นกระท าต่ อพันช์และดาย
ด้วยเช่นกัน ส่งผลให้พนั ช์และดายเกิดการ สึกหรอ ซึง่
มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของชิน้ งาน ทีผ่ ่านมามีการศึกษา
[1-4] เกี่ยวกับผลของช่องว่างระหว่างคมตัดแม่พมิ พ์ท่มี ี
ต่อคุณภาพของชิน้ งาน [5] ศึกษาการสึกหรอของคมตัด
แม่พมิ พ์ทท่ี าจากเหล็กเครื่องมือ ที่มปี ริมาณคาร์บอนและ
โครเมียมสูง เกรด JIS SKD11 [6] ศึกษาการสึกหรอ
ของคมตัด แม่ พิม พ์ท่ีท าจากวัส ดุ ท่ีมีป ริม าณคาร์บ อน
แตกต่างกัน ได้แก่ เหล็ก JIS SKD11, SKS3, SKH51
และ S50C อบชุบด้วยวิธ ี Pack Carburizing [7] ศึกษา
พฤติกรรมการสึกหรอของแม่พมิ พ์ตดั ทีท่ าจากเหล็ก JIS
SKD11 และ S50C อบชุบด้วยกรรมวิธีอบชุบด้ว ย
กรรมวิธี Hardening (Air Cooling) และกรรมวิธี Pack
Carburizing [8] ศึกษาการสึกหรอของผิวเคลือบชุดคมตัด
สาหรับงานแม่พมิ พ์ตดั ขาด [9] ศึกษาลักษณะการ สึก
หรอของคมตัดแม่พมิ พ์ทท่ี าด้วยเหล็ก JIS SKD11 และ
เหล็ก SKH51 และ [10] ศึกษาสาเหตุการเสียรูปของพันช์
ั ้ น้ รูปด้วยทดลองชุบแข็งเหล็ก JIS
ในกระบวนการปมขึ
SKD11 และเหล็ก DC53 โดยใช้อุณหภูมอิ บให้เป็ น
ออสเตไนต์และบรรยากาศการอบต่างๆ กัน จากงานวิจยั

ที่ผ่ านมายัง ไม่ ปรากฏมีผู้วิจยั ศึก ษาการ สึก หรอของ
แม่พมิ พ์ตดั ทีผ่ ่านกรรมวิธกี ารอบชุบ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปจั จัย
ด้ า นความดั น ของการพ่ น ก๊ า ซอาร์ ก อน น้ า มั น และ
อุณหภูมอิ บชุบ งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
การสึกหรอของพันช์ทผ่ี ่านการชุบแข็งด้วยกรรมวิธีสเปร์
และ กรรมวิธภี ายใต้สภาวะก๊าซปกคลุมในเตาชุบ
2. อุปกรณ์และวิ ธีการทดลอง
การวิจยั นี้ ใช้เหล็ก S50C เป็ นชิ้นงานทดสอบ
สาหรับการอบชุบด้วยกรรมวิธีส เปร์ วัดแรงดันการพ่น
ก๊าซอาร์กอนด้วยมาตรวัดแรงดัน และ ใช้เหล็ก JIS
SKD11 เป็ น ชิ้น งานทดสอบส าหรับ การอบชุ บ ด้ว ย
กรรมวิธภี ายใต้สภาวะก๊าซปกคลุมในเตาชุบ นาชิน้ งาน
ทดสอบทีผ่ ่านการอบชุบ ซึ่งมีความแข็งมากทีส่ ุด ของแต่
ละเงื่อนไขมาทาพันช์แบบอินเสิร์ท ขนาด 9.86x 9.86
มิลลิเมตร วัสดุช้นิ งานคือเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1020
ความหนา 3 มิลลิเมตร ซึ่งมีส่วนประกอบทางเคมี ดังนี้
0.18-0.23%C, 0.15-0.35%Si, 0.30-0.60%Mn, 0.03%
Cr และ 0.035%Mo, ค่า Tensile Strength 245 N/mm2
ค่า Elongation 25%, ค่า Yield Strength 200-300 MPa.
และค่าความแข็ง 116-176 HB. วัสดุช้นิ งานรูปร่าง
สีเ่ หลี่ยมขนาด 10x10 มิลลิเมตร ใช้ค่าช่องว่างระหว่าง
ั ้ ดชิน้ งานจานวน
แม่พมิ พ์คงทีค่ อื 7% พันธ์แต่ละชนิดปมตั
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10,000 ชิน้ งาน และวัดผลการศึกษาโดยการวัดระยะการ
ั ้ น้ งานด้วยเครื่องปมั ้
สึกหรอและสภาพรอยตัดเฉือน ปมชิ
ั ้ ด 20 ตัน ใช้กล้อง
ตัด รุ่น HPS 20 ขนาดแรงปมตั
จุลทรรศน์ถ่ายภาพการสึกหรอของพันช์และสภาพรอยตัด
เฉือนของชิน้ งาน ใช้กาลังขยาย 20 เท่า บันทึกภาพรอย
ตัดเฉือนของชิ้นงานด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป วัดขนาด
สภาพรอยตัดเฉือนของชิ้นงาน ได้แก่ ส่วนโค้งมน ส่วน
หน้าตัดเฉือน ส่วนรอยแตก และครีบ ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป
วิธกี ารทดลองแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษากรรมวิธอี บชุบที่มผี ลต่อโครงสร้าง
จุลภาคและค่าความแข็งของชิน้ งานทดสอบ ดังนี้
1. กรรมวิธอี บชุบชิน้ งานทดสอบเพื่อใช้สาหรับทา
พันช์ ดังนี้
1.1 อบชุ บ ชิ้น งานทดสอบด้ ว ยกรรมวิธี ส เปร์ท่ี
อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส ชุบแข็งด้วยการพ่นละออง
น้ ามันประเภทน้ ามันแร่ ความหนืดน้ ามัน (40 องศา
เซลเซียส) เท่ากับ 30 และจุดวาบไฟ (องศาเซลเซียส)
เท่ากับ 210 ที่ความดันทีแ่ ตกต่างกัน 3 ระดับความดัน
ได้แก่ 1, 2 และ 4 บาร์
1.2 อบชุบชิ้นงานทดสอบด้วยกรรมวิธีภายใต้
สภาวะก๊ า ซปกคลุ ม ในเตาชุ บ
โดยเจาะรู ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร จานวน 1 รู ทีผ่ นังเตาอบ
ชุบเพื่อใช้สาหรับพ่นก๊าซอาร์กอนเข้าเตาอบชุบ เพื่อทา
ให้เกิดการปกคลุมชิน้ งานทดสอบ มีเป้าหมายเพื่อลดการ
เกิด ออกซิเ ดชัน่ ที่ ผิว ของชิ้น งานทดสอบ การอบชุ บ
ชิน้ งานทดสอบทีอ่ ุณหภูมทิ แ่ี ตกต่างกัน ได้แก่ 400, 600
และ 850 องศาเซลเซียส โดยการพ่นก๊าซอาร์กอนด้วย
ความดัน 1.0 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
2. การทดสอบความแข็งและตรวจสอบโครงสร้าง
จุลภาค
2.1 นาชิ้นงานทดสอบที่ผ่านการอบชุบทัง้ 2
กรรมวิธี ตัดด้วยเครื่องตัด (Cut off Machine) มีลกั ษณะ
รูปทรงสีเ่ หลีย่ ม
2.2 ปรับระนาบผิวชิน้ งานทดสอบด้วยกระดาษ
ทรายและขัด ผิว มัน ด้ว ยผ้า สัก หลาดโดยใช้ผ งอลู มิน่ า
ขนาด 0.5 และ 0.3 ไมครอน

2.3 กัดผิวชิ้นงานทดสอบด้วยสารละลาย 9a
เวลาจุ่ ม 8 วิน าที ล้า งด้ว ยน้ า กลัน่ และตรวจสอบ
โครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์
2.4 ทดสอบความแข็งของชิ้นงานแบบไมโคร
วิคเกอร์ แรงกด 500 กรัม เวลากด 5 วินาที
ระยะที่ 2 ศึกษาการสึกหรอของพันธ์ ดาเนินการ
ั ้ ดชิน้ งานจานวน 10,000 ชิ้นงานต่อกรรมวิธกี ารอบ
ปมตั
ชุบ โดยไม่ใช้สารหล่อเย็น ดังนี้
ั ้ ดชิ้นงานชิ้นที่ 1 ถึง 200 หยุดปมตั
ั้ ด
1. ปมตั
ชิน้ งานและเก็บข้อมูลการสึกหรอของพันช์และวัดสภาพ
รอยตัดเฉือนของชิน้ งานทุก 10 ครัง้
ั ้ ดชิน้ งานชิน้ ที่ 200 ถึง 500 หยุดปมตั
ั้ ด
2. ปมตั
ชิน้ งานและเก็บข้อมูลการสึกหรอของพันช์และวัดสภาพ
รอยตัดเฉือนของชิน้ งานทุก 50 ครัง้
ั ้ ดชิน้ งานชิน้ ที่ 500 ถึง 1,000 หยุดปมตั
ั้ ด
3. ปมตั
ชิน้ งานและเก็บข้อมูลการสึกหรอของพันช์และวัดสภาพ
รอยตัดเฉือนของชิน้ งานทุก 100 ครัง้
ั ้ ดชิน้ งานชิน้ ที่ 1,000 ถึง 2,000 หยุดปมั ้
4. ปมตั
ตัด ชิ้น งานและเก็บ ข้อ มู ล การสึก หรอของพัน ช์แ ละวัด
สภาพรอยตัดเฉือนของชิน้ งานทุก 200 ครัง้
ั ้ ดชิน้ งานชิน้ ที่ 2,000 ถึง 3,000 หยุดปมั ้
5. ปมตั
ตัด ชิ้น งานและเก็บ ข้อ มู ล การสึก หรอของพัน ช์แ ละวัด
สภาพรอยตัดเฉือนของชิน้ งานทุก 500 ครัง้
ั ้ ดชิน้ งานชิน้ ที่ 3,000 ถึง 5,000 หยุดปมั ้
6. ปมตั
ตัด ชิ้น งานและเก็บ ข้อ มู ล การสึก หรอของพัน ช์แ ละวัด
สภาพรอยตัดเฉือนของชิน้ งานทุก 1,000 ครัง้
ั ้ ดชิน้ งานชิน้ ที่ 5,000 ถึง 10,000 หยุดปมั ้
7. ปมตั
ตัด ชิ้น งานและเก็บ ข้อ มู ล การสึก หรอของพัน ช์แ ละวัด
สภาพรอยตัดเฉือนของชิน้ งานทุก 2,500 ครัง้
3. ผลการศึกษาการอบชุบ
ผลการอบชุบด้วยกรรมวิธีส เปร์ ที่อุณหภูมิ 750
องศาเซลเซียส ชุบแข็งด้วยการพ่นละอองน้ า มัน ทีค่ วาม
ดัน 1, 2 และ 4 บาร์ ตามลาดับ พบว่าการชุบแข็งเหล็ก
S50C ที่ความดัน 4 บาร์ ให้ความแข็งผิวดีท่สี ุด เท่ากับ
58.60 HRC จากภาพที่ 1 พบว่า โครงสร้า งที่ไ ด้เ ป็ น
โครงสร้างมาร์เทนไซท์สลับกับโครงสร้างทีเ่ ป็ น ซีเมนไทต์
มีการเปลีย่ นแปลงรูปร่างและปริมาณตามการเพิ่มขึน้ ของ
แรงดัน จากโครงสร้า งด้ า นข้า งของชิ้น งานที่พ่ น ด้ว ย
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น้ามันในระยะ 1 มิลลิเมตรจากขอบ มีค่าเปอร์เซ็นต์ ซี
เมนไทต์ท่แี ทรกตัวอยู่ในโครงสร้างมาร์เทนไซท์ คิดเป็ น
15%, 20% และ 40% ตามลาดับ ซึง่ โครงสร้างพื้นฐาน
ของชิ้น งานโดยรวมเป็ น มาร์เ ทนไซท์ โดยมี เ ฟอร์ไ รต์
และเพิรลไลท์ปะปนอยู่กบั โครงสร้างออสเทนไนต์ ซึง่ เป็ น
ผลมาจากอัตราการเย็นตัวของชิน้ งานมีผลทาให้ค่าความ
แข็งเปลี่ยนแปลงไปที่ 52.90, 54.30 และ 58.60 HRC
ตามลาดับ ผลที่ไ ด้พ บว่า ค่ า ความแข็งเพิ่ม ขึ้นตามการ
เปลีย่ นแปลงของแรงดัน โครงสร้างด้านหน้าของชิน้ งานที่
ได้จากการพ่นด้วยละอองน้ามันกาลังขยาย 100x ดังรูปที่
1

1 บาร์

2 บาร์

400OC

600OC

850OC

รูปที่ 2 ภาพถ่ายโครงสร้างด้านหน้าของชิน้ งานทีไ่ ด้จากการพ่น
ก๊าซอาร์กอนด้วยความดัน 1.0 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
กาลังขยาย 100x

4. ผลการศึกษาการสึกหรอของพันช์
ผูว้ จิ ยั นาชิน้ งานทดสอบทีผ่ ่านกรรมวิธอี บชุบซึง่ ให้
ค่าความแข็งมากทีส่ ดุ ได้แก่กรรมวิธสี เปร์ทอ่ี ุณหภูมิ 750
องศาเซลเซียส ชุบแข็งด้วยการพ่นละอองน้ ามัน ทีค่ วาม
ดัน 4 บาร์ และกรรมวิธภี ายใต้สภาวะก๊าซปกคลุมในเตา
ชุบ ด้วยการพ่นก๊าซอาร์กอนด้วยความดัน 1.0 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร ทีอ่ ุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส มา
ทาพันธ์เพื่อทดสอบค่าการสึกหรอ โดยวัดจากการสึกหรอ
ของพันช์และสภาพรอยตัดเฉือนของชิน้ งาน ดังตารางที่ 1

4 บาร์

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายโครงสร้างด้านหน้าของชิน้ งานทีไ่ ด้จากการพ่น
ด้วยละอองน้ามันกาลังขยาย 100x

ตารางที่ 1 ค่าการสึกหรอของพันช์

ผลการอบชุบด้วยกรรมวิธภี ายใต้สภาวะก๊าซปก
คลุมในเตา พ่นก๊าซอาร์กอนด้วยความดัน 1.0 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร ทีอ่ ุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส จาก
รูปที่ 2 พบว่าโครงสร้างพื้นเป็ นมาร์เทนไซท์ มีเบนไนท์
แทรกอยู่เป็ นกลุ่มก้อน มีคาร์ไบด์ขนาดใหญ่ไม่สม่าเสมอ
กระจายอยู่ในโครงสร้างพืน้ เท่ากับ 11.35% และค่าความ
แข็งเท่ากับ 54.50 HRC ทีอ่ ุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส
พบว่าโครงสร้างพืน้ เป็ นมาร์เทนไซท์ มีเบนไนท์แทรกอยู่
เล็กน้อย มีคาร์ไบด์ขนาดใหญ่ไม่สม่าเสมอกระจายอยู่ใน
โครงสร้างพื้นเท่ากับ 10.63% ซึง่ ทาให้ได้ค่าความแข็งที่
มากทีส่ ุดเท่ากับ 57.30 HRC และทีอ่ ุณหภูมิ 850 องศา
เซลเซียส พบว่าโครงสร้างพื้นเป็ นมาร์เทนไซท์ มีเบน
ไนท์แทรกอยู่เล็กน้อย มีคาร์ไบด์ขนาดใหญ่ไม่สม่าเสมอ
แทรกอยู่เล็กน้ อยในโครงสร้างพื้น เท่ากับ 7.16% ค่า
ความแข็ง เท่ากับ 50.70 HRC

ลาดั
บ
1.
2.
3.
4.
5.

กรรมวิ ธีการอบชุบ
ตัวชี้วดั
การสึกหรอ (µm)
ส่วนโค้งมน (%)
ส่ ว นหน้ า ตั ด เฉื อ น
(%)
ส่วนรอยแตก (%)
ครีบ (%)

สเปร์

ภายใต้สภาวะ
ก๊าซปกคลุม

112.70
10.66
14.83

70.00
12.51
6.38

65.89
19.20

14.14
55.61

ั ้ ดชิน้ งานตัง้ แต่
ผลการศึกษาพบว่าเมื่อนาพันช์ปมตั
ชิ้นที่ 700-5,000 พันช์มกี ารสึกหรออย่างรวดเร็ว โดย
พันช์ทท่ี าจากเหล็ก S50C อบชุบด้วยกรรมวิธสี เปร์ มี
การสึกหรอเพิม่ ขึน้ 29.53% และพันช์ทท่ี าจากเหล็ก JIS
SKD11 อบชุบด้วยกรรมวิธภี ายใต้สภาวะก๊าซปกคลุมใน
ั ้ ้น งาน
เตามีก ารสึก หรอเพิ่ม ขึ้น 21.53% และเมื่อ ป มชิ
ตัง้ แต่ชน้ิ ที่ 5,000-10,000 พบว่าพันธ์ทงั ้ สองชนิดมีแนว
โน้นเกิดการสึกหรอลดลง โดยพันช์ทท่ี าจากเหล็ก S50C
อบชุบ ด้วยกรรมวิธีสเปร์ มีการสึกหรอเพิ่มขึ้นจากเดิม
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ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการสึกหรอของพันธ์ คือธาตุผสม
เนื่ อ งจากจะส่ง ผลให้เ กิด ปริม าณ Carbide ในระดับ สูง
เมื่อชุบแข็งและอบคืนตัวทาให้เกิดโครงสร้างทีม่ ผี ลต่อการ
ต้านทานการสึกหรอและการเสีย ดสีได้ดี เช่น มาร์เทน
ไซต์

22.79% และพันช์ทท่ี าจากเหล็ก JIS SKD11 อบชุบด้วย
กรรมวิธีภายใต้สภาวะก๊าซปกคลุมในเตามีการ สึกหรอ
เพิ่มขึ้นจากเดิม 16.77% และเมื่อเปรียบการ สึกหรอ
ของพันช์ พบว่ าพันช์ท่ที าจากเหล็ก S50C อบชุบ ด้ว ย
กรรมวิธีสเปร์มีการสึกหรอมากกว่าพันช์ท่ที าจากเหล็ก
JIS SKD11 อบชุบด้วยกรรมวิธภี ายใต้สภาวะก๊าซปก
คลุ มในเตา เท่ ากับ 37.89% โดยการสึก หรอมีลักษณะ
แบบการขัด ถู ท าให้ เ นื้ อ วัส ดุ ห ลุ ด ออกมาในลัก ษณะ
อนุ ภาคเล็กๆ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพรอยตัดเฉือนของ
ั ้ ดมากขึน้ ความยาว
ชิน้ งานซึ่งพบว่าเมื่อจานวนการปมตั
ส่ว นโค้ง มนและส่วนรอยแตกเพิ่มมากขึ้น แต่ ความยาว
ส่วนหน้าตัดเฉือนจะลดลง ซึง่ มีผลมาจากการสึกหรอของ
พั น ธ์ โดยพั น ช์ ท่ี อ บชุ บ ด้ ว ยกรรมวิ ธี ส เ ป ร ์มี ก า ร
เปลีย่ นแปลงของสภาพรอยตัดเฉือนมากกว่า
เมื่อพิจารณาอิทธิพลของกรรมวิธีการชุบแข็งที่มี
ต่ อ การสึก หรอของแม่ พิม พ์ตัด พบว่ า การชุ บ แข็ง เหล็ก
S50C ด้ ว ยกรรมวิธี ส เปร์ อุ ณ หภู มิอ บชุ บ 750 องศา
เซลเซียส ทาให้เย็นตัวด้วยละอองน้ ามันแรงดัน 4 บาร์
ให้ความแข็งผิวดีทส่ี ุดเท่ากับ 58.60 HRC ผลจากการอบ
ชุ บ ท าให้ ไ ด้ ม าร์ เ ทนไซต์ ท่ีมี ลัก ษณะเป็ น แผ่ น (Lath
martensite) ซึง่ เป็ นลักษณะของโครงสร้างทีเ่ กิดจากการ
รวมตัวอย่างหนาแน่ นของดิสโลเคชัน่ (high dislocation
density) ชัน้ ความลึกผิวแข็งของโครงสร้างมาร์เทนไซท์
เท่ากับ 1 มิลลิเมตร และมีซเี มนไทต์กระจายในเนื้อวัสดุ
ส่วนพืน้ ทีถ่ ดั ไปได้โครงสร้างเฟอร์ไรต์และเพิรลไลท์ปะปน
อยู่กบั โครงสร้างออสเทนไนต์
การอบชุบเหล็ก JIS SKD11 ด้วยกรรมวิธภี ายใต้
สภาวะก๊าซปกคลุมในเตา ซึง่ เหล็ก JIS SKD11 มีธาตุ
สาคัญผสมอยู่คือ โครเมีย ม โมลิบ ดินัม และวาเนเดีย ม
รวมทัง้ มีคาร์บอนผสมอยู่ปริมาณสูงส่งผลให้เกิดปริมาณ
Carbide ในระดับสูง เมื่อชุบแข็งและอบคืนตัวทาให้เกิด
โครงสร้างเทมเปอร์มาร์เทนไซต์ (Tempered martensite)
ที่มีผ ลต่ อ การต้า นทานการสึก หรอและการเสีย ดสีไ ด้ดี
สาหรับเหล็ก S50C มีคาร์บอนที่เป็ นธาตุผสมหลักเพียง
ธาตุเดียว ส่งผลให้มีความต้านทานการสึกหรอและการ
เสียดสีต่ากว่าเหล็ก JIS SKD11
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความถี่ของสัญญาณแรงตัดพลวัตที่เกิดขึน้ ในขณะกลึงชิ้นงาน โดย
ประยุกต์ใช้การแปลงเวฟเลทชนิดดอเบชีสม์ าช่วยวิเคราะห์ และแยกสัญญาณแรงตัดพลวัตออกเป็ นหลายระดับชัน้
เพื่อชีบ้ ่งสัญญาณแรงตัดพลวัตทีเ่ กิดจากการแตกหักของเศษโลหะ สัญญาณความขรุขระผิวชิน้ งานและสัญญาณ
รบกวนอื่นจากสัญญาณแรงตัดพลวัตทีเ่ กิดขึน้ ผลการแปลงเวฟเลทของสัญญาณแรงตัดพลวัต สามารถอธิบายการ
เกิดเศษโลหะแบบแตกหักและเศษโลหะแบบต่ อเนื่อง รวมถึงความขรุขระผิวชิ้นงานจากแรงตัดพลวัตได้ อย่าง
ละเอียด โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างความขรุขระผิวชิน้ งานและปจั จัยต่างๆ อาทิเช่น ความเร็วตัด อัตราการป้อน
ตัด ความลึกตัด รัศมีจมูกมีด มุมคายเศษโลหะ ได้ถูกนามาพิจารณาในงานวิจยั นี้ร่วมด้วย ซึ่งปจั จัยเหล่านี้ล้วน
ส่งผลต่อความขรุขระผิวชิน้ งานในขณะตัด จากผลการทดลอง พบว่าความถีข่ องการแตกหักจากเศษโลหะจะเกิดขึน้
ที่ระดับต่ าในการแปลงเวฟเลทของสัญญาณแรงตัดพลวัต และความถี่ของความขรุขระผิวชิ้นงานจะเกิดขึ้นใน
ระดับสูงในการแปลงเวฟเลทสัญญาณของแรงตัดพลวัต โดยทีค่ วามถี่ของความขรุขระผิวชิน้ งานจะเกิดขึน้ เสมอที่
ระดับ 5 จากการแปลงเวฟเลทไม่ว่าเงื่อนไขในการตัดจะเปลีย่ นแปลงไป
คาหลัก การกลึง การแปลงเวฟเลท ความขรุขระผิว เศษโลหะ แรงตัดพลวัต
Abstract
The aim of the research is to identify the frequency of dynamic cutting forces occurred from the chip
formation and the noise signals out from the original signals in order to predict the surface roughness
during the cutting by utilizing the Daubachies wavelet transform. Not only the broken chip and the
continuous chip but also the surface roughness can be explained by the use of the wavelet transform of
dynamic cutting forces in both time domain and frequency domain. The relation between the surface
roughness and other factors such as the cutting speed, the feed rate, the depth of cut, the tool nose
radius and the rake angle is analyzed in this research which affect to the surface roughness during the
cutting. The experimental results have showed that the chip breaking frequency appears at the low level
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of the wavelet transform of dynamic cutting forces. However, the surface roughness frequency occurs at
the higher level of the wavelet transform of dynamic forces. The surface roughness frequency will
certainly occur at the 5th level of the wavelet transform although the cutting conditions have been
changed. It is understood that the valuable content of this research can be separated the dynamic cutting
forces of the broken chip and other noises out from the original signals by utilizing the Daubachies
wavelet transform.
Keywords: Turning, Wavelet Transform, Surface Roughness, Chip formation, Dynamic Cutting Force
1. บทนา
ในปจั จุบนั การขึ้นรูปชิ้นงานโดยกระบวนการกลึง
ด้ว ยเครื่อ งกลึง ซีเ อ็น ซีเ ป็ น ที่นิ ย มมากในอุ ต สาหกรรม
ปจั จุบนั เนื่องจากสามารถผลิตชิน้ งานที่ให้ความแม่นยา
สูง รวดเร็ว ช่วยเพิม่ ประสิทธิผลในการผลิต ลดต้นทุนการ
ผลิต รวมถึง ให้คุ ณภาพชิ้นงานที่ดี ซึ่ง คุ ณภาพผิว ของ
ชิ้นงานกลึงนัน้ มีผลต่อคุณสมบัติการใช้งานของชิ้นงาน
โดยชิ้น งานกลึง ที่ดีค วรมีค วามขรุ ข ระผิว ที่น้ อ ยหรือ มี
ความเรีย บผิว มากเนื่อ งจากผิว ของชิ้น งานจะส่ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการนาไปใช้งานของชิน้ งานนัน้ ๆ ดังนัน้
ความขรุ ข ระผิ ว ชิ้ น งานจึ ง มี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
คุณภาพชิน้ งาน โดยในกระบวนการกลึงตัดนัน้ มีปจั จัยที่
ส่งผลต่อความเรียบผิวของชิน้ งาน อาทิเช่น ความเร็วตัด
อัตราป้อนตัด ความลึกตัด รัศมีจมูกมีด มุมคายเศษโลหะ
แรงในการกลึงตัดมีทงั ้ หมด 3 แรง ดังรูปที่ 1 ตาม
ทิศทางของแรงทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละแกน คือ แรงตัดแนวรัศมี
(Radial force: Fx) แรงตัดป้อน (Feed force: Fy) และแรง
ตัดหลัก (Main force: Fz) [1,2] โดยจากงานวิจยั ทีผ่ ่านมา
พบว่าในกระบวนการตัดกลึงนัน้ แรงป้อนตัด(Feed force:
Fy ) เป็ นแรงทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความขรุขระผิวชิน้ งานมาก
ทีส่ ุด ในขณะที่เงื่อนไขการตัดนัน้ มีอธิ พิ ลต่อ แรงตัดหลัก
(Main force: Fz) ดังนัน้ แรงตัดหลักและแรงป้อนตัด
สามารถนามาใช้ในการทานายค่าความขรุขระผิวชิ้นงาน
ในขณะกลึงชิน้ งานได้
ไดนาโมมิเตอร์หรือเซ็นเซอร์วดั แรงจึงถูกประยุกต์ใช้
เพื่ อ ตรวจติ ด ตามวั ด ค่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของความขรุ ข ระ
ผิวชิน้ งานทางอ้อมในขณะตัด โดยการนาไดนาโมมิเตอร์
ม า เ ชื่ อ ม ต่ อ เ ข้ า กั บ เ ค รื่ อ ง ข ย า ย สั ญ ญ า ณ แ ล ะ
ออสซิลโลสโคปเพื่อใช้แสดงผลและบันทึกค่าแรงทีเ่ กิดขึน้
ในขณะกลึง ตัด เมื่อ พิจ ารณาสัญ ญาณแรงในโดเมน

ความถี่พบว่าความถี่ของแรงตัดและความถี่ของความข
รุขะผิวนัน้ มีความสอดคล้องกัน [3]

รูปที่ 1 ทิศทางแรงตัดในแนวแกน 3 มิติ โดยแกน Fx คือ แรงตัดใน
แนวรัศมี แรง Fy คือ แรงป้อนตัด และ Fz คือ แรงตัดหลัก [3]

จากงานวิจยั ที่ผ่านมา [3] พบว่าเมื่ออัตราส่วนแรง
ป้อนตัด(Feed force: Fy )กับแรงตัดหลัก (Main force:
Fz) ที่เ พิ่ม ขึ้น ทาให้ความขรุ ขระผิวของชิ้น งานเพิ่ม ขึ้น
ตามไปด้วย รวมถึงแรงตัดพลวัตทีเ่ กิดขึน้ ขณะกลึงตัด ทีม่ ี
เงื่อ นไขการกลึง ที่เ กิด เศษโลหะแบบแตกหัก นั น้ จะมี
ความถี่ท่สี ูงกว่าการกลึงตัดทีเ่ กิดเศษโลหะแบบต่อเนื่อง
โดยความถี่ท่ไี ด้จากการเก็บสัญญาณแรงตัดพลวัตของ
เงื่อนไขการกลึงตัดที่เกิดเศษโลหะแบบแตกหักนัน้ จะมี
ความถี่ของความขรุขระผิวและความถี่ของการแตกหัก
ของโลหะปะปนอยู่ ซึง่ ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
ดัง นั น้ ในงานวิจ ัย นี้ ไ ด้ ศึก ษาลัก ษณะความถี่ ข อง
สัญญาณแรงตัดพลวัตดังกล่าว โดยการประยุกต์ใช้การ
แปลงเวฟเลทมาช่วยวิเคราะห์เพื่อแยกสัญญาณแรงได้
อย่างละเอียด ซึง่ การแปลงเวฟเลท(Wavelet Transform)
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3. เงื่อนไขการทดลองและวิ ธีดาเนิ นการ
การวิจยั นี้ได้ออกแบบการทดลองโดยการกลึงปลอก
แบบแห้งด้วยเม็ดมีดตัดแบบคาร์ไบด์เคลือบผิว (Coated
Carbide) วัสดุทใ่ี ช้ในการทดสอบคือเหล็กกล้าคาร์บอน
S45C เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 มิลลิเมตร ยาว 300
มิลลิเมตร บนเครื่องกลึงซีเอ็นซี 4 แกนยีห่ อ้ Mazak รุ่น
NEXUS 200MY/MSY ซึง่ เชื่อมต่อกับไดนาโมมิเตอร์ยห่ี อ้
KISTLER รุ่น 9121 เครื่องขยายสัญญาณ Charge
Amplifier และ ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) ยีห่ อ้
Yokagawa รุ่น DL750 เพื่อบันทึกสัญญาณแรงทีเ่ กิดขึน้
ขณะตัดในเงื่อนไขต่างๆ ดังตารางที่ 1 และการติดตัง้
ไดนาโมมิเตอร์เพื่อทาการทดลองได้ถูกแสดงไว้ในรูปที่ 2

คือ การแปลงข้อมูลสัญญาณแรงตัดพลวัตให้เกิดที่ โดเมน
เวลาและโดเมนความถี่ (Time-frequency Domain)
ด้วยการแยกย่อยสัญญาณออกเป็ นหลายๆระดับ (Level)
ซึ่ง สามารถแยกความถี่ ข องความขรุ ข ระผิว ออกจาก
ความถีท่ เ่ี กิดจากการแตกหักของเศษโลหะได้ [1]
2. การทานายความขรุขระผิวชิ้ นงานขณะตัด
เวฟเลทเป็ นคลื่นรูปแบบหนึ่ งที่มีช่วงเวลาที่จากัด
และมีค่าเฉลีย่ เท่ากับศูนย์โดยเวฟเลทได้ถูกแบ่งออกเป็ น
หลายลักษณะ ลักษณะของเวฟเลทจะมีรปู แบบทีแ่ ตกต่าง
กันซึ่งถูกเรียกว่าแฟมิล่ี เช่น Daubechies, Symlet,
Haar, Coiflet ซึง่ เวฟเลทดอเบชีสเ์ ป็ นทีน่ ิยมใช้ในการ
วิเคราะห์สญ
ั ญาณเชิงกล และให้ผลทีด่ กี ว่า การแปลงฟู
เรียร์(Fourier transform) แบบเดิมโดยในการแปลงฟูเรียร์
สามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ เ ฉพาะสัญ ญาณความถี่ เ ท่ า นั ้น
ในขณะที่การแปลงเวฟเลทสามารถวิเคราะห์ไ ด้ทงั ้ เชิง
เวลาและเชิ ง ความถี่ ข องสัญ ญาณ(Time-Frequency
Domain) [4,5]
2.1ความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขการตัดและความ
ขรุขระผิวชิ้ นงาน
ปจั จัยที่ส่งผลต่ อความขรุขระของชิ้นงาน ได้แก่
ความเร็วตัด อัตราป้อนตัด ความลึกตัด รัศมีจมูกมีด มุม
คายเศษโลหะ การกาหนดเงื่อนไขการตัดทีใ่ ห้ความเรียบ
ผิวชิ้นงานสูงนัน้ ต้องพิจารณาแต่ละปจั จัยดังนี้ ความเร็ว
ตัดสูงส่งผลให้อุณภูมใิ นการตัดสูง ผิววัสดุอ่อนนุ่ ม จึงใช้
แรงตัดน้อยเกิดการสันสะเทื
่
อนต่ าชิน้ งานมีความเรียบผิว
ที่ดี มุ ม คายเศษโลหะมากท าให้ค วามต้า นทานการ
เคลื่อ นที่ข องมีด ตัด ลดลงใช้แ รงในการตัด ต่ า ชิ้น งานมี
ความเรียบผิวที่ดี รัศมีจมูกมีดที่มีค่ามากจากทฤษฎีจะ
ช่วยลบรอยป้ อนตัดส่งผลให้ช้นิ งานมีความเรียบผิวที่ดี
อัตราการป้อนตัดที่เพิม่ ขึน้ ตามทฤษฎีต้องใช้แรงในการ
ตัดเพิม่ ขึน้ ทาให้วสั ดุมคี วามเรียบผิวต่ าและความลึกตัดที่
เพิม่ ขึน้ ทาให้พ้นื ทีใ่ นการตัดและแรงตัดมากขึน้ ก่อให้เกิด
โอกาสในการสันสะเทื
่
อนในกระบวนการตัดสูงส่งผลให้
ชิน้ งานมีความเรียบผิวต่า [6]
ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาปจั จัยดังกล่าวข้างต้นใน
การวิเคราะห์การเกิดความขรุขระผิวชิ้นงานด้วยวิธกี าร
แปลงเวฟเลท

ไดนาโม

มีด
ชิน้ งาน

ตัด

รูปที่ 2 การติดตัง้ ชิน้ งานเข้ากับแท่นจับยึด และการติดตัง้ ป้อมมีด
ตัดเข้ากับไดนาโมมิเตอร์เพือ่ ทาการวัดแรงตัดในขณะกลึงตัด

ตารางที่ 1 เงือ่ นไขในการตัด
ั ย
ปจจั
ความเร็วตัด
อัตราป้อนตัด
ความลึกตัด
รัศมีจมูกมีด
มุมคายเศษโลหะ

ระดับ
100 , 180 และ 260 เมตร/นาที
0.1 , 0.2 และ 0.3 มิลลิเมตร/รอบ
0.2 , 0.5 และ 0.8 มิลลิเมตร
0.4 และ 0.8 มิลลิเมตร
-6 และ 11

ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั
1. ติดตัง้ ไดนาโมมิเตอกับป้อมมีดของเครื่องกลึงซีเอ็นซี
สาหรับตรวจจับสัญญาณแรงตัดทีเ่ กิดขึน้ ในขณะกลึงตัด
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2. เชื่อมต่อไดนาโมมิเตอร์กบั เครื่องขยายสัญญาณ และ
ออสซิโลสโคปเพื่อบันทึกค่าสัญญาณแรงที่เกิดขึ้นขณะ
กลึงตัด
3. ทาการทดลองตามเงื่อนไขทีไ่ ด้กาหนดไว้ขา้ งต้น โดย
การเก็บสัญญาณแรงตัดพลวัตทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละเงื่อนไข
4. ศึกษาเศษโลหะทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดในแต่ละเงื่อนไข
5. วัดค่าความขรุขระผิวของชิน้ งานด้วยเครื่องวัดความ
ขรุขระผิวในแต่ละเงื่อนไขการตัด
6. วิเคราะห์ความขรุขระผิวชิน้ งานและแรงตัดพลวัตใน
โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ โดยวิธีการแปลงฟู เรีย ร์
อย่างเร็ว (Fast Fourier Transform)
7. วิเคราะห์ความขรุขระผิวชิ้นงานและแรงตัดพลวัตใน
โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ โดยวิธกี ารแปลงเวฟเลท
(Wavelet Transform)
8. สรุปและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานวิจยั

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความขรุขระผิวชิน้ งานสูงสุด (Rz) กับ
ความเร็วตัดในแต่ละค่าที่ 100 , 180 และ 260 ม/นาที โดยมีอตั รา
การป้อนตัดทีแ่ ตกต่างกัน คือ 0.1 , 0.2, 0.3 มม/รอบ ความลึกตัด
0.5 มม รัศมีจมูกมีด 0.8 มม มุมคายเศษโลหะ 11 องศา

4.ผลการทดลองและการอภิ ปราย
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความขรุขระผิ วชิ้ นงานกับ
ปัจจัยในการตัด
รูปที่ 3 แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ขรุขระผิวชิน้ งานสูงสุด (Rz) กับความเร็วตัดที่ 100 , 180
และ 260 ม/นาที โดยมีอตั ราการป้อนตัดที่แตกต่ างกัน
คือ 0.1 , 0.2 และ 0.3 มม/รอบ โดยมีความลึกตัด รัศมี
จมูกมีด มุมคายโลหะที่เท่ากัน นัน้ พบว่าที่ความเร็วตัด
สูงขึน้ จะให้ค่าความขรุขระผิวสูงสุดทีล่ ดลงหรือความเรียบ
ผิวทีด่ ขี น้ึ เนื่องจากการใช้ความเร็วในการตัดทีส่ งู ส่งผลให้
อุณหภูมใิ นการตัดจึงสูงขึ้น และส่งผลให้ผวิ วัสดุอ่อนนุ่ ม
การตัดโดยใช้ความเร็วตัดทีส่ งู นัน้ เป็ นผลให้ใช้แรงในการ
ตัดน้อยลงทาให้โอกาสทีช่ น้ิ งานจะเกิดการสันสะเทื
่
อนต่ า
จึงทาให้วสั ดุมคี วามเรียบผิวสูง แต่อย่างไรก็ตามอัตราการ
ป้อนตัดทีเ่ พิม่ มากขึน้ จะทาให้เกิดความขรุขระผิวสูงสุดที่
เพิ่ม ขึ้น ในแต่ ล ะความเร็ว ตัด ที่เ ท่ า กัน เนื่ อ งจากตาม
ทฤษฎีของอัตราการป้อนตัด การใช้อตั ราการป้อนมาก

รูปที่ 4 แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ขรุขระผิวชิน้ งานสูงสุด (Rz) กับอัตราการป้อนตัดที่ 0.1 ,
0.2, 0.3 มม/รอบโดยมีค่าความเร็วตัดที่แตกต่างกัน คือ
100 , 180 และ 260 ม/นาที โดยมีความลึกตัด รัศมีจมูก
มีด มุมคายโลหะที่เท่ากัน นัน้ พบว่าที่อตั ราการป้อนสูง
นัน้ จะให้ค่าความขรุขระผิวสูงสุดทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากตาม
ทฤษฎีของอัตราการป้อนตัด การใช้อตั ราการป้อนมาก
เป็ นผลให้ตอ้ งใช้แรงในการตัดทีเ่ พิม่ มากขึน้ เช่นกัน อันจะ
ส่งผลให้ผวิ ของวัสดุมคี วามขรุขระมากขึน้ และความเร็ว
ตัดที่เพิม่ มากขึน้ จะทาให้เกิดความขรุขระผิวสูงสุดลดลง
ในแต่ละอัตราการป้อนทีเ่ ท่ากัน เนื่องจากการใช้ความเร็ว
ในการตัดทีส่ งู ส่งผลให้อุณหภูมใิ นการตัดจึงสูงขึน้ ส่งผลให้
ผิววัสดุอ่อนนุ่มและการตัดโดยใช้ความเร็วตัดทีส่ งู นัน้ เป็ น
ผลให้ใช้แรงในการตัดน้อยลงทาให้โอกาสทีช่ น้ิ งานจะเกิด
การสันสะเทื
่
อนต่า จึงทาให้วสั ดุมคี วามเรียบผิวสูง ดังนัน้
การใช้อตั ราการป้อนทีต่ ่านัน้ และความเร็วตัดทีส่ งู จะทาให้
ได้ผวิ ของวัสดุทม่ี คี วามเรียบผิวมากขึน้

เป็ นผลให้ตอ้ งใช้แรงในการตัดทีเ่ พิม่ มากขึน้ เช่นกัน อันจะ
ส่งผลให้ผวิ ของวัสดุมคี วามขรุขระมากขึน้
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความขรุขระผิวชิน้ งานสูงสุด (Rz) กับ
อัตราการป้ อนตัดในแต่ละค่าที่ 0.1 , 0.2, 0.3 มม/รอบโดยมีค่า
ความเร็วตัดทีแ่ ตกต่างกัน คือ 100 , 180 และ 260 ม/นาที ความ
ลึกตัด 0.8 มม รัศมีจมูกมีด 0.4 มม มุมคายเศษโลหะ 11 องศา

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความขรุขระผิวชิน้ งานสูงสุด (Rz) กับ
ความลึกตัดที่ 0.2 , 0.5 และ 0.8 มม โดยมีค่าความเร็วตัด 100,
180, 260 ม/นาที อัตราการป้อน 0.1 ม/นาที รัศมีจมูกมีด 0.4 มม
มุมคายเศษโลหะ 11 องศา

รูปที่ 5 แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ขรุขระผิวชิน้ งานสูงสุด (Rz) กับความลึกตัดในแต่ละค่าที่
0.2 , 0.5 และ 0.8 มม โดยมีค่าความเร็วตัดทีแ่ ตกต่างกัน
คือ 100 , 180 และ 260 ม/นาที โดยมีอตั ราการป้อน
รัศมีจมูกมีด มุมคายโลหะทีเ่ ท่ากัน นัน้ พบว่าทีค่ ่าความ
ลึก ตัด ที่สูง ขึ้นนัน้ จะให้ค่ าความขรุข ระผิวสูง สุด เพิ่ม ขึ้น
เนื่องจากความลึกตัดที่เพิม่ มากขึน้ ทาให้พ้นื ที่ในการตัด
รวมถึงใช้แรงในการตัดที่มากขึน้ ก่อให้เกิดโอกาสในการ
สันสะเทื
่
อนในกระบวนการตัดสูงทาให้ความขรุขระของ
ผิวชิน้ งานมากขึน้ และความเร็วตัดทีเ่ พิม่ มากขึน้ จะทาให้
เกิดความขรุขระผิวสูงสุ ดที่ลดลงในแต่ ละความลึกตัดที่
เท่ากัน เนื่องจากการใช้ความเร็วในการตัดทีส่ ูงส่งผลให้
อุณหภูมใิ นการตัดจึงสูงขึ้นส่งผลให้ผิววัสดุอ่อนนุ่ มและ
การตัดโดยใช้ความเร็วตัดทีส่ งู นัน้ เป็ นผลให้ใช้แรงในการ
ตัดน้อยลงทาให้โอกาสทีช่ น้ิ งานจะเกิดการสันสะเทื
่
อนต่ า
จึงทาให้วสั ดุมคี วามเรียบผิวสูง ดังนัน้ การใช้ความลึกตัด
ทีต่ ่าและความเร็วตัดทีส่ งู จะทาให้ได้ผวิ ของวัสดุทม่ี คี วาม
เรียบผิวมากขึน้

รูปที่ 6 แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ขรุขระผิวชิ้นงานสูงสุด (Rz) กับรัศมีจมูกมีดที่ 0.4 และ
0.8 มมโดยมีค่าความเร็วตัดทีแ่ ตกต่างกัน คือ 100 , 180
และ 260 ม/นาที โดยมีอตั ราการป้อน ความลึกตัด มุม
คายโลหะที่เท่ากัน พบว่าที่ค่ารัศมีจมูกมีดทีต่ ่ านัน้ จะให้
ค่าความขรุขระผิวสูงสุดทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากรัศมีจมูกมีดที่
มากจะช่วยลบรอยป้อนตัดส่งผลให้ความขรุขระผิวลดลง
ตามทฤษฎี และความเร็วตัดที่เพิ่มมากขึ้นจะทาให้เกิด
ความขรุขระผิวสูงสุดทีล่ ดลงในแต่ละรัศมีจมูกมีดทีเ่ ท่ากัน
เนื่องจากการใช้ความเร็วในการตัดทีส่ ูงส่งผลให้อุณหภูมิ
ในการตัดจึงสูงขึน้ ส่งผลให้ผวิ วัสดุอ่อนนุ่ มและการตัดโดย
ใช้ความเร็วตัดที่สูงนัน้ เป็ นผลให้ใช้แรงในการตัดน้อยลง
ทาให้โอกาสที่ช้นิ งานจะเกิดการสันสะเทื
่
อนต่ าจึงทาให้
วัสดุมคี วามเรียบผิวสูง ดังนัน้ การใช้รศั มีจมูกมีดทีส่ งู และ
ความเร็วตัดทีส่ งู จะทาให้ได้ผวิ ของวัสดุทม่ี คี วามเรียบผิว
มากขึน้
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รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความขรุขระผิวชิน้ งานสูงสุด (Rz) กับ
รัศมีจมูกมีดที่ 0.4 และ0.8 มม โดยมีค่าความเร็วตัดที่ 100, 180,
260 ม/นาที อัตราการป้อน 0.2 ม./นาที ความลึกตัด 0.2 มม มุม
คายเศษโลหะ 11 องศา

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความขรุขระผิวชิน้ งานสูงสุด (Rz) กับ
มุมคายเศษโลหะ ที่ –6 และ 11 องศา โดยมีค่าความเร็วตัดที่ 100,
180, 260 ม/นาที และอัตราการป้อน 0.1 ม/นาที ความลึกตัด 0.5
มม รัศมีจมูกมีด 0.8

รูปที่ 7 แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ขรุขระผิวชิน้ งานสูงสุด (Rz) กับมุมคายเศษโลหะ ที่ –6
และ 11 องศา โดยมีค่าความเร็วตัดทีแ่ ตกต่างกัน คือ 100
, 180 และ 260 ม/นาที โดยมีอตั ราการป้อน ความลึกตัด
รัศมีจมูกมีดทีเ่ ท่ากัน พบว่าทีม่ ุมคายโลหะที่ต่ านัน้ จะให้
ค่า ความขรุข ระผิว สูงสุด เพิ่ม ขึ้น เนื่ อ งจากมุ ม คายเศษ
โลหะมากท าให้ค วามต้า นทานการเคลื่อนที่ข องมีด ตัด
ลดลง จึงใช้แรงตัดที่ต่ า ให้ความเรีย บผิวที่ดีข้นึ ในทาง
กลับกันการใช้มุมคายโลหะต่าจะทาให้เกิดความต้านทาน
การเคลื่อนทีส่ งู ใช้แรงในการตัดมาก จึงทาให้ผวิ ชิน้ งานมี
ความขรุขระสูง และความเร็วตัดที่เพิ่มมากขึ้นจะทาให้
เกิดความขรุข ระผิวสูงสุดลดลงในแต่ ละมุม คายโลหะที่
เท่ากัน เนื่องจากการใช้ความเร็วในการตัดทีส่ ูงส่งผลให้
อุณหภูมใิ นการตัดจึงสูงขึ้นส่งผลให้ผิววัสดุอ่อนนุ่ มและ
การตัดโดยใช้ความเร็วตัดทีส่ งู นัน้ เป็ นผลให้ใช้แรงในการ
ตัดน้อยลงทาให้โอกาสทีช่ น้ิ งานจะเกิดการสันสะเทื
่
อนต่ า
จึง ท าให้ว ัสดุ มีค วามเรีย บผิว สูง ดัง นัน้ การใช้มุ ม คาย
โลหะทีส่ งู และความเร็วตัดทีส่ งู จะทาให้ได้ผวิ ของวัสดุท่มี ี
ความเรียบผิวมากขึน้

4.2 การแปลงเวฟเลทของแรงตัดพลวัตจากการเกิ ด
เศษโลหะและความขรุขระผิวชิ้ นงาน
สัญญาณแรงตัดพลวัตถูกนามาวิเคราะห์โดยวิธกี ารแปลง
เวฟเลทชนิ ดดอเบชีส์อ ันเป็ น ที่นิ ย มใช้ใ นการวิเคราะห์
สัญญาณเชิงกล ในงานวิจยั นี้ได้แบ่งสัญญาณออกเป็ น 5
ระดับ โดยในระดั บ ที่ แ ตกต่ า งกั น จะมี ช่ ว งความถี่ ท่ี
แตกต่ างกัน ซึ่งการแตกหักของเศษโลหะและสัญญาณ
อื่น ๆจะถู ก ตรวจจับ และแยกออกจากสัญ ญาณแรงตัด
พลวัต ในชัน้ ที่แ ตกต่ า งกัน ของการแปลงเวฟเลท จาก
งานวิจยั นี้พบว่าในระดับ ชัน้ ที่ต่ าของการแปลงเวฟเลท
สามารถตรวบจับความถีข่ องการแตกหักของเศษโลหะได้
และในระดับ ชัน้ ที่ สู ง ของการแปลงเวฟเลทสามารถ
ตรวจสอบความถี่ของความขรุขระผิวชิน้ งานได้ ซึง่ แสดง
ให้เ ห็น ว่า การแปลงเวฟเลทเป็ น เครื่อ งมือวิเคราะห์เชิง
เวลา-ความถี่ โดยให้ผลลัพท์ท่ชี ดั เจนทัง้ ในโดเมนเวลา
และโดเมนความถี่ในการตรวจจับสัญญาณแรงพลวัตของ
การตัดทีใ่ ห้เศษโลหะแบบแตกหักและสัญญาณรบกวนใน
กระบวนการกลึงด้วยเครื่องซีเอ็นซี ดังนัน้ การเลือกเวฟ
เลทระดับ ชัน้ ที่ เ หมาะสมเป็ นสิ่ง ที่ ส าคัญ ในการแยก
สัญญาณแรงตัดพลวัต ซึ่ง สอดคล้องกับสัญ ญาณความ
ขรุขระผิว หากกาหนดระดับการแปลงเวฟเลททีเ่ หมาะสม
การทานายค่าความขรุขระผิวชิ้นงานก็จะมีประสิทธิภาพ
มากขึน้
538

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

0
-5

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
0.6
Time sec

0.7

0.8

0.9

0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
0.6
Time sec

0.7

0.8

0.9

0.05

0.05

0.05

0

1

5

0

0

0
-5

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
0.6
Time sec

0.7

0.8

0.9

0

50

100

150

200
250
300
Frequency Hz

350

400

450

500

0

50

100

150

200
250
300
Frequency Hz

350

400

450

500

0

50

100

150

200
250
300
Frequency Hz

350

400

450

500

1

5

-5

PSD of Fx N2

5
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รูปที่ 10 พบว่าสัญญาณความถี่แรงตัดพลวัตนัน้ ไม่
สามารถทราบค่ า ความถี่ข องความขรุ ข ระผิว ชิ้น งานที่
แน่นอนได้เนื่องจากมีสญ
ั ญาณรบกวนอื่นปะปนอยู่ ดังนัน้
การแปลงฟูเรียร์แบบเร็วจึงไม่สามารถนามาใช้วเิ คราะห์
ห า ค่ า สั ญ ญ า ณ ค ว า ม ถี่ ข อง แ ร ง ตั ด พ ล วั ต ไ ด้ ใ น
ขณะเดียวกัน

PSD of Fz N2

Dynamic main force(N)Dynamic feed force(N)Dynamic radial force(N)

รูปที่ 8 และ 9 แสดงให้เห็นว่าสัญญาณแรงตัดพลวัต
และสัญ ญาณความขรุ ข ระผิว ขณะเกิด เศษโลหะแบบ
แตกหักในโดเมนเวลาโดยการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว โดยมี
เงื่อ นไขการตัด ดัง นี้ ความเร็ว ตัด 180 เมตรต่ อ นาที
อัตราป้อนตัด 0.1 มิลลิเมตรต่ อรอบ ความลึกในการตัด
0.5 มิลลิเมตร รัศมีจมูกมีด 0.4 มิลลิเมตร และมุมคาย
เศษโลหะ 11 องศา

1

รูปที่ 10 สัญญาณแรงตัดพลวัตในแกน X , Y , Z ในโดเมน
ความถี่โ ดยวิธีแปลงฟู เรีย ร์แบบเร็ว ซึ่งมีค่ าความถี่ แรงตัดพลวัต
เกิดขึน้ หลายค่าโดยมีแอมพลิจดู สูงสุดเกิดขึน้ ที่ 32 Hz

รูปที่ 8 สัญญาณแรงตัดพลวัตในแกน X , Y , Z ในโดเมนเวลา

3

รูปที่ 11 พบว่าสัญญาณความขรุขระผิว ชิ้นงานใน
โดเมนความถีส่ ามารถทราบค่าทีแ่ น่ นอนได้โดยการแปลง
ฟูเรียร์แบบเร็วเกิดขึน้ ที่ 32 Hz ซึ่งสอดคล้องกับความถี่
ความขรุขระผิวชิน้ งานทีเ่ กิดจากแรงตัดพลวัต ดังรูปที่ 8
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-3

รูปที่ 9 สัญญาณความขรุขระผิวในโดเมนเวลา

รูป ที่ 10 และ 11 สัญ ญาณแรงตัด พลวัต และ
สัญญาณความขรุขระผิวขณะเกิดเศษโลหะแบบแตกหัก
ในโดเมนความถี่โ ดยการแปลงฟู เ รีย ร์แ บบเร็ว โดยมี
เงื่อ นไขการตัด ดัง นี้ ความเร็ว ตัด 180 เมตรต่ อ นาที
อัตราป้อนตัด 0.1 มิลลิเมตรต่ อรอบ ความลึกในการตัด
0.5 มิลลิเมตร รัศมีจมูกมีด 0.4 มิลลิเมตร และมุมคาย
เศษโลหะ 11 องศา
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รูปที่ 11 สัญญาณความขรุขระผิวในโดเมนความถี่โดยวิธแี ปลงฟู
เรียร์แบบเร็วซึง่ มีค่าความถีค่ วามขรุขระผิวเกิดขึน้ ที่ 32 Hz
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รูปที่ 13 แสดงการแปลงเวฟเลทของสัญญาณแรง
ตัด พลวัต ที่ท าให้เ กิด เศษโลหะแบบแตกหัก ในโดเมน
ความถี่ซ่งึ มีเงื่อนไขการตัด ดังนี้ ความเร็วตัด 180 เมตร
ต่อนาที อัตราป้อนตัด 0.1 มิลลิเมตรต่อรอบ ความลึกใน
การตัด 0.5 มิลลิเมตร รัศมีจมูกมีด 0.4 มิลลิเมตร และมุม
คายเศษโลหะ 11 องศา

5
-5

Force z (N)

Force y (N)

Force y (N)

Force y (N)

Force y (N)

Force y (N)

รูปที่ 12 แสดงการแปลงเวฟเลทของสัญญาณแรง
ตัดพลวัตทีม่ กี ารเกิดเศษโลหะแบบแตกหักในโดเมนเวลา
ซึง่ มีเงื่อนไขการตัด ดังนี้ ความเร็วตัด 180 เมตรต่อนาที
อัตราป้อนตัด 0.1 มิลลิเมตรต่ อรอบ ความลึกในการตัด
0.5 มิลลิเมตร รัศมีจมูกมีด 0.4 มิลลิเมตร และมุมคาย
เศษโลหะ 11 องศา จะพบว่าที่ระดับชัน้ ที่ต่ าจะมีความ
หนาแน่นของแรงมากกว่าทีร่ ะดับชัน้ ทีส่ งู
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รูปที่ 12 การแปลงเวฟเลทของแรงตัดพลวัตในแกน X,Y,Z ในโดน
เมนเวลา โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ

รูปที่ 13 การแปลงเวฟเลทของแรงตัดพลวัตในแกน X,Y,Z ในโดน
เมนความถีซ่ ง่ึ ถูกแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
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จากงานวิจยั ผ่านมาพบว่าความถี่การแตกหักของ
เศษโลหะจะเกิด ขึ้นที่ค วามถี่สูง (ระดับ ชัน้ ที่ต่ า ของเวฟ
เลท) และความถี่ของแรงตัดพลวัตจะเกิดขึน้ ทีค่ วามถี่ต่ า
(ระดับ ชัน้ ที่สูง ของเวฟเลท) [1] จากรู ป ที่1 3 พบว่ า ใน
ระดับที่ 5 ของการแปลงเวฟเลทเกิดค่าความถี่ขน้ึ ที่ 32
Hz คือค่าความถี่ของความขรุขระผิวชิน้ งานจากแรงตัด
พลวัต ซึง่ มีความสอดคล้องกับค่าความถีข่ องความขรุขระ
ผิวในรูปที่ 11 ซึง่ มีค่าความถีข่ องความขรุขระผิวที่ 32 Hz
เช่นเดียวกัน และจากการทดลองพบว่ารูปที่ 13 แสดงให้
เห็น ว่ า การแปลงเวฟเลทของสัญ ญาณความถี่แ รงตัด
พลวัต ที่เ กิด เศษโลหะแบบแตกหัก ในสัญ ญาณเริ่ม ต้ น
(original signal) นัน้ มีสญ
ั ญาณความถี่การแตกหักของ
เศษโลหะปะปนอยู่รวมกัน โดยการแปลงเวฟเลทซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 5 ระดับ สามารถแยกสัญญาณความขรุขระผิว
ออกจากแรงตัดพลวัต ระดับที่ 5 ของเวฟเลทซึ่งมีความ
สอดคล้องกันกับสัญญาณความถี่ของความขระขรุผวิ โดย
การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว ในรูปที่ 11 จากผลงานวิจยั นี้
สามารถอธิ บ ายความสัม พั น ธ์ ข องค่ า ควา มขรุ ข ระ
ผิวชิน้ งานได้แม้เงื่อนไขการตัดนัน้ จะเกิด การแตกหักของ
เศษโลหะและยัง สามารถน าไปพัฒ นาต่ อ ยอดสมการ
ทานายค่าความขรุขระผิวชิ้นงานในกระบวนการกลึงตัด
บนเครื่องซีเอ็นซีให้มคี วามแม่นยายิง่ ขึน้ ในอนาคตได้

งานวิจยั นี้ได้เสนอแนวความคิดในการแยกสัญญาณ
รบกวนอื่น เช่น สัญญาณแรงตัดพลวัตจากการแตกหัก
ของเศษโลหะออกจากสัญญาณแรงตัดพลวัตจากความ
ขรุ ข ระผิว ชิ้น งาน ซึ่งสามารถนาสัญ ญาณความขรุ ข ระ
ผิว ชิ้น งานที่ไ ด้ ไ ปพัฒ นาสมการท านายความขรุ ข ระ
ผิวชิน้ งานให้มคี วามแม่นยายิง่ ขึน้ ไม่ว่าเงื่อนไขการตัดจะ
เปลี่ย นไปอย่ า งไรก็ต ามโดยไม่ มีส ัญ ญาณรบกวนอื่น
ปะปนด้วย
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุ นบางส่วนจากสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และขอขอบคุณ รศ.ดร.
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5. สรุป
จากผลการทดลองในการแยกสัญญาณแรงตัดพลวัต
ขณะที่เกิดเศษโลหะแบบแตกหักพบว่าการแปลงฟู เรีย
อย่างเร็ว (Fast Fourier Transform) ไม่สามารถวิเคราะห์
หาสัญญาณความถี่ความขรุขระผิวของการตัดที่ให้เศษ
โลหะแบบแตกหักได้ เนื่องจากมีสญ
ั ญาณการแตกหักเศษ
โลหะและสัญญาณรบกวนอื่นเกิดขึน้ ร่วมกับสัญญาณแรง
ตัดพลวัตของความขรุขระผิวชิน้ งาน ดังนั น้ งานวิจยั นี้จงึ
ไ ด้ น า ก า ร แ ป ล ง เ ว ฟ เ ล ท แ บ บ ด อ เ บ ชี ส์ (Wavelet
Transform) มาประยุกต์ใช้ด้วยวิธกี ารแยกย่อยสัญญาณ
ออกเป็ นหลายๆระดับ (Level) โดยสามารถแยกสัญญาณ
ความถี่ของแรงตัดพลวัต ของความขรุขระผิวชิน้ งานออก
จากสัญญาณความถีอ่ นั เกิดจากการแตกหักของเศษโลหะ
ขณะตัดกลึงได้ทร่ี ะดับ 5
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การศึกษาอิ ทธิ พลการอบอ่อนที่มีผลต่อการเชื่อมเหล็กกล้า AISI 1045 ด้วยแรง
เสียดทาน
Effect of Annealing on the AISI 1045 Steel by Friction Welding
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ว่าด้วยความสาคัญของการอบอ่อ นของเหล็ก AISI 1045 ด้ว ยการเชื่อ มด้ว ยความเสีย ดทาน โดย
ศึกษาอุณหภูมิอบอ่อนที่แตกต่างกันของการเชื่อมเหล็ก AISI 1045 ซึ่งสาคัญสาหรับความเข้าใจคุณภาพของ
การเชื่อมติดกันระหว่างผิวสองผิว การทดลองเชื่อมกระทาภายใต้อุณหภู มิอบอ่อน เวลาเชื่อม และ ความดัน
เชื่อมที่แตกต่ างกัน ซึ่งผลการทดลองภายใต้เงื่อนไขการเชื่อมที่แตกต่ า งกัน ถูก นามาวิเ คราะห์ค วามแข็ง แรง
ดึง และความแข็ง ของหน้ า ตัด แนวเชื่อ ม ผลการทดลองพบว่าสมบัตเิ ชิงกลของแนวเชื่อมทีอ่ ุณหภูมปิ กติดกี ว่า
ทุกๆ อุณหภูมอิ บอ่อนที่ 790 องศา 870 องศา และ 950 องศา ส่วนความดันมีอทิ ธิพลต่อความแข็งแรงดึง และ
ความแข็ง ซึง่ เมื่อเพิม่ ความดันส่งผลให้ค่าแรงดึงและความแข็งลดน้อยลง สาหรับเวลาในการเชื่อมไม่มผี ลต่อค่าแรง
ดึง เมื่อเพิม่ เวลาในการเชื่อมสูงขึน้ ส่งผลให้ได้ค่าแรงดึงไม่แตกต่างกัน
คาหลัก การอบอ่อน การเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน เวลาเชื่อม ความดันเชื่อม
Abstract

This study aims to investigate the effect of an annealing temperature on the mechanical
properties of the inertia friction welded part based on materials of AISI 1045. In order to
understand this mechanism, the experiment was carried out under different welding
condition. An annealing temperature, friction time and friction pressure are the key
parameters of this study. Eventually, both properties, tensile strength and hardness, were
determined over the longitudinal cross – section of the welded parts. The results revealed
that the mechanical properties, in terms of tensile strength and hardness, of the welded at
normal temperature are greater than the other ranges of annealing at 790, 870 and 950C
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respectively. In case of the friction pressure, it is an inverse variation of those properties.
While the friction pressure was increased, both properties of the weld were decreased.
Nevertheless, the friction time did not influence on the properties even if it was increased.
Keywords: Annealing, Friction welding, Friction time, Friction pressure
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1. บทนา
การเชื่อ มด้ว ยแรงเสีย ดทานเป็ น กระบวนการนี้ มี
เครื่องจักรที่ใช้นัน้ ได้ออกแบบมาเพื่อแปลงพลังงานกล
เป็ นพลั ง งานความร้ อ น ที่ จ ะใช้ ใ นการเชื่ อ มให้ มี
ความสัมพันธ์กนั ระหว่างการหมุนของชิน้ งาน โดยไม่ต้อง
ใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ าหรื อ ความร้ อ นจากแหล่ ง อื่ น [1,2]
Sahin, A.Z. และคณะ [3] ได้ทาการศึกษากลไกการ
ถ่ายเทความร้อนของกระบวนการเชื่อมด้วยความเสียด
ทานโดยทาการทดลองเชื่อมวัสดุแท่งทองแดงกลับเหล็กที่
สภาวะความเร็ว และเวลาการเชื่อมแตกต่ างกัน พบตัว
แปรต่ า งๆ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กั น โดยท า การวิ เ คราะห์
โครงสร้าง ความแข็ง ซึ่งที่อุ ณหภู มิสูง ทาให้เกิด Heataffected Zone สูง Sahin, M., [4,5] ได้ทาการศึกษาการ
เชื่อมด้วยความเสียดทานกับวัสดุเครื่องมือ กับเหล็กกล้า
คาร์บอนปานกลาง (AISI 1040) เพื่อศึกษาตัวแปรที่
เหมาะสมในการเชื่อมวัสดุน้ี โดยเปรียบเทีย บจากการ
ทดสอบแรงดึง ความล้า การทดสอบแรงกระแทกและ
ความแข็ง ซึง่ ตัวแปรทีส่ าคัญในการเพิม่ ความแข็งแรงและ
ความล้า คือ เวลาในการเชื่อม และความดัน จักรินทร์ คง
สิบ และคณะ [6]ได้ทาการศึกษาลักษณะของโครงสร้าง
จุลภาคของเหล็กคาร์บอนปานกลาง AISI1045 ทีผ่ ่านการ
อบอ่ อ น และทาการเชื่อ มด้ว ยแรงเสีย ดทาน ภายใต้
เงื่อนไขการเชื่อม คือ แรงดันในการอัด 20 30 และ40 bar
เวลาในการอัด 2 3 และ 4 s อุณหภูมใิ นการอบอ่อน 790
850 และ 970 °C ความเร็วรอบ 1,800 rpm ทาการ
ทดสอบความแข็ง ทดสอบแรงดึง และองค์ ป ระกอบ
โครงสร้างจุลภาคทีบ่ ริเวณรอยเชื่อม จากการวิจยั พบว่าที่
อุณหภูมปิ กติของชิน้ งานหลังจากการเชื่อมชิน้ งานค่าแรง
ดึงมีค่าสูงกว่าชิน้ งานเชื่อมทีผ่ ่านการอบอ่อน แต่ค่าความ
แข็งของรอยเชื่อมชิน้ งานทีอ่ ุณหภูมปิ กติของรอยเชื่อมจะ
มีค่ า น้ อ ยกว่ า ชิ้ น งานที่ ผ่ า นการอบอ่ อ น ในส่ ว นของ
โครงสร้างจุลภาคพบว่าเกรนของเหล็กทีบ่ ริเวณรอยเชื่อม
ชิน้ งานทีผ่ ่านการอบอ่อนมีเกรนทีล่ ะเอียดมากกว่าชิน้ งาน
ที่ไม่ผ่านการอบอ่อน จึงส่งผลทาโครงสร้างมีความแข็ง
มากกว่า
ในบทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
อุณหภูมกิ ารอบอ่อนของเหล็กในการเชื่อมเหล็กกล้า AISI
1045 ด้วยแรงเสียดทาน
2. เครือ่ งมือและวิ ธีการศึกษา

2.1 แนวคิ ดเบือ้ งต้นของระบบการเชื่อมด้วยความ
เสียดทาน
ระบบการเชื่ อ มด้ ว ยความเสี ย ดทานนั ้น อาศั ย
หลักการเปลี่ยนแรงเสียดทานเป็ นพลังงานความร้อนใน
การเชื่อมชิน้ งานให้ตดิ กัน ในการเชื่อมนัน้ ทาได้โดยการ
หมุนชิน้ งานหนึ่งด้วยความเร็ว และแรงบิดค่าหนึ่งดังรูปที่
1(ก) จากนัน้ สร้างแรงดันให้ชน้ิ งานนัน้ ไปสัมผัสและหมุน
เสียดสีกบั ชิน้ งานอีกชิน้ หนึ่งทีห่ มุนอยู่กบั ทีแ่ ล้วตัง้ เวลาใน
การเสีย ดทานให้เ กิด การเสีย ดสีก ัน จนเกิด ความร้อ น
หลอมให้หน้าสัมผัสทัง้ สองเข้าสู่สภาวะหนืดดังรูปที่ 1(ข)
จึงให้แรงดันอัดภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่ออัดชิ้นงานให้
ติดกันดังรูปที่ 1(ค) โดยพลังงานความร้อนที่ช้นิ งานทัง้
สองได้รบั นัน้ จะขึน้ อยู่กบั ตัวแปรหลายตัว ได้แก่ แรงบิด
ความเร็วรอบระยะเวลาในการให้แรงในแนวแกน ค่าของ
แรงดันในแนวแกนในแต่ละช่วงของการเชื่อม เป็ นต้น[5]

รูปที่ 1 การเชือ่ มด้วยการหมุนเสียดทานในแนวระนาบให้แรงดันอัด
ด้านเดียว [7]

2.2 การออกแบบ / เครือ่ งมือ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลองเป็ นเครื่องกลึงทีห่ าได้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม ในการทดลองครัง้ นี้ใช้เครื่องกลึง
แนวนอนโดยประยุ ก ต์เ อาหลัก การเชื่อ มด้ว ยแรงเสีย ด
ทาน ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นอุปกรณ์ท่สี ร้างขึน้ จะมีการ
นาเอาชุดไฮดรอลิกมาติดตัง้ แทนตัวยันศูนย์ทา้ ยแท่น จะ
ใช้สาหรับออกแรงดันให้ช้นิ งานเกิดการเสียดทาน โดย
ชิน้ งานทีห่ นึ่งอยู่ทห่ี วั จับเครื่องกลึง และชิน้ งานอีกหนึ่งชิน้
อยู่ทช่ี ุดไฮดรอลิกท้ายแท่นยันศูนย์
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ตารางที่ 2 ขอบเขตการทดลอง
รายการ

รูปที่ 2 เครือ่ งเชือ่ มด้วยความเสียดทาน

2.3 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง
ชิน้ งานทดสอบเป็ นเหล็กกล้า AISI 1045 ทีม่ ขี นาด
เส้นผ่ าศูน ย์กลาง 10 มิลลิเ มตร ตัดให้มีค วามยาว 100
มิลลิเมตร ทาการการอบอ่อนซึ่งมีปริมาณคาร์บอน 0.45
ได้แบ่งอุณหภูมชิ ่วงในการอบอ่อนเป็ น 3 ช่วงอุณหภูมทิ ่ี
ใช้ในการอบอ่อนคือ 790◦C , 870◦C และ 950◦C

ค่าเงือ่ นไข

ความเร็วรอบ

1,800 rpm

แรงดันในการเสียดทาน

14 bar

เวลาในการเสียดทาน

4 sec

เวลาในการอัด

2 , 3 และ 4 sec

แรงดันในการอัด

20 , 30 และ 40 bar

อุณหภูมใิ นการอบอ่อน

790 ◦C , 870 ◦C และ 950 ◦C

จากนัน้ นาชิน้ งานทีต่ ดั ได้ความยาว 100 มิลลิเมตร
ทาการกลึงผิวหน้าชิน้ งานให้เรียบ จับยึดบนเครื่องเชื่อม
ด้วยความเสียดทาน และทาการเชื่อมตามเงื่อนไขทีละ
เงื่อนไข แสดงดังรูปที่ 3

ตารางที่ 1 คุณสมบัตทิ างกลของเหล็กกล้า AISI 1045
ทดสอบ
ก่อนการอบ หลังการอบ
Hardness, Brinell
187
170
Hardness, Knoop
209
191
Hardness, Rockwell B
90
86
Hardness, Rockwell C
10.0
Hardness, Vickers
196
178
Tensile Strength, Ultimate 655 MPa
585 MPa
Tensile Strength, Yield
585 MPa
505 MPa
Elongation at Break
12.0 %
12.0 %
Reduction of Area
35.0 %
45.0 %
Modulus of Elasticity
200 GPa
205 GPa
Bulk Modulus
140 GPa
140 GPa
Machinability
56 %
65 %
Shear Modulus
80.0 GPa
170

รูปที่ 3 ลักษณะการจับยึดและเชือ่ มชิน้ งาน

เมื่อ ได้ช้ิน งานที่ผ่ า นการอบอ่ อ นแล้ว น าชิ้น งานที่
ได้มาขึน้ รูปทาชิ้นงานทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน DIN
50125 Type A แสดงดังรูปที่ 4

3. วิ ธีการทดลอง
ในการทดลองนี้ได้กาหนดเงื่อนไขในการทดลองไว้
6 เงื่อนไข คือ ความเร็วรอบ, แรงดันในการเสียดทาน,
เวลาในการเสียดทาน, เวลาในการอัด, แรงดันในการอัด
และอุณหภูมใิ นการอบอ่อน

รูปที่ 4 การเตรียมชิน้ งานทดสอบแรงดึง [8]

และนาชิน้ งานบางส่วนไปเตรียมทาชิ้นทดสอบความแข็ง
รอยเชื่อมตามตาแหน่งทีก่ าหนด
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แตกต่างกัน
4.2 ผลการวิ เคราะห์ความแข็ง
ความสัมพันธ์ของค่าความแข็งระหว่างความดันและ
เวลาทีอ่ ุณหภูมปิ กติ 790◦C 870◦C และ 950◦C ทีใ่ ช้ใน
การอบอ่อนทีม่ ผี ลต่อการเชื่อมเหล็กกล้า AISI 1045 ด้วย
ความเสียดทานบริเวณแนวเชื่อม สามารถนาเสนอเป็ น
กราฟได้ดงั นี้

รูปที่ 5 ตาแหน่งการทดสอบความแข็งในแนวตัง้ ( Vertical )

4. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการทดลองทีไ่ ด้เมือ่ นาผลการทดลองมาวิเคราะห์ผลค่า
ในการรับ แรงดึง ค่ า ความแข็ง ที่แ ตกต่ า งกัน ไปตามเงื่อ นไขที่
กาหนดไว้ ซึง่ ผลการทดลองทีไ่ ด้มดี งั นี้

4.1 ผลการวิ เคราะห์ค่าแรงดึง
ความสัมพันธ์ของค่าเฉลีย่ แรงดึงสูงสุดระหว่างความ
ดันและเวลาทีอ่ ุณหภูมปิ กติ 790◦C 870◦C และ 950◦C ที่
ใช้ในการอบอ่อนทีม่ ผี ลต่อการเชื่อมเหล็กกล้า AISI 1045
ด้วยความเสียดทาน สามารถนาเสนอเป็ นกราฟได้ดงั นี้
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ค่าความแข็งระหว่างความดันและเวลาที่
อุณหภูมปิ กติ 790◦C , 870◦C และ 950◦C ทีใ่ ช้ในการอบอ่อน

ความสัมพันธ์ค่าความแข็งบริเวณรอยเชื่อมระหว่าง
ความดันและเวลาทีอ่ ุณหภูมปิ กติ 790◦C , 870◦C และ
950◦C ทีใ่ ช้ในการอบอ่อนทีค่ วามดันทีค่ วามดัน 40 บาร์
เวลา 2 วินาที มีค่าความแข็งของรอยเชื่อมมากสุดเมื่อทา
การเพิ่มเวลาในการเชื่อ มสูง ขึ้น จะท าให้รอยเชื่อ มมีค่ า
ลดลงเพราะเหล็กได้รบั ความร้อนในการเชื่อมมากขึน้ จะ
ทาให้เหล็กมีความแข็งลดลง การนาเหล็กกล้า AISI 1045
ไปท าการอบอ่ อ นเพื่อ เปลี่ย นคุ ณสมบัติแ ล้ว เชื่อ มด้ว ย
ความเสียดทานจะมีค่าน้อยกว่าทีอ่ ุณหภูมปิ กติของเหล็ก
เพราะคุณสมบัติของการอบอ่อนทาให้เหล็กได้รบั ความ
ร้อนเกรนมีขนาดเล็กลงทาให้ความแข็งของชิน้ งานที่อบ
อ่อนลดลง

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ค่าแรงดึงเฉลีย่ สูงสุดระหว่างความดันและ
เวลาทีอ่ ุณหภูมปิ กติ 790◦C, 870◦C และ 950◦C ทีใ่ ช้ในการอบอ่อน

จากความสัมพันธ์ค่าแรงดึงเฉลีย่ สูงสุดระหว่างความ
ดันและเวลาทีอ่ ุณหภูมปิ กติกบั การนาชิน้ งานไปอบอ่อนที่
อุณหภูมิ 790◦C , 870◦C และ 950◦C แล้วนาไปเชื่อม
ด้วยความเสียดทาน พบว่าทีส่ ภาวะอุณหภูมปิ กติจะทาให้
เหล็กทนต่ อ แรงดึงมากกว่ าการน าชิ้น งานไปอบอ่อ นที่
อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการอบอ่อนทีต่ ่างกัน เพราะชิน้ งานทีผ่ ่าน
การอบอ่ อ นจะท าให้ เ หล็ก อ่ อ นลงแต่ ค วามเหนี ย วจะ
เพิม่ ขึน้ และชิน้ งานทีผ่ ่านการอบอ่อนทีอ่ ุณหภูมทิ ต่ี ่างกัน
เหล็กจะทนต่อค่าแรงดึงได้ไม่ต่างกันเนื่องจากอุณหภูมทิ ่ี
ใช้ในการอบอ่ อนยัง อยู่ใ นช่ว งของอุณหภูมิก ารอบอ่อ น
ของเหล็กกล้า AISI 1045 ทาให้ค่าแรงดึงที่ได้นัน้ ไม่

5. สรุป
การเชื่ อ มชิ้ น งานด้ ว ยความเสีย ดทานระหว่ า ง
อุณหภูมปิ กติของชิน้ งานและการนาชิน้ งานไปทาการอบ
อ่อนทีอ่ ุณหภูมิ 790 °C , 870 °C และ 950 °C พบว่าที่
อุณหภูมปิ กติของชิ้นงานหลังจากเชื่อมชิน้ งานค่าแรงดึง
จะมีค่ าสูง กว่ าค่ า แรงดึง ของชิ้น งานเชื่อมที่ผ่ า นการอบ
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อ่อนที่อุณหภูมติ ่ างๆกัน แต่ ค่าความแข็งของรอยเชื่อม
ชิ้นงานที่อุณหภูมปิ กติบริเวณของรอยเชื่อมจะมีค่าน้อย
กว่าบริเวณเนื้อของวัสดุและค่าความแข็งของรอยเชื่อม
ชิ้น งานที่ผ่ า นการอบอ่ อ นบริเ วณของรอยเชื่อ มจะมีค่ า
มากกว่าบริเวณของเนื้อวัสดุ ซึง่ การเชื่อมชิน้ งานต้องการ
ให้รอยเชื่อมนัน้ มีค่าความแข็งมากกว่าเนื้อวัสดุเดิมของ
ชิ้น งาน การน าชิ้น งานไปทดสอบแรงดึง จุ ด ขาดของ
ชิน้ งานทีไ่ ม่ผ่านการอบอ่อนจะขาดบริเวณรอยเชื่อมส่วน
ชิน้ งานทีผ่ ่านการอบอ่อนทีอ่ ุณหภูมิ 790 °C , 870 °C
และ 950 °C จะไม่ขาดบริเวณรอยเชื่อม
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[7] สรวิชญ์ จันทร์มณีและชวลิต ถิน่ วงศ์พทิ กั ษ์ (2556)
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บทคัดย่อ
กระบวนการอัดขึน้ รูปเย็นแบบไหลตาม เป็ นกระบวนการทีส่ ามารถขึน้ รูปวัสดุได้หลายชนิด เช่น อลูมเิ นียม,ตะกัว,่
ทองแดงและเหล็ก เป็ นต้น นามาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน ซึง่ แม่พมิ พ์ตอ้ งถูกออกแบบ ให้มคี วาม
ถูกต้องในเชิงวิศวกรรม รวมถึงการหล่อลื่นต่างๆในขณะผลิต เพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน ลดการสึกหรอของ
ั บนั การจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้
เครื่องมือ เป็ นจัดการต้นทุนการผลิตให้ต่าลง ซึง่ ในปจจุ
ั
เนื่องจากไม่จาเป็ นต้องผลิตชิน้ งานจริง งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษากระบวนการจาลองปญหาโดยวิ
ธกี ารจาลองไฟไนต์
เอลิเมนต์การอัดขึน้ รูปเย็นแบบไหลตาม โดยใช้สารหล่อลื่น กับชิน้ งาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้การจาลอง
ไฟไนต์เอลิเมนต์เทียบกับผลการทดลองจริง
เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้วธิ กี ารจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์แทนการ
ทดลองชิน้ งานจริง และใช้เป็นแนวทางเลือกสารหล่อลื่นให้เหมาะสม ซึง่ ในการดาเนินการศึกษาวิจยั ทาการ
ออกแบบแหวนอัด อัตรา 6:3:2 ของวัสดุ วัสดุ Al1100, Al2011 และ Al6063 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอก 15 มม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.5 มม. ความหนา 5 มม.ทดสอบสารหล่อลื่นโดยวิธแี หวนอัด ในน้ามันแร่, น้ามัน
มะพร้าว,, น้ามันถัวเหลื
่ อง และไม่ใช้สารหล่อลื่น นาไปคานวณค่าตัวแปรความเสียดทาน นาค่าตัวแปรทีไ่ ด้ ไปใช้
กับแบบจาลองไฟไนเอลิเมนต์เพื่อเปรียบเทียบ ผลการทดลองการอัดขึน้ รูปเย็นชิน้ งานจริง โดยการวัดผลจากแรง
สูงสุดทีใ่ ช้อดั ขึน้ รูป และศึกษาลักษณะการไหลตัวของวัสดุ ศึกษาลักษณะการกระจายตัวของความเค้น ผลการวิจยั
พบว่า วัสดุทเ่ี หมาะสาหรับการอัดขึน้ รูปคือ อะลูมเิ นียม เกรด 1100 มุมดายทีม่ ุมดาย 20 องศา โดยสารหล่อลื่นทีม่ ี
ความเหมาะสมคือ น้ามันแร่ จากการจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์พบว่า แรงสูงสุดทีใ่ ช้ในการรูปมีความใกล้เคียงกับการ
ทดลองชิน้ งานจริง ซึง่ แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้วธิ กี ารจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์แทนการทดลองชิน้ งานจริง.
คาหลัก: การจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ / ตัวแปรความเสียดทาน / สารหล่อลื่น
Abstract
Cold forward extrusion is manufacture process that be able to use many material such as aluminum
alloy, lead, copper and steel for produce product in our life which extrusion die has to correctly design in
term of engineering and also correctly lubricate on production in order to reduce lose energy ,reduce
wear of tools and reduce production cost. In present, finite element methods (FEM) that can aid reduce
excellent manufacturing cost due to there are no trial actual experiment. This paper has studied FEM of
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cold forward extrusion with lubricant which this paper propose for apply FEM comparison with actual
experiment that shown guide line for FEM can simulate problem before do actual parts and aid make
decision for select suitable lubricant which this paper has studied by design compression ring ratio 6:3:2
for test which ring material has been aluminum alloy grades 1100, 2011 and 6063 reference International
Organization Standard. Specimen was outside diameter 15 mm, inside diameter 7.5 mm and thickness 5
mm. then experiment is tested by pressing the ring with lubricants, mineral oil, coconut oil, soy bean oil
and non-lubricant after test that will finding friction factor (m) which one of parameter is used in finite
element analyze for comparison result experiment cold forward extrusion and result of actual cold forward
extrusion which result point in maximum pressing force and study metal flow, stress in work piece which
result that shown the best material for cold forward extrusion was aluminum grad 1100 and die angle
was 20 degrees with mineral oil which result FEM shown the maximum pressing force is significant with
actual experiment parts that conclusion FEM can use for actual experiment parts.
Keywords: Finite element method / Friction factor / Lubricant
1. บทนา
การขึน้ รูปโลหะทางวิศวกรรมแบ่ง ได้หลายกลุ่มเช่น การ
ขึน้ รูปร้อน (Hot working) และ การขึน้ รูปเย็น (Cold
working) โดยมีก ระบวนการขึ้น รู ป ย่ อ ย อีก หลาย
กระบวนการ งานวิจยั นี้ มุ่งศึกษาแม่พิม พ์อดั ขึ้นรูปเย็น
แบบไหลตาม เป็ นแม่พมิ พ์สาหรับผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
และส่วนของ แม่พมิ พ์ต้องถูกออกแบบและมีการหล่อลื่น
ชิน้ งานอย่างเหมาะสมซึง่ สารหล่อลื่นธรรมชาติ[6] ช่วยให้
ต้นทุนการผลิตใช้ไม่สงู มาก มีจุดคุม้ ทุนทีเ่ ร็ว ในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุ ณภาพ ตามข้อ กาหนดของลูก ค้าทุ ก
ประการ
การออกแบบและสร้า งแม่ พิม พ์อ ัด ขึ้น รู ป เย็น
แบบไหลตาม นัน้ ผูผ้ ลิต นัน้ ต้องอาศัยการลองผิด ลองถูก
(Trial and Error) [1] จากประสบการณ์จากผูป้ ฎิบตั งิ าน
ใช้ ร ะยะเวลานานในการทดลอง ซึ่ ง ในป จั จุ บ ั น ด้ ว ย
เทคโนโลยีการจาลองไฟไนเอลิเมนต์ขน้ึ รูปเย็นแบบไหล
ตาม [5]เพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ัจ จั ย ที่ จ าเป็ น นั ้น เข้ า มามี
ความส าคัญ ส าหรับ อุ ต สาหกรรมการผลิต เนื่ อ งจาก
สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ของกระบวนการผลิ ต
พยากรณ์จุดบกพร่องต่างๆ ของชิน้ งาน และแม่พมิ พ์ก่อน
นาไปผลิตจริง ซึ่งสามารถแก้ไข จุดบกพร่องต่ า งๆ ให้
น้อยที่สุด ก่อนนาไปใช้ในกระบวนการผลิต ทัง้ สามารถ
ปรับ แต่ ง พารามิเ ตอร์ต่ า งๆ เช่ น ความเร็ว ในการขึ้น
รูป ,วัสดุ ชนิ ด ต่ า งๆ,แรงที่ใช้ในการขึ้นรูป ,ตัว แปรความ

เสีย ดทาน,และตัว แปรอื่นๆ ซึ่ง ช่ว ยลดต้นทุน และเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้เป็ นอย่างดี
ในงานวิจยั นี้เป็ นการศึกษากระบวนการจาลอง
ปญั หาโดยวิธกี ารจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ในกระบวนการ
อัด ขึ้น รู ป เย็น แบบไหลตาม โดยใช้ส ารหล่ อ ลื่น เคลือ บ
ผิวชิ้นงาน มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลเฉลยกับผล
การทดลองจริง โดยใช้แรงสูงสุดที่ใช้ในการขึน้ รูปในการ
วัดผล ศึกษาพฤติกรรมการไหลตัวของวัสดุ ศึกษาความ
เค้นทีเ่ กิดขึน้ ศึกษาตัวแปรความเสียดทานในสารหล่อลื่น
ของ น้ามันแร่[7],น้ ามันมะพร้าว, น้ ามันถัวเหลื
่ อง และไม่
ใช้สารหล่อลื่น ซึง่ จะเป็ นแนวทางในการเลือกสารหล่อลื่น
ให้เหมาะสมกับกระบวนการอัดขึน้ รูปแบบไหลตาม และ
ใช้เ ลือ กวิธีก ารจ าลองไฟไนเอลิเ มนต์ แทนการทดสอบ
ชิน้ งานจริง
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 กรรมวิธีก ารอัด ขึ้น รูป โลหะ (The Extrusion
Process) [1] กรรมวิธกี ารอัดขึน้ รูป สามารถแบ่งออกได้
หลายลักษณะ แสดงดังรูปที่ 1 เป็ นการอัดขึน้ รูปแบบไหล
ตาม (Direct Extrusion) ซึ่งชิ้นงานถูกบรรจุไว้ภายใน
คอนเทนเนอร์ (Container) ชิ้นงานถูกอัดไหลผ่ านปาก
แม่พมิ พ์ดว้ ยแรงจากปากกระบอกอัด ไฮโดรลิกส์
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รูปที่ 1 กรรมวิธกี ารอัดแบบไหลตาม [1]

2.2 แรงอัดขึน้ รูปโลหะ (Extrusion Force)
แรงทีต่ อ้ งการสาหรับการอัดขึน้ รูปขึน้ อยู่กบั ความแข็งแรง
ของชิน้ งาน อัตราการอัดขึน้ รูป ความเสียดทานระหว่าง
ผิวชิน้ งานกับผิวแม่พมิ พ์ อุณหภูมใิ นการอัดขึน้ รูป และ
ความเร็วในการอัดขึน้ รูป สามารถคานวณได้จากสูตร
ต่างๆ ดังต่อไปนี้

รูปที่ 2 Friction factor calibration curve[1]

2.4 การไหลตัวของโลหะในการอัดขึน้ รูปโลหะ (Metal
Flow in Extrusion)
การไหลตัวของเนื้อโลหะภายในการอัดขึน้ รูปมีอทิ ธิพลต่อ
คุณภาพชิน้ งานและคุณสมบัตทิ างกลของชิน้ งานลักษณะ
ของเกรนชิน้ งานมีลกั ษณะยึดตายตัวตามยาวของทิศ
ทางการรีด การศึกษาการไหลตัวของโลหะภายในการอัด
ขึน้ รูป โดยการผ่าครึง่ ดูการไหลตัวของเนื้อ โลหะดังแสดง
รูปที่ 3 เป็ นการอัดขึน้ รูปชิน้ งานด้วยแม่พมิ พ์สเ่ี หลีย่ ม
ลักษณะทีเ่ กิดขึน้ คือ บริเวณทีช่ น้ิ งานไม่เกิดการไหลตัว
เรียกว่า Dead-Metal Zone แสดงดังภาพที่ 3 (ข) และ
(ค) [2]

เกรดการฟอร์มตัว (  h )
 h  ln

A0
A

(1)



A0
Ai

(2)

อัตราการลดของหน้าตัด ( λ )
แรงอัดทีใ่ ช้ทงั ้ หมด หน่วยเป็ นนิวตัน (N)
F = Fpr + Fr
แรงความฝืดในเบ้ารองรับ หน่วยเป็ นนิวตัน (N)
Fu 

A0  k f   h

F

(3)
(4)

 ( D0       w  k f )

ความเร็วขึน้ รูป หน่วยเป็ นต่อวินาที (s-1)


2  V st
D1

(5)

การคานวณค่าทีจ่ ะนาไปพลอตในFriction
factor
calibration curve จะคานวณหาได้จากสูตรต่างๆ
ดังต่อไปนี้ [3]
Reduction inner diameter = (Di/Di) x100 (6)
Reduction Height = (H/H) x100

รูปที่ 3 ลักษณะการไหลตัวของเนื้อวัสดุ [1]

3. อปุกรณ์และวิ ธีการทดลอง
3.1อปุกรณ์การทดลอง
ั๊
- เครื่องปมโลหะขนาด
80 ตัน
- ชิน้ งานทดสอบวัสดุ Al1100, Al2011, Al6063

(7)

2.3 การหาค่าตัวแปรความเสียดทานในสารหล่อลื่น
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- สารหล่อลื่น น้ามันแร่ [7], น้ามันถัวเหลื
่ อง, น้ามัน
มะพร้าว

1.2) กลุ่มที่ 2 ใช้ชน้ิ งานกลุ่มละ 5 ชิน้ โดยสารหล่อ
ลื่นน้ามันแร่ เคลือบในวัสดุ Al 1100, Al2011, Al6063
วางบนดาย กดด้วยเครื่องไฮโดรลิกเพรส จนถึงตาแหน่ง
ความสูงลดลงที่ 20%, 30%, 40%, 50% กดอัดจนชิน้ งาน
ในกลุ่มที่ 2 ครบทุกชิน้
1.3) กลุ่มที่ 3 ใช้ชน้ิ งานกลุ่มละ 5 ชิน้ โดยสารหล่อ
ลื่นน้ามันมะพร้าว เคลือบในวัสดุ Al 1100, Al2011,
Al6063 วางบนดาย กดด้วยเครื่องไฮโดรลิกเพรส จนถึง
ตาแหน่งความสูงลดลงที่ 20%, 30%, 40%, 50% กดอัด
จนชิน้ งานในกลุ่มที่ 3 ครบทุกชิน้
1.4) กลุ่มที่ 4 ใช้ชน้ิ งานกลุ่มละ 5 ชิน้ โดยสารหล่อ
ลื่นน้ามันถัวเหลื
่ องเคลือบในวัสดุ Al 1100, Al2011,
Al6063 วางบนดาย กดด้วยเครื่องไฮโดรลิกเพรส จนถึง
ตาแหน่งความสูงลดลงที่ 20%, 30%, 40%, 50% กดอัด
จนชิน้ งานในกลุ่มที่ 4 ครบทุกชิน้
1.5) หลังจากทดสอบครบนาชิน้ งานแหวนอัดแต่ละ
กลุ่มไปวัดความสูงทีล่ ดลงโดยไมโครมิเตอร์แล้วบันทึกค่า
1.6) นาชิน้ งานแหวนอัดแต่ละกลุ่มไปวัดเส้นผ่าศูนย์
กลาง ภายในทีล่ ดลงแล้วบันทึกค่า จนครบทุกกลุม่
1.7) คานวณ หาเปอร์เซนต์ของความสูงทีล่ ดลง และ
เปอร์เซนต์ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในทีล่ ดลงนาไป
พลอต ลงใน Friction Factor calibration curve.ผลการ
คานวณแสดงใน ตารางดังนี้

- แม่พมิ พ์ทดสอบแหวนอัด [8]

รูปที่ 4แม่พมิ พ์ทดสอบแหวนอัด

- โปรแกรม Deform 3D V10.0

รูปที่ 5แสดงผลการวิเคราะห์โปรแกรม Deform 3D V10.0

3.2 วิ ธีการทดลอง
ขัน้ ตอนการทดลองนัน้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
1. การดาเนินงาน เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ความเสียด
ทานเฉือน ดังแสดงตัวอย่างรูปที่ 6 มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้

ตารางที1่ ค่า friction factor หลังจากการพลอตใน friction factor
calibration curve.

Material
Al1100

Al2011
รูปที่ 6 ชิน้ งานแหวนอัด

1.1) แบ่งชิน้ งานแหวนอัดเป็ น 4 กลุ่ม โดย กลุ่มที่ 1
ใช้ชน้ิ งานกลุ่มละ 5 ชิน้ โดยไม่ใช้สารหล่อลื่น ในวัสดุ Al
1100, Al2011, Al6063 วางบนดาย กดด้วยเครื่องไฮโดร
ลิกเพรส จนถึงตาแหน่งความสูงลดลงที่ 20%, 30%,
40%, 50% กดอัดจนชิน้ งานในกลุ่มที่ 1 ครบทุกชิน้

Al6063
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Lubricant
No Lubricant
Sun’s oil
Coconut oil
Soy bean oil
No Lubricant
Sun’s oil
Coconut oil
Soy bean oil
No Lubricant
Sun’s oil
Coconut oil
Soy bean oil

Friction factor (m)
0.27
0.09
0.16
0.21
0.29
0.13
0.18
0.25
0.38
0.17
0.21
0.27
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2. การทาการจาลองวิธกี ารจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์
การอัดขึน้ รูปเย็นแบบไหลตามมีการออกแบบมุมดาย 3
มุม [2] โดยนาค่าตัวแปรความเสียดทานมาใส่ ในส่วน
พารามิเตอร์ของโปรแกรม deform 3D V10.0
3. เปรียบเทียบงานวิจยั การศึกษาและการพัฒนา
กระบวนการอัดขึน้ รูปเย็นแบบไหลตามของวัสดุ
อะลูมเิ นียมในประเทศไทย [4] กับจาลองวิธกี ารจาลองไฟ
ไนต์เอลิเมนต์การอัดขึน้ รูปเย็นแบบไหลตาม
4. ผลการทดลองและการวิจารณ์
4.1 ผลการทดลอง
4.1 การเปรียบเทียบแรงในการอัดขึน้ รูป
ผลการเปรียบเทียบแรงขึน้ รูปจริงกับการจาลองด้วยไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ในการใช้มุมดาย 20º, 25º และ 30º [9] ของ
อลูมเิ นียม AL1100, AL2011, AL6063 ดังแสดงรูปที่ 7

รูปที่ 8 ลักษณะการไหลตัวของเนื้อวัสดุจาลองด้วยไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ ทีม่ มุ ดาย 20º, 25º และ 30º ของอลูมเิ นียม

180
160
140
120
100

AL1100 20 อง า
AL 2011 20 อง า
AL 6063 20 อง า

80

AL 1100 25 อง า
AL 2011 25 อง า

60

40

AL 6063 25 อง า
AL 1100 30 อง า
AL 2011 30 อง า

20

AL 6063 30 อง า

0

รูปที่ 7 เปรียบเทียบแรงขึน้ รูปจริงกับการจาลองด้วยไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ในการใช้สารหล่อลืน่ 3 ชนิด

จากรูป ที่ 7 เป็ นกราฟเปรียบเทีย บแรงขึ้นรูปจริง กับ การ
จาลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ ความลึกในการขึน้ รูป 34 มม.
ของอลู มิเ นี ย มใช้ส ารหล่ อ ลื่น น้ า มัน แร่ ,น้ า มัน มะพร้า ว,
น้ามันถัวเหลื
่ อง และไม่ใช้สารหล่อลื่น พบว่าแรงทีใ่ ช้อดั ขึน้
รูปที่ใช้ วัสดุอลูมเิ นียม AL6063 มุมดาย 20 องศา ไม่ใช้
สารหล่อลื่น มีระดับแรงอัดขึน้ รูปสูงสุด164.67 kN แรงทีใ่ ช้
อัดขึน้ รูปน้อยทีส่ ุด พบว่า วัสดุอลูมเิ นียม AL1100 มุมดาย
20 องศาใช้สารหล่อลื่นน้ามันแร่ ใช้แรงอัดขึน้ รูป 61.14 kN
การไหลตัวของวัสดุ
การไหลตัวของเนื้อโลหะภายในของชิน้ งานจากการอัดขึน้
รูปแบบไหลตาม มีอทิ ธิพลต่อคุณภาพและสมบัตทิ างกล
ของชิน้ งาน โดยสามารถยกตัวอย่างได้ดงั รูปที่ 8
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จากภาพที8่ แสดงการจาลองการไหลตัวของวัสดุดว้ ยไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ ของอลูมเิ นียม AL1100 ใช้สารหล่อลื่น
น้ามันแร่ พบว่า อิลเิ มนต์ท่ี มุมดาย 20 องศา อิลเิ มนต์
ถูกรีดมีความยาว เพิม่ ขึน้ ประมาณ 2 เท่า เป็ นรูป
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้าไม่สมมาตรกัน อิลเิ มนต์ท่ี มุมดาย 25
องศา อิลเิ มนต์ ถูกรีดมีความยาว เพิม่ ขึน้ ประมาณ 2 เท่า
เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าไม่สมมาตรกัน และชิน้ งานทีผ่ ่าน
การอัดเอียงมาด้านขวา 0.53 มิลลิเมตร อิลเิ มนต์ท่ี มุม
ดาย 30 องศา อิลเิ มนต์ ถูกรีดมีความยาว เพิม่ ขึน้
ประมาณ 2.5 เท่า เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าไม่สมมาตรกัน
และชิน้ งานทีผ่ า่ นการอัดเอียงมาด้านขวา 0.84 มิลลิเมตร
ลักษณะการกระจายตัวของความเค้น
ลักษณะการกระจายตัวของความเค้นทีเ่ กิด
ขึน้ กับวัสดุใน การอัดขึน้ รูปแบบไหลตามด้วยวิธที างไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ลกั ษณะความเค้นทีเ่ กิดขึน้ ตามขนาดของ
มุมดายได้ดงั รูปที่ 9
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เล็ก ชิ้น งานมีค วามถู ก ต้อ งของขนาด เนื่ อ งจากวัสดุ มี
ความแข็งต่าทีส่ ดุ ส่งผลให้การไหลตัวของวัสดุง่าย
การกระจายตัว ของความเค้ นในการจ าลอง
ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ พบว่ามุมดายองศาเพิม่ ขึน้ นัน้ ต้อง
ใช้แรงอัดขึน้ รูปมาก เพื่ออัดให้โลหะไหลตัว ผ่านบริเวณที่
เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่มาเล็กทาให้เกิดความเค้นตกค้างใน
บริเวณนี้มาก
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การศึกษาทางเลือกในการผลิ ตอุปกรณ์ ช่วยทาสัญลักษณ์ ลกู ศรจราจรบนพืน้ ถนน
Alternative Education in Manufacturing Helped Device for Marking The Arrow
Traffic Symbol on The Road
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพิจารณาทางเลือกในการผลิตอุปกรณ์ช่วยทาสัญลักษณ์ลูกศรจราจรบนพืน้ ถนน โดย
การศึกษาชนิดและมาตรฐานของลูกศร การศึกษาวิธกี ารทาสัญลักษณ์ลูกศรบนพืน้ ถนน การเลือกวิธกี ารปรับลด
ขัน้ ตอนและเวลาการผลิตตามหลัก ECRS การออกแบบและผลิตหุ่นจาลองอุปกรณ์ช่ วยทาลูกศร จานวน 2 แบบ
คือ แบบปรับขนาดของช่องเทสี และแบบไม่ปรับขนาดของช่องเทสี จากนัน้ ให้นักศึกษาจานวน 30 คน ทดลองใช้
หุ่นจาลองทัง้ สองแบบและตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า อุปกรณ์ช่วยทาสัญลักษณ์ลูกศรจราจรบนพื้น
ถนน น่าจะเป็ นแบบไม่ปรับขนาดของช่องเทสี โดยมีนักศึกษาจานวน 80% เลือกหุ่นจาลองนี้ เนื่องจากติดตัง้ ง่าย
และใช้งานง่าย
คาหลัก การพิจารณาทางเลือก, การผลิต, ลูกศรจราจร
Abstract
This research aims to consider alternative ways in manufacturing helped device for marking arrow traffic
symbol on the road. By studying type and standard of the arrow traffic symbol in Thailand, after that
studied the process of marking arrow traffic symbol on the road. Then, selected the method of reducing
the process and time with the ECRS principle. The next designed and produced 2 models of the arrow
head mold were the scaling of the color slot and do not adjust the size of the color slot. Then the 30
students were trying to use it and respondents. The results showed that the reasonable device was the
device which not adjust the size of the color slot. By the students, 80% choose this model because it’s
easy for installing and using.
Keywords: consider alternative, manufacturing, arrow traffic symbol
1. บทนา
อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม การจราจร ได้ แ ก่ ป้ ายจราจร
สัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายจราจร เป็ นส่วนหนึ่ง
ที่ มี ผ ลต่ อ อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงของอุ บ ั ติ เ หตุ
การจราจรทางบก [1] ซึง่ การก่อสร้าง และการบารุงรักษา

อุปกรณ์ควบคุมการจราจร เพื่ออานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยของผูใ้ ช้รถใช้ถนนเป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เครื่องหมายจราจรบนพืน้ ถนนหรือพื้น
ทาง เช่น เส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นแบ่งช่องจราจร เส้น
ขอบทาง เส้นทางข้าม และสัญลักษณ์ลูกศร เป็ นต้น [1-4]
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2.3 การปรับลดขัน้ ตอนและเวลา ตามหลัก ECRS
เมื่อทราบถึงขนาดมาตรฐานของเครื่องหมายลูกศร
บนพื้น ถนน ขนาดลูก ศรโดยทัว่ ไปในแต่ ละท้องที่ และ
วิธกี ารทาสัญลักษณ์ลกู ศรแล้ว เลือกวิธกี ารลดเวลาในการ
ทาสัญลักษณ์ ลูกศร ด้วยวิธีการลดขัน้ ตอน รวมขัน้ ตอน
สลับขัน้ ตอน และทาให้ง่ายขึน้
2.4 การออกแบบและผลิ ตหุ่นจาลองอุปกรณ์ ช่วยทา
สัญลักษณ์ลูกศร
เมื่ อ ได้ วิ ธี ก ารลดเวลาในการผลิ ต แล้ ว ท าการ
ออกแบบและผลิต หุ่นจ าลองอุ ปกรณ์ ช่ว ยทาสัญลักษณ์
ลูกศร จากนัน้ ทดสอบการทางาน
2.5 การเลื อ กแนวทางในการผลิ ต อุป กรณ์ ช่ ว ยท า
สัญลักษณ์ลูกศรบนพืน้ ถนน
จากหุ่นจาลองที่ได้ ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งาน
แล้ ว ตอบแบบสอบถาม จากนั น้ ประเมิน ทางเลือ กว่ า
อุปกรณ์ช่วยทาสัญลักษณ์ลูกศรแบบใดน่ าจะนาไปใช้เป็ น
แนวทางในการผลิตเพื่อใช้งานจริงต่อไป

ส่งผลให้ขณะก่อสร้างหรือบารุงรักษาเครื่องหมายจราจร
ดังกล่าว จาเป็ นต้องปิ ดช่องทางจราจร หากใช้เวลานาน
เกิน ไปจะส่ ง ผลให้ก ารสัญ จรไม่ ส ะดวกหรือ รถติด ซึ่ง
เครื่องหมายเส้นต่างๆ จะมีเครื่องตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โม
พลาสติกทีม่ ขี นาดปากไถ 10 15 20 และ 40 เซนติเมตร
[4] ขึน้ อยู่กบั มาตรฐานของเส้นและขนาดความกว้างของ
ถนน ส่วนระยะเวลาทีใ่ ช้ในการตีเส้นเหล่านัน้ จะขึน้ อยู่กบั
ความชานาญและความเชีย่ วชาญของผูป้ ฏิบตั งิ าน แต่การ
ทาเครื่องหมายลูก ศรจะใช้เวลานานมากและมักจะเป็ น
สาเหตุให้ต้องมีการปิ ดช่องทางจราจรเป็ นเวลานาน โดย
การทาเครื่องหมายลูกศรจะอาศัยเครื่องตีเส้นถนนในการ
ทาทัง้ ส่วนของลาตัวและหัวลูกศร หากสามารถลดเวลา
หรือขัน้ ตอนในการทาเครื่องหมายลูกศรบนพืน้ ถนนลงได้
น่ าจะส่งผลให้ลดเวลาในการปิ ดช่องทางการจราจรหรือ
อุบตั ิเหตุทอ่ี าจเกิดขึน้ ในช่วงเวลาปิ ดช่องทางการจราจร
ได้ ผู้ วิจ ัย จึง ศึก ษาวิธีก ารท าลู ก ศร หาวิธีล ดขัน้ ตอน
ออกแบบและผลิต หุ่นจ าลองอุ ปกรณ์ ช่ว ยทาสัญลักษณ์
ลูกศร รวมถึงเลือกแนวทางในการผลิตอุปกรณ์จริงต่อไป
เพื่อช่วยลดปญั หาการจราจรดังกล่าว

3. ผลการศึกษา
จากการศึก ษาถึง ชนิ ด มาตรฐาน และวิธีก ารท า
สัญลักษณ์ลูกศรบนพื้นถนน รวมถึงการปรับลดขัน้ ตอน
การออกแบบและการผลิตอุปกรณ์ช่วยทาสัญลักษณ์ลกู ศร
ตลอดจนการเลือกแนวทางในการผลิตอุปกรณ์ดงั กล่าว
ได้ผลการศึกษาในแต่ละขัน้ ตอน ดังนี้
3.1 ชนิ ดและมาตรฐานของลูกศร
สานัก งานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร
(สนข.) ได้จดั ทาเอกสารมาตรฐานความปลอดภัยจราจร
และขนส่ง เพื่อเป็ นคู่มอื สาหรับหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบและ
ดู แ ลถนนและทางหลวง น าไปใช้เ ป็ น แนวทางในการ
จัด การและควบคุ ม การจราจรบริ เ วณต่ า งๆ ให้ เ ป็ น
แบบอย่ า งเดี ย วกั น ทั ว่ ประเทศ [1] เพื่ อ เพิ่ ม ความ
ปลอดภัย และประสิท ธิภาพในระบบการจราจรบนท้อ ง
ถนนได้เป็ นอย่างดี ซึง่ พบว่าเครื่องหมายลูกศรจราจรบน
พื้นทางหรือพื้นถนนแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แ ก่
ลาตัว (หาง) ตรง มีความยาวรวม 5 เมตร และลาตัวลาด
เอียงลดลงจากใหญ่ไปเล็ก มีความยาวรวม 4 เมตร โดย
แต่ละกลุ่มจะมี 5 ชนิดเท่าๆ กัน คือ ให้รถตรงไป เลี้ยว
ซ้าย เลีย้ วขวา ตรงไปหรือเลีย้ วซ้าย และตรงไปหรือเลีย้ ว
ขวา [1-3] ดังรูปที่ 1 (สาหรับเครื่องหมายลูกศรให้รถเลีย้ ว

2. วิ ธีดาเนิ นงานวิจยั
งานวิจ ัย นี้ แบ่ ง ออกเป็ น 5 กระบวนการใหญ่ ๆ
ได้แ ก่ 1) การศึก ษาชนิ ด และมาตรฐานของลู ก ศร 2)
การศึกษาวิธกี ารทาสัญลักษณ์ลูกศรบนพื้นถนน 3) การ
เลือกวิธีการปรับลดขัน้ ตอนและเวลาการผลิตตามหลัก
ECRS 4) การออกแบบและผลิตหุ่นจาลองอุปกรณ์ ช่วย
ทาลูกศร และ 5) การเลือกแนวทางการผลิตอุปกรณ์ ช่วย
ทาสัญลักษณ์ลกู ศร
2.1 การศึกษาชนิ ดและมาตรฐานของลูกศร
กระบวนการนี้เป็ นการศึกษาชนิดและมาตรฐานของ
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายลูกศรจราจรบนพื้นถนนหรือ
พืน้ ทาง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการหาวิธกี ารลดขัน้ ตอนและ
เวลาในการผลิต รวมถึงใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบ
และผลิตอุปกรณ์ช่วยทาสัญลักษณ์ลกู ศร
2.2 การศึกษาวิธีการทาสัญลักษณ์ลูกศรบนพืน้ ถนน
กระบวนการนี้ จะศึ ก ษาถึ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ท า
เครื่องหมายลูกศร วิธกี ารทาเครื่องหมายลูกศรจราจรบน
พื้น ถนนในเขตอ าเภอเมือ ง จัง หวัด เชีย งใหม่ และสื่อ
อินเตอร์เน็ต
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3.3 การปรับลดขัน้ ตอนและเวลา ตามหลัก ECRS
จากขนาดมาตรฐานของเครื่องหมายลูกศรบนพื้น
ถนนแบบลาตัวตรง ชนิดให้รถตรงไป ตรงไปหรือเลี้ยว
ซ้าย และตรงไปหรือเลีย้ วขวา จะมีความกว้างของลาตัว
เท่ า กับ 15 เซนติเ มตร สามารถใช้ ป ากไถขนาด 15
เซนติเมตร ตีเส้นตามความยาวมาตรฐานได้เลยทันที แต่
มีความยากในการทาส่วนหัวเท่านัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมุ่งเน้นการ
ทาลูกศรเฉพาะส่วนหัวเป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นส่วนที่ใช้
เวลาในการทานานและจาเป็ นต้องปิ ดช่องทางการจราจร
เป็ น เวลานานนั น่ เอง โดยลูก ศรชนิ ด ให้ร ถตรงไปจะมี
ขนาดส่วนหัวกว้างสุด 75 เซนติเมตร ความยาวรวม 205
เซนติเมตร จากนัน้ อาศัยหลักการ ECRS ของการเพิม่
ผลิตภาพการผลิต เพื่อปรับลดขัน้ ตอนและเวลาการผลิต
[5-6] อันประกอบด้วย E (Eliminate) เป็ นการขจัด
ขัน้ ตอนหรือวิธีการที่ไม่ เป็ นประโยชน์ ออกให้หมด C
(Combine) เป็ นการรวมขัน้ ตอนต่างๆ หรือทาพร้อมกัน
เป็ นขัน้ ตอนเดียวกัน R (Rearrange) เป็ นการสลับ
ขัน้ ตอนการท างานใหม่ ต ามลาดับ ก่ อ น-หลัง ที่ถู ก ต้ อ ง
เพื่อให้ทางานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึน้ และ S
(Simplified) เป็ นการปรับปรุงขัน้ ตอนหรือวิธกี ารทางาน
ต่างๆ ให้งา่ ยและสะดวกขึน้ จะได้ผลการปรับปรุงดังนี้ คือ
ขจัดขัน้ ตอนการวาดเส้นกรอบลู กศรลงบนพื้นถนน (E)
และรวมขัน้ ตอนการวาดเส้นกรอบดังกล่าวกับการปูแผ่น
สังกะสีรอบรูปลูกศร (C) โดยวิธีการผลิตแม่พิมพ์ลูกศร
ด้วยแผ่นเหล็กหรือแผ่นสังกะสี จากนัน้ ผลิตอุปกรณ์ช่วย
ระบายสีหวั ลูกศรภายในแม่พิมพ์ลูกศรนัน้ ให้ใช้เวลาใน
การทาลูกศรโดยรวมลดลง (S) โดยสรุปกระบวนการทา
ลูกศรจราจรหลังจากปรับลดขัน้ ตอนตามหลัก ECRS ดัง
รูปที่ 3

กลับ ไม่มมี าตรฐาน ตามเอกสารอ้างอิงหมายเลข 1 หน้า
38-40)

รูปที่ 1 มาตรฐานเครือ่ งหมายลูกศรบนผิวทาง (พบ.16)

3.2 วิ ธีการทาสัญลักษณ์ลูกศรบนพืน้ ถนน
เครื่องจักรทีใ่ ช้ทาเส้นและลูกศรแบ่งออกเป็ น 2 แบบ
ใหญ่ๆ ได้แก่ แบบธรรมดา (รถเข็น) และแบบขับเคลื่อน
ด้วยเครื่องยนต์ ส่วนสีทใ่ี ช้จะเป็ นสีเทอร์โมพลาสติก ซึง่ มี
ระยะเวลาในการแข็ง ตัว ที่อุณหภู มิ 32 องศาเซลเซีย ส
เท่ากับ 3 นาที [3-4] โดยเครื่องที่ใช้ทาสัญลักษณ์ลูกศร
นิยมใช้แบบธรรมดา ที่มีส่ว นประกอบหลัก 2 ส่ว น คือ
เครื่องต้มสี และปากไถ
จากการศึกษาวิธีการทาสัญลักษณ์ลูกศรจราจรบน
พืน้ ถนนบริเวณสีแ่ ยกหลักๆ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ลูกศรบริเวณแยกต่างๆ มีทงั ้ เหมือนกัน
และแตกต่ า งกัน แต่ มีส่ว นน้ อ ยที่มีรูป ร่ า งและขนาดไม่
เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ สนข. ก าหนด ผู้วิจ ัย จึง เลือ ก
ศึกษาวิธกี ารทาลูกศร “กลุ่มลาตัวตรง ชนิดให้รถตรงไป”
เท่ า นัน้ เนื่ อ งจากวิธีก ารท าลูก ศรกลุ่ ม นี้ สามารถน าไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ก ับ ลู ก ศรชนิ ด อื่น ๆ ได้ง่ า ยและลงทุ น น้ อ ย
พบว่า ส่วนใหญ่มวี ธิ กี ารทาลูกศรชนิดนี้ใกล้เคียงกัน คือ
เริม่ ต้นจากการวาดเส้นกรอบลูกศรลงบนพืน้ ถนน จากนัน้
นาแผ่นสังกะสีจานวน 2-5 แผ่น (ขึน้ อยู่กบั ความชานาญ
ของผูป้ ฏิบตั งิ าน) มาปูตามเส้นกรอบดังกล่าว แล้วตีเส้น
บริเ วณลาตัว จานวน 1-2 เส้น และส่ว นหัว จานวน 4-5
เส้น จะได้ลูกศรหนึ่งรูปโดยใช้เวลาประมาณ 20-45 นาที
โดยสรุปวิธกี ารทาลูกศรจราจรดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ขันตอนการท
้
าลูกศรจราจรบนพืน้ ทาง (เฉพาะส่วนหัว)

รูปที่ 3 ขัน้ ตอนการทาลูกศรจราจรบนพืน้ ทางหลังการปรับปรุง
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รูปที่ 6

3.4 การออกแบบและผลิ ตหุ่นจาลองอุปกรณ์ ช่วยทา
สัญลักษณ์ลูกศร
จากกระบวนการปรับ ลดขัน้ ตอนและเวลา ตาม
หลักการ ECRS พบว่า ควรผลิตแม่พมิ พ์ ให้มรี ูป ร่างและ
ขนาดของหัวลูกศรตามมาตรฐานทีต่ ้องการ สาหรับส่วน
ลาตัวนัน้ ทาให้มคี วามยาวเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้เป็ นแนว
อ้างอิงการร่วมศูนย์ของลาตัวและหัวลูกศรเท่านัน้ โดย
วาดเส้น และตัด เจาะแผ่ น เหล็ก หรือ แผ่ น สัง กะสีใ ห้เ ป็ น
แม่ พิม พ์ลูก ศร เพื่อ ใช้ปูบ นพื้น ถนนในครัง้ เดีย ว ซึ่ง ใน
งานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั เลือกทาหุ่นจาลองแม่พมิ พ์ลกู ศรในมาตรา
ส่วน 1:10 เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและต้นทุนการผลิต
ทีม่ ี จากการศึกษาพบว่า การใช้แม่พมิ พ์ลูกศร ดังรูปที่ 4
สามารถลดเวลาในการเตรียมเส้นกรอบลูกศรบนพืน้ ถนน
ได้เท่านัน้ โดยจะวางลาตัวของลูกศรบนแผ่นแม่พมิ พ์ให้
ทั บ เส้ น ล าตั ว ลู ก ศรบนพื้ น ถนนที่ เ ตรี ย มไว้ แต่ จ ะ
สังเกตเห็นว่าเฉพาะแม่พิมพ์ไม่สามารถช่วยลดเวลาใน
การทาสีหรือระบายสีหวั ลูกศรได้

รูปที่ 5 ตัวอย่างช่องเทสีทส่ี ามารถปรับขนาดช่องเทสีได้ บน
อุปกรณ์ช่วยทาสัญลักษณ์ลกู ศร ใช้ร่วมกับแม่พมิ พ์ลกู ศร

รูปที่ 6 ตัวอย่างแม่พมิ พ์ลกู ศรทีม่ อี ุปกรณ์สาหรับเกลีย่ สี

สาหรับการใช้งานแม่พมิ พ์ลูกศรดังรูปที่ 6 นัน้ เมื่อ
วางแม่พมิ พ์ให้เส้นลาตัวทับกันแล้ว จะเริม่ เทสีจากส่วน
ปลายของหั ว ลู ก ศรในปริ ม าณที่ เ หมาะสม จากนั ้น
ผู้ ป ฏิ บ ัติ ง านจะดัน แขนเกลี่ ย ของชุ ด เกลี่ ย สี ซึ่ ง จะมี
ลักษณะเป็ นบานพับที่สามารถกางออกเพื่อเกลี่ยสีให้ทวั ่
หัวลูกศร แล้วดึงกลับเมื่อเกลี่ยเสร็จ (ขณะเกลี่ยสามารถ
เลื่อนเทสีตามความยาวของส่วนหัวได้) อนึ่งผูป้ ฏิบตั งิ าน
สามารถเลือ กท าส่ว นหัว หรือ ลาตัว ของลูก ศรก่ อ นก็ไ ด้
เนื่ องจากส่ ว นล าตั ว ลู ก ศร จะใช้ ป ากไถขนาด 15
เซนติเมตร ตีเส้นตามความยาวมาตรฐานได้เลยทันที
3.5 แนวทางในการผลิ ต อุป กรณ์ ช่ว ยท าสัญ ลัก ษณ์
ลูกศรบนพืน้ ถนน
การพิจารณาทางเลือกว่าควรนาเสนอวิธีการผลิต
อุ ป กรณ์ ช่ ว ยท าสัญ ลั ก ษณ์ ลู ก ศรจราจรบนพื้ น ถนน
แนวทางใดน่ าจะเหมาะสมกว่าอีกแนวทางหนึ่ง นัน้ อาศัย
กลุ่ ม ตัว อย่ า งซึ่ง เป็ น นั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จานวน 30 คน ทดลองใช้หุ่นจาลองทัง้

รูปที่ 4 ตัวอย่างแม่พมิ พ์ลกู ศร ชนิดให้รถตรงไป

ดังนัน้ จึงออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการระบายสีหรือ
ช่ว ยท าสัญ ลัก ษณ์ ลูก ศร โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 แบบ คือ
แบบปรับขนาดของช่องเทสี และแบบไม่ปรับขนาดของ
ช่ อ งเทสี ซึ่ ง การปรับ ขนาดช่ อ งเทสี ท าได้ โ ดยการ
ออกแบบและผลิต ปากไถให้มีความกว้า งเท่ า กับความ
กว้างมากสุดของส่วนหัวลูกศร แล้วใช้คนั โยกหนึ่งอันปรับ
ความกว้างของช่องเทให้มขี นาดลดลงจากกว้างสุดไปหา
แคบสุด ตามลาดับ ดังรูปที่ 5 ส่วนการไม่ปรับขนาดของ
ช่ อ งเทสีนั น้ จะออกแบบและผลิต ให้ แ ม่ พิม พ์ ลู ก ศรมี
อุปกรณ์สาหรับเกลี่ยสีให้ทวส่
ั ่ วนหัวของลูกศร ซึง่ วิธนี ้ีจะ
อาศัยการปล่อยสีจากเครื่องต้มสีโดยตรง ไม่ใช้ปากไถ ดัง
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สองแบบ โดยให้ทาสีของหัวลูกศรลงบนแผ่นกระดาษด้วย
สีน้ ามันแทนสีเทอร์โมพลาสติก เนื่องจากงบประมาณไม่
เพียงพอ แต่สนี ้ามันมีขอ้ เสียคือแห้งช้า จึงทดสอบเฉพาะ
คุณสมบัติการระบายสีในช่องว่างของแม่พมิ พ์ลูกศรของ
อุปกรณ์ ช่วยทาสัญลักษณ์ ลูกศรเท่านัน้ จากนัน้ ให้กลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าวตอบแบบสอบถาม ได้ผลการพิจารณา
ทางเลือกดังตารางที่ 1

ลูกศร แล้วใช้คนั โยกหนึ่งอันปรับความกว้างของช่องเทให้
มีขนาดลดลงจากกว้างสุดไปหาแคบสุด และการไม่ปรับ
ขนาดของช่องเทสี จะออกแบบและผลิตให้แม่พมิ พ์ลูกศร
มีอุปกรณ์สาหรับเกลีย่ สีให้ทวส่
ั ่ วนหัวของลูกศร ซึง่ วิธนี ้จี ะ
อาศัยการปล่อยสีจากเครื่องต้มสีโดยตรง และไม่ใช้ปาก
ไถ จากนัน้ พิจารณาทางเลือกว่าควรนาเสนอวิธกี ารผลิต
อุ ป กรณ์ ช่ ว ยท าสัญ ลั ก ษณ์ ลู ก ศรจราจรบนพื้ น ถนน
แนวทางใดน่ า จะเหมาะสมกว่ า โดยใช้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง
จานวน 30 คน ทดลองใช้หุ่นจาลองทัง้ สองแบบ ทดสอบ
คุณสมบัตดิ ้านการระบายสีในช่องว่างของแม่พมิ พ์ลูกศร
พบว่า 80 % ของผูต้ อบแบบสอบถาม เลือกอุปกรณ์ช่วย
ทาสัญลักษณ์ลูกศรจราจรบนพื้นถนนแบบไม่ปรับขนาด
ช่องเทสี เนื่องจากติดตัง้ และใช้งานง่าย

ตารางที่ 1 ผลการเลือกอุปกรณ์ชว่ ยทาสัญลักษณ์ลกู ศร (คน)
แบบปรับขนาดของ แบบไม่ปรับขนาด
หัวข้อหลัก
ช่องเทสี
ของช่องเทสี
ผลิตง่าย
10
20
ติดตัง้ ง่าย
5
24
ใช้งานง่าย
15
24
เคลือ่ นย้ายง่าย
10
20

จากตาราง พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามจ านวน
80 % คิดว่าอุปกรณ์ช่วยทาสัญลักษณ์ลูกศรจราจรบนพืน้
ถนนแบบไม่ ป รับ ขนาดช่ อ งเทสีท่ีอ อกแบบและผลิ ต
แม่ พิม พ์ลู ก ศรให้มีอุ ป กรณ์ ส าหรับ เกลี่ย สีส่ ว นหัว ของ
ลูกศร ซึง่ อาศัยการปล่อยสีจากเครื่องต้มสีโดยตรง และไม่
ใช้ปากไถ เป็ นอุปกรณ์ ช่ว ยทาสัญลักษณ์ ลูกศรที่ติดตัง้
ง่ายและใช้งานง่ายกว่าอุปกรณ์ ช่วยทาสัญลักษณ์ลูกศร
แบบปรับขนาดของช่องเทสี

5. ข้อเสนอแนะ
1) การทาแม่พมิ พ์ลูกศร สามารถประยุกต์ใช้กบั หัว
ลูกศรได้ทุกชนิด (10 ชนิด)
2) การทาแม่พมิ พ์ลูกศรร่วมกับชุดเกลี่ยสี สามารถ
ประยุกต์ใช้กบั หัวลูกศรทุกแบบ แต่ต้องวางชุดเกลีย่ สีให้
ได้ตาแหน่งทีเ่ กลีย่ แล้วสีไม่ตดิ อยู่บนแม่พมิ พ์มากเกินไป
3) การทาแม่พมิ พ์ สามารถประยุกต์ใช้กบั ลูกศรทีม่ ี
ลาตัวลาดเอียงได้ แต่ตอ้ งแบ่งออกเป็ นสองส่วน เนื่องจาก
ลาตัว ของลูก ศรจะยาวกว่ า แผ่ น สัง กะสี แล้ว ใช้ป ากไถ
ขนาด 30 เซนติเมตร ตีเส้นบนแม่พมิ พ์ได้เลยทันที

4. สรุปผลและอภิ ปราย
การลดเวลาในการทาสัญลักษณ์ลูกศรบนพื้นถนน
ด้วยวิธกี ารลดขัน้ ตอน รวมขัน้ ตอน สลับขัน้ ตอน และทา
ให้ง่ายขึน้ ตามหลัก ECRS สามารถออกแบบและผลิต
แม่ พิม พ์ลูก ศรเพื่อ ช่ ว ยขจัด ขัน้ ตอนการวาดเส้น กรอบ
ลูกศรลงบนพื้นถนน และการปูแผ่นสังกะสีรอบรูปลูกศร
ลงได้ รวมถึ ง การผลิต อุ ป กรณ์ ช่ ว ยระบายสีห ัว ลู ก ศร
ภายในแม่ พิม พ์ลู ก ศรนั น้ จะช่ ว ยให้ก ารท าสัญ ลัก ษณ์
ลูกศรจราจรบนพืน้ ถนนง่ายขึน้ และใช้เวลาโดยรวมลดลง
เมื่อ ผลิต แม่ พิม พ์ลู ก ศรเสร็จ พบว่ า เฉพาะแม่ พิม พ์ไ ม่
สามารถช่วยลดเวลาในการทาสีหรือระบายสีหวั ลูกศรได้
จึง ออกแบบอุ ป กรณ์ ช่ ว ยในการระบายสีห รือ ช่ ว ยท า
สัญลักษณ์ ลูกศรขึ้น โดยแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ แบบ
ปรับขนาดของช่องเทสี เป็ นการออกแบบและผลิตปากไถ
ให้มีค วามกว้า งเท่ า กับ ความกว้า งมากสุด ของส่ ว นหัว
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดปริมาณงานเสียและเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตซ้า โดยเริม่ จากการศึกษา
ขัน้ ตอนการผลิตซ้า เก็บข้อมูลสัดส่วนงานเสียและประเภทของงานเสีย โดยใช้ Pareto Chart เป็ นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ จาก Pareto Chart พบว่า ปจั จุบนั สัดส่วนของเสียที่มคี วามสาคัญที่สุด คือ ของเสียเกี่ยวกับ DR
(Developer Roller) คิดเป็ น 39%ของปริมาณการผลิตและ PCR (Primary Charge Roller) คิดเป็ น 24% ของ
ปริมาณการผลิต จากการศึกษาสาเหตุทท่ี าให้เกิดของเสียคือ การทาความสะอาดยังไม่เป็ นมาตรฐานและอาศัย
ทักษะของพนักงานเป็ นหลัก ดังนัน้ เพื่อขจัดปญั หาเหล่านี้ ทางผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นากระบวนการทาความสะอาดของ
PCR และ DR โดยนาเครื่องจักรเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตซ้าแทนพนักงานอย่างน้อย 2 คนหรือเป็ นเงิน 32,000
บาท/เดือน หลังจากนาเครื่องจักรเข้ามาใช้เป็ นเวลา 3 เดือน พบว่า จานวนของเสียลดลง 10 % และสามารถลด
ค่าจ้างพนักงานได้ 2 คน หากซือ้ เครื่องจักร 300,000 บาท สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 10 เดือน
คาหลัก กระบวนการผลิตซ้า ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องทาความสะอาด การปรับสมดุลสายการผลิต
Abstract
The objective of this research is to reduce defects and increase efficiency in the remanufacturing process
of laser printer cartridges. First, the remanufacturing process was studied. The amount of defects and
their types were collected to construct the corresponding Pareto Chart. This chart suggested the priorities
of these defects, and it indicated that the main types of defects were DR (Developer Roller) about 39%
and PCR (Primary Charge Roller) about 24% of production. The study found that the cause of the
defects was due to a lack of the cleaning standard, and currently primarily depending upon the skills of
the operators. In order to overcome these causes, a cleaning machine applicable to the PCR and DR
cleaning processes was developed. By using this machine, the whole remanufacturing process required 2
fewer operators, or equivalent to 32,000 baht/month. The data showed that after the machine had been
used for 3 months, the defects were reduced by 10%. With this rate of saving on the wages, the 300,000
baht investment for developing and building this cleaning machine would be paid off in less than 10
months.
Keyword: Remanufacturing process, Laser printer cartridge, Cleaning machine, Line balancing
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1. บทนา

(Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และ การทาให้ง่าย
(Simplify) สามารถอธิบายหลักการได้ดงั นี้
- การกาจัด (Eliminate) หมายถึงการพิจารณาการ
ทางานปจั จุบนั และดาเนินการกาจัดหรือตัดขัน้ ตอนงานที่
ไม่จาเป็ น ซึ่งเป็ นความสูญเปล่าออกไป ได้แก่การผลิต
มากเกิน ไป การรอคอย การเคลื่อ นที่ /เคลื่อ นย้า ยที่ไ ม่
จาเป็ น การทางานทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ การเก็บสินค้าทีม่ าก
เกินไป การเคลื่อนย้ายทีไ่ ม่จาเป็ น และของเสีย
- การรวมกัน (Combine) เป็ นการลดการทางานที่
ไม่จาเป็ นลงโดยการพิจารณาว่าสามารถรวมขัน้ ตอนการ
ทางานให้ลดลงได้หรือไม่ เช่น จากเดิมเคยทา 5 ขัน้ ตอน
ก็รวมบางขัน้ ตอนเข้าด้วยกัน ทาให้ขนั ้ ตอนทีต่ อ้ งทาลดลง
จากเดิม การปฏิบตั งิ านก็จะสามารถทาได้เร็วขึน้ และลด
การเคลื่อนทีร่ ะหว่างขัน้ ตอนลงได้อกี ด้วย
- การจัดใหม่ (Rearrange) คือ การจัดขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงานใหม่เพื่อลดการเคลื่อนที่หรือการรอคอยที่ไม่
จาเป็ น เช่น ในกระบวนการดาเนินงาน หากทาการสลับ
ขัน้ ตอนที่ 2 กับ 3 ก่อนขัน้ ตอนที่ 2 จะทาให้ระยะทางการ
เคลื่อนทีล่ ดลงเป็ นต้น
- การทาให้ง่าย (Simplify) หมายถึง การปรับปรุง
การทางานให้ง่ายและสะดวกขึน้ โดยอาจจะออกแบบจิ๊ก
(jig) หรือ fixture เข้าช่วยในการทางานเพื่อให้การทางาน
สะดวกและแม่นยามากขึน้ ซึง่ สามารถลดของเสียลงได้จงึ
เป็ นการลดการเคลื่อนทีท่ ไ่ี ม่จาเป็ นและลดการทางานทีไ่ ม่
จาเป็ น [3]
2.4 ทบทวนวรรณกรรม
มัณยาภรณ์ ภูรปิ ญั ญาคุณและคณะ [3] ได้ศกึ ษา
วิธกี ารทางานการประกอบสินค้าประเภทก๊อกเดี่ยว (น้ า
เย็ น ) และปรับ ปรุ ง วิธี ก ารท างาน เพื่ อ ให้ ก ารผลิ ต มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยใช้หลักแนวคิด 5W1H มาใช้
ในการวิเคราะห์ขนั ้ ตอนการทางานแต่ละขัน้ ตอน และใช้
หลัก แนวคิด ECRS เพื่อหาแนวทางในการปรับ ปรุ ง
วิธกี ารทางาน ผลการศึกษาพบว่า เวลาในการประกอบ
สินค้าก่อนปรับปรุง เท่ากับ 3.24 นาที หลังปรับปรุงเวลา
ลดลงเหลือ 2.44 นาที และเมื่อศึกษาการจัดสมดุลการ
ผลิตใหม่พบว่า สามารถลดจานวนสถานีงานจาก 3 สถานี
เหลือ 2 สถานี และมีประสิทธิภาพสายการผลิตเพิม่ ขึน้
จาก 84.38% เป็ น 98.39% สาหรับ ประเสริฐ บุญศรี
จันทร์และคณะ[4] ได้ทาการลดของเสียในกระบวนการ

โรงงานในกรณี ศึกษานี้เป็ นโรงงานผลิตสินค้า
ประเภท Remanufacturing ตลับหมึกเลเซอร์ ในการวิจยั
ครัง้ นี้ ได้ศกึ ษากระบวนการผลิตตลับหมึก พบว่า ขัน้ ตอน
การผลิต ตลับ หมึ ก มีห ลายขัน้ ตอน เริ่ม จากการถอด
ชิน้ ส่วนของตลับหมึก ทาความสะอาดชิ้นส่วนที่สามารถ
นามาใช้งานได้และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่สามารถนามาใช้
งานได้ จากนัน้ นาไปเติมผงหมึก และเข้าสู่กระบวนการ
ประกอบตลับหมึก เมื่อประกอบเสร็จแล้วจะมีการทดสอบ
คุณภาพของตลับหมึก ซึ่งปญั หาที่พบหลายปญั หา เช่น
PCR dot, PCR dirty, Developer roller dirty,
Developer roller damage, Doctor Blade dirty, Doctor
Blade damage เป็ นต้น จากปญั หาทีก่ ล่าวข้างต้นมี
ผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ซึ่งทาให้สูญเสียเวลาใน
การท างาน และเนื่ องจากการแก้ไ ขชิ้น งานจ าเป็ นต้อ ง
ถอดชิ้น งานใหม่ ซึ่ง มีโอกาสที่ก่อให้เ กิด ความเสีย หาย
ระหว่างการถอดชิ้นงานเพื่อทาการแก้ไขได้ ดังนัน้ ทาง
ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดในการลดจานวนของเสียที่เกิดขึน้ จาก
กระบวนการผลิตและเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิตตลับหมึก ซึง่ ในงานวิจยั นี้ได้เลือกผลิตภัณฑ์รุ่น A,
B, C
2. ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
2.1 แผนภาพพาเรโต
แผนภาพพาเรโต เป็ นแผนภาพทีใ่ ช้จาแนกประเภท
ของข้อมูล (Data Stratification) รวมถึงการวิเคราะห์
ความมีเสถียรภาพของข้อมูลทีม่ กี ารจาแนกประเภทและมี
การสะสมตามเวลาโดยแผนภาพดังกล่าวจะใช้แสดงถึง
หลักการของพาเรโต [1]
2.2 แผนภาพสาเหตุและผล
แผนภาพสาเหตุและผลหรือแผนภาพก้างปลา (Fish
Bone Diagram) เป็ นแผนภาพทีใ่ ช้แสดงถึงความสัมพันธ์
ั หาที่ พิ จ ารณา โดย
ระหว่ า งสาเหตุ แ ละผลของป ญ
แผนภาพดัง กล่ า วจะได้ม าจากการก าหนดหัว ข้ อ ของ
ปญั หาที่ชดั เจนแล้วจึงทาการระดมสมองเพื่อหาสาเหตุ
อย่างเป็ นระบบ [2]
2.3 หลักการ ECRS
ECRS เป็ นหลักการที่ใช้สาหรับการปรับปรุงงาน
ประกอบด้ ว ย การก าจัด (Eliminate) การรวมกัน
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ผลิต สายล็อ คประตู ร ถยนต์ ข องอุ ต สาหกรรมยานยนต์
พบว่าปญั หาหลักคือ การใช้อุปกรณ์เป่าลมไม่สม่ าเสมอ
และพนักงานปฏิบตั งิ านไม่ถูกต้อ ง แนวทางแก้ไข ได้แก่
จัด ท าชุด อุ ป กรณ์ เ ป่าลมอัต โนมัติ จัด ท ามาตรฐานการ
ทางานทีถ่ ูกต้องและฝึ กอบรมพนักงาน ผลการวิจยั พบว่า
สามารถลดของเสีย ได้ 100 เปอร์เ ซ็น ต์สามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 8,170 บาทต่อเดือนหรือ 98,040
บาทต่อปี ในขณะที่ ณัฐวิทย์ เพชรานนท์และคณะ [5] ได้
ดาเนินการศึกษาเพื่อลดปริมาณการเกิดลักษณะบกพร่อง
ของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า
โดยใช้เทคนิคการควบคุมกระบวนการด้วยหลักการทาง
สถิติ คือ วิธกี าร 7QC จากผลงานวิจยั พบว่าการเกิด
ลักษณะบกพร่องบนตัวอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์แผงวงจร
ไฟฟ้า ลดลงเป็ น 2,339.3 DPPM เฉลีย่ ต่อเดือนในช่วง
เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการด าเนิ น การและข้ อ มู ล ลั ก ษณะบกพร่ อ งของ
ผลิตภัณฑ์ก่อนการดาเนินการ และ วิสนั ชารี [6] ก็ได้ทา
การเพิม่ ผลผลิตของกระบวนการประกอบมอเตอร์พดั -ลม
เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทางานล่วงเวลาของ
พนั ก งาน โดยใช้ห ลัก การการสมดุ ลสายการผลิต และ
หลักการการศึกษาการทางาน ได้พบว่าปจั จัยทีส่ ่งผลต่อ
ปญั หามากที่สุดจะมีอยู่ 2 ปจั จัย คือ มีช้นิ งานรอเข้าสู่
กระบวนการ และไม่มมี าตรฐานในการทางาน จากผลการ
ปรับปรุงสามารถเพิม่ กาลังการผลิตให้กบั กระบวนการได้
ถึงร้อยละ 23.19 และ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั
กระบวนการได้ถงึ ร้อยละ 19.28
จากการศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมา ทางผู้วิจยั เห็นว่า
สามารถนาทฤษฎีของงานวิจยั มาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั
ฉบับนี้โดยใช้แผนภาพสาเหตุและผลเป็ นเครื่องมือในการ
ั หาและประยุ ก ต์ ห ลัก การ ECRS เป็ น
วิเ คราะห์ป ญ
เครื่องมือในการแก้ไขปญั หา

เริ่ม จากการแยกชิ้น ส่ ว น ท าความสะอาด ตรวจสอบ
ชิ้นส่วนที่สามารถใช้งานได้หรือต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่
เติม ผงหมึก ประกอบชิ้น ส่ ว น ตรวจสอบคุ ณ ภาพงาน
พิมพ์ และบรรจุใส่ถุง Zip bag หลังจากใส่ถุงZip bag แล้ว
จะมีการสุม่ ตรวจงานอีกครัง้ แสดงดังรูปที่ 1
ตลับหมึก แ้ ล้ว
คัดแยกประเภ และรุน
แยก นส
ิ วน
ตรวจส บคุ ภาพ

ม่ า่ น

า่ น
เตรียม นส
ิ วน

ตรวจส บคุ ภาพ

ม่ า่ น

า่ น
เติมผงหมึก

ตรวจส บคุ ภาพ

ม่ า่ น

า่ น
ประก บตลับหมึก

ตรวจส บคุ ภาพ

ม่ า่ น

า่ น
บรรจุ ส Zip bag

Product
Audit

Disassembly
check
Life test

บรรจุตลับหมึก สกล ง

สง ก

รูปที่ 1 กระบวนการผลิตตลับหมึก

ขัน้ ตอนในการประกอบงานก่อนทาการปรับปรุงเป็ น
ดังนี้ เมื่อมีตลับหมึกเข้ามาจะทาการถอดชิน้ ส่วนของตลับ
หมึกจากนัน้ ทาความสะอาดโดยการเป่าชิน้ งาน เมื่อผ่าน
การเปา่ แล้วจะมาตรวจสอบชิน้ ส่วนฮอปเปอร์,เฮ้าส์ซงิ่ และ
ทาความสะอาดชาร์จเบลด,PCR, Developer roller
จากนัน้ นาฮอปเปอร์ท่ผี ่านการตรวจสอบมาติดซีล วาง
ชิน้ ส่วนใหม่ และเติมผงหมึก จากนัน้ ทาการประกอบเฮ้าส์
ซิง่ ประกอบชิน้ ส่วนดัมมี่ (ดัมมีจ่ ะใช้ทดสอบคุณภาพของ
ชาร์จเบลดและDeveloper roller) พร้อมทัง้ ประกอบตัว
งานและน าเข้า เครื่องเทส ตรวจสอบคุณภาพงานพิม พ์
พร้อมทัง้ ถอดชาร์จเบลดและDeveloper rollerเป่าท า

3. ระเบียบวิ ธีวิจยั
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลประเภทของเสีย
ของผลิ ตภัณฑ์ที่ศึกษา
ในการศึ ก ษาวิ จ ั ย ครั ้ง นี้ ได้ วิ จ ั ย ในส่ ว นของ
กระบวนการผลิตตลับหมึก รุ่น A, B, C เพื่อลดปริมาณ
งานเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต และเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทางาน ซึง่ ขัน้ ตอนของกระบวนการผลิตตลับหมึกจะ
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ตารางที1่ สัดส่วนของเสียทีเ่ กิดขึน้ ของผลิตภัณฑ์ ช่วงเดือน
กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2557 (ต่อ)
Defect
สัดส่วนของเสีย
Miscellaneous
5.86%
PCR Dirty
5.80%
Charging Blade Dirty
5.65%
OPC- Contact
4.94%
Developer roller damage
3.00%

ความสะอาด จากนัน้ น าชิ้นส่ว นเหล่ า นี้ ไปประกอบกับ
ฮอปเปอร์ และนาฮอปเปอร์กบั เฮ้าส์ซิ่งมาประกอบเข้า
ด้วยกัน ติดชิปและแพ็คงาน แสดงในรูปที่ 2

จากสัดส่วนของเสียทีเ่ กิดขึน้ ทางผูว้ จิ ยั ได้จดั ลาดับ
ความสาคัญโดยใช้แผนผังพาเรโตเป็ นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ พบว่า ปญั หาหลักคือ Developer roller dirty
ปญั หารองลงมาคือ PCR Dot แสดงดังรูปที่ 3

Post Test Defect 2014

รูปที่ 3 แผนผังพาเรโต
รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการประกอบงานก่อนปรับปรุง

3.2 การประเมิ นและวิ เคราะห์หาสาเหตุ
ั หาข้า งต้ น ต่ อ มาจะท าการ
จากการประเมิ น ป ญ
วิเคราะห์ปญั หาโดยใช้แผนผังก้างปลาเพื่อหาสาเหตุ ท่ี
แท้จริงของปญั หา แสดงดังรูปที่ 4

ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2557 ได้ทา
การรวบรวมข้อมูล สัดส่วนของเสียทีเ่ กิดขึน้ แสดงดัง
ตารางที1่
ตารางที่ 1 สัดส่วนของเสียทีเ่ กิดขึน้ ของผลิตภัณฑ์ ช่วงเดือน
กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2557
Defect
สัดส่วนของเสีย
Developer Roller Dirty
39.31%
PCR- Dot
24.54%
OPC- Dot
10.90%
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Environment

Material
พน สกปรก
ี

3 ด้านวัสดุทาความสะอาด พบว่าพนักงานใช้วสั ดุ
ทาความสะอาดที่สกปรกมาทาความสะอาดซ้าส่งผลให้
ชิน้ งานไม่สะอาด
4 ด้านสภาพแวดล้อม พบว่าพืน้ ทีใ่ นการทางานไม่
สะอาด ส่งผลให้ชน้ิ งานไม่สะอาด
จากสาเหตุ ด ัง กล่ า ว ทางผู้วิจ ัย จึง ได้ท าการขจัด
ั
ปญหาด้วยการพัฒนาอุปกรณ์ในการทาความสะอาดโดย
ใช้หลัก ECRS เข้ามาช่วยในการพัฒนา เพื่อสร้างความ
เป็ นมาตรฐานในการท างาน โดยลักษณะการทาความ
สะอาดจะมีรูปแบบทาความสะอาดตามคู่มือปฏิบตั ิงาน
ซึ่ง การพัฒ นาอุ ป กรณ์ ท าความสะอาดมีฟ งั ก์ ช ัน การ
ทางานดังนี้
1 เมื่อกดปุ่มเริม่ ทางานจะมีระบบนิวเมติกส์ในการ
จับชิน้ งาน
2 มอเตอร์จะเลื่อนชิ้นงานไปยังตาแหน่ งเริ่มท า
ความสะอาด
3 เมื่อถึงตาแหน่ งเริม่ ทาความสะอาดมอเตอร์จะ
หมุนตัวชิน้ งาน
4 .ใช้กระบอกสูบเลื่อนวัสดุทาความสะอาดเข้ามา
พร้อมฉีดน้าหรือน้ายาตามเงื่อนไขทีไ่ ด้กาหนดไว้
5 มอเตอร์จะเลื่อนตัวชิ้นงานไปทางด้านซ้ายของ
เครื่อง
ในการทาความสะอาดแต่ละรอบจะมีการเลื่อนวัสดุ
ทาความสะอาดเสมอ ซึ่งลักษณะเครื่องทาความสะอาด
แสดงดังรูปที่ 6 ส่วนพนักงานจะมีหน้าที่ Load/unload
ชิน้ งานและยังสามารถทากิจกรรมอื่นๆได้อกี ขณะทีเ่ ครื่อง
ทางาน

ว้ สั ดุ ไมี สะ าด
มีการนาวัสดุมา ้ า
วัสดุ ี ้ าความสะ าด

พน ี างาน

PCR ละ Developer Roller
ม่สะอาด

เวลาพักน้ ยเกินไป มีปญั หาปวดข้ ม
สุขภาพ

ง้ านลาบาก
ไม าตามคม างาน

ไมมี กั ะ นการ างาน
มีการเปลียนพนักงานบ ย

ไมตัง จ นการ างาน
ไมมีแรงจง จ นการ างาน

Man

เคร งม ไมเหมาะสม
กับการ างาน
เกิดความเม ยล้า
ไม กต้ งตามหลักการย าสตร์

Machine

รูปที่ 4 แผนผังก้างปลาหาสาเหตุทท่ี าให้เกิดของเสีย

สาเหตุหลักทีท่ าให้ PCR และ Developer roller ไม่
สะอาดแบ่งออกเป็ น 4 ด้านคือ
1 ด้า นพนัก งาน พนัก งานไม่ ป ฏิบ ัติต ามคู่มือ การ
ทางานเนื่องจากพนักงานมีความถนัดไม่เหมือนกัน และ
ไม่มที กั ษะในการทางาน ส่งผลให้ชน้ิ งานไม่สะอาดและ
เกิดข้อบกพร่องต่อตัวงาน
2 ด้านเครื่องมือ เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการทา
ความสะอาดไม่เหมาะสมต่อการทางานส่งผลให้พนักงาน
เกิดความเมื่อ ยล้า เพราะพนักงานต้องท าความสะอาด
จานวน 600 – 700 ชิน้ ต่อวัน อีกทัง้ พนักงานต้องหมุน
ชิน้ งานเพื่อทาความสะอาดทาให้พนักงานปวดข้อมือ ซึ่ง
ลัก ษณะเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ท าความสะอาดและวิธีท าความ
สะอาดแสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 6 เครือ่ งทาความสะอาด PCR และ Developer roller

รูปที่ 5 Jig และวิธที าความสะอาด PCR
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4. ผลการศึกษา
4.1 แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
เป้าหมายของการดาเนินแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
คือการกาหนดสัดส่วนของเสียประเภท Developer roller
dirty ให้ลดลงจากเดิมเฉลีย่ 39% เป็ น 29% ประเภท
PCR dot ให้ลดลงจากเดิมเฉลีย่ 24% เป็ น 14% ประเภท
PCR dirty ให้ลดลงจากเดิมเฉลี่ย 6% เป็ น 3% ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน โดยใช้แนวความคิดการทาให้เป็ น
มาตรฐาน
4.2 ผลการดาเนิ นการตามแนวทางการปรับปรุง
จากการดาเนินการปรับปรุงโดยนาเครื่องมือเข้ามา
ใช้ใ นการผลิต ระหว่ า งเดือ น ธัน วาคม 2557 ถึง เดือ น
กุมภาพันธ์ 2558 สัดส่วนของเสีย แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 3 สัดส่วนของเสียทีเ่ กิดขึน้ ของผลิตภัณฑ์ ก่อนปรับปรุง
และหลังปรับปรุง (ต่อ)
สัดส่วนของเสีย
Defect
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
OPC- Contact
4.94%
7.40%
Developer roller
3.00%
2.00%
damage

กราฟเปรี ยบเทียบสัดส่ วนของ
เสียก่ อนและหลังปรั บปรุ ง

ตารางที่ 2 สัดส่วนของเสียทีเ่ กิดขึน้ ของผลิตภัณฑ์ ช่วงเดือน
ธันวาคม 2557 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2558
Defect
สัดส่วนของเสีย
Developer Roller Dirty
17.33%
PCR- Dot
11.38%
OPC- Dot
17.90%
Miscellaneous
21.15%
PCR Dirty
2.73%
Charging Blade Dirty
20.11%
OPC- Contact
7.40%
Developer roller damage
2.00%

สัดส่วนของเสีย ก่อนปรับปรุ ง

สัดส่วนของเสีย หลังปรับปรุ ง

รูปที่ 7 กราฟเปรียบเทียบสัดส่วนของเสียก่อนและหลังปรับปรุง

จ า ก ผ ล กา ร ป รั บ ป รุ ง พ บ ว่ า ป ัญ ห า ป ร ะ เ ภ ท
Developer roller dirty ลดลงเฉลีย่ 22% ประเภท PCR
dot ลดลงเฉลีย่ 13% ประเภท PCR dirty ลดลงเฉลีย่ 3%
หลังจากทาการปรับปรุงทางผูว้ จิ ยั ได้เสนอแนวทาง
ในการจัดสายการผลิตใหม่โดยนาเครื่องมือทีไ่ ด้ประดิษฐ์
ขึน้ มาใช้ร่วมด้วย โดยจะนาเครื่องมือเข้าไปใช้ในตาแหน่ ง
ประกอบเฮ้าส์ซิ่งและประกอบดัมมี่ และลดพนักงานทา
ความสะอาดPCR, Developer rollerและพนักงานวาง
ชิน้ ส่วนใหม่ แสดงดังรูปที่ 8
ในปจั จุบนั สถานี งานในสายการผลิตเดิมมีจานวน
15สถานี จากผลการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อนาเครื่องเข้ามา
ใช้ในสายการผลิตจานวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่อง
ท าความสะอาด PCR และเครื่อ งท าความสะอาด
Developer roller ส่งผลให้สถานีงานลดลง 2 สถานี และ
สามารถลดพนัก งานได้ จานวน 2 คน หรือ เป็ น เงิน
32,000 บาท/เดือน หากซื้อเครื่อ งจัก ร 300,000 บาท
สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 10 เดือน

เมื่อท าการเปรียบเทีย บสัด ส่วนของเสีย ก่อ นการ
ปรับปรุงและหลังการปรับปรุงแสดงในตารางที่ 3 และรูป
ที่ 7 แสดงกราฟเปรียบเทียบสัดส่วนของก่อนและหลัง
ปรับปรุง
ตารางที่ 3 สัดส่วนของเสียทีเ่ กิดขึน้ ของผลิตภัณฑ์ ก่อนปรับปรุง
และหลังปรับปรุง
สัดส่วนของเสีย
Defect
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
Developer Roller Dirty
39.31%
17.33%
PCR- Dot
24.54%
11.38%
OPC- Dot
10.90%
17.90%
Miscellaneous
5.86%
21.15%
PCR Dirty
5.80%
2.73%
Charging Blade Dirty
5.65%
20.11%
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ผลิตและจัดส่งสินค้าให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อีกทัง้
สร้างรูปแบบการทาความสะอาดให้เป็ นมาตรฐานได้ ซึ่ง
ง่ายต่อการใช้งานของพนักงาน
2 ด้านต้นทุนการผลิต เนื่องจากการนาเครื่องจักร
เข้ามาใช้สามารถลดจานวนพนักงานได้จานวน 2 คน ซึง่
ช่วยลดค่าจ้างแรงงาน
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึก ษาทางผู้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะคือ ควรมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานร่วมกับเครื่องจักร ใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รุ่ น อื่ น ๆด้ ว ย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
กระบวนการผลิต และมีการทาแผนบารุงรักษาเครื่องจักร
เพิม่ เติม เพื่อลดการ Breakdown ของเครื่อง ซึง่ หากเกิด
เครื่อง Breakdown จะส่งผลกระทบต่อสายการผลิตเมื่อ
นาเครื่องจักรเข้ามาใช้ในสายการผลิตเต็มรูปแบบ
เอกสารอ้างอิ ง
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ปริญญานิพนธ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า สต ร์ แ ละ สถ า ป ัต ย ก ร ร ม ศ า สต ร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
[2] พิพฒ
ั น์พงศ์ ศรีชนะและคณะ. 2555. การลดของเสีย
ในกระบวนการผลิตอิฐบล็อก กรณีศกึ ษาบริษทั มาหา
อาณาจักร จากัด. ปญั หาพิเศษ สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี.
[3] มัณยาภรณ์ ภูริปญั ญาคุณ. 2556. การปรับปรุง
ั หา
ประสิท ธิภ าพในสายการประกอบก๊ อ กน้ า . ป ญ
พิเศษอุตสาหกรรม ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี แ ละการจั ด การอุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[4] ประเสริฐ ศรีบุญจันทร์. 2556. แนวทางการลดของเสีย
ั หา
ในกระบวนการผลิต สายล๊ อคประตู รถยนต์. ป ญ
พิเศษอุตสาหกรรม ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี แ ละการจั ด การอุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[5] ณัฐวิทย์ เพชรานนท์และคณะ. 2556. การลดลักษณะ
บกพร่ อ งในกระบวนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้ า.

รูปที่ 8 ขัน้ ตอนการประกอบงานหลังปรับปรุง

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
การดาเนินการตามแนวทางการปรับ ปรุง เพื่อลด
ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตตลับหมึกผลิตภัณฑ์
รุ่น A, B, C ระหว่างเดือน ธันวาคม 2557 ถึง เดือน
กุมภาพันธ์ 2558 ประมาณ 15% – 20% ซึง่ ลดลงได้ตาม
เป้าหมาย
การศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริษัท
ตัวอย่างใน 2 ด้านหลัก คือ
1 ด้านการดาเนินการผลิต ปริมาณของเสียทีล่ ดลง
สามารถปรับปรุง ประสิท ธิภาพด้านการผลิตได้มากขึ้น
เท่ า กับ เป็ น การช่ ว ยลดการสู ญ เสีย ระยะเวลาในการ
ดาเนินการผลิตอีกครัง้ โดยไม่จาเป็ น สามารถดาเนิ นการ
568

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
[6] วิส ัน ชารี. 2550. การเพิ่ม ผลผลิต ของสายการ
ประกอบมอเตอร์ พ ัด ลม. โครงงานค้ น คว้ า อิ ส ระ
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต ภาควิชาวิศวกรรม
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บทคัดย่อ
การทดสอบด้วยการพินจิ เป็ นวิธกี ารทดสอบโดยไม่ทาลายทีม่ กี ารใช้มากทีส่ ดุ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธอี ่ืน ถึงแม้เป็ น
วิธที ใ่ี ช้เครื่องมือไม่มากนักแต่สภาวะการทดสอบเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งคานึงถึงเป็ นอย่างมาก ในงานวิจยั นี้เพื่ออธิบายถึงตัว
แปรทีม่ ผี ลกระทบต่อผลการทดสอบด้วยการพินิจซึง่ ได้แก่ ความสว่างของแสง มุมมองทีต่ ่างกัน ระยะความห่าง
ของชิน้ งานจากสายตา รวมถึงลักษณะปรากฏของชิน้ งานทีเ่ ป็นชิน้ งานเชื่อมประกอบขึน้ จากเหล็กและทีห่ ล่อจากเร
ซิน่ ในงานวิจยั ศึกษาจากการสร้างรอยความไม่ต่อเนื่องชนิดต่างๆโดยใช้เทคนิคและความรูท้ างทฤษฎีเพื่อสร้างให้
เกิดรอยความไม่ต่อเนื่องทีเ่ สมือนจริงในงานเชื่อมรวม 6 ชนิด ได้แก่ รอยร้าว โพรงอากาศ รอยกัดขอบ ความสูง
ของแนวเชื่อมทีผ่ ดิ ปกติ การซึมลึกไม่สมบูรณ์ทฐ่ี าน การเว้าทีฐ่ าน ได้ทดลองปรับส่วนผสมและสีของเรซิ่นเพื่อให้
ชิน้ ทีห่ ล่อจากเรซิน่ มีความเหมือนกับชิน้ งานต้นแบบทีท่ าจากเหล็กมากทีส่ ดุ หลังจากนัน้ ทดสอบตัวแปรต่างๆกับ
บุคลากรทีผ่ ่านการตรวจสายตา และผ่านการฝึ กอบรมด้านการตรวจพินจิ มาแล้ว โดยศึกษาผลของความสามารถใน
การตรวจพบรอยความไม่ต่อเนื่อง ได้ทาการปรับขนาดความสว่างออกเป็ นระดับต่างในช่วง 60-1,250 ลักซ์ ปรับ
มุมมองทีก่ ระทากับระนาบชิน้ งาน และ ระยะห่างจากสายตาจนถึงมุมมองทีร่ ะยะ 19-60 นิ้ว จากผลการวิจยั พบว่า
รอยความไม่ต่อเนื่องทีส่ ร้างขึน้ มาบนชิน้ งานมีความเสมือนจริง ชิน้ งานทีห่ ล่อจากเรซิน่ มีลกั ษณะรูปร่างเหมือนกับ
ชิน้ งานเชื่อมโลหะต้นแบบ ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างชิน้ งาน อีกทัง้ ชิน้ งานเรซิน่ มีน้าหนักเบาและไม่เป็ น
สนิม สาหรับการทดสอบพารามิเตอร์พบว่าความสว่างของแสงไฟทีส่ ามารถมองเห็นรอยความไม่ต่อเนื่องทีม่ ขี นาด
ใหญ่อยู่ในช่วง 250 ลักซ์ และมองรอยความไม่ต่อเนื่องทีม่ ขี นาดเล็กได้ครบทีค่ วามสว่างที่ 1,000 ลักซ์ มุมที่
มองเห็นรอยความไม่ต่อเนื่องคือทีไ่ ม่ต่ากว่า 30 องศากับแนวระนาบชิน้ งาน และสามารถมองชัดขึน้ เมื่อมองตัง้ ฉาก
กับชิน้ งาน ระยะการมองทีส่ ามารถมองเห็นรอยความไม่ต่อเนื่องทีม่ ขี นาดเล็กได้ดคี อื อยู่ในช่วงประมาณ 19-24 นิ้ว
ประโยชน์ของงานวิจยั นี้ทาให้ทราบเทคนิคในการเชื่อมทีท่ าให้เกิดรอยความไม่ต่อเนื่องตามต้องการ สามารถสร้าง
ชิน้ งานทีท่ าจากเรซิน่ ทีเ่ หมาะกับการใช้เป็ นชิน้ งานสาหรับฝึกความสามารถของบุคลากร และแสดงค่าสภาวะต่างๆ
ทีเ่ หมาะสมในการทดสอบ
คาหลัก การตรวจพินิจ/การสร้างรอยความไม่ต่อเนื่องแบบพืน้ ผิว/แบบหล่อจากเรซิน่ /ตัวแปรของการตรวจพินิจ
Abstract
Visual Testing (VT) is the most often implemented Nondestructive testing method. The method hardly
used specific equipment but it needs high considerable amount of testing conditions. This research
presents various parameters affected on VT which are luminous existence, vision angle, vision distance
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and the appearance of weld specimens made of metal and resin. Six discontinuity types which are
crack, porosity, undercut, excessive reinforcement, incomplete penetration and root concavity were built
in weld joint based on welding technique and knowledge. The composition and color tone of resin were
varied to obtain the similar specimen compare to weld metal. After that the visual parameters were tested
by trained operators in term of the detection ability of the discontinuities. The luminous intensity was
varied from 60-1,250 lux. The vision angle was adjusted and the vision distance was changed between
19-60 inches. The results found that the resin specimen is similar in shape to the prototype weld metal.
Its benefit is cost reduction, in addition its light weight and no corrosion. From the visual parameter tests,
it was found that the big size discontinuity can be detected under 250 lux while the small size can be
seen under 1,000 lux. The visual angle can be inspected the discontinuity is 30 degree. It was clearly
detected at the normal angle. The visual distance between 19-24 inches is the proper distance to
discover the flaw. The benefits of this research are to exhibit the welding technique to build the
discontinuity in weld joint and the way to make the resin specimen to use as the VT training specimen.
Finally the proper visual inspection parameters were identified.
Keyword: Visual testing/ building of surface discontinuity/resin mold/visual testing parameter
1. บทนา
ในการฝึ กอบรมผูต้ รวจสอบคุณภาพงานเชื่อมและการ
ตรวจสอบแบบไม่ทาลายโดยวิธกี ารตรวจพินิจ ต้องใช้
เวลาฝึ กอบรมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ชัวโมงตาม
่
มาตรฐานของสมาคมวิศ วกรรมแห่ ง อเมริก า ASME
B31.1 [1] และของ ASME SEC V [2] ซึง่ การฝึกอบรม
ต้องมีการทดสอบวัดผลการฝึกอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิและต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละแปด
สิบของเวลาในการการฝึ กอบรมทัง้ หมด การฝึ กอบรม
ผูต้ รวจสอบคุณภาพงานเชื่อม จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ต้องมี
ชิน้ งานสาหรับสอบภาคปฏิบตั เิ พื่อให้สามารถระบุได้ว่า
ชิ้นงานนัน้ มีรอยบกพร่อง(Defect) อะไรบ้างในงาน
เชื่อมนัน้ ๆ ชิน้ งานสาหรับใช้ในการฝึ กอบรมต้องสังซื
่ อ้
และน าเข้ า มาจากต่ า งประเทศและมีร าคาสู ง มาก
เนื่องจากการสร้างรอยความไม่ต่อเนื่องต้องทาให้ได้
เหมือนจริงมากที่สุดและที่สาคัญ รอยความไม่ต่อเนื่อง
หรือที่นิยมเรียกว่า รอยบกพร่ องนัน้ ต้องมีขนาดและ
รูปร่ างที่อยู่ระหว่า งเกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐาน
ต่ า งๆด้ า นการทดสอบโดยไม่ ท าลาย ในอดีต มี
งานวิจยั การสร้างรอยบกพร่องชนิดรอยร้าวที่มองไม่
เห็นด้วยตาเปล่า แต่จะมองเห็นได้เมื่อใช้วธิ ที ดสอบโดย
ไม่ทาลายแบบพืน้ ผิว การสร้างใช้เทคนิคทีแ่ ตกต่างกัน
เช่น การใช้ลวดเชื่อมที่มคี ่าความต้านแรงดึง (Tensile

Strength) แตกต่ า งกัน และท าการเชื่อ มชิ้น งานด้ว ย
กระบวนการเชื่อ มอาร์ค โลหะ[3] หรือ ใช้วิธีก ารเติม
ลวดทองแดงเข้า ไปในรอยเชื่อ มเพื่อ ท าให้ เ กิด การ
แตกร้า วในขณะเกิด การเปลี่ย นแปรงโครงสร้า งจาก
ของเหลวเป็ น ของแข็ง (Solidification Crack) [4]
นอกจากนัน้ ได้มคี วามพยายามที่จะสร้างแม่พมิ พ์เพื่อ
หล่ อ ชิ้น งานที่ท าจากเรซิ่น โดยเลือ กชิ้น งานที่มีร อย
บกพร่องแบบพืน้ ผิว เพื่อให้ชน้ิ งานมีน้าหนักเบาและไม่
เป็ นสนิม [5]
ในงานวิจยั นี้แสดงการสร้างรอยบกพร่องแบบพืน้ ผิวที่
สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจานวน 6 ชนิด สร้างแบบ
หล่อทีท่ าจากซิลโิ คนเพื่อสร้างชิน้ งานทีเ่ ป็ นเรซิน่ พร้อม
ทัง้ เปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ทาจากโลหะ จากนัน้ ท า
การทดสอบตัวแปรต่างๆ ซึง่ ได้แก่ ความสว่างของแสง
ไฟ ระยะและมุมของการมองของการทดสอบ
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หลัง จากได้ช้ิน งานต้น แบบเพื่อท าแม่ พิม พ์แ ล้วก็ม าถึง
ขัน้ ตอนสาคัญในการสร้างแม่พมิ พ์ โดยเริม่ จากการเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆในการสร้าง หลังจากนัน้ ก็เริม่ ทาสาร
ป้องกันการติดแน่ นของซิลิโคนลงบนผิวชิ้นงานทัง้ สอง
ข้าง จากนัน้ ผสมยางซิลโิ คน ERASTOSIL N4503 กับ
น้ายาเร่งการแข็งตัว ทาไห้ทวชิ
ั ่ น้ งานต้นแบบทิง้ ไว้ปล่อย
ไห้แห้งประมาณ 3-4 ชัวโมง
่
ทาการผสมปูนพลาสเตอร์
เพื่อหล่ อทับลงบนยางซิลิโ คนปล่อ ยไห้แ ห้งประมาณ 1
ชัวโมงจากนั
่
น้ ทาการแกะปูนพลาสเตอร์และยางซิลโิ คน
ออกจากชิน้ งานต้นแบบโดยทาการแกะแบบหล่อแม่พมิ พ์
ทัง้ สองด้านก็จะได้แม่พมิ พ์ทพ่ี ร้อมสาหรับการหล่อเรซิน่
2.3 ตัวแปรที่มีผลต่อการตรวจพิ นิจ
การทดสอบโดยวิธกี ารตรวจพินิจ หรืออาจเรียกว่า การ
ทดสอบด้วยสายตา เป็ นการทดสอบโดยใช้ตาเปล่าหรือใช้
อุ ป กรณ์ อ่ื น ๆ ช่ ว ย เช่ น แว่ น ขยาย ใช้ ท ดสอบที่
ผิวชิน้ งานและมักทาก่อนการทดสอบโดยไม่ทาลายวิธอี ่นื
ๆ บ่ อ ยครัง้ ที่ ช้ิ น งานถู ก ตั ด สิน เป็ น ของเสีย ด้ ว ยการ
ทดสอบโดยวิธีการตรวจพินิจ ตัวแปรที่สาคัญในการ
ตรวจสอบหารอยบกพร่องทีส่ าคัญได้แก่
2.3.1 ความสว่าง (luminous existence) ความสว่างที่
ใช้ขน้ึ อยู่กบั ขนาดของรอยความไม่ต่อเนื่องทีต่ ้องการหา
รอยความไม่ต่ อเนื่องขนาดเล็กควรใช้ความสว่างไม่ต่ า
กว่า 1000 ลักซ์[6] ความสว่างหาได้จากสมการหาได้จาก
สมการ

2.1.1 รอยแตกร้าว (Crack) ใช้กระบวนการเชื่อมอาร์ค
ใต้ฟลัค(Submerge
๊
Arc Welding: SAW) [6] เลือกใช้
ชิ้น งานเป็ น เหล็ก แผ่ น เพรท โดยใช้ เ ทคนิ ค การเติ ม
ลวดทองแดงเข้าไปในขณะทาการเชื่อมชิ้นงาน เพื่อให้
เกิดการแตกร้าวบริเวณพืน้ ผิวชิน้ งานโดยอาศัยหลักของ
ส่ ว นผสมทางเคมี ข องลวดทองแดง ซึ่ ง มี อ ั ต ราการ
หลอมเหลวและมีอตั ราการเย็นตัวไม่เท่ากันทาให้เกิดการ
แตกร้ า วในขณะเกิด การเปลี่ย นแปรงโครงสร้ า งจาก
ของเหลวเป็ นของแข็ง(Solidification Crack) ปริมาณการ
แตกร้าวขึน้ อยู่กบั ปริมาณของลวดทองแดงทีเ่ ติมเข้าไป
2.1.2 โพรงอากาศ (Porosity) เลือกใช้กระบวนการ
เชื่อมติก(Gas Tungsten Arc Welding : GTAW) เลือก
ชิน้ งานเป็ นท่อขนาด 6 นิ้ว โดยใช้เทคนิคการปรับอัตรา
การไหลของก๊าซอาร์กอน(Flow rate) ไห้ต่ าทาไห้เกิด
โพลงอากาศในตาแหน่งทีก่ าหนดไว้ในรอยเชื่อม
2.1.3 รอยกัดขอบ (Undercut) เลือกใช้กระบวนการ
เชื่อมอาร์คด้วยไฟฟ้า(Shielded Metal Arc Welding:
SMAW)เลือกชิ้นงานเชื่อมเป็ นท่อขนาด 6 นิ้ว โดยใช้
เทคนิคการปรับกระแสไฟในการเชื่อมไห้สูงที่สุดและใช้
อัตราการป้อนลวดเชื่อมทีไ่ ม่ถูกต้องทาให้เกิดรอยกัดขอบ
ในบริเวณทีก่ าหนดไว้ในรอยเชื่อม
2.1.4 ความสูงแนวเชื่อมทีผ่ ดิ ปกติ (Reinforcement) ใช้
กระบวนการเชื่อมอาร์คใต้ฟลัค(Submerge
๊
Arc Welding:
SAW) และเลือกใช้ชน้ิ งานเป็ นเหล็กแผ่นเพรท ใช้เทคนิด
การปรับความเร็วในการเดินลวดเชื่อม (Travel speed) ที่
ช้าเพื่อไห้เกิดความสูงของรอยเชื่อมทีผ่ ดิ ปกติ
2.1.5 การซึม ลึก ไม่ ส มบู ร ณ์ ท่ีฐ าน (Incompleted
Penetration)
เลื อ กใช้ ก ระบวนการเชื่อ มติ ก (Gas
Tungsten Arc Welding : GTAW) เลือกชิน้ งานเป็ นท่อ
ขนาด 6 นิ้วใช้เทคนิคการเตรียมรอยต่อ(Fit-up)ไม่ถูกต้อง
โดยทาไห้ชน้ิ เกิดการเยือ้ งศุนย์และมีร่องสาหรับการเชื่อม
ในรอยทีฐ่ านน้อย ทาให้เกิดการซึมลึกไม่สมบูรณ์ทฐ่ี าน
2.1.6 การเว้า ที่ฐาน (Root Concavity) เลือ กใช้
กระบวนการเชื่อมติก(Gas Tungsten Arc Welding :
GTAW) เลือกชิน้ งานเป็ นท่อขนาด 6 นิ้ว ใช้เทคนิคการ
ปรับระยะอาร์คและหัวเชื่อมให้ห่ างออกมาจากชิ้นงาน
เชื่อมในขณะทาการเชื่อมรอยแรกทีฐ่ านของรอยเชื่อม
2.2 การสร้างแม่พมิ พ์เพื่อสร้างชิน้ งานเรซิน่

EV 

โดยที่

EV

d
dA

(1)

คือความสว่าง(ลักซ์: lx )  คือฟลักซ์ส่อง
2

สว่าง(ลูเมน: lm ) A คือพืน้ ที(่ ตารางฟุต: ft )
2.3.2 ระยะการมอง ระยะการมองมีผลต่อการปรับโฟกัส
ของดวงตาและยัง มีผ ลต่ อ ความสว่ า งที่ล ดลงตามกฎ
ผกผันยกกาลังสอง ระยะการมองต้องไม่เกิน 24 นิ้ว ระยะ
ทีเ่ หมาะสมคือทีร่ ะยะประมาณ 19 นิ้ว (6) ความสว่างของ
แสงทีผ่ วิ หน้าวัตถุ E หาได้จากสมการ
ดังสมการ
E
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I
d2

(2)
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เปรียบเทียบงานที่หล่อเรซิน่ กับงานโลหะคาร์บอน และ
พารามิเตอร์ต่างๆทีม่ ผี ลต่อการตรวจพินิจ
3.1 การทดลองเพื่อเปรียบเทียบงานที่หล่อเรซิน่ กับงาน
โลหะคาร์บอนได้ทาการเปรียบเทียบชิน้ งานทีห่ ล่อออกมา
ทัง้ ทีเ่ ป็ นแบบหล่อทีเ่ ป็ นแบบท่อ และทีเ่ ป็ นแบบเพลทต่อ
ชน ทัง้ ด้าน ความสามารถในการมองเห็นรอยความไม่
ต่อเนื่อง ขนาดรอยบกพร่อง และการบิดเบีย้ ว
3,2 การทดลองเพื่อหาผลกระทบของพารามิเตอร์ทม่ี ผี ล
ต่อการตรวจพินิจ โดยทดสอบกับผู้ท่ผี ่านการฝึ กอบรม
ด้านการตรวจพินิจจ านวน 32 ชัว่ โมง ซึ่ง เป็ นผู้มีวุ ฒิ
การศึก ษาขัน้ ต่ า ประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ ขัน้ สูง จนถึ ง
ปริญญาโท อายุอยู่ในช่วง 24 ถึง 38 ปี ทดสอบตัวแปรที่
สาคัญ 3 ประการคือ
3.2.1 ผลกระทบของความสว่าง
ได้ทาการตรวจรอยแตกร้าวขนาดเล็กที่วางตัวขนานกัน
อยู่ในแนวตามขวางในแนวเชื่อมจานวน 10 รอย ย้าย
ชิน้ งานดังกล่าวไปตามสถานีซ่งึ แต่ละสถานีมคี วามสว่าง
เท่ากับ 60 110 150 200 250 320 500 1,000 1,250
ลักซ์ ตามลาดับ บันทึกจานวนรอยทีผ่ ทู้ ดสอบมองเห็นใน
แต่ละสถานี ความสว่างในแต่ละสถานีดงั แสดงในรูปที่ 2

เมื่อ I คือความส่องสว่างของแหล่งกาเนิด d คือ
ระยะห่างระหว่างแหล่งกาเนิดแสงและผิวหน้าของวัสดุ
2.3.3 มุมเอียงในการมองเห็น มีผลต่อความสามารถในการ
มองและความสว่างที่ ลดลง มุมมองที่ เหมาะสมสายตาต้อง
ทามุมไม่ตากว่า 30 องศา กับแนวระนาบของชิ้นงาน [6]
ผลกระทบของมุมมองอธิ บายได้ตามกฎของแลมเบริดโค
ซาย(Lambert cosine law) กล่าวว่าในกรณีทแ่ี สงตก
กระทบไม่ตงั ้ ฉากกับผิวหน้าของวัสดุ ความสว่างของแสง
ทีผ่ วิ หน้าของวัตถุ สามารถหาได้จากสมการ

E  I cos 

(3)

โดยที่  คือมุมระหว่างเส้นทีล่ ากตัง้ ฉากระหว่าง
แหล่งกาเนิดแสงกับผิวหน้าของวัสดุกระทากับเส้นทีล่ าก
ระหว่างแหล่งกาเนิดแสงกับ
เมื่อรวมกฎทัง้ สองข้อเข้าด้วยกัน จะได้ว่า
E

I
d2

cos 

(4)

รูปที่ 2 แสดงความสว่างของแสงในแต่ละสถานีในการทดสอบ

3.2.2 ผลกระทบของระยะการมอง
นาชิน้ งานเชื่อมทีม่ รี อยแตกขนาดเล็กจานวน 4 รอยให้ผู้
ทดสอบทัง้ 15 คนตรวจนับจ านวนรอยที่มองเห็น ที่
ระยะห่างต่างๆ กันโดยปรับระยะห่างของการมองห่างจาก
ชิ้น งานทดสอบที่ร ะยะ 19,24,36,50 และ 60 นิ้ ว
ตามลาดับปรับค่าความสว่างของแสงอยู่ท่ี 1000 ลักซ์

รูปที่ 1 แสดงกฎของแลมเบริดโคซาย

3. วิ ธีการทดลอง
หลังจากสร้างรอยความไม่ต่อเนื่อง 6 ชนิดแล้ว และสร้าง
แม่ พิ ม พ์ เ พื่ อ หล่ อชิ้ น งา นแ ล้ ว ได้ ท า การทดลอง
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บกพร่องมีขนาดเล็กกว่าขนาดจริงเล็กน้อยตามขนาดของ
สัมประสิทธิการหดตั
ว สีของผิวชิน้ งานเรซิน่ สามารถปรับ
์
ได้ตามสีทผ่ี สมลงไปในขณะการหล่อชิน้ งาน ข้อเสียของ
ชิน้ งานคือชิน้ งานทีเ่ ป็ นเพลทขนาดบางอาจเกิดการบิดตัว
จะต้องระมัดระวังในการถอดชิน้ งานออกจากแบบ และสี
ของชิน้ งานไม่มนั วาวเหมือนสีของโลหะ
4.2 ผลการทดลองเพื่อหาผลกระทบของพารามิเตอร์ท่ีมี
ผลต่อการตรวจพินิจ
4.2.1 ผลกระทบของความสว่าง
ผูท้ ดสอบทัง้ 15 คน เริม่ เห็นรอยบกพร่องทีค่ วามสว่างไม่
เท่ากัน แต่ทุกคนเห็นรอยบกพร่องได้ท่คี วามสว่าง 250
ลักซ์ ซึ่งที่ความเข้มนี้มจี านวน 3 คนที่เห็นครบทัง้ 10
รอย มี 1 คนทีเ่ ห็นรอยบกพร่องเพียง 2 รอย
ทีค่ วามเข้ม 1,000 ลักซ์ ผู้ทดสอบจะเห็นรอยบกพร่อง
จานวนมากทีส่ ุด ผูท้ ดสอบเห็นครบทัง้ 10 รอย เพิม่ เป็ น
6 คน ผูท้ เ่ี ห็นรอยบกพร่องน้อยทีส่ ุดคือ 7 รอยจานวน 4
คน แต่เมื่อเพิม่ ความเข้มของแสงเป็ น 1,250 ลักซ์ ไม่ทา
ให้เห็นรอยบกพร่องมากขึน้ แต่กลับให้เกิดการสะท้อนทา
ให้มองได้ยากยิง่ ขึน้ แสดงให้เห็นว่าการมองเห็นจานวน
รอยบ กพร่ อ งมี ผ ลจ ากค วามสว่ า ง ของ แสง และ
ความสามารถในการมองเห็นของผูท้ ดสอบ
4.2.2 ผลกระทบของระยะการมอง
ผูท้ ดสอบไม่สามารถเห็นรอยบกพร่องที่ระยะ 60 นิ้วได้
ทีร่ ะยะ 50 นิ้วเริม่ มองเห็นรอบบกพร่องแต่ไม่ครบ 4 รอย
ทีร่ ะยะ 36 นิ้ว มีจานวน 4 คนทีเ่ ห็นรอยบกพร่องครบ 4
รอย ผูท้ ดสอบเห็นรอยบกพร่องครบ 4 รอยทุกคนทีร่ ะยะ
19 นิ้ว โดยทีร่ ะยะ 24 นิ้วมีผเู้ ห็นรอยไม่ครบทัง้ 4 รอย
คือเห็น 2 รอยบกพร่อง จานวน 1 คน
4.2.3 ผลกระทบของมุมเอียง
ผูท้ ดสอบทัง้ 15 คนไม่สามารถมองเห็นรอยบกพร่องทีม่ ุม
ต่ ากว่า 30 องศาได้ จะเริม่ เห็นทีม่ ุม 30 องศา และเห็น
ชัดเจนขึน้ ทีม่ ุม 30 องศา

รูปที่ 3 แสดงระยะห่ างระหว่า งชิ้น งานและผู้ต รวจสอบในการ
ทดสอบด้วยสายตา [7]

3.2.3 ผลกระทบของมุมเอียง
กาหนดให้ผทู้ ดสอบทัง้ 15 คนเริม่ มองรอยแตกร้าวตาม
ขวางขนาดใหญ่ ท่ีมีอ ยู่ ใ นงานเชื่อ มจ านวน 1 รอย
กาหนดให้ระยะห่างของการมองคงทีค่ อื 19 นิ้ว และความ
สว่างของแสงคือ 1,000 ลักซ์ เริม่ การทดลองโดยให้มอง
จากที่มุม 0 องศา และขยับขึน้ มาจนถึงมุม 30 องศา
จากนัน้ ให้มองทีม่ ุม 45 และ 90 องศา ตามลาดับ

รูปที่ 4 แสดงการทดสอบทีม่ มุ มองต่างๆระหว่างชิ้นงานและสายตา
ของผูท้ ดสอบ [7]

4.ผลการทดลอง
ผลการทดลองมีดงั ต่อไปนี้
4.1 การทดลองเพื่อเปรียบเทียบงานที่หล่อเรซิน่ กับงาน
โลหะคาร์บอน
ชิน้ งานทีห่ ล่อจากเรซิน่ มีลกั ษณะรอยบกพร่องเหมือนกับ
ต้นแบบทีเ่ ป็ นโลหะประโยชน์ทเ่ี ห็นได้ชดั เจนคือสามารถ
หล่อขึน้ ได้หลายชิน้ ทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกันทุกประการ ทา
ให้สะดวกต่อการไว้ใช้เป็ นอุปกรณ์การสอน มีน้ าหนักเบา
ทาให้ขนย้ายได้สะดวก และไม่เป็ นสนิม ขนาดของรอย

5.สรุปผลการทดลอง
จากงานวิจยั พบว่ารอยบกพร่องทีผ่ วิ บนชิน้ งานสามารถ
สร้างขึน้ มาได้โดยใช้เทคนิคการเชื่อม แม่พมิ พ์ทส่ี ร้างขึน้
ทีห่ ล่อชิน้ งานจากเรซิน่ มีประโยชน์ในการใช้เป็ นชิน้ งาน
สาหรับใช้ในการฝึ กอบรม มีน้าหนักเบา ราคาถูกและไม่
เป็ นสนิม แสงสว่างทีเ่ หมาะสมในการตรวจสอบแบบพินจิ
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ในการมองรอบร้าวขนาดเล็กคือ 1,000 ลักซ์

and proposal on welding technique for longitudinal
crack defect welding, Ho Chi Minh city, Vietnam ,2015
[4] มงคล สี นะวัฒน์, 2545 การผลิตชิ้นงานทดสอบที่มี
รอยบกพร่ อ งในงานเชื่ อ มส าหรั บ การตรวจสอบโดยไม่
ทาลาย, งานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี.
[5] Welding Handbook Ninth Edition Volume 2
(Welding Process, Part 1), 2009
[6] ทองเงิน มีนาม, 2550. กรณีศกึ ษาสร้างชิ้นงาน
จาลองสิง่ บกพร่องบริเวณพื้นผิวชิ้นงานเชื่อม
โดย
กระบวนการแม่พมิ พ์แข็งตัวเร็ว ,งานวิจยั มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[7] None Destructive Testing Handbook, Third
Edition Volume 9 Visual Testing; 2010 Editor Patrick
O. Moore

รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของแสงกับ
ความสามารถในการมองเห็นรอยบกพร่อง

มุมในการมองชิน้ งานทดสอบต้องไม่ต่ากว่า 30 องศา

รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างในการมองกับ
ความสามารถในการมองเห็นรอยบกพร่อง

ระยะห่างของการมองไม่ควรเกิน 24 นิ้ว โดยระยะทีท่ าให้
เห็นรอยบกพร่องครบในงานวิจยั นี้คอื 19 นิ้ว

รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมเอียงต่างๆในการมอง
กับความสามารถในการมองเห็นรอยบกพร่อง

6.เอกสารอ้างอิ ง
[1] ASME B31.1-2012(Revision of ASME B31.12010) Process Piping.
[2] ASME Section V (None Destructive Examination)
2012
[3] Dang Thien Ngon1, Phan Van Toan2, Research
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การจัดลาดับงานแบบผสมรุ่นเข้าสายการผลิ ตกระบวนการทาสี
Mixed model sequencing in painting production line
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Department of Production Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's University of Technology
Thonburi, Thung Khru, Bangkok, 10140, E-mail: tuanjai.som@kmutt.ac.th *
บทคัดย่อ
กระบวนการพ่นสีของตัวถังรถยนต์และชิน้ ส่วนรถยนต์ เป็ นกระบวนการทางานแบบต่อเนื่องจากการชุบเคลือบสี
กันสนิม (Electrode position paint ; EDP) โดยมีงานเข้ากระบวนการทุกชิน้ และส่งต่อเนื่องไปสูก่ ระบวนการพ่นสี
(Painting process) ซึง่ แบ่งงานออกเป็ น 2 กลุ่มตามเวลาการทางานโดยแบ่งเป็ นพ่นสี 1 และ 2 ตามลักษณะงาน
ทาให้การดาเนินการผลิตแบบต่อเนื่องเป็ นประเด็นสาคัญ มีปญั หาทีเ่ กิดขึน้ คือการรองานของปริมาณงานการแยก
เข้าแต่ละห้องพ่น ทาให้เกิดการรองานหรือไม่มงี านเข้าห้องพ่นสีบางห้อง บางช่วงเวลา ดังนัน้ การจัดลาดับงาน
กระบวนการ EDP ไปสูห่ อ้ งพ่นสีจงึ เป็ นปญั หาสาคัญ บทความนี้จงึ พัฒนาวิธกี ารจัดลาดับการผลิตโดยการประยุกต์
แบบผสมจากกระบวนการ EDP ไปสูก่ ารพ่นสีในแต่ละห้อง โดยใช้วธิ กี ารจัดส่งรุ่นผลิตภัณฑ์ Mix Model ด้วยอัตรา
คงที่ (Fixed Rate Launching) สาหรับการพ่นสีและการจัดลาดับงานเข้าสู่ EDP โดยวิธกี ารแก้ปญั หาการจัดลาดับ
งานการผลิตทีเ่ หมาะสมซึง่ ได้ประยุกต์กฎการทางานทีจ่ ะถึงวันกาหนดส่งเร็วทีส่ ดุ ก่อน (Earliest Due Date ;
EDD) และวิธกี าร Swap Pairwise Interchange เพื่อหาเวลารองานของเครื่องจักรน้อยทีส่ ดุ ผลการวิจยั พบว่า
สามารถลดเวลารอคอย
ส่งมอบงานทันความต้องการของลูกค้าและประสิทธิภาพการทางานของฝา่ ยงานพ่นสี
เพิม่ ขึน้
คาหลัก การจัดลาดับงาน , สายการประกอบแบบผสม , กระบวนการพ่นสี
Abstract
Painting process of automobiles and automobile parts, which is a continuous process based on EDP
(Electrode position paint; EDP). Through EDP, all work pieces will be continuously sent to the painting
process. Work process can be divided into 2 groups based on the running time: Painting Room 1 and
Painting Room 2. This leads to continuous operation. The problem that arises is waiting for workloads
onto Painting Room. The grading process EDP to Painting Room is a major problem. Therefore, this
paper aim to develop production sequencing method by applying EDP to painting process. It also applied
Fixed Rate Launching for painting room and Earliest Due Date (EDD) for EDP process and Swap
Pairwise Interchange for waiting time to a minimum of machine. The result found that the developed
method could improve painting reduced waiting time, on time delivery, meeting customers wants and
improved productivity of painting unit.
Keywords: sequencing, mixed model lines, painting process
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1. บทนา
การวางแผนและจัด ล าดับ การผลิต เป็ น บทบาท
ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ อุ ต สาหกรรมเนื่ องจากสามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้า และสามารถชี้ว ัด
ประสิทธิภาพการผลิตของหน่ วยงานได้ ซึ่งการจัดลาดับ
การผลิต ให้เหมาะสมกับเวลาและเครื่อ งจัก รที่สามารถ
ท า ง า น ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ป็ น ป ัจ จั ย ส า คั ญ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานและยังสามารถแข่งขันกับผูผ้ ลิต
รายอื่นได้ดา้ นเวลาส่งมอบและรองรับกับการเปลีย่ นแปลง
ของลูกค้าได้
บทความนี้มุ่งเน้นกรณีศกึ ษาโรงงานชุบเคลือบสีกนั
สนิม พ่ นเคลือบสี ตัวถัง รถยนต์และชิ้นส่ว น โดยมีการ
ผลิตแบบต่อเนื่อง (Flow Shop Scheduling) จาก
กระบวนการชุบสีกนั สนิม(Electrode position paint ;
EDP) ต่อเนื่องไปจนถึงกระบวนการพ่นสีซง่ึ ต้องแยกงาน
ออกเป็ น 2 ส่วนเข้ากระบวนการพ่นสี 1 และพ่นสี 2 โดย
กระบวนการพ่น สีทงั ้ 2 ทางานอิสระต่ อ กัน และใช้เ วลา
ต่างกันแต่รบั งานจากกระบวนการชุบสีกนั สนิมเหมือนกัน
ซึ่งการจัด ลาดับการผลิต ในป จั จุบ ันอาศัยประสบการณ์
ั หาที่เ กิด ขึ้น คือ work in
ของผู้ท างาน พบว่ า มีป ญ
process
มีม ากเกิน พื้น ที่จ ะสามารถจัด เก็บ ได้ ใ น
กระบวนการระหว่างก่อนเข้าพ่นสี Stock งานในบาง
ช่วงเวลาและบางงานมีมากเกินไปกระบวนการตรวจสอบ
หลังจากพ่นสี การเดินเครื่องจักรรองานของเครื่องพ่นสี
และเครื่อ ง EDP ส่ง ผลท าให้ก ารส่ง งานลูก ค้า ล่ า ช้า
สา เห ตุ ม าจ า กกา รจั ด ล า ดั บ กา รท า ง านระ ห ว่ า ง
กระบวนการ EDPและพ่นสี ไม่สมั พันธ์กบั ความต้องการ
ที่ แ ท้ จ ริ ง การก าหนดระยะเวลางานเข้ า ท างานไม่
สอดคล้องกัน บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อจัดลาดับการ
ผลิตเข้าเครื่องจักรให้เหมาะสมกับเวลาการผลิตและลด
เวลาการรอคอยงานเข้าเครื่องจักรของกระบวนการผลิต
ฝา่ ยงานสี
พงศกร(2556) ได้ออกแบบการจัดลาดับสายการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพรถยนต์ ข ั น้ สุ ด ท้ า ยแบบผสมรุ่ น
เนื่องจากมีรถยนต์ 5 รุ่นที่ต้องการตรวจสอบพร้อมๆกัน
ในแต่ละชัวโมง
่
อัตราความต้องการต่อชัวโมงแต่
่
ละรุ่นมี
ั หาผลผลิต ไม่ ไ ด้ ต าม
ความแตกต่ า งกัน ส่ ง ผลให้ ป ญ
เป้าหมาย โดยประยุกต์ใช้รปู แบบทางคณิตศาสตร์หา

ความเร็วทีเ่ หมาะสมของสายพานในการตรวจสอบ
ออกแบบลาดับพนักงานและลาดับรถยนต์ลงสูส่ ายพาน
การตรวจสอบแบบอัตราคงที่ (Fixed rate launching)
อภันตรี(2552) ได้แก้ปญั หาการจัดตารางการผลิตของ
เลนส์ในกระบวนการ Anti-Reflection เนื่องจากความ
หลากหลายของขนาดชิน้ งานส่งผลให้สง่ งานล่าช้ากว่า
กาหนด โดยพัฒนาวิธกี ารจัดตารางการผลิตโดยอาศัย
หลักการฮิวริสติกมาประยุกต์ใช้โดยใช้หลักเกณฑ์ทางาน
ทีจ่ ะถึงวันส่งกาหนดส่งเร็วทีส่ ดุ ก่อน (Earliest Due
Date ; EDD) วัชรพงษ์(2556) การจัดลาดับงานแบบ
ผสมของสายการประกอบชิน้ ส่วนยานยนต์ดว้ ยอัตราคงที่
Pamela Michele C. Cortez and Alysson M.
Costa(2011)
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์และการ
แก้ปญั หาไฮบริดสาหรับลาดับผสมรูปแบบสายการผลิต
ของคนงานคนพิการ
2. ลักษณะของปัญหา
การดาเนินการในการปรับปรุงกระบวนการที่มี
ผลกระทบต่อกระบวนการของฝ่ายงานสี ซึง่ เป็ นสาเหตุท่ี
ไม่สามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตามเป้าหมาย จากการ
วิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าปญั หาด้านการผลิตระหว่างการ
จัดงานเข้าห้องพ่นสี 1, ห้องพ่นสี 2 และ EDP เป็ นปญั หา
ด้านการจัดลาดับ งานเข้า กระบวนการ ผู้ด าเนิน การจึง
ศึกษาลักษณะและทาการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อพัฒนาแนว
ทางแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง และจั ด ท าเป็ นมาตรฐานในการ
ปฏิบตั ิงานให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การทางานของฝา่ ยงานสี จากข้อมูลฝา่ ยงานสีรถยนต์และ
ชิน้ ส่วนต้องผ่านกระบวนการ EDP และพ่นสีทุกรุ่น โดยมี
การผลิตแบบต่อเนื่อง (Flow Shop Scheduling) จาก
กระบวนการชุบสีกนั สนิมต่อเนื่องไปจนถึงกระบวนการ
พ่นสีซง่ึ ต้องแยกงานออกเป็ น 2 ส่วนเข้ากระบวนการพ่น
สี 1 และพ่นสี 2 โดยกระบวนการพ่นเคลือบสีทงั ้ 2
ท างานอิส ระต่ อ กัน และใช้ เ วลาต่ า งกัน แต่ ร ับ งานจาก
กระบวนการชุบสีกนั สนิมเหมือนกัน ปญั หาและอุปสรรคที่
เกิดขึน้ ในสายการผลิตคือผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมาย มี
บางช่วงเวลาเครื่องจักรเดินรองาน ส่งผลถึงการส่งมอบ
งานให้ลกู ค้าและการเปิ ดการทางานล่วงเวลา
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ตารางที่ 1 จานวนชิน้ งานต่อ Pallet ของแต่ละกระบวนการ
ชือ่ งาน
EDP
1
24
2
50
40
8
63
2

D22
Yan
F/D
D/L
D/R
Hood
TKC
Ta

รูปที่ 1 กระบวนการทางานของฝา่ ยงานสี

3. วิ ธีการแก้ปัญหา
ผูท้ าการวิจยั โดยการศึกษาแบบเฟสย้อนกลับโดย
เริม่ จัดการจากกระบวนการ QC1และQC2 ย้อนกลับไป
พ่นสี 1 และ พ่นสี 2 สุดท้ายคือกระบวนการชุบเคลือบสี
ดังรูปที่ 2

จานวนงานต่อ Pallet
Spray1
Spray2
1
8
2
5
10
4
21
2

จากรูปที่ 2 ขัน้ ตอนการตรวจสอบงานเข้าห้องพ่นสี1 และ
ห้องพ่นสี 2 ใช้การวิเคราะห์โ ดยหาจานวนคนงาน ณ จุด
ตรวจสอบ วิเคราะห์สมดุล และ การกาหนดระยะห่างของ
เวลาที่ใ ช้ปล่อยงานเข้าสู่การตรวจสอบ (Fixed Rate
Launching) จากสมการทางคณิตศาสตร์
Tcf 

1
Rp



p
j 1

R pjTwcj

(1)

wE r Eb

จากสมการกาหนดให้
Tcf = เวลาล่วงไประหว่างการจัดส่ง: นาที
Rp = อัตราการผลิตรวมทุกรุ่น
Rpj = อัตราการผลิตของโมเดล j : หน่วย / ช.ม
Twcj = เวลาการทางานของโมเดล j: นาที / หน่วย
P = จานวนของรุ่นผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตใน ช่วงเวลา; j =
1, 2,3,…P
W = จานวนคนงาน
Er = ประสิทธิภาพการเคลื่อนตาแหน่ง
Eb = ประสิทธิภาพการจัดสมดุลการผลิต
ขัน้ ตอนการจัดลาดับงานเข้ากระบวนการห้องพ่นสี 1 และ
2 จากสมการการคานวณหาลาดับการจัดส่งรุ่นผลิตภัณฑ์

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการจัดลาดับงาน

โดยชิน้ งานต่อ Pallet ในกระบวนการ EDP และพ่นสีมี
จานวนไม่เท่ากันดังตารางที่ 1

m

 (T
h 1

cjh

 mTcf ) 2 

R pj
Q jm

(2)

จากสมการกาหนดให้
Tcjh = รอบเวลาของการทางานเมื่อโมเดล j ด้วยการที่
โมเดล j มีตาแหน่งการส่งที่ h;นาที
Rpj = จานวนของโมเดล j ทีถ่ ูกผลิตในช่วงเวลาซึง่ เป็ น
อัตราการผลิตของโมเดล j; หน่วย / ชม.
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m = ลาดับขัน้ ระหว่างช่วงเวลาทีส่ นใจ
Qjm = จานวนของโมเดล j ทีค่ งค้างการจัดส่งเพื่อทาการ
จัดส่งในช่วงเวลานัน้ ๆที่ m (หมายเลขลาดับการจัดส่ง)
เพิม่ เติม; หน่วย / ชม.
และนาข้อมูลเวลาทีต่ อ้ งการเข้าห้องพ่นสีของทัง้ 2 ห้อง
จัดเรียงลาดับความต้องการของเวลาจากน้อยไปมาก
ตารางที่ 2 เรียงเวลาจากทีต่ อ้ งการเข้าห้องพ่นสี 1และ 2
จานวน
ห้อง
เวลา
ลาดับ
ชนิดงาน งานเข้า พ่นสี 1
เริม่ ต้น
ห้องพ่น

ห้อง
พ่นสี
2

1

0

TKC

21

2

0

F/D

2

3

5

Hood

4

4

7.36

F/D

2

5

10

TKC

21

6

14.72

Yan

8

7

15

D/L

5



8

20

D/R

10



9

22.08

D22

1

10

25

D/L

5

11

29.44

D22

1

12

30

Hood

4



13

35

TKC

21



14

36.8

Yan

8

15

40

D/L

5

16

44.16

D22

1

17

45

Ta

2



18

50

D/L

5



19

51.52

F/D

2

20

55

D/L

5



โดยกาหนด
E1 = งานผ่านกระบวนการ EDPประเภทของห้องพ่นสี 1
E2 = งานผ่านกระบวนการ EDPประเภทของห้องพ่นสี 2
S1,S2,S3,…,S20 = ลาดับการเข้าห้องพ่นสี 1และ2

รูปที่ 4 แผนภูมแิ กนต์จดั ลาดับเข้ากระบวนการชุบเคลือบสีแบบที่ 1









รูปที่ 5 แผนภูมแิ กนต์จดั ลาดับเข้ากระบวนการชุบเคลือบสีแบบที่ 2

4. ผลการวิ จยั
ั หาที่ ท าการทดลอง
บทความนี้ น้ี ไ ด้ จ าแนกป ญ
ออกเป็ น 2 ส่วนคือส่วนของกระบวนการพ่นสีใช้ปญั หา
จากกรณีศกึ ษาพบว่าหากจัดลาดับการผลิตตามบทความ
นี้สามารถลดเวลารอคอยงานห้องพ่นสี 1 จากเวลาที่
สูญเสีย 36% ลดลงเหลือ 10.8 % และห้องพ่นสี 2 จาก
เวลาที่สู ญ เสีย 12%
ลดลงเหลื อ 4.8% และกระ
กระบวนการเคลือบชุบสีทาการทดลองโดยใช้กฎ EDD
โดยนาเวลาทีห่ ้องพ่นสี 1 และ 2 ต้องการมาเรียงจาก
เวลาที่ต้อ งการก่อ นเป็ นลาดับต้น แต่ มีเวลาที่ต้องการ
ตรงกันคือลาดับที่ 1 และ 2 จึงนามาหาค่า Waiting Time
น้อยทีส่ ุดโดยวิธกี าร Swap Pairwise Interchange เมื่อ
เรียงลาดับเข้ากระบวนการชุบเคลือบสีแบบที่1 โดยการ
จัดลาดับงานได้ดงั นี้












E2S1  E1S2  E2S3  E1S4  E2S5  E1S6  E2S7
 E1S8 E1S9  E2S10  E1S11  E2S12  E2S13
 E1S14  E2S15  E1S16  E2S17  E2S18  E1S19
 E2S20

จากตารางที่ 2 เมื่อได้ลาดับเวลาทีต่ อ้ งการนามาจัดลาดับ
โดยเริ่มจากกระบวนการชุ บเคลือ บสีโ ดยจัด ลาดับจาก
เวลาทีต่ อ้ งการโดยวิธกี าร Earliest Due Date: EDD และ
แสดงรายละเอียดตารางการผลิตโดยใช้แผนภูมแิ กนต์

พบ Waiting Time ของห้องพ่นสีรวมกันทัง้ 2 ห้องคือ
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เวลา 45.88 นาที เมื่อเรียงลาดับเข้ากระบวนการชุบ
เคลือบสีแบบที2่ โดยการจัดลาดับงานได้ดงั นี้

[4] เอกราช สาทรานนท์,2552,การจัดลาดับงานแบบ
ผสมของสายการประกอบแบบขนานด้วยอัตราคงที่,
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี หน้า58-96.
[5] วัชรพงษ์ สารบุญเรือง,2556,การจัดลาดับงานแบบ
ผสมของสายการประกอบชิ้น ส่ ว นยานยนต์ ด้ว ย
อัต ราคงที่,วิท ยานิ พ นธ์ป ริญ ญาวิศ วกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิศ วกรรมระบบการผลิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี หน้า38-69.
[6] พงศกร วินิ จ สร,2556,การออกแบบการจัด ลาดับ
สายการตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ขนั ้ สุดท้ายแบบ
ผสมรุ่ น ,วิท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิศ วกรรมระบบการผลิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี หน้า37-75.
[7] อภันตรี สาหร่าย ,2552,การจัดตารางการผลิตเลนส์
ในกระบ ว นการ Anti-Reflection,วิ ท ยา นิ พ นธ์
ปริ ญ ญาวิ ศ วกรรมศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขา
วิศ วกรรมระบบการผลิต คณะวิศ วกรรมศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี พ ร ะ จ อ ม เ ก ล้ า
ธนบุร,ี หน้า24-56.
[8] กัญชลา สุดตาชาติ, ฮิวริสติกสาหรับการจัดตาราง
การผลิ ต เครื่ อ งจั ก รขนาน กรณี มี เ วลาติ ด ตั ้ง
เค รื่ อง จั ก รแ ละมี ข้ อ จ า กั ด ข องเค รื่ อ ง จั ก ร ,
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ท5่ี ฉบับ
ที2่ กรกฎาคม – ธันวาคม 2552
[9] Pamela Michele C. Cortez and Alysson M.
Costa., " A mathematical model and a hybrid
heuristic for sequencing mixed-model assembly
lineswith disabled workers ",ข้อ มูลจาก
http://www.ms.unimelb.edu.au/~acosta/articles/c
onf-cortez11mathematical.pdf (วันทีส่ บื ค้นข้อมูล
27 เมษายน 2558)
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พบ Waiting Time ของห้องพ่นสีรวมกันทัง้ 2 ห้องคือ
เวลา 46.61 นาที
5. สรุป
บทความใช้วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาโดยวิ ธี ก ารจัด ส่ ง รุ่ น
ผลิตภัณฑ์ Mix Model ด้วยอัตราคงที่ (Fixed Rate
Launching) สาหรับการพ่นสี จากวิธกี ารทางานแบบเดิมที่
ไม่มแี บบแผนอาศัยประสบการณ์ของผู้ทางาน และการ
จัดลาดับงานเข้าสู่ กระบวนการชุบเคลือบสี กนั สนิ ม โดย
วิธีการEarliest Due Date และวิธีการ Swap Pairwise
Interchange เพื่อหาเวลารองานของเครื่ องจักรน้อยที่ สุด
จากวิธีการทางานแบบเดิมคือ First Come First Serve ซึง่
สามารถลดเวลาการรอคอยงานเข้า ของเครื่อ งจัก รทัง้
ระบบฝ่ายงานสีได้จาก 27% ลดลงเหลือ 6.8% คิดเป็ น
74.81%
เอกสารอ้างอิ ง
[1] พิภ พ ลลิต าภรณ์ ,2545,ระบบการวางแผนและ
ควบคุม
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บทคัดย่อ
ปริญญานิพนธ์น้ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตหีบศพไทยชนิดหนึ่งชัน้ ผ้า จากการศึกษาพบว่า
กระบวนการผลิตหีบศพไทยชนิดหนึ่งชัน้ ผ้าแบ่งเป็ น 4 ขัน้ ตอน คือ การเลื่อยไม้ การประกอบ การพ่นสี และการตกแต่ง
ติดลาย ข้อมูลด้านเวลาที่ใช้ในการทางานชี้ว่า ขัน้ ตอนการประกอบใช้เวลานานมาก ทาให้เกิดคอขวดในการผลิต
โดยรวม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นาปญั หาดังกล่าวมาดาเนินการแก้ไข เริม่ จากการศึกษาขัน้ ตอนการประกอบหีบศพอย่าง
ละเอียด การสังเกต และจับเวลาหาขัน้ ตอนการประกอบที่เป็ นปญั หา การวิเคราะห์หาสาเหตุ จากแผนภูมิก้างปลา
ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปรับปรุงด้วยเทคนิคการใช้ตวั จับยึดเข้าช่วยโดยสร้างโต๊ะทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์จบั ยึดชิน้ งานสาหรับ
ช่วยทางานใน 7 ขัน้ ตอน จาก 11 ขัน้ ตอน ของขัน้ ตอนการประกอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดเวลาในการประกอบหีบศพ
จากของเดิมลงอย่างน้อย 50% ผลการดาเนินงาน สามารถลดเวลาในขัน้ ตอนการประกอบหีบศพลง 57.40% จากเดิม
ใช้เวลาในการประกอบหีบศพ 45.94 นาที เหลือ 19.57 นาที
คาสาคัญ หีบศพไทย, เทคนิคตัวจับยึด, การผลิตหีบศพ
Abstract
The objective of this project was to increase the efficiency in the production of cloth Thai coffin. The 4step procedures found in this study were wood sawing, assembly, spraying and decorative designs. The data
showed that time spent in the process of the coffin takes assembly very long. This causes bottleneck in
overall production process. From the problems found, they were resolved. To begin with, the detail of coffin
assembly was studied. Steps of the problems were observed and measured. The causes were analyzed from
fish bone. By using Fixture Technique, a table with a fixture was made in order to run 7 steps from 11 steps
of the assembly process. The target was to reduce the time in the coffin at least 50%. The result show that it
can reduce the time in the process of the coffin down 57.40%, from 45.94 minutes to 19.57 minutes.
Keywords: Thai Coffin, Fixture Technique, Production of Coffin.
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1. บทนา
เมื่อมีการเสียชีวติ เกิดขึน้ ญาติผตู้ ายจะมีพธิ ไี ว้อาลัย
ศพ อุปกรณ์ ท่จี าเป็ นอันดับแรกคือหีบศพสาหรับบรรจุ
ผูเ้ สียชีวติ หีบศพของในประเทศไทย ในปจั จุบนั นิยมใช้
ไม้อดั มาเลื่อยตัดเป็ นแผ่นประกอบโลง ภายนอกอาจใช้
โลงที่มีลวดลายครอบอีกชัน้ หนึ่งเพื่อความสวยงาม แต่
เมื่อจะนาไปเผาหรือฝงั ก็จะถอดโลงชัน้ นอกออก(วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี , 2015 [1]) หีบศพทัวๆ
่ ไปมี 3 ประเภท
ได้แก่ หีบศพไทย หีบศพจีน และหีบศพคริสต์ วัสดุทใ่ี ช้ใน
การผลิตหีบศพทัวไปนิ
่ ยมใช้ไม้ยางมากทีส่ ุด ร้อยละ 35
รองลงมา ได้แก่ ไม้อดั ร้อยละ 20 ขนาดของหีบศพขึน้ อยู่
กับขนาดร่างกายของศพ โดยทัวไปยาวมาตรฐาน
่
1.80
เมตร และกว้างตัง้ แต่ 18 นิ้ว 20 นิ้ว และ 22 นิ้ว
ตามลาดับ (ศิรนิ ันท์ กิตติสุขสถิตและวนิพพล มหาอาชา,
2549 [2]) ลักษณะของหีบศพมี 3 แบบ คือ แบบธรรมดา
ไม่ เ น้ น ลวดลาย แบบที่ 2 หีบ ศพมีสีสนั จากการน า
กระดาษสติก๊ เกอร์ หรือผ้ามาติดเป็ นลวดลาย หีบศพชนิด
นี้มกี ารออกแบบให้นาไปใช้ค่กู บั โลงเย็นได้ และแบบที่ 3
โลงศพโครงสร้า งขนาดใหญ่ ลัก ษณะคล้า ยโครงสร้า ง
บ้าน สาหรับ ความนิยมของผู้ซ้อื หีบศพ พบว่าญาติ
ผู้เสียชีวติ ซื้อหีบศพไทยมากที่สุดร้อยละ 39 รองลงมา
ร้อยละ 36 ซือ้ หีบศพจีน ราคาของหีบศพชนิดถูก จะมี
ราคาอยู่ระหว่าง 800 – 1,500 บาท และชนิดแพงจะมี
ราคาอยู่ระหว่าง 4,500 – 8,000 บาท (วิศรุต วงศ์เปี ยง,
2554 [3]) จากจานวนคนตายของคนไทย ซึง่ มีแนวโน้ม
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เมื่ อ พิ จ ารณาราคาขายหี บ ศพโดยเฉลี่ ย
ประมาณ 4,500 บาทต่อโลง ธุรกิจขายโลงศพแต่ละปี จึง
ก่อให้เกิดรายได้ท่มี ีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 1,400 ล้านบาท
(ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย, 2549 [4]) ธุรกิจขายโลงศพจึงเป็ น
ธุรกิจทีส่ าคัญและน่าสนใจทาได้ทุกจังหวัดทุกอาเภอ จาก
การเข้าไปศึกษาข้อมูลของบริษทั กรณีศกึ ษาซึง่ เป็ นผูผ้ ลิต
หีบ ศพแบบไทยชนิ ด 1 ชัน้ ผ้าเพื่อจ าหน่ ายในจังหวัด
นครราชสีมาและบุรรี มั ย์ พบว่า กระบวนการผลิตหีบศพ
ยังใช้วธิ กี ารผลิตแบบดัง้ เดิมอยู่ขาดการนาเอาเทคโนโลยี
มาสนับสนุน ทาให้ได้ผลผลิตต่า ต้นทุนสูง และใช้แรงงาน
มาก นอกจากนี้ลกั ษณะการบริหารงานยังไม่มรี ูปแบบที่
แน่ นอน สอดคล้องกับข้อมูลของผูว้ จิ ยั เดิมทีม่ อี ยู่คอื การ
ผลิตหีบศพ เป็ นธุรกิจเฉพาะไม่ค่อยมีนักวิชาการเข้าไป

เกี่ย วข้อ ง อัน อาจเกิด จากความเชื่อ และความกลัว ว่ า
หีบศพเป็ นสิ่งอัป มงคล ดัง นัน้ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภ าพใน
การผลิตเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่ง ในอนาคต
คณะผู้ วิ จ ั ย จึ ง ขอน าเสนอโ ครงการวิ จ ั ย กา รเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตหีบศพไทยชนิดหนึ่งชัน้
ผ้า ด้ว ยเทคนิ ค ตัว ยึด จับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องงานวิจ ัย คือ
เพื่อลดเวลาในผลิตหีบศพลง โดยมีขอบเขตหลักคือลด
เวลาการผลิ ต ในขัน้ ตอนการประกอบอย่ า งน้ อ ย 50
เปอร์เซ็นต์
2. วิ ธีการวิ จยั
2.1 ศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบนั และปัญหา
ผู้วจิ ยั ได้เข้าไปศึกษาข้อมูลพบว่า หีบศพ 1 ชัน้ ผ้า
มีขนั ้ ตอนการผลิตทัง้ หมด 4 ขัน้ ตอน คือ
2.1.1 การเตรียมชิน้ ส่วน กระทาโดยเลื่อยไม้ให้ได้
ขนาดก่อนทาการประกอบ ไม้ทใ่ี ช้ในการเลื่อยเป็ นไม้อดั
ชานอ้อยขนาดหนา 8 มิลลิเมตร ชิ้นส่วนที่ต้องเลื่อย
เตรียมมีทงั ้ หมด 15 แบบ วิธกี ารคือยกไม้ขน้ึ บนโต๊ะและใช้
เลื่อยวงเดือนซอยตัด ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ลักษณะการเลื่อยเตรียมชิน้ ส่วนไม้ทาหีบศพ
2.1.2 การประกอบหีบศพ เป็ นการนาไม้ชน้ิ ส่วนที่
ได้จากขัน้ ตอนที่ 1 มาประกอบเข้าด้วยกันทีละชิน้ ด้วย
กาวลาเท็กซ์และปื นลมยิงตะปู ชิน้ ส่วนทีน่ ามาประกอบมี
ทัง้ หมด 38 ชิ้น มีข นั ้ ตอนการประกอบรวมทัง้ สิ้น 10
ขัน้ ตอน และใช้คนงานช่วยกันจานวน 2 คน ลักษณะของ
การประกอบแสดงดังรูปที่ 2
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คณะผู้ วิ จ ัย ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล การผลิ ต ของบริ ษั ท
กรณีศกึ ษา พบว่า มียอดการผลิตเฉลีย่ 120 หีบต่อเดือน
เวลาการทางานของแต่ละขัน้ ตอนแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงเวลาในการผลิตหีบศพต่อ 1 หีบในแต่ละ
ขัน้ ตอนของบริษทั กรณีศกึ ษา
ขัน้ ตอนที่
ขัน้ ตอนการผลิต
เวลา (นาที)
รูปที่ 2 การประกอบหีบศพ

1
2
3
4

2.1.3 ขัน้ ตอนการทาสี เป็ นการนาหีบศพที่เสร็จสิน้
จากขัน้ ตอนการประกอบมาพ่นสีเพื่อ ความสวยงามและ
รักษาเนื้อไม้ให้คงทน การพ่นสีหบี ศพแสดงดังรูปที่ 3

การเตรียมชิน้ ส่วน
การประกอบหีบศพ
การทาสี
การตกแต่งและติดลาย

26.48
45.94
28.10
28.21

จากตารางที่ 1 พบว่า หีบศพใช้เวลาในการประกอบ
มาก หากทาการปรับปรุงให้เร็วขึน้ จะสามารถเพิม่ จานวน
ของการผลิตหีบศพโดยรวมได้
2.2 แนวความคิ ดในการแก้ไข
คณะผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์หาสาเหตุของความล่าช้าด้วย
แผนผังก้างปลา ผลทีไ่ ด้แสดงดังรูปที่ 5
รูปที่ 3 แสดงการพ่นสีหบี ศพ
2.1.4 การตกแต่งและติดลาย เป็ นขัน้ ตอนสุดท้าย
กระท าโดยน าหีบ ศพที่ไ ด้จ ากการท าสี มาตกแต่ ง ติ ด
ลวดลายต่างๆ สิง่ ทีใ่ ช้ในการตกแต่งหีบศพ ได้แก่ ผ้าลาย
ลูกไม้ ลายเทพพนม พลาสติกลายโลง ที่นอน ลักษณะ
การตกแต่งและการติดลายหีบศพแสดงดังรูปที่ 4
รูปที่ 5 แผนผังก้าวปลาวิเคราะห์สาเหตุของความล่าช้าใน
ขัน้ ตอนของการประกอบหีบศพ
จากสาเหตุทร่ี วบรวมในแผนผังก้างปลาคณะผูว้ จิ ยั
ได้สรุปผลแนวทางการแก้ไขปญั หาทีเ่ ป็ นไปได้ คือ ต้อง
จัดทาอุปกรณ์จบั ยึดชิน้ ส่วนในการประกอบหีบศพ
2.3 การดาเนิ นการจัดสร้างอุปกรณ์จบั ยึด
คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด โดยใช้
ขนาดตัวอย่าง 30 หีบศพ พบว่า ขัน้ ตอนการประกอบ
หีบศพมีทงั ้ หมด 10 ขัน้ ตอน เวลาในการประกอบเฉลี่ย
ต่อหีบในแต่ละขัน้ ตอนของพนักงานแสดงดังตารางที่ 2

รูปที่ 4 แสดงการตกแต่งและการติดลายหีบศพ
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ตารางที่ 2 เวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการประกอบหีบศพหนึ่งหีบ
ของพนักงานก่อนปรับปรุง
ขัน้ ตอนการประกอบ
เวลา (นาที)
ประกอบฝาหน้าหลังกับฝาข้าง
7.68
ประกอบฝาพืน้ ล่าง
4.59
เสริมพืน้ แนวนอน
6.61
ประกอบฐาน
6.47
ประกอบเสริมพืน้ แนวตัง้
2.76
ประกอบขาตัง้ สามเหลีย่ ม
4.84
ประกอบคิว้ บนด้านนอก
5.64
ประกอบคิว้ บนด้านใน
5.82
ประกอบฝาบน
1.01
ตรวจสอบคุณภาพ
0.52
รวม
45.94
จากขัน้ ตอนการประกอบหีบศพทัง้ 10 ขัน้ ตอน
คณะผู้วิจ ัย ได้ น าเอาอุ ป กรณ์ ช่ ว ยจับ ยึด งานมาช่ ว ยใน
ขัน้ ตอนของการประกอบหีบศพ 7 ขัน้ ตอน ดังนี้
2.3.1 ขัน้ ตอนการประกอบฝาข้างกับฝาหน้า -หลัง
ได้ออกแบบการสร้างอุปกรณ์ช่วยประกอบโดยใช้แคมป์
ล๊อกเข้ามาช่วย ดังแสดงในรูปที่ 6

อุปกรณ์กาหนดระยะฝาพืน้ ล่าง

รูปที่ 7 แสดงการประกอบฝาล่างหีบศพ
2.3.3 ขัน้ ตอนการประกอบไม้เสริมพืน้ ด้านข้าง ได้
ออกแบบให้ใช้ตวั กาหนดระยะเดียวกันกับฝาพื้นล่าง ดัง
รูปที่ 8

รูปที่ 8 แสดงการประกอบไม้เสริมพืน้ แนวนอน

อุปกรณ์ยดึ จับฝาข้างและหน้า
รูปที่ 6 แสดงการประกอบฝาข้างกับฝาหน้า-หลัง

2.3.4 ขัน้ ตอนการประกอบไม้เสริม พื้น กลาง ได้
ออกแบบใช้ตวั กาหนดระยะ ดังแสดงรูปที่ 9
อุปกรณ์กาหนดระยะไม้เสริมพืน้ กลาง

2.3.2 ขัน้ ตอนการประกอบฝาพืน้ ล่าง ได้ออกแบบ
ตัวกัน้ กาหนดระยะเข้ามาช่วยในการประกอบ ดังรูปที่ 7

รูปที่ 9 แสดงตัวกาหนดระยะไม้เสริมพืน้ กลาง
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2.3.5 ขั น้ ตอนการประกอบฐาน ได้ อ อกแบบ
ตัวกาหนดระยะของไม้เสริมพื้นกลางให้มตี วั ยกประคอง
และกาหนดระยะฐาน ดังแสดงในรูปที่ 10

2.3.7 การประกอบคิ้วบนด้านใน ได้กาหนดให้ใช้
ร่วมกับชุดประคองคิว้ นอก โดยเพิม่ อุปกรณ์สปริงประคอง
และยึดจับคิว้ ใน ดังรูปที่ 13

อุปกรณ์กาหนดระยะ
และประคองฐาน

รูปที่ 10 แสดงลักษณะตัวกาหนดระยะและประคองฐาน
จากขันตอนที
้
่การประกอบฝาถึงขันตอนการประกอบ
้
ฐานจะใช้ ตวั จับยึดชุดที่ 1 ดังรูปที่ 11

รูปที่ 13 แสดงลักษณะตัวประคองและยึดคิว้ ใน
การประกอบคิว้ จะใช้ตวั จับยึดชุดที่ 2 ดังรูปที่ 14

รูปที่ 11 แสดงตัวจับยึดหีบศพชุดที่ 1
2.3.6 ขัน้ ตอนการประกอบคิ้ ว บนด้ า นนอก ได้
ออกแบบตัวยึดฐาน ตัวกาหนดระยะคิว้ นอก ดังรูปที่ 12

รูปที่ 14 แสดงตัวจับยึดหีบศพชุดที่ 2
นอกจากนี้ ลัก ษณะของการประกอบหีบ ศพเดิม
ประกอบบนพืน้ ทาให้ต้องก้มเงยบ่อยๆ ในการประกอบ
อาจเป็ นสาเหตุ ทาให้เมื่อยล้าได้ง่ายจึงได้ออกแบบให้มี
การประกอบบนพืน้ ยกสูงจากพืน้ ประมาณ 40 เซนติเมตร
หลังจากสร้างเสร็จ ลักษณะของโต๊ะประกอบแสดง
ได้ดงั รูปที่ 15

ตัวประคองคิว้

ตัวยึดฐาน
ตัวยึดคิว้ นอก
รูปที่ 12 แสดงลักษณะตัวประคองและยึดคิว้ นอก
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2.4.2 ท าการจับเวลาในการประกอบหีบศพ ใช้
ขนาดตัวอย่าง 30 หีบ
2.4.3. หาค่าเฉลีย่ ของเวลาในการประกอบหีบศพ
3. ข้อมูลการวิจยั
ผลการทดลองจับเวลาโดยใช้ขนาดตัวอย่าง 30
หีบศพ ได้เวลาเฉลี่ยในการประกอบหีบศพหนึ่งหีบหลัง
การปรับปรุง ดังตารางที่ 4
รูปที่ 15 แสดงโต๊ะประกอบหีบศพทีส่ ร้างเรียบร้อยแล้ว

ตารางที่ 4 แสดงเวลาเฉลี่ยการประกอบหีบศพหนึ่งหีบ
หลังการปรับปรุง
ขัน้ ตอนการประกอบ
เวลา (นาที)
ประกอบฝาหน้าหลังกับฝาข้าง
1.99
ประกอบฝาพืน้ ล่าง
2.35
เสริมพืน้ แนวนอน
1.68
ประกอบฐาน
2.26
ประกอบเสริมพืน้ แนวตัง้
1.76
ประกอบขาตัง้ สามเหลีย่ ม
3.46
ประกอบคิว้ บนด้านนอก
2.09
ประกอบคิว้ บนด้านใน
2.45
ประกอบฝาบน
1.01
ตรวจสอบคุณภาพ
0.52
รวม
19.57

ราคาในการสร้างโต๊ะประกอบหีบศพ แสดงดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดวัสดุทใ่ี ช้และราคาของ
โต๊ะประกอบหีบศพ
รายการ
จานวน
ราคา รวม
(หน่ วย)
(บาท) (บาท)
เหล็กแผ่น
1 แผ่น
1,250 1,250
1200*2400*3 มม.
เหล็กกล่อง
2 เส้น
270
540
40*100*1.5 มม.
เหล็กเส้น
2 เส้น
340
680
50*6000*5 มม.
ชุดยึดพร้อมสปริง
6 ชุด
800
4,800
ล้อ ø 6” มีเบรค
4 ล้อ
240
960
น๊อต ø 8 มม.
10 ตัว
5
50
น๊อต ø 12 มม.
20 ตัว
10
200
สี 2.8 ลิตร
2 กระป๋อง
500
1,000
ค่าดาเนินการ
2,500
รวม

4. วิ เคราะห์ผลการวิ จยั
จากข้อมูลเวลาเฉลีย่ ของการประกอบหีบศพก่อนการ
ปรับปรุงในตารางที่ 2 เท่ากับ 45.94 นาที และข้อมูลเวลา
เฉลีย่ ของการประกอบหีบศพหลังการปรับปรุงในตารางที่
4 เท่ากับ 19.57 นาที นาเวลาเฉลีย่ มาหาเปอร์เซ็นต์ท่ี
ลดลงของเวลา ดังนี้

11,980

เปอร์เซ็นต์ทล่ี ดลงของเวลาทีใ่ ช้ในการประกอบหีบศพ
= (เวลาทีใ่ ช้เดิม-เวลาทีใ่ ช้ใหม่)*100/เวลาทีใ่ ช้เดิม
= (45.94-19.57)*100/45.94 เปอร์เซ็นต์
= 57.40 เปอร์เซ็นต์

2.4 ทดลองจับเวลาในการประกอบ
2.4.1 ฝึ ก พนั ก งานประกอบเดิม ให้เ รีย นรู้
อุปกรณ์และขัน้ ตอนการประกอบหีบศพบนโต๊ะประกอบที่
สร้างจนเข้าใจและมีทกั ษะ ใช้เวลาประมาณ 7 วัน

5.สรุปผลการวิ จยั
5.1 ผลสรุปประสิ ทธิ ภาพด้านเวลาในการผลิ ต
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5.1.1 ข้อมูลการใช้เวลาในขัน้ ตอนการประกอบ
หีบศพการปรับปรุงใช้เวลาทัง้ หมด 45.94 นาทีต่อหีบ
5.1.2 ข้อมูลการใช้เวลาในขัน้ ตอนการประกอบ
หีบศพหลังการปรับปรุง ใช้เวลาทัง้ หมด 19.57 วินาที
5.1.3 สามารถลดเวลาในขัน้ ตอนการประกอบ
หีบศพตลอดการดาเนินงานลง 57.40 เปอร์เซ็นต์
5.2 ผลสรุปด้านค่าใช้จ่าย
5.2.1 ค่าใช้จ่ายในการสร้างโต๊ะอุปกรณ์จบั ยึดรวม
11,980 บาท
5.2.2 สามารถลดพนักงานประกอบหีบศพได้ 1 คน
คิดเป็ นค่าใช้จ่ายทีป่ ระหยัดได้ 108,000 บาทต่อปี
6. ข้อเสนอแนะการวิ จยั
ควรมี บ ารุ ง รั ก ษาโต๊ ะ อุ ป กรณ์ จ ั บ ยึ ด อย่ า ง
สม่าเสมอโดยเฉพาะสปริงกดทีเ่ ป็ นอุปกรณ์สาคัญในการ
จับยึดและสามารถเสือ่ มสภาพได้ ซึง่ คณะผูว้ จิ ยั คาดว่าจะ
มีค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเฉลีย่ ประมาณ 2,500 บาท
ต่อปี และควรพัฒนาการผลิตหีบศพโดยนาเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ด้านเครื่องจักรเข้ามาช่วย จะทาให้ผลผลิตที่ได้
รวดเร็ว แน่นอน และมีประสิทธิภาพสูงขึน้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาอิทธิพลของดายที่มผี วิ ระนาบเอียง ทาการตัดเจาะด้วยพันช์ท่มี ผี วิ ระนาบตรงตัดลงบน
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงเกรด JAC590RN (JIS) เป็ นวัสดุสาหรับผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ โดยมุ่งเน้นการศึกษา
เปรียบเทียบรอยตัด ทีเ่ กิดจากระนาบดายเอียงทามุมกับแนวระนาบทีม่ ุม 0, 5 และ 15 องศา ช่องว่างระหว่างคม
ตัดต่างกัน 4 ระดับคือ 5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ของความหนาวัสดุ โดยความหนาของวัสดุอยู่ท่ี 1 มิลลิเมตร
ทาการตัดเจาะรูกลม โดยใช้พนั ช์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร กาหนดความเร็วในการตัดที่ 20
มิลลิเมตร/วินาที จากผลการทดลองพบว่า องศาของระนาบดายเอียงมีผลอย่างชัดเจนต่อคุณภาพของขอบตัด
ระนาบเอียงทีเ่ หมาะสมในการตัดมากทีส่ ุดคือ ระนาบดายที่ 0 องศา และระยะช่องว่างของคมตัดทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
อยู่ท่ี 15 เปอร์เซ็นต์ของความหนาวัสดุ เมื่อใช้ระนาบดายเอียงมากกว่า 5 องศา ส่วนประกอบของขอบตัด โดยรอบ
ชิน้ งานจะมีความแตกต่างกัน เนื่องจาก องศาทีเ่ พิม่ ขึน้ ทาให้พน้ื ทีส่ มั ผัสของพันช์ตรงกับชิน้ งานทีเ่ อียงตามผิวดาย
มีน้อยลง ส่งผลให้เกิดรอยตัดเฉือนในเนื้อชิน้ งานมากขึน้ จากความเค้นทีเ่ กิดเพียงจุดเดียวบนชิน้ งาน และส่งผลทา
ให้มคี รีบมากขึน้ แต่ทร่ี ะนาบเอียง 0 องศา ช่องว่างระหว่างคมตัดทีน่ ้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของความหนาวัสดุ
ส่งผลให้มสี ว่ นของระยะของส่วนตัดเฉือนของขอบตัดมากขึน้ ซึง่ อาจส่งผลให้เกิดการสึกหรอของคมตัดพันช์เร็วขึน้
และเมื่อใช้ช่องว่างระหว่างคมตัด 20 เปอร์เซ็นต์สง่ ผลทาให้ขอบตัดเกิดส่วนโค้งมนและส่วนฉีกขาดทีม่ ากขึน้
คาหลัก กระบวนการตัดเฉือน, เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง, ขอบตัดชิน้ งาน
Abstract
This research study for shearing process of direct punch on die inclined plane for high strength steel
sheet grade JAC590RN (JIS). This material used in automotive part industrial. Shearing process on die
angle of 0, 5 and 15 degree. Clearance of punch and die at 5%, 10%, 15% and 20% of material
thickness. Material thicknesses are 1 mm. Punch diameter 25 mm. Cutting speed 20 mm/second. Result
from experiment is angle of die inclined has effect to cutting surface quality. Best angle of cutting is 0
588
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degree and clearance of punch and die at 15% of material thickness. If clearance of punch and die less
than 10% of material thickness effect to increase distance of shearing surface in another hand reduce
lifetime of punch and die. When increase clearance of punch and die to 20% of material thickness effect
to increase die roll and fracture surface. In case die inclined plane 5 degree has effect to increase
shearing surface and reduce fracture surface and no burr. When increase degree of die inclined plane to
15 degree has effect to increase shearing surface, reduce fracture surface and increase burr.
Keywords: Shearing process, High strength steel, Cutting edge.
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1. บทนา
ในป จั จุ บ ัน อุ ต สาหกรรมการผลิต รถยนต์ มีค วาม
พยายามที่จะทาให้รถยนต์มนี ้ าหนักเบาลงเพื่อลดอัตรา
การใช้เชื้อ เพลิง แต่ ย ังคงต้อ งรัก ษาความแข็งแรงของ
ชิน้ ส่วนไว้ เหล็กแผ่นทนแรงดึงสูง (High Strength Steel)
จึงถูกเลือกมาใช้แทนเหล็ก คาร์บอนต่ า เนื่องจากเหล็ก
แผ่นทนแรงดึงสูงมีคุณสมบัตทิ างกลทีด่ กี ว่า ส่งผลกระทบ
ถึงอุตสาหกรรมการผลิตแม่พมิ พ์ ตัง้ แต่ต้นกระบวนการ
คือ การจัด เตรีย มแผ่ น เปล่ า (Blanking) การตัด เจาะ
ั ๊ ดที่
(Piercing) จนกระทังสิ
่ น้ สุดกระบวนการของการปมตั
การตัด ขาดหรือ การตัด ขอบ(Cutting/Trimming) ซึ่ง
ส่วนประกอบที่ได้จากกระบวนการตัด คือ ส่วนโค้งมน
ส่วนเรียบตรง ส่วนฉีกขาด และครีบคม เป็ นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ ในการบวนการตัด ในอุ ต สาหกรรมการผลิต
ชิ้น ส่ ว นยานยนต์ ส่ ว นที่ท าให้ เ กิด ต้ น ทุ น สูญ เปล่ า ใน
กระบวนการผลิตคือ ส่วนครีบคม ทีจ่ ะต้องใช้แรงงานคน
ในการกาจัดด้วยวิธกี ารเจียรนัยครีบคมหรือแม้แต่วธิ กี าร
ตะไบ เพื่อ ลดรอยครีบ คมที่เ กิด ขึ้น ซึ่ง ส่ง ผลด้า นความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบตั ิงานและอาจทาให้มีผลกระทบต่ อ
การประกอบชิ้นส่วนอื่นๆ ในด้านคุณ ภาพของชิ้นงานที่
จะต้อ งน าไปประกอบกัน จะต้อ งค านึ ง ถึง ส่ว นเรีย บตรง
ของขอบตัด ซึ่ง ต้อ งการส่ ว นนี้ ม ากเพราะจะใช้ใ นการ
ประกอบชิ้น ส่ว นได้ดี จึง ได้มีง านวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ งที่ไ ด้
ท าการศึ ก ษาคุ ณ ภาพของรอยตั ด มากมาย เช่ น
ทาการศึกษาอิทธิพลของช่องว่างของแม่พิมพ์ท่มี ีผลต่ อ
พฤติกรรมการศึกหรอของแม่พมิ พ์ตดั [1] กรณีศกึ ษาการ
ลดครี บ และรอยแตกในการตั ด ขึ้ น รู ป แผ่ น ชิ้ น งาน
[2]การศึกษาอิทธิพลของแรงปลดชิน้ งานทีม่ ผี ลต่อการสึก
หรอในงานแม่พมิ พ์ตดั [3]แต่ยงั ไม่มกี ารวิจยั ในส่วนของ
ั ้ ้น รูป
องศาของระนาบการตัด ซึ่ง ในอุ ตสาหกรรมปมขึ
ชิน้ ส่วนยานยนต์ การลดกระบวนการในการผลิตเป็ นส่วน
สาคัญเป็ นอย่างมากเนื่องจาก เมื่อมีองศาในการตัด ทาให้
ต้องเพิ่มต้นทุนในการทาแม่พิมพ์ มากขึ้น ซึ่งองศาของ
ชิ้นงานในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ ต้องเพิ่มชิ้นส่วนที่
เรียกว่า CAM UNIT เพื่อทีจ่ ะทางานในองศาต่างๆได้ ซึง่
มีค่าใช้จ่ายทีส่ งู และต้นทุนในการบารุงรักษามากตามไป
ด้วย ดังนัน้ ถ้าสามารถตัดชิน้ งานในระนาบเอียงได้ โดย
ไม่ ส่ง ผลกระทบต่ อคุ ณภาพชิ้น งาน จะเป็ นการช่ว ยลด
ต้นทุนในอุตสาหกรรมได้ดว้ ย

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 กลไกการตัด (Blanking Mechanism)
ั ้ ้นรูป
กระบวนการตัดในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ปมขึ
โลหะเพื่อท าเป็ น สินค้า สาเร็จรูป นัน้ เป็ น ขัน้ ตอนที่ง่ า ย
ที่สุ ด ได้ ถู ก ท าขึ้น มาก่ อ นเพื่อ น าชิ้น งานที่ ไ ด้ ไ ปท าใน
ขัน้ ตอนต่ อไป หรือแม้แต่ การควบคุมขนาดของชิ้นงาน
สาเร็จรูปก่อนที่จะนาไปเข้าสู่งานประกอบชิ้นส่วน โดยมี
กระบวนการตัดเฉือนหลักๆ 3 กระบวนการดัวยกัน คือ
การตัดแผ่นเปล่า(Blanking) การตัดเจาะ(Piercing) และ
การตัดขอบ(Trimming) ซึง่ กระบวนการตัดเฉือนทัง้ 3
แบบ ใช้คมตัดของพันช์และดาย กดลงที่ช้นิ งาน ทาให้
เกิดแรงเฉือน โดยแรงที่เท่ากันอยู่ตรงข้ามกัน ตัดผ่า น
ช่องว่างเล็กๆ เรียกว่า ช่องว่างระหว่างคมตัด(Clearance)
ขัน้ ตอนของการตัดโลหะแผ่น เริม่ จากพันช์ลงมาสัมผัสที่
ชิ้นงาน และกดลงมาในดายผ่านช่องว่างระหว่างคมตัด
จนเลยจุ ดค วา มต้ า นท านแรงดึ ง สู ง สุ ด ( Ultimate
Strength) จนวัสดุเกิดการฉีกขาดออกจากกัน[4] ดังแสดง
ในรูปที่ 1

จากรูป
a = พันช์เริม่ กดลงบนเนื้อโลหะอยู่ในช่วยขีดจากัดความยืดหยุ่น
b = พันช์เคลือ่ นทีก่ ดลงบนชิน้ งานจนเกิดการเปลีย่ นรูปร่างอย่าง
ถาวรของวัสดุ
c = โลหะเริม่ ฉีกขาด
d = การฉีกขาดอย่างต่อเนื่องของเนื้อโลหะ
รูปที่ 1 แสดงสีข่ นั ้ ตอนทีโ่ ลหะฉีกขาดออกจากกัน[4]

2.2 ขอบของชิ้ นงานที่ได้จากการตัด (Cutting Edge
of Blanking)
การตัดวัสดุช้นิ งานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่า ง
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อย่ า งถาวร จนกระทัง้ เกิด การฉี ก ขาดของวัส ดุ ซึ่ง มี
ส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนโค้งมน(Die Roll)
ส่วนเรียบตรงหรือส่วนการตัดเฉือน (Shear Surface)
ส่วนการฉีกขาด(Fracture Zone) และส่วนครีบคม(Burr)
ดังแสดงในรูปที่ 2

และ 20 เปอร์เซ็นต์ของความหนาวัสดุ โดยความหนาของ
วัสดุอยู่ท่ี 1 มิลลิเมตร ทาการตัดเจาะรูกลมโดยใช้พนั ช์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ความแข็งของคม
ตัดพันช์และดายอยู่ท่ี 58-60 HRC กาหนดความเร็วใน
การตัดที่ 20 มิลลิเมตร/วิน าที ทาการตัดโดยไม่ใช้สาร
หล่ อ ลื่น วัส ดุ ท่ีใ ช้ ใ นการทดลองเป็ น เหล็ก กล้ า ความ
แข็งแรงสูงเกรด JAC590RN ความหนา 1 มิลลิเมตร

Ø25

รูปที่ 2 ขอบของชิน้ งานทีไ่ ด้จากการตัดโดยทัวไป
่

Blank
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1

ส่วนโค้งมน (Die Roll) เกิดจากเมื่อพันช์กดลงไปใน
ชิน้ งานจะเกิดความเค้นดึงขึน้ ทีด่ า้ นข้างของพันช์และดาย
เนื่ อ งจากมีช่ อ งว่ า งระหว่ า งพัน ช์แ ละดาย ชิ้น งานเริ่ม
เคลื่อ นที่ต ามแรงดึง เข้า สู่ ด าย ในทางกลับ กัน จะเกิด
แรงอัดบริเวณด้านหน้าของพันช์ และผิวบนของดาย เมื่อ
ชิ้นงานไหลเข้าสู่ตัวดายตามแรงกดของพัน ช์แรงอัดจะ
เพิม่ ขึน้ จนวัสดุขาดออกจากกันเกิดเป็ นส่วนเรียบตรง และ
จะแตกหั ก ออกจากกั น ในบริ เ วณเหนื อ คมตั ด พั น ช์
เนื่ อ งจากเกิด ความเค้น สูง สุ ด ที่บ ริเ วณนั น้ [5] เมื่อ วัส ดุ
แตกหักส่วนของการฉีกขาดจะวิ่งมาบรรจบกันพอดีแต่
เนื้อส่วนทีอ่ ยู่ดา้ นข้างของคมตัดยังคงเหลืออยู่ส่วนนี้เองที่
เรียกว่า ครีบคม(Burr) ดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 4 แสดงลักษณะการเอียงขององศาดาย
และทิศทางการป้อนชิน้ งานในตาแหน่งต่างๆ

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
จากรูปที่ 4 ได้ทาการออกแบบแม่พิม พ์ตัดที่ใช้ใน
ั้
การทดลองนี้ และท าการตัด ด้ว ยเครื่อ งป มไฮดรอลิ
ค
ขนาด 30 ตัน จากนัน้ นาชิน้ งานทีไ่ ด้จากการตัดมาทาการ
ตรวจสอบและเปรี ย บเที ย บขอบตั ด ของชิ้ น งาน ซึ่ ง
ประกอบด้วยการวัดระยะส่วนโค้งมน ส่วนเรียบตรง ส่วน
ฉีกขาด และครีบ คม ใช้กล้อง Digital Microscope วัด
ชิน้ งานด้วยกาลังขยาย 50 เท่า
4. ผลและการวิ เคราะห์
ในกระบวนการตัดเจาะโดยทัวไปจะนิ
่
ยมใช้ระนาบ
ดายปกติอยู่ทร่ี ะนาบ  = 0 องศา ดังนัน้ ในการตรวจสอบ
คุณภาพของขอบตัดเบื้องต้นของวัสดุช้นิ งานชนิดนี้ จึง
จาเป็ นต้องหาอิทธิพลของช่องว่างระหว่างคมตัด เพื่อใช้
เป็ น ข้อ มูลเปรีย บเทีย บกับ คุ ณภาพขอบตัด เมื่อ ท าการ
เปลีย่ นแปลงระนาบเอียงของดาย
4.1 อิ ทธิ พลของช่องว่างระหว่างคมตัดที่มีผลกับ
คุณภาพของขอบตัด
จากรูปที่ 5,6,7 และ 8 แสดงให้เห็นว่า ช่องว่าง

รูปที่ 3 กลไกการเกิดครีบ[6]

3. วิ ธีการและเงื่อนไขในการทดลอง
3.1 แม่พิมพ์ตดั ที่ใช้ในการทดลอง
แม่พมิ พ์ทใ่ี ช้ในการทดลองออกแบบให้ดายมีระนาบ
มุมเอียง() ทามุมกับแนวระนาบทีม่ ุม  = 0, 5 และ 15
องศา ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยชุดดายสวมติดกับแผ่นจับ
ยึดดาย (Die Plate) และแผ่นจับยึดชิน้ งาน(Striper Pad)
สามารถถอดเปลี่ย นตามองศาในระนาบที่ก าหนดได้
ช่องว่างระหว่างคมตัด (C) ต่างกัน 4 ระดับคือ 5, 10, 15
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ระหว่างคมตัด C= 5,10,15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ของความ
หนาวัสดุ ในระนาบดายที่  = 0 องศา สามารถตัดชิน้ งาน
ออกมาได้ดี โดยไม่เกิดครีบคมของชิ้นงาน และไม่เกิด
รอยตัดเฉือนชัน้ ทีส่ อง เมื่อทาการเพิม่ ช่องว่างระหว่างคม
ตัดพันช์และดาย จะทาให้สดั ส่วนของขอบตัดเปลี่ยนไป
ช่องว่างระหว่างคมตัดที่เพิ่มขึน้ ทาให้เกิดส่วนโค้งมนที่
มากขึ้น ส่ว นเรีย บตรงน้ อ ยลง และส่ว นการฉี ก ขาดจะ
เพิม่ ขึน้ ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 แสดงสัดส่วนของขอบตัดของชิน้ งาน
มุมคมตัดดาย 0 องศา ในตาแหน่งต่างๆ

รูปที่ 5 แสดงสัดส่วนของขอบตัดของชิน้ งานทีช่ ่องว่างระหว่างคม
ตัด 5 % ของความหนาวัสดุ มุมคมตัดดาย 0 องศา

4.2 อิ ทธิ พลของระนาบดายเอียงที่มีผลกับคุณภาพ
ของขอบตัด
จากการทดลองตัดเจาะชิ้นงานที่ระนาบดายเอีย ง
ต่างๆ พบว่าคุณภาพของขอบตัดทีไ่ ด้มคี วามแตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชดั ในทุกระยะของช่องว่างระหว่างคมตัด ดัง
แสดงในรูปที่ 10,11 และ 12 เนื่องจากกลไกการตัดเฉือน
ในชิ้นงานมีการเปลี่ยนแปลงโดยชิ้นงานจะเริม่ ต้นถูกตัด
เฉือนจากตาแหน่ งที่ 1 และสิน้ สุดของการตัดเฉือนใน
ตาแหน่งที่ 3 เกิดขึน้ ไม่พร้อมกัน (ดูภาพประกอบในรูปที่
4) ท าให้ ค วามเค้ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเนื้ อชิ้ น งานมี ก าร
เปลี่ย นแปลงทิศ ทาง การเริ่ม เกิด รอยแตกในเนื้ อ วัส ดุ
เป็ นไปได้ยากขึน้ ส่งผลทาให้มรี ะยะการตัดเฉือนในเนื้อ
ชิน้ งานมากขึน้ แสดงให้เห็นว่าองศาของระนาบดายมีผล
อย่างชัดเจนต่อคุณภาพของขอบตัดชิน้ งาน ดังนัน้ เพื่อให้
ั หาคุ ณ ภาพขอบตั ด ของชิ้ น งานใน
สามารถแก้ ป ญ
อุตสาหกรรม จึงต้องมีการหาองศาและช่องว่างระหว่าง
คมตัดทีเ่ หมาะสมโดยการเปรีย บเทียบคุณภาพของขอบ
ตัดในส่วนโค้งมน ส่วนเรียบตรง ส่วนฉีกขาด และครีบคม
ทีเ่ กิดจากกระบวนการตัดเฉือน

รูปที่ 6 แสดงสัดส่วนของขอบตัดของชิน้ งานทีช่ ่องว่างระหว่างคม
ตัด 10 % ของความหนาวัสดุ มุมคมตัดดาย 0 องศา

รูปที่ 7 แสดงสัดส่วนของขอบตัดของชิน้ งานทีช่ ่องว่างระหว่างคม
ตัด 15 % ของความหนาวัสดุ มุมคมตัดดาย 0 องศา

รูปที่ 8 แสดงสัดส่วนของขอบตัดของชิน้ งานทีช่ ่องว่างระหว่างคม
ตัด 20 % ของความหนาวัสดุ มุมคมตัดดาย 0 องศา

รูปที่ 10 แสดงขอบตัดทีร่ ะนาบ 0 องศา
ช่องว่างระหว่างคมตัด 5 เปอร์เซ็นต์
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ขอบตัดมีการเปลีย่ นแปลงของระยะตัดเฉือนเพิม่ ขึน้ เป็ น
อย่างมาก และเมื่อใช้ระยะช่องว่างระหว่างคมตัดมากกว่า
10 เปอร์เซ็นต์ ขอบตัดจะมีระยะการตัดเฉือนลดลงแต่จะ
เกิดครีบสูงขึน้ ชิ้นงานที่ได้จากการตัดเกิดการแอ่นตัวมี
การดัดโค้งเปลีย่ นรูป (รูปที่ 15) เนื่องจากการตัดเฉือนที่
เกิดขึน้ ไม่พร้อมกันอันเนื่องจากระนาบเอียงของดาย ทา
ให้ ผิว หน้ า พัน ช์ ใ นจัง หวะที่ก ดลงมาในดายท าหน้ า ที่
เหมือนเป็ นการกดดัดแผ่นชิน้ งานให้ไหลตามลงมาก่อนที่
คมตัดพันช์ในตาแหน่งที่ 3 ทาการตัดสิน้ สุดลง

รูปที่ 11 แสดงขอบตัดทีร่ ะนาบ 5 องศา
ช่องว่างระหว่างคมตัด 5 เปอร์เซ็นต์

รูปที่ 12 แสดงขอบตัดทีร่ ะนาบ 15 องศา
ช่องว่างระหว่างคมตัด 5 เปอร์เซ็นต์

จากรูปที่ 13 แสดงสัดส่วนของขอบตัดของชิน้ งานที่
ระนาบดาย  = 5 องศา เมื่อเปรียบเทียบกับระนาบดายที่
0 องศา (รู ป ที่ 9) ที่ร ะยะช่ อ งว่ า งระหว่ า งคมตัด 5
เปอร์เซนต์ของความหนาชิน้ งาน พบว่าในตาแหน่ ง ที่ 1
และ 3 ขอบตัด มีก ารเปลี่ย นแปลงของระยะตัด เฉื อ น
เพิ่ม ขึ้น เล็ก น้ อ ย แต่ ถ้ า ใช้ร ะยะช่ อ งว่ า งระหว่ า งคมตัด
มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนตาแหน่ งการตัดเฉือนที่ 2
และ 4 เป็ นจุดการตัดเฉือนทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งกึ่งกลางของ
แม่พมิ พ์พอดี ทาให้คุณภาพขอบตัดใกล้เคียงกับการตัด
ในระนาบดายที่ 0 องศา

รูปที่ 14 แสดงสัดส่วนของขอบตัดของชิน้ งาน
มุมคมตัดดาย 15 องศา ในตาแหน่ งต่างๆ

รูปที่ 15 แสดงการแอ่นตัวของชิน้ งาน
มุมคมตัดดาย 15 องศา C= 20% ของความหนาวัสดุ

4.3 ความสัมพันธ์ของระนาบดายกับช่องว่างระหว่าง
คมตัด
องศาการตัดของระนาบดายที่เ พิ่ม ขึ้น ตามรูป ที่ 4
ส่งผลกระทบให้ช่องว่างระหว่างคมตัดน้ อยลงเนื่องจาก
การเอียงองศา ทาให้ชน้ิ งานมีความหนาเพิม่ ขึน้ ซึง่ แสดง
ไว้ในตารางที่ 1

รูปที่ 13 แสดงสัดส่วนของขอบตัดของชิน้ งาน
มุมคมตัดดาย 5 องศา ในตาแหน่งต่างๆ

ตารางที่ 1 แสดงช่องว่างของคมตัดพันช์และดายทีร่ ะนาบต่างกัน

จากนัน้ ทาการตัดชิน้ งานทีร่ ะนาบดาย  = 15 องศา ดัง
แสดงในรูปที่ 14 พบว่าที่ระยะช่องว่างระหว่างคมตัด 5
เปอร์เซนต์ของความหนาชิน้ งาน ในตาแหน่ งที่ 1 และ 3
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กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ นชุดแม่พิมพ์และวัสดุ
เครื่องมือในการทดลอง อุปกรณ์เก็บผลการทดลอง จาก
บริษทั ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จากัด รวมถึงพนักงานช่าง
แม่พิมพ์ ที่ช่วยทาแม่พิมพ์และชิ้นงาน คือ นายสมชาย
สุธรรมมา นายเอกสิทธิ ์ อยู่โภชนา และนักศึกษาช่วยเก็บ
ข้อมูล คือ นายเจตริน ศรีคาพา นายเอกรัตน์ ทองรวม
และนายโสภณ นิลเพ็ชร์

เมื่อช่องว่างระหว่างคมตัดน้อยลง องค์ประกอบของขอบ
ตัดจะได้รบั ผลกระทบโดยตรง เนื่องจากแรงเค้นทีพ่ นั ช์กด
ลงบนชิ้น งานเพีย งจุ ดเดียว ในต าแหน่ ง ที่ 1 ผ่ านคมตัด
ดายมีระยะทีน่ ้อยลง ส่งผลให้ เกิดการส่วนการตัดเฉือนที่
มากขึ้น และจะค่ อ ยๆลดน้ อ ยลง เมื่ อ พัน ช์ ก ดลงถึ ง
ตาแหน่ งกึ่งกลางชิ้นงาน ในตาแหน่ งที่ 2และ4 จากนัน้
ส่วนตัดเฉือนจะค่อยๆเพิม่ ขึน้ เนื่องจากแรงเค้นจะเพิม่ ขึน้
จากเนื้อที่ของชิ้นงานในการตัดน้อยลงในจุดสุดท้ายของ
การตัดในตาแหน่งที่ 3 ส่วนประกอบของขอบตัดแต่ละจุด
มีค่าไม่เท่ากัน ตามรูปที่ 13 และ รูปที่ 14
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5. สรุป
จากการทดลองกระบวนการตัดเฉือนเพื่อหาอิทธิพล
ของระนาบดายเอียงทีม่ ผี ลต่อขอบตัดของชิน้ งาน โดยใช้
ช่องว่างระหว่างคมตัดต่างๆกัน สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. องศาของระนาบดายเอียงมีผลอย่างชัดเจนต่ อ
คุณภาพของขอบตัด ระนาบเอียงที่เหมาะสมในการตัด
มากทีส่ ดุ คือ ระนาบดายที่ 0 องศา และระยะช่องว่างของ
คมตัดทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ อยู่ท่ี 15 เปอร์เซ็นต์ของความหนา
วั ส ดุ เมื่ อ ใ ช้ ร ะ นา บ ดา ย เอี ย ง ม า กกว่ า 5 อง ศ า
ส่วนประกอบของขอบตัด ซึง่ ประกอบไปด้วย ส่วนโค้งมน
ส่ว นเรีย บตรง ส่ว นฉี ก ขาด และส่ว นครีบ คม โดยรอบ
ชิ้น งานจะมีค วามแตกต่ า งกัน เกิด รอยตัด เฉื อ นในเนื้ อ
ชิ้นงานมากขึ้น แต่ ส่ง ผลทาให้มีครีบคมมากขึ้นเช่นกัน
เนื่องจาก องศาที่เพิ่มขึ้นจะทาให้กลไกการตัดเฉือนใน
เนื้อวัสดุมกี ารเปลีย่ นแปลงทุกช่องว่างระหว่างคมตัด และ
ช่องว่างระหว่างคมตัดมีผลอย่างชัดเจนต่อคุณภาพของ
ขอบตัด
2. ระนาบดายเอียง 0 องศา ช่องว่างระหว่างคมตัด
ทีน่ ้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของความหนาวัสดุ ส่งผลให้มี
ระยะของส่วนตัดเฉือนมากขึน้ ซึง่ อาจส่งผลให้เกิดการสึก
หรอของคมตัดพันช์เร็วขึน้ และเมื่อใช้ช่องว่างระหว่างคม
ตัด 20 เปอร์เซ็นต์สง่ ผลทาให้ขอบตัดเกิดส่วนโค้งมนและ
รอยฉีกขาดทีม่ ากขึน้
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ผลกระทบของปัจจัยในกระบวนการกลึงที่มีผลต่อความหยาบผิวและความกลมของ
ชิ้ นงานเหล็กเหนี ยว ss400
EFFECT OF TURNING FACTORS ON ROUGHNESS AND CIRCULARITY OF
SS400 MILD STEEL
อดิศร กิจพยุง* สุจนิ ต์ วุฒชิ ยั วัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ. นครปฐม 73000 E-mail: adisorn_ie5@yahoo.co.th*
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Department of Industrial Engineering and Management, Faculty of Engineering and Industrial Technology,
Silpakorn University, Muang, Nakornpathom, 73000, E-mail: adisorn_ie5@yahoo.co.th*
บทคัดย่อ
ปจั จุบนั มีความนิยมใช้เหล็กเหนียว ss400 เป็ นวัสดุหลักในการผลิตชิน้ งานกลึงในงานอุตสาหกรรม แต่มกั พบ
ปญั หาความหยาบผิวและความกลมของชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน ที่มสี าเหตุ มาจากปจั จัยในกระบวนการกลึง ดังนัน้
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหาสภาวะเหมาะสมของปจั จัยในกระบวนการกลึง 3 ปจั จัยได้แก่ รัศมีปลายคมตัดของเม็ด
มีด ความเร็วตัดและอัตราป้อน ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลองทีม่ ผี ลต่อความหยาบผิวและความกลมของชิน้ งาน
ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า รัศมีปลายคมตัด อัตราป้อน และ ผลกระทบร่วมระหว่างรัศมีปลายคมตัดกับความเร็วตัด
มีผลต่อความหยาบผิวอย่างมีนยั สาคัญ ส่วนรัศมีปลายคมตัด ความเร็วตัดและอัตราป้อนเป็ นปจั จัยทีไ่ ม่มผี ลต่อค่าความ
กลมของชิน้ งาน
คาสาคัญ : การกลึง ความหยาบผิว ความกลม
Abstract
Nowadays mild steel ss400 has been used popularity in the turning work of industrial parts. However
roughness and circularity problems are frequently found. Therefore the objective of this research is to
optimize the turning factors of nose radius, cutting speed and feed rate affecting on surface roughness and
circularity of the sample specimens using DOE. And found that nose radius, feed rate and nose radius with
cutting speed are affecting on circularity. And almost of factors are not affecting on circularity.
Keyword : turning, surface roughness, circularity
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ความเร็วตัด และ อัตราป้อน ทีม่ ผี ลต่อค่าตอบสนอง คือ
ความหยาบผิว และความกลมของชิ้นงานเหล็ก เหนี ย ว
ss400 โดยใช้เ ม็ด มีด cermet และการออกแบบการ
ทดลอง(Design of experiment) ทีก่ าหนดสภาพแวดล้อม
ในการผลิต คือ ขนาดของชิ้น งานมีเ ส้น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง
เท่ากับ 22 มิลลิเมตร ความยาวเท่ากับ 60 มิลลิเมตร และ
ความลึกป้อนเท่ากับ 1 มิลลิเมตร เพื่อหาสภาวะทีด่ ที ส่ี ุด
ดังในภาพที่ 1

1. บทนา
ปจั จุบนั ในวงการอุตสาหกรรมต่างๆได้มกี ารใช้
เหล็กเหนียว ss400 เพื่อนามาแปรรูปเป็ นชิ้นส่วนของ
เครื่อ งจัก รกล ส่ว นประกอบของรถยนต์ และอุ ป กรณ์
เครื่องใช้ต่างๆภายในครัวเรือน เหล็กเหนียว ss400 จึง
เป็ นวัสดุทม่ี คี วามต้องการในภาคอุตสาหกรรมเป็ นจานวน
มาก ในกระบวนการแปรรูปหรือการผลิต นัน้ มัก พบกับ
ปญั หาบางอย่าง เช่น ความหยาบผิว และ ความกลม
ความหยาบผิวเกิดขึน้ จากรูปร่างของวัสดุท่ใี ช้
ขึ้นรูปชิ้นงาน และกรรมวิธีการขึ้นรูป ความหยาบของ
พืน้ ผิวมีความสาคัญต่อการใช้งานหลายๆอย่าง เช่น แรง
เสีย ดทานระหว่ า งพื้น ผิว การสึก หรอจากการเสีย ดสี
ความสวยงาม ความรูส้ กึ ในการสัมผัส ความสามารถใน
การป้องกันการรัวซึ
่ ม ค่าความหยาบของพืน้ ผิวนัน้ มีผล
โดยตรงต่อความเงามันของผิวชิน้ งาน
ความกลมจะคล้า ยกับ ความเป็ น ทรงกระบอก
แต่เราจะสนใจเฉพาะตาแหน่งในแต่ละระนาบทีต่ ดั ตัง้ ฉาก
กับ แนวแกนเท่ านัน้ ความกลมมีผ ลต่ อการประกอบ
ชิน้ งานเข้าด้วยกันในลักษณะของเพลาและรูคว้าน
สาเหตุของปญั หาพบว่า เม็ดมีดกลึง ความเร็ว
ตัด ความลึกและอัตราการป้อนทีไ่ ม่สมั พันธ์กบั ขนาดของ
ชิน้ งาน จากการศึกษาข้อมูลของผลงานวิจยั และทฤษฏีท่ี
เกี่ย วข้อ งก่ อนหน้ านี้ (คมพัน ธ์ ชมสมุ ท ร,2554) พบว่ า
ปจั จัยทีส่ าคัญทัง้ หมดในการกลึงชิน้ งานจะมีองค์ประกอบ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางานหลายประการที่
เป็ นสาเหตุ ท าให้ ก ารกลึ ง ปอกชิ้ น งานไม่ ไ ด้ ต าม
วัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการโดยเฉพาะคุณภาพของชิ้นงาน จึง
ได้มีก ารศึก ษาองค์ ป ระกอบเหล่ า นั น้ เพื่อ การพัฒ นา
ประ สิ ท ธิ ภ าพ กา รกลึ ง ปอกชิ้ น ง า นให้ ดี ข้ึ น โ ดย
องค์ประกอบของกระบวนการกลึงปอกชิ้นงาน ที่สาคัญ
ทัง้ หมดประกอบด้ว ยเงื่อ นไขของ ประสิท ธิภ าพของ
เครื่ อ งจัก ร ประสิท ธิ ภ าพของผู้ ค วบคุ ม เครื่ อ งจัก ร
ความเร็วตัด ความเร็ว รอบ อัตราป้อน ความลึกป้อน
การระบายความร้อ นที่ห น้ า คมตัด ของเม็ด มีด คมตัด
วิธกี ารจับยึดชิน้ งาน ส่วนประกอบของวัสดุ ความหนา
ของเม็ดมีด เกรดของเม็ดมีด อายุของการสึกหรอ มุม
ตัด กาลัง การหักเศษ รัศมีปลายมีด
ดั ง นั ้ น ง า น วิ จ ั ย นี้ ส น ใ จ ศึ ก ษ า ป ัจ จั ย ข อ ง
กระบวนการกลึง อันได้แก่ รัศมีปลายคมตัดของเม็ดมีด

ภาพที่ 1 ภาพขนาดชิน้ งาน
2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและกรรมวิ ธีการกลึง
2.1 ทฤษฏีที่ใช้สาหรับการกลึง
V

=

(1)

V คือ ความเร็วตัด เป็ นเมตรต่อนาที
d คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของชิน้ งาน เป็ นมิลลิเมตร
n คือ ความเร็วรอบของเครื่องกลึง เป็ นรอบต่อนาที
ความเร็วตัด (Cutting Speed) หมายถึง
ความเร็ว ที่ค มมี ด ตัด ตัด หรือ ปาดผิ ว โลหะออกเมื่ อ
ชิ้นงานหมุนไปครอบ 1 รอบ ซึ่งมีดตัดจะต้องปาดผิว
โลหะออกเป็ นเส้นยาวเท่ากับเส้นรอบวงของชิ้นงานพอดี
หน่วยวัดความเร็วตัดคิดเป็ นเมตรต่อนาทีดงั สมการที่ (1)
ตัวอย่างเช่นชิน้ งานทีม่ ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
20 มม. ดังนัน้ เส้นรอบวงของชิน้ งานจะเท่ากับ 3.14 X
20 เท่ากับ 62.8 มิลลิเมตรหรือ .0628 เมตร และถ้า
ชิน้ งานหมุนด้วยความเร็วรอบ 500 รอบต่อนาที ดังนัน้
ความเร็วตัดจะเท่ากับ 0.0628 x 500 = 31.40 เมตร
ต่อนาที
2.2 กรรมวิ ธีการกลึง
การกลึงเป็ นกระบวนการแปรรูปโลหะ อโลหะ
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หรือวัสดุต่างๆ โดยการตัดเฉือนเนื้อวัสดุตรงส่วนที่ไม่
ต้องการออกทิ้งไป และเหลือส่วนที่ต้องการเก็บไว้ตาม
รูปแบบต่างๆทีต่ ้องการ การกลึงเป็ นกระบวนการหนึ่งที่
ใช้กนั อย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรม ทัง้ เพื่อใน
การผลิตและเพื่อการซ่อมบารุงรักษา หลักในการแปรรูป
วัสดุคอื ให้ช้นิ งานหมุนรอบตัวเองอยู่กบั ทีแ่ ละมีดจะเป็ น
ตัวเดินเข้าหาชิน้ งานเพื่อทาการตัดเฉือน

มิลลิเมตร และใช้น้ายาหล่อเย็นเป็ นตัวควบคุมอุณหภูมใิ น
กระบวนการกลึงเพื่อผลิตชิน้ งานทีจ่ ะนาไปวิจยั ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางลาดับขัน้ ตอนของปจั จัยทีใ่ ช้ในการกลึง
ระดบ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

วิธกี ารกลึงมีอยู่ 2 ลักษณะคือ การกลึงปลอก และ การ
กลึงปาดหน้า
การกลึงปอก คือการเดิน มีดให้ตัดเฉื อนเนื้ อ
วัสดุออกตามแนวขนานกับรางของเครื่องกลึง ดังในภาพ
ที่ 2

ภาพที่ 2 ภาพการเดินมีดให้ตดั เฉือนเนื้อวัสดุออกตาม
แนวขนานกับรางของเครื่องกลึง
การกลึง ปาดหน้ า คือ การเดิน มีด ตัดให้ตัด
เฉือนวัสดุออกตามแนวขวางกับรางของเครื่องกลึง ดังใน
ภาพที่ 3

ร มีปลายคมตด ความเรวตด
(มม.)
(ม. / นาที)

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

49
49
49
66
66
66
94
94
94
49
49
49
66
66
66
94
94
94
49
49
49
66
66
66
94
94
94

อตราปอน
(มม. / รอบ)

0.065
0.075
0.082
0.065
0.075
0.082
0.065
0.075
0.082
0.065
0.075
0.082
0.065
0.075
0.082
0.065
0.075
0.082
0.065
0.075
0.082
0.065
0.075
0.082
0.065
0.075
0.082

2) ใช้เครื่องวัดค่าความหยาบผิว รุ่น SJ-201
Mitutoyo ใช้เ ครื่องวัดความกลม รุ่ น Beyond-Crysta
C500 Mitutoyo
3) หลังจากได้ค่าตอบสนองแล้วนาค่าทัง้ หมดมา
วิเคราะห์เชิงสถิตโิ ดยใช้โปรแกรม minitab14 เพื่อหาว่ามี
ปจั จัยใดบ้างที่มผี ลต่อความหยาบผิวและความกลมของ
ชิน้ งาน
4) ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลของความหยาบ
ผิว โดยโปรแกรม minitab14 คือ เข้า สู่เ มนู ห ลัก เลือ ก
STAT > DOE > FACTORIAL > ANALYZE
FACTORIAL
DESIGN จ า ก นั ้ น จ ะ ป ร า ก ฏ
ไดอะล็อกบ็อกซ์ เลือกค่า Responses เลือกกดปุ่ม OK
จะได้ค่า Analysis of Variance for result ดังในตารางที่
2

ภาพที่ 3 ภาพการเดินมีดให้ตดั เฉือนเนื้อวัสดุออกตาม
แนวขวางกับรางของเครื่องกลึง
3. วิ ธีดาเนิ นการทดลอง
1) นาชิ้นงานเหล็กเหนียว ss400 เส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 22 มิลลิเมตร ความยาว 60 มิลลิเมตร
มาท าการกลึง ปอกให้ไ ด้ข นาดเส้น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 20
มิลลิเมตรและความยาว 40 มิลลิเมตร โดยใช้รศั มีปลาย
คมตัดของเม็ดมีด 3 ขนาดคือ 0.2 0.4 และ 0.8
มิลลิเมตร ใช้ความเร็วตัด 3 ระดับคือ 49 66และ 94
เมตรต่อนาที ใช้อตั ราป้อน 3 ระดับคือ 0.065 0.075
และ 0.082 มิลลิเมตรต่อรอบ ใช้ความลึกป้อนคงทีค่ อื 1
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ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความหยาบผิว
จากโปรแกรม minitab14
Source DF Seq SS Adj SS

Adj MS

F

2

20.1651 20.1651 10.0826 57.90 0.000

B

2

0.2701

0.1350

0.78

49

2

2.1482

2.1482 1.0741

6.17

0.004

A*B

4

1.8379

1.8379

0.4595

2.64

0.044

A*C

4

1.2333

1.2333

0.3083 1.77

0.148

B*C

4

0.3121

0.3121

0.0780 0.45

0.773

A*B*C

8

1.1728

1.1728

0.1466 0.84

0.570

3.2

2.4
cutting speed

ภาพที่ 5 กราฟแสดงผลกระทบของปจั จัยร่วมทัง้ สามคือ
รัศมีปลายคมตัด ความเร็วตัดและอัตราป้อน
อ้างอิงจากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลกระทบ
ร่วมระหว่างรัศมีปลายคมตัดและความเร็วตัต มีผลต่อค่า
ความหยาบผิว ดังนัน้ จากกราฟของภาพที่ 5 สามารถ
อธิบายได้ว่าให้ใช้รศั มีปลายคมตัดของเม็ดมีดที่มีขนาด
0.4 มิลลิเมตรและความเร็วตัดอยู่ท่ี 94 เมตรต่อนาที เหตุ
เพราะว่าเป็ นจุดทีต่ ่าทีส่ ดุ ของกราฟ
5) ขัน้ ตอนการหาสมการถดถอยของข้อ มู ล
ความหยาบผิวโดยโปรแกรม minitab14 คือเข้าสู่เมนู
หลัก เลือก STAT > REGRESSION > REGRESSION
จากนัน้ จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ เลือกค่า Responses
เลือ กค่ า Predictor เลือ กกดปุ่ ม OK จะได้ The
regression equation is Roughness Y = 0.955 +
7.07 A2 -4.87A +23C - 0.0101 AB

Mean of result

2.1
1.8
1.5

0.065

0.075

0.082

cutting
speed
49
66
94

feed r ate

2.4

66

nose
radius
0.2
0.4
0.8

1.6

cutting speed

49

0.082

1.6

2.7

0.8

0.075

nose r adius

Main Effects Plot (data means) for result

0.4
feed rate

0.065

2.4

หมายเหตุ A คือ รัศมีปลายคมตัด
B คือ ความเร็วตัด
C คือ อัตราป้อน
P ≤ 0.05
วิเคราะห์ค่า p จากตารางที่ 2 พิจารณาได้ว่ามี
รัศมีปลายคมตัด อัตราป้อน และ ผลกระทบร่วมระหว่าง
รัศมีปลายคมตัดกับความเร็วตัดมีค่าต่ ากว่า 0.05 แสดง
ว่ามีผลต่อค่าความหยาบผิว

0.2

94

0.466

C

nose radius

66

3.2

P

A

0.2701

Interaction Plot (data means) for result

94

2.7
2.4
2.1
1.8
1.5

6) ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลของความกลม
โดยโปรแกรม minitab14 คือเข้าสู่เมนูหลัก เลือก STAT
> DOE > FACTORIAL > ANALYZE FACTORIAL
DESIGN จากนั น้ จะปรากฏไดอะล็อ กบ็อ กซ์ เลือ กค่ า
Responses เลือกกดปุ่ม OK จะได้ค่า Analysis of
Variance for result ดังในตารางที่ 3

ภาพที่ 4 กราฟแสดงค่าผลกระทบของปจั จัยหลักทัง้ สาม
อ้างอิงจากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่ารัศมีปลายคม
ตัดของเม็ดมีด และ อัตราป้อน มีผลต่อค่าความหยาบผิว
ดังนัน้ จากกราฟของภาพที่ 4 สามารถอธิบายได้ว่าขนาด
รัศมีปลายคมตัดของเม็ดมีดทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดคือขนาด 0.4
มิ ล ลิ เ มตรและอั ต ราป้ อนที่ เ หมาะสมที่ สุ ด คื อ 0.065
มิลลิเมตรต่อรอบ เหตุผลเพราะว่าปจั จัยใดมีค่าต่ าทีส่ ุดจะ
ทาให้ผวิ ของชิน้ งานออกมาดี
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Interaction Plot (data means) for result

ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่ความกลม
จากโปรแกรม minitab14
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS

F

49

2

118.10 118.10 59.05

2.99

0.059

B

2

6.02

6.02

3.01

0.15

0.859

C

2

2.99

2.99

1.49

0.08

0.927

A*B

4

36.57

36.57

9.14

0.46

0.762

A*C

4

83.16

83.16

20.79

1.05

0.389

65.68

B*C

4

65.68

16.42

0.83

0.511

A*B*C

8

192.17 192.17 24.02

1.22

0.307

0.065

0.075

0.082
6

4

nose r adius

nose
radius
0.2
0.4
0.8

2
6

4

cutting speed

cutting
speed
49
66
94

2

feed r ate

ภาพที่ 7 กราฟแสดงค่าของผลกระทบร่วมระหว่าง รัศมี
ปลายคมตัด ความเร็วตัดและอัตราป้อน

วิเคราะห์ค่า p จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าไม่มี
ั
ปจจัยใดมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่าทุกปจั จัยไม่มผี ล
ต่อค่าความกลม

ถึง แม้จ ากตารางที่ 3 แสดงให้เ ห็น ว่ า ใม่ มี
ผลกระทบร่วมระหว่างปจั จัยใดๆมีผลต่อค่าความกลม แต่
จากกราฟของภาพที่ 7 อธิบายว่าให้ใช้รศั มีป ลายคมตัด
ของเม็ดมีดทีม่ ขี นาดเท่ากับ 0.4 มิลลิเมตร ความเร็วตัดที่
94 เมตรต่อนาทีและอัตราป้อน 0.082 มิลลิเมตรต่อรอบ
ซึง่ อาจจะให้ค่าความกลมทีด่ ที ส่ี ดุ

Main Effects Plot (data means) for result
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4. ผลการทดลอง
1) ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความหยาบผิวของชิน้ งานคือ
รัศมีปลายคมตัด อัตราป้อน และ ผลกระทบร่วมระหว่าง
รัศมีปลายคมตัดกับความเร็วตัด เพราะพบว่าค่า p ต่ า
กว่า 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 2

5
4
3
2
0.065

ภาพที่ 6 กราฟแสดงผลกระทบของปจั จัยหลักทัง้ สาม

2) ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความกลมของชิน้ งาน ผลจาก
การทดลองทาให้เราทราบว่าปจั จัยทัง้ สาม คือ รัศมีปลาย
คมตัด ความเร็วตัดและอัตราป้อนไม่มผี ลกระทบต่อความ
กลมของชิ้นงานอย่างมีนัยสาคัญ ดังแสดงในตารางที่ 3
คือพิจารณาจากค่า p ในตารางไม่พบว่ามีค่าของปจั จัยใด
มีค่าต่ากว่า 0.05

อ้างอิงจากตารางที่ 3 ทีม่ ผี ลวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า
ไม่มปี จั จัยใดมีผลต่อค่าความกลม แต่ จากกราฟของภาพ
ที่ 6 บ่งบอกว่าควรใช้รศั มีปลายคมตัดของเม็ดมีดที่ 0.4
มิลลิเมตร ความเร็วตัดเท่ากับ 94 เมตรต่อนาทีและอัตรา
ป้อนที่ 0.075 หรือ 0.082 มิลลิเมตรต่อรอบ (ให้เลือกใช้
0.082 เพราะจะใช้เวลาในการกลึงน้อยกว่า) จึงจะได้ค่า
ความกลมทีด่ ที ส่ี ดุ

5. สรุปและวิ จารณ์ผล
1) สรุป ผลทีไ่ ด้จากงานวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่า
ั
ป จ จัย และระดับ ของป จั จัย ที่เ หมาะสมส าหรับ การกลึง
ชิ้นงานตามตัวอย่าง ที่ให้ค่าความหยาบผิวที่ดีท่สี ุดคื อ
สภาวะทีต่ อ้ งใช้เม็ดมีดทีม่ รี ศั มีปลายคมตัด 0.4 มิลลิเมตร
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ความเร็วตัดที่ 94 เมตรต่อนาที ส่วนอัตราป้อนคือ 0.065
มิลลิเมตรต่อรอบ และในส่วนของความกลม ปจั จัยทัง้
สามคือรัศมีปลายคมตัด ความเร็วตัดและอัตราป้อนไม่มี
ผลกระทบต่อค่าความกลมของชิน้ งาน
2) วิจารณ์ผล จากการดาเนินการทดลองตาม
หลัก ของการออกแบบการทดลอง ซึ่ง ผลที่ไ ด้ป รากฎ
ออกมาคือปจั จัยทัง้ สามมีผลกระทบต่อความหยาบผิวของ
ชิน้ งานแต่ไม่มผี ลกระทบต่อความกลมของชิน้ งาน สาเหตุ
ที่เป็ นเช่นนี้สนั นิฐานว่าชิ้นงานที่ใช้ทดลองเป็ นชิ้นงานที่
สัน้ และปจั จัยทัง้ สาม รวมถึงระดับของปจั จัยทัง้ สามที่ใช้
ค่อ นข้า งจะมีค วามเหมาะสมกัน โดยจากหลักการและ
ประสบการณ์ จะพบว่าปจั จัยต่ างๆเช่นรัศมีปลายคมตัด
ของเม็ดมีด ความเร็วตัด อัตราป้อน ความลึกป้อน วัสดุท่ี
ใช้ทาเม็ดมีด มุมคายเศษและมุมหลบของเม็ดมีด รูปทรง
ขนาดของชิ้นงานทัง้ ความโตและความยาว รวมถึงชนิด
ของวัสดุ จะมีผลต่อทัง้ ความหยาบผิวและความกลมของ
ชิน้ งานทัง้ สิน้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรทีม่ ผี ลต่อความขรุขระของผิวจากการกลึงเหล็ก AISI 4140
ด้วยเครื่องกลึง ซี เอ็น ซี ผลิตภัณฑ์จากการกลึงปาดผิวดังกล่าวนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์
สาหรับขุดเจาะน้ามัน มีปจั จัยในการทดลอง คือ ความเร็วตัด อัตราป้อน และระยะป้อนลึก โดยกาหนดค่า ความเร็ว
ตัด 100-300 เมตร/นาที อัตราป้อน 0.1-0.3 มิลลิเมตร/รอบ และระยะป้อนลึก 0.2-0.8 มิลลิเมตร จากการทดลอง
เบื้องต้นมี 2 ปจั จัยที่ส่งผลต่อความขรุขระผิว คือ อัตราป้อนและระยะป้อนลึก นาปจั จัยทัง้ สองมาออกแบบการ
ทดลองแบบเต็มรูป แล้วทาการทดลองใหม่ พบว่าอัตราป้อนและระยะป้อนลึกส่งผลต่อค่าความขรุขระผิว ซึง่ จะมี
ความผันแปรโดยตรงต่อกัน จากผลการวิเคราะห์สามารถกาหนดสภาวะการตัดด้วยสมการ จากเงื่อนไขการทดลอง
ทีส่ ภาวะความเร็วตัด 300 เมตร/นาที อัตราป้อน 0.1-0.3 มิลลิเมตร/รอบ และระยะป้อนลึก 0.2-0.8 มิลลิเมตร และ
ทาการทดลองเพื่อยืนยันผลทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบแบบ t พบว่า p-vale มีค่าเท่ากับ 0.898 จึงมีความ
แตกต่างอย่างไม่มนี ยั สาคัญ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
คาหลัก ความขรุขระผิว, อัตราป้อน, ระยะป้อนลึก, เครื่องกลึง ซี เอ็น ซี, เหล็กกล้า AISI 4140.
Abstract
The purpose of this research is to investigate the effect of main factors on the surface roughness in AISI
4140 Steel by CNC Turning Machine. The steel products are usually employed in oil drilling industry. The
main factors is velocity of cut, feed rate, and depth of cut by controlling the cutting speed in the range of
100-300 m/min, the feed rate of 0.1-0.3 mm/rev. and the depth of cut of 0.2-0.8 mm. The experiment
showed that two factors that affect the surface roughness are feed rate and depth of cut. Both factors
lead to a general full factorial design. Then a new trial enter the feed rate and depth of cut affect the
surface roughness. From the result of analysis, the cutting condition could be explained by an equation,
within the speed of 300 m/min, feed rate of 0.1-0.3 mm/rev, and the depth of cut of 0.2-0.8 mm. The
confirmation was calculated With Hypothesis t-testing found that p-vale is equal to 0.898, so there was
no significant difference. The level of significance 0.05
Keywords: Surface Roughness (Ra), Feed Rate, Depth of Cut, CNC Turning Machine, AISI 4140 steel.
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ที่จะนามาทาการตัดเฉือน [6] ก็เป็ นปจั จัยที่จะส่งผลต่ อ
ความขรุขระผิวได้อกี เช่นกัน
ดังนัน้ เพื่อความถูกต้องและมีความน่ าเชื่อถือในการ
ทดลอง จึงนาวิธกี ารออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม
มาใช้ ซึ่งเป็ นวิธีหนึ่ง ที่นิยมและถู กนามาใช้สาหรับการ
ออกแบบ วางแผน และวิ เ คราะห์ ผ ลการทดลองด้ ว ย
หลักการทางสถิติ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสม ถูกต้องและมี
ความน่ าเชื่อถือ [7] และสามารถลดต้นทุนในกระบวนการ
ทดลองอีกด้วย
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้า งต้ น น าไปสู่ก ารวิจ ั ย เพื่อ
ศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมของการกลึงปาดหน้าเหล็ก AISI
4140 ที่ส่ ง ผลต่ อ ความขรุ ข ระผิว ชิ้น งาน ด้ ว ยเม็ด มีด
คาร์ไบด์ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการนาไปประยุกต์กบั งาน
อุตสาหกรรมน้ ามัน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง
ส าหรับ การเลือ กใช้ส ภาวะการกลึง ให้เ หมาะ เพื่อ ลด
ต้ น ทุ น การผลิต ประหยัด เวลา และได้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ท่ีมี
คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

1. บทนา
ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติ ก๊าซและน้ ามัน
อยู่ในอ่าวไทยปริมาณมาก มีกระบวนการนาขึน้ มาแปรรูป
เพื่ อ การใช้ ง าน จั ง หวั ด สงขลาเป็ นแหล่ ง หนึ่ ง ที่ มี
อุตสาหกรรมที่เกี่ย วข้องกับ กระบวนการขุดเจาะน้ ามัน
(Oilfield Services) เป็ นจานวนมาก ถือเป็ นอุตสาหกรรมที่
มีการเติบโต สร้างงานและรายได้ให้กบั คนในภาคใต้ โดย
บริษทั ทีป่ ระกอบกิจการลักษณะนี้จะทาหน้าทีผ่ ลิตชิน้ ส่วน
เพื่อสนับสนุ นกระบวนการขุดเจาะน้ ามัน วัสดุหนึ่งที่ถูก
นามาใช้ในกระบวนการผลิต คือ เหล็กกล้า AISI 4140 จะ
นามาใช้เป็ นชิน้ ส่วนของเพลาและสลักเกลียวต่างๆ เพราะ
มีคุ ณ สมบัติท างกลที่ดี มีค วามแข็ง แรงสูง [1] แต่ ก่ อ น
นาไปใช้งานจะมีการขึน้ รูป (Machine) ด้วยเครื่องกลึง
(Lathe) เพื่อตัดเฉือนเนื้อวัสดุให้ขาดออกจากเนื้อเดิม ได้
ชิน้ งานทีม่ ขี นาดตามแบบกาหนด และได้ความขรุขระผิว
ตามต้องการ วิธกี ารหนึ่งทีน่ ามาใช้ในกระบวนการขึ้นรูป
ชิน้ งานในอุตสาหกรรมน้ ามัน (Oil Industrial) คือ การ
กลึงปาดหน้ า ซึ่งเป็ นกรรมวิธีเบื้องต้นของการขึ้นรูป
ชิน้ งาน ส่งผลให้มปี ริมาณงานทีต่ ้องผลิตเป็ นจานวนมาก
บวกกับ ความต้ อ งการด้ า นประสิท ธิภ าพ (Efficiency)
ความเทีย่ งตรง (Precision) และคุณภาพ (Quality) จึงมี
การนาเครื่องกลึง ซี เอ็น ซี (CNC Turning Machine) มา
ใช้ในกระบวนการผลิต เป็ นการตอบโจทย์อุตสาหกรรม
ประเภทนี้ได้เป็ นอย่างดี
การใช้เ ครื่องกลึง ซี เอ็น ซี ช่ว ยในการทางาน มี
ความจ าเป็ น ที่จ ะต้อ งค านึ ง ถึง ป จั จัย ส าคัญ ต่ า งๆ เพื่อ
ควบคุมสภาวะการทางานให้เหมาะสม เพราะจะส่งผลต่อ
คุณภาพชิน้ งาน กระบวนการผลิต ความเทีย่ งตรง รวมไป
ถึงการสึกหรอ (Wear) ของเครื่องมือตัดทีจ่ ะเกิดขึน้ นาไปสู่
การสูญเสียเวลาและต้นทุน ในการผลิต โดยจะมีตัวแปร
สาคัญที่ต้องน ามาพิจารณา ได้แก่ ความเร็วตัด (Cutting
Speed) อัตราป้อน (Feed Rate) ระยะป้อนลึก (Depth of
Cut) [2] ซึ่งการกาหนดปจั จัยดังกล่าวในการใช้งานนัน้
จะต้องมีความสัมพันธ์ท่เี หมาะสมต่อกัน จึงจะผลิตงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และได้คุณภาพผิวสาเร็จที่ดี [3,4]
เป็ นตั ว แปรหลั ก ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความขรุ ข ระผิ ว ชิ้ น งาน
(Surface Roughness) และมีบทบาทสาคัญต่อคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ [5] นอกจากนัน้ ยังมีตวั แปรอื่นๆ เช่น มีด
กลึง (Cutting Tool) ประเภทของชิน้ งาน (Work Piece)

2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
เพื่อให้การดาเนินงานวิจยั เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดวิธกี าร ขัน้ ตอน กระบวนการดาเนินงาน
เตรีย มเครื่อ งมือ อุ ป กรณ์ ออกแบบการทดลอง และ
วิเคราะห์ผล สาหรับการศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความ
ขรุขระผิวเหล็ก AISI 4140 โดยใช้เครื่องกลึง ซี เอ็น ซี มี
ลาดับขัน้ ตอนดังนี้
2.1 เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในงานวิจยั
มีดงั นี้
1) เครื่องเลื่อย (Sawing Machine)
2) เครื่องกลึง (Lathe Machine)
3) เครื่องกลึง ซี เอ็น ซี ใช้ทดลองศึกษาปจั จัยที่
มีผลต่อค่าความขรุขระผิวในการกลึงชิ้นงานเหล็ก AISI
4140 เครื่องหมายการค้า SHUN CHUAN รุ่น CNC1640 ดังรูปที่ 1 (ก)
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ก

อัต ราป้อ น และระยะป้ อนลึก ซึ่ง การพิจารณาปจั จัย
ควบคุมจะคานึงถึงคุณสมบัตขิ องเม็ดมีดประกอบ
3) หาขนาดสิง่ ตัวอย่างในการกลึง ใช้ส ถิติใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% มีนัยสาคัญ
5% ทดลองจากปจั จัยควบคุมที่ความเร็วตัด 200 เมตร/
นาที อัตราการป้อน 0.2 มิลลิเมตร/รอบ และระยะป้อนลึก
ในการกลึง 0.5 มิลลิเมตร ทดลองซ้าในสภาวะการกลึง
10 ครัง้ ได้ค่าความขรุขระผิวนามาคานวณหาจานวนครัง้
ของการทดลอง
4) ทดลองเบื้องต้นเพื่อคัดกรองปจั จัยที่คาดว่า
จะมีผลต่อความขรุขระผิว ด้วยการออกแบบการทดลอง
เชิงแฟกทอเรียลแบบ 23 [9-12] ทดลองซ้า 3 ครัง้ นาผลที่
ได้มาคานวณค่าทางสถิติและวิเคราะห์ผลการทดลองที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ระดับนัยสาคัญ 5 % กาหนด
ปจั จัยหลัก คือ ความเร็วตัด(C) มี 2 ระดับ คือ 100 เมตร/
นาที 300 เมตร/นาที อัตราการป้อน(F) มี 2 ระดับ คือ 0.1
มิลลิเมตร/รอบ 0.3 มิลลิเมตร/รอบ และระยะป้อนลึก(D) มี
2 ระดับคือ 0.2 มิลลิเมตร 0.8 มิลลิเมตร จากการออกแบบ
การทดลองได้ 8 สภาวะ และเพื่อลดความแปรปรวนของ
ตัวแปรจึงกาหนดลาดับสภาวะการทดลองโดยใช้วธิ กี ารสุ่ม
แบบธรรมดา
5) จากปจั จัยการทดลองเบื้องต้น ที่ส่ง ผลต่ อ
ความขรุขระผิวนามาออกแบบการทดลอง คานวณค่าทาง
สถิติและวิเคราะห์ผล โดยใช้วิธีการทดลองแบบเต็มรูป
(General Full Factorial Design)
6) สร้างสมการทานายค่าความขรุขระผิวที่ได้
จากการกลึงเหล็ก AISI 4140
7) ทดลองยืนยันผลจากสมการทานาย นาผลที่
ได้จากการทดลองมาทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ
แบบ t
การวัด ความขรุ ข ระผิว จะก าหนดจุ ด วัด 3 จุ ด ต่ อ
ชิน้ งาน แสดงดังรูปที่ 3 [13] เพื่อลดความผิดพราดใน
ขัน้ ตอนการวัด ซึ่ง ต าแหน่ ง ของการวัด จะท ามุ ม 120
องศาต่อกัน และนาผลความขรุขระผิวทีไ่ ด้มาหาค่าเฉลีย่

ข

รูปที่ 1 เครือ่ งมือและอุปกรณ์
(ก) เครือ่ งกลึง ซี เอ็น ซี (SHUN CHUAN รุ่น CNC-1640)
(ข) เครือ่ งวัดความขรุขระผิว (Mitutoyo รุ่น SJ 210)

4) เครื่องวัดความขรุขระผิว (Surface Roughness
Machine) เครื่องหมายการค้า Mittutoyo รุ่น SJ 210 ดังรูป
ที่ 1 (ข)
5) เม็ดมีดคาร์ไบด์ (Carbide Tool) มีเครื่องหมาย
การค้า Kennametal รุ่น KC 9125 ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 เม็ดมีดคาร์ไบด์ Kennametal รุ่น KC9125

6) เหล็ก AISI 4140 รายละเอียดส่วนผสมทาง
เคมี แสดงดังตารางที่ 1
7) น้ามันหล่อเย็น (Coolant) แบบกึงสังเคราะห์
8) โปรแกรม Minitab R.16 ช่วยวิเคราะห์ผล
ทางสถิติ
ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมี (% โดยน้ าหนัก) ของเหล็กกล้า AISI
4140 [8]

2.2 วิธดี าเนินการทดลอง
ผู้วิจ ัย ก าหนดแนวทางและวิธีก ารทดลองมีลาดับ
ขัน้ ตอนดังนี้
1) เตรียมชิน้ งานทดลอง
2) เขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของเครื่อง
กลึง ซี เอ็น ซี ทดสอบกลึงชิน้ งาน ปรับแก้คาสังโปรแกรม
่
ให้ มี ก ารท างานได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ และทดลองป จั จั ย
เบื้องต้นของช่วงระดับปจั จัยต่ างๆ ที่จะนามาใช้ในการ
ทดลอง โดยมีปจั จัยหลัก (Main Effect) คือ ความเร็วตัด
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แนววัดที่ 2

แนววัดที่ 3

แนววัดที่ 1

รูปที่ 3 ตาแหน่งการวัดความขรุขระผิว
รูปที่ 4 กราฟความน่าจะเป็นแบบปกติของส่วนตกค้าง

3. ผลการวิ จยั และวิ เคราะห์ผล
ผลการทดลองที่ 1 การหาขนาดของสิง่ ตัวอย่างใน
การทดลองด้วยการใช้สถิตวิ เิ คราะห์ขอ้ มูล ทีร่ ะดับความ
เชื่อมัน่ 95% ระดับนัยสาคัญ 5% เก็บข้อมูลซ้าในสภาวะ
การกลึ ง จ านวน 10 ครั ง้ ผลการประมาณค่ า ความ
เบี่ย งเบนมาตรฐานของการทดลองมีค่ า เท่ า กับ 0.5 มี
กาลังในการทดสอบ (Power of Test; 1-) เท่ากับ
0.99571 ดัง นัน้ การทดลองครัง้ นี้ จ ะต้อ งใช้ข นาดสิ่ง
ตัวอย่าง 3 ซ้า
ผลการทดลองที่ 2 การตรวจสอบข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
ทดลอง โดยพิจารณาคุณสมบัติ 3 ประการ คือ (1)การ
ตรวจสอบความเป็ นปกติของข้อมูล (Normality Test) (2)
การตรวจสอบความอิสระของข้อมูล (Independence
Test) และ (3) การตรวจสอบความมีเสถียรภาพของค่า
ความแปรปรวน (Variance Stability Test) หากผลทีไ่ ด้มี
ความเป็ นปกติ มีความอิสระ และมีความเสถียรภาพของ
ข้อ มู ล แสดงว่ า การทดลองมีค วามเหมาะสมสามารถ
น าไปใช้ วิ เ คราะห์ ส ัม ประสิท ธิ ข องการตั ด สิน ใจและ
วิเคราะห์ความแปรปรวนได้ ซึง่ สรุปผลได้ดงั นี้
(1) การตรวจสอบความเป็ นปกติของข้อมู ลจาก
ตรวจสอบส่วนตกค้างว่ามีการกระจายแบบแจกแจงปกติ
หรือไม่ โดยพิจารณาจากรูปที่ 4 พบว่า ข้อมูลมีลกั ษณะ
การกระจายตัวตามแนวเส้น ไม่แสดงสิง่ ผิดปกติให้เห็น
[9,12] แสดงว่าส่วนตกค้างของความขรุขระทีไ่ ด้จากการ
กลึง มีการแจกแจงเป็ นแบบปกติ

(2) การตรวจสอบความเป็ นอิสระของส่วนตกค้าง
โดยใช้ แ ผนภู มิ ก ารกระจายเพื่ อ สัง เกตลัก ษณะการ
กระจายของจุดทีแ่ ทนข้อมูลบนแผนภูมวิ ่ามีรูปแบบอิสระ
หรือไม่ จากการพิจารณารูปที่ 5 พบว่าส่วนตกค้างของค่า
ความขรุขระผิวจากการกลึง มีการกระจายตัวของข้อมูล
ไม่มรี ปู แบบทีแ่ น่นอน หรือไม่สามารถประมาณรูปแบบได้
มีการกระจายอย่างสม่าเสมอ [9,12] แสดงว่าข้อมูลมีความ
เป็ นอิสระต่อกัน

ั ย
รูปที่ 5 แผนภูมกิ ระจายส่วนตกค้างในแต่ละระดับของปจจั

(3) การตรวจสอบความเสถียรภาพของค่าความ
แปรปรวน ดังรูปที 6 พบว่าส่วนตกค้างของค่าความ
ขรุขระผิวจากการทดลอง มีการกระจายของส่วนตกค้าง
ในแต่ระดับของปจั จัยอย่างสม่าเสมอทัง้ ทางบวกและทาง
ลบ ไม่สามารถประมาณรูปแบบทีแ่ น่นอนได้ [9,12] แสดง
ได้ว่าข้อมูลมีความเป็ นอิสระจากค่าส่วนตกค้าง จากผล
การวิเ คราะห์ ท ัง้ 3 ส่ ว น จึง สรุ ป ได้ ว่ า ข้อ มู ล จากการ
ทดลองสามารถนาไปใช้วเิ คราะห์ผลต่อไปได้
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ดังรูปที่ 7 ที่อตั ราป้อน 0.3 มิลลิเมตร/รอบ เมื่อปรับลด
เป็ น 0.1 มิลลิเ มตร/รอบ ค่ า ความขรุ ข ระผิว ลดลงด้ว ย
เนื่องจากที่อตั ราป้อนน้อยเม็ดมีดจะมีการรับแรงในการ
ตัดเฉือนน้อย และทีอ่ ตั ราป้อนสูงเม็ดมีดก็จะรับแรงในการ
ตัดเฉือนสูงขึน้ ด้วย เมื่อเปรียบเทียบต่อความเร็วในการ
ตั ด เฉื อ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ เม็ ด มี ด ส่ ง
ผลกระทบต่อความขรุขระผิวชิน้ งาน [14] ส่วนระยะป้อน
ลึกก็มแี นวโน้มเช่นเดียวกัน คือ เมื่อลดระยะป้อนลึกจาก
0.8 มิลลิเมตร เป็ น 0.2 มิลลิเมตร ความขรุขระจะลดลง
เพราะระยะป้อนลึกเป็ นตัวกาหนดพืน้ ทีส่ มั ผัสระหว่างเม็ด
มีดกับชิน้ งาน หากมีพน้ื ทีส่ มั ผัสมากขึน้ ก็จะเกิดการเสียด
สีสูงทาให้เกิด ความร้อนที่ป ลายมีด เพิ่ม ขึ้น น าไปสู่การ
เสียหายของเม็ดมีดส่งผลต่อความขรุขระผิว [15,16] และ
ความเร็วตัดก็มแี นวโน้มเช่นเดียวกัน เมื่อลดความเร็วตัด
จาก 300 เมตร/นาที เป็ น 100 เมตร/นาที ค่าความขรุขระ
ผิวก็จะลดลงเช่นกันแต่มคี วามแตกต่างกันไม่มากแสดงดัง
รูปที่ 7 เพราะการใช้คาสังควบคุ
่
มโปรแกรมการทางาน
ของเครื่องกลึง ซี เอ็น ซี ให้ความเร็วรอบหมุนแปรผกผัน
ตามขนาดความโต ณ ตาแหน่ งทีม่ ดี ตัดเฉือนชิน้ งาน คือ
เมื่อขนาดความโตชิ้น งานเพิ่มขึ้นความเร็วรอบจะช้าลง
และเมื่อ ความโตชิ้น งานเล็กลงความเร็วรอบก็จะสูงขึ้น
ส่ ง ผลให้ ล ดแรงปะทะระหว่ า งเม็ ด มีด กับ ชิ้ น งาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์

รูปที่ 6 แผนภูมกิ ระจายส่วนตกค้างกับลาดับของข้อมูล

ผลการวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนจากตารางที่ 2
พบว่ า ค่ า สัม ประสิท ธิก์ ารตัด สิน ใจ (R2) มีค่ า เท่ า กับ
98.90% แปลความได้ว่าปจั จัยทัง้ 3 คือ ความเร็วตัด
อัต ราป้ อน และระยะป้ อนลึก มีผ ลกระทบต่ อ ค่ า ความ
ขรุขระผิวสูงถึง 98.90 % อีก 1.10 % เป็ นผลจากปจั จัยที่
ไม่สามารถอธิบายได้ว่าความผันแปรที่เกิดมาจากปจั จัย
ดัง กล่ า วหรื อ เกิ ด จากความคลาดเคลื่ อ นอื่ น ๆ ที่ ไ ม่
สามารถควบคุมได้ และค่า Adjusted R2 มีค่าเท่ากับ
98.42% จะใกล้เคียงกับ R2 แสดงได้ว่าจานวนข้อมูลใน
การทดลองมีปริมาณทีเ่ พียงพอ[9] เมื่อวิเคราะห์ ANOVA
(Analysis of Variance) ทีร่ ะดับ นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
พบว่าความเร็วตัดมีค่า p-value เท่ากับ 0.239 ซึ่งมีค่า
มากกว่ า 0.05 แปลความได้ ว่ า ค่ า ความเร็ ว ตั ด ไม่ มี
ผลกระทบต่ อค่าความขรุขระผิว แต่อตั ราป้อนและระยะ
ป้อนลึกมีค่า p-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
แสดงว่าทัง้ สองปจั จัยดังกล่าวมีผลต่อค่าความขรุขระผิว
[9-12]
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความขรุขระผิว
Term
Coef
SE Coef
T
P
Constant 1.1251 0.01902 159.16 0.000
C
0.0233 0.01902 1.22
0.239
F
0.6077 0.01902 31.95 0.000
D
0.1068 0.01902 5.61
0.000
C*F
0.0305 0.01902 1.60
0.128
C*D
-0.2373 0.01902 -12.48 0.000
F*D
0.1467 0.01902 7.71
0.000
C*F*D
0.2473 0.01902 -13.01 0.000
S = 0.0931676 R2 = 98.90% R2(adj) = 98.42%

ั ยหลักต่อความขรุขระผิว
รูปที่ 7 ผลกระทบของแต่ละปจจั

และเมื่อพิจารณาผลกระทบของแต่ละปจั จัยที่มตี ่อความ
ขรุขระผิว พบว่ามีแนวโน้มลดลงเมื่อลดอัตราป้อน แสดง

ั ยต่อความขรุขระผิว
รูปที่ 8 ผลกระทบการปฏิสมั พันธ์ระหว่างปจจั
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จากผลการวิเ คราะห์ป จั จัย หลัก ของการทดลอง
เบือ้ งต้นพบว่าอัตราป้อน และระยะป้อนลึก เป็ นปจั จัยที่
ส่งผลต่ อความขรุขระผิวของการกลึงเหล็ก AISI 4140
ดังนัน้ จึงนาปจั จัยทัง้ สองไปใช้ออกแบบการทดลองต่อไป
ผลการทดลองที่ 3 นาปจั จัยทัง้ 2 คือ อัตราป้อน
และระยะป้อนลึก มาออกแบบการทดลอง โดยกาหนด
อัตราป้อน 3 ระดับ คือ 0.1, 0.2, 0.3 มิลลิเมตร/รอบ และ
กาหนดระยะป้อนลึก 3 ระดับ คือ 0.2, 0.5, 0.8 มิลลิเมตร
และใช้ความเร็วตัดคงที่ 300 เมตร/นาที
จากผลการทดลองน าข้อ มู ล มาตรวจสอบความ
ถูกต้องของรูปแบบการทดลอง โดยพิจารณาจาก (1)การ
แจกแจงแบบปกติ (2)มีความอิสระต่อกัน และ (3)มีความ
เสถียรภาพของความแปรปรวนหรือไม่ เพื่อยืนยันความ
เพีย งพอและความน่ า เชื่อ ถือ ของการทดลอง จากการ
พิจารณาความเป็ นปกติของข้อมูลโดยการตรวจสอบส่วน
ตกค้างว่า มีการกระจายแบบแจกแจงปกติหรือไม่ โดย
พิจารณาจากรูปที่ 9 พบว่า ข้อมูลมีลกั ษณะการกระจาย
ตัว ตามแนวเส้น และไม่ พ บค่ า ผิด ปกติท่ีเ กิด ขึ้น [9-12]
แสดงได้ว่าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมีการแจกแจงเป็ น
แบบปกติ ส่วนการพิจารณาความเป็ นอิสระของค่าส่วน
ตกค้างโดยใช้แผนภูมกิ ารกระจายเพื่อสังเกตค่าลักษณะ
การกระจายของจุดทีแ่ ทนข้อมูลบนแผนภูมวิ ่ามีความเป็ น
อิสระหรือไม่ โดยพิจารณาจากรูปที่ 10 พบว่าการกระจาย
ตัวของข้อมูลไม่มรี ูปแบบทีแ่ น่ นอน ไม่สามารถประมาณ
รูปแบบได้ มีการกระจายอย่างสม่าเสมอ [9-12] แสดงว่า
ความเป็ น อิส ระของค่ า ส่ ว นตกค้า งมีอิส ระต่ อ กัน และ
ตรวจสอบความเสถี ย รของความแปรปรวนจากส่ ว น
ตกค้าง โดยพิจารณาจากรูปที่ 11 พบว่าการกระจายของ
ส่ว นตกค้า งในแต่ ร ะดับ ของป จั จัย มีก ารกระจายอย่ า ง
สม่ า เสมอทัง้ ทางบวกและทางลบ [9-12] แสดงว่ า ส่ว น
ตกค้างมีความเสถียรของความแปรปรวน จึงสรุปได้ว่า
ข้ อ มู ล จากการทดลองมี ค วามถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้
สามารถนาไปใช้วเิ คราะห์ผลต่อได้

รูปที่ 9 กราฟความน่าจะเป็นแบบปกติของส่วนตกค้าง

รูปที่ 10 แผนภูมกิ ารกระจ่ายส่วนตกค้างในแต่ละระดับของปจั จัย

รูปที่ 11 แผนภูมกิ ารกระจายของส่วนตกค้างกับลาดับของข้อมูล

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิก์ าร
ตัดสินใจ (R2) มีค่าเท่ากับ 99.12 % และค่า Adjust R2 มี
ค่าเท่ากับ 98.73 % ซึ่งแปลความได้ว่าปจั จัยทัง้ 2 คือ
อัตราป้อน และระยะป้อนลึกมีผลกระทบต่อความขรุขระ
ผิวสูงถึง 99.12 % อีก 0.88 % เป็ นปจั จัยทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายได้ว่า ความผัน แปรที่เกิดมาจากปจั จัยดัง กล่า ว
หรือเกิดจากความคลาดเคลื่อนอื่นๆ ทีไ่ ม่สามารถควบคุม
ได้ และค่า Adjusted R2 มีค่าเท่ากับ 98.73 % ซึง่ มีค่า
ใกล้เคียงกบค่า R2 ซึง่ แสดงให้เห็นว่าจานวนข้อมูลในการ
ทดลองมีปริมาณทีเ่ พียงพอ [9]
ดังนัน้ ความผัน แปรของความขรุข ระผิวส่วนใหญ่
สามารถอธิบ ายได้ จ ากป จั จัย หลัก คือ อัต ราป้ อ น และ
ระยะป้อนลึก จึงนาไปวิเคราะห์ความแปรปรวน แสดงดัง
ตารางที่ 3
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สภาวะความเร็ว ตัด 300 เมตร/นาที อัต ราป้ อน 0.1
มิลลิเ มตร/รอบ และระยะป้อ นลึก 0.2 มิลลิเ มตร จะให้
ความขรุขระผิวต่ าสุดเท่ากับ 0.553 ไมโครเมตร และได้
สมการทานายสาหรับปจั จัยการกลึงเหล็ก AISI 4140
ของค่าความขรุขระผิว แสดงดังสมการที่ (1)

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความขรุขระผิว

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความขรุขระผิว
จากตารางที่ 3 พบว่าปจั จัยอิทธิผลหลัก คือ อัตราป้อน
และระยะป้อนลึก รวมถึงปจั จัยร่วมระหว่างอัตราป้อนทีม่ ี
ความสัมพันธ์ก ับอัตราป้อนลึก จะมีอิทธิผลต่ อความ
ขรุขระผิวอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากมีค่า p-vale เท่ากับ
0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ทัง้ 3 ปจั จัย
และจากรูปที่ 12 และรูปที่ 13 มีแนวโน้มว่าเมื่อลดอัตรา
ป้อนและระยะป้อนลึกลง จะส่งผลให้ความขรุขระผิวลดลง
ด้วย และในทางกลับกันหากเพิม่ อัตราป้อนและระยะป้อน
ลึกขึน้ ก็จะมีแนวโน้มค่าความขรุขระผิวทีส่ งู ขึน้ เช่นกัน

รูปที่ 14 กราฟพืน้ ผิวของความขรุขระ

สมการที่ 1
Ra = -0.0621667 + 5.61833 Feed Rate
+ 0.214259 * Depth of Cut

(1)

เมื่อ Ra
คือ ความขรุขระผิว (ไมโครเมตร)
Feed Rate คือ อัตราป้อน (มิลลิเมตร/รอบ)
Depth of Cut คือ ระยะป้อนลึก (มิลลิเมตร)
ผลการทดลองที่ 5 เพื่อยืนยันผลจากสมการที่ 1 จึง
กาหนดสภาวะการทดลองที่ ความเร็วตัด 300 เมตร/นาที
อัตราป้อนทีร่ ะดับ 0.1 มิลลิเมตร/รอบ และระยะป้อนลึกที่
0.2 มิลลิเ มตร ซึ่ง เป็ น ค่ า สภาวะที่อ ยู่ใ นช่ ว งขอบเขตที่
กาหนดในการทดลอง และทดลองซ้าจานวน 10 ครัง้ ผล
การทดลองพบว่า มีค่าเฉลีย่ ของค่าความขรุขระผิวเท่ากับ
0.5471 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0972 เมื่อทาการ
ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบแบบ t ของการทดลอง
เพื่อยืนยันผล พบว่า p-vale มีค่าเท่ากับ 0.898 แสดงดัง
รูปที่ 15 แปลความว่าความขรุขระผิวจากการทดลองและ
สมการทานายมีความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญ ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ทีค่ วามเชื่อมัน่ 95 % โดยมีค่าความ
ขรุขระผิวอยู่ระหว่าง 0.4776-0.6166 แสดง Boxplot ดัง
รู ป ที่ 16 ดัง นั น้ จึง สรุ ป ได้ ว่ า สมการดัง กล่ า วสามารถ
นาไปใช้ในการทานายผลการทดลองความขรุขระผิวได้

รูปที่ 12 ผลกระทบของการปฏิสมั พันธ์ระหว่างอัตราป้อนกับระยะ
ป้อนลึกต่อความขรุขระผิว

รูปที่ 13 ผลความขรุขระผิวทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงระดับ
ของปจั จัยหลัก

ผลการทดลองที่ 4 จากการวิเคราะห์สมการถดถอย
ที่มีผลต่ อความขรุข ระผิว นามาสร้า งสมการทานายผล
กราฟพื้นผิวของความขรุขระ แสดงดังรูปที่ 14 พบว่าที่
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ความอนุเคราะห์เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการ
ทดลอง ตลอดจนผูท้ ม่ี สี ่วนร่วมในการดาเนินงานวิจยั ครัง้
นี้ทุกท่าน
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รูปที่ 15 การวิเคราะห์ One–Sample T-test ความขรุขระผิวเพือ่
ยืนยันผลการทดลอง

รูปที่ 16 รูป Boxplot แสดงค่าความขรุขระช่วงยืนยันผลการทดลอง

4. สรุปผลการทดลอง
การศึกษาอิทธิผลของตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อความขรุขระ
ผิวจากการกลึงปาดหน้าเหล็ก AISI 4140 โดยใช้เครื่องกลึง
ซี เอ็น ซี ด้วยใบมีดคาร์ไบด์ นามาออกแบบการทดลอง
แบบเต็มรูป พบว่าอัตราป้อน และระยะป้อนลึกมีผลต่ อ
ความขรุขระผิว โดยทัง้ สองปจั จัยมีอทิ ธิพลร่วมกัน หาก
ลดอัตราป้อนและระยะป้อนลง จะส่งผลให้ความขรุขระ
ลดลงด้วย สามารถแสดงในรูปของสมการทานายความ
ขรุ ข ระผิ ว ที่ ไ ด้ จ ากการกลึ ง คื อ ความขรุ ข ระผิ ว =
-0.0621667 + 5.61833 Feed + 0.214259 Depth of Cut
โดยมีค่า สัม ประสิทธิของการตัด สิน ใจเท่ ากับ 99.12 %
จากการทดลองที่อ ัต ราป้ อ นระดับ 0.1 มิลลิเ มตร/รอบ
ระยะป้อนลึก 0.2 มิลลิเมตร และความเร็วตัด 300 เมตร/
นาที จะให้ ค่ า ความขรุ ข ระผิ ว ต่ า สุ ด เท่ า กั บ 0.553
ไมโครเมตร เมื่อทดลองเพื่อยืนยันผลทีช่ ่วงความเชื่อมัน่
95% ได้ค่า p-value เท่ากับ 0.898 แสดงได้ว่าค่าความ
ขรุขระผิวทีไ่ ด้จากสมการกับการทดลองในสภาวะกาหนด
ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
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การเชื่อมความต้านทานแบบจุดตา่ แบบต่างความหนาของ
เหล็กกล้าไร้สนิ มดูเพล็กซ์ AISI 2205 และเหล็กกล้าคาร์บอน SS400
Dissimilar thickness resistance spot welding of
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความหนาวัสดุสาหรับการเชื่อมแบบต่อเกยของวัสดุต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้า
ไร้สนิมดูเพล็กซ์ เกรด AISI 2205 และเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า เกรด SS400 ด้วยการเชื่อมความต้านทานแบบจุด
ปจั จัยทีพ่ จิ ารณาประกอบด้วย 4 ปจั จัยคือ กระแสเชื่อม ระยะเวลาเชื่อม แรงกดจากหัวอิเล็คโทรด และความหนา
ของเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ แต่ละปจั จัยพิจารณา 3 ระดับ ความหนาของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ากาหนดคงที่ 1.8
มิลลิเมตร ออกแบบการทดลองแบบทากูชิ L27(34) เพื่อหาพารามิเตอร์ของโครงสร้างมหาภาคประกอบด้วย อัตรา
การหลอมละลาย อัตราการยุบตัว และเส้นผ่านศูนย์กลางรอยเชื่อม ผลการวิเคราะห์ดว้ ยความแปรปรวนแบบทากูชิ
พบว่า อัตราการหลอมละลายได้รบั อิทธิพลจากความหนาสูงสุด อัตราการหลอมละลายสูง สุด 72.83% เมื่อเชื่อม
ด้วยแรงกดจากอิเลคโตรดขนาด 1.2 กิโลนิวตัน กระแสเชื่อม 12 กิโลแอมแปร์ เวลาเชื่อม 60 รอบ ความหนาของ
เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ 2.2 มิลลิเมตร ความหนามีอทิ ธิพลอันดับที่ 2 ต่ออัตราการยุบตัวรองจากกรแสเชื่อม
อัตราการยุบตัวต่าสุดที่ 1.75 % เมื่อเชื่อม แรงกด 1.6 กิโลนิวตัน กระแสเชื่อม 8 กิโลแอมแปร์ 50 รอบ ความหนา
ของเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ 2.2 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอยเชื่อมสูงสุด 8.07 มิลลิเมตรเมื่อเชื่อมด้วย
แรงกด 1.2 กิโลนิวตัน กระแสเชื่อม 12 กิโลแอมแปร์ เวลาเชื่อม 60 รอบ ความหนาของเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์
2.0 มิลลิเมตร และพบว่าความหนาไม่มอี ทิ ธิพลต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอยเชื่อม
คาหลัก เชื่อมความต้านทานแบบจุด เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ AISI 2205 อัตราการการยุบตัว อัตราการหลอม
ละลาย ความหนา
Abstract
This study presented the influence of thicknesses on lab joint of dissimilar joints between duplex stainless
steel AISI 2205 and low carbon steel SS400 by resistance spot welding. Four factors; welding current,
welding time, electrode force and duplex stainless plate thicknesses were considers. The thickness of low
carbon plate was fixed constant at 1.8 mm. The L27 (34) Taguchi experimental design was applied to
determine three macrostructure parameters; melting rate, indentation rate and nuggets diameters. The
results from experiments and ANOVA analysis shown that melting rate was affected from duplex
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stainless plate thickness. The maximum melting rate was 72.83% at the electrode force 1.2 kN., welding
current 1.2 kA., welding time 60 cycles and duplex stainless thickness was 2.2 mm. The thickness of
duplex stainless showed the second highest effect to indentation rate. The minimum indentation rate was
1.75 % at the electrode force 1.6 kN., welding current 8 kA., welding time 50 cycles and duplex stainless
thickness was 2.2 mm. The maximum nugget diameter was 8.07 mm at the electrode force 1.2 kN,
current 1.2 kA, weld time 50 cycles and duplex stainless thickness 2.0 mm. The analysis also shown that
there was no effect from duplex stainless thickness to the nugget diameter.
Keywords: Resistant spot welding, Stainless duplex AISI 2205, Indentation rate, Melting rate, Thickness
1. บทนา
การเชื่อมความต้านทานแบบจุด (Resistant spot
welding: RSW) เป็ น กระบวนการเชื่อ มที่สามารถ
ประกอบชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วทาให้มอี ตั ราการผลิตสูง
มีผลกระทบทางความร้อนต่อการผิดรูปของชิ้นงานน้อย
ปราศจากวัสดุ ป ระสานจึง สามารถควบคุ ม คุ ณภาพได้
ดีกว่าการเชื่อ มวิธีก ารอื่น และเป็ น เทคนิ คที่ลดอันตราย
จากการก่ อ ตัว ของสารประกอบระหว่ า งโลหะของแนว
เชื่อม ผิวงานหลังการเชื่อมเนียนเรียบมีความแข็งแรงต่อ
จุดเพียงพอต่อการรับแรง สามารถเชื่อมได้กบั วัสดุชนิด
เดียวกันและวัสดุต่างชนิด จึงได้รบั ความนิยมและนาไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นหลากหลายอุ ต สาหกรรมโดยอย่ า งยิ่ง
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรมต่ อ เรื อ และ
อุ ต สาหกรรมการบิน ที่มี ก ารเชื่อ มประกอบตัว ถัง และ
โครงสร้างมากถึง 3000 – 7000 จุด ดังนัน้ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการเชื่อมจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่ อ
ความทนทานและความปลอดภัย
การเชื่อ มเริ่ม จากวางแผ่ น โลหะที่ต้ อ งการเชื่อ ม
ระหว่ า งอิเ ลคโตรดบนและอิเ ลคโตรดล่ า ง แรงกดจะ
ส่ง ผ่ า นจากอิเลคโตรดบนเพื่อ ลดความต้า นทานสัม ผัส
ระหว่างแผ่นเหล็กต่ อแผ่นเหล็ก และแผ่นเหล็กต่ออิเลค
โตรด วัสดุท่มี คี วามแข็งแรงมากต้องใช้กระแสเชื่อมสูง
เพื่อ ให้ เ กิด ความร้ อ นเพีย งพอต่ อ การหลอมวัส ดุ แ ละ
เชื่อมต่อระหว่างแผ่นโลหะ คุณภาพงานเชื่อมควบคุมด้วย
กระแสเชื่อม เวลาเชื่อม แรงกดจากอิเลคโตรด รูปทรง
อิเลคโตรด ชนิดของอิเลคโตรดและปริมาณความร้อน
สมการแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณความร้อน ความ
ต้านทาน กระแสการเชื่อมและเวลาเชื่อมของการเชื่อม
ความต้านทาน แสดงในสมการที่ (1)
H  I 2 Rt
(1)

เมื่อ H คือปริมาณความร้อนสาหรับการเชื่อม (จูล) I
คือกระแสการเชื่อม (แอมแปร์) R คือความต้านทานของ
ชิ้นงาน (โอห์ม) และ t คือ เวลาที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่า น
(วินาที)
การศึก ษาการเชื่อ มวัส ดุ ช นิ ด เดีย วกัน มีร ายงาน
อย่างแพร่หลาย เมื่อการเชื่อมวัสดุต่างชนิดได้รบั ความ
สนใจเพื่อเป็ นทางเลือกสาหรับอุตสาหกรรม จึงมีประเด็น
การศึกษาเพิ่มเติมเช่น ความเหมาะสมของกระแสและ
เวลาเชื่อม เทคนิคการสมดุลความร้อน เนื่องจากสมบัติ
การนาความร้อนที่แตกต่ างกันของวัสดุ การสมดุลทาง
ความร้อ นของขนาดอิเลคโตรด ระยะห่ างระหว่างแผ่ น
เหล็กต่ อแผ่น เหล็กหรือ ระยะห่า งระหว่ างแผ่ นเหล็กต่ อ
อิเลคโตรด เป็ นต้น [1]
เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ AISI 2205 เป็ นวัสดุใน
กลุ่มของดูเพล็กซ์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมในการประยุกต์ใช้งาน
มากทีส่ ดุ ทัง้ ในอุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมยา
และเทคโนโลยีชีว ภาพ เป็ นต้น การเชื่อ มเหล็ก กล้า ไร้
สนิมดูเพล็กซ์ AISI 2205 ต้องระมัดระวังเพื่อให้คงสมดุล
ของเฟสออสเทนไนท์แ ละเฟอร์ไ รท์ ท่ีเ ป็ น คุ ณ สมบัติท่ี
สาคัญของวัสดุ ความรูค้ วามเข้าใจเรื่องคุณภาพงานเชื่อม
ในอุ ต สาหกรรมต่ า งๆมีค วามต้อ งการสูง ขึ้น ตามความ
หลากหลายด้านการออกแบบนอกจากการเชื่อมกับวัสดุ
ต่างชนิดแล้ว การประยุกต์ใช้ต่างความหนาก็มปี ริมาณ
มากขึน้ ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องทาการศึกษาเพื่อสร้างความ
เข้าใจและสามารถนาไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในทาง
อุตสาหกรรม [2]
โครงสร้างมหภาคมีอทิ ธิพลสาคัญต่อคุณภาพงาน
เชื่อมความต้านทานแบบจุด การเพิม่ ความลึกของรอยกด
เป็ นการเพิม่ ตาแหน่ งความเค้นของวัสดุนาไปสู่จุดเริม่ ต้น
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ของรอยแตกและการเสียหายได้ การศึกษาโครงสร้างมห
ภาคจึงสามารถเป็ นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับการตรวจสอบ
คุณภาพรอยเชื่อม อย่างไรก็ตามรายงานการศึกษา โครง
สร้างมหภาคสาหรับการเชื่อมวัสดุต่างชนิดแบบต่างความ
หนามีร ายงานอย่ างจ ากัด [3] และยัง ไม่พ บรายงาน
การศึกษาของเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ AISI 2205 จาก
เหตุผลดังกล่าว จึงเป็ นทีม่ าของการศึกษาการเชื่อมวัสดุ
แบบต่างความหนาสาหรับเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ AISI
2205 และเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด SS 400 และ
เปรียบเทียบด้วยโครงสร้างมหภาค

ชนิดอิเล็กโตรดเป็ นแบบ Copper-Chromium alloy ชนิด
ปลายตัด Truncated (Type E) ขนาดของอิเล็กโตรดจะ
สัมพันธ์กบั ความหนาของชิน้ งาน ซึง่ สามารถคานวณจาก
สมการที่ (2) และขนาดของอิเลคโตรดแสดงดังตารางที่ 2
Electrode dia.  2.54  2th

เมื่อ

หลังการเชื่อมตัดชิน้ งานขนาด 20 × 60 มิลลิเมตร
แนวเชื่อ มอยู่บริเวณกึ่ง กลาง น าชิ้นงานที่เ ตรียมไปขัด
หยาบขัดมัน และกัดผิวหน้าด้วยกรดไฮโดรคลอริกความ
เข้มข้น 37% ปริมาณ 100 มิลลิลติ ร ผสมกับคิวบิคคลอ
ไรด์ 5 กรัม) ประมาณ 7-10 วินาทีทอ่ี ุณหภูมหิ ้อง เพื่อ
เตรีย มส าหรับ ศึก ษาโครงสร้า งมหภาคด้ว ยซอฟแวร์
ImageJ จากภาพถ่ า ยทางโลหะวิท ยาด้ ว ยกล้ อ ง
HANDHELD DIGITAL MICROSCOPE PRO 200x
ค่าตอบสนองที่พิจารณาประกอบด้วย ขนาดเส้น
ผ่ า นศูน ย์ก ลางรอยเชื่อ ม อัต ราการหลอมละลาย และ
อัตราการยุบตัว [2] [3]

50

5

40

คือ ความหนาของชิน้ งาน

ตารางที่ 2 ความหนาชิน้ งานและขนาดอิเล็คโตรด
Thickness (mm.)
Electrode, dia (mm.)
1.6, 1.8
6
2.0
6.5
2.2
7

2. การทดลองและทดสอบ
วัสดุสาหรับการทดลองนี้ประกอบด้วยเหล็กกล้าไร้
สนิมดูเพล็กซ์ AISI 2205 และเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด
SS 400 ขนาดของชิน้ งาน 50 มม.× 150 มิลลิเมตร ต่อ
เกยระยะ 40 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1. เหล็กกล้าไร้
สนิ ม ดู เ พล็ก ซ์ ก าหนดให้ อ ยู่ ด้า นบนตลอดการทดลอง
เนื่ อ งจากวัส ดุท่ีมีค่ า ความต้า นทานไฟฟ้ าสูง จะท าให้มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของนักเก็ตกว้างขึน้ เหล็กกล้า
คาร์บอนต่า SS 400 คงความหนาที่ 1.8 มิลลิเมตร

110
AISI2205

th

(2)

SS400

รูปที่ 1 การจัดวางสาหรับงานเชือ่ ม

ปจั จัยที่ศกึ ษาประกอบด้วย แรงกดจากอิเลคโตรด
กระแสเชื่อม เวลาเชื่อม และความหนาของเหล็กกล้าไร้
สนิม 2205 ดังแสดงในตารางที่ 1. ออกแบบการทดลอง
แบบทากูชิ L27(34)
ตารางที่ 1 ปจั จัยและระดับของปจั จัย
ปจั จัย
ระดับปจั จัย
1
2
Force
1.2 1.6
Current
8
10
Weld time
40
50
Thickness
1.6 2.0

รูปที่ 2 ภาพหน้าตัดรอยเชือ่ ม

คานวณอัตราการยุบตัวและอัตราการหลอมละลาย
ดังสมการที่ (3) และ (4) ตามลาดับ
อัตราการหลอมละลายสามารถคานวณจากสมการดังนี้
(3)
  t T 100%
เมื่อ  คืออัตราการหลอมละลาย t คือความลึกของการ
หลอมละลายมากที่สุ ด และ T คือ ความหนารวมของ
ชิน้ งาน
อัตราการยุบตัวสามารถคานวณได้ดงั นี้

หน่วย
3
2.0
12
60
2.2

KN
KA
Cycle
mm
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  c T 100%

(4)

โดยที่ คืออัตราการยุบตัว c คือความลึกจากการ
ยุบตัว T คือความหนารวมของชิน้ งาน

3. ผลการทดลองและการวิ เคราะห์
3.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอยเชื่อม
การทดลองที่ 8
พบว่ า มีข นาดของเส้น ผ่ า น
ศู น ย์ ก ลางรายเชื่ อ มมากที่ สุ ด ที่ 8.07
มิ ล ลิ เ มตร
โครงสร้ า งหภาคแสดงดั ง รู ป ที่ 3 พบโพรงอากาศ
(Porosity) ระหว่ างชิ้น งานทัง้ สอง มีอตั ราการหลอม
ละลายคิดเป็ น 62.89 % และอัตราการยุบตัว 14.74 %
Run 8
AISI 2205
SS400

โพรง
อากาศ

รูปที่ 3 โครงสร้างมหภาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอยเชือ่ มสูงสุด

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ตารางที่ 3) พบว่า
ปจั จัยทีส่ าคัญส่งผลต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์ อันดับหนึ่งคือ
กระแสเชื่อม ค่า Contribution คิดเป็ น 86.85 % อันดับ
สองคือแรงกดชิ้นงาน คิดเป็ น 4.58% ผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวนของการทดลองนี้ ส ามารถยอมรับ ได้
เนื่อ งจาก SS(Error=12.68) < SS(Total=72.19) และ
ความสัมพันธ์ผลกระทบร่วมระหว่างแรงกดและกระแสทีม่ ี
อิทธิต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอยเชื่อมแสดงในรูปที่ 6.
สภาวะทีข่ นาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอยเชื่อมสูงสุดคือ แรง
กดขนาด 1.2 kN กระแสเชื่อม 12 KA เวลาการเชื่อม
60 รอบ และความหนาของเหล็ก กล้า ไร้ ส นิ ม 1.6
มิลลิเมตร
3.2 อัตราการหลอมละลาย
การทดลองที่ 9 พบอัตราการหลอมละลายสูงสุดที่
72.83% และปรากฏเนื้อโลหะที่ขอบด้านบน เนื่องจาก
การไม่สมดุ ลของแรงกด ขนาดเส้น ผ่า นศูน ย์ก ลางรอย
เชื่อม 7.86 มิลลิเมตร และอัตราการยุบตัว 12.83 %
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ตารางที่ 4) พบว่า
ปจั จัยที่ส่งผลกระทบอัตราการหลอมละลายมากที่สุดคือ

ปจั จัยร่วมของแรงกดและความหนา คิดเป็ น 24.46 %
โดยทีอ่ นั ดับที่ 2 คือความหนา คิดเป็ น 21.28 % ผลการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ข อ ง ก า ร ท ด ล อ ง นี้
SS(Error=2.63) มีค่าต่ ากว่า SS(Total=24.67) สามารถ
ยอมรับได้ในทางสถิติ
Splashing

AISI 2205
SS400
Run 9
รูปที่ 4 โครงสร้างมหภาคอัตราการหลอมละลายสูงสุด

ความสัมพันธ์ของพืน้ ผิวผลกระทบร่วมระหว่างแรง
กดและความหนาที่มอี ทิ ธิต่ออัตราการหลอมละลายของ
วัสดุแสดงในรูปที่ 7 สภาวะทีอ่ ตั ราการหลอมละลายสูงสุด
คือ แรงกดขนาด 1.2 kN กระแสเชื่อม 12 KA เวลาการ
เชื่อม 50 รอบ และความหนาของเหล็กกล้าไร้สนิม 2.2
มิลลิเมตร
3.3 อัตราการการยุบตัว
การทดลองที่ 18 พบอัตราการหลอมยุบตัวทีต่ ่ าสุด
คือ 1.75 % เส้นผ่านศูนย์กลางรอยเชื่อม 4.54 มิลลิเมตร
และอัตราการหลอมละลาย 66.68 %
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ตารางที่ 5) พบว่า
ปจั จัยทีม่ คี วามสาคัญต่ออัตราการยุบตัวกระบวนการเป็ น
อันดับแรกคือกระแสเชื่อม คิดเป็ น 55.66 % ดังนัน้ การ
เลือกขนาดกระแสเชื่อมเกี่ยวข้องโดยตรงต่ อการยุบตัว
และการเกิดความเค้นสะสมบนรอยเชื่อม
Run 18

AISI 2205
SS400

รูปที่ 5 โครงสร้างมหภาคอัตราการยุบตัวต่าสุด

ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของการทดลองนี้
SS(Error=72.57) ต่ ากว่า SS(Total=813.20) สามารถ
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เอกสารอ้างอิ ง

ยอมรับได้ในทางสถิติ
รูปที่ 5 แสดงสภาวะทีอ่ ตั ราการยุบตัวทีน่ ้อยทีส่ ุดคือ
แรงกดขนาด 1.2 kN กระแสเชื่อม 12 KA เวลาการ
เชื่อม 50 รอบ และความหนาของเหล็กกล้าไร้สนิม 1.6
มิลลิเมตร ความสัมพันธ์ของพืน้ ผิวผลกระทบร่วมระหว่าง
ความหนาและกระแสเชื่อมทีม่ อี ทิ ธิต่ออัตราการยุบตัวของ
วัสดุแสดงในรูปที่ 8
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4. สรุปผล
จากผลการทดลองและการวิเคราะห์ โครงสร้างมห
ภาคของการเชื่อ มเหล็กกล้า ไร้สนิ ม AISI 2205 และ
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ า SS 400 แบบต่างความหนา และ
อธิบายด้วย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแนวเชื่อม อัตรา
การยุบ ตัว และอัต ราการหลอมละลาย สามารถสรุปได้
ดังนี้
1. การเพิ่ม กระแสและแรงกดจากอิเ ลคโตรด ท าให้
ขนาดของรอยเชื่อ มมีข นาดโตขึ้น สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ Triyono และคณะ [1] การวิเคราะห์
ความแปรปรวนพบว่าความหนาไม่มผี ลต่อขนาดเส้น
ผ่ า นศู น ย์ แ นวเชื่ อ ม แต่ ค วามหนาของชิ้ น งานที่
น้อยลงก็ทาให้ความกว้างของขนาดรอยเชื่อมลดลง
2. พบขนาดรอยเชื่อ มและการขยายตัว เป็ น แบบไม่
สมมาตร ซึง่ เป็ นผลจากการไม่สมดุลความร้อน จาก
ความแตกต่ างค่า สัมประสิทธิก์ ารนาความร้อน ค่ า
ความต้านทานทางไฟฟ้าของการเชื่อมวัสดุต่างชนิด
[2] [3] [5] ดังนัน้ จึงต้องทาการศึกษาสมบัตทิ างกล
เพิม่ เติมเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของสมดุลทางความ
ร้อนของการเชื่อมสมบัติทางกลของรอยเชื่อม เช่น
การทดสอบการดึงเฉือน หรือ การวัดค่าความแข็ง
ตลอดแนวการเชื่อม เป็ นต้น
3. อัตราการยุบตัวเพิม่ ตามความแรงของกระแสเชื่อม
ตาแหน่งทีม่ กี ารยุบตัวมากเป็ นตาแหน่งทีม่ คี วามเค้น
สะสมมาก มีแนวโน้ มของการเสียหายเมื่อนาไปใช้
งาน ดังนัน้ จึงควรหลีกเลีย่ งสภาวะดังกล่าว
กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ร ั บ การสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ และ
อุ ป กรณ์ ท ดสอบจากภาควิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนขนาดของรอยเชือ่ ม (Nugget diameter )
Source

DF

Seq SS

Adj SS

Adj MS

F

Con.(%)

Force
Current
weld Time
Thickness
Force x Thickness
Current x Thickness
Weld Time x Thickness
Residual Error
Total

2
2
2
2
4
4
4
6
26

2.5608
48.8568
1.2689
0.2354
1.3587
2.8068
2.4244
12.6844
72.1963

2.5608
48.8568
1.2689
0.2354
1.3587
2.8068
2.4244
12.6844

1.2804
24.4284
0.6345
0.1177
0.3397
0.7017
0.6061
2.1141

0.61
11.56
0.30
0.06
0.16
0.33
0.29

4.58
86.85
2.25
0.45
1.20
2.48
2.18

Rank
2
1
4
7
6
3
5

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ผลกระทบร่วมระหว่างแรงกด
และกระแสต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอยเชือ่ ม

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการหลอมละลาย (Melting rate)
Source
Force
Current
weld Time
Thickness
Force x Thickness
Current x Thickness
Weld Time x Thickness
Residual Error

DF
2
2
2
2
4
4
4
6

Seq SS
2.7815
0.5676
0.2627
3.0528
7.0312
4.6008
3.7447
2.6343

Total

26

24.6756

Adj SS
2.7815
0.5676
0.2627
3.0528
7.0312
4.6008
3.7447
2.6343

Adj MS
1.3908
0.2838
0.1313
1.5264
1.7578
1.1502
0.9362
0.4391

F
3.17
0.65
0.30
3.48
4.00
2.62
2.13

Cont.(%)
19.39
3.98
1.83
21.28
24.46
16.02
13.03

Rank
3
6
7
2
1
4
5

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์พน้ื ผิวผลกระทบร่วมระหว่าง
แรงกดและความหนาต่ออัตราการหลอมละลาย

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการกยุบตัว (Indentation rate)
Source

DF

Force
Current
weld Time
Thickness
Force x Thickness
Current x Thickness

2
2
2
2
4
4
4
6
26

Weld Time x Thickness

Residual Error
Total

Seq SS
28.833
390.534
17.517
225.902
50.272
18.734
8.839
72.575
813.206

Adj SS
28.833
390.534
17.517
225.902
50.272
18.734
8.839
72.575

Adj MS
14.417
195.267
8.758
112.951
12.568
4.683
2.210
12.096

F
1.19
16.14
0.72
9.34
1.04
0.39
0.18

Cont. (%)

Rank

4.10
55.66
2.48
32.21
3.59
1.34
0.62

3
1
5
2
4
6
7

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์พน้ื ผิวผลกระทบร่วมระหว่าง
ความหนาและกระแสเชือ่ มต่ออัตราการยุบตัว
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สมบัติทางกลและทางโลหะวิ ทยาของการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิ มดูเพล็กซ์ AISI
2205 และเหล็กกล้าคาร์บอนตา่ SS 400 ด้วยวิ ธีกา๊ ซทังสเตนอาร์ค
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อทดสอบคุณสมบัตทิ างกลและโครงสร้างทางโลหะวิทยาของการเชื่อมเหล็กกล้าไร้
สนิมดูเพล็กซ์ AISI 2205 และเหล็กกล้าคาร์บอนต่ าเกรด SS 400 ด้วยวิธกี ๊าซทังสเตนอาร์ค เมื่อมีการ
เปลีย่ นแปลงตาแหน่ งของรอยเชื่อมด้วยการเยือ้ งด้านเหล็ก กล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ ความเร็วการเชื่อม กระแสเชื่อม
และอัตราการไหลของก๊าซปกคลุม ชิน้ งานขนาด 50 × 150 × 4 มิลลิเมตร เชื่อมแบบต่อชนท่าราบ ปกคลุมด้วย
ก๊าซอาร์กอน ออกแบบการทดลองแบบทากูชแิ บบ L27(34) ซ้า 2 รวม 54 การทดลอง ค่าตอบสนองทีพ่ จิ ารณา
ั ่ กกล้าคาร์บอนต่า เกรด SS 400 การซึมลึกของ
ประกอบด้วย ความต้านทานแรงดึง การซึมลึกของรอยเชื่อมฝงเหล็
ั ่ กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ AISI 2205 ผลการศึกษาพบว่าค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุดคือ 360.32
รอยเชื่อมฝงเหล็
เมกกะปาสคาล ทีส่ ภาวะกระแสไฟ 130 แอมแปร์ อัตราการไหลของแก๊ส 11 ลิตร/นาที ความเร็วทีช่ ้นิ งานเคลื่อนที่
150 มิลลิเมตร/นาที และตาแหน่งรอยเชื่อมที่ 1.5 มิลลิเมตร การซึมลึกด้านเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า SS 400 สูงสุดที่
2.375 มิลลิเมตร เมื่อเชื่อมด้วยกระแสไฟ 170 แอมแปร์ อัตราการไหลของแก๊ส 11 ลิตร/นาที ความเร็วทีช่ น้ิ งาน
เคลื่อนที่ 130 มิลลิเมตร/นาที และตาแหน่ งรอยเชื่อมที่ 2.5 มิลลิเมตร การซึมลึกสูงสุดเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์
คือ 4.05 มิลลิเมตร ทีก่ ระแสไฟ 170 แอมแปร์ อัตราการไหลของแก๊ส 11 ลิตร/นาที ความเร็วทีช่ น้ิ งานเคลื่อนที่
170 มิลลิเมตร/นาที และตาแหน่งรอยเชื่อมที่ 2.5 มิลลิเมตร อัตราการไหลของแก๊ส 8 ลิตร/นาที
คาหลัก เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ AISI 2205 เหล็กกล้าคาร์บอนต่าเกรด SS 400 การเชื่อมวัสดุต่างชนิด เชื่อม
ก๊าซทังสเตนอาร์ค การซึมลึก
Abstract
The mechanical and metallurgical properties of AISI 2205 duplex stainless steel plate and SS 400 low
carbon steel by gas tungsten arc welding (GTAW) were investigated. The specimens’ size 50 × 150 × 4
mm were butted weld with pure argon shielding gas. The offset of welding location to duplex stainless
steel side, welding speed, welding current, and gas flow rate were considered parameters.
The Taguchi experimental design and analysis L27(34) with double replications was applied in this study.
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The tensile strength, carbon plate penetration, and duplex stainless penetration were considered
responses. The result showed that the highest tensile strength was 360.32 MPa at welding current 130
A., gas flow rate 11 l/min, speed 150 mm/min and the offset welding 1.5 mm. The deepest penetration
on low carbon plate was 2.375 mm. at welding current 170 A., gas flow rate 11 l/min, speed 130 mm/min
and the offset welding 2.5 mm. The maximum duplex stainless penetration was 4.05 mm at welding
current 170 A., gas flow rate 8 l/min, speed 170 mm/min and the offset welding 2.5 mm.
Keywords: Stainless duplex AISI 2205, Low carbon steel SS400, Dissimilar welding, Gas tungsten arc
welding, Penetration
1. บทนา

ต่อการหลอมละลายและการซึมลึกอัตราการเย็นตัวเร็ว
เกินไปจะได้รอยเชื่อมไม่แข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งาน
ปจั จุบนั และแนวโน้มในอนาคตด้วยเหตุผลของ
ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์มคี วามต้องการใช้งานวัสดุ
แบบหลากหลายการเชื่อ มวัสดุ ต่ า งชนิ ด จึง จ าเป็ น มาก
ยิง่ ขึน้ กลไกการเชื่อมวัสดุต่างชนิดแตกต่างจากการเชื่อม
วัสดุชนิดเดียวกันมากเนื่องจากวัสดุมคี ณ
ุ สมบัตทิ แ่ี ตกต่าง
กันเช่น อุณหภูมหิ ลอมเหลว การขยายตัวทางความร้อน
ความต้านทานแรงดึงหรือการกัดกร่อน เป็ นต้น ดังนัน้
การศึก ษากระบวนการและป จั จัย ที่เ หมาะสมของการ
เชื่อ มวัสดุ ต่ า งชนิ ด ระหว่ า ง เหล็ก กล้า ไร้สนิ ม ดูเ พล็ก ซ์
AISI 2205 และเหล็กกล้าคาร์บอนต่า SS 400 เพื่อรักษา
สมดุลของเฟสเฟอไรท์กบั ออสเทนไนท์ ป้องกันการเกิด
สารประกอบเชิงโลหะ (Intermetallic phase) จึงมีความ
จาเป็ นอย่างมากต่อการพัฒนาด้านกระบวนการผลิตเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม

เหล็ก กล้า ไร้ส นิ ม ดู เ พล็ก ซ์ คือ เหล็ก กล้า ที่มี
โครงสร้างสมดุลระหว่างเฟสออสเทนไนท์และเฟอร์ไรท์
ปจั จุบนั มากกว่าร้อยละ 80 ของเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์
ทีม่ ปี ริมาณใช้งานมากทีส่ ุด คือเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์
AISI 2205 วัสดุชนิดนี้เริม่ แรกถูกพัฒนาเพื่อใช้ผลิตท่อ
ล า เ ลี ย ง ก๊ า ซ บ น แ ท่ น ขุ ด เ จ า ะ แ ถ บ ช า ย ฝ ัง่ ด้ ว ย
ลัก ษณะเฉพาะที่มีค วามแข็ง แรงสูง มากจึง สามารถลด
ความหนาลงทาให้น้ าหนักโดยรวมที่แท่นขุดเจาะลดลง
ทนทานต่อการกัดกร่อนจากคลอไรด์และสามารถขึน้ รูปได้
ดีจงึ เป็ นเหตุจงู ใจและได้รบั ความนิยมใช้งานกันมากทัง้ ใน
อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
เคมี อุ ต สาหกรรมกระดาษ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
อุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชวี ภาพทีต่ ้องใช้วสั ดุทท่ี น
ต่ อ การกัด กร่ อ น ทนต่ อ อุ ณหภู มิ ทนต่ อ ความดัน ท า
ความสะอาดได้ง่ายและมีความปลอดภัยสูงปราศจากสิง่
ปลอมปนกับผลิตภัณฑ์
เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ AISI 2205 สามารถ
เชื่อมขึน้ รูปได้หลายวิธี เช่น การเชื่อมเสียดทาน [1] [2]
การเชื่อ มความต้านทาน เชื่อ มพลาสมา เชื่อมเลเซอร์
และสามารถเชื่อ มได้ท งั ้ แบบเติม และไม่ เ ติม ลวดเชื่อ ม
เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ นวเชื่ อ มที่ มี คุ ณ ภาพดี ต้ อ ง ปฏิ บ ั ติ ต าม
คาแนะนาการเชื่อมที่เหมาะสม เช่น การเลือกชนิดลวด
เชื่อม การกาหนดพลังงานความร้อน อุณหภูมกิ ารเชื่อม
และอัตราการเย็นตัว [3] [4] [5] บริเวณงานเชื่อมงานที่
ใช้ความร้อนสูงความร้อนมากทาให้อตั ราการเย็นตัวช้า
ท าให้ เ กิ ด การตกผลึ ก ของ สารประกอบเชิ ง โลหะ
(Intermetallic phase) ทีส่ ่งผลให้สมบัติเชิงกลลดลงและ
เขตแนวความร้อนการเชื่อม (Heat Affected Zone)
เปราะบาง ตรงกันข้ามถ้าพลังงานความร้อนไม่เพียงพอ

2. วิ ธีการดาเนิ นการ
การเชื่อมก๊าซทังสเตนอาร์คเป็ นวิธีการเชื่อมที่
ชิ้นงานโลหะหลอมละลายจากความร้อ นของการอาร์ค
ระหว่ า งปลายแท่ ง อิเ ล็ก โทรดทัง สเตน (Tungsten
Electrode) กับชิน้ งานและมีก๊าซเฉื่อยปกคลุมเปลวอาร์ค
และบ่อหลอมละลายเพื่อป้องกันบรรยากาศจากภายนอก
ก๊าซทีน่ ิยมในอุตสาหกรรมคือก๊าซอาร์กอน หรือเป็ นการ
ผสมก๊าซอาร์กอนกับก๊าซฮีเลียม อุปกรณ์เชื่อมแสดงใน
รูปที่ 1
2.1 การออกแบบการทดลอง
สมบัติ ข องรอยเชื่อ มที่ดีเ ริ่ม จากก าหนดป จั จัย ที่
เหมาะสมกับวัสดุทต่ี ้องการเชื่อม การออกแบบรอยเชื่อม
เตรียมชิน้ งานก่อนการเชื่อม การควบคุมปจั จัยการเชื่อม
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และการเย็นตัวทีม่ ผี ลต่อโครงสร้างและสมบัตขิ องวัสดุทงั ้
สมบัตทิ างกลและสมบัตดิ า้ นอื่นของรอยเชื่อม ดังรูปที่ 2

รูปที่ 1 อุปกรณ์การเชือ่ มก๊าซทังสเตนอาร์ค

และระยะเวลาการเย็น ตัว ของรอยเชื่อ ม การ
กาหนดปจั จัยการเชื่อมสามารถอ้างอิงตามข้อแนะนาจาก
บริษัทผู้ผลิตวัสดุซง่ึ มีขอ้ จากัดสาหรับการเชื่อมวัสดุชนิด
เดีย วกัน และรายงานการศึก ษาการเชื่อ มก๊ า ซทัง สเตน
อาร์คสาหรับเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ AISI 2205 กับ
วัสดุ ต่ า งชนิ ด มีอ ยู่อ ย่ า งจ ากัด [6] [7] [8] ดัง นัน้ การ
กาหนดช่วงของปจั จัยสาหรับการศึกษานี้อ้างอิงจากทัง้
ข้อมูลผูผ้ ลิตและการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ปจั จัยที่
ศึกษาประกอบด้วย กระแสเชื่อม อัตราการไหลของก๊าซ
ปกคลุม ความเร็วการเชื่อม และตาแหน่ งของรอยเชื่อม
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปจั จัยและระดับปจั จัยในการทดลอง
ั ย
ปจั จัย
ระดับปจจั
1
2
3
Current
130
150
170
Gas flow rate
8
11
14
Speed
130
150
170
Offset
1.5
2.5
3.5

รูปที่ 2 การเตรียมชิน้ งานและตาแหน่งการเชือ่ ม

2.2 การทดลอง
การเตรียมชิ้นงานประกอบด้วย การตะไบเพื่อ
ลบคมชิน้ งาน ขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อทาความสะอาด
และขจัดออกไซค์ท่จี ะมีผลต่อคุณภาพรอยเชื่อมและพ่น
ด้วยน้ ายากันสนิม ก่อนเชื่อมชิน้ งานล้างคราบน้ ามันด้วย
สารละลายอะซิโตน การเชื่อมเป็ นแบบต่อชน (Butt joint)
ไม่บากร่อง การตัง้ มุมของหัวเชื่อมและมุมการป้อนลวด
อ้างอิงตามข้อแนะนาสาหรับการเชื่อมต่อชน [9] รูปที่ 3

หน่วย
A
L/min
mm./min
mm

ออกแบบการทดลองแบบทากูชแิ บบ L27(34) ซ้า 2 รวม
54 การทดลอง ขนาดชิ้นงานตัวอย่าง 50 × 150 × 4
มิล ลิเ มตร ระยะห่ า งของชิ้น งานก่ อ นเชื่อ มคือ 1.5
มิลลิเมตร จากการทบทวนวรรณกรรมการทดสอบแนว
เชื่อมของเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ AISI 2205 กับวัสดุ
ชนิดอื่น ตาแหน่งความเสียหายเกิดนอกรอยเชื่อมบริเวณ
วัสดุอ่นื ที่นามาเชื่อมทีม่ คี วามแข็งแรงน้อยกว่า ซึง่ อาจจะ
เป็ นผลจากการเย็นตัวแตกต่างกันทาให้ความแข็งลดลง
มาก ดังนัน้ การเปลีย่ นตาแหน่งของรอยเชื่อมโดยเลื่อนลึก
เข้าไปทางเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ AISI 2205 เพื่อ
เปลี่ยนแปลงการเกิดเขตแนวความร้อนการเชื่อม (HAZ)

รูปที่ 3 การตัง้ มุมหัวเชือ่ มและลวดเชือ่ ม

การเชื่อ มแบบกระแสตรง (Direct current
straight polarity: DCSP) ซึ่งเหมาะสาหรับการเชื่อม
เหล็กกล้าไร้สนิม ทังสเตนต่อเป็ นขัว้ ลบและรับความร้อน
ร้อยละ 30 ของพลังงานความร้อนการเชื่อม วิธกี ารนี้จะ
ให้รอยซึมลึกที่ดี อิเล็กโทรดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4
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มิลลิเ มตร แบบสีแ ดง 2% ทอเรีย ม (WT20) อ้า งอิง
มาตรฐาน ISO 6848 ถ้วยคุมก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
8 มิลลิเมตร (ประมาณ 3 เท่าของขนาดอิเล็กโทรด) ระยะ
ทีท่ งั สเตนยื่นจากถ้วยคุมก๊าซ 5 มิลลิเมตร ปกคลุมด้วย
ก๊าซอาร์กอนบริสุทธิ ์ ลวดเชื่อมเกรด ER 2209 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 มิลลิเมตร
2.3 การทดสอบหลังการเชื่อม
การทดสอบความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength)
การเตรียมชิน้ งานทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน มอก.244
เล่ม 5-2525 ซึง่ มีรายละเอียดดังตารางที่ 2

(ก)
ER2209
SS 400

AISI2205

(ข)

20X
รูปที่ 4 (ก) โครงสร้างมหภาคชิน้ งานทีม่ คี วามต้านทานแรงดึงสูงสุด
และ (ข) โครงสร้างจุลภาคบริเวณรอยเชือ่ ม

ตารางที่ 2 มิตแิ ละเกณฑ์ความคลาดเคลือ่ นของชิน้ ทดสอบ
ความกว้าง ความยาวพิกดั ความยาว
ความยาว
(b)
( L0 )
ส่วนขนาน ระหว่างหัวจับ
( Lc )
ชิน้ ทดสอบ
20 ± 1
200 ± 2
225 ± 10
260 ± 10

ระยะการซึมลึกสูงสุดด้านเหล็กกล้าไร้สนิม ดูเพล็กซ์ AISI
2205 คือ 4.05 มิลลิเ มตร ที่กระแส 170 แอมแปร์
ความเร็ว การเชื่อ ม 150 มิล ลิเ มตรต่ อ นาที อัต ราการ
ปล่อยก๊าซ 14 ลิตรต่อนาที และทีต่ าแหน่ งรอยเชื่อม 1.5
มิลลิเมตรห่างจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่า

การศึกษาโครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจุลภาค
เตรียมโครงสร้างมหภาคเพื่อศึกษาการซึมลึก
แนวเชื่อม เตรียมชิ้นทดสอบขนาด 20 x 60 x 4
มิลลิเมตร ขัดชิน้ ทดสอบด้วยกระดาษทรายจานหมุนเบอร์
120, 240, 320, 400, 600, 800 และเบอร์ 1000
ตามลาดับขัดด้วยผ้าสักหลาดจานหมุน ทาความสะอาด
ด้วยน้าเป่าแห้งด้วยลมร้อนอย่างรวดเร็วป้องกันคราบติด
ผิว กัดด้วยกรดโฮโดรคลอริกเข้มข้น 37% 100 มิลลิกรัม
ผ ส ม กั บ คิ ว บิ ค ค ล อ ไ ร ด์ 5 ก รั ม เ ว ล า 5 น า ที ท่ี
อุณหภูมหิ อ้ ง การศึกษาโครงสร้างจุลภาคเฉพาะเงื่อนไขที่
มีค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุดและค่าการซึมลึกทีด่ ที ส่ี ดุ

(ก)
ER2209
SS 400

AISI 2205

(ข)

3. ผลการทดลอง
ผลการทดลองพบว่า
ความต้านทานแรงดึงสูงสุดที่ 360 เมกะปาสคาลเมื่อเชื่อม
ด้ ว ยกระแส 130 แอมแปร์ ความเร็ ว การเชื่ อ ม 150
มิลลิเมตรต่ อนาที อัตราการปล่อยก๊าซ 11 ลิตรต่อนาที
และที่ ต าแหน่ งรอยเชื่ อ ม 1.5 มิ ล ลิ เ มตร ห่ า งจาก
เหล็กกล้าคาร์บอน

20X
รูปที่ 5 (ก) การซึมลึกเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ AISI2205
สูงสุด และ (ข) โครงสร้างจุลภาคบริเวณรอยเชือ่ ม

ระยะการซึมลึกสูงสุดด้านเหล็กกล้าคาร์บอน SS 400 คือ
2.37 มิลลิเมตร ที่กระแส 170 แอมแปร์ ความเร็วการ
เชื่อ ม 130 มิล ลิเ มตรต่ อ นาที อัต ราการปล่ อ ยก๊ า ซ 11
ลิตรต่อนาที และทีต่ าแหน่ งรอยเชื่อม 2.5 มิลลิเมตรห่าง
จากเหล็กกล้าคาร์บอนต่า
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แนวความร้อนการเชื่อม (HAZ) ถูกชดเชยด้วยความ
แข็งแรงของวัสดุ ขณะเดียวกันระยะเยือ้ งศูนย์ทม่ี าก
เกินไปอาจทาให้การประสานของเนื้อวัสดุไม่สมบูรณ์
เมื่อใช้ความเร็วสูง
 ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุดของแนวเชื่อมคือ 360
MPa ซึง่ เป็ นค่าใกล้เคียงกับค่าความต้านทานแรงดึง
ของเหล็กกล้าคาร์บอน SS 400 [360 - 510 MPa]
และเป็ นครึ่งหนึ่ง ของค่ าความต้า นทานแรงดึงของ
เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ AISI 2205 [680 - 830
Mpa] ลักษณะความเสียหายเกิดขึน้ บริเวณด้านของ
เหล็กกล้าคาร์บอน SS 400 ซึ่งมีความแข็งแรงต่ า
กว่า และแนวเชื่อมที่ได้มคี วามแข็งแรงต่ ากว่าวัสดุ
พืน้ แสดงว่ากระบวนการเชื่อมทาให้สมบัติเชิงกล
ลดลง ดังนัน้ กระบวนการและกลไกเพื่อสร้างความ
แข็ง แรงของแนวเชื่อ มส าหรับ วัสดุ ต่ า งชนิ ด คู่น้ี จึง
จาเป็ นทีต่ อ้ งมีการศึกษาเพิม่ เติมต่อไป

(ก)
ER2209
SS 400

AISI 2205

(ข)

20X
รูปที่ 6 (ก) การซึมลึกเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 สูงสุด
และ (ข) โครงสร้างจุลภาคบริเวณรอยเชือ่ ม

4. วิ เคราะห์ผลการทดลอง
ผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
 ความต้านทานแรงดึงพบว่า ตาแหน่ งการเชื่อมเป็ น
อิทธิพลหลักลาดับที่ 1 (38% Contribution) และ
ความเร็ ว การเชื่ อ มเป็ นอิ ท ธิ พ ลหลั ก ล าดั บ ที่ 2
(37.36% Contribution) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
 การซึมลึกด้านเหล็กกล้าไร้สนิม ดูเพล็กซ์ AISI 2205
อิท ธิพ ลหลัก ล าดับ ที่ 1 คือ การแสเชื่อ ม (49.12%
Contribution) และลาดับ ที่ 2 เป็ น อิท ธิพ ลร่ ว มของ
ความเร็วการเชื่อมกับตาแหน่ งการเชื่อม (16.13%
Contribution) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
 การซึมลึกด้านเหล็กกล้าคาร์บอน SS 400 อิทธิพล
หลั ก ล าดั บ ที่ 1 คื อ ต าแหน่ งการเชื่ อ ม (31.08%
Contribution) และล าดั บ ที่ 2 เป็ นอิ ท ธิ พ ลหลั ก
ความเร็ว การเชื่อ ม (30.31% Contribution) ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 5
5. สรุป
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดงั นี้
 การเชื่อมวัสดุวสั ดุต่างชนิดตาแหน่ งของรอยเชื่อมมี
อิทธิพลต่อความต้านทานแรงดึงและการซึมลึกของ
ั ่ านวัสดุ
ด้านเหล็กกล้าคาร์บอน การเยือ้ งศูนย์ยงั ฝงด้
ที่มคี วามแข็งแรงกว่าเล็กน้อย (1 –1.5 มิลลิเมตร)
เชื่อมด้วยความเร็วต่า ทาให้ได้คุณภาพงานเชื่อมทีด่ ี
เพราะสมบัตทิ างกลทีส่ ญ
ู เสียจากความการเชื่อม เขต
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ตารางที่ 3 ผการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าความต้านทานแรงดึง
Source
Current
Gas flow rate
Speed
Offset
Current* Offset
Gas flow rate*
Offset
Speed* Offset
Residual Error
Total

DF
2
2
2
2
4
4

Seq SS
9.309
37.012
172.214
175.281
14.637
28.838

Adj SS
9.309
37.012
172.214
175.281
14.637
28.838

Adj MS
4.654
18.506
86.107
87.640
3.659
7.210

F
0.76
3.01
14.02
14.27
0.60
1.17

Contribution (%)
2.03
8.02
37.36
38.02
1.60
3.12

Rank
6
4
2
1
7
5

4
6
26

90.946
36.843
565.081

90.946
36.843

22.736
6.141

3.70

9.86

3

ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าการซึมลึกเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ เกรด AISI2205
Source

DF

Seq SS

Adj SS

Adj MS

F

Rank

13.89
4.27
3.52
0.40
0.65

Contributio
n (%)
49.12
15.10
12.45
1.42
2.30

Current
Gas flow rate
Speed
Offset
Current* Offset

2
2
2
2
4

137.410
42.196
34.767
3.919
12.845

137.41
42.196
34.767
3.919
12.845

68.705
21.098
17.383
1.959
3.211

Gas flow rate*
Offset

4

19.530

19.530

4.883

0.99

3.50

5

Speed* Offset
Residual Error
Total

4
6
26

90.142
29.668
370.477

90.142
29.668

22.535
4.945

16.13

2

4.56

1
3
4
7
6

ตารางที่ 5 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าการซึมลึกเหล็กกล้าคาร์บอนต่า เกรด SS400
Source

DF

Seq SS

Adj SS

Adj MS

F

Current
Gas flow rate
Speed
Offset
Current* Offset
Gas flow rate* Offset
Speed* Offset
Residual Error
Total

2
2
2
2
4
4
4
6
26

812.5
2046.9
6924.9
7096.0
714.3
3678.0
7558.5
4058.0
32889

812.5
2046.9
6924.9
7096.0
714.3
3678.0
7558.5
4058.0

406.2
1023.4
3462.5
3548.0
178.6
919.5
1889.6
676.3

0.60
1.51
5.12
5.25
0.26
1.36
2.79
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Contribution
(%)
3.55
8.94
30.31
31.08
1.54
8.05
16.52

Rank
6
4
2
1
7
5
3
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การออกแบบ พัฒนา และสร้างเครื่องทดสอบหาค่าสัมประสิ ทธิ แรงเสียดทาน
ของวัสดุพืน้ รองเท้าตามมาตรฐาน ISO13287:2012 และ ASTM-F2913:2011
Design and Construct of Coefficient of Friction (CoF) tester
according to ISO 13287: 2011 and ASTM-F2913:2012
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบ พัฒนา และสร้างเครื่องทดสอบหาค่าสัมประสิทธิแรงเสี
ยดทาน (Coefficient of
์
Friction,CoF) ของวัสดุพน้ื รองเท้ากับพืน้ ทดสอบตามมาตรฐาน ISO13287:2012 และ ASTM-F2913:2011 และเพื่อใช้
เป็ นเครื่องมือประจาศูนย์ทดสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในอนาคต การดาเนินงานวิจยั ประกอบด้วย
การศึกษาสภาพปจั จุบนั และปญั หา การออกแบบ สร้างเครื่อง และทาการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องด้วยตัวอย่าง
ยางทดสอบมาตรฐาน (Slider 96 หรือ 4S) ผูว้ จิ ยั กาหนดดัชนีชว้ี ดั ของงานวิจยั นี้ คือให้เครื่องทดสอบมีค่าผิดพลาดของ
ผลทดสอบน้อยกว่า 2% และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเครื่องทีม่ จี าหน่ ายทัวไปในท้
่
องตลาด เครื่องทดสอบออกแบบให้มี
การทางานผสมกันระหว่างไฟฟ้า(Electric) และลม(Pneumatic) โดยใช้กระบอกลมในการยกและวาง แรงกดแนวตัง้ 500
±50N และชุดพืน้ เดินเคลื่อนที่ตามแนวนอนจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็ นตัวส่งกาลังและควบคุมความเร็ว ผลการทดสอบ
ปรากฏว่าเครื่องทดสอบสามารถใช้ทดสอบหาค่าสัมประสิทธิแรงเสี
ยดทานตามมาตรฐาน ISO13287:2012 และ ASTM์
F2913:2011 ทุกประการ มีค่าความคลาดเคลื่อน 1.51 เปอร์เซ็นต์ และมีตน้ ทุนในการสร้างต่ากว่าเครื่องที่มจี าหน่ายใน
ท้องตลาดถึง 700 เปอร์เซ็นต์
คาหลัก ค่าสัมประสิทธิแรงเสี
ยดทานของพืน้ รองเท้า, ISO13287:2012, ASTM-F2913:2011
์
Abstract
This research was aimed to design, develop, and build of Slip resistance tester to test Coefficient of Friction
(CoF) of the insole materials according to national standard of ISO13287:2012 and ASTM-F2913:2011. Then
it used to tool for The Rajamangala University of Technology Isan Testing center in the future. Operation
composed of current conditions and problems studied, designed and constructed machine and tested of
efficiency of machine with standard test rubber(Slider 96 or 4S). The index of this study were the tolerances
of CoF value less than 2% and cost of machine cheaper than machine in market. Machine was designed with
electric system and pneumatic system. Pneumatic cylinder used to lift and put sample with vertical force 500
± 50N. Motion speed of ground was controlled By using an electric motor. The results of experimental found
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that machine is able to completely test for coefficient of friction in ISO13287: 2012 and ASTM-F2913: 2011
standards with tolerances 1.51 percent and cost of machine (191,400 baths) is less than market machine
approximately 700 percent.
Keywords: coefficient of friction soles, ISO13287: 2012, ASTM-F2913: 2011.
ล้ม และตกจากทีส่ งู เป็ นปญั หาใหญ่และสาคัญ ควรนามา
พิจารณาเพื่อหาสาเหตุการเกิดและแนวทางการแก้ไข
เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการลื่น ยุทธชัย (2003
[6]) ได้ศกึ ษาและทาวิจยั ถึงพฤติกรรมของการลื่นล้ม และ
สรุปว่าการลื่นล้มมีสาเหตุ มาจากปจั จัยหลัก 4 ประการ
ได้แก่ ลักษณะของพืน้ เดิน (Walking Surface) สภาวะ
ของพืน้ เดิน (Condition) พืน้ รองเท้าทีใ่ ส่ (Shoe Soles)
และพฤติกรรมการเดิน (Walking Behavior) ในขณะที่
เราเดินจะมีการใช้ความเสียดทานระหว่างพื้นเดินกับพื้น
รองเท้า เรียกว่า “ความเสียดทานที่ใช้ (Friction Use)”
และค่า ความเสีย ดทานที่แ ท้จริง ระหว่ างพื้นเดินกับ พื้น
รองเท้ า จะเรีย กว่ า “ความเสีย ดทานที่ มีอ ยู่ (Friction
Available)” หากในระหว่างการดิน ความเสียดทานทีใ่ ช้มี
ค่ามากกว่าความเสียดทานทีม่ อี ยู่ จะทาให้เกิดการลื่นขึน้
จากปจั จัยข้างต้นพบว่า มีถงึ 3 ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับค่า
ของความเสียดทานคือ ลักษณะของพืน้ เดิน สภาวะของ
พื้น เดิน และพื้น รองเท้า ที่ใส่ งานวิจ ัย หลายชิ้น ได้สรุ ป
ความเกี่ย วข้อ งของการลื่น ล้ม กับ ค่ า สัม ประสิท ธิค์ วาม
เสียดทาน ได้แก่ Strandberg & Lanshammar (1981 [7])
กล่าวว่าว่า ในระหว่างที่เดินถ้าจะให้ปลอดภัยจากการลื่น
ล้ม ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานควรจะมีค่ามากกว่า 0.3
์
หน่ วยงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพในการทางาน
(Occupational Safety and Health Administration,
2008 [8]) ได้สรุปและแนะนาว่า ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยด
์
ทานในระหว่ า งการเดิ น ควรมี ค่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.5
นอกจากนี้คณะกรรมการดูแลสิง่ อานวยความสะดวกและ
ั หาด้ า นสถาป ตั ยกรรมและการขนส่ ง ของสหราช
ปญ
อาณาจักร (The Architectural and Transportation
Barriers Compliance Board, 2008 [9]) ได้วจิ ยั และ
สรุปว่า ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานระหว่างพืน้ เดินกับ
์
พื้น รองเท้า ควรมีค่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.6 สาหรับ ทางเดิน
ทัวไป
่ และมีค่าอย่างน้อย 0.8 สาหรับทางเดินทีเ่ ป็ นบันได
หรือทางลาดชัน

1.บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
อุ บ ัติ เ หตุ อ ัน เนื่ อ งมาจากการท างานหรือ การใช้
ชีวิต ประจ าวัน ได้ก่ อ ให้เ กิดความเสีย หายแก่ ชีวิต และ
ทรั พ ย์ สิ น ของผู้ ป ระสบเหตุ ผู้ ป ระกอบการ และ
ประเทศชาติอย่างมากมายทัง้ ทางตรงและทางอ้อม การ
ลื่น ล้ม หกล้ม และตกจากที่สูง จากการท างานนับ เป็ น
ปญั หาอุบตั ิเหตุ อกี ข้อหนึ่งที่เกิดขึน้ และพบเห็นได้เสมอ
จากสถิตขิ องสานักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน,
2556 [1]) พบว่าปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีจานวน
อุบตั ิเหตุจากการทางานที่มสี าเหตุมาจากการลื่นล้ม หก
ล้ม และตกจากที่สูง ทัง้ หมด 11,791 ราย ในจานวนนี้มี
ผูเ้ สียชีวติ 91 ราย ทุพพลภาพ 9 ราย สูญเสียอวัยวะ 96
ราย และหยุดงานเกินกว่า 3 วัน 4,638 ราย สานักงาน
สถิตผิ ใู้ ช้แรงงาน (Bureau of Labor Statistics, 2013 [2])
รายงานว่า ประเทศสหรัฐอเมริกามีผบู้ าดเจ็บหรือเสียชีวติ
จากการเกิดอุบตั ิเหตุการลื่นล้ม หกล้ม และตกจากที่สูง
ขณะปฏิบตั งิ านเฉลีย่ 699 ราย นับว่ามากเป็ นลาดับที่ 2
ของสาเหตุการตายจากอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ หมด สถาบัน
ความปลอดภัยของผู้ทางานในเยอรมัน (Gunter Klob
institute for occupational safety BIA, Germany, 2013
[3]) สรุ ป ว่ า สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี มี ผู้ ป ระสบ
อุ บ ัติ เ หตุ จ ากการลื่น ล้ ม สะดุ ด และตกจากที่สู ง ขณะ
ปฏิบ ัติง านจ านวน 300,000 รายต่ อปี โดยมีค่ า ใช้จ่ า ย
เฉลีย่ ของอุบตั ิเหตุเฉลี่ย 28,000 ยูโรต่อราย องค์กรด้าน
ความปลอดภัยในการทางานของออสเตรเลีย (Safe work
Australia July, 2012 [4]) พบว่า มีผบู้ าดเจ็บจากจากการ
ลื่นล้มหรือตกจากทีส่ งู คิดเป็ นผูห้ ญิง 16 เปอร์เซ็นต์ และ
ผูช้ าย 10 เปอร์เซ็นต์ของอุบตั เิ หตุทงั ้ หมด จากสถิตขิ อง
การบาดเจ็ บ ที่ ม าจากการลื่ น และสะดุ ด พบว่ า 86
เปอร์เซ็นต์มาจากการลื่น (Slip and Trip, 1996 [5]) และ
มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ของการหกล้มจะมีผลมาจากการ
ลื่น และสะดุ ด เมื่อ พิจ ารณาข้อ สรุ ป ทางสถิติจ ะเห็น ว่ า
อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ จากการทางานเนื่องจากการลื่นล้ม หก
624

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

การศึก ษาค่ า สัม ประสิท ธิค์ วามเสีย ดทานโดยใช้
เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทาน ได้มกี ารสร้างและ
์
พัฒนามานาน Strandberg (1983 [10]) พบว่า แม้ว่า
เครื่อ งวัด สัม ประสิท ธิค์ วามเสีย ดทานแต่ ล ะชนิ ด อาจมี
ความแตกต่างกันทัง้ วิธกี ารวัดและการทางานของเครื่อง
แต่ได้มกี ารพัฒนาและทดสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นที่
ยอมรับของสากล ตังอย่างเครื่องวัดค่าสัมประสิทธิความ
์
เสีย ดทาน ได้แ ก่ เครื่อ งทดสอบของ James (WfkCleaning Technology Research Institute, 2000 [11])
เครื่องทดสอบความต้านทานการลื่นแบบลูกตุ้มนาฬิกา
(Sigler, P.A., Geib, M.N. and Boone, T.H, 1948[12])
เครื่องบิก๊ ฟุต (Andres และ Chaffin, 1985 [13]) เครื่อง
สลิปโปมิเตอร์ เครื่องฟิ โด และเครื่องทอร์ทสั (Andres
และ Chaffin, 1985) เครื่องเซตร้า (Wilson and George,
1988 [14]) เครื่องวัดค่า สัมประสิทธิแ์ รงเสียดทาน
ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค (Gronqvist et al., 1989
[15]) เครื่องพีอาร์เอสที (Redfern and Bidanda, 1994
[16]) เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิแรงเสี
ยดทานแบบควบคุม
์
ด้วยระบบลม (เธียรศักดิ,์ 2543 [17]) เครื่องทดสอบค่า
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ์แ ร ง เ สี ย ด ท า น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ISO
13287:2007 (เฉลิมเกียรติ ศรีศลิ า, 2555 [18]) ฯลฯ
ในปจั จุบนั มีมาตรฐานการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ ์
แรงเสีย ดทานของพื้ น รองเท้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรับ อยู่ 2
มาตรฐาน คือ ISO 13287:2012 [19] และ ASTM
F2913:2011 [20] จึงจาเป็ นต้องมีเครื่องทดสอบหาค่า
สั ม ประสิ ท ธิ แ์ รงเสี ย ดทานของพื้ น รองเท้ า ที่ ดี แ ละ
ั หาที่เ กิดขึ้นคือ
เหมาะสมกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ ป ญ
เครื่องทดสอบดังกล่าวมีราคาเริม่ ต้นที่ 1,450,000 บาท
และไม่ ส ามารถท าการทดสอบตามมาตรฐาน ISO
13287:2012 และ ASTM F2913: 2011 ในเครื่อ ง
เดียวกันได้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานมีนโยบายทีจ่ ะก่อตัง้ ศูนย์ทดสอบ ที่จะต้องมีเครื่อง
ทดสอบหาค่ า สัม ประสิท ธิแ์ รงเสีย ดทานของวัส ดุ พ้ืน
รองเท้ า ขึ้น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการผลิตรองเท้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดังนัน้ ผู้ดาเนินงานวิจยั จึงเสนอโครงงานวิจยั ออกแบบ
พัฒนา และสร้างเครื่องทดสอบหาค่าสัมประสิทธิแรงเสี
ยด
์
ทานของพืน้ รองเท้า ตามมาตรฐานISO13287:2012 และ
ASTM F2913:2011 โดยมีขอบเขตดาเนินงานคือ เครื่อง
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ทดสอบจะต้องสามารถหาค่าสัมประสิทธิแ์ รงเสียดทาน
ของพืน้ รองเท้า ตรงตามมาตรฐานการทดสอบนานาชาติ
ISO13287:2012 และ ASTMF2913:2011 มีร าคา
เหมาะสมและมีค่ า ของความคลาดเคลื่อ นของผลการ
ทดสอบไม่เกิน 2%
2. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการวิจยั เป็ น
ขัน้ ตอนการทางาน ดังนี้
2.1 ศึกษาปัญหาและผลทดสอบจากเครือ่ งที่มีอยู่เดิ ม
เครื่องทดสอบหาค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของ
์
วัสดุพ้ืน รองเท้า ในประเทศไทยได้มีก ารวิจยั สร้า งและ
ปรับปรุงมาแล้วทัง้ หมด 4 ครัง้ โดยครัง้ แรกในปี 2543
(เธียรศักดิ)์ ครัง้ ที่ 2 ในปี 2546 (สุเมธ) ครัง้ ที่ 3 ในปี
2549 (นิธพิ งษ์) และครัง้ ที่ 4 ในปี 2555 (เฉลิมเกียรติ)
ซึง่ ทัง้ 4 ครัง้ ได้มกี ารสร้างและปรับปรุงเครื่องทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO13287 เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นที่การ
วิ จ ัย เพื่ อ หาวัส ดุ ท าพื้ น รองเท้ า ที่ เ หมาะสม ป จั จุ บ ั น
มาตรฐานISO13287 ได้มกี ารปรับปรุงข้อกาหนดเพิม่ เติม
นอกจากนี้ยงั มีมาตรฐานการทดสอบหาค่า สัมประสิท ธิ ์
แรงเสีย ดทานของวัส ดุ พ้ืน รองเท้ า อื่น ที่เ ป็ น ที่ย อมรับ
เพื่อให้เกิดมาตรฐานการทดสอบที่มีคุณภาพผู้วิจยั จึง มี
จุ ด มุ่ ง หมายออกแบบและสร้ า งเครื่ อ งทดสอบหาค่ า
สัมประสิทธิแรงเสี
ยดทานระหว่างพื้นเดินกับพื้นรองเท้า
์
ได้ตรงตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 13287:2012 และ
ASTMF2913:2011 ในเครื่องเดียวกัน
2.2 สร้า งเครื่อ งทดสอบให้ ส ามารถทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO 13287:2012 และ ASTM F2913:2011
2.2.1 มาตรฐาน ISO 13287:2012 มีขอ้ กาหนดทีส่ าคัญ
คือ
2.2.1.1 กาหนดมุมส้นเท้าหรือยางทดสอบให้มคี ่าสาหรับ
การทดสอบในลักษณะการลื่นไถลไปข้างหน้า (Forward
Heel Slip) ที่ 7 ± 0.5 องศา
2.2.1.2 กาหนดความเร็วในการลื่นไถลของพืน้ รองเท้า
หรือยางทดสอบที่ 0.3 เมตรต่อวินาที
2.2.1.3 กาหนดค่าแรงในแนวตัง้ หรือแนวดิง่ ที่ 500 ± 25
นิวตัน
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2.2.1.4 พืน้ เดินเหล็กกล้า (Steel Floor) มีค่าความหยาบ
เฉลีย่ RZ อยู่ระหว่าง 1.6-2.5 ไมโครเมตร
2.2.1.5 เวลาสัมผัสสถิตควรจะมากทีส่ ดุ ไม่เกิน 1 วินาที
จากแรงสัมผัสเริม่ ต้น 50 นิวตัน ไปจนถึงแรงสูงสุดและ
เริม่ ต้นการไถล การลื่นไถลควรจะเริม่ ภายในเวลา 0.5
วินาที หลังจากรับแรงสูงสุด
2.2.1.6 แรงเสียดทานเฉลีย่ ควรจะถูกวัดระหว่าง
ช่วงเวลา 0.3 - 0.6 วินาที หลังจากทีพ่ น้ื รองเท้าเริม่ ลื่น
ไถล โดยกาหนดให้ใช้ค่าเฉลีย่ มีทศนิยม 2 ตาแหน่ง
2.2.1.7 สารทีใ่ ช้เป็ นสิง่ สกปรกทีพ่ น้ื เดินต้องมีความหนา
อย่างน้อย 1 มิลลิเมตร
2.2.1.8 ในมาตรฐาน ASTM F2913 จะมีความแตกต่าง
จาก มาตรฐาน ISO 13287:2012 ตรงทีเ่ วลาสัมผัสสถิต
จากแรงสัมผัสเริม่ ต้น 50 นิวตัน ไปจนถึงแรงสูงสุดจะไม่
เกิน 0.2 วินาที
2.2.1.9 ในมาตรฐาน ISO13287:2012 และ ASTM
F2913:2011 จะทดสอบความถูกต้องของเครื่องทดสอบ
ด้วย ยางทดสอบมาตรฐาน (CTV-Calibration Test
Value) Slider 96 แทนการคานวณค่าความไม่แน่ นอนใน
การวัด (Measurement Uncertainty) ที่เ คยใช้ใ น
มาตรฐานทดสอบ ISO13287:2007
2.3 การออกแบบและสร้างเครือ่ ง
2.3.1 กาหนดให้เครื่องทดสอบสามารถทาการทดสอบ
ครอบคลุ ม ตามข้ อ 2.2.1.1-2.2.1.9 ตามรู ป ที่ 1 โดย
กาหนดการทางานของเครื่องทดสอบเป็ นดังนี้

2.3.1.1 อุปกรณ์สร้างแรงกดแนวดิ่งขนาด 500 นิวตัน
ด้วยตุ้มน้ าหนัก และระบบยกและวางตุ้มน้ าหนักด้วยลม
พร้อมโหลดเซลวัดค่าแรงกดจริง แรงกด 500 นิวตันจะได้
จากส่วนสาคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนยึดตัวอย่างยางทดสอบ
มาตรฐานท ามุ ม 7 องศา จะมีน้ า หนัก ประมาณ 10
กิโลกรัม และส่วนที่ 2 เป็ นตุ้มน้ าหนักขนาด 20 กิโลกรัม
2 ลูก รวมได้น้ าหนักทัง้ หมด 50 กิโลกรัม แปลงให้เป็ น
แรง 500 นิวตันอ่านค่าด้วยโหลดเซล กระบอกลมซ้าย
และขวาจะทาหน้ าที่ยกและวางชุดน้ าหนักสร้างแรงกด
แนวดิ่ง ให้ข้นึ ลงตามแกนลูกปื นป้ องกัน การโยกพร้อ ม
กาหนดเวลาด้วยการควบคุมแรงดันลมเข้า-ออก
2.3.1.2 ชุดพืน้ ทดสอบและอุปกรณ์ควบคุมความเร็วของ
การเคลื่อนที่ จะประกอบด้วย ส่วนของชุด พื้น เดินเป็ น
แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมยกขอบให้สงู 1 มิลลิเมตร สาหรับ
ใส่สงิ่ สกปรกสาหรับทดสอบคือ กลีเซอรอล ประกอบอยู่
บน guide way เพื่อลดแรงเสียดทานในการเคลื่อนที่ พืน้
เดินจะติดอยู่กบั โหลดเซลวัดแรงแนวนอนหรือแรงลื่นไถล
ขับ เคลื่ อ นด้ ว ยมอเตอร์ ก ระแสตรง ซึ่ ง จะท าหน้ า ที่
ขับเคลื่อนพื้นเดินด้วยความเร็วที่กาหนดที่ 0.3 เมตรต่อ
วินาที แต่เครื่องทดสอบทีส่ ร้างขึน้ นี้ได้กาหนดให้พน้ื เดิน
สามารถปรับความเร็วได้ตงั ้ แต่ 0.1 – 0.5 เมตรต่อวินาที
2.3.1.3
ส่ ว นประมวลผลและควบคุ ม เครื่ อ ง จะ
ั ๊ าหรับยกและวางน้ าหนักกดแนวดิง่
ประกอบด้วย ปมลมส
กล่องควบคุม (control box) และชุดประมวลผล คือ
แอมปลิฟลายเออร์ คอมพิวเตอร์ และซอร์ฟแวร์ ตามรูปที่
2

ชุดน้าหนักกด

โหลดเซล
ชุดพืน้ เดิน

รูปที่ 1 เครือ่ งทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ ์แรงเสียดทาน

รูปที่ 2 ระบบเครือ่ งทดสอบหาค่าสัมประสิทธิแรงเสี
ยดทาน
์
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2.3.2 นาเครื่องที่ประกอบเรียบร้อยมาทาการทดสอบ
โดยกาหนดขัน้ ตอนการทดสอบดังนี้
2.3.2.1 นาแผ่นยางทดสอบมาตรฐาน มาติดทีอ่ ุปกรณ์ยดึ
ด้วยเทปกาวสองหน้ า และประกอบชุดยึดเข้ากับเครื่อง
ทดสอบ
2.3.2.2 ประกอบชุดพืน้ เดินโดยวางแผ่นเหล็กไร้ส นิมบน
ฐานวางพื้นเดิน จากนัน้ เปิ ดเครื่องทดสอบ คอมพิวเตอร์
และโปรแกรมซอฟท์แ วร์ ระบบลม ในขัน้ ตอนนี้ ชุ ด
น้าหนักกดจะยกขึน้ สุด
2.3.2.3 เทกลีเซอรอลลงบนพืน้ เดินและเกลีย่ ให้เสมอกัน
2.3.2.4 เริม่ การทดสอบของซอฟท์แวร์และกดปุม่ RUN ที่
กล่ อ งควบคุ ม ชุ ด ตุ้ม น้ า หนัก จะลดต่ า ลง โหลดเซลวัด
ค่าแรงแนวดิง่ จะเริม่ อ่านค่าแรงกดแนวดิง่ ทีเ่ พิม่ ขึน้
2.3.2.5 เมื่อแรงกดแนวดิง่ เพิม่ ถึง 500 นิวตัน ภายใน
เวลา 0.2 วินาที พื้นเดินก็จะเคลื่อนทีด่ ้วยความเร็ว 0.3
เมตรต่อวินาที โหลดเซลทีใ่ ต้พน้ื เดินจะอ่านค่าแรงลื่นไถล
แนวนอน
2.3.2.6 กดปุ่ม END ชุดตุ้มน้ าหนักจะถูกยกขึน้ และพื้น
เดินจะเคลื่อนทีก่ ลับสูต่ าแหน่งเริม่ ทดสอบ
2.3.2.7 ที่คอมพิว เตอร์จ ะแสดงกราฟของค่ า แรงกด
แนวดิ่ ง แรงแนวนอนหรื อ แรงลื่น ไถล และกราฟค่ า
สัมประสิทธิแรงเสี
ยดทาน จากนัน้ รบันทึกค่าสัมประสิทธิ ์
์
แรงเสียดทานเฉลีย่ ที่คานวน จากช่วงเวลา 0.3 – 0.6
วินาที
2.3.2.8 เติมกลีเซอรอลให้เต็มพืน้ เดินเพื่อทาการทดสอบ
รอบทีส่ อง
2.3.2.9 ในการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องทดสอบ
จะทาการทดสอบตามข้อ 2.3.2.4 ถึงข้อ 2.3.2.8 รวม 30
ครัง้ และนาค่าผลการทดสอบทัง้ 30 ครัง้ มาประเมินผล
2.3.2.10 การทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องในครัง้ นี้
จะใช้ ตัวอย่างทดสอบมาตรฐาน slider 96
2.3.2.11 เครื่องทดสอบหาค่าสัมประสิทธิแรงเสี
ยดทาน
์
ของวัสดุพ้นื รองเท้ามีต้นทุนในการสร้างทัง้ สิน้ 191,400
บาท ในขณะที่เ ครื่อ งที่ว างจ าหน่ า ยทัว่ ไปจะมีมู ล ค่ า
ประมาณ 1,450,000 บาท ตามตารางรายละเอียดของ
วัสดุดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในการสร้างเครือ่ งทดสอบ
รายการ

จานวน

Aluminum profile 45X 90 mm. ยาว
4 เมตร
ฉากและสกรูสาหรับประกอบ profile
อุปกรณ์ลม
อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า
พืน้ ทดสอบ stainless
แผ่นอลูมเิ นียมรองพืน้ ทดสอบ
Motor + Pulley
Guide way ยาว 700 mm.
Guide bush 6 mm.
Load cell 500N Compression (FV)
Load cell 500N S-type (FH)
DAQ amplifier พร้อม software
Cylinder Ø32 mm,.25 mm stroke
ั ๊ ¼ hp
ปมลม
ยางทดสอบมาตรฐาน Slider 96
ค่ าด าเนิน การประกอบและอุ ป กรณ์
อื่นๆทีจ่ าเป็นในการสร้างและทดสอบ
คอมพิวเตอร์ประมวลผล
และเครือ่ งพิมพ์
รวม

1 เส้น

ราคา
(บาท)
4,300

40 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 แผ่น
1 แผ่น
1 ชุด
1 ชุด
6 ชุด
1 ตัว
1 ตัว
1 ชุด
2 ชุด
1 เครือ่ ง
2 ชิน้
1 ชุด

4,000
1,000
20,000
2,000
2,000
8,000
5,000
2,000
25,000
20,000
12,000
1,100
4,500
10,500
50,000

1 ชุด

20,000
191,400

3. ข้อมูลการวิ จยั
จากการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบที่สร้างขึ้น จาก
เงื่อนไขทีก่ าหนดได้ผลทดสอบดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลทดสอบค่า CoF ของพืน้ เดิน stainless
No. Cof No. CoF No. CoF
1
11
21
0.13
0.13
0.15
2
12
22
0.11
0.15
0.12
3
13
23
0.12
0.12
0.13
4
14
24
0.15
0.15
0.11
5
0.12
15
0.16
25
0.14
6
16
26
0.11
0.12
0.12
7
17
27
0.14
0.15
0.13
8
18
28
0.12
0.13
0.15
9
19
29
0.15
0.14
0.12
10
0.13
20
0.12
30
0.14
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4.ผลการวิ จยั
จากข้อมูลในตารางที่ 2 ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.132 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.014 ซึง่ มีค่าผิด
ไปจากค่ามาตรฐาน ของ Slider 96 ทีค่ ่า CoF 0.13 ไป
เท่ากับ 1.54 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อนาค่าที่ได้ไปทดสอบ
สมมุตฐิ านว่าค่าทีไ่ ด้เท่ากับค่าสัมประสิทธิของยาง
Slider
์
96 สมมติฐานการทดสอบคือ
H0 : µ = 0.13
H1 : µ ≠ 0.13

5.4 ผูว้ จิ ยั แนะนาให้มกี ารพัฒนาให้ใช้กบั พืน้ รองเท้า
ทัวไปได้
่
เช่น พื้นกระเบือ้ ง พืน้ หินอ่อน หรือ หินขัด พื้น
เดินในโรงงาน เพื่อให้สามารถใช้ทดสอบกับผลิตภัณฑ์ได้
หลายประเภทขึน้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศกึ ษาผลกระทบการแปรรูปคมตัด แม่พมิ พ์โดยเครื่องตัดเซาะโลหะด้วยไฟฟ้าชนิดเส้นลวด จากวัสดุ
ซีเมนต์คาร์ไบด์ชนิด WC-12%Co ขนาดเม็ดเกรนละเอียด 0.3-0.5 ไมครอน ค่าความแข็ง 1500 HV ด้วยเส้นลวด
อิเ ล็ก โทรดทองเหลือ งขนาดเส้น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 0.2 มิลลิเ มตร ให้เ ป็ น ช่ อ งคมตัด ของดายน์ มีเ ส้น รอบรู ป
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า 2 x 3 มิลลิเมตร ความสูง 16 มิลลิเมตร ด้วยการปรับระดับปจั จัยป้อนเข้าแต่ละปจั จัยมี 3 ระดับ คือ
กระแสไฟฟ้าดิสชาร์ต, ชุดปรับความเรียบดิสชาร์ตบี, และแรงดันไฟฟ้าดิสชาร์ต ในขัน้ ตอนของการตัดหยาบ ต่อ
ผลตอบสนองขนาดของการแตกบิน่ โดยการออกแบบการทดลอง Orthogonal Array L27 ตามกรรมวิธขี องทากูชิ
ผลทีไ่ ด้จากการทดลองพบว่าแรงดันไฟฟ้าดิสชาร์ต และกระแสไฟฟ้าดิสชาร์ตมีผลกระทบต่อการแตกบิน่ ขนาดเล็ก
อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05 ระดับปจั จัยทีเ่ หมาะสมทีท่ าให้ขนาดของการแตกบิน่ น้อยทีส่ ดุ ตามลาดับความสาคัญ
ในงานวิจยั นี้ คือแรงดันไฟฟ้าดิสชาร์ตระดับ 43, กระแสไฟฟ้าดิสชาร์ตระดับ 9, และชุดปรับความเรียบดิสชาร์ตบี
ระดับ 9 กระบวนการมีการปรับปรุงดีขน้ึ การเสื่อมสภาพของพืน้ ผิวตัดลดลง และการแตกบิน่ ของคมตัดลดลง 5.5
ไมครอน
คาหลัก คมตัดของดายน์ / เครื่องอีดเี อ็มชนิดเส้นลวด / ซีเมนต์คาร์ไบด์ / ทากูชิ
Abstract
This paper is study in die cutting produce by Wire Electrode Discharge Machine (Wire-EDM) which
material is cemented carbide type WC-12%Co fine grain size 0.3-0.5 m. Hardness 1500 HV which cut
the blade of die by wire cut machining. Brass wire diameter has been 0.2 mm. The cutting hole shape is
rectangle size 2 x 3 mm. Height 16 mm. The experiment has had 3 variable and 3 levels that consist of
Current discharge, Stability electric discharge (B) and Voltage discharge which rough cutting has been
significant with defect rate. However after design experiment is orthogonal array L 27 model of Taguchi
method. That shown result the voltage discharge and current discharge that effected size of micro
chipping which it has been significant 0.05 and suitable factor level was the least for chip which following
paper is Voltage discharge 43, Current discharge 9, and Stability electric discharge (B) 9. The process
has improved the deterioration of the surface decreases and the size of chipping down 5.5 microns.
Keywords: Blade of die / Wire-EDM / Cemented carbide / Taguchi
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1. บทนา
ั ๊ ้ น รู ป โลหะแผ่ น บางที่ มี ค วาม
การผลิ ต แม่ พิ ม พ์ ป มขึ
เที่ยงตรงสูง โดยเฉพาะคมตัด ที่ต้องการความแข็งแกร่ง
คงทนสภาพการสึกหรอขณะใช้งานทีด่ เี ยีย่ ม วัสดุทน่ี ามา
ทาคมตัดแม่พมิ พ์ต้องมีสมบัตทิ างกลทีด่ ี ซีเมนต์คาร์ไบด์
มีคุณสมบัตดิ า้ นความแข็ง และต้านทานการสึกหรอสูง ได้
ถูกพัฒนาและผลิตขึน้ มาใช้งานอย่างหลากหลาย นิยม
น ามาใช้ แ ปรรู ป เป็ นชิ้ น ส่ ว นคมตั ด บนชุ ด แม่ พิ ม พ์ ท่ี
ต้องการปริมาณการผลิตชิ้นงานมากๆ ในอุตสาหกรรม
การผลิต ชิ้น ส่ ว นอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยเฉพาะกับ การตัด
ชิน้ ส่วนอโลหะแผ่นบางทีม่ คี วามเหนียวสูง เช่น ทองแดง
ทองเหลือง อะลูมนิ ัม่ แต่มกั จะพบปญั หาการแตกบิ่น
บริเ วณขอบคมตัด ได้ ง่ า ย เมื่อ ถู ก แรงกระท าจากการ
เจียระไนปรับแต่ง, ซ่อมแซมคมตัดใหม่ หรือในขณะตัด
ั ้ ดด้วยชุด
เฉือนชิน้ งาน ซึง่ หลีกเลีย่ งยากสาหรับงานปมตั
แม่พมิ พ์สองคมตัด ปญั หาของการแตกบิน่ ของขอบคมตัด
ทาให้ชน้ิ งานมีตาหนิ โดยเฉพาะชิน้ งานตัดทีม่ ขี อ้ กาหนด
ขนาดตามแบบชิน้ งานทีม่ คี ่าพิกดั ความเผื่อน้อย หลายปี
ทีผ่ ่านมามีการใช้เครื่องตัดเซาะด้วยเส้นลวดตัวนาไฟฟ้า
(Wire Electrode Discharge Machine; Wire-EDM) ใน
ั ้ ้น รูป โลหะแผ่ น
การแปรรู ป ชิ้น ส่ว นคมตัด แม่ พิม พ์ป มขึ
เนื่องจากเป็ นกระบวนการแปรรูปชนิดพิเศษ ทีม่ ลี กั ษณะ
การตัด คล้า ยกับ การเลื่อ ยฉลุ ด้ว ยเส้น ลวดอิเ ล็ก โทรด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็ก 0.1 - 0.3 มิลลิเมตร ทาให้
สามารถตัด รู ป ร่ า งชิ้น งานที่มีข นาดเล็ก และสามารถ
ควบคุมความคลาดเคลื่อนขนาดได้น้อยถึง +/- 2 ไมครอน
[5] กระบวนการตัดทางไฟฟ้าทาให้เกิดความร้อนสูงถึง
8,000 - 12,000 องศาเซลเซียส จึงไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
ตัดเฉือนวัสดุแข็งทุกชนิดทีส่ ามารถเป็ นสือ่ นาไฟฟ้าได้ [6]

Bert Lauwers และคณะพบว่ า ขนาดเม็ด เกรน และ
สัดส่วนของโคบอลต์ในคาร์ไบด์ชนิดหนึ่ง จะบ่งบอกถึง
คุณสมบัตทิ างด้านการนาความร้อน และจุดหลอมเหลวที่
เฉพาะตัว ซึ่งทัง้ สองมีผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการตัด
แม้ ย ัง ไม่ มี ค วามชัด เจนถึ ง สาเหตุ ข องการก่ อ ตั ว การ
แตกร้าวขนาดเล็ก และขึน้ อยู่กบั คุณสมบัติอ่นื ๆ อีกหลาย
ประการ [1] Chang-Ho Kim และคณะพบว่า สัดส่ว น
โคบอลต์ท่เี พิ่มขึน้ ในคาร์ไบด์ มีผลทาให้อตั ราการตัด
ต่าลง และมีการเสือ่ มสภาพของผิวตัดสูง [2] Jun Qu และ
คณะพบว่ า อิท ธิพ ลทางความร้อ นมีผ ลกระทบต่ อ การ
เสื่อมสภาพของคาร์ไบด์ ชัน้ ผิวหล่อหลอมใหม่มคี ่าความ
แข็ง และมอดู ลัส ยืด หยุ่ น ลดลงต่ า กว่ า วัส ดุ ด ัง้ เดิม [3]
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ได้ศกึ ษาปจั จัยในกระบวนการ WireEDM ที่มผี ลกระทบต่อการแตกบิน่ โดยมีวตั ถุประสงค์
ของการศึกษาเพื่อหาระดับ ปจั จัยที่เหมาะสมในการลด
ขนาดของการแตกบิ่น ลงให้น้ อ ยที่สุด และพิจ ารณาดู
พฤติก รรมทางโครงสร้า งจุ ลภาคเชิง สัง เกตการณ์ ข อง
พืน้ ผิวตัดของวัสดุซเี มนต์คาร์ไบด์ชนิด WC-12%Co
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 กระแสไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ า เวลาเปิ ด และเวลาปิ ด
การตัง้ ค่ากระแสไฟฟ้า คือการพิจารณากาหนดการ
ตั ้ง ค่ า ป ริ ม า ณ พ ลั ง ง า น ใ น ก า ร ส ป า ร์ ค ก า ร เ พิ่ ม
กระแสไฟฟ้า และพลังงานมากขึน้ จะทาให้ได้ผวิ งานตัด
นัน้ หยาบขึน้ เป็ นการเพิม่ ความเร็วในการสปาร์ค แต่เส้น
ลวดอาจจะขาดบ่อยครัง้ ขึน้ ได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การปรับค่า
ระยะเวลาปิ ด (OFF Time) และแรงดันไฟฟ้าด้วย

รูปที่ 2 แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าขณะสปาร์ค [6]

ON และ OFF Time เป็ นระยะเวลาในการสปาร์ค
และหยุดสปาร์ค การปรับสวิทซ์ OFF Time ลดลงจะมีผล
ทาให้ความเร็ว ตัดเพิม่ ขึน้ การปรับค่า OFF Time ที่ไม่

รูปที่ 1 แผนภาพ Wire-EDM [Sanjiv Kumar, 2014]
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ถูกต้อง จะทาให้การสปาร์คตัดไม่ราบเรียบ และเส้นลวด
ขาดได้ [6] การตัดหยาบในรอบที่ 1 เป็ นการตัดหวังผล
เพียงครัง้ เดียว ปกติแล้วต้องการความเร็วในการตัดสูง
ซึง่ จะใช้พลังงานในการตัดมากทีส่ ดุ [5]
2.2 การออกแบบการทดลองด้วยวิ ธีทากูชิ
วิธกี ารทากูชเิ ป็ นเครื่องมือช่วยปรับปรุงกระบวนการ
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเลือกปจั จัยทีเ่ หมาะสมโดยการ
ออกแบบแผนการทดลอง Orthogonal Array (OA) และ
ลดจานวนการทดลองให้เหมาะสมกับเงื่อนไขที่กาหนด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของทากูชิ เพื่อกาหนดระดับปจั จัยที่
เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับอัตราส่วนสัญญาณต่อ
สิง่ รบกวนทีม่ คี ่าสูงทีส่ ดุ แบ่งออกเป็ น 3 กรณี [4] ดังนี้คอื
(I) กรณียงิ่ มากยิง่ ดี (Larger is Better)
n
S N L  10 log  1
 i 1 

2



i



y  / n

รูปที่ 3 เครือ่ ง Mitsubishi CNC Wire-EDM รุ่น AF10PS

3.2 วิ ธีการทดลอง
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาจาลองเสมือนตัดชิ้นส่ว น
แม่พมิ พ์ท่เี รียกว่า ดายน์ อนิ เสิร์ต ตัดเซาะชิ้นงานให้เป็ น
ช่องคมตัดที่สนใจศึกษาเป็ น เส้นรอบรูป สี่เ หลี่ยมผืนผ้า
ขนาด 2 x 3 มิลลิเมตร หรือคิดเป็ นพืน้ ทีต่ ดั เท่ากับ 160
ตารางมิลลิเมตร ดังรูปที่ 4 โดยปรับระดับปจั จัยป้อนเข้า
กระบวนการตัดแต่ละปจั จัย 3 ระดับได้แก่กระแสไฟฟ้า
ดิสชาร์ต (IP), ชุดปรับความเรียบดิสชาร์ตบี (SB), และ
แรงดันไฟฟ้าดิสชาร์ต (VG) [5,7] เฉพาะในขัน้ ตอนของ
การตัดหยาบ (Rough cut) โดยใช้เครื่องจักร CNC WireEDM ดังรูปที่ 3 ด้วยเส้นลวดอิเล็กโทรดทองเหลืองขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 มิลลิเมตร การตัดเซาะอยู่ภายใต้
สารเหลวตัวกลางที่เป็ นน้ าดีไอ (Deionization water)
ชนิ ด ท่ ว ม ซึ่ง จะมีก ารปรับ สภาพน้ า ดีไ อด้ว ยเม็ด เรซิน
แบบไหลวนอยู่ตลอดเวลา และมีการกาหนดปจั จัยคงที่
อื่นๆ โดยอ้างอิงมาจากตารางค่าไฟมาตรฐาน สาหรับใช้
ตัดวัสดุทงั สเตนคาร์ไบด์ความหนา 20 มิลลิเมตร ตาม
คู่มอื ของเครื่องจักรรุ่นนี้แนะนา [5] ชิ้นทดสอบถูกนามา
เจียระไนผิวหน้าคมตัดด้วยล้อหินเจียร์ 14A1 RESIN(D)
SCD#SCD#400 ด้วยความเร็วขอบตัด 40 เมตร/วินาที
ลึกลงทีละไม่เกิน 3 ไมครอน แล้วทาการวัดขนาดของการ
แตกบิน่ ที่มากสุด ดังตารางที่ 3 จากนัน้ ทาการวิเคราะห์
ผลของการทดลองโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ Minitab R14

(1)

(II) กรณียงิ่ น้อยยิง่ ดี (Smaller is Better),
2


 yi 
S N S  10 log  
n 




(2)

(III) กรณีค่าตรงเป้าหมายดีทส่ี ดุ (Target is Better)


S N  10 log



y 

(3)
s 
อัต ราส่ ว นสัญ ญาณต่ อ สิ่ง รบกวนที่ สูง ที่สุ ด คาดการณ์
(Prediction S/N Ratio;  ) คานวณได้จากผลบวก
ของ S/N Ratio เฉลีย่ ( ) กับผลรวมของผลต่าง S/N
Ratio เฉลีย่ ทีม่ คี า่ สูงทีส่ ดุ (   ) ของแต่ละปจั จัยและ
k เป็ นจานวนปจั จัยควบคุม [I.K. Chopde, 2014] ดังนี้คอื
k
(4)
 pred   m   ( j   m )
2

2

pred

m

j

m

j 1

3. อุปกรณ์และวิ ธีการทดลอง
3.1 อุปกรณ์การทดลอง
- ซีเมนต์คาร์ไบด์ WC-12%Co หนา 16 มิลลิเมตร
- เครื่อง CNC Wire-EDM ของ Mitsubishi รุ่น
AF10PS ประเภทตัดใต้น้า (Submerge)
- เส้นลวดอิเล็กโทรดชนิดทองเหลือง (Brass wire)
ของ Sumitomo ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.2 มิลลิเมตร
- สารเหลวตัวกลาง (Dielectric fluid) เป็ นน้ าดีไอ
(Deionization water: DI)

รูปที่ 4 แบบจาลองชิน้ ทดสอบโดย Mediapt CAD/W
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ตารางที่ 1 คุณสมบัตซิ เี มนต์คาร์ไบด์ชนิด WC-12%Co
Properties
Rank
WC (%Wt)
88
E.T.C + Co (%Wt)
12
Grain size (µm)
0.3-0.5
3
Density (g/cm )
14.15
Hardness (HV)
1,500
2
T.R.S (Kgf./mm )
354
ั ยทีใ่ ช้ในการทดลอง
ตารางที่ 2 ระดับปจจั
Level
IP (Amp)
SB (Notch)
1
5
6
2
7
9
3
9
12

15
16
17
18
19*
20*
21*
22*
23*
24*
25*
26
27

VG (Volt)
37
40
43

7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
12
12
12
6
6
6
9
9
9
12
12
12

43
37
40
43
37
40
43
37
40
43
37
40
43

9
11
8
8
10
9
8
9
8
8
11
10
9

-19.0849
-20.8279
-18.0618
-18.0618
-20.0000
-19.0849
-18.0618
-19.0849
-18.0618
-18.0618
-20.8279
-20.0000
-19.0849

ในตารางที่ 3 เครื่องหมาย * หมายถึงการทดลองทีม่ เี ส้น
ลวดอิเล็กโทรดขาดบริเวณคมตัดทีส่ นใจศึกษาอย่างน้อย
หนึ่งครัง้ แสดงว่ามีความไม่เสถียร (Instability) เกิดขึน้

4. ผลการทดลองและการวิจารณ์
4.1 ผลการทดลอง
ผลการทดลองตามแผนการทดลอง Orthogonal
array (OA), L27 (33) ค่าผลตอบสนองของกระบวนการ
คือการแตกบิน่ ขนาดเล็ก (Micro chipping; mC) มีหน่ วย
เป็ นไมครอน การหาค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวน
(S/N Ratios) โดยมีวตั ถุ ประสงค์ คือค่ายิ่งน้ อยยิ่งดี
(Small is Better) ดังสมการที่ 2 และแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 4 S/N Ratios ของการแตกบิน่ และจัดอันดับผลกระทบ
Factors
Level
IP
SB
VG
1
-20.84
-20.63
-21.62
2
-20.70
-19.83
-20.16
3
-19.14
-20.17
-18.90
Delta
1.70
1.84
2.72
Rank
2
3
1

ตารางที่ 3 ผลการทดลอง OA, L27 (33)
Factor
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

IP

SB

VG

5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7

6
6
6
9
9
9
12
12
12
6
6
6
9
9

37
40
43
37
40
43
37
40
43
37
40
43
37
40

mC

S/N Ratios

14
12
8
13
10
8
13
11
12
16
13
10
13
12

-22.9226
-21.5836
-18.0618
-22.2789
-20.0000
-18.0618
-22.2789
-20.8279
-21.5836
-24.0824
-22.2789
-20.0000
-22.2789
-21.5836

รูปที่ 5 กราฟ S/N Ratios ของการแตกบิน่

จากตารางที่ 4 พิจารณาผลต่างค่าเฉลีย่ S/N Ratios แต่
ละปจั จัยลาดับจากมากไปหาน้อยคือ VG, IP, และ SB ใน
รูปที่ 5 ปจั จัยของกระบวนการทีส่ ่งผลกระทบให้การแตก
บิน่ น้อยทีส่ ุดคือ VG ทีร่ ะดับ 43, IP ทีร่ ะดับ 9, และ SB
ทีร่ ะดับ 9 ส่งผลต่อค่าผลตอบสนองดีทส่ี ุดตามลาดับ และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อทดสอบ
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ความแตกต่างของแต่ละปจั จัย P-value ของ VG เท่ากับ
0.001, IP เท่ากับ 0.013, SB ไม่มนี ยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05

ตารางที่ 6 องค์ประกอบเคมีธาตุพลังงานจาก EDS (หน่วย %Wt)
Element
Bulk
Initial
Optimal
W
93.07
88.31
88.59
Co
0.32
1.37
1.28
V
0.55
0.66
0.58
Al
1.28
2.02
2.38
O
1.41
2.98
2.77
C
3.02
4.66
4.40
Cr
0.35
-

4.2 การทดสอบเพื่อยืนยันผล
จากกราฟรูปที่ 5 ค่าระดับปจั จัยที่เหมาะสมนามา
วิเคราะห์หาค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อสิง่ รบกวนที่สูงทีส่ ุด
คาดการณ์ (Prediction S/N Ratio) และค่าผลตอบสนอง
ที่ดีท่ีสุด คาดการณ์ (Prediction Response) จากนัน้ ท า
การทดสอบซ้าเพื่อยืนยันผล พบว่ากระบวนการตัดมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพดีขน้ึ ขนาดของการแตกบิน่ ขนาด
เล็กลดลง 5.5 ไมครอน เมื่อเปรียบเทียบกับการตัดด้วย
ค่าระดับปจั จัยแบบดัง้ เดิม ดังแสดงไว้ในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการทดสอบเพือ่ ยืนยันผล
Initial
Optimal
(IP7,SB9,VG40)
(IP9,SB9,VG43)
Prediction Confirmation
S/N Ratio
-21.5836
-17.4158
-16.1720
mC (µm)
12.0
7.0
6.5

รูปที่ 8 องค์ประกอบเคมีธาตุของพืน้ ผิว Bulk

4.3 โครงสร้างจุลภาคเชิ งสังเกตการณ์
พิจารณาขอบคมตัดด้วยกล้องจุลทรรศน์วดั ขนาด
(Measure Microscope) และพื้นผิวตัดด้วยจุลทรรศน์
อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด (Scanning
Electron
Microscope; SEM) ร่วมกับวิเคราะห์การกระจายธาตุ
พลังงาน (Energy Dispersive Spectrometry; EDS) ดังนี้

รูปที่ 9 องค์ประกอบเคมีธาตุของพืน้ ผิวตัด Optimal

กระบวนการทางความร้อน ทาให้องค์ประกอบเคมีธาตุ
แสดงตัวออกมายังพืน้ ผิวตัดแตกต่างกัน [5] พบธาตุ Co,
V, Al, O และ C สูงขึน้ ซึง่ ตรงกันข้ามกับ W ดังตารางที่ 6
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ก ารเสื่ อ มสภาพลงของพื้ น ผิ ว ตั ด
อุณหภูมติ ดั ทีส่ งู กว่าช่วง 1,065-1,120 องศาเซลเซียส ที่
มีก ารหล่ อ เย็น อย่ า งรวดเร็ว ท าให้ Cr รวมตัว กับ Co
บางส่วนเป็ นโครเมียมคาร์ไบด์ ละลายเข้าไปในเนื้อเกรน
ทาให้คาร์ไ บด์แ ข็ง ขึ้น อีก เพีย งเล็ก น้ อ ย แต่ พ้ืนที่ร อบๆ
เกรนเกิดสภาวะสูญเสียธาตุ Cr ปรากฏการณ์น้ีเรียกว่า
การกัดกร่อนตามขอบเกรน (Intergranular Corrosion)
[9] สัง เกตพบว่ า O เพิ่ม ขึ้น ซึ่ง เป็ น สาเหตุ ท าให้ ค วาม
ต้านทานแรงกระแทกตามแนวขวางลดลง ทีร่ ะดับปจั จัยที่
เหมาะสมมีอตั ราการตัดสูงกว่า ระดับป จั จัยแบบดัง้ เดิม
องค์ประกอบเคมีธาตุแสดงตัวน้อยลง เป็ นไปได้ว่า อัตรา
การตัดที่ต่ า จะทาให้เกิดการเสื่อมสภาพของผิวตัดอย่าง
รุนแรง และอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งของการแตกร้าวขนาดเล็ก

รูปที่ 6 ขอบคมตัด Initial กับ Optimal กาลังขยาย 50 เท่า

รูปที่ 7 SEM พืน้ ผิวตัด Initial กับ Optimal กาลังขยาย 2,000 เท่า
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5. สรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุป
การศึกษากระบวนการตัดแปรรูปคมตัดของดายน์
จากวัสดุซเี มนต์คาร์ไบด์ชนิด WC-12%Co ด้วยวิธี WireEDM โดยการออกแบบการทดลอง Orthogonal array,
L27 (33) ด้วยวิธขี องทากูชิ ต่อผลตอบสนองการแตกบิน่
ขนาดเล็ก พบว่าแรงดันไฟฟ้าดิสชาร์ตและกระแสไฟฟ้า
ดิสชาร์ต มีผ ลกระทบต่ อ ขนาดของการแตกบิ่น อย่ า งมี
นั ย ส าคัญ ที่ร ะดับ 0.05 ป จั จัย แรงดัน ไฟฟ้ าดิส ชาร์ต มี
ผลกระทบมากทีส่ ุด ระดับปจั จัยทีเ่ หมาะสมทีท่ าให้ขนาด
ของการแตกบิ่นน้อยที่สุดในงานวิจยั นี้ คอื แรงดันไฟฟ้า
ดิสชาร์ตระดับ 43, กระแสไฟฟ้าดิสชาร์ตระดับ 9 และชุด
ปรับ ความเรีย บดิส ชาร์ต บีร ะดับ 9 ผลตอบสนองของ
กระบวนการมีก ารปรับ ปรุ ง การแตกบิ่น ลดลง 5.5
ไมครอน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าระดับปจั จัยแบบดัง้ เดิม
แรงดันไฟฟ้าดิสชาร์ต และกระแสไฟฟ้าดิสชาร์ตสูงที่ขน้ึ
ทาให้การเสือ่ มสภาพของพืน้ ผิวตัด และการแตกบิน่ ลดลง
5.1 ข้อเสนอแนะ
ระดับกระแสไฟฟ้าดิสชาร์ตที่ระดับ 9 ทาให้ขนาด
การแตกบิน่ น้อยทีส่ ุด แต่ไม่เสถียรขณะตัด ในทางปฏิบตั ิ
อาจต้อ งเพิ่ม แรงดัน ไฟฟ้ าดิส ชาร์ต มากขึ้น กว่ า ค่ า การ
ทดลอง เพื่อ ให้มีอ ัต ราการตัด ที่มีค วามสมดุ ลและเกิด
ความเสถียร นอกเหนือจากนี้ควรพิจารณาเลือกชนิดล้อ
หินเจียระไนทีเ่ หมาะสมเพิม่ เติม เพราะว่าในระหว่างการ
เจียระไนจะมีแรงกดอัดสูง ทาให้เกิดความเสียหายของชัน้
บางๆ เนื่องจากความเค้นตกค้าง [J.Yang; 2014] ซึง่ การ
เจียระไนเป็ นหนึ่งในขัน้ ตอนปฏิบตั ขิ องงานแขนงนี้รวมอยู่
ด้วย และอาจจะช่วยแก้ไขปญั หาการแตกบิน่ ได้ดยี งิ่ ขึน้

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย นี้ ไ ด้ ร ั บ การสนั บ สนุ นจาก ภาควิ ช า
วิศวกรรมอุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ
โครงการวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์คอื การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง ของบริษัท รอยัล
ไทยฟู ดส์ จากัด ซึ่งจากการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยผังกระบวนการผลิต และผังการไหล ของกระบวนการผลิต
สับปะรดกระป๋องซึง่ เป็ นสินค้าหลักของโรงงานพบว่า มีปญั หาทัง้ ในของวิธกี ารทางาน ลาดับขัน้ การทางาน และ
ระยะทางการเคลื่อนทีข่ องสินค้า ภายในโรงงาน ซึ่งเมื่อนาเอาเทคนิคต่าง ๆ ของการศึกษาความเคลื่อนไหวและ
เวลา มาประยุกต์ใช้ ผลปรากฏว่าได้วธิ กี ารทางานใหม่ และผังการจัดวางสถานีงานใหม่ ซึ่งทาให้ระยะทางการ
เคลื่อนทีล่ ดลง 6.64% และ เวลามาตรฐาน ใหม่ทล่ี ดลงจากเดิม 16.63 %
คาหลัก การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต , โรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง , เทคนิคการเคลื่อนไหวและเวลา
Abstract
The objective of this study is to improve efficiency of canned fruits production plant in Royal Thai Food
Co.Ltd. The initial analysis using Process Chart and Flow Diagram on canned pineapple production
process. Which was the main product of the plant revealed that there were problems in work
methodology work sequence and transportation distance of products within the plant. Upon application of
Motion and Time Study techniques an improved method and new work station layout were established
resulting in 6.64 per cent decrease in transportation distance and 16.63 per cent decrease in standard
time.
Keywords: Efficiency improvement Canned Fruits Production Plant Motion and Time Study
1. บทนา
โรงงาน รอยัล ไทยฟู้ด จากัด เป็ นโรงงานผลิต
ผลไม้บรรจุก ระป๋ องขนาดกลาง ตัง้ อยู่ท่ี อ. แม่ แตง จ.
เชียงใหม่ มีพนักงานทัง้ สิน้ 54 คน ส่วนใหญ่และชาวไทย
ภู เ ขา เนื่ อ งจากโรงงานมีห ลายกระบวนการผลิต และ
จัดเก็บวัตถุดบิ และสินค้าอยู่ภายในอาคารเดียวกัน ทาให้
มีการเคลื่อนทีท่ งั ้ คนและวัสดุไม่เป็ นระเบียบอีกทัง้ วิธกี าร

ทางานในแต่ ละสถานี ง านก็ไ ม่เ ป็ นมาตรฐานท าให้ผ ลผลิต ที่
ออกมา มีปริมาณและคุณภาพไม่สม่าเสมอ
ดังนัน้ ทางคณะผู้ศกึ ษาวิจยั จึงมีแนวคิดเอาเทคนิคด้าน
การศึก ษาความเคลื่อ นไหวและเวลา ตลอดจนการวางผัง
โรงงานไปช่วยปรังปรุงกระบวนการผลิตและผังโรงงาน เพื่อทา
ให้ประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานเพิม่ ขึน้
2. วัตถุประสงค์
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1. เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการผลิต ผลไม้ บ รรจุ
กระป๋ องโดยใช้ เ ทคนิ ค การศึ ก ษาความ
เคลื่อนไหวและเวลา
2. เพื่อปรับปรุงผังโรงงานเพื่อให้ระยะทางในการ
ผลิตลดลงและพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์มากขึน้
3. วิ ธีการดาเนิ นงาน
1. ศึกษาและจัดเก็บข้อมูลการผลิตของโรงงาน
2. วิเคราะห์กระบวนการผลิตของแต่ละสถานีงาน
ด้วย ผังกระบวนการผลิต ( Process Chart )
และ ผังการไหล ( Flow Diagramme )
3. วิเคราะห์หาสภาพสาเหตุและแนวทางการแก้
ไข้ปญั หาด้วย Systematic Problem So ling
Techniques และ ผังก้างปลา ( Fish Bone
diagramme)
4. ศึก ษาและวิเ คราะห์ข้อ จ ากัด ของแต่ ละแนว
ทางการแก้ไขปญั หา
5. นาแนวทางการแก้ไขปญั หาและวิธกี ารทางาน
ใหม่และผังโรงงานใหม่ไปประยุกต์ใช้
6. ประเมินผลและแก้ไข
7. สรุปผลศึกษาวิจยั
4. หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
1. การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา ( Motion
and Time Study ) วิธกี ารนี้มุ่งเน้นไปทีก่ าร
เคลื่ อ นไหวในขณะท างาน โดยค านึ ง ถึ ง
ประสิท ธิภ าพในการเคลื่อ นที่ ข องร่ า งกาย
(Human Body ) ให้เกิดประโยชน์สงู สุด การ
ออกแบบเครื่องมือและสิง่ อานวยความสะดวก
( Design of Tool and Equipment’s )ให้
เหมาะสมกับวิธกี ารทางาน
ในด้า นการศึก ษาเวลานั น้ มุ่ ง เน้ น ไปที่ห า
เวลาที่ใช้ใ นการทางานของแต่ ละงานหรือ แต่ ละ
กระบวนการ โดยเวลาที่ ไ ด้ จ ะเรี ย กว่ า เวลา
มาตรฐาน ( Standard Time ) ซึง่ จะเป็ นเวลาการ
ท างานในระดั บ ปกติ ข องคนงาน ที่ ผ่ า นการ
ปรับปรุงด้วย Performance Rating แล้วนามา
รวมกับเวลาเผื่อ ( Allowance )
2. วางผังโรงงาน (Plant Layout)
หลักการวางผังโรงงานที่ดี คือผังโรงงานต้องมี
ความเหมาะสมกับกระบวนการผลิตและพืน้ ทีใ่ ช้สอยของ
โรงงาน ซึ่ง ในโรงงานแปรรูปผลิต ผลการเกษตรที่เ ป็ น

อาหาร (Food Industry) จะต้อ งค านึ ง ถึง ความสะอาด
สุขอนามัย และการปนเปื้ อนในระหว่างการผลิตและการขนส่ง
อัก ทัง้ ยัง ต้ อ งสอดคล้อ งกับ ระบบขนถ่ า ยวัส ดุ ( Material
Handling System) อีกด้วย

รูปที่ 1 พืน้ ทีก่ ารทางานส่วนในส่วนกระบวนการผลิต

รูปที่ 2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงาน
5. ผลการศึกษาวิ จยั
5.1 การศึก ษาวิเคราะห์ด้ว ยระบบการผลิตของโรงงาน
พบว่า มีกระบวนการผลิตทีส่ าคัญอยู่ 9 กระบวนการ
โดยมี 2 กระบวนการทีใ่ ช้เครื่องจักร คือ กระบวนการ
ปิ ดฝา และการฆ่าเชือ้ ดังแสดงในรูปที่ 3
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5.2 การวิเ คราะห์กระบวนการผลิต ด้วยผัง กระบวนการ
ผลิต และผังการไหลและทาการหาเวลามาตรฐานของ
การทางานของโรงงานก่อนปรับปรุง
จากการศึกษาวิเคราะห์ได้แบ่งกระบวนการผลิตทัง้ หมด
ออกเป็ นออกเป็ น 8 กระบวนใหญ่ คือ ล้างวัตถุ ดบิ การบรรจุ
กระป๋อง การเตรียมน้ าปรุง การปิ ดฝากระป๋อง การอบฆ่าเชื้อ
การทาความสะอาด การติดฉลากและการตรวจคุณภาพและ
เมื่อนาแต่ละกระบวนการมาศึกษาเพื่อหาวิธขี นั ้ ตอนและเวลาที่
ใช้ ใ นการท างานก็ จ ะแบ่ ง แต่ ล ะ 8กระบวนการออกเป็ น
กระบวนการย่อย ( elements )เช่นกระบวนการการล้างวัตถุดบิ
แบ่งออกเป็ น 7 กระบวนการย่อยแล้วนาการจับเวลาแบบจับ
เวลาโดยตรง( Direct Time Study )โดยกาหนดความเชื่อมันที
่ ่
95% และความคลาดเคลื่อน + 5% แล้วหาอัตราการทางาน(
Performance Rating ) ด้วยวิธW
ี estinghouse System

การเตรี ยมสับปะรด
การล้างทาความสะอาด
การบรรจุกระป๋ อง
นาปรุ งรส
การปิ ดฝา
การอบฆ่าเชื้อ
ตรวจ
ผลิตภัณฑ์
และวัน
อายุ

การเช็ดทาความสะอาด
การติดฉลากผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า
รูปที่ 3 ผังกระบวนการผลิตของโรงงาน

งาน
ย่อ
ยที่
1
2
3
4
5
6
7

เวลา (วินาที)

47.34
4.40
34.20
58.60
26.04
7.23
5.10

54.6
5.21
35.0
59.0
27.4
7.65
5.54

54.3
4.00
35.8
58.8
25.8
8.12
9.23

43.2
4.41
35.6
59.2
26.2
5.34
6.54

55.0
5.04
33.6
58.6
24.0
5.23
9.00

59.5
5.41
34.0
58.0
25.6
5.60
5.60

พิสยั

45.6
4.06
34.0
59.0
27.1
6.50
7.65

45.0
5.28
3620
59.2
26.4
6.12
5.34

55.2
5.48
34.0
58.8
25.3
5.60
5.10

53.3
6.80
36.0
59.2
26.0
4.20
4.23

16.3
2.8
2.57
0.6
3.4
3.92
5

ตารางที่ 1 แสดงการหาเวลาทางานของแต่ละงานย่อยของกระบวนการล้างวัตถุดบิ
5.3 การวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปญั หา
ภายหลังการศึกษาวิเคราะห์และการจับเวลาของแต่ละกระบวนการผลิตแล้ว ได้นาภาพรวมของปญั หาทีท่ า
ให้การผลิตล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพมาทาการวิเคราะห์ด้วย การแก้ปญั หาอย่างเป็ นระบบแล้วนามาเขียนเป็ น
แผนภูมกิ า้ งปลาดังแสดงในรูปที่ 3 และผังโรงงานก่อนการปรับปรุงในรูปที่ 4
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รูปที่ 3 ผังก้างปลาแสดงการวิเคราะห์ปญั หาของกระบวนการผลิต

รูปที่ 4 แผนผังการไหลและวางผังโรงงานเดิม

5.4 การประยุกต์ใช้แนวทางแก้ปญั หา
ั หาเบื้องต้น แล้ว น าไปเสนอต่ อ ผู้ประสานการ ทัง้ ในเรื่อ ง
จากการวิเคราะห์เ พื่อหาแนวทางการแก้ไขป ญ
กระบวนการทางานและการปรับผังโรงงาน ซึง่ มีขอ้ จากัดอยู่ เรื่องเดียวคือ ไม่สามารถย้ายเครื่องปิ ดฝาและเครื่องอบ
ฆ่าเชือ้ ได้ ดังนัน้ จากการแนะนาขัน้ ตอนการทางานใหม่และย้ายอุปกรณ์บางส่วน ทาให้ได้ผงั โรงงานใหม่ในรูปที่ 5
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รูปที่ 5 แผนผังการไหลและผังโรงงานปรับปรุงใหม่
5.5

ผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต
จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตและผังโรงงานแล้ว ประสิทธิภาพการทางานเพิม่ ขึ้นโดยเฉลี่ย 16.63 % และ
ระยะทางการเคลื่อนทีล่ ดลง 6.64% ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3

สถานีงาน

การบวนการล้าง
วัตถุดบิ
การบรรจุกระป๋อง
การเตรียมน้าปรุง
การปิ ดฝากระป๋อง
การอบฆ่าเชือ้
การเช็ดทาความ
สะอาด
การติดฉลาก
ผลิตภัณฑ์
การตรวจสอบ
คุณภาพ

เวลามาตรฐาน (วินาที)
ก่อน
หลัง
%
ปรับปรุง ปรับปรุง ทีล่ ดลง
158.06
122.36 22.58
354.44
5.11
77.99
1805.98
72.04

82.43
5.46
38.99
1789.23
57.13

76.74
-6.85
50.06
0.92
20.69

146.74

73.38

49.99

248.81

222.97

10.38

2869.17

2391.95

16.63

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเวลามาตรฐานระหว่างวิธกี ารก่อน
ปรับปรุงและหลังปรับปรุง

การขนย้าย
ระหว่าง
สถานีงาน
1.การบวนการล้าง
วัตถุดบิ
2.การบรรจุกระป๋อง
3.การเตรียมน้าปรุง
4.การปิ ดฝากระป๋อง
5.การอบฆ่าเชือ้
6.การเช็ดทาความ
สะอาด
7.การติดฉลาก
ผลิตภัณฑ์
8.การตรวจสอบ
คุณภาพ

ระยะทาง (เมตร)
ก่อน
หลัง
%
ปรับปรุง ปรับปรุง ทีล่ ดลง
24.15
22.3
7.66
2.94
10.11
27.22
7.4

9.4
27.22
7.4

100
7.02
0
0

-

-

-

10.95

10.95

0

82.77

77.27

6.64

ตารางที่ 3เปรีย บเที ย บระยะทางระหว่ า งวิธีก ารก่ อ น
ปรับปรุงและหลังปรับปรุง
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6. สรุปผลการดาเนิ นงาน
ในการปรับปรุงวิธกี ารทางานนัน้ ได้ใช้หลักการที่
สาคัญคือ
1. ปรับระดับความสูงของโต๊ะทางานทีแ่ ผนกบรรจุ
ให้สงู ขึน้ กว่าเดิม 6 นิ้ว
2. จั ด วางอุ ป กรณ์ และสารปรุ ง แต่ ง ให้ เ รี ย ง
ตามลาดับของการใช้งาน
3. เพิม่ รถเข็นส่งของขนาด 80x 120 เซนติเมตร
ขนาดล้อ 8” 2 คัน เพื่อช่วยขนส่งระหว่างเครื่อง
ปิ ดฝาและเครื่องอบฆ่าเชือ้
4. การเคลื่อ นไหวที่ไ ม่ จ าเป็ น ออกเช่ น การวาง
กระป๋องให้หงายและอยู่ใกล้มากขึ้น ทาให้ไม่
ต้องเอือ้ มตัวและพลิกกระป๋องก่อนบรรจุ
5. จัด ท าคู่ มือ การท างานมาตรฐาน ( Standard
Operating Produce ) ให้กบั สถานีงาน และ
สถานีงานและสาธิตพร้อมฝึกสอนแก่พนักงาน
ในการปรับปรุงผังโรงงาน ได้ใช้หลักการและ
ดาเนินการดังนี้
1.
ไม่เคลื่อนย้ายเครื่องจักรหลักคือ เครื่อง
ปิ ดฝา และเครื่องอบฆ่าเชือ้ เพราะเสียค่าใช้จ่ายสูง
2.
ใช้ ร ถเข็น ส่ ง ของที่มี ข นาดใหญ่ 80x
120 เซนติเมตรขนาดล้อ 8” จานวน 4 คัน มาใช้ใน
ั หาความสกปรก
การเคลื่อ นย้ายวัตถุ ดิบ ท าให้ป ญ
จากการตกหล่ น ของวัต ถุ ดิบ หมดท าเพราะรถถู ก
ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการขนย้ายซึง่ มีผลทาให้
ไม่ต้องล้างพืน้ จึงไม่เกิดปญั หาความสกปรกและน้ า
ท่วมขัง
3.
มีการย้ายพืน้ ทีจ่ ดั วางวัตถุดบิ และสินค้า
สาเร็จรูปใหม่ทาให้ไม่กดี ขวางการเดินทาง

บั ณ ฑิ ต ( วิ ศ ว ก ร ร ม อุ ต ส า ห ก า ร ) ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่,2549
[3] วุฒนิ นั ท์ อินทยศ.2542. คู่มอื ปฎิบตั กิ ารการศึกษาการ
เคลื่อนไหวและเวลา.: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
[4] อิศรา ธีระวัฒน์สกุล.2542 การศึกษาการเคลื่อนไหว
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การใช้กระบวนการลาดับชัน้ เชิ งวิ เคราะห์การปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิ ตผ้าถัก
Application of analytic hierarchy process for choose technology of knitting
process
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่องนี้ศกึ ษาเกีย่ วกับการปรับปรุงการทางานของเครื่องถักผ้า โดยนาเทคโนโลยีการควบคุมและตรวจสอบ
การทางานของเครื่องถักผ้าเข้ามาใช้เพื่อ ลดต้นทุนการผลิตและเพื่อความสามารถในการแข่งขัน ในการคัดเลือก
เทคโนโลยีในการคัดเลือกและเปรียบเทียบเทคโนโลยีทจ่ี ะนามาใช้ โดยการนากระบวนการลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์
(AHP) เป็ นเครื่องมือในการคัดเลือกเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ในทีน่ ้ีได้กาหนดทางเลือก
ไว้ 3 ทาง คือ 1) พนักงานคุมเครื่องถักผ้า 2) พนักงานคุมเครื่องร่วมกับใช้ระบบ DATALOG ตรวจสอบการทางาน
ของเครื่องทอ 3) ใช้ระบบ PROGA ซึง่ เป็ นระบบควบคุมและตรวจสอบการทางานเครื่องถักผ้า และปจั จัยทีน่ ามา
คัดเลือก 4 ปจั จัย คือ 1) อัตราการเดินเครื่องถักผ้า 2) ประสิทธิภาพการเดินเครื่องถัก 3) คุณภาพของผ้าถัก 4)
ค่าใช้จ่าย มาหาทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ มาเลือกเทคโนโลยีทใ่ี ช้ ซึง่ จะสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องถัก
ผ้าและลดระยะเวลาในการรอคอยระหว่างการผลิตลงและยังสามารถลดต้นทุนการผลิต ในส่วนของค่าแรงพนักงาน
ลงได้อกี ด้วย
คาหลัก กระบวนการลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์, การปรับปรุงระบบควบคุมและตรวจสอบ, ผ้าถัก
Abstract
This research is a study and improvement the knitting machines in the textile industry. Choose are
technology and control knitting mechanical efficiency and use of high technology increase productivity .In
the selection process and technology used. The choice and compare with the Technology to will knitting
by Analysis Hierarchy Process (AHP) as a screening tool. The maximum performance. are the 3-way
1) Staff for the knitting machines. 2) Staff a shared DATALOG system monitoring for knitting machine. 3)
Use PROGA the controlling and monitoring for knitting machine. And choose 4 the factor 1) Availability of
the knitting machine, 2) Performance efficiency of the knitting machine 3) Quality of the knitting machine
4) the cost of technology. come to choose technology that use knitting. Can increase efficiency the
work of knitting and decrease the period of time in the wait between production down and reduce
production costs down as well.
Keywords: AHP, Improve controlling and monitoring system, Knitting
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1. บทนา
ในป จั จุ บ ัน สภาพเศรษฐกิจ มี ก ารแข่ ง ขัน อย่ า งสู ง
ผู้ประกอบการจาเป็ นต้องปรับตัวเพื่อรับกับสถานการณ์
เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ ไปได้ โดยปรับ ปรุ ง
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ลดของเสีย
จากการผลิ ต ติ ด ตั ้ง เครื่ อ งจั ก รสมั ย ใหม่ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตและทดแทนแรงงานคน หรือนาเอา
เทคโนโลยีก ารผลิต ที่มีก ารความคุ ม การท างานของ
เครื่องจักรต่ างๆ เป็ นอีก แนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลด
ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานลง และยังสามารถตรวจสอบระบบ
การผลิตต่างๆ ได้ตลอดเวลาเพื่อดูผลผลิต ประสิทธิภาพ
การผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
การเลือกเทคโนโลยีมาปรับปรุงการทางานในการผลิต
ผ้าถักในอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ยังไม่มหี ลักเกณฑ์ท่ชี ดั เจน
อาจทาให้เกิดการเลือกที่ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์และเกิด
ความขัดแย้งในด้านมองมุมของผูร้ บั ผิดชอบ ส่งผลให้การ
ตัด สิน ใจคัด เลือ กผิด พลาดได้ ดัง นัน้ การปรับ ปรุ ง การ
ควบคุ ม และตรวจสอบเครื่อ งถัก ผ้า ได้ต รงกับ ความ
ต้องการของทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
กระบวนการตั ด สิ น ใจแบบวิ เ คราะห์ ล าดั บ ชั ้น
(Analytic Hierarchy Process: AHP) เป็ นวิธที น่ี ิยมใช้กนั
มากในการจาลองกระบวนการตัดสินใจของมนุ ษย์ โดย
นาเอาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจมาเปรียบเทียบกันเป็ น
คู่ ตามลาดับชัน้ ของเกณฑ์ทใ่ี ช้พจิ ารณา จากเกณฑ์หลักสู่
เกณฑ์รองตามลาดับจัดเรียงลงมาเป็ นชัน้ ๆ จนถึง
ทางเลือ ก ซึ่ง จะท าให้ผู้พิจ ารณาสามารถมองเห็น
องค์ประกอบของแต่ ละปจั จัยโดยรวมและเปรีย บเทีย บ
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลในทุกปจั จัยที่พจิ ารณาทาให้ผลการ
ตัดสินใจมีความถูกต้องรัดกุมมากขึน้ [1]

จึงมีรูปแบบแนวคณิตศาสตร์เป็ นหลัก กล่าวคือการ
แปลงสิง่ ทีไ่ ม่สามารถวัดค่าในเชิงปริมาณมาพิจารณา ใน
เชิงปริมาณโดยการกาหนดมาตราส่วนในการพิจารณา
เพื่อให้ได้คาตอบทีเ่ ป็ นไปได้แบบมีเหตุผลโดยการกาหนด
ั หาที่ ต้ อ งการ
เป้ าหมายและสร้ า งโครงสร้ า งของป ญ
พิจ ารณาออกมาเป็ น แผนภู มิลาดับ ชัน้
(Hierarchy)
ตามลาดับชัน้ ของเกณฑ์ทใ่ี ช้พจิ ารณา
จากเกณฑ์หลักสู่เกณฑ์รองตามลาดับจัดเรียงลงมาเป็ น
ชัน้ ๆ จนถึงทางเลือก (Alternatives) วิธนี า AHP มาใช้
ในงานวิจยั เนื่องจากว่า AHP สามารถนาไปใช้ง่ายและ
สามารถทาการประเมิน ผลทัง้ ที่เ ป็ น เชิง ปริม าณและ
คุณภาพได้อย่างมีความสอดคล้องกันของเหตุผล รวมทัง้
มีความยืดหยุ่นทีส่ ามารถนามาใช้เมื่อมีปจั จัยหลายๆ

รูปที่ 1 รูปแบบทัวไปของโครงสร้
่
างลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์

ขัน้ ตอนในการนา AHP มาใช้ไว้ดงั นี้

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 กระบวนการตัดสิ นใจแบบวิ เคราะห์ลาดับชัน้
Analytic Hierarchy Process (AHP)
กระบวนการตั ด สิ น ใจแบบวิ เ คราะห์ ล าดั บ ชั ้น
(Analytic Hierarchy Process: AHP) ได้ถูกพัฒนาขึน้ ใน
ค.ศ.1970 โดย Thomas L. Saaty แห่งมหาวิทยาลัยเยล
ประเทศสหรัฐอเมริกา Saaty ได้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทางด้านคณิตศาสตร์ ดังนัน้ แนวทางของ
AHP
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การพิจารณาองค์ประกอบ
ของปญั หา

ส่วนประกอบในแต่ละขัน้ จะถูกจัดลาดับความสาคัญโดย
การใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบเป็ นคูๆ่ ในการทาการ
เปรียบเทียบเป็ นคู่ๆ โดยใช้มาตราส่วนในการวัดทีถ่ ูก
คิดค้นโดย Saaty ดังทีแ่ สดงไว้ในตารางที่ 1

จัดองค์ประกอบของปญั หาออกมาในรูปของ
แผนภูมริ ะดับชัน้

ตารางที่ 1 ระดับความเข้มข้นของความสาคัญในการวินิจฉัยแบบ
AHP

ระดับความเข้มข้น
ของความสาคัญ
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

วินิจฉัยเปรียบเทียบองค์ประกอบต่างๆ เป็ นคู่ๆ
โดยกาหนดค่าของการเปรียบเทียบออกมาในรูป
ของตัวเลข

สังเคราะห์ตวั เลขจากการวินจิ ฉัยเปรียบเทียบ
ขององค์
ประกอบทัง้ หมดในแผนภูมิ
เพื่อให้ได้ลาดับความสาคัญรวมของแต่ละ
ทางเลือก

ความหมาย
สาคัญเท่ากัน
สาคัญกว่าเล็กน้อย
สาคัญกว่าปานกลาง
สาคัญกว่ามาก
สาคัญกว่ามากทีส่ ุด
สาหรับการกากึง่ ระหว่าง
ความสาคัญในแต่ละตามลาดับ
ตัวเลข

เนื่องจากการวินิจฉัยเปรียบเทียบถูกทาภายใต้ตาราง
เมตริ ก ซ์
การใส่ ค่ า ความส าคัญ ของการวิ นิ จ ฉั ย
เปรียบเทียบเฉพาะคู่ทอ่ี ยู่เหนือเส้นทแยงมุมขึน้ ไปเท่านัน้
ส่วนพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่ใต้ [1] [2]
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง (Average Random
Index, RI) ซึง่ นามาจากขนาดของตารางเมตริกซ์
ขนาดของตารางเมตริ กซ์ ค่า RI ที่ ได้จากการสุ่มตัวอย่าง
1
0
2
0
3
0.55
4
0.89
5
1.11
6
1.25
7
1.35
8
1.40
9
1.45
10
1.49

ทดสอบว่าการวินิจฉัยนัน้ มีความสอดคล้องกัน
ของ
เหตุผลหรือไม่

ไม่มี
ความ
สอดคล้อ
มี

อัต ราส่ ว นของความสอดคล้ อ งจะถู ก ใช้ เ พื่อ วัด ความ
สอดคล้องในการทาการเปรียบเทียบเป็ นคู่ ได้กาหนดค่า

นาลาดับความสาคัญทีผ่ ่านการทดสอบความ
สอดคล้องกันของเหตุผลมาสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
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4. ผลการศึกษาวิ จยั และการอภิ ปรายผล
หลังจากทาการวินิจฉัยเปรียบเทียบเป็ นคู่ๆ โดยการ
ใส่ค่ าตามวิธีก ารแบบ AHP ผลเฉลี่ยที่ไ ด้จ ากการ
วิเคราะห์คานวณหาค่าลาดับความสาคัญของปจั จัยหลัก
ทาให้สามารถจัดลาดับความสาคัญของปจั จัยทัง้ 4 ปจั จัย
หลักได้ผลดังนี้

อัต ราส่ ว นความสอดคล้ อ งที่ย อมรับ ได้ส าหรับ ตาราง
เมตริกซ์ทม่ี ขี นาดทีแ่ ตกต่างกันดังต่อไปนี้คอื
1. อัตราส่วนความสอดคล้องที่ 5% สาหรับตาราง
เมตริกซ์ทม่ี ขี นาดเป็ น 3 * 3
2. อัตราส่วนความสอดคล้องที่ 9% สาหรับตาราง
เมตริกซ์ทม่ี ขี นาดเป็ น 4 * 4
3. อัตราส่วนความสอดคล้องที่ 10% สาหรับตาราง
เมตริกซ์ทม่ี ขี นาดเป็ น 5 * 5
4. ถ้าอัตราส่วนของความสอดคล้องที่ได้ตกอยู่ใน
ระดับทีร่ บั ได้ คือมีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ นัน่
หมายความว่าผลของค่าเฉลี่ยที่ได้มีความสอดคล้องกัน
ผลที่ได้สามารถย่ อมรับได้ ในทางตรงกันข้า ม ถ้า
อัตราส่วนของความสอดคล้อง (CR) มีค่ามากกว่าค่าที่
ยอมรับ ได้ ก็ ห มายความว่ า ผลที่ ไ ด้ จ ากประเมิ น และ
วิเคราะห์นัน้ ไม่มคี วามสอดคล้องภายในตารางเมตริกซ์
ดัง นั ้น จึ ง ควรมีก ารทาการทบทวนหรือ ปรับ ปรุ ง การ
ประเมินผลใหม่ [1], [4]

ตารางที่ 4 เมตริกซ์เปรียบเทียบความสาคัญของเกณฑ์การประเมิน
AHP
Availability Performance Quality Cost
Availability
1
0.33
0.33
5
Performance
3
1
1
5
Quality
3
1
1
7
Cost
0.2
0.2
0.14
1
รวม
7.2
2.53
2.48
18

จากตารางพบว่า Quality มีค่าสูงสุดคือ 7
ตารางที่ 5 ตารางแสดงค่าความสาคัญกับผลการเปรียบเทียบ

AHP

3. การดาเนิ นงานวิ จยั
เก็บ รวบรวมข้อ มู ล ของโรงงานสิ่ง ทอตัว อย่ า ง ใน
กระบวนการผลิตผ้าถักที่ดาเนินการอยู่ ณ ปจั จุบนั จาก
สภาพปญั หาที่เกิดขึน้ ในโรงงานตัวอย่าง โดยการศึกษา
เปรียบเทียบระหว่าง ใช้พนักงานคุมเครื่องถักผ้า การใช้
คนคุมเครื่องร่วมกับใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบการทางาน
ของเครื่องทอ และใช้คอมพิวเตอร์ควบคุ มเครื่องถักผ้า
เพียงอย่างเดียว จากนัน้ นาข้อมูลต่างมาวิเคราะห์ผล แล้ว
เลือ กผลลัพ ธ์ท่ีดีท่ีสุ ด ด้ ว ย กระบวนการล าดับ ชัน้ เชิง
วิเคราะห์ (AHP) โดยทาการเปรียบปจั จัยทีล่ ะปจั จัยดังนี้

Availability
Performan
ce
Quality
Cost

Availabili
ty

Performa
nce

Qualit
y

0.171

0.124

0.134

0.275

0.704

0.169

0.512

0.373

0.401

0.275

1.561

0.376

0.512

0.373

0.401

0.385

1.671

0.402

0.034

0.075

0.057

0.055

0.221

0.053

Cost

Sum

Sum

eigenve
ctor

4.16

จากตารางพบว่า ค่าเฉลีย่ ของแต่ละแถวทีไ่ ด้คอื 0.33,
0.27, 0.20 และ0.21 ตามลาดับ คือค่าลาดับความสาคัญ
ของการเปรียบเทียบโดยรวม ซึง่ สามารถสรุปผลจากการ
สังเคราะห์ตวั เลขทีไ่ ด้ว่า Quality มีค่าสูงสุดคือ 40%

ตารางที่ 3 ปจั จัยหลักและปจั จัยย่อย
ปจั จัยหลัก
ปจั จัยย่อย
Availability
1.ความเสถียร
2.ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์
3.การดูแลรักษา
Performance
1.ฟงั ชั ่นการใช้งานหลากหลาย
Efficiency
2.ความน่าเชือ่ ถือ
3.การตอบสนองการใช้งาน
4.เทคโนโลยีทใ่ี ช้
Quality Rate
1.% yield
2.การตรวจจับปญั หา
Cost
1.ราคาขาย
2.ค่าบารุงรักษา

ตารางที่ 6 ตารางแสดงค่า consistency vector
Criteria
consistency vector
Availability
0.69
Performance Efficiency
1.55
Quality
1.66
Cost
0.22
Sum
4.12
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การคัดเลือก ตามปจั จัยทางด้านราคา หรือตามความรูส้ กึ
ของผูบ้ ริหาร เพราะวิธกี ารแบบ AHP มีการหาอัตราค่า
ความสอดคล้องของการวินิจฉัยเปรียบเทียบทีเ่ ป็ นวิธกี าร
คิด ที่ไ ด้ร ับ การยอมรับ ว่ า มีค วามน่ า เชื่อ ถือ และให้ผ ลที่
สมบูรณ์ ลดความคลาดเคลื่อนประเด็นสาคัญด้านอื่นไป
นอกจากนี้วธิ กี ารของ AHP ยังเป็ นวิธที ช่ี ่วยลดความมี
อคติท่มี ีอยู่ของผู้ท่ที าการคัดเลือกในวิธีนัน้ เนื่องจากมี
วิธีก ารวิ นิ จ ฉั ย เปรีย บเทีย บทีล ะคู่ ๆ
เพื่อ ให้ ก าร
เปรียบเทียบได้ผลทีน่ ่าเชื่อถือและสมบูรณ์ครบถ้วน

max =1.03 , CI -0.99 , CR = -0.84
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการทา AHP จะได้ค่าน้าหนักทีม่ กี าร
จัดลาดับความสาคัญอย่างถูกต้อง ในทีน่ ้ไี ด้แก่ Quality ที่
0.4 , Performance ที่ 0.38, Availability 0.17 และทีน่ ้อย
ทีส่ ดุ คือ Cost ที0่ .05
ตารางที่ 7 ตารางแสดงลาดับความสาคัญของทางเลือก
Availability
พนักงาน
Datalog
PROGA
ผลรวมแนวตัง้

พนักงาน
1.00
0.20
0.14
1.34

Datalog
5.00
1.00
0.20
6.20

PROGA
7.00
5.00
1.00
13.00

เอกสารอ้างอิ ง
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กราฟฟิค แอนด์ ปริน้ ติง้ เซ็นเตอร์.
[2] สุรกฤษฏ์ นาทธราดล. 2553. การประยกต์ใ ช้
กระบวนการลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์ความคลุมเครือในการ
คั ด เลื อ กผู้ ส่ ง มอบของอุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ .
วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิช าวิศ วกรรมอุ ต สาหการ ภาควิช า
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่.
[3] กุสุมา จิรวงศ์สวัสดิ.์ 2550. การประยุกต์ใช้ FMEA
และ AHP เพื่อ ปรับ ปรุ ง กระบวนการผลิต ฟริต
กรณี ศึก ษา :
โรงงานผลิต สารเคลือ บเซรามิก ส์ .
วิท ยานิ พ นธ์ วิศ วกรรมศาสตร์ม หาบัณ ฑิต สาขาวิ ช า
วิศ วกรรมอุ ต สาหการ ภาควิช าวิศ วกรรมอุ ต สาหการ
บัณฑิตวิท ยาลัย สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า พระ
นครเหนือ.
[4] ธนิตพล จันทสม. 2553. การประยุกต์ใช้ FMEA และ
AHP เพื่อปรับปรุงกระบวนการฟอกย้อมในโรงงาน
ตัวอย่าง. วิทยานิพนธ์วศิ วกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุต
สาหการและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.

ตารางที่ 8 ตารางแสดงลาดับความสาคัญทีเ่ ลือก
Availability

Performance
Efficiency

Quality
Rate

17.07%

37.33%

40.10%

5.50%

พนักงาน

11.89%

3.96%

5.73%

1.24%

22.82%

Datalog

3.95%

15.27%

17.19%

2.50%

38.91%

PROGA

1.23%

18.10%

17.19%

1.76%

38.27%

Cost

ทางเลือก

ความ
สาคัญ

จากตารางจากตารางพบว่า Datalog มีค่าลาดับชัน้ เชิง
วิเคราะห์ สูงสุดคือ 38.91% ดังนัน้ จึงเลือกนา Datalog
มาเป็ นเทคโนโลยีทใ่ี ช้ปรับปรุงการควบคุมและตรวจสอบ
ในกระบวนการถักผ้า
5.สรุป
การปรับปรุงการควบคุมและตรวจสอบเครื่องถักผ้าใน
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ โดยการนาเอา ตัวควบคุมของระบบ
Datalog เข้ามาใช้งาน สามารถช่วยควบคุมและตรวจสอบ
การท างานของเครื่อ งถัก ผ้า ซึ่ง นอกจากนี้ ย ัง ช่ ว ยลด
ต้น ทุ น แรงงานที่ใ ช้ใ นการคุ ม เครื่อ งถักผ้า อีก ด้ว ย โดย
เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ท่เี กี่ยวข้องใน
การคัดเลือกครัง้ นี้
ผลจากการหาปจั จัยในการคัดเลือกเทคโนโลยีทใ่ี ช้ใน
การผลิตในการผลิต ผ้า ถักนิ ตติ้ง โดยการปรับปรุ งการ
ควบคุมและตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์และกระบวนการ
ของ AHP ผลทีไ่ ด้มคี วามน่ าเชื่อถือมากกว่ากระบวนการ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงขัน้ ตอนการทดสอบวงจรขยายของกระบวนการผลิตวงจรขยายรุ่น LMX324 โดย
กระบวนการทดสอบนี้ต้องทาการทดสอบทางไฟฟ้าตามมาตรฐานที่ถูกกาหนดไว้ในเอกสารกาหนดคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด 8 พารามิเตอร์ และการทดสอบแต่ละพารามิเตอร์นัน้ ต้องผ่านขัน้ ตอนทัง้ หมด 8 ขัน้ ตอน และ
สามารถทดสอบได้ครัง้ ละ 1 ชุดเท่านัน้ โดยพิจารณาการปรับปรุงขัน้ ตอนการทดสอบใน 3 ประเด็น ประเด็นแรก
พิจารณาการจัดลาดับของคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะทดสอบใหม่โดยใช้การวิเคราะห์ ECRS และ มูลค่ากิจกรรมเพื่อ
กาจัดกิจกรรมทีไ่ ม่ก่อให้เกิดมูลค่า (ขัน้ ตอนการตัง้ ค่าในการทดสอบพารามิเตอร์ต่างๆ มีค่าเท่ากันและมีการรอคอยทีไ่ ม่
จาเป็ น) การจัดลาดับ พารามิเตอร์ทดสอบใหม่สามารถลดเวลาไปได้ 9.4% ต่ อการทดสอบ 1 ชุด ประเด็นถัดมา
พิจารณาการเพิม่ จานวนชุดทดสอบจาก 1 ชุดเป็ น 4 ชุดในเวลาเดียวกัน โดยการออกแบบติดตัง้ วงจรวัดแรงดัน
เพิม่ เติมจากวงจรเดิมที่มอี ยู่ การเพิม่ จานวนการทดสอบเป็ น 4 ชุดพร้อมกันลดเวลาทดสอบไปได้ 25.6% ต่อการ
ทดสอบ 1 ชุด ประเด็นสุดท้ายทีพ่ จิ ารณาได้แก่การลดเวลาการทดสอบในขัน้ ตอนการวัดค่าทางไฟฟ้าของแต่ละการ
ทดสอบซึ่งใช้เวลาถึง 61% ของเวลาทดสอบทัง้ หมด เนื่องจากการกาหนดจานวนรอบทีใ่ ช้ในการวัดค่าทางไฟฟ้าซ้า
1,160 รอบต่อการวัดหนึ่งค่าแรงดัน การทดสอบดันเนตถูกนามาประยุกต์ใช้เพื่อหาจานวนรอบทีน่ ้อยทีส่ ุด โดยทีค่ ่าที่
วัดได้จะต้องอยู่ในระดับความเชื่อมัน่ 95% เมื่อเปรียบเทียบกับค่าทีไ่ ด้จากการวัด 1,160 รอบ จากการทดสอบพบว่า
จานวนรอบ 800 และ 350 รอบ สาหรับการทดสอบทีค่ ่า 5V และ 10 V ก็เพียงพอแล้ว การลดจานวนรอบดังกล่าว
สามารถลดเวลาการทดสอบไป 23.8% ต่อการทดสอบ 1 ชุด กล่าวโดยสรุปจากการปรับปรุงทัง้ สามประเด็นสามารถลด
เวลาทดสอบรวมได้ถึง 58.8% เพื่อให้เ กิด ความมันใจกั
่
บ ขัน้ ตอนการทดสอบใหม่ ผลที่ไ ด้จ ากขัน้ ตอนใหม่ ถู ก
เปรียบเทียบกับขัน้ ตอนเดิมโดยใช้วธิ ี GR&R พบว่าค่าการทดสอบทีไ่ ด้มคี วามคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 5% อย่างเป็ นทีน่ ่า
พอใจ
คาหลัก การปรับปรุงกระบวนการทดสอบ ECRS มูลค่ากิจกรรม การทดสอบดันเนต GR&R
Abstract
The objective of this research is to improve LMX324 amplifier IC testing process. The testing has to be
compliant with the given standard in the document. Eight product characteristic parameters are tested. Each
test consists of eight steps and can only be performed on one unit at a time. Three improvement strategies
are considered. The first one focuses on the re-ordering the sequence of characteristic parameters to be
tested. ECRS and value added activities are utilized to remove non-value added activities (steps involved the
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same value setting for testing and an unnecessary waiting). The re-ordering reduces testing time by 9.4% per
unit. The next strategy tries to increase number of units tested for a given test period – in this case, from 1 to
4 units tested at the same time. In order to do that, new voltage measurement circuits are designed and
installed to existing on. Doing so cut testing time by 25.6% per unit tested. The last strategy considered is try
to cut down the testing time during voltage measurement of testing step which takes 61% of total testing time
due to the fact that the testing step has to measure the voltage over 1,160 times for one test. Dunnett’s test
is performed in order to determine the lowest possible number of samples must be taken for the test. Result
shows that the test requires 800 and 350 repetitions for 5V and 10V testing with 95% level of confidence.
The reduction in the number of samples required greatly cut the test time down by 23.8% per unit. In
summary, all the three strategies reduce in total 58.6% of testing time per unit. To further check the variation
of result due to the new test procedure in comparison to the original one, GR&R is performed. Result
suggests the variation between the new and original testing is satisfactorily less than 5%.
Keywords: Improving the Testing Process, ECRS, Value Added Activities, Dunnett’s test, GR&R
1. บทนา
วงจรรวม (Integrated Circuit: IC) ประเภท
วงจรขยาย (Operational Amplifier Circuit: Op-Amp)
เป็ นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิคส์ซ่งึ ถูกออกแบบให้สามารถทา
หน้าทีไ่ ด้หลากหลายเมื่อนาไปต่อร่วมกับอุปกรณ์ อ่นื ก็จะ
สามารถทาเป็ นวงจรรวมสัญญาณ (Sum signal) วงจร
เปรีย บเทีย บสัญ ญาณ (Difference signal) หรือ
วงจรขยายสัญญาณ (Amplify signal) ซึง่ มีสญ
ั ญลักษณ์
ทางไฟฟ้าดังรูปที่ 1

คุ ณ ภาพของวงจรขยาย วงจรทุ ก ชิ้ น จึ ง ต้ อ งผ่ า น
กระบวนการทดสอบทางไฟฟ้ าตามข้อ ก าหนด โดย
วงจรขยาย LMX324 ต้องผ่านขัน้ ตอนการทดสอบทาง
ไฟฟ้าตามข้อกาหนดทัง้ สิน้ 8 พารามิเตอร์ รายละเอียด
คุณลักษณะทีต่ อ้ งการในแต่ละพารามิเตอร์แสดงในตาราง
ที่ 1

รูปที่ 1 สัญลักษณ์ของวงจรขยาย

รูปที่ 2 สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ LMX324

วงจรขยาย LMX324 เป็ นวงจรขยายประเภทขยาย
แรงดันในบรรจุภณ
ั ฑ์ TSSOP (Thin Small Outline
Package) ภายในประกอบด้วยวงจรขยาย 4 ชุด (A-D) มี
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าดังรูปที่ 2 โดยกระบวนการผลิต
วงจรขยายนัน้ วงจรทุกชิ้นต้องมีคุ ณลักษณะทางไฟฟ้า
ตามมาตรฐานสากลทีเ่ ป็ นไปตามข้อ กาหนดของเอกสาร
ผลิตภัณฑ์ (Device’s Datasheet specification) ดังนัน้
เพื่อสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า รวมทัง้ เป็ นการรับรอง
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ทัง้ นี้กระบวนการทดสอบดังกล่าวใช้เครื่องจักรรุ่น
Aetrium ในการจับและเปลีย่ นถ่ายชิน้ งาน โดยมีฮาร์ดแวร์
ที่มีว งจรส าหรับ ใช้ใ นการทดสอบเป็ น ตัว เชื่อ มต่ อ กับ
เครื่องทดสอบรุ่น TMT ที่มหี น้าที่ในการจ่ายและวัดค่า
ทางไฟฟ้า ซึ่งกระบวนการทางานต่ างๆของเครื่องจักร
ฮาร์ดแวร์ และเครื่องทดสอบ รวมถึงการประมวลผลการ
วัดจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมทดสอบ
ทัง้ หมด แสดงดังรูปที่ 3
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะมาตรฐานของพารามิเตอร์ทท่ี ดสอบ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

พารามิ เตอร์
รงดันขาเข้าชดเชย
Input Offset Voltage
การขยายสัญ ญาณ รงดัน
Large-Signal Voltage Gain
อัตราการขจัด บบ รงดัน ฟเลีย้ ง
Power-Supply Rejection Ratio
อัตราการขจัด บบโหมดร่วม
Common-Mode Rejection Ratio
การ กว่งของ รงดันขาออก
Output-Voltage Swing
การ กว่งของ รงดันขาออก
Output-Voltage Swing
กระ สขาเข้า
Input Bias Current
กระ สลัดวงจรขาออก
Output Short-Circuit Current

ตัวย่อ
VOS
AVOL
PSRR
CMRR

เงื่อน ข
-

ตารางที่ 2 การกาหนดเงือ่ นไขในการทดสอบพารามิเตอร์

คุณลักษณะ

กระบวนการทดสอบ

20

1
120

6
-

V/mV

82

96

-

dB

72

92

-

dB

-

12

50

mV

VOL

-

10

40

mV

VCC - VOH

-

40

110

mV

VOL

-

25

60

mV

IBIAS

-

-

18

50

nA

IOUT

Sourcing
Sinking

5
10

25
28

-

mA
mA

Vout_Swing

1.ตัง้ ค่ า
เริ่ มต้ น

mV

VCC - VOH

Vout_Swing

3.ตัง้ ค่ า

ตา่ สุด ปกติ สูงสุด หน่ วย

พารามิ เตอร์
1.VOS
2.AVOL
3.PSRR
4.CMRR
5.Vout_Swing
6.Vout_Swing
7.IBIAS
8.IOUT

เงื่อน ข
VCC - VOH
VOL
VCC - VOH
VOL
Sourcing
Sinking

2.ตัง้ ค่ า ฟฟ้ า
สาหรับการทดสอบ

5.วัด

ฟฟ้ าให้ กบั 4.ตัง้ ค่ า ค่ าทาง
ลิ ตภัณฑ์ การวัด
ฟฟ้ า

ตัง้ ค่ า Loop Force ต่ อ
V+
รงดันทุก out vout โหลด
(V)
ตา หน่ ง (V) (V) (Ω)

(V)

รอบ Force ตัด
การวัด vout โหลด
(รอบ) (V) (Ω)

0.0

9.95 0.4

-

1.7

-1.0

10

1,160

0.0

-

0.0

4.95

1.4
-0.7

2k

1.7

-1.0

5

1,160

0.0

2k

0.0

4.95 0.0

-

-

0.0

1,160
1,160
1,160
1,160

0.0

-

-1.0
-1.0
-1.8
0.2

5
5

-0.45
4.95
1.6

6.0
1.3
0.9
2.9

0.0

4.95

10k

1.7

-1.0

5

1,160

0.0

2k

3.0

-2.0

5

1,160

0.0

-

1.7

-1.0

10

1,160

0.0

-

100

3.0

-2.0

5

1,160

0.0

100

2.2
-1.5
3.5

0.0

4.95

0.0

9.95 0.4
1.0
4.95
-1.0

0.0

-2.5

V(V)

ย่าน
การวัด

6.รีเซ็ตค่ า
7.
ฟฟ้ า
คานวณ

5

0.0

8.
สดง ล

แสดงผล
คานว
และเกบ
คาแตละ ข้ มล ย
พารา
น
10k
มิเต ร์ รปแบบ
ไฟล์
2k
-

ตารางที่ 3 เวลาทีใ่ ช้การทดสอบผลิตภัณฑ์ในปจั จุบนั
กระบวนการทดสอบ (มิ ลลิ วินาที /ชิ้ น)
2.ตัง้ ค่ า
1.ตัง้ ค่ า
ฟฟ้ า
เริ่ มต้ น สาหรับ
พารามิ เตอร์

รูปที่ 3 องค์ประกอบการทดสอบผลิตภัณฑ์ LMX324

กระบวนการทดสอบพารามิเตอร์ของวงจรขยายทัง้
8 พารามิเตอร์ ต้องผ่านขัน้ ตอนต่างๆ 8 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนการตัง้ ค่ า เริ่ม ต้ น การตัง้ ค่ า ไฟฟ้ าส าหรับ การ
ทดสอบ การตัง้ ค่าไฟฟ้าให้กบั ผลิตภัณฑ์ การตัง้ ค่าการ
วัด การวัดค่าทางไฟฟ้า การรีเซ็ตค่าไฟฟ้า การคานวณ
ผล และการแสดงผล โดยมีการกาหนดเงื่อนไขและการตัง้
ค่าต่างๆในการทดสอบ ดังตารางที่ 2 ทัง้ นี้ขนั ้ ตอนการวัด
ค่าทางไฟฟ้านัน้ ถูกกาหนดให้มกี ารวัดซ้าเพื่อสร้างความ
เชื่อ มัน่ ให้ก ับ ลูกค้า ว่ า ผลิต ภัณฑ์นัน้ ได้ผ่า นการวัด เป็ น
จานวนครัง้ ทีม่ ากพอ และจะเป็ นไปตามคุณลักษณะตามที่
กาหนดไว้
จากการศึก ษาเวลาที่ใ ช้ใ นกระบวนการทดสอบ
วงจรขยายตัง้ แต่เดือนมกราคม ถึง กันยายน 2557 พบว่า
เวลารวมของกระบวนการทดสอบคือ 1.81 วินาที/ชิ้น
และขัน้ ตอนการตัง้ ค่าไฟฟ้าและการวัดค่าท่างไฟฟ้าเป็ น
ขัน้ ตอนที่ใ ช้เ วลาในกระบวนการทดสอบไฟฟ้ ามากถึง
99% ของเวลาที่ใ ช้ใ นการทดสอบทัง้ หมด ดัง แสดงใน
ตารางที่ 3

3.ตัง้ ค่ า
ฟฟ้ า

การ

ให้ กบั

ทดสอบ

ลิ ตภัณฑ์

4ตัง้ ค่ า

5.วัดค่ า

6.รีเซ็ต 7.คานวณ 8. สดง ล

การวัด ทาง ฟฟ้ า ค่ า ฟฟ้ า
เวลารวม

1.VOS

0.207

1.945

0.060

60.032

60.320

0.124

0.002

0.022

122.712

2.AVOL
3.PSRR

0.207
0.207

7.448
12.009

5.060
5.060

50.244
40.064

120.640
120.640

0.664
0.124

0.002
0.002

0.022
0.022

184.287
178.128

4.CMRR

0.207

9.717

2.652

40.064

120.640

2.772

0.002

0.022

176.076

5.Vout_Swing 0.207

1.653

10.652

76.519

180.960

36.956

0.008

0.022

306.977

6.Vout_Swing 0.207

1.653

10.652

76.519

180.960

36.956

0.008

0.022

306.977

7.IBIAS

0.207

1.945

5.060

130.289 200.960

0.062

0.006

0.022

338.551

8.IOUT

0.727

21.437

5.060

50.288

120.640

0.114

0.002

0.022

198.290

เวลารวม

2.176

57.807

44.256

524.019 1105.760

77.772

0.032

0.176

1,811.999

%

0.12%

3.19%

2.44%

28.92%

4.29%

0.00%

0.01%

100.00%

61.02%

นอกจากนัน้ ยังพบว่าขัน้ ตอนการทดสอบที่ 1-4 และ
6 (ขัน้ ตอนการตัง้ ค่าเริม่ ต้น การตัง้ ค่าไฟฟ้าสาหรับการ
ทดสอบ การตัง้ ค่าไฟฟ้าให้กบั ผลิตภัณฑ์ การตัง้ ค่าการ
วัด และการรีเซ็ตค่าไฟฟ้า) มีการกาหนดเงื่อนไขการ
ทดสอบที่ เ หมื อ นกัน ในหลายพารามิ เ ตอร์ ซึ่ ง ท าให้
เสียเวลาจากการตัง้ ค่าทีซ่ ้าซ้อน กลับไปกลับมา เนื่องจาก
การจัดลาดับการทดสอบพารามิเตอร์ไม่เหมาะสม จึงนา
หลักการ ECRS ร่วมกับการวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรมมา
วิเ คราะห์แ ละพัฒ นากระบวนการตัง้ ค่ า ทางไฟฟ้ าเพื่อ
กาจัดขัน้ ตอนทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ นอกจากนัน้ ขัน้ ตอนการ
ทดสอบที่ 5 คือการวัดค่าทางไฟฟ้ า มีก ารกาหนดรอบ
การวัด ซ้ า ที่ม ากถึ ง 1,160 รอบ ท าให้ ใ ช้ เ วลาในการ
ทดสอบมาก วิธขี องดันเนตจึงถูกนามาใช้ในการพิจารณา
เพื่อหาค่าจานวนรอบการวัดซ้าทีเ่ หมาะสม (ลดลง) โดย
ผลการวัดค่าแรงดันต้องไม่เปลีย่ นแปลงเมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าแรงดันระหว่างรอบการวัดซ้าเดิมกับ
รอบการวัดซ้าทีต่ ่ากว่า
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2. เทคนิ คที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทดสอบ
วงจรขยาย
2.1 หลักการ ECRS และการวิเคราะห์มูลค่ากิ จกรรม
ECRS
เป็ น หลัก การปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพที่ มี
องค์ประกอบ 4 ด้าน โดยองค์ประกอบแรกคือ การกาจัด
(Eliminate) เป็ นการพิจารณาขัน้ ตอนการทางานเพื่อ
กาจัดสิง่ ที่ไม่ จาเป็ นและไม่เกิดมูลค่าเพิ่มต่ อผลิตภัณฑ์
องค์ประกอบที่ 2 คือการรวมกัน (Combine) เป็ นการรวม
ขัน้ ตอนการทางานให้เหลือน้อยลง องค์ประกอบที่ 3 คือ
การจัดใหม่ (Rearrange) เป็ นการจัดลาดับงานใหม่ให้
เหมาะสมเพื่อ ลดการเปลี่ย นแปลงและการรอคอยที่ไ ม่
จ าเป็ น และองค์ ป ระกอบสุ ด ท้ า ยคื อ การท าให้ ง่ า ย
(Simplify) เป็ น การปรับปรุงวิธีการทางาน หรือ สร้า ง
อุปกรณ์ช่วยให้การทางานง่ายขึน้ ซึ่งภาวิณี [1] ประสบ
ความสาเร็จจากการนาหลักการนี้ไปใช้ร่วมกับ Why-Why
analysis ในการกาจัดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
เบรคเกอร์ และพิทธพนธ์ [2] ประสบความสาเร็จในการ
นาไปใช้ร่ว มกับเทคนิ คการตัง้ ค าถาม 5W1H ในการ
ปรับปรุงขัน้ ตอนการล้างขวด โดยในขัน้ ตอนของการจัด
ใหม่ จะใช้หลักการลาดับขัน้ ตอนในกระบวนการทดสอบ
ความผิดพลาด (Defect Oriented Testing, DOT) ทีถ่ ูก
น าเสนอโดย Hamidreza และคณะ [3] โดยเริ่ม ต้ น
ทดสอบขัน้ ตอนทีส่ ามารถพบของเสียมากทีส่ ุดก่อน และ
รองมาในลาดับต่อไป เพื่อคัดแยกของเสียออกให้เร็วทีส่ ดุ
การวิ เ คราะห์ มู ล ค่ า กิ จ กรรม จ าแนกกิ จ กรรม
ออกเป็ น 3 ประเภท ประเภทแรกคือกิจกรรมทีเ่ พิม่ มูลค่า
(Value Added: VA) เป็ น กิจ กรรมที่จ าเป็ น ต่ อ
กระบวนการทดสอบ ประเภททีส่ องคือกิจกรรมทีไ่ ม่เพิม่
มูลค่าแต่จาเป็ น (Necessary but Non Value Added:
NNVA) เป็ นกิจกรรมที่สูญเปล่าแต่ อาจจาเป็ นต้องให้
เกิดขึ้นในกระบวนการทดสอบ และประเภทสุดท้ายคือ
กิจกรรมทีไ่ ม่เพิม่ มูลค่า (Non Value Added: NVA) เป็ น
กิจกรรมทีเ่ ป็ นความสูญเปล่าและสามารถกาจัดออกไปได้
2.2 วิ ธีของดันเนต (Dunnett’s method)
R. W. Day และ G. P. Quinn [4] ได้ศกึ ษาและจัด
หมวดหมู่ของวิธกี ารเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ
เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน วิธีของดันเนตเป็ นวิธีท่ี
เหมาะสมทีส่ ดุ ในการเปรียบเทียบความแปรปรวนระหว่าง
เหตุการณ์ควบคุมกับเหตุการณ์อ่นื ๆ โดยสมมติฐานทาง

สถิตทิ ต่ี อ้ งการทดสอบเป็ นดังสมการที่ 1 และ 2
(1)
(2)
เมื่อ ผลเป็ น ดัง

H0: µc = µi

และ
H1: µc ≠ µi
การทดสอบสมมติฐ านจะปฏิเ สธ H0
เงื่อนไขในสมการที่ 3
|̅

̅| >
∑

√
∑

(

̅ )

(

)

(3)

และ
(4)
กาหนดให้
yij แทน ค่าสังเกตที่ j จากเหตุการณ์ท่ี i
โดยที่ i = 1, 2, 3,…, k เหตุการณ์
และ j = 1, 2, 3, …, n
dα(a-1,f) คือ ค่าสถิตขิ องดันเนต ทีร่ ะดับนัยสาคัญ α (0.05)
a
คือ จานวนเหตุการณ์
f
คือ จานวนชัน้ อิสระของความคลาดเคลื่อน
n
คือ จานวนซ้า
MSE คือ ความคลาดเคลื่อนจากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน
̅
แทน ค่าเฉลีย่ ของเหตุการณ์ควบคุม
̅
แทน ค่าเฉลีย่ ของเหตุการณ์กลุ่มที่ i
แทน ขนาดตัวอย่าง (จานวนรอบการวัดซ้า)
ของเหตุการณ์ควบคุม
แทน ขนาดตัวอย่าง (จานวนรอบการวัดซ้า)
ของเหตุการณ์กลุ่มที่ i
2.3 การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนด้วย GR&R
Levine [5] กล่ า วว่ า GR&R หรือ Gage
Repeatability and Reproducibility เป็ นการศึกษา
เกีย่ วกับการผันแปรของกลุ่มการวัด 2 กลุ่ม ซึง่ มักจะถูก
น าไปใช้ ใ นการวั ด ผลรวมของความแปรปรวนใน
กระบวนการทีส่ นใจ โดยเป็ นระบบการวัดความแปรปรวน
ที่แ บ่ ง แยกระบบออกเป็ น การวัด ผลทางด้า นการท าซ้ า
(Repeatability) และด้านการทาสาเนา (Reproducibility)
Montgomery [6] เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดเพื่อ
ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร หรือผูป้ ฏิบตั งิ านทีต่ ่างกัน
ผลของ GR&R สามารถทาให้รู้ถึงสาเหตุของการวัดที่
ผิดพลาดได้ ซึ่งหลังจากวิเคราะห์ผลแล้วจะทาให้ระบบ
การวัดมีความเทีย่ งตรงและแม่นยามากขึน้ โดยงานวิจยั นี้
จะใช้เ ครื่อ งมือ GBD ของบริษัท กรณี ศึก ษาในการ
ตรวจสอบค่า %GR&R ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
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3. การดาเนิ นการ
3.1 การปรับปรุงกระบวนการตัง้ ค่าต่างๆด้วย
หลักการ ECRS และการวิ เคราะห์มูลค่ากิ จกรรม
3.1.1 การจัดลาดับและลดกิ จกรรมที่ไม่เกิ ดมูลค่า
เริ่ม ต้ น ด้ว ยการจัด ล าดับ พารามิเ ตอร์ท่ีใ ช้ใ นการ
ทดสอบโดยแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มการทดสอบ
ทีต่ ้องการต่อโหลด และกลุ่มการทดสอบทีไ่ ม่ต้องการต่อ
โหลด โดยเริ่ม ทดสอบพารามิเ ตอร์ท่ีไ ม่ ต่ อ โหลดและ
เรียงลาดับจากพารามิเตอร์ทพ่ี บของเสียมากทีส่ ดุ ก่อน [3]
ดัง แสดงตารางที่ 4 โดย %ของเสีย อ้ า งอิ ง จากการ
ทดสอบงาน 32,543 ชิน้

3.2 การปรับปรุงขัน้ ตอนการวัดด้วยการลดปริมาณ
รอบการวัดซา้
ป จั จัย ที่มีผ ลโดยตรงต่ อ เวลาและค่ า การวัด ทาง
ไฟฟ้า คือรอบการวัดซ้า โดยทีค่ ่าทางไฟฟ้าทีว่ ดั ได้จะถูก
น ามาหาค่ า เฉลี่ย เพื่อ ลดความผิด พลาดจากสัญ ญาณ
รบกวนที่มผี ลต่อค่าการวัด ถ้ารอบการวัดซ้ามากเท่าใด
ผลการวัดที่ได้จะเข้าใกล้ค่า จริงมากเท่านัน้ แต่ เวลาใน
การทดสอบซึง่ ก็คอื ต้นทุนก็จะเพิม่ ขึน้ เช่นกันดังรูปที่ 4

ตารางที่ 4 ลาดับการทดสอบก่อนและหลังทาการปรับปรุง
ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

พารามิ เตอร์ %ของเสีย โหลด (Ω) พารามิ เตอร์ %ของเสีย โหลด (Ω)
1.VOS
4.45%
1.VOS
4.45%
2.AVOL
3.PSRR

0.32%
0.23%

2k
-

2.IBIAS
3.PSRR

4.CMRR
0.07%
5.Vout_Swing 0.42%
6.Vout_Swing 0.07%

10k
2k

4.CMRR
0.07%
5.AVOL
0.32%
6.Vout_Swing 0.42%

2k
10k

รูปที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนและปริมาณการวัดซ้า ที่
มีผลต่อความคลาดเคลือ่ นของผลการวัด

7.IBIAS
8.IOUT

100

7.Vout_Swing 0.07%
8.IOUT
0.01%

2k
100

ปจั จุบนั ขัน้ ตอนการวัดของผลิตภัณฑ์ LMX324 มี
รอบการวัดซ้าอยู่ท่ี 1,160 รอบ ต่อการวัดหนึ่งค่าแรงดัน
โดยวัดที่ย่านแรงดันการวัด 10V (โวลต์) สาหรับการ
ทดสอบพารามิเตอร์ VOS และ IBIAS และย่านแรงดัน
การวัด 5V สาหรับการทดสอบพารามิเตอร์อ่นื วิธดี นั เนต
[4] จึงถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ค่ า เฉลี่ย แรงดัน เพื่อ หารอบการวัด ซ้ า ที่น้ อ ยที่สุด ที่ท า
ให้ผลการวัดแรงดันเทียบเท่ากับรอบการวัดซ้าเดิม โดย
แบ่งระดับแรงดันในแต่ละย่านออกเป็ น 3 ระดับ คือ 5V
7.5V และ 10V สาหรับย่านแรงดันการวัด 10V และ 0.1V
2.5V และ 5V สาหรับย่านแรงดันการวัด 5V โดย
ก าหนดให้ ป ริ ม าณการวั ด ซ้ า เดิ ม 1,160 รอบ เป็ น
เหตุ ก ารณ์ ค วบคุ ม (Control) เพื่อ ใช้อ้า งอิง ในการ
เปรียบเทียบกับรอบการวัดซ้าทีต่ ่าลง ทีป่ ริมาณการทาซ้า
(Repeat) 30 ครัง้ ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% ประมวลผล
ผ่านโปรแกรม Minitab เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณรอบการ
วัด ซ้ า ที่ น้ อ ยที่ สุ ด ที่ ส ามารถให้ ผ ลการวั ด ค่ า แรง ดั น
เทียบเท่ากับการวัดด้วยรอบการวัดควบคุม

3.09%
0.01%

3.09%
0.23%

-

3.1.2 การเพิ่ มวงจรและการทดสอบพร้อมกัน 4 ชุด
เนื่องจากปจั จุบนั การทดสอบ LMX324 ถูกออกแบบ
ให้สามารถทดสอบวงจรขยายภายในได้เพียงคราวละ 1
ชุด จาก 4 ชุด ทาให้เกิดความล่าช้า การทดสอบอย่าง
คู่ขนานทัง้ 4 ชุด จึงเป็ นทางเลือกในการลดเวลาการ
ทดสอบ แต่เมื่อทาการตรวจสอบทรัพยากรและช่องทาง
การเชื่อมต่อของเครื่องทดสอบและฮาร์ดแวร์ พบว่าวงจร
วัด ค่ า ทางไฟฟ้ าในเครื่อ งทดสอบไม่ เ พีย งพอต่ อ การ
ทดสอบวงจรขยายภายในพร้อ มกัน ทัง้ 4 ชุ ดในการ
ทดสอบพารามิเตอร์ Vout_Swing ซึ่งต้องใช้วงจรวัด 2
วงจรต่อการทดสอบวงจรขยาย 1 ชุด ในการวัดแรงดัน
พร้อ มกัน 2 ต าแหน่ ง เพื่อ หาผลต่ า งแรงดัน จึง ต้อ ง
ออกแบบวงจรเพิ่มเติมบนฮาร์ดแวร์ โดยนาวงจรขยาย
ประเภทเปรียบเทียบสัญญาณมาต่อเพิม่ เพื่อแปลงแรงดัน
2 ตาแหน่ งให้เป็ นผลต่างแรงดัน และทาการวัดด้วยวงจร
วัดเพียง 1 วงจร จึงสามารถทาการทดสอบได้พร้อมกัน 4
ชุด ครบทุกการทดสอบ
651

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

3.3 การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนด้วย GR&R
หลัง ท าการปรับ ปรุ ง กระบวนการทัง้ หมดข้า งต้ น
ต้องทาการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของผลการวัด
ทัง้ หมดทุกพารามิเตอร์ โดยเก็บผลการทดสอบงาน 1 ชิน้
ด้วยโปรแกรมก่อนและหลังทาการปรับปรุงอย่างละ 30
ครัง้ จากนั น้ น าผลที่ไ ด้ม าวิเ คราะห์ %GR&R ด้ว ย
เครื่องมือ GBD ของบริษทั กรณีศกึ ษา ถ้า %GR&R น้อย
กว่ า 5% แสดงว่ า การเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น ไม่ ส่ ง ผล
กระทบต่อความเทีย่ งตรงของผลการทดสอบ

ตารางที่ 6 กิจกรรมและเวลาทีใ่ ช้ในการทดสอบพารามิเตอร์

4. การวิ เคราะห์ผลการปรับปรุงกระบวนการทดสอบ
4.1 การปรับปรุงกระบวนการตัง้ ค่าต่างๆด้วย
หลักการ ECRS และการวิ เคราะห์มูลค่ากิ จกรรม
4.1.1 การจัดลาดับและลดกิ จกรรมที่ไม่เกิ ดมูลค่า
ผลจากการจัดลาดับกระบวนการใหม่ทาให้กจิ กรรม
ในการทดสอบมีความต่ อเนื่องและเป็ นระเบียบมากขึ้น
เมื่อนามาวิเคราะห์มูลค่ากิจกรรม พบว่าสามารถกาจัด
กิจกรรมการตัง้ ค่าทีซ่ ้าซ้อน รวมถึงการรอคอยทีไ่ ม่จาเป็ น
ออกจากกระบวนการทดสอบได้ดงั แสดงในตารางที่ 5 ซึง่
เป็ น กิจ กรรมที่ไ ม่ ก่ อ ให้เ กิด มูล ค่ า (NVA) 61 กิจ กรรม
ส่งผลให้เวลาในการทดสอบลดลง 170.190 มิลลิวนิ าทีต่อ
ชิน้ ดังแสดงในตารางที่ 6

4.1.2 การเพิ่ มวงจรและการทดสอบพร้อมกัน 4 ชุด
ผลจากการเพิม่ วงจรในฮาร์ดแวร์ และการปรับปรุง
การทดสอบทุ ก พารามิ เ ตอร์ ใ ห้ ร องรั บ การทดสอบ
วงจรขยายภายในพร้อมกัน 4 ชุดอย่างคู่ขนาน สามารถ
ลดเวลาในการทดสอบลง 463.876 มิลลิวนิ าทีต่อชิน้
4.2 การลดปริมาณรอบการวัดซา้
เนื่ องจากย่ านแรงดัน การวัดหนึ่ งสามารถก าหนด
รอบการวัดซ้าได้เพียงค่าเดียวเท่านัน้ ส่งผลให้รอบการ
วัดซ้าในย่านแรงดันการวัด 5V และ 10V สามารถลดลง
จาก 1,160 รอบเหลือ 800 และ 350 รอบ ตามลาดับ โดย
ผลการตรวจสอบความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ แรงดันด้วย
วิธขี องดันเนตแสดงได้ดงั ตารางที่ 7 และ 8

ตารางที่ 5 การกาหนดเงือ่ นไขในการทดสอบพารามิเตอร์ หลังการ
ปรับปรุงการจัดเรียงและลดกิจกรรมทีไ่ ม่เกิดคุณค่า

ตารางที่ 7 ค่าเฉลีย่ แรงดันย่าน 5V

1.ตัง้ ค่ า
เริ่ มต้ น

พารามิ เตอร์

เงื่อน ข
-

0.0

2.IBIAS

VCC - VOH

-

4.CMRR
5.AVOL
6.Vout_Swing
7.Vout_Swing
8.IOUT

VOL
VCC - VOH
VOL
Sourcing
Sinking

ฟฟ้ าให้ กบั 4.ตัง้ ค่ า ค่ าทาง
ลิ ตภัณฑ์ การวัด
ฟฟ้ า

ตัง้ ค่ า Loop Force ต่ อ
V+
รงดันทุก out vout โหลด
(V)
ตา หน่ ง (V) (V) (Ω)

1.VOS
3.PSRR

2.ตัง้ ค่ า ฟฟ้ า
สาหรับการทดสอบ

0.0

9.95 0.4
-

ย่าน
การวัด
(V)

รอบ Force ตัด
การวัด vout โหลด
(รอบ) (V) (Ω)

-

1.7

-1.0

10

1,160

0.0

-

-

-1.0
-1.0
-1.8
0.2

5
-

1,160
1,160
1,160
1,160
1,160

0.0

-

0.0

-

4.95 0.0

-

-0.45
1.6
1.4
-0.7
2.2

-

6.0
1.3
0.9
2.9

2k

1.7

-1.0

-

1,160

0.0

10k

-

-

-

1,160

0.0

2k

3.0

-2.0

-

1,160

0.0

2k

100

-

-

-

1,160

0.0

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V(V)

6.รีเซ็ตค่ า
7.
ฟฟ้ า
คานวณ

-1.5
3.5
-2.5
1.0
-1.0

-

0.0

NVA
8

NNVA
6

2.IBIAS
3.PSRR
4.CMRR
5.AVOL
6.Vout_Swing
7.Vout_Swing
8.IOUT

9
23
22
25
40
40

25
2
6
5
4
4

25

7

17
13
14
19
81
81
18

36.520
84.875
85.580
85.084
126.672
126.020
83.744

135.444
0.665
2.032
1.167
1.247
1.899
6.947

40.227
55.148
51.024
60.596
122.898
122.898
70.159

รวม

194

61

249

648.274

170.190

562.975

รอบการวัด
0.1
1,160(ควบคุม) 0.100041

5.วัด
8.
สดง ล

800
750
700
600
500
400
200

แสดงผล
คานว
และเกบ
2k คาแตละ ข้ มล ย
พารา
น
มิเต ร์ รปแบบ
10k
ไฟล์

เวลากิ จ กรรม (มิ ลลิ วินาที/ชิ้ น)
VA
NVA
NNVA
19.779
20.789
40.024

VA
10

1.VOS

กระบวนการทดสอบ
3.ตัง้ ค่ า

จานวนกิ จ กรรม

พารามิ เตอร์

0.100041
0.100049
0.100008
0.100022
0.100093
0.100093
0.100080

กลุม่

}

ค่ าเฉลี่ย รงดัน (V)
กลุม่

2.5
2.50041

5.0
4.99960

เข้ากลุมกัน 2.50041
2.50041
2.50041
2.50041
2.50041
2.50041
2.50043

4.99960
4.99964
4.99951
4.99943
4.99965
4.99952
4.99965

เข้ากลุมกัน

กลุม่

} เข้ากลุมกัน

-

ตารางที่ 8 ค่าเฉลีย่ แรงดันย่าน 10V
รอบการวัด

5.0

1,160(ควบคุม) 4.99878
800
4.99879

652

}

กลุม่

เข้ากลุมกัน

ค่ าเฉลี่ย รงดัน (V)
7.5
กลุม่
7.49966
7.49963

}

เข้ากลุมกัน

10.0
9.99819
9.99818

400
350
300

4.99880
4.99879
4.99871

250

4.99867

7.49950

9.99800

200

4.99869

7.49954

9.99792

7.49964
7.49964
7.49956

9.99814
9.99812
9.99805

}

กลุม่

เข้ากลุมกัน
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การลดรอบการวัดซ้าสามารถลดเวลาในขัน้ ตอนการ
วัดค่าทางไฟฟ้าลง 430.56 มิลลิวนิ าทีต่อชิน้
4.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรง
จากการตรวจสอบ %GR&R ผ่านเครื่องมือ GBD
พบว่าผลการทดสอบทุกพารามิเตอร์มี %GR&R ต่ ากว่า
5% แสดงว่ า การลดเวลาโดยการปรับ ปรุ ง ขัน้ ตอนการ
ทดสอบทัง้ หมดไม่ส่งผลกระทบต่อความเทีย่ งตรงของผล
การทดสอบ สามารถเป็ นทีย่ อมรับและใช้ได้จริงในบริษทั
กรณีศกึ ษา

[3] Hamidreza Hashempour, Jos Dohmen, Bratislav
Tasic, Bram Kruseman, Camelia Hora, Maikel
van Beurden and Yizi Xing. 2011. Test time
reduction in alnalogue/mixed-signal devices by
defect oriented testing. Design, Automation &
Test in Europe Conference & Exhibition, 2011.
[4] Day, R. W., and G. P. Quinn. 1989. Comparisons
of treatments after an analysis of variance in
ecology, Ecological Monographs 59: 433-463.
[5] Levine, D. M. 2006. Statistics for six sigma green
belts with MINITAB and JMP. Upper Saddle
River, NJ: Prentice Hall.
[6] Montgomery, D. C. 2005. Introduction to
statistical quality control. Hoboken, NJ: John
Wiley.

5. สรุป
การปรับปรุงขัน้ ตอนการทดสอบวงจรขยายสามารถ
ลดเวลาในการทดสอบลง 58.8% จาก 1.81 วินาที/ชิ้น
เหลือ 0.75 วินาที/ชิ้น ดังแสดงในตารางที่ 9 ซึ่งเวลาที่
ลดลงเกิดจากการจัดลาดับกระบวนการและลดกิจกรรมที่
ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า 170.190 x 10-3 วินาที จากการเพิม่
วงจรและทาการทดสอบพร้อมกัน 4 ชุด 463.876 x 10-3
วินาที และจากการลดรอบการวัดซ้า 430.56 x 10-3
วิน าที โดยสามารถลดต้ น ทุ น ให้ ก ับ บริษั ท ประมาณ
60,000 ดอลล่าร์ต่อไตรมาส เนื่องด้วยปริมาณการผลิต
วงจรขยาย LMX324 มีสงู ถึง 5 แสนชิน้ ต่อไตรมาส
ตารางที่ 9 เวลาทีใ่ ช้การทดสอบผลิตภัณฑ์หลังปรับปรุง
กระบวนการทดสอบ (มิ ลลิ วินาที /ชิ้ น)
2.ตัง้ ค่ า
1.ตัง้ ค่ า
ฟฟ้ า
เริ่ มต้ น สาหรับ
พารามิ เตอร์

3.ตัง้ ค่ า
ฟฟ้ า

การ

ให้ กบั

ทดสอบ

ลิ ตภัณฑ์

4ตัง้ ค่ า

5.วัดค่ า

6.รีเซ็ต 7.คานวณ 8. สดง ล

การวัด ทาง ฟฟ้ า ค่ า ฟฟ้ า
เวลารวม

1.VOS

0.207

1.280

0.060

10.032

18.200

0.000

0.002

0.022

2.IBIAS

0.000

0.000

0.000

10.257

36.400

0.062

0.006

0.022

46.747

3.PSRR

0.207

11.344

5.060

10.064

83.200

0.124

0.002

0.022

110.023

4.CMRR

0.000

7.892

2.652

10.064

83.200

2.772

0.002

0.022

106.604

5.AVOL

0.000

6.488

5.060

10.244

83.200

0.664

0.002

0.022

105.680

6.Vout_Swing 0.000

1.133

10.000

17.312

83.200

10.310

0.004

0.022

121.980

7.Vout_Swing 0.000

1.133

10.652

17.312

83.200

10.310

0.004

0.022

122.632

8.IOUT

0.000

10.277

0.000

10.288

83.200

0.114

0.002

0.022

103.903

0.414

39.547

33.484

95.572

553.800

24.356

0.024

0.176

747.373

เวลารวม

29.803

เอกสารอ้างอิ ง
[1] ภาวิณี อาจปรุ . 2551. การลดเวลาสูญ เปล่ า ใน
กระบวนการผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ เ บรกเกอร์ . บัณ ฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[2] พิทธพนธ์ พิทกั ษ์. 2552. การศึกษากระบวนการผลิต
เพื่อ การเพิ่ม ผลผลิต กรณี ศึก ษา อุ ต สาหกรรมล้า ง
ขวด. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์.
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การเพิ่ มผลิ ตภาพในกระบวนการผลิ ตครกดิ นเผาโดยวิ ธีการปรับปรุงประสิ ทธิ ผล
โดยรวมของเครื่องจักร
Productivity Improvement In Mortar Clay Process By Using Overall Equipment
Effectiveness
นราธิป ภาวะรี1*, สรวินท์ ปูคะภาค2, อริยพงษ์ พลัวพั
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นการศึกษาการเพิม่ ผลิตภาพประยุกต์เข้ากับกระบวนการผลิตแบบลีนในกระบวนการผลิตครกดินเผา
เพื่อลดระยะเวลานาการผลิต (Product Lead time) โดยใช้การสร้างผังสายธารแห่งคุณค่า (Value System Mapping)
ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลานาการผลิต โดยรวมจาก 29 วัน เหลือ 25 วัน และดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
โดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness; OEE) โดยการลดเวลาทีเ่ ครื่องจักรหยุด (Downtime
Losses) ลงได้ 41.29% และค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรเพิม่ ขึน้ จากเดิม 21% สามารถลดต้นทุนแรงงานได้
เท่ากับ 8,000 บาทต่อรอบการผลิต (3,000 ชิน้ )
คาสาคัญ ผลิตภาพ, ผังสายธารแห่งคุณค่า , การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร,ความสูญเปล่า

Abstract
This paper is study and implement lean manufacturing concept in hardened clay mortar process to reduce
lead time by using the Value System Mapping resulting in reduced product lead time from 40 days to 31
days and continue to improve performance overall equipment effectiveness (OEE) by reducing downtime
losses up to 41.29% and the overall equipment effectiveness increase 21%, that can reduce labor cost
18,000 baht per production cycle (3,000 pieces)
Keywords : Productivity, Value System Mapping, Overall Equipment Effectiveness (OEE), Waste
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1. บทนา
ปจั จุบนั ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอย่ า งรวดเร็ว ทุ ก อุ ต สาหกรรมจึง มีก าร
ปรับตัวเตรียมความพร้อมในการเพิม่ ศักยภาพการผลิต
การเตรียมต้นทุนการดาเนินการ และการรับมือกับปจั จัย
เสี่ย งต่ า งๆ ที่จ ะเกิด ขึ้น เพื่อ ให้ส ามารถแข่ ง ขัน และ
ดาเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึง่ ทุกองค์กรหรือทุกบริษทั ได้รบั
ผลกระทบเช่นเดียวกันจาเป็ นต้องพึง่ พาตนเองอย่างเต็ม
กาลังความสามารถ ด้วยการลดต้นทุน [1] และการเพิม่
ประสิทธิภาพปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ จึง
เกิ ด การประยุ ก ต์ ใ ช้ ป รัช ญาและการพัฒ นาระบบที่
เหมาะสมกับองค์กรของตน โดยระบบทีม่ คี วามเหมาะสม
และจะกล่ า วถึ ง คื อ ระบบการผลิ ต แบบลี น ( Lean
Manufacturing System) ซึง่ สอดคล้องกับแนวความคิด
ของหลักการดึง (Pull System) และการผลิตแบบ
ทันเวลาพอดี หรือ JIT (Just In Time) [2]
พบว่าประโยชน์ ของระบบลีนสามารถพัฒนา
กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าในครัวเรือน กลุ่มอุตสาหกรรม
สินค้า OTOP และกลุ่มอุ ตสาหกรรมอื่นๆ ที่มี ความ
ต้องการได้ การดาเนินการครัง้ นี้จึงได้นาระบบลีนมา
ประยุกต์ใช้กบั การผลิตครกดินเผา ซึง่ ครกดินเผานัน้ จัด
อยู่ ใ นกลุ่ ม สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมท้ อ งถิ่ น เนื่ องจาก
กระบวนการผลิตไม่ซบั ซ้อน และวัตถุดบิ หาง่าย ซึง่ ครก
ดินเผามีกระบวนการผลิต เริม่ จากกระบวนการบดดิน
แช่ดนิ และนวดดิน เพื่อนามาขึน้ รูป จากนัน้ ดาเนินการ
ั ้ นให้เป็ นรูปครกและเผาในเตาเผาทีม่ อี ุณหภูมิ 1500
ปนดิ
องศาเซลเซีย ส เป็ น ระยะเวลา 2 วัน จากการศึก ษา
กระบวนการผลิตครกดินเผาผูว้ จิ ยั พบว่า ในขัน้ ตอนย่อย
ของกระบวนการผลิตมีความสูญเสียทีเ่ กิดจากระยะเวลา
การหยุ ด เครื่อ งจัก รที่เ กิด ขึ้น จึง จ าเป็ น ต้อ งทราบค่ า
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Effective
Efficiency: OEE) [3] ซึง่ สามารถปรับระบบการผลิตให้
มีความต่ อเนื่ องและสามารถกาหนดผัง สายธารคุณค่ า
(Value Stream Mapping: VSM) แห่งอนาคตได้ ส่งผล
ให้โรงงานกรณีศกึ ษาสามารถลดต้นทุนด้านการบริหาร
จัดการ ต้นทุนแรงงานและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 หลัก การของระบบลี น เป็ น ระบบการผลิต ที่
สามารถต้นทุน ลดความสูญเปล่า และลดความสูญเสีย
โอกาสทางการผลิตได้ ทัง้ ยังเป็ นระบบทีส่ ร้างมาตรฐาน
และแนวคิดสาคัญในการผลิตรวมถึงส่งเสริมการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอีกด้วย [4] จากระบบการผลิต
แบบลีนนี้มีแ นวคิด ให้เห็นและเข้าใจกระบวนการผลิต
มากขึ้น และเป็ น ระบบสามารถตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างยิ่งที่จะให้ระบบมีความ
ยืดหยุ่น และลดเวลาตัง้ แต่การสังซื
่ ้อจนถึงการขนส่งใน
กรณีทเ่ี ป็ นการสังซื
่ อ้ อย่างเร่งด่วนหลักการทีส่ าคัญ
2.2 การวิเคราะห์สายธารคุณค่า คือชุดการ
กระท าที่ เ ฉพาะเจาะจงที่ ถู ก ก าหนดขึ้ น มา โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อผลิตสินค้าที่เฉพาะเจาะจง โดยผ่านไป
ตามงานที่เกี่ยวกับการจัดการ 3 สิง่ [5] คือ งานแก้ไข
ปญั หา (Problem Solve Task) ทีเ่ ริม่ จากแนวคิดผ่าน
การออกแบบไปจนถึ ง ขัน้ ตอนการผลิต งานจัด การ
สารสนเทศ (Information Management Task) ทีเ่ ริม่
จากคาสังลู
่ กค้า และวางแผนการผลิต ไปจนถึงการจัดส่ง
สิ น ค้ า ง า นแ ป ลง สภ า พ เชิ ง กา ย ภ า พ ( Physical
Transformation Task) ที่เปลี่ยนจากวัตถุดิบไปเป็ น
สินค้าในมือลูกค้า การระบุสายธารแห่งคุณค่ามักจะเผย
ความสูญเปล่า โดยผ่านการวิเคราะห์แผนภาพสายธาร
คุณค่า (Value Stream Mapping; VSM)
2.3 ค่ า ประสิ ท ธิ โ ดยรวมของเครื่ อ งจั ก ร
(Overall Equipment Effectiveness; OEE) เป็ นค่าทีใ่ ช้
วัดประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวมสามารถคานวณได้
จากผลคูณของอัตราการใช้งานเครื่องจักร (Availability
Rate; A) อัตราความเร็วในการผลิตของเครื่องจักร
(Performance Rate; P) และอัตราของดีทเ่ี ครื่องจักร
ผลิตได้ (Quality Rate; Q) ดังแสดงในสมการที่ 1
OEE = A*P*Q
(1)
3. วิ ธีการดาเนิ นการ
ในการศึกษากระบวนการผลิตครกดินเผาของโรงงาน
มีขนั ้ ตอนการดาเนินการวิจยั ดังแสดงในรูปที่ 1
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1. บดดิน

สารวจสภาพปั จจุบนั เบื้องต้น

2. แช่ดิน

สารวจปัญหาและสร้างแผนผัง
สายธารแห่ งคุณค่าปัจจุบนั

3. นวดดินหยาบ
วิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลต่อ
กระบวนการผลิต
4. นวดดินละเอียด
วางแผนและแก้ไขปัญหา
5. ขึ้นรู ป

เปรี ยบเทียบผลและสร้างแผนผังสายธาร
คุณค่าแห่ งอนาคต

6. เผาครก
สรุ ปผลและเสนอแนะ

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนกระบวนการผลิตครกดินเผา

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการดาเนินการ

ในกระบวนการผลิต ครกดิน เผา เครื่อ งจัก รที่ ใ ช้ใ น
กระบวนการผลิต ครกดิน เผาจะเป็ น แบบกึ่ง อัต โนมัติ
ประกอบด้ ว ยเครื่อ งจัก ร ดัง แสดงในรู ป ที่ 3 ซึ่ง การ
ค านวณหาประสิท ธิผ ลโดยรวมของเครื่อ งบดดิน ใน
กระบวนการผลิต ครกดิน เผา เก็บ ข้อ มู ล ตัง่ แต่ เ ดือ น
มีนาคม 2557 ถึง เดือนพฤษภาคม 2557 และคานวณ
ค่า OEE ดังตารางที่ 1

ในปจั จุบนั พบว่ารอบเวลาการผลิต (Takt Time) ของ
โรงงาน เท่ากับ 3,000 ชิน้ ต่อ 40 วัน หรือเท่ากับ 10 ชิน้
ต่อชัวโมง
่
โดยมีขนั ้ ตอนการผลิตครกดินเผา ดังแสดงใน
รู ป ที่ 2 และ เมื่ อ พิ จ ารณากระบวนการผลิ ต และ
เครื่องจักรในกระบวนการผลิต สามารถดาเนินการสร้าง
ผังสายธารแห่งคุณค่าปจั จุบนั (VSM) ของโรงงาน โดย
ดาเนินการสร้างผังกิจกรรมทัง้ หมดตังแต่
่ ได้การสังซื
่ ้อ
วัต ถุ ดิบ รับ วัต ถุ ดิบ กระบวนการผลิต ไปจนกระทัง่
สินค้าส่งถึงมือลูกค้า โดย VSM เป็ นเครื่องมือเพื่อช่วยให้
มองเห็นความสูญเปล่าและปรับปรุงการดาเนินงานให้ดี
ขึน้ ดังแสดงในรูปที่ 5
เครื่ องบด
ดิน

เครื่ องนวด
ดินหยาบ

ตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องบดดิน
ค่า OEE
A
P
Q
OEE

เครื่ องนวด
ดินละเอียด

มีนาคม
69.25
79.43
92
50.60

เมษายน
75.22
83.25
93.67
58.66

พฤษภาคม
70.30
80.17
92.92
52.37

ค่าเฉลีย่
71.59
80.95
92.86
53.88

คา OEE
A

เครื่ องปั้ น

58.66

Q

OEE

52.37

53.88

92

93.67

92.92

92.86

79.43

83.25

80.17

80.95

69.25

75.22

70.3

71.59

50.6

รูปที่ 3 เครื่องจักรในการผลิตครกดินเผา

P

รูปที่ 4 ประสิทธิภาพโดยรวมของการผลิตครกดินเผา
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1 ด

Production
Control

calling

Office

ล
โ

ด
Customer

ด
1,500
2 X Shifts

Lead time 2
Clay 6,000
Kg.

Raw Material

1

Store &
Shipping

3,000

4,500 Kg.

400 Kg .

3,000

C/T = 28.05
Raw Material

C/T = 316.8

C/T = 8.6

C/O = 0
No.of Operation 1

.

C/T = 6.78

C/T = 233

C/T = 172.8

C/O = 10

C/O = 20

C/O = 0

C/O = 0

No.of Operation 2

No.of Operation 2

No.of Operation 4

No.of Operation 1

No.of Machine 0

No.of Machine 2

No.of Machine 2

No.of Machine 4

No.of Machine 0

Available =28,800

Available =28,800

Available =28,800

Available =28,800

Available =28,800

Uptime =

Uptime = 71.25 %

Uptime = 79.12 %

Uptime = 82.94 %

C/O = 0
6
No.of Operation 1
6,000 Kg.
No.of Machine 1
Available =28,800
Uptime = 75 %
100%

Uptime = 100%

EPE = 1 month
1

3
28.05

11

1

316.8

8.6

1
6.78

6

6 days

233

Product Lead
times = 29
Cycle times =
766.03

172.8

รูปที่ 5 ผังสายธารคุณค่าในปจั จุบนั (Value Stream mapping:
VSM)
จากการดาเนินการผลิตครกดินเผาในปจั จุบนั พบว่าค่า
ประสิท ธิผ ลโดยรวมของเครื่อ งบดดิน มีค่ า เฉลี่ย อยู่ ท่ี
โดยยกตัวอย่างการแก้ไขปญั หาใบมีดหัก ดังแสดงในรูป
53.88 เมื่อพิจารณาจากเวลาทางาน ซึง่ ปญั หาทีส่ ่งผล
ที่ 7
ต่ อ การด าเนิ น งานท าให้ ค่ า ประสิ ท ธิ โ ดยรวมของ
ใบมีดหัก
เครื่องจักรต่ า (OEE) คือเวลาที่เครื่องจักรหยุดทางาน
(Downtime Losses)
พนักงาน

ครี
อง ี
ี
กรห ี
ดทีง
าาน
70

80

50
40

60

30

40

20

20

10

ความถ็ี
็
Percent
Cum %

จัดทาแผน
และตาราง
ซ่ อมบารุ ง

Percent

ความถีี

60

0
สาเหต็

เครื่ องจักร

วัสดุ

100

ี ็ก
ห
มด็
ใบ

25
36.2
36.2

ป็น
ล็ก

ก
แต

็ด
ม
ด
็รา
ขา
ส ็อ
็าช
กเ
าน
ฟฟ
แท
ยพ
ร็ไ
ระ
สา
อ
ก
็น
เต
งก
มอ
ยา
13
18.8
55.1

12
17.4
72.5

8
11.6
84.1

5
7.2
91.3

ด
็ขา
โซ

3
4.3
95.7

r
he
Ot

0

3
4.3
100.0

ตวง
วัตถุดิบ
ก่อน
เข้า
เครื่ อง

ปรับ
ตั้ง
ความ
เร็ ว
รอบ

ตรวจสอบ
ศูนย์กลาง
ของแกน
หมุน

เปลี่ยน
ใบมีดที่มี
คุณภาพ

ั
รูปที่ 7 แผนภูมติ น้ ไม้และมาตรการแก้ไขปญหาใบมี
ดหัก

รูปที่ 6 สาเหตุทส่ี ง่ ผลให้เครื่องบดดินหยุดทางาน

4. ผลการดาเนิ นงาน
จากมาตรการแก้ไขการปรับปรุง ความสูญ เสียจาก
การขัดข้องของเครื่องจักร โดยการลดความแปรผันของ
อายุการใช้งานชิน้ ส่วนให้เป็ นไปตามแผนการบารุงรักษา
และแก้ไขฟื้นฟูจุดผิดปกติของเครื่องจักรสามารถลดเวลา
ทีเ่ ครื่องจักรหยุดลงได้ 41.29% ยกตัวอย่างแสดงเวลาที่
ลดลงของเครื่อ งบดดิน ในตารางที่ 2 และกาหนดให้มี

จากรูปที่ 6 พบว่าสาเหตุใบมีดหักมีผลต่อการหยุด
ทางานของเครื่องจักรมากทีส่ ุด รองลงมาคือลูกปื นแตก
และมอเตอร์ไฟฟ้าชารุด ตามลาดับ เมื่อทราบชิน้ ส่วนที่
เป็ น สาเหตุ ข องความบกพร่ อ งจึ ง ด าเนิ น การแก้ ไ ข
ปรับปรุงโดยใช้แผนภูมิต้นไม้ในการวิเคราะห์และการ
ระดมสมอง (Brainstorming) ร่วมกับผูช้ านาญการ [6]
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แผนการบารุงรักษาตามระยะเวลาของเครื่องจักรและ
แผนการบารุงรักษาเชิงป้องกัน ดังแสดงในตารางที่ 3

1.
การปรับ ปรุ ง เวลาเครื่อ งจัก รหยุ ด ท างาน
(Downtime Losses) สามารถลดระยะเวลาเครื่องจักร
หยุดทางานได้ 41.29 %
2. ค่าประสิทธิโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) มีค่า
เพิม่ ขึน้ จากเดิม 53.88% เป็ น 65.26% หรือเพิม่ ขึน้ ก่อน
ปรับ ปรุ ง ร้ อ ยละ 21 มีผ ลท าให้ Uptime
เพิ่ม ใน
กระบวนการขึน้ รูประยะเวลาการผลิต (Product Lead
time) จาก 6 วัน เป็ น 5 วัน และในกระบวนการนวดดิน
ละเอียดจาก 1 วัน เหลือ 0.5 วัน ตามลาดับ
3. พบว่าระยะเวลาการผลิตในขัน้ ตอนการหมักดินใช้
ระยะเวลาการหมัก 2 วันต่อดิน 400 กิโลกรัม ทาให้มี
ความจ าเป็ นที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เนื้ อ ที่ ห มั ก ดิ น ได้ 600
กิโลกรัม หรือเพิม่ บ่อหมักอีก 2 บ่อทาให้ลดระยะเวลา
การหมักดิน (4,500 กิโลกรัม) จาก 22.5 วัน เหลือ 15
วัน
4. จากการดาเนิ นการปรับปรุง ค่าประสิทธิภาพ
โดยรวมของเครื่องจักร (OEE) และการสร้างผังสายธาร
คุณค่า แห่ง อนาคตด้วยการปรับปรุ งประสิท ธิภาพการ
ผลิตลดระยะเวลานาการผลิต (Product Lead time)
โดยรวมจาก 40 วัน เหลือ 31 วัน สามารถประหยัด
ค่าแรงงาน เท่ากับ 8,000 บาทต่อรอบการผลิต แสดงใน
ผังสายธารคุณค่าแห่งอนาคตรูปที่ 8
ในการเสนอแนะจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. โรงงานกรณีศกึ ษาควรมีการปรับปรุงการผลิต
เพิม่ เติม เช่น การจัดสมดุลสายการผลิต การปรับเรียบ
งานให้ เ ท่ า กัน การแยกกิ จ กรรมที่ มี คุ ณ ค่ า (Value
added) กิจกรรมทีไ่ ม่มคี ุณค่าออก (Non-Value added)
จากขัน้ ตอนการผลิต และการลดจานวนชิ้นงานระหว่าง
ทา (Work in Process)
2. โรงงานกรณีศกึ ษาควรเพิม่ ระบบการควบคุมด้วย
สายตา (Visual control) เพื่อเป็ นการสร้างเครื่องมือเพื่อ
ช่ ว ยในการแสดงให้ พ นั ก งานที่ ท างานได้ ท ราบถึ ง
เป้าหมายต่างๆ รวมถึงทราบสถานะของสิง่ ใดสิง่ หนึ่งที่
ต้องการจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการควบคุม คุณภาพ
จากการตรวจสอบของแผนกคุณภาพ โดยใช้แถบสีต่างๆ
เป็ นตัวแสดงสถานะในการเตือน

ตารางที่ 2 เวลาเครื่องจักรหยุด (เครื่องบดดิน) ก่อนและ
หลังปรับปรุง

Downtime
Losses

เวลารวม (นาที)
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
58
34

ตารางที่ 3 แผนการบารุงรักษาตามระยะเวลาของเครื่องจักรและ
แผนการบารุงรักษาเชิงป้องกัน
รายการ

1.ใบมีด

2. ลูกปืน

3. มอเตอร์
4. โซ่/
สายพาน

แผนการบารุงรักษาตาม
ระยะเวลา
วิธกี ารปฏิบตั ิ
ระยะเวลา
ตัง้ ศูนย์และ
ก่อนการ
ทาความ
ทางาน
สะอาด
ตรวจสอบ
ก่อนการ
หรืออัด
ทางาน
จาระบี
ตรวจสอบ
ทุกวัน
ตรวจสอบและ
ทาความ
สะอาด

ทุกวัน

แผนการบารุงรักษาเชิงป้องกัน
วิธกี ารปฏิบตั ิ
ตรวจสอบ
หรือเปลีย่ น

ระยะเวลา
ทุกๆ 500
กิโลกรัม

เปลีย่ น

ทุกๆ 500
กิโลกรัม

ตรวจสอบและ
ซ่อมบารุง

ทุกๆ 400
กิโลกรัม
ทุกๆ 6
เดือน

เปลีย่ น

เมื่อ ด าเนิ น การแก้ ไ ขเวลาเครื่อ งจัก รหยุ ด ตามแผนการ
บ ารุ ง รัก ษา ส่ ง ผลให้ ค่ า ประสิท ธิภ าพโดยรวมของเครื่อ งจัก ร
เพิม่ ขึน้ 21% ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่า OEE เครือ่ งบดดินก่อนและหลังปรับปรุง
ค่า OEE
A
P
Q
OEE

ก่อนปรับปรุง
71.59
80.95
92.86
53.88

หลังปรับปรุง
80.13
86.32
94.40
65.26

5. สรุปผลการดาเนิ นการและข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตครกดินเผา พบว่า
ปญั หาที่พบเป็ นเรื่องของความไม่ต่ อเนื่อ งในการผลิต
และระยะเวลาการผลิตที่ยาวนาน จากการดาเนินการ
ปรับปรุงสามารถสรุปได้ดงั นี้
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3. โรงงานกรณีศกึ ษาควรดาเนินงานตามหลักไคเซ็น
(Kaizen) ทาให้พนักงานทุกๆ ระดับในกระบวนการผลิต
มีส่วนร่ว มในการวิเ คราะห์ปญั หาในกระบวนการผลิต
เป็ นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กรโดยทุกๆคนมี
1 ด

Measure of Operational Improvement a
Practical Analysis”. International Jornal of
Operations & Production Managerment, Vol.
19, No.1, pp. 55-78, 2000.

Production
Control

calling

Office

Customer
โ

ด
ล

หด
1,500

2 X Shifts

Lead time 2
Clay 6,000
Kg.

Raw Material

1

Store &
Shipping

3,000

4,500 Kg.

400 Kg .

3,000

C/T = 28.05
Raw Material

C/T = 316.8

C/T = 8.06

C/O = 0
No.of Operation 1

.

C/T = 7.03

C/T = 233

C/T = 172.8

C/O = 10

C/O = 20

C/O = 0

C/O = 0

No.of Operation 2

No.of Operation 2

No.of Operation 4

No.of Operation 1

No.of Machine 0

No.of Machine 2

No.of Machine 2

No.of Machine 4

No.of Machine 0

Available =28,800

Available =28,800

Available =28,800

Available =28,800

Available =28,800

Uptime =

Uptime = 75 %

Uptime = 80 %

Uptime = 93.12 %

Uptime =

C/O = 0
6
No.of Operation 1
6,000 Kg.
No.of Machine 1
Available =28,800
Uptime = 83 %
100%

100%

EPE = 1 month
1

2
28.05

11
316.8

1
8.06

1
7.03

3
233

6 days
172.8

Product Lead
times = 25
Cycle times =
765.74

รูปที่ 8 ผังสายธารคุณค่าแห่งอนาคต (Future State Value Stream
mapping)
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และสามารถนาความคิด
ไปสร้างเป็ นมาตรฐานในการทางาน
[4] M. Rojprapakorn, “Toyota Production System”,
Thai-Japan Technology Associate, 2007.
6. กิ ตติ กรรมประกาศ
[5]
S. Tangtivarat, “Implementation of lean
งานวิ จ ั ย นี้ ไ ด้ ร ั บ ทุ น สนั บ สนุ นจากสถาบั น วิ จ ั ย
concept to rubber – product production
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
process”, thesis, King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang, 2012.
7. เอกสารอ้างอิ ง
[6] N. Suntornnon, N. Siriwonpisarn and S.
[1] K. Jundaeng, “Production and Operation
Suthammanon, “Productivity Improvement in
Management”, Bangkok Vitti group, 2006.
Concrete Block Process”, Proceeding of the
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Networks, Pullman Hotel, Khonkaen, pp.177[3]
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กลุ่มที่ 6
Materials Engineering
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การศึกษาผลกระทบกระบวนการเซาะร่องด้วยลวดคาร์บอนและลวดไฟฟ้ าบน
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บทคัดย่อ
ปจั จุบนั ปญั หาด้านงานผลิตในอุตสาหกรรมด้านงานเชื่อมซ่อมแซมงานสเตนเลส จะต้องมีการเซาะร่องด้วยการ
เจียรนัย(Grinding) เพื่อทีเ่ อาส่วนทีม่ รี อยบกพร่องออกจากงานเชื่อมแล้วจึงเชื่อมซ่อมแซมตามมาตรฐานงานเชื่อม
รวมไปถึงงานทีต่ อ้ งทาการเชือ่ ม 2 ด้านนัน้ ก่อนทาการเชื่อมด้านที่ 2 จาเป็ นต้องมีการเจียรนัย(Grinding) ก่อนการ
เชื่อ ม ซึ่ง จะท าให้สูญเสียเวลาในการปฏิบ ัติง านและวัสดุส้นิ เปลือ งเป็ น อย่ า งมากและอาจจะส่ง ผลกระทบต่ อ
ตารางเวลาการส่งมอบงานในสถานการณ์เร่งด่วนได้ แต่การเซาะร่องด้วยลวดเก๊าจ์คาร์บอนบนวัสดุสเตนเลส นัน้
จะมีปญั หาเกีย่ วกับการแพร่ของธาตุคาร์บอนลงไปในเนื้อชิน้ งานทาให้ส่งผลต่อคุณสมบัตทิ างโลหะวิทยาซึง่ จะเกิด
การตกผลึกของโครเมี่ยมคาร์ไบด์ (Cr23C6) เมื่อได้รบั ความร้อนสูง แล้วเย็นตัวลงอย่างช้าๆจะทาให้โครเมี่ยม
แยกตัวออกจากเหล็กแล้วบางส่วนไปรวมตัวกับคาร์บอน และตกผลึกอยู่ตามขอบเกรนเป็ นโครเมี่ยมคาร์ไบด์
นาไปสู่การกัดกร่อนตามขอบเกรนได้ ดังนัน้ งานวิจยั ฉบับนี้ได้ทาการศึกษาการเซาะร่องด้วยลวดเก๊าจ์คาร์บอน
(ARC AIR CARBON GOUGING ) และการเซาะร่องด้วยลวดเซาะร่องไฟฟ้า (CHAMFER TRODE) บนวัสดุส
เตนเลส เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและการแพร่ของคาร์บอนลงไปในเนื้อวัสดุสเตนเลส ว่าลึกเท่าไรและทาให้
รูว้ ่าต้องเอาส่วนทีม่ กี ารปนเปื้ อนออกกีไ่ มครอนหลังจากผ่านการเซาะร่องด้วยวิธดี งั กล่าว โดยทดลองกับวัสดุ สเตน
เลสเกรด 304 หนา 20 มิลเิ มตร เซาะร่องด้วยลวดคาร์บอน (ARC AIR CARBON GOUGING) และด้วยลวดเซาะ
ร่องไฟฟ้า (CHAMFER TRODE) ขนาด 4 มิลลิเมตร โดยปรับกระแสไฟฟ้าเป็ น 3 ช่วงคือ 110A, 208A และ 330A
ซึง่ เป็ นช่วงกระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้งานปกติ โดยทาการทดลองซ้า 3 ครัง้ ในแต่และช่วงกระแสไฟฟ้า ความเร็วและองศา
ลวดถูกควบคุมด้วยช่างเชื่อมตามสภาพหน้างานจริง หลังจากนัน้ นาชิน้ งานไปขัดดูโครงสร้างและนาไปวิเคราะห์
ส่องกราดตามแนวเส้นเพื่อจับธาตุคาร์บอน ( Carbon Line Scan) ด้วยเครื่อง SEM-QUANTA จากการทดลอง
พบว่าการใช้ลวดเซาะร่องคาร์บอนจะมีการแพร่ของธาตุคาร์บอนลงไปในเนื้อวัสดุโดยจะเห็นเป็ นแถบสีทบึ ตามขอบ
ชิน้ งาน มีความลึกประมาณ 3-8 ไมครอน เช่นกันผลการทดลองด้วยลวดเซาะร่องไฟฟ้าจะพบบริเวณโครงสร้าง
เป็ น 3 บริเวณคือ 1. ชัน้ ทีม่ กี ารปนเปื้ อนจากลวดเซาะร่อง 2. บริเวณกระทบร้อนซึง่ มีโครงสร้างเกรนละเอียด 3.
บริเวณเนื้อวัสดุสเตนเลสปกติ ดังนัน้ กระแสไฟฟ้าจึงมีผลต่อความลึกของการแพร่ของธาตุคาร์บอนลงไปในเนื้อวัสดุ
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และมีผลต่อความกว้างของบริเวณกระทบร้อน เมื่อกระแสไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ จะทาให้มแี นวโน้มของการแพร่คาร์บอนที่
ลึกขึน้ และขนาดบริเวณกระทบร้อนจะกว้างขึน้ เช่นเดียวกัน
คาหลัก สเตนเลส การแพร่คาร์บอน เซาะร่อง
Abstract
In stainless welding industry, there is a problem during production cycle dealing with repairing finished
stainless defects. Hence, grinding is applied in order to remove defects from the work piece and then
weld and repair with welding measures. Another problem is with two-sided welding which second to-bewelded-side is to be undergone grinding procedure before being welded. This procedure can be time
consuming and waste a lot of materials. As a result, the product submission date may be delayed.
However, arc air carbon gouging on stainless can cause carbon contamination on to the product which
will result in the crystallization of Cr23C6. When the product is highly heated, and being cooled down
slowly, Chromium will be separated from the metal, and then combine with carbon. The result is Cr23C6
crystals on the edge of grain boundary which can be erosive.
This research is to study arc air carbon gouging and chamfertrode on stainless in order to analyze the
Micro structure and the depth of carbon diffusion so that we know how to calculate the contaminated
portion which is to be removed using the stated method. The study is conducted using 20 mm thick 304
stainless which is undergone arc air carbon gouging and chamfertrode with the size of 4 mm. The levels
of current used are 110 A, 208 A, and 330 A which are the normal current range used in the industrials.
The speed and angles of the wires are controlled by the welder in actual circumstance. The work pieces
are then grinned. The finished work pieces are analyzed using Carbon Line Scan with SEMQuanta. The experiments show that arc air carbon gouging allows carbon diffusion on material resulting
in thick edge of 3-8 micron. Moreover, chamfertrode gives 3 results on each part of work piece: 1. a layer
which is contaminated from gouging 2. Heat effected Zone which has fine grain structure, and 3. The
normal stainless texture (Base Metal). Hence, current is a reason for the depth of carbon diffusion on to
stainless material, and also the width of Heat Effected Zone (HAZ). When the current is increase, the
depth of carbon diffusion and width of Heat Effected Zone (HAZ) are also larger.
Keywords: Stainless, Carbon diffusion, Arc Air Gouging, Chemfertrod
1. บทนา
กระบวนการเซาะร่องด้วยลวดเก๊าจ์คาร์บอน (ARC
AIR CARBON GOUGING) เป็ นทีร่ จู้ กั กันในงานเชื่อม
และการผลิตโครงสร้างเหล็ก ของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมิ
คัล งานก่อสร้างโรงแยกแก๊ส งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า งาน
ก่ อ สร้า งแท่ น ขุ ด เจาะน้ า มัน เป็ น ต้ น โดยการอาร์ค จะ
เกิดขึน้ ที่ปลายระหว่างแท่งคาร์บอนกับชิ้นงานจึงทาให้
เนื้อโลหะหลอมละลาย และถูกเปา่ ออกด้วยแรงดันอากาศ
จากเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)ก็จะเกิดเป็ นร่อง
ซึ่ง เป็ น กระบวนการใช้ก ับ เครื่อ งเชื่อ มไฟฟ้ าทัว่ ไปและ

ประหยัดเวลาในการทางาน แต่ไม่เหมาะกับการใช้งานบน
วัสดุสเตนเลสจากแท่งคาร์บอนจะมีส่วนประกอบคาร์บอน
เป็ น หลัก ท าให้เ กิด การตกผลึก ของโครเมี่ย มคาร์ไ บด์
(Cr23C6) เนื่องจากเหล็กกล้าสเตนเลสในกลุ่มนี้ทอ่ี ุณภูมิ
ปกติเ ป็ น โครงออสเทนไนท์ ซึ่ง ไม่ เ สถีย รที่อุ ณภู มิห้อ ง
เมื่อได้รบั ความร้อนสูงแล้วเย็นตัวลงอย่างช้าๆ จะทาให้
โครเมีย่ มแยกตัวออกจากเหล็กแล้วบางส่วนไปรวมตัวกับ
คาร์บอน และตกผลึกอยู่ตามขอบเกรนเป็ นโครเมี่ยมคาร์
ไบด์ น าไปสู่ก ารกัด กร่ อ นตามขอบเกรน โดยทัว่ ไปใน
วงการอุตสาหกรรมการผลิตและงานก่อสร้างจะทาการ
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เซาะร่ อ งโดยเอาเนื้ อ โลหะออกด้ว ยเครื่อ งหิน เจีย ซึ่ง
เสียเวลาและสิน้ เปลืองทรัพยากร ซึง่ มีการศึกษาการแพร่
ของธาตุคาร์บอนลงไปในเนื้อวัสดุสะแตนเลส ซึง่ พลังงาน
ทีใ่ ช้ในการแพร่ของธาตุคาร์บอนในวัสดุสเตนเลสจากนัน้
ขึน้ อยู่กบั ปริมาณของธาตุโครเมีย่ ม [1]. สเตนเลส ในกลุ่ม
โครงสร้ า งออสเทนนิ ติ ก มีก ารตอบสนองต่ อ การเกิ ด
Carburizing มากกว่าสเตนเลสในกลุ่มของมีโครางสร้าง
แบบมาเทนสิตกิ ที่ อุณหภูมติ ่ า [2]. และการแพร่ของธาตุ
คาร์บอนและการ decarburizing มีส่วนสาคัญในการตก
ผลึก M23C6 and G-phase [3] จากการศึกษางานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องยังไม่ยงั มีการศึกษาเกีย่ วการเซาะร่องด้วยลวด
เก๊าจ์คาร์บอนบนวัสดุสเตนเลส ดังนัน้ งานวิจยั ฉบับนี้จึง
ได้ ท าการศึก ษาเกี่ย วกับ การเซาะร่ อ งด้ ว ยลวดเก๊ า จ์
คาร์บอน (ARC AIR CARBON GOUGING ) และการ
เซาะร่องด้วยลวดเซาะร่องไฟฟ้า (CHAMFER TRODE)
บนวั ส ดุ ส เตนเลสจากเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ วิ เ คราะห์
โครงสร้างจุลภาคและศึกษาการแพร่ของคาร์บอนลงไปใน
เนื้อวัสดุสเตนเลสจากว่าแพร่ลงลึกได้เท่าไรและต้องเอา
ส่วนทีม่ กี ารปนเปื้ อนออกกีไ่ มครอนหลังจากผ่านการเซาะ
ร่องด้วยวิธดี งั กล่าวมา

รูปที่ 1 การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการ
ทดลอง(http://www.thermal-mech.com/knowledge.php?id=
41&lang=en)
ตารางที่ 1 แสดงค่าส่วนผสมทางเคมีของวัสดุสเตนเลส
เกรด 304
element
C
Si
Mn
P
S
%
0.049 0.48 1.11 0.036
0.003
element
c
Cr
Mo
N
Cu
%
8.06 18.21 0.09 0.038
0.24

การทดลองเป็ นแบ่งสองชุดคือ 1. กระบวนการเซาะร่อง
ด้วยลวดเก๊าจ์คาร์บอน ขนาด 4 มิลลิเมตร โดยทดลองที่
กระแสไฟฟ้า 3 ค่าคือ 110A 208A และ 330A ซึง่ เป็ นช่วง
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานตามหน้ างานจริง ความเร็วในการ
เซาะร่องประมาน 2.8 มม/วินาทีและองศาจะถูกควบคุม
โดยช่างเชื่อมประมาณ 30 องศา โดยแต่ละกระแสไฟฟ้า
จะทาการทดลองซ้า 3 ครัง้ 2.กระบวนการเซาะร่องด้วย
ลวดเซาะร่องไฟฟ้าขนาด 4 มิลลิเมตร โดยทดลองที่
กระแสไฟฟ้า 3 ค่าเช่นกันคือ 110A 208A และ 330A ซึง่
เป็ น ช่ ว งกระแสไฟฟ้ าที่ใ ช้ ง านตามหน้ า งานจริง โดย
ความเร็วทีใ่ ช้ในการการเซาะร่องประมาน และ 5.44 มม/
วินาทีและองศาจะถูกควบคุมโดยช่างเชื่อมประมาณ 15
องศา โดยแต่ละกระแสไฟฟ้าจะทาการทดลองซ้า 3 ครัง้
เช่นกัน หลังจากทาการทดลองเสร็จแล้วทาการวัดขนาด
ร่องตามรูปที่ 2 แล้วนาชิน้ งานไปตัดขวางกับแนวเซาะร่อง
ตามรูปที่ 3 หลังจากนัน้ นาชิ้นงานทดสอบไปขัดละเอียด
และกัด กรดเพื่อ ท าการวิเ คราะห์โ ครงสร้า งจุ ลภาคและ
นาไปวิเคราะห์สอ่ งกราดตามแนวเส้นเพื่อจับธาตุคาร์บอน
ต่อไป

1. Experimental procedure
การทดลองนี้ได้ทาการเตรียมเครื่องมือและชิน้ งาน
ดังรูปที่ 1 ใช้ชน้ิ งานทดลอง (Work piece SS 304) เป็ น
วัสดุสแตนเลสเกรด 304 มีความกว้าง 279 มิลลิเมตร
ยาว 288 หนา 20 มิลลิเมตรมีอณ
ุ หภูมชิ น้ิ งานขณะ
ทดลอง 32 องศาเซลเซียสและส่วนผสมทางเคมีดงั ตาราง
ที่ 1 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (DC Welding Generator) โดย
ต่อหัวเก๊าจ์เข้ากับขัว้ บวก(Electrode Positive) และสาย
ั ่ ว้ ลบ ซึง่ ใช้ลวดเซาะร่องเก๊าจ์ขนาด 4
กราวด์กบั ฝงขั
มิลลิเมตร
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ทดลองที่ 2

รูปที่ 2 รูปภาพตัดขวางแสดงถึงวิธกี ารวัดขนาดร่องของ
ชิน้ งานทดลอง
รูปที่ 4 ชิน้ งานทดลองหลังจากผ่านกระบวนการ1. เซาะร่องด้วย
ลวดคาร์บอนทีก่ ระแสไฟฟ้า 110A, 208 A และ 330 A 2.เซาะร่อง
ด้วยลวดเซาะไฟฟ้าทีก่ ระแสไฟฟ้า 110A, 208 A และ 330 A
ตารางที่ 2 แสดงค่าการวัดความลึกและความกว้างของแนวร่อง
Arc Air
Chemfertrode
Gouging(Amp)
(Amp)
110 208 330 110 208 330
ความลึก
(มม)
3
4
5
1
4
6
ความกว้าง
(มม)
4
5
6
3
7
9

รูปที่ 3 ตัวอย่างชิน้ แสดงถึงทิศทางการตัดชิน้ งานเพือ่ นาไป
วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและวิเคราะห์ส่องกราดตามแนว
เส้น

จากการทดลองที่ 1 นาชิน้ งานทีไ่ ด้จากการตัดตามรูปที่ 3
นาไปขัดเพื่อดูโครงสร้างจุลภาคดังรูปที่ 5 จะพบจะพบ
เห็นโครงสร้างออสเทนนิติกซึ่ง เป็ นโครงสร้างปกติของ
วัสดุสแตนเลสเกรด 304 แต่จะเห็นขอบเป็ นแถบสีดาชัน้
บางๆกว่า 25ไมครอน ซึ่งน่ าจะเป็ นคาร์บอนส่วนเกิ นที่
ได้มาจากลวดเซาะร่องคาร์บอน

2. Results and discussions
ผลจากทดลองที่ 1 และ 2 จะได้ชน้ิ งานตามรูปที่ 4
แสดงให้เห็นว่าการทดลองที่ 1 การเซาะร่องด้วยลวดเก๊าจ์
คาร์บอนจะมีแนวค่อนข้างสม่าเสมอมากกว่าการทดลองที่
2 ด้วยการเซาะร่องด้วยลวดไฟฟ้า จากตารางที่ 2 ที่
กระแสไฟฟ้า 110A พบว่าการทดลองที่ 1 จะมีความลึก
และความกว้างมากกว่าทดลองที่ 2 เพราะว่าทีก่ ระแส
110A การเซาะร่องด้วยลวดคาร์บอนจะมีการอาร์คได้
สม่าเสมอมากกว่า และเมื่อเพิม่ กระแสไฟฟ้าขึน้ ไปที่ 208
A และ 330A จะพบว่าการทดลองที่ 2 จะมีความลึกและ
กว้างมากกว่าการทดลองที่ 1 เพราะขนาดความโตของ
ลวดเซาะร่องไฟฟ้ารวมกับขนาดของฟลักจะมี
๊ ขนาดทีโ่ ตก
ว่าขนาดของลวดเซาะร่องคาร์บอน แต่อย่างไรก็ตามการ
ทดลองที่ 1 จะมีแนวร่องทีค่ ่อนข้างสะอาดมากกว่าการ
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รูปที่ 7 การวิเคราะห์สอ่ งกราดตามแนวเส้นบนชิ้นงานการทดสอบ
จากการเซาะร่องด้วยลวดลวดคาร์บอน ก. กระแสไฟฟ้า 110 A ข.
กระแสไฟฟ้า 208 A และ ค. กระแสไฟฟ้า 330 A

รูปที่ 5 โครงสร้างทางจุลภาคทีไ่ ด้จากการเซาะร่องด้วย
ลวดคาร์บอนทีก่ ระแสไฟฟ้า 110A, 208A และ 330A
ตามลาดับ

ตารางที่ 3 แสดงค่าความลึกทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ส่องกราดตาม
แนวเส้น (line scan analysis) จากการทดลองที่ 1
ทดลองด้วยลวดคาร์บอน(ความลึกจาก
การวิเคราะห์สอ่ ง
ผิว ไมครอน)
กราดตามแนวเส้น
110A
208A
330A
คาร์บอน
3
5
8

จากการทดลองที่ 2 นาชิน้ งานทีไ่ ด้จากการตัดตามรูปที่ 3
น าไปขัด เพื่อ ดู โ ครงสร้า งจุ ล ภาคดัง รู ป ที่ 6 พบว่ า
โครงสร้างแบ่ งเป็ น 3 บริเวณ คือ 1. บริเวณที่มีก าร
ปนเปื้ อน(Contaminated Zone) จากลวดเซาะร่องไฟฟ้า
2. บริเวณกระทบร้อน (HAZ) ซึง่ มีขนาดเกรนทีล่ ะเอียด
ซึง่ เทียบกับบริเวณเนื้อโลหะ 3. บริเวณเนื้อโลหะสะแตส
เลสปกติ (Base metal)

จากการทดลองที่ 2 หลังจากวิเคราะห์ดโู ครงสร้างจุลภาค
การได้นาชิน้ งานไปทาการวิเคราะห์แบบส่องกราดตาม
แนวเส้น (line scan analysis) โดยจับธาตุคาร์บอนและ
ธาตุโครเมีย่ มได้ดงั รูปที่ 8 โดยค่าระดับความลึกดังตาราง
ที่ 4 พบว่าเมื่อเพิม่ กระแสไฟฟ้าจะทาให้ความกว้าง
บริเวณกระทบร้อนมีความกว้างมากขึน้ แต่บริเวณที่ 1
คือบริเวณทีม่ กี ารปนเปื้ อนจากฟลักจะแปรผกพั
๊
นคือเมื่อ
เพิม่ กระแสไฟฟ้าพืน้ ทีบ่ ริเวณนี้จะลดลงเนื่องจาก
กระแสไฟฟ้าทีส่ งู ขึน้ สามารถหลอมฟลักได้
๊ ดกี ว่าจึงทาให้
เหลือบริเวณนี้น้อยลงทีก่ ระไฟฟ้าสูงขึน้

รูปที่ 6 โครงสร้างทางจุลภาคทีไ่ ด้จากกระบวนเซาะร่อง
ด้วยลวดไฟฟ้าทีก่ ระแสไฟฟ้า 110A, 208A และ 330A
ตามลาดับ

จากการทดลองที่ 1 หลังจากวิเคราะห์ดูโครงสร้างจุลภาค
การได้นาชิ้นงานไปทาการวิเคราะห์แบบส่องกราดตาม
แนวเส้น (line scan analysis) โดยจับธาตุคาร์บอนและ
ธาตุโครเมี่ยมได้ดงั รูปที่ 7 วิเคราะห์ส่องกราดตามแนว
เส้นบนชิ้นงานการทดสอบที่ผ่านกระบวนเซาะร่องด้วย
ลวดคาร์บอนแสดงให้เห็นว่าเมื่อเพิม่ กระแสไฟฟ้าจะทาให้
การแพร่ของคาร์บอนลงไปได้ลึกขึน้ โดยวัดจากขอบดัง
ตารางที่ 3 และปริมาณของโครเมี่ยมจะแปรผกผันกับ
ปริมาณของคาร์บอนตามรูปที่ 7

รูปที่ 8 การวิเคราะห์สอ่ งกราดตามแนวเส้นบนชิน้ งาน
การทดสอบจากการเซาะร่องด้วยลวดไฟฟ้า ง.
กระแสไฟฟ้า 110 A จ. กระแสไฟฟ้า 208 A และ ฉ.
กระแสไฟฟ้า 330 A
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แตนเลสได้ โดยเอาเนื้อชัน้ บางๆที่ปนเปื้ อนคาร์บอนและ
ปนเปื้ อนจากฟลักของลวดเซาะร่
๊
องไฟฟ้าได้โดยเจียรออก
ซึง่ ทาให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรได้

ตารางที่ 4 แสดงค่าความลึกทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์สอ่ งกราดตาม
แนวเส้น (line scan analysis) จากการทดลองที่ 2
การวิเคราะห์สอ่ งกราด
ตามแนวเส้น
บริเวณที่ 1 มีการ
ปนเปื้อนจากฟลัก๊
บริเวณที่ 2 ผลกระทบ
ร้อน
ความลึกรวมจนถึง
บริเวณที่ 3 (บริเวณที่ 1
+ บริเวณที่ 2)

ทดลองด้วยลวดเซาะร่องไฟฟ้า
(ความลึก ไมครอน)
110A
208A 330A
112

100

20

46

70

90

158

170

110
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3. Conclusion
งานวิจยั ฉบับนี้ได้ทาการศึกษาการแพร่ของคาร์บอน
บนวัสดุสแตนเลสเกรด 304 ทีไ่ ด้มาจากการการทดลองที่
1 เซาะร่องด้วยลวดคาร์บอน (Arc Air Carbon Gouging)
และการทดลองที่ 2
เซาะร่ อ งด้ ว ยลวดไฟฟ้ า
(Chemfertrode )โดยทดลองทีก่ ระแสไฟฟ้า 110A, 208A
และ 330A
ผลลัพท์พบว่าการทดลองที่ 1 กระแสไฟฟ้ามีผลต่อการ
แพร่ ค าร์บอนลงไปในเนื้ อ วัสดุ สแตสเลสซึ่ง เมื่อ เพิ่ม ค่ า
กระแสไฟฟ้าจะทาให้การแพร่คาร์บอนลงไปในเนื้อวัสดุ
มากขึ้นและผลจากการวิเ คราะห์โครงสร้างจุลภาคก็จ ะ
สังเกตุเห็นแถบสีดาเป็ นชัน้ บางๆ ตามขอบชิน้ งาน
การทดลองที่ 2 พบว่าการเซาะร่องโดยใช้ลวดไฟฟ้า
(Chemfertrode ) จะโครงสร้าง 3 บริเวณคือ 1. บริเวณที่
มีก ารปนเปื้ อ นจากฟลัก๊ ของลวดเซาะร่ อ งไฟฟ้ า 2.
บริเ วณเกรนละเอีย ดเป็ น บริเ วณที่มีผ ลกระทบร้อ น 3.
บริ เ วณโครงสร้ า งเนื้ อ วัส ดุ ป กติ (ออสเทนนิ ติ ก ) ซึ่ ง
กระแสไฟฟ้ าจะท าให้ พ้ืน ที่แ ต่ ล ะบริเ วณแตกต่ า งกัน
บริเวณที่ 1 ลดลงและบริเวณที่ 2 เพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่ม
กระแสไฟฟ้ า การทดลองนี้ส ามารถน าค่า ที่ได้จ ากการ
ทดลองไปประยุ ก ต์ใ ช้ก ับ การน ากระบวนเซาะร่อ งด้ว ย
ลวดคาร์บอนและการเซาะร่องด้ว ยลวดไฟฟ้ากับวัสดุ ส
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ที่มีโครงสร้างร่างแหโดยการวิ เคราะห์ทางสถิ ติ
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บทคัดย่อ
การศึกษาสมบัติทางกลของพอลิเอทีลนี ชนิดนากลับมาใช้ใหม่ด้วยเทคนิคการเชื่อมขวางสายโซ่ให้มโี ครงสร้าง
ร่างแห เป็ นการใช้วธิ ที างสถิตเิ พื่อวิเคราะห์และศึกษาอิทธิพลของปริมาณสารควบคู่ไซเลนและระยะเวลาในการอบ
ไอน้า กระบวนการกราฟระหว่างพอลิเอทีลนี ชนิดนากลับมาใช้ใหม่กบั สารควบคู่ใช้เครื่องอัดรีดแบบสกรูค่แู บบหมุน
ในทิศทางเดียวกัน การเตรียมชิน้ งานทดสอบสมบัตโิ ดยกระบวนการกดอัดร้อน หลังจากนัน้ นาชิน้ งานทดสอบใส่ใน
ตูอ้ บไอน้าในเวลาทีต่ ่างกัน การทดสอบสมบัตไิ ด้แก่ สมบัตคิ วามต้านทานแรงดึง, สมบัตติ า้ นทานแรงกระแทก และ
อัตราการหลอมไหลของพอลิเอทีลนี ชนิดนากลับมาใช้ใหม่ทม่ี โี ครงสร้างร่างแห จากผลการทดลองพบว่าค่าความ
ต้านทานแรงดึงเพิม่ ขึน้ แต่ค่าโมดูลสั ความยืดหยุ่นและเปอร์เซ็นการยืดตัวของพอลิเอทีลนี ชนิดนากลับมาใช้ใหม่ท่ี
มีโครงสร้างร่างแหมีแนวโน้ม ลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณสารควบคู่และเวลาการอบไอน้ า ค่าความต้านทานต่ อแรง
กระแทกสูงขึน้ อย่างมากเมื่อเพิม่ ปริมาณสารควบคู่แต่เมื่อเพิม่ เวลาการอบไอน้ าค่าความต้านทานต่อแรงกระแทก
ต่าลงเล็กน้อย อัตราการหลอมไหลมีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิม่ ปริมาณสารควบคู่และเวลาในการอบไอน้ า ซึ่ งจากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติพบว่า ตัวแปรทัง้ สองนี้ส่งผลต่ อสมบัติของพอลิเอทีลีนชนิดนากลับมาใช้ใหม่
อย่างมีนยั สาคัญ และเมื่อเปรียบเทียบสมบัตกิ บั พอลิเอทีลนี ทีเ่ ป็ นเม็ดใหม่พบว่าพอลิเอทีลนี ชนิดนากลับมาใช้ใหม่
ที่มโี ครงสร้างร่างแหมีค่าความต้านทานแรงดึงและค่าความต้านทานต่อแรงกระแทกใกล้เคียงกัน แต่ค่าโมดูลสั
ความยืดหยุ่นและเปอร์เซ็นการยืดตัวยังต่ากว่าเม็ดใหม่
คาหลัก พอลิเอทีลนี ชนิดนากลับมาใช้ใหม่, การเชื่อมขวางสายโซ่ให้มโี ครงสร้างร่างแห, สมบัตเิ ชิงกล
Abstract
This study aims at investigate the mechanical properties of Crosslinked Recycle-high density
polyethylene (Crosslinked R-HDPE) via Silane-moisture crosslink technique. Effect of silane crosslink
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agent content and moisture crosslink period on properties of Crosslinked R-HDPE was evaluate by
statistical analysis. R-HDPE/silane grafting prepared by melt compounding using a co-rotating twin screw
extruder, compression molded was used to prepared sample. Subsequently the samples were stored in
sauna incubation with difference period. Mechanical properties such Tensile strength, Young’s
Modulus, %elongation and Izod impact resistance was investigated. The results showed that tensile
strength slightly improved with decreasing in modulus and %elongation while increase silane content and
sauna period. Impact strength was significantly improved with adding silane, however R-HDPE crosslink
demonstrates brittle behavior with raise sauna period. Melt flow rate of R-HDPE crosslink was diminish
while increase silane content and sauna period. ANOVA test show that effect of silane content and
sauna period were significantly to properties of R-HDPE crosslink. Compared with virgin HDPE, R-HDPE
crosslink has superior in tensile strength and impact resistant but not for modulus and %elongation.
Keywords: Recycle-high density polyethylene, Silane-moisture crosslink, mechanical properties
1. บทนา
จากข้อ มู ล ของสานั ก งานเศรษฐกิจ อุ ต สาหกรรม
พบว่าในปี 2557 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติก และ
ดัช นี ส่ง สิน ค้า เพิ่ม ขึ้น เนื่ อ งจากความต้อ งการใช้บ รรจุ
ภัณฑ์พลาสติกสูงเพิม่ ขึน้ [1] โดยราคาของเม็ดพลาสติกมี
ความผันผวนตามสภาวะทางเศรษฐกิจและราคาน้ ามัน
ส่ ง ผลให้มีต้ น ทุ น การผลิต ที่สูง ขึ้น ท าให้แ ต่ ล ะองค์ก ร
แสวงหาวิธใี นการลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะวัตถุดบิ จึงมีการ
นาเม็ด พลาสติกที่ไ ด้จ ากการรีไซเคิลมาใช้เป็ น วัต ถุ ดิบ
เนื่ อ งจากเม็ด พลาสติ ก รีไ ซเคิล จะมีร าคาถู ก กว่ า เม็ด
พลาสติกใหม่[2] อีกทัง้ ในปจั จุบนั อุตสาหกรรมรีไซเคิลยัง
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการใช้
เม็ดพลาสติกรีไ ซเคิลยังเติบโตได้ดี เป็ นที่ต้อ งการของ
ตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ดปี ริมาณ
การใช้เ ม็ด พลาสติก รีไ ซเคิลผสมกับ เม็ด พลาสติก ใหม่
ส าหรับ การผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ มีส ัด ส่ ว นผสมที่เ หมาะสม
ประมาณร้อยละ 35 – 40[3] เนื่องจากหากมีการผสมเม็ด
พลาสติกรีไซเคิลทีม่ ากกว่านี้จะทาให้สมบัตทิ างกายภาพ
และสมบัตดิ า้ นการใช้งานลดลง
การเชื่อมขวางสายโซ่ของพอลิเอทิลนี (XLPE) เป็ น
กระบวนการทีส่ ร้างพันธะระหว่างโมเลกุลของพอลิเอทิลนี
ให้ เ ป็ น โครงข่ า ยสามมิ ติ ข นาดใหญ่ (3-Dimensional
macro-molecular structure) คล้า ยกัน กับ การเกิด
โครงข่ายของพอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมเซ็ตติ้ง ซึ่งเป็ นการ
เกิดโครงสร้างร่างแหภายในโมเลกุล การเชื่อมขวางสาย
โซ่พ อลิเมอร์เ พื่อ ให้เ กิด โคราสร้า งร่า งแหด้วยพันธะไซ

ลอกเซนมีกระบวนการทางเคมีอยู่สองขัน้ ตอน ในขัน้ ตอน
แรก คือขัน้ ตอนของทาปฏิกริ ยิ ากราฟท์ไซเลนกับสายโซ่
พอลิเมอร์ ขัน้ ต่อมาคือการเชื่อมขวางสายโซ่ของพอลิ
เมอร์ท่กี ราฟท์ด้วยไซเลนผ่านปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสด้วย
ความชืน้ ของน้ า โดยกระบวนการควบแน่ นก่อตัวขึน้ จาก
หมู่ไฮดรอกซิล (-OH) เชื่อมต่อกันโดยด้วยพันธะไซล๊อก
เซน (Si-O-Si) เป็ นโครงสร้างร่างแห โดยผลทีไ่ ด้จากการ
เชื่อมขวางสายโซ่ของพอลิเอทิลนี สามารถเพิม่ สมบัตทิ าง
กลบางประการได้แก่ สมบัตกิ ารต้านทานแรงดึง หรือการ
ใช้ง านที่อุ ณหภู มิสูง , ความต้ า นทานการคืบ สูง ขึ้น
ตลอดจนความทนทานต่อสารเคมีและตัวทาละลาย[4-5]
ซึ่ ง เทคนิ ค นี้ มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมได้ แ ก่
อุตสาหกรรมหุม้ ฉนวนสายไฟและสายไฟแรงสูง , ท่อน้ า
ระบบท่อน้ าร้อน หรือแม้กระทังวั
่ สดุประกอบของไม้และ
พลาสติก โดยจากการศึกษาพบว่าตัวแปรในกระบวนการ
เชื่อ มขวางสายโซ่ ข องพอลิเ อทิลีน ได้แ ก่ ปริม าณสาร
ควบคู่ไซเลนและ ระยะเวลาในการทาปฏิกริ ยิ าเชื่อมขวาง
สายโซ่ [6-8]
ดัง นั น้ ในการวิจ ัย นี้ จึง มุ่ ง เน้ น การปรับ ปรุ ง สมบัติ
เชิ ง กลของพลาสติ ก รี ไ ซเคิ ล โดยพลาสติ ก ที่ เ ลื อ ก
ท าการศึก ษาคือ พอลิเ อทีลีน ความหนาแน่ น สูง (Highdensity polyethylene, HDPE) ทีไ่ ด้จากการรีไซเคิลของ
ขวดพลาสติกบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยการปรับปรุงสมบัตขิ องพอลิ
เอที ลี น ความหนาแน่ นสู ง ที่ น ากลั บ มาใช้ ใ หม่ น้ี ใ ช้
กระบวนการเชื่อ มขวางสายโซ่ โ ดยไซเลนและไอน้ า
(Silane-Moisture Crosslink Technique) ซึง่ การวิจยั นี้
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เป็ นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อให้ทราบอิทธิพลของปริมาณ
สารไซเลนและระยะเวลาในการทาปฏิกิริ ยาเชื่อมขวาง
สายโซ่โดยกระบวนการอบไอน้ า เป็ นการใช้การวิเคราะห์
ทางสถิตเิ พื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว
ที่ส่งผลต่อสมบัติของพอลิเอทีลนี ความหนาแน่ นสูงที่นา
กลับมาใช้ใหม่

ระยะเวลาต่างๆ โดยตัวแปรทีท่ าการศึกษาคือปริมาณสาร
ควบคู่และระยะเวลาในการอบไอน้ าสามารถแสดงได้ดงั
ตารางที่ 1
2.3 การทดสอบสมบัติและการวิ เคราะห์ผล
การทดสอบสมบัตทิ างกลได้แก่ ความทนต่อแรงดึง
(Tensile strength) โมดูลัสความยืดหยุ่น (Tensile
Modulus) ร้อยละของการยืดตัว (%Elongation) ตาม
มาตรฐานการทดสอบ ASTM D638 Type I, การทดสอบ
ความต้ า นทานต่ อ แรงกระแทกแบบไอซอด (Impact
strength) ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D256, การ
ทดสอบสมบัติท างกายภาพโดยการทดสอบดัช นี ก าร
หลอมไหล (Melt flow index, MFI) ตามมาตรฐาน ASTM
D1238 ซึ่งผลการทดสอบทีไ่ ด้น้ีนามาวิเคราะห์เชิงสถิติ
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและสมบัตทิ างกลและ
สมบัตทิ างกายภาพของพอลิเอทีลนี ชนิดนากลับมาใช้ใหม่
ทีม่ โี ครงสร้างร่างแห

2. กระบวนการศึกษาวิ จยั
2.1 วัตถุดิบและสารเคมี
พอลิเอทีลีนความหนาแน่ นสูงที่นากลับ มาใช้ใหม่
ดัชนีการไหลที่ 0.29 กรัม/10นาที (ที1่ 90°C/2.16kg) จาก
บริษัทโคราชทีอาร์ซี พลาสติก จากัด สารริเริม่ ปฏิกริ ยิ า
ไดคิลมิลเปอร์ออกไซด์ สารควบคู่ปฏิกริ ยิ าชนิดไวนิลไซ
เลนและสารเสริมเสเถียรภาพจากบริษัท ออฟติโมลเทค
จากัด
2.2 การเตรียมชิ้ นงานทดสอบ
ตารางที่ 1 ตัวแปรทีท่ าการศึกษาในงานวิจยั นี้
ตัวแบบ
ทดลอง

ชือ่ สูตร

ปริมาณสาร
ไซเลน (phr)

1
2

r-HDPE/2/24
r-HDPE/2/72

2
2

ระยะเวลาอบ
ไอน้า
(ชัวโมง)
่
24
72

3

r-HDPE/5/24

5

24

4

r-HDPE/5/72

5

72

3 ผลการทดลอง
ผลการทดสอบดัชนีการหลอมไหล, ความทนต่อแรง
ดึง โมดูลสั ความยืดหยุ่น ร้อยละของการยืดตัวและความ
ต้านทานต่อแรงกระแทก สามารถแสดงได้ดงั นี้
ตารางที่ 2 ค่าอัตราการหลอมไหลในงานวิจยั นี้
ตัวแบบ
อัตราการหลอมไหล
ชือ่ สูตร
ทดลอง
(กรัม/10 นาที)
1
r-HDPE/2/24
0.213±0.009
2
r-HDPE/2/72
0.056±0.007

การเตรียมชิ้น งานทดสอบเริ่มต้นจากการนาเม็ด
พลาสติกพอลิเอทิลนี ความหนาแน่นสูงทีน่ ากลับมาใช้ใหม่
ผสมกับสารริเริม่ ปฏิกริ ยิ าไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์และสาร
เสริมเสเถียรภาพที่ 0.1 phr และเติมสารไวนิลไตรเมท
ทอกซีไ่ ซเลน (VTMS) ตามปริมาณทีก่ าหนด จากนัน้ เข้า
สู่กระบวนการกราฟ (grafting) ระหว่างพอลิเอทีลนี ชนิด
นากลับมาใช้ใหม่กบั สารควบคู่ ด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรู
คู่แบบหมุนในทิศทางเดียวกัน (co-rotating twin screw
extruder) ทีม่ ี L/D Ratio เท่ากับ 20 ใช้อุณหภูมใิ นการ
ผสม 180oC และตัดออกมาเป็ นเม็ด ต่อมาทาการขึน้ รูป
ชิน้ งานตามมาตรฐานการทดสอบสมบัตขิ อง ASTM ด้วย
กระบวนการกดอั ด ร้ อ น (Compression) ที่ อุ ณ หภู มิ
200oC และนาชิ้นงานที่ได้เข้าสู่กระบวนการเชื่อมขวาง
สายโซ่ (Crosslink) ในตู้อบไอน้ าที่อุณหภูมิ 70oC เป็ น

3

r-HDPE/5/24

0.080±0.005

4

r-HDPE/5/72

0.035±0.006

ตารางที่ 2 แสดงผลดัชนีการไหลที่เป็ นผลมาจาก
ปริม าณการใช้ ส ารควบคู่ แ ละเวลาในการอบไอน้ า ที่
สภาวะการทดสอบอุณหภูมิ 280oC และใช้น้ าหนักกดที่ 5
กิโ ลกรัม พบว่ า ดัช นี ก ารไหลของพอลิเ มอร์ล ดลงจาก
0.213 เป็ น 0.076 กรัม/10 นาทีเมื่อเพิม่ ปริมาณสารไซ
เลนเป็ น 5 phr และผลจากระยะเวลาการอบไปน้ า
แสดงผลในลักษณะเดียวกันคือ เมื่อเพิม่ เวลาการอบไปน้า
ทีม่ ากขึน้ ทาให้ดชั นีการหลอมไหลลดลงอย่างมาก โดยพอ
ลิเอทิลนี ทีน่ ากลับมาใช้ใหม่มดี ชั นีการไหลต่ าสุดที่ 0.030
669

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7สิงหาคม2558กรุงเทพฯ

กรัม/10 นาที เมื่อเติมสารไซเลนและผ่านกระบวนการอบ
ไอน้า 72 ชัวโมง
่
ผลการทดสอบค่ า ความต้า นทานแรงดึง สามารถ
แสดงได้ดงั รูปที่ 1 ความต้านทานแรงดึงของพอลิเอทิลนี
ความหนาแน่ นสูงชนิดนากลับมาใช้ใหม่มคี ่าสูงขึ้นทีละ
น้ อยเมื่อเพิ่มเวลาในการท าปฏิกิริยาเชื่อ มขวางสายโซ่
ด้วยการอบไอน้า และเมื่อเปรียบเทียบผลจากปริมาณการ
เติมสารไซเลนพบว่าสูตรทีเ่ ติมสารไซเลนที่ 5 phr มีค่า
ความต้านทานแรงดึงสูงกว่าสูตรทีเ่ ติมสารไซเลน 2 phr
เล็ก น้ อ ยในทุ ก ช่ว งเวลาของการอบไอน้ า และจากการ
ทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่าการเติมสารควบคู่ท่ี 5 phr และ
การอบไอน้ าที่ 3 วันทาให้มีค่าความต้านทานแรงดึงสูง
ทีส่ ดุ อยู่ท่ี 22.60 MPa

ยืดหยุ่นสูงกว่าสูตรทีใ่ ช้สารไซเลนในปริมาณ 5 phr ค่า
ความเหนียวหรือร้อยละของการยืดตัวของพอลิเอทิลีน
ชนิดความหนาแน่ นสูงที่นากลับมาใช้ใหม่ลดลงเมื่อเพิ่ม
เวลาในการทาปฏิกริ ิยาเชื่อมขวางสายโซ่ โดยสูตรที่ใช้
สารไวเลน 2 phr ลดลงจาก 283 เหลือ 233% และสูตรที่
ใช้สารไซเลน 5 phr ลดลงจาก 70 เหลือ 33% โดยสูตรที่
มีการเติมสารไซเลนที่ 5 phr มีการยืดตัวทีต่ ่ าอย่างมาก
เมื่อเทียบสูตรที่มีการเติมสารไซเลนที่ 2 phr ในทุก
ช่วงเวลาของการอบไอน้ า โดยสูตร r-HDPE/2/24 มีค่ า
การยืดตัวสูงสุดที่ 283.06% โดยผลการทดสอบค่าโมดูลสั
และร้อยละของการยืดตัวทีไ่ ด้จากการทดสอบแสดงดังรูป
ที่ 2 และ 3 ตามลาดับ
900

30.00
25.00
20.00

Tensile strength (MPa)
20.29

20.26
16.62

19.08

20.81

Tensile Modulus (Mpa)

800

21.31

700

22.60

632.18

592.78

600

552.55
500.97

518.37
432.46 405.20

500
400

15.00

300
200

10.00

100
0

5.00
0.00

รูปที่ 2 ค่าโมดูลสั ความยืดหยุ่น (MPa) ในงานวิจยั นี้
รูปที่ 1 ความต้านทานแรงดึง (MPa) ในงานวิจยั นี้
800.00

ค่าโมดูลสั ความยืดหยุ่นของพบว่าพอลิเอทิลนี ความ
หนาแน่ นสูงชนิดนากลับมาใช้ใหม่ทม่ี ปี ริมาณสารไซเลน
2 phr ทีผ่ ่านกระบวนการอบไอน้ า 24 ชัวโมงคื
่
อ 552.55
MPa เมื่อเพิม่ ระยะเวลาในการอบไอน้ าจนถึง 72 ชัวโมง
่
ค่าโมดูลสั ความหนืดหยุ่นลดเหลือ 518.37 MPa โดย
ลักษณะเช่นเดียวกันนี้แสดงในพอลิเอทิลนี ความหนาแน่ น
สูงชนิดนากลับมาใช้ใหม่ท่มี ีปริมาณสารไซเลน 5 phr
แสดงแนวโน้ ม ของค่า โมดูลสั ความยืดหยุ่น ที่ลดลงจาก
432.46 ถึง 405.20 MPa เมื่อใช้เวลาในการอบไอน้ ามาก
ขึน้ แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าโมดูลสั ความยืดหยุ่นทีเ่ กิดขึน้
ของพอลิเมอร์ท่เี ติมสารควบคู่ในปริมาณที่ต่างกันพบว่า
สูตรทีใ่ ช้สารไซเลนในปริมาณ 2 phr มีค่าโมดูลสั ความ

%Elongation
682.35

700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00

283.06

256.17
62.65

233.22
70.07
33.86

0.00

รูปที่ 3 ค่าร้อยละของการยืดตัว (%) ในงานวิจยั นี้
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ผลการทดสอบค่ า ความต้า นทานต่ อ แรงกระแทก
สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 3 พอลิเอทีลนี ความหนาแน่ นสูง
น ากลั บ ม าใ ช้ ใ ห ม่ ท่ี ผ่ านการเติ ม สา รไซเลนและ
กระบวนการอบไอน้ า ที่ร ะดับ ต่ า งๆ พบว่ า พอลิเ อทีลีน
ความหนาแน่นสูงนากลับมาใช้ใหม่ทม่ี กี ารเติมสารไซเลน
2 phr และ 5 phr มีค่าความต้านทานแรงกระแทกลดลง
เล็กน้ อย เมื่อเพิ่มเวลาการอบไอน้ าเป็ น 72 ชัวโมง
่
แต่
อย่างไรก็ตาม การเพิม่ ปริมาณไซเลนจาก 2 phr เป็ น 5
phr ทาให้พอลิเอทีลนี ความหนาแน่ นสูงนากลับมาใช้ใหม่
มีค่าความต้านทานแรงกระแทกสูงขึน้ อย่างมาก โดยสูตร
ทีม่ กี ารเติมสารไซเลน 5 phr และอบไอน้ า 24 ชัวโมงให้
่
ค่าความต้านทานแรงกระแทกสูงสุดที่ 18.48 kJ/m2

เนื่องจาก P-value ของระยะเวลาในการอบไอน้ ามีค่า
0.189 ซึง่ มากกว่า P-value ทีก่ าหนด

Impact sterngth (kJ/m2)

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนข้างต้นสามารถ
แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรปริมาณสารไซเลน (Silane
content) และระยะเวลาในการอบไอน้ า (Sauna Period)
ที่ส่งผลต่ อสมบัติท่ีได้โดยสมการถดถอย (Regression)
ดังนี้

25.0

20.00

18.48

20.0

ตารางที่ 3 แสดงค่า P-value จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนใน
งานวิจยั นี้
ปริมาณสาร
ระยะเวลาอบไอน้า
สมบัต/ิ ตัวแปร
ไซเลน (phr)
(ชัวโมง)
่
ดัชนีการไหล
0.000
0.000
0.010
ความทนต่อแรงดึง
0.001

16.90

15.0
10.0
5.0

โมดูลสั ความยืดหยุ่น

0.000

0.002

ร้อยละของการยืดตัว
ความต้านทานต่อแรง
กระแทก

0.000

0.001

0.000

0.189

7.26
4.27

MFI  0.287  0.0247 Silane Content ( phr )

3.82

 0.00215 Sauna Period ( hour )

1.75

0.0

STR  MPa  =17.0  0.696Silane Content ( phr )
 0.0298 Sauna Period ( hour )
MOD  MPa  =644  38.9Silane Content ( phr )

รูปที่ 4 ค่าความต้านทานต่อแรงกระแทกในงานวิจยั นี้

-0.640 Sauna Period ( hour )
% Elong  0439  68.7 Silane Content (phr)

4. การวิ เคราะห์ทางสถิ ติ
จากผลการทดสอบดัชนีการหลอมไหล, ความทน
ต่อแรงดึง โมดูลสั ความยืดหยุ่น ร้อยละของการยืดตัวและ
ความต้านทานต่อแรงกระแทกที่แสดงดังตารางที่ 2 นา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ที่ความ
เชื่อมัน่ 95% ( =0.05) โดยผลการค านวณค่า P-value
สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทัง้ สอง
ตัว แปรคือ ปริม าณสารไซเลนและเวลาในการอบไอน้ า
ส่ง ผลต่ อ ค่า ดัช นีก ารหลอมไหล, ความทนต่ อแรงดึง
โมดูลสั ความยืดหยุ่น และร้อยละของการยืดตัว เนื่องจาก
ค่าดังกล่าวมีค่า P-value น้อยกว่า 0.05 ส่วนสมบัตคิ วาม
ต้านทานต่อแรงกระแทกมีเพียงตัวแปรเดียวคือ ปริมาณ
สารไซเลนที่ส งผลต่ อ สมบัติด ัง กล่ า วอย่ า งมีนั ย ส าคัญ

 0.896 Sauna Period ( hour )

; R - Sq  81.1%
; R - Sq  97.3%

; R - Sq  98.5%

impact str  4.03  4.55Silane Content ( phr )
-0.0212 Sauna Period  hour 

; R - Sq  84.4%

; R - Sq  97.7%

จากสมการถดถอยทีแ่ สดงข้างต้นสามารถอธิบายได้
ว่า ระยะเวลาในการอบไอน้ าส่งผลต่อสมบัติทางกลและ
ทางกายภาพในเชิงลบ (Negative effect) นัน่ หมายความ
ได้ว่า หากให้เวลาในการอบไอน้ าที่สูงขึ้นทาให้ค่าดัช นี
การหลอมไหล, โมดูลสั ความยืดหยุ่น, ร้อยละของการยืด
ตัว และความต้านทานต่อแรงกระแทกลดลง ส่วนอิทธิพล
ของปริม าณสารไซเลนส่ง ผลต่ อ ค่ า ความทนต่ อ แรงดึง
และความต้านทานต่อแรงกระแทกในเชิงบวก (Positive
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effect) คือ เมื่อ เพิ่ม ปริม าณสารไซเลน ท าให้ส มบัติ
ดังกล่าวสูงขึน้
5. สรุปผลการวิ จยั
จากการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรใน
สร้า งพอลิเ อทีลีน ชนิ ด น ากลับ มาใช้ใ หม่ ท่ีมีโ ครงสร้า ง
ร่างแหด้วยเทคนิคกระบวนการเชื่อมขวางสายโซ่โดยไซ
เลนและไอน้า โดยผลการทดสอบสมบัตแิ ละการวิเคราะห์
ทางสถิติทาให้ทราบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อ
สมบัตทิ างกลและสมบัติทางกายภาพ สามารถสรุปได้ว่า
การเติมปริมาณสารไซเลนทีเ่ พิม่ ขึน้ และเวลาในการอบไอ
น้ าที่มากขึน้ ทาให้เกิดโครงสร้างร่างแหที่มากขึน้ ตามไป
ด้วย จึง ทาให้ดชั นีการไหลลดลงอย่า งมากหรือมีค วาม
หนืดที่สูงขึน้ [9] ส่งผลให้ความทนต่อแรงดึง และความ
ต้านทานต่อแรงกระแทกเพิม่ ขึ้น และเมื่อเกิดโครงสร้าง
ร่างแหที่สงู ขึน้ ทาให้ความเป็ นผลึกลดลงจึงทาให้โมดูลสั
ความยืดหยุ่นและการยืดตัวลดลงตามไปด้วย [10] และ
เมื่อเปรียบเทียบสมบัตกิ บั พอลิเอทีลนี ความหนาแน่ นสูง
ทีเ่ ป็ นเม็ดใหม่พบว่าพอลิเอทีลนี ชนิดนากลับมาใช้ใหม่ทม่ี ี
โครงสร้างร่างแหมีค่าความต้านทานแรงดึงและค่าความ
ต้านทานต่อแรงกระแทกใกล้เคียงกัน แต่ค่าโมดูลสั ความ
ยืดหยุ่นและเปอร์เซ็นการยืดตัวยังต่ากว่าเม็ดใหม่

(63) วันที่ 1 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557
[3] ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย, ปี '58 ตลาดเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
สดใส...ดัน มู ล ค่ า ตลาดพุ่ ง กว่ า ร้ อ ยละ 16.8 แตะ
ระดับสูงกว่า 27,000 ล้านบาท, กระแสทรรศน์ ปี ท่ี 20
ฉบับที่ 2567, 2557
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พอลิเอทิลนี ชนิดความหนาแน่ นสูงทีม่ โี รงสร้างร่างแห
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การพัฒนาโปรแกรมระบบเปิ ดเพื่อบันทึกข้อมูลและควบคุมเครื่องทดสอบแรงดึง
Development open source program to data logger and control
tensile testing machine
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการพัฒนาเครื่องทดสอบแรงดึงเพื่อการควบคุมการทางาน แสดงผลแบบตัวเลข
และแผนภูมิ รวมถึงบันทึกข้อมูลจากการวัดค่าแรงดึงทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทีก่ าลังทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดึง
ของวัสดุแบบเวลาจริง โดยใช้โปรแกรมระบบเปิ ด (Open source) ระบบเดิมเครื่องทดสอบแรงดึงที่ใช้ใน
ห้องปฏิบตั กิ ารเป็ นแบบควบคุมด้วยมือ ใช้โปรแกรมแบบ DOS ไม่สามารถแสดงผลในขณะวัดแรงดึงแบบเวลาจริง
ได้ โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยใช้โปรแกรม Processing เป็ นโปรแกรมจากห้องทดลอง MIT Media Lab ซึง่ เป็ นการ
กาหนดรูปแบบของการเขียนโค้ดหรือทีเ่ รียกว่า Sketch โดยอาศัยภาษา Java เป็ นพื้นฐาน สามารถใช้สร้างรูป
กราฟิ กหรือแบบมีปฏิสมั พันธ์ (Interactive) กับผูใ้ ช้ได้ได้ง่าย ส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เป็ นโครงการ
พัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR มีจุดเด่นในเรื่องของการใช้งานและการเรียนรูไ้ ด้ง่าย เนื่องจากมีคาสัง่
ต่างๆ ขึ้นมาสนับสนุ นการใช้งาน ด้วยรูปแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน มีราคาไม่แพง มี Bootloader ในตัว เพื่อให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ทางานได้ทนั ที สามารถติดต่ อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ผ่าน serial communication
(USB) ได้โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วย ในการทดสอบโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับเครื่องทดสอบแรงดึง ใช้ช้นิ งาน
ทดสอบคือโพลิเอทธิลนี ความหนาแน่ นต่ าเชิงเส้น (Linear Low Density Polyethylene : LLDPE) โดยเตรียม
specimen ตามมาตรฐานแบบ ASTM D 638 จากผลการทดสอบโปรแกรม พบว่าโปรแกรมดังกล่าวแสดงค่าแรงดึง
ทีเ่ กิดขึน้ แบบเวลาจริง บันทึกค่าแรงดึงขณะทาการทดสอบได้แบบต่อเนื่อง เปลีย่ นเวลาในการบันทึกข้อมูลได้ง่าย
และควบคุมการเคลื่อนทีข่ องคานบนให้ขน้ึ -ลงได้ ในการพัฒนานี้มตี น้ ทุนเพียง 2,000 บาทเท่านัน้
คาหลัก โปรแกรมระบบเปิ ด เครื่องทดสอบแรงดึง
Abstract
This research was aims at develops a tensile testing machine to control the operation, display numbers
and chart, record data from the tension that occurs during a test the tensile strength of the material in
real-time using by Open source. The tensile testing machine originally used in the laboratory is controlled
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by manual and used a DOS program. It can not be displayed while measuring the tension in real time.
Applications were developed using a program Processing by Laboratory MIT Media Lab, which determine
form of coding called Sketch using Java language, It can be used as the basis for creating graphics or
interactive, with easily available. The Arduino microcontroller is AVR microcontroller development projects
have been featured in the use and it is easy to learn. Since there are various commands more active
support with a style that is simple and cheap. The Arduino microcontrollers have Bootloader in order to
work immediately. It can interact with the PC using the serial communication (USB) without having to rely
on the equipment. The test programs were developed on a tensile testing machine. It is used specimen
which is Linear Low Density Polyethylene (LLDPE). And it was prepared to use for according to standard
ASTM D 638 specimen. The application is developed display the force of tension that occurs in real time
and keeps data from the tensile testing. Moreover, it could change time easily and control the movement
of the beam on the up - down. The development cost is 2,000 baht.
Keywords: open source, tensile testing machine
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มาออกมาน้อยมาก มีค่าแรงดันไฟฟ้าเป็ นมิลลิโวลต์ (mV)
จากรูปที่ 1 Load Cell ขนาด 500 kg ค่าแรงดันไฟฟ้า
(Rated Output) 2.03 mV/V และใช้แรงดันไฟฟ้า (Power
Supply) 10 V สาหรับป้อนให้ Load Cell

1. บทนา
เครื่องทดสอบแรงดึงเดิม [1] เป็ นเครื่องทีอ่ อกแบบ
เพื่ อ ใช้ ส าหรับ การศึ ก ษาสมบัติ ก ารต้ า นแรงดึ ง ของ
พลาสติกในห้องปฏิบตั ิการ ระบบการวัดแรงดึงโดยใช้
Load Cell ขนาด 1 kN ซึ่งเชื่อมส่งสัญญาณไปยัง
คอมพิ ว เตอร์ โ ดยอาศัย ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ บอร์
PIC18F4553 [4-5] และการทดสอบแรงดึงไม่สามารถ
ทราบค่าแรงดึงขณะที่ทาการทดสอบได้ (Real Time
Measurement of Tension) ตลอดจนค่าแรงทีว่ ดั ได้ไม่ได้
อยู่ใน File Excel ทาให้ไม่สะดวกในการใช้งานทีจ่ ะนา
ค่ า แรงที่ว ัด ได้ ไ ปประมวลผลหาค่ า ความต้ า นแรงดึ ง
(Tensile Strength ; Rm) ความเค้นคราก (Yield Stress ;
Re) เปอร์เซ็นต์การยืดตัว (Elongation ; A) ส่วนเครื่อง
ทดสอบแรงดึง [2-3] ทีใ่ ช้ PLC ในการควบคุมสังการและ
่
บันทึกข้อมูล สามารถใช้ได้ดแี ต่มรี าคาสูง ในการสืบค้น
เ พื่ อ แ ก้ ป ัญ ห า ดั ง ก ล่ า ว พ บ ว่ า ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
Processing [6-7] คู่กบั บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino [8-9] รุ่น UNO มีความเหมาะสมในการนามาใช้
งานแทนไมโครคอนโทรลเลอร์เดิม

รูปที่ 1 Load Cell

2.2 ชุดขยายแรงดันไฟฟ้ า
หาก Load Cell (จากรูปที่ 1) รับแรงกดแรงดึง
(Tension Force) หรือแรงกด (Compression Force)ที่
500 kg แรงดันไฟฟ้าสูงสุดทีอ่ อกมาจาก Load Cell มีค่า
20.3 mV ซึ่งค่าแรงดันไฟฟ้าดังกล่าวไม่สามารถที่จะ
นาไปต่อเชื่อมกับชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ได้
จาเป็ น ต้องขยายแรงดัน ไฟฟ้ าต้องขยาย แรงดันไฟฟ้ า
เป็ น 0 – 5 V โดยการใช้ IC เบอร์OP07CP เป็ นชุดขยาย
แรงดัน ดังรูปที่ 2

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 โปรแกรมระบบเปิ ด (Open source)
โปรแกรมระบบเปิ ด (Open source) คือการพัฒนา
ระบบใดระบบหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์ดว้ ยเงื่อนไขทีผ่ ู้
สร้างสรรค์หรือผูค้ ดิ ค้นไม่ถอื เอาสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวใน
การพัฒนาระบบนัน้ ๆ โดยจะไม่คดิ ค่าใช้จ่าย เจ้าของ
ซอฟต์แวร์จะอนุญาตให้ผใู้ ช้ตดิ ตัง้ และใช้งานได้อย่างไม่
จากัดทัง้ จานวน และรูปแบบการใช้งาน ไม่วา่ จะเป็ นการ
ใช้งานส่วนตัว ในเชิงการค้า หรือในองค์กร นอกจากนี้ยงั
อนุญาตและสนับสนุนให้เรียนรูท้ าความเข้าใจการทางาน
ของซอฟต์แวร์ โดยการเผยแพร่ตน้ ฉบับ (source code)
ของซอฟต์แวร์ออกมา และอนุญาตให้แก้ไขดัดแปลงตรง
ตามความต้องการของผูใ้ ช้งานได้

รูปที่ 2 วงจรขยายแรงดันไฟฟ้า

2.1 โหลดเซล (Load Cell)
เป็ นอุ ป กรณ์ วั ด ค่ า แรงดึ ง ที่ นิ ย มใช้ ก ั น อย่ า ง
แพร่ ห ลายในเครื่อ งทดสอบแรงดึง โดยทัว่ ไป ทัง้ นี้ ค่ า
สัญญาณแรงดันไฟฟ้า ทีอ่ อกมาจาก Load Cell จะเป็ น
สัญญาณ Analog ซึง่ มีค่าแรงดันไฟฟ้า (Rated Output)

2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์
ในการทดลองใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น
UNO ดังรูปที่ 3 “Arduino” เป็ นภาษาอิตาลีซง่ึ เป็ นชื่อของ
โครงการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR แบบ
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โปรแกรมระบบเปิ ด (Open source) มีจุดเด่นในเรื่องของ
ความง่ายในการเรียนรูแ้ ละใช้งาน เนื่องจากมีการออก
คาสังต่
่ างๆขึน้ มาสนับสนุนการใช้งาน การทางานเหมือน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ทวไป
ั ่ [4-5] รูปแบบคาสังที
่ ง่ ่ายไม่
ซับซ้อน รวมถึงมี bootloader เป็ น firmware จะทาหน้าที่
ช่วย upload data เข้าไปในไมโครคอนโทรลเลอร์

- ราคาไม่แพง เนื่องจากมี Source Code และวงจร แจก
ให้ฟรี สามารถต่อวงจรขึน้ มาใช้เองได้ รวมถึงมีการ
เปิ ดเผยวงจร Source code ทัง้ หมดทาให้สามารถนาไป
พัฒนาต่อยอดได้ดี ทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
- โปรแกรมทีใ่ ช้พฒ
ั นาของ Arduino สามารถรองรับการ
ทางานทัง้ Window, Linux และ Mac OS X
- รูปแบบคาสังง่
่ ายต่อการใช้งาน แต่กย็ งั คงความยืดหยุ่น
แต่สามารถนาไปใช้งานจริง
- โปรแกรมระบบเปิ ด (Open source) Arduino นัน้ เป็ น
รูปแบบ (Platform) ที่เปิ ดเผยวงจรและซอร์สโค้ดซึ่ง
สามารถสร้างหรือนาไปพัฒนาต่อได้
3.1 การเขียนโปรแกรม
ในการเขียนโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ใช้โปรแกรม
Processing และไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ทางาน
ร่วมกัน รับข้อมูลและสังงานผ่
่
านสาย USB ชุดหน้าจอสัง่
การและแสดงผล ประกอบด้วยปุม่ การทางานต่างๆ ดังรูป
ที่ 4 โดยแสดงผลเป็ นตัวเลข กราฟและบันทึกข้อมูลแบบ
เวลาจริง ปุ่ม Start เมื่อกดปุ่มนี้จะสังให้
่ มอเตอร์หมุนเพื่อ
ดึง ชิ้น งานทดสอบตัง้ แต่ เ ริ่ม ต้ น และบัน ทึก ค่ า แรงดึง ที่
เกิดขึ้น ปุ่ม Stop เมื่อกดปุ่มนี้จะหยุดการทางานของ
มอเตอร์ ปุม่ UP ใช้สาหรับเตรียมชิ้นงานทดสอบ เมื่อกด
ปุม่ นี้จะเลื่อนชุดคานบนขึน้ ปุ่ม DOWN ใช้สาหรับเตรียม
ชิ้น งานทดสอบ เมื่อกดปุ่ม นี้ จะเลื่อ นชุ ด คานบนลง ปุ่ม
100 mS เมื่อกดเลือกปุม่ นี้คอื เวลาในการบันทึกค่าแรงดึง
ทุกๆ 0.1 วินาที ปุ่ม 500 mS เมื่อกดเลือกปุ่มนี้คอื เวลา
ในการบันทึกค่าแรงดึงทุกๆ 0.5 วินาที ปุ่ม 1000 mS
เมื่อกดเลือกปุ่มนี้คอื เวลาในการบันทึกค่าแรงดึงทุกๆ 1
วินาที

รูปที่ 3 Arduino UNO

3. วิ ธีวิจยั
ในการวิจยั นี้เป็ นการพัฒนาโปรแกรมระบบเปิ ด
(Open source) เพื่อควบคุมการทางานและบันทึกข้อมูล
ค่าแรงดึงทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทีก่ าลังทดสอบหาค่าแรงดึงของ
วัสดุของเครื่องทดสอบแรงดึงผ่าน USB แบ่งออกเป็ นสอง
ส่วนคือ ส่วนทีห่ นึ่ง ใช้โปรแกรม Processing เป็ นภาษา
หนึ่ งที่ ใ ช้ ใ นการสอนพื้ น ฐานการเขี ย นโปรแกรม
Processing เป็ นโปรแกรมระบบเปิ ดจากห้องทดลอง MIT
Media Lab ในปี 2001 เป็ นการกาหนดรูปแบบของการ
เขียนโค้ดหรือที่เรียกว่า Sketch โดยอาศัยภาษา Java
เป็ นพื้นฐานแม้ว่าในประเทศไทยจะไม่เป็ นที่แพร่หลาย
มากนัก แต่ภาษา Processing มีขอ้ ดีคอื
- ใช้ได้กบั ระบบปฏิบตั กิ าร Windows, Linux, Mac OS X
เป็ นซอฟต์แวร์ประเภท โปรแกรมระบบเปิ ด (Open
source)
- สามารถใช้สร้างรูปกราฟิ กแบบ 2 และ 3 มิติ (2D และ
3D) หรือ การน าเสนอข้อ มู ล ในรู ป แบบต่ า งๆ (Data
Visualization)
- รองรับ การเขีย นโปรแกรมเชิง วัต ถุ (Object-oriented
Programming)
ส่วนทีส่ อง ใช้โปรแกรม Arduino IDE การเขียนโค้ด
อาศัยภาษา C เพื่อ upload data เข้าไปใน Arduino มี
ข้อดีดงั นี้

รูปที่ 4 หน้าจอสังการ
่
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3.2 ชุดต้นกาลัง
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (AC Motor) ขนาด 90 วัตต์
ต่อกับเกียร์ทดรอบ ในอัตราทดรอบ 1:300 ซึง่ ต่อไปขับ
บอลสกรูซง่ึ มีชุดแขนจับชิน้ งาน (Gripper) ติดตัง้ อยู่เพื่อ
เลื่อนขึน้ -ลงในแนวแกน สามารถปรับค่าความเร็วในการ
ดึงสาหรับวัสดุ ชนิดต่ างๆ ได้ โดยการปรับค่าความเร็ว
ของมอเตอร์ด้วยชุดปรับ Speed Control ในการวิจยั นี้
เลือกใช้ความเร็วในการดึงที่ 50 มม./นาที หรือ 0.833
มม./วินาที

แสดงในส่วนล่างของหน้าจอสังการดั
่
งรูปที่ 6

3.3 การเตรียม Specimen
ในการเตรียมชิน้ งานเพื่อใช้ทดสอบแรงดึง แสดงดัง
รูปที่ 5 ตามมาตรฐาน ASTM D 638 Type -I วัสดุทใ่ี ช้
ทดสอบคื อ โพลี เ อทธิ ลี น ความหนาแน่ น ต่ า เชิ ง เส้ น
(Linear Low Density Polyethylene: LLDPE) ซึง่ ได้จาก
การฉีดขึน้ รูป (Injection Molding)

เมื่อกดปุม่ Stop เพื่อหยุดการทางาน และตรวจสอบ
ค่าแรงทีถ่ ูกบันทึกไว้อยู่ใน File Excel พบว่าได้ผลดัง
ตารางที่ 1 ซึง่ ค่าแรงทีว่ ดั ได้มคี ่า 50 N ข้อมูลมีการบันทึก
ค่าทุกๆ 1 วินาที่

รูปที่ 6 แสดงการวัดค่าแรงดึง

ตารางที่ 1 การค่าแรงกับเวลา
Time
02:38:00:406
02:38:01:406
02:38:02:406
02:38:03:406
02:38:04:406
02:38:05:406
02:38:06:406
02:38:07:406
02:38:08:406
02:38:09:406
02:38:10:406
02:38:11:406
02:38:12:406
02:38:13:406
02:38:14:406
02:38:15:406
02:38:16:406
02:38:17:406
02:38:18:406
02:38:19:406

รูปที่ 5 ขนาดในเตรียม Specimen

4. ผลการทดลอง
4.1 การติ ดตัง้ กับเครือ่ งทดสอบแรงดึง
เมื่อติดตัง้ อุปกรณ์เข้ากับเครื่องทดสอบแรงดึง
เรียบร้อยแล้ว ในการทดสอบเบือ้ งต้นเป็ นการทดสอบการ
วัดค่าแรงกับเวลา โดยการเลือกให้บนั ทึกข้อมูลทุก 1
วินาที ในการทดลองแขวนมวลน้าหนัก 5 Kg ไว้กบั ชุดจับ
ชิน้ งาน (Gripper) จากนัน้ กดปุม่ START หากการเขียน
โปรแกรมและระบบการบันทึกข้อมูลถูกต้องจะได้ขอ้ มูลมี
วัดได้เป็ นค่าแรงดึงทีม่ หี น่วยเป็นนิวตัน (N) และเวลาการ
เก็บข้อมูลทุก 1 วินาทีซง่ึ อยูใ่ น File Excel ซึง่ ผลการ
ทดลองพบว่า ทีห่ น้าจอสังการ
่ ค่าแรงทีว่ ดั ได้ มีค่า 50 N
ซึง่ ค่าแรงทีแ่ สดงอยูใ่ นตาแหน่งทีด่ า้ นซ้ายมือมุมบน และ
มีค่าแรงทีว่ ดั ได้ในรูปแบบของกราฟแบบ Real Time

Force
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

4.2 การทดสอบดึงชิ้ นงานทดสอบจริง
เปิ ดโปรแกรม Tensile ขึน้ มา และเชื่อมต่อกับชุด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino นาชิ้นงานทดสอบจับยึด
ให้แน่นด้วยชุดจับชิน้ งาน (Gripper) ทีห่ น้าจอสังการเลื
่
อก
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4.3 การทดสอบแรงดึง LLDPE ซา้
การทดสอบแรงดึง LLDPE ใหม่ อีก 3 ครัง้ เพื่อ
หาค่าเฉลี่ยของ ค่าความต้านแรงดึง ค่าความเค้นคราก
และมีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวได้ผลการสอบดังตารางที่ 2

เวลา 1000 mS สาหรับการบันทึกข้อมูล เริม่ ทาการ
ทดสอบด้วยการกดปุม่ Start เมื่อชิน้ งานชิน้ ทดสอบถูกดึง
จนกระทังชิ
่ ้นงานทดสอบขาดให้กดปุ่ม Stop เพื่อหยุด
การทดสอบ ผลการทดลองพบว่า ทีห่ น้าจอสังการค่
่
าแรง
ดึงทีว่ ดั ได้จะเปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลาแบบ Real Time
เมื่อนา File Excel มาเขียนกราฟได้ดงั รูปที่ 7

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ของ ค่าความต้านแรงดึง ค่าความเค้นคราก
และมีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว
Sample (LLDPE)
ค่า
ค่าเฉลีย่
1
2
3
Rm (MPa)
9.69
9.18
9.23
9.36
Re (MPa)
8.10
7.58
8.07
7.91
A (%)
186.59
211.58
214.91
204.36

400

แรงดึง(N)

300
200
100
0

1
9
17
25
33
41
49
57
65
73
81
89
97
105
113

เวลาในการดึง(S)

จากตารางที่ 2 พบว่า LLDPE ที่ใช้ทดสอบจานวน 3
ตัวอย่าง มีค่าความต้านแรงดึงเฉลีย่ (Rm) 9.36 MPa มี
ค่าความเค้นคราก (Re) 7.91 MPa และมีค่าการยืดตัว
204.36 %

รูปที่ 7 ค่าแรงดึงกับระยะยืด

พบว่า ค่าแรงดึงสูงสุดมีค่า 378 N และใช้เวลาในการดึง
ตัง้ แต่เริม่ จนกระทังชิ
่ ้นงานขาด 113 วินาที ระยะยืดตัว
ก่ อ นขาด 92.46 มม.และค านวณหาการยืด ตัว ได้
186.92% เมื่อนามาเขียนเป็ นแผ่นภาพ Stress – Strain
Diagram จะได้ดงั รูปที่ 8 พบว่า LLDPE มีค่าความ
ต้านทานแรงดึงสูงสุดที่ 9.69 N/mm² (MPa) ความเค้น
คราก (0.2% Proof Stress) 8.10 N/mm² (MPa)

5. สรุป
ในการออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมระบบเปิ ด
(Open source) เพื่อควบคุมการทางานและบันทึกข้อมูล
จากการวัดค่าแรงดึงทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทีก่ าลังทดสอบหาค่า
ความต้านทานแรงดึงของวัสดุของเครื่องทดสอบแรงดึง
สามารถทางานได้อย่างดีผลทีไ่ ด้มคี ่าใกล้เคียงกับ Lloyd
Universal Testing รุ่น LR 50K โดยโปรแกรมระบบเปิ ด
(Open source) Processing เป็ นเครื่องมือที่ใช้สาหรับ
การพัฒ นาการเขีย นโปรแกรมในคอมพิว เตอร์ เมื่อ
ต้องการให้คอมพิวเตอร์ส่อื สารกับไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduino ผ่ านสาย USB โดย สังให้
่
Arduino เก็บ
รวบรวมข้อมูลแล้วนามาแสดงผลทีค่ อมพิวเตอร์ในรูปของ
ข้อมูล ตัวเลขและกราฟแบบเวลาจริง รวมถึงบันทึกข้อมูล
ให้สามารถนามาคานวณได้ในภายหลัง การบันทึกค่าแรง
ดึงขณะทาการทดสอบได้แบบต่อเนื่อง ทาให้สะดวก ช่วย
ประเมินผลค่าความแข็งแรงของวัสดุขณะทาการทดลอง
นาผลค่าแรงดึงที่วดั ได้ซง่ึ อยู่ในรูปแบบของ File Excel
มาวิเคราะห์หาค่า Stress, Strain, Elongation ได้ใน
ภายหลัง ในการพัฒนานี้ใช้งบประมาณ 2,000 บาทและ
ไม่มลี ขิ สิทธิ ์ ในการทางาน สามารถแจกจ่ายให้นักพัฒนา
ทางานต่อได้

Stress (N/mm²)

12
10
8
6
4
2
0
0

50

100

150

200

Percentage Strain
รูปที่ 8 Stress – Strain Diagram ของ LLDPE
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เปรียบเทียบการทางานของเครื่องทดสอบความแข็งชนิ ด Deadweight กับ Load Cell ตาม
มาตรฐาน ASTM D785-03
Comparing the ASTM D785-03 Operation Between Deadweight and Load Cell Type
Hardness Testing Machine
มนตรี ผักกระโทก* และ ทัศนัย แสนพลพัฒน์
ห้องปฏิบตั กิ ารความแข็ง ฝา่ ยมาตรวิทยาเชิงกล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3/4-5 หมู่ท่ี 3 ต. คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 E-mail: montree@nimt.or.th*,
tassanai@nimt.or.th
Montree Pakkratoke* and Tassanai Sanponpute
Hardness Laboratory, Mechanical metrology department, National Institute of Metrology (Thailand)
3/4-5 Moo 3, Klong 5, Klong Luang, Pathumthani 12120, E-mail: montree@nimt.or.th*,
tassanai@nimt.or.th
บทคัดย่อ
การทดสอบความแข็งชนิด Rockwell หน่วย HRR เป็ นทีน่ ิยมใช้ในงานทดสอบความแข็งของพลาสติกทีม่ คี วาม
แข็งสูง งานวิจยั นี้พบว่าเครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell หน่วย HRR ชนิด dead weights และ ชนิด load cell
ให้ผลการวัดทีม่ คี วามต่างอย่างมีนยั สาคัญ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้คอื ต้องการศึกษาและหาสาเหตุของความ
คลาดเคลื่อนของผลการวัดจากเครื่องวัดความแข็งทัง้ สองชนิด โดยใช้เกณฑ์และวิธกี ารทวนสอบตามมาตรฐาน
ASTM D785-03 จากงานวิจยั พบสาเหตุของความคลาดเคลื่อนเชิงระบบนี้มาจากการไม่สามารถควบคุมจังหวะ
เวลา (testing cycle) ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการทดสอบของเครื่องทดสอบความแข็งชนิด load cell สาหรับงาน
ทดสอบทีม่ คี วามแข็งต่ากว่า 100HRR ได้ ทัง้ นี้เป็ นผลมาจากระยะจมของหัวกดในพลาสติกทีม่ ากกว่าในโลหะและ
ลักษณะสมบัตคิ วามคืบ (indentation creep) ของพลาสติกส่งผลให้จงั หวะเวลาในการทดสอบนานมากกว่า
ั ยดังกล่าวเป็ นเหตุให้เกิดความผิดพลาดของผลทดสอบความแข็งในชิน้ งานพลาสติก
มาตรฐานกาหนด ปจจั
คาหลัก การทดสอบความแข็ง Rockwell หน่วย HRR , ASTM D 785-03, indentation creep
Abstract
Rockwell hardness testing scale R (HRR) is one of various scales that can be test with plastic, especially
hard plastic. We have found the significant difference results between two types Rockwell hardness
testing machines, i.e. dead weights type and load cell type. The aims of this research are study and
explore source of error on plastic hardness test using Rockwell scale R. Machine verification and
experiment criteria are based on ASTM D 785-03. The experiment results showed that the load cell type
machine cannot control its testing cycle to conform the testing condition, i.e. preliminary force dwell time
(t0-1) is unusual longer than actual setup time for measurement range below 100HRR. Because
indentation creep on plastic materials is longer than metallic materials. That is directly effect to error of
measurement results on plastic hardness test.
Keywords: Rockwell hardness testing scale R (HRR), ASTM D 785-03, indentation creep
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1. บทนา
การทดสอบความแข็ง ของพลาสติก นัน้ นิ ย ม
ทดสอบด้วยหน่ วย Rockwell scale R ซึ่งทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO 2039-1 [1] หรือเทียบเคียงได้กบั
มาตรฐานการทดสอบ ASTM D 785-03 [2] อย่างไรก็
ตามการสอบเทียบเครื่องทดสอบ Rockwell hardness
tester สาหรับงาน plastic test นัน้ ไม่มไี ว้เป็ นมาตรฐาน
โดยตรงและในป จั จุ บ ัน ยัง ไม่ มี Certified reference
plastic block สาหรับถ่ายทอดความถูกต้องเพื่อการสอบ
กลั บ ได้ แ ต่ อ ย่ า งได อย่ า งไรก็ ต ามการสอบเที ย บ
Rockwell hardness tester scale R สาหรับงานโลหะ
ตามมาตรฐาน ASTM E 18-14 [3] ถูกใช้เป็ นแนว
ทางการสอบเทียบสาหรับงานทดสอบพลาสติก ถึงแม้จะมี
ข้อจากัดที่จะต้องใช้ certified reference block ทีม่ คี ่า
ความแข็งมากกว่า 110 HRR ก็ตาม เครื่องทดสอบความ
แข็งทีผ่ ่านการสอบเทียบตามมาตรฐาน ASTM E18 เมื่อ
ใช้ทดสอบพลาสติกทีม่ ชี ่วงใช้งาน 0 HRR ถึง 115 HRR
แล้วจะมีความถูกต้องอยู่ใน ±2 HRR ตามข้อกาหนดใน
มาตรฐาน ASTM D 785-03 หรือไม่นนั ้ เป็ นหัวข้อทีจ่ ะถูก
พิสจู น์ในการทดลองนี้ เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell
ชนิด deadweight และชนิด load cell ทีม่ ผี ลการทวน
สอบผ่านตามมาตรฐาน ASTM E 18 ในหน่ วย HRR ถูก
ใช้ในการทดลองเชิงเปรียบเทียบ ในขณะทีเ่ ครื่องทดสอบ
ความแข็ง ทัง้ สองใช้ ท ดลองวัด ความแข็ง ชิ้ น ทดสอบ
พลาสติกในช่วงความแข็ง 55 HRR ถึง 85 HRR นัน้
ปริม าณแรงทดสอบและจัง หวะเวลาถู ก ตรวจสอบและ
อธิบายผลการทดลอง

รูปที่ 1 เครือ่ งทดสอบความแข็งทัง้ สอง

มาตรฐาน ISO 2039-1 หรือ ASTM D 785-03 ได้
หลังจากนัน้ ทาการตัง้ ค่า (setup) เครื่องทดสอบให้เป็ นไป
ตามเงื่อนไขจังหวะการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D
785-03 แล้ววัดแรงกดและจังหวะการกดขณะที่ทาการ
ทดสอบชิน้ งานพลาสติกทีช่ ่วงความแข็ง 55 HRR ถึง 85
HRR ผลการวั ด ถู ก อธิ บ ายความถู ก ต้ อ งของเครื่ อ ง
ทดสอบ ในส่วนของความคลาดเคลื่อนของผลการทดสอบ
ชิ้นงานพลาสติกถูกอธิบายเชิงเปรียบเทียบระหว่างผล
การวัดทีไ่ ด้จากเครื่องทดสอบแบบ deadweight กับ load
cell นอกจากนัน้ ผลกระทบของเวลา tx ที่มตี ่อผลการ
ท ด ส อ บ ค ว า ม แ ข็ ง ไ ด้ ถู ก ท ด ล อ ง ห า แ ล ะ อ ธิ บ า ย
ความสัมพันธ์
3. ผลการทดลองและอภิ ปรายผล
3.1. ผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ASTM E18-14
จากการทา direct verification และ indirect
verification ตามมาตรฐาน ASTM E 18-14 ทีห่ น่ วย
ทดสอบ HRR พบว่าเครื่องทดสอบความแข็งทัง้ สอง
เครื่องมีความคลาดเคลื่อนของตัวแปรต้น อาทิ แรงกด
เบื้องต้น แรงกดทัง้ หมด ระยะจมของหัวกด จังหวะการ
กด และ ขนาดของหัว กด นั น้ เป็ น ไปตามมาตรฐาน
กาหนด ดังแสดงผลการทวนสอบในตารางที่ 1

2. ขัน้ ตอนการทดลอง
เครื่องทดสอบความแข็งแสดงดัง รูป ที่ 1 มี
โครงสร้างกาเนินแรงกดด้วย deadweight ยีห่ อ้ Mitutoyo
corp., model: ATK-F1000, s/n: 291028 และมี
โครงสร้า งก าเนิ ด แรงด้วย screw-press โดยวัด และ
ควบคุมแรงกดด้วย load cell ยีห่ ้อ Mitutoyo corp.,
model: HR-522, s/n: 100080812 ได้รบั การสอบเทียบ
ตามมาตรฐาน ASTM E 18-14 ผลการสอบเทียบแบบ
direct verification และ indirect verification ใช้ยนื ยัน
ความถูกต้องของเครื่องทดสอบทัง้ สองเครื่อง โดยปกติ
แล้ ว ในกรณี ท่ีผ ลการทวนสอบเป็ นไปตามมาตรฐาน
ดังกล่า ว เครื่องทดสอบนัน้ จะอนุ โ ลมให้ใช้ทดสอบตาม

ตารางที่ 1 ผลการทวนสอบเครือ่ งทดสอบความแข็งทัง้ สองเครือ่ ง
ตามมาตรฐาน ASTM E 18-14
HR-522
Parameters
Tolerance ATK-F1000
Minor load (± %error)
Major load (± %error)
t0-1 (s)
t1 (s)
Depth (error ± m)
Hardness value
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± 2.0%
± 0.75%
1 to 8
2 to 6
± 1m
±1.0 HRR

0.6 %
0.6 %
1.5 to 3.5
4 to 5
0.6 m
0.6 HRR

0.2 %
0.2 %
1.5 to 3.0
4 to 5
0.5 m
0.6 HRR
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3.2. ความสอดคล้องและการเป็ นไปตามกันของ
ข้อกาหนดมาตรฐาน ASTM E 18 และ ASTM D 78503
กล่าวได้ว่าเครื่องทดสอบความแข็งเชิงพาณิชย์
ทีส่ ามารถจัดหาได้นนั ้ ถูกผลิตและทวนสอบความถูกต้อง
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการทดสอบความแข็งของโลหะ
ISO 6508-2 หรือ ASTM E 18 เท่านัน้ การนาเครื่อง
ทดสอบดัง กล่ า วไปทดสอบงานพลาสติ ก จึง เป็ น การ
ประยุกต์ใช้เครื่องทดสอบทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐาน ASTM
E 18 ให้ปฏิบตั กิ ารทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 78503 เหตุ เ พราะข้อ ก าหนดที่สาคัญ ในการทวนสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D 785-03 มีความคล้ายคลึงกับ ASTM
E 18 อยู่หลายประการ ดังแสดงในตารางที่ 2

รูปที่ 2 กร๊าฟเปรียบเทียบข้อกาหนดจังหวะเวลา ตาม
มาตรฐาน ASTM E18-14 และ ASTM D785-03

การทวนสอบที่เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการทดสอบโลหะ
ASTM E 18 แล้ว ยอมรับว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการ
ทดสอบงานพลาสติกตามมาตรฐาน ASTM D 785-03
ด้วยดังเช่นเครื่องทดสอบความแข็งทัง้ สองเครื่องที่ใช้ใน
การทดลองครัง้ นี้ แต่ ข้อ ก าหนดของจัง หวะการกดมี
รายละเอีย ดที่แ ตกต่ า งกัน อยู่ ม าก และตามมาตรฐาน
ASTM E 18 นัน้ ไม่ได้ทาการทวนสอบจังหวะการกดที่
ช่วงใช้งานทดสอบพลาสติก 55 HRR ถึง 85 HRR
ตลอดจนเป็ นที่ย อมรับอย่างแพร่ หลายแล้วว่าเวลาการ
ทดสอบงานพลาสติกและความคืบ (creep) ของชิน้ งาน
พลาสติ ก ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ความถู ก ต้ อ งของผลการ
ทดสอบความแข็ง [4] ความถูกต้องจังหวะเวลากดทีช่ ่วง
ความแข็งของพลาสติกจึงถูกพิสจู น์ในหัวข้อต่อมา

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อกาหนดเครือ่ งทดสอบความแข็งตาม
มาตรฐาน ASTM E 18-14 และ ASTM D 785-03
ข้อกาหนด
ASTM E 18-14
ASTM D 785-03
Indenter (mm)
Minor load (kg)
Major load (kg)
t0-1 (s)

12.700±0.0025
10
60
1 to 8

12.700±0.0025
10
60
ไม่ระบุ

t1 (s)

2 to 6

ไม่ระบุ

tx (s)

ไม่ระบุ

15

ty (s)

ไม่ระบุ

15

±1.0 HRR

±2.0 HRR

Hardness Value

ข้อแตกต่างทีช่ ดั เจนของข้อกาหนดการทดสอบ
ความแข็งงานพลาสติกตามมาตรฐาน ASTM D 785-03
และทดสอบโลหะตามมาตรฐาน ASTM E 18 คือจังหวะ
การกด ดังแสดงดังกราฟในรูปที่ 2 การกดด้วยแรงกด
ทัง้ หมด (tx) และแรงกดเบือ้ งต้นหลังถอนแรงทัง้ หมดแล้ว
(ty) ในงานทดสอบชิน้ งานพลาสติกใช้เวลานานถึง 15
วินาที ในขณะทีง่ านทดสอบชิน้ งานโลหะใช้เวลา 1 ถึง 8
วินาที สาหรับการจ่ายแรงกดทัง้ หมด, (t0-1) 2 ถึง 6
วินาที สาหรับการคงค่าแรงกดทัง้ หมด, (t1) และ 0.2 ถึง
0.5 วินาที สาหรับการอ่านค่าความแข็งหลังจากการคืน
ตัวของวัสดุทดสอบ ( time for elastic recovery, tr)
เนื่องจากมีความสอดคล้องและเป็ นไปตามกัน
ของข้อกาหนดทัง้ สองมาตรฐานอยู่หลายประการ จึงถือ
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิว่าเครื่องทดสอบความแข็งที่ผ่าน

3.3. การทวนสอบทางตรง (direct verification) ตาม
มาตรฐาน ASTM D 785-03
เครื่องทดสอบความแข็งทัง้ สองถูกตัง้ ค่า (setup)
ให้มเี งื่อนไขการทดสอบตาม ASTM D 785-03 หลังจาก
นัน้ วัดแรงกดและจังหวะกดขณะทดสอบชิน้ งานพลาสติก
ระบบการวัดแรงกดและจังหวะการกดแสดงดังรูปที่ 3
เนื่องจากเครื่องทดสอบความแข็งผลิตมาเพื่อการทดสอบ
ตารางที่ 3 ผลการวัดแรงกดขณะทดสอบชิน้ งานพลาสติก
Parameters
Dead weight type Load cell type
F0 (kg)
10.06
10.02
F (kg)
60.36
60.12
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จากผลการทดลองดังกล่าวพบว่าเครื่องทดสอบ
ความแข็งชนิด deadweight มีป ริมาณแรงกด 10kgf
±0.54% และ 60kgf ±0.63% สาหรับแรงกดเริม่ ต้น
(preliminary test force, F0) และแรงกดทัง้ หมด (total
test force, F) จังหวะเวลาการกดด้วยแรงกดทัง้ หมด (tx)
วัดได้ 14.75 วินาที และแรงกดเบือ้ งต้นหลังถอนแรงทัง้
หมดแล้ว (ty) วัดได้ท่ี 15.2 วิน าที ซึ่ง ถู กต้องตาม
มาตรฐาน ASTM D 785-03 กาหนด
ในขณะที่เครื่องทดสอบความแข็งชนิด Load
cell มีปริมาณแรงกด 10kgf ±0.19% และ 60kgf ±0.21%
สาหรับ F0 และ F ถูกต้องตามมาตรฐาน ASTM D 78503 กาหนด แต่มจี งั หวะการกดนานกว่ามาตรฐานการกด
อยู่ 26.53 วินาที สาหรับ tx และ 25.25 วินาที สาหรับ ty
นอกจากนั น้ ยัง พบว่ า ปริม าณความคลาดเคลื่อ นของ
จัง หวะเวลาสัม พัน ธ์ ก ับ ปริม าณความแข็ง ซึ่ง จัง หวะ
ทดสอบจะมีความคลาดเคลื่อนน้อยลงเมื่อทาการทดสอบ
ชิน้ งานทีม่ คี วามแข็งมากขึน้ ทีเ่ ป็ นเช่นนัน้ เนื่องจากเครื่อง
ทดสอบชนิด load cell ใช้เวลาในการจ่าย และเวลาถอน
แรงกด F1 นานกว่าเครื่องทดสอบชนิด deadweight
อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิง่ เวลาทีใ่ ช้ในช่วง 99% ถึง
100% ของ F1 ใช้เวลาถึง 6 ถึง 8 วินาที ดังแสดงในรูปที่
6(ก) และ 6(ข)
จากผลการทดลองอาจกล่ า วได้ ว่ า เครื่ อ ง
ทดสอบความแข็งชนิด load cell ไม่สามารถรักษาจังหวะ
การกดให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ได้ เมื่อนามาใช้
ทดสอบชิ้นงานพลาสติก และค่าคลาดเคลื่อนดังกล่าวมี
ปริ ม าณเป็ น สัด ส่ ว นตามปริ ม าณความแข็ง ที่ ท าการ
ทดสอบ เนื่ อ งจากพลาสติ ก มีร ะยะจมในการทดสอบ
มากกว่าโลหะ ซึง่ ระยะจมทีม่ ากกว่าย่อมต้องใช้เวลาจ่าย
หรือถอนแรงกดนานกว่า และใช้เวลาควบคุมแรงกดให้
เข้าสูค่ าสังในช่
่ วง 99% ถึง 100% ของ F1 นานกว่าเครื่อง
deadweight
เป็ น ไปตามลัก ษณะสมบัติ ค วามคื บ
(indentation creep) ของพลาสติกเอง

รูปที่ 3 ระบบการวัดแรงกดและจังหวะเวลาการกด

รูปที่ 4 จังหวะเวลาการกดทดสอบตามมาตรฐาน ASTM
D 785-03 ของเครื่องวัดความแข็งแบบ deadweight (ก)
และ load cell (ข), โดยเส้นทึบคือผลการวัดจาก ก้อน
ความแข็ง และเส้นประคือผลจากแผ่นพลาสติก

โลหะตามมาตรฐาน ASTM E 18 เป็ นหลัก จึงไม่
เอือ้ อานวยทีผ่ ใู้ ช้งานทัวไปจะสามารถตั
่
ง้ ค่าตามมาตรฐาน
ASTM D 785-03 ได้เอง ในการทดลองครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้
เครื่องมือที่ได้จดั ทาขึน้ ตัง้ ค่าจังหวะการกดขณะทดสอบ
ชิน้ งานมาตรฐาน certified reference hardness block
120 HRR ก่อนดาเนินการทวนสอบในช่วงการทดสอบ
พลาสติกผลการวัดแรงกดแสดงดังตารางที่ 3 และจังหวะ
การกดแสดงดังกราฟในรูปที่ 4(ก) และ 4(ข)
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(ก)

รูปที่ 7 ผลการเปรียบเทียบการทดสอบความแข็งในหน่ วย
HRR ของเครือ่ งวัดความแข็งทัง้ สองแบบ

(ข)

รูปที่ 6 แรงกด F1 ในช่วง 99% ถึง 100% ของเครือ่ งวัดความ
แข็งแบบ deadweight (ก) และ Load cell (ข), โดยเส้นทึบ
คือผลการวัดจาก ก้อนความแข็ง และเส้นประคือผลการวัด
จากแผ่นพลาสติก

รูปที่ 8 ค่าเบียงเบนของความแข็งที่จงั หวะการกด F1 ที่ 10
และ 20 วินาที

3.4. เปรียบเทียบผลการทดสอบชิ้ นงานพลาสติ ก
ผลเปรียบเทียบผลการทดสอบความแข็งหน่ วย
HRR ที่ไ ด้จ ากเครื่อ งทดสอบความแข็ง ชนิ ด Dead
weight และ load Cell ทีค่ วามแข็ง 55HRR, 60HRR, 85
HRR แสดงดังรูปที่ 7 ทีช่ น้ิ งานทดสอบ 110 HRR และ
120 HRR พบว่าเครื่องทดสอบความแข็งทัง้ สองให้
ผลทดสอบที่ใ กล้เ คีย งกัน แต่ ท่ีค วามแข็ง ต่ า กว่ า 100
HRR พบว่าเครื่องทดสอบความแข็งชนิด load cell ให้ผล
การทดสอบต่ ากว่าชนิด deadweight อย่างมีนัยสาคัญ
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบของเครื่อง
ทดสอบชนิด load cell จะให้ผลการทดสอบทีต่ ่ ากว่าชนิด
deadweight มากขึน้ เมื่อความแข็งของชิ้นงานทดสอบมี
ค่าความแข็งน้อยลง
อธิบายได้จากจังหวะเวลาทีจ่ ่ายและควบคุม F1
มีเ วลานานกว่ า ที่ม าตรฐานก าหนดดัง ที่ก ล่ า วมาแล้ ว
ข้างต้น โดยชิน้ งานทีม่ คี วามแข็งน้อยกว่า เครื่องทดสอบ

ชนิด load cell จะใช้เวลาการจ่ายและควบคุม F1 นาน
มากกว่า ทาให้หวั กด Indenter จมลึกมากและมีความคืบ
(creep) ไปตามเวลา ระยะจมทีม่ ากกว่าปกติทาให้เครื่อง
ทดสอบรายงานผลทดสอบนิ่มกว่าปกติดว้ ย
เพื่อยืนยันผลกระทบของเวลากด F1 ผูว้ จิ ยั ได้
ทาการทดสอบความแข็งชิ้นงานพลาสติกอีกครัง้ โดย
เปรียบเทียบผลทดสอบความแข็งระหว่างการตัง้ ค่าจังหวะ
การกด F1 ที่ 10 วินาที กับ 20 วินาที ด้วยเครื่องทดสอบ
ความแข็งชนิด Load cell ผลการทดลองแสดงในรูปของ
ค่าเบียงเบนความแข็งทีจ่ งั หวะเวลากด 20 วินาทีไปจาก
ผลการทดสอบที่ 10 วินาที(แสดงในรูปที่ 8) ผลการ
ทดลองดัง กล่า วสอดคล้อ งกับ การทดลองข้า งต้น นัน้ คือ
จังหวะเวลากดทีน่ านกว่าจะให้ผลการทดสอบความแข็งที่
ต่ากว่า และมีแนวโน้มความแข็งลดลงเมื่อชิน้ งานทดสอบ
มีความแข็งทีต่ ่าลง
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[4] Gunwoong Bahng, Hyung tak, Effect of time
releated parameters on Rockwell hardness
measurement of polymers, IMEKO 2010 TC3,
TC5 and TC22 conferences, November 22-25,
2010.

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากผลงานวิจยั นี้ยนื ยัน ได้ว่า เครื่องทดสอบความ
แข็งชนิด deadweight ทีผ่ ่านการทวนสอบว่าเป็ นไปตาม
ASTM E 18-14 แล้วนัน้ สามารถให้สมรรถนะการ
ปฏิบตั กิ ารทดสอบชิน้ งานพลาสติกได้เป็ นไปตาม ASTM
D 785-03 ในขณะที่เครื่องทดสอบความแข็งแบบ load
cell แม้ผลการทวนสอบยืนยันว่าเป็ นไปตาม ASTM E
18-14 แล้วก็ตาม แต่ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ามี
ความเป็ นไปได้ทจ่ี ะไม่สามารถปฏิบตั กิ ารทดสอบชิน้ งาน
พลาสติกตาม ASTM D 785-03 เนื่องมาจากการใช้เวลา
ในการจ่ า ยแรงกดที่น านกว่ า ปกติ อัน เป็ น เหตุ ใ ห้มีค่ า
คลาดเคลื่อนของผลการทดสอบความแข็ง นอกจากนัน้
เครื่องทดสอบความแข็งทัวไปยั
่ งไม่เอือ้ อานวนต่อการตัง้
ค่าการทดสอบตาม ASTM D 785-03 จึงจาเป็ นต้อง
ตรวจสอบแบบ direct verification ในช่วงความแข็งของ
การทดสอบพลาสติก เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าสามารถปฏิบตั กิ าร
ทดสอบได้อย่างถูกต้อง แต่อย่างไรก็ดเี ราอาจสามารถลด
ความผิดพลาดของจังหวะเวลาการจ่ายแรงกดของเครื่อง
ทดสอบความแข็ง ชนิ ด load cell ได้โ ดยการหา
ความสัมพันธ์ของค่าความผิดพลาดดังกล่าวกับค่าความ
แข็งทดสอบ ซึง่ อาจนาไปสู่การชดเชยหาค่า setting time
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การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบหาอุณหภูมิอ่อนตัว
Design and Construct Heat Deflection Temperature Testing Machine
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบหาอุณหภูมอิ ่อนตัว (Heat Deflection Temperature, HDT)
ของพลาสติกสาหรับใช้ในห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐาน ASTM D648-01 โครงสร้างของเครื่องมือดังกล่าวแบ่งเป็ น
สองส่วนคือส่วนควบคุมอัตราการเพิม่ ของอุณหภูมแิ ละส่วนวัดการโก่งงอของชิน้ ตัวอย่า งตามแรงกดตามมาตรฐาน
ส่วนควบคุมอุณหภูมปิ ระกอบด้วยอ่างน้ามันสองอ่าง โดยอ่างแรกจะมีฮตี เตอร์และระบบควบคุมอัตราการเพิม่ ของ
อุณหภูมใิ นอัตรา 2 °C/min. และอ่างทีส่ องสาหรับแช่ชน้ิ ตัวอย่างได้พร้อมกันสีช่ น้ิ งานตัวอย่างโดยมีหวั วัดอุณหภูมิ
ั๊
ของชิน้ ตัวแต่ละตัวแยกอิสระ ระหว่างอ่างน้ ามันทัง้ สองติดตัง้ ปมไหลเวี
ยนน้ ามันเพื่อให้อุณหภูมสิ ม่าเสมอทัง้ สอง
อ่าง ระบบวัดการโก่งงอประกอบด้วยระบบการยึดจับชิน้ ตัวอย่างพร้อมชุดควบคุมแรงกดเพื่อให้เกิดความเค้นบน
ชิน้ งานตามมาตรฐานและไดอัลเกจจานวนสีต่ วั เพื่อวัดการโก่งงอของแต่ละชิ้นตัวอย่างที่เ ปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ
เครื่องมือทดสอบ HDT ทีส่ ร้างขึน้ นามาทดสอบกับพลาสติกทัง้ สามชนิดคือ LLDPE LDPE และ PP ผลการ
ทดลองพบว่า LLDPE มีการโก่งงอที่ 0.25 mm มีค่าอุณหภูมเิ ฉลีย่ ที่ 45.7 °C LDPE มีการโก่งงอที่ 0.25 mm มี
ค่าอุณหภูมเิ ฉลีย่ ที่ 45.0 °C และผลการทดลองพบว่า PP มีการโก่งงอที่ 0.25 mm มีค่าอุณหภูมเิ ฉลีย่ ที่ 74.0 °C
ซึง่ สอดคล้องกับค่ามาตรฐานของผูผ้ ลิตทัง้ สามชนิดโดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์
คาหลัก HDT Heat Deflection Temperature LLDPE LDPE PP
Abstract
This research was aimed to design and construct a heat deflection temperature (HDT) testing machine,
in order to measure a deflection temperature under flexural load of the test specimens for using
according to ASTM D648-01. It consisted of two parts: first the temperature control system and second
the measurement module for deflection temperature of specimens. The first part was made of two
heating oil baths; first being the bath with the heating system, where the heating rate was controlled at
2 °C/min, and second being used for measurement system, where the duplicates of 4 specimens set with
individual temperature measurements. Two baths of oil baths were connected with circulating pump. The
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testing machine was then used to measure the HDT temperatures of LLDPE LDPE and PP. The results
showed that the average HDT temperatures of LLDPE, LDPE and PP were 45.7 ° C, 45.0 ° C and 74.0 °
C, respectively. The results were in good agreement with the standard values reported of producer within
5% accuracy.
Keywords: Heat Deflection Temperature, ASTM D648-01, LLDPE, LDPE, PP
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1. บทนา
ชิน้ งานเมื่อได้รบั อุณหภูมทิ ่สี ูงขึน้ จะส่งผลต่อความ
แข็ง แรงของวัส ดุ โ ดยตรงทัง้ นี้ โ ดยเฉพาะวัส ดุ จ าพวก
พลาสติกจะส่ง ผลต่ อความแข็งแรงคือความแข็ง แรงจะ
ลดลงเมื่ออุณหภูมสิ งู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงอุณหภูมจิ ุด
จุดหนึ่งชิน้ งานจะเกิดการยืดตัวและเสียรูปร่างไปจากเดิม
หรือเรียกว่าอุณหภูมอิ ่อนตัว การทดสอบหาอุณหภูมอิ ่อน
ตัวมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ที่วศิ วกร นักวิจยั ใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการนาวัสดุจาพวกพลาสติกไปใช้
งานในช่วงของอุณหภูมติ ่างๆ โดยไม่เกิดความเสียหาย
กับชิ้นงาน เครื่องทดสอบ HDT เป็ นเครื่องทีน่ าเข้าจาก
ต่างประเทศ มีราคาค่อนข้างสูง และงบประมาณที่ได้ใน
แต่ ล ะปี ไ ม่ ส ามารถที่จ ะจัด ซื้อ เครื่อ งทดสอบได้ จึง ได้
ออกแบบและสร้า งเครื่องทดสอบ HDT ให้มีคุณภาพ
เทียบเท่าเครื่องทดสอบมาตรฐาน โดยใช้งบประมาณทีต่ ่ า
สาหรับใช้ในห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อการเรียนการสอน

รูปที่ 1 ภาระโหลดทีใ่ ห้กบั ชิน้ งานทดสอบ

2.1 การคานวณหาน้าหนัก
ชุดมวลน้าหนักทีจ่ ะกระทากับชิน้ งาน เพื่อให้ได้
ความเค้นขนาด 0.455 MPa หรือ 1.82 MPa ซึง่ สามารถ
คานวณหาได้จากสมการที่ 1 และหาน้าหนักมวลสาหรับ
กดชิน้ งานทดสอบได้จากสมการที่ 2
(1)
(2)
โดยที่ F = โหลด (N)
S = ความเค้นทีเ่ กิดในชิน้ งานทดสอบ (0.455
MPa หรือ 1.82 MPa)
= ความกว้างขนาดชิน้ งานทดสอบ (mm)
= ความหนาชิน้ งานทดสอบ (mm)
= ระยะห่างของจุดรองรับ (mm)
= น้าหนักมวลทีเ่ พิม่ (kg)
= แรงต้านของสปริงของไดอัลเกจ (N)
= น้าหนักของชุดกด (kg)

2. ทฤษฎีการทดสอบหาอุณหภูมิอ่อนตัว
การทดสอบหาอุณหภูมอิ ่อนตัวที่ ตามมาตรฐาน
ASTM D648-01 [1] มี 2 วิธี คือ วิธที ่ี 1 ชิน้ งานทดสอบ
ซึ่ง มีรู ป ทรงสี่เ หลี่ย มผืน ผ้ า มีแ รงกระท าต่ อ ชิ้น งานที่
ตาแหน่งกึง่ กลางของชิน้ งานทดสอบ เพื่อให้เกิดความเค้น
ขนาด 0.455 MPa (66 psi) และระยะห่างของจุดรองรับมี
ระยะห่างคือ 101.6 mm วิธที ่ี 2 ชิ้นงานทดสอบซึ่งมี
รูปทรงสีเ่ หลี่ยมผืนผ้า มีแรงกระทาต่อชิน้ งานทีต่ าแหน่ ง
กึ่งกลางของชิ้นงานทดสอบ เพื่อให้เกิดความเค้น ขนาด
1.82 MPa (264 psi) และระยะห่ า งของจุ ด รองรับ มี
ระยะห่างคือ 100.0 mm ดังรูปที่ 1 แรงที่กระทากับ
ชิ้นงานทัง้ สองวิธจี ะทาให้เกิดการการโก่งงอของชิ้นงาน
ทดสอบเพีย งเล็ก น้ อ ยไม่ เ กิด ความเสีย หายต่ อ ชิ้น งาน
ทดสอบ หากชิ้นงานทดสอบได้รบั อุณหภูมทิ ่สี ูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องจะส่งผลให้ชน้ิ งานทดสอบเกิดการโก่งงอมากขึน้
เรื่อยๆ จนกระทังชิ
่ ้นทดสอบมีการโก่งงอถึง ค่าที่กาหนด
คือ 0.25 mm จึงทาการบันทึกค่าของอุณหภูมอิ ่อนตัว
หรือเรียกว่า ค่า HDT

2.2 การคานวณค่าพลังงานความร้อน
ในการหาค่าพลังงานทีท่ าให้น้ามันมีอุณหภูมทิ ่ี
สูงขึน้ จากอุณหภูมิ 25 °c เป็ น 265 °c โดยมีชุดจับยึด
ชิน้ งานและหัวกด (สแตนเลสน้าหนักรวม 10 kg) ทีแ่ ช่อยู่
ในอ่างน้ามันปริมาตร 12 ลิตร สามารถหาค่าพลังงาน
ความร้อนได้จากสมการที่ 3
(3)
โดยที่
= ปริมาณความร้อน (J)
= มวลของน้ามัน (kg)
(Density of oil = 0.877 g/ml)
= ค่าความร้อนจาเพาะของน้ามัน = 1.69
(kJ/kg.K)
688

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

= มวลของชุดจับยึดชิน้ งาน (สแตเลส) (kg)
(Density of Stainless 304 = 8000 kg/m3)
= ค่าความร้อนจาเพาะของสแตนเลส = 0.50
(kJ/kg.K)
= ค่าอุณหภูมทิ แ่ี ตกต่าง (K)
แต่ เนื่องจากต้องให้มอี ุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็ น 2 ° C/min.
ดังนัน้ ค่าพลังงานทีค่ านวณได้จะต้องคูณสองเท่า
รูปที่ 3 อ่างร้อนจะมีฮตี เตอร์ตดิ ตัง้ อยูภ่ ายในอ่าง

3. การออกแบบเครือ่ งทดสอบ
ในการออกแบบเครื่องทดสอบ HDT ประกอบด้วย
ส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้
3.1 โครงสร้างหลัก
สร้างจากสแตนเลส (Stainless Steel) โดยมีขนาด
กว้าง 600 mm ยาว 1200 mm สูง 720 mm
3.2 ระบบชุดอ่างน้ามัน (Immersion Bath)
จากการศึกษาเครื่อง HDT ทีม่ จี าหน่าย ในส่วนใหญ่
เป็ นของนาเข้าจากต่ างประเทศซึ่งมีราคาสูง และระบบ
อ่างจะเป็ นแบบอ่างเดียวและสามารถทดสอบชิ้นทดสอบ
ได้ 1-3 ชิน้ ทดสอบ ในงานวิจยั ได้ออกแบบอ่างออกเป็ น
สองอ่างเพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมไิ ด้แม่นยา ทัง้ นี้
อ่างน้ ามันทัง้ สองอ่างมีขนาดเท่าๆ กัน สร้างจากสแตน
เลส มีขนาดวัดภายในกว้าง 200 mm. ยาว 400 mm สูง
150 mm ดังรูปที่ 2 โดยอ่างแรกขอเรียกชื่อว่า อ่างร้อน
จะติดตัง้ ฮีตเตอร์ขนาด 3000 วัตต์ เพื่อสร้างอุณหภูมขิ อง
น้ามันให้สงู ขึน้ ดังรูปที่ 3 และอ่างทีส่ องขอเรียกชื่อว่า อ่าง
HDT เป็ นอ่างสาหรับทดสอบชิน้ งานเพื่อหาอุณหภูมทิ ท่ี า
ให้เกิดการโก่งงอที่ 0.25 mm ดังรูปที่ 4 และติดตัง้ ปมั ๊
ไหลเวียนน้ ามันเพื่อแลกเปลีย่ นความร้อนระหว่างทัง้ สอง
อ่าง

รูปที่ 4 อ่าง HDT

3.3 ชุดทดสอบ HDT และการวัดการโก่งงอ
การออกแบบชุดทดสอบ HDT และการวัดการโก่ง
งอ มีการจัดวางชิน้ ส่วนต่างๆ ดังรูปที่ 5 ซึง่ ประกอบด้วย
ชุ ด จับ ยึด ชิ้น งานทดสอบ ชุ ด แกนกดเพื่อ ส่ ง แรงกดต่ อ
ชิน้ งานทดสอบ และหัววัด Dial Indicator สาหรับวัดการ
โก่ ง งอจะติด ตัง้ อยู่ ส่ ว นบน เมื่อ น าชิ้น งานทดสอบ
(Specimen) เข้าวางในชุดจับยึดชิน้ งาน และมีชุดน้ าหนัก
ที่สามารถเพิ่มแรงกดต่ อ ชิ้นทดสอบเพื่อ ให้ได้แรงกดที่
0.455 MPa (66 psi) หรือแรงกดขนาด 1.82 MPa (264
psi) ในการออกแบบได้ออกแบบเพื่อให้สามารถทดสอบ
ชิน้ งานพร้อมกันได้ 4 ชิน้ เนื่องจากชุดดังกล่าวมีน้ าหนัก
มากและในการใช้งานขณะทดสอบความร้อนจากน้ามันซึง่
มีอุณหภูมทิ ส่ี งู จะถูกถ่ายเทความร้อนมายังโครงสร้างทา
ให้เกิดความร้อนสูงจึงไม่เหมาะทีจ่ ะจับหรือยกด้วยมือ จึง
ได้ออกแบบระบบยกชุดทดสอบ HDT และการวัดการโก่ง
งอ เพื่อยกขึน้ และยกลงในอ่าง HDT ด้วยระบบนิวเมติก
(Pneumatic Systems) ดังรูปที่ 6

รูปที่ 2 ขนาดอ่างวัดภายใน
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รูปที่ 7 การติดตัง้ Sensor สีห่ วั ในอ่าง HDT
รูปที่ 5 ชุดทดสอบ HDT และการวัดการโก่งงอ

รูปที่ 8 การบันทึกอุณหภูมดิ ว้ ย Data Logger

4. ผลการทดสอบ
ในการทดสอบเครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ หาค่ า
อุณหภูมิอ่อ นตัว วัสดุท่ีนามาทดสอบทัง้ 3 ชนิด คือ
Linear low density polyethylene (LLDPE)
Low density polyethylene (LDPE) และ Polypropylene
(PP) ในการเตรียมชิ้นงานทดสอบ (Specimen) ซึ่งได้
จากการฉีดขึน้ รูป (Injection Molding) ให้มขี นาดกว้าง
12 mm ยาว 127 mm และความหนา 6 mm ดังรูปที่ 9
และเลือกการทดสอบแบบวิธที ่ี 1 คือ ใช้แรงกดเพื่อให้เกิด
ความเค้นขนาด 0.455 MPa และระยะห่างของจุดรองรับ
มีระยะห่างคือ 101.6 mm

รูปที่ 6 การยกขึน้ -ลง ของชุดทดสอบ HDT และการวัดการโก่งงอ
ด้วยระบบนิวเมติก

3.4 การควบคุมอุณหภูมิและการบันทึกอุณหภูมิ
การควบคุมของน้ ามันของอ่างทัง้ สองให้มีอุณหภูมิ
ข อ ง น้ า มั น ใ ห้ สู ง ขึ้ น ใ น อั ต ร า 2 ° C/min. ด้ ว ย
Temperature Controller ของ Linking Model PLT900
ใช้ Sensor Type K ไว้ในอ่างร้อน ในการวัดอุณหภูมขิ อง
น้ ามันในอ่าง HDT ได้ตดิ Sensor Type K จานวน 4 หัว
ดังรูป ที่ 7 โดยหัว Sensor ทัง้ สี่หวั จะต่ ออยู่กบั Data
Logger ของ Brainchild Model VR06 ดังรูปที่ 8 เพื่อ
บันทึกอุณหภูมขิ องน้ามันขณะทาการทดลองตัง้ แต่เริม่ จน
สิน้ สุดการทดลอง

รูปที่ 9 ขนาดชิน้ งานทดสอบ (Specimen)
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4.1 การทดสอบค่าน้าหนักกด
การคานวณหาค่าน้าหนักจากสมการที่ 1 เพื่อกด
ชิน้ งานทดสอบเพื่อให้ได้แรงกด 0.455 MPa ได้ค่า
น้าหนักจากการคานวณคือ 257.9 g และนาผลจากการ
คานวณมาจาลองหาค่า Stress ด้วยวิธกี ารไฟไนต์เอลิ
เมนต์ (Finite Element Analysis) ซึง่ ผลการจาลอง
(Simulation)พบว่าค่า Stress คือ 0.455 MPa ดังรูปที่ 10

ตารางที่ 1ผลการทดสอบอุณหภูมทิ าให้เกิดการโก่งงอของ LLDPE
Specimen
LLDPE 0 mm
1
23.8
2
23.8
3
24.0
4
23.9

Deflection Temperature (°C)
0.05 mm 0.1 mm 0.15 mm 0.2 mm 0.25 mm
40.1
41.3
41.9
42.4
43.2
39.9
42.2
43.8
46.5
47.3
37.7
38.8
40.2
41.4
42.7
24.2
48.5
47.7
48.4
49.5
ค่าเฉลีย่
45.7

4.3 ผลการทดสอบ LDPE
ในการทดสอบ LDPE ทาเช่นเดียวกับ LLDPE
ซึ่งได้ผลการทดลองดังตารางที่ 2 ซึ่งพบว่า LDPE
ชิ้นงานทดสอบที่ 1 มีค่าของอุณหภูมิอ่อนตัว โดยค่า
HDT คือ 40.1 °C LDPE ชิน้ งานทดสอบที่ 2 มีค่าของ
อุณหภูมอิ ่อนตัว โดยมีค่า HDT คือ 42.2 °C LDPE
ชิน้ งานทดสอบที่ 3 มีค่าของอุณหภูมอิ ่อนตัว โดยมีค่า
HDT คือ 49.6 °C LDPE ชิน้ งานทดสอบที่ 4 มีค่าของ
อุณหภูมอิ ่อนตัว โดยมีค่า HDT คือ 48.1 °C เมื่อคิด
ค่าเฉลีย่ ของ LDPE พบว่ามีค่าอุณหภูมอิ ่อนตัวเฉลีย่ มีค่า
HDT เฉลีย่ คือ 45.0 °C

รูปที่ 10 ค่า Stress สูงสุดที่ 0.455 MPa

4.2 ผลการทดสอบ LLDPE
ในการทดลองหาอุณหภูมอิ ่อนตัวทาให้เกิดการโก่ง
งอที่ 0.25 mm ได้น าชิ้น งานทดสอบ (Specimen) ที่
เตรียมจาก LLDPE จานวน 4 ชิ้นทดสอบ วางในชุด
ทดสอบ HDT และการวัดการโก่งงอ ให้ค่าแรงกดให้กบั
ชิน้ งานทดสอบ ที่ 0.455 MPa แล้วนาลงในอ่าง HDT
เมื่อวางน้ าหนักกดชิ้นงานทดสอบครบ 5 นาที ให้ set
zero ของเข็มวัด Dial Indicator โดยการหมุนให้ตาแหน่ ง
0 ให้ต รงกับเข็ม ชี้ กดสวิต ซ์เพื่อ Run โปรแกรมการ
ท างาน โดย Temperature
Controller จะควบคุ ม
อุณหภูมติ งั ้ แต่เริม่ ต้นการทดลองให้เพิม่ ขึน้ 2 °C/min.จน
กระทัง้ เข็ม Dial Indicator มีการเปลีย่ นแปลงที่ 0.25 mm
จะบันทึกผลการทดลองนี้คอื ค่าอุณหภูมิอ่อนตัวหรือค่า
HDT ซึง่ ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 1 ซึง่ พบว่า LLDPE
ชิน้ งานทดสอบที่ 1 มีค่าของอุณหภูมอิ ่อนตัว โดยมีค่า
HDT คือ 43.2 °C LLDPE ชิน้ งานทดสอบที่ 2 มีค่าของ
อุณหภูมอิ ่อนตัว โดยมีค่าHDT คือ 47.3 °C LLDPE
ชิน้ งานทดสอบที่ 3 มีค่าของอุณหภูมอิ ่อนตัว โดยมีค่า
HDT คือ 42.7 °C LLDPE ชิน้ งานทดสอบที่ 4 มีค่าของ
อุณหภูมอิ ่อนตัว โดยมีค่า HDT คือ 49.5 °C เมื่อคิด
ค่าเฉลีย่ ของ LLDPE พบว่ามีค่าอุณหภูมอิ ่อนตัวเฉลีย่ มี
ค่า HDT เฉลีย่ คือ 45.7 °C

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบอุณหภูมทิ าให้เกิดการโก่งงอของ LDPE
Specimen
LDPE
0 mm
1
30.9
2
30.2
3
30.5
4
30.7

Deflection Temperature (°C)
0.05 mm 0.1 mm 0.15 mm 0.2 mm 0.25 mm
34.2
36.4
38
39.8
40.1
36.0
37.8
39.5
41.1
42.2
43.4
46
47.5
49.2
49.6
41.1
42.8
43.8
47.4
48.1
ค่าเฉลีย่
45.0

4.4 ผลการทดสอบ PP
ในการทดสอบ PP ทาเช่นเดียวกับ LLDPE ซึง่
ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 3 ซึ่งพบว่า PP ชิ้นงาน
ทดสอบที่ 1 มีค่าของอุณหภูมอิ ่อนตัว โดยมีค่า HDT คือ
76.1 °C PP ชิน้ งานทดสอบที่ 2 มีค่าของอุณหภูมทิ อ่ี ่อน
ตัว โดยมีคา่ HDT คือ 72.2 °C PP ชิน้ งานทดสอบที่ 3 มี
ค่าของอุณหภูมอิ ่อนตัว โดยมีค่า HDT คือ 78.8 °C PP
ชิน้ งานทดสอบที่ 4 มีค่าของอุณหภูมอิ ่อนตัว โดยมีค่า
HDT คือ 68.9 °C เมื่อคิดค่าเฉลี่ยของ PP พบว่ามีค่า
อุณหภูมอิ ่อนตัวเฉลีย่ มีค่า HDT เฉลีย่ คือ 74.0 °C
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รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส แซ่ด่าน ทีใ่ ห้คาปรึกษาในการ
วิจยั จนงานวิจยั สาเร็จได้อย่างสมบูรณ์

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบอุณหภูมทิ าให้เกิดการโก่งงอของ PP
Specimen
PP
0 mm
1
28.3
2
27.6
3
27.9
4
28.4

Deflection Temperature (°C)
0.05 mm 0.1 mm 0.15 mm 0.2 mm 0.25 mm
51.3
56.2
68.2
72.2
76.1
49.0
56.3
63.9
69.5
72.2
49.6
60.7
67.3
73.3
78.8
50.5
50.5
51.0
55.4
68.9
ค่าเฉลีย่
74.0
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5. สรุป
จากการออกแบบและสร้ า งเครื่ อ ง ทดสอบหา
อุณหภูมอิ ่อนตัว สาหรับใช้ในห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ การเรียน
การสอน วัสดุท่นี ามาทดสอบทัง้ 3 ชนิด คือ LLDPE
LDPE และ PP ตามมาตรฐาน ASTM D648-01 ชิน้ งาน
ทดสอบซึ่งมีรูปทรงสีเ่ หลี่ยมผืนผ้า ขนาด กว้าง 12 mm
ยาว 127 mm และความหนา 6 mm มีแรงกระทากับ
ชิน้ งานทดสอบบริเวณกึง่ กลางมีค่าความเค้นขนาด 0.455
MPa และมีระยะห่างของจุดรองรับ 101.6 mm ผลการ
ทดสอบพบว่า ชิน้ งานทดสอบ LLDPE เมื่อเพิม่ อุณหภูมิ
ในอัต รา 2 °C/min.ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนกระทัง่ ชิ้น งาน
ทดสอบมีการโก่งงอที่ 0.25 mm พบว่าอุณหภูมอิ ่อนตัว
หรือเรียกว่า ค่า HDT มีค่า HDT เฉลีย่ คือ 45.7 °C ซึง่ มี
ผลทดสอบทีส่ อดคล้องกับค่ามาตรฐานของ LLDPE ซึง่ มี
ค่า 38-49 °C [1-5] สาหรับ LDPE ชิน้ งานทดสอบ LDPE
เมื่อ เพิ่ม อุ ณ หภู มิใ นอัต รา 2 °C/min.ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนกระทังชิ
่ น้ งานทดสอบมีการโก่งงอที่ 0.25 mm พบว่า
อุณหภูมอิ ่อนตัว มีค่า HDT เฉลี่ย คือ 45.0 °C ซึ่งมี
ผลทดสอบที่สอดคล้องกับค่ามาตรฐานของ LDPE ซึ่งมี
ค่า 38-49 °C [1-5] และ PP ชิน้ งานทดสอบ PP เมื่อเพิม่
อุณหภูมิในอัตรา 2 °C/min.ไปอย่า งต่ อเนื่องจนกระทัง่
ชิน้ งานทดสอบมีการโก่งงอที่ 0.25 mm พบว่าอุณหภูมทิ ่ี
ทาให้เกิดการโก่งงอ มีค่า HDT เฉลีย่ คือ 74.0 °C ทัง้ นี้
ค่า HDT ของ PP จากมาตรฐาน มีค่า 71-83 °C [1-5]
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ร ับ การสนั บ สนุ น จากทุ น พัฒ นาการ
เรี ย นการสอน ภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และขอขอบพระคุณ
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การปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของพอลิ โพรพิ ลีนและพอลิ เอทิ ลีนความหนาแน่ นสูง
ที่ผา่ นการใช้งานมาแล้วโดยใช้สารควบคู่
Effects of Filler on the Mechanical Property of High Density Polyethylene and
Polypropylene.
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บทคัดย่อ
การศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัตทิ างกลของของพอลิโพรพิลนี :พอลิเอทิลนี ความหนาแน่ นสูงทีผ่ ่านการใช้งาน (rPP:r-HDPE) ทีใ่ ส่สารตัวเติม silane ทีป่ ริมาณผสม 0, 1, 3 และ 5 phr.ด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ (Twin Screw
Extruder) โดยการผสมในอัตราส่วนต่อน้าหนักระหว่างพอลิโพรพิลนี และพอลิเอทิลนี ความหนาแน่นสูงทีผ่ ่านการใช้
งานมาแล้วโดยใช้สารควบคู่ ดังนี้ 100:0, 80:20, 50:50, 20:80 และ 0:100 มีการทดสอบคุณสมบัตทิ างกลของ
ค่าแรงดึงและความแข็ง ค่า Young’s modulus ของ r-PP:r-HDPE คอมโพสิท เพิม่ ขึน้ เมื่อมีการเติมสาร silane
ตามสัดส่วน ค่า Tensile Strength และค่าความแข็ง ของ r-PP:r-HDPE คอมโพสิทจะเพิม่ ขึน้ เมื่อมีการเติมสาร
silane ทีม่ สี ดั ส่วน 50:50, 80:20 และ 100:0
คาหลัก สารตัวเติม, เครื่องอัดรีดแบบสกรูค่,ู ค่าแรงดึง
Abstract
A study to improve the mechanical properties of Polypropylene: High density Polyethylene through
recycled (r-PP: r-HDPE) using filler mixture of silane at 0, 1, 3 and 5 phr by twin screw extruder. The
weights of the copolymer are high density propylene and polyethylene. Which the parallel was used the
100:0, 80:20, 50:50, 20:80 and 0:100 contents. The mechanical properties were tested for tensile and
hardness. Young’s modulus of r-PP: r-HDPE composite increases with silane content Tensile strength
and Hardness of r-PP: r-HDPE composite increases with silane content at 50:50, 80:20 and 100:0 ratio
Keywords: Filler, Twin screw extruder, Tensile
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1. บทนา
ในป จั จุ บ ัน พอลิเ มอร์ ไ ด้ เ ข้า มามีบ ทบาทต่ อ การ
ดาเนินชีวิตของมนุ ษย์และกระบวนการการผลิตในงาน
อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ส่ ง ผลให้ อ ั ต ราการผลิ ต และใช้
ประโยชน์ วสั ดุประเภทนี้เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วพอลิเมอร์
ชนิดทีน่ ิยมใช้กนั มากในปจั จุบนั ก็คอื พอลิเอทธิลนี ความ
หนาแน่ นสูง (High Density Polyethylene, HDPE)และ
พอลิโพรพิลนี (Polypropylene, PP) เนื่องจากพอลิเมอร์
ทัง้ สองชนิดนี้มคี ุณสมบัตทิ ่จี าเป็ นต่อการผลิตผลิตภัณฑ์
ในงานอุตสาหกรรม
พอลีเอทธิลนี ชนิดความหนาแน่ นสูง (High-Density
Polyethylene ; HDPE)เป็ นพอลิเมอร์ท่มี ีคุณสมบัติ
แข็งแรง เหนียว ใช้กบั งานเป่าขึน้ รูป (Blow Moulding)
โดยใช้ท าเป็ น ขวดพลาสติก และภาชนะบรรจุ ป ระเภท
ต่ า งๆ ที่ต้ อ งทนต่ อ แรงดัน และต้ อ งมีแ รงต้ า นทานสู ง
นอกจากนี้ยงั ใช้ในงานด้านการฉีดขึน้ รูป (Injection) เช่น
ฉนวนหุ้ ม สายไฟ ท่ อ และรางน้ า ทัง้ นี้ ท่ อ ที่ ท าจาก
HDPE สามารถใช้แทนท่อทีท่ าจากพีวซี เี นื่องจากมีความ
ทนทานใกล้เคียงกัน แต่มรี าคาถูกกว่า
พอลีโพรพิลนี (Polypropylene ; PP) เป็ นพอลิเมอร์
ทีท่ นต่อการหักงอได้ปานกลาง ไม่ว่องไวต่อสารเคมี โปร่ง
แสงมากกว่า HDPE ป้องกันการผ่านของความชืน้ ได้สูง
ป้ องกัน การผ่ า นของอากาศได้ ต่ า มีคุ ณ สมบัติ ค ล้ า ย
HDPE ยอมให้แสงผ่านได้ดี สามารถมองเห็นอาหารที่
บรรจุอยู่ภายในได้ ทนความร้อนได้สูงกว่า PE ถึง 149
องศาเซลเซีย สรับ แรงดึง ได้ถึง 100,000 ปอนด์ต่ อ
ตารางนิ้ว และมีความเหนียวทนทานกว่า
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นPP และ HDPE เป็ นพอลิเมอร์
ทีน่ ิยมใช้กนั มากในปจั จุบนั จึงทาให้เกิดของเสีย (Waste)
จากพอลิเมอร์เหล่านี้เพราะพอลิเมอร์มกี ารสลายตัวช้าจึง
กลายเป็ นระยะที่สร้างปญั หาต่อสิง่ แวดล้อมวิธกี ารกาจัด
ขยะพอลิเมอร์สามารถทาได้หลายวิธี เช่น นาไปถมดิน
(Landfill) การนาไปเผาเป็ นเชือ้ เพลิง(Incineration) และ
การนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) อีกทางเลือกหนึ่งที่
เป็ น ไปได้ คือ การน าขยะพอลิเ มอร์ เ หล่ า นั น้ มาหลอม
รวมกันใหม่เป็ นกระบวนการผสมเชิงกล(Simple Blends
หรือ Physical Blends) จากทีไ่ ด้ศกึ ษาการวิจยั พอลิเมอร์
เพื่อเพิม่ คุณสมบัตทิ างกลของ

Tanoue และคณะ (2012) [1] ทาการวิจยั
กระบวนการหลอมละลายของ PP/คาร์บอนนาโนทิวป์
โดยการใช้เครื่องเกลียวสกรูคู่ โดยการทดสอบสมบัตทิ าง
กล ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค และ การนาความร้อน
พบว่าการกระจายตัวของคาร์บอนทาได้เป็ นอย่างดี
JIAQI GU, HAIYAN XU และ CHIFEI WU [2]
ศึก ษาวิจ ัย เกี่ย วกับ การใช้ส ารเปอร์อ อกไซด์เ พื่อ เชื่อ ม
ขวางสายโซ่ของพอลิเอทีลนี ความหนาแน่ นสูง และการ
ผสมกับพอลิโพรพีลนี โดยการทาปฏิกริ ยิ าในเครื่องอัดรีด
เป็ นการศึกษาอิทธิพลของสารเปอร์ออกไซด์ (DCP) และ
พอลิโพรพีลนี (PP) ทีส่ ่งผลต่อสมบัติ ของพอลิเมอร์ผสม
การเพิม่ ปริมาณของสารเปอร์ออกไซด์ทาให้อตั ราการไหล
ของพอลิเมอร์หลอมลดลง และทาให้สมบัติในการทนต่อ
แรงกระแทกสูงขึน้
M. Beltran และ C. MIJANGOS (2000) [3]
ทาการศึกษาการกราฟสายโซ่และการเชื่อมขวางในน้ า
ร้อนของ พอลิโพรพีลนี โดยใช้สารเปอร์ออกไซด์เป็ นสาร
ริเริม่ ปฏิกริ ยิ าและ เชื่อมใช้สารไซเลนเป็ นตัวเชื่อมขวางใน
ประปริมาณทีแ่ ตกต่างกัน และเตรียมชิน้ งานทดสอบด้วย
วิธกี ารกดอัดด้วยความร้อน โดยทาการศึกษาสมบัติทาง
กล ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการใช้สารไซเลนที่สูงกว่า 4
phr ท าให้ค วามหนื ด ของพอลิโ พรพิลีน หลอมสูง ขึ้น
เช่นเดียวกับการเพิม่ ขึน้ ของสมบัตทิ างกลทีด่ ขี น้ึ ด้วย ค่า
ความต้านทานแรงดึงและโมดูลสั สูงขึน้
Yanjie An และคณะ (2008) [4] ได้ศกึ ษาปรับปรุง
สมบัตกิ ารนาไปใช้ของพอลิโพรพีลนี โดยการสร้างเป็ นพอ
ลิโพรพีลนี ทีม่ คี วามหนืดขณะหลอมละลายสูง (High melt
strength polypropylene, HMSPP) โดยใช้เทคนิคการ
กราฟและเชื่อมขวางสายโซ่พอลิเมอร์โดยใช้สารใซเลน
ผลการศึกษาโดยเทคนิค FTIR ทาให้ทราบถึงปฏิกริ ยิ า
ของการกราฟระหว่างสายโซ่พอลิโพรพีลีนกับสารไซเลน
ทาการวิเคราะห์โครงสร้างและสมบัตขิ อง HMSPP ผลที่
ได้ทาให้ทราบว่าปริมาณการกราฟของสารไซเลนทีส่ งู ขึน้
เป็ นตัวแปรสาคัญต่ อค่าความหนืดขณะหลอมละลายจะ
สูงขึน้ ตามไปด้วย
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ดาเนินงานประกอบด้วยการการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการ
ทดสอบ การขึ้นรูปชิ้นทดสอบ สาหรับการศึกษาวิเคราะห์
สมบัติทางกล
2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ
1. พอลิโ พรพิ ลีน (PP) และ พอลิ เ อทิลี น ความ
หนาแน่นสูง (HDPE) จากการรีไซเคิลของบริษทั โคราชที
อาร์ซพี ลาสติกจากัด
2. สารควบคู่ปฏิกริ ยิ าไซเลนชนิดไวนิลไตรทอกซีไ่ ซ
เลน (Vinyl-TriethoxySilane; VTMS) A-171จากบริษัท
ออฟติมอลเทค จากัด
3.ตัวเริม่ ปฏิกริ ยิ าไดคิวเปอร์ออกไซด์ (Dicumyl
Peroxide; DCP)

Kalyanee Sirisinha, Keskanok Kawko (2005) [5]
ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมขวางโครงสร้างร่างแห
โดยไซเลนของพอลิโพรพีลนี ทีผ่ สมแคลเซี่ยมคาร์บอเนต
เป็ นสารตัวเติม การเพิม่ ปริมาณสารริเริม่ ปฏิกริ ยิ าทาให้
สายโซ่ของพอลีโพรพีลนี ถูกตัดออก เป็ นผลทาให้ความ
หนืด ลดลง และการเชื่อมขวางสายโซ่โ ดยไซเลนท าให้
สมบัตทิ างกลคือ ความต้านทานแรงดึงและโมดูลสั สูงขึน้
Kalyanee Sirisinha, and Keskanok Kawko
(2005) [6] ทาการวิจยั เกีย่ วกับการกราฟด้วยไซเลนและ
เชื่อมขวางสายโซ่ด้วยน้ าของพอลิโพรพีลนี โดยมุ่งเน้ น
การศึกษาสมบัติของการกราฟและการเชื่อมโยงสายโซ่
ของผลิตภัณฑ์ ใช้การกราฟไซเลนโดยการหลอมโดยการ
ใช้ไวนิลไซเลนและไดคิลมิลเปอร์ออกไซด์ อิทธิพลจาก
การเชื่อ มขวางสายโซ่ ต่ อ สมบัติท างกลและสมบัติท าง
ความร้อนของพอลิโพรพีลนี พบว่า โครงสร้างที่เกิดจาก
การเชื่อมขวางสายโซ่สามารถเพิม่ ค่าโมดูลสั , ความเค้น
แรงดึง
ด้วยเหตุผลข้างต้นงานวิจยั นี้จึงมุ่งเน้ นการนา PP
และ HDPE ทีผ่ ่านการใช้งานแล้ว มาหลอมรวมกันใหม่
ด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ (Twin Screw Extruder)
เพราะเป็ นการหลอมรวมพอลิเมอร์สองชนิด เพื่อศึกษา
และปรับ คุ ณ สมบัติ ท างกลของพอลิเ มอร์ผ สมที่ไ ด้ ให้
เหมาะสมกับ ความต้อ งการใช้ง านของพอลิเ มอร์ ทัง้ นี้
อาศัยการเตรียมพอลิเมอร์ผสมระหว่าง r-PPกับ r-HDPE
ที่ส ัด ส่ ว นต่ า ง ๆ ด้ว ยการใช้ ส ารที่เ รีย กว่ า สารควบคู่
(Coupling
agent)
หรือ สารที่ท าให้ เ ข้า กัน ได้
(Compattibilizer) สารควบคู่ท่ใี ช้คือ silaneช่วยในการ
ผสมและศึกษาสมบัตเิ ชิงกล ของพอลิเมอร์ผสมr-PP กับ
r-HDPEเพื่อ การน ากลับ มาใช้ ใ หม่ ข องขยะ PP/HDPE
และมีการศึกษาเพื่อใช้เป็ นส่วนผสมในงานอุตสาหกรรม
ต่อไป

2.2 เครือ่ งมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
เครื่องมืออุปกรณ์สาหรับ r-PP ผสมกับ r-HDPE
ประกอบด้วย เครื่องชังน
่ ้าหนักและเตาอบลมร้อน รูปที่ 1

(ก)
(ข)
รูปที่ 1 (ก) เครื่องชั่งน้าหนักพอลิเมอร์(ข) เตาอบลมร้อน

เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ ส าหรับ การขึ้น รู ป ชิ้ น ทดสอบ
ประกอบด้ว ยเครื่อ งผสมพอลิเ มอร์โ ดยการอัด รีด ชนิ ด
เกลียวสกรูคู่ , แม่พิม พ์สาหรับ อัด ขึ้นรู ปชิ้นทดสอบและ
เครื่องอัดขึน้ รูปชิน้ ทดสอบ

2. วิ ธีการดาเนิ นงาน
การศึ ก ษาเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ท างกลของพอลิ เ มอร์ ผ สม
ระหว่า งพอลิโ พรพิลีน กับพอลิเอทิลี นความหนาแน่ นสูง ที่
ผ่านการใช้ งานมาแล้ว โดยใช้สารควบคู่ โดยมีขั้นตอนการ

รูปที่ 2 เครือ่ งทดสอบความต้านแรงดึง
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รูปที่ 3 เครือ่ งทดสอบความแข็งDurometer แบบ Shore D

เครื่องมืออุปกรณ์สาหรับการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติ
ทางกล ดังในแสดงรูปที่ 2 เครื่องทดสอบความต้านแรงดึง
และ รูปที่ 3 เครื่องทดสอบความแข็งแบบDurometerแบบ
Shore Dยีห่ อ้ TECLOCK รุ่น GS-702G Type D
2.3การเตรียมวัสดุ r-PP ผสมกับ r-HDPE สาหรับการ
ขึน้ รูป
การเตรียม r-PP ผสมกับ r-HDPE สาหรับการอัด
รีดเกลียวสกรูค่เู พื่อใช้ในการผสมVTMS กับ r-PP ผสม rHDPE หลัง จากนัน้ จึง นาไปทาการอบแห้ง ด้วยตู้ อบลม
ร้อน ในการทดลองนี้มกี ารกาหนดอัตราส่วนผสม r-PP
กับ r-HDPE ทีส่ ดั ส่วน 0:100 , 20:80 , 50:50 , 80:20
และ100:0 โดยน้ าหนักและเติม VTMS เท่ากับ 0, 1, 3,
5 phrในแต่ละสัดส่วนทีผ่ สม
2.4ขึน้ รูปชิ้ นงานทดสอบสมบัติทางกลของชิ้ น
ทดสอบ

รูปที่ 5เครือ่ งอัดขึน้ รูป (Compression Molding)

การขึน้ รูปชิน้ ทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบของ
ASTM เริ่มจากการที่นาส่วนผสมตามสัดส่วนต่ างๆที่
เตรียมไว้ใส่ในเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ (Twin Screw
Extruder)ดังรูปที่ 4 ความเร็วรอบ 150 rpm L/D 40 โดย
ทาการผสมพอลิเมอร์อย่างน้อยสัดส่วนครัง้ ละ 2 กิโลกรัม
แล้วนาพอลิเมอร์ผสมทีไ่ ด้ไปขึน้ รูปชิน้ ทดสอบด้วยอัดขึน้
รูป (Compression molding)รุ่น PR2D-W30L350ดังรูปที่
5 ทีส่ ภาวะการขึน้ รูปทีอ่ ุณหภูมิ 200oCแรงดัน 1,000 Psi
โดยขึน้ รูปตามมาตรฐาน ASTM D638 สาหรับการ
ทดสอบสมบัติแรงดึงและมาตรฐานASTM D256 สาหรับ
การทดสอบแรงกระแทกส่ว นผสมละ 10 ชิ้น ต่ อ การ
ทดสอบ
2.5 ทดสอบสมบัติทางกล ของพอลิ เมอร์ผสม r-PP/ rHDPE
1. การทดสอบสมบัติค วามต้ า นทานแรงดึ ง
(Tensile test)
ชิน้ งานทีใ่ ช้ทดสอบจะเป็ นชิน้ งานแบบ Dog Bone
ตามมาตรฐาน ASTM D638 Type I ความยาวเกจ50
มิล ลิเ มตร ซึ่ง ขึ้น รู ป ด้ ว ยวิธีอ ัด ขึ้น รู ป (Compression
Molding)ดังรูปที่ 6 ชิน้ งานจะถูกนาไปทดสอบด้วยเครื่อง
แรงดึง Universal Testing Machine รุ่น LS 100 plus
ของบริษัท LLOYD ในการทดสอบจะใช้ความเร็วดึง
(Cross Head Speed) 50 มิลลิเมตรต่อนาที ด้วย
น้าหนักกด 10 กิโลนิวตันดังรูปที่ 7

รูปที่ 4 เครือ่ งผสมแบบอัดรีดเกลียวคู(่ Twin Screw Extruder)
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รูปที่ 9 แสดงค่า Young's modulus ของ r-PP:rHDPE ที่
ปริมาณการผสมsilane ทีส่ ดั ส่วนต่างๆ

รูปที่ 6 ชิ้นงานทดสอบแรงดึงที่ได้จากการอัดชึ้นรูป

จากรูปที่ 9 Young's modulus ของ r-PP:rHDPEที่
ใส่สารตัวเติม silaneมีลดลงสัดส่วน 0:100 และ 20:80
และคงทีส่ ดั ส่วน50:50, 80:20 และ 100:0 โดยมีแนวโน้ม
สูงขึน้ เมื่อมีการเติม silane 3 และ 5 phr. เนื่องจากสารตัว
เติมมีค่า Young's modulus ที่มากกว่าพอลิเมอร์ทงั ้ 2
ชนิด จึงส่งผลให้ค่า Young's modulus ของพอลิเมอร์ท่ี
ผสมกับสารตัวเติมเพิม่ ขึน้ และเมื่อเติม silaneมากขึน้ จึง
สามารถขึด เกาะกับ พอลิเ มอร์ท ัง้ 2 ชนิ ด ได้ดีข้ึน แต่
ในทางตรงกั บ ข้ า มหามี ก ารเติ ม สารมากเกิ น ไปค่ า
Young's modulus จะมีค่าลดลงเนื่องจากโครงสร้างร่าง
แห่ ท่ีไ ม่ ส ามารถท าปฏิกิริ ย าได้ ดีใ นการเพิ่ม ปริม าณ
silane มาเกินไป ส่งผลให้ค่าสารตัวเติมที่ 3 phrให้ผลดี
ทีส่ ดุ โดยเฉพาะทีส่ ดั ส่วน 20:80 ให้ค่า Young's modulus
เท่ากับ 730.49 MPa
3.2 ความต้านทานแรงดึงสูงสุด (Tensile Strength)

รูปที่ 7การจับยึดและการดึงชิ้นทดสอบแรงดึง

2. การทดสอบความแข็ง(Hardness test)
การทดสอบความแข็ง Durometerแบบ Shore D ที่
อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTMD2240 โดยทาการทดสอบ
ด้วยเครื่องทดสอบยีห่ อ้ TECLOK รุ่น GS-702G Type D
ดังในรูปที่ 8

25

Tensile Strength (MPa)

0 phr
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สั20:80
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r-PP : r-HDPE

100:0
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รูปที่ 10 แสดงค่า Tensile Strength ของ r-PP:rHDPE ทีป่ ริมาณ
การผสมsilane ทีส่ ดั ส่วนต่างๆ

จากรูปที่ 10 ค่า Tensile Strength ของr-PP:rHDPE ทีผ่ สมsilane ที่ปริมาณผสม 1, 3 และ 5 phr.
พบว่ามีแนวโน้มคงที่ท่สี ดั ส่วน 0:100 และ 20:80 ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ทัง้ นี้ค่า Tensile Strength
สั ม พั น ธ์ กั บ ก า ร เ สี ย รู ป อ ย่ า ง ถ า ว ร ( Permanent
Deformathion ซึ่ง สะท้อ นถึง การเปลี่ย นแปลงของ
โครงสร้า งหลัก (Matrix) โดยที่โ ครงสร้า งหลัก ของ

รูปที่ 8 แสดงการทดสอบความแข็งDurometerแบบ Shore D

3. ผลการทดสอบ
3.1 มอดุลสั ของยัง (Young's modulus)
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คอมโพสิท คือ 0:100 ดังนัน้ ค่า Tensile Strength ของ
คอมโพสิททีไ่ ด้ จึงมีไม่ต่างจากค่า Tensile Strength ของ
20:80 ในทางตรงกันข้าม Tensile Strength จะเพิม่ ขึน้
จากเดิมเป็ นอย่างมาก โดยปริมาณสารตัวเติม silane
และค่า Tensile Strength สูงสุดที่ 5 phr. ที่สดั ส่วน
50:50, 80:20 และ 100:0 ค่า Tensile Strength มีค่า
20.58, 21.99 และ 23.02 MPa ตามลาดับ
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3.3 ความแข็ง
ผลการตรวจสอบค่าความแข็ง ของr-PP:r-HDPE ที่
ผสมsilane ทีป่ ริมาณผสม 1, 3 และ 5 phr. พบว่ามี
แนวโน้มคงทีท่ ส่ี ดั ส่วน 0:100 และ 20:80 เนื่องจาก
เกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันที
่ ป่ ลายสายโซ่พอลิเมอร์ ส่วนค่า
ความแข็งจะมีแนวโน้มสูงทีส่ ดั ส่วน 50:50, 80:20 และ
100:0 จะพบ 2 กลุ่มข้อมูลคือที่ ไม่เติมสาร และเติม
silane 1 phr. จะมีค่าความแข็งที่ 54.5- 57.5 Shore D
ตามลาดับ และ เมื่อเติมสาร silane 3 และ 5 phr. จะมีค่า
ความแข็ง 60.5 – 62.5 Shore D ตามลาดับ
63
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61
60

วาม
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0 phr silane
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1 phr silane

57

3 phr silane

56

5 phr silane
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20-80
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สั ดส่วนการผสม r-PP/r-HDPE

รูปที่ 11 แสดงค่าความแข็งของ r-PP:rHDPE ทีป่ ริมาณการผสม
silane ทีส่ ดั ส่วนต่างๆ

4. สรุป
จากการศึกษาการปรับ ปรุง คุณสมบัติท างกลของ
ของr-PP:r-HDPE ทีใ่ ส่สารตัวเติม silane ทีป่ ริมาณผสม
1, 3 และ 5 phr.ด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ (Twin Screw
Extruder) พบว่า ค่า Young’s modulus ของ r-PP:rHDPE คอมโพสิท เพิม่ ขึน้ เมื่อมีการเติมสาร silane ตาม
สัดส่วน ค่า Tensile Strength และค่าความแข็ง ของ rPP:r-HDPE คอมโพสิท จะเพิ่ม ขึ้นเมื่อ มีก ารเติม สาร
silane ทีม่ สี ดั ส่วน 50:50, 80:20 และ 100:0

698

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการอบหลอมละลายบางส่วนของอลูมิเนี ยมผสมเกรด
A356 ขึน้ รูปด้วยกระบวนการหล่อกึ่งของแข็ง SIMA
Optimization of the Partial Melting Parameters of A356 Aluminum Alloy Produced
by SIMA Semi-Solid Process
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศกึ ษาเกีย่ วกับการขึน้ รูปโลหะผสมของอลูมเิ นียมเกรด A356 โดยวิธกี ารขึน้ รูปแบบกึง่ ของแข็ง
(Semisolid Metal Processing: SSM) และใช้เทคนิควิธกี ารกระตุน้ ด้วยการหลอมละลายและความเครียด (Strain
Induced Melt Activation: SIMA) ให้เกิดการเปลีย่ นรูปร่างเกรนจากเดนไดร์ท (Dendrite) ไปเป็ นโครงสร้างเม็ดกลม
(globular structure) ด้วยการอบอ่อนเต็มทีแ่ ละรีดเย็นเพื่อลดพืน้ ทีห่ น้าตัดของชิน้ งานลง 50 เปอร์เซ็นต์ ก่อนนามาอบ
หลอมละลายบางส่วนทีอ่ ุณหภูมแิ ละเวลาต่างๆ และทาให้โลหะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วในน้า โดยการทดลองนี้ ได้ใช้การ
ั ยทีเ่ หมาะสมในการเปลีย่ นโครงสร้าง ภายใต้ 2 ปจั จัย คือ อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการ
ออกแบบการทดลองเพื่อหาระดับของปจจั
อบหลอมละลายบางส่วน 3 ระดับ: 585 595 และ 605 องศาเซลเซียล และเวลาทีใ่ ช้ในการอบหลอมละลายบางส่วน 3
ระดับ: 15 25 และ 35 นาที ผูว้ จิ ยั ได้ใช้รปู แบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบเต็ม 32 (32 full factorial design) ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ทาการทดลองซ้าจานวน 3 รอบ ผลการทดลองพบว่า ปจั จัยด้านเวลาในการอบมีอทิ ธิพลต่อค่า
ความกลมสม่าเสมอของเกรน (Shape factor) อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05 สาหรับค่าพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมในการ
เปลีย่ นโครงสร้างทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ผลโดยโปรแกรมสาเร็จรูป MINITAB V.14 คือ อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการอบหลอม
ละลายบางส่วน 595 องศาเซลเซียส และอบแช่เป็ นเวลานาน 35 นาที โดยค่าพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมของปจั จัยรูปร่างนี้
ได้รบั การยืนยันโดยการทดสอบซ้าเพื่อยืนยันผล
คาหลัก : วิธกี ารกระตุน้ ด้วยการหลอมละลายและความเครียด, โครงสร้างเม็ดกลม, โลหะผสมเกรดหล่อ A356, การ
ทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบเต็ม 32
Abstract
In this study, the influences of heat treatment conditions in strain induced melt activation process
(SIMA) on semi-solid A356 aluminum alloy microstructure were investigated. The new SIMA process was
proposed in order to produce the non-dendritic A356 feedstock. The as-cast A356 aluminum alloy slab was
firstly fully annealed in an induction furnace. Secondly, the annealed slab was cold rolled at room temperature
up to 50% reduction of area. Finally, the deformed slab was partially remelted at various partial melting
temperatures and soaking times and quenched in water at room temperature. In the present investigation,
three levels of partial remelting temperature (585oC, 595oC, and 605oC) and three levels of soaking time (15
min, 25 min and 35min) were selected for study. The design of experiment 3 2 full factorial technique was
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used to determine the optimal heat treatment parameters at 0.05 statistically significant level. Based on this,
32 full factorial design experiments were conducted and repeated for three samples for each set to check the
reproducibility. The effect of partial remelting temperature and soaking time on shape factor of deformed A356
aluminum alloy slab was measured using the Dewinter Material Plus 4.0 image analysis software. Results
from the MINITAB V.14 program indicate that the soaking time has significant effect on the shape factor of
specimen at 0.05 level of statistical significance. The optimal shape factor was obtained at 595 oC remelting
temperature and 35 minutes soaking time. The predicted optimal value of shape factor was confirmed by
conducting the confirmation test using optimum parameters.
Keywords: Strain Induced Melt Activation (SIMA), Globular Structure, A356 Aluminum Alloy, 32 Full Factorial
Design
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1.บทนา
ปจั จุบนั นี้ อลูมเิ นียมเกรด A356 มีการใช้อย่าง
แพร่หลายในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ และยังมี
แนวโน้มทีจ่ ะใช้เพิม่ ขึน้ [1] สาหรับการขึน้ รูปผลิตภัณฑ์
อลูมเิ นียมผสม A356 ทีน่ ิยมใช้คอื กระบวนการหล่อ
(Liquid Casting Process) ซึง่ สามารถขึน้ รูปทีซ่ บั ซ้อนได้
ดี แต่กระบวนการหล่อนี้มขี อ้ เสียคือ ชิน้ งานเกิดการหด
ตัวเนื่องมาจากมีรพู รุนของอากาศแทรกอยูใ่ นโครงสร้าง
จุลภาค นาไปสูส่ มบัตทิ างกลทีด่ อ้ ยลง อีกทัง้ ต้องใช้
พลังงานในการหลอมละลายโลหะสูงมาก [2] ดังนัน้ จึงได้
มีการนาเทคโนโลยีการขึน้ รูปแบบกึง่ ของแข็ง(Semi-Solid
Metal Processing: SSM)มาใช้ ซึง่ กระบวนการ SSM มี
ข้อดีหลายประการ เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการขึน้
รูปโลหะแบบดัง้ เดิม เช่น การเกิดโครงสร้างก้อนกลม
(Globular grain) จะช่วยลดปริมาณโพรงอากาศ ส่งผลให้
ปริมาณรูพรุนลดลงอย่างมาก
การหดตัวต่าลงและได้
ขนาดใกล้เคียงกับต้นแบบ เป็ นต้น ซึง่ ส่งผลให้ชน้ิ งานมี
สมบัตทิ างกลทีด่ ขี น้ึ [3-4] ซึง่ เทคนิคการขึน้ รูปแบบ
SSM สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มตามสถานะของโลหะ
ตัง้ ต้น ได้แก่ กลุ่มทีส่ ถานะของโลหะตัง้ ต้นเป็ นของเหลว
(liquid routes) [3-8] และกลุม่ ทีส่ ถานะของโลหะตัง้ ต้น
เป็ นของแข็ง (solid routes) [8] วิธกี ารผลิตเกรนก้อนกลม
ของกลุ่มทีส่ ถานะของโลหะตัง้ ต้นเป็ นของเหลวมีขอ้ เสีย
คือ มีสงิ่ ปนเปื้ อนภายในเนื้อโลหะ เช่น สารประกอบ
ออกไซด์ ฟองอากาศ และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เทคนิค
การเตรียมโครงสร้างก้อนกลมของกลุ่มทีส่ ถานะของโลหะ
ตัง้ ต้นเป็ นแบบของแข็ง เช่น กระบวนการ SIMA จึงถูก
ั
นามาใช้เพื่อแก้ปญหาดั
งกล่าว [9] โดยกระบวนการ
SIMA เป็ นวิธกี ารเตรียมโครงสร้างก้อนกลมทีท่ าง่าย ใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ไม่ซบั ซ้อน และราคาต้นทุนในการผลิต
ต่า
โดยขัน้ ตอนการเตรียมโครงสร้างแบบ
SIMA
ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ นาแท่งบิลเลตทีม่ โี ครงสร้าง
เดนไดร์ทมาขึน้ รูปร้อนทีอ่ ุณหภูมเิ หนืออุณหภูมติ กผลึก
ใหม่ และนามาขึน้ รูปเย็นเพื่อให้เกิดความเครียดภายใน
ชิน้ งาน แล้วขัน้ ตอนสุดท้ายจึงนามาให้ความร้อนในช่วง
อุณหภูมกิ ง่ึ ของแข็งเพื่อให้เกิดของผสมระหว่างของเหลว
กับของแข็งก้อนกลมในปริมาณและขนาดทีเ่ หมาะสม [8]
สุรชัย นุ่มสารพัดนึก [10] ได้พฒ
ั นาเทคนิค SIMA เพื่อ
ผลิตวัตถุดบิ โครงสร้างเกรนก้อนกลมสาหรับการหล่อขึน้

รูป thixoforming ทีม่ ตี น้ ทุนไม่สงู นักและขัน้ ตอนการผลิต
ไม่ซบั ซ้อน โดยนาอลูมเิ นียมผสมรีดเย็นเกรด 2024 ผ่าน
วิธอี บอ่อนเต็มที่ อัดขึน้ รูปเย็น และนามาอบละลาย
บางส่วนทีอ่ ุณหภูมกิ ง่ึ ของแข็งและทาให้โลหะกึง่ ของแข็ง
เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วในน้าอุณหภูมหิ อ้ ง
และพบว่า
เทคนิค SIMA ทีถ่ ูกพัฒนาขึน้ ใหม่น้สี ามารถผลิต
โครงสร้างเกรนก้อนกลมได้ นอกจากนี้ ยังมีวธิ ใี นการ
เตรียมวัตถุดบิ โครงสร้างก้อนเกรนกลมอีก 2 วิธี ทีท่ าได้
ง่ายกว่า และขัน้ ตอนไม่ซบั ซ้อน คือ วิธกี ารหลอมละลาย
บางส่วนโดยตรง (Direct Partial Remelting: DPRM)
โดยการนาเอาอินก็อทไปทาการอบละลายบางส่วนที่
อุณหภูมกิ ง่ึ ของแข็งและทาให้โลหะกึง่ ของแข็งเย็นตัวลง
อย่างรวดเร็วในน้าอุณหภูมหิ อ้ ง[11] และวิธกี ารทา SolidSolution Treatment and Partial Remelting[12] โดย
การนาเอาอินก็อทไปทาการอบเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
แล้วเย็นตัวอย่างรวดเร็วในน้าทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ งเพื่อรักษา
โครงสร้างทีไ่ ด้ หลังจากนัน้ นาไปอบละลายบางส่วนที่
อุณหภูมกิ ง่ึ ของแข็งและทาให้โลหะกึง่ ของแข็งเย็นตัวลง
อย่างรวดเร็วในน้าอุณหภูมหิ อ้ ง แต่ทงั ้ สองวิธนี ้สี ามารถ
ทาได้กบั โลหะบางเกรดเท่านัน้ [8]
ดังนัน้
ในงานวิจยั นี้จงึ ได้ศกึ ษาและพัฒนา
กระบวนการ SSM ทีส่ ะดวก ไม่ซบั ซ้อนและมีตน้ ทุนต่า
เพื่อเตรียมโครงสร้างเกรนก้อนกลมสาหรับขึน้ รูปของ
อลูมเิ นียมผสมเกรด A356 โดยเลือกใช้เทคนิคการอบ
อ่อนเต็มทีผ่ สมผสานกับเทคนิค SIMA และใช้วธิ กี าร
ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาหาสภาวะทีเ่ หมาะสมต่อ
การผลิตโครงสร้างก้อนกลม โดยในการศึกษานี้ได้ศกึ ษา
ปจั จัยของเวลาในการอบละลายบางส่วน และเวลาทีใ่ ช้อบ
แช่ทเ่ี หมาะสม โดยกาหนดให้คา่ การแปรรูปของชิน้ งานมี
ค่าคงที่ และอุณหภูมแิ ละเวลาในการอบอ่อนเต็มทีค่ งที่
และใช้โปรแกรม MINITAB V.14 ในการออกแบบและ
วิเคราะห์ผล
และนาค่าพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมในการ
เปลีย่ นโครงสร้างทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ไปใช้กบั เทคนิค
DPRM และเทคนิค Solid-Solution Treatment + Partial
Remelting เพื่อศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในการนาสอง
เทคนิคนี้มาใช้เพื่อเตรียมโครงสร้างเม็ดกลมของ
อลูมเิ นียมผสม A356
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2. วิ ธีดาเนิ นการวิจยั
การทดลองแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็ นการ
ทดลองเพื่อเตรียมโครงสร้างก้อนกลมด้วยเทคนิคการอบ
อ่อนเต็มที่ผสมผสานกับเทคนิค SIMA ส่วนที่สองเป็ น
การทดลองเพื่อเตรีย มโครงสร้า งก้อ นกลมด้ว ยเทคนิ ค
DPRM และเทคนิค Solid-Solution Treatment + Partial
Remelting

ตารางที่ 1 ส่วนประกอบทางเคมีของอลูมเิ นียมเกรด
A356 ทีใ่ ช้ในการทดลองเทียบกับมาตรฐาน ASTM [15]
Composition, %wt
Si
ASTM (A356)

Fe

Cu

Zn

Mg

Mn

Ni

Ti

Cr

Pb

Sn

6.5-7.5 ≤ 0.17 ≤ 0.05 ≤ 0.07 0.25 - 0.40 ≤ 0.10 ≤ 0.05 0.10-0.20 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05

As recieved material 7.09 0.106 0.018 0.0046
(A356)

0.328

0.0038 0.0087

0.108

0.0006 0.0003 0.0006

ั ย
ตารางที่ 2 ปจั จัยทีใ่ ช้ในการทดลองและระดับของปจจั

2.1 วิ ธี ก ารกระตุ้ น ด้ ว ยการหลอมละลายและ
ความเครียด (SIMA)
อลูมเิ นียมเกรด A356 มีสว่ นประกอบทางเคมีแสดง
ในตารางที่ 1 ถูกนามาใช้ในการทดลอง แท่งอลูมเิ นียมอิน
ก็อทนี้ถูกนามาตัดแบ่งเป็ นชิน้ งานขนาดพืน้ ทีห่ น้าตัด 1x1
ซม. ยาว 6 ซม. จากนัน้ นาชิน้ งานไปอบอ่อนเต็มที่ ที่
อุณหภูมิ 530 องศาเซลเซียส นาน 5 ชัวโมง
่
แล้วปล่อย
ให้ชน้ิ งานเย็นตัวในเตา เพื่อปรับส่วนผสมทางเคมีและ
โครงสร้างให้สม่าเสมอทัวชิ
่ น้ งาน หลังจากนัน้ นาชิน้ งาน
มากระตุน้ ให้เกิดความเครียดสะสมและเพิม่ ความ
หนาแน่นของดิสโลเคชันด้
่ วยการรีดเย็น (Rolling) เพื่อลด
พืน้ ทีห่ น้าตัดลงจากเดิม โดยทาการรีดซ้าหลายครัง้ แต่ละ
ครัง้ มีการลดลงของพืน้ ทีห่ น้าตัดลงประมาณ
5-10
เปอร์เซ็นต์ รีดซ้าจนกระทังสามารถลดพื
่
น้ ทีห่ น้าตัดลง
จากเดิม 50 เปอร์เซ็นต์ แล้วทาการตัดแบ่งชิน้ งานทีม่ ี
ขนาดหน้าตัด 0.5 x 0.5 ตร.ซม. ให้ยาว 3 ซม.
การออกแบบการทดลองแบบ 32 Full factorial
ั ยที่
design ถูกนามาใช้ในการวิจยั นี้เพื่อหาระดับของปจจั
เหมาะสมในการเปลีย่ นโครงสร้าง ภายใต้ 2 ปจั จัย คือ
อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการอบหลอมละลายบางส่วน และเวลาที่
ใช้ในการอบหลอมละลายบางส่วน โดยมีระดับของปจั จัย
ดังแสดงในตารางที่ 2 ระดับปจั จัยอุณหภูมทิ เ่ี ลือกศึกษา
อยู่ในช่วงระหว่าง solidus temperature และ liquidus
temperature ของอลูมเิ นียม A356 ซึง่ ก็คอื 574 และ 612
องศาเซลเซียส ตามลาดับ [13-14] โดยชิน้ งานแต่ละชุด
จะถูกอบเพื่อหลอมละลายบางส่วนในเตาอบชนิด
เหนี่ยวนาไฟฟ้า Digicon รุ่น DD-6 220V/3A/50Hz และ
มีการควบคุมอุณหภูมดิ ว้ ยเทอร์โมคับเปิ ลชนิด
K
ตลอดเวลา หลังจากอบตามเวลาทีก่ าหนดเรียบร้อยแล้ว
ชิน้ งานจะถูกนามาเย็นตัวในน้าอุณหภูมหิ อ้ งทันที โดย
การทดลองนี้จะถูกทาซ้าเป็ นจานวน 3 ครัง้

Parameter

Unit
o

Temperature C
Time
min.

1
585
15

Level
2
595
25

3
605
35

2.2 วิ ธี DPRM และวิ ธี Solid-Solution Treatment +
Partial Remelting
การทดลองนี้เป็ นการทดลองขัน้ ต้น เพื่อศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการใช้กรรมวิธที างความร้อนเพียงอย่างเดียว
เพื่อเตรียมโครงสร้างเม็ดกลมของชิน้ งานอลูมเิ นียมผสม
A356 โดยปราศจากการกระตุน้ ด้วยความเครียดจากการ
รีดเย็น ชิน้ งานถูกตัดให้มขี นาดหน้าตัด 0.5 x 0.5 ซม.
ยาว 3 ซม. โดยแบ่งการเตรียมชิน้ งานทดสอบออกเป็ น
3 แบบ ดังนี้
2.2.1 ชิน้ งานทดลองสาหรับวิธกี าร DPRM โดยทา
การตัดแบ่งชิน้ งานจากแท่งอินก็อททีร่ บั มา
2.2.2. ชิน้ งานทดลองสาหรับวิธกี าร อบอ่อนเต็มที่ +
Partial Remelting โดยทาการอบอ่อนเต็ม 5 ชัวโมง
่ ที่
อุณหภูมิ 530 องศาเซลเซียส แล้วเย็นตัวในเตา
2.2.3 ชิน้ งานทดลองสาหรับวิธกี าร Solid-Solution
Treatment + Partial Remelting โดยทาการอบ Solution
Treatment ทีอ่ ุณหภูมิ 540 องศาเซลเซียส และเย็น
ตัวอย่างรวดเร็วในน้าอุณหภูมหิ อ้ ง
หลังจากเตรียมชิน้ งานทัง้ 3 แบบแล้ว นาชิน้ งาน
ดังกล่าวมาทาการอบเพื่อละลายบางส่วนโดยใช้
ค่าพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ดว้ ย
โปรแกรม MINITAB V.14 โดยอบชิน้ งานในเตาชนิด
เหนี่ยวนาไฟฟ้า Digicon รุ่น DD-6 220V/3A/50Hz และ
มีการควบคุมอุณหภูมดิ ว้ ยเทอร์โมคับเปิ ล Type K
ตลอดเวลา หลังจากอบตามเวลาทีก่ าหนดเรียบร้อยแล้ว
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นาชิน้ งานมาเย็นตัวในน้าอุณหภูมหิ อ้ งทันที
โดยการ
ทดลองนี้จะถูกทาซ้าเป็ นจานวน 3 ครัง้
ในขัน้ ตอนการศึกษาโครงสร้างจุลภาค ชิน้ งานที่
ผ่านกรรมวิธที างความร้อนแล้ว ถูกนามาขัดผิวหน้าด้วย
กระดาษทรายเบอร์ 120 240 360 400 600 800 และ
1000 ตามลาดับ และขัดเงาด้วยผงขัดอะลูมนิ าขนาด
อนุภาค 5 และ 1 ไมครอน ตามลาดับ กรดทีใ่ ช้กดั ผิวงาน
คือ สารละลายกรดไฮโดรฟลูออริก ร้อยละ 0.5 ในน้า จุ่ม
แช่เป็ นเวลาประมาณ 15 วินาที จากนัน้ บันทึกภาพ
ชิน้ งานโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสง ทีผ่ ลิตโดยบริษทั
Olympus รุ่น BX60M และซอฟแวร์ไดโน่ แคปเจอร์ เวอร์
ชัน่ 2.0

a) แท่งวัตถุดบิ b) หลังผ่านกระบวนการอบอ่อนเต็มที่
ทีอ่ ุณหภูมิ 530 องศาเซลเซียส นาน 5 ชัวโมง
่

รูปที่ 2 โครงสร้างจุลภาคหลังผ่านรีดเพื่อลดพืน้ ทีห่ น้าตัด
ลง 50% (a) ตัดตามขวาง (b) ตัดตามยาว
หลังจากอบชิน้ งานตามตารางการทดลองทีไ่ ด้จาก
การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบเต็ม 32
และนาชิน้ งานเย็นตัวในน้าอย่างรวดเร็ว จากการศึกษา
โครงสร้างจุลภาคดังแสดงในรูปที่ 3 พบว่า โครงสร้าง
ก้อนกลมของ -phase
ล้อมรอบด้วยเฟส Al-Si
eutectic สามารถพบได้ในทุกชิน้ งาน แต่ปริมาณและ
ขนาดของเกรนก้อนกลมแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไข
ทางความร้อนในการอบ เมื่ออุณหภูมใิ นการอบละลาย
บางส่วนคงที่ พบว่า ความกลมของเกรน -phase
เพิม่ ขึน้ เมื่อเวลาทีใ่ ช้ในการอบแช่นานขึน้ และเมื่อเวลาใน
การอบคงที่ พบว่า ปริมาณเฟสทีเ่ ป็ นของเหลวเพิม่ ขึน้
ล้อมรอบขอบเกรนของ -phase และเกรนก้อนกลมมี
ขนาดใหญ่ขน้ึ เมื่ออุณหภูมใิ นการอบละลายบางส่วนสูงขึน้
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ ่านมาทีไ่ ด้ศกึ ษาผลกระทบ
ของอุณหภูมแิ ละเวลาในการอบละลายบางส่วน และกลไก
Ostwald Ripening เป็ นกลไกหลักของการเติบโตของ
เกรนเมื่อสัดส่วนเฟสของเหลวสูง [8, 10, 16-19]

3. ผลการทดลอง และวิ เคราะห์ผล
3.1 ผลการศึกษาด้วยวิ ธีการกระตุ้นด้วยการหลอม
ละลายและความเครียด (SIMA)
โครงสร้างจุลภาคของแท่งวัตถุดบิ อลูมเิ นียมผสม
เกรด A356 ทีใ่ ช้ในการทดลอง ประกอบด้วย Primary
dendrite -phase (สีขาว) และเฟส Al-Si eutectic (สี
เทา) ดังแสดงในรูปที่ 1(a) และเมื่อนาแท่งอินก็อท
อลูมเิ นียมผสมทีต่ ดั ให้มขี นาดพืน้ ทีห่ น้าตัด 1x1 ซม. ยาว
6 ซม. และนาไปอบอ่อนเต็มที่ ทีอ่ ุณหภูมิ 530 องศา
เซลเซียส นาน 5ชัวโมง
่
เพื่อปรับโครงสร้างและส่วนผสม
ทางเคมีให้สม่าเสมอ พบว่า เกรนมีขนาดใหญ่ขน้ึ และ
สม่าเสมอ ดังแสดงในรูปที่ 1(b) และรูปที่ 2 แสดง
โครงสร้างจุลภาคของชิน้ งานทีผ่ า่ นการรีดลด
พืน้ ทีห่ น้าตัดลง 50% พบว่า เกรนถูกยืดตัวให้ไหลไปตาม
ทิศทางของแรงกระทา ส่งผลให้ความหนาแน่นของดิส
โลเคชันเพิ
่ ม่ ขึน้ พลังงานความเครียดสะสมและความเค้น
ตกค้างเพิม่ ขึน้ [10,16-17]
-phase

Al-Si eutectic

a) 585oC นาน 15 นาที

รูปที่ 1 โครงสร้างจุลภาคของอลูมเิ นียม A356
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b) 585oC นาน 25 นาที
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c) 585oC นาน 35 นาที

d) 595oC นาน 15 นาที
รูปที่ 4 ผลของอุณหภูมแิ ละเวลาทีใ่ ช้ในการอบหลอม
ั ยรูปร่างของชิน้ งาน
ละลายบางส่วนต่อค่าปจจั

e) 595oC นาน 25 นาที

f) ) 595oC นาน 35 นาที

g) 605oC นาน 15 นาที

h) 605oC นาน 25 นาที
รูปที่ 5 ผลของอุณหภูมแิ ละเวลาทีใ่ ช้ในการอบหลอม
ละลายบางส่วนต่อขนาดเฉลีย่ ของเกรนของชิน้ งาน
เมื่อนาค่าปจั จัยรูปร่าง
มาวิเคราะห์ผลโดยใช้
โปรแกรม Minitab v.14 พบว่า ปจั จัยด้านเวลามีผลต่อค่า
ปจั จัยรูปร่างอย่างมีนยั สาคัญ ทีร่ ะดับ 0.05 ดังแสดงใน
ั ย
ตารางที่ 3 รูปที่ 6 แสดงกราฟ Main effects ของปจจั
รูปร่าง สาหรับอุณหภูมแิ ละเวลาทีเ่ หมาะสมในการเตรียม
ชิน้ งานโครงสร้างเกรนก้อนกลม คือ อุณหภูมอิ บละลาย
บางส่วนที่ 595 องศาเซลเซียส และเวลาทีใ่ ช้ในการอบแช่
ั ย
35 นาที ซึง่ อุณหภูมแิ ละเวลาดังกล่าวทาให้ได้ค่าปจจั
รูปร่างดีทส่ี ดุ คือ 0.79 และได้ขนาดของเกรนเฉลีย่ 55.13
ไมครอน โครงสร้างจุลภาคในรูปที่ 7 เป็ นโครงสร้างทีไ่ ด้
จากการอบชิน้ งานตามค่าพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมเพื่อ
ยืนยันผลการวิเคราะห์โดยการทดลองซ้า

i) 605oC นาน 35 นาที
รูปที่ 3 โครงสร้างจุลภาคของอลูมเิ นียม A356 หลังการ
เย็นตัวทีไ่ ด้จากอบละลายบางส่วน ณ อุณหภูมิ
และเวลาอบ ดังแสดงใต้ภาพ
ผลการวัดค่าปจั จัยรูปร่าง และขนาดเกรนเฉลีย่ ของ
ั ยอุณหภูมแิ ละเวลาที่
ชิน้ งานทีไ่ ด้จากการทดลองหาปจจั
ใช้ในการอบละลายบางส่วน ด้วยโปรแกรม Dewinter
Material Plus 4.0 แสดงในรูปที่ 4 และรูปที่ 5
ตามลาดับ โดยค่าแต่ละจุดเป็ นค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้มาการทดลอง
ซ้า 3 ครัง้ จากการวิเคราะห์กราฟในรูปที่ 4 และรูปที่ 5
พบว่า ผลของค่าปจั จัยรูปร่างของเกรนแปรผันตามเวลาที่
อบแช่ ในขณะทีผ่ ลของขนาดเกรนเฉลีย่ แปรผันตรงกับ
อุณหภูมแิ ละเวลาทีใ่ ช้ในการอบละลายบางส่วน อุณหภูมิ
ทีส่ งู กว่าอุณหภูมกิ ารตกผลึกใหม่มาก เกรนทีต่ กผลึกใหม่
จะเกิดการเติบโตของเกรน ส่งผลให้ชน้ิ งานมีเกรนขนาด
ใหญ่และสม่าเสมอ [16]

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
ของค่าตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อค่าปจั จัยรูปร่าง
Parameters
Temperature
Time
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DF
2
2

Seq. SS
0.0000057
0.0008645

Adj. SS
0.0000057
0.0008645

F
0.06
8.42

P
0.946
0.003
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Temperature*Time
Error
Total

4
18
26

0.0001149
0.0009242
0.0019093

0.0001149
0.0009242
0.0019093

0.56

0.695

รูปที่ 6 ผลของปจั จัยหลักอุณหภูมแิ ละเวลา ทีม่ ตี ่อค่า
ปจั จัยรูปร่าง

รูปที่ 7 โครงสร้างจุลภาคของอลูมเิ นียม A356 หลังการ
อบอ่อนเต็มที่ รีดเย็นเพื่อลดขนาดพืน้ ทีห่ น้าตัดลง 50%
และอบหลอมละลายบางส่วนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 595 นาน 35
นาที และเย็นตัวในน้าทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ งอย่างรวดเร็ว

ในขณะทีก่ ระบวนการ SIMA นัน้ เมื่อปริมาณการ
เสียรูปอย่างถาวรของชิน้ งานสูงขึน้
เกรนจะถูกยืดออก
และแขนเดนไดร์ทจะถูกดัดโค้งตามแรงกระทา พลังงาน
ความเครียดตกค้างจะถูกสะสมไว้ในแขนเดนไดร์ท
จานวนมากในรูปของดิสโลเคชัน่
ซึง่ พลังงานนี้จะถูก
ปลดปล่อยโดยดิสโลเคชันเหล่
่ านัน้ จะจัดเรียงตัวใหม่ในรูป
ของการเกิดขอบเกรนมุมสูงผ่านกระบวนการตกผลึกใหม่
เมื่อชิน้ งานถูกทาให้รอ้ นขึน้ อีกครัง้
พลังงานอิสระของ
ขอบเกรนมุมสูงมีค่ามากกว่าพลังงานดึงผิวระหว่างเฟส
ของแข็งและของเหลวสองเท่า ดังนัน้ บริเวณขอบเกรน
มุมสูงซึง่ มีพลังงานสะสมสูงจะถูกละลายออกไปอย่าง
รวดเร็วเกิดเป็ นฟิลม์ ของเหลวล้อมรอบตัวเกรน และเกิด
การหลอมละลายบริเวณแขนของเดนไดร์ท และเปลีย่ น
โครงสร้างไปเป็ นเกรนก้อนกลม ยิง่ ปริมาณการเสียรูป
มากขึน้ จะส่งผลให้มปี ริมาณระนาบเลื่อนและจานวนขอบ
เกรนมากขึน้ ด้วย เมื่อปริมาณระนาบเลื่อนและจานวน
ขอบเกรนเพิม่ สูงขึน้ ย่อมนาไปสูส่ ดั ส่วนการแตกหักไป
เป็ นเกรนย่อยๆมากขึน้ หรืออาจกล่าวได้ว่า กลไกการ
เกิดโครงสร้างเกรนก้อนกลมของกระบวนการ SIMA เกิด
จากการแตกหักของแขนเดนไดร์ท
และหลอมละลาย
บริเวณบางส่วนของขอบเกรน
(Dendrite
Arm
Fragmentation and Partial Remelting of boundary)
[17, 20]
b)

a)

3.2. ผลการศึกษาขัน้ ต้นของวิธี DPRM และวิ ธี SolidSolution Treatment + Partial Remelting
รูปที่ 8 แสดงโครงสร้างจุลภาคของชิน้ งานทดลองที่
ได้จากวิธี DPRM และวิธี Solid-Solution Treatment +
Partial Remelting โดยใช้อุณหภูมแิ ละเวลาทีเ่ หมาะสมใน
การเตรียมชิน้ งานโครงสร้างก้อนเกรนกลมทีไ่ ด้จากการ
วิเคราะห์วธิ ี SIMA คือ อุณหภูมใิ นการอบหลอมละลาย
บางส่วน 595 องศาเซลเซียส และเวลาทีใ่ ช้ในการอบแช่
35 นาที พบว่า วิธกี ารดังกล่าวไม่สามารถเปลีย่ น
โครงสร้างเดนไดร์ทของอลูมเิ นียมผสมเกรด A356 ไป
เป็ นโครงสร้างเกรนก้อนกลมได้ เนื่องจากพลังงานกระตุน้
ทีท่ าให้เกิดการแตกหักของแขนเดนไดร์ทยังไม่เพียงพอ

c)

รูปที่ 8 โครงสร้างจุลภาคของอลูมเิ นียม A356 หลังผ่าน
การอบหลอมละลายบางส่วน 595 องศาเซลเซียส และ
เวลาทีใ่ ช้ในการอบแช่ 35 นาที โดยมีสภาวะเริม่ ต้นก่อน
อบ a) เป็ นชิน้ งานอินก็อท (DPRM) b) เป็ นชิน้ งานที่
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ผ่านการอบอ่อนเต็มที่ 5 ชัวโมง
่ ทีอ่ ุณหภูมิ 530 องศา
เซลเซียส แล้วเย็นตัวในเตา และc) เป็ นชิน้ งานผ่านการ
อบ Solution Treatment ทีอ่ ุณหภูมิ 540 องศาเซลเซียส
และเย็นตัวอย่างรวดเร็วในน้าอุณหภูมหิ อ้ ง ตามลาดับ
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4. สรุป
1). การเตรียมวัตถุดบิ โครงสร้างเกรนก้อนกลมของ
อลูมเิ นียมผสม A356 ด้วยกระบวนการ SIMA โดย
ั ยรูปร่าง เมื่อชิน้ งานผ่านการอบอ่อน
พิจารณาจากปจจั
เต็มที่
และกระตุน้ ด้วยความเครียดโดยการรีดลด
พืน้ ทีห่ น้าตัดลง 50 เปอร์เซ็นต์ และนามากระตุน้ ด้วยการ
อบละลายบางส่วนในช่วงอุณหภูมกิ ง่ึ ของแข็ง พบว่า ค่า
ปจั จัยทีเ่ หมาะสมในการอบหลอมละลายบางส่วนของ
อลูมเิ นียมผสมA356 คือ อุณหภูมอิ บละลายบางส่วน 595
องศาเซลเซียส และเวลาอบแช่นาน 35 นาที
2) ปจั จัยด้านเวลาในการอบมีอทิ ธิพลต่อค่าความ
กลมสม่าเสมอของเกรน อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05
ั ยรูปร่างของเกรนแปรผันตรงตามเวลาทีอ่ บแช่
โดยค่าปจจั
3) กลไกการเกิดโครงสร้างเกรนก้อนกลม เกิดจาก
การแตกหักของแขนเดนไดร์ท และหลอมละลายบริเวณ
บางส่วนของขอบเกรน
4) วิธี DPRM และวิธี Solid-Solution Treatment
+ Partial Remelting ไม่สามารถทาให้อลูมเิ นียมเกรด
A356 เปลีย่ นโครงสร้างเป็ นเกรนก้อนกลมได้ เนื่องจาก
พลังงานกระตุน้ ในการเกิดเกรนก้อนกลมไม่เพียงพอ
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บทคัดย่อ
ปจั จุบนั มีความต้องการนาอนุ ภาคนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ไปใช้ในงานด้านการแพทย์ วิศวกรรมเนื้อเยื่อ และ
งานทันตกรรม เนื่องจากมีการตอบรับทางชีวภาพทีด่ ี มีความเข้ากันดีกบั เนื้อเยื่อ สามารถเหนี่ยวนาให้เกิดเนื้อเยื่อ
กระดูก และไม่สง่ ผลเสียต่อร่างกาย งานวิจยั นี้ศกึ ษาเกีย่ วกับการสังเคราะห์อนุ ภาคนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ดว้ ย
วิธไี ฮโดรเทอร์มอล โดยใช้หม้อความดันทีใ่ ช้ภายในครัวเรือน เนื่องจากต้องการประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนใน
การผลิตอนุ ภาคนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ท่จี ะนาไปใช้ในงานด้านการแพทย์ โดยวิธกี ารไฮโดรเทอร์ มอลเป็ น
กระบวนการทีใ่ ช้ความดันสูง แต่อุณหภูมติ ่ า ในการสังเคราะห์สามารถทาได้โดยใช้ แคลเซียมไนเตรทเตตระไฮ เดรท (Calcium nitrate tetrahydrate (Ca(NO3)2·4H2O)) และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออโธฟอสเฟต (Diammonium hydrogen orthophosphate ((NH4)2HPO4)) ในอัตราส่วน Ca/P เท่ากับ 1.67 เป็ นสารตัง้ ต้นในการ
เกิดปฏิกริ ยิ าทีน่ าไปสู่ อนุ ภาคนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ จากการศึกษาในงานวิจยั นี้พบว่า ค่า pH อุณหภูมิ และ
เวลา เป็ นปจั จัยสาคัญทีส่ ง่ ผลต่อลักษณะสัณฐานวิทยา ขนาดและความเป็ นผลึกของอนุ ภาคนาโนไฮดรอกซีอะพา
ไทต์ ซึง่ ทาการพิสจู น์เอกลักษณ์โดยเทคนิค XRD, SEM และ FE-SEM หลังจากนัน้ ได้มกี ารนาอนุ ภาคทีไ่ ด้จาก
การสังเคราะห์ไปทาเป็ นวัสดุคอมโพสิตรูพรุนกับ polylactic acid (HA/PLA) โดยใช้เทคนิค SEM ในการตรวจสอบ
การเกิดชัน้ apatite layer
คาสาคัญ: ไฮดรอกซีอะพาไทต์ วิธกี ารไฮโดรเทอร์มอล ผลึกระดับนาโนเมตร วัสดุทางชีวการแพทย์
Abstract
Nano-hydroxyapatite (HA) is important in medical, tissue engineering and dentistry because of good
biocompatibility and bioconductivity and bioactivity with tissue. This research studied the synthesis of
nanocrystalline hydroxyapatite by hydrothermal method using pressure cooker aiming at low cost
process. The synthesis of nano-HA was carried out by reacting calcium nitrate tetrahydrate and di708
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ammonium hydrogen orthophosphate (Ca/P=1.67). From this research, it was found that pH, temperature
and time were the important factors that effected morphology and crystallinity of nano-HA. The
nanoparticles have been characterized by XRD, SEM and FE-SEM. Composite materials (HA/PLA) were
synthesized and studied for bioactivity was studied by soaking in simulated body fluid (SBF) solution.
Keywords: Hydroxyapatite (HA), hydrothermal method, nano crystals, biomedical enginering
1. บทนา
สามารถควบคุมลักษณะรูปร่างสัณฐานวิทยาได้ยาก อีก
ทัง้ อนุ ภาคที่ได้อาจจะไม่ใช่อนุ ภาคที่มขี นาดอยู่ในระดับ
นาโนเมตร ซึ่ง ส่งผลต่ อ คุ ณสมบัติด้านการตอบรับทาง
ชีวภาพ ดังนัน้ จึงได้มกี ารศึกษากระบวนการไฮโดรเทอร์มอล ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ประหยัดพลังงาน ใช้เวลาใน
การสังเคราะห์ทร่ี วดเร็ว สามารถควบคุมลักษณะสัณฐานวิทยาได้ สามารถสังเคราะห์อนุ ภาคทีม่ ขี นาดอยู่ในระดับ
นาโนเมตร และอนุ ภาคทีไ่ ด้จะมีความสม่าเสมอมากกว่า
การสังเคราะห์ในกระบวนการอื่นๆ
การสัง เคราะห์ ไ ฮดรอกซี อ ะพาไทต์ โ ดยใช้
กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลที่ใช้ในงานวิจยั นี้จะใช้หม้อ
ความดันทีใ่ ช้ภายในครัวเรือน ซึง่ ลดต้นทุนในการผลิตไฮดรอกซีอะไทต์และสามารถสังเคราะห์ได้ในปริมาณทีม่ าก
โดยทัวไปแล้
่
วกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล จะมีการใช้
อุป กรณ์ ท่ีเรียกว่า autoclaves ซึ่ง เป็ นอุ ปกรณ์ ท่มี ีราคา
แพง และสามารถสังเคราะห์ปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทต์ได้ในปริมาณน้อย ดังนัน้ จึงไม่นามาใช้ในงานวิจยั นี้
โดยกระบวนการไฮโดรเทอร์ ม อลจะมีก ารใช้ น้ า เป็ น
ตัวกลางในการทาปฏิกริ ยิ า ซึง่ กระบวนนี้สามารถควบคุม
ลักษณะสัณฐานวิทยาได้ด้วยการควบคุม ค่า pH และ
ระยะเวลาในกระบวนการสัง เคราะห์ ซึ่ง สิ่ง เหล่ า นี้ มี
อิทธิพลต่อรูปร่างของอนุ ภาค ร่วมถึงกลไกทีเ่ ป็ นไปได้ใน
การก่อตัวของไฮดรอกซีอะพาไทต์ [4]

เนื่องมาจากความต้องการวัสดุทดแทนกระดูกมี
ปริม าณเพิ่ม มากขึ้น เรื่ อ ยๆ ในขณะนี้ วิ ท ยาการด้ า น
การแพทย์ มี ค วามก้ า วหน้ า เป็ นอย่ า งมาก จึ ง ได้ มี
การศึก ษาค้ น คว้ า วัส ดุ ท่ีจ ะน ามาทดแทนกระดู ก จาก
การศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่ากระดูกในธรรมชาติประกอบไป
ด้วยสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ปะปนกันอยู่ ซึ่งวัสดุ
ในกลุ่มแคลเซียมฟอสเฟต (calcium phosphate based
materials)
โดยเฉพาะไฮดรอกซี อ ะพาไทต์
(Ca10(PO4)6(OH)2: HA) มีสว่ นประกอบคล้ายกับแร่ทเ่ี ป็ น
องค์ประกอบทางเคมีของสารอนินทรียใ์ นพื้นผิวกระดูกมี
ค ว า ม เ ข้ า กั น ท า ง ชี ว ภ า พ (biocompatibility) มี
ความสามารถในการชั ก น าให้ เ กิ ด เนื้ อ เยื้ อ กระดู ก
(osteoconductivity) และมีความสามารถในการส่งเสริม
การทางานของเซลล์ทส่ี ร้างกระดูกทาให้มคี วามเหมาะสม
อย่างมากในการนามาเป็ นวัสดุเพื่อใช้งานด้านการรักษา
และการซ่ อ มแซมกระดู ก ในร่ า งกายของสิ่ ง มี ชี วิ ต
นอกจากนี้ ไ ฮดรอกซีอ ะพาไทต์ ย ัง น าไปใช้ใ นงานด้า น
ทันตกรรม เช่น การเคลือบรากฟนั เทียม หรือทาหน้าที่
เป็ นสารเติมแต่งในกระดูกและฟนั ซึง่ วัสดุทดแทนกระดูก
ควรมีลัก ษณะที่เ ป็ น รูพ รุ น เนื่ อ งจากต้ อ งการให้มีก าร
เหนี่ยวนาให้กระดูกเกิดการเจริญเติบโตภายในโครงสร้าง
ของรูพรุน โดยขนาดของรูพรุน รูปร่างของรูพรุน ความ
ต่ อ เนื่ อ งของ รู พ รุ น เป็ น ป จั จัย ส าคัญ ส าหรับ การช่ ว ย
เสริมสร้างการ ยึดเกาะของกระดูก [1]
การศึกษาและการพัฒนาไฮดรอกซีอะพาไทต์ ที่
นามาใช้ในวัสดุทดแทนกระดูกสามารถสังเคราะห์ได้หลาย
กระบวนการ เช่ น กระบวนการโซล-เจล กระบวนการ
ตกตะกอนแบบเปี ยก กระบวนการเจลคอมบัสชัน (gel
combusion) ปฏิ กิริย าแบบ solid-state
polymeric
precursor route และเทคนิค micro emulsion [2, 3] แต่
กระบวนการเหล่านี้จะมีค่าใช้จ่ายของต้นทุนในการผลิต
ทีส่ งู สิน้ เปลืองพลังงาน มีการใช้สารเคมีทเ่ี ป็ นพิษ และ

2. วิ ธีการทดลอง
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์
ต้องทาการเตรียมสารละลายแคลเซียมไนเตรทเตตระไฮเดรท (Ca(NO3)2·4H2O) และสารละลายไดแอมโมเนียม
ไฮโดรเจนออโธฟอสเฟต (NH4)2HPO4) ในอัตราส่ว น
ความเข้มข้น 0.1 M และ 0.06 M ตามลาดับ หลังจากนัน้
ผสมสารละลายทัง้ สองชนิดเข้าด้วยกันโดยนาสารละลาย
ไดแอมโมเนี ย มไฮโดรเจนออโธฟอสเฟต เติ ม ลงใน
709
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สารละลายแคลเซียมไนเตรทเตตระไฮเดรท ทีม่ กี ารกวน
ตลอดเวลาที่อุณหภู มิห้อ ง ขัน้ ตอนที่สองนาสารละลาย
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (NH4OH) ทีม่ คี วามเข้มข้น
30 (vol.%) เติมลงในสารละลายทีไ่ ด้เตรียมไว้ขา้ งต้นเพื่อ
ทาการปรับค่า pH เท่ากับ 5, 7, 9 และ11 เมื่อทาการปรับ
ค่า pH ตามที่กาหนดไว้แล้ว ให้กวนสารละลายต่อเป็ น
เวลา 10 นาที ขัน้ ตอนต่อไปนาสารละลายทีเ่ ตรียมไว้ใส่
ลงในหม้อความดัน และใส่น้ าชดเชยในปริมาณทีค่ านวณ
ไว้ ปิ ดฝาหม้อความดันให้เรียบร้อย โดยให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ เท่ากับ 120oC, 160oC และ 200oC แล้วตัง้ เวลา
เพื่อรอให้สารละลายถึงจุดเดือด ซึง่ จะสังเกตได้จากไอน้ า
ที่ป ล่ อ ยออกมา หลัง จากนั น้ ท าการจับ เวลาในการท า
ไฮโดรเทอร์-มอลเป็ นเวลา 30, 45 และ 60 นาที หลังจาก
ทากระบวนการไฮโดรเทอร์มอลแล้วให้นาสารที่เหลือไป
ทาการเหวีย่ ง และล้างตะกอนด้วยน้ ากลันจ
่ านวน 5 รอบ
แล้วทาการวัดค่า pH แล้วนาตะกอนทีไ่ ด้ไปอบทีอ่ ุณหภูมิ
100oC จนกระทังตะกอนแห้
่
งสนิทหลังจากนัน้ นาสารทีไ่ ด้
ไปบดจนละเอียดจะได้อนุ ภาคผงสีขาวระดับนาโนเพื่อทา
การพิสจู น์เอกลักษณ์ในขัน้ ตอนถัดไป
การพิสจู น์เอกลักษณ์อนุ ภาคนาโนไฮดรอกซีอะ
พาไทต์ ด้ว ยเทคนิ ค X-ray Diffractometer (XRD:
Miniflex II, Rigaku) ในการวิเคราะห์การเกิดผลึก โดยใช้
รังสีเอกซ์ CuKα ความยาวคลื่น 1.5406 อังสตรอม ช่วง
ข้อมูล 10o (2 ) ถึง 80o (2 ) ความเร็วในการสแกน
2o ต่ อนาที ที่ 40 kV และ 30 mA หลังจากนัน้
ทาการศึกษาโครงสร้างสัณฐานวิทยา (morphology) ของ
อนุภาคนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ ด้วยเทคนิค จากเครื่อง
Camscan SEM และ Field Emission Scanning
Electron Microscope (FE-SEM: JSM-7001F)

ของไฮดรอกซีอะพาไทต์ แม้ว่าในกระบวนการสังเคราะห์
มีการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิ เวลา และค่า pH
หลังจากทาการผสมสารละลายทัง้ สองชนิดเข้า
ด้ว ยกัน โดยในสารละลายทัง้ สองชนิด มีอ ัต ราส่ว นของ
ไอออนของ Ca/P เท่ากับ 1.67 มีการปรับค่า pH โดยการ
เติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (NH4OH) โดย OH- ที่อยู่
ในสารละลายจะเป็ นตัวช่วยทาให้เกิดอนุภาคไฮดรอกซีอะ
พาต์ และนอกจากค่า pH แล้วสิง่ ทีท่ าให้เกิดปฏิกริ ยิ าเป็ น
อนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทต์กค็ อื ระยะเวลา และอุณหภูมิ
เป็ นไปตามสมการที่ 1 [5]
10Ca(NO3)2.4H2O +6(NH4)2HPO4 +2NH4OH + H2O
Ca10(PO4)6(OH)2 +14NH4NO3 +5H2O ;

(1)

HA:(Ca10(PO4)6(OH)2)

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
รูปที่ 1 การพิสจู น์เอกลักษณ์ดว้ ย XRD ของอนุภาคนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ทส่ี งั เคราะห์ดว้ ยวิธกี ารไฮโดรเทอร์มอลทีส่ ภาวะต่างๆ
ดังนี้ (a)200oC/60นาที/pH=5, (b)120oC/60นาที/pH=5,
(c)200oC/60นาที/pH=11, (d)120oC/60นาที/pH=11,
(e)200oC/30นาที/pH=11 และ (f)120oC/30นาที/pH=11

โดยระนาบของผลึกทีเ่ กิดขึน้ ในอนุภาคไฮดรอกซีอะพาไทต์ทส่ี งั เคราะห์ได้นนั ้ ได้แก่ ระนาบ (200), (002),
(102), (210), (211), (300), (202), (130), (222), (213)
และ (004) ซึ่งระนาบที่สนใจคือ ระนาบ (002), (211)
และ (300) เนื่ อ งจากเป็ น ระนาบที่ มีค วามเข้ม ของพีค
ค่อ นข้า งสูง เนื่ อ งจากมีป ริม าณการเกิด ผลึก ในระนาบ
เหล่านี้สูง นอกจากนี้ความกว้างของพีคในแต่ละระนาบ
สามารถนาไปคานวณขนาดของผลึกได้ด้วยสมการที่(2)
Scherrer equation [5, 6]
(2)

3. ผลการทดลอง
3.1 ลักษณะของพืน้ ผิวและผลึกที่เกิ ดขึน้
รูปที่1 แสดงการพิสูจน์ เอกลักษณ์ด้วย XRD
พบการปรากฏพี ค ของเฟสไฮดรอกซี อ ะพาไทต์ ซึ่ ง
ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ จ า ก [PDF#74-565,
(hydroxyapatite, Ca10(PO4)6(OH)2)] โดยอนุ ภ าคที่
สังเคราะห์ได้นนั ้ ไม่ปรากฏพีคของเฟสอื่นๆ หรือเฟสของ
สิ่ง เจือ ปน ท าให้ท ราบว่ า อนุ ภ าคที่ไ ด้นั น้ เป็ น อนุ ภ าค
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ทาให้มคี วามเข้มข้นของ OH- สูงขึน้ เช่นเดียวกัน ซึง่ เป็ น
ตัวช่วยในการเกิดนิวเคลียสของอนุ ภาคไฮดรอกซีอะพา
ไทต์ จานวนมากทาให้นิวเคลียสไม่สามารถเจริญเติบโต
ซ้อนทับกันได้ ดังนัน้ ขนาดของผลึกจึงมีขนาดเล็กแต่เมื่อ
ทาการให้เวลาในการสังเคราะห์เพิม่ มากขึน้ พบว่าผลึกมี
ขนาดใหญ่เพิม่ ขึน้ ขึน้ เนื่องจากระยะเวลาทีน่ านทาให้ผลึก
มีเ วลามากพอที่จ ะเกิ ด การเจริญ เติ บ โตในทิศ ทางที่
เหมาะสม
3.2 การวิ เ คราะห์ ล ัก ษณะสัณ ฐานวิ ท ยา และ
โครงสร้างจุลภาคของอนุภาคนาโนไฮดรอกซี อะพาไทต์

D(h k l) เป็ นขนาดของผลึก k เท่ากับ 0.9 ในกรณี
นี้  สาหรับรังสีเอกซ์ CuK ความยาวคลื่น 1.5406
อังสตรอม และ β หาได้จากความกว้างทีค่ วามสูงครึง่ หนึ่ง
ของพีค ในระนาบทีต่ ้องการวัดขนาดของผลึก (Full With
Half Maximum: FWHM) ในหน่ วย radians และ  คือ
มุม diffraction angle ซึง่ ขนาดของผลึกในแต่ละระนาบ
ผลึกแสดงในตารางที่ 1
จากสมการของ Scherrer ทาให้ทราบว่าอนุภาค
ของไฮดรอกซีอะพาไทต์ท่สี งั เคราะห์ด้วยวิธกี ารไฮโดรเทอร์มอลนี้มขี นาดผลึกเฉลีย่ อยู่ประมาณ 30 ถึง 40 นา
โนเมตร โดยระนาบทีน่ ามาคานวณหาขนาดของผลึกคือ
ระนาบ (002) และระนาบ (300) มีทิศ ทางการ
เจริญเติบ โตของผลึก ตามทิศ ทาง c-axis และ a-axis
ตามล าดับ โดยอนุ ภ าคนาโนไฮดรอกซีอ ะพาไทต์ ท่ีมี
ลักษณะเป็ นแท่งจะมีขนาดของผลึกในทิศทาง c-axis

Nano-HA
agglomerate

ตารางที่ 1 แสดงขนาดของผลึกในแต่ละระนาบผลึกและขนาดของ
ผลึกเฉลีย่
ชิ้ นงาน
120oC/30min/pH=11
200oC/30min/pH=11
120oC/60min/pH=11
200oC/60min/pH=11
120oC/60min/pH=5
200oC/60min/pH=5
ชิ้ นงาน
o

120 C/30min/pH=11
200oC/30min/pH=11
120oC/60min/pH=11
200oC/60min/pH=11
120oC/60min/pH=5
200oC/60min/pH=5

ขนาดของผลึก ขนาดของผลึก
(D002,nm)
(D211,nm)
30.22
37.45
35.50
43.44
47.93
31.75
31.35
37.56
40.79
39.30
45.33
41.32

1 cm
รู ป ที่ 2 ภ าพ ถ่ าย จ ากก ล้ อ ง ดิ จิ ต อ ล ข อ งฟิ ล์ ม ค อ มโ พ สิ ท
PLA/Hydroxyapatite ทีอ่ ุณหภูม ิ 120oC/60min/pH=11 ก่อนการ
แช่ฟิลม์ ในสารละลาย SBF

ขนาดของผลึก ขนาดของผลึก
(D300,nm)
เฉลี่ย
33.17
33.61
29.58
36.17
24.39
34.69
30.71
33.21
34.52
38.20
24.68
37.11

รูปที่ 2 แสดงภาพถ่ ายจากกล่องดิจติ อลของ
ฟิ ล์มคอมโพสิท polylactic acid / hydroxyapatite
(PLA/HA)
ก่ อ นแช่ ฟิ ล์ ม คอมโพสิท ในสารละลาย
simulated body fluid (SBF) ซึ่งเป็ นสารละลายที่มี
องค์ ป ระกอบทางเคมีค ล้ า ยของเหลวในร่ า ยกายของ
มนุ ษย์ พบว่าเกิดการกระจายตัวแบบเป็ นกลุ่มก้อนเล็กๆ
(agglomerate) ของไฮดรอกซีอะพาไทต์ในพื้นผิวของ
แผ่ น ฟิ ล์ม PLA และรู ป ที่ 3
หลัง จากการน าฟิ ล์ ม
คอมโพสิทไปแช่ในสารละลาย SBF ทีอ่ ุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ เกิดการเกาะกลุ่มกัน
ของไฮดรอกซีอ ะพาไทต์ บ ริเ วณรอยแตกของชิ้น งาน
พบว่าเกิด porous apatite layer ในปริมาณทีม่ าก

ทีม่ ากกว่าขนาดของผลึกในทิศทาง a-axis และคิดขนาด
ผลึกที่ระนาบ (211) เนื่องจากมีความเข้มของพีคสูงทีส่ ุด
[5, 6] จากตารางที่ 1 พบว่าเมื่อค่า pH ที่ใช้ในการ
สังเคราะห์เพิ่มมากขึ้นจะท าให้ขนาดของผลึกไฮดรอก
ซีอะพาไทต์มขี นาดลดลง เป็ นผลมาจากเมื่อค่า pH สูง
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อนุ ภาคนาโนทรงกลม และไม่มอี ตั ราส่วนของความยาว
ต่อความกว้างเกิดขึน้ [5]

PLA
layer

100 m

รูปที่ 3 ภาพจาก SEM แสดงโครงสร้างจุลภาคของไฮดรอกซีอะพาไทต์หลังจากการแช่ฟิล์มในสารละลาย SBF ที่อุณหภูม ิ 40oC
เป็นเวลา 3 สัปดาห์

100 nm
รูปที่ 5 ภาพจาก FE-SEM ของวิธกี ารสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพา
ไทต์ด้วยวิธกี ารไฮโดรเทอร์มอล เป็ น เวลา 60 นาที ที่ค่ า pH=11
อุณหภูม ิ 120oC
(a)

100 nm

100 nm
(b)

รูปที่ 4 ภาพจาก FE-SEM ของวิธกี ารสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ด้วยวิธกี ารไฮโดรเทอร์มอล เป็ น เวลา 60 นาที ที่ค่ า pH=11
อุณหภูม ิ 200oC

โครงสร้ า งและลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาของ
อนุ ภาคนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ จากการวิเคราะห์โดย
FE-SEM ในรูปที่ 4 และรูปที่ 5 แสดงการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างจุลภาคเมื่ออุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ พบว่าเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้นอนุ ภาคไฮดรอกซีอะพาไทต์มรี ูปร่างเป็ นทรงกลม
ขนาดเล็ก รวมกลุ่ ม กัน โดยที่อุ ณ หภู มิสูง สารละลายมี
ความเข้ม ข้น ที่เ จือ จางลงมากกว่ า อุ ณ หภู มิต่ า จึง เป็ น

100 nm
รูปที่ 6 ภาพจาก FE-SEM ของวิธกี ารสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพา
ไทต์ดว้ ยวิธกี ารไฮโดรเทอร์มอล ทีอ่ ุณหภูม ิ 120oC ค่า pH=11 เป็ น
เวลา (a) 30 นาที และ (b) 60 นาที
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เมื่อพิจารณารูปที่ 6 พบว่าระยะเวลาในการ
สังเคราะห์ส่งผลต่อลักษณะสัณฐานวิทยาของอนุ ภาคนา
โนไฮดรอกซีอะพาไทต์ เมื่อทาการสังเคราะห์ทร่ี ะยะเวลา
30 นาที อนุ ภ าคจะมีรู ป ร่ า งเป็ น ทรงกลมและมีก าร
รวมกลุ่มกัน แต่ท่รี ะยะเวลา 60 นาที พบว่ารูปร่างของ
อนุภาคมีลกั ษณะเป็ นแท่งสัน้ ๆ (nanorod) รวมกลุ่มกัน

[3] R. Zhu, R. Yuc, J. Yao, D. Wang, and J. Kea,
Morphology control of hydroxyapatite through
hydrothermal process. Journal of Alloys and
Compounds, 2008. 457(1–2): p. 555–559
[4] A.R. Kumar and S. Kalainathan, Sol–gel
synthesis of nanostructured hydroxyapatite
powder inpresence of polyethyleneglycol.
Physica B: Condensed Matter, 2010. 405 (13):
p. 2799–2802
[5] M. Sadat-Shojai, M.T. Khorasani, and A.
Jamshidi, Hydrothermal processing o
fhydroxyapatite nanoparticles—A Taguchi
experimental design approach. Crystal Growth,
2012. 361: p. 73-84.
[6] B. Viswanath and N. Ravishankar, Controlled
synthesis of plate-shaped hydroxyapatite and
implications for the morphology of the apatite
phase in bone. Biomaterials, 2008. 29(36): p.
4855–4863.
[7] H. Zhou and J. Lee, Nanoscale hydroxyapatite
particles for bone tissue engineering. Acta
Biomaterialia, 2011. 7(7): p. 2769–2781

4. สรุปผลการทดลอง
จากการสังเคราะห์อนุ ภาคนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ โดยวิธกี ารใช้หม้อความดันที่ใช้ภายในครัวเรือน
พบว่าเกิดไฮดรอกซีอะพาไทต์ท่มี คี วามบริสุทธิที์ ่ค่า pH
สูง ขึ้น นอกจากนี้ ยงั สามารถควบคุ มโครงสร้า งจุ ลภาค
และพื้นที่ผวิ จาเพาะ โดยการควบคุมอุณหภูมแิ ละเวลา
โดยทีอ่ ุณหภูมติ ่ าทาให้อนุ ภาคนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์
มีลกั ษณะที่เป็ นแท่งสัน้ ๆ อย่างไรก็ตามพื้นที่ผวิ สูง และ
การรวมกลุ่ ม กัน ของอนุ ภ าค ส่ ง ผลต่ อ ความเข้า กัน ได้
ในทางชีวภาพ [7] ผลของงานวิจยั นี้พบว่าการสังเคราะห์
อนุ ภาคนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ทค่ี ่า pH=11 เป็ นเวลา
60 นาที ที่อุณหภูมิ 120OC ทาให้เกิดลักษณะสัณฐาน
วิทยาดังกล่าว ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ได้ทาการควบคุมพืน้ ที่
ผิวจาเพาะและลักษณะสัณฐานวิทยาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้
ในด้า นวิศ วกรรมชีว การแพทย์ไ ด้อ ย่ า งเหมาะสมมาก
ยิง่ ขึน้
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การศึกษาผลกระทบของเกจบล็อคที่ใช้วสั ดุเคลือบผิวต่างชนิ ดกัน
A Preliminary Study of Effect of Costing Substance on Gauge Block
Properties
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ทาการศึกษาผลกระทบของสารเคลือบผิว แต่ละชนิดทีม่ ผี ลกระทบต่อการเกิดสนิมบนผิวหน้าสัมผัสของ
เกจบล็อคด้วยการเคลือบเกจบล็อคด้วยสารเคลือบผิว ดังนี้ วาสลิน ปิ โตรเลียม เจลลี,่ สารเคลือบผิวอเนกประสงค์,
น้ ามันมะพร้าวบริสุทธ์, น้ ามันออโตลูปรถมอเตอร์ไซน์, น้ ามันเครื่องรถยนต์ และเกจบล็อคทีไ่ ม่ได้เคลือบผิว และ
ปล่อยไว้ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ได้ควบคุม เป็ นระยะเวลานาน 1 ปี พบว่าขนาดของเกจบล็อคเปลี่ยนไปดังนี้
0.00 m, -0.02 m, -0.01 m, 0.62 m, -0.02 m และ 4.72 m พบสนิม เกิดขึ้นที่ผิวเกจบล็อคขนาด
0.000 mm, 3.459 mm, 1.453 mm, 2.251 mm, 2.336 mm และ 12.856 mm ตามลาดับ และเวลาในการล้าง
เกจบล็อคไม่แตกต่างกันโดยใช้เวลา 15 วินาที/ชิน้ จากผลการวิจยั พบว่า วาสลิน ปิ โตรเลียม เจลลี่ เป็ นสารเคลือบ
ผิวทีเ่ หมาะสมในการใช้เคลือบเกจบล็อคมากทีส่ ดุ เพราะว่าสามารถปกป้องเกจบล็อคได้นานกว่าสารเคลือบผิวชนิด
อื่น ๆ อย่างมีนยั สาคัญ ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
คาหลัก เกจบล็อค, สารเคลือบผิว, สนิม
Abstract
This research studied effect of cost surface gauge block from other costing surface such as Vaseline
petroleum jelly, Oil silicone (sonax), Coconut oil, Autolube oil, Engine oil flush and gauge block none
costing surface. Operative demonstrate cost surface gauge block and set in environment not control as
long as 1 year. Seeing gauge block change dimension for 0.00 m, -0.02 m, -0.01 m, 0.62 m, -0.02
m and 4.72 m and seeing rust appear on surface gauge block side 0.000 mm, 3.459 mm, 1.453 mm,
2.251 mm, 2.336 mm and 12.856 mm respective and times for use cleaning gauge block not differ about
15 second/item. For this research found Vaseline petroleum jelly is costing surface decent more than
other cost surface. Because it can protect is surface gauge block long standing for significant 95%.
Keywords: Gauge block; Costing surface; Rust;
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1. บทนา
เกจบล็อคหรือแท่งความยาวมาตรฐาน เป็ นเครื่องมือที่
มีความถูกต้องสูง มีลกั ษณะเป็ นรูปทรงสีเ่ หลีย่ มมุมฉากมี
ความเรียบและความขนานสูงทัง้ 2 ด้าน [1] เกจบล็อคทา
จากวัส ดุ ไ ด้ห ลายประเภท เช่ น โลหะสติล , เซรามิค ,
ทังสเตนคาร์ไบด์ [2] แต่ทห่ี อ้ งปฏิบตั กิ ารสอบเทียบนิยม
ใช้มากคือเกจบล็อคที่ผลิตจากวัสดุชนิดโลหะสติล โดย
ขนาดที่ถูกต้องของเกจบล็อคจะอ้างอิงทีอ่ ุณหภูมิ 20 oC
ตามมาตรฐาน UKAS Lab 36 [3] ลักษณะของเกจบล็อค
เป็ นไปตามรูปที่ 1

2. วัสดุอปุ กรณ์
2.1 ขนาดของเกจบล็อคที่เปลี่ยนไป
เครื่องเกจบล็อคคอมพาราเตอร์ใช้สาหรับวัดขนาด
ของเกจบล็อคทีเ่ บีย่ งเบนไปจากค่าความยาวมาตรฐานมี
ความละเอียดในการอ่านค่าผลการวัดในระดับ 0.01 m
และมีค่าความไม่แน่นอนในการวัด 0.032 m [6] เครื่อง
เกจบล็อกคอมพาราเตอร์มลี กั ษณะตามรูปที่ 2

รูปที่ 1 เกจบล็อคหรือแท่งความยาวมาตรฐาน

รูปที่ 2 เครือ่ งเกจบล็อคคอมพาราเตอร์

ห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบจะต้องควบคุมสภาวะแวดล้อม
ในการเก็ บ รัก ษาเกจบล็ อ คที่ เ ป็ นสติ ล โดยควบคุ ม
ความชื้น สัม พัท ธ์ ท่ี 50±10 %RH เพื่อ ป้ อ งกัน การเกิด
สนิมที่บริเวณผิวหน้าสัมผัสของเกจบล็อค โดยปฏิกริ ยิ า
การเกิดสนิมจะเกิดขึ้นกับเกจบล็อคโลหะสติลที่มีเหล็ก
เป็ นส่วนประกอบ ปฏิกริ ยิ าเกิดขึน้ ได้เมื่อเหล็กสัมผัสกับ
น้าและความชืน้ ในอากาศโดยจะค่อย ๆ เกิดการสึกกร่อน
กลายเป็ นเหล็กออกไซต์หรือที่เรียกว่าสนิม(Fe2O3.H2O)
[4] เป็ นปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ ช้า ๆ ลักษณะการเกิดปฏิกริ ยิ า
เป็ นไปตามสมการ (1)
4Fe + 3O2 + 3H2O  2Fe2O3.3H2O (1)

2.2 ขนาดของสนิ มที่เกิ ดขึน้
เครื่องโปรไฟร์โปรเจคเตอร์ เป็ น เครื่องมือวัด ขนาด
ของสนิมทีเ่ กิดขึน้ บนผิวหน้าสัมผัสของเกจบล็อค มีความ
ละเอียดในการอ่านค่าผลการวัดในระดับ 0.001 mm มีค่า
ความไม่แน่ นอนในการวัด 0.0015 mm เครื่องโปรไฟร์
โปรเจคเตอร์มลี กั ษณะตามรูปที่ 3

ปญั หาของห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบทีม่ เี กจบล็อคเป็ น
เครื่องมือมาตรฐานคือมีค่าใช้จ่ายสูงในการควบคุมสภาวะ
แวดล้อมห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบไว้ตลอดเวลา[5] ดังนัน้
งานวิจยั นี้จะทาการศึกษาผลกระทบของวัสดุเคลือบผิว
เกจบล็อคชนิดต่าง ๆ จากความเสียหายของการเกิดสนิม
เมื่อเก็บเกจบล็อคไว้ในสภาวะแวดล้อมทีไ่ ม่ได้ควบคุม
เป็ นระยะเวลานานตลอด 1 ปี ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาร
เคลือบผิวชนิดต่าง ๆ จากสภาพผิว และขนาดของเกจ
บล็อคทีเ่ ปลีย่ นไป

รูปที่ 3 เครือ่ งโปรไฟร์โปรเจคเตอร์

3. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
3.1 แผนการดาเนิ นงานวิ จยั
งานวิจยั นี้ได้วางแผนดาเนินการตามหลักการสถิตเิ พื่อ
คานึงถึงความมีนยั สาคัญ และความน่าเชื่อถือของผลการ
ั ยที่
ทดลอง โดยเริมต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลหาปจจั
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ตารางที่ 1 คุณสมบัตแิ ละเปอร์เซนต์ความสาคัญของสารเคลือบผิว
เมือ่ ต้องเคลือบเกจบล็อคทิง้ ไว้นาน 1 ปี
ลาดับ
คุณสมบัติ
%ความสาคัญ
1
ไม่ทาให้ขนาดเกจบล็อคเปลีย่ น
32%
2
ไม่ทาให้เกจบล็อคเกิดสนิม
29%
3
ล้างออกง่าย
17%
4
ไม่เกิดคลาบติดทีต่ วั เกจบล็อค
10%
5
เป็นตัวกลางช่วยประกบเกจบล็อคได้
7%
6
ราคาไม่แพง
5%

ห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบต้องการจากสารเคลือบผิวเกจบ
ล็อค และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลการเคลือบเกจบ
ล็อคไว้นาน 1 ปี โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ต่อจากนัน้ ถึงจะกาหนดสาร
เคลือบผิวหน้าสัมผัสเกจบล็อคทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ กับการ
นาไปใช้งานภายในห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบ
3.2 เตรียมเกจบล็อค และสารเคลือบผิว
เกจบล็อคทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้เป็ นเกจบล็อคสภาพใหม่
เกรด 1 ตามมาตรฐาน JIS B 7506 : 1997 จานวน 42
ชิน้ และจากแบบสอบถามความต้องการใช้สารเคลือบผิว
พบว่าสารเคลือบผิวหน้าสัมผัสเกจบล็อคทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร
สอบเทียบทางมิตนิ ยิ มใช้มที งั ้ หมด 5 ชนิด ได้แก่ 1.
วาสลิน ปิ โตรเลียม เจลลี,่ 2.สารเคลือบผิวอเนกประสงค์
, 3.น้ามันมะพร้าวบริสทุ ธ์, 4.น้ามันออโตลูปรถมอเตอร์
ไซน์ , 5.น้ามันเครื่องรถยนต์

จากข้อมูลพบว่าคุณสมบัตขิ องสารเคลือบผิวหน้าสัมผัส
เกจบล็อคทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารสอบเทียบต้องการในลาดับที่
1-3 มีเปอร์เซนต์ความสาคัญทีร่ วมกันมากถึง 78% ซึง่
เป็ นคุณสมบัตหิ ลักของสารเคลือบผิวเกจบล็อคทีด่ ี โดย
จะต้องมีคุณสมบัตทิ ส่ี าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1.ไม่ทาให้
ขนาดของเกจบล็อคเปลีย่ นไป 2.ไม่ทาให้เกจบล็อกมีสนิม
เกินขึน้ 3.สามารถล้างออกได้งา่ ย วิเคราะห์ดว้ ยแผนภาพ
พาเรโต[7] แสดงได้ตามรูปที่ 4

3.2 คุณสมบัติที่สาคัญของสารเคลือบผิว
งานวิจยั นี้ได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความต้อง
การใช้สารเคลือบเกจบล็อคจากเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารสอบ
เทียบของห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบด้านมิติ จานวนทัง้ สิน้
34 คน จากทัง้ หมด 10 ห้องปฏิบตั กิ าร ในเขตพืน้ ที่
กรุงเทพฯ และภาคตะวันออก จากข้อมูลทีไ่ ด้พบว่า
คุณสมบัตขิ องสารเคลือบผิวหน้าสัมผัสเกจบล็อคที่
ห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบต้องการ
เมื่อต้องเคลือบผิว
เกจบล็อคทิง้ ไว้นาน 1 ปี จากแบบสอบถามสามารถหา
ค่า %ความสาคัญ ได้จากสมการ (2)
%ความสาคัญ = ข้อมูลทีไ่ ด้ x 100
ข้อมูลทีไ่ ด้ทงั ้ หมด

80
60
40
20
0

100
80
60
40
20
0

รูปที่ 4 แผนภาพพาเรโตคุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของสารเคลือบผิว

4. ผลการวิจยั และวิ จารณ์ผล
งานวิจ ัย นี้ท าการทดลอง และศึก ษาผลกระทบของ
ผิว หน้ า สัม ผัสเกจบล็อ คที่ใ ช้สารเคลือ บผิว ต่ า งชนิ ด กัน
เคลือบทิง้ ไว้เป็ นระยะเวลานาน 1 ปี สรุปผลการวิจยั และ
พิจ ารณาหาสารเคลือ บที่เ หมาะสมในการน าไปใช้ง าน
อย่างมีนยั สาคัญ ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 %

(2)

พบว่าคุณสมบัติ และ %ความสาคัญ ทีเ่ จ้าหน้าที่
ปฏิบตั กิ ารสอบเทียบต้องการจากสารเคลือบผิวเกจบล็อค
สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 1

4.1 ขนาดของเกจบล็อคที่เปลี่ยนไป
ผลจากการทดลอง สามารถหาขนาดของเกจบล็อคที่
เปลีย่ นแปลงไปโดยการวัดด้ยเครื่องเกจบล็อคคอมพารา
เตอร์ ได้ผลการวัดตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ขนาดของเกจบล็อ คที่เปลี่ยนแปลงไปจากการใช้ส าร
เคลือบผิวแต่ละชนิด
ขนาดเกจ
ขนาดเกจ
ขนาดเกจ
ชนิดของ
บล็อคก่อน บล็อกหลัง
บล็อกที่
สารเคลือบผิว
เคลือบ
เคลือบ
เปลีย่ น
แปลงไป
1. วาสลิน
0.04 m
0.04 m
0.00 m
2. สารเคลือบผิว
-0.13 m -0.15 m
-0.02 m
WD-40
3. น้ามันมะพร้าว -0.12 m -0.13 m
-0.01 m
4. น้ามันออโตลูป 0.02 m
0.64 m
0.62 m
5. น้ามันเครือ่ ง
0.10 m
0.08 m
-0.02 m
รถยนต์
6. เกจบล็อคไม่
0.06 m
4.78 m
4.72 m
ได้เคลือบ

พบว่ามีเพียงสารเคลือบผิวชนิดเดียวเท่านัน้ คือ วาสลิน
ปิ โตรเลียม เจลลี่ ทีส่ ามารถป้องกันการเกิดสนิมบน
ผิวหน้าสัมผัสของเกจบล็อคได้ ส่วนสารเคลือบผิวชนิด
อื่นๆ จะทาให้ผวิ หน้าสัมผัสเกจบล็อคเกิดสนิมขึน้ ทีละ
น้อย และค่อยๆ ขยายใหญ่ขน้ึ เพราะว่าสารเคลือบผิวจะ
เริม่ แห้งเมื่อเคลือบทิง้ ไว้นานขึน้
และอาจทาให้
ส่วนประกอบของเหล็กในตัวเกจบล็อคสัมผัสกับน้าและ
ความชืน้ ในอากาศอันเป็ นสาเหตุสาคัญของการเกิดสนิม
ซึง่ สนิมสามารถสร้างความเสียหายต่อผิวหน้าสัมผัสของ
เกจบล็อคได้ จากการทดลองสามารถแสดงลักษณะการ
เกิดสนิมบนผิวหน้าสัมผัสของเกจบล็อคในลักษณะกราฟ
เชิงเส้นได้ตามรูปที่ 5
14.000

พบว่าเกจบล็อคที่ไม่ได้เคลือบมีสนิมเกิดขึ้น สนิมสร้าง
ความเสียหายต่อขนาดของเกจบล็อคได้โดยตรง สาหรับ
สารเคลือบผิวชนิดอื่น ๆ พบว่า น้ามันออโตลูปรถมอเตอร์
ไซน์มผี ลกระทบต่อขนาดของเกจบล็อคมากทีส่ ุด สาหรับ
สารเคลือบผิวชนิดอื่นถือว่าไม่ส่งผลกระทบต่อขนาดของ
เกจบล็อคมากนักตามมาตราฐาน JIS B 7506 : 1997 [8]
เพราะมีความเปลีย่ นแปลงไม่เกิด ±0.08 m จะไม่ส่งผล
กระทบจนทาให้เกจบล็อคตกจาก เกรด 1 ซึ่งเป็ น เกรด
ของเกจบล็อกทีใ่ ช่ทาการทดลองงานวิจยั นี้

12.000
10.000

1. วาสลิน
2. สารเคล บผิว WD-40

8.000

3. นามันมะพร้าว
4. นามัน ตลป

6.000

5. นามันเคร งยนต์
6. เกจบล คไมเคล บ

4.000
2.000
0.000
0 เด น

3 เด น

6 เด น

9 เด น

12 เด น

รูปที่ 5 ความเป็นเชิงเส้นของการเกิดสนิมบนผิวหน้าสัมผัส
เกจบล็อกของสารเคลือบผิวแต่ละชนิด

4.2 ขนาดของสนิ มที่เกิ ดขึน้
ผลจากการทดลอง สามารถวัดขนาดของสนิมที่
เกิดขึน้ บนผิวหน้าสัมผัสของเกจบล็อค ทีว่ ดั ด้วยเครื่อง
โปรไฟร์โปรเจคเตอร์ ได้ผลการทดลองตามตารางที่ 3

4.3 เวลาในการล้างเกจบล็อค
ผลจากการทดลอง จับเวลาทีใ่ ช้ในการล้างสารเคลือบ
ผิวแต่ละชนิดออกจากผิวหน้ าสัมผัสเกจบล็อคให้สะอาด
จนสามารถน าไปใช้เป็ น เครื่องมือมาตรฐานในการสอบ
เทียบได้ โดยจับเวลาทีใ่ ช้ในการล้างเกจบล็อคจานวน 10
ชิน้ ขนาด 0.5 mm, 1 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20
mm, 25 mm, 50 mm, 75 mm และ 100 mm ตามละดับ
และหาค่าเฉลีย่ ในการล้างเกจบล็อค ได้ผลการทดลองตาม
ตารางที่ 4

ตารางที่ 3 ขนาดของสนิมที่เกิดขึ้นบนผิวหน้ าสัมผัสเกจบล็อคที่
เกิดขึน้ จากสารเคลือบผิวแต่ละชนิด
หน่วย : mm
ชนิดของสาร
3
6
9
12
เคลือบผิว
เดือน เดือน เดือน เดือน
1. วาสลิน
0.000 0.000 0.000 0.000
2. WD-40
0.786 1.215 2.536 3.459
3. น้ามันมะพร้าว 0.278 0.536 0.748 1.453
4. น้ามันออโตลูป 0.534 1.008 1.589 2.251
5. น้ามันเครือ่ ง
0.627 1.254 1.514 2.336
6. ไม่ได้เคลือบ
3.985 6.732 9.269 12.856
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ตารางที่ 4 เวลาทีใ่ ช้ในการล้างเกจบล็อคให้สะอาดจากการเคลือบ
ด้วยสารเคลือบผิวแต่ละชนิด
เวลาทีใ่ ช้ในการล้าง
ชนิดของสารเคลือบผิว
เกจบล็อคให้สะอาด
1. วาสลิน ปิโตรเลีย่ ม เจลลี่
15.5 วินาที
2. สารเคลือบผิวเอนกประสงค์
14.6 วินาที
3. น้ามันมะพร้าวบริสุทธ์
14.8 วินาที
4. น้ามันออโตลูปรถมอเตอร์ไซน์
15.7 วินาที
5. น้ามันเครือ่ งรถยนต์
15.9 วินาที

ตารางที่ 5 การทดลองหาสารเคลือบผิวทีเ่ หมาะสมจากการวัดขนาด
ของเกจบล็อคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเมือ่ เคลือบทิง้ ไว้ 1 ปี หน่วย : m
1
2
3
4
5
สารเคลือบ
1. วาสลิน
0.08 0.09 0.12 0.11 0.07
2. WD-40
0.15 0.14 0.13 0.17 0.16
3. น้ามันมะพร้าว 0.16 0.17 0.14 0.18 0.13
4. น้ามันออโตลูป 0.17 0.19 0.11 0.14 0.18
5. น้ามันเครือ่ ง
0.14 0.12 0.09 0.13 0.20

ทาการทดลองทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% [9] จากข้อมูลที่
ได้สามารถนามาแสดงในรูปแบบของ ANOVA ได้ตาม
ตารางที่ 6

พบว่าเวลาทีใ่ ช้ในการล้างเกจบล็อคจากสารเคลือบผิวแต่
ละชนิดใช้เวลาในการล้า งไม่ แตกต่ างกัน คือ ประมาณ
15 วินาที / ชิน้

ตารางที่ 6 ตาราง ANOVA การออกแบบการทดลอง
Source of
Variation
SS
df
MS
F F crit
สารเคลือบผิว 0.014
4
0.00351 4.60 2.87
Error
0.015 20 0.00076
Total
0.029 24

4.4 สรุปหาสารเคลือบผิวเกจบล็อคที่เหมาะสม
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ ว้ ยเทคนิค
One Way Analysis of Variance ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่
95% สามารถสรุปผลการออกแบบการทดลอง (DOE)
โดยการทดสอบสมมุตฐิ าน ตามสมการ (3)
H0 : 1 = 2 = 3 = 4 = 5
(3)
H1 : 1  2  3  4  5

จากการออกแบบการทดลองพบว่า F มากกว่า Fcrit
แสดงผลว่าปฏิเสธ H0 ยืนยันว่า H1 เป็ นจริง อธิบายผลได้
ว่าค่าเฉลีย่ ขนาดของเกจบล็อคทีเปลีย่ นไปจากการเคลือบ
ผิวด้วยวาสลีน ให้ความแตกต่างจากขนาดค่าเฉลีย่ ของ
เกจบล็อคทีเ่ คลือบด้วยสารเคลือบชนิดอื่น ๆ อย่างมี
นัยสาคัญ ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%

เพื่อหาสารเคลือบผิวทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ โดยการวิเคราะห์
ั ยของขนาดของเกจบล็อคทีเ่ ปลีย่ นไป ซึง่
ข้อมูลจากปจจั
เป็ นปจั จัยทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ดุ
เมื่อสอดคล้องกับ
ขนาดของสนิมทีเ่ กิดขึน้
เมือ่ เคลือบเกจบล็อกด้วยสาร
เคลือบผิวแต่ละชนิด จานวน 5 ชิน้ เคลือบทิง้ ไว้นาน 1 ปี
จากข้อมูลทีไ่ ด้จะสามารถนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
จนได้จากค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน นามา
ทดสอบสมมติฐาน ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 95% เพื่อทดสอบว่า
จากสารเคลือบผิวแต่ละชนิดให้ผลการเปลีย่ นแปลงขนาด
ของเกจบล็อคทีเ่ ปลีย่ นไปตามความสัมพันธ์กบั ขนาดของ
สนิมทีเ่ กิดขึน้ มีค่าเฉลีย่ แตกต่างกันหรือไม่ แสดงข้อมูลได้
ตามตารางที่ 5

5. สรุป
จากผลการวิจยั พบว่าสารเคลือบผิวหน้าสัมผัสเกจ
บล็อกทีเ่ หมาะสมในการใช้งานภายในห้องปฏิบตั กิ ารสอบ
เทีย บคือ วาสลิน ปิ โตรเลียม เจลลี่ เมื่อท าการทดลอง
เคลือบเกจบล็อคทิ้งไว้ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ได้ควบคุม
หรือสภาวะแวดล้อมปกติเป็ นระยะเวลานาน 1 ปี เพราะมี
ผลกระทบกับผิวหน้ าสัมผัสของเกจบล็อคน้ อยที่สุด เมื่อ
เปรีย บเทีย บกับ สารเคลือ บผิว ชนิ ด อื่น ๆ ดัง นี้ 1.สาร
เคลือ บผิว อเนกประสงค์, 2.น้ า มัน มะพร้า วบริสุท ธ์, 3.
น้ ามันออโตลูปรถมอเตอร์ไซน์ , 4.น้ ามันเครื่องรถยนต์
และ 5.เกจบล็อ คทีไ ม่ ไ ด้เ คลือ บ ดัง นัน้ เพื่อ เป็ น การลด
ต้นทุน และความปลอดภัยของเกจบล็อค ห้องปฏิบตั กิ าร
สอบเทียบสามารถใช้สารเคลือบผิวเกจบล็อคชนิดโลหะ
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สติล ไว้ได้โดยทีไ่ ม่ต้องเปิ ดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา
ถ้ า สารเคลือ บผิ ว เป็ น วาสลิ น ปิ โ ตรเลี ย ม เจลลี่ จะ
สามารถเคลือบทิง้ ไว้ได้นาน 1 ปี แต่ถา้ เป็ นสารเคลือบผิว
ชนิดอื่น ๆ จะสามารถเคลือบทิง้ ไว้ได้นาน 3 เดือน โดยที่
ไม่ทาให้ผิวหน้ าสัมผัสเกจบล็อคเกิดความเสียหายจาก
สนิมขึน้ ได้
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[4] สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญีป่ นุ่ ), ข้อมูลจาก
http://www.tpa.or.th/writer/read_rhis_book_topic.p
hp?bookID=213&pagrid (วันทีส่ อื ค้นข้อมูล 9
กันยายน 2557)
[5] Ted Doiron and John Beers, The Gauge Block
Handbook, NIST Monograph 180, 2005
[6] Mitutoyo Corporation, Metrology Handbook-The
Scienceof Measurement, Japan, 2007
[7] บรรหาญ ลิลา, การควบคุมคุณภาพ (Quality
Control), ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551
[8] Japanese Standard Association, JIS Handbook
Mechanical Instrumentation, Japan, 2002
[9] บรรหาญ ลิลา. 2551. เอกสารประกอบการเรียนการ
ออกแบบการทดลองเบือ้ งต้น. ชลบุร.ี

ข้อเสนอแนะ
(1) งานวิจ ัย นี้เป็ นเพียงการศึก ษาเบื้อ งต้นเพื่อหา
ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อผิวหน้าสัมผัสเกจบล็อคเมื่อใช้สาร
เคลือบผิวต่ างชนิดกัน เคลือ บทิ้งไว้เป็ นระยะเวลา 1 ปี
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้สารเคลือบผิว
เกจบล็อคเมื่อห้องปฏิบตั ิการสอบเทียบต้องการเคลือบ
เกจบล็อ คไว้ใ นกรณี ท่ีไ ม่ ไ ด้ใ ช้ง าน เพื่อ ความมัน่ ใจว่ า
เกจบล็อ คจะไม่ เ กิด ความเสีย หายจากสนิ ม โดยการ
ทดลองนี้ พิจ ารณาจากป จั จัย ที่มีผ ลกระทบต่ อ สภาพ
ผิวหน้าสัมผัสเกจบล็อคมากทีส่ ดุ เพียง 3 ปจั จัยเท่านัน้
(2) งานวิจยั นี้ใช้สภาวะแวดล้อมทีไ่ ม่ได้ควบคุม หรือ
สภาวะแวดล้อมปกติตามธรรมชาติ คือสภาวะแวดล้อม
ตามอุณหภูมหิ อ้ งทีไ่ ม่ได้เปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ
การ
ทดลองนี้เก็บข้อมูลตลอด 1 ปี ครอบคลุมสภาพ
ภูมอิ ากาศทัง้ 3 ฤดู โดยค่าความชื่นสัมพัทธ์ในอากาศ
เฉลีย่ ตลอดทัง้ ปี ของการทดลองอยู่ระหว่าง 55-80 %RH
การทดลองนี้อยู่ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี และอยู่ใกล้ทะเล
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย นี้ ไ ด้ ร ั บ การสนั บ สนุ น จากทุ น อุ ด หนุ น
โครงการวิ จ ัย และพัฒ นาของคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
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เครื่องวัดแรงบิดขนาด 50 N m พร้อมสัญญาณตรวจสอบร่วม
50 N m Torque Transducer with Check Standard Combination
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บทคัดย่อ
การออกแบบและสร้าง Torque transducer ทีม่ ี 2 ช่องสัญญาณมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้อ งของการวัดขณะใช้ง านได้ด้วยตัวมัน เอง ส่วนรับรู้แ รงบิด ถูกออกแบบให้มีรูปทรงเพลาแกนวัดแรงบิด
ประกอบด้วยสองส่วนรับรูป้ ริมาณแรงบิดทีม่ ขี นาดต่างกัน ส่วนแรกทาหน้าทีว่ ดั ปริมาณแรงบิดทีค่ วามจุ 50 N m
ส่วนทีส่ องทาหน้าทีเ่ ป็ นมาตรฐานตรวจสอบ (Check standard) ถูกออกแบบให้มคี วามจุท่ี 100 N m โดยอัตราส่วน
ของสัญญาณวัดต่อสัญญาณตรวจสอบถูกใช้เป็ นเครื่องมือเฝ้าระวังความถูกต้องของเครื่องมือวัดแรงบิดต้นแบบที่
ถูกสร้างขึน้ ได้ถูกสอบเทียบ พบว่ามีความถูกต้องอยู่ในระดับ class 0.2 ตามมาตรฐาน DIN 51309 ทัง้ สอง
ช่อ งสัญญาณ และมีค วามเสถีย รอยู่ท่ี +/- 0.032% และ+/-0.072% สาหรับสัญ ญาณวัด แรงบิด และสัญ ญาณ
ตรวจสอบตามลาดับ ผลการคานวนพบว่าค่าอัตราส่วนของสัญญาณวัดต่อสัญญาณตรวจสอบมีความเสถียรอยู่ท่ี
+/- 0.072% เมื่อทาการทดสอบจ่ายภาระเกินพิกดั ที่ 130% 150% 200% และ 300% ตามลาดับ พบว่าเครื่องมือ
วัดแรงบิดยังคงให้ความถูกต้องอยู่ในพิกดั ค่าความเสถียรทีห่ ามาก่อนหน้าทัง้ สองสัญญาณ ตลอดจนค่าอัตราส่วน
ของสัญญาณวัดต่อสัญญาณตรวจสอบยังคงมีความเสถียร เมื่อทาการจ่ายภาระเกินพิกดั ที่ 600% พบว่าสัญญาณ
วัดปริมาณแรงบิดได้ให้ค่าเปลีย่ นไปเกินกว่า -50% แต่ช่องสัญญาณตรวจสอบยังคงมีความเสถียร นอกจากนัน้ ค่า
อัตราส่วนของสัญญาณวัดต่อสัญญาณตรวจสอบเปลี่ยนแปลงไป -50% สอดคล้องกับ ผลการทาการตรวจสอบ
ระหว่างการใช้งานทัวไป
่
คาหลัก เครื่องวัดแรงบิด มาตรฐานตรวจสอบ ความถูกต้อง
Abstract
The objective of designs and fabrication torque transducer with two channels is to be able checking
the accuracy of the measurement, even when used by self. The sensing body is designed torsion form.
Torque measurement axis consists of two parts of different sensing body sizes. The first part is a torque
measurement with capacity of 50 N m. The second part is used as a check standard with capacity of 100
N m. Ratio of the both, torque measurement and check signals use as monitoring tool use for accuracy
checking. The prototype torque transducer was calibrated. Result showed two channels met accuracy
class 0.05 accordance with DIN 51309standard. In addition, their stabilities are to be +/- 0.032% and +/0.072% for the torque measurement and check signal respectively. The calculations showed that the ratio
of the torque measurement and check signal had stability within +/- 0.072%. When test overload were
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carried out at 130%, 150%, 200% and 300% of capacity, respectively. Torque transducer endured to be
in the range of stability as mention above for all of two signals. As well as the ratio of the measurement
signal remained stable. When test overload at 600% of capacity, the torque measurement signal drifted
more than -50%, but the check signal remained stable. In addition, the ratio of the both signals changed
to -50% corresponds to the typical intermediate check results.
Keywords: torque transducer, check standard, accuracy.
1. บทนา
การตรวจสอบระหว่ า งการใช้ง าน (Intermediate
Check) เป็ นกิ จ กรรมที่ จ าเป็ นตามมาตรฐาน ISO
17025:2005 General requirement for the
competence of testing and calibration [1] ช่วยเฝ้า
ระวัง ความถู กต้อ งของเครื่องมือ วัด ระหว่า งการใช้ง าน
นิ ย มใช้ ก ารเปรี ย บเที ย บกับ เครื่ อ งมื อ วั ด อื่ น ที่ ท่ี เ ป็ น
มาตรฐานตรวจสอบ (Check standard) ซึง่ มีความเสถียร
ทีเ่ หมาะสม โดยความถี่ในการทาการตรวจสอบขึน้ อยู่กบั
ความเสี่ ย งต่ อ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด ที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตาม
ข้อกาหนดและการยอมรับได้ของเวลา ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ทีใ่ ช้ ในทางอุดมคติแล้วการทาการตรวจสอบทุกครัง้ ที่ใช้
งานแม้จะมีตน้ ทุนทีส่ งู และใช้เวลามากแต่ลดความเสีย่ งได้
สูงสุด
การทีส่ ามารถตรวจสอบระหว่างใช้งานได้ทุกครัง้ ไป
พร้อ มกับ การใช้ง าน เพื่อ ลดเวลาและค่ า ใช้จ่ า ยในการ
จัดหา Check Standard จึงเป็ นวัตถุ ประสงค์ในการ
ออกแบบและสร้า งเครื่อ งมือ วัด แรงบิด พร้อ มสัญ ญาณ
ตรวจสอบร่วมของงานวิจยั นี้ ปริมาณแรงบิด (torque
measurement) และตรวจสอบ (check) ถูกออกแบบให้
สามารถวัด สัญญาณได้ในเวลาเดีย วในขณะใช้ง าน จึง
สามารถยืน ยัน ความถู ก ต้ อ งของเครื่อ งมือ วัด แรงบิด
ในทันที

เกินพิกดั และอาจมีความเสียหายที่ตวั หลักได้แต่จะไม่ทา
ความเสียหายให้กบั Check standard เนื่องจากออกแบบ
ให้มีพกิ ดั การใช้งานสูงกว่าตัวหลักถึงสองเท่า ผู้วจิ ยั ได้
ออกแบบให้ ส่ว นรับ รู้ป ริม าณแรงบิด ของเครื่อ งมือ วัด
แรงบิดมีรูป ทรงแบบเพลาตัน วัสดุท่ีเลือกใช้เ ป็ น เหล็ ก
Tool steel เกรด DC 53 เนื่องจากส่วนรับรู้ปริมาณ
แรงบิดทีท่ าจากเหล็ก Tool steel เกรด DC 53 และที่
ผ่านการอบชุบด้วยความร้อน (Heat treatment) ที่มี
ความแข็งระหว่าง 55 -60 HRC จะมีคุณสมบัตทิ างมาตร
วิทยา Reversibility error ต่ ากว่า 0.06 % ที่ 50 % ของ
พิกดั แรงบิด [2], [3] เหล็ก DC 53 มีรายละเอียดส่วนผสม
ทางเคมีดงั ตารางที่ 1 และลักษณะสมบัตทิ างกลดังตาราง
ที่ 2
ตารางที1่ ส่วนผสมทางเคมีเหล็ก เกรด DC53
Chemical Composition, %
C
Si
Mn
Cr
Mo
0.95 1.0
0.4 8.0 2.0

V
0.3

ตารางที2่ ลักษณะสมบัตทิ างกล
Mechanical property
Annealed Hardness
(210 to 225) HB
Density
7731 kg/m3
Young’s Modulus (E)
212.8 GPa
Modulus of Rigidity (G)
83.1 GPa
Poisson’s Ratio
0.28

2. การออกแบบและสร้าง
2.1 ส่วนรับรูป้ ริมาณแรงบิ ด
เครื่องมือวัดแรงบิด 50 N m พร้อมสัญญาณ
ตรวจสอบร่วมนี้ใช้หลักการของ torque transducer สอง
ตัวต่ อ ร่วมแกนวัดเดียวกัน โดยให้ตัวหลักเป็ น Torque
Measurement มีพกิ ดั ที่ 50 N m ตามพิกดั การใช้งาน
และอีกตัวหนึ่งเป็ น Check Standard มีพกิ ดั เป็ น 100 N
m ซึง่ เป็ นสองเท่าของพิกดั การใช้งาน เมื่อเกิดการใช้งาน

การคานวณขนาดของ ส่วนรับรูป้ ริมาณความเค้นใช้
สมการดังนี้ [4]
 d3 

M t    G  
 16 
E
G
(2  (1 + ))
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เมื่อ M คือปริมาณแรงบิด  คือความเครียดแรง
เฉือน G คือโมดูลสั ของแรงเฉือน (Shear Modulus) d
คื อ เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางเพลา E คื อ มอดุ ลั ส ของยั ง
(Young's modulus) และ  คือ Poisson’s Ratio
กาหนดให้มคี วามเครียด 0.001 m/m ทีพ่ กิ ดั แรงบิด 50 N
m สาหรับส่วนสัญญาณวัดแรงบิด และพิกดั แรงบิด 100
N m สาหรับส่วนสัญญาณตรวจสอบจากลักษณะสมบัติ
ทางกลของวัส ดุ ท่ีใ ช้ อ อกแบบและพิ ก ัด ความเครีย ด
ตลอดจนพิกดั แรงบิด สามารถคานวนหาขนาดของส่วน
รับ รู้ป ริมาณความเค้น ได้จ ากสูตรดัง กล่า วข้า งต้น โดย
ส่วนรับรูป้ ริมาณแรงบิดของส่วนสัญญาณวัดแรงบิดมีเส้น
ผ่านศูน์กลาง 11.64 mm และส่วนสัญญาณตรวจสอบมี
เส้นผ่านศูน์กลาง 14.66 mm ถูกออกแบบให้แกนวัด
แรงบิดมีขนาด 30 mm ทีแ่ รงบิด 100 N m ตามพิกดั ของ
Check Standard ที่ไ ด้ออกแบบไว้ สอดคล้อ งตาม
มาตรฐาน DIN 51309: Material testing machines –
Calibration of torque measuring devices for static [5]
แบบชิน้ งานและชิน้ งานทีจ่ ดั ทาขึน้ แสดงดังรูปที่ 1

(Transfer Function) ได้สงู สุด 2 mV/V ทีค่ ่าความเครียด
0.001 m/m และ Gage Factor ที่ 2 และเลือกใช้ Strain
gauge แบบ biaxial รุ่น FCT-2-350-C2-11 ยีห่ อ้ TML มี
ระยะ gage length ที่ 2 mm. เนื่องจากมีขนาด gage
length ทีเ่ ล็กเพียง 2 mm เหมาะสมกับส่วนรับรูส้ ณ
ั ญาณ
แรงบิดทีม่ ขี นาดเล็กไม่สามารถติด strain gage ทีม่ ขี นาด
ใหญ่กว่านี้ได้ รุ่น FCT-2-350-C2-11 มี Gage Factor ที่
2.07 ± 1% ความต้านทาน 350 โอห์ม ติดตัง้ ทีต่ าแหน่ ง
0º และ 180º วงจรนี้ไม่มกี ารชดเชยอันเนื่องมาจาก
อุณหภูมแิ ละการปรับค่าเริ่มต้น (Zero balance) วงจร
Strain gage ทีใ่ ช้ในการทดลองนี้แสดงดังรูปที่ 2

t

รูปที่ 2 วงจร strain gage แบบ Full Bridge ทีใ่ ช้ในเครือ่ งมือวัด
แรงบิด 50 N m พร้อมสัญญาณตรวจสอบร่วม

2.3ระเบียบวิ ธีไฟไนต์เอลิ เมนต์
การออกแบบถูกยืนยันด้วยการวิเคราะห์ตาม
ระเบียบ FEA แสดงดังรูปที่ 3 พบว่าการจาลองภาระ
แรงบิด 50N m มีความเครียดทีผ่ วิ ตรงตาแหน่งสาหรับ
สัญญาณวัดแรงบิดที่ 0.001219 m/m และตรงตาแหน่ง
สาหรับสัญญาณตรวจสอบที่ 0.000583 m/m ซึง่ มีค่า
แตกต่างจากทีอ่ อกแบบไว้ อยู่ 22% และ 17% สาหรับ
ส่วนวัดแรงบิดและส่วนตรวจสอบตามลาดับ

รูปที่ 1 (ก) แสดงแบบเครือ่ งวัดแรงบิด 50 N m พร้อมสัญญาณ
ตรวจสอบร่วม

รูปที่ 1 (ข) แสดงชิน้ งานวิจยั ทีจ่ ดั ทาขึน้ ตามแบบ

2.2 ส่วนวงจรวัดความเครียด
ผูว้ จิ ยั ใช้วงจร Strain gauge แบบ Full Bridge ใน
การแปลงปริมาณความเครียดทีเ่ ป็ นตัวแทนของปริมาณ
แรงบิดเป็ นปริมาณไฟฟ้า เนื่องจากวงจร Strain gage
แบบ Full Bridge ให้อตั ราขยายสัณญาณทางไฟฟ้า

รูปที่ 3 การวิเคราะห์ชน้ิ งานโดยใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์
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อย่างไรก็ตามจากการปฏิบตั กิ ารหาค่าความเครียด
โดยการจ่ายภาระที่ 50 N m ตามพิกดั ทีอ่ อกแบบไว้ดว้ ย
เครื่องวัดแรงบิดมาตรฐานขัน้ ปฐมภูมิ (Torque Standard
Machine) รุ่น TSM 1000 Nm พบว่าเครื่องวัดแรงบิดที่
จัด ท าขึ้น มี ค่ า ความเครีย ดที่ผิ ว ตรงต าแหน่ ง ส าหรับ
สัญญาณวัดแรงบิดที่ 0.001047 m/m และตรงตาแหน่ ง
สาหรับสัญญาณตรวจสอบที่ 0.000514 m/m ซึ่งมีค่า
แตกต่างจากทีอ่ อกแบบไว้ อยู่เพียง 5% และ 3% สาหรับ
ส่วนวัดแรงบิดและส่วนตรวจสอบตามลาดับสอดคล้องกับ
ทีไ่ ด้ออกแบบไว้เบือ้ งต้น

รูปที่ 4 เครือ่ งวัดแรงบิดขนาด 50 N m ทีไ่ ด้จดั ทาขึน้

3. แผนการทดลอง
เพื่อยืนยันคุณภาพของ Torque Transducer ทีไ่ ด้
จัด สร้า งขึ้น ได้ท าการสอบเทีย บและจ าแนกระดับ ชัน้
ความถูกต้องตามมาตรฐาน DIN 51309 หลังจากนัน้ ทา
การทดลองหาความเสถียรที่ 50 N m ทัง้ สองสัญญาณ
เพื่ อเป็ นค่ า อ้ า งอิ ง ที่ ส ภ า วะ กา รใ ช้ ง านปกติ ข อง
Transducer ทีจ่ ดั ทาขึน้
ในการทดลองนี้ จ ะท าการจ าลองการใช้ ง านที่
ผิดปกติซ่งึ อาจเกิดขึน้ ได้ในการใช้งานจริง โดยการจ่าย
ภาระเกินพิกดั (Overload) เป็ นตัวแทนการใช้งานที่
ผิดปกติ การทดลองเริม่ จาก Overload ที่ 130%, 150%,
200% และ 300% ตามลาดับ ก่ อ นและหลัง การ
Overload ทาการตรวจสอบความเสถียรของ Transducer
ทัง้ สองสัญญาณ เพื่อประเมินความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จาก
การ Overload ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนของทัง้ สองสัญญาณใช้
หาความสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ พยากรณ์ ค วามเสี ย หายของ
Transducer ต่อไป

รูปที่ 5 การสอบเทียบ Torque transducer ด้วย Torque Standard
Machine

ผลการสอบเทียบพบว่า Torque Transducer มี
ความไม่แน่ นอนของการวัดทีช่ ่วงใช้งาน 10 N m ถึง 50
N m อยู่ท่ี 0.02% ถึง 0.08% สาหรับช่องสัญญาณ
Torque Measurement และ 0.04% ถึง 0.10% สาหรับ
ช่องสัญญาณ Check และถูกจาแนกความถูกต้องอยู่ใ น
ระดับชัน้ class 0.2 ทัง้ สองสัญญาณ จากข้อมูลดังกล่าว
ข้ า งต้ น ผู้ ใ ช้ ง านสามารถคาดหวัง ความถู ก ต้ อ งของ
Transducer อยู่ท่ี 0.10% และการเปลีย่ นแปลงทีน่ ้อยกว่า
นี้ค วรยอมรับ ได้เ สมือนพฤติกรรมการทางานปกติข อง
เครื่องมือวัด
4.2 ความเสถียรของเครือ่ งมือวัดแรงบิ ด
เครื่องมือวัดแรงบิดทีจ่ ดั ทาขึน้ ได้ทาการวัดหาความ
เสถียรที่ 50 N m ทุกวันเป็ นเวลา 12 วัน การหาความ
เสถี ย รดัง กล่ า วเป็ น การเก็บ ข้อ มู ล ในรู ป แบบการท า
Intermediate Check ทัวไป
่ ผลการทดลองแสดงดังรูปที่
6 เกณฑ์ของความเสถียรประเมินให้อยูใ่ นปริมาณสามเท่า
ของค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานในกลุ่ม

4.ผลการทดลองและการอภิ ปราย
4.1 การสอบเทียบและจาแนกระดับชัน้
Torque transducer ทีไ่ ด้จดั ทาขึน้ แสดงดังรูปที่ 4
ได้ท าการสอบเทีย บด้วยเครื่องวัดแรงบิดมาตรฐานขัน้
ปฐมภูมิ ทีส่ ถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติตามมาตรฐาน DIN
51309 ดังรูปที่ 5
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ค่าความสเถียร %

0.10

4.3 การทดลองจ่ายภาระเกิ นพิ กดั (Overload Test)
หลัง จากตรวจสอบหาความเสถีย รของเครื่อ งวัด
แรงบิดทัง้ สองสัญญาณแล้ว ได้ทาการจ่ายภาระเกินพิกดั
ที่ 130% 150% 200% และ 300% (65 N m, 75 N m,
100 N m และ 150 N m) หลังจาก overload แล้วได้ทา
การวัดแรงบิดทีค่ ่าพิกดั 50 N m ตามช่วงเวลา ผลการ
ทดลองแสดงดังรูปที่ 8 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
เครื่อ งมือวัดแรงบิดยังคงให้ค วามถู ก ต้อ งภายใต้ความ
เสถียรที่ได้หาไว้ก่อนหน้ านี้ท่ี +/- 0.032% สาหรับ
สัญญาณวัดแรงบิด (รูปที่ 8 ข) และ+/- 0.072% สาหรับ
สัญญาณตรวจสอบ (รูปที่ 8 ก) แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือ
วัดแรงบิดที่จดั ทาขึ้นสามารถทนต่อภาระเกิน พิกดั ใด้ถึง
300% อย่างไรก็ตามผลกระทบในระยะยาวควรได้รบั
การศึก ษาต่ อ ไป เมื่อ พิจ ารณาอัต ราส่ว นของสัญ ญาณ
ตรวจสอบต่ อสัญ ญาณวัด แรงบิด พบว่ า อัต ราส่ว นของ
สัญญาณยังคงมีความเสถียรอยู่ท่ี +/- 0.072% (รูปที่ 7 ค)
สอดคล้องกับความเสถียรของสัญญาณวัดแรงบิด

(ก)

0.05
0.00
-0.05
-0.10
วัน

ค่าความสเถียร %

0.10
0.05

(ข)

0.00
-0.05

-0.10
วัน

รูปที่ 6 ผลการทดลองหาค่าความเสถียรของเครือ่ งมือวัดแรงบิด
(ก) สัญญาณตรวจสอบ (ข) สัญญาณวัดแรงบิด

จากการทดลองพบว่าเครื่องวัดแรงบิดที่จดั ทาขึน้ มี
ความเสถียรในสภาวะปกติอยู่ท่ี +/- 0.032% สาหรับ
สัญญาณวัดแรงบิด และ +/- 0.072% สาหรับสัญญาณ
ตรวจสอบ ดัง นั ้น การกระจายของผลการวัด ในช่ ว ง
ดังกล่าวถือว่าเป็ นผลการวัดทีป่ กติ เมื่อนาผลการทดลอง
ดังกล่าวมาคานวณหาอัตราส่วนของสัญญาณตรวจสอบ
ต่ อ สัญ ญาณวัดแรงบิด พบว่ าอัตราส่วนของสัญญาณมี
ความเสถียรอยู่ท่ี +/- 0.072% ดังแสดงในรูปที่ 7 โดย
สมมุติให้การเฝ้าระวังอัตราส่วนของสัญญาณที่เกินกว่า
+/- 0.072% นี้ถือว่าเป็ นการบ่งชี้ถึงความผิดปกติของ
เครื่องมือวัดแรงบิดดังกล่าวตามแนวทางการตรวจสอบ
ระหว่างการใช้งาน
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ตรวจสอบ (ข) สัญญาณวัดแรงบิด และ (ค) อัตราส่วนของสัญญาณ

รูปที่ 7 ความเสถียรของอัตราส่วนของสัญญาณตรวจสอบต่อ
สัญญาณวัดแรงบิด เมือ่ ใช้งานสภาวะปกติ
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5. สรุป
การตรวจสอบระหว่ า งการใช้ง าน (Intermediate
Check) ด้วยเครื่องมือวัดแรงบิดที่สร้างขึน้ และวิธกี ารที่
นาเสนอในงานวิจยั นี้ ให้ผลการตรวจสอบสอดคล้องกับ
การตรวจสอบด้วยเครื่องมือ Check Standard ทัวไป
่
สามารถบอกถึงความผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ กับเครื่องมือวัดใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถดาเนินการได้
ทุกครัง้ ทีท่ ากิจกรรมการวัดแต่ใช้เวลาน้อย
อย่ า งไรก็ต ามเกณฑ์ ย อมรับ การตรวจสอบด้ ว ย
เครื่องมือและวิธกี ารนี้มปี ริมาณทีย่ งั คงกว้างอยู่เมื่อเทียบ
กับการใช้ Check Standard ทีม่ คี วามถูกต้องเท่ากับหรือ
ดีกว่าเครื่องมือวัดใช้งาน เนื่ องจากได้รบั ผลกระทบจาก
ความถูกต้องและความเสถียรการของสัญญาณตรวจสอบ
ทีจ่ ดั ทาขึน้ ยังคงแย่กว่าสัญญาณการวัด การศึกษาเพื่อ
เพิ่ม ความเสถียรของสัญญาณตรวจสอบควรได้รบั การ
ดาเนินการต่อไป

เพื่อให้สามารถจาลองการใช้งานที่ผิดปกติซ่งึ อาจ
เกิดขึน้ ได้ในการใช้งานจริง จึงเพิม่ การ Overload เป็ น
600% (300 N m) หลังจาก Overload แล้วทาการทดลอง
วัดแรงบิดหาความเสถียรอีกครัง้ ผลการทดลองแสดงดัง
รูปที่ 8 พบว่าสัญญาณตรวจสอบยังคงให้ความเสถียรทีด่ ี
อยู่ในเกณฑ์ใช้งานปกติท่ี +/- 0.072% (รูปที่ 9 ก) แม้จะ
ผ่ า นการรั บ ภาระเกิ น พิ ก ั ด 600% ก็ ต ามในขณะที่
สัญญาณวัดแรงบิดให้สญ
ั ญาณเบีย่ งเบนไปถึง 50% (รูปที่
9 ข) แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือวัดแรงบิดทีจ่ ดั ทาขึน้ ได้รบั
ความเสียหายอย่างมากหลังจากการรับภาระเกินพิกดั ที่
600% สอดคล้องกับอัตราส่วนของสัญญาณตรวจสอบต่อ
สัญญาณวัดแรงบิดทีเ่ บี่ยงเบนไปถึง 50% (รูปที่ 9 ค)
เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าประเมินความเสถียรของเครื่องมือ
วัดแรงบิดทีจ่ ดั ทาขึน้ โดยการการเฝ้าระวังอัตราส่วนของ
สัญ ญาณตรวจสอบต่ อ สัญ ญาณวั ด แรงบิ ด สามารถ
ประเมินความเสถียรของเครื่องมือวัดแรงบิดได้สอดคล้อง
กับการทา Intermediate Check ทัวไป
่
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บทคัดย่อ
จากข้อบังคับทีห่ า้ มใช้ตะกัวในผลิ
่
ต ภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทาให้อุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์หนั มาพัฒนาการใช้
โลหะบัดกรีไร้สารตะกัวแทนตะกั
่
วบั
่ ดกรีแบบเดิม ซึง่ งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาโลหะบัดกรีไร้สารตะกัว่ Sn-58Bi เนื่องจาก
ข้อดีหลายประการโดยเฉพาะจุดหลอมเหลวทีต่ ่า โดยจะศึกษาผลกระทบของนิเกิล , เงิน, และอินเดียมต่อปฏิกริ ยิ า
รอยต่อระหว่างโลหะบัดกรีไร้สารตะกัว่ Sn-Bi-Ni-X (X คือ Ag หรือ In) กับแผ่นทองแดงและแผ่นทองแดงชุบตะกัว่
ซึง่ ปริมาณธาตุนิเกิลทีเ่ ติมคือ 0, 0.05, 0.1, 0.5 และ 1.0 wt.% ตามลาดับ ปริมาณธาตุเงินและอินเดียมทีเ่ ติมคือ
0.05 และ 0.1 wt.% จากนัน้ บัดกรีชน้ิ งานด้วยวิธี reflow process และปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ โดยชิน้ งานจะถูก
นาไปตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ (EDX)
พบว่าชัน้ สารประกอบทีเ่ กิดขึน้ คือ Cu6Sn5 โดยธาตุผสมทีเ่ ติมเข้าไปไม่ส่งผลต่อการเกิดชัน้ สารประกอบเชิงโลหะ
ยกเว้นโลหะบัดกรี Sn58Bi-1.0Ni-0.1Ag ทีม่ คี วามหนาของชัน้ สารประกอบเชิงโลหะมากขึน้
คาหลัก โลหะบัดกรีไร้สารตะกัว,่ สารประกอบเชิงโลหะ, ปฏิกริ ยิ ารอยต่อ
Abstract
Recently, many counties have issued environmental regulations to control the use of certain toxic
substances such as lead in electronic products. Therefore, the electronics industry must adapt to use
lead-free solders instead of the traditional SnPb solders. In this research Sn-58Bi lead-free solder was
investigated because of many advantages especially its melting point. Effect of Ni, Ag, and In on
interfacial reaction between Sn-Bi-Ni-X solder (X = Ag or In) and Cu substrate was examined. Whereas
0, 0.05, 0.1, 0.5 and 1.0 wt.% Ni and 0.05 and 0.1 wt.% Ag or In were added. The lead-free solders were
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soldered with Cu substrate by reflow process and cooled down to room temperature. The solder/Cu
interfaces were investigated by SEM and EDX. The Cu6Sn5 intermetallic compound was found at
solder/Cu interfaces. Results showed that the alloying elements do not affect solder/Cu interface except
Sn58Bi-1.0Ni-0.1Ag solder.
Keywords: lead-free solder, intermetallic compound, interfacial reaction
ทองแดงบริสุทธิที์ ใ่ ช้มขี นาด 30x30x0.35 mm3 ทาความ
สะอาดด้วย IPA ตามมาตรฐาน JIS Z 3284
2.2 วิ ธีการทดสอบ
น าโลหะบัด กรี ว างบนแผ่ น ทองแดงที่เ ตรี ย มไว้
จากนัน้ หยดฟลักซ์ชนิด NH-100VK-1 ปริมาณ 0.02 ml
บัดกรีดว้ ยวิธี reflow ที่อุณหภูมิ 179 oC เป็ นเวลา 30
วินาที นับจากโลหะบัดกรีเริม่ หลอมละลาย จากนัน้ ปล่อย
ให้เย็นตัวในอากาศและล้างฟลักซ์ออกด้วยเอทานอล ใน
ส่วนของความหนาของชัน้ สารประกอบเชิงโลหะนัน้ หาได้
จากการใช้ซอฟท์แวร์ Image-pro Express
ในการศึกษารอยเชื่อมของโลหะบัดกรี ชิ้นงานที่
ผ่านการบัดกรีแล้วจะถูกนามาตัดขวางด้วยเครื่องตัดแรง
โน้มถ่วงยีห่ อ้ Struers รุ่น Minitom และหล่อด้วย epoxy
จากนัน้ ทาการขัดผิวชิน้ งานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 400,
1000, 2000, และ 4000 จากนัน้ ขัดบนผ้าสักหลาดด้วยผง
อะลูมนิ าขนาด 1 m โดยใช้เครื่องขัดยี่ห้อ Struers
LaboPol-1 จากนัน้ นาไปตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบส่องกราด (Scanning electron microscope หรือ
SEM) ยีห่ อ้ JEOL JSM-6380 LV เพื่อตรวจสอบลักษณะ
พืน้ ผิวของชิ้นงาน หลังจากนัน้ ทาการตรวจสอบปริมาณ
ธาตุทพ่ี บบนพืน้ ผิวชิน้ งานด้วยวิธี Energy-dispersive Xray spectroscopy (EDX) ซึง่ ผลทีไ่ ด้จะแสดงธาตุทพ่ี บใน
บริเวณทีส่ นใจ

1. บทนา
จากข้อกาหนดในการควบคุมปริมาณการใช้สารพิษ
ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น RoHs
ท าให้
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้องเปลี่ยนมาใช้โลหะบัดกรี
ไร้สารตะกัวแทนโลหะบั
่
ดกรีดงั ้ เดิมทีผ่ สมสารตะกัว่ โดย
โลหะบัดกรีไร้สารตะกัวถู
่ กพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนตะกัว่
บัดกรีแบบเดิม โดยสูตรที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่หลายคือ
Sn-Ag-Cu (โดยเฉพาะอย่างยิง่ SAC305) ทีม่ คี ุณสมบัตทิ ่ี
ดีหลายประการ อย่ างไรก็ตามโลหะบัดกรีสูตร SAC305
นัน้ มีช่วงอุณหภูมหิ ลอมเหลวทีส่ งู ถึง 217-221 oC [1] ซึง่
อาจสร้า งความเสีย หายต่ อ ชิ้น ส่ว นอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละ
แผ่นวงจรขณะบัดกรี ดังนัน้ การใช้งานโลหะบัดกรีท่มี จี ุด
หลอมเหลวต่าจะแก้ปญั หาอุณหภูมกิ ารบัดกรีทส่ี งู ได้ โดย
Sn-58Bi เป็ นโลหะบัดกรีจุดหลอมเหลวเพียง 139 oC แต่
ข้อเสียของโลหะบัดกรี Sn-58Bi คือสภาพการเปี ยกที่
ค่อนข้างต่ า [2] ดังนัน้ การผสมธาตุโลหะอื่นๆ เช่น Ni,
Ag, และ In เข้าไปในโลหะบัดกรีจะช่วยเพิม่ คุณสมบัตไิ ด้
หลายประการ โดยธาตุ ผ สมเหล่ า นี้ จ ะช่ วยปรับ ปรุ ง
โครงสร้างจุลภาค, ลดจุดหลอมเหลว, และยับยัง้ การเกิด
ชัน้ สารประกอบเชิงโลหะ
โดยงานวิจยั นี้จะศึกษาผลกระทบของ Ni, Ag, และ
In ต่อปฏิกริ ยิ ารอยต่อระหว่างโลหะบัดกรีไร้สารตะกัว่
Sn-Bi-Ni-X (X คือ Ag หรือ In) กับแผ่นทองแดง โดยจะ
ใช้ Sn-58Bi เป็ นส่วนผสมพืน้ ฐาน

3. ผลการวิจยั
3.1 ความหนาของชัน้ สารประกอบเชิ งโลหะ
รูปที่ 1 แสดงกราฟความหนาชัน้ สารประกอบหลัง
การบัดกรีของโลหะบัดกรีแต่ละชนิด พบว่าการเติม Ni, In
และ Ag ไม่สง่ ผลต่อความหนาของชัน้ สารประกอบยกเว้น
โลหะบัด กรี Sn58Bi-1.0Ni-0.1Ag โดยงานวิจ ัย ของ
Mokhtari และ Nishikawa [3] ได้ศกึ ษาผลกระทบของ Ni
และ In ต่อโครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อมโลหะบัดกรี
Sn58Bi พบว่าความหนาของชัน้ สารประกอบหลังการ

2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
2.1 การเตรียมชิ้ นงานทดสอบ
ทาการหล่อโลหะบัดกรีเป็ นทรงกระบอกและปล่อย
ให้โลหะบัดกรีเย็นตัวในอากาศ โดยการทดลองนี้ใช้โลหะ
บัดกรีไร้สารตะกัว่ Sn-58Bi เป็ นโลหะบัดกรีพน้ื และผสม
Ni ปริมาณ 0.05, 0.1, 0.5, และ 1% โดยน้ าหนัก ส่วน
Ag และ In จะถูกผสมด้วยปริมาณเพียง 0.05 หรือ 0.1%
โดยน้ าหนักเนื่องมาจากธาตุทงั ้ สองชนิดมีราคาสูง แผ่น
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รูปที่ 1 ความหนาของชัน้ สารประกอบหลังการบัดกรีของโลหะบัดกรีแต่ละชนิด

เชิงโลหะ Cu6Sn5 (รวมถึง (Cu,Ni)6Sn5) อย่างไรก็ตามไม่
พบ In และ Ag ในชัน้ สารประกอบเชิงโลหะของโลหะ
บัดกรีทุกชนิด เนื่องจากปริมาณ In และ Ag ในโลหะ
บัดกรีมปี ริมาณเพียง 0.1% และระยะเวลาในการบัดกรีท่ี
สัน้ เพียง 30 วินาที ทาให้การแทนที่ของอะตอมในชัน้
สารประกอบเกิด ขึ้น อย่ า งไม่ ท ัว่ ถึ ง โดยงานวิจ ัย ของ
Sharif และ Chan [5] พบปริมาณ In ในชัน้ สารประกอบ
เพียง 2.8% จากปริมาณ 9%In ในโลหะบัดกรี Sn–9%In–
3.5%Ag–0.5%Cu หลังการบัดกรี 5 นาที

บัดกรีนนั ้ มีค่าไม่ต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับผลการทดลองที่
ได้ในงานวิจยั นี้ โดยอิทธิพลของธาตุผสมต่อความหนา
ของชัน้ สารประกอบเชิงโลหะจะเห็นผลได้ชดั เมื่อผ่านการ
บ่มความร้อนเป็ นระยะเวลานาน [3]
รูปที่ 2 (a-f) แสดงชัน้ สารประกอบเชิงโลหะของ
โลหะบัดกรี Sn-58Bi, Sn-58Bi-1.0Ni, Sn-58Bi-1.0Ni0.05In, Sn-58Bi-1.0Ni-0.1In, Sn-58Bi-1.0Ni-0.05Ag
และ Sn-58Bi-1.0Ni-0.1Ag ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าความ
หนาของชัน้ สารประกอบเชิงโลหะมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน
(ยกเว้น Sn-58Bi-1.0Ni-0.1Ag)
3.2 โครงสร้างจุลภาคของชัน้ สารประกอบเชิ งโลหะ
จากการตรวจสอบด้วย SEM และ EDX ทีร่ อยเชื่อม
ของโลหะบัดกรีโดยใช้กาลังขยาย 5000 เท่า โดยรูปที่ 3
แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุในโลหะบัดกรี
Sn-58Bi-1.0Ni-0.1In และรูปที่ 4 แสดงสเปกตรัมจากการ
วิเคราะห์ EDX ของโลหะบัดกรี Sn-58Bi-1.0Ni-0.1In พบ
ชัน้ สารประกอบเชิง โลหะเป็ น เฟส Cu6Sn5 (รวมถึง
(Cu,Ni)6Sn5) ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Yoon และ
Lee [4] และผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุใน
โลหะบัดกรี Sn-58Bi-0.5Ni-0.1Ag ดัง รูปที่ 5 โดย
สเปกตรัมจากการวิเคราะห์ EDX แสดงดังรูปที่ 6 พบเฟส
ของสารประกอบ

4. สรุป
งานวิจยั นี้ศกึ ษาผลกระทบของ Ni, Ag และ In
ต่อปฏิกริ ยิ ารอยต่อระหว่างโลหะบัดกรีไร้สารตะกัว่ Sn-Bi
กับแผ่นทองแดง จากการวิเคราะห์ทางสถิตพิ บว่าการเติม
Ni, In และ Ag ไม่สง่ ผลต่อความหนาของชัน้ สารประกอบ
หลัง การบัด กรี (ยกเว้น Sn-58Bi-1.0Ni-0.1Ag) และผล
จากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของชัน้ สารประกอบ
เชิง โลหะพบว่ า เฟสที่เ กิด ขึ้น คือ สารประกอบเชิง โลหะ
Cu6Sn5 (รวมถึง (Cu,Ni)6Sn5) และไม่พบธาตุ In และ Ag
ในชัน้ สารประกอบเชิงโลหะเนื่องจากระยะเวลาการบัดกรี
ที่ส ัน้ และปริม าณธาตุ ท่ีผ สมลงไปมีป ริม าณน้ อ ยมาก
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รูปที่ 2 ภาพ SEM ทีก่ าลังขยาย 3500x ของชัน้ สารประกอบเชิงโลหะของโลหะบัดกรี (a) Sn-58Bi, (b) Sn-58Bi-1.0Ni,
(c) Sn-58Bi-1.0Ni-0.05In, (d) Sn-58Bi-1.0Ni-0.1In, (e) Sn-58Bi-1.0Ni-0.05Ag, (f) Sn-58Bi-1.0Ni-0.1Ag
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รูปที่ 6 สเปกตรัมจากการวิเคราะห์ EDX ของโลหะบัดกรี
Sn-58Bi-0.5Ni-0.1Ag

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ บริ ษั ท อุ ล ตราคอร์ จ ากั ด ส าหรั บ
คาแนะนาและสนับสนุนอุปกรณ์ในงานวิจยั นี้

รูปที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุในโลหะบัดกรี
Sn-58Bi-1.0Ni-0.1In (Spectrum 2)
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รูปที่ 4 สเปกตรัมจากการวิเคราะห์ EDX ของโลหะบัดกรี
Sn-58Bi-1.0Ni-0.1In

รูปที่ 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุในโลหะบัดกรี
Sn-58Bi-0.5Ni-0.1Ag (Spectrum 2)
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ผลกระทบความซับซ้อนของค่าบ่งชีร้ ปู ร่างหัวฉีดเส้นใยและสีอนิ ทรียต์ ่อสมบัตกิ ารสะท้อน
แสงของเส้นใยพอลิแลคติกแอซิด
Influence of complex spinneret’s shape and organic dye pigments on
reflection properties of polylactic acid fibers
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บทคัดย่อ
พอลิแลคติกแอซิดจัดเป็ นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ชวี ภาพซึ่งเป็ นที่สนใจที่จะนามาพัฒนาเป็ น
ผลิต ภัณฑ์ต่ า งๆทางด้า นสิ่ง ทอมากมายโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง วัสดุ ท างการแพทย์ (Biomedical textiles) ซึ่ง
กระบวนการขึ้น รูป เส้น ใยสัง เคราะห์อุ ตสาหกรรมส่วนใหญ่ หัว ฉี ดที่ใ ช้ใ นการขึ้น รูป จะมีห น้ าตัด แบบวงกลม
(circular) ทัง้ นี้เพื่อเพิม่ สมบัติบางประการให้กบั เส้นใยทีผ่ ลิตจึงได้มกี ารออกแบบรูปร่างหัวฉีดให้มคี วามหลาก
หลากมากขึน้ เช่น พื้นที่ผิว ความมันเงา อย่างไรก็ตามมักพบปญั หาของการขึน้ รูปเส้นใยแบบมีรูปร่างที่มกี าร
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในการศึกษานี้ พอลิแลคติกแอซิดมาขึ้นรูปด้วยหัวฉีดเส้นใยมีรูปร่างต่ างกัน คือ แบบ
ั่
วงกลม (Circular) ดาว(star) และแบบสีแ่ ฉก (4-lobed) ด้วยกระบวนการปนแบบหลอมเหลว
โดยหัวฉีดมีค่าบ่งชี้
รูปร่าง (shape factor) ทีบ่ ่งบอกถึงความซับซ้อนของหัวฉีดทีแ่ ตกต่ างกัน 3 ระดับ ซึง่ ตัวแปรทีท่ าการศึกษาคือผล
อุณหภูมใิ นการขึน้ รูป อัตราการป้อนเนื้อพอลิเมอร์ ความเร็วในการม้วนเก็บเส้นใยที่แตกต่างกัน และผลของการ
เติมสีอนิ ทรีย์ จากผลการทดลองพบว่าอุณหภูมมิ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงรูปร่างมากทีส่ ุด ค่าการสะท้อนแสงลดลง
เมื่ออุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หัวฉีดเส้นใยทัง้ สามหน้าตัด หน้าตัดแบบสีแ่ ฉกทีม่ คี ่าบ่งชีร้ ูปร่างสูงหรือมี
ความซับซ้อนมากจะเกิดการเปลีย่ นแปลงของรูปร่างเส้นใยมากทีส่ ดุ
ั่
คาหลัก ความซับซ้อนของหัวฉีด เส้นใยพอลิแลคติกแอซิด, การปนแบบหลอมเหลวขึ
น้ รูปเส้นใย
abstract
Polylactic acid is a type of biodegradable polymer which were interested in textile applications
development especially biomedical. Mainly textile industries were manufactured normally circular in their
shape. Various cross sectional spinneret were produced for adding some properties to the obtained fibers
such as surface are and luster. However, PLA fibers from this technique difficult to make cross-section
fibers with the same hole orifice. In this study, PLA fibers were prepared by melt spinning process with
three spinneret hole profiles (circular, and 4-lobed shapes) which have been different shape factor 3
levels. The spinning parameters included spinning temperatures, throughput rates, winding speeds and
organic dye pigments were studied. From results, Spinning temperature was a major factor in
determining shape profile of the obtained fibers. Reflection value was decreased with increasing
temperature. Especially, 4-Lobed PLA fiber was the highest changing in shape factor value of three
shape.
Keywords: Poly(lactic acid) fibers, Fiber melt spinning, complex orifice spinneret
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1. บทนา

สาเหตุหนึ่งที่ทาให้เส้นใยที่ขน้ึ รูปได้มหี น้าตัดต่างไปจาก
หัวฉีดเส้นใย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพอลิเมอร์ทม่ี ลี กั ษณะ
การไหลต่างๆกัน ทัง้ แบบนอนนิวโตเนียนหรือ แบบนิวโต
เนียน ล้วนส่งผลให้เกิดการบวมตัวและความตึงผิว ที่
แตกต่างกัน ทาให้หน้าตัดเปลีย่ นไปจาก หัวฉีดเดิม [4-5]
โดยมีรายงานเกี่ยวกับการไหลของพอลิเมอร์ผ่านหัวฉีด
เส้นใยทีม่ หี น้าตัด พบว่าอัตราความเครียดเฉือนของพอลิ
เมอร์ เหลวขณะไหลผ่านหัวฉีดในแต่ละบริเวณนัน้ ไม่
เท่ากัน ขึน้ อยู่กบั การออกแบบ ความซับซ้อนของหัวฉีด
เส้นใยซึง่ เป็ นสาเหตุทท่ี าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงรูปร่าง[6]
ด้วยเหตุน้ีเองการขึน้ รูปเส้นใยแบบมีหน้าตัดจึง
ต้อ งค านึ ง ถึง การเลือ กพอลิเ มอร์ ผลของสารเติม แต่ ง
สภาวะการขึน้ รูป สิง่ ต่างๆเหล่านี้ลว้ นส่งผลต่อรูปร่างของ
เส้ น ใยที่ ข้ึ น รู ป ได้ ทั ง้ นี้ ถ้ า ต้ อ งการจะทราบถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหน้ าตัดของเส้นใยที่ข้นึ รูปได้
จะต้องใช้โปรแกรมเฉพาะทางเพื่อตรวจสอบการไหลซึง่ มี
ราคาแพงและบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
การวิเคราะห์
ในงานวิจยั นี้จงึ เลือกวิธกี ารคานวณ โดยใช้สตู ร
อย่างง่ายเพื่อคัดกรองรูปร่างหน้าตัดเส้นใยในรูปแบบของ
ค่าบ่งชี้รูปร่าง(Shape factor) มาทาการวิเคราะห์ โดย
เลือกหัวฉีดทีม่ รี ูปร่างหน้าตัดทีซ่ บั ซ้อนและค่าบ่งชีร้ ูปร่าง
ต่ างกัน 3 ระดับมาทาการเปรียบเทียบผลของความ
ซับซ้อนของหัวฉีด คือวงกลมเท่ากับ 0.56 ดาวเท่ากับ
ั่
1.73 และ สีแ่ ฉกเท่ากับ6.18 มาทาการปนหลอมขึ
น้ รูป
ั
่
เส้นใย ภายใต้สภาวะการปนหลอมทีแ่ ตกต่างกัน รวมถึง
ผลของการเติ ม ผงสี (0.1% Blue-phatalocyanine)
เพื่อทีจ่ ะวิเคราะห์ค่าความหนืด ค่าบ่งชีร้ ูปร่างเส้นใย และ
การสะท้อนแสงทีม่ ตี ่อเส้นใย พอลิแลคติกแอซิดหน้าตัด
ต่างๆกัน
2. ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
2.1 วัสดุ (Materials)
1. เม็ดชิฟพอลิแลคติกแอซิด (PLA 3052D) (MFI = 14
g/10 min, density1.24 g/cm3)NatureWorksLLC
2. ผงสี (Phtalocyanine)จากบริ ษทั สาลี่คลั เลอร์ จากัด)
2.2 วิ ธีการทดลอง (Method)
เตรียมเส้นใยพอลิแลคติกแอซิดที่ไม่ผสมสารใดๆ ด้วย
หัวฉีดเส้นใยแบบวงกลม (Circular) ดาว(Star) และสีแ่ ฉก
ั่
(4-Lobed) (รูปที1่ )โดยใช้เครื่องปนหลอมเส้
นใยขนาดเล็ก

ั่
ด้วยเทคนิคการป นแบบหลอมเหลวส
าหรับ
การผลิตเส้นใยสังเคราะห์นนั ้ นับเป็ นวิธกี ารทีถ่ ูกนามาใช้
มากที่สุด เนื่องจากเป็ นกระบวนการที่ง่า ย รวดเร็ว ให้
ก าลัง การผลิ ต มาก วัต ถุ ดิ บ ที่ น ามาใช้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ประเภทพลาสติ ก เทอร์ โ มพลาสติ ก (Thermoplastics)
โดยทัวไปนั
่ น้ หน้าตัดเส้นใยทีถ่ ูกผลิตมากทีส่ ดุ คือ หน้าตัด
แบบวงกลม ซึ่ ง ด้ ว ยเทคนิ ค ดัง กล่ า วนี้ ยั ง สามารถ
ปรับเปลีย่ นรูปร่างของหัวฉีดเส้นใยให้มรี ูปร่างต่างๆ เพื่อ
ปรับปรุงสมบัติบางประการให้ต่างไปจากเส้นใยที่มหี น้า
ตัดแบบวงกลมได้ เช่น การสะท้อนแสง การเพิม่ พืน้ ทีผ่ วิ
ทัง้ นี้เพื่อทีจ่ ะเลียนแบบสมบัติของเส้นใยธรรมชาติท่สี าร
มารถสร้างรูปร่างหน้าตัดจากการสร้างโปรตีน หรือการ
สร้าง เซลลูโลสในเส้นใย แกะ หรือเส้นใยฝ้าย เป็ นต้น
พอลิแลคติกแอซิด หรือ polylactic acid (PLA)
จัดเป็ นเทอร์โมพลาสติกที่ผลิตจากแลคติกแอซิดมอนอ
เมอร์ทไ่ี ด้รบั จากแหล่งธรรมชาติ และจัดอยู่ในกลุ่ม พอลิ
เอสเทอร์สายโซ่ตรง ทีม่ ีสมบัตสิ ามารถย่อยสลายได้ [1]
ในงานสิง่ ทอได้มีความสนใจนาพอลิแลคติกแอซิดมาใช้
งานในเชิง การค้า ที่ม ากขึ้น ทัง้ เป็ น วัสดุ ท างการแพทย์
เช่ น แผ่ น ปิ ด แผล แผ่ น น าส่ ง ยาแบบควบคุ ม ปริม าณ
(Drug release) ไหมละลาย ไม่เพียงเท่านัน้ ยังมีการวิจยั
และปรับปรุงพอลิแลคติกแอซิดให้สามารถนามาใช้งานใน
ผลิตภัณฑ์ทางสิง่ ทอในรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย ทัง้ นี้ได้
มีการพัฒนาออกแบบเส้นใยให้มีรูปร่างหน้ าตัดที่หลาย
หลายเพิม่ ขึน้ เช่น สามเหลีย่ ม สีเ่ หลีย่ ม หกเหลีย่ ม แบบ
มีร่องลึก ฯลฯ ได้เป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ในแง่ของการปรับปรุง
สมบัตขิ องเส้นใย ที่หลากหลายมากขึน้ เช่น พื้นทีผ่ วิ ,
ความนุ่ ม, การ สะท้อนแสง เป็ นต้น ยกตัวอย่างการใช้
งาน ในเชิงพานิชย์ ของเส้นใยทีม่ หี น้าตัดแบบมีร่องลึก(4deep-groove) ซึง่ มี ลักษณะร่องลึกบนเส้นใย ทาหน้าที่
คล้า ยกับ หลอดแคปปิ ลารี่ กล่ า วคือ แสดงสมบัติก าร
ส่งผ่านความชืน้ ทีด่ เี ยีย่ ม เมื่อไม่นานมานี้ยงั ถูกนาไปใช้
ในงานแผ่นทิชชู่สาหรับ วิศวกรรมปลูกถ่ายเนื้อเยื่อทีเ่ พิม่
ประสิทธิภาพการ เจริญเติบโตของของเซลล์ได้อย่างดี [23] ถึงแม้จะมีการ นาเส้นใยแบบมีรูปร่างไปใช้งานที่มี
สมบัตเิ ด่นมากมาย แต่ในแง่ของการะบวนการเตรียมเพื่อ
ั่
ขึน้ รูปเส้นใยด้วย วิธกี ารปนแบบหลอมเหลวโดยใช้
หวั ฉีด
เส้น ใยที่มีห น้ า ตัด ที่มีค วามซับ ซ้อ นต่ า งๆกัน นั น้ เป็ น
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(Randcastle melt spinning) เปรียบเทียบกับเส้นใยที่
ผสมสีโ ดยท าการตัง้ ค่ า สภาวะที่ใ ช้ใ นการขึ้น รู ป ดัง นี้
ั่
อุ ณ หภู มิ ป นหลอมเพื
่ อ ขึ้น รู ป เส้ น ใย
(Spinning
Temperature): 220, และ 260 องศาเซลเซียส, อัตราการ
ป้อนเนื้อพอลิเมอร์ (Throughput rate): TP 0.34, 0.52
กรัม /รู/นาที และความเร็วในการม้วนเก็บ (Take up
speed): 300, 500 เมตร/นาที แสดงรายละเอียดดังตาราง
ที่ 1

- เปรียบเทียบผลของรูปร่างหน้าตัดของเส้นใยไม่ผ่านการ
ผสมสารใดๆและผสมผงสีทข่ี น้ึ รูปได้ทงั ้ 3 หน้าตัดต่อการ
สะท้อนแสง (เครื่องDatacolor650 Spectrophotometer)
(ทาซ้า 4 บริเวณ)
3. ผลการทดลอง
ผลของค่าความหนืดทีอ่ ุณหภูมติ ่างกัน (Viscosity)
PLA_Non-Dye_220

10000

PLA_Non-Dye_240

Viscosity (Pas)

PLA_Non-Dye_260
PLA_Dyed_220

1000

PLA_Dyed_240
PLA_Dyed_260

100

10

รูปที1่ แสดงภาพหัวฉีดเส้นใยแบบวงกลม(Circular): (a)
และ หัวฉีดแบบสีแ่ ฉก(4-lobed): (b)ทีก่ าลังขยาย 40 เท่า
ตารางที่ 1 สภาวะการขึน้ รูปเส้นใยพอลิแลคติกทีม่ รี ูปร่าง
หน้าตัดต่างๆกัน
ตัวแปร
สภาวะ
วัสดุ
PLA(3052D)
0.1% blue/PLA(3052D)
รูปร่างหัวฉีด
วงกลม, ดาว และสีแ่ ฉก
170/180/190/220 และ
อุณหภูมกิ ารขึน้ รูป (C)
260
อัตราการป้อนเนื้อ
0.34 และ 0.52
(กรัม/รู/นาที):TP
ความเร็วการม้วนเก็บ
300 และ 500
(m/min): S

0.1

1

10

100

Shear rate (1/s)

รูปที่ 2 แสดงการเปลีย่ นแปลงความหนืดของพอลิแลคติก
แอซิดต่ออัตราเฉือน ทีอ่ ุณหภูมติ ่างๆกัน
ความหนืดหลอมเหลวของพอลิแลคติกแอซิดที่
ไม่ผ่านการผสมสารใดๆเปรียบเทียบกับผสมผงสีอนิ ทรีย์
0.1 %โดยน้ าหนัก (PLA_Dyed)ที่การเปลี่ยนแปลงที่
อุณหภูมติ ่างกัน 220, 240, 260C จากผลการทดลอง
พบว่ าที่อุ ณหภู มิสูงขึ้น ค่าความหนื ดต่ อ อัต ราการเฉือ น
ของตัวอย่างมีแนวโน้มลด (ดังรูปที่2) โดยที่อุณหภูมิ
220C พอลิเมอร์เหลวแสดงพฤติกรรมการไหล ทีย่ งั คง
เป็ นซูโดพลาสติก(Pseudo plastic flow) คือ ทีอ่ ตั ราเฉือน
เพิ่ม ขึ้น ความหนื ด มีแ นวโน้ ม ลดลง ในทางกลับ จะ
สังเกตเห็นว่าที่อุณหภูมิ 260 C เมื่ออัตราการเฉือน
เพิม่ ขึน้ มากกว่า 30 1/s ค่าความหนืดมีลกั ษณะคงที่
จนกระทัง่ 90 1/s (ไม่ขน้ึ อยู่กบั อัตราเฉือนซึง่ ลักษณะ
การไหลแบบนี้พฤติกรรมการไหลแบบนิวโตเนียน) [5] ซึง่
ลักษณะการไหลที่แตกต่างกันนี้เอง เป็ นสาเหตุทท่ี าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างหน้าตัดเส้นใยทีข่ น้ึ รูปได้
โดยในงานวิจ ัย นี้ จึง ได้สนใจเลือ กอุณหภู มิก ารขึ้น รูป ที่
แตกต่างกันระหว่าง 220 และ 260 C มาทาการขึน้ รูป
เส้นใยพอลิแลคติกแอซิดเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของ
พฤติกรรมการไหลทีม่ ตี ่อรูปร่างหน้าตัดของหัวฉีดเส้นใย
ทีแ่ ตกต่างกัน 3 ระดับได้อย่างชัดเจน ซึง่ ในกระบวนการ
ขึน้ รูปพบว่าสามารถม้วนเก็บเส้นใยได้อย่างต่ อเนื่องใน
ทุกๆ สภาวะ

2.3 การวิ เคราะห์ผล (Investigation)
- ทดสอบการเปลี่ย นแปลงความหนืด ของพอลิ แลคติก
แอซิดที่ไ ม่ผ สมสารใดๆ เปรีย บเทียบกับผสมสีอิน ทรีย์
ชนิด Blue-phatalocyanine 0.1% โดยน้ าหนัก ที่
อุณหภูมติ ่างๆกันคือ 220, 240, 260C (Rheometer
Gemini 200HR nano)
- ท าการส่ อ งด้ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบใช้แ สง(Optical
microscope) และวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม ImageJ เพื่อ
วัดค่าบ่งชี้รูปร่างร่างของหน้าตัดเส้นใย (Shape factor
value) ซึง่ เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างพืน้ ทีร่ อบหน้าตัดและ
พืน้ ทีข่ องเส้นใยดังสมการที่ 1 (ทาซ้า 10 ตัวอย่าง)
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ผลการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงรูปร่างและขนาด
พืน้ ทีห่ น้าตัดของเส้นใยทีม่ หี น้าตัดต่างๆกัน

1400

Perimeter (micron)

S: 500m/min
T220

1000

T260
600

200

TP:0.34

-200

TP:52

TP:0.34

Circular

TP:52

TP:0.34

Star

TP:52

4-Lobed

60000
T220

Area (squm)

50000

T260

40000
30000
20000
10000
0

TP:0.34

TP:52

TP:0.34

Circular

TP:52

TP:0.34

Star

TP:52

4-Lobed

รูปที4่ การเปลีย่ นแปลงขนาดเส้นใยรอบหน้าตัด และ
พืน้ ที่ (Perimeter and Area) ของพอลิแลคติกแอซิดทีไ่ ม่
ผ่านการผสมสารใดๆหน้าตัดเส้นใยต่างๆกัน
Pure

P:0.34_S:500

3

TP:0.52_S500

TP:0.34 S:300

Shape factor

TP:0.34 S:500

T220

Pure

P:0.34_S:500

2

TP:52 S:300
TP:52 S:500

1

0

TP:0.52_S500

T220

T260

Circular

T220

T260

Star

T220

T260

4-Lobe

รูปที5่ ค่าบ่งชีร้ ูปร่างหน้าตัด (Shape Factor) ของพอลิ
แลคติกแอซิดทีไ่ ม่ผ่านการผสมสารใดๆหน้าตัดต่างๆกัน
ผลการวิเ คราะห์จ ากภาพตัด ขวางของเส้น ใย
พอลิแลคติกแอซิดทีไ่ ม่ผ่านการผสมสารใดๆ แสดงดังรูป
ที่ 3 ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงรูปร่างหน้าตัดมาก
ทีส่ ุดคือ อุณหภูมิ เมื่อเปรียบเทียบกับ รูปร่างของหัวฉีด
อัตราการป้อนเนื้อ และความเร็วในการม้วนเก็บ พบว่า
อุณหภูมเิ ปลีย่ นจาก 220C เป็ น 260C หน้าตัดแบบสี่
แฉกมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างมากที่สุด รองลงมาคือ
แบบดาว และ วงกลม เมื่อพิจารณาร่วมกับค่าบ่งชีร้ ปู ร่าง
ของ เส้นใยแสดงดังรูปที่ 5 (ค่าบ่งชีร้ ูปร่างคือ ค่าบ่งชีถ้ งึ
ความเรียบหรือขรุ ขระของรูปร่างโดยสาหรับเส้นใยที่มี
รูปร่างกลมค่านี้จะมีค่าต่ าสุด และค่านี้จะมีค่ามากขึน้ เมื่อ

240
T220

T260
240

200 m

รูปที่ 3 ภาพเส้นใยพอลิแลคติกแอซิด ที่มีห น้ าตัดแบบ
วงกลม ดาว และสี่แฉก ที่ความเร็วม้วนเก็บ (S) 500
T260
m/min
ทีอ่ ุณหภูมติ ่างกัน(T) (บน-ล่าง) และอัตราการป้อน
เนื้อพอลิเมอร์(TP) 0.34 และ 0.52 g/hole/min (ซ้ายขวา) ทีก่ าลังขยาย 40 เท่า
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มีความขรุขระของขอบหรือ มีพ้นื ที่ผวิ มากซึ่งถูกคานวณ
มาจากความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอบหน้าตัดและพืน้ ที)่
Shape factor = Perimeter
(1)
1/2
(4a)
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเส้นใยที่ข้นึ รูปมาจาก
หัวฉีดเส้นใย(complex orifice spinneret) ทีม่ รี ะดับความ
ซับซ้อนทีแ่ ตกต่างกัน 3 ระดับ พบว่าเมื่ออุณหภูมเิ พิม่ ขึน้
พฤติกรรมการไหลของพอลิแลคติกแอซิดมีลกั ษณะแบบ
นิวโตเนียน ทาให้ส่งผลทาให้เกิดการบวมตัวที่มาก และ
ความตึง ผิว ของพอลิเ มอร์ หลอมจึง ทาให้แ รงยึด ติด
ระหว่างพอลิเมอร์หลอมกับผนังของหัวฉีดต่ าเกินไปไม่
สามารถคงรูปร่างหน้าตัดตามหัวฉีดได้ จากรูปที่ 4 จะ
เห็นได้ว่าเส้นใยมีพน้ื ทีห่ น้าตัดที่มาก ทัง้ นี้เป็ นผลมาจาก
รูปร่างที่มีการกระจายเนื้อพอลิเมอร์ท่แี ตกต่างกัน หน้ า
ตัดแบบวงกลม มีความสมดุลมากทีส่ ุดกล่าวคือพอลิเมอร์
เมื่ออกมาจากหัวฉีดแล้วสามารถกระจายได้ทุกทิศทุกทาง
(มุม 360C) รองลงมา คือ ดาวและ สีแ่ ฉก ซึ่งสามารถ
ช่วยลดการบวมตัวและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้ าตัด
ของเส้นใยได้ โดยหน้าตัดแบบดาวทีม่ คี วามซับซ้อนน้อย
กว่าสีแ่ ฉกยังคงปรากฏแขนทัง้ 5 ในขณะทีห่ น้าตัดแบบสี่
แฉกแขนหายไปมีรูปร่ างคล้ายวงกลม(ค่ าบ่ง ชี้รูป ร่างที่
อุณหภูมิ 260C ใกล้เคียงกับแบบวงกลม) ซึง่ สอดคล้อง
กับ อัตราความเครียดเฉือนของพอลิเมอร์เหลวขณะไหล
ผ่านหัวฉีดรูป ดาวแบบสีแ่ ขนนัน้ ไม่ เท่ากัน (unbalance)
จึงทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงรูปร่างในลักษณะทีแ่ ตกต่าง
กันออกไป[5]

Shape facotr

0.1%Blue

P:0.34_S:500

TP:0.52_S500

T220

T260

รูปที่ 5 ภาพเส้นใยพอลิแลคติกแอซิดผสมผลสี 0.1%
Blue ทีม่ หี น้าตัดแบบวงกลม ดาว และสีแ่ ฉก ทีค่ วามเร็ว
ม้วนเก็บ(S 500 m/min: ทีอ่ ุณหภูมติ ่างกัน(T) (บน-ล่าง)
และอัต ราการป้ อนเนื้ อ พอลิเ มอร์(TP) 0.34 และ 0.52
g/hole/min (ซ้าย-ขวา) ทีก่ าลังขยาย 40 เท่า
จากผลการทดลองเติมผงสี 0.1 % เปรียบเทียบกับ
เส้นใยที่ไม่ผ่านการผสมสารใดๆ โดยเลือกพิจารณา
เฉพาะเส้น ใยที่ข้นึ รูป จากหัว ฉี ด ที่มีค วามซับ ซ้อ นปาน
กลาง และมาก (ดาวและสีแ่ ฉก ค่า shape factor 1.73
และ 6.18) ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการเปลีย่ นแปลรูปต่างมาก
ทีส่ ดุ คืออุณหภูมิ พบว่าอุณหภูมเิ ปลีย่ นจาก 220C เป็ น
260C ค่าบ่งชีร้ ูปร่าง แสดงดังรูปที่ 6 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากผงสีขดั ขวางการไหลของพอลิเมอร์
ขณะหลอมเหลวทาให้ค่าความหนืดมีค่าเพิม่ ขึน้ จึงส่งผล
ให้พอลิเมอร์เหลวสามารถคงรูปร่างตามหัวฉีดได้เพิม่ มาก
ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ รูปร่างแบบสีแ่ ฉกปรากฏรูปร่างที่
คล้ายหัวฉีดเพิม่ มากขึน้ ในขณะทีร่ ูปร่างหน้าตัดแบบดาว
มีแนวโน้มค่าบ่งชีร้ ปู ร่างเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยซึง่ อาจเป็ นเพราะ
ทางออกของหัว ฉี ด มี พ้ื น ที่ ม ากกว่ า รวมถึ ง รู ป ร่ า งที่
ค่อนข้างสมดุลกว่าพอลิเมอร์จงึ สามารถไหลผ่านได้ดี ผล

Star_dyed_T220
4-Lobed_dyed_T220
Star_dyed_T260
4-Lobed_dyed_T260

2

1

0
TP:0.34

TP:0.52_S500

T260

ผลของผงสีทม่ี ตี ่อรูปร่างหน้าตัดเส้นใยและค่าการสะท้อน
แสงขึน้ รูปได้

3

P:0.34_S:500

T220

a

Star_Pure_T220
4-Lobed_Pure_T220
Star_Pure_T260
4-Lobed_Pure_T260

0.1%Blue

TP:52
S:500

รูปที่ 6 เปรียบเทียบค่าบ่งชีร้ ปู ร่างหน้าตัด (Shape
Factor) ของพอลิแลคติกแอซิดทีผ่ สมผงสีและไม่ผ่านการ
ผสมสารใดๆ ทีม่ หี น้าตัดต่างๆ กัน
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ของผงสีจงึ ยังไม่มากพอที่จะต้านการไหลของพอลิเมอร์
เหลวทีไ่ หลผ่านช่องทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า

%Reflection

100

Star

0.1% Blue-Star

4-Lobed

0.1% Blue-4-Lobed

จากหัวฉีดเพิม่ มากขึน้ (Star, 4-Lobe) การเติมผงสีส่งผล
ทาให้ความหนืดลดลงสามารถช่วยคงรูปร่างกับหัวฉีดทีม่ ี
ความซับซ้อนมากและมีพน้ื ทีท่ างออกของหัวฉีดกว้างได้
มากกว่าหัวฉีดทีม่ พี น้ื ทีท่ างออกแคบ อุณหภูมกิ ารขึน้ รูป
เพิม่ ขึน้ ทาให้ค่าการสะท้อนแสงลดลง
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TP:0.34_S:500

TP:0.52_S:500
T220

TP:0.34_S:500

TP:0.52_S:500
T260

รูปที่ 7 ค่าการสะท้อนแสงบนเส้นใยทีม่ หี น้าตัดแบบดาว
(Star) และแบบสีแ่ ฉก(4-Lobed) ทีส่ ภาวะขึน้ รูปต่างๆกัน
จากการทดสอบสมบัตดิ า้ นการสะท้อนแสง หน้า
ตัด ที่มีมุ ม ของหัว ฉี ด มากท าให้ก ารสะท้อ นของแสงมี
โอกาสทีจ่ ะสะท้อนกลับในทิศทางเดิมมากกว่าหน้าตัดทีม่ ี
ลักษณะผิวเรียบโค้งแบบวงกลม [6] พบว่าหน้าตัดทัง้ สอง
แบบแสดงค่ า การสะท้ อ นแสงไม่ แ ตกต่ า งกัน มากนั ก
แสดงผลดังรูปที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเส้นใยที่ไม่
ผ่านการผสมสารใดๆ และผสมเส้นใยพอลิแลคติกผสมผง
สีน้าเงิน 0.1% พบว่าการผสมผงสีส่งผลทาให้แนวโน้มค่า
การสะท้ อ นแสงลดลงเล็ ก น้ อ ยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
อุณหภูมิก ารขึ้นรูป เส้น ใยที่สูงขึ้น (260C) ทัง้ นี้อาจ
เนื่ อ งมาจากร่ อ งบนเส้น ใยที่ห ายไปท าให้ส่งผลต่ อ การ
สะท้อนกลับของแสงลดลงมากกว่า
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4. สรุปผลการทดลอง
พอลิแลคติกแอซิดมาขึ้นรูปด้วยหัวฉีดเส้นใยมี
รูปร่างต่างกันคือ แบบวงกลม(Circular) ดาว(star) และ
ั่
แบบสี่แ ฉก(4-lobed)
ด้ ว ยกระบวนการป นแบบ
หลอมเหลว โดยหัวฉีดมีค่าบ่งชีร้ ูปร่าง (shape factor) ที่
บ่งบอกถึงความซับซ้อนของหัวฉีดทีแ่ ตกต่างกัน 3 ระดับ
จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง พ บ ว่ า อุ ณ ห ภู มิ มี ผ ล ต่ อ ก า ร
เปลี่ย นแปลงรู ป ร่ า งมากที่สุ ด ที่อุ ณหภู มิก ารขึ้น รูป สูง
เส้นใยพอลิแลคติกทีไ่ ม่ผ่านการผสมสารใดๆ ทีข่ น้ึ รูปจาก
หัว ฉี ด เส้น ใยที่มีค วามซับ ซ้ อ นน้ อ ย(Circular)จะมีก าร
เปลีย่ นแปลงรูปร่างหน้าตัดต่างไปจากหัวฉีดน้อยทีส่ ุด ถ้า
หัวฉีดเส้นใยมีความซับซ้อนเพิม่ ขึน้ หรือมีความไม่สมดุล
ของทางออกจะส่งผลทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงรูปร่างไป
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การสังเคราะห์วสั ดุเซรามิ กส์ชีวภาพกลุ่มแคลเซียมฟอสเฟตจากเปลือกหอยเชอรี่
ด้วยวิ ธีการแบบแห้ง
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บทคัดย่อ
ในปจั จุบนั ประเทศไทยมีการศึกษาและพัฒนาวัสดุชวี ภาพจากวัสดุธรรมชาติเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์มากขึน้
ในการศึกษานี้ วัสดุ เซรามิก ส์ชีวภาพกลุ่ มแคลเซียมฟอสเฟตได้ถูกสังเคราะห์ข้ึ นจากสารประกอบแคลเซีย ม
คาร์บอเนต (CaCO3) และแคลเซียมออกไซด์ (CaO) จากเปลือกหอยเชอรี่ ร่วมกับสารประกอบไดเบสิกแคลเซียม
ฟอสเฟตไดไฮเดรต (CaHPO4.2H2O) โดยอาศัยกรรมวิธสี งั เคราะห์ดว้ ยวิธสี ถานะของแข็งและวิธเี คมีเชิงกลร่วมกับ
วิธีสถานะของแข็ง สารประกอบที่ผ่านการผสมด้วยกรรมวิธีต่างๆ ถูกนาไปผ่านกระบวนการทางความร้อนที่
อุณหภูมิ 1100°C เป็ นระยะเวลา 1 ชัวโมง
่
เพื่อศึกษาชนิดของสารประกอบทีไ่ ด้จากการสังเคราะห์ดว้ ยกรรมวิธที ่ี
แตกต่ างกัน สารตัง้ ต้นและสารประกอบที่เตรียมได้ถูก นาไปวิเคราะห์โครงสร้างผลึก โดยเครื่องวิเคราะห์การ
เลีย้ วเบนรังสีเอกซ์ หรือ (X-Ray Diffraction, XRD) และถูกวิเคราะห์ขนาดอนุภาคโดยเครื่องวัดการกระจายตัวของ
ขนาดอนุ ภาค (Particle Size Analyzer) ผลการศึกษาพบว่าการสังเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารสถานะของแข็งจะให้เซรา
มิกส์ชวี ภาพชนิดเบตาไตรแคลเซียมฟอสเฟต (ß-TCP) และการสังเคราะห์ด้วยวิธเี คมีเชิงกลร่วมกับวิธสี ถานะ
ของแข็งจะให้เซรามิกส์ชวี ภาพชนิดไฮดรอกซีอะปาไทต์ (HAp) ทีม่ คี ุณลักษณะใกล้เคียงกับวัสดุเซรามิกส์ชวี ภาพ
กลุ่มแคลเซียมฟอสเฟตทีส่ ามารถนาไปใช้ในทางการแพทย์ได้
คาหลัก หอยเชอรี;่ วิธสี ถานะของแข็ง; วิธเี คมีเชิงกล; ไฮดรอกซีอะปาไทต์; เบตาไตร แคลเซียมฟอสเฟต
Abstract
Nowadays, the studies and advancements of biomaterials from natural resources for medical purposes
have been increased in Thailand. In this study, the calcium phosphate based bioceramics were
synthesized from calcium carbonate (CaCO3) and calcium oxide (CaO) calcited from golden apple snail
shell with dibasic calcium phosphate dihydrate (CaHPO4.2H2O) through the solid state reaction and the
mechanochemical reaction integrated with the solid state reaction. The compounds mixed through
various methods were heat treated at 1100°C for one hour in order to study each type of the compounds
synthesized variously. The initial substances and compounds prepared then were analyzed for their
crystal structure using the X-Ray diffraction (XRD) and for their particle sizes using the Particle Size
Analyzer.The results revealed that the synthesis using the solid state reaction would give beta-tricalcium
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phosphate (ß-TCP), and the synthesis using the integrated mechanochemical-solid state reaction would
give hydroxyapatite (HAp). There were qualified similar to the calcium phosphate based bioceramics that
could be used for medical purposes.
Keywords: Golden apple snail shell; Solid state reaction; Mechanochemical reaction; Hydroxyapatite;
Beta-tricalcium phosphate
ด้วยเทคนิคโซล-เจล [4] ปจั จุบนั การสังเคราะห์วสั ดุเซรา
มิก ส์ชีว ภาพจากวัส ดุ ธ รรมชาติถู ก ศึ ก ษาเพื่อ น ามาใช้
ประโยชน์เพิม่ มากขึน้ นอกจากนี้ยงั พบว่า ไฮดรอกซีอะ
ปาไทต์สามารถสัง เคราะห์ไ ด้จ ากแหล่ ง ของแคลเซีย ม
หลายประเภท รวมถึงวัตถุดิบจากธรรมชาติหลายชนิด
อาทิเช่น ปะการัง [5, 6] เปลือกหอย [7] กระดูกของสัตว์
[8, 9] กระดองปลาหมึก [10, 11] รวมถึงชิ้นส่วนของ
สิ่ง มีชีวิต ที่มีป ริม าณแคลเซีย มสะสมอยู่สูง ซึ่ง วัต ถุ ดิบ
เหล่ า นี้ จ ะถู ก น ามาผ่ า นกระบวนการเพื่อ คัด แยกเอา
สารประกอบแคลเซีย มและน าไปใช้เ ป็ น สารตัง้ ต้ น ใน
กระบวนการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะปาไทต์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ
เนื่องจากหอยเชอรีค่ อื ศัตรูพชื ทีส่ ร้างความเสียหาย
ให้กบั นาข้าวและพืชไร่ของเกษตรกร โดยเปลือกของหอย
เชอรีป่ ระกอบไปด้วยชัน้ บางๆ สามชัน้ คือ Periostracum
layer Prismatic layer และ Pearl layer โดยเปลือกหอย
ชัน้ Prismatic layer จะมีปริมาณแคลเซียมสะสมอยู่มาก
[12] และพบปริมาณโลหะหนักทีเ่ ป็ นพิษต่อสิง่ มีชวี ติ ต่ า
กว่าค่าที่มาตรฐานกาหนด [13] ในบทความวิจยั ฉบับนี้
ได้ เ ลื อ กศึ ก ษาเปลื อ กหอยเชอรี่ เ พื่ อ เป็ นแหล่ ง ของ
แคลเซียมทีใ่ ช้เป็ นสารตัง้ ต้นร่วมกับสารประกอบไดเบสิก
แคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรต (CaHPO4.2H2O, DCPD)
ในกระบวนการศึกษาการสังเคราะห์วสั ดุเซรามิกส์ชวี ภาพ
โดยอาศัยกรรมวิธสี งั เคราะห์ดว้ ยวิธสี ถานะของแข็ง และ
วิธเี คมีเชิงกลร่วมกับวิธสี ถานะของแข็ง เนื่องจากกรรมวิธี
ดังกล่าวมีขนั ้ ตอนและความซับซ้อนน้อย รวมถึงสามารถ
สังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณมากในเวลาอันสัน้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธกี ารอื่นๆ ซึ่งผลที่ได้จะถูกนาไปใช้ใน
การวิเ คราะห์แ ละปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพของวัส ดุ เ ซรามิก ส์
ชีวภาพเพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
ต่อไป
2. อุปกรณ์และวิ ธีการ

1. บทนา
สารประกอบกับแคลเซียมฟอสเฟสมีส่วนประกอบ
สาคัญคือแคลเซียมและฟอสฟอรัสถูกจัดอยู่ในวัสดุกลุ่ม
วัสดุเซรามิกส์ชวี ภาพ (bioceramics) ทีไ่ ด้รบั การวิจยั และ
พัฒนาขึน้ เพื่อใช้ในเพื่อใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งเป็ นทีถ่ ูก
ยอมรับและนาไปใช้งานอย่างกว้างขวาง วัสดุเซรามิก ส์
ชีว ภาพจะถู ก น าไปใช้เ พื่อ ซ่ อ มแซมหรือ ทดแทนส่ ว น
ต่างๆ ของร่างกายทีบ่ กพร่อง วัสดุเซรามิกส์ชวี ภาพกลุ่ม
แคลเซียมฟอสเฟสเช่น เบตาไตรแคลเซียมฟอสเฟตและ
ไฮดรอกซีอะปาไทต์ถูกสังเคราะห์ขน้ึ เพื่อนามาใช้ในทาง
การแพทย์แ ละการศัล ยกรรมสาหรับ ซ่ อ มแซมหรือ ใช้
ทดแทนกระดูก และถูกนามาใช้ในกรณีท่ผี ู้ป่วยมีความ
ผิด ปกติ เ กิด ขึ้น กับ กระดู ก เพื่ อ ใช้ อุ ด รอยแตกและใช้
ทดแทนเนื้อของกระดูกในบริเวณทีเ่ กิดความเสียหายหรือ
ความบกพร่องอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ รวมถึงสภาวะการ
ติดเชื้อและโรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกระดูกเนื่องจากมี
โครงสร้ า งทางเคมี ค ล้ า ยคลึ ง กั บ กระดู ก ของมนุ ษ ย์
นอกจากนี้คุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของไฮดรอกซีอะปาไทต์ทถ่ี กู
เลือ กมาใช้ใ นทางการแพทย์ คือ ความสามารถในการ
ตอบสนองทางชีวภาพสูง (Bioactivity) สามารถนามาเป็ น
สารตัง้ ต้นในการทากระดูกเทียมได้ โดยไฮดรอกซีอะปา
ไทต์สามารถที่จะสร้า งกระดูก ใหม่เ ชื่อมต่ อโดยตรงกับ
พืน้ ผิวโดยไม่ทาให้เกิดการอักเสบ ไม่แสดงการตอบสนอง
ต่อสิง่ แปลกปลอมและมีลกั ษณะของการต่ อต้านเกิดขึ้น
[1]
ไฮดรอกซีอะปาไทต์จดั เป็ นวัสดุเซรามิกส์ชีวภาพ
กลุ่ ม แ ค ลเซี ย ม ฟ อสเฟ สมี สู ต รท า ง เค มี คื อ Ca1 0
(PO4)6(OH)2 ซึ่งสามารถเตรียมได้จากการผสมสารตัง้
ต้ น ที่ เ ป็ นสารประกอบแคลเซี ย มกั บ สารประกอบ
ฟอสเฟสตามสัดส่วนที่เหมาะสมด้วยวิธีต่างๆ อาทิเช่น
การเตรียมวัสดุผงจากการตกตะกอน [2] การเตรียมวัสดุ
ผงด้วยเทคนิคไฮโดรเทอร์มอล [3] หรือการเตรียมวัสดุผง
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สารประกอบแคลเซียมที่ใช้ในการศึกษาถูกเตรียม
จากเปลือกหอยเชอรีท่ ผ่ี ่านการทาความสะอาดเพื่อกาจัด
สิง่ สกปรกและอินทรียส์ าร หลังจากนัน้ นาเปลือกหอยเชอ
รี่ไ ปผ่ า นกระบวนการทางความร้อ นที่อุ ณหภู มิ 600°C
และ 900°C เพื่อให้ได้สารประกอบแคลเซียมคาร์บอนเนต
(CaCO3) และแคลเซียมออกไซด์ (CaO) ตามลาดับ [13]
สารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์
ถู ก น ามาผสมร่ ว มกับ สารประกอบไดเบสิก แคลเซีย ม
ฟอสเฟตไดไฮเดรต (CaHPO4.2H2O, Sigma-Aldrich,
Co.,) ตามอัต ราส่ ว นโดยโมลระหว่ า งแคลเซีย มกับ
ฟอสฟอรัส (Ca/P molar ratio) เท่ากับ 1.67 จากนัน้
ส่วนผสมที่ได้จากสารประกอบแคลเซียมทัง้ สองชนิดจะ
ถูกนาไปศึกษาการสังเคราะห์วสั ดุเซรามิกส์ชวี ภาพโดย
อาศัยกรรมวิธีสงั เคราะห์ด้วยวิธีสถานะของแข็งและวิธี
เคมีเชิงกลร่วมกับวิธสี ถานะของแข็ง แสดงดังตารางที่ 1
หลังจากนัน้ นาผลิต ภัณฑ์ท่ีได้ไปผ่า นกระบวนการทาง
ความร้อนทีอ่ ุณหภูมิ 1100°C เป็ นระยะเวลา 1 ชัวโมง
่
สารประกอบตัง้ ต้นและผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากการสังเคราะห์
ทัง้ สองวิธีถู ก น าไปวิเ คราะห์โ ครงสร้า งผลึก โดยเครื่อ ง
วิเคราะห์การเลีย้ วเบนรังสีเอกซ์ (BRUKER รุ่น D8) โดย
ใช้อ ัต ราการสแกน 2.4° 2θ/นาที และเพิ่ม ขึ้น ครัง้ ละ
0.02° 2θ ด้วยแหล่งกาเนิด CuKα และหาขนาดอนุ ภาค
ของผลิต ภัณฑ์โ ดยเครื่อ งวัด การกระจายตัว ของขนาด
อนุภาค (HORIBA Laser Scattering รุ่น LA-950)
3. ผลการทดลองและวิจารณ์
รูปที่ 1 และ 2 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
ของผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็ นสารตัง้ ต้น
ร่ ว มกับ ไดเบสิก แคลเซีย มฟอสเฟตไดไฮเดรตด้ว ยวิธี
ต่างๆ ก่อนการนาไปผ่านกระบวนการทางความร้อน ผลการ

เลีย้ วเบนรังสีเอกซ์จากการผสมสารตัง้ ต้นด้วยวิธกี ารคลุก
ตารางทีว่ ยถ้
1 แสดงรายละเอี
ยดในการสังเคราะห์
วสั ดุงเบดสารแสดง
ซรามิกส์ชวี ภาพ
ผสมด้
วยผสมสารและบดผสมด้
วยโกร่
ดังรูปที่ 1(ก) และ 1(ข) พบว่าพีคของผลิตภัณฑ์ยงั คงอยู่
ในรูปของสารตัง้ ต้นไดเบสิกแคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรต
ปะปนรวมอยู่กบั แคลเซียมคาร์บอเนตซึ่ง คล้ายคลึงกับ
ผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้แคลเซียมออกไซด์เป็ นสารตัง้ ต้นในการ
สัง เคราะห์แ สดงดัง รูป ที่ 2(ก) และ 2(ข) ที่พ บเพีย งได
เบสิกแคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรต เนื่องอัตราส่วนของ
เบสิก แคลเซีย มฟอสเฟตไดไฮเดรตที่ใ ช้ใ นการผสมมี
ปริ ม าณสู ง มากเมื่ อ เที ย บกับ ปริ ม าณของแคลเซี ย ม
ออกไซด์
เมื่อทาการบดผสมสารตัง้ ต้นแคลเซียมคาร์บอเนต
หรื อ แคลเซี ย มออกไซด์ ร่ ว มกั บ ไดเบสิ ก แคลเซี ย ม
ฟอสเฟตไดไฮเดรตด้วยเครื่อง Ball mill เป็ นระยะเวลา
24 ชัวโมง
่
พบการลดลงของพีคโครงสร้างผลึกไดเบสิก
แคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรตและแคลเซียมคาร์บอเนต
ซึง่ อาจแสดงถึงการเกิดปฏิกริ ยิ าระหว่างสารตัง้ ต้นทัง้ สอง
เกิดขึน้ แสดงดังรูปที่ 1(ค) แต่เมื่อใช้แคลเซียมออกไซด์
เป็ นสารตัง้ ต้นในการสังเคราะห์พบพีคโครงสร้างผลึกของ
วัสดุเซรามิกส์ชีวภาพชนิดไฮดรอกซีอ ะปาไทต์ ท่มี ีฐาน
กว้างแสดงดังรูปที่ 2(ค) ซึ่ง อาจเป็ นผลจากการชนและ
การเสียดสีกนั ของสารตัง้ ต้นและลูกบดภายในหม้อบด ทา
ให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงโครงสร้า งผลึก พร้อ มกับ การ
เกิดปฏิกริ ยิ าเคมีระหว่างไดเบสิกแคลเซียมฟอสเฟตไดไฮ
เดรตและแคลเซียมออกไซด์เป็ นวัสดุเ ซรามิก ส์ชีวภาพ
ชนิ ด ไฮดรอกซี อ ะปาไทต์ ท่ี มี ค วามเป็ น ผลึ ก ต่ า ได้ ท่ี
อุณหภูมหิ ้อง จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแคลเซียม
ออกไซด์ ไ วต่ อ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ามากกว่ า แคลเซี ย ม
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คาร์บอนเนตเมือ่ ทาการบดผสมสารตัง้ ต้นด้วยเครื่อง Ball mill

โครงสร้างหลักของผลึกวัสดุเซรามิกส์ชวี ภาพชนิดไฮดรอกซีอะปาไทต์ท่มี ฐี านแคบร่วมกับโครงสร้างผลึกชนิดเบ
ตาไตรแคลเซียมฟอสเฟต ดังแสดงในรูปที่ 3(ค) และ 4
(ค) ซึง่ เป็ นผลเนื่องมาจากการเกิดปฏิกริ ยิ าระหว่างสารตัง้
ต้ น ทัง้ สองชนิ ด แสดงดัง รู ป ที่ 1(ค) และการเริ่ ม เกิ ด
โครงสร้างผลึกวัสดุเซรามิกส์ชวี ภาพชนิดไฮดรอกซีอะปา
ไทต์ จ ากปฏิกิริย าเชิง กลระหว่ า งสารตัง้ ต้น โดยลู ก บด
ภายในหม้อบดแสดงดังรูปที่ 2(ค) ตามสมการที่ 4 และ 5
และเมื่อ ผ่ า นกระบวนการทางความร้อ นท าให้เ กิด การ
สร้ า งพั น ธะและเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ากั น ระหว่ า งสารตั ง้ ต้ น
กลายเป็ น โครงสร้ า งของผลึก วัส ดุ เ ซรามิก ส์ชี ว ภาพ
ชนิดไฮดรอกซีอะปาไทต์มคี วามเป็ นผลึกมากยิง่ ขึน้

นอกจากนี้เมื่อนาผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากการผสมด้วย
วิธตี ่ างๆ ไปผ่านกระบวนการทางความร้อน ที่อุณหภูมิ
1100°C เป็ นระยะเวลา 1 ชัวโมง
่
ด้วยอัตราการให้ความ
ร้อน 5 °C/นาที และนาไปตรวจสอบการเลี้ยวเบนรังสี
เอกซ์แสดงดังรูปที่ 3 และ รูปที่ 4 พบว่าผลิตภัณ ฑ์ท่ใี ช้
แคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์เป็ นสารตั ง้
ต้น ผสมกับ ไดเบสิก แคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรตด้ว ย
วิธกี ารคลุกผสมด้วยถ้วยผสมสารและบดผสมด้วยโกร่ง
บดสารนั ้น ไม่ พ บสารตั ง้ ต้ น หลงเหลื อ อยู่ แต่ พ บพี ค
โครงสร้างของผลึกวัสดุเซรามิกส์ชีวภาพชนิดเบตาไตร
แคลเซีย มฟอสเฟตแสดงดังรูป ที่ 3(ก) 3(ข) 4(ก) และ
4(ข) ซึง่ เป็ นผลจากการกระบวนการทางความร้อนทีท่ าให้
สารประกอบไดเบสิก แคลเซีย มฟอสเฟตไดไฮเดรต
(CaHPO4.2H2O) เปลีย่ นไปเป็ นสารประกอบแคลเซียม
ไพโรฟอสเฟต (Ca2P2O7) ทีอ่ ุณหภูมิ 450°C ดังสมการที่
1 [14] และสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดการ
เปลี่ย นแปลงไปเป็ น สารประกอบแคลเซีย มออกไซด์ท่ี
อุณหภูมิ 700°C ดังสมการที่ 2 [13] หลังจากนัน้
แคลเซียมออกไซด์ท่ไี ด้จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตจากรูปที่ 3(ก) และ 3(ข)
และแคลเซียมออกไซด์ท่ใี ช้เป็ นสารสารตัง้ ต้นดังรูปที่ 4
(ก) และ 4(ข) ได้เกิดปฏิกริ ยิ ากับแคลเซียมไพโรฟอสเฟต
ขึ้น เป็ น วัสดุ เ ซรามิก ส์ชีว ภาพชนิ ด เบตาไตรแคลเซีย ม
ฟอสเฟต (Ca3(PO4)2) ดังแสดงในสมการที่ 3
2(CaHPO4) → Ca2(P2O7) + H2O

(1)

CaCO3 → CaO + CO2

(2)

CaO + Ca2P2O7 → Ca3(PO4)2

(3)

4CaCO3+ 6(CaHPO4 · 2H2O) → Ca10(PO4)6(OH)2
+14H2O + 4CO2 (4)
4CaO +6(CaHPO4·2H2O) → Ca10(PO4)6(OH)2
+14H2O

(5)

นอกจากนี้ เมื่อนาผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากการสังเคราะห์
ด้วยวิธสี ถานะของแข็ง และวิธดี ้วยวิธเี คมีเชิงกลร่วมกับ
วิธสี ถานะของแข็งหลังผ่านกระบวนการทางความร้อนไป
ตรวจวิเคราะห์ขนาดอนุ ภาคโดยเครื่องวัดการกระจายตัว
ของขนาดอนุ ภาค พบว่ า ขนาด เฉลี่ ย ของอนุ ภาค
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้อยู่ในช่วง 8 – 20 ไมโครเมตร

ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ใ ช้ แ คลเซี ย มคาร์ บ อเนตและ
แคลเซี ย มออกไซด์ เ ป็ นสารตั ง้ ต้ น ผสมกั บ ไดเบสิ ก
แคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรตด้วยวิธกี ารผสมสารตัง้ ต้น
ด้วยเครื่อง Ball mill เป็ นระยะเวลา 24 ชัวโมง
่
และผ่าน
กระบวนการทางความร้อ นที่อุณหภู มิ 1100°C เป็ น
ระยะเวลา 1 ชัวโมง
่
ด้วยอัตราการให้ความร้อน 5°C/นาที
เมื่ อ น าไปตรวจสอบการเลี้ ย วเบนรั ง สี เ อกซ์ พ บ พี ค

รูปที่ 1 แสดงผลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้สารตัง้
ต้น CaCO3 ร่วมกับ DCPD ด้วยวิธี (ก) คลุกผสมสารด้วยถ้วยผสม
สาร (ข) บดผสมสารด้วยโกร่งบดสาร (ค) บดผสมสารด้วยเครื่อง
Ball Mill ก่อนนาไปผ่านกระบวนการทางความร้อนทีอ่ ุณหภูม ิ 1100°C
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สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาการสังเคราะห์วสั ดุเซรามิกส์ชวี ภาพ
โดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์เป็ น
สารตัง้ ต้นร่วมกับไดเบสิกแคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรต
ด้วยวิธสี ถานะของแข็งและวิธเี คมีเชิงกลร่วมกับวิธสี ถานะ
ของแข็ง สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. วัสดุเซรามิกส์ชวี ภาพชนิดเบตาไตรแคลเซียม
ฟอสเฟตสามารถสัง เคราะห์ได้โ ดยการผสมแคลเซีย ม
คาร์ บ อเนตหรื อ แคลเซี ย มออกไซด์ ร่ ว มกั บ ไดเบสิ ก
แคลเซียมฟอสเฟตไอไฮเดรต ด้วยวิธกี ารคลุกผสมด้วย
ถ้วยผสมสารและบดผสมด้วยโกร่งบดสาร จากนัน้ นาไป
ผ่านกระบวนการทางความร้อนทีอ่ ุณหภูมิ 1100°C
2. วัสดุเซรามิกส์ชีวภาพชนิดไฮดรอกซีอะปาไทต์
สามารถสังเคราะห์ได้โดยการผสมแคลเซียมคาร์บอเนต
หรื อ แคลเซี ย มออกไซด์ ร่ ว มกั บ ไดเบสิ ก แคลเซี ย ม
ฟอสเฟตไอไฮเดรต ด้วยวิธกี ารผสมสารตัง้ ต้นด้วยเครื่อง
Ball mill ซึง่ สามารถพบวัสดุเซรามิกส์ชวี ภาพชนิดไฮดรอกซีอะปาไทต์ได้ทงั ้ ก่อนและหลังผ่านกระบวนการทาง
ความร้อนทีอ่ ุณหภูมิ 1100°C
3. จากการสังเคราะห์วสั ดุเซรามิกส์ชวี ภาพด้วยวิธที ่ี
แตกต่ า งกัน ท าให้พ บว่ า วิธีก ารการสัง เคราะห์ท่ีอ าศัย
หลักการเชิงกลและกระบวนการทางความร้อนมีผลอย่าง
มากต่อการเกิดโครงสร้างของผลึกวัสดุเซรามิกส์ชวี ภาพ
ชนิดไฮดรอกซีอะปาไทต์
4. วัสดุเซรามิกส์ชวี ภาพชนิดเบตาไตรแคลเซียม
ฟอสเฟตและไฮดรอกซีอะปาไทต์ท่สี งั เคราะห์ได้มีขนาด
อนุภาคเฉลีย่ อยู่ในช่วง 8 – 20 ไมโครเมตร

รูปที่ 2 แสดงผลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้สารตัง้
ต้น CaO ร่วมกับ DCPD ด้วยวิธี (ก) คลุกผสมสารด้วยถ้วยผสม
สาร (ข) บดผสมสารด้วยโกร่งบดสาร (ค) บดผสมสารด้วยเครื่อง
Ball Mill ก่อนนาไปผ่านกระบวนการทางความร้อนทีอ่ ุณหภูม ิ 1100°C

รูปที่ 3 แสดงผลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้สารตั ง้
ต้น CaCO3 ร่วมกับ DCPD ด้วยวิธี (ก) คลุกผสมสารด้วยถ้วยผสม
สาร (ข) บดผสมสารด้วยโกร่งบดสาร (ค) บดผสมสารด้วยเครื่อง
Ball Mill หลังนาไปผ่านกระบวนการทางความร้อนทีอ่ ุณหภูม ิ 1100°C
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เส้นใยสององค์ประกอบชนิ ดเสี้ยวจากพอลิ แลกติ กแอซิ ดกับพอลิ บิวทิ ลีนซัคซิ เนต
Segment-Pie Bicomponent Fiber from
Polylactic Acid and Polybutylene Succinate
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บทคัดย่อ
เส้นใยสององค์ประกอบเป็ นเส้นใยชนิดพิเศษทีข่ น้ึ รูปจากพอลิเมอร์สองชนิด
หรือชนิดเดียวกันทีม่ สี มบัติ
แตกต่างกัน ในเส้นใยเส้นเดียวกัน ด้วยสมบัตทิ แ่ี ตกต่างของพอลิเมอร์ สามารถทาให้เส้นใยมีสมบัตทิ ่ีพเิ ศษ และ
สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ เส้นใยสององค์ประกอบชนิดเสีย้ ว (Segment-Pie Bicomponent Fiber) ระหว่างพอลิ
แลกติกแอซิด (PLA) และพอลิบวิ ทิลนี ซัคซิเนต (PBS) ขึน้ รูปด้วยสัดส่วนทีแ่ ตกต่างกัน PBS/PLA: ทีม่ ี PBS 0 ถึง 70
% ผลการทดสอบพบว่า PBS มีความหนืดสูงกว่า เมื่อเทียบเคียงกับ PLA ส่งผลทาให้เส้นใยในส่วน PBS มีลกั ษณะ
กลมมน ส่วนทีเ่ ป็ น PLA คลุมส่วน PBS สมบัตทิ างความร้อนของเส้นใยพบว่า อุณหภูมกิ ารหลอมตัวของพอลิเมอร์ทงั ้
2 ชนิด มีความแตกต่างกัน ทาให้มผี ลต่อการรับความร้อนและการคายความร้อนของส่วนพอลิเมอร์ทงั ้ สอง ทาให้ความ
เป็ นผลึกของ PLA ลดสง เมื่อปริมาณของ PBS สูงขึน้ ความแข็งแรงของเส้นใยนัน้ มีค่าสูงขึน้ ตามความเร็วในการมัวน
เก็บ และความสามารถในการยืดตัว ณ จุดขาด ลดลง เมื่อมีปริมาณของ PBS ทีส่ งู ขึน้
คาหลัก เส้นใยสององค์ประกอบชนิดเสีย้ ว พอลิแลคติกแอซิด พอลิบวิ ทิลนี ซัคซิเนต
Abstract
Bicomponent fiber is a special fiber which is formed using one or more types of polymer. Differrent properties
of similar polymer type can be also used for forming the bicomponent fiber. Segmented-pie is one of the
bicomponent fiber types with wedge shape stack around the center and surrounded with another polymer
matrix. In this research, Polylactic acid (PLA) and Polybutylene succinate (PBS) were used for forming the
segmented-pie bicomponent fiber by adjust PBS range ration between 0 to 70% by volume. The results
presented that the wedge shape of PBS was covering by the PLA matrix, as the PBS is normally higher
viscosity than PLA polymer. A melting temperature point of PLA and PBS is generally different and that
effected to a thermal behavior. Therefore, the crystallinity of PLA tended to decrease with increasing PBS
ratio. Spinning speed was the key factor for improve tensile property of fiber.
Keywords : segment-pie bicomponent fiber, polylactic acid, polybutylene succinate
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บทนา
การเพิม่ ขึน้ ของขยะในปจั จุบนั
โดยเฉพาะขยะ
พลาสติก ทาให้พอลิเมอร์ทย่ี ่อยสลายได้ (Biodegradable
polymer)
ได้รบั ความสนใจจากผูผ้ ลิตสินค้าพลาสติก
รวมถึงนักวิจยั ทีพ่ ยายามในการนาพอลิเมอร์เหล่านี้มาใช้
งานในรูปแบบต่างๆ ด้วยเช่นกัน [1,2,3] พอลิเมอร์ท่ี
ได้รบั ความสนใจในกลุ่มนี้ดงั เช่น Polylactic Acid (PLA),
Polybutylene
succinate-co-adipate
(PBSA),
Polycarbolactone (PCL) และ Polybutylene succinate
(PBS) ซึง่ สารตัง้ ต้นของพอลิเมอร์เหล่านี้กท็ งั ้ ทีไ่ ด้มาจาก
วัสดุธรรมชาติ และจากปิ โตรเคมี

รูปที่ 1 โครงสร้างเคมีของ Polylactic acid (PLA) และ
Polybutylene succinate (PBS)

PBS เป็ นพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ ชนิดหนึ่งทีเ่ ป็ นพอลิ
เอสเตอร์ทเ่ี ป็ นสายโซ่ตรง ได้จากการสังเคราะห์ จาก 1,2butandiol กับ succinic acid ในชื่อการค้า Bionolle
(Showa Denko K.K.) SkyGreen BDP (SK Polymers)
และ GS Pla (Mitzubishi Chemical) ส่วน PLA ก็เป็ นพอ
ลิเอสเตอร์สายโซ่ตรงหนึ่ง ทีไ่ ด้จากการสังเคราะห์จาก
แลกติกแอซิดจากการหมัก เป็ นเทอร์โมพลาสติกทัง้ สอง
ชนิด ความสามารถในการย่อยสลายของทัง้ 2 พอลิเมอร์
นัน้ สามารถย่อยสลายได้ทแ่ี ตกต่างกัน โดย PBS นัน้
สามารถย่อยสลายตัวได้รวดเร็วกว่า PLA [4]
การผลิตเส้นใยสององค์ประกอบเป็ นวิธกี ารหนึ่งทีไ่ ด้
รับความนิยมเป็ นอย่างมาก ในการผลิตเส้นใยทีต่ อ้ งการ
สมบัตพิ เิ ศษจากพอลิเมอร์ทม่ี สี มบัตทิ แ่ี ตกต่างกัน 2 ชนิด
โดยเป็ นได้ทงั ้ เป็ นพอลิเมอร์ชนิดเดียวกันหรือต่างขนิดกัน
ก็ได้ ทัง้ นี้ภาคตัดขวางเส้นใยทัง้ แบบเสีย้ ว (Segmentpie) และแบบกระจายตัวในเส้นใย (Island-in-the-sea)
สามารถ ผลิตเป็ นเส้นใยขนาดเล็กได้ ด้วยการละลายส่วน
ทีเ่ ป็ นตัวกลาง (Matrix) ออกด้วยตัวทาละลายทีเ่ หมาะสม
ละลายส่วนทีไ่ ม่ตอ้ งการออก และยังคงมีสว่ นของเส้นใยที่
ไม่ตอ้ งการนัน้ อยูใ่ นสภาพเป็ นเส้นใย จากการผลิตเส้นใย
ด้วยการใช้ PLA ผสม PBS พบว่าเป็ นพอลิเมอร์ท่ี

สามารถร่วมตัว (Blended) ร่วมกันได้เป็ นเนื้อเดียวกัน
(missible) จากสัดส่วนทีน่ ้อยกว่า 15% แต่หากมีสดั ส่วน
ทีส่ งู กว่านี้พอลิเมอร์ทงั ้ สอง
จะแยกออกจากกันอย่าง
ชัดเจน(immissible) [5] ทาให้การศึกษาครัง้ นี้จงึ มุง่ เน้นใน
การผลิตเส้นใย ศึกษาลักษณะและสมบัตขิ องเส้นใย ทีม่ ี
การใช้ PLA และ PBS ร่วมกัน เป็ นเส้นใยสอง
องค์ประกอบ
โดยเน้นในการผลิตเป็ นเส้นใยทีม่ ี
ภาคตัดขวางแบบเสีย้ ว ด้วยความคาดว่าในการใช้งาน
สุดท้าย จักได้เส้นใยทีม่ ขี นาดเล็ก โดยการแยกทัง้ สอง
ส่วนออกจากกัน ทัง้ ทางกายภาพ หรือการใช้ตวั ทาละลาย
วิ ธีการวิจยั
1.วัสดุ เครือ่ งมือ และอุปกรณ์
PLA จาก NatureWorks Inc.: Ingeo Biopolymer
6100D ทีม่ ี MFI (210C, 2.16Kg) 24 g/10 min จุด
หลอมเหลว 165-180C ความหนาแน่น 1.24 g/cm3 และ
ความหนาแน่นขณะเหลว ที่ 230C เท่ากับ 1.08 g/cm3
และ PBS จาก Mitsubishi: FZ91PD มี MFI (190C,
2.16Kg) 5 g/10 min จุดหลอมเหลว 115C ความ
หนาแน่น 1.26 g/cm3 (จากเอกสารการใช้งาน)
การทดสอบดัชนีการไหลของพอลิเมอร์ ด้วยเครื่อง
Melt Flow Index รุ่น XRL-400A ทดสอบทีอ่ ุณหภูมิ
230C น้าหนักกด 2.16 kg ตัดในเวลา 5 วินาที
ขึน้ รูปเส้นใยด้วยเครื่องขึน้ รูปเส้นใยสององค์ประกอบ
จากบริษทั Hills (Hills Lab Scale Bicomponent
Extruder Fed Spinning Machine Model LBS-100) และ
ชุดประกอบแผ่นอัดรีดเส้นใย (spin pack) ชนิดเสีย้ ว 16
ชิน้ เส้นใยกลมตัน โดยทีข่ นาดของ melt pump คือ
0.584 cm3/rev และอัตราการไหลโดยมวล 0.42
g/hol/min ความเร็วม้วนเก็บ 500, 750 และ 1,000
m/min
ใช้เครื่อง DSC (Differential Scanning Calorimetry)
รุ่น DSC 200 F3 จากบริษทั NETZCH ใช้ในการทดสอบ
สมบัตทิ างความร้อนของเส้นใย
โดยอัตราการเพิม่
(heating rate) และการลดความร้อน (cooling rate)
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เท่ากับ 10C/min จาก 30 – 200C และ 200 – 30C
โดยค้างทีอ่ ุณหภูมิ 200C 5 นาที
ถ่ายภาพเส้นใยด้วยกล้องจุลทรรศน์ รุ่น CX 41 จาก
บริษทั Olympus ทีต่ ดิ ตัง้ และเก็บภาพจาก CCD โดย
เลนส์วตั ถุทใ่ี ช้คอื 10X และนามาวิเคราะห์ขนาดและ
รูปร่างเส้นใย ด้วยโปรแกรม ImageJ
ทดสอบความแข็งแรงด้วย
เครื่องทดสอบความ
แข็งแรง ยีห่ อ้ Instron รุ่น 5569 โดยการทดสอบแบบเส้น
ใยเดีย่ วโดยใช้การติดเส้นใยบนกระดาษรูปตัวซี สภาวะ
การทดสอบคือ ความยาวของเส้นใย 25 mm และ
ความเร็วในการทดสอบ 20 mm/min
ถ่ายภาพด้วย กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่อง
กราด (Scanning Electronic Microscopy, SEM) รุ่น
JSM-6510 บริษทั JEOL จากัด
Extruder A:

Extruder B:

Zone Left (L)

Zone Right (R)

รูปที่ 2 เครือ่ งผลิตเส้นใยสององค์ประกอบ (Hills Lab Scale
Bicomponent Extruder Fed Spinning Machine Model LBS100) (1), Melt pump (2), Spin Pack (3) and winding unit (4)

รูปที่ 3 โครงสร้างการแยกพอลิเมอร์เพือ่ ผลิตเป็นเส้นใยสอง
องค์ประกอบชนิดเสีย้ ว (Segment-pie)

2. วิ ธีการทดลอง (Method)
ทัง้ PLA และ PBS ได้รบั การอบเพื่อไล่ความชืน้ ที่
80C อย่างน้อย 8 ชัวโมงก่
่
อนการขึน้ รูป โดยใช้เครื่อง
ขึน้ รูปเส้นใยสององค์ประกอบ โดยใช้สกรู 2 สกรูแยกออก
จากกัน สกรู A คือ PBS ส่วนสกรู B คือ PLA โดย
หลังจากพอลิเมอร์ได้รบั การหลอมและอัดส่งมายัง Melt
pump ของแต่ละส่วน พอลิเมอร์หลอมเหลวทัง้ สองไหล
เข้าสูช่ ุดประกอบแผ่นอัดรีดเส้นใย พอลิเมอร์ทงั ้ สองจะ
ไหลประกอบกันเป็ นรูปเสีย้ วอย่างละ 8 เสีย้ วก่อนเข้าสูร่ ู
แผ่นอัดรีดเส้นใย ในสภาวะในการขึน้ รูปเส้นใย ทาการ

ควบคุมปริมาณของพอลิเมอร์หลอมเหลวทัง้ สอง ด้วย
ความเร็วของ melt pump ทีแ่ ตกต่างกัน เส้นใยตกตัว
อิสระ และเส้นใยทีม่ คี วามเร็วม้วนเก็บต่างกัน 3 ระดับ คือ
500 750 และ 1,000 m/min ด้วยเครื่องม้วนเก็บเส้นใย
Lesona winding machine โดยสภาวะในการอัดรีดมีดงั นี้
ตาราง 1 ความเร็วของ melt pump ทีป่ รับตัง้ ในการขึน้ รูปเส้นใย
และความดันพอลิเมอร์ทก่ี อ่ นเข้า spin pack

อุณหภูมใิ นการปรับตัง้ 1st Zone, 2nd Zone, Spin
Head (Spin Pump 1, Spin Pump 2), 2nd Zone, 1st
Zone ตัง้ ที่ 210, 230, 230 (230,230), 230, 210C
ตามลาดับ เฉพาะ PBS/PLA: 0/100, 10/90, 30/70,
50/50, 70/30 เก็บเส้นใยทีค่ วามเร็วต่างๆ ส่วนเส้นใยตก
ตัวอิสระทุกอัตราส่วนจะได้รบั การเก็บเพื่อไปทดสอบ
ลักษณะของเส้นใยด้วยกล้องจุลทรรศน์
3. วิ ธีการทดสอบและวิ เคราะห์ผล
การทดสอบความสามารถในการไหลตัวหรือดัชนีการ
ไหลของทัง้ PLA และ PBS พบว่า การไหลตัวของ PLA
มีการไหลตัวได้อย่างรวดเร็วและได้น้าหนักมากกว่าผล
การทดสอบของ PBS ทีอ่ ุณหภูมเิ ดียวกัน ซึง่ เป็ น
อุณหภูมใิ นการขึน้ รูปเส้นใย ทาให้ MFI ของ PLA และ
PBS มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 66.16 และ 43.02 g/10min
ตามลาดับ ซึง่ หากสังเกตการไหลตัว PBS จะมีการไหล
ตัวทีห่ นืดกว่า รักษารูปร่างของพอลิเมอร์หลอมเหลวได้
ดีกว่า PLA
ตารางที่ 2 ดัชนีการไหลตัวของ PLA และ PBS ที่ 230C
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จากการขึน้ รูปเส้นใยสององค์ประกอบระหว่าง PLA
และ PBS พบว่า พอลิเมอร์หลอมเหลวทีไ่ ด้รบั การหลอม
ด้วยสกรู 2 ชุดแยกกัน ทาให้ความความดันของพอลิเมอร์
ทีป่ รากฎก่อนไหลเข้าชุดประกอบแผ่นอัดรีดเส้นใยมีค่าที่
แตกต่างกัน ตามความเร็วของ spin pump ที่กาหนด
อัตราส่วนของสองพอลิเมอร์ จากตารางที่ 1 ทีค่ วามเร็ว
spin pump เท่ากันคือ 7 รอบต่อนาที ความดันทีเ่ กิดขึน้
พบว่า ส่วนทีเ่ ป็ น PBS นัน้ มีความดันทีส่ งู กว่า ส่วนทีเ่ ป็ น
PLA แสดงให้เห็นว่าความหนืดที่สภาวะนี้ พอลิเมอร์
หลอมเหลว PBS มีค่าสูงกว่า PLA ด้วยสมบัตกิ ารไหลตัว
ทีแ่ ตกต่างกัน สามารถทาให้เส้นใยทีไ่ ด้รบั การอัดรีดนัน้ มี
ลักษณะภาคตัดขวางที่แตกต่างกัน [6] หากว่าพอลิเมอร์
ใดมีความหนืดทีส่ งู กว่าในการผลิตเส้นใยหรือการขึน้ รูปที่
มีก ารใช้พ อลิเ มอร์ร่ ว มกัน พอลิเ มอร์ท่ีห นื ด กว่ า ก็จ ะมี
ลักษณะเป็ นกลุ่มก้อนมนกลม ส่วนพอลิเมอร์หลอมเหลว
ที่ค วามหนื ด ต่ า กว่ า ก็จ ะมีลัก ษณะที่โ อบล้อ มส่ ว นพอลิ
เมอร์หลอมเหลวทีห่ นืดกว่า [7] ซึ่งหากผลิตเส้นใยสอง
องค์ประกอบแบบชิดติดกัน (side-by-side) จากพอลิเมอร์
ทีม่ คี วามหนืดแตกต่างกันมาก พอลิเมอร์ทถ่ี ูกอัดรีดออก
จากรูแผ่นอัดรีดเส้นใยก็จะมีลกั ษณะโค้งงอ ซึ่งอาจเกิด
ปญั หาโค้งงอติดหน้ าแผ่นอัดรีดเส้นใยจนไม่สามารถขึ้น
รูปได้ และเส้นใยก็จะไม่เป็ นสองส่วนทีต่ อ้ งการ [8]
ในกรณีการขึน้ รูป เส้นใยสององค์ประกอบแบบเสีย้ ว
PLA และ PBS สัดส่วนต่างๆ เส้นใยตกอิสระ นามาผ่าน
การตัดเพื่อทดสอบภาคตัดขวางด้วย Microtome แล้วเก็บ
ภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ ดังรูปที่ 4 พบว่า ส่วนทีเ่ ป็ น
PBS นัน้ มีลกั ษณะกลมมนโดยส่วนทีเ่ ป็ น PLA จะคลุมไว้
ไม่สมมาตรตามต้องการ แม้มกี ารกาหนดความเร็วของ
melt pump ทีเ่ ท่ากัน
การตรวจสอบสัดส่วนของพอลิเมอร์ทงั ้ สอง
ด้วย
โปรแกรม ImageJ ตามรูปที่ 5 พบว่า สัดส่วนของ PLA
มีค่าทีต่ ่ากว่า
PBS
ในทุกสัดส่วน
เนื่องด้วย
การกาหนดสัดส่วนครัง้ นี้
ด้วยการกาหนดปริมาตร
ตามความเร็วของ melt pump ดังเช่น PLA/PBS 50:50
ได้ทาการปรับตัง้ ทีค่ วามเร็ว melt pump เท่ากับ 7
รอบต่อนาทีเท่ากัน แต่ดว้ ยเนื้อพอลิเมอร์ทอ่ี อกมานัน้ มี

ความหนาแน่นขณะเหลวทีแ่ ตกต่างกัน โดย PBS ที่
230C มีค่าความหนาแน่นขณะเหลวทีต่ ่ากว่าของ PLA
ทีอ่ ุณหภูมเิ ดียวกัน อันจะทาให้น้าหนักส่วนทีเ่ ป็ น PLA
นัน้ มีน้าหนัก มากกว่าเล็กน้อย (ตามตารางที่ 2)
ในกรณีน้สี ว่ นทีเ่ ป็ น PBS มีมากกว่าส่วนทีเ่ ป็ น PLA
เป็ นเพราะ
PLA
มีความหนืดทีต่ ่ากว่ามาก
ไหลตัวได้ดกี ว่า
ไม่คงรูป
เมื่อมีการยืดตัว
ออกมาจากรูแผ่นอัดรีดเส้นใย
ส่วนของ
PBS
ก็จะถูกรัดและรวมตัว ทาให้สว่ นของ PLA นัน้ ล้อมส่วนที่
เป็ น PBS พร้อมกับ PLA มีการหดตัวของพอลิเมอร์
เมื่อเย็นตัวได้สงู กว่า PBS
สมบัตเิ ชิงความร้อนของเส้นใยทีข่ น้ึ รูปได้ โดยทาการ
ตรวจสอบสมบัตนิ ้ี กับเส้นใยทีค่ วามเร็วม้วนเก็บ 1,000
m/min พบว่าอุณหภูมกิ ารหลอมเหลว (Tm) จะเกิดขึน้ 2
ตาแหน่ง ซึง่ เป็ นส่วนของ PBS และ PLA ที่ 117-120C
และ ที่ 176-180C ตามลาดับ และพบอุณหภูมกิ าร
กลับมาเป็ นของแข็ง (Tc) ทีอ่ ุณหภูมิ 85-87C และ 105107C ซึง่ เป็ นส่วนของ PBA และ PLA ตามลาดับ
เช่นเดียวกัน
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รูปที่ 4 ภาคตัดขวางของเส้นใยตกอิสระระหว่าง PBS กับ PLA ใน
สัดส่วนต่างๆ

รูปที่ 5 สัดส่วนของเส้นใยสององค์ประกอบชนิดเสีย้ ว ระหว่าง
PLA/PBS ทีส่ ดั ส่วนต่างๆ วิเคราะห์ดว้ ย ImageJ
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จากค่า Heat of fusion (Hf) ของ PBS เท่ากับ
110.3 J/g [9] และ PLA เท่ากับ 93 J/g [10] พบว่า ส่วน
ทีเ่ ป็ น PLA นัน้ มีค่าความเป็ นผลึกทีล่ ดลงจาก 73.14% ที่
PLA 100% จนมีสดั ส่วนของ PBS ทีส่ งู ขึน้ คือที่ 70% มี
ความเป็ นผลึกของ PLA มีค่าเท่ากับ 19.52% ด้วยการ
เพิม่ ขึน้ ของส่วน PBS ทาให้พลังงานทีร่ บั เข้าไปเพื่อสร้าง
ส่วนผลึกของ PLA มีค่าทีล่ ดลงมาก โดยที่ Cold
crystallization themperature (Tcc) มีค่าลดลง และการที่
เป็ นเส้นใยพอลิเมอร์ทม่ี กี ารใช้พอลิเมอร์ร่วมกันเป็ นเสีย้ ว
โดยไม่ได้เป็ นพอลิเมอร์ผสม ทีผ่ สมรวมกันในลักษณะที่
เล็กกว่า ทัง้ เป็ นเนื้อเดียวกัน และไม่เป็ นเนื้อเดียวกัน ใน
การทดสอบสมบัตทิ างความร้อนการเปลีย่ นจากของเหลว
มาเป็ นของแข็ง หรือ crystallization temperature (Tc)
ส่วนทีเ่ ป็ น PBS สามารถทาให้การกลับเป็ นของแข็งใน
ส่วนของ PLA เป็ นได้ชา้ ลง โดยค่า Tc ทีต่ ่าลง ด้วยทีส่ ว่ น
ของ PBS รับความร้อนในการเปลีย่ นรูปนัน้ ไปใช้ จะเห็น
ได้ว่า PBS จะเป็ นตัวยับยัง้ การเกิดผลึกของ PLA โดยที่
ค่า Tc ของ PBS ยังคงใกล้เคียงค่าเดิม
ตารางที่ 3 สมบัตเิ ชิงความร้อนของเส้นใยสององค์ประกอบชนิด
Segment-ply ระหว่าง PLA/PBS

ความแข็งแรงตามยาวของเส้นใย
โดยความแข็งแรง
ตามยาวของเส้นใยมีค่าสูงขึน้
ตามความเร็วม้วนเก็บที่
สูงขึน้ ของทุกสัดส่วน ดังเช่น ในเส้นใย 100% PLA ความ
แข็งแรงตามยาว มีค่าจาก 11.19 ไปเป็ น 19.72 cN/mm2
ทีค่ วามเร็วม้วนเก็บ 500 และ 1,000 m/min ตามลาดับ
(โดยที่ 1 N/mm2 = 1,000,000 N/m2 = 1 MPa) (1 Pa =
1 N/m2) (1.13/r x 10-8 Pa = gf/d) และที่ 50:50
PLA/PBS จาก 13.31 ไปเป็ น 30.54 cN/mm2 ทีค่ วามเร็ว
ม้วนเก็บ 500 และ 1,000 m/min ตามลาดับเช่นกัน ซึง่
ตรงข้ามกับความสามารถในการยืดตัว (%elongation) จะ
มีแนวโน้มของค่าลดลงตามความเร็วในการม้วนเก็บที่
สูงขึน้ ด้วยลักษณะของเส้นใยและการทดสอบ มีค่าที่
แตกต่างไป โดยเฉพาะความเร็วม้วนเก็บ 750 m/min แต่
อย่างไรก็ตามความแข็งแรงตามยาว ก็เป็ นค่าทีม่ แี นวโน้ม
เดียวกัน เนื่องด้วยเส้นใยมีการเรียงตัวทีย่ งั ไม่สมบูรณ์
หรือ มีการเรียงตัวตามความยาวบางส่วน ต้องมีการเรียง
ตัวของพอลิเมอร์เต็มทีก่ ่อนจึงจะมีการขาดของเส้นใย
พร้อมกับการขึน้ รูปเส้นใยครัง้ นี้เป็ นการขึน้ รูปแบบเก็บ
ตรง ไม่ได้ผ่านอุปกรณ์ในการลดขนาดแต่อย่างใด การ
เรียงตัวของสายโซ่โมเลกุล จึงได้จากความเร็วม้วนเก็บ
อย่างเดียว โดยความเร็วม้วนเก็บที่ 1,000 m/min เส้นใย
จะมีการเรียงตัวสูงทีส่ ดุ

Endo

Exo

รูปที่ 6 DSC Thermograme ส่วน Heating และ Cooling
ของเส้นใยสององค์ประกอบระหว่าง PLA และ PBS
ทีค่ วามเร็วม้วนเก็บ 1000 m/min ทีอ่ ตั ราส่วนต่างๆ

รูปที่ 7 ความแข็งแรงและการยืดตัวของเส้นใยสององค์ประกอบ
PLA/PBS ในสัดส่วน และความเร็วม้วนเก็บต่างๆ

สมบัตทิ างกายภาพของเส้นใยสององค์ประกอบ จาก
PLA กับ PBS ทีส่ ดั ส่วนของ PBS ตัง้ แต่ 0, 10, 30, 50
และ 70% ในความเร็วม้วนเก็บเส้นใยที่ 500, 750 และ
1,000 m/min พบว่าความเร็วม้วนเก็บเส้นใยมีผลต่อ

จากการทดสอบความแข็งแรงตามยาว ได้นาเส้นใยที่
ผ่านการทดสอบความแข็งแรงตามยาวของเส้นใย ทีม่ ว้ น
เก็บด้วยความเร็ว 1,000 m/min มาถ่ายภาพด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
เพื่อพิจารณา
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ลักษณะของการขาดของเส้นใยทีเ่ กิดขึน้ ดังรูปที่ 8 พบว่า
ลักษณะของการขาดของเส้นใย มีการขาดทีไ่ ม่พร้อมกัน
ในสองส่วนพอลิเมอร์
โดยการขาดทีแ่ ตกต่างกันนี้
แสดงให้ทราบว่า แรงทีต่ า้ นการฉีกขาดของเส้นใยทัง้ สอง
ส่วนต่างกัน
ขึน้ กับสมบัตทิ างกายภาพของพอลิเมอร์
และเส้นใย โดยพฤติกรรมการฉีกขาดของเส้นใยสององค์
ประกอบระหว่าง PLA กับ PBS ทีพ่ บในกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงตามยาว
กับการยืดตัว
ของเส้นใย
แสดงให้เห็นว่า
ไม่พบการขาดทีละส่วน
ดังการขาดของเส้นใยสององค์ประกอบชนิดติดกัน [11]
โดยการขาดของเส้นใยสององค์ประกอบชนิดติดกันมีการ
ขาดทีไ่ ม่พร้อมกัน ซึง่ แสดงกราฟความสัมพันธ์การต้าน
แรงเป็ น 2 ช่วง แต่ในกรณีเส้นใยสององค์ประกอบ
ชนิดเสีย้ ว
ในครัง้ นี้ไม่แสดงออกกันอย่างเด่นขัด
ด้วยเหตุทเ่ี สีย้ วของแต่ละส่วนเล็ก และติดกันอย่างละ 8
เสีย้ วสลับกัน
มีการกระจายแรงได้สม่าเสมอ
โดยสมบัตคิ วามแข็งแรงทีไ่ ด้ เป็ นความแข็งแรงโดยรวม
จากพอลิเมอร์ทงั ้ สองชนิด

รูปที่ 8 รอยฉีกขาดของเส้นใยสององค์ประกอบระหว่าง PLA กับ
PBS ทีค่ วามเร็วม้วนเก็บ 1,000 m/min ในอัตราส่วนต่างๆ

สรุปผลการวิ จยั
การศึกษาสมบัตขิ องเส้นใย ทีข่ น้ึ รูปด้วยพอลิ
เมอร์สองชนิดประกอบกันในเส้นใยเส้นเดียวกันแบบเสีย้ ว
จาก PLA กับ PBS พบได้วา่ พอลิเมอร์ทงั ้ สองชนิดมี
ความสามารถในการขึน้ รูปได้ มีลกั ษณะทีป่ ระกอบกันไม่
เป็ นเสีย้ วโดยสมบูรณ์ โดยส่วนของ PLA ยังคงเป็ น
ลักษณะคล้ายดาว 8 แฉก สมบัตขิ อง PBS ทีม่ สี มบัติ
หนืดคล้ายยาง และ PLA ทีม่ สี มบัตทิ ก่ี ระด้างและเปราะ
กว่า เส้นใยจากการใช้ 2 พอลิเมอร์ร่วมกัน จะทาให้ การ

ยืดตัว สมบัตทิ างกายภาพ และสมบัตทิ างความร้อนก็ได้มี
ผลต่อสมบัตขิ องเส้นใยโดยรวม
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บทคัดย่อ
ั ่ นใยแบบไฟฟ้าสถิต โดยการ
การขึน้ รูปพอลิบวิ ทิลนี ซัคซิเนต (PBS) ผสมซิลกิ า เป็ นแผ่นเส้นใยด้วยเทคนิคการปนเส้
เตรียมสารละลายพอลิบวิ ทิลนี ซัคซิเนตที่ความเข้มข้น ร้อยละ 10, 15 และ 20 โดยน้ าหนัก ด้วยตัวทาละลาย
คลอโรฟอร์ม และคลอโรฟอร์มผสมเอทานอล (3/1 โดยปริมาตร) ผสมกับผงซิลกิ าร้อยละ 3, 5 และ 10 โดยน้ าหนัก
ของพอลิบวิ ทิลนี ซัคซิเนต จากการวิเคราะห์โครงสร้างของเส้นใยด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่า
ตัวทาละลายคลอโรฟอร์ม และคลอโรฟอร์มผสมเอทานอล ในความเข้มข้นของพอลิ บวิ ทิลนี ซัคซิเนตร้อยละ 20 โดย
น้าหนัก มีลกั ษณะเป็ นเส้นใย แต่ในความเข้มข้นของพอลิบวิ ทิลนี ซัคซิเนต ร้อยละ 10 และ 15 โดยน้ าหนัก มีลกั ษณะ
เป็ นเม็ดบีตส์ และในความเข้มข้นของพอลิบวิ ทิลนี ซัคซิเนต ร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก ที่สารละลายคลอโรฟอร์มมีขนาด
เส้นใยทีใ่ หญ่กว่าเส้นใยทีไ่ ด้จากสารละลายคลอโรฟอร์มผสมกับเอทานอล คือ ขนาด 4.7 ± 0.32 ไมโครเมตร และ
3.11 ± 0.04 ไมโครเมตร ตามลาดับ และเมื่อผสมซิลกิ า พบว่า ในความเข้มข้นของพอลิบวิ ทิลนี ซัคซิเนตร้อยละ 20
โดยน้ าหนัก ของคลอโรฟอร์มกับเอทานอล ไม่สามารถขึน้ รูปเส้นใยได้ นอกจากนี้สารละลายคลอโรฟอร์มของความ
เข้มข้นของพอลิบวิ ทิลนี ซัคซิเนตร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก ผสมกับซิลกิ า พบว่าเส้นใยมีขนาดเล็กกว่าแบบไม่ผสม คือ
4.7 ± 0.32 ไมโครเมตร, 3.41 ± 0.04 ไมโครเมตร และ 3.99 ± 0.2 ไมโครเมตร ของอัตราส่วนซิลกิ าร้อยละ 0, 5, 10
โดยน้าหนัก ตามลาดับ และในการผสมซิลกิ าพบว่าขนาดเส้นใยมีขนาดใกล้เคียงกันมากขึน้
ั ่ นใยแบบไฟฟ้าสถิต
คาสาคัญ พอลิบวิ ทิลนี ซัคซิเนต ซิลกิ า การปนเส้
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Abstract
Polybutylene succinate (PBS) with silica was electrospun from PBS solutions in choroform (CF) (10, 15 and
20 % w/v) and chloroform/ethanol (CF/EtOH 3/1 v/v). Silica (SiO2) 3, 5 and 10 % w/w based on PBS were
mixed and electrospun. Electrospun fibers were analyzed by scaning electron microscopy (SEM). PBS
solution of CF and CF/EtOH mixtured solvent at the concentrations of PBS 20 %w/v shown as ultrafine fiber
compared with the concentrations of PBS 10 and 15 %w/v found as beads. The concentrations of PBS
20 %w/v of CF solution had larger diameter than the fibers diameter from the CF/EtOH solution which was
4.7 ± 0.32 µm to 3.11 ± 0.04 µm, respectively. When solution mixed with silica found that the concentrations
of PBS 20 %w/v of CF/EtOH solution can not be electrospun to fibers. Moreover, the concentrations of PBS
20 %w/v of CF solution mixed silica found that smaller diameter than the fibers diameter do not mixed which
was 4.7 ± 0.32 µm, 3.41 ± 0.04 µm and 3.99 ± 0.2 µm of Silica 0, 5 and 10 %w/w respectively. Also found
that the diameter of mixed silica fibers are more similar size.
Keywords: Polybutylene Succinate, Silica, Electrospinning
1. บทนา

พอลิเอสเทอร์ทม่ี โี ครงสร้างเป็ นเส้นตรง PBS มีลกั ษณะ
ทางกายภาพเป็ นเรซิ น สี ข าวขุ่ น มี ค วามยื ด หยุ่ น
(flexibility) สามารถทนความร้อนได้สูง ลักษณะเด่นที่
สาคัญตือการนา PBS ไปใช้งานแทนทีพ่ ลาสติกทีใ่ ช้อยู่
ทัวไป
่
[2] PBS มีสมบัติคล้า ยกับ พอลิโอเลฟิ น
(Polyolefins) เช่น พอลิเอทิลีน(PE), พอลิพรอพิลีน
(PP) และ พอลิเอทิลนี เทเรฟทาเลต (PET) [3] เนื่องจาก
ต้อ งการสมบัติท่ีเ พิ่ม ขึ้น จึง ได้น าสารเติม แต่ ง ผสมกับ
เส้นใยเป็ นเส้นใยคอมโพสิต ซิลกิ า (SiO2) เป็ นสารเติม
แต่งทีเ่ ลือกนามาผสม ซิลกิ ามีความแข็งแรงสูง ทนความ
ร้ อ นสู ง ซิ ลิ ก าได้ น ามา ใช้ เ ป็ นวั ส ดุ ใ นการผลิ ต ที่
หลากหลาย เช่น แก้ว, คริสตัล, เจล, แอโรเจล, และ
คอลลอยดอลซิลกิ า เป็ นต้น
ในงานวิจยั นี้จะศึกษาเกีย่ วกับกระบวนการผลิต
ั ่ วย
เส้นใยคอมโพสิตระหว่าง PBS กับ ซิลกิ า โดยวิธปี นด้
ไฟฟ้าสถิต เนื่องจากการขึน้ รูปเส้นใยคอมโพสิตให้ได้
สมบัติ ท่ี เ หมาะสมต้ อ งมาจากสภาวะในการขึ้น รู ป ที่
เหมาะสม เช่น ระยะห่างระหว่างปลายเข็มกับแผ่นรองรับ
ค่าศักย์ไฟฟ้า เวลาที่ใช้ในการละลายพอลิเมอร์ และ
ปริมาณส่วนผสมของซิลกิ า ซึ่งเส้นใยคอมโพสิตที่ได้จะ
นาไปศึกษาเพื่อใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ทเ่ี หมาะสม

ั ่ ว ยไฟฟ้ าสถิต หรือ อิเ ล็ก โตรสปิ น นิ ง
การป นด้
(electrospining) เป็ นเทคนิคเฉพาะทีใ่ ช้ในการผลิตเส้นใย
จากพอลิเมอร์เหลวหรือของเหลวอื่น ๆ โดยใช้แรงทาง
ไฟฟ้าสถิต เพื่อให้ได้เส้นใยทีเ่ ล็กในระดับนาโนเมตรถึง
ไมโครเมตร เทคนิคนี้ได้มีการศึกษาและพัฒนาอย่า ง
ต่อเนื่องมามากกว่า 60 ปี แล้ว [1] และในปจั จุบนั กาลัง
ได้รบั ความสนใจอย่างสูงเนื่องจากมีขอ้ ดีหลายประการ
คือ เป็ นระบบที่ไม่ซบั ซ้อนสามารถผลิตเส้นใยที่เล็กใน
ระดับนาโนเมตรได้ และด้วยเส้นใยทีม่ ขี นาดเล็กจึงทาให้
แผ่นเส้นใยที่ผลิตได้มีพ้นื ที่ผิวมากมีน้ า หนักเบาและมีรู
พรุนขนาดเล็กจานวนมากทาให้สง่ ผ่านของเหลวหรือก๊าซ
ได้ดี ด้วยเหตุ น้ีจงึ ได้มกี ารนาเส้นใยที่ผลิตโดยวิธนี ้ีไป
ประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ได้แก่
การกรองโมเลกุล การประดิษฐ์ชุดป้องกันอาวุธเคมีและ
อาวุ ธ ชีว ภาพของทหาร การสร้า งนาโนคอมพอสิต
วัสดุโครงสร้างในวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เป็ นต้น
พอลิบวิ ทิลนี ซัคซิเนต (PBS) เป็ นพลาสติกที่
สามารถย่อยสลายได้ ใช้กรดซัคซินิค (Succinic Acid)
และ 1,4 บิวเทนไดออล (1,4 Butanediol) เป็ นสารตัง้ ต้น
ผ่านปฏิกริ ยิ าพอลิเมอร์ไรเซชันแบบควบแน่ นกลายเป็ น
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2. อุปกรณ์และวิ ธีการ
2.1 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง
พอลิบิว ทิลีน ซัค ซิเ นต (PBS, FZ91PD;
Mitsubishi Chemical Corporation, Japan)
คลอโรฟอร์ม (CF, AR; QRëC) เอทานอล (EtOH;
VWR) ซิลกิ า (SiO2) (Powder grade; บริษทั ไมโครซีน
จากัด ขนาด 48.59 ± 17.15 ไมโครเมตร)
2.2 การเตรียมสารละลายพอลิ เมอร์
เตรียมสารละลายพอลิเมอร์ โดยความเข้มข้น
ของ PBS ร้อยละ 10, 15 และ 20 โดยน้ าหนัก ในสารตัว
ทาละลาย CF และ CF/EtOH ในอัตราส่วนร้อยละ 75/25
ปริมาตร/ปริมาตร (3/1) ในปริมาตร 40 มิลลิลติ ร กวน
สารละลายด้วยเครื่องกวนสารแบบแม่เหล็ก (Magnetic
Stirrer; IKR* C-MAG HS 7) จนเห็นสารละลายใสเป็ น
เนื้อเดียวกันใช้เวลา 3-6 ชัวโมง
่
จึงนาผงซิลกิ าร้อยละ

3, 5 และ 10 โดยน้าหนักของ PBS ใส่ลงไปในสารละลาย
กวนให้เข้ากันเป็ นเวลา 30 นาที จากนัน้ นาสารละลายที่
เตรียมไปขึน้ รูปเส้นใย
2.3 การขึน้ รูปเส้นใย
บรรจุสารละลายที่เตรียมไว้ในข้อ 2.2 ลงใน
กระบอกฉีดยาขนาด 10 มิลลิลติ ร นาเข็มโลหะเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 0.6 มิลลิเมตร ติดทีป่ ลายกระบอกฉีดยา
แล้วจัดวางอุปกรณ์ดงั รูปที่ 1 ซึง่ ระยะจากปลายเข็มโลหะ
ถึง แผ่ น รองรับ ที่เ ป็ น อลู มิเ นี ย มฟอยล์ อยู่ ร ะหว่ า ง
20 เซนติเมตร และปรับค่าความต่างศักย์ของเครื่องให้
ศักย์ไฟฟ้าสูงไปที่ 15 กิโลโวลต์ [4, 5] ควบคุมการไหล
ของสารละลายด้วยเครื่องควมคุมการให้สารละลายทาง
กระบอกฉีดยา (Syringe pump; NE-300) ทีอ่ ตั ราการ
ไหล 1, 3 และ 5 มิลลิลติ ร/ชัวโมง
่
โดยเส้นใยทีไ่ ด้จะอยู่
บนแผ่นอลูมเิ นียมฟอยล์

กระบอกฉีดยา

เครื่องให้
ศักย์ไฟฟ้าสูง

แผ่นอลูมเิ นียม
ฟอยล์

เข็มโลหะ

Syringe
pump

ั ่ วยไฟฟ้าสถิต
รูปที่ 1 การจัดวางอุปกรณ์ของระบบการปนด้
2.4 การตรวจวิ เคราะห์ผล
- ศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบส่องกวาด (Scanning electron microscope;
JEOL/JSM5410) ทาการเคลือบผิวตัวอย่างด้วยทองก่อน
นาไปทดสอบ
- สมบัติการไหลของสารละลาย (Cone and
Plate Rheometer; RotoVisco 1) ทีอ่ ตั ราการเฉือน
0-300 s-1

- ทดสอบสมบั ติ ส มบั ติ ท างความร้ อ นด้ ว ย
เทคนิค Differential scanning calorimeter (DSC) ที่
อุณหภูมิ 30-200 ºC ทีอ่ ตั ราการให้ความร้อน 10 ºC
/min และอัตราการเย็นตัว 5 ºC /min
ค่าความเป็ นผลึก (% Xc) =
( ΔH f100 PBS = 110.3 J/g)
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ΔH f 100
ΔH f100 (1W f )

[6]
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การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

3. ผลการทดลองและวิ เคราะห์ผล
3.1 โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบส่องกราด (SEM)
จากการทดสอบโครงสร้า งจุ ลภาคด้ว ยกล้อ ง
จุลทรรศน์แบบส่องกราด แสดงถึงลักษณะและขนาดของ
เส้นใยทีแ่ ตกต่างกันออกไปดังรูปที่ 2 จะสังเกตได้ว่าเมื่อ
อัตราการไหลเพิ่มขึ้นจะมีลกั ษณะเป็ นเม็ดบีตส์เพิ่มขึ้น
และมีขนาดใหญ่ ข้นึ ในขณะเดียวกัน ความเข้มข้น ของ
PBS เพิม่ ขึน้ จะมีลกั ษณะเป็ นเส้นใยเพิม่ มากขึน้ ในอัตรา
การไหล 1 มิลลิลติ ร/ชัวโมง
่
จะมีลกั ษณะเป็ นเส้นใยมาก
อัตราการ
ไหล (ml/h)

ขึน้ แสดงในรูปที่ 2 และตารางที่ 1 จากรูปที่ 3 แสดง
ลักษณะเส้นใยที่ผสมกับซิลิกา ในที่น้ีได้ศกึ ษาเฉพาะ
สารละลาย CF ทีค่ วามเข้มข้นของ PBS ร้อยละ 20 โดย
น้าหนัก เนื่องจากสารละลาย CF/EtOH ระเหยเร็วมากทา
ให้เกิดการแข็งและตันในเข็มโลหะ จึงทาให้ไม่สามารถฉีด
ออกมาได้ จากรูป ที่ 3 เส้น ใยมีขนาดใหญ่ ข้นึ เมื่อ ผสม
ซิลกิ าร้อยละ 3 w/w แต่หลังจากเพิม่ เป็ นร้อยละ 5 และ
10 w/w เส้นใยกลับมีขนาดเล็กลงแสดงในตารางที่ 2
เนื่ อ งจากจ านวนซิลิก าที่เ พิ่ม มากขึ้น ท าให้สารละลาย
มีความหนืดมากขึน้ จึงทาให้เส้นใยมีขนาดเล็กลง

สารตัวทาละลาย CF
PBS 10 wt%

PBS 15 wt%

สารตัวทาละลาย CF/EtOH 3/1 v/v
PBS 20 wt%

PBS 10 wt%

PBS 15 wt%

PBS 20 wt%

1

3

5

รูปที่ 2 โครงสร้างจุลภาคจากเทคนิค SEM ทีก่ าลังขยาย 500 เท่า

a.

b.

c.

d.

รูปที่ 3 โครงสร้างจุลภาคด้วยเทคนิค SEM ของ CF PBS 20 wt% a. ซิลกิ า 0 %w/w , b. ซิลกิ า 3 %w/w, c. ซิลกิ า 5 %w/w d. ซิลกิ า
10 %w/w ทีก่ าลังขยาย 1000 เท่า
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ตารางที่ 1 ลักษณะและขนาดของเส้นใยทีอ่ ตั ราการไหล 1
มิลลิลติ ร/ชัวโมง
่
สารตัวทา
ละลาย (v/v)

ความเข้มข้น
ของพอลิเมอร์ (wt %)

ลักษณะของ
เส้นใย

ขนาดของเส้นใย
(ไมโครเมตร)

CF

10

เม็ดบีตส์

-

CF

15

-

CF

20

CF/EtOH
(3/1)
CF/EtOH
(3/1)
CF/EtOH
(3/1)

10

เม็ดบีตส์ +
เส้นใย
บางส่วน
เม็ดบีตส์
บางส่วน +
เส้นใย
เม็ดบีตส์
ผสมเส้นใย
เม็ดบีตส์
ผสมเส้นใย
เส้นใย

15
20

ใยมีขนาดเล็กลงแสดงในตารางที่ 2 จึงแสดงให้เห็นว่า
ปริม าณของซิลิก าที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่ อค่ าความหนืด ของ
สารละลายลายทีเ่ พิม่ ขึน้ จึงส่งผลให้เส้นใยมีขนาดเล็กลง

4.7 ± 0.32

0.73 ± 0.009
0.98 ± 0.012
รูปที่ 4 การไหลของสารละลายทีอ่ ตั ราเฉือน 0-300 s-1

3.11 ± 0.04

ตารางที่ 2 ลักษณะและขนาดของเส้นใย
สารตัวทา
ละลาย /
ซิลกิ า

ความเข้มข้น
ของพอลิเมอร์ (wt %)

CF

20

CF ซิลกิ า 3
%(w/w)
CF ซิลกิ า 5
%(w/w)
CF ซิลกิ า
10 %(w/w)

ลักษณะของ
เส้นใย

ขนาดของเส้นใย
(ไมโครเมตร)
4.7 ± 0.32

20

เม็ดบีตส์
บางส่วน +
เส้นใย
เส้นใย

5.99 ± 0.18

20

เส้นใย

3.41 ± 0.04

20

เส้นใย

3.99 ± 0.2

รูปที่ 5 การไหลของสารละลายทีอ่ ตั ราเฉือน 200 s-1

3.3 สมบัติ ท างความร้อ นของเส้ น ใยคอมโพสิ ต
ระหว่าง PBS กับ ซิ ลิกา
จากการทดสอบสมบั ติ ท างความร้ อ นของ
เส้นใยแสดงในตารางที่ 3 จะสังเกตได้ว่าเมื่อผสมซิลกิ าลง
ไปอุณหภูมหิ ลอมเหลว (Tm) มีค่าสูงขึน้ อาจเนื่องมาจาก
ซิลกิ ามีสมบัติทางด้านทนความร้อนได้สูงจึงส่งผลให้ค่า
Tm สูงขึ้น แต่ กลับกันค่าเปอร์เซนต์ความเป็ นผลึกต่ าลง
เมื่อผสมซิลกิ าลงไป เนื่องจากซิลกิ ามีลกั ษณะเป็ นผงจึง
ทาให้เข้าไปแทรกซึมอยู่ระหว่างสายโซ่จึงมีผลทาให้ค่า
เปอร์เซนต์ความเป็ นผลึกลดลง

3.2 สมบัติการไหลของสารละลายพอลิ เมอร์
จากการทดสอบสมบัติการไหลของสารละลาย
แสดงถึงสมบัติการไหลจะสังเกตได้ว่าเมื่อความเข้มข้น
ของ PBS เพิม่ ขึน้ ค่าความหนืดจะเพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้
ชัด แสดงในรู ป ที่ 4 และ 5 และเมื่อ ผสมกับ ซิลิก าใน
อัตราส่วนต่างๆ ค่าความหนืดเกิดการเปลีย่ นแปลงเพียง
เล็กน้อยในทิศทางทีส่ ูงขึน้ แสดงในรูปที่ 5 โดยเฉพาะที่
อัตราส่วนซิลกิ าร้อยละ 5 และ 10 w/w โดยขนาดของเส้น
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ตารางที่ 3 สมบัตทิ างความร้อนของเส้นใยคอมโพสิตระหว่าง PBS กับ ซิลกิ า
สารตัวทาละลาย (v/v) /
ซิลกิ า

ความเข้มข้นของ
พอลิเมอร์ (wt %)

CF/EtOH (3/1)
CF
CF ซิลกิ า 3 %(w/w)
CF ซิลกิ า 5 %(w/w)
CF ซิลกิ า 10 %(w/w)

20
20
20
20
20

อุณหภูม ิ
หลอมเหลว
Tm (๐C)
113.5
113.7
115.3
114.6
116.3

4. สรุป

อุณหภูมเิ กิด
ผลึก
Tc (๐C)
75.2
74.7
76.4
76.1
75.8

Heat of
fusion
(J/g)
87.35
80.56
74.05
75.29
75.21

เปอร์เซนต์
ความเป็นผลึก
(% Xc)
79.19
73.04
69.21
71.85
75.76

[3] “ซิ ลิ ก าไดออกไซด์ , ”
ข้ อ มู ล จากจาก:
http://th.wikipedia.org/wiki/ซิลิกอน (วันที่สบื ค้น
ข้อมูล 15 เมษายน 2558)
[4] Eun Hwan Jeong. Electrospinning and
structural characterization of ultrafine
poly(butylene succinate) fibers. n.p., 2005.
[5] Nikoleta Stoyanova. Poly(L-lactide) and
poly(butylene succinate) immiscible blends:
From electrospinning to biologically active
materials. 119-126., 2014.
[6] Y.J.Phua. Mechanical properties and
structure development in PBS organomontmorillonite nanocomposites under
uniaxial cold rolling. 93-103., 2011.

ั ่ วยไฟฟ้า
การผลิตเส้นใย PBS โดยวิธกี ารปนด้
สถิตแสดงให้เห็นว่าสามารถขึน้ รูปเป็ นเส้นใยได้ท่คี วาม
เข้มข้นของ PBS 20 wt% ซึง่ ขนาดและลักษณะของเส้น
ใยมี ค วามแตกต่ า งกัน โดยที่ เ ส้ น ใยของสารละลาย
CF/EtOH 3/1 มีขนาดเส้นใยเล็กกว่าของสารละลาย CF
และเมื่อนามาผสมกับซิลกิ า สารละลาย CF/EtOH 3/1 ไม่
สามารถฉีดขึน้ รูปเส้นใยได้ ซึง่ เกิดจากสารละลายเกิดการ
ระเหยอย่ า งรวดเร็ ว จึ ง ท าให้ แ ข็ง เกิ ด การตัน ในเข็ม
นอกจากนี้แล้ว ซิลกิ าที่นามาผสมกับสารละลาย CF ทา
ให้ขนาดของเส้นใยเกิดการเปลีย่ นแปลง สมบัตทิ างความ
ร้อนเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีค่า Tm เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้การ
ทดสอบในด้านต่างๆ จะใช้ในการศึกษาหาผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมในการขึน้ รูปต่อไป
5. กิ ตติ กรรมประกาศ
ง า นวิ จ ั ย นี้ ไ ด้ ร ั บ กา รสนั บ สนุ นจ า กค ณ ะ
วิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล
ธัญบุรี
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บทคัดย่อ
ผักตบชวาเป็ นพืชน้ าล้มลุกอายุหลายฤดู สามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ า สามารถขยายพันธุไ์ ด้อย่างรวดเร็ว ทาให้กดี
ขวางลาคลองจนกลายเป็ นวัชพืชทีร่ า้ ยแรงในแหล่งน้าทัวไป
่ ก่อให้เกิดปญั หากับแหล่งน้า เช่น ด้านการชลประทาน
ด้านการประมง ด้านการสาธารณสุข ด้านการคมนาคมทางน้ า เป็ นต้น จากปญั หาดังกล่าวทาให้ทางภาครัฐบาล
และภาคเอกชน นาผักตบชวามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ใช้เป็ นอาหารสัตว์ ทาเป็ นวัสดุในการเพาะเห็ด
ฟาง เพาะชาต้นไม้ ผลิตก๊าซชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ งานหัตถกรรมจักสาน และงานฝี มอื ต่างๆ เป็ นต้น จากข้อมูล
ข้างต้นผู้ค้นคว้าวิจยั ได้ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ของการนาผักตบชวามาทาการขึ้นรูปเป็ นฉวนแผ่นอัดโดย
ทาการศึกษาหาอัตราส่วนผสมทีเ่ หมาะสมสาหรับการขึน้ รูปแผ่นอัด ศึกษากระบวนการขึน้ รูปและคุณสมบัตเิ ชิงกล
ของแผ่นอัดจากผักตบชวา อีกทัง้ ยังเป็ นการเพิม่ มูลค่าให้ผกั ตบชวาเป็ นพืชเศรษฐกิจในอนาคต เป็ นแนวทางการ
พัฒนาทางด้านกระบวนการทาแผ่นอัดจากผักตบชวา โดยนาผักตบชวาทีต่ ากแห้งมาต้มเพื่อเอาใยของผักตบชวา
ผสมกับส่วนผสม อัตราส่วนระหว่างผักตบชวากับแกลบ 0:100 , 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50, 60:40,
70:30, 80:20, 90:10 และ 100:0 โดยใช้กระบวนการกดอัดขึน้ รูปเย็นทีส่ ภาวะแรงกดอัด 20 , 25 และ 30 ตัน ทา
การทดสอบคุณสมบัติทางกลของแผ่นอัดพบว่า อัตราส่วนผสมที่ดที ่สี ุดของคุณสมบัติต้านทานแรงอัด คือ อัตรา
ส่วนผสม 90 : 10 ใช้แรงอัด 30 ตัน มีค่าความต้านทานแรงอัดเฉลี่ย 648 นิวตัน อัตราส่วนผสมที่ดีท่สี ุดของ
คุณสมบัติต้านทานแรงดัด คือ อัตราส่วน 100 : 0 ใช้แรงอัด 30 ตัน มีค่าความต้านทานแรงดัดเฉลี่ย 88 นิวตัน
แผ่นอัดจากผักตบชวานับได้ว่าเป็ นงานวิจยั ที่สามารถนาไปพัฒนาต่ อทางด้า นอุต สาหกรรม เป็ น การช่ วยลด
มลภาวะทางน้า รวมถึงการช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่วสั ดุเหลือใช้
คาหลัก ผักตบชวา แผ่นอัด อัดขึน้ รูปเย็น มูลค่าเพิม่
Abstract
Water hyacinth is a biennial plant can be located anywhere in the water. It has purple flowers and
assimilative orchids. The species barrier canal quickly become a serious weed in the water everywhere
cause problems with water such as the field of irrigation , the field of fishery ,the field of public health ,the
water transport. The government and the private sector find guidelines for benefits such as animal feed,
material mushroom plantation, biogas, fertilizer, woven handicrafts and handicraft etc. From the above
information the research has emphasized the important of the issue and adding value to water hyacinth
as a cash crop in the future. The objective of this research is to study a mixing ratio, the forming process
and mechanical properties of pressed sheet from water hyacinth. The process is boiling dried water
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hyacinth to remove fiber then mixing the ratio between the water hyacinth and rice husk 0: 100, 10:90,
20:80, 30:70, 40:60, 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, 90:10 and 100: 0 with ingredients that have been
designed for cold press process. The forming forces were 20, 25, and 30 tons. The result was found that
the fiberboard from water hyacinth at ratio 90 : 10 used forming force at 30 tons has compressive
strength 648 Newton. At ratio 100 : 0 used forming forces at 30 tons has bending strength 88 Newton.
The least water absorption, at ratio 70 : 30 used forming force at 30 tons, was 21 percent. The
fiberboard from water hyacinth is considered as research that can be developed to the industry.
Moreover, it helps reducing water pollution as well as creates value added to the waste material.
Keywords: Water Hyacinth, Pressed sheet, cold press process, Value added
1. บทนา
เมื่อกล่ าถึงดอกไม้นอกจากความสวยงาม เป็ นสีสนั
ของโลกใบนี้ ดอกไม้ยงั สร้างความสดชื่นให้แก่ผู้พบเห็นทัง้
รูปทรง และความหอมชื่นใจ ดอกไม้มหี ลากหลายประเภท
ซึง่ ดอกไม้ท่ลี อยน้ าได้อกี ประเภทหนึ่งเรียกว่า “ผักตบชวา”
เป็ นพืชน้ าล้มลุกอายุหลายฤดู สามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ า
ั หามาก
ผักตบชวาถือได้ว่ าเป็ นวัชพืชน้ าที่ก่ อให้เกิดป ญ
สร้างความลาบากและก่อให้เกิดปญั หาต่างๆ ทีใ่ ช้ประโยชน์
ทางน้า เช่น ด้านการชลประทาน ด้านการผลิตไฟฟ้าพลังน้ า
ด้านการกสิกรรม ด้านการประมง ด้านการสาธารณสุข ด้าน
ั หาดั ง กล่ า วท าให้ ท าง
การคมนาคมทางน้ า จากป ญ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน หาวิธกี ารกาจัดผักตบชวาออก
จากแหล่งน้ าธรรมชาติ แต่ผลทีไ่ ด้ไม่เป็ นทีพ่ อใจมากนัก จึง
ได้หาแนวทางในการน าผักตบชวามาประยุ กต์ ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ หลากหลายประเภทเช่น ใช้เป็ นอาหารสัตว์ ทา
เป็ นวัสดุ ใ นการเพาะเห็ดฟาง เพาะช าต้ นไม้ ผลิตก๊ า ช
ชีวภาพ ปุ๋ ยอินทรีย์ งานหัตถกรรมจักสาน และงานฝี มือ
เป็ นต้น
จากข้อมูลข้างต้นผู้ค้นคว้าวิจยั ได้ให้ความสาคัญของ
ั
ปญหาและเป็ นการเพิม่ มูลค่าให้ผกั ตบชวาเป็ นพืชเศรษฐกิจ
ในอนาคต ลดปญั หามลภาวะทางน้ า นาวัชพืชที่ไม่มคี ุณค่า
ทางเศรษฐกิ จ มาประยุ ก ต์ ใ ห้ เ กิ ด ผลิ ต ภั ณฑ์ ใ หม่ เป็ น
แนวทางในการพัฒนางานด้ านอื่นต่ อไป โดยงานวิจ ัยนี้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับการขึน้ รูปแผ่นอัด เริม่ จากการศึกษา
ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการขึน้ รูปแผ่นอัดจากวัตถุดบิ ทาง
การเกษตร ทาการศึกษาคุณสมบัตขิ องแผ่นอัด กระบวนการ
อัดขึน้ รูปและทาการศึกษาอัตราส่วนผสมทีเ่ หมาะสมของการ
ขึน้ รูปแผ่นอัดจากผักตบชวา

2. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษางานวิจยั หาอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมในการผลิตปาร์
ติเกิลบอร์ดจากขีเ้ ลือ้ ยไม้ยางพาราผสมพลาสติกใช้แล้วประเภท
โพลีเอทีลนิ ชนิดความหนาแน่ นสูงจานวน 4 สูตรแต่ละสูตร
แตกต่างกันทีอ่ ตั ราส่วนขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา ต่อ พลาสติกเหลือ
ใช้ ทาการทดลองโดยใช้ขเ้ี ลือ้ ยไม้ยางพาราผสมกับพลาสติกใช้
แล้วประเภทโพลีเอทีลินชนิ ดความหนาแน่ นสูงในอัตราส่วน
ร้อยละ 0, 10, 20 และ 40 โดยมวล ด้วยเครื่องบดผสมภายใน
(Internal Mixer) ทีค่ วามเร็วรอบ 50 รอบ/นาที นามาขึน้ รูปด้วย
เครื่องฉีดขึน้ รูปพลาสติก (Injection Molding Machine) ทดสอบ
สมบัตเิ ชิงกลของชิน้ ตัวอย่าง (ความแข็งแรงดึงร้อยละการดึงยืด
ณ จุ ดขาดมอดู ลัสความแข็งแรงโค้งงอมอดู ลัสโค้งงอความ
แข็งแรงกระแทกและดัชนีการไหล) พบว่าวัสดุผสมขีเ้ ลื่อยที่มี
อัตราส่วนร้อยละ 10 โดยมวลมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีท่สี ุดจาก
การศึกษาคุ ณสมบัติเชิงกลของการผสมมะพร้าวลงไปในชิ้น
ทดสอบในอัตราส่วนร้อยละ 5 โดยมวลพบว่ามะพร้าวมีผลทาให้
คุณสมบัตเิ ชิงกลลดลง[1]
การวิจ ัยศึกษาการผลิตแผ่นใยไม้อ ัดจากเศษเหลือของ
ปาล์มน้ามัน ได้แก่ทะลายเปล่าปาล์มน้ ามัน ทางใบปาล์มน้ ามัน
กะลาปาล์มน้ ามันนามาอัดร้อน โดยใช้กาวยูเรียฟอร์มลั ดีไฮด์
เป็ นตัวประสาน มีขนาดพืน้ ที่ 300 × 300 mm ความหนา 10 mm
แล้วนาแผ่นชิน้ ไม้อดั ทีไ่ ด้ไปทดสอบ หาค่าสมบัตเิ ชิงกลคือ การ
ทดสอบแรงดึง การทดสอบความแข็งแรงดัด และการทดสอบหา
ค่ าทางกายกภาพคือ การทดสอบหาปริมาณความชื้น การ
ทดสอบหาความหนาแน่น การทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ า และ
การทดสอบการดูดซึมน้า จากผลการทดลองพบว่าเศษเหลือของ
ปาล์มน้ ามันสามารถนามาผลิตเป็ นไม้อดั โดยใช้กาวยูเรียฟอร์
มัลดีไฮด์เป็ นตัวประสานใช้ได้จริง อุณหภูมทิ ่เี หมาะสมในการ
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อัดประสานเศษเหลือของปาล์มน้ ามันคือ 110°-125°C ทีแ่ รงอัด
750 psiเวลาทีเ่ หมาะสมในการอัดคือ 10 นาที[2]
การศึกษากระบวนการขึน้ รูปแผ่นฉนวนอัดจากข้าวโพด
หลังการเก็บเกีย่ วข้าวโพดจะมีเศษเหลือทิง้ เป็ นจานวนมาก ต้อง
ทาลายโดยการเผาทิ้งหรือก็ปล่อยทิ้งไว้ให้ย่อยสลายไปตาม
ธรรมชาติ แต่สว่ นใหญ่ใช้วธิ กี ารเผาซึง่ ทาให้เกิดมลภาวะหมอก
ควันเหมือนดังสภาวะการณ์ ป จั จุ บ ัน เพื่อเป็ นการอนุ ร ักษ์
สิง่ แวดล้อมและช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้ทาการ
คิ ดค้ นงานวิ จ ั ยเพื่ อท าการศึ กษากระบวนการขึ้นรู ปและ
คุณสมบัตเิ ชิงกลของแผ่นอัดฉนวนจากข้าวโพด โดยการนาต้น
ข้าวโพด เปลือกข้าวโพด และซังข้าวโพด ที่ได้เตรียมไว้มามา
ผสมกับตัวประสาน ซึง่ ทาการออกแบบอัตราส่วนผสม 2 : 1 : 1 ,
2 : 1.5 : 1.5 และ 2 : 2 : 2 ใช้แรงในการกดอัดขึน้ รูปแผ่นอัดที่
80 , 100 และ 120 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทาการทดสอบ
คุณสมบัตทิ างกลของแผ่นอัด จากการทดสอบคุณสมบัตทิ างกล
ของแผ่นฉนวนอัดจากข้าวโพดพบว่าทีอ่ ตั ราส่วนผสม 2 : 2 : 2
ใช้แรงในการกดอัดขึน้ รูป 120 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ให้
คุ ณสมบัติต้านทานแรงอัดดีท่ีสุ ด 1,188±79 นิ วตัน ค่ าการ
ต้านทานแรงดัดดีท่สี ุด 60±15 นิวตัน และ ค่าการต้านทานแรง
กระแทกดีทส่ี ดุ 1.6±0.8 จูล[3]
การศึกษากระบวนการผลิตและสมบัตขิ องแผ่นชิน้ ไม้อดั
เปลือกข้าวโพด โดยใช้กาวลาเท็กซ์ (Latex Glue) เป็ นตัว
ประสาน โดยศึกษาแรงอัดทีส่ ภาวะ100,150,200 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร (kg/cm2) เวลาที่ใช้อ ัด 30 และ 40 นาที และ
เปอร์เซ็นต์กาวทีใ่ ช้ 30, 35 และ 40 เปอร์เซ็นโดยน้ าหนัก นา
แผ่นไม้ท่ไี ด้จากการผลิตที่สภาวะต่ างๆไปอบและไม่อบแต่
นาไปตากแดดนาน 1 วัน พบว่าสมบัตทิ างกลและสมบัติทาง
กายภาพ เช่นการบวมน้ า ความต้านทานแรงกระแทก และ
ความต้านทานแรงบิดแบบ Three Point Bending ของแผ่นไม้
ซึง่ ได้จากการผสมกาว 35% W/W ใช้เวลาอัดนาน 40 นาที
และใช้แรงอัด 150 kg/cm2 อบที่อุณหภูมิ 100°C นาน 4
ชัวโมง
่ มีการบวมน้าน้อย ทนแรงกระแทกและแรงดัดมาก เมื่อ
เทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นไม้ (มอก.8762547) พบว่าผ่านตามมาตรฐานการผลิตแผ่นไม้ แต่สาหรับ
แผ่นชิน้ ไม้อดั เปลือกข้าวโพดแบบไม่อบนัน้ ไม่สามารถที่จะ
นามาผลิตแผ่นชิ้นไม้อดั เพื่อใช้งานจริงได้ เพราะแผ่นชิ้นไม้
อัดที่ได้มคี ่าความทนแรงกระแทกและแรงดัดต่ าอีกทัง้ ยังไม่
สามารถตรวจวัดค่าการบวมน้ าได้ เนื่องจากการไม่อบแผ่นไม้
ทาให้กาวแข็งตัวช้า เปลือกข้าวโพดและกาวจึงประสานกันไม่
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ดีน้าสามารถแทรกเข้าตามช่องว่างได้มาก[4]
การศึกษาแผ่นรองกันกระแทกจากผักตบชวา ต่อมาได้
ศึกษาเส้นใยของผักตบชวา ปรากฏว่าเส้นใยของผักตบชวามี
ความยืดหยุ่นมาก จึงคิดนาความรูด้ งั กล่าวมาต่อยอดในการ
ทาโครงงานชิน้ นี้ในส่วนทีน่ ามาต่อยอดคือการตัง้ สมมติฐานว่า
หยวกกล้วยซึ่งมีอยู่มากมายในท้องถิ่นและเพื่อนนักเรียน
ด้วยกันเห็นว่า ถูกนามาทิง้ จานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงหลัง
เทศกาลลอยกระทง จึงนามาทดลองด้วยการเปรียบเทียบความ
ยึดหยุ่นและความแข็งแรงระหว่างผักตบชวากับเส้นใยจาก
หยวกกล้วย ผลปรากฏว่าผักตบชวามีความยืดหยุ่นกว่าหยวก
กล้วย ขณะเดียวกันหยวกกล้วยมีความแข็งแรงทนทานกว่า
สมาชิกกลุ่ มจึ งน าทัง้ หยวกกล้ วยและผักตบชวามาเป็ น
ส่ วนประกอบของแผ่ นอัดจากธรรมชาติ ซึ่งมีคุ ณสมบัติ
แข็งแรงและมีความยึดหยุ่นสูง สามารถใช้แทนแผ่นกระดาน
นาเสนอผลงานหรือกระดาษเตือนความจาโดยหลักคิดของ
โครงงานคือ ต้องการสร้างสมดุลให้กบั ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม เนื่องจากวัสดุทใ่ี ช้เป็ นวัสดุทไ่ี ด้จากธรรมชาติ อีก
ทัง้ เป็ นการนาวัชพืชหรือพืชทีไ่ ม่ใช้แล้วนากลับมาใช้ ลดการ
เกิดขยะไม่ ท าลายธรรมชาติ หรือทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผักตบชวา หากอยู่ตามธรรมชาติคอื แหล่ง
น้ าจะเป็ นปญั หาทาให้เกิดน้ าเน่ าเสียและกีดขวางการจราจร
ทางน้ าอย่างมาก ดังนัน้ การนาวัชพืชเหล่านี้มาใช้ประโยชน์
จึงเป็ นการสร้างประโยชน์ได้ถงึ สองทาง[5]
3. วิ ธีการและการดาเนิ นการวิ จยั
การดาเนินงานวิจยั การศึกษาอัตราส่วนผสมทีเ่ หมาะสม
สาหรับการขึน้ รูปแผ่นอัดจากผักตบชวา ทาการวางแผนการ
ดาเนินงาน เพื่อเป็ นแนวทางการทาวิจยั ดังนี้
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับปญั หาและสภาพพืน้ ที่
แวดล้อมในชุมชนทีม่ แี หล่งน้ าตามธรรมชาติของผักตบชวาที่
เป็ นวัชพืชจากธรรมชาติ สาหรับการประมาณปริมาณวัตถุดบิ
ให้พร้อมสาหรับการศึกษาวิจยั ศึกษากระบวนการขึน้ รูปการ
ทาแผ่นอัด กระบวนการทดสอบคุณสมบัติทางกล การแก้ไข
ปญั หาจากผลงานวิจยั ทีผ่ ่านมา เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการ
ทาวิจยั
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3.2 ทาการศึกษาและทาการออกแบบแม่พิมพ์แผ่น
อัดและหาอัตราส่วนผสม
ออกแบบและสร้างแบบพิมพ์ทใ่ี ช้สาหรับขึน้ รูปแผ่นอัด
โดยทาการออกแบบอัตราส่วนผสมทีเ่ ตรียมไว้มาผสมกับตัว
ประสานโดยมีอตั ราส่วนระหว่างผักตบชวากับแกลบ 0:100 ,
10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50, 60:40, 70:30, 80:20,
90:10 และ 100:0 โดยใช้กระบวนการอัดขึน้ รูปแบบเย็นที่
แรงอัด 20, 25 และ 30 ตัน
3.3 ดาเนิ นการทดลองการขึน้ รูปแผ่นอัด
การทดลองการขึน้ รูปแผ่นอัดใช้แรงในการกดอัด 20, 25
และ 30 ตัน ระยะเวลาในการกดอัด 10 นาที การประเมิณผล
การทดลองการขึน้ รูปแผ่นอัดแบ่งออกได้ 2 กรณี คือ
1. กรณีท่ไี ม่ผ่าน หมายถึง แผ่นอัดไม่สามารถขึน้ รูป
เป็ นแผ่นได้ตอ้ งทาการออกแบบแม่พมิ พ์ใหม่
2. กรณีทผ่ี ่าน หมายถึง แผ่นอัดสามารถขึน้ รูปเป็ นแผ่น
อัดได้ สามารถนาไปทาการทดลองทางด้านคุณสมบัตทิ างกล
3.4 ทาการทดสอบแผ่นอัดผักตบชวา
เตรียมแผ่นอัดให้ได้ขนาดสาหรับการทดสอบคุณสมบัติ
การต้านทานแรงอัดและแรงดัด นาผลทีไ่ ด้มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อ
หาคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมในการผลิตแผ่นอัดจากผักตบชวา
3.5 วิ เคราะห์ผลการทดลอง
เมื่อทดสอบได้ค่าการทดลองในแต่ละการทดลองแล้ว นา
ค่าเหล่านัน้ มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพื่อหาค่าประสิทธิภาพ
ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ของการนาผักตบชวามาผลิตแผ่นอัด
3.6 สรุปผลการทดลอง
นาข้อมูลวิเคราะห์ผลการทดลองและทาการบันทึกผล
มาทาการวิเคราะห์เพื่อนามาสรุปผลการทดลองให้ได้ตาม
ขอบเขตและวัตถุประสงค์ ของการทาการวิจยั ในครัง้ นี้

อัตราส่ วนผสม 100 : 0 แรงอัดขึ้นรู ปที่ 25 ตัน ได้ค่ าการ
ต้านทานแรงดัดดีทส่ี ุด 60.20 N/mm2 ทีอ่ ตั ราส่วนผสม 100 : 0
แรงอัดขึน้ รูปที่ 30 ตัน ได้ค่าการต้านทานแรงดัดดีทส่ี ุด 88.40
N/mm2 ทีอ่ ตั ราส่วนผสม 100 : 0 ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 กราฟค่าการต้านทานแรงดัด

จากการวิเคราะห์ผลการออกแบบการทดลอง เพื่อ
หาปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อ อัตราส่วนของการผสมระหว่าง
ผัก ตบชวาและแกลบต่ อ ค่า แรงกดอัด ขึ้น รูป ท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลการทดสอบแรงดัด ทาการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการทดสอบแรงดัด และ
หาค่ า ผลตอบสนองของระดับ ป จั จัย ที่ เ หมาะสมการ
ทดสอบแรงดัด ซึง่ ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ตามรูป
ที่ 2, 3 และ 4

4. ผลการศึกษา
จากการดาเนิน งานและท าการขึ้นรูป แผ่ น อัด จาก
ผักตบชวาโดยมีอตั ราส่วนระหว่ างผักตบชวากับแกลบ
0:100 , 10:90 , 20:80 , 30:70 , 40:60 , 50:50 , 60:40,
70:30 , 80:20 , 90:10 และ 100:0 โดยใช้กระบวนการอัด
ขึ้นรูปแบบเย็นที่แรงอัด 20, 25 และ 30 ตัน ทาการ
ทดสอบคุณสมบัตทิ างกลได้ผลการศึกษา 2 ด้าน ดังนี้
4.1 คุณสมบัติทางด้านแรงดัด
ผลการศึกษาคุณสมบัติทางด้านแรงดัด แรงอัดขึ้น
รูปที่ 20 ตัน ได้ค่าการต้านทานแรงดัดดีทส่ี ดุ 49.60 N/mm2 ที่

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลการทดสอบแรงดัด
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4.2 คุณสมบัติด้านแรงอัด
ผลการศึกษาคุณสมบัติทางด้านแรงอัด แรงอัดขึ้น
รูปที่ 20 ตัน ได้ค่าการต้านทานแรงอัดดีท่สี ุด 219.00
N/mm2 ที่อตั ราส่วนผสม 90 : 10 แรงอัดขึ้นรูปที่ 25 ตัน
ได้ค่า การต้านทานแรงอัดดีท่ีสุด 450.20 N/mm2 ที่
อัตราส่วนผสม 90 : 10 แรงอัดขึน้ รูปที่ 30 ตัน ได้ค่าการ
ต้านทานแรงดัดดีทส่ี ุด 648.40 N/mm2 ทีอ่ ตั ราส่วนผสม
90 : 10 ดังรูปที่ 5

จากรูปที่ 2 ทาการตรวจสอบสัมประสิทธิข์ องการ
ตัดสินใจ (R-Square) พบว่ามีค่าสูงร้อยละ 96.53 ค่า P-Value =
0.000 แสดงว่าแบบจาลองมีค่าความน่าเชื่อถือเหมาะสมต่อการ
ท านายค่ าผลตอบได้อย่ างถู กต้องของกระบวนการทดสอบ
คุณสมบัตทิ างด้านแรงดัด
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รูปที่ 3 การตรวจสอบความถูกต้องของส่วนตกค้างการทดสอบแรงดัด

รูปที่ 5 กราฟค่าการต้านทานแรงอัด

จากการวิเคราะห์ผลการออกแบบการทดลอง เพื่อหา
ั
ป จจัยที่มีผลกระทบต่ อ อัตราส่ วนของการผสมระหว่ าง
ผักตบชวาและแกลบต่อค่าแรงกดอัดขึน้ รูป ทาการวิเคราะห์
ความแปรปรวนของข้ อมู ลการทดสอบแรงดัด ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการทดสอบแรงดัด และหา
ค่าผลตอบสนองของระดับปจั จัยทีเ่ หมาะสมการทดสอบแรงอัด
ซึง่ ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ตามรูปที่ 6, 7 และ 8

จากรูปที่ 3 สามารถสรุปได้ว่าส่วนตกค้างของ ข้อมูล
ผลตอบค่าทดสอบแรงดัดของชิน้ งาน (Residuals) มีการ
กระจายตัว แบบปกติ แ ละค่ า เฉลี่ย เป็ น ศู น ย์ มีค วาม
แปรปรวนคงที่ และ มีการกระจายตัวอิสระ

รูปที่ 4 ผลตอบสนองของระดับปจั จัยทีเ่ หมาะสมการทดสอบแรงดัด

จากรูปที่ 4 พบว่าค่ าที่เหมาะสมที่สุดในการทดสอบ
คุณสมบัติทางด้านแรงดัด เมื่อตัง้ เป้าหมายให้สมการมีค่า
ความต้านแรงดัดสูงสุด (Maximum) คือใช้อตั ราส่วนผสม
ผักตบชวาต่อแกลบ 60 : 40 ใช้แรงกดอัดขึน้ รูป 23.74 ตัน
ให้ผลลัพธ์ค่าความต้านแรงดัดสูงสุด 94 N/mm2

รูปที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลการทดสอบแรงอัด
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จากรูปที่ 6 ทาการตรวจสอบสัมประสิทธิของการตั
ดสินใจ
์
(R-Square) พบว่ามีค่าสูงร้อยละ 99.69 ค่า P-Value = 0.000
แสดงว่าแบบจาลองมีค่าความน่ าเชื่อถือเหมาะสมต่อการทานาย
ค่าผลตอบได้อย่างถู กต้องของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติ
ทางด้านแรงอัด

รูปที่ 7 การตรวจสอบความถูกต้องของส่วนตกค้างการทดสอบแรงอัด

จากรูปที่ 7 สามารถสรุปได้ว่าส่วนตกค้างของ ข้อมูลผล
ตอบค่าทดสอบแรงดัดของชิน้ งาน (Residuals) มีการกระจายตัว
แบบปกติและค่าเฉลี่ยเป็ น ศูนย์ มีความแปรปรวนคงที่ และ มี
การกระจายตัวอิสระ

คุณสมบัตดิ า้ นแรงดัด พบว่าทีอ่ ตั ราส่วน 100 : 0 ใช้แรงกดอัด 30
ตัน มีค่าความต้านทานแรงดัดสูงสุด 88.40 N/mm2
สามารถนาไปใช้งานด้านของอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้าน
หรือนาไปใช้งานทีไ่ ม่ตอ้ งรับภาระโหลดด้านแรงอัดและแรงดึง
5.2 ค่าการทดสอบคุณสมบัติด้านแรงอัด
ในกระบวนการทดสอบคุณสมบัตแิ รงอัดผลการทดสอบด้าน
แรงอัด พบว่าอัตราส่วน 90:10 ใช้แรงกดอัด 30 ตัน มีค่าความ
ต้านทานแรงอัดสูงสุด 648.40 N/mm2 สามารถนาไปทา เป็ นแผ่น
ปาร์ตเิ กิล้ บอร์ด ฉนวนกันความร้อน
จากกระบวนการทดสอบคุณสมบัตทิ างกลทัง้ 2 ชนิดพบว่า
ผักตบชวาและแกลบ สามารถนามาขึน้ รูปเป็ นแผ่นอัดได้เนื่องจาก
ในสภาพการใช้งานจริงนัน้ แผ่นอัดจากผักตบชวา ได้รบั แรงกด
หรือแรงดัดเล็กน้อยซึง่ ไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นอัดจาก
ผักตบชวา ทัง้ นี้ ในกระบวนการทดลองเป็ นเพียงการศึกษา
แนวทางของการขึน้ รูปแผ่นอัด ในภาคอุตสาหกรรมสามารถนาไป
พัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ต่ างๆในอนาคตเป็ นการเพิ่มมูลค่าและ
กาจัดวัชพืชอีกทางหนึ่ง
แนวทางในการศึกษาวิจยั ต่อไปภายข้างหน้าเป็ นการศึกษา
แนวทางการวิจ ัยที่น าเศษฟางข้าวที่เหลือจากการเกี่ยวข้าว
ทาการศึกษาหาความเป็ นไปได้ของกระบวนการขึน้ รูป หากฟาง
ข้าวสามารถทาการขึน้ รูปได้ จากนัน้ ทาการวิจยั ในการคัดเลือก
วัตถุดบิ ได้แก่ เศษข้าวโพด ผักตบชา และฟางข้าว เพื่อให้ได้
วัตถุดบิ ทีม่ คี ุณสมบัตทิ ด่ี ที ส่ี ดุ ในการนาไปใช้ในแต่ละด้าน
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากผู้วิจ ัย
ได้ร ับความช่ วยเหลือจาก อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่ได้ ให้ข้อเสนอแนะ ในการ
ดาเนินการวิจยั จึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

รูปที่ 8 ผลตอบสนองของระดับปจั จัยทีเ่ หมาะสมการทดสอบแรงอัด

จากรูปที่ 8 พบว่าค่ าที่เหมาะสมที่สุดในการทดสอบ
คุณสมบัติทางด้านแรงอัด เมื่อตัง้ เป้าหมายให้สมการมีค่า
ความต้านแรงดัดสูงสุด (Maximum) คือใช้อตั ราส่วนผสม
ผักตบชวาต่อแกลบ 89.90 : 10.10 ใช้แรงกดอัดขึน้ รูป 30
ตัน ให้ผลลัพธ์ค่าความต้านแรงดัดสูงสุด 676.33 N/mm2
5. สรุปผล
5.1 ค่าการทดสอบคุณสมบัติด้านแรงดัด
ในกระบวนการทดสอบคุณสมบัติแรงดัด ผลการทดสอบ
761

เอกสารอ้างอิ ง
[1] กชกร บ่อคา,ปาติเกิลบอร์ดจากขีเ้ ลื่อยไม้ยางพาราผสม
เศษวัสดุ เหลือใช้ ,ภาควิชาวัสดุ ศาสตร์และวิศ วกรรม
คณะเทคโนโลยีวศิ วกรรมและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2551
[2] กฤษดา คงเดิม,การศึกษาการผลิตแผ่นใยไม้อดั จากเศษ
เหลื อ ของปาล์ ม น้ ามั น ,ภาควิ ชาวิ ศวกรรมเครื่ องกล
คณะครุศาสตร์อุ ตสาหกรรมและเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2552
[3] พีรวัตร ลือสัก , วรพจน์ ศิรริ กั ษ์,การศึกษากระบวนการขึน้
รูปแผ่ นฉนวนอัดจากข้าวโพด,สาขาวิศวกรรมอุ ตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย,2557
[4] สุกญ
ั ญา นู รแี ละพิมพร วงษ์ราษฎร์,การศึกษากระบวนการ
ผลิตและสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อดั เปลือกข้าวโพด,โครงการ
IRPUT ประจาปี ,2552
[5] สุ ว ั ฒชั ย ปลื้ มฤทั ย,ศึ กษาพั ฒนาคอนกรี ตบล็ อกจาก
ผักตบชวา,ภาควิชาสถาปตั ยกรรม สาขาวิชาสถาปตั ยกรรม,
มหาวิยาลัยศิลปากร,2551

762

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

ผลกระทบของการเติ มแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยเชอรี่
โดยวิ ธี ไฮโดรเทอร์มอลในพอลิ เอทิ ลีนสาหรับกระบวนการขึน้ รูปแบบหมุน
ที่มีต่อสมบัติเชิ งกลและสมบัติการลามไฟ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาผลกระทบของการเติมแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) จากเปลือกหอยเชอรี่ โดยวิธไี ฮโดร
เทอร์มอลในพอลิเอทิลนี สาหรับกระบวนการขึน้ รูปแบบหมุนต่อสมบัตเิ ชิงกลบางประการและสมบัตกิ ารลามไฟ ทา
การสังเคราะห์แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยเชอรี่ โดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลโดยใช้สภาวะที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 20 ชัวโมง
่
จากนัน้ นาแคลเซียมคาร์บอเนตทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ลกั ษณะสัณฐาน
วิทยาและขนาดด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) แล้วจึงนามาผสมกับพอลิเอทิลนี ทีอ่ ตั ราส่วน
0%, 2.5%, 5%, 7.5% และ 10% โดยน้ าหนัก จากนัน้ ทาการขึน้ รูปด้วยกระบวนการขึน้ รูปแบบหมุน (Rotational
molding) เพื่อทดสอบสมบัตเิ ชิงกลประกอบไปด้วย สมบัตกิ ารทนต่อแรงดึง (ASTM D 638) สมบัตกิ ารทนต่อแรง
กระแทก (ASTM D 256) สมบัตคิ วามแข็งทีผ่ วิ (ASTM D 758) และสมบัตกิ ารลามไฟ (ASTM D 635) ผลทีไ่ ด้
จากการศึกษาคือแคลเซียมคาร์บอเนตทีไ่ ด้การสังเคราะห์ มีลกั ษณะโครงสร้างผลึกเป็ นแบบแคลไซต์ และมีขนาด
ของอนุภาคประมาณ 10 ไมโครเมตร เมื่อนามาเติมในพอลิเอทิลนี ไม่สง่ ผลกระทบต่อค่าต้านทานแรงดึงมากนัก แต่
ค่าการทนแรงกระแทกลดลง ค่าความแข็งทีผ่ วิ และสมบัตกิ ารต้านทานต่อการลามไฟเพิม่ ขึน้
คาสาคัญ แคลเซียมคาร์บอเนต หอยเชอรี่ ไฮโดรเทอร์มอล พอลิเอทีลนี กระบวนการขึน้ รูปแบบหมุน
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Abstract
The aims of this research were to study the effect of calcium carbonate (CaCO3) from golden apple snail
shells modified by hydrothermal method addition in polyethylene (PE) on mechanical and flame retardant
properties. CaCO3 from golden apple snail shells was synthesized by hydrothermal method at 80oC for
20 hours. The shape and size of the samples were characterized by scanning electron microscopy
(SEM). The specimens were prepared by mixed calcium carbonate with polyethylene at the ratio of 0%,
2.5%, 5%, 7.5 and 10 wt.% for rotational molding. Mechanical properties of the mixed samples were
tested including tensile strength (ASTM D 638), impact strength (ASTM D 256), material hardness (ASTM
D 758), and flame retardant (ASTM D 635). Results of the study found that the crystal structure of
calcium carbonate in calcite form. The particle size of prepared calcium carbonate was about 10
micrometer. No significant effect of CaCO3 addition on tensile strength was observed. Impact strength of
the prepared CaCO3 addition in the polyethylene was decreased. Hardness of the mixed samples was
increased. It also showed that CaCO3 addition can reduce flammability of polyethylene.
Keywords: calcium carbonate, golden apple snail shells, hydrothermal, polyethylene, rotational molding
1. บทนา
ในป จั จุ บ ั น นี้ หอยเชอรี่ พบได้ ท ัว่ ทุ ก ภาคของ
ประเทศ เนื่องจากสามารถแพร่พนั ธุไ์ ด้ดใี นภูมอิ ากาศของ
ประเทศไทยและกินพืชเป็ นอาหาร จึงกลายเป็ นศัตรูพชื
ทางเศรษฐกิจเช่นข้าว เกษตรกรจึงมีความพยายามที่จะ
นาเอาเนื้อหอยเชอรีแ่ ละเปลือกหอยเชอรีม่ าใช้ประโยชน์
ซึง่ เนื้อหอยเชอรีก่ น็ ามาประกอบอาหาร ส่วนเปลือกหอย
เชอรี่น้ีถอื ได้ว่าเป็ นวัสดุทเ่ี หลือใช้ทางการเกษตร ที่สร้าง
ป ั ญ ห า ด้ า น ข ย ะ [1], [2] ดั ง นั ้ น ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย จึ ง มี
แนวความคิดที่จะนาเอาพลาสติก และวัสดุท่เี หลือใช้มา
พั ฒ นาให้ เ กิ ด ประโยชน์ ซึ่ ง ในโครงการวิ จ ั ย นี้ จ ะ
ทาการศึกษาผลกระทบของการเติมแคลเซีย มคาร์บอเนต
(CaCO3) ที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่ท่ผี ่านกระบวนการ
สังเคราะห์โดยวิธไี ฮโดรเทอร์มอลในพอลิเอทิลีน (PE)
ส าหรับ กระบวนการขึ้น รู ป แบบหมุ น
(Rotational
Molding) ต่อสมบัตเิ ชิงกลและสมบัตกิ ารลามไฟ

และละลายด้วยสารละลาย 2 M HCl หลังจากนัน้ นา
เปลือ กหอยที่ล้า งแล้ว ไปสัง เคราะห์ด้ว ยกระบวนการ
ไฮโดรเทอร์มอล โดยใช้สารละลาย Na2CO3 1 M เป็ นตัว
ทาปฏิกิริยาในกระบวนการไฮโดรเทอรมอล ที่อุณหภูมิ
80 ◦C เป็ นเวลา 20 ชัวโมง
่
ดังแสดงในรูปที่ 1 ทาการชัง่
วัตถุ ดบิ ทัง้ 2 ชนิดตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้ โดยมี
อัตราส่วนที่ใช้ในการผสมดังในตารางที่1 นาวัตถุทงั ้ 2
ชนิด มาผสมตามอัตราส่วนให้เข้ากัน จากนัน้ ทาการขึน้
รูปโดยใช้เครื่องขึน้ รูปแบบหมุน (Rotational Molding)

2. วิ ธีการทดลอง
2.1 การเตรียมวัสดุ
วัต ถุ ดิบ ที่ต้ อ งใช้มี 2 ส่ ว นหลัก ๆ ด้ว ยกัน คือ
แคลเซียมคาร์บอเนตทีไ่ ด้จากเปลือกหอยเชอรี่ และทีผ่ ง
พอลิเอทิลนี (PE) เตรียมวัสดุนาโน (Nanostructured
materials) ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์ม อล โดยใช้
เปลือกหอยเชอรี่เป็ นสารตัง้ ต้น โดยนาเปลือกหอยมาบด

รูปที่ 1 การสังเคราะห์อ นุ ภ าคนาโน CaCO3 โดยกระบวนการ
ไฮโดรเทอร์มอล
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ตารางที่ 1 อัตราส่วนทีใ่ ช้ในการผสม
พลาสติก
PE

อัตราส่วนที่ 1
CaCO3
เชิงพาณิชย์
10 %

อัตราส่วนที่ 2
CaCO3 ทีไ่ ม่ผ่าน
กระบวนการ
Hydrothermal
10 %

อัตราส่วนที่ 3
CaCO3ทีผ่ ่าน
กระบวน การ
Hydrothermal
10 %

90 %
92.5 %

7.5 %

7.5%

7.5 %

95 %

5%

5%

5%

97.5 %

2.5 %

2.5 %

2.5 %

100 %

0%

0%

0%

µm

รูปที่ 2 รูปถ่าย SEM ของเปลือกหอยเชอรี่ท่ผี ่ านกระบวนการ
สังเคราะห์แบบไม่ผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล (ทีก่ าลังขยาย
2000 เท่า)

2.2 การทดสอบสมบัติเชิ งกลและสมบัติการลามไฟ
ทดสอบการทนต่ อ แรงดึง (Tensile Strength)
มาตรฐาน ASTM D 638 ทดสอบเรื่องการทนต่อแรง
กระแทกโดยวิธี Izod มาตรฐาน ASTM D 256 ทดสอบ
ความแข็ ง ที่ ผิ ว ของพลาสติ ก ( Rockwell Hardness)
มาตรฐาน ASTM D 785 ทดสอบการทดสอบการลามไฟ
(Flame Retardant) มาตรฐาน ASTM D 635
3. ผลการทดลอง
3.1 การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด (Scanning Electron Microscope)
เปลือกหอยเชอรี่ทผ่ี ่านกระบวนการสังเคราะห์แบบ
ไม่ผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลดังรูปที่ 2 มีลกั ษณะ
เป็ นสีเ่ หลีย่ มลูกบาศก์มขี นาดประมาณ 7 ไมโครเมตรทีม่ ี
ผิวที่เรียบเป็ นเหลี่ยมมุมและมีขนาดที่เล็กกว่าแบบผ่าน
กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล
เปลือกหอยเชอรี่ทผ่ี ่านกระบวนการสังเคราะห์แบบ
ผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลจะเห็นได้ว่ามีลกั ษณะ
เป็ น สี่เ หลี่ย มลู ก บาศก์ ท่ีมีผิว ขรุ ข ระมีข นาดประมาณ
10 ไมโครเมตร ดังรูปที่ 3
แคลเซียมคาร์บอเนตที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เห็นได้ว่า
เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มลูกบาศก์ มีขนาดประมาณ 20ไมโครเมตร
ดังรูปที่ 4 เป็ นรูปของ SEM ของซึง่ มีขนาดใหญ่กว่าแบบ
ที่ผ่ า นกระบวนการไฮโดรเทอร์ม อลและแบบที่ไ ม่ ผ่ า น
กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล

µm

รูปที่ 3 รูปถ่าย SEM ของเปลือกหอยเชอรี่ท่ผี ่านกระบวนการ
สังเคราะห์แบบผ่ านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล (ที่กาลังขยาย
2000 เท่า)

µm

รูปที่ 4 รูปถ่าย SEM ของแคลเซียมคาร์บอเนตทีใ่ ช้ในเชิงพาณิชย์
(ทีก่ าลังขยาย 2000 เท่า)
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3.2 ผลการขึน้ รูปพลาสติ กพอลิ เอทิ ลีนกับแคลเซียม
คาร์บอเนต (CaCO3)
เมื่ อ น าพลาสติ ก พอลิ เ อทิ ลี น ผสมกับ แคลเซี ย ม
คาร์ บ อเนต ตามอัต ราส่ ว นที่ไ ด้ ก าหนดไว้ คือ 100:0,
97.5:2.5, 95:5, 92.5:7.5 และ 90:10 wt.% โดยผ่าน
กระบวนการขึน้ รูปแบบหมุน (Rotational molding) ผลที่
ได้คอื เมื่อสังเกตด้วยตาพบว่าพลาสติกมีสขี าวขุ่น ด้าน
เมื่อสังเกตจะพบว่าในแต่ ละอัตราส่วนพลาสติกมีสที ่ไี ม่
แตกต่างกันมาก และเป็ นเนื้อเดียวกันดังรูปที่ 5

ได้ทาการศึกษาถึงสมบัติ โดยขนาดของ CaCO3 คือ
70 nm และนามาผสมกับ HDPE ผลทีไ่ ด้ HDPE ทีผ่ สม
CaCO3 มีค่าทนต่อการเสียรูปมากกว่า HDPE ทีไ่ ม่ได้
ผสมอะไรเลยโดยค่าการทนต่ อการเสียรูปจะสูงมากขึ้น
เมื่อมีปริมาณ CaCO3 มากขึน้ [5]

รูปที่ 7 กราฟแสดงค่า Young’s Modulus ของพอลิเอทิลนี ทีผ่ สม
กับแคลเซียมคาร์บอเนต

รู ป ที่ 5 แสดงลัก ษณะของพอลิ เ อทิ ล ี น ที่ ผ สมกับ แคลเซี ย ม
คาร์บอเนต

เมื่อ ผสมแคลเซีย มคาร์บ อเนตกับพอลิเอทิลีน ค่ า
การต้ า นทานแรงกระแทกมี ค่ า ลดลง เล็ ก น้ อ ยเมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ พลาสติ ก พอลิ เ อทิ ลี น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ผ สม
แคลเซียมคาร์บอเนต [6] มีค่า 133.86 J/m ค่าการ
ต้านทานแรงกระแทกของแคลเซียมคาร์บอเนตทีใ่ ช้ในเชิง
พาณิ ช ย์ มี ค่ า การต้ า นทานแรงกระแทกเป็ น 136.24,
113.71, 111.33 และ 111.96 J/m ค่าการต้านทานแรง
กระแทกที่ไ ด้จ ากการเติม แคลเซีย มคาร์บ อเนตที่ผ่ า น
กระบวนการไฮโดรเทอร์ ม อลมีค่ า การต้ า นทานแรง
กระแทกเป็ น 131.23, 97.94, 97.55 และ 102.19 J/m
ดังรูปที่ 8

3.3 ผลการทดสอบสมบัติเชิ งกลและการลามไฟ
ค่าการต้านทานแรงดึงเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยส่วนทีด่ ี
ที่สุดคือที่ 2.5 wt.% ดัง รูป ที่ 6 เมื่อ เติมแคลเซีย ม
คาร์บอเนตลงไป 10 wt.% พบว่าค่าการต้านทานแรงดึง
ลดลงเมื่อเปรีย บเทีย บกับ พลาสติก พอลิเ อทิลีน ที่ไ ม่ ไ ด้
ผสมแคลเซีย มคาร์บ อเนต เนื่ อ งจากเมื่อ เติม ลงไปใน
ปริม าณที่ม ากขึ้น ท าให้เ กิด การรวมกลุ่ ม ขัด ขวางการ
จัดเรียงตัวของ PE [3], [4]

รูปที่ 6 กราฟแสดงค่า Tensile Strength ของพอลิเอทิลนี ทีผ่ สมกับ
แคลเซียมคาร์บอเนต

รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าการทนแรงกระแทกของพอ
ลิเอทิลนี ทีผ่ สมกับแคลเซียมคาร์บอเนต

ค่ า ยัง มอดู ลัส (ดัง รู ป ที่ 7) ของวัส ดุ ผ สมเพิ่ม ขึ้น
เล็ก น้ อ ยตามปริม าณแคลเซีย มคาร์บ อเนตที่ ใ ช้ใ นการ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Garbarski และ Fabijanski

ค่าความแข็งของผิวมีค่าเพิม่ ขึ้นเมื่อเทียบกับพอลิ
เอทิลีนที่ไม่ได้ผสมแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมีค่า 13.61
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ค่าความแข็ง ของผิวที่เติม แคลเซียมคาร์บ อเนตที่ใ ช้ใ น
เชิงพาณิชย์มีค่าความแข็งของผิวเป็ น 19.64, 17.43,
17.58 และ 16.32 ค่าความแข็งของผิวทีไ่ ด้จากการเติม
แคลเซียมคาร์บอเนตทีผ่ ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล
มีค่าความแข็งทีผ่ วิ เป็ น 16.66, 18.73, 18.19 และ 14.44
ดังรูปที่ 9 ทัง้ นี้คาดว่าค่าความแข็งที่เพิม่ มากขึ้นเป็ น
เพราะกระบวนการขึน้ รูปทีเ่ ป็ นแบบหมุนทาให้แคลเซียม
คาร์บอเนตที่มลี กั ษณะที่แข็งและมีน้ าหนักทีห่ นัก กว่าไป
อยู่ด้า นบนของชิ้น งานหรือ ผิว ของชิ้น งานนัน่ เอง จาก
การศึกษานี้ค่าที่ได้มีสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Zhang
และคณะ [7] ทีไ่ ด้ทาการผสม HDPE กับ CaCO3 ด้วย
เครื่องผสมจากนัน้ จึงนาไปขึ้นรูปให้เป็ น แผ่นและทาให้
เย็นตัวช้าๆ ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง จากนัน้ จึงทาการตัดเป็ นแผ่น
ให้มขี นาด 30x10x5 mm จากนัน้ จึงนาไปทดสอบค่า
ความแข็ง ที่มคี ่าความแข็งของผิวหน้ามากที่สุดที่ 7 %
และค่อยๆลดลงเมื่อปริมาณ CaCO3 เพิม่ ขึน้

รูปที่ 10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าการทนการลามไฟของพอ
ลิเอทิลนี ทีผ่ สมกับแคลเซียมคาร์บอเนต

4. สรุปผล
แคลเซีย มคาร์ บ อเนตที่ มีลัก ษณะเป็ น สี่เ หลี่ย ม
ลูกบาศก์มขี นาดประมาณ 7-10 ไมโครเมตร มีลกั ษณะ
โครงสร้างผลึกเป็ นแบบแคลไซต์เมื่อนามาเติมในพอลิเอ
ทิลนี ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าต้านทานแรงดึง มากนัก แต่ค่า
การทนแรงกระแทกลดลง ค่าความแข็งที่ผวิ และสมบัติ
การต้ า นทานต่ อ การลามไฟเพิ่ม ขึ้น และเป็ น อีก หนึ่ ง
ทางเลือกในการนาเอาศัตรูพืชมาใช้เป็ นวัตถุ ดิบในการ
เตรียมวัสดุโดยใช้เครื่องมือที่สร้างเองในประเทศ ด้วยวิธี
ทีไ่ ม่ซบั ซ้อนยุ่งยากเพื่อนาไปประยุกต์ใช้เป็ นสารเติมแต่ง
ในพอลิเมอร์ได้
5. กิ ตติ กรรมประกาศ
ง า น วิ จ ั ย นี้ ไ ด้ ร ั บ ก า รส นั บ ส นุ น ทุ น วิ จ ั ย จ า ก
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น ป ร ะ จ า ปี 2558 ก ลุ่ ม วิ จั ย
Nanotechnology for Textile and Polymer Research
Group (NanoTeP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รูปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าความแข็งของผิวหน้าของ
พอลิเอทิลนี ทีผ่ สมกับแคลเซียมคาร์บอเนต

ค่ า ทนต่ อ การลามไฟของพอลิ เ อทิ ลี น ที่ ผ สม
แคลเซียมคาร์บอเนต มีค่าการทนการลามไฟที่มากขึ้น
ดังเห็นได้จากผลการทดสอบของพอลิเอทิลนี ทีไ่ ม่ได้ผสม
แคลเซียมคาร์บอเนตใช้เวลา 2.49 นาที ค่าการทนการ
ลามไฟทีเ่ ติมแคลเซียมคาร์บอเนตทีใ่ ช้ในเชิงพาณิชย์มคี ่า
การทนการลามไฟเป็ น 3.12, 2.57, 3.14 และ 3.01 นาที
ค่ า การทนการลามไฟที่ ไ ด้ จ ากการเติ ม แคลเซี ย ม
คาร์บอเนตที่ผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลมีค่าการ
ทนการลามไฟเป็ น 2.42, 3.13, 2.44 และ 2.46 นาที ดัง
รูปที่ 10 อาจเป็ นเพราะแคลเซียมคาร์บอเนตมีสมบัตทิ ไ่ี ม่
ติดไฟ [4] ทาให้ค่าทนการลามไฟมีค่าเพิม่ มากขึน้ เมื่อมี
อัตราส่วนผสมของแคลเซียมคาร์บอเนตทีม่ ากขึน้ จึงทาให้
ค่าการทนต่อการลามไฟทีม่ ากขึน้
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ขนาดและรูปร่างอนุภาคพอลิ คาร์บอเนตในกระบวนการขึน้ รูปแบบหมุน
Particles Shape and Size of Polycarbonate on Rotational Molding
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บทคัดย่อ
ในอุตสาหกรรมพลาสติกนิยมใช้กระบวนการขึน้ รูปแบบหมุนในการขึน้ รูปผลิตภัณฑ์กลวงขนาดใหญ่ เช่น
ถังเก็บน้า ถังบาบัดน้าเสีย ถังน้าแข็ง เป็ นต้น ซึง่ นิยมใช้พอลิเอทธิลนี ในรูปแบบผงละเอียด (Powder) เป็ นวัตถุดบิ
เป็ นหลัก ในงานวิจ ยั นี้มุ่งที่จะทดลองหาวัสดุใหม่ๆมาทดลองขึ้นรูปเพื่อเป็ นทางเลือกอื่นๆสาหรับผลิตภัณฑ์ท่ี
ต้องการสมบัตใิ นด้านอื่นๆ เช่น ความใส เป็ นต้น จากผลการศึกษาเบือ้ งต้นพบว่าวัสดุทน่ี ามาทดลองใช้น้ีสามารถ
ขึน้ รูปแบบหมุนได้ในบางกรณีเช่น พอลิคาร์บอเนตชนิดทีม่ คี ่าน้ าหนักโมเลกุล สูงกว่ามีแนวโน้มทีจ่ ะขึน้ รูปได้ยาก
กว่า ในขณะที่การนาพอลิคาร์บอเนตในรูปแบบผงสามารถขึน้ รูปได้ยากกว่าในรูปแบบเม็ดพลาสติกขนาดเล็ก
(Micro-pellet) ในขณะที่การกระจายความหนาของชิ้นงานที่ได้พบว่า พอลิเอทธิลนี มีการกระจายความหนาได้
ใกล้เคียงกันทัง้ ชิ้น ตรงกันข้ามกับที่พบในชิ้นงานที่ขน้ึ รูปด้วยพอลิคาร์บอเนต พบว่าผนังชิ้นงานในแต่ละด้านมี
ความหนาต่างกันมากถึง 3 เท่าตัว ซึง่ จากการศึกษานี้ทาให้พบได้ว่า ขนาดและรูปร่างของอนุภาควัสดุทใ่ี ช้ขน้ึ รูป มี
ผลต่อการกระจายความหนาของชิน้ งานทีไ่ ด้
คาสาคัญ การขึน้ รูปแบบหมุน พอลิคาร์บอเนต น้าหนักโมเลกุล รูปร่างและขนาดของอนุภาค
Abstract
In the plastics industry widely used the rotational molding to make the large hollow products
such water tanks, septic tanks, ice boxes, etc., which use polyethylene in a fine powder form as a raw
material mainly. This research aims to use the new materials were tested up to the other alternatives for
the desired product properties in other areas, such as clarity. The results of the preliminary trial found
that polycarbonate can be molded with the rotational molding process in some cases. Polycarbonate with
a higher molecular weight is likely to be more difficult to molding than the lower. While implementation of
polycarbonate in powder form can be molded more difficult than in a small plastic pellets (Micro-pellet).
The polyethylene specimen were found that the thickness distribution were similar in all pieces. In
contrast to that found in specimens molded with polycarbonate, the wall pieces on each side with
different thickness up to 3 times. This study found that the size and shape of the plastics particles are all
affecting the thickness distribution of the specimen.
Keywords: Rotational Molding, Polycarbonate, Molecular Weight, Shape and Size of Particles
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1. บทนา

2. วิ ธีการทดลอง
2.1 วัสดุทีใช้ในการทดลอง
ในการด าเนิ น การนี้ ไ ด้ ใ ช้ พ อลิ ค าร์ บ อเนต
(Polycarbonate; PC) บริษัท Mitsubishi Chemical
ประเทศญี่ปุ่น 2 เกรด คือ PC 2000 MFI 5.4
(300°C/1.2kg) และ PC 4000 MFI 63 (300°C/1.2kg)
ความหนาแน่ นเท่ากันที่ 1.20 g/m3 Tm 236 ๐C โดย PC
4000 มี 2 รูปแบบคือเป็ นผงและเม็ดพลาสติกขนาดเล็ก
(Micro-pellet) ในส่วนของ PC 2000 เป็ น Micro-pellet
เพียงอย่างเดียวและผงพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความ
หนาแน่ นต่ าเชิง เส้นตรง ( Linear Low Density
Polyethylene; LLDPE) เกรด M3204RUP จากบริษทั
Thai Polyethylene Co., Ltd.
2.2 เครือ่ งมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนิ นงาน
2.2.1 เครือ่ งขึน้ รูปแบบหมุน
เครื่ อ งขึ้ น รู ป แบบหมุ น ชนิ ด กระสวยเดี่ ย ว
(Single-Shuttle-Style)ทีอ่ อกแบบและจัดสร้าง ขึ้นใช้งาน
ใ น ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม วั ส ดุ แ ล ะ โ ล ห ก า ร ค ณ ะ
วิศ วกรรมศาสตร์ ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล
ธัญบุรี [4] ทีน่ ามาใช้ขน้ึ รูปตัวอย่างในงานวิจยั นี้ดงั แสดง
ในรูปที่ 1โดยใช้แก๊สหุงต้ม (Liquid Petroleum Gas;
LPG) เป็ นเชือ้ เพลิงแม่พมิ พ์ทใี ช้จะเป็ นแม่พมิ พ์รูปกล่อง
สี่เหลี่ย มผืนผ้า ดัง แสดงในรูป ที่ 2โดยน้ า หนักรวมของ
วัสดุในแม่พมิ พ์ประมาณ 632 กรัมสาหรับขึน้ รูปชิน้ งาน
ตัวอย่างหนา 3 มม.อุณหภูมขิ น้ึ รูปที่ 280๐C ใช้เวลาใน
การให้ความร้อน ที่ 10-20 นาที โดยใช้เวลาในการหล่อ
เย็นประมาณ 20-30 นาที จนอุณหภูมขิ องแม่พมิ พ์ลดลง
เหลือ 50-60 ๐C จากนัน้ ทาการปลดชิน้ งาน

กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน ( Rotational
Molding) เป็ นกระบวนการขึน้ รูปที่เหมาะสาหรับผลิต
ชิ้นงานทีมีลกั ษณะ กลวง ขนาดใหญ่ และมีรูปร่างที่ไม่
ซับซ้อน ซึง่ ยากต่อการขึน้ รูปด้วยกระบวนการขึน้ รูปชนิด
อื่นๆ โดยลักษณะผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้เช่นถังน้ าขนาดใหญ่ ถัง
ทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมเรือบดเป็ นต้นโดยในปจั จุบนั เทคนิค
การขึ้น รู ป แบบหมุ น ใช้ ข้นึ รูป พลาสติก ในกลุ่ ม เทอร์โ ม
พลาสติกและพลาสติกที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมชนิดนี้มาก
ทีส่ ดุ ก็คอื พอลิเอทิลนี (Polyethylene; PE) [1,2] ลักษณะ
พิเ ศษของกระบวนการขึ้น รูป ชนิ ดนี้ คือ ในกระบวนการ
ผลิตจะใช้การหมุนแบบ 2 แนวแกน(Biaxial) จะไม่มกี าร
ใช้ความดันทีส่ งู (High Pressure) และ อัตราเฉือนที่สงู
(High Shear Rate) ซึ่งแตกต่าง จากกระบวนการขึ้น
รูปแบบอื่นเช่นกระบวนการอัดรีดพลาสติก (Extrusion
molding) และกระบวนการฉีด พลาสติก (Injection
molding) ท าให้แ ม่ พิม พ์แ ละเครื่อ งจัก รที่ใ ช้มีร าคา
ค่อนข้างถูก เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตแบบ
อื่นๆอีกทัง้ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไม่ซบั ซ้อนสามารถ
จัดท าขึ้นได้ภ ายในประเทศ จึงมีแนวโน้ ม ในการขึ้นรูป
ด้วยกระบวนการนี้มากขึน้ ทุกปี
พอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate; PC) [3] เป็ น
พอลิเมอร์ท่มี คี ุณสมบัติทนความร้อนสูง มีความแข็งแรง
และต้านทานแรงเสียดสีได้ดี อีกทัง้ ชิน้ งานทีไ่ ด้มคี วามใส
จึงเป็ นทีน่ ิยมนามาใช้งานในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทัง้ ใน
ส่วนของผลิตภัณฑ์ และชิ้นส่วนกลไกของเครื่องจักรกล
เป็ นต้น แต่เนื่องจากพอลิคาร์บอเนตมีค่าความหนืดทีส่ ูง
จึงนิยมขึน้ รูปด้วยกระบวนการฉีด และกระบวนการอัดรีด
เป็ นส่วนใหญ่
ในงานวิจ ัย นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาความ
เป็ นไปได้ในการนาพอลิคาร์บอเนตมาใช้ในการขึน้ รูปด้วย
กระบวนการขึน้ รูปแบบหมุน โดยศึกษาน้ าหนักโมเลกุล
ดัช นี ก ารไหลของพอลิเ มอร์ สมบัติ ก ารน าความร้ อ น
เปรีย บเทีย บกับ พอลิเ อทิลีน ใช้ใ นอุ ต สาหกรรมการขึ้น
รูปแบบหมุน เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้พอลิคาร์บอเนต
เป็ นวัตถุดบิ หลักในกระบวนการขึน้ รูปแบบหมุน และเป็ น
การพัฒนากระบวนการขึน้ รูปชนิดนี้อกี ด้วย

รูปที 1 แสดงเครื่องขึน้ รูปพลาสติกแบบหมุนชนิด Shuttle-Style ที่
ใช้ขน้ึ รูปชิน้ งานทดสอบ

770

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7สิงหาคม2558กรุงเทพฯ

3. ผลการทดลองและการวิ เคราะห์ผล
3.1 สัณฐานของวัสดุก่อนการขึน้ รูป
การขึ้นรูป กระบวนการขึ้นรูป แบบหมุนเหวี่ย ง
นัน้ ปจั จัยสาคัญที่มีผลต่ อกระบวนการขึ้นรูป ชนิด นี้ คือ
รูปร่างและขนาดของวัสดุ ท่ใี ช้ จากการศึกษาด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด(Scanning electron
microscope)ที่ก าลัง ขยาย 40 เท่ า ของผงพลาสติก
LLDPEทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมการขึน้ รูปแบบหนุ นดัง แสดง
ในรูปที่ 4 และPC 2 เกรดได้แก่ PC2000ดังแสดงในรูปที่
5 และPC40002 ขนาดอนุภาค ดังแสดงในรูปที่ 6,7พบว่า
ขนาดของผง LLDPE มีขนาดเล็กกว่าและมีสณ
ั ฐานทีก่ ลม
น้อยกว่าPC 2000 และ PC4000ชนิด Micro-pelletแต่มี
ขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกับผงPC4000 เนื่องมาจาก
กระบวนการลดขนาดของผงจากกระบวนการบดเม็ด
พลาสติกทีใ่ หญ่กว่าให้มขี นาดเล็กลง

รูปที 2 แสดงแม่พมิ พ์รปู ทรงกล่องสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า

2.2.2 Gel Permeation Chromatography (GPC)
เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์น้ าหนักโมเลกุลของพอ
ลิเมอร์ [5] ดังแสดงในรูปที่ 3เป็ นเครื่อง GPC รุ่น Water
2414 จากบริษัท Water ประเทศสหรัฐอเมริก าเฟส
เคลื่อนที่ (Mobile Phase) ทีใ่ ช้คอื เตตระไฮโดรฟิ วแรน
(THF) ทีม่ แี ผ่นกรองเป็ น Nylon Membrane ทีม่ รี ูพรุน
ขนาด 0.45 ไมโครเมตรและใช้สารละลายมาตรฐาน
พอลิส ไตรีน (PS) ที่มีน้ า หนั ก โมเลกุ ล 1.2 *10 3 3.73*106 กรัมต่อโมลเพื่อนาไปสร้าง Calibration Curve
เพื่อใช้เป็ นกราฟมาตรฐานเปรียบเทียบกับสารละลายพอ
ลิคาร์บอเนตตัวอย่าง

รูปที่ 4 แสดงถึงภาพถ่ายทีก่ าลังขยาย 40 เท่าของ ผง LLDPE

รูปที่ 3 แสดงเครือ่ งGel permeation Chromatography (GPC)

2.2.3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(SEM: JSM-6510, JEOL, JAPAN) เป็ นเครื่อง
วิเคราะห์ลกั ษณะทางสัณฐาน โดยมีกาลังขยายค่อนข้าง
สูง ใช้ในการวิเคราะห์ลกั ษณะและขนาดของพอลิเมอร์ท่ี
ใช้ในกระบวนการขึน้ รูป หลักการพืน้ ฐานของการทางาน
คือ น าวัส ดุ ท่ีจ ะท าการส่ อ งไปเคลือ บด้ว ยอนุ ภ าคโลหะ
เพื่อให้มสี ภาวะนาไฟฟ้า จากนัน้ ทาการส่องโดยเครื่องจะ
ปล่อยกระแสอิเล็กตรอนลงมากระทบกับชิ้นงานจากนัน้
แปลงเป็ นสัญญาณภาพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป

รูปที่ 5 แสดงถึงภาพถ่ายทีก่ าลังขยาย 40 เท่าของ PC2000
Micro-pellet
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รูปที่ 6 แสดงถึงภาพถ่ายทีก่ าลังขยาย 40 เท่าของ PC4000
Micro-pellet

a

Mw = 58563
Mn = 18661
Polydispersity
Index = 3.13

b

Mw = 31168
Mn = 10419
Polydispersity
Index = 2.99

รูปที่ 8แสดงเส้นกราฟแสดงน้ าหนักโมเลกุลของ PC2000 (a) และ
เส้นกราฟแสดงน้าหนักโมเลกุลของ PC4000 (b)

รูปที่ 7 แสดงถึงภาพถ่ายทีก่ าลังขยาย 40 เท่าของผง PC4000

3.3 ผลการทดสอบการกระจายตัวของชิ้ นงาน
ท า ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง Thickness
Measurement Apparatus เพื่อวัดความหนาของชิน้ งาน
โดยทาการวัดชิน้ งานแบบสุ่ม 10 ตาแหน่ ง เพื่อหาความ
หนาเฉลีย่ ของชิน้ งานหลังการขึน้ รูป

3.2 ผลการวิ เคราะห์น้าหนักโมเลกุล
จากรูป ที่ 8 แสดงถึง กราฟน้ า หนัก โมเลกุ ลของ
PC2000 และPC4000 ด้วยเทคนิค Gel permeation
Chromatography (GPC) โดยน้ าหนักโมเลกุลโดยเฉลีย่
ของ PC2000 นัน้ มีค่ามากกว่า PC4000 อีกทัง้ การ
กระจายตัวของขนาดสายโซ่โมเลกุล ( Polydispersity
Index) ของ PC2000 นัน้ มีมากกว่า PC4000 ด้วยเช่นกัน
จากผลที่ไ ด้ส รุ ป ได้ว่ า ในกระบวนการขึ้น รูป PC4000
สามารถขึ้นรูปได้ง่ายกว่า PC2000 เนื่องจากน้ าหนัก
โมเลกุลทีน่ ้อยกว่า และการกระจายตัวของสายโซ่โมเลกุล
ที่ดกี ว่าซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าความหนื ดและการหลอม
ละลายของพอลิเมอร์ กล่าวคือ ที่อุณหภูมิในการขึ้นรูป
เท่ า กัน ความหนื ด ของ PC2000 จะมีค่ า มากกว่ า
PC4000 [6,7] และการหลอมละลาย PC2000 จะมีอตั รา
การหลอมละลายของอนุ ภาคไม่สม่ าเสมอเมื่อเทียบกับ
PC4000 [5]

2
4
5
6
7
8
9
10
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N/A

3

2.74
2.68
2.48
2.71
2.21
2.48
2.65
2.32
2.35

N/A

ตารางที่ 1 แสดงความหนาชิน้ งานPC2000 และ PC4000
No.
PC2000
PC4000
PC2000 PC4000
ฝากล่องด้านบน
ฝากล่องด้านล่าง
1
1.9
3.87

4.39
3.78
3.65
4.33
4.69
3.63
3.79
3.99
4.14
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ตารางที่ 2 แสดงความหนาของชิน้ งานPC4000 และ PC4000ผง
No.
PC4000
PC4000ผง PC4000 PC4000ผง
ฝากล่องด้านบน
ฝากล่องด้านล่าง
1
3.28
4.21
2.17
4.65
2
2.53
4.12
2.67
1.52
3
2.36
4.16
2.40
3.93
4
2.82
4.25
4.91
5.10
5
2.54
4.19
3.16
3.26
6
2.48
3.92
1.92
1.38
7
2.64
4.18
6.85
5.28
8
2.22
4.28
5.15
5.85
9
10

2.56
2.8

2.88
3.47

4.21
4.16

รูปที่ 10 แสดงชิ้นงานขึน้ รูประหว่าง PC4000 Micro-pellet(a) และ
PC4000 อนุภาคผง (b)

จ า ก รู ป ที่ 9 แ ล ะ รู ป ที่ 1 0 แ สด ง ผ ล จ า ก
กระบวนการขึน้ รูปแบบหมุนโดยใช้พอลิคาร์บอเนตเป็ น
วัตถุดบิ หลัก พบว่า PC2000 มีความสามารถในการขึน้
รูปด้อยกว่า PC4000 เนื่องจากน้ าหนักโมเลกุลทีส่ งู กว่า
ส่งผลต่อความหนืดทีม่ ากกว่าทาให้ในกระบวนการขึน้ รูป
เป็ น ไปได้ย าก [8] และจากการใช้ข นาดของอนุ ภ าคที่
แตกต่างกัน พบว่า อนุภาคทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าสามารถขึน้
รูปได้ช้นิ งานที่สมบูรณ์ กว่าอนุ ภาคขนาดเล็ก ซึ่งตรงกัน
ข้ามกับพอลิเอทิลนี ซึง่ งานวิจยั ของ Nugent, P.J. [2] ได้
กล่าวไว้ว่าในกระบวนการขึน้ รูปแบบหมุนสาหรับพอลิเอ
ทิลีน อนุ ภ าคขนาดเล็ก สามารถขึ้น รู ป ได้ดีก ว่ า อนุ ภ าค
ขนาดใหญ่ แต่ ใ นงานวิ จ ั ย นี้ อาจกล่ า วได้ ว่ า พอลิ
คาร์บอเนต ซึง่ เป็ นพอลิเมอร์ทม่ี คี วามหนืดมากกว่าพอลิ
เอทิลนี และอนุ ภาคทีม่ ขี นาดเล็กสามารถหลอมละลายใน
อุ ณ หภู มิท่ี ต่ า กว่ า อนุ ภ าคขนาดใหญ่ ท าให้ ไ ปเคลือ บ
บริเวณผิวของแม่พมิ พ์ได้เร็วกว่าส่งผลให้อุณหภูมภิ ายใน
ต่ า กว่ า ที่ค วร อีก ทัง้ อนุ ภ าคที่มีข นาดเล็ก มัก เกิด การ
ั หาใน
รวมตัว กัน ระหว่ า งเคลื่อ นที่ไ ด้ง่ า ยท าให้เ กิด ป ญ
กระบวนการขึน้ รูป [2] และสัณฐานของอนุ ภาคขนาดเล็ก
นัน้ มีความกลมน้ อยกว่าอนุ ภาคขนาดใหญ่ จึงส่ งผลต่ อ
การขึน้ รูปด้วยกระบวนการขึน้ รูปแบบหมุน และข้อสาคัญ
อีกประการคือ เครื่องขึน้ รูปแบบหมุนทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้ ไม่
สามารถปรับรอบการหมุนของแกนหลักต่ อแกนรองได้
และเป็ นเครื่องทีใ่ ช้ขน้ึ รูปสาหรับพอลิเอทิลนี เท่านัน้ ทาให้
ชิ้นงานที่ได้จากการใช้พอลิคาร์บอเนตเป็ นวัตถุ ดิบหลัก
นัน้ มีการกระจายความหนาไม่ดเี ท่าทีค่ วร [9]

1.59
5.71

จากตารางที่1 และตารางที่2 เป็ น การวัด การ
กระจายความหนาของชิ้นงานทดสอบรูปกล่องสีเ่ หลี่ยม
โดยวัดส่ว นด้า นบนและด้า นล่ างของกล่ อ ง พบว่า การ
กระจายความของชิ้น งาน PC2000 เปรี ย บเที ย บกับ
ชิน้ งาน PC4000 จะเห็นได้ว่า PC2000 ไม่สามารถวัด
ความหนาได้ เ นื่ อ งจากไม่ ส ามารถขึ้น รู ป เป็ น กล่ อ งที่
สมบูรณ์ได้ ในส่วนของขนาดที่แตกต่างกันของ PC4000
พบว่า ขนาดอนุ ภาคทีใ่ หญ่สามารถขึน้ รูปเป็ นชิน้ งานที่มี
การกระจายความหนาที่ดกี ว่า อันเนื่ องมาจาก ลักษณะ
ของอนุ ภาคที่ค่อนข้างกลมทาให้เคลื่อนที่ในแม่พิมพ์ได้
ง่ายกว่า และเกิดการเทกองทีน่ ้อยกว่าอนุภาคขนาดเล็กที่
ทาให้เกิดการไหลไม่เต็มชิน้ งานดังภาพที่ 9 และ 10

รูปที่ 9 แสดงชิน้ งานทีข่ น้ึ รูปของMicro-pellet PC2000 (a) และ
PC4000 (b)
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ในการขึน้ รูปด้วยการะบวนแบบหมุนโดยใช้พอลิ
คาร์บอเนตเป็ นวัตถุดบิ หลัก มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างสูง
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ทาการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมกิ ารให้ความร้อนซ้าต่อสมบัตทิ างไตรบอโลยีของฟิ ลม์ เคลือบ H-DLC,
TiN และ TiCN ซึง่ ฟิ ลม์ เคลือบ H-DLC ถูกเคลือบด้วยกระบวนการ Plasma based ion implantation (PBII) ส่วน
ฟิลม์ เคลือบ TiN และ TiCN ถูกเคลือบด้วยกระบวนการ Physical Vapour Deposition (PVD) ฟิ ลม์ เคลือบทัง้ หมด
ถูกนาไปอบทีอ่ ุณหภูมิ 100◦C แล้วจึงนาไปอบซ้าที่ 200◦C และ 300◦C ตามลาดับ ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทาน
์
ของฟิลม์ เคลือบทดสอบด้วยเครื่อง Tribometer แบบ ball on disk ผลการทดลองพบว่าฟิลม์ เคลือบ H-DLC ทีผ่ ่าน
การอบซ้าที่ 200◦C และ 300◦C จะมีค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานต่าเท่ากับ 0.05 และ 0.06 ตามลาดับ ส่วนฟิลม์
์
เคลือบ TiN และ TiCN แสดงค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานเพิม่ ขึน้ เมื่ออุณหภูมกิ ารอบซ้าเพิม่ ขึน้ เนื่องจากการ
์
เกิดความเค้นภายในชัน้ ฟิลม์ และจะเสียหายทีอ่ ุณหภูมกิ ารอบซ้า 300◦C
คาหลัก สัมประสิทธิความเสี
ยดทาน, สมบัตทิ างไตรบอโลยี, อุณหภูมกิ ารให้ความร้อนซ้า
์
Abstract
This research is to study the influence of reheat temperature on the tribological properties of H-DLC, TiN
and TiCN films. H-DLC film was deposited by Plasma based ion implantation (PBII) process. TiN and
TiCN films were deposited by Physical Vapour Deposition (PVD) process. All films were heated at a
temperature of 100◦C, and then reheated at temperature of 200◦C and 300◦C, respectively. Friction
coefficient of films was measured by Tribometer with ball on disk type. The results found that H-DLC film
reheated at 200◦C and 300◦C had a low friction coefficient of 0.05 and 0.06, respectively. TiN and TiCN
films were shown friction coefficient increase with increasing of reheat temperature due to internal stress
in the films, and failed at reheat temperature of 300◦C.
Keywords: Friction coefficient, Tribology property, Reheat temperature
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1. บทนา
ในปจั จุบนั นี้จะพบว่า ฟิ ล์มเคลือบชนิดต่ างๆ เช่ น
TiC, TiCN, TiAlN, CrN, DLC และอื่นๆ ได้ถูกนามา
ประ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นอุ ต สา หกรรม หลาย ประ เภ ท เช่ น
อุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิว เตอร์
อุ ต สาหกรรมโทรศัพ ท์ มือ ถื อ และ
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ฟิ ล์มเคลือบ DLC ซึง่ มีจุดเด่นในเรื่องความแข็ง
ของฟิ ลม์ มาก (High hardness) สัมประสิทธิความเสี
ยด
์
ทานต่ า (Low friction coefficient) ความสามารถในการ
ต้านทานการสึกหรอและการกัดกร่อนดี (Good wear and
corrosion resistance ) [1-4] อย่างไรก็ตามปญั หาของ
ฟิ มล์เคลือบชนิดต่างๆนัน้ เมื่อมีการใช้งานในสภาวะที่
อุณหภูมสิ งู มักจะพบว่าค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานมี
์
แนวโน้มสูงขึน้ ทัง้ นี้อาจจะเนื่องจากค่าความเค้นภายใน
ของฟิลม์ เคลือบมีค่าสูงขึน้ และสมบัตขิ องฟิลม์ เคลือบเมื่อ
ได้ ร ั บ ความร้ อ นเปลี่ ย นแปลงไป เมื่ อ มี ก ารน ามา
ประยุกต์ใช้ในงานทีม่ สี ภาพแวดล้อมอุณภูมสิ งู อาจจะเกิด
ความเสียหายขึน้ ได้
งานวิจยั นี้จึงได้ทาการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ
การให้ความร้อนซ้าต่อสมบัตทิ างไตรบอโลยี ซึง่ หมายถึง
ค่าสัมประสิทธิค์ วามเสียดทานของฟิ ล์มเคลือบ H-DLC,
TiN และ TiCN โดยทีแ่ ผ่นชิน้ งานทาจากวัสดุทงั สเตนคาร์
ไบด์ (WC) ถูกนามาเคลือบด้วยฟิ ลม์ เคลือบ H-DLC, TiN
และ TiCN จากนัน้ นาไปอบทีอ่ ุณหภูมิ 100◦C เป็ นเวลา 1
ชัวโมง
่
แล้วปล่อยให้เย็นตัวในเตา หลังจากนัน้ นาชิน้ งาน
เดิมไปอบอีกครัง้ ที่ 200◦C และ 300◦C ตามลาดับ โดยใช้
เงื่อนไขการอบเหมือนเดิม ฟิ ล์มเคลือบทีไ่ ด้จะถู กนามา
ทดสอบหาค่ า สัม ประสิท ธิค์ วามเสีย ดทานด้ว ยเครื่อ ง
ทดสอบ Tribometer แบบ Ball on disk

Vapour Deposition (PVD) ด้วยวิธี Sputtering โดยมี
ความหนาชัน้ ฟิลม์ 3 um สมบัตทิ างกลของฟิ ลม์ เคลือบ
แสดงในตารางที่ 1 และ atomic content ของฟิ ลม์ เคลือบ
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 สมบัตทิ างกลของฟิลม์ เคลือบ [7]
Film type Hardness (GPa) Roughness (Ra)
TiCN
31
0.06
TiN
29.8
0.06
H-DLC
12.2
0.04
ตารางที่ 2 ค่า atomic content percentage ของฟิ ล์ม
เคลือบชนิดต่างๆ
Film types Atomic content percentage (at.%)
Ti
N
C
TiCN
67.79
28.30
3.91
TiN
67.60
32.40
2.2 การทดลองค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสียดทาน
ฟิ ล์ ม เคลื อ บที่ ไ ด้ ท ั ง้ ก่ อ นและหลั ง การอบซ้ า ที่
อุณหภูมิ 100◦C, 200◦C และ 300◦C จะถูกนามาทาการ
ทดสอบเพื่อหาค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานด้วยเครื่อง
์
Tribometer แบบ Ball on disk ในการทดลองจะใช้บอลที่
ทาจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม SUS440 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 mm น้ าหนักกด (Normal load) เท่ากับ 3 N
ความเร็วเชิงเส้นเท่ากับ 3.14 cm/s จานวนรอบในการ
หมุ น ทดสอบเท่ า กับ 1,500
รอบ ภายใต้ ส ภาวะ
อุณหภูมหิ อ้ ง ดังแสดงในรูปที่ 1

2. การดาเนิ นการทดลอง
2.1 การเตรียมชิ้ นงาน
ชิน้ งานทาจากวัสดุทงั สเตนคาร์ไบด์ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 30 mm ถูกเคลือบด้วยฟิ ล์มเคลือบ H-DLC,
TiN และ TiCN ซึง่ ฟิ ลม์ เคลือบ H-DLC ใช้กระบวนการ
เคลือบแบบ Plasma based ion implantation (PBII)
โดยมีความหนาฟิ ล์มเท่ากับ 500 nm ส่วนฟิ ลม์ เคลือบ
TiN และ TiCN ใช้กระบวนการเคลือบแบบ Physical

รูปที่ 1 การทดสอบ Ball on disk [8]
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3. ผลการทดลอง
3.1 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสียดทานของฟิ ล์มเคลือบ
ชนิ ดต่างๆ
รูป ที่ 2 แสดงค่ า สัม ประสิท ธิค์ วามเสีย ดทานที่
ทดสอบภายใต้อุณหภูมหิ อ้ งของฟิลม์ เคลือบ H-DLC, TiN
และ TiCN ทีไ่ ม่ผ่านการอบ จากการทดลองพบว่า ฟิ ลม์
เคลือบ H-DLC มีค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานต่ าทีส่ ุด
์
เท่ากับ 0.15 รองลงมาคือ TiN และ TiCN ซึ่งมีค่ า
สัมประสิทธิค์ วามเสียดทานเท่ากับ 0.20 และ 0.75
ตามลาดับ ทัง้ นี้เนื่องจากฟิ ลม์ เคลือบ H-DLC มีค่าความ
เรียบผิวน้อยทีส่ ดุ ดังตารางที่ 1 จึงส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ ์
ความเสียดทานน้อยทีส่ ุด ส่วนฟิ ลม์ เคลือบ TiN ซึง่ มีค่า
สัมประสิทธิความเสี
ยดทานค่อนข้างต่ า เนื่องจากมีความ
์
แข็งสูงอีกทัง้ ยังมีไนโตรเจนในปริมาณที่มาก ซึ่งช่วยทา
ให้สมั ประสิทธิความเสี
ยดทานต่าลง ดังตารางที่ 2
์

TiN

H-DLC

เนื่องจากการเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน [6] บนชัน้ ผิวฟิ ลม์
ซึง่ ออกซิเจนจะเพิม่ ขึน้ เมื่ออุณหภูมสิ งู ขึน้ [9] ทาให้บนชัน้
ฟิ ล์มที่เกิดปฏิกริ ยิ าดังกล่าวมีสมบัติทล่ี ่นื ขึน้ จนส่งผลให้
ค่าสัมประสิทธิค์ วามเสียดทานต่ าลง และยังคงสามารถ
รักษาสมบัตขิ องฟิลม์ ได้ถงึ อุณหภูมอิ บซ้าที่ 300◦C

รูปที่ 3 ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิลม์ เคลือบ
์
H-DLC ทีผ่ ่านและไม่ผ่านการอบซ้า
3.3 อิ ทธิ พลของอุณภูมิจากการให้ ความร้อนซ้าที่
ส่ ง ผลต่ อ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ความเสี ย ดทานของฟิ ล์ม
เคลือบ TiN
รูปที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของ
์
ฟิ ลม์ เคลือบ TiN ทีผ่ ่านการอบทีอ่ ุณหภูมิ 100◦C แล้วอบ
ซ้าที่ 200◦C และ 300◦C ตามลาดับ จากผลการทดลอง
พบว่าค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิ ลม์ เคลือบ TiN
์
ทีผ่ ่านการอบทีอ่ ุณหภูมิ 100◦C และอบซ้าที่ 200◦C และ
300◦C มีค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานเท่ากับ 0.2, 0.5
์
และ 1.0 ตามลาดับ ผลดังกล่าวสามารถระบุได้ว่า ฟิ ล์ม
เคลือบ TiN เมื่อได้รบั ความร้อนจากการอบซ้า จะทาให้
ค่ า สัม ประสิท ธิ ค์ วามเสีย ดทานเพิ่ ม มากขึ้ น อาจจะ
เนื่องจากการเกิดความเค้นภายในชัน้ ฟิ ล์มที่มากขึน้ [9]
แต่ยงั คงสามารถรักษาสมบัติของฟิ ล์มได้ถึงอุณหภูมอิ บ
ซ้าที่ 200◦C และฟิ ล์มจะเกิดความเสียหายเมื่อผ่านการ
อบซ้าอีกครัง้ ที่ 300◦C

TiCN

รูปที่ 2 ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิลม์ เคลือบ
์
ทีไ่ ม่ผ่านการอบ
3.2 อิ ทธิ พลของอุณภูมิจากการให้ ความร้อนซ้าที่
ส่ ง ผลต่ อ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ความเสี ย ดทานของฟิ ล์ม
เคลือบ H-DLC
จากรูปที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของ
์
ฟิลม์ เคลือบ H-DLC ทีผ่ ่านการอบทีอ่ ุณหภูมิ 100◦C แล้ว
อบซ้ า ที่ 200◦C และ 300◦C ตามล าดับ จากผลการ
ทดลองพบว่ า ค่ า สัม ประสิท ธิค์ วามเสีย ดทานของฟิ ล์ม
เคลือบ H-DLC ทีผ่ ่านการอบทีอ่ ุณหภูมิ 100◦C และอบ
ซ้าที่ 200◦C และ 300◦C มีค่าสัมประสิทธิค์ วามเสียด
ทานเท่ากับ 0.16, 0.05 และ 0.06 ตามลาดับ ผลดังกล่าว
พบว่า เมื่อฟิ ล์มเคลือบถูกให้ความร้อนจากการอบซ้าที่
200◦C จะมีค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานต่ าลง อาจจะ
์
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Un-heat 100 ◦C 200 ◦C

300 ◦C

รูปที่ 4 ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิลม์ เคลือบ
์
TiN ทีผ่ ่านและไม่ผ่านการอบซ้า
3.4 อิ ทธิ พลของอุณภูมิจากการให้ ความร้อนซ้าที่
ส่ ง ผลต่ อ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ความเสี ย ดทานของฟิ ล์ม
เคลือบ TiCN
จากรูปที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของ
์
ฟิ ลม์ เคลือบ TiCN ทีผ่ ่านการอบที่อุณหภูมิ 100◦C แล้ว
อบซ้ า ที่ 200◦C และ 300◦C ตามล าดับ จากผลการ
ทดลองพบว่ า ค่ า สัม ประสิท ธิค์ วามเสีย ดทานของฟิ ล์ม
เคลือบ TiCN ทีผ่ ่านการอบทีอ่ ุณหภูมิ 100◦C และอบซ้า
ที่ 200◦C และ 300◦C มีค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทาน
์
เท่ากับ 0.5, 0.55 และ 0.8 ตามลาดับ นอกจากนัน้ ผล
ดังกล่าวยังสามารถระบุได้ว่า ฟิ ล์มเคลือบ TiCN เมื่อ
ได้รบั ความร้อนจากการอบซ้า จะทาให้ค่ าสัม ประสิท ธิ ์
ความเสีย ดทานเพิ่ม มากขึ้น อาจจะเนื่ อ งจากการเกิด
ความเค้นภายในชัน้ ฟิ ล์มที่มากขึน้ [9] แต่ยงั คงสามารถ
รักษาสมบัติของฟิ ล์มได้ถึง อุณหภูมอิ บซ้าที่ 200◦C และ
ฟิ ล์ม จะเกิด ความเสีย หายเมื่อ ผ่ า นการอบซ้ า อีก ครัง้ ที่
300◦C
Friction Coefficient

2
1.5
1

UN-heat 100 ◦C 200 ◦C 300 ◦C

0.5
0
0

300

600

900

1200

Number of cycles (Time)

1500

รูปที่ 5 ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิลม์ เคลือบ
์
TiCN ทีผ่ ่านและไม่ผ่านการอบซ้า
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4. สรุป
จากผลการทดลองพบว่าฟิลม์ เคลือบ H-DLC ทีผ่ ่าน
กา รอ บ ซ้ า ที่ อุ ณห ภู มิ 200◦C แ ละ 300◦C จ ะ มี ค่ า
สัม ประสิท ธิค์ วามเสีย ดทานต่ า เท่ า กับ 0.05 และ 0.06
ตามลาดับ และต่ากว่าฟิลม์ H-DLC ทีไ่ ม่ผ่านการอบ ทัง้ นี้
อาจจะเนื่องจากการเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันที
่ ช่ นั ้ ผิวฟิ ลม์
ส่วนฟิ ลม์ เคลือบ TiN และ TiCN พบว่า เมื่อได้รบั ความ
ร้อ นจากการอบซ้ า จะท าให้ค่ า สัม ประสิท ธิค์ วามเสีย ด
ทานเพิม่ มากขึ้น เนื่องจากการเกิดความเค้นภายในชัน้
ฟิลม์ ทีม่ ากขึน้ และฟิลม์ จะเกิดความเสียหายเมื่อผ่านการ
อบซ้าอีกครัง้ ที่ 300◦C
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การศึกษาอิ ทธิ พลของอุณหภูมิในการอบต่อค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสียดทานของ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้ทาการศึกษาอิทธิพลของของอุณหภูมใิ นการอบต่อค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิ ลม์ เคลือบ
์
H-DLC, TiSiXN และ AlTiN ชิน้ งานทังสเตนคาร์ไบด์ถูกเคลือบด้วยฟิลม์ เคลือบ H-DLC ซึง่ เคลือบด้วยกระบวนการ
Plasma Based Ion Implantation (PBII) ฟิ ลม์ เคลือบ AlTiN และ TiSiXN ถูกเคลือบด้วยกระบวนการ Physical
Vapour Deposition (PVD) ฟิ ลม์ เคลือบทีไ่ ด้จะนาไปอบทีอ่ ุณหภูมิ 200◦C, 400◦C และ 600◦C เป็ นระยะเวลา 1
ชัวโมง
่
ส่วนผสมของฟิ ลม์ วัดด้วย Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) ค่าสัมประสิทธ์ความเสียดทาน
วัดด้วยเครื่อง Tribometer แบบ Ball on disk ผลการทดลองพบว่าฟิ ลม์ เคลือบ H-DLC ที่ไม่ผ่านการอบมีค่า
สัมประสิทธิความเสี
ยดทานต่ าทีส่ ุดเท่ากับ 0.15 และสามารถทนอุณหภูมไิ ด้ถงึ 400◦C โดยมีค่าสัมประสิทธิความ
์
์
เสียดทานเท่ากับ 0.19 สาหรับฟิ ล์มเคลือบ TiSiXN และ AlTiN สามารถทนอุณหภูมไิ ด้ถึง 600◦C โดยมีค่า
สัมประสิทธิความเสี
ยดทานเท่ากับ 0.41 และ 0.45 ตามลาดับ
์
คาหลัก สัมประสิทธิความเสี
ยดทาน, การเคลือบผิว, อุณหภูมใิ นการอบ
์
Abstract
This research is to study the influence of heating temperature on friction coefficient of H-DLC, TiSiXN
and AlTiN. Tungsten carbide samples were coated with H-DLC film deposited by Plasma based Ion
Implantation (PBII) process. AlTiN and TiSiXN films were deposited by Physical Vapour Deposition (PVD)
process. All deposited films were heated at 200◦C, 400◦C and 600◦C, for 1 hour. The composition of film
was measured by Energy dispersive X-ray Spectroscopy (EDS). Friction coefficient was measured by
Tribometer with Ball on disk type. The results found that Un-heated H-DLC film had a lowest friction
coefficient of 0.15 and showed heat resistance up to 400◦C with friction coefficient of 0.19. TiSiXN and
AlTiN films showed heat resistance up to 600◦C with friction coefficient of 0.41 and 0.45, respectively.
Keywords: Friction coefficient, Coating, Heating temperature
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1. บทนา
ในปจั จุบนั อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนต่ างๆเช่น
ชิ้น ส่ ว นยานยนต์ ชิ้น ส่ ว นอิเ ลกทรอนิ ก ส์ห รือ ชิ้น ส่ ว น
โทรศัพท์ ล้วนแต่ตอ้ งผ่านการเจาะด้วยดอกสว่าน ซึง่ จาก
การเจาะในปริมาณมากและต่อเนื่อง จะพบกว่าดอกสว่าน
มีการสึกหรอได้ง่าย ส่งผลให้คุณภาพของรูเจาะเสียไป จึง
ได้มีการนาเอาฟิ ล์มเคลือบมาประยุกต์ใช้กบั ดอกสว่าน
มากขึน้ ทัง้ นี้เนื่องจากมีสมบัตเิ หมาะสม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ฟิ ล์ ม เคลื อ บ DLC
ซึ่ ง มีค วามแข็ง ผิว สู ง (high
hardness) สัมประสิทธิความเสี
ยดทานต่ า (low friction
์
coefficient) และความสามารถในการต้านทานการสึก
หรอและการกัดกร่อนดี (good wear and corrosion
resistance ) [1-4] นอกจากนัน้ ยังมีฟิลม์ เคลือบชนิดอื่น
ในท้องตลาดอีกเช่นกัน เช่น TiSiXN และ AlTiN อย่างไร
ก็ตามความร้อนที่เกิดขึน้ ขณะทาการเจาะนัน้ ย่อมส่งผล
ต่อสมบัตขิ องฟิลม์ เคลือบ จนอาจจะเกิดการหลุดลอกของ
ฟิลม์ เคลือบบนดอกสว่านออกไปได้
งานวิจยั นี้จงึ ได้ทาการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมใิ น
การอบต่อค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิ ลม์ เคลือบ
์
H-DLC, TiSiXN และ AlTiN วัสดุชน้ิ งานทาจากทังสเตน
คาร์ไบด์ (Tungsten carbide) ถูกเคลือบด้วยฟิ ลม์ เคลือบ
H-DLC, TiSiXN และ AlTiN แล้วนาไปทาการอบที่
อุณหภูมิ 200◦C, 400◦C และ 600◦C เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
ภายใต้สภาวะแวดล้อมอากาศ ส่วนผสมทางเคมีของฟิ ลม์
เคลือบวัดด้วย Energy Dispersive X-ray (EDS) ค่าสัม
ประสิท ธ์ค วามเสีย ดทานของฟิ ล์มเคลือบที่ผ่ านการอบ
และไม่ผ่านการอบทดสอบด้วยเครื่องทดสอบ Tribometer
แบบ Ball on disk ภายใต้สภาวะอากาศปกติท่ี
อุณหภูมหิ อ้ ง

โดยมีความหนาฟิ ล์มเท่ากับ 3 um ชิ้นงานที่ผ่านการ
เคลือบแล้ว จะถูกนาไปอบทีอ่ ุณหภูมิ 200◦C, 400◦C และ
600◦C เป็ นระยะเวลา 1 ชัวโมง
่
ซึง่ สมบัตขิ องฟิ ลม์ เคลือบ
ก่อนทาการอบแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สมบัตขิ องฟิลม์ เคลือบชนิดต่างๆ [5,6]
Film types
Hardness (GPa)
H-DLC
12.2
AlTiN
27
TiSiXN
36
2.2 การวิ เคราะห์ส่วนผสมของธาตุ
ฟิ ล์มเคลือบที่ได้ทงั ้ ก่อนอบและหลังอบจะถูกนาไป
ตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของฟิ ล์มด้วยเครื่อง Energy
Dispersive X-ray (EDS)
2.3 การทดลองหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสียดทาน
ฟิ ลม์ เคลือบทีไ่ ด้ก่อนและหลังทาการอบจะถูกนามา
ท าการทดลองหาค่ า สัม ประสิท ธิค์ วามเสีย ดทานด้ว ย
เครื่อง Tribometer แบบ Ball on disk ในการทดลองจะ
ใช้บอลทีท่ าจากวัสดุเหล็กกล้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6
mm โดยมีน้ าหนักกด (Normal load) เท่ากับ 1 N
ความเร็วเชิงเส้นเท่ากับ 3.14 cm/s จานวนรอบในการ
หมุนเท่ากับ 2500 รอบภายใต้สภาวะอุณหภูมหิ ้องดัง
แสดงในรูปที่ 1

2. การดาเนิ นการทดลอง
2.1 การเตรียมชิ้ นงาน
วัสดุชน้ิ งานทีจ่ ะเคลือบทาจากวัสดุทงั สเตนคาร์ไบด์
(Tungsten carbide) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 20
mm หนา 3 mm นาไปเคลือบด้วยฟิ ลม์ เคลือบ H-DLC
ด้วยกระบวนการ Plasma based-ion implantation
(PBII) โดยมีความหนาฟิ ลม์ เท่ากับ 500 nm ส่วนฟิ ล์ม
เคลือบ AlTiN และ TiSiXN เคลือ บด้วยกระบวนการ
Physical Vapour Deposition (PVD) ด้วยวิธี Sputtering

รูปที่ 1 การทดสอบ Ball on disk [7]
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3. ผลการทดลอง
3.1 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสียดทานของฟิ ล์มเคลือบ
H-DLC, AlTiN และ TiSiXN ที่ไม่ผา่ นการอบ
รูปที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของ
์
ฟิ ลม์ เคลือบทีไ่ ม่ผ่านการอบ พบว่าฟิ ลม์ เคลือบ H-DLC,
TiSiXN และ AlTiN มีค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทาน
์
เท่ากับ 0.15, 0.38 และ 0.43 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม
ฟิ ล์มเคลือบ H-DLC ซึ่งความแข็งของฟิ ล์มน้อยที่สุดดัง
ตารางที่ 1 แต่แสดงค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานต่าทีส่ ดุ
์
ทัง้ นี้เนื่องจากฟิ ล์มเคลือบ H-DLC มีค่าความเรียบผิว
ฟิ ล์มน้อยที่สุดเท่ากับ 0.04 um ในขณะทีฟ่ ิ ล์มเคลือบ
AlTiN มีค่าความเรียบผิวเท่ากับ 0.09 um [8] ส่วนฟิ ลม์
เคลือบ AlTiN ซึง่ มีค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานสูงทีส่ ุด
์
ทัง้ นี้เนื่องจากมีค่าความแข็งน้อยกว่า TiSiXN
Uncoated
Substrate

AlTiN TiSiX

จากรูปที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของ
์
ฟิ ล์ ม เคลื อ บ
H-DLC ที่ ไ ม่ ผ่ า นการอบ พบว่ า ค่ า
สัมประสิทธิความเสี
ยดทานเท่ากับ 0.15 และเมื่อผ่านการ
์
อบทีอ่ ุณหภูมิ 200◦C, 400◦C และ 600◦C ค่าสัมประสิทธิ ์
ความเสียดทานเท่ากับ 0.15, 0.19 และ 0.80 ตามลาดับ
ซึ่ง แสดงให้เ ห็น ว่ า ฟิ ล์ม เคลือ บ H-DLC สามารถทน
อุณหภูมใิ นการอบได้ถงึ 400◦C เนื่องจากฟิ ลม์ เคลือบ
ดังกล่าวยังไม่เกิดความเสียหายและค่าสัมประสิทธิความ
์
เสียดทานค่อนข้างใกล้เคียงกับก่อนอบ ส่วนฟิ ลม์ เคลือบ
ทีถ่ ูกอบที่ 600◦C จะเกิดการเสียหายหลุดลอกขณะทาการ
ทดสอบ ทั ง้ นี้ ค าดว่ า อุ ณ หภู มิ ใ นการอบอาจท าให้
โครงสร้างของฟิลม์ เคลือบเปลีย่ นไป และเกิดความเค้นสูง
ภายในเนื้อฟิ ลม์ เคลือบดังกล่าว [9,10] ส่งผลให้ง่ายต่อ
การหลุดลอกของฟิลม์

H-DLC

3.3 อิ ท ธิ พลของอุ ณ หภูมิ ใ นการอบที่ ส่ ง ผลต่ อ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ความเสียดทานของฟิ ล์มเคลือบ TiSiXN
1
0.8

Friction coefficient

Un-heat

200◦C

400◦C

600◦C

0.6
0.4

รูปที่ 2 ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิลม์ เคลือบ
์
ชนิดต่างๆ ทีไ่ ม่ผ่านการอบ

0.2
0
0

3.2 อิ ท ธิ พลของอุ ณ หภูมิ ใ นการอบที่ ส่ ง ผลต่ อ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ความเสียดทานของฟิ ล์มเคลือบ H-DLC

500

1000

1500

2000

Number of cycles (Time)

2500

รูปที่ 4 ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิลม์ เคลือบ
์
TiSiXN ทีผ่ ่านและไม่ผ่านการอบ
จากรูปที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของ
์
ฟิ ล์ ม เคลื อ บ
TiSiXN ที่ไ ม่ ผ่ า นการอบ พบว่ า ค่ า
สัมประสิทธิความเสี
ยดทานก่อนอบเท่ากับ 0.38 และเมื่อ
์
ผ่านการอบทีอ่ ุณหภูมิ 200◦C, 400◦C และ 600◦C ค่า
สัมประสิทธิความเสี
ยดทานเท่ากับ 0.37, 0.38 และ 0.41
์
ตามล าดั บ ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ฟิ ล์ ม เคลื อ บ TiSiXN
สามารถทนอุณหภูมใิ นการอบได้ถงึ 600◦C เนื่องจาก
ฟิ ล์ ม เคลือ บดัง กล่ า วยัง ไม่ เ กิ ด ความเสีย หายและค่ า
สัมประสิทธิความเสี
ยดทานค่อนข้างใกล้เคียงกับก่อนอบ
์

รูปที่ 3 ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิลม์ เคลือบ
์
H-DLC ทีผ่ ่านและไม่ผ่านการอบ

782

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

3.4 อิ ท ธิ พลของอุ ณ หภูมิ ใ นการอบที่ ส่ ง ผลต่ อ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ความเสียดทานของฟิ ล์มเคลือบ AlTiN

Un-heat 200◦

400◦

600◦C

รูปที่ 5 ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิลม์ เคลือบ
์
AlTiN ทีผ่ ่านและไม่ผา่ นการอบ
จากรูปที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของ
์
ฟิลม์ เคลือบ AlTiN ทีไ่ ม่ผ่านการอบ พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์
ความเสียดทานก่อนอบเท่ากับ 0.43 และเมื่อผ่านการอบ
ทีอ่ ุณหภูมิ 200◦C, 400◦C และ 600◦C ค่าสัมประสิทธิ ์
ความเสียดทานเท่ากับ 0.36, 0.42 และ 0.45 ตามลาดับ
ซึง่ แสดงให้เห็นว่าฟิลม์ เคลือบ AlTiN สามารถทนอุณหภูมิ
ในการอบได้ถงึ 600◦C เนื่องจากฟิ ลม์ เคลือบดังกล่าวยัง
ไม่เกิดความเสียหายและค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทาน
์
ค่อนข้างใกล้เคียงกับก่อนไม่ผ่านการอบ

จากรู ป ที่ 6 จะสัง เกตุ ไ ด้ว่ า ค่ า สัม ประสิท ธิค์ วาม
เสียดทานของฟิ ลม์ เคลือบ AlTiN และ TiSiXN ทีผ่ ่านการ
อบทีอ่ ุณหภูมิ 200◦C จะมีค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทาน
์
ต่ า กว่ า ก่ อ นอบเล็ก น้ อ ย ซึ่ง โดยทัว่ ไปแล้ว ควรจะมีค่ า
มากกว่าหรือเท่ากับค่าก่อนทาการอบ เนื่องจากอิทธิพล
ของค่าความเค้นภายในฟิ ลม์ [9,10] และความแข็งของ
ฟิ ลม์ ทีน่ ้อยลงเมื่อได้รบั ความร้อน อย่างไรก็ตาม กรณีท่ี
มีค่าต่ ากว่าก่อนอบนัน้ ทัง้ นี้อาจจะเนื่องจากที่อุณหภูมิ
ดังกล่าว ฟิลม์ เคลือบบางส่วนได้เกิดการหลุดออกมา และ
ยังคงอยู่ระหว่างหน้าสัมผัสของบอลและฟิ ลม์ จึงส่งผลให้
ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ์ค ว า ม เ สี ย ด ท า น ต่ า ล ง เ ล็ ก น้ อ ย
นอกจากนัน้ เนื่องจากเป็ นการอบภายใต้สภาวะอากาศ
ภายในเตา จะเห็นได้ว่ามีการรวมตัวของอ๊อกซิเจนบนชัน้
ผิวฟิ ลม์ ดังตารางที่ 2 ซึง่ ก่อให้เกิดชัน้ ฟิ ลม์ บาง Si-O บน
ผิวของฟิ ล์ม TiSiXN ส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยด
์
ทานต่าลง
ตารางที่ 2 ค่า Atomic content percentage ของฟิ ลม์
เคลือบชนิดต่างๆ
Film types
AlTiN
Unheated
AlTiN 600◦C
TiSiXN
Unheated
TiSiXN
600◦C

Ti

Atomic content percentage
Al
N
O

Si

41.09

23.48

35.43

-

-

38.55

22.28

32.95

5.49

-

44.61

4.61

34.52

-

2.50

41.82

4.97

27.15

20.39

2.52

4. สรุป
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของอุณหภูมิ
ในการอบ ส่งผลต่ อค่ าสัม ประสิท ธิค์ วามเสียดทานของ
ฟิ ล์ม เคลือบทุกชนิด โดยที่ฟิ ล์ม เคลือบ H-DLC มีค่ า
สัมประสิทธิความเสี
ยดทานก่อนอบต่ าที่สุดเท่ากับ 0.15
์
และสามารถทนอุ ณ หภู มิ ไ ด้ ถึ ง 400◦C
โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิความเสี
ยดทานเท่ากับ 0.19 ในขณะที่ฟิล์ม
์
เคลือบ TiSiXN และ AlTiN สามารถทนอุณหภูมไิ ด้ถึง
600◦C โดยมีค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานเท่ากับ 0.41
์

รูปที่ 6 ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิลม์ เคลือบ
์
ชนิดต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ผา่ นการอบและทีผ่ ่านการอบ
รูปที่ 6 ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิลม์ เคลือบ
์
ชนิดต่างๆทีผ่ ่านและไม่ผ่านการอบ
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และ 0.45 ตามลาดับ อย่างไรก็ตามจะพบว่าเมื่อฟิ ล์ม
เคลือ บถู ก อบที่อุ ณ หภู มิสูง ขึ้น จะท าให้ค่ า สัม ประสิท ธิ ์
ความเสีย ดทานสูงขึ้น ทัง้ นี้เนื่ องจากการที่ฟิ ล์มเคลือ บ
ได้ร ับความร้อน จะส่ง ผลให้โ ครงสร้างของฟิ ล์มเคลือ บ
เปลีย่ นไป นอกจากนัน้ ความเค้นภายในเนื้อฟิ ลม์ เคลือบที่
สูงขึน้ เมื่อได้รบั ความร้อน ย่อมส่งผลให้เกิดการหลุดลอก
ของฟิลม์ ได้ง่าย
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ทาการศึกษาอิทธิพลของธาตุซลิ คิ อนทีส่ ่งผลต่อค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิ ลม์ เคลือบคาร์บอน
์
คล้ายเพชรทีถ่ ูกอบภายใต้อุณหภูมสิ งู โดยทีช่ น้ิ งาน Silicon wafer ถูกนาไปเคลือบด้วยฟิ ลม์ เคลือบ Si-DLC ซึง่
ถูกเตรียมจากการผสมระหว่างก๊าซ C2H2:TMS ทีอ่ ตั ราส่วน 2:1, 1:2 และ 1:4 และเคลือบด้วยเทคนิค Plasma
Based Ion Implantation (PBII) ฟิ ลม์ ทีถ่ ูกเคลือบจะถูกนาไปอบทีอ่ ุณหภูมิ 400°C, 450°C, 500°C, 550°C และ
600°C เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
แล้วจึงปล่อยให้เย็นตัวในเตา ส่วนผสมของฟิ ล์มจะถูกวัด ด้วยเครื่อง Energy
Dispersive X-ray Spectrometer (EDS) ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิ ลม์ ถูกวัดด้วย Ball on disk friction
์
tester โครงสร้างของฟิ ลม์ ถูกวัดด้วย Raman Spectroscopy จากผลการทดลองพบว่า ฟิ ลม์ เคลือบ Si-DLC ที่
อัตราส่วน 2:1 (30.97at.%Si) มีค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานต่าทีส่ ดุ เท่ากับ 0.05 และสามารถทนอุณหภูมกิ ารอบ
์
ได้ถงึ 600°C โดยมีค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานเท่ากับ 0.02
์
คาหลัก สัมประสิทธิความเสี
ยดทาน, ฟิลม์ เคลือบคาร์บอนคล้ายเพชร, การเคลือบผิว
์
Abstract
This research is to study the influence of silicon element on friction coefficient of Diamond-Like Carbon
film annealed under high temperature. Silicon wafer samples were coated with Si-DLC film prepared from
gaseous mixtures of C2H2:TMS at 2:1, 1:2 and 1:4 ratios, and deposited by Plasma Based Ion
Implantation (PBII) technique. The deposited films were annealed at 400°C, 450°C, 500°C, 550°C and
600°C for 1 hour and then quenching in furnace. The relative atomic content of films was measured by
Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS). The friction coefficient of films was measured by Ball on
disk friction tester. The structure of films was measured by Raman Spectroscopy. The results found that
Si-DLC film at flow rate ratio of 2:1 (30.97at.%Si) has a lowest friction coefficient of 0.05, and shows heat
resistance up to 600°C with a friction coefficient of 0.02.
Keywords: Friction coefficient, Diamond-Like Carbon, Surface coating
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1. บทนา
ฟิ ล์มเคลือบคาร์บอนคล้ายเพชร (DLC) ได้มกี าร
น ามาใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายในอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ เช่ น
magnetic storage, automobile, tooling, biomedical
และอื่นๆ เนื่องจากฟิ ลม์ เคลือบ DLC มีค่าความแข็งสูง
(high hardness) ความสามารถในการต้านทานการสึก
หรอและการกัดกร่อนดี (good wear and corrosion
resistance) และค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานต่ า (low
์
friction coefficient) [1-2] ซึง่ ฟิ ลม์ เคลือบ DLC ดังกล่าว
สามารถปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆให้ดยี งิ่ ขึน้ ได้ โดยการ
เพิม่ ธาตุต่าง เช่น Fluorine, silicon, oxygen, hydrogen
และอื่นๆ [3-5]
งานวิ จ ัย นี้ จึ ง ได้ ท าการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของธาตุ
ซิลคิ อนทีส่ ง่ ผลต่อค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิ ลม์
์
เคลือบคาร์บอนคล้ายเพชร (เรียกว่า Si-DLC) ที่ถูกอบ
ภายใต้อุณหภูมสิ งู ซึง่ ฟิลม์ เคลือบ Si-DLC ถูกเตรียมจาก
การผสมกันระหว่าง C2H2:TMS ทีอ่ ตั ราส่วน 2:1, 1:2
และ
1:4 จากนั ้น จึ ง น าฟิ ล์ ม ที่ ไ ด้ ไ ปท าการอบ
(annealing) ภายในเตาภายใต้สภาวะอากาศ ทีอ่ ุณหภูมิ
400°C, 450°C, 500°C, 550°C และ 600°C เป็ น
ระยะเวลา 1 ชัวโมง
่ แล้วจึงปล่อยให้เย็นตัวในเตา จากนัน้
ทาการตรวจสอบส่วนผสมของฟิ ล์มเคลือบทัง้ หมดด้วย
เครื่อง EDS (Energy Dispersive X-ray Spectrometer)
ทดสอบหาค่ า สัม ประสิท ธิค์ วามเสีย ดทานด้ว ยเครื่อ ง
Tribometer แบบ Ball on disk และตรวจสอบโครงสร้าง
ของฟิ ล์ม เคลือ บด้ว ยเครื่อ ง Raman Spectroscopy
นอกจากนัน้ ฟิ ล์มเคลือบคาร์บอนคล้ายเพชร ที่ไม่ได้มี
การเพิ่มธาตุซิลคิ อน (เรียกว่า DLC) จะถูกนามาใช้เพื่อ
เปรียบเทียบ

การเคลือบฟิลม์ ทีอ่ ตั ราส่วนต่างๆแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เงื่อนไขการเคลือบฟิลม์ เคลือบชนิดต่างๆ
Film type Gaseous mixture
C2H2:TMS
ratio
DLC
C2H2
Si-DLC
C2H2+TMS
2:1
Si-DLC
C2H2+TMS
1:2
Si-DLC
C2H2+TMS
1:4
* TMS คือ Tetramethylsilane (C4H12Si)
ฟิ ลม์ เคลือบ DLC และ Si-DLC ทีไ่ ด้จะถูกนาไปอบ
ภายในเตาภายใต้ ส ภาวะอากาศ ที่ อุ ณ หภู มิ 400°C,
450°C, 500°C, 550°C และ 600°C เป็ นระยะเวลา 1
ชัวโมง
่
แล้วจึงปล่อยให้เย็นตัวภายในเตา
2.2 การวัดส่วนผสมของธาตุบนผิวฟิ ล์มเคลือบ
ฟิ ลม์ เคลือบ DLC และ Si-DLC ทีผ่ ่านการอบและไม่ผ่าน
การอบจะถูกวัดส่วนผสมด้วยเครื่อง EDS (Energy
Dispersive X-ray Spectrometer)
2.3 การวัดค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสียดทาน
ฟิลม์ เคลือบ DLC และ Si-DLC ทีผ่ ่านการอบและไม่
ผ่านการอบทัง้ หมดจะถูก วัดค่ าสัมประสิท ธิค์ วามเสีย ด
ทานด้วยเครื่อง Tribometer แบบ Ball on disk โดยบอล
ทาจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 440 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 mm น้ าหนักกด (Normal load) เท่ากับ 3 N
ความเร็วทีใ่ ช้ในการทดสอบเท่ากับ 3.14 cm/s ทาการ
ทดสอบภายใต้สภาวะอุณหภูมหิ อ้ ง ดังแสดงในรูปที่ 1

2. การดาเนิ นการทดลอง
2.1 การเตรียมชิ้ นงาน
ชิน้ งาน Silicon wafer หนา 0.7 mm ถูกเคลือบด้วย
ฟิ ลม์ เคลือบ DLC ซึง่ ถูกปลูกจาก C2H2 ส่วนฟิ ลม์ เคลือบ
Si-DLC ซึ่งมีการเติมธาตุซลิ คิ อนลงไปนัน้ ถูกปลูกจาก
การผสมระหว่าง C2H2:TMS ทีอ่ ตั ราส่วน 2:1, 1:2 และ
1:4 ซึ่ง ฟิ ล์ม DLC และ Si-DLC ถูก เคลือ บด้ว ย
กระบวนการ Plasma based ion implantation (PBII)
โดยมีความหนาของฟิ ลม์ เท่ากับ 500 nm เงื่อนไขของ

รูปที่ 1 การทดสอบ Ball on disk [5]
2.4 การวัดโครงสร้างของฟิ ล์มเคลือบ
ฟิลม์ เคลือบ DLC และ Si-DLC ทีผ่ ่านการอบและไม่
ผ่ า นการอบจะถู ก วัด โครงสร้ า งของฟิ ล์ ม ด้ ว ยเครื่ อ ง
Raman Spectroscopy
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3. ผลการทดลอง
3.1 อิ ทธิ พลของอุณหภูมิที่ใช้ในการอบที่ส่งผลต่อ
ส่วนผสมของธาตุบนผิวของฟิ ล์มเคลือบ DLC และ
Si-DLC
ผลการวัดส่วนผสมของธาตุ บนผิวของฟิ ล์มเคลือบที่ไ ม่
ผ่านการอบ (Unheat) แสดงดังรูปที่ 2-5 พบว่าเมื่อมีการ
เพิม่ อัตราส่วนของ silicon เป็ น 2:1, 1:2 และ 1:4 จะ
ส่งผลให้ปริมาณ atomic content ของซิลคิ อนเพิม่ ขึน้
จาก 30.07at.%Si เป็ น 30.97at.%Si, 37.82at.%Si และ
39.14at.%Si ตามลาดับ
รูปที่ 2 พบว่าฟิ ลม์ เคลือบ DLC ทีผ่ ่านการอบทีอ่ ุณหภูมิ
400°C มีการเปลีย่ นแปลงปริมาณของ carbon, silicon
และ oxygen ไปจากก่อนอบเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ และ
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งชัด เจนหลัง จากถู ก อบที่
อุณหภูมมิ ากกว่า 400°C โดยทีป่ ริมาณของ carbon จะ
ลดลงในขณะที่ silicon และ oxygen จะเพิม่ ขึน้ อย่าง
ชัดเจน
ฟิลม์ เคลือบ Si-DLC ทีอ่ ตั ราส่วน 2:1 และ 1:2 ดังรูปที่ 34 นั น้ พบว่ า หลัง จากผ่ า นการอบที่อุ ณหภู มิ 500°C
ปริมาณของ carbon, silicon และ oxygen เปลีย่ นแปลง
ไปจากก่ อ นอบเล็ก น้ อ ย และจะเกิด การเปลี่ย นแปลง
อย่ า งชัด เจนหลัง จากถู ก อบที่อุ ณหภู มิม ากกว่ า 500°C
โดยทีป่ ริมาณของ carbon จะลดลงในขณะที่ silicon และ
oxygen จะเพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจน
ฟิ ล์ม เคลือบ Si-DLC ที่อตั ราส่วน 1:4 ดังรูปที่ 5 นัน้
พบว่าหลังจากผ่านการอบทีอ่ ุณหภูมิ 600°C ปริมาณของ
carbon, silicon และ oxygen เปลีย่ นแปลงไปจากก่อนอบ
เล็กน้อยเท่านัน้
จากผลการทดลองข้างต้น สรุ ปได้ว่ า ฟิ ล์ม เคลือบ DLC
เมื่ อ มี ก ารเติ ม ธาตุ silicon
มากขึ้ น จะท าให้ มี
ความสามารถในการต้านการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมเมื่อ
ได้รบั ความร้อนได้เพิม่ ขึน้ โดยจะพบว่าที่อตั ราส่วน 2:1
และ 1:2 (30.97at.%Si และ 37.82at.%Si) ทนได้ถึง
500°C ในขณะที่อตั ราส่วน 1:4 (39.14at.%Si) ทนได้
มากกว่า 600°C
การที่ปริมาณ carbon ลดลง ในขณะที่ silicon กับ
oxygen เพิม่ ขึน้ เมื่อถูกอบทีอ่ ุณหภูมสิ งู ขึน้ นัน้ เนื่องจาก
oxygen ทีม่ ภี ายในเตาอบได้ทาปฏิกริ ยิ ากับฟิ ล์มเคลือบ
ท าให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงทางโครงสร้า ง (structural

transition) โดยเข้าไปแทนที่ carbon จนส่งผลให้ปริมาณ
carbon น้อยลง และปริมาณ silicon กับ oxygen เพิม่ ขึน้
[5]

รูปที่ 2 ส่วนผสมของธาตุบนผิวของฟิลม์ เคลือบ DLC

รูปที่ 3 ส่วนผสมของธาตุบนผิวของฟิลม์ เคลือบ Si-DLC
ทีอ่ ตั ราส่วน 2:1

รูปที่ 4 ส่วนผสมของธาตุบนผิวของฟิลม์ เคลือบ Si-DLC
ทีอ่ ตั ราส่วน 1:2
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รูปที่ 6 Raman shift ของฟิลม์ เคลือบ DLC

รูปที่ 5 ส่วนผสมของธาตุบนผิวของฟิลม์ เคลือบ Si-DLC
ทีอ่ ตั ราส่วน 1:4
3.2 อิ ทธิ พลของอุณหภูมิในการอบที่ส่งผลต่อโครงสร้างของฟิ ล์มเคลือบ DLC และ Si-DLC
โครงสร้างฟิลม์ เคลือบคาร์บอนคล้ายเพชรโดยทัวไป
่
นัน้ จะมีค่า Raman shift ของ G-peak และ D-peak ใน
ช่วง 1,350 cm-1-1,580 cm-1 กรณีทต่ี าแหน่งของ Gpeak
มีค่าเพิม่ สูงมากขึน้ จะมีแนวโน้มเปลีย่ นเป็ น
graphite มากขึน้ ในทางตรงกันข้ามเมื่อตาแหน่งของ Dpeak มีค่าน้อยลง จะมีแนวโน้มเปลีย่ นเป็ น diamond
มากขึน้ [3]
ผลการตรวจสอบโครงสร้างของฟิ ล์ม เคลือบ DLC
ดังรูปที่ 6 พบว่าหลังการอบทีอ่ ุณภูมิ 400°C ตาแหน่ ง
Raman shift ของ G-peak เพิม่ มากขึน้ เมื่อเทียบกับก่อน
อบ และโครงสร้างจะเสียหายทีอ่ ุณหภูมกิ ารอบมากกว่า
450°C (G-peak อยู่นอกช่วง 1,580 cm-1)
ฟิ ล์ม เคลือบ Si-DLC ที่อตั ราส่วน 2:1 ดังรูปที่ 7
พบว่า เมื่อนาไปอบที่อุณหภูมิสูงขึ้น ตาแหน่ ง Raman
shift ของ G-peak มีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ เนื่องจากเกิด
ปฎิกริ ยิ า Graphitization [3] ส่วนฟิ ลม์ เคลือบ Si-DLC ที่
อัต ราส่ ว น 1:2 และ 1:4 ดัง รู ป ที่ 8 มีแ นวโน้ ม
เช่นเดียวกับทีอ่ ตั ราส่วน 2:1 แต่จะลดลงเมื่ออุณหภูมใิ น
การอบสูงเกิน 500°C
โดยทัวไป
่ โครงสร้างของฟิลม์ เคลือบกลุ่ม DLC เมื่อ
เกิด การเปลี่ย นแปลงโครงสร้า ง Graphitization นัน่ คือ
ตาแหน่ ง Raman shift ของ G-peak มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
จะส่งผลให้ฟิล์มดังกล่าวมีแนวโน้มเปลี่ยนเป็ น graphite
มากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้ค วามแข็ง ของผิว ฟิ ล์มมีค่ า
น้อยลง

รูปที่ 7 Raman shift ของฟิลม์ เคลือบ Si-DLC
ทีอ่ ตั ราส่วน 2:1

รูปที่ 8 Raman shift ของ G-peak ของฟิลม์ เคลือบ
ทุกอัตราส่วน
3.3 อิ ท ธิ พ ลของอุณหภูมิ ใ นการอบที่ ส่ง ผลต่ อ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานของฟิ ล์มเคลือบ DLC
และ Si-DLC
รูปที่ 9 แสดงค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิ ล์ม
์
เคลือบ DLC และ Si-DLC ทีไ่ ม่ผ่านการอบ พบว่า ฟิ ลม์
เคลือบ Si-DLC ทีอ่ ตั ราส่วน 2:1 มีค่าสัมประสิทธิความ
์
เสียดทานต่ าทีส่ ุดเท่ากับ 0.05 รองลงมาคือทีอ่ ตั ราส่วน
1:2, 1:4 และ DLC ตามลาดับ ทัง้ นี้อาจจะเนื่องจาก
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อิทธิพลของปริมาณธาตุ silicon ทีม่ ใี นปริมาณทีเ่ หมาะสม
ซึง่ จะส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานค่อนข้างต่า
์

content และค่า Raman spectra ดังรูปที่ 2 และ 6

รูปที่ 10 ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิลม์ เคลือบ
์
DLC และ Si-DLC ทีผ่ ่านการอบทีอ่ ุณหภูมิ 600°C

รูปที่ 9 ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของฟิลม์ เคลือบ
์
DLC และ Si-DLC ทีไ่ ม่ผ่านการอบ
รูปที่ 10 แสดงค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานของ
์
ฟิ ลม์ เคลือบ Si-DLC ทีผ่ ่านการอบที่ 600°C พบว่ามี
แนวโน้มเหมือนกันกับฟิ ลม์ Si-DLC ทีไ่ ม่ผ่านการอบ นัน่
คือ ที่อ ัตราส่ว น 2:1 ซึ่ง มีป ริม าณ silicon เท่ า กับ
30.97at.%Si มีค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานต่ าที่สุด
์
รองลงมาคือ ทีอ่ ตั ราส่วน 1:2 และ 1:4 (37.82at.%Si และ
39.14at.%Si) ตามลาดับ และยังพบว่าฟิลม์ เคลือบทีผ่ ่าน
การอบ มีค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานต่ ากว่าฟิ ล์มทีไ่ ม่
์
ผ่ า นการอบ โดยจะพบว่ า ที่อ ัต ราส่ ว น 2:1
มีค่ า
สัมประสิทธิค์ วามเสียดทานต่ าที่สุดเท่ากับ 0.02 ทัง้ นี้
เนื่องจาก oxygen ภายในเตาอบได้ทาปฎิกริ ยิ ากับฟิ ล์ม
เคลือบเกิดเป็ นชัน้ Silicon oxide ป้องกันการสัมผัสกัน
โดยตรงระหว่ า งผิว คู่ส มั ผัส จึง ส่ง ผลให้ค่ า สัม ประสิท ธิ ์
ความเสียดทานต่ากว่าฟิลม์ ทีไ่ ม่ผ่านการอบ [4]
นอกจากนัน้ พบว่า เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงอัตราส่วน
จาก 2:1, 1:2, 1:4 จะทาให้ค่าสัมประสิทธิความเสี
ยดทาน
์
สูงขึน้ เหมือนกันกับฟิ ล์มเคลือบที่ไม่ผ่านการอบ นัน่ คือ
เมื่อปริมาณของ silicon เป็ นส่วนผสมมากขึ้น ทาให้ค่า
สัมประสิทธิความเสี
ยดทานสูงขึ้น ทัง้ นี้อาจจะเนื่องจาก
์
การเพิ่ม ธาตุ silicon เข้า ไปในฟิ ล์ม ที่ม ากขึ้น จะท าให้
ปริมาณ carbon ลดน้อยลง จึงน่ าจะทาให้ฟิล์มเคลือบมี
ความแข็งน้ อยลง จนส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิค์ วามเสียด
ทานมีค่าสูงขึน้ ส่วนฟิลม์ เคลือบ DLC นัน้ พบว่าเกิดความ
เสียหายของฟิลม์ ไปแล้วโดยดูได้จากค่า Relative atomic
789

4. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองสรุปได้ว่า ธาตุ silicon มีอทิ ธิพล
ต่อสมบัติทางไตรบอโลยีของฟิ ล์มเคลือบ DLC ทีถ่ ูกอบ
ภายใต้ อุ ณ หภู มิสู ง และไม่ ถู ก อบ โดยจะพบว่ า ฟิ ล์ ม
เค ลื อ บ DLC ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ติ ม ธา ตุ silicon จะ เกิ ด กา ร
เปลี่ย นแปลงและสูญ เสีย โครงสร้า งที่อุ ณ หภู มิก ารอบ
มากกว่ า 400°C และเมื่อ เติม ธาตุ silicon ที่อ ัต ราส่ว น
2:1 โดยมีปริมาณ silicon เท่ากับ 30.97at.%Si จะส่งผล
ให้ค่ า สัม ประสิท ธิค์ วามเสีย ดทานต่ า ที่สุ ด เท่ า กับ 0.05
และสามารถทนอุณหภูมกิ ารอบได้ถึง 600°C โดยมีค่า
สัมประสิทธิความเสี
ยดทานต่าทีส่ ดุ เท่ากับ 0.02
์
กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผู้ วิจ ัย ขอขอบคุ ณ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรที ไ่ี ด้สนับสนุ นงบประมาณสาหรับการ
ดาเนินงานวิจยั ซึ่งเป็ นทุนวิจยั หมวดเงินอุดหนุ นทีไ่ ด้รบั
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บทคัดย่อ
หญ้าเพ็ก (Vietnamosasa Pusilla, VP) เป็ นไม้พุ่มคล้ายพืชตระกูลไผ่ มีการขยายพันธ์ได้เองและรวดเร็ว
มาก เป็ นวัชพืชทีก่ าจัดยากเนื่องจากมีความเหนียวสูง ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มุ่งเน้นทีจ่ ะนาวัชพืชทีเ่ ป็ นปญั หาของ
เกษตรกรมาก่อให้เกิดมูลมาค่าเพิม่ โดยการนามาพัฒนาเป็ นแผ่นอัดเชิงประกอบกับพอลิเอทิลนี ชนิดความหนาแน่น
สูง (High Density Polyethylene, HDPE) สาหรับนาไปประยุกต์ใช้ในงานตกแต่งภายในนัน้ ใบหญ้าเพ็ก นัน้ จะถูก
ตัดให้เล็กหลังจากนัน้ นาไปแช่ให้สารละลายกรดไฮโดรคลอลิก ความเข้มข้น 5% w/w เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
แล้ว
นาไปแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 5%w/w เป็ นเวลา 10 ชัวโมง
่
หลังจากนัน้ ล้างเส้นใยที่
สกัดได้ดว้ ยน้ ากลันจนมี
่
ค่า pH 7 อบไล่ความชืน้ ทีอ่ ุณหภูมิ 60 C 24 ชัวโมง
่
แล้วนาเส้นใยทีไ่ ด้ไปบดและร่อน
แยกขนาด นาเส้นใยทีไ่ ด้ไปผสมกับพอลิเอทิลนี ชนิดความหนาแน่ นสูงด้วยเครื่องผสมแบบสองลูกกลิง้ (Two roll
mill) และขึน้ รูปชิน้ งานด้วยเครื่องอัดเบ้าแบบไฮดรอลิคทีค่ วามดัน 250 MPa อุณหภูมิ 190 °C เพื่อศึกษาผลของ
ปริมาณเส้นใยเพ็กต่อสมบัตเิ ชิงกลของแผ่นอัดทีข่ น้ึ รูปได้ แผ่นอัดเชิงประกอบจึงถูกขึน้ รูปทีป่ ริมาณของเส้นใย
เพ็กต่าง ๆ คือ 0, 1, 5 และ 10 %w/w แผ่นอัดทีข่ น้ึ รูปได้แสดงนัน้ มีลกั ษณะลวดลายคล้ายแผ่นหินอ่อน มีสเี ขียว
สวยงาม และเมื่อนาชิน้ งานมาทดสอบสมบัตเิ ชิงกล พบว่าสมบัตกิ ารทนต่อแรงดึงนัน้ สูงขึน้ เมื่อเพิม่ ปริมาณของเส้น
ใยเพ็กลงไป เนื่องจากเส้นใยเพ็กนัน้ เข้าไปเสริมแรงให้กบั พอลิเอทิลนี ชนิดความหนาแน่นสูง
คาหลัก พอลิเอทิลนี ชนิดความหนาแน่นสูง; เส้นใยเพ็ก; เครื่องผสมแบบสองลูกกลิง้ ; เครื่องอัดเบ้าแบบไฮดรอลิค
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The vietnamosasa pusilla, VP is one of a herbicide plant which has high growth rate and
thoughness thus it is the major problem for farmer. To increase the useless VP benefit, high density
polyethylene/ vietnamosasa pusilla (HDPE/VP) composite was prepared for decoration applications in this
research work. VP leaf was first immersed in 5%w/w of HCL solution for 24 hr and then was immersed in
5%w/w of NaOH solution for 10 hr. The extract fiber was dried in oven at 60 C for 24 hr. Dry extracted
VP fiber was grinded and sieved. VP fiber mix with HDPE by two roll mill. The HDPE/VP composite was
fabricated by compression molding at 250 MPa and 190 C. To investigate the effect of amount of VP on
mechanical and physical properties of composite, HDPE/VP composites at various amount of VP (0, 1, 5
and 10 %w/w) were prepared. The green marble like HDPE/VP composite was produced for decoration
application. The tensile strength increase with increasing amount of VP fiber because VP fiber act as
filler in composite system.
Keywords: high density polyethylene; vietnamosasa pusilla fiber; two roll mill; compression molding
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1. บทนา
ห ญ้ า เ พ็ ก มี ชื่ อ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
(Vietnamosasa Pusilla, VP) มีลกั ษณะทัวไปเป็
่
นไม้พุ่ม
คล้ายพืชตระกูลไผ่ ส่วนมากจะพบหญ้าเพ็กขึน้ ในที่ดอน
และในพื้น ที่ร่มภายในป่าโปร่ง หญ้าเพ็กมีสมบัติทนต่ อ
สภาพแห้งแล้งและการถูกไฟเผา มีการขยายพันธ์ได้เอง
และรวดเร็วมากแต่หญ้าชนิดนี้จะเหี่ยวเฉาได้ง่าย[1] ใน
งานเกษตรกรรมหญ้าเพ็กเป็ นวัชพืชที่ทนต่อสภาพแห้ง
แล้งได้ดีมากและไม่สามารถนามาใช้เป็ นอาหารสัตว์ได้
เนื่องจากมีความแข็งและความเหนียวสูงเกิน ดังนัน้ จึง
เป็ นพืชทีเ่ หมาะสมกับการนามาพัฒนาเพิม่ มูลค่าโดยการ
นาวัชพืชที่เป็ นศัตรูสาหรับเกษตรกรรม โดยนามาเพิ่ม
มูลค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู ทีส่ ดุ
ในป จั จุ บ ั น พลาสติ ก เข้ า มี บ ทบาทมากใน
ชีวติ ประจาวัน เนื่องจากคุณสมบัตขิ องพลาสติกนัน้ ดีกว่า
วัสดุชนิดอื่น ๆ เช่น เหล็ก ไม้ ด้วยคุณสมบัติท่โี ดดเด่ น
ของพลาสติกทาให้มกี ารต้องการเพิม่ มากขึน้ จึงทาให้มี
การแข่ ง ขัน ในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละท าการเพิ่ ม
คุณสมบัตติ ่างๆในพลาสติกเพื่อนาไปใช้ให้เหมาะสมกับ
งานมากที่สุ ด [1] โดยวิธีท่ีเ ราเลือ กใช้ ใ นการปรับ ปรุ ง
คุณสมบัติของพลาสติกให้ดีขน้ึ คือ การนาพลาสติกผสม
กับเส้นใยธรรมชาติ เช่น กากมะพร้าว, ฟางข้าว , กาก
กาแฟ หรือเส้นใยกล้วย [2-4] ในพลาสติก พบว่าเมื่อเติม
สมบัตเิ ชิงกลดีขน้ึ กว่าในระบบทีไ่ ม่ได้เติมสารเติมแต่งเข้า
ไป อีกทัง้ ยังใช้วตั ถุ ดิบ จากธรรมชาติลงไปในพลาสติก
เพิม่ มูลค่าทางด้านสิง่ แวดล้อมในผลิตภัณฑ์อกี ด้วย
ในงานวิจ ัย นี้ ส นใจที่จ ะเพิ่ม ประสิท ธิภ าพกับ
พลาสติ ก พอลิเ อทิลี น ชนิ ด ความหนาแน่ น สู ง (High
Density Polyethylene, HDPE)ซึ่งเป็ น พลาสติกที่มี
ปริมาณการใช้มากในประเทศไทย เพื่อศึกษาความเป็ นไป
ได้ ใ นการขึ้น รู ป ส าหรับ น าไปพัฒ นาเป็ น วัส ดุ ต กแต่ ง
ภายใน และศึกษาผลของสัดส่วนของเส้นใยเพ็กต่อสมบัติ
เชิงกล โดยงานวิจยั นี้จะศึกษาผลของสัดส่วนเส้นใยเพ็ก
ในวัสดุเชิงประกอบต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ
ทีข่ น้ึ รูปได้ทม่ี สี มบัตเิ ชิงกลสูงและนาไปใช้เป็ นวัสดุตกแต่ง
ภายใน

ในการเตรียมเส้นใยเพ็กจะต้องทาการริดใบเพ็กออก
จากกิง่ ต้นเพ็ก จากนัน้ ทาการตัดเป็ นชิ้นเล็กๆจากนัดนา
ใบที่ตัด แล้ว น ามาแช่ ใ นสารละลายกรดไฮโดรคลอลิก
ความเข้มข้น 5% w/w เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
และนาไปแช่
ในสารละลายโซเดียม ไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้ม ข้น
5%w/w เป็ นเวลา 10 ชัวโมง
่
จากนัน้ ทาการล้างเส้นใย
เพ็กจนมีค่า pH เป็ น 7 แล้วนาเข้าตู้อบเพื่อทาการไล่
ความชื้นออกจากเส้นใยทีอ่ ุณหภูมิ 60 ๐C เป็ นเวลา 24
ชัวโมง
่
นาเส้นใยทีไ่ ด้จากการอบไปบดและร่อนแยกขนาด

รูปที่ 1 (a.) ใบเพ็ก (b.) เส้นใยเพ็ก

2.2 ขัน้ ตอนการผสมและขึน้ รูป
นาเม็ดพอลิเอทิลนี ชนิดความหนาแน่ นสูงผสมกับเส้น
ใยเพ็กตามปริมาณดังนี้ คือ 0, 1 , 5 และ 10 %w/w
(HDPE, HDPE:VP 1%, HDPE:VP 5%, และ HDPE:VP
10% ตามลาดับ) ทาการผสมด้วยเครื่องผสมแบบสอง
ลูกกลิ้ง (Two roll mill) หลังจากที้ผสมจนเข้ากันแล้ว
น าไปขึ้น เป็ นแผ่ น โดยเครื่ อ งอัด เบ้ า แบบไฮดรอลิ ค
(Compression molding) ทีค่ วามดัน 250 MPa อุณหภูมิ
190 °C เป็ นเวลา 7 นาที แล้วทาการลดอุณหภูมขิ องชิน้
ด้วยการหล่อเย็น หลังจากนัน้ นาชิ้นงานที่ได้ไปทาการ
ทดสอบคุณสมบัติเชิงกลหลังจากนั้นนาชิ้นงานที่ได้ไปทา
การทดสอบคุณสมบัติเชิงกล
2.3 ทดสอบสมบัติการทนแรงดึง (Tensile strength)
ทดสอบหาความสามรถในการทนแรงดึงของพลาสติก
ด้วยวิธกี ารทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D638 ในการ
ทดสอบชิน้ งานทีใ่ ช้ในจะต้องมีขนาด ของชิน้ งานตามรูปที่
2

2. วิ ธีการดาเนิ นการทดลอง
2.1 ขัน้ ตอนการเตรียมเส้นใยเพ็ก
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของวัสดุ
วัสดุเชิง ลักษณะทางภาย
รู ปภาพ
ประกอบ
ภาพ
HDPE

แข็งเหนียว สี
ขาว

HDPE:V
P 1%

แข็งเหนียว ยังสี
ขาวปนเป็ นลาย
คล้ายหิ นอ่อน

HDPE:V
P 5%

แข็ง สี น้ าตาล

HDPE:V
P 10%

แข็ง สี น้ าตาล
เข้มมาก

รูปที่ 1 การทดสอบสมบัตกิ ารทนแรงดึง (Tensile strength)

รู ปที่ 2 ขนาดของชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบการทนแรงดึง

2.4 ทดสอบความแข็ง (Hardness)
ทดสอบความสามารถของแผ่ นอัดพอลิเอทิลีน ชนิ ด
ความหนาแน่นสูงผสมเส้นใยเพ็ก ด้วยวิธกี ารทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D2240 Shore D

3.2 ผลของปริ มาณเส้นใยเพ็กต่อสมบัติเชิ งกลของ
วัสดุเชิ งประกอบ
เพื่อศึกษาผลของปริมาณเส้นใยเพ็กต่อสมบัตเิ ชิงกล
ของวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลนี ชนิดความหนาแน่ นสูงรี
ไซเคิลและเส้นใยเพ็ก วัสดุเชิงประกอบที่ขน้ึ รูปได้ถูก
นามาทดสอบสมบัตเิ ชิงกลได้แก่ การทดสอบการทนแรง
ดึง และทดสอบความแข็ง และมอดูลสั ของยังก์ ดังแสดง
ในตารางที่ 2

รูปที่ 3 การทดสอบความแข็ง (Hardness)

3. ผลและวิ เคราะห์ผล
3.1 ลักษณะทางกายภาพของชิ้ นงานที่ขนึ้ รูปได้
เนื่ อ งจากงานวิจ ัย นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ท่ีจ ะขึ้น รู ป
วัสดุเชิงประกอบระหว่างพลาสติกรีไซเคิลและเส้นใยเพ็ก
สาหรับใช้ในงานตกแต่งภายใน ดังนัน้ หลังจากทาการขึน้
รูปแล้ววัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลนี ชนิดความหนาแน่ น
สูงชนิดรีไซเคิลและเส้นใยเพ็ก ทีป่ ริมาณเส้นใยเพ็กต่างๆ
ถูกศึกษาลักษณะทางกายภาพดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 2 สมบัตเิ ชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ
ความทน
มอดูลสั
การยืดตัว
วัสดุ
แรงดึง
ของยัง
ณ จุดขาด
(MPa)
(MPa)
(%)
HDPE:VP
1%
HDPE:VP
5%
HDPE:VP
10%

27.46

1361.95±121 10.6±1.51

26.68

1361.86±120 10.2±1.08

62.5
62.0

27.76
26.69

1491.62±106
1656.34±114

7.9±1.03

61.5

Shore D

HDPE

ผลการทดสอบความสามารถของแผ่ น อัด พอลิเ อ
ทิลนี ชนิดความหนาแน่ นสูงผสมเส้นใยเพ็กทีม่ ปี ริมาณ 0,
1 , 5 และ 10 %w/w ตามลาดับ ทีแ่ สดงในรูปที่ 4 จะเห็น
ว่ า ความความแข็ง แรงของวัส ดุ ท่ี ผ สมเส้ น ใยเพ็ก ใน
ปริมาณทีม่ ากขึน้ ทาให้ความค่าแข็งแรงทีช่ ้นิ งานเพิม่ ขึน้
ด้วย

8.0±1.02

61.0
60.5
60.0
59.5
59.0

3.2.1 ผลการทดสอบแรงดึงของวัสดุเชิ งประกอบพอ
ลิ เอทิ ลีนชนิ ดความหนาแน่ นสูงรีไซเคิ ลผสมเส้นใย
เพ็ก
ผลจากการทดลองจากที่พอลิเอทิลนี ชนิดความ
หนาแน่ นสูงผสมเส้นใยเพ็ก ในการทดลองได้ทาการเติม
เส้นใยเพ็กเพ็กในการเสริมแรงของวัสดุ คือ 0, 1 , 5 และ
10 %w/w ผลจากการทดลองพบว่าค่ามอดูลสั ของยัง
(Young's Modulus) ของวัสดุทผ่ี สมเส้นใยเพ็ก 0, 1 , 5
และ 10 %w/w มีค่า 1361, 1361, 1491 และ1656 MPa
ตามลาดับ ซึง่ จากค่าทีไ่ ด้สามารถบอกได้ว่าเมื่อเติมเส้น
ใยเพ็กในปริมาณทีม่ ากขึน้ จะทาให้ความแข็งแรงของวัสดุ
ที่ผสมเส้นใยเพ็กมีความแข็งแรงมากขึน้ แต่ เปอร์เซ็นต์
การยืดตัว ณ จุดขาด (% Elongation at break) มีค่า
ลดลง เนื่องจากเนื่องจากการกระจายตัวของเส้นใยในพอ
ลิเมอร์ เนื้อหลักของวัสดุคอมมีค่าลดลง อาจเนื่องมาจาก
ปริมาณเส้นใยเพ็กเป็ นตัวทีม่ ผี ลทาให้การผสมกันระหว่าง
เส้นใยเพ็กกับพลาสติกถ้ามีปริมาณเส้นใยมากเกินไปจะ
ทาให้เกิดการขัดขวางของเส้นใยในเมทริกซ์พอลิเมอร์ จึง
ทาให้วสั ดุคอมโพสิททีท่ าการผสมเส้นใยเพ็กสามารถยืด
ตัวได้น้อยจึงทาให้เกิดการแตกหักได้ง่าย
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงและปริมาณเส้นใยเพ็ก

4. บทสรุป
จากการศึกษาพบว่าแผ่นอัดพอลิเอทิลนี ชนิดความ
หนาแน่นสูงผสมเส้นใยเพ็ก ทีไ่ ด้ทาการเตรียมในปริมาณ
0, 1 , 5 และ 10 %w/w ซึง่ ในปริมาณทีเ่ ติมเส้นใยเพ็ก
10 %w/w พบว่าผลจากการทดสอบความแรงดึงของวัสดุ
คอมโพสิททีเ่ ตรียมได้มคี ่ามอดูลสั ของยังเพิม่ มากขึน้ และ
ผลของค่าการทดสอบความแข็งก็มีการเพิม่ ขึน้ ด้วย แต่
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด มีค่าลดลงอาจเป็ นเพราะ
เมื่อเติม่ ปริมาณเส้นใยลงไปมีก ารขัดขวางของเมตทริกซ์
เส้นใยในพอลิเมอร์จงึ ทาให้วสั ดุคอมโพสิทยืดตัวได้น้อย
ดังนัน้ แผ่นอัดจากพอลิเอทิลนี ชนิดความหนาแน่ นสูงและ
เส้ น ใยเพ็ก จึง เป็ น วัส ดุ อีก ทางเลือ กหนึ่ ง ส าหรับ วัส ดุ
ตกแต่งภายใน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน ทีส่ สี นั
สวยงาม มีส มบัติเ ชิง กลที่ดี โดยจะต้ อ งท าการศึก ษา
สมบัตกิ ารต้านเชือ้ แบคทีเรียในสภาวะชืน้ และ ประกอบ
เป็ นชิน้ งานตกแต่งภายในเพิม่ เติม
กิ ตติ กรรมประกาศ
ทางคณะผู้ วิ จ ัย ขอขอบคุ ณ กลุ่ ม วิจ ัย Advanced
Materials Research Group ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและ
โลหะการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี

3.2.2. ผลทดสอบความแข็งของวัสดุเชิ งประกอบพอลิ
เอทิ ลี น ชนิ ดความหนาแน่ น สู ง รี ไ ซเคิ ล ผสมเส้ นใย
เพ็ก
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การเปรียบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการเร่งปฏิ กิริยาของเปลือกหอยแครงและ
แคลเซียมคาร์บอเนตในการชุบแข็งมีดตัดอ้อยด้วยกระบวนการแพ็กคาร์บไู รซิ ง
The Efficient Comparison of Blood Cockle Shell and Calcium Carbonate as
Energizer on Hardening of Sugarcane Cutting Knife in the Pack Carburizing
Process
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกริ ยิ าระหว่างเปลือกหอยแครงและ
แคลเซียมคาร์บอเนตในการเพิม่ ปริมาณคาร์บอนที่ผวิ ของมีดตัดอ้อยที่ชุบแข็งด้วยกระบวนการแพ็กคาร์บูไรซิง
โดยทาการเปรียบเทียบกับมีดตัดอ้อยที่ตีและชุบแข็งจากเหล็กใบเลื่อยที่มจี าหน่ ายอยู่ในท้องตลาด การทดลอง
ดาเนินการโดยนาเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า AISI 1010 มาตีขน้ึ รูปเป็ นมีดตัดอ้อยแล้วนาไปทาการเพิม่ คาร์บอนทีผ่ วิ
ด้วยสารแพ็กคาร์บไู รซิงทีใ่ ช้แคลเซียมคาร์บอเนตและเปลือกหอยแครงเป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าผสม 20% โดยน้ าหนัก
จากนัน้ ทาการอบเพิม่ คาร์บอนทีอ่ ุณหภูมิ/900°C ด้วยเวลา 30,/60 และ/90 นาที/ปล่อยให้เย็นตัวในอากาศแล้ว
นาไปชุบแข็งโดยใช้อุณหภูมอิ อสเทไนไทซิง 780°C เวลาอบแช่ 15 นาที จุ่มชุบในน้ าเย็นและทาเทมเปอร์ท่ี
อุณหภูมิ 180°C ใช้เวลา 1 ชัวโมง/จากนั
่
น้ นาชิน้ ทดสอบมาตรวจสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์สและโครงสร้าง
จุลภาค จากผลการทดลองทาให้ทราบว่า CaCO3 ให้ค่าความแข็งสูงกว่าเปลือกหอยแครง แต่ท่เี วลา 90 นาที
เปลือกหอยแครงให้ความแข็งที่ใกล้เคียงกับเหล็กใบเลื่อยมากกว่า CaCO3 แสดงว่ าเปลือกหอยแครงสามารถ
นามาใช้เป็ นสารเร่งปฏิกริ ยิ าทีใ่ ช้ในการชุบแข็งมีดทางการเกษตรได้
คาหลัก เปลือกหอยแครง แคลเซียมคาร์บอเนต มีดตัดอ้อย เหล็กใบเลื่อย แพ็กคาร์บไู รซิง
Abstract
The purpose of this research is to compare the efficiency of two energizers, blood cockle shell
and calcium carbonate in increasing carbon content on surface of a harden sugarcane cutting knife by
pack carburizing process. The mechanical properties of the knife were compared to those the sugarcane
cutting knife that made from saw blade steel. The experiment was conducted by forging the knife made
of low carbon steel grade AISI 1010. The knife was pack carburized by using blood cockle shell and
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calcium carbonate as the energizers with the percentage of 20% by weight. The carburizing temperature
of 900°C with the carburizing time of 30, 60 and 90 minutes was used in the experiment and the knife
was cooled by air. The knife was then austenitized at 780°C for 15 minutes and quenched into water.
Also, the specimens from the knife were tempered at temperature of 180°C for 1 hour. The specimens
were carried out by Micro-Vickers hardness testing and the microstructure inspection. The results of the
experiment showed that the calcium carbonate had hardness values more than blood cockle shell but the
knife with the blood cockle shell as the energizer were found higher than those of the calcium carbonate
and nearly the hardness of saw blade steel. This means that the blood cockle shell can be use as the
energizer for hardening the agricultural knives in pack carburizing process.
Keywords: blood cockle shell, calcium carbonate, sugarcane cutting knife, saw blade steel, pack
carburizing
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1. บทนา
มีดตัดอ้อยเป็ นงานหัตถกรรมพื้นบ้านของชุมชนที่ตี
ขึน้ มาใช้สบื ทอดมาแต่บรรพบุรุษ โดยทัวไปแล้
่
ว เหล็กที่
นิยมใช้ในการตีมดี ชนิดนี้คอื เหล็กใบเลื่อยซึ่งจะให้ความ
แข็งภายหลังการชุบแข็งทีด่ ี ในอุตสาหกรรมการผลิตงาน
ทางด้ า นโลหะ การชุ บ แข็ ง ที่ ผิ ว ด้ ว ยกรรมวิ ธี Pack
Carburizing เป็ นหนึ่งในวิธที น่ี ิยม เพราะไม่ยุ่งยากและใช้
ต้นทุนต่า วิธกี ารนี้สามารถทาให้เหล็กมีความแข็งเพิม่ ขึน้
โดยอาศัยการเพิม่ คาร์บอนที่ผวิ โดยใช้ถ่านผสมกับสาร
เร่ ง ปฏิกิ ริย าแล้ ว น าไปท าการชุ บ แข็ง ต่ อ ไป สารเร่ ง
ปฏิ กิ ริ ย าที่ ช่ ว ยให้ เ กิ ด การแตกตั ว ของคาร์ บ อนเป็ น
สารประกอบคาร์บอเนต ได้แก่ BaCO3, Na2CO3, และ
CaCO3 สารประกอบคาร์บอเนตเหล่านี้เมื่อถูกความร้อน
จะเกิดการแตกตัวได้แก๊ส CO2 ดังปฏิกริ ยิ า
BaCO3  BaO + CO2
Na2CO3  Na2O + CO2
CaCO3  CaO + CO2
จากนัน้ CO2 จะรวมตัวกับคาร์บอนในถ่านทาให้ได้
แก๊ส CO แก๊ส CO ทีเ่ กิดขึน้ สัมผัสกับผิวเหล็กแล้วแตก
ตัวให้อะตอมของคาร์บอนและแพร่เข้าไปในเนื้อเหล็กทา
ให้ปริมาณคาร์บอนเพิม่ ขึน้ ปฏิกริ ยิ าจะเกิดอย่ างต่อเนื่อง
[1-3] ดังนี้
3Fe + 2CO  Fe3C + CO2
หรือ 3Fe + 2CO  3Fe + C(ละลายในออสเทไนต์) + CO2
การแพร่ข องคาร์บ อนเข้าไปในเนื้อ เหล็ก ขึ้น อยู่ก ับ
อุณหภูมิ เวลา ชนิดและปริมาณของสารเร่งปฏิกริ ยิ า จาก
การศึ ก ษารายงานการวิ จ ั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเพิ่ ม
คาร์บอนที่ผวิ ที่ผ่านมา [4-6] เป็ นการผสมสารแพ็กคาร์บู
ไรซิงระหว่างถ่านไม้และถ่านโค้กกับสารเร่งปฏิกริ ยิ าชนิด
ต่ า งๆ เข้า ด้ว ยกัน ในปริม าณที่ต่ า งกัน ท าให้ไ ม่ ท ราบ
ประสิทธิภาพของสารเร่งแต่ละชนิดว่ามีความแตกต่างกัน
มากน้อยเพียงใด ณรงค์ศกั ดิ ์ ธรรมโชติ และคณะ [7-8]
ได้ทาการเปรียบเทีย บความสามารถในการเร่งปฏิกริ ยิ า
ของสารแคลเซียมคาร์บอเนตและหินปูนในการชุบแข็งมีด
ตัด อ้อ ย สรุ ป ผลออกมาว่ า สารแคลเซีย มคาร์บ อเนตมี
ความสามารถในการเร่งปฏิกริ ยิ าทีด่ กี ว่าหินปูนและหินปูน
สามารถนามาใช้เป็ นสารเร่งปฏิกริ ยิ าในกรรมวิธแี พ็กคาร์
บูไรซิงซึง่ ใช้ในการชุบแข็งมีดได้ เพราะหินปูนมีแคลเซียม

คาร์บอเนตเป็ นส่วนประกอบโดยมีปริมาณทีแ่ ตกต่างกัน
ตามชนิดของหินปูน หากเป็ นหินปูน (Limestone) จะมี
ปริมาณ CaCO3 อยู่ระหว่าง 80-98% แต่ถ้าเป็ นหินปูน
ชนิด Dolomitic limestone จะมีปริมาณ CaCO3 ระหว่าง
42.8-57% [9] สาหรับเปลือกหอยแครงนัน้ มีสารประกอบ
คาร์บอเนต (CaCO3) ชนิด Aragonite ซึง่ เป็ นโครงสร้าง
ผลึกชนิดหนึ่งของแคลเซียมคาร์บอเนตทีม่ คี วามหนาแน่น
และความแข็งทีส่ งู เป็ นส่วนผสมหลัก [10] จึงมีความน่ าจะ
เป็ นทีจ่ ะนามาเป็ นสารเร่งปฏิกริ ยิ าได้
ดั ง นั ้น งานวิ จ ั ย นี้ จึ ง มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ท าการ
เปรียบเทียบประสิทธิภ าพของการเร่งปฏิกริ ยิ าของแคล
เซีย่ มคาร์บอเนตกับเปลือกหอยแครงในการเพิม่ คาร์บอน
ทีผ่ วิ ของมีดตัดอ้อยทีช่ ุบแข็งด้วยกระบวนการแพ็กคาร์บู
ไรซิง เปรียบเทียบกับมีดตัดอ้อยทีต่ แี ละชุบแข็งจากเหล็ก
ใบเลื่อยทีม่ จี าหน่ายในท้องตลาด เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ชุ บ แข็ง มีด ให้มีค วามแข็ง เป็ น ทางเลือ กในการผลิต มีด
ทางการเกษตรได้อกี ทางหนึ่ง
2. วิ ธีการทดลอง
2.1 ข้อกาหนดการทดลอง
- สารเพิม่ คาร์บอนใช้ถ่านไม้ยคู าลิปตัส
- สารเร่ ง ปฏิกิริย าใช้ CaCO3 และเปลือ ก
หอยแครงบดละเอียดผสม 20% โดยน้าหนัก
- ชิน้ ทดสอบใช้เหล็กกล้าคาร์บอนต่า AISI 1010
- อุณหภูมกิ ารเพิม่ คาร์บอนทีผ่ วิ 900°C ± 10°C
- เวลาการเพิม่ คาร์บอนที่ผวิ 30, 60 และ 90
นาที (เตาอบยีห่ อ้ MODUTEMP รุ่น WW51A)
- ชุบแข็งโดยใช้อุณหภูมอิ อสเทไนไทซิง 780°C
เวลา 15 นาที ทาเทมเปอร์ทอ่ี ุณหภูมิ 180°C เวลา 1
ชัวโมง
่
- ทดสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์ส (เครื่อง
ทดสอบยีห่ อ้ Matsuzawa รุ่น MHT2)
- ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคภาพขาวดาด้วย
กล้องจุลทรรศน์ (ยีห่ อ้ OLYMPUS รุ่น BX60M)
2.2 การดาเนิ นการทดลอง
ชิ้นทดสอบที่ศึกษาเป็ นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ าเกรด
AISI 1010 นามาทาการตีขน้ึ รูปมีดตัดอ้อยทีม่ รี ูปร่างและ
ขนาดตามที่จาหน่ ายในท้องตลาดและตัดมาเพียงส่วนที่
เป็ นตัวมีดทีใ่ ช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 1
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การเตรีย มสารแพ็กคาร์บูไรซิง ดาเนิ นการโดยน า
ถ่านไม้ยคู าลิปตัสมาทาการบดและร่อนด้วยตะแกรงให้ได้
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2 มิลลิเมตร จากนัน้ ผสม
กับ ผงสารเร่ ง ปฏิกิริย า CaCO3 และเปลือ กหอยแครง
บดละเอียด โดยใช้ปริมาณสารเร่งปฏิกริ ยิ า 20% โดย
น้าหนัก

การทดสอบความแข็งกาหนดบริเวณในการวัด ดัง
แสดงในรูปที่ 3 คือ ตาแหน่ งแรกของการวัดห่างจากคม
ของชิ้นงานเข้ามา 0.1 มิลลิเมตร ตาแหน่ งถัดมาแต่ละ
ตาแหน่งห่างกัน 0.5 มิลลิเมตร ตามลาดับ

รูปที่ 1 ลักษณะมีดตัดอ้อยช่วงตัวมีด

รูปที่ 3 ตาแหน่งการวัดความแข็ง
3. ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
3.1 การเปรียบเทียบความแข็ง
การเปรียบเทียบความแข็งของคมมีดทีเ่ พิม่ คาร์บอน
โดยใช้ถ่านผสมกับ CaCO3 และเปลือกหอยแครงแสดงใน
รูปที่ 4 จะเห็นได้ว่าค่าความแข็งของเวลาการอบเพิ่ม
คาร์บอนที่ 30 นาทีนัน้ ยังต่ ากว่า มีดที่ทาจากเหล็กใบ
เลื่อยทีม่ จี าหน่ายอยู่ในท้องตลาดอย่างมาก เมื่อเวลาเพิม่
เป็ น 60 นาที ค่าความแข็งทีบ่ ริเวณคมมีดจะสูงขึน้ ทัง้ นี้
เนื่องจากบริเวณคมมีดมีความบางปริมาณคาร์บอนจึงเข้า
ได้มาก อย่างไรก็ตามค่าความแข็งสูงนัน้ เข้าไปได้เพียง
0.5 มิลลิเมตรเท่านัน้ สาหรับทีเ่ วลา 90 นาที ค่าความ
แข็งทีบ่ ริเวณคมมีดจะสูงขึน้ อย่างมากและความแข็งของ
สารเร่งทีเ่ ป็ นเปลือกหอยแครงนัน้ มีค่าสูงกว่าสาร CaCO3
โดยค่ า ความแข็ ง ที่ สู ง กว่ า เหล็ ก ใบเลื่ อ ยอยู่ ที่ 1.5
มิลลิเมตร จากข้อมูลเบือ้ งต้นจะเห็นได้ว่าเวลามีผลต่อการ
เพิม่ คาร์บอนโดยเวลาการอบเพิม่ คาร์บอนเพิม่ ขึน้ ทาให้
ค่าความแข็งทีส่ งู ขึน้

การแพ็กคาร์บไู รซิงทาโดยนาชิน้ ทดสอบบรรจุลงใน
กล่องเหล็ก ดังแสดงในรูปที่ 2 (ก) แล้วเติมสารแพ็กคาร์บู
ไรซิง(ถ่านไม้ยูคาลิปตัสผสมกับเร่งปฏิกริ ยิ า)ที่เตรียมไว้
จนเต็มกล่องเหล็ก โดยความหนาของสารแพ็กคาร์บูไรซิง
จากผิว กล่ อ งด้า นในถึง ชิ้น ทดสอบจะต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า
1 นิ้ว จากนัน้ กดอัดสารเร่งให้แน่ น ปิ ดฝากล่องแล้วใช้ดนิ
เหนียวเคลือบด้านบนฝาปิ ด ดังแสดงในรูป ที่ 2 (ข) แล้ว
นาเข้าเตาอบให้ความร้อนและเวลาตามทีก่ าหนด จากนัน้
นากล่ อ งเหล็กบรรจุ ช้ิน ทดสอบออกจากเตาแล้ว น าชิ้น
ทดสอบออกจากกล่องเหล็กเพื่อให้เย็นตัวในอากาศ
การชุบแข็งและทาเทมเปอร์ทาโดยนาชิน้ ทดสอบที่
ผ่ า นการเพิ่ ม คาร์ บ อนที่ ผิ ว มาท าการชุ บ แข็ง โดยใช้
อุณหภูมอิ อสเทไนไทซิง 780°C เวลาอบแช่ 15 นาที จุ่ม
ชุบในน้ าเย็นและทาเทมเปอร์ทอ่ี ุณหภูมิ 180°C เวลาอบ
แช่ 1 ชัวโมง
่
เมื่อได้เวลาแล้วนาชิน้ ทดสอบออกจากเตา
แล้วปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ

(ก)
(ข)
รูปที่ 2 (ก) บรรจุชน้ิ ทดสอบในกล่องเหล็ก (ข) เคลือบดินเหนียวที่
ฝากล่อง
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โครงสร้า งจุ ลภาคของมีดที่ชุบ แข็ง แสดงในรูปที่ 5
โดยภาพโครงสร้างทีน่ ามาแสดงนี้ถ่ายทีต่ าแหน่ งห่างจาก
คมมีดเข้ามา 0.1, 1.5 และ 3.0 มิลลิเมตร จะเห็นได้ว่า
โครงสร้างทีค่ วามลึก 0.1 มิลลิเมตร ของชิน้ งานทีผ่ ่านการ
อบเพิ่มคาร์บอนโดยใช้สานเร่ง 2 ชนิ ดจะมีเมทริก ซ์
เป็ นมาร์เทนไซต์และมีคาร์ไบด์กระจายอยู่ทวไป
ั ่ ทาให้ท่ี
ปลายมี ด มี ค่ า ความแข็ ง สู ง ส าหรั บ ที่ ค วามลึ ก 1.5
มิลลิเมตรชิน้ งานทีใ่ ช้สารเร่งปฏิกริ ยิ าทัง้ 2 ชนิดเมทริกซ์
ยังคงเป็ นมาร์เทนไซต์แต่มเี ฟอร์ไรต์ปะปนอยู่จงึ ทาให้ค่า
ความแข็งทีว่ ดั ได้นนั ้ ลดลง ส่วนมีดทีท่ าจากเหล็กใบเลื่อย
เมทริกซ์ประกอบด้วยมาร์เทนไซต์ทม่ี เี ฟอร์ไรต์ปะปนอยู่
เช่นกัน ส่วนทีค่ วามลึก 3.0 มิลลิเมตรนัน้ ชิน้ งานทีใ่ ช้สาร
เร่งปฏิกริ ยิ าทัง้ 2 ชนิดปริมาณคาร์บอนแพร่เข้าไปได้น้อย
ทาให้มโี ครงสร้างเฟอร์ไรต์อยู่มาก บริเวณนี้จงึ อ่อนตัวสูง
สาหรับเหล็กใบเลื่อยนัน้ จะมีโครงสร้างเฟอร์ไรต์อยู่มาก
เช่นกันทาให้ค่าความแข็งลดลง

(ก) เวลาการอบเพิม่ คาร์บอน 30 นาที

(ข) เวลาการอบเพิม่ คาร์บอน 60 นาที

(ค) เวลาการอบเพิม่ คาร์บอน 90 นาที

(ง) เปรียบเทียบค่าความแข็งของสารเร่งแต่ละชนิด
รูปที่ 4 ความแข็งทีค่ มมีดของเวลาการอบเพิม่ คาร์บอนต่าง ๆ

3.2 โครงสร้างจุลภาค
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200µm

รูปที่ 5 โครงสร้างจุลภาคของมีดตัดอ้อยทีต่ จี ากเหล็กใบเลือ่ ย
เวลาอบเพิ่มคาร์บอน

ชนิดสารเร่ง

30 นาที

60 นาที

90 นาที

แคลเซียม
คาร์บอเนต
200µm

200µm

200µm

200µm

200µm

200µm

เปลือกหอยแครง

รูปที่ 6 โครงสร้างจุลภาคของชิน้ ทดสอบทีผ่ ่านการอบเพิม่ คาร์บอนของสารเร่งชนิดต่างๆ

3.4 อภิ ปรายผล
หากใช้ความแข็งและความต้านทานแรงกระแทกของ
เหล็กใบเลื่อยเป็ นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเร่งปฏิกริ ิยาในการเพิ่มคาร์บอนระหว่าง CaCO3
และเปลือกหอยแครง จะเห็นได้ว่าเปลือกหอยแครงให้ผล
ของความแข็งที่น่าสนใจโดยที่ปลายมีความแข็งสูงและ
ค่อย ๆ ลดลงเมื่อความลึกเพิม่ ขึ้นส่วน CaCO3 นัน้ ค่า
ความแข็งที่ปลายจะสูงมากแต่ ความแข็งจะลดลงอย่า ง
มากเมื่อความลึกเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตามค่าความแข็งที่มี
ค่าสูงกว่าเหล็กใบเลื่อยมีความลึกประมาณ 1.5 มิลลิเมตร
เท่านัน้ ที่ความลึกมากกว่านี้ค่าความแข็งจะลดลงที่เป็ น
เช่นนี้เพราะเวลาในการอบเพิม่ คาร์บอนอาจน้อยเกินไป
เพราะเวลาทีเ่ พิม่ ขึน้ จะทาให้คาร์บอนสามารถแพร่เข้าไป

ในผิวเหล็กได้มากขึน้ เป็ นไปตามกฎของฟิ กส์ [11] ทีว่ ่า
การแพร่จะแปรผันตามความเข้มข้นของอะตอมและเวลา
ในการแพร่ ดังนัน้ เวลาในการอบเพิม่ คาร์บอนที่ 30, 60
และ 90 นาที จึงทาให้ค่าความแข็งของชิน้ งานเพิม่ ขึน้ ไป
ตามลาดับ
4. สรุป
เปลือกหอยแครงมีประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกริ ยิ า
ในการเพิม่ ปริมาณคาร์บอนทีผ่ วิ ของมีด ตัดอ้อยทีช่ ุบแข็ง
ด้วยกระบวนการแพ็กคาร์บูไรซิงที่สูงกว่าสารแคลเซียม
คาร์บอเนตเล็กน้อยแต่เมื่อระยะลึกมากขึ้นค่าความแข็ง
ยัง คงต่ า กว่ า มีด ที่ท าจากเหล็ก ใบเลื่อ ยที่มีจ าหน่ า ยใน
ท้องตลาด
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เวลาในการอบเพิ่มคาร์บอนที่สูง ขึ้น มีผลต่ อความ
แข็งและความลึกของชัน้ ผิวแข็งเพิม่ ขึน้ โดยเวลาในการ
อบเพิ่มคาร์บอนที่ผิวที่ให้ค่าความแข็งและชัน้ ผิวแข็ง ที่
สูงสุดคือ เวลา 90 นาที

[8] ณรงค์ศกั ดิ ์ ธรรมโชติ และคณะ, ผลของอุณหภูมแิ ละ
เวลาในการเพิม่ คาร์บอนทีผ่ วิ ต่อสมบัตทิ างกลของมีด
ตัดอ้อยทีช่ ุบแข็งด้วยกระบวนการแพ็กคาร์บไู รซิง,
การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 4 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, 2556
[9] Khorram F. et al., Limestone Chemical
Compositions Estimation Using Image
Processing and Pattern Recognition Techniques,
Journal of Mining & Environment, Vol.2 No.2,
2011
[10] Mohamed M. et al., Decomposition Study of
Calcium Carbonate in Cockle Shell, Journal of
Engineering Science and Technology, Vol. 7,
No.1., 2012
[11] Askeland D.R. and Phule P.P., The Science
and Engineering of Materials, Thomson
Brooks/Cole, 2003
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บทคัดย่อ
พอลิแลกติกแอซิด (Poly (Lactic acid), PLA) เป็ นพลาสติกทีย่ ่อยสลายได้ทางชีวภาพ สามารถผลิตจากกรดแลกติกซึง่
สังเคราะห์ได้จากวัตถุดบิ จากธรรมชาติได้แก่ มันสาปะหลัง อ้อย แต่พอลิแลกติกแอซิดมีปญั หาในการนามาใช้เป็ นฟิ ลม์
เนื่องจากมีความยืดหยุ่นต่า ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มุ่งเน้นทีจ่ ะปรับปรุงสมบัตคิ วามยืดหยุ่นของฟิ ลม์ พอลิแลกติกแอซิดโดย
ทาพอลิเมอร์ผสมกับเชลแลคซึง่ เป็ นสารสกัดจากคลังและเจลลาติ
่
นซึง่ สามารถสกัดจากโปรตีนธรรมชาติเพิม่ สมบัตคิ วาม
ยืดหยุ่นของฟิลม์ ทีข่ น้ึ รูปได้ โดยงานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาความน่ าจะเป็ นในการขึน้ รูปฟิ ลม์ พอลิเมอร์ผสมพอลิแลกติกแอซิด
เชลแลคและเจลลาติ น ที่ ส ัด ส่ ว นต่ า งๆ (ร้ อ ยละโดยน้ า หนั ก ของพอลิ แ ลคติ ก แอซิ ด :เจลลาติ น :เชลแลค คื อ
90:10:0 ,80:10:10 ,70:10:20 ,60:10:30 ,90:0:10 และ 70:20:10 สาหรับ PLA:GEL:SH 90:10:0, PLA:GEL:SH
80:10:10, PLA:GEL:SH 70:10:20, PLA:GEL:SH 60:10:30 และ PLA:GEL:SH 70:20:10 ตามลาดับ) ด้วยเทคนิคการ
ขึน้ รูปด้วยตัวทาละลาย (Solvent casting) พบว่าฟิ ล์มที่สามารถขึน้ รู ปได้นัน้ คือ ฟิ ล์มพอลิเมอร์ผสมที่อตั ราส่วน
70:20:10 ,60:10:30 ,70:10:20 ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นฟิ ลม์ เหนียว สีเหลืองส้มสวยงาม หลังจากนัน้ นาฟิ ลม์ พอลิเมอร์ผสมที่
ขึน้ รูปได้มาทดสอบสมบัตกิ ารทนต่อแรงดึง พบว่าเมื่อเพิม่ ปริมาณเชลแลคและเจลลาตินลงในพอลิเมอร์ผสมทาให้สมบัติ
การทนต่อแรงดึงเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ เป็ นการนาเสนอทางเลือกใหม่สาหรับฟิ ลม์ บรรจุภณ
ั ฑ์ทส่ี ามารถย่อย
สลายได้ทางชีวภาพและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม สามารถเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้าทีเ่ ป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ได้
คาสาคัญ เชลแลค ,พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ , พอลิแลกติกแอซิด, เจลลาติน, การขึน้ รูปด้วยทาละลาย
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Abstract
Poly (Lactic acid), PLA is one of biodegradable plastic which can produce from lactic acid. Lactic acid can be
synthesized from natural resources; cassava and sugar can. Despite the excellent properties of PLA, low
flexibility has limited the film applications of this material. To improve its flexibility, PLA was blended with
shellac and gelatin. Shellac is a natural, biodegradable resin from the female lac bug. Gelatin is extracted
from natural protein. In this research work, the possibility of PLA/Gelatin/Shellac blend film fabrication at
various amount of PLA, Shellac and Gelatin (%w/w of PLA: Gelatin: Shellac is 90:10:0, 80:10:10, 70:10:20,
60:10:30, 90:0:10 and 70:20:10 for PLA:GEL:SH 90:10:0, PLA:GEL:SH 80:10:10, PLA:GEL:SH 70:10:20,
PLA:GEL:SH 60:10:30and PLA:GEL:SH 70:20:10, respectively.) by solvent casting technique was studied.
Only PLA:GEL:SH 70:20:10 , PLA:GEL:SH 60:10:30 and PLA:GEL:SH 70:10:20 films can successfully
prepared. The blend films is yellow-orange like and tough film. The tensile strength of blend film increase
with increasing amount of shellac and gelatin. These blend films will be new class of green film without nontoxic substance which can degrade in composed environment. Moreover, the packaging that made from
these blend film will add high value to product too.
Keywords: Shellac, Biodegradable plastic, Poly(Lactic acid), Gelatin, Solvent Casting
พอลิแ ลกติก แอซิด จึง มีง านวิจ ัย มากมายที่พ ยายามจะ
1. บทนา
เพื่อเป็ นการเพิม่ มูลค่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ปรับ ปรุ งคุณสมบัติน้ี ด้วยการเติมสารที่ได้จากผลิตผล
ั ฑ์
ให้มคี วามสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากจะ ของปิ โตรเคมีจงึ ไม่เหมาะหากจะนามาทาเป็ นบรรจุภณ
พัฒ นาสิน ค้ า ให้ มีคุ ณ ภาพให้ไ ด้ ม าตรฐานสากล การ อาหาร[1][2]
เชลแลค (Shellac) เป็ น สารจากธรรมชาติใ น
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ทางด้านคุณภาพ รูปลักษณ์ ให้มคี วาม
โดดเด่ น น่ า สนใจ และไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ก็ เ ป็ น อี ก รูป แบบเรซิน หรือ สารคัด หลัง่ ที่ไ ด้จ ากแมลงที่เ รีย กว่ า
ทางเลือกสาคัญในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ โดยที่ “ครัง”่ หรือทีม่ ชี ่อื ทางวิทยาศาสตร์ว่า “Tachardialacca”
บรรจุภัณฑ์ท่จี ะนามาเป็ นจุดเด่นได้นัน้ ต้องมีความเป็ น ซึง่ พบมากในประเทศไทย และอินเดีย[3]
มีคุณสมบัติ เช่น การกันน้าทีด่ ,ี มีความเป็ นเงางาม,
มิตรกับสิง่ แวดล้อม ทามาจากธรรมชาติและมีความเข้า
สามารถยึดกับพื้นผิวได้หลายชนิด , กันความร้อนและ
กันได้ดที างชีวภาพ
ซึ่ ง ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ น้ี จ ะท าให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วาม ไฟฟ้ าได้ สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานได้ ห ลาย
น่ าสนใจมากขึน้ และเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ ประเภท เช่ น การเคลือ บผลไม้แ ละอาหารป้อ งกัน การ
สูญเสียน้ าและยืดอายุในการเก็บรักษา, การเคลือบเภสัช
เมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภณ
ั ฑ์ทม่ี ตี ามท้องตลาดทัวไป
่
พลาสติ ก ที่ ย่ อ ยสลายได้ ท างชี ว ภาพ คื อ เป็ น ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ควบคุ ม การปลดปล่ อ ยยาให้ อ อกฤทธิ ใ์ น
พลาสติ ก ที่ ถู ก ออกแบบมาให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ตาแหน่ ง และเวลาที่ต้อ งการ, การประยุก ต์ใ ช้ในการ
โครงสร้างทางเคมีภายใต้สภาวะแวดล้อมทีเ่ หมาะสม จึง เคลือ บผลิต ภัณ ฑ์เ พื่อ ป้ องกัน ความชื้น และเพิ่ม ความ
สวยงาม นอกจากนี้การเลีย้ งครังนั
่ น้ สามารถทาได้ง่าย จึง
ทาให้สมบัตติ ่างๆ ของพลาสติกลดลงและเกิดการ
่ ่อสร้างรายได้ ดังนัน้
ย่อยสลายจากการทางานของจุลนิ ทรียใ์ นธรรมชาติ มีการแนะนาให้เกษตรกรเลีย้ งครังเพื
พอลิแลกติกแอซิด (Polylactic Acid) หรือ PLA เป็ น การน าครัง่ ไปเพิ่ม มูลค่ า โดยการน าไปประยุ ก ต์ใ ช้เ ป็ น
พอลิเมอร์ชวี ภาพชนิดหนึ่งทีม่ าจากทรัพยากรธรรมชาติ บรรจุ ภัณฑ์ท่ีเ ป็ น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม จึง เป็ น การสร้า ง
่ กทางหนึ่ง[4]
โดยมีแป้งเป็ นองค์ประกอบหลัก เช่น ข้าวโพด และมัน รายได้ให้กบั กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งครังอี
เนื่องจากเชลแลคเป็ นเรซินทีไ่ ด้จากธรรมชาติทย่ี ่อย
สาปะหลัง จากนัน้ ทาการย่อยแป้งให้ได้เป็ นน้ าตาล และ
นาไปหมักด้วยจุลินทรีย์เกิด เป็ น Lactic Acid แล้ว สลายได้ และสามารถรับ ประทานได้ ด้ ว ย มีลัก ษณะ
สังเคราะห์เป็ นพอลิเมอร์ แต่ด้วยคุณสมบัติท่เี ปราะของ เหนี ย วเป็ น จุ ด เด่ น แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น จุ ด ด้ อ ยของ
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ตารางที่ 1แสดงปริมาณสัดส่วนต่างๆในการเตรียมฟิลม์
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ตัวอย่าง
PLA
เชลแลค
เจลลาติน
PLASH:GEL
(%w/w)
(%w/w)
(%w/w)
90:0:10
90
0
10
80:1010
80
10
10
70:20:10
70
20
10
60:30:10:
60
30
10
90:10: 0
90
10
0
70:10:20
70
10
20
ปริ มาณสารตัวทาละลาย (Methanol 10 mL, Chloroform 30 mL)

เชลแลค คือ มีสมบัตเิ ชิงกลต่า ไม่สามารถละลายในน้ าได้
จึง มีง านวิจ ัย มากมายที่พ ยายามจะแก้ไ ขจุ ด ด้อ ยของ
เชลแลค แต่ ก ารปรับ ปรุ ง นั น้ มีวิธีก ารที่ยุ่ ง ยาก และมี
ค่าใช้จ่ายทีส่ งู จึงได้มงี านวิจยั ทีพ่ ยายามลดต้นทุนลงโดย
การทีน่ าเชลแลคผสมกับเจลลาติน เพื่อเพิม่ สมบัตทิ างกล
ที่ดีข้ึน โดยที่ไ ม่ เ ป็ น อัน ตรายต่ อ ผู้บ ริโ ภค แต่ ผ ลที่ไ ด้
ออกมานัน้ ยังไม่ เป็ นที่พอใจ เนื่ องจากเมื่อเวลาผ่านไป
สมบัตเิ ชิงกลจะตกลง[5]
ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้จงึ สนใจที่จะทาการพัฒนาวัสดุ
เชิงประกอบพอลิแลกติกแอซิดเจลลาตินและเชลแลคจาก
ครัง่ สาหรับเป็ นฟิ ลม์ สาหรับเป็ นวัสดุทางเลือกในการทา
บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ เ ป็ น มิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้ อ มและไม่
ก่อให้เกิดสารปนเอนของมนุษย์

โดยฟิ ล์ม นัน้ จะถู ก เตรีย มขึ้น โดยน าเชลแลคละลายใน
สารละลายเมทานอลเป็ นเวลา 24 ชัวโมงมาผสมกั
่
บ
สารละลายพอลิแลกติกแอซิดในคลอโรฟอร์ม ทีอ่ ุณหภูมิ
30°C แล้วนามาผสมกับเจลลาตินทีส่ ดั ส่วนทีแ่ สดงไว้แล้ว
ในตารางที่ 1จากนั น้ น าสารที่ผ สมแล้ ว เทใส่ แ ม่ พิม พ์
ทีเ่ ตรียมไว้ขนาด กว้าง×ยาว×หนา = 100 mm × 250
mm x 1 mm แล้วปล่อยให้แห้งทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ งเป็ นเวลา24
ชัว่ โมงและน าฟิ ล์ ม ที่ ข้ึน รู ป ได้ ไ ปทดสอบสมบัติ ท าง
กายภาพและสมบัตเิ ชิงกลต่อไป

2. วัสดุและวิ ธีการทดลอง
2.1 วัสดุ
เชลแลคจากครั ง่ (Shellac),พอลิ แ ลคติ ก แอซิ ด
(Polylactic Acid หรือPLA)(AR grade, Cast film) ,
เจลลาติน(Gelatin from porcine skin, Type A),
คลอโรฟอร์ม (Chloroform) ใช้ในการทาละลาย PLAและ
เมทานอล (Methanol)ใช้ในการทาละลายเชลแลค

2.3การทดสอบสมบัติ เชิ งกลของพอลิ เ มอร์ผ สม
ระหว่า งพอลิ แลคติ กแอซิ ดเจลลาติ น และเชลแลค
จากครัง่
ทดสอบความแข็งแรงดึง (Tensile strength) ค่า
มอดูลสั (Modulus)ของฟิ ลม์ ตามมาตรฐาน ASTM D882
โดยตัดฟิลม์ ตัวอย่างเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า โดยกาหนดให้
ชิน้ งานมีขนาด 140 mm× 20 mm

2.2 การขึ้นรูป พอลิ เมอร์ผสมระหว่างพอลิ แลคติ ก
แอซิ ดเจลลาติ น และเชลแลคจากครัง่
ในงานวิจยั นี้ฟิล์มจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิ
แ ล ก ติ ก แ อ ซิ ด เ จ ล ล า ติ น แ ล ะ เ ช ล แ ล ค จ า ก ค รั ่ง
(PLA:GEL:SH) นั น้ ถู ก เตรีย มขึ้น ที่สดั ส่ ว นของพอลิ
แลกติ ก เจลลาติ น และเชลแลคต่ า งๆเพื่อ ศึก ษาความ
เป็ น ไปได้ใ นการขึ้น รูป สมบัติท างกายภาพและสมบัติ
เชิงกลของฟิลม์ ทีข่ น้ึ รูปได้ โดยสัดส่วนของพอลิเมอร์ผสม
ได้แสดงไว้ในตารางที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างการเตรียมชิน้ งานทดสอบค่าแรงดึง

วัด ความหนาของแต่ ละชิ้น งาน จากนัน้ ท าการทดสอบ
โดยมีสภาวะทีใ่ ช้ทดสอบ ดังนี้
น้าหนักสูงสุดทีร่ บั แรง (Load cell) 100 N
ระยะห่างตัวจับชิน้ งาน (Gauge length) 50 mm
ความเร็วการดึง (Cross head speed) 2 mm/min
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ตารางที่ 2 ค่า Young's Modulus และค่า Tensile Strength ของ
แผ่นฟิลม์ ทีเ่ ตรียมขึน้ รูปได้
Young's Tensile
ตัวอย่าง
Modulus Strength
หมายเหตุ
PLA:SH:GEL
(MPa)
(MPa)
90:0:10
ไม่สามารถขึน้ รูปได้
80:10:10
ไม่สามารถขึน้ รูปได้
70:20:10
46.185
0.896
60:30:10
162.857
0.563
90:10:0
ไม่สามารถขึน้ รูปได้
70:10:20
180.415
2.667
ปริ มาณสารตัวทาละลาย PLA 30 mL
ปริ มาณสารตัวทาละลายแชลแลค10 mL เท่ากันทุกตัวอย่าง

โดยทาการทดสอบที่อุณหภูมหิ ้อง เพื่อหาค่าความ
แข็งแรงดึง (Tensile strength) ค่ามอดูลสั (Modulus)
สามารถคานวณค่าต่างๆ ได้ดงั นี้
ค่าความแข็งแรงดึง (Tensile strength : σ)
σ=

F
A

(1)

ค่ามอดูลสั (Modulus : E)
E=

σ
ε

(2)

เมื่อ F คือ แรงดึงยืดชิน้ งานตัวอย่าง
A คือ พืน้ ทีห่ น้าตัดของชิน้ งานตัวอย่าง

3.2 สมบัติทางกายภาพของพอลิ เมอร์ผสมระหว่าง
พอลิ แลคติ กแอซิ ดเจลลาติ น และเชลแลคจากครัง่
สมบั ติ ท างกายภาพของฟิ ล์ ม ที่ ข้ึ น รู ป ได้ จ าก
พอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดเจลลาตินและ
เชลแลคจากครังที
่ ่สามารถขึน้ รูปได้นัน้ พบว่า มีลกั ษณะ
ของเนื้ อสาร และสีท่แี ตกต่ างกันรวมไปถึงลักษณะการ
เปราะหักของแผ่นฟิลม์ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะอัตราส่วนผสม
ของแผ่นฟิ ลม์ แต่ละสูตรแตกต่างกัน โดยเห็นได้ชดั จากสี
ของแผ่นฟิลม์ ทีเ่ กิดจากสีของเชลแลคจากครัง่ แสดงได้ดงั
ตารางที่ 3

รูปที่ 2 การวัดค่า Tensile strength ของแผ่นฟิลม์

3.ผลการทดลองและการวิ เคราะห์
3.1 สมบัติเชิ งกลของพอลิ เมอร์ผสมระหว่างพอลิ แล
คติ กแอซิ ดเจลลาติ น และเชลแลคจากครัง่
สมบัตเิ ชิงกลของฟิ ลม์ ทีข่ น้ึ รูปได้จากพอลิเมอร์ผสม
ระหว่างพอลิแลคติกแอซิดเจลลาติน และเชลแลคจากครัง่
ที่ส ามารถขึ้น รู ป ได้ นั ้น พบว่ า เมื่อ เพิ่ ม ปริ ม าณแชล
แลคลงในวัสดุเชิงประกอบจะทาให้ค่ามอดูลสั ของยังนัน้
สูง ขึ้น ทัง้ นี้ ส่ ว นหนึ่ ง น่ า จะมาจากการลดลงของพอลิ
แลกติกแอซิดซึ่งมีสมบัติเชิง กลค่ อนข้างเปราะ และอีก
ประการหนึ่งคือ เชลแลคนัน้ มีลกั ษณะเป็ นเรซิน มีความ
เหนี ย วในสถานะที่เ ป็ น ของเหลวและจะมีส ถานะเป็ น
ของแข็งทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง นอกจากนี้การเพิม่ เจลลาตินลงไป
ในระบบพอลิเ มอร์ ผ สมนั น้ จะท าให้ ส มบัติ เ ชิง กลของ
พอลิเ มอร์ผ สมนี้ ดีข้ึน ด้ว ย เนื่ อ งจาก โดยแสดงได้ด ัง
ตารางที่ 2

ตารางที่ 3ลักษณะทางกายภาพของแผ่นฟิลม์ ทีเ่ ตรียมขึน้
ตัวอย่าง
ลักษณะทาง
รูปชิน้ งาน
PLA:SH:GEL
กายภาพ
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90:0:10

-เนื้อสารมีความ
เข้ากัน
-เนื้อฟิลม์ แข็ง
เปราะมาก

80:10:10

-เนื้อสารมีความ
เข้ากัน
-เนื้อฟิลม์ ค่อนข้าง
แข็ง และเปราะ
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ตัวอย่าง
PLA:SH:GEL

ลักษณะทาง
กายภาพ

70:20:10

-เนื้อสารมีความ
เข้ากัน
-เนื้อฟิลม์ ค่อนข้าง
อ่อนไม่เปราะ

-4

รูปชิน้ งาน

PLA:SH:GEL 60:30:10
PLA:SH:GEL 70:10:20
PLA:SH:GEL 70:20:10

-2

Heat Flow Endo Down (mW)

0
2
4
6
8
10

60:30:10

-เนื้อสารมีความ
เข้ากัน
-เนื้อฟิลม์ ค่อนข้าง
อ่อน เหนียว
เล็กน้อย ไม่เปราะ

90:10:0

-เนื้อสารมีความ
เข้ากัน
-เนื้อฟิลม์ ค่อนข้าง
อ่อน เหนียว
เปราะเล็กน้อย

70:10:20

-เนื้อสารมีความ
เข้ากัน
-เนื้อฟิลม์ ค่อนข้าง
อ่อน ไม่เปราะ

12
50

100

150

200

250

Temperature(o C)

รูปที่ 3 กราฟแสดงค่า Tm ของแผ่นฟิลม์ ทีเ่ ตรียมขึน้

3.4 FTIR Fourier transform infrared spectroscopy
จากการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเครื่ อ งFTIR
Fourier
transform infrared spectroscopyของฟิ ล์มทีข่ น้ึ รูปได้
จากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดเจลลาติน
และเชลแลคจากครังที
่ ส่ ามารถขึน้ รูปได้นนั ้ พบว่ายังคงมี
peak ของ พอลิแลคติกแอซิดเจลลาตินและเชลแลคจาก
ครัง่ เหลื อ อยู่ ดู ไ ด้ จ ากกราฟในช่ ว งความยาวคลื่ น
3315 cm-1นัน้ เป็ นของเจลลาติน[7],ช่วงความยาวคลื่น
3000 cm-1เป็ นของเชลแลค[8] และช่วงความยาวคลื่น
2D Graph 1
1750 cm-1นัน้ เป็ นช่วงความยาวคลื
่นของ พอลิแลคติก
แอซิด[9]

3.3 สมบัติทางความร้อนของพอลิ เมอร์ผสมระหว่าง
พอลิ แลคติ กแอซิ ดเจลลาติ น และเชลแลคจากครัง่
สมบัติทางความร้อนของฟิ ล์มที่ข้นึ รูปได้จากพอลิ
เมอร์ ผ สมระหว่ า งพอลิแ ลคติ ก แอซิด เจลลาติ น และ
เชลแลคจากครัง่ ที่ ส ามารถขึ้น รู ป ได้ นั ้น พบว่ า มี ค่ า
อุณหภูมหิ ลอมเหลว (Tm) ใกล้เคียงกันคือ อยู่ในช่วง
ประมาณ 158.92°C ถึง 159.85°C ดังแสดงในรูปที่ 3 จะ
สังเกตได้ว่า เมื่อ แชคแลคมีอตั ราส่วนที่เพิม่ ขึ้นค่า Tm
ของกราฟจะเบนจาก 142°C [6] ไปเป็ น 158.92°C
, 195.10º C และ 159.85º C ตามลาดับ อัน เนื่ อ งมาจาก
ปริมาณเจลลาตินและเชลแลคทีเ่ พิม่ เข้ามาตามอัตราส่วน

(d)
(c)
(b)
(a)

1000

2000

3000

4000

Wavenumber (cm-1)

รูปที่ 4FTIR spectra of PLA (a) ,PLA:GEL:SH 60:30:10
(b),PLA:GEL:SH 70:10:20 (c) และ PLA:GEL:SH 70:20:10 (d)

4. สรุปผล
จากการศึกษาสมบัตเิ ชิงกลของฟิ ลม์ ทีข่ น้ึ รูปได้จาก
พอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดเจลลาติน และ
เชลแลคจากครัง่ ที่สามารถขึน้ รูปได้ นัน้ พบว่าเมื่อเพิม่
ปริมาณแชลแลคลงในพอลิเมอร์ผสมจะทาให้ค่ามอดูลสั
ของยังนัน้ สูงขึน้ ในขณะเดียวกันการศึกษาทางด้านสมบัติ
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ท า ง ก า ย ภ า พ พ บ ว่ า แ ผ่ น ฟิ ล์ ม ที่ มี ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง
แชลแลคจะมีสที ใ่ี กล้เคียงกัน อีกทัง้ ยังมีลกั ษณะเหนียวไม่
เปราะหรือแตกหักง่าย และจากการศึกษาทางด้านสมบัติ
ทางความร้อน พบว่าค่า Tm ของแผ่นฟิ ล์มทีเ่ ตรียมได้มี
ค่าใกล้เคียงกันทีป่ ระมาณ 158.92°C ถึง 159.85°C ทาให้
ทราบว่าอัตราส่วนของพอลิแลคติกแอซิดและเจลลาติน ที่
แตกต่ า งกัน นั น้ มีผ ลกับ ค่ า Tm น้ อ ยมาก แต่ ก ลับ กัน
อัตราส่วนของเชลแลคจากครังกลั
่ บมีผลต่อค่า Tm มาก
ทีส่ ุด และจาการทีน่ าแผ่นฟิ ลม์ ทีข่ น้ึ รูปได้ไปวิเคราะห์ผล
ด้ว ยเครื่อ ง FTIR Fourier transform infrared
spectroscopy พบว่ า ในแผ่ น ฟิ ล์ม ยัง คงมีส่ ว นประกอบ
ของวั ส ดุ อ ยู่ อ ย่ า งชั ด เจน และนอกจากนี้ ย ัง มี ค วาม
สอดครองกลับ งานวิจยั ของ Jung H. Han ซึ่งเป็ น
งานวิจ ัย ที่ น าเอาเชลแลคมาเคลือ บอาหารโดยไม่ เ ป็ น
อัน ตรายต่ อ สิ่ง มีชีวิต และยัง สามารถย่ อ ยสลายได้ใ น
ธรรมชาติอกี ด้วย [10]

[3] Stefanie
Stummer
,
ShararehSalarBehzadi ,Frank M. Unger ,SilvesterOelzant ,Manfred
Penning ,Helmut Viernstein.Application of shellac for
the development of probiotic formulations.Food
Research International 43 (2010) 1312–1320.
[4] K.P. Krause, R.H. Muller. Production of aqueous
shellacedispersionsebyehighepressureeHomogenizat
ion.International Journal of Pharmaceutics 223
(2001) 89–92.
[5] YassinFarag. Characterization of DifferentShellac
TypesandDevelopment of Shellac-CoatedDosage
Forms.Hamburg, 2010.
[6] Astrid Juliana Rincon Lasprilla, Guillermo Andres
RuedaaMartinez,aBetaniaHossLunelli,aJaiverEfren
Jaimes Figueroa, Andre LuizJardini and Rubens
Macie. Synthesis and Characterization of Poly
(Lactic Acid) forUse in Biomedical FieldFilho
[7] Hanna Staroszczyk ,KatarzynaSztuka ,Julia
Wolska ,Anna Wojtasz-Paja˛k ,IlonaKołodziejska.
Interactions of fish gelatin and chitosan in
uncrosslinked and crosslinkedwith EDC films: FT-IR
study. SpectrochimicaActa Part A: Molecular and
Biomolecular Spectroscopy 117 (2014) 707–712.
[8] SontayaLimmatvapirat ,PiyapoomPiyawatakarn,
SugannikaTabtimsri,
PornsakSriamornsak,JurairatNunthanidaand Chutima
Limmatvapirat.Design
of
Taste
Masked
DextromethorphanThroughIncorporation Into ShellacBased Matrix.Advanced Science LettersVolume 14,
Pages 409–412 (July 2012)
[9] Chin-San Wu, Hsin-Tzu Liao. A new
biodegradable blends prepared from polylactide
and hyaluronic acid.Polymer 46 (2005) 10017–
10026.
[10] Jung H. Han.Edible Films and Coatings: A
Review. Pepsico Inc. Plano Texas USA. (2014)
214-241.

กิ ตติ กรรมประกาศ
ท า ง ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย ข อ ข อ บ คุ ณ ก ลุ่ ม วิ จั ย
AdvancedMaterials Research Group และภาควิชา
วิ ศ ว ก ร ร ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและสานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติทส่ี นับสนุนทุนวิจยั
เอกสารอ้างอิ ง
[1] สมหมาย ผิวสอาด ,สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ,ภูรทิ ตั ใจ
ห ลั ก
,อุ บ ล อิ น ท ร์ ศ ว ร แ ล ะ วี ร า ภ รณ์ ผิ ว
สะอาด.Preparation of Polymer Blends between Poly
(L-lactic
acid),
Poly(butylene1succinate-coadipate)1and
Poly(butylene
adipate-coterephthalate)for Blow Film Industrial Application.การ
ประชุ มวิชาการข่า ยงานวิศวกรรมอุ ตสาหการประจ าปี
2554
[2] อมรรัตน์ เลิศวรสิรกิ ุล, ฉบับที่ 77 ปี ท่ี 24 กรกฎาคม กันยายน 2554, พอลิแลกติกแอซิด : พอลิเอสเทอร์ จาก
ทรัพยากรทีส่ ร้างทดแทนใหม่ได้, ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน

809

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

การพัฒนาวัสดุรีไซเคิ ลจากยางรีเคลมสาหรับเป็ นตัวสะสมความร้อนในระบบทา
ความร้อนแสงอาทิ ตย์
DEVELOPMENT OF RECYCLEMATERIALS FOR HEAT STORAGE IN SOLAR
THERMAL SYSTEM
อภิสทิ ธิ ์ บาลเพียร1 ธัญธร ยาสุข1 สุมนมาลย์ เนียมหลาง1* สถาพร ทองวิค2
1
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์: 02 549 3558
E-mail: sumonman.n@en.rmutt.ac.th*
Apisit Banpean1 Tunyatorn Yasook1 Sumonman Naimlang1* Sataporn Thongwick2
1
Department of Material and Metallurgical Engineering, Faculty of Engineering
2
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Klong 6, Thanyaburi, Pathumthani 12110
E-mail: sumonman.n@en.rmutt.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้นายางรีเคลมซึ่งเป็ นยางที่รไี ซเคิลมาจากยางที่ใช้แล้วมาศึกษาพัฒนาเป็ นตัวสะสมความร้อนใน
ระบบความร้อนแสงอาทิตย์ โดยจะทาการศึกษาผลของปริมาณเขม่าดาต่อสมบัตเิ ชิงกลและสมบัตทิ างกายภาพของ
ยางรีเคลมทีข่ น้ึ รูปได้นามาผสมกับ ซิงค์ออกไซด์ , กรดเสตียริก , เมอร์แคปโตนเบนโซไทอะโซไดซัลไฟด์ , เตรตะ
เมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ และ กามะถัน โดยเครื่องผสมภายในและขึน้ รูปชิน้ งานทดสอบด้วยเครื่องอัดเบ้าแบบไฮ
ดรอลิคทีค่ วามดัน 250 MPa อุณหภูมิ 150 °C 90 วินาที ชิน้ งานยางทีข่ น้ึ รูปได้ทป่ี ริมาณเขม่าดาต่างๆ (0 , 5 ,
7 , 10 และ 15 phr สาหรับชิน้ งานยางผสม ; Re-C5, Re-C7, Re-C10 และ Re-C15) ถูกนาไปวัดสมบัตเิ ชิงกล
และค่าคงทีก่ ารนาความร้อน (K) พบว่า เมื่อเพิม่ ปริมาณเขม่าดาลงไปค่าคงทีก่ ารนาความร้อนของ Re-C5 , ReC7 , Re-C10 และ Re-C15 คือ 1.05 , 1.31 , 2.00 , 2.38 และ 4.31 W/m.k ตามลาดับ ซึง่ ค่านี้จะเพิม่ ขึน้ เมื่อเพิม่
ปริมาณเขม่าดา เนื่องจากเขม่าดาทีเ่ ติมเพิม่ ลงไปนัน้ ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวนาความร้อนในเนื้อยาง นอกจากนัน้ เขม่าดา
ทีเ่ พิม่ ลงไปยังแสดงพฤติกรรมเป็ นสารตัวเติมเพิม่ ความแข็ง (Shore A) ของยางรีเคลมอีกด้วย ชิน้ งานยางรีเคลมที่
ขึน้ รูปได้นัน้ ถูกนามาทดสอบเป็ นแผงรับความร้อนบนท่อทองแดง โดยมีการควบคุมอัตราการไหลของน้ าที่ 1.5
ลิตร/นาที โดยทดสอบเป็ นเวลา 10 นาที ทีค่ วามเข้มแสงเฉลีย่ 630 W/m3 พบว่าค่าการกักเก็บพลังงานความร้อน
ของ Re-C5, Re-C7, Re-C10 และ Re-C15 เพิม่ ขึน้ 5.15 , 5.27 , 42.14 และ 75.43 W พบว่าพลังงานทีถ่ ูกกับ
เก็บเพิม่ ขึน้ เมื่อเพิม่ ปริมาณเขม่าดา แต่ เมื่อเปรียบเทียบสมบัตเิ ชิงกลและพลังงานความร้อนทีถ่ ูกกับเก็บภายใต้
การทดสอบการใช้งานเป็ นเวลา 1440 ชังโมง
่ ยางรีเคลมทีผ่ สมเขม่าดาลงไป 10 phr นัน้ เหมาะกับการนาไปใช้งาน
มากทีส่ ดุ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นไม่แข็งเปราะ หรือให้ค่าการกักเก็บความร้อนน้อยเกินไป
คาสาคัญ ระบบสะสมความร้อน , ยางรีเคลม , เขม่าดา , ความร้อนแสงอาทิตย์
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Abstract
The reclaim rubber which produced from recycle crosslinked rubber by digester process, was
developed for solar storage system in this research work. The effect of amount of carbon black (0 , 5 ,
7 , 10 and 15 phr ; Re-C5, Re-C7, Re-C10 and Re-C15) on physical and mechanical properties were
investigated. Reclaim rubber sheet was prepared by using zinc oxide, stearic acid,
mercaptonedibenzodisulfide, tetramethylthiuramdisulfide and sulfur as activator, accelerator and
vulcanizing agent, respectively. Compound rubber was prepared by internal mixer and fabricated by
compression molding at 250 MPa and 150 oC for 90 s. Reclaim rubber sheet at various amount of
carbon black were measured the mechanical and thermal conductivity (K). The thermal conductivity
increase with increasing amount of carbon black. The K of Re-C5, Re-C7, Re-C10 and Re-C15 are 1.05,
1.31, 2.00, 2.38 and 4.31, respectively. Carbon black which added in reclaim rubber sheet act as thermal
conductor thus the thermal conductivity increase. Carbon black also acts as filler in reclaim rubber sheet,
resulting in increasing reclaimed rubber hardness (Shore A). To study the solar thermal efficiency,
reclaim rubber was mount on copper tube and measured the temperature of water in and out copper
tube for 10 min, flow rate of 1.5 L/min. The produced heat increase with increasing amount of carbon
black. The produced heats are 5.15 , 5.27 , 42.14 and 75.43 W for Re-C5, Re-C7, Re-C10 and Re-C15,
respectively. In this study, the reclaim rubber at amount of carbon black of 10 phr was chosen as the
suitable material for solar thermal system due to its flexible and good thermal conductivity after 2 months.
Keywords: Thermal storage , Reclaim rubber , Carbon black , Solar thermal
1. บทนา
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นพลังงานทดแทนประเภท
หมุ น เวีย นที่มีศ ัก ยภาพสูง สามารถจ าแนกออกเป็ น 2
รูปแบบ คือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสง
ไฟฟ้าและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน
[1] พลังงานแสงอาทิตย์แบบความร้อน (Solar collector)
คือ การนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็ นพลังงานความ
ร้อนหรือการสะสมความร้อน [2] การผลิตน้ าร้อนด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ การ
ผลิตน้าร้อนไหลเวียนตามธรรมชาติ การผลิตน้ าร้อนชนิด
ั ๊ ้ าหมุนเวียนและการผลิตน้ าร้อนชนิดผสมผสาน
ใช้ปมน
แต่ความร้อนที่ได้มายังมีขอ้ จากัดด้านความเสถียรภาพ
ทางความร้อ นอยู่ จึง มีง านวิจ ัย มากมายที่จ ะสามารถ
พัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบความร้อนให้รกั ษา
อุณหภูมใิ ห้คงที่ได้ หรือเพิม่ ฉนวนกันความร้อนและเก็บ
ความเย็นบนผิวท่อหรือถังบรรจุน้า [3]
ปจั จัยทีท่ าให้ไม่เกิดความเสถียรทางความร้อนจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นเพราะว่าพลังงานแสงอาทิตย์มี
เฉพาะช่วงเวลากลางวันเพียงเท่านัน้ จึงเป็ นเหตุทาให้ใน

ช่วงเวลากลางคืนปราศจากพลังงานทีท่ าให้เกิดความร้อน
ด้วยเหตุน้ีจงึ ต้องมีการศึกษาค้นคว้า เพื่อทีจ่ ะพัฒนาวัสดุ
ทีส่ ามารถจะกักเก็บพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ใน
เวลากลางวันมาใช้ในเวลากลางคืน เพื่อทีจ่ ะถ่ายเทพลัง
ความร้ อ นไปสู่ น้ า ที่ บ รรจุ ใ นท่ อ ได้ น านที่ สุ ด ให้ น้ า มี
อุณหภูมทิ เ่ี สถียรทัง้ เวลากลางวันและกลางคืน โดยวัสดุท่ี
เรานามาใช้ศกึ ษาคือ ยางรีเคลมซึง่ ปจั จัยทีต่ ้องพิจารณา
ในการพัฒนาวัสดุสาหรับกักเก็บความร้อน คือความสาม
รถในการกักเก็บ และถ่ ายเทความร้อ น มีก ระบวนการ
ผลิตทีง่ ่ายและราคาทีเ่ หมาะสม
ดังนัน้ ในงานนี้จึงมุ่งเน้ นที่จะพัฒนาวัสดุเก็บความ
ร้อนจากขยะยางทีเ่ หลือใช้ทไ่ี ม่สามารถรีไซเคิลได้ ซึง่ จะมี
การนายางยางรีเคลมมาทาเป็ นแผ่นเก็บความร้อนจาก
แสงอาทิ ต ย์ เ พื่ อ ใช้ ใ นเวลากลางคื น โดยใช้ ร วมกั บ
เทคโนโลยีท่ีท ัน สมัย เพื่อ ที่จ ะเป็ น ทางเลือ กในการใช้
พลังงานให้แก่มนุ ษย์ได้มากขึ้นท่ามกลางสภาวะพลังงาน
ทีก่ าลังจะขาดแคลน และ ยังเป็ นการเพิม่ มูลค่าให้กบั วัสดุ
นัน้ ด้วย
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2. วิ ธีการดาเนิ นการทดลอง
2.1 การผสมยางรีเคลมเพื่อทาเป็ นวัสดุกกั เก็บความ
ร้อน
การพัฒนาการเตรียมวัสดุเพื่อเป็ นตัวกักเก็บความ
ร้ อ นส าหรั บ ใช้ ใ นการท าความร้ อ นจากพลั ง งาน
แสงอาทิตย์นัน้ สามารถเตรียมได้จากการผสมยางรีเคลม
( เกรดยางรถยนต์ , ยูเนี่ยนเบ็ลท์อนิ ดัสตรี้ส์ จากัด ) กับ
สารตัวเติม ซิงค์ออกไซด์ ( Commercial grade ,
นิค อินเตอร์เคม จากัด ) , กรดเสตียริก ( Commercial
grade , นิค อินเตอร์เคมจากัด ) , เมอร์แคป โตนเบนโซ
ไทอะซิลไดซัลไฟด์ ( Commercial grade , Behn meyer
chemical co., Ltd ) , เตรตะเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์
( Commercial grade , นิค อินเตอร์เคม จากัด ) ,
กามะถัน ( Commercial grade , นิค อินเตอร์เคม
จากัด ) , เขม่าดา ( High Abrasion Fumace grade ,
นิค อินเตอร์เคม จากัด ) สาหรับเป็ นสารกระตุ้น , สาร
ตัวเร่ง และ สารเชื่อมขวาง ตามลาดับ ตารางที่ 1 แสดง
ปริมาณสัดส่วนของสารตัวเติมต่างๆ โดยนาสารตัวเติม
ต่างๆ มาผสมให้เข้ากันก่อนขึน้ รูปโดยเครื่องผสมภายใน
( YFM , HM 1001 , ยง ฟง แมชชินเนอรี่ จากัด ) เป็ น
เวลา 6 นาที

Moving die rheometer (MDR) ตามมาตรฐาน ASTM
D5289-07a เพื่อนาค่าทีไ่ ด้ไปกาหนดเวลาในการขึน้ รูป
ด้วยเครื่อง Compression Molding โดยระยะเวลาในการ
คงรูปคือ 1.82,1.82,1.83,1.85 และ 1.88 นาทีสาหรับ
ปริมาณเขม่าดา ( 0 , 5 , 7 , 10 และ 15 phr ) ตามลาดับ
2.3 การขึน้ รูปยางแผ่น
ทาการขึน้ รูปยางแผ่นเพื่อนาไปทดสอบสมบัติทาง
เคมี ทางความร้อน และสมบัติเชิงกล สามารถทาได้โดย
เครื่อง Compression molding ระยะเวลาในการคงรูปดัง
แสดงในหัวข้อที่ 2.2 ทีอ่ ุณหภูมิ 150 °C
2.4 การทดสอบร้อยละการบวมตัว
ยางรีเคลมที่ขน้ึ รูปได้ขนาด กว้าง×ยาว 10 x 10
มิล ลิ เ มตร ถู ก ชัง่ น้ า หนั ก แล้ ว น าไปแช่ ใ นสารละลาย
โทลูอีน เป็ น เวลา 5 วัน แล้ว ชัง่ น้ า หนัก หลัง แช่ เ พื่อ
ค านวณหาค่ า ร้ อ ยละในการบวมตัว (%Swelling) ดัง
สมการที่ (1)
Ws  Wd
100
(1)
Ws
โดยที่ Ws คือน้ าหนักยางก่อนแช่ (g) Wd คือน้ าหนัก
%Swelling 

ตารางที่ 1 สัดส่วนสารเคมีทเ่ี ติมลงไปในยางรีเคลม(phr)
ตัวอย่าง
ยางรีเคลม
กามะถัน
เขม่าดา
Re-S0
100
0
Re-S2
100
2
Re-S4
100
4
Re-S6
100
6
Re-S10
100
10
Re-C5
100
6
5
Re-C7
100
6
7
Re-C10
100
6
10
ปริมาณสารตัวเติม ( ซิงค์ออกไซด์ 5 phr , กรดเสตียริก 2 phr ,
MBTS 1 phr , TMTD 0.5 phr )

2.2 สมบัติการไหลของยางผสม
เพื่อหาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการขึน้ รูปของยางผสม
ทีเ่ ตรียมไว้ถูกนามาหาค่าความหนืด (Mooney viscosity)
ตามมาตรฐาน ASTM D 1646
การวัดระยะเวลาในการคงรูปยางค่าระยะเวลาใน
การคงรูป ( Tc 90 ) ทีอ่ ุณหภูมิ 150 ºC โดยเครื่องมือ

ยางหลังแช่ (g)
2.5 การทดสอบหาค่ า คงที่ ก ารน าความร้ อ น
(Thermal conductivity , K)
เพื่อทดสอบหาค่าคงที่การนาความร้อน (Thermal
conductivity , K) ของยางรีเคลมที่ขน้ึ รูปได้ท่ปี ริมาณ
เขม่าดาต่างๆ ชิ้นงานถูกตัดเป็ นทรงกระบอก รัศมี 1.25
เซนติเมตร หนา 0.3 เซนติเมตร แล้วนามาวางไว้ระหว่าง
Heater และ Cooler โดยปรับพลังงานไว้ท่ี 10-15 watts
ปล่อยให้อุณหภูมิคงที่ แล้วจึงอ่านอุณหภูมิ (T) ค่าวัตต์
(Q) จากวัตต์มเิ ตอร์ หลังจากนัน้ นาค่าวัตต์ (Q) ที่ได้มา
คานวณหาค่าคงทีก่ ารนาความร้อนโดยใช้สามการที่ (2)
k

Q d

A T

(2)

โดยที่ Q คือ ค่ า วัต ต์ท่ีอ่ า นได้ (Watts) A คือ
พืน้ ทีห่ น้าตัดชิ้นงานตัวอย่าง (cm) T คือผลต่างของ
อุณหภูมิ ของชิ้นงานที่อ่านได้ ทัง้ สองข้าง (°C) d คื อ
ความหนาของวัสดุ (cm)
812
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2.6 ทดสอบสมบัติการทนแรงดึง (Tensile strength)
เพื่อทดสอบหาความสามารถในการทนแรงดึงของ
ยางรีเคลมที่ข้นึ รูป ได้แต่ ยางรีเคลมที่ถูกนามาทดสอบ
ตามมาตรฐาน ASTM 2014 ชิ้นงานยางถูกเตรียมเป็ น
รูปดัมเบล ยาว 12.5 เซนติเมตร หนา 0.3 เซนติเมตร

3.2 ผลของร้อยละการบวมตัวของยางรีเคลมที่ขนึ้ รูป
ได้
Carbon black content (phr)
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400
Sulfur content vs % Swelling
Carbon black content vs % Swelling
380
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2.7 ทดสอบประสิ ทธิ ภาพตัวกักเก็บรังสี
เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพการนายางรีเคลมผสม
ทีข่ น้ึ รูปได้สาหรับใช้เป็ นแผงรับความร้อน , ยางรีเคลมที่
ขึ้น รู ป ได้จ ะถู ก น ามาทดสอบกับ แผงน าร้อ นจ าลองดัง
แสดงในรูปที่ 3 และควบคุมอัตราการไหลของน้ าที่ 1.5
ลิตรต่ อนาที ระยะเวลาในการทดสอบ 30 นาที วัดค่า
ความเข้ม ของแดดด้ว ยเครื่อ งวัด ความเข้ม รังสีอ าทิต ย์
( ยีห่ อ้ CEM , รุ่น DT-1307 Accuracy ± 10 W/m2 ) โดย
ประสิท ธิภ าพของแผงรับ ความร้ อ นนี้ จ ะค านวณจาก
อุณหภูมิน้ าก่อนเข้าท่อและอุณหภูมิน้ าออกจากท่อและ
นามาคานวณพลังงานความร้อนทีเ่ กิดขึน้ ดังสมการที่ (3)
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รูปที่ 1 แสดงค่าร้อยละในการบวมตัว (% Swelling )

เมื่อเพิ่มปริมาณกามะถันในยางรีเคลมผสมพบว่า
สัด ส่ ว นการบวมตัว น้ อ ยลง ซึ่ง เป็ น เครื่อ งยืน ยัน ได้ว่ า
ระบบยางรีเ คลมผสมที่ไ ด้ข้นึ รูป นัน้ เกิด ปฏิกิริย าเชื่อ ม
ขวางขึ้น และปฏิบ ัติ เ ชื่อ มขวางเพิ่ม มากขึ้น เมื่อ เพิ่ ม
ปริมาณกามะถัน ทัง้ นี้เนื่องจากเมื่อเพิม่ จานวนการเชื่อม
ขวาง ร้อยละในการบวมตัวในตัวทาละลายก็จะน้ อยลง
ในขณะที่ใ นระบบมีก ารเติ ม เขม่ า ด าลงไป พบว่ า เมื่อ
ปริมาณของเขม่าดาเพิม่ ขึน้ สัดส่วนการบวมตัวก็เพิม่ ขึน้
ทัง้ นี้น่ าจะมาจากเขม่า ดาไปขัดขวางการเกิด การเชื่อ ม
ขวางระหว่างสายโซ่ ทาให้เกิดการเชื่อมขวางน้ อยกว่า
ระบบทีม่ ปี ริมาณเขม่าดาเยอะกว่า ทาให้สดั ส่วนการบวม
ตัวเพิม่ ขึน้

(3)



โดยที่ m คืออัตราการไหลเชิงมวล ( 1.5 Kg/s ) c p คือ
ค่าความจุความร้อนจาเพาะของน้ า ( 4.187 KJ/Kg )
ิ องน้ าที่ไหลออกจากตัวเก็บรังสี (°C)
T fo คืออุณหภูมข
T fi คืออุณหภูมขิ องน้ าทีไ่ หลเข้าตัวเก็บรังสี (°C)
3 ผลการทดลองและการวิ เคราะห์
3.1 ผลการทดสอบค่าความหนื ด (Mooney viscosity)
เพื่อ ศึก ษาผลของเขม่ า ดาต่ อ ความหนื ด ของยาง
รีเ คลมผสมและสภาวะการขึ้น รู ป ยางรีเ คลมผสมถู ก
ทดสอบวัดค่าความหนืดของยางตามวิธกี ารทดสอบ ISO
289-1:2005 พบว่าปริมาณเขม่าดาในระบบเพิม่ ขึน้ จาก
0 , 5 , 7 , 10 และ 15 phr ความหนืดของยางจะลดลง
คือ164.3 ,143.5 , 107.2 , 106.25 และ 108.6 ตามลาดับ
ทัง้ นี้น่าจะมาจากการเติมเขม่าดาลงไปในยาง ทาให้เกิด
การเข้าไปขัดขวางการเชื่อมโยงของสารโซ่โมเลกุลของ
ยาง จึงทาให้เมื่อมีการเติมผงเขม่าดาลงไปในปริมาณมาก
จะทาให้ความหนืดของยางลดลง

3.3 ค่าคงที่การนาความร้อน ( Thermal
conductivity , K )
ค่า คงที่การน าความร้อนถูก หาเพื่อ สังเกตผลของ
ยางรีเคลม ที่มีผลต่ อ การน าความร้อน ซึ่งผลจากการ
ทดสอบตัวอย่างยางรีเคลม ที่มกี ารเติมปริมาณกามะถัน
เพิม่ ขึน้ ( 0 , 2 , 4 , 6 และ 10 phr ) ตามลาดับ ส่งผล
เล็กน้อยต่อค่าคงทีก่ ารนาความร้อนเป็ น ( 1.16 , 1.07 ,
1.04 , 1.15 และ 1.21 W/m.k ) ตามลาดับ
แต่เมื่อทาการทดลองยางรีเคลมทีม่ กี ารเติมเขม่าดา
ลงไปปริมาณ ( 0 , 5 , 7 ,10 และ 15 phr ) ตามลาดับ มี
ผลทาให้ค่าคงทีก่ ารนาความร้อน (K) เพิม่ ขึน้ ตามปริมาณ
813
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ของเขม่าดาทีใ่ ส่เข้าไปในยางรีเคลมเป็ น ( 1.15 , 1.47 ,
2.02 , 2.37 และ 5.76 W/m.k ) ตามลาดับ

ในช่วง 13.00 น.-13.30 น.ที่อตั ราการไหลของน้ า 1.5
ลิ ต ร/นาที และ อุ ณ หภู มิ ท่ี น้ าเข้ า -น้ าออกสู ง สุ ด ,
T (max) และ ค่าความร้อน ( W ) ได้ผลแสดงใน
ตารางที่ 2

3.4 ผลการทดสอบสมบัติความแข็งแรง (Shore A)
เพื่อศึกษาสมบัตคิ วามแข็งแรง (Shore A) ของยาง
รีเคลมเมื่อผ่านการตากแดดในระยะเวลาทีต่ ่างกัน โดยนา
ยางรีเคลมแต่ละสูตรขนาด กว้าง×ยาว×หนา 15×15×3
เซนติเมตร มาตากแดดในระยะเวลาที่ต่างกันและนาไป
ทดสอบความแข็งแรง โดยใช้วธิ ที ดสอบ ASTM D224050 (2010)

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่า T (max) ทีค่ วามเข้มแดด 630
0.05 W/m2 และค่าความร้อน (W) ทีค่ านวณได้
อุณหภูม ิ อุณหภูม ิ
ความร้อนที่
T
ตัวอย่าง
น้าเข้า
น้าออก (max) ได้จากตัวเก็บ
(ºC)
(ºC )
(ºC )
รังสี (W)
Re-C5
30.26
31.08
0.82
5.15
Re-C7
30.24
31.08
0.84
5.27
Re-C10
30.06
36.77
6.71
42.14
Re-C15
29.85
41.86
12.01
75.43
ปริมาณกามะถัน 6 phr เท่ากันทุกตัวอย่าง
ปริมาณผงเขม่าดา (5 , 7 , 10 และ 15 phr) ตามลาดับ
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จากตารางที่ 2 พบว่าเมื่อเพิม่ ปริมาณผงเขม่าดาค่า
พลังงานทีไ่ ด้จากตัวเก็บรังสีจะเพิม่ ขึน้ เมื่อเพิม่ ปริมาณผง
เขม่าดาจากจาก 7 phr เป็ น 10 phr และ เป็ น 15 phr ทา
ให้ค่าความร้อนที่ได้เพิม่ ขึน้ 5.27 เป็ น 42.14 และเป็ น
75.43 W ตามลาดับ ดังนัน้ ค่าความร้อนทีค่ านวณได้มี
ความสอดคล้อ งกับ ปริม าณอุ ณหภู มิแ ตกต่ า งกัน สูง สุ ด
ระหว่างอุณหภูมนิ ้าเข้า-อุณหภูมนิ ้าออก
พบว่าเมื่อน้าไหลผ่านตัวอย่างแต่ละสูตรทีม่ กี ารเติม
ผงเขม่าดาลงไปในปริมาณที่แตกต่างกันที่อตั ราการไหล
ของน้า 1.5 ลิตร/นาที ส่งผลทาให้ ค่า T (max) มีความ
แตกต่างกันมากขึน้ ซึง่ เมื่อใช้ปริมาณผงเขม่าดา 5 และ 7
phr ค่า (max) ไม่ปริมาณเปลีย่ นแปลงคือ 0.84 ºC แต่
เมื่อเพิม่ ปริมาณผงเขม่าดาเป็ น 10 และ15 phr ค่า T
(max) เพิม่ ขึน้ เป็ น 6.71 และ 12.01 ºC ตามลาดับ
ดังนัน้ สรุปได้ว่าการเพิม่ ปริมาณผงเขม่าดาส่งผลต่อ
การเก็บความร้อนไว้ในแผ่นยาง
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รูปที่ 2 แสดสมบัตเิ ชิงกลกับระยะเวลาในการตากแดด

เมื่อนายางทีผ่ สมเขม่าดาไปตากแดดทิง้ ไว้เป็ นเวลา
7, 15 , 30 และ 60 วัน ค่าความแข็ง (Shore A) ของ
Re-C5 คือ 54 , 53 , 56 และ 56 ตามลาดับ ซึง่ จะพบว่า
ผลของการตากแดดทิง้ ไว้ 60 วัน ไม่ทาให้ความแข็งของ
ยางรีเคลมในสูตร Re-C5 และสูตรอื่นๆ เปลี่ยนไป แต่
การเพิม่ ปริมาณผงเขม่าดาลงไปในยาง รีเคลม 5 , 7 ,
10 และ 15 phr ตามลาดับทาให้ยางมีค่าความแข็งแรง
(Shore A) เพิ่มขึ้น 54.75 , 76 , 85.5 และ 96.5
ตามลาดับ ซึ่ง การท าปฏิกิริย าน่ า จะมาจากกการที่ใ ส่
เขม่าดาเข้าไป ทาให้เกิดการทาปฏิกิรยิ าระหว่างเขม่าดา
กับยางเพิม่ เติม เมื่อเวลาและพลังงานเพิม่ ขึน้

3.6 ต้นทุนการทาแผงกักเก็บความร้อน
เมื่อ น าแผ่ น ยางรีเ คลมขนาด กว้ า ง×ยาว×หนา
15×15×0.3 เซนติเมตร คิดต้นทุนต่อแผ่นและนาราคามา
เปรียบเทียบกับค่าความร้อนทีไ่ ด้จากตัวเก็บรังสี ของยาง
รีเคลม ( Re-C5 , Re-C7 , Re-C10 และ Re-C15 ) มี
ต้นทุน ( 0.79 , 0.98 , 1.26 และ 1.73 บาท/แผ่น)

3.5 ผลการทดลองอุณหภูมิน้าเข้าน้าออกจากแผงกัก
เก็บรังสีโดยใช้ยางรีเคลม
จากการทดลองค่าอุณหภูมนิ ้ าเข้า -น้ าออกของยาง
รีเคลมที่สดั ส่วนการผสมต่างๆเมื่อนาแผ่น กักเก็บรังสีไป
ตัง้ ไว้กลางแจ้งที่มคี วามเข้มแดด 630 W/m3 เป็ นเวลา
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ตามลาดับ และ ความร้อนที่ได้จากตัวเก็บรังสี ( 5.15 ,
5.27 , 42.14 และ 75.43 W ) ตามลาดับ
เมื่อเปรียบเทียบราคากับค่าความร้อนที่ได้จากตัว
เก็บรังสีจะเห็นว่าเมื่อต้องการยางรีเคลมทีม่ คี ่าความร้อน
สูงราคาต้นทุนต่อแผ่นก็จะเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย

ประเทศไทย.วารสารยางพารา ปี ท่ี 8 ฉบับ ที่ 2
สิงหาคม หน้า 80-90
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4 สรุปผล
จากการศึกษาพบว่ายางรีเคลมผสม มีสมบัติเก็บ
ความร้อนและคลายความร้อนให้กบั ท่อทองแดง โดยแต่
ล่ะสูตรมีความยาวของวัสดุเท่ากัน หุม้ ด้วยทองแดง อัตรา
การไหลของน้ าอยู่ท่ี 1.5 ลิตรต่อนาที เมื่อเพิม่ ปริมาณ
กามะถัน ในระบบที่ไม่มีเขม่าดา ไม่ส่งผลต่ ออุณหภูมิท่ี
เปลี่ยนแปลงสูงสุดระหว่างอุณหภูมนิ ้ าเข้า -น้ าออก T (
max ) แต่เมื่อใส่เขม่าดาเข้าไปในระบบยางรีเคลมพบว่า
T ( max ) มีค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยที่ 5 phr มีค่า T อยู่ท่ี
0.82 , 7 phr มีค่า T อยู่ท่ี 0.84 , 10 phr มีค่า T อยู่
ที่ 0.71 , 15 phr มีค่า T อยู่ท่ี 12.01 ซึง่ แสดงให้เห็น
ว่าระบบที่มีการเติมเขม่าดาลงไปนัน้ มีประสิทธิภาพใน
การดู ด ซับ ความร้ อ นที่ ดี ก ว่ า ตั ว อย่ า งที่ เ ติ ม เพีย งแค่
กามะถัน ดังนัน้ จึงมีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะนายางรีเคลมซึ่ง
เป็ นยางที่ผลิตจากเศษยางรถยนต์มาพัฒนาเป็ นแผงรับ
ความร้อนสาหรับเครื่องทาน้าร้อนแสงอาทิตย์ราคาถูกได้
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การปรับปรุงสมบัติของพอลิ สไตรีนโดยใช้ไขละหุ่งเป็ นสารเติ มแต่ง
Modification of Polystyrene by Compounding with Castor wax as an Additive
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาความเป็ นไปได้ของการใช้ไขละหุ่งเพื่อเป็ นสารเติมแต่งสาหรับพลาสติกชนิดพอลิสไตรีน โดยทา
การคอมปาวด์วสั ดุทงั ้ สองชนิดแบบหลอมผสมด้วยเครื่องผสมแบบสองลูกกลิง้ ทีอ่ ตั ราส่วนของไขละหุ่ง คือ 0 , 5, 10,
15 และ 20 ส่วนต่อร้อยส่วนโดยน้าหนัก(phr) จากการศึกษา พบว่า อุณหภูมเิ ปลีย่ นสถานะคล้ายแก้ว(Tg) ของพลาสติก
คอมปาวด์ระหว่างพอลิสไตรีนและไขละหุ่ง มีค่าลดลงถึง 20 องศาเซลเซียส เมื่อผสมไขละหุ่งในปริมาณสูงขึน้ และยัง
สอดคล้องกับค่าอุณหภูมกิ ารเปลีย่ นสถานะคล้ายแก้ว (TgDMA) ซึง่ แสดงว่าไขละหุ่งสามารถเข้าไปแทรกตัวอยู่ในบริเวณ
ช่องว่างระหว่างสายโซ่ของพอลิสไตรีนได้ นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ค่าการต้านทานแรงกระแทกเพิม่ สูงขึน้ เมื่อผสมไขละหุ่ง
ในอัตราส่วน 5 ส่วนต่อร้อยโดยน้ าหนัก ส่วนค่าการต้านทานการโก่งงอและค่าโมดูลสั การโก่งงอ นัน้ ก็มกี ารมีค่าสูงขึน้
เมื่อเติมไขละหุ่งที่ 5 ส่วนต่อร้อยโดยน้ าหนัก เช่นกัน ดังนัน้ แสดงให้เห็นว่าไขละหุ่งซึ่งเป็ นสารที่ได้มาจากธรรมชาติ
สามารถนามาใช้เป็ นสารเติมแต่งสาหรับวัสดุพลาสติกได้
คาหลัก พอลิสไตรีน ไขละหุ่ง คอมปาวด์
Abstract
This research was conducted to investigate the possibility in using of castor wax as an additive for
Polystyrene by melt blended with two rolls mill machine. The compounds were mixed of castor wax in ratio of
0, 5, 10, 15 and 20 phr (part per hundred ratio resin) respectively. A range of characterization techniques
including transition temperature, impact resistance and flexural strength were studied. The results showed that
the transition temperatures from both Differential Scanning Calorimetry (T gDSC) and Dynamic Mechanical
Analysis (TgDMA) techniques are obviously decreased with increasing of castor wax contents. This was
attributed to the enhanced segmental motion of the Polystyrene molecular chains by addition of castor wax.
Moreover, impact strength of un-notched specimens was improved with 5 phr of castor wax and the flexural
strength has also increase as well. To sum up, castor wax as a bio-based material has exhibited possibly to
be used as an additive for plastics properties modification.
Keywords: polystyrene castor wax compound
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1. บทนา
พอลิสไตรีน (Polystyrene) เป็ นหนึ่งในพอลิโอลีฟีน
ที่ถู กใช้อ ย่ างแพร่ หลาย เนื่ องจากพอลิสไตรีน สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร
อุปกรณ์ เครื่องเขียน ของเด็กเล่น และชิ้นส่วนยานยนต์
เป็ นต้น โดยทัวไปพอลิ
่
สไตรีนมีลกั ษณะการจัดเรียงตัว
แบบอสัณฐาน และมีสมบัตทิ เ่ี ด่นคือ ความแข็งแรงสูง ทน
ต่อกรดและเบส โปร่งแสง อีกทัง้ ยังสามารถขึน้ รูปได้ง่าย
แต่ พ อลิสไตรีน ยัง มีข้อ ด้อ ยหลายประการ เช่ น เปราะ
แตกหัก ง่ า ย และทนต่ อ ความร้ อ นได้ ต่ า จึ ง ได้ มี ก าร
ปรับปรุงสมบัตขิ องพอลิสไตรีนในรูปแบบต่างๆ เช่น โดย
การสังเคราะห์ร่วมกับพอลิเมอร์ตวั อื่นๆ ทีเ่ รียกว่า สไตรีน
โคพอลิเ มอร์ หรือ การใช้สารเติม แต่ ง ประเภทสารเพิ่ม
สภาพพลาสติก (Plasticizer) [1-3] ซึ่งสารเติมแต่ ง
เหล่ า นั น้ ท ามาจากสารเคมี จึง ท าให้ เ ป็ น อัน ตรายต่ อ
สิง่ แวดล้อม
ปจั จุบนั ถูกแบ่งเกรดการใช้งานออกเป็ น 2 เกรด
หลักๆ คือ พอลิสไตรีนชนิดธรรมดา (General Purpose
Polystyrene, GPPS) จะแข็งแต่เปราะ แต่ยงั คงรักษา
สมบัตทิ างแสง เมื่อเปรียบเทียบกับพลาสติกชนิดทัวๆไป
่
อย่าง โพลิเอทธิลนี (Polyethylene), (PE) หรือ โพลิโพ
รพิลนี (Polypropylene), (PP) [4] ส่วนพอลิสไตรีนชนิด
พิเ ศษ เช่ น ชนิ ด ทนแรงกระแทก (High Impact
Polystyrene, HIPS) และโคพอลิเมอร์อ่นื ของพอลิสไตรีน
จะมีความเหนียวกว่าแต่จะขาดสมบัตดิ า้ นความโปร่งแสง
ดัง นัน้ งานวิจยั นี้ จึง ท าการปรับ ปรุ ง สมบัติข องพอ
ลิสไตรีนด้วยไขละหุ่งทีเ่ ป็ นสารเติมแต่งจากธรรมชาติ
2.วัสดุและวิ ธีการทดลอง
2.1 วัตถุดิบและการผสม
พอลิสไตรีน เกรด General Purpose Polystyrene,
GPPS รหัส GP150 จากบริษัท ไออาร์พีซี จากัด
(มหาชน) และไขละหุ่ง (Castor wax จากบริษทั ไทยคา
สเตอร์ออยส์ จ้ากัด) ผสมกันตามอัตราส่วนดัง ตารางที1่

การทดลองนี้จงึ จากัดการผสมไขละหุ่งที่ 20 phr
เพราะเมื่อเพิม่ อัตราส่วนไขละหุ่งทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทาให้การ
คอมปาวด์ไขละหุ่งใน PS ด้วยเครื่องผสมแบบสองลูกกลิง้
เป็ นไปได้ยาก เมื่อไขละหุ่งโดนความร้อนไขละหุ่งจะเป็ น
ของเหลวและทาให้ไหลออกจากลูกกลิ้งร้อนในปริมาณ
มากทาให้การคอมปาวด์ควบคุมอัตราส่วนเป็ นไปได้ยาก
จึงจากัดอัตราส่วนผสมอยู่ท่ี 20 phr เท่านัน้
การเตรียมพลาสติกคอมปาวด์ดว้ ยเครื่องเครื่อง
ผสมแบบสองลูกกลิง้ (Two Rolls Mill) ทีอ่ ุณหภูมิ 180
องศาเซลเซียส แล้วนาพลาสติกคอมปาวด์ทไ่ี ด้ไปเตรียม
ชิ้ น งานทดสอบด้ ว ยเครื่ อ งอั ด ขึ้ น รู ป (Compression
molding ) ทีอ่ ุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ใช้แรงดันอัด
ขึน้ รูปที่ 150 kg/cm2 คงทีท่ ุกอัตราส่วน
2.2 การเตรียมพลาสติ กคอมปาวด์
ชังน
่ ้าหนักของพลาสติกคอมปาวด์ระหว่าง PS และ
ไขละหุ่งทีอ่ ตั ราส่วนดังแสดงในตารางที่ 1 ทาการหลอม
ผสมพลาสติก คอมปาวด์ท่ีอ ัตราส่ว นต่ า งๆ ด้ว ยเครื่อ ง
ผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two Rolls Mill) ที่อุณหภูมิ 180
องศาเซลเซียส จากนัน้ นาพลาสติกคอมปาวด์ไปขึ้นรูป
ด้วยเครื่องอัดขึ้นรูป (Compression Molding) จากนัน้
น าไปเตรี ย มเป็ น ชิ้ น งานทดสอบตามมาตรฐานการ
ทดสอบ โดยการวิ เ คราะห์ ส มบั ติ ท างความร้ อ น
ด้วยเทคนิคDifferential Scanning Calorimetry(DSC)
ทดสอบสมบัตเิ ชิงกล การวิเคราะห์สมบัติทางกลเชิงไดนามิกDynamic Mechanical Analysis(DMA) ทดสอบ
ทางกายภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรมการแตกหักด้ว ย
เครื่อ งจุ ลทรรศน์ อิเ ล็ก ตรอนแบบส่ อ งกราด Scanning
Electron Microscopy (SEM)
2.3 สมบัติทางความร้อน
ทาการทดสอบสมบัติทางความร้อ นของพลาสติก
คอมปาวด์ระหว่าง PS และ ไขละหุ่ง ด้วยเทคนิคดิฟเฟอร์
เรนเชียลสแกนนิงแคลอรีเมทรี [5] โดยเตรียมตัวอย่าง
ทดสอบประมาณ 5-15 mg จากนัน้ นาตัวอย่างทีเ่ ตรียมใส่
ลงในภาชนะอลูมเิ นียม (Pan) แล้วนาไปอัดปิ ดฝา ตัง้ ค่า
อุณหภูมกิ ารทดสอบที่ 30 - 180 °C อัตราเพิม่ ของ
อุณหภูมิ 10°C/min พลังงานทีว่ ดั ออกมาจะเป็ น mW

ตารางที1่ แสดงอัตราส่วนผสมพลาสติกคอมปาวด์ของ PS และ
Castor Wax
PS (phr)
100
100
100
100
100

Castor Wax (phr)
0
5
10
15
20
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2.4 สมบัติเชิ งกล
ทาการสอบการต้านทานการโก้งงอ (Flexural
Strength) ตามมาตรฐาน ASTM D 790 โดยชิน้ งาน
ทดสอบมีความหนา 3 mm กว้าง 25 mm ยาว 80 mm
โดยการทดสอบเป็ นแบบกด 3 จุดที่ความเร็วของหัวกด
ชิน้ งาน 1.3 mm/min ความยาวของ support span 80
mm
ทาการทดสอบการทนแรงกกระแทก (Impact
Strength) ตามมาตรฐาน ASTM D 256 โดยชิน้ ทดสอบมี
ความหนา 3 mm ความกว้าง 12.7 mm ความยาว 63.5
mm โดยไม่ต้องบาก โดยใช้คอ้ น 2.0 J ตีชน้ิ ทดสอบ จับ
ยึดไว้โดย clamp ในแนวตัง้ และถูกตีดว้ ยค้อนน้าหนักตาม
แรงเหวีย่ ง ณ ต่าแหน่งระหว่างจุดทีจ่ บั ชิน้ ทดสอบ [6]
2.5 การวิ เคราะห์พฤติ กรรมการแตกหักด้วยเครือ่ ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
การวิเคราะห์พฤติกรรมการแตกหักด้วยเครื่อง
จุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด(Scanning Electron
Microscopy) (SEM) ยีห่ อ้ JEOL รุ่น JSM-6510 โดยนา
ชิ้น งานจากการทดสอบการทนแรงกระแทก ท าการ
เคลือ บทองบริเ วณผิว ที่แ ตกหัก ก่ อ นจะท าการศึก ษา
ลักษณะพืน้ ผิวการแตกหักของตัวอย่าง โดยใช้กาลังไฟที่
15 Kv โดยใช้กาลังขยาย 100 , 1000 เท่า
2.6 การวิ เคราะห์สมบัติทางกลเชิ งไดนามิ ก (DMA)
การวิ เ คราะห์ ส มบั ติ ท างกลเชิ ง ไดนามิ ก
Dynamic Mechanical Analysis (DMA)ยีห่ อ้ Perkinelmer
รุ่น DMA 8000 โดยเตรียมชิน้ งานทดสอบมี ความหนา 3
mm ความกว้าง 10 mm ความยาว 25 mm ทาการ
ทดสอบทีอ่ ุณหภูมริ ะหว่าง 30 – 150 องศาเซลเซียส โดย
ใช้โหมดการทดสอบแบบ Dual Cantilever Bending

รูปที่ 1 เทอร์โมแกรมแสดงสมบัตทิ างความร้อนของพลาสติกคอม
ปาวด์ระหว่าง PS : Castor Wax

จากตารางที1่ และรูปที่ 2 แสดงสมบัตทิ างความ
ร้อนของพลาสติกคอมปาวด์ระหว่างPSกับ ไขละหุ่ง จะ
เห็นได้ว่าค่าการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว มีค่าอยู่ท่ชี ่วง
98.3 – 74.7◦C ซึง่ ค่าการเปลีย่ นสถานะคล้ายแก้วนัน้ มีค่า
ลดลงเมื่อเติมไขละหุ่งลงไปผสมใน PS จากกราฟค่า Tg
ของ PS อยู่ท่ี 98.3 ◦C เมื่อผสมไขละหุ่งลงใน PS ที่
ปริมาณ 5 phr พบว่าค่ า Tg 81.8 ◦C ซึ่ง มีค่า ลดลง
จากนัน้ เมื่อผสมไขละหุ่งลงใน PS ทีป่ ริมาณ 10 15 และ
20 phr พบว่าค่า Tg มีค่าประมาณ 75◦C และยังสังเกตุได้
ว่ามีพีค แยกออกมาในตาแหน่ งเดียวกัน ซึ่งเป็ น พีคของ
อุณหภูมหิ ลอมเหลวของไขละหุ่ง (Tm) แสดงให้เห็นว่าไข
ละหุ่งเข้าไปแทรกตัวอยู่ช่องว่างระหว่างสายโซ่ของ PS
จึง ท าให้ ส ายโซ่ ข อง PS เคลื่อ นได้ ง่ า ยขึ้น ที่อุ ณ หภู มิ
เดียวกันกับ PS ทีไ่ ม่ได้ผสมไขละหุ่ง [7]

Flexural Strength (MPa)

3.2 ผลการทดสอบสมบัติเชิ งกล
3.2.1 ผลการทดสอบการต้ านทานการโก่งงอ
Flexural Strength

3. ผลและวิ เคราะห์ผลการทดลอง
3.1 ผลการทดสอบสมบัติทางความร้อน
ตารางที่ 2 สมบัตทิ างความร้อนของพลาสติกคอมปาวด์ระหว่าง
PS : ไขละหุ่ง ทีอ่ ตั ราส่วนต่างๆด้วยเทคนิค DSC
PS+Castor Wax (phr)

Tg (◦c)

0

98.3

5

81.8

10

75.5

15

74.9

20

74.7

50
40
30
20
10
0
0

5

10

15

20

Castor wax (phr)

รูปที่ 2 ค่าการทดสอบการต้านทานการโก่งงอ (Flexural Strength)
ของพลาสติกคอมปาวด์ระหว่าง PS : Castor Wax

จากรู ป ที่ 2 กราฟแสดงการต้ า นทานการโก่ ง งอ
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พบว่าค่าการต้านทานการโก่งงอมีค่า 27 – 45 MPa ซึง่
การต้านทานการโก่งงอสูงสุดอยู่ทค่ี ่าประมาณ 45 MPa ที่
ปริมาณไขละหุ่ง 5 phr แต่เมื่อเพิม่ ปริมาณไขละหุ่งที่ 10
15 และ 20 พบว่าการต้านการโก่งงอลดลง ตามลาดับ ซึง่
พิจารณาจากผลการวิเคราะห์อุณหภูมิ Tg ของพลาสติก
คอมปาวด์ระหว่า PS กับ ไขละหุ่ง พบพีค Tmของไข
ละหุ่งอย่างเห็นได้ชดั เมื่อผสมไขละหุ่งที่ 10 15 และ 20
phr แสดงให้เห็นว่าการใช้ไขละหุ่งมากกว่า 5 phr ทาให้
เกิดการแยกเฟสระหว่าง PS กับ ไขละหุ่ง ทาให้ค่าความ
แข็งแรงลดลง

0 phr

0 phr

100 m

10 m

5 phr

5 phr

100 m

3.2.2 ผลการทดสอบความต้านทานต่อแรงกระแทก
Impact Strength

10 phr

10 m

10 phr

100
Impact Strength (J/m)

80

10 m

100 m

60
40
15 phr

20

15 phr

0
0

5

10
15
Castor Wax (phr)

20

รูปที่ 3 ค่าการทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทก (Izod impact
strength) ของพลาสติกคอมปาวด์ระหว่าง PS : Castor Wax

จากรูปที่ 3 กราฟแสดงค่าการต้านทานแรงกระแทก
พบว่าค่าการต้านทานแรงกระแทก มีค่าประมาณ 45 –
70 J/m ซึง่ ค่าการต้านทานแรงกระแทกทีม่ คี ่าสูงสุด อยู่ท่ี
ประมาณ 70 J/m ทีป่ ริมาณการผสมไขละหุ่งใน PS ที่ 5
phr พบว่าค่าการทนแรงกระแทกเมื่อเทียบกับ PS 0 ค่า
การทนแรงกระแทกเพิม่ ขึน้ ไม่มาก แต่เมื่อเพิม่ ไขละหุ่งที่
ปริมาณ 10 15 และ 20 phr พบว่าค่าการทนแรงกระแทก
ลดลงตามลาดับ ซึ่งจากการดู ลกั ษณะสัณฐานวิทยาของ
พลาสติกคอมปาวด์ผสมระหว่าง PS กับ ไขละหุ่งแสดงดัง
รูปที่ 4 พบว่ารอยแตกของปริมาณไขละหุ่งที่ 5 phr มี
รู ป แบบการหั ก แบบผิ ว ขรุ ข ระที่ เ ห็ น ได้ ช ั ด เจนกว่ า
อัตราส่วนของไขละหุ่ง 10 15 และ 20 ซึง่ พืน้ ทีผ่ วิ ส่วน
ใหญ่ เป็ นรอยแตกแบบราบเรียบและมีรอยแตกหักแบบ
ขรุ ข ระเล็ก น้ อ ยซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ผลการต้ า นทานแรง
กระแทก
กาลังขยาย100เท่า

10 m

100 m

20 phr

20 phr

100 m

10 m

รูปที่ 4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของพลาสติกคอมปาวด์ผสมระหว่าง
PS:Castor Wax ทีก่ าลังขยาย100 และ1000 เท่า

กาลังขยาย1000เท่า
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Modulus(Pa)

3.3 ผลการทดสอบวิ เคราะห์สมบัติทางกลเชิ งไดนามิ ก DMA

จากรูปที่ 6 กราฟแสดงค่า TAN δ ของพลาสติก
คอมปาวด์ระหว่างPS กับ ไขละหุ่ง พบว่าค่า TAN δ มีค่า
เพิม่ ขึน้ เมื่อผสมไขละหุ่งใน PS แสดงว่ามีความเป็ นอิลา
สติกมากกว่าเป็ นเพราะโครงสร้างทางสายโซ่ของ PS มี
ไขละหุ่งเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างช่องว่างของสายโซ่ ทาให้
สายโซ่อยู่ห่างกันและเมื่อให้อุณหภูมิเข้าไปไขละหุ่งทา
หน้ าที่หล่ อลื่นสายโซ่ ท าให้สายโซ่สามารถเคลื่อนที่ไ ด้
ง่ายจึงทามีความเป็ นอิลาสติกมากกว่าสูตร 0 phr ซึง่ มีค่า
TAN δ ทีต่ ่ ากว่า แสดงว่าสูตร 0 phr มีการเกีย่ วพันของ
สายโซ่มากและมีความชิดกันมาก จึงทาให้สายโซ่เกิดการ
เค ลื่ อนที่ ไ ด้ ย า กท า ให้ มี ค วา ม เป็ นอิ ล า สติ ก น้ อย
นอกจากนัน้ ค่า TAN δ ยังสามารถบอกอุณหภูมเิ ปลีย่ น
สถานะคล้ายแก้ว (TgDMA ) ของพลาสติก คอมปาวด์
ระหว่าง PS กับ ไขละหุ่ง โดยค่า Tg ของอัตราส่วนที่ 5
10 15 และ 20 จะอยู่ประมาณที่ 90◦C และค่าTg ของ
PS 0 จะอยู่ประมาณที่ 115 ◦C [8-9]

6.00E+11
5.00E+11
4.00E+11
3.00E+11
2.00E+11
1.00E+11
0.00E+00
40.0

60.0

80.0

PS+CASTOR WAX 0 phr
PS+CASTOR WAX 10 phr
PS+CASTOR WAX 20 phr

100.0

120.0

140.0

Temperature (˚C )

PS+CASTOR WAX 5 phr
PS+CASTOR WAX 15 phr

รูปที่ 5 กราฟแสดงค่ าโมดูล สั สะสมต่อ อุ ณหภูมทิ ่เี พิ่มสูงขึ้น ของ
พลาสติกคอมปาวด์ระหว่าง PS : Castor Wax

จ า ก รู ป ที่ 5 แ ส ด ง ค่ า โ ม ดู ลั ส ส ะ ส ม (Storage
Modulas)ต่ออุณหภูมทิ เ่ี พิม่ สูงขึน้ ของพลาสติกคอมปาวด์
ระหว่าง PS กับไขละหุ่ง พบว่าเมื่อผสมไขละหุ่งลงไปใน
PS ในอัตราส่วน 5 10 15 และ 20 ค่าโมดูลสั สะสมมีค่า
ลดลงตามลาดับ ซึ่งแสดงว่าไขละหุ่งทาให้พลาสติกคอม
ปาวด์ สามารถเสีย รู ป ได้ ง่ า ยขึ้น เมื่อ ได้ร ับ ความร้ อ น
เพิม่ ขึน้ เพราะค่าโมดูลสั ของพลาสติกคอมปาวด์จะมีค่า
ลดลงตามไปเนื่องจากไขละหุ่งสามารถเข้าไปแทรกตัวอยู่
ช่องระหว่างสายโซ่ แต่ ไขละหุ่งที่อุณหภูมิห้องจะมีเฟส
เป็ นของแข็งจึงไม่สามารถทาหน้าทีเ่ ป็ นพลาสติกไซเซอร์
ได้ แต่ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิท่สี ูงขึ้นไขละหุ่งเกิดการเปลี่ยน
สถานะกลายเป็ น ของเหลวจึ ง ท าให้ ไ ขละหุ่ ง ที่ อ ยู่ ใ น
ช่องว่างของสายโซ่กลายเป็ นสารหล่อลื่นจึงทาให้สายโซ่
เกิด การขยับ ตัว ได้ง่ า ยขึ้น จึง ท าให้เ สีย รูป ได้ง่ า ยขึ้น ค่ า
โมดูลสั จึงลดลง

4. สรุป
จากการศึกษาการปรับปรุงสมบัตขิ องพอลิสไต
รีนโดยใช้ไขละหุ่งเป็ นสารเติมแต่ง ด้วยอัตราส่วนของไข
ละหุ่ง 0 , 5, 10, 15 และ 20 ส่วนต่อร้อยส่วนโดยน้ าหนัก
(phr) อุณหภูมกิ ารเปลีย่ นแปลงสถานะคล้ายแก้วลดลง
การทนต่อแรงกระแทก และ การต้านทานการโก่งงอ มีค่า
เพิ่ม ขึ้น ที่ป ริม าณไขละหุ่ ง ที่ 5 phr เมื่ อ ผสมไขละหุ่ ง
ปริมาณที่ 10 15 และ 20 พบว่าค่าการทนแรงกระแทก
และค่าการต้านทานการโก่งงอลดลง ซึง่ สอดคล้องกับ ค่า
อุณภูมเิ ปลีย่ นสถานะคล้ายแก้วทีล่ ดลง (TgDMA) แสดงว่า
ไขละหุ่งที่แทรกตัวอยู่ระหว่างช่องว่างของสายโซ่นัน้ ทา
หน้าทีเ่ ป็ นสารเติมแต่งชนิด สารหล่อลื่นภายใน (Internal
Lubricant) จากงานวิจยั นี้ ส่วนผสมทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดคือ
อัตราส่วนที่ 5 phr

4
TAN δ

3
2

กิ ตติ กรรมประกาศ
ง า น วิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ(วช.) รหัสโครงการ 166327
ปี 2558และคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1
0
40.0

60.0

80.0

100.0

Temperture (˚C)

PS+CASTOR WAX 0 phr
PS+CASTOR WAX 10 phr
PS+CASTOR WAX 20 phr

120.0

140.0

PS+CASTOR WAX 5 phr
PS+CASTOR WAX 15 phr

รูปที่ 6 กราฟแสดงค่าแทนเดลต้าของพลาสติกคอมปาวด์ระหว่าง
PS : Castor Wax
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การชุบแข็งที่ผิวเหล็กกล้าคาร์บอนตา่ โดยใช้เปลือกหอยแครงและเปลือกไข่ไก่เป็ น
สารเร่งปฏิ กิริยาในกระบวนการแพ็กคาร์เบอไรซิ ง
Surface Hardening of Low Carbon Steel by Using Blood Cockle Shell and Egg
Shell as Energizers in Pack Carburizing Process
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเร่งปฏิกริ ยิ าของเปลือกหอยแครงและเปลือก
ไข่ไก่ ในการชุบแข็งทีผ่ วิ ของเหล็กกล้าคาร์บอนต่าในกรรมวิธแี พ็กคาร์เบอไรซิง วิธกี ารทดลองทาโดยใช้เหล็กกล้า
คาร์บอนต่า AISI 1010 ผ่านกรรมวิธแี พ็กคาร์เบอไรซิง โดยใช้ถ่านไม้ยูคาลิปตัสเป็ นสารเพิม่ คาร์บอนผสมสารเร่ง
ปฏิกริ ยิ าทีเ่ ป็ นเปลือกหอยแครงและเปลือกไข่ไก่ ทีป่ ริมาณส่วนผสม 20% โดยน้ าหนัก ทาการอบเพิม่ คาร์บอนที่
อุณหภูม/ิ 900 และ 950C ด้วยเวลา 2,/4 และ/6 ชัวโมง/ปล่
่
อยให้เย็นตัวในอากาศแล้วนาไปชุบแข็งโดยใช้อุณหภูมิ
ออสเทไนไทซิง 780C เวลาอบแช่ 30 นาที จุ่มชุบในน้าเย็นและทาเทมเปอร์ทอ่ี ุณหภูมิ 180°C ใช้เวลา 1 ชัวโมง/
่
ชิน้ ทดสอบแต่ละสภาวะถูกนามาตรวจสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์สและโครงสร้างจุลภาค จากผลการทดลอง
ทาให้ทราบว่า เปลือกไข่ไก่มปี ระสิทธิภาพในการเร่งปฏิกริ ยิ าที่สงู กว่าเปลือกหอยแครงโดยให้ค่าความแข็งทีส่ งู กว่า
ถึงแม้อุณหภูมอิ บเพิม่ คาร์บอนจะต่ากว่า
คาหลัก การชุบแข็งทีผ่ วิ แพ็คคาร์เบอไรซิง เปลือกหอยแครง เปลือกไขไก่ ถ่านไม้ยคู าลิปตัส
Abstract
The purpose of this research is to compare the efficiency between blood cockle shell and egg
shell as energizer in increasing carbon content on surfaces of low carbon steel by the pack carburizing
process. The experiment for pack carburized low carbon steel (grade AISI 1010) was conducted by using
the eucalyptus wood charcoal as carburizer, mixed with 20% blood cockle shell and egg shell (by weight)
as the energizer. The carburizing temperature of 900 and 950°C, and carburizing times of 2, 4 and 6
hours were used in the experiment. The specimens were then austenitized at 780°C for 30 minutes and
quenched into water. Also, the specimens were tempered at temperature of 180°C for 1 hour. Micro822
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Vickers hardness testing and microstructure inspections were carried out. The results of the experiment
showed that the efficiency of egg shell as the energizer (for increasing hardness on surfaces of low
carbon steel) was higher than that of blood cockle shell even though the carburizing temperature is
lower.
Keywords: surface hardening, pack carburizing, blood cockle shell, egg shell, eucalyptus wood charcoal
1. บทนา
ในอุตสาหกรรมการผลิตงานทางด้านโลหะ เทคนิค
การชุบ แข็งที่ผิวด้วยกรรมวิธีแ พ็กคาร์เบอไรซิง (Pack
Carburizing) เป็ นหนึ่งในวิธที ่นี ิยม เพราะไม่ยุ่งยากและ
ใช้ต้ น ทุ น ต่ า วิธีก ารนี้ ส ามารถท าให้เ หล็ก มีค วามแข็ง
เพิ่ม ขึ้นได้โ ดยอาศัย การเพิ่มคาร์ บ อนที่ผิว โดยใช้ถ่า น
ผสมกับ สารตัว เร่ ง ปฏิกิริย า แล้ว น าไปท าการชุ บ แข็ง
ต่ อ ไป สารเร่ ง ปฏิกิริย าที่ช่ ว ยให้ เ กิด การแตกตัว ของ
คาร์บอน ได้แก่ แบเรียมคาร์บอเนต (BaCO3) โซเดียม
คาร์บ อเนต (Na2CO3) และแคลเซีย มคาร์บ อเนต
(CaCO3) สารประกอบคาร์บอเนตเหล่านี้เมื่อถูกความ
ร้อนจะเกิดการแตกตัวได้แก๊ส CO2 ดังปฏิกริ ยิ า
BaCO3  BaO + CO2
Na2CO3  Na2O + CO2
CaCO3  CaO + CO2
จากนัน้ CO2 จะรวมตัวกับคาร์บอนในถ่านทาให้ได้
แก๊ส CO แก๊ส CO ทีเ่ กิดขึน้ สัมผัสกับผิวเหล็กแล้วแตก
ตัวให้อะตอมของคาร์บอนและแพร่เข้าไปในเนื้อเหล็กทา
ให้ปริมาณคาร์บอนเพิม่ ขึน้ ปฏิกริ ยิ าจะเกิดอย่างต่อเนื่อง
[1-3] ดังนี้
3Fe + 2CO  Fe3C + CO2
หรือ 3Fe + 2CO  3Fe + C(ละลายในออสเทไนต์) + CO2
การแพร่ข องคาร์บ อนเข้าไปในเนื้อ เหล็ก ขึ้น อยู่ก ับ
อุณหภูมิ เวลา ชนิดและปริมาณของสารเร่งปฏิกริ ยิ า จาก
การศึ ก ษารายงานการวิ จ ั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเพิ่ ม
คาร์บอนที่ผวิ ที่ผ่านมา [4-6] เป็ นการผสมสารแพ็กคาร์บู
ไรซิงระหว่างถ่านไม้และถ่านโค้กกับสารเร่งปฏิกริ ยิ าชนิด
ต่ า งๆ เข้า ด้ว ยกัน ในปริม าณที่ต่ า งกัน ท าให้ไ ม่ ท ราบ
ประสิทธิภาพของสารเร่งแต่ละชนิดว่ามีความแตกต่างกัน
มากน้ อ ยเพี ย งใด จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้อ งต้ น จาก
งานวิจยั ต่าง ๆ พบว่า สารประกอบจาพวกคาร์บอเนตนัน้
มีอ ยู่ใ นวัสดุ ท่ีเ กิด ขึ้น จากธรรมชาติ เช่ น เปลือ กไข่ ไ ก่

เปลือ กหอยแครง และหินปูน โดยในเปลือกไข่ไ ก่นัน้ มี
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ถงึ 97% โดยน้ าหนัก [7]
ส่ ว นเปลือ กหอยแครงนั ้น มีส ารประกอบคาร์ บ อเนต
(CaCO3) ชนิด Aragonite ซึ่งเป็ นโครงสร้างผลึกชนิด
หนึ่ ง ของแคลเซีย มคาร์บ อเนตที่มีค วามหนาแน่ น และ
ความแข็ง ที่สูงเป็ น ส่ว นผสมหลัก [8] สาหรับหินปูนนัน้
ปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตจะมีปริมาณที่แตกต่าง
กันตามชนิดของหินปูน หากเป็ นหินปูน (Limestone) จะ
มีปริมาณ CaCO3 อยู่ระหว่าง 80-98% แต่ถ้าเป็ นหินปูน
ชนิด Dolomitic limestone จะมีปริมาณ CaCO3 ระหว่าง
42.8-57% [9] ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า วัสดุทเ่ี กิดขึน้ เองตาม
ธรรมชาตินัน้ มีส่วนประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตที่
น่าจะสามารถนามาใช้เป็ นสารเร่งปฏิกริ ยิ าได้
ดั ง นั ้น งานวิ จ ั ย นี้ จึ ง มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ท าการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเร่งปฏิกริ ยิ าระหว่างเปลือก
ไข่ ไ ก่ ก ั บ เปลื อ กหอยแครงในการชุ บ ผิ ว แข็ ง ด้ ว ย
กระบวนการแพ็กคาร์บูไรซิง เพื่อพัฒนาวัตถุดบิ ที่หาได้
จากธรรมชาติทเ่ี ป็ นเศษเหลือทิง้
2. วิ ธีการทดลอง
2.1 ข้อกาหนดการทดลอง
- สารเพิม่ คาร์บอนใช้ถ่านไม้ยคู าลิปตัส
- สารเร่ ง ปฏิกิริยาใช้เ ปลือกไข่ไก่และเปลือ ก
หอยแครงบดละเอียดผสม 20% โดยน้าหนัก
- ชิน้ ทดสอบใช้เหล็กกล้าคาร์บอนต่า AISI 1010
- อุณหภูมกิ ารเพิม่ คาร์บอนทีผ่ วิ 900°C, 950°C
± 10°C
- เวลาการเพิม่ คาร์บอนทีผ่ วิ 2, 4 และ 6 ชัวโมง
่
(เตาอบยีห่ อ้ MODUTEMP รุ่น WW51A)
- ชุบแข็งโดยใช้อุณหภูมอิ อสเทไนไทซิง 780°C
เวลา 30 นาที ทาเทมเปอร์ทอ่ี ุณหภูมิ 180°C เวลา 1
ชัวโมง
่
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- ทดสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์ส (เครื่อง
ทดสอบยีห่ อ้ Matsuzawa รุ่น MHT2)
- ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคภาพขาวดาด้วย
กล้องจุลทรรศน์ (ยีห่ อ้ OLYMPUS รุ่น BX60M)
2.2 การดาเนิ นการทดลอง
ชิ้ น ท ด ส อ บ ที่ ศึ ก ษ า เ ป็ น เ พ ล า ตั น ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1 การ
เตรียมสารแพ็กคาร์บูไรซิงดาเนินการโดยนาถ่านไม้ยูคา
ลิป ตัส มาท าการบดและร่ อ นด้ว ยตะแกรงให้ไ ด้ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 5 มิลลิเมตร จากนัน้ ผสมกับผง
ไข่ ไ ก่ แ ละเปลื อ กหอยแครงบดละเอี ย ดเป็ นสารเร่ ง
ปฏิกริ ยิ าปริมาณ 20% โดยน้าหนัก

แช่ 1 ชัวโมง
่
เมื่อได้เวลาแล้วนาชิน้ ทดสอบออกจากเตา
แล้วปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ
การทดสอบความแข็ ง ด าเนิ น การโดยน าชิ้ น
ทดสอบไปตัด ครึ่ง แล้ว ขัด ด้ว ยกระดาษทรายจากเบอร์
หยาบไปจนถึง เบอร์ละเอีย ดและท าการขัด มัน ด้ว ยผ้า
สักหลาดจากนัน้ นาไปทดสอบแบบไมโครวิกเกอร์สโดยใช้
Load 300 กรัม กาหนดให้วดั ระยะความลึกผิวจุดแรกห่าง
จากผิวงาน 0.1 มิลลิเมตร จุดต่อ ๆ ไปห่างกันจุดละ 0.2
มิลลิเมตร แต่ ละชัน้ ความลึกทาการวัด 3 ครัง้ แล้วหา
ค่าเฉลี่ย ชิ้นทดสอบที่ใช้ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคจะ
นาไปตรึง ชิ้น งานด้วยเรซินเพื่อดาเนิ นการขัดกระดาษ
ทรายและขัด ผิ ว มัน แล้ ว ท าการกัด กรดด้ ว ย 3%Nital
ถ่ายภาพโครงสร้างทีร่ ะดับชัน้ ความลึกต่าง ๆ
3. ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
3.1 การเปรียบเทียบความแข็ง
การเปรีย บเทีย บความแข็ง ของชิ้น ทดสอบที่เ พิ่ม
คาร์ บ อนโดยใช้ ถ่ า นผสมกับ เปลือ กไข่ ไ ก่ แ ละเปลือ ก
หอยแครงแสดงในรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าทีเ่ วลา 2 ชัวโมงนั
่
น้
ค่าความแข็งของเปลือกไข่ไก่ทอ่ี บเพิม่ คาร์บอนทีอ่ ุณหภูมิ
950C ให้ค่าความแข็งสูงทีส่ ุด ส่วนทีใ่ ห้ค่าความแข็งต่ า
ที่สุด คือ เปลือกหอยแครงที่อบเพิ่ม คาร์บอนที่อุณหภู มิ
900C เมื่อเวลาเพิม่ เป็ น 4 ชัวโมง
่
ค่าความแข็งของ
เปลือกไข่ไก่ท่อี บเพิม่ คาร์บอนที่อุณหภูมิ 900C เพิ่ม
ขึ้น มาจนสูง กว่ า เปลือ กหอยแครงที่ อ บเพิ่ม คาร์บ อนที่
อุณหภูมิ 950C และมีความแข็งใกล้เคียงกับเปลือกไข่
ไก่ท่อี บเพิ่มคาร์บอนที่อุณหภูมิ 950C และที่เวลา 6
ชัวโมง
่
ค่าความแข็งของเปลือกไข่ไก่ยงั สูงขึน้ อีก ในขณะ
ที่เปลือกหอยแครงที่อบเพิม่ คาร์บอนที่อุณหภูมิ 900C
นัน้ ความแข็ง สูงขึ้นมาใกล้เคีย งกับ ที่อบเพิ่ม คาร์บอนที่
อุณหภูมิ 950C จากข้อมูลเบือ้ งต้นจะเห็นได้ว่าเปลือก
ไข่ไก่สามารถเพิม่ ความแข็งได้มากกว่าเปลือกหอยแครง
และเวลามีผลต่ อการเพิ่มคาร์บอนโดยเวลาการอบเพิ่ม
คาร์บอนเพิม่ ขึน้ ทาให้ค่าความแข็งทีส่ งู ขึน้

รูปที่ 1 แสดงลักษณะของตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลองเพลากลม

การแพ็กคาร์บไู รซิงทาโดยนาชิน้ ทดสอบบรรจุลงใน
กล่องเหล็กแล้วเติมสารแพ็กคาร์บูไรซิงทีเ่ ตรียมไว้จนเต็ม
โดยความหนาของสารแพ็กคาร์บูไรซิงจากผิวกล่องด้าน
ในถึงชิน้ ทดสอบจะต้องไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จากนัน้ ทาการ
ปิ ด ฝากล่ องและใช้ดิน เหนี ยวเคลือ บด้า นบนฝาปิ ดแล้ว
นาเข้าเตาอบให้ความร้อนและเวลาตามทีก่ าหนด จากนัน้
นากล่ อ งเหล็กบรรจุ ช้ิน ทดสอบออกจากเตาแล้ว น าชิ้น
ทดสอบออกจากกล่องเหล็กเพื่อให้เย็นตัวในอากาศ

รูปที่ 2 แสดงลักษณะของการใส่ชน้ิ ทดสอบลงในกล่องเหล็ก

การชุบแข็งและทาเทมเปอร์ทาโดยนาชิน้ ทดสอบที่
ผ่ า นการเพิ่ ม คาร์ บ อนที่ ผิ ว มาท าการชุ บ แข็ง โดยใช้
อุณหภูมอิ อสเทไนไทซิง 780°C เวลาอบแช่ 30 นาที จุ่ม
ชุบในน้ าเย็นและทาเทมเปอร์ทอ่ี ุณหภูมิ 180°C เวลาอบ
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เฟอร์ไรต์มนี ้ อยกว่ามากจึงทาให้สารเร่งเปลือกไข่ไก่ให้
ความแข็งทีส่ งู กว่าสารเร่งเปลือกหอยแครงและจุดสุดท้าย
ที่ความลึก 1.2 มิลลิเมตรโครงสร้างของสารเร่งทัง้ สอง
ประกอบไปด้ว ยเฟอร์ไ รต์ แ ละมาร์เ ทนไซต์ บริเ วณนี้
ปริมาณคาร์บอนแพร่เข้าไปได้น้อยทาให้มโี ครงสร้างเฟอร์
ไรต์อยู่มาก บริเวณนี้จงึ อ่อนตัวสูง
3.3 อภิ ปรายผล
ในการเปรียบเทียบความสามารถในการเร่งปฏิกริ ยิ า
ในการเพิม่ คาร์บอนระหว่างเปลือกหอยแครงและเปลือก
ไข่ไก่จะเห็นได้ว่าเปลือกไข่ไก่ให้ผลของความแข็งสูงกว่า
เปลือ กหอยแครงทัง้ นี้ เ นื่ อ งมาจากเปลือ กไข่ ไ ก่ นั น้ มี
ส่วนประกอบของสารแคลเซียมคาร์บอเนตสูงถึง 97%
โดยน้าหนัก [7] ส่วนเปลือกหอยแครงนัน้ จากเอกสารของ
Mohamed M. et al., [8] ระบุไว้ว่ามีสารประกอบCaCO3
ชนิด Aragonite ซึ่งเป็ นโครงสร้างผลึกชนิ ดหนึ่ งของ
แคลเซียมคาร์บอเนตที่มคี วามหนาแน่ นและความแข็งที่
สูงเป็ นส่วนผสมหลักแต่ไม่ได้ระบุไว้ว่ามีปริมาณเท่าไร ซึง่
จะได้ทาการศึกษาต่อไปเพื่อสนับสนุนผลการทดลอง ส่วน
ผลการทดลองที่ความลึกมากขึน้ แล้วค่าความแข็งลดลง
นัน้ เพราะเวลามีผลต่อการแพร่ของอะตอมของคาร์บอน
โดยเวลาทีเ่ พิม่ ขึน้ จะทาให้คาร์บอนสามารถแพร่เข้าไปใน
ผิวเหล็กได้มากขึน้ เป็ นไปตามกฎของฟิ กส์ [10] ทีว่ ่าการ
แพร่จะแปรผันตามความเข้มข้นของอะตอมและเวลาใน
การแพร่ ดังนัน้ เวลาในการอบเพิม่ คาร์บอนที่ 2, 4 และ 6
ชัว่ โมงจึ ง ท าให้ ค่ า ความแข็ง ของชิ้ น งานเพิ่ ม ขึ้น ไป
ตามลาดับ
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(ก) เวลาการอบเพิม่ คาร์บอน 2 ชัวโมง
่
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(ข) เวลาการอบเพิม่ คาร์บอน 4 ชัวโมง
่
Hardness (MHV Load 300g)
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(ค) เวลาการอบเพิม่ คาร์บอน 6 ชัวโมง
่
รูปที่ 3 ความแข็งของเวลาการอบเพิม่ คาร์บอนต่าง ๆ

3.2 โครงสร้างจุลภาค
โครงสร้างจุลภาคของชิน้ ทดสอบแสดงในรูปที่ 3 โดย
ภาพโครงสร้างทีน่ ามาแสดงนี้ถ่ายทีต่ าแหน่ งห่างจากผิว
ของชิน้ ทดสอบเข้ามา 0.2, 0.6 และ 1.2 มิลลิเมตร จะ
เห็นได้ว่า โครงสร้างที่ความลึก 0.2 มิลลิเมตร ของ
ชิน้ งานทีผ่ ่านการอบเพิม่ คาร์บอนโดยใช้สารเร่ง 2 ชนิดจะ
มีเ มทริก ซ์เ ป็ น มาร์เ ทนไซต์ โ ดยสารเร่ ง ที่เ ป็ น เปลือ ก
หอยแครงจะมีคาร์ไบด์ขนาดกระจายอยู่ทวไปในเมทริ
ั่
กซ์
มาร์เทนไซต์ทค่ี ่อนข้างละเอียด ส่ว นสารเร่งทีเ่ ป็ นเปลือก
ไข่ไก่โครงสร้างมาร์เทนไซต์ค่อนข้างหยาบ ถัดขึ้นมาที่
ความลึก 0.6 มิลลิเมตรโครงสร้างของสารเร่งทีเ่ ป็ นเปลือก
หอยแครงโครงสร้า งประกอบไปด้ว ยมาร์เ ทนไซต์แ ละ
เฟอร์ไ รต์เช่ น เดีย วกับสารเร่ ง เปลือ กไข่ไ ก่ แต่ ป ริม าณ

4. สรุป
เปลือกไข่ไก่มปี ระสิทธิภาพในการเร่งปฏิกริ ยิ าในการ
เพิม่ ปริมาณคาร์บอนทีผ่ วิ ของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ าทีช่ ุบ
แข็ง ด้ว ยกระบวนการแพ็ก คาร์บู ไ รซิ ง ที่สูง กว่ า เปลือ ก
หอยแครง โดยให้ค่าความแข็งทีส่ งู กว่าถึงแม้อุณหภูมอิ บ
เพิม่ คาร์บอนจะต่ากว่า และเวลาในการอบเพิม่ คาร์บอนที่
สูง ขึ้น มีผ ลต่ อ ความแข็ง และความลึก ของชัน้ ผิว แข็ง
เพิม่ ขึน้ เปลือกไข่จงึ เป็ นทางเลือกทีด่ ใี นการใช้เป็ นสารเร่ง
ปฏิกริ ยิ าในการเพิม่ ปริมาณคาร์บอนที่ผวิ เพราะสามารถ
ได้ง่ า ย และการเตรีย มสารที่ง่ า ยกว่ า เปลือ กหอยแครง
เพราะเปลือกไข่นนั ้ มีความแข็งน้อยกว่าเปลือกหอยแครง
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ห่างจากขอบ 1.2 มิลลิเมตร

ห่างจากขอบ 1.2 มิลลิเมตร

ห่างจากขอบ 0.6 มิลลิเมตร

ห่างจากขอบ 0.6 มิลลิเมตร

ห่างจากขอบ 0.2 มิลลิเมตร

ห่างจากขอบ 0.2 มิลลิเมตร

รูปที่ 4 โครงสร้างจุลภาคของชิน้ งานทดสอบทีค่ วามลึกต่างๆ

กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุใน
ความอนุ เ คราะห์ ก ารใช้ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่อ งมือ ในการ
ทดลอง ขอขอบคุ ณมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานทีส่ นับสนุนทุนวิจยั ในงานนี้

เอกสารอ้างอิ ง
[1] Sinha A. K., Physical Metallurgy Handbook,
McGraw-Hill Company Inc, 2003
[2] Lakhtin Y. M., Engineering Physical Metallurgy
and Heat Treatment, Mir Publishers Moscow,
1990

826

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

[3] Rajan T. V., et al., Heat Treatment; Principles
and Techniques, Prentice-Hall of India Private
Limited, 1994
[4] ธีระเดช ธีรทรัพย์กุล และ ประวุธ ตันตยกร, รายงาน
การศึกษาทดลอง เรื่อง Pack carburizing
compound, สานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
[5] ศิรพิ ร ดาวพิเศษ และ วชิร ฉายสุวรรณ, เม็ดถ่านผสม
สาหรับใช้ในการเติมคาร์บอนทีผ่ วิ เหล็ก,
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 8(5):
19-23, 2541
[6] เหรียญ พลต้าง, การทดลองเปรียบเทียบส่วนผสมของ
สารแพ็กคาร์บไู รซิงในกระบวนการชุบผิวแข็งโลหะ,
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2541
[7] วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ และ คณะ, รายงานการวิจยั
การเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิทจากเปลือกไข่ไก่,
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี, 2554
[8] Mohamed M. et al., Decomposition Study of
Calcium Carbonate in Cockle Shell, Journal of
Engineering Science and Technology, Vol. 7,
No.1., 2012
[9] Khorram F. et al., Limestone Chemical
Compositions Estimation Using Image
Processing and Pattern Recognition Techniques,
Journal of Mining & Environment, Vol.2 No.2,
2011
[10] Askeland D.R. and Phule P.P., The Science and
Engineering of Materials, Thomson Brooks/Cole,
2003

827

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

อิ ทธิ พลของแรงดันกดและความหยาบผิวสัมผัสที่มีต่อลักษณะการสึกหรอ
แบบขูดขีดของพอลิ เอทิ ลีนชนิ ดน้าหนักโมเลกุลสูง
Influence of Compression Load and Counterface Roughness onto Abrasive
Wear Characteristic of Ultra-High Molecular Weight Polyethylene
ณรงค์ฤทธิ ์ สนใจธรรม 1,, นพณัช พวงมาลี 2
1
ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
2
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
E-mail: narongrits@kmutnb.ac.th*
Narongrit Sonjaitham 1,, Noppanuch Puangmalee 2
1
Department of Industrial Management, Faculty of Industrial Technology and Management,
King Mongut’s University of Technology North Bangkok, Prachinburi Campus, Muang, Prachinburi, 25230
2
Department of Industrial Management and Technology, Faculty of Science and Technology,
Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Dhonburi, Bangkok, 10600
E-mail: narongrits@kmutnb.ac.th*
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาอิทธิพลของแรงดันกดและความหยาบผิวสัมผัสทีม่ ตี ่อพอลิเอทิลนี ชนิดน้ าหนักโมเลกุลสูง
ภายใต้การทดสอบการสึกหรอแบบขูดขีด ตามมาตรฐาน GOST 426-77 ซึง่ พบว่า ขนาดความลึกและความกว้าว
ของร่องรอยที่เกิดจากการทดสอบและอัตราการสึกหรอเพิ่มขึ้น เมื่อ ขนาดเฉลี่ยอนุ ภาคผงขัดเพิ่มขึ้น ในส่ว น
พฤติกรรมการสึกหรอแบบขูดขีดสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ช่วงลักษณะ คือ ช่วงลักษณะที่ 1 การสึกหรอมีอตั ราการ
สูญเสียเนื้อวัสดุเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ เกิดขึน้ ในช่วงเวลา 5-15 นาทีแรกของการทดสอบ, ช่วงลักษณะที่ 2 การ
สึกหรอมีอตั ราการสูญเสียเนื้อวัสดุเพิม่ ขึน้ คงทีห่ รือสม่าเสมอ ซึง่ เกิดขึน้ หลังการทดสอบผ่านไปประมาณ 15 นาที
นอกจากนี้แรงดันกดและขนาดเฉลีย่ อนุภาคผงขัดมีผลต่ออัตราการสึกหรออย่างมีนัยสาคัญ ซึง่ เมื่อแรงดันกดและ/
หรือขนาดเฉลี่ยอนุ ภาคผงขัดเพิ่มขึ้นจะทาให้เกิดการสึกหรอที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่ง ส่งผลทาให้อตั ราการสึกหรอ
เพิม่ ขึน้ ด้วย ซึง่ ผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานทีเ่ กีย่ วข้องกับกลไกการสึกหรอแบบขูดขีดในงาน
วิศวกรรม
คาหลัก พอลิเอทิลนี ชนิดน้าหนักโมเลกุลสูง, การสึกหรอแบบขูดขีด, ขนาดอนุภาคผงขัด
Abstract
This paper is study to influence of work conditions: difference compression load and counterface
roughness onto UHMWPE under abrasive wear test according to GOST 426-77. It is found that the
formation of deep and wide furrows on worn surface and abrasive intensity are increase when the
number of grit grade is decrease (average grit size is increase). The behavior of abrasive wear can
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classify to ; the first characteristic: volume loss quickly increase in beginning running time about 5-15
minutes, which it be compared as “run-in” wearing stage, the second characteristic: volume loss regularly
increase after running time about 15 minutes, which is approaching to “steady-state” wearing stage. In
addition the abrasive wear intensity increase with increasing of compression load and/or decreasing of
number of grit grade (average grit size increase). The results of this research can apply to abrasive
applications in mechanical engineering.
Keywords: Ultra-high molecular weight polyethylene, Abrasive wear, Abrasive grit size.
1. บทนา
พอลิเ อทิลีน ชนิ ด น้ า หนั ก โมเลกุ ล สู ง (Ultra-high
molecular weight polyethylene: UHMWPE) เป็ นพอลิ
เมอร์ทม่ี นี ้ าหนักโมเลกุลสูงและมีสมบัตทิ ด่ี หี ลายประการ
เช่ น ต้า นทานการสึก หรอสูง ทนต่ อ แรงกระแทกสูง มี
สมบัตกิ ารลื่นไถลดี ความเสียดทานต่า และอื่น ๆ เป็ นต้น
UHMWPE เป็ นพอลิเมอร์ทน่ี ิยมใช้กนั อย่างแพร่หลายทัง้
ในงานวิศวกรรมและงานทางการแพทย์ [1] สาหรับในงาน
วิศ วกรรม UHMWPE ถู ก น ามาใช้เ ป็ น อุ ป กรณ์ แ ละ
ชิน้ ส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร เช่น แบริง่ เกียร์ ฮอบเปอร์
และอื่น ๆ เป็ นต้น สาหรับงานทางการแพทย์ UHMWPE
ถูก มาใช้เ ป็ น อวัย วะข้อต่ อ เทีย ม เช่ น ชิ้น ส่ว นประกอบ
สะโพกเทียมและหัวเข่าเทียม เนื่องจาก UHMWPE เป็ น
พอลิเมอร์ท่มี ีเ สถียรภาพทางเคมีสูง และไม่เป็ นพิษต่ อ
เนื้อเยื้อในร่างกายมนุ ษย์ [2] แต่อย่างไรก็ตาม การนา
UHMWPE ไปใช้งานต่างๆ ส่วนใหญ่นนั ้ วัสดุจาเป็ นต้อง
มีความต้านทานการสึกหรอสูง ซึ่งเป็ นสมบัติท่ตี ้องการ
ของวัสดุ เพื่อการนาไปประยุกต์ใช้งาน [3]
การสึก หรอ [4] คือ การสู ญ เสีย เนื้ อ วัส ดุ บ ริเ วณ
ผิวสัมผัสระหว่างการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมพัทธ์ของ
ชิ้น งานคู่สมั ผัส โดยผิว สัม ผัสของวัสดุ ท่ีแ ข็ง กว่ า จะท า
ความเสี ย หายให้ ก ั บ ผิ ว สั ม ผั ส ของวั ส ดุ ท่ี อ่ อ น กว่ า
นอกจากนี้ สมบัตทิ างกลและเงื่อนไขสภาพการใช้งาน ยัง
เป็ นปจั จัยที่สาคัญที่มผี ลต่อลักษณะของการสึกหรอ ซึ่ง
กลไกการสึกหรอที่สาคัญที่เกิดขึน้ กับพอลิเมอร์คือ การ
สึกหรอแบบขูดขีด (Abrasive wear) การสึกหรอแบบยึด
ติด (Adhesive wear) และ การสึกหรอแบบการล้า
(Fatigue wear) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสึกหรอแบบขูด
ขีด เป็ นกลไกการสึกหรอที่สร้างความเสียหายมากทีส่ ุด
เมื่อ เทีย บกับ กลไกการสึก หรออื่น ๆ ซึ่ง คิด เป็ น มูล ค่ า
ประมาณ 63% ของมูลค่าความเสียหายจากกลไกการสึก

หรอทัง้ หมด [5]
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกลไกการสึกหรอ
แบบขูดขีดของ UHMWPE รวมถึงการรายงานการศึกษา
ผลกระทบของเงื่อนไขสภาพการใช้งานทีม่ ตี ่อการสึกหรอ
แบบขูดขีดของชิน้ ส่วนอุปกรณ์และเครื่องจักรทีท่ ามาจาก
UHMWPE มีไม่มากนัก
ดัง นั น้ งานวิจ ัย นี้ จึ ง เป็ น การศึก ษาอิ ท ธิพ ลของ
เงื่อนไขสภาพการใช้งาน คือ แรงดันกดและความหยาบ
ผิวสัมผัสที่มีต่อ UHMWPE ภายใต้การทดสอบการสึก
หรอแบบขูดขีด เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ
กลไกการสึกหรอแบบขูดขีดในงานวิศวกรรม
2. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั นี้ใช้ UHMWPE เกรด GUR 2122 ของ
บริษัท Ticona ประเทศเยอรมัน ซึ่งมีขนาด 50-70 µm
และน้ าหนักโมเลกุลทีป่ ระมาณ 2.6106 g/mol โดยชิ้น
ทดสอบถูกผลิตขึน้ ด้วยวิธกี ารกดอัดขึน้ รูปด้วยความร้อน
(hot-compressing) ทีค่ วามดัน 10 MPa อุณหภูมิ 190°C
หลั ง จากนั ้น เย็ น ตั ว ในแม่ พิ ม พ์ ท่ี อ ั ต ราการเย็ น ตั ว
3-4°C/min
ชิ้น ทดสอบถู ก ท าการทดสอบแรงดึง โดยเครื่อ ง
ทดสอบอเนกประสงค์ “Instron-5582” ขนาดและรูปร่าง
ชิ้น ทดสอบเป็ น ไปตามมาตรฐาน ASTM D638 และ
ทดสอบความแข็งโดยวิธี shore D (ASTM D2240)
การทดสอบการสึก หรอถู ก ทดสอบด้ ว ยเครื่ อ ง
ทดสอบ “MI-2” ดังแสดงในรูปที่ 1 ก) ตามมาตรฐาน
GOST 426-77 ชิน้ ทดสอบมีขนาด 10108 mm3 โดย
ทาการขัดถูกบั กระดาษทรายเบอร์ P400, P320, P240
และ P180 ซึ่งมีขนาดเฉลี่ยของอนุ ภาคผงขัดประมาณ
35.0, 46.2, 58.5 และ 82.0 µm ตามลาดับ โดยมีแรงดัน
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กดกระทากับชิน้ ทดสอบประมาณ 0.05, 0.10 และ 0.15
MPa และทีค่ วามเร็วผิวสัมผัส 17.0 m/s. ชิน้ ทดสอบสอง
ชิน้ จะถูกยึดในตาแหน่ งทีก่ าหนด ดังแสดงในรูปที่ 1.ข)
การทดสอบจะใช้เวลา 40 นาที โดยการทดสอบทุก ๆ 5
นาที ชิ้น ทดสอบจะถู ก น ามาชัง่ น้ า หนัก ด้ว ยเครื่อ งชัง่
อิเลคทรอนิคส์ ทีม่ คี วามละเอียด 0.1 mg เพื่อคานวณหา

ปริมาตรสูญเสียเนื้อวัสดุเของชิน้ ทดสอบเนื่องจากการสึก
หรอ ผิวสัมผัสของชิ้นทดสอบที่เกิดการสึกหรอจะถูก
ถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ “Carl Zeiss Stemi 2000–
C” และภาพโครงสร้ า งจุ ล ภาคจะถู ก ถ่ า ยด้ ว ยกล้ อ ง
จุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนชนิดแบบส่องกวาด “JEM_100CX”

ก)
รูปที่ 1 ก) เครือ่ งทดสอบการสึกหรอแบบขูดขีด และ ข) ลักษณะการจับยึดชิน้ ทดสอบ

3. ผลการวิ จยั
สม บั ติ ท า ง กา ย ภ า พ แ ละ สม บั ติ ท า ง กล ข อ ง
UHMWPE ดังแสดงในตารางที่ 1 [6] และโครงสร้า ง
จุลภาคของ UHMWPE แสดงในรูปที่ 2 [7] โดยมี
โครงสร้างจุลภาคเป็ น sphereulitic structure ซึ่งเป็ น
ลักษณะโครงสร้างจุลภาคทัวไปส่
่ วนใหญ่ของ UHMWPE
ทีถ่ ูกขึน้ รูปด้วยกรรมวิธกี ดอัดขึน้ รูปด้วยความร้อน

ข)

ก)

ตารางที่ 1 สมบัตกิ ายภาพและสมบัตทิ างกลของ UHMWPE [6]
สมบัตกิ ายภาพและทางกล
3
Density (g/cm )
0.936
Hardness (shore D)
57.9
Ultimate tensile strength (MPa)
33.5
Elongation (%)
380.4
ข)
รูปที่ 3 ลักษณะผิวสัมผัสกระดาษทราย ก) P400 และ ข) P240

นอกจากนี้ รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างลักษณะผิวสัมผัส
ของกระดาษทรายเกรด P400 และ P240 ซึง่ มีลกั ษณะ
ความหยาบผิว ที่แตกต่ า งกัน ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่ก ับ ขนาดของ
อนุภาคผงขัดทีต่ ดิ อยู่บนผิวกระดาษทราย ความแตกต่าง
ของอนุภาคผงขัดมีผลต่อความรุนแรงของการสึกหรอ ซึง่
สามารถสังเกตได้จากลักษณะรอยขูดขีดทีเ่ กิดขึน้ บริเวณ

รูปที่ 2 โครงสร้างจุลภาคของ UHMWPE [7]
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ผิวสัมผัสของชิน้ ทดสอบหลังการทดสอบการสึกหรอแบบ
ขูดขีดด้วยกระดาษทรายเกรด P400 และ P240 ดังแสดง
ในรูปที่ 4 ซึง่ พบว่า ขนาดอนุภาคผงขัดทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า
ทาให้เกิดร่องรอยอันเนื่องจากการขูดขีดของอนุ ภาคผง
ขัดที่มีลกั ษณะร่องรอยที่ลึกและกว้างกว่าร่องรอยที่เกิด
จากอนุภาคผงขัดทีม่ ขี นาดเล็กกว่า

P180 ซึง่ มีขนาดอนุ ภาคผงขัด 35.0, 46.2, 58.5 และ
82.0 µm ตามลาดับ และความเร็วผิวสัมผัส 17.0 m/s ดัง
แสดงในรูปที่ 5 พบว่า ลักษณะการสึกหรอภายใต้เงื่อนไข
การทดสอบทุกเงื่อนไข สามารถแบ่งลักษณะการสึกหรอ
เป็ น 2 ช่วงลักษณะ คือ ช่วงลักษณะที่ 1 เป็ นการสึกหรอ
ที่มอี ตั ราการสูญเสียเนื้อวัสดุเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะ
เกิดขึน้ ในช่วงเวลา 5-15 นาทีแรกของการทดสอบ, ช่วง
ลักษณะที่ 2 เป็ นการสึกหรอทีม่ อี ตั ราการสูญเสียเนื้อวัสดุ
เพิม่ ขึน้ คงที่หรือสม่าเสมอ ซึ่งจะเกิดขึน้ หลังการทดสอบ
ผ่านไปประมาณ 15 นาที นอกจากนี้ยงั พบว่า เศษวัสดุ
ของชิน้ ทดสอบทีเ่ กิดขึน้ จากการสึกหรอ จะปรากฏติดอยู่
บนผิวสัมผัสของกระดาษทรายดังแสดงในรูปที่ 6 โดยเศษ
วัส ดุ ด ัง กล่ า วจะท าหน้ า ที่เ ป็ น สารหล่ อ ลื่น ของแข็ง ซึ่ง
ส่ ง ผลท าให้อ ัต ราการสูญ เสีย เนื้ อ วัส ดุ ข องชิ้น ทดสอบ
เพิม่ ขึน้ คงทีอ่ ย่างสม่าเสมอ

ก)

ข)
รูปที่ 4 ลักษณะผิวสัมผัสของชิน้ ทดสอบหลังการทดสอบการสึก
หรอแบบขูดขีดกับกระดาษทรายเกรด ก) P400 และ ข) P240
รูปที่ 6 ลักษณะผิวสัมผัสของกระดาษทรายภายหลังการทดสอบ

ผลการศึกษาการสึกหรอแบบขูดขีดของชิน้ ทดสอบ
ภายใต้แรงดันกด 0.05, 0.10 และ 0.15 MPa ทาการ
ทดสอบกับกระดาษทรายเกรด P400, P320, P240 และ

รูปที่ 5 อัตราสูญเสียเนื้อวัสดุของชิน้ ทดสอบ
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ก)

ข)

รูปที่ 7 อัตราการสึกหรอของชิน้ ทดสอบภายใต้เงือ่ นไขการทดสอบต่าง ๆ

เมื่อ พิจารณาอัตราการสึกหรอภายใต้เงื่อ นไงการ
ทดสอบต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 7 โดยอัตราการสึกหรอจะ
ถูกคานวณภายใต้สภาวะอัตราการสูญเสียเนื้อวัสดุของชิน้
ทดสอบเพิ่มขึ้นคงที่หรือสม่ าเสมอ ซึ่งพบว่า เมื่อความ
แรงดันกดที่กระดาษทรายเกรดเดียวกันเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้
อัต ราการสึก หรอเพิ่ ม ขึ้น ด้ ว ย ดัง แสดงในรู ป ที่ 7 ก)
ขณะเดี ย วกั น เมื่ อ เกรดกระดาษทรายที่ แ รงดั น กด
เดียวกันลดลง (ขนาดเฉลีย่ อนุ ภาคผงขัดเพิม่ ขึน้ ) ก็ส่งผล
ให้อตั ราการสึกหรอเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ดังแสดงในรูป
ที่ 7 ข)

ลัก ษณะที่ 2 การสึกหรอมีอ ัตราการสูญเสีย เนื้ อวัสดุ
เพิม่ ขึน้ คงทีห่ รือสม่าเสมอ ซึง่ เกิดขึน้ หลังการทดสอบผ่าน
ไปประมาณ 15 นาที
แรงดัน กดและขนาดเฉลี่ย อนุ ภ าคผงขัด มีผ ลต่ อ
อัตราการสึกหรออย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งเมื่อแรงดันกดและ/
หรือขนาดเฉลีย่ อนุภาคผงขัดเพิม่ ขึน้ จะส่งผลให้อตั ราการ
สึกหรอเพิม่ ขึน้ ด้วย
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บทคัดย่อ
การดาเนินงานวิจยั นี้จะหลอมโลหะอลูมเิ นียมผสมเกรด A356 ทีอ่ ุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียสด้วยเตาไฟฟ้าและเท
น้าโลหะเข้าแบบหล่อถาวร 4 วิธที อ่ี ุณหภูมิ 720 องศาเซลเซียส โดยทัง้ 4 วิธปี ระกอบด้วย (1)แบบหล่อตัง้ ฉากกับ
พืน้ ในสภาพปกติ (2)แบบหล่อตัง้ ฉากกับพืน้ เทน้าโลหะผ่านรางเทกว้าง*40 มิลลิเมตร ยาว*400 มิลลิเมตร เอียงทา
มุมกับพืน้ 35 องศา (3)แบบหล่อวางเอียงทามุมกับพืน้ 30 องศาแล้วค่อยๆ เอียงตัง้ ฉากและ (4)แบบหล่อทีว่ างตัง้
ฉากบนเครื่องสันสะเทื
่
อนโดยมีอตั ราการสันสะเทื
่
อน 20 ครัง้ ต่อวินาที จากนัน้ นาชิน้ งานทีผ่ ่านการเทน้ าโลหะทัง้ 4
วิธมี าตรวจสอบโครงสร้างระดับมหภาคเพื่อหาขนาดของเกรนและทดสอบคุณสมบัติทางกลด้านความแข็งตาม
มาตรฐาน DIN 50351 และความเค้นแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM E8 ผลจากการดาเนินงานวิจยั พบว่าชิน้ งานที่
ผ่านการเทน้าโลหะเข้าในแบบหล่อทีเ่ อียงทามุมกับพืน้ 30 องศา แล้วค่อยๆ เอียงตัง้ ฉากจะมีขนาดเฉลีย่ ของเกรน
ความแข็งและความเค้นแรงดึงดีทส่ี ดุ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธกี ารเทน้ าโลหะอีก 3 วิธี ซึง่ ค่าขนาดเฉลีย่ ของเกรนคือ
2,744 ไมครอนต่อ100 ตารางมิลลิเมตร มีค่าความแข็งเฉลีย่ 83.99HB หรือมีความแข็งเพิม่ ขึน้ 19.99% และมีค่า
ความเค้นแรงดึงเฉลีย่ ที*่ 167.67 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหรือมีความแข็งแรงดึงเพิม่ ขึน้ *11.49% ตามลาดับ
คาหลัก** โลหะอลูมเิ นียมผสมเกรด A356 วิธกี ารเทน้าโลหะ แบบหล่อถาวร
Abstract
This operation of research is melting Al alloy grade A356 at 850C by resistance furnace and pouring
molten metal into at*720C permanent mold 4 methods. First, the permanent mold perpendicular on the
ground in the normal state. Second, permanent mold perpendicularly on the ground, pouring through the
spillway width 40 mm length 400 mm slop 35 degrees on the ground. Third, the permanent mold tilting
angle of 30 degrees to the ground, then slowly tilt perpendicular. Finally, the permanent mold placed
perpendicular on vibration and vibration rate 20 times per sec. Next, examine the grain size of macro
structure and test the mechanical properties such as hardness according to DIN 50351 and tensile stress
according to ASTM E8 an specimen from pouring molten metal 4 methods. The results of the research, it
was found that a specimen obtained by the permanent mold tilting angle of 30 degrees to the ground,
then slowly tilt perpendicular, have fine grain, hardness and tensile stress more than when compared to
other 3 metal pouring. The average of grain size is 2,744 m /100 mm2, 83.99 HB hardness or hardness
increased 19.99% and the tensile stress is 167.67 N/mm2 or tensile strength increased 11% respectively.
Keyword: Aluminum alloy grade A356, Pouring aluminum methods, Permanent Mold
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1. บทนา
โลหะอลูมเิ นียมผสมมีบทบาทสาคัญยิง่ ต่ออุตสาหกรรม
ถู ก น ามาใช้ ใ นงานด้ า นวิศ วกรรมเพิ่ม ขึ้น เนื่ อ งจากมี
คุณสมบัติเด่นอยู่หลายประการ เช่นมีความสามารถใน
การหล่ อ หลอมที่ดี มีค วามต้ า นทานต่ อ การผุ ก ร่ อ นใน
บรรยากาศและมีความแข็งแรงทนทานต่อน้าหนักสูงจึงทา
ให้ถูกนามาใช้ทดแทนโลหะจาพวกเหล็กเพิม่ ขึ้น [1] ใน
กระบวนการหล่อโลหะอลูมเิ นียมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่มี ี
คุณภาพดีมีค วามคงทนต่ อ การใช้ง านนัน้ ได้มีผู้ท าการ
ทดลองหล่ อ หลอมและเทน้ า โลหะเข้า ในแบบหล่ อ ด้ว ย
วิธกี ารต่างๆ เช่นการเทน้ าโลหะลงในแบบหล่อในสภาวะ
ปกติทวไป
ั ่ การเทน้ าโลหะผ่านรางเทน้ าโลหะและการเท
น้ าโลหะลงในแบบหล่อที่ถูกเขย่าในแนวระนาบ แต่กย็ งั
พบปญั หาที่เกิดจากกระบวนการหล่อขึ้นคือในเรื่องของ
การจัดเรียงตัวและขนาดของเม็ดเกรนในโครงสร้างของ
ชิ้น งานหล่ อ ซึ่ง สิ่ง เหล่ า นี้ จ ะส่ ง ผลกระทบโดยตรงเช่ น
คุ ณ สมบัติ ท างกลของวัส ดุ ด้ า นความแข็ง และความ
แข็งแรงและส่งผลกระทบทางอ้อมคืออายุในการใช้งาน
ของชิ้นงาน จากการสารวจงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่ า
สมเกียรติและธรรม์ธกิ ร [2] ได้ทาการศึกษาเทคนิคการเท
น้าโลหะเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและคุณสมบัตทิ างกลของ
ชิน้ งานจากโลหะอลูมเิ นียมผสมเกรด A356 โดยทดลอง
เทน้ าโลหะในสภาวะต่ างๆ กัน โดยหลอมวัสดุด้วยเตา
ไฟฟ้ าแบบขดลวดความต้ า นทานที่อุ ณ หภู มิ 800C
ก าจัด ก๊ า ซไอโดรเจนในน้ า โลหะด้ ว ยก๊ า ซอาร์ ก อนที่
อุณหภูมิ 760C และเทน้ าโลหะที่อุณหภูมิ 720C เข้า
ในแบบหล่อ 4 แบบ คือ(1)แบบหล่อตัง้ อยู่ในแนวดิ่งบน
โต๊ะงาน (2)แบบหล่อตัง้ อยู่ในแนวดิ่งบนโต๊ะงานและทา
การสันแบบต่
่
อเนื่องด้วยอัตรา 10,20และ 30 ครัง้ ต่ อ
วินาที (3)แบบหล่อเอียงทามุมกับโต๊ะงาน 45องศาและ
ค่อยๆ ปรับให้แบบทดลองตัง้ ตรงบนโต๊ะงานด้วยอัตรา
ความเร็ว 20เมตรต่อนาทีและ (4)แบบหล่อทีเ่ อียงทามุม
กับโต๊ะงาน 45 องศาพร้อมกับทาการสันแบบต่
่
อเนื่องด้วย
อัต รา 10,20 และ 30 ครัง้ ต่ อ วินาทีและค่อ ยๆ ปรับ ให้
แบบหล่อตัง้ ตรงบนโต๊ะงานด้วยอัตราความเร็ว 20 เมตร
ต่ อนาที จากนัน้ นาชิ้นงานหล่อ ที่ได้ไปตัดแยกออกเป็ น
สองส่วน ซึง่ ส่วนทีห่ นึ่งจะนาไปขัดผิวหน้าให้เรียบและกัด
ด้ ว ยกรดเพื่ อ ศึ ก ษาโครงสร้ า งระดั บ มหภาค ความ
หนาแน่นและเปอร์เซ็นต์รพู รุน ส่วนทีส่ องนาไปทาชิน้ งาน

ทดสอบศึกษาคุณสมบัตทิ างกลโดยการทดสอบความแข็ง
และความเค้นแรงดึง ผลการทดลองจะพบว่าชิน้ งานทีไ่ ด้
จากการเทน้ าโลหะเข้าในแบบหล่อที่เอียงทามุมกับโต๊ ะ
งาน 45องศาพร้อมทาการสันแบบต่
่
อเนื่องทีอ่ ตั รา 20 ครัง้
ต่ อ วิน าทีแ ละค่ อ ยๆ ปรับ ให้ตัง้ ตรงบนโต๊ ะ งานที่อ ัต รา
ความเร็ว 20 เมตรต่อนาที จะมีขนาดเกรนทีเ่ ล็กละเอียด
มีความแข็งและมีค่าความเค้นแรงดึงสูงกว่าการเทแบบ
ขัน้ ตอนอื่นๆ แต่จากผลการทดลองจะพบว่าถ้าใช้อตั รา
การสันตั
่ ง้ แต่ 30 ครัง้ ต่อวินาที ชิ้นงานหล่อที่ได้จะมีรอย
แตกร้าวและคุณสมบัติทางกลลดลง กฤษณ์และคณะ[3]
ได้ทาการศึกษาถึงอิทธิพลของความยาวและมุมเอียงของ
รางเทน้ าโลหะที่มผี ลต่อโครงสร้างและคุณสมบัติทางกล
ของโลหะอลูมิเ นี ย มผสมเกรด A356 ในการทดลองจะ
หลอมโลหะด้วยเตาไฟฟ้าแบบขดลวดความต้านทานและ
เทน้ าโลหะที่อุณหภูมิ 720C เข้าแบบหล่อและให้น้ า
โลหะไหลผ่านรางเททีม่ คี วามกว้าง*40 มม.ยาว 350, 400
และ 450 มม.และมุมเอียง 35,40 และ 45 องศา กับแนว
ระนาบตามลาดับ นาชิ้นทดสอบไปศึกษาโครงสร้างมห
ภาค โดยวัดขนาดเกรนโดยวิธี Intercept length ตาม
มาตรฐาน ASTM E112-96 และทดสอบแรงดึง ตาม
มาตรฐาน ASTM E8 ผลการทดลองพบว่าการเทน้ าโลหะ
เข้าสูแ่ บบทดลองโดยเทผ่านรางเททีม่ คี วามกว้าง 40 มม.
และยาว 400 มม. และมุมเอียง 35องศา จะได้เกรนเล็ก
ทีส่ ุดและเมื่อเทียบกับการเทนาโลหะเข้าแบบทดลองโดย
ไม่ผ่านรางเทจะมีขนาดเกรนเล็กลง 22% มีความเค้นแรง
ดึงและอัตราการยืดตัวเพิม่ ขึน้ 18% และ 34% ตามลาดับ
อนุ รั ต น์ แ ละคณะ [4] ได้ ศึ ก ษาถึ ง อิ ท ธิ พ ลของการ
สันสะเทื
่
อนในการหล่ อโลหะอลูมิเ นีย มที่มีผ ลต่ อ ขนาด
เกรนและคุณสมบัตทิ างกลโดยโลหะอลูมเิ นียมทีใ่ ช้ในการ
ทดลองจะแบ่ ง เป็ น 2 เกรดคื อ เกรดบริสุ ท ธิแ์ ละเกรด
A356 โดยในการทดลองจะทาการเทที่อุณหภูมิ 720C
และ 800C ทีค่ วามถีใ่ นการสัน่ 0, 8, 9, 10, 11, 15, 20,
25 และ 30 Hz โดยหลอมอะลูมเิ นียมในเตาไฟฟ้าแล้วทา
การเทน้ าโลหะเข้าในแบบหล่อ ผลของการศึกษาชิน้ งาน
หล่อพบว่าการเปลีย่ นแปลงความถี่และแอมพลิจูดในการ
สันสะเทื
่
อนมีผลต่อขนาดเกรนของอะลูมเิ นียมเกรด A356
โดยในช่วงความถี่ในการสันที
่ ่ 15-20 Hz จะทาให้เกรนมี
ขนาดเล็กลงเมื่อทาการเปรียบเทียบกับชิน้ งานหล่อทีไ่ ม่มี
การสัน่ สะเทือ นและคุ ณ สมบัติท างด้า นความแข็ง ของ
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ชิ้นงานก็สูงขึน้ แต่ถ้าความถี่ในการสันเกิ
่ นช่วงนี้ไปก็จะ
ทาให้เกรนที่ได้มีขนาดโต แต่ในโลหะอลูมเิ นียมบริสุทธิ ์
พบว่าการสันสะเทื
่
อนไม่มอี ิทธิพลต่อขนาดของเกรนแต่
อย่างใด จากผลการศึกษาพบว่าความถี่และแอมพลิจูดใน
การสันที
่ เ่ ปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมในการปรับขนาด
ของเกรนในอะลูมเิ นียมเกรด A356 ให้มขี นาดเล็กได้และ
คุณสมบัติทางกลของชิ้นงานทดสอบก็ตามไปด้วยสูงขึ้น
แต่ความถี่และแอมพลิจูดในการสันที
่ ่เปลี่ยนไปแต่ละค่า
ไม่มผี ลต่อโลหะอลูมเิ นียมบริสุทธิ ์ Kumar และ Pai [5]
ได้ศกึ ษาและเสนอแนะถึงเทคนิคที่ง่ ายและราคาถูกมาก
สาหรับการทาให้ความหนาแน่นและคุณสมบัตทิ างกลของ
โลหะอลูมเิ นียมผสมซิลิคอนสูงขึ้นในการทดลองนี้จะใช้
โลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด A356 มาหลอมในเบ้า
หลอมที่อุณหภูมิ 750C เมื่อวัสดุหลอมเหลวหมดแล้ว
กาจัดก๊าซและสิง่ สกปรกทีป่ นเปื้ อนในน้ าโลหะซึง่ จะทา 2
ลัก ษณะคือ ลัก ษณะแรกจะเติม ฟลัก ซ์ แ ละไล่ ก๊ า ซด้ว ย
อาร์กอน ส่วนลักษณะทีส่ องจะเติมฟลักซ์อย่างเดียวโดย
ไม่ไล่ก๊าซ จากนัน้ เทน้ าโลหะที่อุณหภูมิ 720C ลงใน
แบบหล่ อ รู ป ทรงกระบอกโดยที่ แ บบหล่ อ มี อุ ณ หภู มิ
150C ลักษณะการวางแบบหล่อทีจ่ ะรองรับน้ าโลหะมี 2
ลักษณะคือ ลักษณะแรกจะเทน้ าโลหะลงในแบบหล่ อที่
วางตัง้ กับพืน้ ในแนวดิง่ ดังรูปที่ 1 และลักษณะทีส่ องจะเท
น้ า โลหะลงในแบบหล่ อ ที่ว างเอีย งเป็ น มุ ม กับ พื้ น แล้ ว
ค่อยๆ ปล่อยให้แบบหล่อตัง้ กับพื้นในแนวดิ่งดังรูปที่ 2
ซึง่ ความเร็วของล้อหมุนในการทาให้แบบหล่อวางตัง้ กับ
พืน้ ในแนวดิง่ มีสองระดับคือ100 ครัง้ /นาทีและ 200 ครัง้ /
นาที ผลการทดสอบด้านความหนาแน่ น รูพรุนและสมบัติ
ทางกลของชิน้ หล่อ พบว่าชิ้นงานหล่อทีไ่ ด้จากการเติมฟ
ลัก ซ์แ ละไล่ ก๊ า ซโดยการเทลงในแบบหล่ อ ที่เ อีย งแล้ ว
ค่อยๆ ปล่อยให้ตงั ้ กับพืน้ ในแนวดิง่ ทีค่ วามเร็ว 200 ครัง้ /
นาที จะมีความหนาแน่น มีความแข็ง มีความแข็งแรงและ
มีอ ัต ราการยืด ตัว ดีท่ีสุ ด และมีรู พ รุ น เกิด ขึ้น น้ อ ยมาก
ดังนัน้ คณะผูด้ าเนินงานวิจยั จึงได้ทาการศึกษาถึงเทคนิ ค
การเทน้ าโลหะอลูมเิ นียมผสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพและ
คุณสมบัตทิ างกลของชิน้ งานหล่อโลหะอลูมเิ นียมผสมให้ดี
ขึ้ น ทางคณะผู้ ด าเนิ น งานวิ จ ั ย คาดว่ า ชิ้ น งานหล่ อ
โลหะอลูมเิ นียมผสมที่ได้จากเทคนิคการเทน้ าโลหะนี้จะ
สามารถนามาใช้เป็ นวัสดุทางวิศวกรรมที่ตอบสนองต่ อ
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ความต้องการในการใช้งานต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางและ
เกิดประโยชน์สงู สุด

รูปที่ 1 การเทน้าโลหะลงแบบหล่อแบบธรรมดา

(1)
(2)
รูปที่ 2 การเทโลหะหลอมเหลวและแบบหล่อเอียงเท
(1) การทาให้แบบหล่อค่อยๆ ตัง้ ในแนวดิง่ กับพืน้
(2) การเอียงแบบหล่อเพื่อเทโลหะหลอมเหลว
2. วัสดุเครือ่ งมืออุปกรณ์และวิ ธีการทดลอง
2.1 โลหะอลูมิเนี ยมผสมซิ ลิคอนเกรด A356
โลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด A356 ตามมาตรฐาน
ของ ANSI (American National Standard Institute)
และจากสมาคมผู้ประกอบการหล่อโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
หรือ NFFS (Non Ferrous Founder Society) จัดให้อยู่
ในกลุ่มโลหะผสม 3xx เกรด A356 ความแข็งแรงต่างๆ ก็
จะดีข้นึ ด้วยสามารถหล่อได้ทงั ้ แบบหล่อทรายและแบบ
หล่อโลหะได้ผลดีมากอีกด้วย การเปรียบเทียบมาตรฐาน
ของโลหะอลูมเิ นียมผสมเกรด A356 ดังตารางที่*1 [6]
คุณสมบัติด้านการใช้ง านเหมาะที่สุดกับ งานประเภทที่
ต้องการความทนทานต่อการผุกร่อนและความแข็งแรงสูง
ใช้งานอย่างกว้างขวางกับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์
ชิน้ ส่วนยานยนต์ต่างๆ เช่นเสือ้ สูบ ฝาสูบ ท่อไอดี ไอเสีย
กระทะล้อรถต่างๆ ชิน้ ส่วนเครื่องจักร คุณสมบัตทิ างเคมี
และทางกลสามารถเพิม่ ความแข็งแรงในทางกลได้ถ้าได้
ผ่านการอบชุบด้วยกรรมวิธที ถ่ี กู ต้อง โลหะอลูมเิ นียมผสม
เกรด A356 จะมี ส่ ว นผสมทางเคมี ธ าตุ ผ สมหลั ก คื อ
ซิลคิ อน 6.5-7.5% คุณสมบัตทิ างกลของโลหะอลูมเิ นียม
ผสมซิลคิ อนเกรด A356 มีความถ่วงจาเพาะ 2.68 g/cm3
ช่วงระยะการแข็งตัว 550C ถึง 615C คุณสมบัติ
ทางด้านการหล่อหลอมการไหลตัวดีมากโดยเฉพาะกับ
งานหล่อทีม่ ขี นาดหน้าตัดทีบ่ างเนื้องานเหนียวแน่ นดีมาก
ทนทานต่อการฉีกขาดในสภาพร้อนได้ดี คุณสมบัตใิ นการ
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ตบแต่งด้วยเครื่องจักรทีผ่ ่านการอบชุบมาแล้วค่อนข้างจะ
ทาได้ยากกว่าต้องใช้น้ ามันหล่อเย็นและน้ ามันช่วยขณะ
ทาการกลึง กัด ไสหรือเจาะด้วยเครื่องจักร
ตารางที*่ 1*มาตรฐานทีต่ รงกันโลหะอลูมเิ นียมผสม
ซิลคิ อนเกรด A 356
ประเทศ
มาตรฐาน
ตัวมาตรฐาน
UK
BS1490
LM25
USA
AA/ASTM
A 356, ASE232
CANADA
Al can
135
FRANCE
A57-703/3
A-S7G
GERMANY
DIN1725/2
G-AlSi 7Mg
ISO
AlSi 7Mg
ITALY
UNI
3599
JAPAN
JISH
AC4C
AUSTRALIA AA601 CC601 AC601 DA601

400C เป็ นระยะเวลาประมาณ 15 นาที จากนัน้ ปรับ
อุณหภูมไิ ปที่ 600C เมื่อเบ้าหลอมร้อนแดงทัวเติ
่ ม วัสดุ
ลงในเบ้าหลอมและนาเข้าเตาหลอม ปรับอุณหภูมิไปที่
อุณหภูมิ 850C เป็ นระยะเวลาประมาร 35 นาที เมื่อ
โลหะอลูมเิ นียมผสมหลอมเหลวหมด นาเบ้าหลอมออก
จากเตาจากนัน้ กาจัดก๊าซและสารมลทินทีป่ นเปื้ อนในน้ า
โลหะโดยการใช้ฟลักซ์
๊ ในปริมาณ 0.5–1% ต่อน้ าหนัก
ของโลหะอลูมเิ นียมและใช้ก๊าซอาร์กอนเป่าเข้าไปในน้ า
โลหะในอัตราการไหลของก๊าช 2 ลบ.ลิตรต่อนาที เป็ น
เวลา 2 นาทีเมื่อทาการกาจัดก๊าซและสารมลทินทีป่ ะปน
ในน้ าโลหะเรียบร้อยแล้วทาการวัดอุณหภูมดิ ้วยเทอร์โม
คับเปิ ล เทน้ าโลหะที่ 720C เข้าในแบบหล่อทีเ่ ตรียมไว้
ทัง้ 4 วิธี ดังรูปที่ 4

2.2 เครือ่ งมือและอุปกรณ์
สาหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดลองในการวิจยั นี้
ประกอบด้ว ยเตาไฟฟ้ าแบบขดลวดต้านทานดัง รูป ที่ 3
เบ้าหลอมซิลคิ อนคาร์ไบด์ขนาดความจุ 1 กก. สาหรับ
บรรจุ แ ละหลอมเหลววัสดุ ท่ีใ ช้ใ นการทดลอง เมื่อ วัส ดุ
หลอมเหลวจะใช้ฟลัก๊ ซ์และก๊าซอาร์กอนในการกาจัดสิง่
สกปรกและก๊าซในน้าโลหะ จากนัน้ เทน้ าโลหะเข้าในแบบ
ทดลองและเทผ่ า นรางเทที่สามารถปรับ มุ ม เอีย งเทน้ า
โลหะได้ นาชิน้ งานมาศึกษาโครงสร้างเกรนระดับมหภาค
โดยการขัดเตรียมผิวหน้าชิน้ งานด้วยเครื่องขัด การศึกษา
คุณสมบัติทางกลของชิน้ งานทีไ่ ด้จะทาการทดสอบความ
แข็งและเค้นแรงดึงของชิ้นงานด้วยเครื่องทดสอบความ
แข็งแบบอเนกประสงค์และเครื่องทดสอบคุณสมบัติของ
วัสดุแบบอเนกประสงค์

(1)

(2)

(3)

(4)

รูปที่ 4 การเทน้าโลหะเข้าแบบหล่อทัง้ 4 วิธ(ี 1) แบบหล่อ
ตัง้ ฉากกับพืน้ ในสภาพปกติ (2) แบบหล่อตัง้ ฉากกับพื้น
เทน้ าโลหะผ่า นรางเทกว้า ง*40 มิลลิเมตร ยาว*400
มิลลิเมตรมีมุมเอียง 35 องศา (3) แบบหล่อวางเอียงมุม
30 องศากับพืน้ แล้วค่อยๆ เอียงตัง้ ฉากและ (4) แบบหล่อ
ที่ ว างตั ง้ ฉากบนเครื่ อ งสั น่ สะเทื อ นโดยมี อ ั ต ราการ
สันสะเทื
่
อน 20 ครัง้ ต่อวินาที
นาชิ้นงานที่ได้จากการหลอมไปตัดทาการขัดผิวหน้าให้
เรียบด้วยกระดาษทรายตัง้ แต่ เบอร์ 1 50,240,320,400,
500,600,800 และ 1000 ตามลาดับ นาชิน้ งานทีผ่ ่านการ
เตรียมผิวหน้ามาทาการกัดกรด (HF5ml, HNO3 25ml,
HCl 75ml, H2O 25ml) จากนัน้ นาไปถ่ายภาพ ดังรูปที่ 5
เพื่อศึกษาโครงสร้างเกรนระดับมหภาค โดยวิธี Linear
Intercept น าชิ้น งานมาท าการกลึง ปาดผิว หน้ า ชิ้น งาน
ทดสอบให้ เ รีย บและขนานกัน ทดสอบความแข็ง แบบ
อเนกประสงค์โ ดยเลือ กวิธีก ารทดสอบความแข็ง แบบ
บริเนลล์ ตามมาตรฐาน DIN 50351และใช้หวั กดเป็ นลูก
บอลเหล็กกล้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร
ภายใต้แรงกด 300 กิโลกรัมแรงเป็ นเวลา 15 นาทีต่อจุด
โดยวางชิน้ งานทดสอบบนโต๊ะรองงานจากนัน้ กาหนดค่า

รูปที่ 3 เตาไฟฟ้าแบบขดขวดความต้านทาน
2.3 วิ ธีการทดลอง
เปิ ดสวิทช์ชุดควบคุมการทางานของเตาหลอม อุ่นภายใน
เตา เบ้าหลอมและวัสดุ ท่ีใช้ในการทดลองที่อุณหภู มิ
837
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ตัวแปรต่างๆ ของเครื่องทดสอบ ดังรูปที่ 6 และตรียม
ชิ้ น งานทดสอบความเค้ น แรงดึ ง ดั ง รู ป ที่ 7 ต่ อ ไป
ตามลาดับ

(2)

(1)

(3)

(4)

รูปที่ 5 ลักษณะโครงสร้างเกรนระดับมหภาคชิน้ งานทัง้ 4
วิธ(ี 1) แบบหล่อตัง้ ฉากกับพืน้ ในสภาพปกติ (2) แบบหล่อ
ตัง้ ฉากกับพืน้ เทน้ าโลหะผ่านรางเทกว้าง*40 มิลลิเมตร
ยาว*400 มิลลิเมตรมีมุมเอียง 35 องศา (3) แบบหล่อวาง
เอียงมุม 30 องศากับพืน้ แล้วค่อยๆ เอียงตัง้ ฉากและ (4)
แบบหล่อที่วางตัง้ ฉากบนเครื่องสันสะเทื
่
อนโดยมีอตั รา
การสันสะเทื
่
อน 20 ครัง้ ต่อวินาที

รูปที่ 6 การทดสอบความแข็งตามมาตรฐาน DIN 50351

รูปที่ 7 ชิน้ งานทดสอบความเค้นแรงดึงตามมาตรฐาน
ASTM E8

ขนาดเฉลีย่ ของเกรน (m)

3. ผลการทดลอง
ขนาดเกรนเฉลีย่ ของโครงสร้างเกรนระดับมหภาคโดยวิธี
Linear Intercept จากวิธกี ารเทน้าโลหะเข้าแบบหล่อทัง้ 4
วิธกี ารดังรูปที่ 8
3000

2744

2000

2077

1760

1714

1000
0
1

2
3
วิธกี ารเทน้าโลหะ

4

รูปที่ 8 เปรียบเทียบขนาดเกรนของวิธกี ารเทน้าโลหะเข้า
แบบหล่อทัง้ 4 วิธกี าร
838

จากการทดลองจะพบว่าขนาดเกรนเฉลี่ยของโครงสร้าง
ระดับมหภาคของชิ้นงานที่ได้จากวิธีการเทน้ าโลหะเข้า
แบบหล่อที่เอียงทามุมเท 30 องศา มีขนาดเกรนเฉลี่ยที่
2,774 m/100mm2เป็ นผลเนื่องจากการเอียงเทน้ าโลหะ
สัมผัสกับผนังของแบบหล่อตัง้ แต่เริม่ ทาการเทจะทาให้ลด
ั ่ ่ว น
การตกกระทบของน้ าโลหะซึ่งลดการไหลแบบป นป
(Turbulent Flows) ซึง่ เป็ นการไหลวนแบบไม่สม่าเสมอ
และอาจมีการจับเอาอากาศเข้าไปในน้ าโลหะและไหลเข้า
สูแ่ บบหล่อและจะทาให้มผี ลต่อโครงสร้างชิน้ งานทีเ่ กิดขึน้
ได้และในขณะทีน่ ้าโลหะสัมผัสกับผนังของแบบทดลองทา
ให้มกี ารถ่ ายเทความร้อนเป็ นไปอย่างรวดเร็วทาให้การ
จัดเรียงตัวของเม็ดเกรนมีความหนาแน่ นและเป็ นระเบียบ
ว่าชิน้ งานจึงมีลกั ษณะของเกรนทีล่ ะเอียดกว่าการเทแบบ
ธรรมดา
ผลจากการทดสอบด้านความแข็งดัง รูปที่ 9 พบว่าวิธกี าร
เทน้ าโลหะเข้าแบบหล่อทีเ่ อียงมุมเท 30องศามีค่าความ
แข็งที่ 83.99HB มีความแข็งมากทีส่ ุดเนื่องจากการเอียง
เททาให้ลดการตกกระทบของน้ าโลหะกับแบบทดลองทา
ให้การจัดเรียงตัวของเม็ดเกรนเรียงตัวกันย่างหนาแน่ น
เป็ นระเบียบทาให้ชน้ิ งานมีลกั ษณะของเกรนทีล่ ะเอียดจึง
ท าให้ ค วามแข็ง เพิ่ม ขึ้น กว่ า การเทแบบธรรมดาและ
ลักษณะของชิน้ งานทดสอบทีม่ เี กรนละเอียดนัน้ จะมีความ
แข็ ง มากกว่ า ชิ้ น งานทดสอบที่ มี เ กรนที่ ห ยาบ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับโลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด A356
อินกอต ทีค่ ่าความแข็งอยู่ในช่วง 40-70HB วิธกี ารเทน้ า
โลหะเข้าแบบหล่อทีเ่ อียงมุมเท 30องศา มีคุณสมบัตทิ าง
กลทางด้านความแข็งดีขน้ึ 19.99 % ผลจากการทดสอบ
ด้านความเค้นแรงดึงดังรูปที่ 10 พบว่าวิธกี ารเทน้ าโลหะ
เข้าแบบหล่อที่เอียงมุมเท 30องศา มีความเค้นแรงดึงที่
167.67N/mm2 ซึง่ โครงสร้างทีม่ จี ดั เรียงตัวของเม็ดเกรน
เรีย งตัว กัน อย่ า งหนาแน่ น เป็ น ระเบีย บท าให้ช้ิน งานมี
ลักษณะของเกรนทีล่ ะเอียดจึงทาให้คุณสมบัตทิ างกลดีขน้ึ
ด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับโลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด
A356 อินกอต ทีค่ ่าความเค้นแรงดึง 145N/mm2 วิธกี าร
เทน้ า โลหะเข้า แบบหล่ อ ที่ เ อีย งท ามุ ม เท 30องศา มี
คุณสมบัตทิ างกลทางด้านความแข็งดีขน้ึ 11.49%
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ค่าความแข็งเฉลีย่ (HB)
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กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั งบประมาณปี 2557
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รูปที่ 9 เปรียบเทียบค่าความแข็งของวิธเี ทน้าโลหะเข้า
แบบหล่อทัง้ 4 วิธกี าร
ค่าความเค้นแรงดึงเฉลีย่
(N/mm2)

170
160

161.67

150
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รูปที่ 10 เปรียบเทียบค่าความเค้นแรงดึงของวิธกี ารเทน้า
โลหะเข้าแบบหล่อทัง้ 4 วิธกี าร
หมายเหตุ 1
วิธกี ารเทน้ าโลหะเข้าแบบหล่อแบบ
เอียงเททีม่ ุม 30 องศา
2
วิธกี ารเทน้ าโลหะเข้าแบบหล่อแบบ
สันสะเทื
่
อน 20 ครัง้ /วินาที
3
วิธกี ารเทน้ าโลหะเข้าแบบหล่อแบบ
ผ่ า นรางเทกว้า ง 40 มม. ยาว 400มม.
และมุมเอียง 35 องศา
4
วิธกี ารเทน้าโลหะเข้าแบบหล่อ
แบบปกติ
4. สรุป
วิธกี ารเทน้ าโลหะเข้าในแบบหล่อที่เอียงทามุม 30องศา
กับพื้นแล้วค่อยๆ เอียงตัง้ ฉากจะมีขนาดเฉลี่ยของเกรน
ความแข็งและความเค้นแรงดึงดีทส่ี ุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธกี ารเทน้าโลหะอีก 3 วิธี ซึง่ ค่าขนาดเฉลีย่ ของเกรนคือ
2,744 m /100mm2 มีค่าความแข็ง 83.99HB หรือมี
ความแข็งเพิม่ ขึน้ 19.99% และมีค่าความเค้นแรงดึงที่*
167.67 N/mm2 หรือมีความแข็งแรงดึงเพิม่ ขึน้ *11.49%
เมื่อเทียบกับชิน้ งานทีไ่ ด้จากการเทน้าโลหะในสภาพปกติ
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การเปรียบเทียบอัตราการสึกหรอและอายุการใช้งานของเกลียวอัดขึ้นรูปเชื้อเพลิ ง
ถ่านอัดแท่งที่ผ่านสารชุบแข็งต่างกัน
The comparison of wear rate and lifetime of the spiral fuel briquette extrusion
From different quenching media of hardening
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการการเปรียบเทียบอัตราการสึกหรอและอายุการใช้งานของเกลียวอัดขึน้ รูปเชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่งที่
ผ่านสารชุบแข็งต่างกัน การดาเนินงานวิจยั ใช้เกลียวอัดขึน้ รูปเชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่งทีท่ าจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่า มี
คาร์บอนผสมอยู่ประมาณ 0.20%C มาทาแพ็คคาร์บไู รซิง่ ทีอ่ ุณหภูมิ 930C เป็ นเวลา 210 นาที ให้ได้คาร์บอนใน
ปริม าณ 0.35%C ขึ้น ไป จากนั น้ น าไปผ่ า นกระบวนการชุ บ แข็ง ด้ว ยเปลวความร้อ นที่อุ ณ หภู มิ 860C เป็ น
ระยะเวลา 1 ชัวโมง
่ จุ่มชุบให้เย็นตัวด้วยสารชุบคือน้า น้ามันและอากาศ ตามลาดับ นาชิน้ งานไปทดสอบความแข็ง
และทดสอบความต้านทานการสึกหรอด้วยล้อขัดกระดาษทรายและทาการทดสอบในสภาพการทางานจริงโดยการ
อัดผงถ่านจากซังข้าวโพดขึน้ รูปเป็ นเชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่ง ผลจากการดาเนินงานวิจยั พบว่า เกลียวอัดทีผ่ ่านการทา
แพ็คคาร์บูไรซิง่ ผ่านการชุบแข็งด้วยเปลวความร้อนและจุ่มชุบด้วยน้ ามันจะมีคุณภาพและมีคุณสมบัตทิ างกลสูง
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสารชุบอื่น ซึง่ จะมีความแข็งที่ 56 HRC ค่าความต้านทานการสึกหรอด้วยล้อขัดกระดาษ
ทรายที่ 0.08%โดยน้าหนัก และค่าความต้านทานต่อการสึกหรอจากสภาพการทางานจริงทีช่ ่วงทดสอบการอัดขึน้
รูปผงถ่านซังข้าวโพด 200 กก. ที่ 0.3%โดยน้าหนัก
คาหลัก เกลียวอัดขึน้ รูปเชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่ง การทาแพ็คคาร์บไู รซิง่ ชุบแข็งเฉพาะผิวด้วยเปลวความร้อน
Abstract
This research is the comparison of wear rate and lifetime of the spiral fuel briquette extrusion from
different quenching media of hardening. The operation of project, use the charcoal fuel screw compress
from carbon steel as 0.20%C by weight to pack carburizing process at 930C holding on time at 210
minutes for the carbon increasing more than 0.35%C by weight. Next, take to flame surface hardening at
860C on time 60 minutes and quenching in water, oil and air respectively. Next, take the charcoal fuel
screw compress to testing on hardness, wear resistance on grinding wheel, and working charcoal fuel
screw compress. The result of project, it was found that the charcoal fuel screw compress from pack
carburizing and flame surface hardening, quenching in oil have quality and mechanical properties highly
than other quenching medias. And it has hardness at 56 HRC, wear resistance and highly at 0.08% by
weight. And the resistance to wear from the actual working conditions at the test range compressed
charcoal corn cob of 200 kg at 0.3% by weight.
Keywords: charcoal fuel screw compress, pack carburizing process, flame surface hardening
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1. บทนา
เชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งเป็ นถ่านที่ทาจากวัสดุเหลือใช้จาก
ธรรมชาติ ห รื อ ที่ เ หลื อ ใช้ จ ากภาคเกษตรกรรมเช่ น
กะลามะพร้าว กะลาปาล์ม ขีเ้ ลื่อยแกลบ ซังข้าวโพด
สามารถนามาทดแทนถ่านไม้ธรรมชาติได้ เป็ นการช่วย
รักษาสิง่ แวดล้อม เหมาะสาหรับอาหารปิ้ ง ย่าง ช่วยให้
อาหารมีรสชาติอร่อยน่ ารับประทาน คุณสมบัติเชื้อเพลิง
ถ่านอัดแท่งจะให้ความร้อนสูงสม่าเสมอติดไฟทนนานกว่า
ถ่ า นธรรมดาทัว่ ไป ในการขึ้น รู ป แท่ ง เชื้อ เพลิง จะใช้
กระบวนการอัด 2 รูปแบบ คือการอัดร้อนและการอัดเย็น
ในกระบวนการอัดร้อนนัน้ วัสดุท่สี ามารถผลิตโดยวิธกี าร
อัดร้อนขณะนี้มี 2 ชนิด หลักคือแกลบและขี้เลื้อยเพราะ
วัสดุทงั ้ 2 ชนิดนี้เมื่อโดนอัดด้วยความร้อนจะมีสารในเนื้อ
ของวัสดุยดึ ตัวมันเองจึงทาให้สามารถยึดเกาะเป็ นแท่งได้
โดยทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ตวั ประสาน โดยทีเ่ ครื่องอัดต้องเป็ นเครื่อง
อัด ชนิ ด อัด ร้อ นซึ่ง ราคาค่ อ นข้า งสูง จากนั น้ น าไปลด
ความชืน้ ด้วยการอบหรือการผึง่ แดดเพื่อให้อยู่ในรูปแบบ
ของเชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่งใช้สะดวก ไม่มคี วันเผาไหม้ได้
นานและราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิง ชนิดอื่นๆ
ส่วนกระบวนการอัดเย็นเป็ นการอัดวัสดุทผ่ี ่านการเผาเป็ น
ถ่านและบดเป็ นผงละเอียดมาแล้ว นามาผสมกับแป้งมัน
หรื อ วั ส ดุ ป ระสานอื่ น โดยทั ว่ ไปจะเป็ นแป้ งมั น ใน
อัตราส่วนตามทีต่ อ้ งการ [1] ดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2

สินค้า OTOP จะทาการอัดขึน้ รูปด้วยกระบวนการอัดเย็น
และใช้เครื่องอัดขึน้ รูปด้วยระบบเกลียวอัด จากการสารวจ
และศึกษาสภาพเครื่องอัดขึน้ รูปพบว่าการผลิตจะอัดแท่ง
ถ่านได้ 150-200 กก. ต้องหยุดการผลิตเพื่อทาการถอด
ั หาที่เกิดขึ้นจะส่งผล
ชุด เกลีย วอัด ออกมาซ่อ ม จากป ญ
กระทบตามมาเช่ น อายุ ก ารใช้ง านของเกลีย วอัด สัน้ ลง
ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึน้ เสียเวลาในการผลิต อัตราการ
ผลิตน้อย และคุณภาพของถ่านอัดแท่งลดลง ดังรูปที่ 3

เกลียว ดั

สภาพการสึกหร

รูปที่ 3 สภาพการสึกหรอของเกลียวอัด
เชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่ง
ั หาข้ า งต้ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น พบว่ า เกลี ย วอั ด ขึ้ น รู ป
จากป ญ
เชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่งทีต่ ดิ มากับเครื่องอัดนัน้ ผลิตมาจาก
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ า ตามมาตรฐานเยอรมัน (DIN) คือ
St37โดยมีป ริ ม าณคาร์ บ อนผสมอยู่ ป ระมาณ 0.20%
ซิลกิ อน0.18% และแมงกานีส 0.30% ซึง่ สามารถรับแรง
ดึงสูงสุดได้ 370N/mm2 เมื่อเสียดสีกบั ผงถ่านคาร์บอนจึง
เกิดการสึกหรอเสียหายได้ง่าย [2] จากการสืบค้นงานวิจยั
ที่เ กี่ย วข้ อ งพบว่ า
วรรธฐกรและสายพิณ [3] ได้
ทาการศึกษาการเปรียบเทียบอุณหภูมแิ ละสารชุบที่มผี ล
ต่ อ ความแข็ง และความต้ า นทานต่ อ การสึ ก หรอจาก
กระบวนการอบชุบทางความร้อนโดยใช้จอบดายหญ้าที่
ท าจากเหล็ ก กล้ า คาร์ บ อนต่ า มาท าการเพิ่ ม ปริ ม าณ
คาร์บอนให้ได้*0.35% โดยการทาแพ็คคาร์บไู รซิง่ แล้วนา
ชิน้ งานไปทาการชุบผิวแข็งด้วยเปลวไฟทีอ่ ุณหภูมิ*850,
890 และ 930C ชุบให้เย็นตัวด้วยน้ ามันและอากาศแล้ว
นาไปทดสอบความแข็งและความต้านทานต่อการสึกหรอ ผล
จากการทดลองพบว่าชิน้ งานทีผ่ ่านการเพิม่ คาร์บอนทีผ่ วิ
โดยการอบทีอ่ ุณหภูม*ิ 930C เป็ นเวลา*3*ชัวโมงและปล่
่
อย
ให้เย็นตัวด้วยสารชุบคืออากาศ จะมีความแข็งและความ
ต้านทานการสึกหรอดีทส่ี ุด*คมสรรค์ [4] ได้ทาการศึกษา
กระบวนการชุ บ แข็ ง ในกระบวนการผลิ ต จอบโดย
ทาการศึกษาตัวแปรชนิดต่างๆ ในการชุบชุบแข็งคือสาร

รูปที่ 1 เชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่งจากการอัดเย็น

รูปที่ 2 การอัดขึน้ รูปเชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่ง
จากข้อ มูลการผลิต เชื้อเพลิงถ่ านอัด แท่ งในเขตจัง หวัด
ตาก ของกลุ่ ม ผู้ผ ลิต ถ่ า นอัด แท่ ง หุ ง ต้ ม หมู่ ท่ี 7 ชุ ม ชน
บูร พา เทศบาลตาบลแม่ กุ อ าเภอแม่สอด จัง หวัด ตาก
เป็ นกลุ่มผู้ผลิตเชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดเป็ น
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ตัวกลางในการชุบแข็งคืออากาศและน้ ามัน โดยกาหนด
อุณหภูมทิ ่ี 1,100 1,125 1,150 และ 1,175C ปริมาณ
ของสารตัวกลางในการชุบแข็งน้ ามัน 13 ลิตร จานวนชิน้
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองอย่างละ 5 ชิ้น ผลจากการ
ทดลองพบว่าอุณหภูมใิ นการอบและสารตัวกลางในการ
ชุ บ แข็ง นับ ว่ า เป็ น องค์ป ระกอบสาคัญ ที่ท าให้ช้ิน งานมี
ความแข็งดีทส่ี ดุ โดยอุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการอบคือ 1,100 C
ใช้สารตัวกลางในการชุบแข็งด้วยน้ ามัน คณะผู้ดาเนิ น
งานวิจยั ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของปญั หาที่เกิดขึน้ จึง
ได้ทาการเปรียบเทียบสารชุบแข็งทีม่ ผี ลต่อความต้านทาน
การสึกหรอของเกลียวอัดเชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่ง ทีผ่ ่านการ
เพิม่ ปริมาณคาร์บอนด้วยกระบวนการทาแพ็คคาร์บูไรซิง่
แล้วจึงอบชุบด้วยวิธกี ารชุบแข็งเฉพาะผิวด้วยเปลวความ
ร้อนจากก๊าซอะเซทิลนี ผสมก๊าซออกซิเจน เพื่อให้เกลียว
อัดเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งมีความแข็งที่ผวิ ดีข้นึ และคงทน
ต่อการสึกหรอโดยกาหนดสารอบชุบเป็ นตัวแปรในการอบ
ชุบคือน้า น้ามันและอากาศ ประโยชน์ทไ่ี ด้จากงานวิจยั นี้
ทาให้ทราบถึงสารชุบแข็งทีม่ ผี ลต่อความต้านทานการสึก
หรอของเกลียวอัดขึ้นรูปเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งที่ช่วยยืด
อายุ ก ารใช้ ง านของเกลี ย วอัด ลดการหยุ ด ชะงัก ของ
กระบวนการผลิตและลดค่า ใช้จ่า ยในการซ่อ มบ ารุ งชุ ด
เกลียวอัดและเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของเกลียวอัด
ขึน้ รูปเชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่งต่อไป

ต้านทานต่อการสึกหรอทีผ่ วิ จะต่า การปรับปรุงคุณสมบัติ
ทางกลแลการเพิม่ ความต้านทานต่อการสึกหรอทีผ่ วิ โดย
กระบวนอบชุบทางความร้อนจึงไม่สามารถนามาทาได้
โดยตรง [5]
2.2 การเพิ่ มปริมาณคาร์บอน
วิธแี พ็คคาร์บไู รซิง่ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการเพิม่ ปริมาณ
คาร์บอนให้กบั ผิวชิ้นงานที่ต้องการชุบแข็งทีผ่ วิ สารเพิม่
คาร์บอนทีใ่ ช้ ได้แก่ผงถ่านไม้ กราไฟต์ประมาณ 70–80%
โดยน้ าหนัก ผสมกับสารตัวเร่งปฏิกริ ยิ าได้แก่ผงแบเรียม
คาร์ บ อเนตหรื อ โซเดี ย มคาร์ บ อเนตและแคลเซี ย ม
คาร์บอเนตรวมกันอีกประมาณ 20–30% น้ ามันหรือน้ า
หรือน้ าตาล 4.5–55% นาชิน้ งานทีจ่ ะชุบผิวแข็งมาบรรจุ
ในหีบเหล็กหรือภาชนะเคลือบที่ทนความร้อนโดยอัดผง
สารเพิม่ คาร์บอนให้รอบแท่งเหล็กและอัดให้แน่ นถ้ามีแท่ง
เหล็กหลายๆ ชิน้ บรรจุในหีบใบเดียวกันจะต้องวางให้ห่าง
กันประมาณ 20–25 มม. หรือจะมากกว่านี้กไ็ ม่มผี ลเสีย
เมื่อบรรจุและอัดผงสารเพิม่ คาร์บอนจนแน่ นดีแล้วจะต้อง
มีฝาปิ ดอย่างมิดชิด โดยใช้ดนิ ทนไฟปิ ดตามรอยให้สนิท
เพื่อ ป้อ งกันมิใ ห้อ ากาศแทรกเข้าไปท าการเผาไหม้ก ับ
คาร์บ อนได้ จากนัน้ น าเอาหีบ เหล็ก ไปเผาในเตาช้า ๆ
จนถึงอุณหภูมริ ะหว่าง 900-950C เวลาทีใ่ ช้ในการเพิม่
ปริมาณคาร์บอนจะขึ้น อยู่กบั น้ า หนัก ของเหล็กที่จะชุ บ
แข็งผิวและที่สาคัญก็คอื ความหนาของผิวแข็งที่ต้องการ
ตามปกติถอื หลักปฏิบตั งิ ่ายๆ คือจะเผานาน 1 ชัวโมงต่
่
อ
ความหนาของผิวแข็ง 0.1มม.แต่ปริมาณคาร์บอนที่ผวิ
และใต้ผวิ จนถึงใจกลางจะลดลงโดยลาดับ[6]

2. วัสดุเครือ่ งมืออุปกรณ์และวิ ธีการทดลอง
2.1 เหล็กกล้าคาร์บอนทาเกลียวอัด
เหล็กกล้าคาร์บอน(Carbon steels) ถูกจาแนกออกตาม
ปริ ม าณคาร์ บ อนที่ ผ สมอยู่ ไ ด้ 3 กลุ่ ม คื อ เหล็ ก กล้ า
คาร์บอนต่ า(Low carbon steel) เหล็กกล้าคาร์บอนปาน
กลาง(Medium carbon steel)และเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
(High carbon steel) ในการผลิตเกลียวอัดขึน้ รูปเชือ้ เพลิง
ถ่ า นอัด แท่ ง ในท้อ งตลาดนั น้ ผู้ผ ลิต จะจะนิ ย มเลือ กใช้
เหล็กกล้าคาร์บอนต่าในการผลิตเพราะมีราคาถูก การขึน้
รู ป ท าได้ ง่ า ย เหล็ก กล้ า คาร์ บ อนต่ า จะมีป ริม าณธาตุ
คาร์บอนผสมอยู่ในเนื้อเหล็กอยู่ประมาณ 0.10– 0.30%
โดยน้ าหนัก ถูกกาหนดตามมาตรฐานอเมริกนั คือ AISI
1010–1030 กาหนดมาตรฐานเยอรมันคือ St37หรือC20
เนื่องจากมีป ริมาณธาตุ คาร์บอนผสมอยู่น้อยจึง ทาให้มี
คุณสมบัติทางกลเช่นความแข็ง ความแข็งแรงต่ า ความ

2.3 เครือ่ งมือและอุปกรณ์
สาหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดลองในการวิจยั นี้
ประกอบด้วย เตาไฟฟ้าแบบขดลวดต้านทาน ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 เตาไฟฟ้าแบบขดขวดความต้านทาน
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กล่องบรรจุและผงกราไฟต์สาหรับทาแพ็คคาร์บูไรซิง่ เมื่อ
ท าแพ็ค คาร์ บู ไ รซิ่ง เสร็จ แล้ ว น าชิ้น งานไปตรวจสอบ
ส่วนผสมทางเคมีดว้ ยเครื่อง Spectrometer ดังรูปที่ 5

โดยที่ C = 0.35% คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ทต่ี อ้ ง
C0 = 0.20% คือ ค่าเปอร์เซ็นต์เริม่ ต้น
C1 = 1.30% คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ทอ่ี ุณหภูมิ 930oC
จากแผนภาพสมดุล
D = ค่าการแผ่ของคาร์บอนแบบเฟอร์ไรท์
t = เวลาในการทาแพ็คคาร์บไู รซิง่
x = ความลึกหรือระยะทางของการแพร่คาร์บอน
ในการทาแพ็คคาร์บไู รซิง่ ต้องปิ ดฝากล่องเหล็กทีเ่ ตรียมไว้
และใช้ดิน ทนไฟเคลือ บขอบฝาให้แ น่ น สนิ ท เพื่อ ไม่ ใ ห้
อากาศภายนอกเข้าทาปฏิกริ ยิ าได้ นากล่องทีบ่ รรจุเกลียว
อัดเข้าเตาอบและเปิ ดสวิทช์ควบคุมตัง้ อุณหภูมทิ ่ี 930C
รอจนอุ ณหภูมิเ ตาถึง 930C จึงเริ่มจับเวลาอบตาม
เงื่อนไข เมื่ออบแช่เกลียวอัดตามเวลาที่กาหนดแล้วนา
กล่องทีบ่ รรจุเกลียวอัดออกจากเตา และนาเกลียวอัดออก
จากอุปกรณ์ทบ่ี รรจุเพื่อให้เย็นตัวในอากาศดังรูปที่ 7

รูปที่ 5 การวิเคราะห์สว่ นผสมทางเคมี
ด้วยเครื่อง Spectrometer
เมื่อชิ้นงานผ่านการทาการเพิ่มปริมาณคาร์บอนและได้
ตามปริมาณทีต่ อ้ งการแล้ว นาชิน้ งานมาให้ความร้อนด้วย
เปลวไฟจากก๊าซอะเซทิลนี กับออกซิเจน (C2H2+O2) จาก
ชุดอบชุบทางความร้อนเฉพาะผิวหน้า ดังรูปที่ 6 จากนัน้
นาชิ้นงานที่ผ่ านการท าแพ็คคาร์บูไ รซิ่ง และการอบชุ บ
เฉพาะผิวหน้ า ด้วยเปลวไฟไปจุ่มชุบให้เ ย็นตัวด้วยสาร
ตัวกลางที่เตรียมไว้คอื น้ า น้ ามันและอากาศ นาชิน้ งานที่
ผ่านการจุ่มชุบให้เย็นตัวในสารตัวกลางทีก่ าหนดไว้มาทา
การทดสอบความแข็ง ทดสอบการสึกหรอและทดสอบ
การศึกหรอในสภาพการทางานจริงต่อไป

รูปที่ 7 การนากล่องแพ็คเกลียวอัดออกจากเตาอบ
นาเกลียวอัดทีผ่ ่านการทาแพ็คคาร์บูไรซิง่ มาวิเคราะห์หา
ปริมาณคาร์บอนด้ว ยเครื่องวิเคราะห์ส่ว นผสมทางเคมี
เพื่อตรวจสอบปริมาณคาร์บอนที่เพิม่ ขึน้ นาเกลียวอัดที่
ผ่ า นกระบวนการแพ็ค คาร์บูไ รซิ่ง เข้า เตาชุ บ แข็ง ด้ว ย
เปลวความร้อนจากก๊าซอะเซทิลนี ผสมก๊าซออกซิเจนที่
อุณหภูมิ 860C ทาการให้ความร้อนด้วยเปลวความร้อน
และควบคุมการให้ความร้อนด้วยเครื่องวัดอุณหภูมดิ ้วย
อินฟราเรด เพื่อตรวจสอบอุณหภูมทิ ่ี 860C ตามเงื่อนไข
เป็ นระยะเวลา 1 ชัวโมง
่
เมื่อความร้อนทีไ่ ด้ตามทีก่ าหนด
จึงทาการชุบแข็งด้วยสารชุบทีเ่ ตรียมไว้แล้วปล่อยให้เย็น
ตัวจนถึงอุณหภูมหิ ้อง นาชิน้ งานไปทดสอบหาค่าความ
แข็งด้วยเครื่องกดทดสอบความแข็งแบบเอนกประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบความแข็งของเกลียวอัดแท่งเชื้อเพลิง
เริ่ม ท าการทดลองการสึก หรอด้ว ยกระดาษทรายเบอร์
150 โดยถ่วงตุ้มน้ าหนักไว้ 3 กก.เป็ นระยะเวลา 30 นาที
ดังรูปที่ 8

รูปที่ 6 ชุดอบชุบทางความร้อนด้วยเปลวไฟ
2.4 วิ ธีการทดลอง
นาสารทีเ่ ตรียมไว้สาหรับแพ็คคาร์บไู รซิง่ มาผสมให้เข้ากัน
เติมสารที่เตรียมแพ็คคาร์บูไรซิง่ ที่ผสมไว้ใส่ลงในกล่อง
บรรจุเกลียวอัดเพื่อรองพืน้ ประมาณ 2 มม.วางเกลียวอัด
บนสารแพ็คคาร์บูไรซิง่ ที่บรรจุลงในกล่องเติมสารแพ็ค
คาร์บูไ รซิ่ง ที่เ ตรีย มไว้ลงในกล่ อ งบรรจุ จ นเต็ม การ
คานวณหาระยะเวลาและปริมาณคาร์บอนทีไ่ ด้รบั จากการ
ทาแพ็คคาร์บไู รซิง่ สามารถคานวณได้จากสมการที1่
(
)
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√
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รูปที่ 8 การทดสอบการสึกหรอด้วยด้วยจานขัด
กระดาษทรายเบอร์ 150

เกลียวอัด

รูปที่ 10 ค่าความแข็งเฉลีย่ ของเกลียวอัดขึน้ รูป
เชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่ง
ผลการทดลองค่าอัตราการสึกหรอด้วยล้อกระดาษทราย
ของเกลียวอัดเชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่ง พบว่าเกลียวอัดชิน้ ที่
1 ที่ไม่ผ่านกระบวนการแพ็คคาร์บูไรซิง่ และไม่ผ่านการ
ชุบแข็งด้วยเปลวความร้อนนัน้ มีค่าอัตราการสึกหรอด้วย
ล้อกระดาษทรายมากที่สุดคือ 0.9%โดยน้ าหนัก ส่วน
เกลียวอัดชิน้ ทีผ่ ่านกระบวนการแพ็คคาร์บูไรซิง่ และผ่าน
การชุ บแข็งเฉพาะผิวนัน้ มีค่า อัตราการสึกหรอด้วยล้อ
กระดาษทรายน้อยทีส่ ดุ คือเกลียวอัดชิน้ ที่ 4 ซึง่ มีค่าอัตรา
การสึกหรอด้ว ยล้อ กระดาษทรายที่ 0.08%โดยน้ าหนัก
เนื่องจากเกลียวอัดชิ้นที่ 4 ได้ผ่านการชุบแข็งเฉพาะผิว
จากเปลวความร้อนด้ายสารชุบแข็งคือน้ ามัน ซึ่งน้ ามันมี
คุณสมบัตทิ ่สี ามารถถ่ายเทความร้อนออกจากชิน้ งานได้
อย่ า ง ส ม่ า เ ส ม อแ ล ะ ใ น น้ า มั น ยั ง มี ส า ร ป ร ะ ก อ บ
ไฮโดรคาร์บอน อาจเกิดการแพร่เข้าไปในผิวของเหล็กได้
อีกทางหนึ่ง ดังรูปที่ 11

จัดเตรียมเครื่องอัดขึน้ รูปเชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่ง เพื่อใช้ใน
การทดสอบอัดตราการสึกหรอในสภาพการใช้งานจริงโดย
เตรีย มวัต ถุ ดิ บ ที่ใ ช้ ใ นการทดลองที่มีส่ ว นผสมคือ ซัง
ข้าวโพดที่ผ่านการเผาและบดละเอียด แป้งมันและน้ า
ด้วยอัตราส่วน 100 :6 :3 กก. เมื่อผสมวัตถุดบิ ในการ
ผลิตเชื้อเพลิงถ่ านอัดแท่ งเข้า กันทุก ส่วนแล้ว น ามาท า
การอัดเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งด้วยเกลียวอัดที่ผ่านการจุ่ม
ชุบมาแล้วและบันทึกผลที่ 200 กก. การวิเคราะห์ขอ้ มูลผู้
ดาเนินงานวิจยั ได้ทาการวิเคราะห์การทดสอบความแข็ง
อัตราการศึกหรอของเกลียวอัด จากล้อขัดกระดาษทราย
อัตราการสึกหรอในสภาพการทางานจริงของเกลียวอัดขึน้
รูปเชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่ง

อัตราการสึกหรอด้วยล้อ
กระดาษทราย
(% by wt.)

3. ผลการทดลอง
สาหรับผลการทดลองการเปรียบเทียบอัตราการสึกหรอ
และอายุการใช้งานของเกลียวอัดขึน้ รูปเชื้อเพลิงถ่านอัด
แท่งทีผ่ ่านสารชุบแข็งต่างกัน ได้ผลการทดลองดังนี้
ผลการทดลองค่าความแข็งของเกลียวอัดเชือ้ เพลิงถ่านอัด
แท่งพบว่าเกลียวอัดชิน้ ที่ 1 ทีไ่ ม่ผ่านกระบวนการทาแพ็ค
คาร์บไู รซิง่ และไม่ผ่านการชุบแข็งด้วยเปลวความร้อนนัน้
มีค่าเฉลี่ยความแข็ง ต่ าทีส่ ุดคือ 24 HRC ส่วนเกลียวอัด
ชิ้นที่ผ่านแพ็คคาร์บูไรซิง่ และผ่านการชุบแข็งเฉพาะผิว
นัน้ มีค่าเฉลีย่ ความแข็งสูงขึน้ และเกลียวอัดชิน้ ที่ 4 ทีผ่ ่าน
การจุ่ ม ชุ บ ด้ ว ยน้ า มัน จะมี ค่ า เฉลี่ย ความแข็ง สู ง สุ ด ที่
56 HRC เนื่องจากน้ ามันมีคุณสมบัติท่สี ามารถถ่ายเท
ความร้อนออกจากชิน้ งานได้อย่างสม่าเสมอ และในน้ ามัน
ยังมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอน อาจเกิดการแพร่เข้าไป
ในผิวของเหล็กได้อกี ทางหนึ่ง จึงทาให้ค่าความแข็งเฉลีย่
ของเกลียวอัดสูงขึน้ ดังรูปที่ 10
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รูปที่ 11 อัตราการสึกหรอด้วยล้อกระดาษทรายของเกลียว

อัดเชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่ง
ผลการทดลองหาอัตราการสึกหรอด้วยสภาพการทางาน
จริง ในการอัด ขึ้น รู ป เชื้อ เพลิง ถ่ า นอัด แท่ ง ที่ 200 กก.
พบว่าเกลียวอัดชิน้ ที่ 1 ซึง่ ไม่ผ่านกระบวนการแพ็คคาร์บู
ไรซิง่ และไม่ผ่านการชุบแข็งด้วยเปลวความร้อนนัน้ มีค่า
อัตราการสึกหรอด้วยสภาพการทางานจริง มากที่สุดคือ
1.5%โดยน้ าหนัก ส่วนเกลียวอัด ชิ้นที่ผ่านกระบวนการ
แพ็คคาร์บูไรซิง่ และผ่านการชุบแข็งเฉพาะผิวนัน้ มีค่า
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อัตราการสึกหรอด้วยสภาพการทางานจริง น้ อยที่สุดคือ
เกลียวอัดชิน้ ที่ 4 ซึง่ มีค่าอัตราการสึกหรอที่ 0.3% โดย
น้ าหนัก เนื่องจากเกลียวอัดชิ้นที่ 4 ได้ผ่านการชุบแข็ง
เฉพาะผิวจากเปลวความร้อนด้ายสารชุบแข็งคือ น้ ามัน
ซึง่ น้ ามันมีคุณสมบัตทิ ส่ี ามารถถ่ายเทความร้อนออกจาก
ชิ้นงานได้อย่างสม่ าเสมอและในน้ ามันยังมีสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน อาจเกิดการแพร่เข้าไปในผิวของเหล็กได้
อีกทางหนึ่งดังรูปที่ 12

4. สรุป
ข้อสรุปของการทดลองการเปรียบเทียบอัตราการสึกหรอ
และอายุการใช้งานของเกลียวอัดขึน้ รูปเชื้อเพลิงถ่านอัด
แท่งทีผ่ ่านสารชุบแข็งต่างกัน อาจสรุปได้ว่าเกลียวทีผ่ ่าน
การทาแพ็คคาร์บูไ รซิ่ง ผ่านการชุบแข็งด้วยเปลวความ
ร้อนและจุ่มชุบด้วยน้ามันจะมีความแข็ง ค่าความต้านทาน
การสึกหรอด้วยล้อขัดกระดาษทรายและค่าความต้านทาน
ต่อการสึกหรอจากสภาพการทางานจริงดีทส่ี ดุ

ค่าอัตราการสึกหรอด้วยสภาพ
การทางานจริง (% by wt.)
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การใช้งานจริงของเกลียวอัดเชือ้ เพลิงถ่านอัดแท่ง
หมายเหตุ

เกลียวอัดชิน้ ที่ 1ไม่ผ่านกระบวนการใด
เกลียวอัดชิน้ ที่ 2 ผ่านกระบวนการเพิม่
คาร์บอน และผ่านการชุบแข็งเฉพาะผิว
ด้วยสารชุบคือน้า
เกลียวอัดชิน้ ที่ 3 ผ่านกระบวนการเพิม่
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ผลการการทดลองและเปรียบเทียบอัตราการสึกหรอของ
เกลียวอัดทัง้ 4 ชิน้ ในการขัดด้วยกระดาษทรายและสภาพ
การท างานจริ ง จะมี อ ั ต ราการสึ ก หรอที่ แ ตกต่ า งกั น
เนื่ อ งจากในการขัด ด้ว ยกระดาษทรายจะขัด เฉพาะจุ ด
เดียวและใช้เวลาในการขัดน้อยกว่า สภาพการทางานจริง
อัดผงถ่านที่ 200 ก.ก.จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชัวโมงและ
่
ผิวของเกลียวอัด จะสัม ผัสกับ ผงถ่ า นที่เป็ นคาร์บอนทุ ก
สัดส่วนจึงทาให้ผลการสึกหรอทีไ่ ด้แตกต่างกัน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาถึงผลกระทบต่อส่วนผสมหลัก คุณสมบัติทางกลและโครงสร้างของโลหะอลูมเิ นียมผสม
ซิลคิ อนเกรด A356 ทีผ่ ่านการหลอมซ้า ในการดาเนินงานวิจยั จะใช้โลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด A356 ทีไ่ ม่
ผ่านการปรับปรุงหรือเติมสารใดมาให้ความร้อนโดยการหลอมซ้าๆ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ ต่อธาตุผสม
หลักคือซิลคิ อน ทีผ่ สมในโลหะอลูมเิ นียมเกรด A356 ศึกษาคุณสมบัติทางกลและโครงสร้างระดับมหภาคของ
ชิ ้น งานหล่อ ที ่ไ ด้แ ต่ล ะครั ง้ เพื ่อ เปรีย บเทีย บกับ ค่า มาตรฐาน ASTM ผลจากการด าเนิ น งานวิ จ ัย พบว่ า
โลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด A356 จะมีความสามารถในการนามาหลอมซ้าๆ ได้จานวน 10 รอบของการใช้งานจึง
จะทาให้ธาตุหลักทีผ่ สมอยู่คอื ซิลคิ อนลดลง 13.624% จากผลการทดลองยังพบว่าขนาดเกรนในโครงสร้างระดับมห
ภาคของชิน้ งานหล่อทีไ่ ด้มขี นาดโตกว่า 62.671% คุณสมบัตทิ างกลด้านความแข็งลดลง 12.092% ด้านความเค้น
แรงดึงลดลง 37.643% เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด A356 ตามมาตรฐาน ASTM
คาหลัก โลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด A356 การหลอมซ้า
Abstract
This research is a study to effect the principle composition, mechanical properties and structure as
repeated melting to Al-Si alloy A356. It that, use Al-Si alloy A356 in the melting each time does not
refinement and modification a composition repeated melting. A study to effect the principle composition
as silicon in grade A356. This besides of a study inspection mechanical properties and macrostructure of
compared Al-Si alloy A356 ASTM standard. The result of experimental, it was that the Al-Si alloy A356
had around 10 cycles to be castable. And the principle composition was reduced by 13.624% for Silicon.
The result about the macrostructure a grain size of casting alloy had a roughness and grain value of
62.671% when compared with the Al-Si alloy A356 standard. A casting alloy from 10 cycles time melting
had mechanical properties reduced, i.e. hardness by 12.092% tensile stress by 37.643% when compared
with the Al-Si alloy A356 ASTM standard.
Key Word : Al-Si Alloy A356, Repeated Melting
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1. บทนา
ปจั จุบนั อุตสาหกรรมการหล่อโลหะพัฒนาขึน้ อย่างรวดเร็ว
อุตสาหกรรมการหล่อโลหะมีทงั ้ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากเหล็กหล่อ
ต่ อ มาผู้ ป ระกอบการได้ เ ล็ ง เห็ น ความส า คั ญ ของ
โลหะอลูมเิ นียมผสมจึงได้มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากโลหะอลู มิ เ นี ย มผสมเพิ่ ม มากขึ้ น [1]
เนื่องจากโลหะอลูมเิ นียมมีคุณสมบัตทิ ่ไี ด้เปรียบกว่าวัสดุ
อื่นหลายประการ มีความแข็งแรงต่อน้ าหนักสูง มีน้ าหนัก
เบามีความคงทนต่ อการกัดกร่อนในบรรยากาศสามารถ
นามาหลอมใหม่ได้ดี สามารถทาการขึน้ รูปได้ง่ายและยัง
ใช้ต้นทุ นในการขึ้น รูป ต่ ากว่า เหล็ก กระบวนการผลิ ต
ผลิ ต ภัณฑ์จากโลหะอลู มิ เ นี ยมผสมนั้นจะสามารถท าได้
หลายวิธีซ่ ึงวิธีที่นิยมคือการหล่อขึน้ รูป (Casting) จึงทาให้
ถู ก น ามาใช้ท ดแทนโลหะจ าพวกเหล็ก เพิ่ม มากขึ้น ใน
ปจั จุบนั และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อไปในอนาคต [2] จาการ
สืบค้นงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่ อการปรับปรุงคุณภาพและ
คุณสมบัติของโลหะอลูมิเนี ย มผสมพบว่ า เชาวลิต และ
คณะ [3] ได้ศึก ษาถึ ง ประสิท ธิภ าพและกลไกการ
เสือ่ มสภาพของการใช้โลหะแม่ชนิดอลูมเิ นียมไทเทเนียม
โบรอน(Al-Ti-B) ในโลหะอลู มิเ นี ย มผสมซิลิค อนเกรด
A356 ในการปรับสภาพเกรนละเอียด ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนที่มี
ความสาคัญในกระบวนการหล่อ โลหะอลูมเิ นียมบริสุทธิ ์
และอลูมเิ นียมผสม เพราะทาให้งานหล่อมีคุณสมบัตทิ าง
กลดีข้นึ และลดการเกิดข้อบกพร่องในชิ้นงานหล่อ การ
ปรับสภาพเกรนละเอียดโดยใช้โลหะแม่ท่มี สี ่วนผสมหลัก
ของ Al-Ti-B โดยพิจารณาถึงปริมาณการเติมโลหะแม่และ
การค้า งน้ า โลหะหลัง จากเติม โลหะแม่ ผลการทดลอง
พบว่าปริมาณการเติมโลหะแม่ท่มี ากขึน้ ช่วยในการปรับ
สภาพเกรนให้ละเอียดขึน้ ได้ ส่วนระยะเวลาหลังจากการ
เติม โลหะแม่ มีค วามเหมาะสมในการปรับ สภาพเกรน
ละเอียดหลังการเติมโลหะแม่อยู่ในช่วงตัง้ แต่ 20 นาทีแต่
ไม่เกิน 60 นาที เพราะพบว่าหากเวลาน้อยเกินไปจะทา
ให้ประสิทธิภาพในการลดขนาดเกรนยังไม่ถงึ จุดสูงสุดแต่
หากเวลาในการค้ า งน้ าโลหะนานกว่ า นี้ จะท าให้
ประสิทธิภาพของโลหะแม่ต่อการปรับสภาพเกรนละเอียด
ลดลง มีผลทาให้เกรนมีขนาดใหญ่ ข้นึ สามารถอธิบาย
กลไกการเสื่อมประสิทธิภาพของโลหะแม่ โดยทดลองค้าง
น้าโลหะไว้ในเบ้าเหล็กเป็ นเวลานานต่างกันแล้วปล่อยให้
847

แข็ง ตั ว ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง ซึ่ ง พบว่ า การตกตะกอนของ
อนุ ภ าค TiAl3 และTiB2 เป็ น สาเหตุ ห ลัก ของการเสื่อ ม
ประสิทธิภาพของโลหะแม่ อย่างไรก็ตามการกวนเพื่อให้
อนุ ภ าคที่เ กิด การตกตะกอนกลับ มากระจายตัว อยู่ ใ น
ชิ้นงานช่ วยให้การปรับสภาพเกรนละเอียดกลับดีข้นึ ใน
ระดับหนึ่งเท่านัน้ วิทยาและคณะ [4] ได้ศกึ ษาอิทธิพล
ของเหล็ ก ต่ อการปรั บ สภาพเกรนให้ ล ะเอี ย ดของ
โลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด A356 ร่วมกับโลหะแม่
(Al-Ti-B) เพื่ อ ช่ ว ยปรับ ปรุ ง คุ ณ สมบัติ ท างกลและลด
โอกาสการเกิดจุดเสียในโลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด
A356 ซึง่ มีการกาจัดปริมาณเหล็กผสมอยู่ ทไ่ี ม่เกิน 0.6%
โดยน้ าหนัก อย่างไรก็ตามในอุตสาหกรรมงานหล่ อแบบ
ฉีด(Die Casting) และงานหล่อโดยใช้แบบหล่อถาวร มัก
นิยมเติมเหล็ก ลงไปเพิ่มเติมในปริมาณหนึ่งเพื่อให้ การ
ถอดชิน้ งานออกจากแบบได้ง่าย โดยในการเติมนัน้ มีการ
ควบคุมให้ปริมาณของเหล็กโดยรวมไม่ให้เกินมาตรฐาน
การเติมโลหะแม่ในปริมาณ 1% โดยน้ าหนักเพียงอย่าง
เดีย วเป็ น ผลให้ ข นาดเกรนของโลหะอลู มิ เ นี ย มผสม
ซิลคิ อน มีขนาดเกรนทีล่ ะเอียดลงในทุกเวลาค้างน้ าโลหะ
แต่จะเกิดการเสื่อมสภาพไปบางส่ วน เมื่อเวลาค้างน้ า
โลหะเกิน 40 นาทีและการเสื่อมสภาพจะเพิม่ มากขึน้ ตาม
เวลาที่ค้างน้ าโลหะไว้ ผลจากการทดลองเติมโลหะแม่
ร่วมกับการเติมเหล็กทีร่ ะดับ 0.1, 0.2 และ 0.3% โดยน้ า
หนัก พบว่ามีผลทาให้ขนาดเกรนของชิน้ งานหล่ อหยาบ
ขึน้ ตามปริมาณเหล็กทีผ่ สมมากขึน้ วิทยาและคณะ [5] ได้
ศึก ษาการปรับ ปรุ ง แบบหล่ อ ถาวรเพื่ อ ใช้ ต รวจสอบ
ประสิทธิภาพในการปรับสภาพเกรนให้ละเอีย ดในการ
หล่อโลหะอลูมเิ นียมโดยใช้เหล็กกล้าเป็ นวัสดุทาแบบหล่อ
ถาวร โดยออกแบบให้มีลัก ษณะเป็ น ท่ อ ซึ่ง มีข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตรและความหนาของผนัง
แบบหล่ออยู่ระหว่าง 2, 5, 10, 15, 20 และ 25 มิลลิเมตร
ก่อนนามาวางบนอิฐทนไฟซึ่งเคลือบด้วยทรายเซอร์คอน
และใช้อุณหภูมเิ ทที่ 720 องศาเซลเซียส จากการทดลอง
พบว่าลักษณะของเกรน Columnar เต็มทัง้ ชิน้ งาน เมื่อ
ความหนาของผนั ง แบบหล่ อ มีข นาดเท่ า กับ รัศ มีข อง
เส้น ผ่ า ศู น ย์ก ลางของท่ อ เหล็ก และลัก ษณะของเกรน
Columnar จะมีพฤติกรรมการโตเริม่ จากผนัง แบบหล่อ
เข้าสู่ใจกลางของท่อเหล็กและปลายของเกรน Columnar
จะชนกันที่จุดศูนย์กลางของท่อเหล็ก เมื่อนาไปทดสอบ
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ความสามารถในการแยกแยะประสิทธิภาพในการปรับ
สภาพเกรนละเอียดด้วยโลหะผสมชนิด Al–Ti–B พบว่า
การใช้แบบหล่อถาวรที่มคี วามหนาของผนังแบบที่ 30
มิลลิเมตร สามารถบอกความแตกต่างในการปรับสภาพ
เกรนละเอียดได้ดที ่สี ุด จากการสารวจอุตสาหกรรมการ
หล่อจากโลหะอลูมเิ นียมผสม เมื่อทาการกาจัดสิง่ สกปรก
และเทน้ า โลหะเข้า แบบหล่ อ ให้ไ ด้ ช้ิน งานหล่ อ ตามที่
ต้ อ งการจะมีเ ศษที่ เ ป็ น รู ล้ น รู เ ทเป็ น จ านวนมากเมื่ อ
ผู้ประกอบการทาการผลิตชิ้นงานหล่ ออีก ครัง้ จะน าเอา
เศษเหล่านี้กลับมาทาการหล่อหลอมใหม่โดยการเติมเข้า
ไปร่วมกับอินกอต(Ingots) เพื่อลดปริมาณการใช้อนิ กอต
ทาให้เกิดการประหยัดด้านต้นทุน และวัสดุ ในการผลิต
ชิ้น งานหล่ อ มีส่ ว นผสมของโลหะอลู มิเ นี ย มที่ไ ด้ ผ่ า น
กระบวนการทางความร้อนจะส่งผลต่อส่วนผสมหลักทาง
เคมีหรือการสูญเพลิง(Heat Loss) คุณสมบัตทิ างกลและ
ลักษณะโครงสร้างของชิ้นงานหล่อจะเปลี่ยนไปจึงส่งผล
ให้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ท่ีไ ด้ ไ ม่ ต รงตามมาตรฐานอุ ต สาหกรรม
ดัง นั น้ คณะงานวิจ ัย จึง ได้ เ ล็ง เห็น ถึง ความส าคัญ และ
คุณค่าของเศษวัสดุท่เี หลือจากขบวนการหล่อโลหะนัน้
กลับ มาท าการหล่ อ หลอมใหม่ เ พื่อ เป็ น การลดการใช้
วัต ถุ ดิบ และยัง เป็ น การช่ ว ยลดต้ น ทุ น ถ้ า สามารถน า
กลับมาหลอมใหม่ได้โดยทาการปรับปรุงคุณสมบัตเิ พียง
เล็กน้อยจึงได้ทาการศึกษาถึงผลกระทบต่อส่วนผสมหลัก
คุณสมบัติทางกลและโครงสร้างของโลหะอลูมเิ นียมผสม
ซิลิค อนเกรด A356 ที่ผ่ า นการหล่ อ หลอมซ้ า คณะผู้
ดาเนินงานวิจยั คาดหวังว่าผลการดาเนินงานวิจยั ในครัง้ นี้
จะมี ป ระโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการหล่ อ
โลหะอลูมเิ นียมผสมต่อไป

รูปที่ 1 อินกอตโลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด A356
ตารางที่ *1*มาตรฐานที่ ต รงกัน โลหะอลู มิ เ นี ย มผสม
ซิลคิ อนเกรด A 356
ประเทศ
มาตรฐาน
ตัวมาตรฐาน
UK
BS1490
LM25
USA
AA/ASTM
A 356, ASE232
CANADA
Al can
135
FRANCE
A57-703/3
A-S7G
GERMANY
DIN1725/2
G-AlSi 7Mg
ISO
AlSi 7Mg
ITALY
UNI
3599
JAPAN
JISH
AC4C
AUSTRALIA AA601 CC601 AC601, DA601
การหลอมโลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อน (1) อุ่นเบ้าหลอม
จนร้อนแดง (2) บรรจุแท่งโลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อน (3)
เมื่ อ โลหะอลู มิ เ นี ย มผสมซิ ลิ ค อนเริ่ ม อ่ อ นตั ว ลงให้
โปรยฟลักซ์
๊ ในปริมาณทีม่ ากพอจะคลุมผิวก้อนโลหะ (4)
เพิ่มระดับ อุณหภู มิอย่ างรวดเร็วเพื่อเร่ งการหลอมก้อ น
โลหะในระหว่างนี้ควรดูให้แน่ ใจว่าฟลักซ์
๊ คลุมผิวหน้าของ
โลหะอะลูมเิ นียมผสมซิลิคอนทัวเพี
่ ยงพอ (5) ควบคุม
อุณหภูมิน้ าโลหะในเบ้าหลอมไม่ให้สูงกว่า 760 องศา
เซลเซียส จากนัน้ หยุดความร้อนเพื่อยกเบ้าหลอมออก
จากเตาในระหว่างนัน้ ให้ทาการกาจัดก๊าซที่ละลายปนใน
น้ าโลหะออกด้วยก๊าซเฉื่อยที่อยู่ในรูปแบบก้อนหรือเป่า
เข้าไปในน้าโลหะ (6) ถ้าใช้ฟลักซ์
๊ ในรูปแบบก้อนให้กดลง
ไปที่ก้นเบ้าแล้วเคลื่อน ขึน้ -ลงอย่างช้าๆ แต่กรณีท่เี ป็ น
การเป่าก๊าซเฉื่อยเข้าไปให้กวนน้ าโลหะด้วย (7) เมื่อน้ า
โลหะมีระดับอุณหภูมอิ ยู่ระหว่าง 720-740 องศาเซลเซียส
ให้ทาการปรับปรุง (Modification) โดยใช้กรวยกดไม่ให้
น้ าโลหะกระเพื่อมอย่างรุนแรง (8) โปรยฟลักซ์
๊ ปกคลุม
ผิวหน้าคลุมผิวหน้าน้าโลหะอีกครัง้ และเอาเข้าเตาหลอม
ทาการค้างน้าโลหะอยู่นิ่งๆ เป็ นระยะเวลา 5-10 นาที โดย
ระยะเวลาการค้างน้าโลหะจะขึ้นอยู่กบั ปริมาณน้าหนักของ

2. วัสดุเครือ่ งมืออุปกรณ์และวิ ธีการทดลอง
2.1 โลหะอลูมิเนี ยมผสมซิ ลิคอนเกรด A356
โลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด A356 ดังรูปที่ 1 ถูกจัด
อยู่ในกลุ่มของโลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อน ตามมาตรฐาน
ของ ANSI (American National Standard Institute)
และจากสมาคมผู้ประกอบการหล่อโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
หรือ NFFS (Non Ferrous Founder Society) จัดให้อยู่
ในกลุ่มโลหะผสม 3xx เกรด A356 การเปรียบเทียบ
มาตรฐานของอะลูมเิ นียม A356 ดังตารางที*่ 1
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โลหะ ถ้าน้ าหนักของโลหะน้อยกว่า 50 กิโลกรัม ควรค้างน้ า
โลหะไว้ไม่เกิน 5 นาที (9) ปล่อยให้ฟลักซ์
๊ ปกคลุมผิวหน้า
น้ าโลหะกลายเป็ นฝุ่นผงขีโ้ ลหะ (Dross) จนกระทังฟลั
่ กซ์
๊
เปลี่ย นเป็ น สีแ ดงแสดงว่ า ขี้โ ลหะในน้ า โลหะถู ก ก าจัด
หมดแล้วตักขีโ้ ลหะออกจนสะอาด (10) เทน้ าโลหะลงแบบ
หล่อทันทีเมื่อได้อุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการ
ตารางที่ 2 การสูญเพลิงของโลหะอะลูมเิ นียมผสม
ชนิดของ
โลหะอลูมเิ นียมผสม

ช่วงทีส่ ญ
ู
เพลิง(%)

-โลหะอลูมเิ นียมผสม
ซิลคิ อน
-โลหะอะลูมเิ นียมผสม
แมกนีเซียม
-โลหะอลูมเิ นียมผสม
ทองแดงซิลคิ อน
-โลหะอลูมเิ นียมผสม
สังกะสี
-โลหะอลูมเิ นียมผสม
ทองแดงแมกนีเซียม
-โลหะอะลูมเิ นียมผสม
ทุกชนิด

0.2 - 9.7
0.4-10.7

ในระหว่างการหลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอร้อ นหรือ ไอ
เสียที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง มัก จะมีไ อน้ า ที่
เป็ น องค์ป ระกอบรวมอยู ่ด ้ว ย ไอน้ า ดัง กล่า วจะท า
ปฏิก ิร ิย ากับ น้ า โลหะกลายเป็ น ขี ้โ ลหะ อุ ณ หภู มิ ท่ี
เหมาะสมในการเทน้ าโลหะ (1) ชิน้ งานบางทีม่ คี วามหนา
น้อยกว่า 13 มิลลิเมตร ควรเทด้วยอุณหภูมิ 730 องศา
เซลเซียส (2) ชิ้นงานบางทีม่ คี วามหนา 13-38 มิลเิ มตร
ควรเทด้วยอุณหภูมิ 710 องศาเซลเซียส และ (3) ชิน้ งาน
บางที่มคี วามหนามากกว่า 38 มิลลิเมตร ควรเทด้วย
อุณหภูมิ 690 องศาเซลเซียส [8]
2.2 เครือ่ งมือและอุปกรณ์
สาหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดลองในการวิจยั นี้
ประกอบด้วยเตาไฟฟ้าแบบขดลวดความต้านทาน ดังรูป
ที่ 2 เบ้ า หลอมซิ ลิ ค อนคาร์ ไ บด์ ส าหรั บ บรรจุ แ ละ
หลอมเหลววัสดุทใ่ี ช้ในการทดลอง เมื่อวัสดุหลอมเหลวจะ
ใช้ฟลักซ์
๊ และก๊าซอาร์กอนในการกาจัดสิง่ สกปรกและก๊าซ
ในน้ าโลหะ จากนัน้ เทน้ าโลหะเข้าในแบบหล่อถาวรตาม
มาตรฐาน ASTM E8

ช่วงทีส่ ญ
ู
เพลิงมากที่
พบ (%)
1-3

0.3-8.5

1-2 และ
6-10
1-2

0.3-4.0

<1

1.7-3.5

2-3

0.2-10.7

~2

การสูญเพลิงและการสูญเสียส่วนผสมทางเคมี (1) การสูญ
เพ ลิ ง ใ นบ รรดา โ ลห ะ อลู มิ เ นี ย ม ผ สม ทั ้ง ห ม ดนั ้ น
โลหะอลูมเิ นียมผสมแมกนีเซียม นับว่าสูญเพลิง มากทีส่ ุด
และพวกที่สูญ เพลิง น้ อ ยที่ไ ด้แ ก่ โ ลหะอลู มิเ นี ย มผสม
สังกะสี ส่วนกลุ่มอื่นๆ สูญเพลิงปานกลาง ข้อมูลจากการ
สารวจของCombell J.S.และ RAO. NJ. ในสหรัฐอเมริกา
เขาสารวจจากโรงหล่อโลหะอลูมเิ นียม 2000 กว่าโรง การ
สูญเพลิงนี้เป็ นการสูญเพลิงรวมของอะลูมเิ นียมผสมทีไ่ ด้
จากการหลอมโลหะอลูมเิ นียมผสมที่เป็ นแท่งอินกอตไม่ใช่
หลอมเศษโลหะอลู มิเนี ยมด้วยเตาหลอมแบบต่ างๆ กัน
รวมกันแล้วหาค่ าเฉลี่ยออกมาดังตารางที่ 2 (2) ก า ร
สู ญ เ สี ย ส่ ว น ผ สม ท า ง เ ค มี ข อง น้ า โ ล ห ะ โ ดย ก า ร
เ ก ิ ด ขี ้ โ ล ห ะ ใ น ท า ง ป ฏ ิบ ตั ิก า ร ห ล อ ม โ ล ห ะ จ ะ
ปฏิบ ตั ิก ารในสภาวะที่น้ า โลหะจาเป็ น จะต้อ งสัม ผัสกับ
อากาศ ทาให้ธาตุ ต่างๆ ที่เป็ นองค์ประกอบเคมีของน้า
โลหะทาปฏิกิรยิ ากับอากาศจนทาให้เกิด เป็ นขี้โลหะขึ้น

รูปที่ 2 เตาไฟฟ้าแบบขดขวดความต้านทาน
นาชิน้ งานทีผ่ ่านการหล่อทีไ่ ด้จากการหลอมแต่ละครัง้ ไป
ตรวจสอบส่ ว นผสมทางเคมีด้ ว ยเครื่ องช่ ว ยวิ เ คราะห์
ส่ วนผสมทางเคมี และนาไปทาการขัดด้วยกระดาษทราย
และขัด ผิ ว หน้ า มัน ด้ ว ยเครื่อ งขัด กัด กรดเพื่ อ ศึ ก ษา
โครงสร้ า งระดับ มหภาคและน าชิน งานที่ไ ด้ ไ ปศึก ษา
คุณสมบัติทางกลของชิน้ งานทีไ่ ด้จะทาการทดสอบความ
แข็งและเค้นแรงดึงของชิ้นงานด้วยเครื่องทดสอบความ
แข็งแบบอเนกประสงค์และเครื่องทดสอบคุณสมบัติของ
วัสดุแบบอเนกประสงค์
2.3 วิ ธีการทดลอง
เปิ ดสวิทช์ชุดควบคุมการทางานของเตาหลอมโดยค่อยๆ
ปรับอุณหภูมขิ น้ึ เพื่ออุ่นภายในเตา เบ้าหลอมและวัสดุท่ี
ใช้ในการทดลอง เมื่อ เบ้า หลอมร้อนแดงทัวอุ
่ ณหภู มิ
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6.4
78
2

6.5
42
4

6.5-7.5 ASTM standard

6.7
98
4

6.8
92
2

6.9
80
6

7.0
31
9

7.1
07
9

7.1
23
6

7.1
71
3

7.2
14
6

7.5
7.4
7.3
7.2
7.1
7.0
6.9
6.8
6.7
6.6
6.5
6.4
6.3
6.2
6.1
6.0
5.9

7.3
17
1

แล้วพบว่าควรจะมีการปรับปรุงส่วนผสมโลหะอะลูมเิ นียม
ผสมซิลคิ อน เกรด A356 ทีผ่ ่านการหล่อหลอมมาแล้ว 10
ครัง้

ปริ มาณธาตุผสม(%)

ประมาณ 600 องศาเซลเซียส เติมวัสดุลงในเบ้าหลอม
และนาเข้าเตาหลอม เมื่อโลหะอลูมเิ นียมผสมหลอมเหลว
หมดทีอ่ ุณหภูมปิ ระมาณ 850องศาเซลเซียส กาจัดก๊าซ
และสารมลทินทีป่ นเปื้ อนในน้ าโลหะโดยการใช้ฟลักซ์
๊ ใน
ปริมาณ 0.5–1% ต่อน้ าหนักของอลูมเิ นียม ใช้ก๊าซ
อาร์กอนเปา่ เข้าไปในน้ าโลหะในอัตราการไหลของก๊าช 2
ลบ.ลิตร/นาที เป็ นเวลา 2นาที เทน้ าโลหะที่ 720 องศา
เซลเซียส เข้าในชุดแบบหล่อถาวรตามมาตรฐาน ASTM
E8 ที่เตรียมไว้ นาชิ้นงานที่ได้ไปขัดดูโครงสร้างใน
ระดับ มหภาค ทดสอบคุ ณสมบัติทางกลและตรวจสอบ
ส่วนผสมทางเคมี แล้วทาการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
และนาชิน้ งานนัน้ กลับมาหลอมซ้าๆใหม่

Si

Ingot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

หลอมครั้งที่

3

4

5

6

391
4.43

258
7.50

223
6.25

2

207
6.82

1

197
5.82

Ingot

188
1.60

1500
1000
500
0

163
2.14

4500
4000
3500
3000
2500
2000

147
4.62

ขนาดเกรน(ไมคอน)

3. ผลการทดลอง
ผลการทดลองการศึกษาถึงผลกระทบต่ อส่วนผสมหลัก
คุณสมบัติทางกล ละโครงสร้างของโลหะอลูมิเนี ยมผสม
ซิลคิ อนเกรด A356 ทีผ่ ่านการหลอมซ้าในตัวแปรทีก่ าหนด
คือส่วนผสมหลักทางเคมีของชิน้ งานทีผ่ ่านการหล่อหลอม
ซ้ า ๆ จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส่ ว น ผ ส ม ท า ง เ ค มี ข อ ง
โลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด A356 ที่ผ่านการหล่อ
หลอมซ้ า โดยไม่ มีก ารปรับ ปรุ ง ส่ ว นผสมในการหลอม
เปรียบเทียบกับค่าส่วนผสมตามมาตรฐาน ASTM พบว่า
ส่ว นผสมหลักคือ ซิลิค อนมีแนวโน้ ม ลดลงจากการหล่ อ
หลอมแต่ละครัง้ ดัง รูปที่ 4 เพราะว่าส่วนผสมหลักมีการ
สูญ เสีย ส่ ว นผสมทางเคมีส าเหตุ คือ เกิด เศษขี้โ ลหะมี
ปริมาณเพิ่มขึน้ เมื่อผ่านการหล่อหลอมแต่ละครัง้ มาและ
การระเหยกลายเป็ นไอของส่วนผสมที่มีจุดเดือดต่ ากว่า
อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการหลอมและพบว่าแมกนีเซียมจะมีการ
สูญ เสีย ส่ ว นผสมก่ อ นส่ ว นผสมอื่น จากการวิเ คราะห์
ส่วนผสมทางเคมีด้วยเครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมจากการ
หล่อหลอมในแต่ละครัง้ พบว่าทีส่ ว่ นผสมหลักมีค่าลดลงทา
ให้มผี ลกระทบต่อชิ้นงานหล่อหลายประการเช่นการไหล
ตัวของน้าโลหะเมื่อเทลงในแบบหล่อทาให้น้ าโลหะไม่เต็ม
ในแบบหล่อเกิดรอยแตกร้าวและผิวของชิ้นงานหล่อเกิด
ฝ้าไม่มคี วามมันวาวและเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

146
1.19

รูปที่ 3 ขนาดชิน้ งานทดสอบความเค้นแรงดึงตาม
มาตรฐาน ASTM E8 (หน่วยมิลลิเมตร)

330
7.28

รูปที่ 4 ค่าเฉลีย่ ซิลคิ อนของชิน้ งานหล่อทีไ่ ด้จากชิน้ งานที่
ผ่านการหล่อหลอมซ้า
ในตัวแปรที่กาหนดคือขนาดเกรนของชิ้นงานหล่อที่ไ ด้
จากชิน้ งานทีผ่ ่านการหล่อหลอมซ้าๆโดยวิธกี ารนับจุดตัด
เชิงเส้น (Linear Intercept) จากผลการทดลองพบว่า
ชิ้นงานที่ได้จากการหล่อหลอมแต่ ละครัง้ มีขนาดเกรนที่
ต่ างกันโดยการหล่ อหลอมครัง้ แรกมีขนาดเกรนเล็กสุด
และขนาดเกรนมีแนวโน้มจะโตขึน้ เมื่อผ่านการหล่อหลอม
ซ้ า ๆ เนื่ อ งจากส่ ว นผสมหลัก มีค่ า ที่ล ดลงท าให้ เ กรน
จัดเรียงโครงสร้างทีห่ ยาบเพราะการไหลของน้าโลหะ การ
เย็นตัวช้าและเมื่อหล่อหลอมจนค่าของส่วนผสมหลักต่ า
กว่าค่ามาตรฐานทาให้ชน้ิ งานหล่อเกิดการหดตัว เกิดรอย
แตกร้าวสูงดังนัน้ จึงทาให้ขนาดเกรนของชิ้นงานหล่อมี
ขนาดโตขึน้ ตามดังรูปที่ 5 รูปที่ 6 ตามลาดับ

8

9

10

หลอมครั้งที่

รูปที่ 5 ค่าเฉลีย่ ขนาดเกรนของชิน้ งานหล่อทีไ่ ด้จากการ
ชิน้ งานทีผ่ ่านการหล่อหลอมซ้า
ในตัวแปรที่ก าหนดคือ คุณสมบัติทางกลด้านความแข็ง
ของชิ้นงานหล่อทีไ่ ด้จากการหล่อหลอมซ้าๆ จากผลการ
ท ด ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ก ล ด้ า น ค ว า ม แ ข็ ง ข อ ง
โลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด A356 โดยวิธี Vickers
Hardness Test จะพบว่าโลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อน
เกรด A356 ทีผ่ ่านการหล่อหลอมแต่ละครัง้ จะมีความแข็ง
ลดลงเนื่องจากส่วนผสมหลักทางเคมีลดลงทุกครัง้ ในการ
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หล่อหลอมจึงส่งผลกระทบกับความแข็งของชิน้ งานหล่อ
ด้วยดังรูปที่ 7

(ข)

(ก)

(ค)

อาจสรุปได้ว่าโลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด A56 จะมี
ความสามารถในการนามาหลอมซ้าๆ ได้จานวน 10 รอบ
ของการใช้งานจึงจะท าให้ธาตุ หลักที่ผสมอยู่คือ ซิลิค อน
ลดลง13.624% จากผลการทดลองยังพบว่าขนาดเกรนใน
โครงสร้างระดับมหภาคของชิ้นงานหล่ อที่ได้มีขนาดโต
กว่ า 62.671% คุ ณ สมบัติ ท างกลด้า นความแข็ง ลดลง
12.092% ด้า นความเค้น แรงดึง ลดลง 37.043% เมื่อ
เปรียบเทียบกับโลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด A356
ตามมาตรฐาน ASTM

(ง)

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั งบประมาณปี 2557
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และได้รบั
การสนับสนุนวัสดุทใ่ี นการทดลองจากบริษทั ไดซิน จากัด
นิคมอุตสาหกรรมสุระนารี จ.นครราชสีมา ขอขอบคุณคม
สันต์ กลัดนิล วีรชายดวงตัง้ และอนุลกั ษณ์ ปะละตุ่น ที่
ช่วยสืบค้นข้อมูล

4
87.5

87.7

6

93.0

3

94
92
90
88
86
84
82
80
78
76

Ingot

1

2

3

4

5
6
หลอมครั้ งที่

8

9

8
81.7

1
82.1
4

8
7

82.2

82.6

9
82.7
5

82.9

83.2

8

85.7
8

ความแขง (HV)

รูปที่ 6 โครงสร้างระดับมหภาคของโลหะอลูมเิ นียมผสม
ซิลคิ อนเกรด A356 (ก) A356มาตรฐาน (ข) ผ่านการ
หลอมครัง้ ที1่ (ค) ผ่านการหลอมครัง้ ที5่ และ
(ง) ผ่านการหลอมครัง้ ที1่ 0

10

หลอมครั้งที่

รูปที่ 7 ค่าความแข็งเฉลีย่ ของชิน้ งานหล่อทีไ่ ด้จากการ
ชิน้ งานทีผ่ ่านการหล่อหลอมซ้า
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ในตัวแปรทีก่ าหนดคือคุณสมบัตทิ างกลด้านความเค้นแรง
ดึงของชิ้นงานหล่อที่ได้จากการหล่อหลอมซ้าๆ ผลจาก
การทดสอบพบว่าชิ้นงานหล่อที่ได้ จะมีความเค้นแรงดึง
ลดลงและเปอร์เซ็นต์การยืดตัวก็ลดลงสาเหตุคอื ส่วนผสม
หลัก ทางเคมีลดลงทุ ก ครัง้ จากการหล่ อ หลอมจึง ส่ง ผล
กระทบให้ช้นิ งานหล่อที่ได้จากการหล่อหลอมแต่ละครัง้
ขาดความทนทาน ขาดความเหนียว มีความเปราะเพิม่ ขึน้
ทาให้ความเค้นแรงดึงและเปอร์เซ็นต์การยืดตัวลดลงด้วย
เช่นกัน ดังรูปที่ 8
300

8
24 6.1

4
22 6.0 21 7.05 21 7.23

200

Stress (N/mm2)
(N/mm2) (N/mm2)

Strees(N/mm2)

250

7
19 1.7 18 4.16 18 1.42 17 9.29 7 6.28
6
1
15 9.3 15 3.49

150
100

50

0

Ingot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

หลอมครั้งที่

หลอมครั้งที่
รูปที่ 8 ค่าความเค้นแรงดึ
งเฉลีย่ ของชิน้ งานหล่อที่
ได้จากการชิน้ งานทีผ่ ่านการหล่อหลอมซ้า
4. สรุป
ข้ อ สรุ ป ของการทดลองการศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบต่ อ
ส่ ว นผสมหลัก คุ ณ สมบัติ ท างกลและโครงสร้ า งของ
โลหะอลูมเิ นียมผสมซิลคิ อนเกรด A356 ทีผ่ ่านการหลอมซ้า
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การทานายค่าการดีดตัวกลับในการพับรูปตัววีเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบย้อนกลับ
Prediction of Spring-back Values in V-bending of High Strength Steel
with Back Propagation Neural Network
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บทคัดย่อ
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงถูกนามาใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตชิน้ ส่วนทีต่ ้ องการให้มนี ้ าหนักเบาแต่มคี วามแข็งแรง
สูง เช่นชิน้ ส่วนรับแรงกระแทก และแชสซีของรถยนต์เป็ นต้น ทัง้ นี้ความแข็งแรงทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้ความแข็งของ
เหล็กเพิ่มขึ้น ทาให้ข้นึ รูปได้ยาก และที่สาคัญคือปญั หาการดีดตัวกลับของชิ้นงานหลังการขึ้นรูป ส่งผลทาให้
ชิน้ งานไม่ได้รูปทรงตามต้องการ บทความนี้นาเสนอโมเดลในการทานายค่าการดีดตัวกลับของชิน้ งานเหล็กกล้า
ความแข็งแรงสูงรีดเย็นเกรด SPFC590, SPFC980Y และเหล็กกล้ารีดเย็นเกรด SPCC ทีผ่ ่านกระบวนการพับขึน้
รูปตัววีซ่งึ เป็ นกระบวนการที่นิยมใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะ ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชัน้ แบบ
ย้อนกลับ มีปจั จัยนาเข้าในการทานายค่าดังกล่าวประกอบด้วย รัศมีมุมดัด และความหนาชิ้นงาน โดยทาการ
ฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมแบบย้อนกลับด้วยผลการทดลองพับขึน้ รูปตัววีจานวน 44, 47 และ 69 ครัง้ สาหรับ
เหล็กเกรด SPCC, SPFC590 และ SPFC980Y ตามลาดับ ผลจากการทานายให้ค่ารากที่สองของค่าความ
คลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลีย่ ในการทานายเท่ากับ 0.134, 0.108 และ 0.146
คาหลัก การดีดตัวกลับ โครงข่ายประสาทเทียมแบบย้อนกลับ เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
Abstract
High strength steel (HSS) has been used as raw material in a production that require lightweight parts
and high strength parts such as reinforcement parts, chassis and etc. However, a strength and hardness
of a steel are relatively high, leading to a low formability and large spring-back occurring after forming
operation. As a result, the workpiece is unexpected shape. This work proposes the model to predict a
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spring-back values in V-bending of cold roll HSS grade SPFC590, SPFC980Y and cold roll steel grade
SPCC with back propagation neural network. The input data for predicting consists as the bend radius
and material thickness. The back propagation neural network model was trained from the V-bending
experimental data of 44, 47 and 69 times for SPCC SPFC590 and SPFC980Y respectively. The results
from the prediction shows the root mean square error (RMSE) are 0.134, 0.108 and 0.146.
Keywords: Spring-Back, Back Propagation Neural Network, High Strength Steel
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1. บทนา
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง (High Strength Steel;
HSS) ถู ก น ามาใช้เ ป็ น วัต ถุ ดิบ ในการผลิต ชิ้น ส่ว นที่
ต้อ งการความแข็ง แรงสูง เช่ น ชิ้น ส่ ว นรับ แรงกระแทก
แชสซีข องรถยนต์ โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ลดน้ า หนั ก
ให้ ก ับ ตัว รถ โดยเริ่ม มีก ารน าเหล็ก กลุ่ ม นี้ เ ข้า มาเป็ น
วัตถุดบิ ในการผลิตตัง้ แต่ปี 2543 ปญั หาทีผ่ ู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์พบ คือเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงเป็ นวัตถุดบิ ที่
มีความแข็ง ขึ้นรูปยาก มีคุณสมบัติเฉพาะตัวมาก เกิด
การยึดติดกับผิวแม่พมิ พ์ (adhesion) ได้ง่าย และทีส่ าคัญ
คือมีการดีดตัวกลับ (spring-back) ของชิน้ งานหลังการ
ขึน้ รูปสูง การดีดตัวกลับของชิน้ งานโลหะหลังการขึน้ รูป
เกิดหลังจากนาชิน้ งานออกจากแม่พมิ พ์ แล้วชิน้ งานไม่ได้
ขนาดตามที่ได้ออกแบบไว้ สาเหตุ เนื่องจากในเนื้อวัสดุ
ชิ้ น งานยั ง มี บ างส่ ว นมี คุ ณ สมบั ติ อ ยู่ ใ นช่ ว งยื ด หยุ่ น
(elasticity) ทาให้ชน้ิ งานไม่ได้คุณภาพตามต้องการ การ
แก้ปญั หาการดีดตัวกลับอาจทาโดยการลองผิดลองถู ก
(trial and error) ในขัน้ ตอนการออกแบบเครื่องมือ หาก
ทดลองขึ้น รู ป แล้ ว ได้ ช้ิน งานมีข นาดไม่ เ ป็ น ไปตามที่
ต้ อ งการก็ท าการแก้ ไ ขหรือ ปรับ แต่ ง แม่ พิม พ์ใ หม่ ซึ่ง
วิธีก ารนี้ ต้อ งใช้ช่ า งที่ช านาญ และมีป ระสบการณ์ ด้า น
กระบวนการขึน้ รูปโลหะเป็ นอย่างดี ดังนัน้ ในปจั จุบนั จึงมี
การพัฒนาซอฟท์แวร์ช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการขึน้
รูปโลหะโดยการจาลองการทางาน (simulation) ด้วยวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method; FEM) ซึง่
วิธีก ารนี้ ช่ ว ยลดระยะเวลา และประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยใน
ขัน้ ตอนการลองผิดลองถูก แต่อย่างไรก็ดซี อฟต์แวร์ทาง
ไฟไนต์ เ อลิเ มนต์ ก็มีร าคาสูง อีก ทัง้ ในการจ าลองการ
ทางานจ าเป็ นต้อ งมีข้อมูลสมบัติข องวัสดุ ท่ถี ูก ต้องเพื่อ
ความแม่นยาในการคานวณ และต้องใช้ระยะเวลาในการ
ประมวลผลในแต่ละเงื่อนไขนาน ซึง่ ในกระบวนการขึน้ รูป
โลหะ มีปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการเกิดการดีดกลับเป็ นจานวน

กดชิ้น งานและวัส ดุ และใช้ผ ลการทดลองบางส่ ว นมา
วิเคราะห์ด้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ จากการทาการศึกษา
พบว่ารัศมีดาย เคลียแรนซ์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ทาให้การดีดตัวกลับ
เพิม่ ขึน้ การลดแรงแผ่นกดชิน้ งานมีผลต่อปริมาณการดีด
ตัวกลับที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนเคลียแรนซ์กบั ความหนาที่
เพิ่มขึ้น 10% ส่งผลให้ปริมาณการดีดตัวกลับเพิ่มขึ้น
10% เช่นกัน หลังจากที่ H. Livatyaliทาการศึกษาและ
สรุปผลการทดลองจบ ในปี เดียวก็ได้ศึกษาต่ อในช่วงที่
สอง [3] ซึง่ เป็ นการศึกษาเกีย่ วกับการลดการดีดตัวกลับ
โดยออกแบบแม่พมิ พ์แบบ coining และทาการทดลอง
เปรียบเทียบผลกับการทานายด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
และยังประยุกต์กระบวนการ coining เพื่อไปปรับปรุง
คุณภาพของการพับแบบ hemming เพื่อ ที่จะลดการ
เคลื่อนตัวของโลหะระหว่างการพับ จากการศึกษาพบว่า
การทานายผลด้วยซอฟต์แวร์ DEFORM และ ABAQUS
ให้ผลสอดคล้องกับการทดลอง โดยวิธี coining สามารถ
ลดปญั หาการดีดตัวกลับของชิ้นงาน แต่การประยุกต์ใช้
กระบวนการ coining ก่อนการพับแบบ hemming ไม่
สามารถช่ว ยควบคุมระยะดัดได้ตามทีต่ ้องการ นอกจาก
รายงานวิจยั ทีก่ ล่าวมาแล้ว ยังมีคณะวิจยั กลุ่มอื่น [4-12]
ศึกษาถึงการแก้ปญั หาการดีดตัวกลับของชิน้ งานวัสดุช้นิ
ทดสอบต่างชนิดกันและทีต่ ่างกระบวนการกัน อย่างไรก็ดี
จากรายงานวิจยั ที่ผ่านมา ยังมีการประยุกต์ใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมในการศึกษาพฤติกรรมการดีดตัวกลับของ
ชิ้นงานเหล็ก กล้าความแข็ง แรงสูงจ านวนน้ อ ยชิ้น โดย
Zemin Fu [12] และคณะ ศึกษาการใช้โครงข่ายประสาท
เทียม (neuron network) ในการพยากรค่ารัศมีของ พันช์
ในการขึน้ รูปด้วยวิธกี ารดัดขึน้ รูปในอากาศ (air-bending)
เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการขึน้ รูปที่อาจเกิดขึ้นได้
ซึ่ง ในการพยากรณ์ ไ ด้มีก ารสอน (train) ตัว แปรที่
เกีย่ วข้องกับการขึน้ รูป และเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน
ของโครงข่ายประสามเทียมด้วย genetic algorithm จน
ได้ ค่ า ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ผลการทดลอง และ ท าการ
เปรียบเทียบกับการจาลองด้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ (finite
element) ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากทัง้ 3 วิธที ก่ี ล่าวมาแล้วข้างต้น มี
ผลที่ใกล้เคียงกัน และมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยที่เกิดขึน้
+0.61 / -0.62 ซึง่ ถือว่าเป็ นค่าทีย่ อมรับได้ในกระบวนการ
ผลิต ดังนัน้ คณะผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะนาโครงข่าย
ประสาทเทีย มมาประยุ ก ต์ใช้ ก ับ กระบวนการดัด ขึ้น รูป

มากเช่น รัศมีมุมดัดหรือพับ ค่าเคลียแรนซ์ของดาย และ
ความหนาของวัสดุเป็ นต้น [1]
H. Livatyali [2] และคณะได้ทาการศึกษาตัวแปรทีม่ ี
อิทธิพลต่อการดีดตัวกลับโดยเลือกการพับปี กแบบตรงมา
ใช้ในการทดลอง โดยทาการทดลองเพื่อสืบค้นตัวแปรทีม่ ี
อิทธิพล เช่น รัศมีมุมดาย รัศมีพนั ้ ช์ เคลียแรนซ์ แรงแผ่น
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โลหะ เพื่ อ ช่ ว ยท านายการดี ด ตั ว กลั บ ของชิ้ น งาน
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงในกระบวนการดัดรูปตัวยู (Ubending)
งานวิจ ัย นี้น าเสนอโมเดลในการเปรีย บเทียบการ
ท านายค่ า การดีด ตัว กลับ ของชิ้น งานเหล็ก กล้า ความ
แข็งแรงสูงเกรด SPFC590 (JIS), SPFC980Y (JIS) และ
SPCC (JIS) ที่ผ่านกระบวนการพับขึน้ รูปตัววีซ่งึ เป็ น
กระบวนการที่มใี ช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโครงข่าย
ประสาทเทียมหลายชัน้ แบบย้อนกลับ (neuron network
with back propagation) มีปจั จัยนาเข้าในการทานายค่า
ดังกล่าวประกอบด้วย ความหนาของวัสดุ (t) และรัศมีการ
พับ (R) ทัง้ นี้ผลทีไ่ ด้จะเป็ นประโยชน์ในการทานายค่าดีด
ตัวกลับ ของชิ้นงานเหล็ก กล้าความแข็ง แรงสูงซึ่งก าลัง
ได้รบั ความนิยมนามาใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ในปจั จุบนั

การเปลีย่ นรูป มีความละเอียดของเมซมากกว่าบริเวณอื่น
เพื่อ ความเที่ย งตรงในการพิจ ารณา พัน ช์แ ละดายถู ก
กาหนดให้มสี มบัตเิ ป็ นวัตถุแข็งเกร็ง (rigid bodies) โดยมี
กาหนดความเร็วของพันช์เท่ากับ 10 มิลลิเมตร/วินาที
ความแม่นยาของโมเดลในการจาลองการพับขึน้ รูป
ถู ก เปรีย บเทีย บกับ การทดลองพับ ขึ้น รู ป จริง โดยการ
ทดลองพับขึน้ รูปใช้รศั มีการพับเท่ากับ 5.0 มิลลิเมตร กับ
วัสดุ SPCC ทีค่ วามหนา 1.0 มิลลิเมตร วัสดุ SPFC590
ทีค่ วามหนา 0.8 มิลลิเมตร และวัสดุ SPFC980Y ทีค่ วาม
หนา 1.4 มิลลิเมตรรายละเอียดแม่พมิ พ์พบั ขึน้ รูปตัววี
แสดงดังรูปที่ 1
ตารางที่ 1 สมบัตขิ องวัสดุทใ่ี ช้ในการทดลอง
Material properties
Tensile strength[N/mm2]
Yield strength [N/mm2]
Elongation [%]
Hardness [HV]

2. การจาลองและการทดลองพับขึน้ รูปตัววี
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการสอนโครงข่ายประสาทเทียม
และประหยัด วัสดุ รวมถึง เวลาที่ใ ช้ในการทดลอง การ
จาลอง (simulation) การพับขึน้ รูปตัววีดว้ ยระเบียบวิธไี ฟ
ไนต์เอลิเมนต์ โดยซอฟแวร์ DEFORM 2D ถูกนามาใช้
หาค่าการดีดตัวกลับหลังการพับขึ้น รูปตัววีของชิ้นงาน
เหล็กเกรด SPCC, SPFC590 และ SPFC980Y ชิน้ งาน
เริ่มต้นในการพับขึ้นรูปตัววีมีขนาดกว้าง 20 มิลลิเมตร
ยาว 100 มิลลิเมตร ความหนาของวัสดุ (t) เท่ากับ 0.8,
1.0 และ 1.4 มิลลิเมตร รัศมีการพับ (bend radius; R) ที่
ศึกษาเท่ากับ 2.0, 5.0 และ 8.0 มิลลิเมตร สมบัตขิ องวัสดุ
ทัง้ สามเกรดได้จากการทดสอบแรงดึง (tensile testing)
ตามมาตรฐาน ASTM E8 จานวน 5 ชิน้ ทดสอบ และการ
ทดสอบความแข็ง (hardness testing) รายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 1
เนื่องจากชิ้นงานที่พบั รูปตัววี มีความสมมาตร จึง
กาหนดโมเดล (model) ทีใ่ ช้ในการจาลองเพียงครึง่ หนึ่ง
เพื่อประหยัด เวลาและการเก็บข้อมู ลในการจ าลองการ
ทางาน ชิน้ งานโลหะแผ่นถูกกาหนดให้มสี มบัตอิ ยู่ในช่วง
ยืด หยุ่ น และเปลี่ย นรู ป ถาวร หรือ อีล าสโต-พลาสติ ก
(elasto-plastic) กาหนดเมซ (mesh) เท่ากับ 2,500 เอลิ
เมนต์ โดยกาหนดให้ท่บี ริเวณมุมพับซึ่งเป็ นบริเวณที่มี

SPCC
321
216
45
126.7

SPFC590
605
476
25
213.7

SPFC980Y
1002
712
16
332.0

รูปที่ 1 รายละเอียดแม่พมิ พ์พบั ขึน้ รูปตัววี

2.1ผลการจาลองและผลการทดลองพับขึน้ รูปตัววี
การยืนยันผลการจาลองการพับขึน้ รูปตัววีกบั วัสดุ
ทัง้ 3 ชนิ ดด้ว ยซอฟแวร์ DEFORM 2D ทาโดย
เปรียบเทียบค่าการดีดตัวกลับ กับการทดลองพับขึน้ รูป
จริง ที่รศั มีการพับเท่ากับ 5.0 มิลลิเมตรที่ความหนา
แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าการดีดตัวกลับทีไ่ ด้จากการจาลองการ
พับขึน้ รูปตัววี และการทดลองพับขึน้ รูปตัววี
Material [t, R]
SPCC [1.0, 5]
SPFC590 [0.8,5.0]
SPFC980Y [1.4, 5.0]

855

Springback Angle (Degree)
Simulation Experiment Different
0.82
0.69
0.13
5.21
5.33
0.12
8.53
8.97
0.44
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รูปที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่ กึ ษากับค่า
การดีดตัวกลับของชิน้ งานพับขึน้ รูปตัววี เกรด SPCC

รูปที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่ กึ ษากับค่า
การดีดตัวกลับของชิน้ งานพับขึน้ รูปตัววี เกรด SPFC590

รูปที่ 2 ผลการจาลองการพับขึน้ รูปตัววี

จากการจาลองการพับขึ้นรูปตัววี และการทดลอง
พับขึน้ รูปตัววี ในตารางเปรียบเทียบค่าการดีดตัวกลับดัง
ตารางที่ 2 ผลการดีดตัวกลับจากการจาลองการขึน้ รูปมี
ความคลาดเคลื่อนจากการเกิดการดีดตัวกลับจริงอยู่ใน
เกณฑ์รบั ได้คอื ไม่เกิน 1 องศา ซึ่งเป็ นเกณฑ์ทวไปจาก
ั่
ภาคอุตสาหกรรม ดัง นัน้ จึงเชื่อได้ว่า สมบัติทางกลและ
ค่าที่กาหนดให้กบั ซอฟต์แวร์ DEFORM 2D เป็ นค่าที่
เหมาะสมจึงสามารถนาโมเดลดังกล่าวไปใช้ทานายกับ
เงื่อนไขทดลองอื่นต่อไปซึ่งผลจากการจาลองการพับขึน้
รูปตัววีในเงื่อนไขทีศ่ กึ ษาแสดงในรูปที่ 2
2.2 การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนาเข้า
กับค่าการดีดตัวกลับ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการจาลองการทางานและการพับขึน้
รูป ตัว วีจ ริง แสดงให้เ ห็น ว่ า ค่ า ความแข็ง แรงของวัส ดุ
ความหนา และมุมในการพับขึน้ รูปมีอทิ ธิพลต่อค่าการดีด
ตัวกลับของชิ้นงานรูปตัววีหลัง การพับขึน้ รูป เพื่อยืนยัน
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีศ่ กึ ษาดังกล่าวกับค่าการดีดตัว
กลับ ของชิ้ น งานหลัง การพับ ขึ้น รู ป ตัว วี การทดสอบ
ความสัมพันธ์ด้วยวิธี Pearson แบบ One-tailed จึงถูก
นามาใช้เป็ นเครื่องมือ ผลการทดสอบแสดงแยกตากเกรด
ของวัสดุดงั รูปที่ 3 ถึงรูปที่ 5

รูปที่ 5 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่ กึ ษากับค่า
การดีดตัวกลับของชิน้ งานพับขึน้ รูปตัววี เกรด SPFC980Y

จากข้อมูลในรูปที่ 2 และการหาความสัมพันธ์ดว้ ย
วิธี Pearson แบบ One-tailed ในรูปที่ 4-5 วัสดุทม่ี คี ่า
ความแข็งแรงสูงจะเกิดการดีดตัวกลับของชิน้ งานหลังการ
พับ ขึ้น รูป ตัว วีสูง กว่ า วัสดุ ท่ีมีค่ า ความแข็ง แรงต่ า วัส ดุ
เกรดเดียวกัน จะเกิด การดีด ตัว กลับ ลดลงถ้าเพิ่มความ
หนาชิ้นงานที่ต้องการพับขึ้นรูปตัววี ในขณะที่การเพิ่ม
รัศมีการพับ ส่งผลให้เกิดการดีดตัวกลับของชิ้นงานหลัง
การพับขึน้ รูปตัววีมากขึน้
3. การทานายผลการดีดตัวกลับด้วยโครงข่าย
ประสาทเทียม
การสร้างโครงข่ายประสาทเทียมและองค์ประกอบ
การสอนและเรียนรู้ในงานนี้ ข้อมูลนาคือความหนาวัสดุ
ชิ้น งาน (t) และรัศ มีก ารพับ ขึ้น รู ป (R) และข้อ มู ล
เป้าหมายคือ ค่าการดีดตัวกลับ (SB) จะต้องถูกลดทอน
ให้เหมาะสมกับโครงข่ายคืออยู่ในย่าน (0-1) โดยใช้การ
แปลงค่าดังสมการที่ 1
856
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Xn 

x  xmin
xmax  xmin

(1)

โดยที่ Xn คือ ค่าข้อมูลทีผ่ ่านการลดทอน x คือ ค่าข้อมูล
นาเข้าทีต่ ้องการลดทอนขนาด xmin คื อ ค่าข้อมูลนาเข้า
ทีน่ ้อยทีส่ ดุ และ xmax คือ ค่าข้อมูลนาเข้าทีม่ ากทีส่ ดุ
การคัดเลือกข้อมูลในการฝึ กสอนและทดสอบระบบ
ใช้วธิ กี ารตรวจสอบแบบไขว้ (cross validation) ด้วย
เทคนิค K-fold cross-validation เพื่อตรวจสอบค่าความ
ผิด พลาดในการพยากรณ์ ข องโมเดล โดยท าการแบ่ ง
ข้อมูลออกเป็ น 3 ชุดเท่าๆ กัน ซึง่ ประกอบด้วยชุดข้อมูล
ของเหล็กแต่ละเกรด ใน 9 เงื่อนไนการทดสอบ เงื่อนไข
ละ 30 ข้อมูล รวมทัง้ สิน้ 270 ข้อมูล ทัง้ นี้กาหนดให้
ข้อมูล 2 ชุดสาหรับใช้ในการฝึ กสอนจานวน 180 ข้อมูล
ส่วนข้อมูลอีก 1 ชุดใช้ในการทดสอบจานวน 90 ข้อมูล
โดยการคัดเลือกข้อมูลด้วยวิธกี ารดังกล่าว ทาการทดสอบ
จานวน 3 ครัง้ ได้ค่าผิดพลาดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบโมเดลด้วยวิธี k-fold cross-validation
k-fold Cross
Root Mean Square Error (RMSE)
SPCC SPFC590 SPFC980Y
1
0.020
0.015
0.021
2
0.017
0.017
0.019
3
0.021
0.019
0.021
Average
0.019
0.017
0.020

ข้อมูลชุดที่ 2, 1 และ 2 สาหรับเหล็กเกรด SPCC,
SPFC590 และ SPFC980Y ตามลาดับดังนัน้ จึงเลือก
ข้อมูลชุดดังกล่าวมาใช้ในการฝึกสอนและทดสอบระบบ
โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้สาหรับ
ทาการศึกษา (รูปที่ 6) ทาโดยการสร้างแบบจาลองด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้ ไม่มกี ารกาหนดรูปแบบ และ
ค่าพารามิเตอร์ในการศึกษาแบบตายตัว ดังนัน้ จึงต้องทา
การทดลองเพื่ อ หาค่ า ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด มาใช้ ใ นการ
พยากรณ์ ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการทดลอง โดยแบ่งตามชัน้ การ
ทางานประกอบด้วย
ชัน้ ที่1ได้แ ก่ ช ัน้ น าเข้า ข้อ มู ล (input layer)
ประกอบด้วยตัวแปรนาเข้าได้แก่ ค่า ความหนาวัสดุ (t)
และ ค่ารัศมีการพับ (R)
ชั น้ ที่ 2 ได้ แ ก่ ช ั น้ ซ่ อ น (hidden
layer)
กาหนดให้มีห นึ่ ง ชัน้ ซ่ อ น จ านวน 4 นิ ว รอน โดยใช้
ฟงั ก์ชนการถ่
ั่
ายโอนแบบ ซิกมอยด์
ชัน้ ที่ 3 ได้แก่ชนั ้ ผลลัพธ์ (output layer) กาหนดให้
มีเพียง 1 นิวรอน คือ ค่าการดีดตัวกลับ โดยใช้ฟงั ก์ชนั ่
การถ่ายโอนแบบเส้นตรง

รูปที่ 7 ผลการเรียนรูจ้ ากโครงข่ายประสาทเทียม เกรด SPCC

รูปที่ 8 ผลการเรียนรูจ้ ากโครงข่ายประสาทเทียม เกรด SPFC590
รูปที่ 6 โครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมทีศ่ กึ ษา

จากผลการทดสอบในตารางที่ 3 พบว่าชุดข้อมูลที่
ให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยทีส่ ุด ในแต่ละวัสดุซง่ึ วัดด้วย
เทคนิคค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสอง
เฉลีย่ (root mean square error; RMSE) ได้แก่กลุ่ม
857
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1.2, 8

1.09

1.15

รูปที่ 9 ผลการเรียนรูจ้ ากโครงข่ายประสาทเทียมเกรด SPFC980Y
ตารางที่ 5 ผลเฉลี่ยจากการทานายด้วยเครือข่ายประสาทเทียม
เหล็กเกรด SPFC590
Condition
Target
Predicted
t, R
No
Values
Values
1
0.8, 2
5.16
5.05
2
0.8, 5
5.54
5.46
3
0.8, 8
4.21
4.21
4
1, 2
4.24
4.23
5
1, 5
4.78
4.68
6
1, 8
4.33
4.31
7
1.2, 2
4.74
4.72
8
1.2, 5
5.15
5.10
9
1.2, 8
5.29
5.14

โครงข่า ยประสาทเทีย มก าหนดให้มีกระบวนการ
สอนและเรียนรู้แบบย้อนกลับ โดยกาหนดค่า อัตราการ
เรียนรู้ (learning rate) เท่ากับ 0.20 และกาหนดให้มี
อัตราความผิดพลาด (error rate) เท่ากับ 0.01 ซึง่ ผลทีไ่ ด้
จากการเรีย นรู้แ ละย้อ นกลับ เพื่อ ปรับ ค่ า น้ า หนัก ในชัน้
ซ่อนจนค่าผลลัพธ์ท่ไี ด้ มีค่าอัตราความผิดพลาดเข้าสู่ค่า
เป้าหมายทีก่ าหนด ใช้การเรียนรูท้ งั ้ สิน้ 44, 47 และ 69
รอบ ส าหรับ เหล็ก เกรด SPCC, SPFC590 และ
SPFC980Y ตามลาดับ ดังแสดงในรูปที่ 7-9
4. ผลการศึกษา
จากผลการคัดเลือกข้อมูลในการฝึกสอนและทดสอบ
ด้วยเทคนิค K-fold cross-validation พบว่าชุดข้อมูลที่
2, 1 และ 2 สาหรับเหล็กเกรด SPCC, SPFC590 และ
SPFC980Y ตามลาดับ มีความเหมาะสมที่สุดในการ
นามาใช้พยากรณ์ค่าการดีดตัวกลับด้วยโครงข่ายประสาท
เทีย มแบบย้อนกลับ เนื่ องจากให้ผ ลค่ า ความผิดพลาด
น้อยที่สุด ด้วยเทคนิค RMSE ซึ่งผลจากการคัดเลือก
ข้อ มู ลข้า งต้น น าผลที่ไ ด้จ ากการเรีย นรู้ข องโครงข่า ย
ประสาทเทียมแบบย้อนกลับมาทานายค่าการดีดตัวกลับ
จากข้อมูลทดสอบจานวน 90 ข้อมูล ซึ่งในข้อมูลทดสอบ
ดังกล่าวประกอบด้วย 9 เงื่อนไขการทดลอง เงื่อนไขการ
ทดลองละ 10 ข้อมูล โดยนาค่าแต่ละเงื่อนไขการทดลอง
มาหาค่าเฉลีย่ เพื่อนาเสนอผลจากการทานายค่าการดีด
ตัวกลับของเหล็กทัง้ 3 เกรด ดังแสดงในตารางที่ 4- 6

ตารางที่ 6 ผลเฉลี่ยจากการทานายด้วยเครือข่ายประสาทเทียม
เหล็กเกรด SPFC980Y
Condition
Target
Predicted
t, R
No
Values
Values
1
0.8, 2
7.83
8.02
2
0.8, 5
8.16
8.23
3
0.8, 8
8.80
8.91
4
1, 2
7.19
7.27
5
1, 5
8.54
8.50
6
1, 8
7.98
8.07
7
1.2, 2
7.47
7.56
8
1.2, 5
8.33
8.36
9
1.2, 8
8.44
8.35
ตารางที่ 7 ค่าความคลาดเคลือ่ นด้วยเทคนิค RMSE
No.
Material Grade
RMSE
1 SPCC
0.134
2 SPFC590
0.108
3 SPFC980Y
0.146

ตารางที่ 4 ผลเฉลี่ยจากการทานายด้วยเครือข่ายประสาทเทียม
เหล็กเกรด SPCC
Condition
Target
Predicted
t, R
No
Values
Values
1
0.8, 2
0.50
0.58
2
0.8, 5
1.15
1.09
3
0.8, 8
1.55
1.53
4
1, 2
0.70
0.77
5
1, 5
0.70
0.77
6
1, 8
0.91
0.94
7
1.2, 2
0.44
0.45
8
1.2, 5
0.78
0.88

จากการวิเคราะห์ผลจากการทานายค่าการดีดตัว
กลับ ด้ว ยโครงข่ า ยประสาทเทีย มแบบย้ อ นกลับ ของ
เหล็ ก กล้ า ความแข็ ง แรงสู ง ของเหล็ ก เกรด SPCC,
SPFC590 และ SPFC980Y ด้ว ยเทคนิ ค RMSE ดัง
ตารางที่ 7 พบว่ า ผลของการท านายเหล็ก เกรด
SPFC590 มีประสิทธิภาพในการทานายสูงสุด รองลงมา
คือ เกรด SPCC และ SPFC980Y ตามลาดับ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาผลกระทบของการอบอ่อน (To) ต่อคุณสมบัตทิ างกลของรอยต่ออลูมเิ นียมผสม AA6061
กับ AA6063 เครื่องมือหมุนกวนทาด้วยเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น JIS SKD11 สลักแกนหมุนเป็ นผิวเกลียว ใช้
เหล็กกล้าความเร็วรอบสูง ทาการเชื่อมกวนแบบต่อชนและนาไปผ่านการอบอ่อน (To) ทีอ่ ุณหภูมิ 150 oC, 200 oC,
250 oC, 300 oC และ 350 oC โดยใช้เวลา 2 และ 4 ชัวโมง
่
ผลการทดลองพบว่าความเร็วในการเดินเชื่อม
o
74 mm/min อุณหภูมใิ นการอบ 200 C เวลาอบ 2 ชัวโมง
่
ค่าความแข็งแรงดึงสูงสุด 164 MPa และความเร็วใน
o
การเดินเชื่อม 74 mm/min อุณหภูมใิ นการอบ 150 C เวลาอบ 4 ชัวโมง
่
ค่าความแข็งสูงสุด 78.1 Hv และ
o
ความเร็วในการเดินเชื่อม 74 mm/min อุณหภูมใิ นการอบ 300 C เวลาอบ 4 ชัวโมง
่
ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวสูงสุด
ที่ 27.6%
คาสาคัญ การเชื่อมเสียดทานแบบกวน / อลูมเิ นียมผสม / การอบอ่อน / คุณสมบัตทิ างกล
Abstract
The objective of this research is to study the effect of annealing process on mechanical properties of butt
joint of aluminum alloy AA6061 and AA6063 by friction stir welding. Tools made from JIS SKD11 steel by
welding friction stir butt joint and annealing to the temper designated “O” at 150 oC, 200 oC, 250 oC,
300 oC and 350oC for 2 and 4 hours. The result of the experiment shows that the welding speed 74
mm/min with annealing temperature is 200 oC for 2 hours makes 164 MPa which is the ultimate tensile
strength. The welding speed 74 mm/min with annealing temperature is 150 oC for 4 hours makes 78.1 Hv
which is the maximum hardness and the welding speed 74 mm/min with annealing temperature is 300oC
for 4 hours makes 27.6% of elongation which is the highest.
Keywords: Friction stirs welding / Aluminum alloy / Annealing / Mechanical properties
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1. บทนา
ปจั จุบ ันอุ ตสาหกรรมการผลิต ต่ า งๆ มีก ารพัฒ นา
ทางด้านเทคโนโลยีให้มคี วามทันสมัย เที่ยงตรง เพื่อให้
สิน ค้า มีคุ ณ ภาพสูง ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ง จ าเป็ น ต้ อ งมี
กรรมวิธกี ารผลิตในรูปแบบต่างๆ เช่นการเชื่อมเพื่อการ
ประกอบชิน้ ส่วนของผลิตภัณฑ์ เป็ นการให้ความร้อนและ
ท าให้สภาพของชิ้น งานเกิด การหลอมละลายประสาน
ติ ด กั น โดยอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ที่ ใ ช้ ช้ิ น ส่ ว นจาก
อลูมิเนียมผสม เช่นชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องบิน
และชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล จะเกิดรูพรุน เกิดการแตกร้าว
ของรอยเชื่อม และเสียขนาดรูปร่างได้ง่าย ดังนัน้ จึงมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมในรูปแบบใหม่ เรียกว่าการ
เชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวน (Friction Stir Welding:
FSW) ดังรูปที่ 1 ถูกพัฒนาโดยสถาบันการเชื่อม (The
Welding Institute: TWI) ประเทศอังกฤษ [1] ซึ่งเป็ น
กระบวนการเชื่อมในสภาวะของแข็งแบบไม่หลอมละลาย
ความร้อนทีไ่ ด้จะเกิดจากการเสียดทานสัมผัสกันระหว่าง
ผิว หน้ า ของแกนหมุ น กวนที่ห มุ น รอบแกนและบ่ า ของ
เครื่องมือกับผิวหน้าของแผ่นอลูมเิ นียม ทาให้เนื้อวัสดุอยู่
ในสภาพพลาสติก ส่งผลให้เกิดรอยต่อและการรวมตัวกัน
โ ด ย อุ ณ ห ภู มิ ท่ี เ กิ ด ขึ้ น ต่ า ก ว่ า จุ ด ห ล อ ม ล ะ ล า ย
กระบวนการเชื่อมดังกล่าวมีขอ้ ดี คือไม่มกี ารแพร่ของรังสี
ไม่เกิดควันพิษ ชิน้ งานรับแรงทางกลได้สงู เกิดรูพรุนน้อย
ไม่เกิดการแตกร้าวรอยเชื่อม และลดต้นทุนในการผลิต
เพราะไม่ เ กิ ด การสิ้น เปลื อ งในการใช้ ล วดเชื่ อ มเติ ม
สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ก ับ เครื่ อ งจัก รกลพื้น ฐานและ
เครื่ อ งจัก รกลอัต โนมัติ โดยงานวิ จ ัย ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ
กระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวน [2]-[7] ดัง นัน้ ใน
งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์ในการเชื่อมด้วยการเสียดทาน
แบบกวน (FSW) กับ วัส ดุ อ ลู มิเ นี ย ม 2 เกรด คือ
อลูมเิ นียมผสม AA6061 กับอลูมเิ นียมผสม AA6063 ด้วย
แกนหมุนทรงกระบอกผิวเกลียว กาหนดให้ความเร็วรอบ
ที่ (Rotation Speed) 985 รอบต่อนาที และความเร็วเดิน
แนวเชื่อม (Welding Speed) มีค่าแตกต่างกัน และนา
ชิน้ งานทีเ่ ชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ไปผ่านกรรมวิธที างความร้อนด้วยการอบอ่อน (To)
(temper designated “O”) ทีอ่ ุณหภูมิ และเวลาในการอบ
ที่แ ตกต่ า งกัน เพื่อ เปรีย บเทีย บคุ ณ สมบัติท างกลของ
รอยต่อชนอลูมเิ นียมผสม

รูปที่ 1 การเชือ่ มด้วยการเสียดทานแบบกวน [8]

2. วิ ธีการทดลอง
วัสดุทใ่ี ช้ในการทดลอง คืออลูมเิ นียมผสม AA6061
เชื่อมต่อกับอลูมเิ นียมผสม AA6063 มีขนาดความหนา
6.3 มิลลิเมตร ความกว้าง 75 มิลลิเมตร และความยาว
150 มิลลิเมตร ทาการเชื่อมแบบต่อชน (Butt Joint) ดังรูป
ที่ 2 โดยกาหนดให้แผ่นอลูมเิ นียมผสม AA6061 อยู่ดา้ น
แอดวานซิ่ง และแผ่ น อลูมิเ นี ย มผสม AA6063 อยู่ด้า น
รีทรีททิง่ เครื่องมือเชื่อมทาด้วยเหล็กกล้าเครื่องมือ JIS
SKD11 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ตัวกวน
หมุ น มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 6 มิ ล ลิ เ มตร แบบ
ทรงกระบอกผิวเกลียว M 6x1 มิลลิเมตร มีความยาว
6 มิลลิเมตร และรูปที่ 3 คือลักษณะการจับยึดชิน้ งานและ
การจัดวางการเชื่อมต่อชน

รูปที่ 2 การเชือ่ มเสียดทานแบบกวนอลูมเิ นียมผสม AA6061 กับ
อลูมเิ นียมผสม AA6063
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3. ผลการทดลองและการวิ จารณ์
ผลจากการเชื่อมความเสียดทานแบบกวน ดังรูปที่ 5
และ 6 แสดงลักษณะผิวหน้าแนวเชื่อมทีค่ วามเร็วรอบของ
ตัว กวน 985 rpm ความเร็ ว ในการเดิน แนวเชื่อ ม 74
mm/min และ 89 mm/min พบว่าผิวหน้าด้านบนของรอย
เชื่อ มค่ อ นข้า งเรีย บ แต่ มีค รีบ ด้า นรีท รีท ทิ่ง ตลอดแนว
เชื่อม อย่างไรก็ตามความเร็วในการเดินเชื่อมทีต่ ่ าผิวหน้า
แนวเชื่อมมีพบจุดบกพร่องเพียงเล็กน้อย แต่เกิดครีบที่มี
ขนาดใหญ่ เกิด ขึ้น ที่ด้า นของอลูมิเ นี ย มผสม AA6063
(ด้านรีทรีททิง่ ) ดังรูปที่ 5 แต่ เมื่อความเร็วในการเดิน
เชื่อ มเพิ่ม สูง ขึ้น จะพบจุ ด บกพร่ อ งขนาดเล็ก มากกว่ า
ส่ว นปริม าณและขนาดของครีบ ลดลง และการปรับ
ความเร็วรอบของตัวกวน และความเร็วในการเดินแนว
เชื่อ ม ทาให้ความร้อ นจากการเสีย ดทานที่บ ริเ วณแนว
เชื่อ มเพีย งพอต่ อ การไหลตัว ของเนื้ อ วัส ดุ ซึ่ง มีผ ลต่ อ
ความสมบู ร ณ์ ข องเนื้ อ โลหะ และในการจับ ยึด ชิ้น งาน
จะต้องแน่ใจว่าชิน้ งานมีระดับเท่ากันตลอดความยาวแนว
เชื่อม ก็สามารถลดปญั หาการเกิดจุดบกพร่องลงได้ ทาให้
เนื้อเชื่อมมีความสมบูรณ์ตลอดความยาว

รูปที่ 3 ลักษณะการจับยึดชิน้ งานและการจัดวางการเชือ่ มต่อชน

ตัว แปรในการเชื่อ มประกอบด้ ว ยความเร็ ว รอบ
(Rotation Speed) 985 rpm ความเร็วเดินแนวเชื่อม
(Welding Speed) 74 mm/min และ 89 mm/min ในการ
ทดลองนี้จะสอดตัวกวนเข้า ไปในรอยต่ อ โดยการกดตัว
กวนลงตามแนวแกน Z ของเครื่องกัดแนวดิง่ ลงไปทีแ่ ผ่น
อลู มิ เ นี ย ม จนกระทั ง่ ได้ ค วามลึ ก ที่ ต้ อ งการคื อ 6.0
มิลลิเมตร จากนัน้ จึงเลื่อนตัวกวนเข้าสู่แนวต่อชน ความ
ยาวประมาณ 150 มิลลิเมตร หลังจากผ่านการเชื่อมเสร็จ
ตามเงื่อนไขที่ได้ออกแบบการทดลองไว้ ทาการทดลอง
อบอ่อน (To) เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกลของอลูมเิ นียม
ผสมที่เชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวน ที่อุณหภูมิและ
เวลาแตกต่างกัน คืออุณหภูมิ 150 oC 200 oC 250 oC
300 oC และ 350 oC ใช้เวลาอบ 2 และ 4 ชัวโมง
่
ตามลาดับ ชิ้นงานที่ได้จากการทดลองเชื่อมเสียดทาน
แบบกวนและผ่านการอบอ่อน ทาการทดสอบความแข็ง
ด้วยเครื่องทดสอบไมโครวิกเกอร์ และทดสอบแรงดึง ตาม
มาตรฐาน AWS D1.2 ด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง Zwick
รุ่น Z020 โดยรูปร่างของชิน้ ทดสอบ ดังรูปที่ 4

รูปที่ 5 ลักษณะผิวหน้าแนวเชือ่ มทีค่ วามเร็วรอบ 985 rpm
ความเร็วเดินแนวเชือ่ ม 74 mm/min

รูปที่ 6 ลักษณะผิวหน้าแนวเชือ่ มทีค่ วามเร็วรอบ 985 rpm
ความเร็วเดินแนวเชือ่ ม 89 mm/min

รูปที่ 4 ชิน้ งานทดสอบแรงดึง
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3.1 อิ ทธิ พลของการอบอ่อนต่อคุณสมบัติทางกล

รูปที่ 8 เป็ นผลจากการทดสอบความแข็งที่บริเวณ
พื้น ผิว รอยเชื่อ มด้ ว ยเครื่อ งทดสอบความแข็ง ไมโคร
วิ ก เกอร์ ส เพื่ อ หาสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ความแข็ ง กั บ
อุณหภูมิ และเวลาในการอบอ่อน ที่อุณหภูมิใ นการอบ
อ่อน 150oC เวลาในการอบ 4 ชัวโมง
่
ความเร็วรอบ 985
rpm ความเร็วในการเดินแนวเชื่อม 74 mm/min พบว่าค่า
ความแข็งมีค่าสูงสุด 78.1 Hv และค่าความแข็งของ
ชิ้นงานมีแนวโน้ มลดต่ าลงเมื่ออุณหภู มิอบอ่อ นเพิ่มขึ้น
จาก 200 oC ถึง 350 oC มีค่าความแข็งอยู่ระหว่าง 30 Hv
ถึง 60 Hv ผลการทดลองยังพบว่าอุณหภูมใิ นการอบอ่อน
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ค่าความแข็งลดลง ทาให้แนวเชื่อมมีค่าความ
แข็ง แรงดึ ง ลดต่ า ลงด้ ว ย แต่ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารยื ด ตั ว มี
แนวโน้มสูงขึน้

รูปที่ 7 สัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งแรงดึงกับอุณหภูม ิ
และเวลาในการอบอ่อน

รอยต่ออลูมเิ นียมผสม AA6061 กับอลูมเิ นียมผสม
AA6063 จะถูกกวนด้วยกระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบ
กวน ความเร็วรอบ (Rotation Speed) 985 rpm
ความเร็วเดินแนวเชื่อม (Welding Speed) 74 mm/min
และ 89 mm/min และนาไปผ่านการอบอ่อน (To) ที่
อุณหภูมิ 150 oC, 200 oC, 250 oC, 300 oC และ 350 oC
โดยใช้เวลาอบ 2 และ 4 ชัวโมง
่
ดังรูปที่ 7 เป็ นผลการ
ทดสอบแรงดึงเพื่อหาสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งแรงดึง
สูงสุดกับอุณหภูมแิ ละเวลาในการอบอ่อน พบว่า ค่าความ
แข็งแรงดึงของชิน้ ทดสอบมีค่าเพิม่ สูงขึน้ เมื่ออุณหภูมใิ น
การอบอ่อนอยู่ในช่วง 150 oC ถึง 200 oC และค่าความ
แข็ง แรงดึง มีแ นวโน้ ม ลดต่ า ลง เมื่ อ อุ ณ หภู มิอ บอ่ อ น
เพิม่ ขึน้ จาก 250 oC ถึง 350 oC
ที่อุณหภูมิอบอ่อน 200 oC เวลาอบ 2 ชัวโมง
่
ความเร็วรอบ 985 rpm ความเร็วในการเดินแนวเชื่อม 74
mm/min พบว่าค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดมีค่า 164 MPa
ส่วนที่อุณหภูมิอบอ่อน 350 oC เวลาอบ 2 ชัวโมง
่
ความเร็วในการเดินแนวเชื่อม 89 mm/min พบว่าค่า
ความแข็งแรงดึงต่ าสุดมีค่า 44 MPa ผลการทดลองทีไ่ ด้
ยัง พบว่ า ความแข็ง แรงดึง มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ลัก ษณะ
ความสมบูรณ์ ของผิวหน้ าแนวเชื่อม จุดบกพร่องขนาด
เล็กทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องมาจากความเร็วในการเดินเชื่อมสูงขึน้
คือจาก 74 mm/min เป็ น 89 mm/min ส่งผลทาให้
ความสามารถในการรับแรงดึงมีค่าลดลง

รูปที่ 8 สัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งกับอุณหภูม ิ
และเวลาในการอบอ่อน

รูปที่ 9 สัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวกับอุณหภูม ิ
และเวลาในการอบอ่อน
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รูป ที่ 9 เป็ น ผลการทดสอบแรงดึงเพื่อ หาสัมพัน ธ์
ระหว่างเปอร์เซ็นต์การยืด (% elongation) กับอุณหภูมิ
และเวลาในการอบอ่อน พบว่า ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดของ
ชิ้นทดสอบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ เมื่ออุณหภูมใิ นการอบ
อ่อนสูงขึน้ แต่เมื่ออุณหภูมใิ นการอบอ่อนอยู่ท่ี 350 oC ค่า
เปอร์เซ็นต์การยืดลดลงเล็กน้อย ทีอ่ ุณหภูมใิ นการอบอ่อน
300 oC เวลาในการอบ 4 ชัวโมง
่
ความเร็วรอบ 985 rpm
ความเร็วในการเดินแนวเชื่อม 74 mm/min พบว่าค่า
เปอร์เซ็นต์การยืดสูงสุดมีค่า 27.6% ส่วนทีอ่ ุณหภูมใิ น
การอบอ่อน 200 oC เวลาในการอบ 2 ชัวโมง
่ ความเร็วใน
การเดินแนวเชื่อม 89 mm/min ค่าเปอร์เซ็นต์การยืด
ต่าสุดมีค่า 19.4%

stationary shoulder friction stir welding, Materials
and Design, 64: 251–260. 2014
[3] Hamed J.A., Influences of pin profile on the
mechanical and microstructural behaviors in
dissimilar friction stir welded AA6082–AA7075
butt Joint, Materials and Design, 67: 413–421.
2015
[4] Jawdat A. Sallameh S. Talal A .M., Welding
equality and mechanical properties of aluminum
alloys joints prepared by friction stir welding.
Materials and Design, 56: 929–936. 2014
[5] Kimapong K. and Wanatabe T., Effect of elding
Process Parameters on Mechanical Property of
FSW Lap Joint between Aluminum Alloy and
Steel, Materials Trans, 46: 2211-2217. 2005
[6] H.J. Liu, H. Fujii, M. Maedaa, and K. Nogi.,
Tensile Properties and Fracture Locations of
Friction-Stir - Welded Joints of 2017-T351
Aluminum Alloy, Journal of Materials Processing
Technology, 142: 692–696. 2003
[7] กิตติพงษ์ กิมะพงศ์, อิทธิพลรูปร่างตัวกวนการเชื่อม
ด้วยการเสียดทานแบบกวนต่ อความต้านทานแรงดึง
ของรอยต่ อ อลูมิเ นียม 6063-T1 และเหล็กกล้า
AISI1015, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ , ครัง้ ที่ 6
8-9
พฤษภาคม 2551
[8] Thomas, W.M. and Nicholas, E.D., “Friction Stir
Welding for the Transportation Industries,
Mat.&Des., 18: 269-273. 1997

4. สรุปผลการทดลอง
1. คุณสมบัติทางกลด้านการรับแรงดึง ความเร็วใน
การเดินเชื่อม 74 mm/min อุณหภูมใิ นการอบ 200 oC
เวลาในการอบ 2 ชัวโมง
่
ค่า ความแข็ง แรงดึง สูง สุด
164 MPa
2. คุณสมบัตทิ างกลด้านความแข็งของบริเวณแนว
เชื่อม ความเร็วในการเดินเชื่อม 74 mm/min อุณหภูมใิ น
การอบ 150 oC เวลาในการอบ 4 ชัวโมง
่
ค่าความแข็ง
สูงสุด 78.1 Hv
3. คุณสมบัตทิ างกลด้านการยืดตัว ความเร็วในการ
เดินเชื่อม 74 mm/min อุณหภูมใิ นการอบ 300 oC เวลา
ในการอบ 4 ชัวโมง
่
ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวสูงสุดที่
27.6%
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั สนับสนุ นงบประมาณในการทาวิจยั
จากมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลรัต นโกสิน ทร์
สัญญาเลขที่ A29/2556
เอกสารอ้างอิ ง
[1] M.F. Zah and D.Eireiner, Welding and Cutting 3,
2004, PP. 223
[2] Dongxiao L. and Xinqi Y., Effect of welding
parameters on microstructure and mechanical
properties of AA6061-T6 butt welded joints by
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การพัฒนาเครื่องวัดพิ กดั ชนิ ดโครงสร้างรอยต่อหมุน 5 แนวแกน
The Development of 5-axis Articulated Arm-Coordinate Measuring Machine
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดพิกดั (CMM) โครงสร้างเป็ นแบบแขนหมุน 5 แนวแกน
พร้อมระบบหัววัดทรงกลมแบบสัมผัส และโปรแกรมประมวลผลเพื่อคานวณหาจุดสัมผัสชิน้ งานในระบบพิกดั ฉาก
โดยระเบียบวิธนี ้จี ะเป็ นการแก้ปญั หาความคลาดเคลื่อนเชิงระบบของหัววัดทีไ่ ม่มตี วั ตรวจรูบ้ อกทิศทางการสัมผัสที่
พืน้ ผิวชิน้ งาน ระบบหัววัดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มานี้จะเป็ นการเพิม่ สมรรถนะ และความแม่นยาของการระบุตาแหน่ งของจุด
สัมผัส โดยการติดตัง้ ตัวตรวจรูร้ ะบบสวิทช์สมั ผัสขนาดเล็ก 4 ตัว จัดวางแบบ 4 ทิศทางบนระนาบเดียวกันและตัง้
ฉากกัน หลักการทางานของเครื่องวัดพิกดั จะรับสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอก (Analog) 0-5 V. ซึง่ สัมพันธ์กบั มุม
บิดของแขนหมุนจากโพเทนทิโอมิเตอร์ (Potentiometer) จานวน 5 ตัวและสถานะสัญญาณไฟฟ้าแบบดิจติ อล
(Digital) 0, 1 ของตัวตรวจรูร้ ะบบสวิทช์สมั ผัส จะสามารถตรวจจับทิศทางการสัมผัสได้ 8 ทิศทางบนระนาบ และ
นาสัญ ญาณทัง้ หมดมาประมวลผลร่ วมกันด้วยระเบียบวิธีก ารคานวณของเดนาวิท -ฮาร์เ ทนเบอร์ก (DanavitHartenberg) โดยทาการตรวจสอบความถูกต้องของชุดสมการต่างๆ ด้วยโปรแกรม Mathematica พร้อมทัง้ การ
ทดสอบการตรวจวัดแบบเสมือนจริงด้วยโปรแกรม MSC.Adams หลังจากนัน้ จึงนาชุดสมการทีถ่ ูกต้องมาทาการ
พัฒนาระเบียบวิธกี ารคานวณ (Algorithm) ด้วยโปรแกรม LabVIEW เพื่อประมวลผลสัญญาณจากอุปกรณ์การวัด
ต่างๆ ของเครื่องวัดพิกดั จากผลการทดสอบและปรับเทียบเครื่องวัดพิกดั กับชิน้ งานแท่งเหล็ก 4 เหลีย่ มลูกบาศก์
ขนาด 50x50x50 mm พบว่ามีความคลาดเคลื่อนโดยเฉลีย่ ของจุดทีว่ ดั กับค่ าพิกดั จริงในระบบพิกดั ฉากประมาณ
5% ในทุกๆ แนวแกน
คาหลัก เครื่องวัดพิกดั , โพเทนทิโอมิเตอร์, เดนาวิท-ฮาร์เทนเบอร์ก, Methematica, MSC.Adams, LabVIEW
Abstract
This research presents the design and development of the Coordinate Measuring Machine (CMM) which
consists of the 5 revolute joints and a spherical contact probe system. Including a signal processingprogramming for computing the contact points onto a work piece in the Cartesian coordinate
system.
This approach used for solving the systematic errors problem of a non-directional-surface contact
probe.
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The development probe system can be increasing the performance and precision to enumerate the
contact point positions. The component of this CMM consists of 4 miniature contact switches which
arranged onto perpendicularly 4 directions and on the same plane. The CMM operational principle will
receive the analog signal 0-5 V. from the 5 potentiometers which each sensor has a relationship with the
orientation angle of each joint. In part of the digital signal with the logic of 0, 1 from those contact
switches can be detecting the 8 contact directions onto that plane. Then, collection all signal to be
computed by Denavit-Hartenberg (D-H) parameters approach. These D-H equations have been proven
by Mathematica commercial software. Moreover, they also proven by MSC.ADAMS the virtual motion
simulation software. After that, using those correctly equations and developing with the appropriated
algorithms by LabVIEW programming and processing the acquired signal from CMM. From the
experimental results and calibration of this CMM with the steel-box cube of 50x50x50 mm, the average of
true percent errors about 5% for every axis of the Cartesian coordinate system.
Keywords: Coordinate Measuring Machine, Potentiometer, Denavit–Hartenberg, Methematica, Adams,
LabVIEW
1. บทนา
เครื่องวัดพิกดั (Coordinate Measuring Machine)
หรือ CMM คืออุปกรณ์สาหรับวัดขนาดชิน้ งานหรือวัตถุ
ใดๆ รูปแบบการใช้งานมีทงั ้ การใช้มือจับหัวตรวจวัดให้
เคลื่อ นที่ ไ ปแตะวัต ถุ หรื อ ควบคุ ม การเคลื่ อ นที่แ บบ
อัตโนมัติเพื่อวัดขนาดชิ้นงาน ส่วนประกอบหลัก คือ (1)
โต๊ะวางหรือติดตัง้ ชิน้ งานเพื่อตรวจสอบขนาด (2) หัว
ตรวจวัด (Probe) เป็ นชุดอุปกรณ์สาหรับแตะกับชิน้ งาน
ในจุดที่ต้องการวัดขนาด (3) ชุดโครงสร้างกลไกการ
เคลื่อนที่และตัวตรวจรู้ (Sensor) ของแขนวัด (4) ชุด
คอมพิวเตอร์ประมวลผลและแสดงผลการวัด [1] ใน
ปจั จุบนั อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยได้นาเครื่อง
CMM มาใช้กนั อย่างแพร่หลาย เนื่องจากง่าย สะดวกต่อ
การใช้งาน และมีความแม่นยาสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
เครื่องมือวัดชนิดอื่นๆ ทัง้ ยังลดระยะเวลาในการทางาน
ได้มาก ทาให้ประสิทธิภาพการทางานของผูใ้ ช้มมี ากขึน้
ส่งผลให้ชน้ิ งานมีคุณภาพทีด่ ขี น้ึ ทาให้จานวนผู้ใช้งานมี
จานวนเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ แต่ CMM ที่ใช้กนั อยู่ในประเทศ
ไทยล้วนแล้วแต่นาเข้าจากต่างประเทศทัง้ สิน้ ซึง่ มีราคาที่
สูง มาก โครงงานวิจ ัย นี้ จึง น าเสนอระเบีย บวิธีก าร
ออกแบบและสร้างเครื่อง CMM รวมทัง้ การประยุกต์ใช้
โปรแกรม LabVIEW [2] สาหรับการประมวลผลสัญญาณ
จากตัวตรวจรูต้ ่างๆ บนหลักการพืน้ ฐานเบือ้ งต้น เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาระบบที่แม่นยาและซับซ้อนต่อไป

โดยทัวไป
่ CMM คืออุปกรณ์เครื่องจักรกลความแม่นยา
สูงประเภทหนึ่ง ทีต่ ้องอาศัยองค์ความรูห้ ลากหลายสาขา
ป ระ กอบ กั น (Multi-disciplinary) โ ด ย เฉ พ า ะ สา ข า
กลศาสตร์ จลนศาสตร์ (Kinematics) การวัดและหุ่นยนต์
[3] Denavit-Hartenberg ได้นาเสนอระเบียบวิธีการ
กาหนดตัวแปรสาหรับการสร้างสมการเมตริกช์ของการ
เคลื่อนทีร่ ะบบจลนศาสตร์ของกลไกเครื่องจักรกล [4] B.
Maurin และคณะ ได้นาเสนอแบบจาลองทางจลนศาสตร์
ของระบบกลไกแบบขนาน 5 องศาอิสระ โดยประยุกต์ใช้
ระบบจลนศาสตร์ แ บบผั น ตรงและผกผั น (ForwardInversed Kinematics) ในการวัดตาแหน่งและควบคุมการ
เคลื่อนทีข่ องกลไกอุปกรณ์ทางการแพทย์ [5] M. Ristic
และคณะ นาเสนอการชดเชยหัววัดแบบสัมผัส ของเครื่อง
CMM โดยใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ช่ ว ยวิเ คราะห์
แบบจาลอง [6] N.A. Barakat และคณะนาเสนอระเบียบ
วิธกี ารชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนของระบบจลนศาสตร์
และรู ป ร่ า งเชิ ง กายภาพของเครื่ อ ง CMM
โดย
เปรียบเทียบกับค่าจริงที่วดั ด้วยเครื่องเลเซอร์ [7] จาก
แนวทางการวิจ ัย ดัง กล่ า วข้า งต้ น และระเบีย บวิธีท าง
วิศวกรรมต่างๆ [8]-[10] จึงนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เครื่อง CMM ต่อไป
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ตัวตรวจรู้ (Sensor)
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ตัวตรวจรู้ เป็ นตัวแปลงปริมาณทางกายที่วดั แล้ว
แปลงไปเป็ น สัญ ญาณที่ส ามารถอ่ า นได้ ด้ ว ยคนหรื อ
เครื่องมือ ตัวตรวจรูเ้ ป็ นอุปกรณ์อย่างหนึ่งทีต่ อบสนองต่อ
ปริม าณที่น าเข้า (Input) โดยการสร้า งสัญ ญาณที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท างาน ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ใ นรู ป ของ
สัญญาณทางไฟฟ้า ความไวของตัวตรวจรู้ แสดงให้เห็น
ด้วยปริมาณการเปลี่ยนแปลงของสัญ ญาณขาออกที่จ ะ
เปลีย่ นแปลงเมื่อปริมาณทีก่ าลังทาการวัดเปลีย่ นแปลงไป
[8], [9]
2.2 สวิ ตช์จากัดระยะ (Limit Switch)
การทางานอาศัยแรงกดจากภายนอกมากระทา เช่น
การวางของทับบริเวณปุ่มกดหรือลูกเบี้ยวมาชนทีป่ ุ่มกด
และเป็ นผลทาให้หน้าสัมผัสที่ต่ออยู่ติดกับก้านชน เปิ ด ปิ ด ตามจังหวะของการชน จึงน ามาประยุ ก ต์ใ ช้เ ป็ น ตัว
ตรวจรูแ้ บบสัมผัส มีลกั ษณะดังรูปที่ 1 [8], [9]

รูปที่ 2 โพเทนทิโอมิเตอร์แบบเชิงมุม
(Manufacturer: byab)

2.4 จลนศาสตร์แบบผันตรง (Forward Kinematics)
จลนศาสตร์แบบผันตรง คือ การคานวณหาตาแหน่ ง
ทีป่ ลายของแขนกล (End Effector) โดยต้องทราบค่าตัว
แปรแต่ละข้อต่อ (Joint Variables) กรณีขอ้ ต่อแบบหมุน
ค่ า ตัว แปรที่ต้อ งการทราบคือ ค่ า มุ ม จากนัน้ น าค่ า มุ ม ที่
ทราบค่าในแต่ละข้อต่อไปคานวณหาค่าพิกดั ทีป่ ลายแขน
กลโดยใช้หลักการระเบียบวิธขี องเดนาวิท-ฮาร์เทนเบอร์ก
(Denavit-Hardenberg, D-H parameters) เข้ามาช่วยใน
การกาหนดแกนและหาค่าตัวแปรต่างๆ หลักการกาหนด
ตัวแปร จะเป็ นการสร้างตัวแปรเพื่อนามาใช้ในการหา
สมการการเคลื่อนทีข่ องกลไกโดยมีการกาหนดแกนให้ช้ี
ไปตามทิศ ทางการหมุ น ตามกฎมือ ขวา ซึ่ง มีตัว แปร
ทัง้ หมด 4 ตัวได้แก่
1. Link Length ( ai ) คือระยะทางระหว่าง zi ถึง
zi-1โดยพิจารณาตามแกน xi
2. Link Twist (  i ) คือมุมระหว่างแกน zi-1 กับ
แกน zi โดยพิจารณาบนแกน xi
3. Link Offset ( d i ) คือระยะทางระหว่าง xi ถึง
xi-1 โดยพิจารณาตามแกน zi
4. Joint Angle (  i ) คือมุมระหว่างแกน xi-1 กับ
แกน xiโดยพิจารณาบนแกน zi

รูปที่ 1 สวิตช์จากัดระยะ (Limit switch)

2.3 โพเทนชิ โอมิ เตอร์ (Potentiometer)
ท าหน้ า ที่เ ปลี่ย นแปลงการเคลื่อ นที่เ ชิง เส้น หรือ
เชิงมุมไปเป็ นค่าความต้านทาน หากจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้า
ทางด้านขาเข้า จะทาให้สญ
ั ญาณแรงเคลื่อนและกระแสที่
ออกทางขาออกเปลี่ยนแปลงไปตามระยะทาง เนื่องจาก
การเลื่อนของแขน (Wiper) ทีต่ วั โพเทนทิโอมิเตอร์ ซึง่ โพ
เทนทิโอมิเตอร์ มี 2 ชนิดคือ (1) แบบเชิงเส้น (Linear
Potentiometer) ใช้ในการวัดระยะทางทีเ่ ป็ นเส้นตรง (2)
แบบเชิงมุม (Rotary Potentiometer) ใช้สาหรับวัดระยะ
ในลักษณะการหมุน ดังแสดงในรูปที่ 2 [8], [9]

รูปที่ 3 รายละเอียดของตาแหน่งตัวแปรต่างๆ
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ตามแนวทางของ Denavit-Hartenberg
ตารางที่ 1 ค่าตัวแปรต่างๆ (D-H parameters) ตามแนวทางของ
Denavit-Hartenberg ของแต่ละข้อต่อ
Link
a


d
i 1

i 1

1

L1

0º

2

L2

0º

i

i

1
2

0

นามาใช้ในด้านการจัดการวัด และเครื่องมือวัดสาหรับงาน
ทางวิศวกรรม ซึง่ เป็ นโปรแกรมประเภท GUI (Graphic
User Interface) รูปแบบภาษาที่ใช้ในโปรแกรมจะ
เรียกว่าเป็ นภาษารูปภาพ ซึง่ จะช่วยอานวยความสะดวก
และลดเวลาในการเขียนโปรแกรมลงไปได้มากโดยเฉพาะ
ในงานเขีย นโปรแกรมคอมพิว เตอร์ เพื่อ เชื่อ มต่ อ กับ
อุปกรณ์ ภายนอก เช่น พอร์ทหรือการ์ด ต่ างๆ รวมถึง
การจัด วางตาแหน่ ง ในหน่ ว ยความจาเพื่อที่จ ะสามารถ
รวบรวมข้อมูลมาใช้ในการคานวณและเก็บข้อมูลให้ไ ด้
ประโยชน์สงู สุด

0

หลังจากทีไ่ ด้ค่าตารางตัวแปร D-H แล้ว ต่อไปจะทาการ
หาค่ า ทรานสฟอร์ ม เมชั น เมตริ ก ซ์ (Transformation
Matrix) ซึง่ เป็ นเมตริกซ์ขนาด 4 x 4 ซึง่ ภายในเมตริกซ์น้ี
ประกอบไปด้ ว ยเมตริ ก ซ์ ก ารหมุ น และเวคเตอร์ ก าร
เคลื่อ นที่โ ดยการระบุ ค่ า ต่ า งๆ ในตาราง ลงในสมการ
Homogeneous Transformation Matrix ของสมการไป
ข้างหน้าตามจานวนข้อต่อ i

3. การดาเนิ นงาน
3.1 การออกแบบชุดหัววัด
การออกแบบจะคานึง ถึง การสร้างและการใช้ให้มี
ลักษณะการใช้งานทีง่ ่าย และมีความแข็งแรงควบคู่ไปกับ
ความแม่นยา ทัง้ นี้เพื่อให้เครื่องมือวัดมีความสามารถรับรู้
ต าแหน่ ง และทิศ ทางของหัว วัด ได้ ซึ่ง จะสามารถเพิ่ม
ค่ า ชดเชยต่ า งๆ ของหัว วัด จะส่ง ผลให้เ ครื่อ งมือ วัด มี
ความแม่ น ย ามากขึ้ น โดยออกแบบให้ ตั ว เสื้ อ เป็ น
ทรงกระบอก พร้อมทัง้ มีสวิตซ์ชนิดกดติด -ปล่อยดับ ติด
อยู่ 4 ตัว
เพื่อรับรูท้ ศิ ทางของหัววัดได้ทงั ้ หมด 8
ทิศทาง ส่วนก้านวัดด้านใน ใช้การออกแบบในลักษณะ
ของแกนเพลากลม โดยด้านบนมีขนาด 15 mm เพื่อใช้ใน
การกดสวิ ต ซ์ ท ัง้ 4 ตั ว ถั ด ลงมามี ก ารตกบ่ า เพื่ อ
ประกอบเข้ า กับ ตลับ ลู ก ปื น แล้ ว ใช้ ก ารประกอบเข้ า
ด้วยกันด้วยแหวนล๊อคนอก พร้อมทัง้ เลือกใช้ตลับลูกปื น
ชนิดปรับตัวเองแนวเยื้องแกนได้ (Self-Aligning Ball
Bearing) เพื่อให้มคี วามเป็ นอิสระและง่ายในการเคลื่อนที่
เอียงไปกดสวิตซ์ทงั ้ 4 ตัว และถัดมาที่ปลายแกนใช้เป็ น
หัวสัมผัสแบบลูกบอลเหล็ก ในส่วนของการประมวลผล
จะเป็ นการนาค่าการเคลื่อนทีข่ องหัวบอลกับมุมองศาของ
แกน ที่ถูกกดในแต่ละทิศทางของสวิตซ์ไปชดเชยในชุด
สมการจลนศาสตร์แ บบผัน ตรง เพื่อ เพิ่ม ความแม่ น ย า
ให้กบั เครื่องมือวัดอีกด้วย ดังแสดงในรูปที่ 4

(1)
หลังจากนัน้ ก็จะนามาแทนในสมการที่ (2) เพื่อหาค่าพิกดั
สุดท้ายของเครื่องมือวัด CMM
(2)
โดยค่าในหลักที่ 4 ของเมตริกซ์ผลคูณข้างต้น จะเป็ นชุด
ตัวแปรของรอยต่อ (Joint) ต่างๆ ของพิกดั X, Y, Z ของ
เครื่องมือวัด CMM [1]-[10]
2.5 โปรแกรม CAE : MSC.Adams [11]
โปรแกรม MSC.Adams คือโปรแกรมช่วยงานทาง
วิศวกรรม (CAE) ที่ผลิตมาเพื่อรับรู้ระบบการทางานที่
ใกล้เคียงความจริงและมีประสิทธิภาพพร้อมทัง้ สามารถ
ช่วยให้การออกแบบมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ สามารถ
วิเคราะห์โครงสร้าง การเคลื่อนที่ การควบคุม รวมทัง้ ด้าน
เครื่องกล และระบบไฟฟ้า อีกทัง้ ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
ด้านวิศวกรรมและก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
2.6 โปรแกรม Mathematica [12]
โปรแกรม Mathematica เป็ นโปรแกรมช่วยงานทาง
วิศวกรรม ที่ประยุกต์ใช้เชิงสัญลักษณ์ และเชิงตัวเลข ที่
ช่วยในการคานวณทางคณิตศาสตร์ ในรูปแบบสมการทีม่ ี
ความซับซ้อน
2.7 โปรแกรมแลบวิ ว (LabVIEW Programming) [13]
LabVIEW เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทส่ี ร้างเพื่อ
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3.3 การสร้างชุดสมการด้วยโปรแกรม Mathematica
โดยจะนาข้อมูลจากตารางที่ 2 ข้างต้นมากาหนด
เป็ นตัวแปร และสมาชิกในเมทริกช์ขนาด 4x4 ดังแสดงใน
สมการที่ 1 และ 2 โดยใช้โปรแกรม Mathematica ซึ่ง
โปรแกรมตัว นี้ จ ะช่ ว ยค านวณหาผลลัพ ธ์ ข องสมการ
จลนศาสตร์แบบผันตรงของ CMM
3.4 การประยุกต์ใช้โปรแกรม MSC.Adams
โปรแกรม MSC.Adams จะช่วยในการตรวจสอบ
การเคลื่อนที่ของ CMM แบบเสมือนจริง โดยจะนาค่า
พิก ัด (x,y,z) ที่ต าแหน่ ง ปลายหัว สัม ผัส
มา
ตรวจสอบเปรียบเทียบ กับผลการคานวณของสมการที่
สร้างมาตามแบบแผนของ D-H ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 4 ส่วนประกอบของหัววัดแบบสัมผัสสาหรับ CMM

3.2 การสร้างสมการการเคลื่อนที่ของ CMM
การประยุกต์ใช้รปู แบบการกาหนดตัวแปรของข้อต่อ
(Joint) และชิน้ ส่วน (Link) ต่างๆ ของ CMM จะเป็ นไป
ตามระเบียบแบบแผนของ D-H โดยประกอบไปด้วยตัว
แปรทั ง้ หมด 4 ประเภท และความสั ม พั น ธ์ ข อง 2
แนวแกนในที่น้ีคือ แกน X และแกน Z และใช้การ
พิจารณาเป็ นรูปแบบ ตัวแขนจะเชื่อมกับรอยต่อทีส่ ่วนต้น
และส่วนปลายแขน เช่น จุดทีห่ นึ่งไปจุดสองคือแขนทีห่ นึ่ง
และจุดทีส่ องไปจุดทีส่ ามก็คอื แขนทีส่ อง ซึง่ จะกาหนดการ
ตัง้ แกน X และ Z ให้สอดคล้องกับเชิงกายภาพจริงของ
CMM ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 6 แบบจาลองในโปรแกรม MSC.Adams

3.5 การตรวจสอบความถูกต้องของสมการ
โดยโปรแกรม Mathematica กับ Msc.Adams
ทาการตรวจสอบสมการที่ได้จากการคานวณของ
โปรแกรม Mathematica ซึ่ง จะค านวณออกมาอยู่ใ น
รูป แบบของเมทริก ซ์ จากนัน้ น าไปใช้ป ระมวลผลโดย
โปรแกรม LabVIEW เพื่อ ให้ไ ด้ค่ า จากการวัด ในระบบ
พิกดั ที่ถูกต้องในทุกๆ แนวแกนของ CMM ซึ่งวิธกี าร
ตรวจสอบทาได้โดยการใส่ค่ามุมไปในทุกข้อต่อแล้ววัดจุด
ปลายของแขนในโปรแกรม MSC.Adams จากนัน้ จึงนา
ค่ามุมข้างต้นมาประมวลผลโดยโปรแกรม Mathematica
เพื่อ ตรวจสอบค่ า ที่จุ ด ปลายของแขน ค่ า จากทัง้
2
โปรแกรมต้องมีค่าตรงกัน ซึง่ หมายความว่าสมการทีส่ ร้าง
ขึน้ มาจะถูกต้อง ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 5 การกาหนดตัวแปรตามแบบแผนของ D-H
ตารางที่ 2 ค่าตัวแปรต่างๆ ตามแบบแผนของ D-H
i

ai-1

di

1

90

0

105

2

0

190

0

3

0

205

0

4

-90

0

0

5

90

95.5

0

6

-90

0

0

7

0

84.5

0
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รูปที่ 8 ตัวอย่างการทดสอบการวัดชิน้ งานบนระนาบ x-y
ควรจะต้องได้ค่าระยะแนวแกน Z ทีเ่ ท่ากัน
รูปที่ 7 ตัวอย่างการตรวจสอบจุดปลายหัวสัมผัสของ CMM
ด้วยโปรแกรม MSC.Adams

5. สรุป
การออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดพิกดั พร้อมระบบ
หัววัดทรงกลมแบบสัมผัส และโปรแกรมประมวลผลเพื่อ
คานวณหาจุดสัมผัสในระบบพิกดั ฉาก โดยโครงสร้างของ
เครื่องวัดเป็ นแบบแขนหมุน 5 แนวแกน สามารถทดสอบ
การทางานได้อย่างน่าพอใจ โดยมีค่าเฉลีย่ ของเปอร์เซ็นต์
ความผิดพลาดจริงของการทดสอบ การวัดแบบสัมผัสบน
ระนาบต่างๆ ประมาณ 5% โดยงานวิจยั นี้จะเป็ นรากฐาน
ของการพัฒ นาเครื่อ งวัด พิกดั CMM ให้มีสมรรถนะ
ตอบสนองต่ อการทางานที่ซบั ซ้อนสูงขึน้ ในอนาคต เช่น
การพัฒนาเป็ นเครื่อง CMM โดยใช้ระบบ Encoder ใน
การวัด มุ ม และใช้ตัว ตรวจรู้แ บบเลเซอร์ต รวจจับ การ
สัมผัสของหัววัด หรือพัฒนาต่อไปเป็ นเครื่อง CMM แบบ
ไม่สมั ผัส เป็ นต้น

3.6 การออกแบบและเขียนโปรแกรม LabVIEW
โดยสามารถแบ่งการประมวลผลเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนแรกคือการประมวลผลชุดหัววัดแบบสัมผัสด้วยสวิตซ์
แบบ กด-ติ ด และปล่ อ ย-ดับ เพื่อ เป็ น การชดเชยค่ า
เบี่ยงเบนของแกนหัวโพรบในแต่ละทิศทางโดยเอาไว้ใช้
เลือกเงื่อนไขการประมวลผลในโปรแกรม ซึง่ มี 8 ทิศทาง
และการประมวลผลค่าจากโพเทนทิโอมิเตอร์ โดยส่วนนี้
จะเป็ นการนาค่าสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกมาคานวณ
ในสมการเพื่อแสดงค่าการวัดออกมาในรูปแบบของพิกดั
(x,y,z) ทีจ่ ุดสัมผัสของหัววัดทัง้ 8 ทิศทาง
4. ผลการทดลอง
การทดสอบความถู ก ต้อ งของเครื่อ งวัด พิก ัด ชนิ ด
โครงสร้างรอยต่อหมุน 5 แนวแกนและหัววัดแบบสัมผัส
สามารถทาได้ โดยการทดลองปรับเทียบเครื่อง CMM กับ
ชิน้ งานเหล็กแท่ง 4 เหลี่ยมขนาด 50x50x50 mm ดัง
แสดงในรู ป 8 โดยการวัด แบบสัม ผัส บนระนาบพื้ น
ผิวชิน้ งาน ซึง่ แบ่งเป็ นบนระนาบ x-y จะได้ระยะแนวแกน
Z, ระนาบ x-z จะได้ระยะแนวแกน Y และบนระนาบ y-z
จะได้ระยะแนวแกน X โดยทาการวัดด้านละ 10 จุด ซึง่ ใน
อุ ด มคติแ ล้ว ผลการวัด ในแต่ ละระนาบ ต้อ งได้ค่ า ของ
ระยะตามแนวแกนต่างๆ ที่เท่ากันทัง้ 10 จุด เช่นการวัด
ค่าบนระนาบ x-y จะต้องได้ค่าระยะในแนวแกน Z ทัง้ 10
จุด เท่ากัน แต่ความไม่สมบูรณ์ของทัง้ ส่วนของโครงสร้าง
CMM และโปรแกรมประมวลผล ผลการทดสอบและความ
คลาดเคลื่อนจึงแสดงใว้ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ของเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดจริงของ
การทดสอบการวัดแบบสัมผัสบนระนาบต่างๆ
ค่าเฉลีย่ ของเปอร์เซ็นต์ความ
รูปแบบการทดสอบ
ผิดพลาดจริง
บนระนาบ y-z
5.08%
บนระนาบ x-z
4.37%
บนระนาบ x-y
5.67%
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งานวิจ ัย และพัฒ นานี้ ไ ด้ร ับ การสนั บ สนุ น จาก
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มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า พระนครเหนื อ
ในการใช้โปรแกรม LabVIEW ลิขสิทธิ ์ Version 2013
Student Edition และ MSC.Adams Student Edition
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การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม LabVIEW สาหรับควบคุมแขนหุ่นยนต์ 5 แกน
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งานวิจยั และพัฒนานี้นาเสนอการออกแบบและสร้างแขนหุ่นยนต์ 5 แกนสาหรับเขียนเส้นบนพื้นผิวระนาบ X-Y
รวมทัง้ การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่จากจุ ดถึงจุ ด (Point-to-point) โครงสร้า งของแขนหุ่ นยนต์
ประกอบด้วย ชุดแขนและข้อหมุนทาจากวัสดุอลูมเิ นียม พลาสติก เหล็ก รองลื่นด้วยระบบตลับลูกปื น ส่วนของชุด
ขับเคลื่อนใช้สเต็ปมอเตอร์และชุดเฟืองหนอนในการส่งกาลัง ส่วนของชุดจับยึดปากกาใช้วสั ดุพลาสติกเหนียวและ
สปริงขดสร้างแรงกดของปากกาบนพืน้ ผิวระนาบ อาณาบริเวณเชิงปริมาตร (Working Space) การเคลื่อนทีข่ อง
ปลายปากกาในระบบพิกดั ทรงกลมประมาณ 515,625 mm3 โดยระบบอุปกรณ์ทางไฟฟ้าใช้การส่งสัญญาณแบบ
ดิจติ อลจากอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ (NI Interface Card USB 6008) ไปยังชุดขับสเต็ปมอเตอร์
(Stepped Motor Driver) 5 ชุด ส่วนของการพัฒนาโปรแกรมแลบวิว (LabVIEW) เป็ นการนาระเบียบวิธี
จลนศาสตร์แบบผันตรง (Forward Kinematics) ของเดนาวิท -ฮาร์เทนเบอร์ก (Denavit-Hartenberg) มา
ประมวลผลแบบวนซ้า (Iteration) เพื่อค้นหาจุดทีต่ อ้ งการเคลื่อนทีบ่ นพืน้ ผิวระนาบ และได้มาซึง่ องศาการหมุนของ
ทัง้ 5 แนวแกน ผลการทดลองเบือ้ งต้นในการเขียนเส้นสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ขนาด 50x50 mm บนพืน้ ผิวระนาบเมื่อค่า Z
ของระบบพิกดั ฉากคงที่ พบว่ามีความคลาดเคลื่อนของตาแหน่งจุดต่างๆ ประมาณ 10% ในแนวแกน X และ Y
คาหลัก แขนกล, สเต็ปมอเตอร์, เดนาวิท-ฮาร์เทนเบอร์ก, โปรแกรม LabVIEW
Abstract
This research and development proposes a design and manufacturing a 5-axis robot arm for a line
drawing on X-Y plane. The robotic controller programming was developed for a point-to-point motion. Its
structure consists of arm links and theirs revolute joints which made of aluminum material, plastic and
steel. Using ball bearings for those joints. In part of the actuators use the stepper motors and worm gear
set for a power transmission. The pen gripper at the end-effector made of plastic material and a coil
spring for applies a pen pre-loading on a drawing surface. The working space of this spherical robot
about 515,625 mm3. The electrical hardware uses the NI interface card USB 6008 for send a digital
signal to 5 set of stepped motor driver. In part of the LabVIEW programming development for a robotic
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controller system will be using a forward kinematics by Denavit-Hartenberg approach. The iterative
computation algorithm used for finding any drawing points on a plane which corresponding to the 5-axis
orientation. The primary- experimental results for drawing a 50x50 mm rectangular line on a planar. With
a constant Z value of a cartesian coordinate system. We found that, there is an error position about 10%
onto the X and Y axes.
Keywords: Robot Arm, Stepper Motor, Denavit-Hartenberg, LabVIEW Programming
1. บทนา
ในปจั จุบนั นี้อุตสาหกรรมต่างๆ มีการแข่งขันรุนแรง
ขึน้ เป็ นลาดับ กลยุทธ์หนึ่งทีช่ ่วยให้ผปู้ ระกอบการสามารถ
แข่ ง ขัน ได้ ใ นตลาดโลก คื อ อาศัย ความสามารถเชิ ง
เทคโนโลยีของหุ่นยนต์มาช่วยในงานอุตสาหกรรมการ
ผลิ ต หุ่ นยนต์ เ ริ่ ม มี บ ท บา ท ทา ง ด้ า นเท ค โนโ ลยี
อุ ต สาหกรรมในขณะที่ง านด้า น อุ ต สาหกรรม มีค วาม
ต้ อ งการด้ า นแรงงานเป็ น อย่ า งมาก การจ้า งแรงงาน
จานวนมากเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ทาให้ต้นทุนการ
ผลิต ของแต่ ละโรงงานอุต สาหกรรม เพิ่มจ านวนสูง ขึ้น
และงานอุตสาหกรรมบางงานไม่สามารถที่จะใช้ แรงงาน
เข้าไปทาได้ ซึง่ บางงานนัน้ อันตรายและมีความเสีย่ งเป็ น
อย่ า งมาก หรือ เป็ น งานที่ต้ อ งการความรวดเร็ว และ
แม่นยาในการผลิตรวมทัง้ เป็ นการประหยัด ระยะเวลา ทา
ให้ หุ่ นย นต์ ก ลา ย เป็ นท า ง เลื อ กที่ ดี ข อง งา นด้ า น
อุตสาหกรรม เนื่องจากหุ่นยนต์ท่ถี ูกนามาใช้งานมีราคา
สูงเพราะหุ่นยนต์ส่วนใหญ่นาเข้ามาจากต่างประเทศ อีก
ทัง้ ประเทศไทยยัง มีก ารศึก ษาและพัฒ นาในด้า นของ
หุ่นยนต์ไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งในงานอุตสาหกรรมก็ยงั มี
ความต้องการใช้งานหุ่นยนต์เป็ น อย่างมาก ตัวอย่างเช่น
งานที่เกี่ยวกับการวัด งานประกอบชิ้นส่วน งานขนถ่าย
วัสดุ เป็ น ต้น ดัง นัน้ งานวิจ ัย นี้จึง ดาเนิ น การเพื่อ ศึก ษา
กระบวนการออกแบบและสร้ า ง รวมทั ง้ ออกแบบ
โปรแกรมควบคุ ม หุ่ น ยนต์ เพื่อ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละ
พัฒนาต่อไปในอนาคต [1], [2]

ของวัต ถุ ซึ่ง คุ ณสมบัติเ หล่ า นี้ จ าเป็ น ที่ จ ะใช้อ ธิบ ายถึง
ลักษณะของวัตถุแข็งเกร็ง (Rigid Body) ตาแหน่ งของ
วัต ถุ สามารถบอกได้จ ากต าแหน่ ง ของจุ ด ที่อ ยู่ บ นวัต ถุ
ประกอบกับตาแหน่งเชิงมุม (Angular Position) ของวัตถุ
นัน้ จลน์ศาสตร์ของหุ่นยนต์มี 2 แบบ คือ จลนศาสตร์
แบบผกผัน (Inverse Kinematics) และจลนศาสตร์แบบ
ไปข้างหน้า (Forward หรือ Direct Kinematics) โดย
จลนศาสตร์แบบผกผัน คือ การวิเคราะห์หาตาแหน่ งข้อ
ต่อต่างๆ ของหุ่นยนต์ เมื่อรู้ค่าตาแหน่ งและทิศทางของ
การทางานส่วนปลาย (ตาแหน่ งเป้าหมาย) ซึ่งเป็ นการ
คานวณย้อนกลับ จากการระบุตาแหน่ งและทิศทางของ
มือหุ่นยนต์ท่ตี ้องการ แล้วหาค่ามุมของทุกข้อต่ อที่ต้อง
หมุ น ไป ส่ว นจลนศาสตร์แ บบไปข้า งหน้ า คือ การ
คานวณหาต าแหน่ งที่ปลายของแขนกล (End-effector)
โดยต้องทราบค่าตัวแปรแต่ละข้อต่อ (Joint Variables)
กรณีขอ้ ต่อแบบหมุนค่าตัวแปรทีต่ ้องการทราบคือค่ามุม
จากนัน้ นาค่ามุมทีท่ ราบค่าในแต่ละข้อต่อไปคานวณหาค่า
พิกดั ที่ปลายแขนกลโดยใช้ระเบียบวิธกี ารของ เดนาวิท ฮาเทนเบิร์ก (Denavit-Hartenberg) เข้ามาช่วยในการ
สร้างสมการการเคลื่อนที่
2.2 โปรแกรม LabVIEW [7]
โปรแกรม LabVIEW เป็ นโปรแกรมที่สร้า งเพื่อ
นามาใช้ในด้านการวัดและเครื่องมือวัดสาหรับงานทาง
วิศวกรรม LabVIEW ย่อมาจาก Laboratory Virtual
Instrument Engineering Workbench ซึง่ หมายความว่า
เป็ นโปรแกรมที่ ส ร้ า ง เครื่ อ งมื อ วั ด เสมื อ นจริ ง ใน
ห้องปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรม ดังนัน้ จุดประสงค์หลักของ
การทางานของโปรแกรมนี้กค็ อื การจัดการในด้านการวัด
และเครื่องมือวัด อย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะภาษาทีใ่ ช้
ในโปรแกรมนี้เราจะเรียกว่าเป็ น ภาษารูปภาพ

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง [3]-[5]
2.1 จลนศาสตร์ของแขนหุ่นยนต์
จ ล น ศ า ส ต ร์ เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า ถึ ง ต า แ ห น่ ง
(Position), ความเร็ว (Velocity) และความเร่ ง
(Acceleration) ของจุดรวมถึงความเร็วเชิงมุม (Angular
Velocity) และความเร่งเชิงมุม (Angular Acceleration)
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โดยระบบอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า
ใช้การส่ง
สัญญาณแบบดิจติ อลจากอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่าง คอม พิวเตอร์ (NI Interface Card USB 6008) ไปยังชุดขับ
สเต็ปมอเตอร์ (Stepped Motor Driver) จานวน 5 ชุด
ดังแสดงในรูปที่ 3

3. การดาเนิ นงาน [1], [2], [6], [8]
3.1 การออกแบบโครงสร้างแขนหุ่นยนต์
งานวิจ ัย และพัฒ นานี้ ได้ด าเนิ น งานต่ อ ยอดจาก
โครงการ [1], [2] โดยโครงสร้างของแขนหุ่นยนต์มี
ลักษณะใช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อน คือ มีขอ้ ต่ อที่หมุนอยู่ 3
แกน หมุนรอบฐานอีก 1 แกน และหมุนรอบแกนที่ 4 อีก
1 แกน โดยมีความยาวของแต่ ละช่ว งแขนคือ ช่ วงที่ 1
ยาว 208.5 mm ช่วงที่ 2 ยาว 170 mm และช่วงที่ 3 ยาว
173.5 mm โดยห่างจากแกนที่ 4 เป็ นระยะ 43 mm โดยมี
ความสูงวัดจากพืน้ ถึงข้อต่อที่ 1 คือ160 mm และฐานของ
แขนหุ่ น ยนต์ มี ข นาด 300x300 mm สร้ า งจากวั ส ดุ
อลูมเิ นียมซึ่งมีน้ าหนักเบาและทาการแปรรูปได้ง่าย และ
ใช้พลาสติกอะคลิลคิ หรือ Superlene ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั
แรงมาก เพราะมีน้ าหนักเบากว่าอลูมเิ นียม ดังแสดงใน
รูปที่ 1

รูปที่ 3 ส่วนประกอบของระบบควบคุมหุ่นยนต์

3.2 การใช้ระเบียบวิ ธี เดนาวิ ท-ฮาเทนเบิ รก์ [9]
ระเบีย บวิธีน้ี จ ะเป็ น การวิเ คราะห์ ก ารท างานของ
แขนหุ่นยนต์ซง่ึ จะทาการกาหนดค่าตัวแปร ai, di, θi, αi
ซึง่ ก็คอื ความยาวของแต่ละข้อต่อ ระยะห่างระหว่างข้อ
ต่อ มุมบิด และมุมของแต่ละข้อต่อ ตามลาดับ โดยทาการ
พิจารณาทีละก้านโยงซึ่งเป็ นระยะระหว่างจุดหมุน ซึ่ง
สามารถเขียนแบบจาลอง ได้ดงั รูปที่ 4

รูปที่ 1 ลักษณะโครงสร้างของแขนหุน่ ยนต์

ในส่วนของชุดจับยึดปากกาใช้วสั ดุพลาสติกเหนียว
และสปริงขดสร้างแรงกดของปากกาบนพืน้ ผิวระนาบเพื่อ
ชดเชยความคลาดเคลื่อน ดังรูปที่ 2

รูปที่ 4 การกาหนดระบบพิกดั ให้กบั โครงสร้างของแขนหุน่ ยนต์

ตาแหน่งสปริง

และจากรูปที่ 4 สามารถนาไปกาหนดเป็ นค่าตัวแปรต่างๆ
ตามแบบแผนของ เดนาวิท -ฮาเทนเบิร์ก ดัง แสดงใน

รูปที่ 2 ลักษณะชุดจับยึดปากกา
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3.4 การใช้โปรแกรม Adams/View
การจาลองโครงสร้างของแขนหุ่นยนต์ ขัน้ ตอนแรก
ให้นาความยาวในแต่ละก้านโยงมาสร้างเป็ นจุดเพื่อนามา
ต่อเป็ นโครงสร้างของหุ่นยนต์ แล้วทาการสร้างจุดหมุน
ด้วยคาสัง่ Revolute Joint เพื่อให้โครงสร้างบริเวณ
รอยต่ อ ของแต่ ล ะก้า นโยงติด กัน และสามารถเกิด การ
เคลื่อนทีไ่ ด้ ดังรูปที่ 5

ตารางที่ 1 จากนัน้ น าค่ า ความยาวของแต่ ละข้อ ต่ อ
ระยะห่างระหว่างข้อต่อ มุมบิด และมุมของแต่ละข้อต่อ ที่
ได้นามาแทนลงในสมการทรานสฟอร์แมชันเมตริ
่
ก ซึ่ง
เป็ นเมตริกซ์ขนาด 4 x 4 ภายในเมตริกซ์น้ีประกอบไป
ด้วยเมตริกซ์การหมุน และเวคเตอร์ก ารเคลื่อ นที่ ดัง
สมการที่ 1
ตารางที่ 1 การกาหนดค่าตัวแปรต่างๆ ตามแบบแผนของ
เดนาวิท-ฮาเทนเบิรก์

รูปที่ 5 การจาลองโครงสร้างของแขนหุ่นยนต์

การจ าลองการเคลื่อ นที่ข องแขนหุ่ น ยนต์ ใ นการ
ทดลองขัน้ แรกทาการสร้างจุด Marker ในจุดปลายของ
แขนหุ่นยนต์ แล้วใช้คาสัง่ General Motion เพื่อระบุพกิ ดั
ที่ต้อ งการให้จุ ด ปลายเคลื่อ นที่ใ นแต่ ล ะแกนให้เ ป็ น รู ป
สี่เ หลี่ย มโดยใช้ ฟ งั ก์ ช ัน่ Step(x,x0,h0,x1,h1) คู ณ กับ
ระยะการเคลื่อนที่ ขัน้ ต่อมาให้ทาการวัดมุมของจุดหมุน
เทียบกับก้านโยงโดยทาการสร้างจุด Marker บนจุดหมุน
และบนก้า นโยงที่ต้ อ งการวัด มุ ม แล้ว จึง สร้า งตัว แปร
State ขึน้ มาจาก Marker โดยใช้คาสัง่ Create State
Variable จากนัน้ ให้ทาการเรียกใช้ตวั แปร State ทีส่ ร้าง
ขึน้ มาโดยใช้คาสัง่ Create a new Function Measure
แล้วทาการเลือก Algebraic Variable Value เพื่อเรียกใช้
ตัวแปร State และให้ทาการเลือกหน่วยของการวัดให้เป็ น
การวัดมุม จากนัน้ จะได้กราฟที่แสดงค่าของมุมระหว่าง
จุดหมุนและก้านโยง แล้วจึงทาการทดลองการเคลื่อนที่
ของโครงสร้ า งแขนหุ่ น ยนต์ โ ดยใช้ ค าสัง่ Simulation
เพื่อให้กราฟแสดงค่าของมุมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ดังรูปที่ 6
3.5 การเขียนโปรแกรม LabVIEW
รูป แบบการเขีย นโปรแกรมควบคุ ม แขนหุ่ น ยนต์
ของโครงงานนี้ ซึ่งได้ทาการออกแบบส่วนการทางานไว้
เป็ น 3 ส่วน โดยแบ่งไว้ดงั นี้ คือ 1) โปรแกรมคานวณหา
จุดพิกดั X, Y, Z ที่แขนหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้

(2)
หลังจากนัน้ ก็จะนามาแทนในสมการที่ (2) โดยค่าในหลัก
ที่ 4 ของเมตริก ซ์ผ ลคูณข้า งต้น จะเป็ นชุ ดตัว แปรของ
รอยต่อ (Joint) ต่างๆ ของพิกดั X, Y, Z ของของปลาย
แขนหุ่นยนต์
3.3 การใช้โปรแกรม Mathematica
นาสมการทรานสฟอร์แมชันเมตริ
่
ก ทัง้ 9 ก้านโยง
(Link) มาทาการจัดรูปแบบตามแบบแผนของโปรแกรม
Mathematica โดยท าการประกาศตัว แปร น าค่ า จาก
ตารางแบบแผนของ เดนาวิท-ฮาเทนเบิรก์ มาใส่ และทา
การจัด รู ป แบบเมตริก ซ์ใ หม่ จากนั น้ น าสมการทรานส
ฟอร์แมชันเมตริ
่
กซ์ของ เดนาวิท-ฮาเทนเบิรก์ ทัง้ 9 ก้าน
โยง มาทาการ Dot Product กันทัง้ หมด ทาให้ได้ผลลัพธ์
เป็ นสมการการเคลื่อนทีข่ องแขนหุ่นยนต์
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หลักการทางานของโปรแกรมคานวณหาจุดระบบพิกดั
ฉาก จะทางานด้วยการกาหนดมุมของจุดหมุนในแต่ของ
ละก้านโยงทัง้ หมด 5 มุมมาทาการแปลงค่ามุมจากหน่ วย
องศาเป็ นหน่ วยเรเดียน (Radian) แล้วจึงนาไปคานวณ
โดยใช้สูตรของสมการจลนศาสตร์แบบแปรผันตรงที่ได้
จากหลักการของ เดนาวิท-ฮาเทนเบิรก์ โดยใช้คาสังฟอร์
่
ลูปซ้อนกันทัง้ หมด 5 ลูป เพื่อใช้ทาการวนลูปส่งค่ามุมใน
แต่ละองศาให้เข้ามาคานวณในลูปภายในสุดจากนัน้ จึงทา
การเก็บค่ามุมและพิกดั ที่ได้จากการคานวณไว้ในชุดตัว
แปรอาร์เรย์เพื่อเก็บไว้เรียกใช้ใน Flat Sequence ถัดไป

จากนัน้ โปรแกรมจะทาการวนลูปหาค่าโดยใช้ ฟอร์
ลูปในการวนหาค่าของพิกดั ทีต่ ้องการโดยทาการนาพิกดั
ทีผ่ ใู้ ช้กาหนดไว้ในตารางมาเทียบกับค่าพิกดั ทีค่ านวณได้
ที่เ ก็ บ ไว้ ใ นตั ว แปรอาร์ เ รย์ โ ดยต้ อ งมี เ งื่อ นไขในการ
เปรียบเทียบ โดยให้ค่า X ค่า Y และค่า Z ทีโ่ ปรแกรม
คานวณไว้ต้องมีพกิ ดั เท่ากับหรือใกล้เคียงกับพิกดั ทีผ่ ู้ใช้
กาหนด แล้วจึงทาการเก็บค่ามุมที่ตรงตามเงื่อนไขลงใน
ตัว แปรอาร์ เ รย์ อีก หนึ่ ง ชุ ด
เอาไว้ ใ ช้ เ ป็ น ตัว แปร
กาหนดการเคลื่อนทีข่ องแขนหุ่นยนต์ ส่วนที่ 3) คือการ
สร้างสัญญาณพัลส์ (Pulse) เพื่อขับหมุนสเตปป์มอเตอร์
แต่ละตัว
4. ผลการทดลอง
การตรวจสอบการท างานของโปรแกรมโดยการ
ค้นหาค่าพิกดั การเคลื่อนที่ ซึ่งจะรับค่าจากผู้ใช้ลงใน
ตารางแล้วทาการประมวลผลแบบวนซ้า(Iteration) เพื่อ
ตรวจหาค่าพิกดั ทีผ่ ใู้ ช้กาหนดไว้ สามารถทาได้สาเร็จ ใน
ส่วนของ การทดสอบความแม่นยา (Accuracy) และความ
แม่นตรง (Precision) ของการเคลื่อนทีใ่ นส่วนปลายของ
แขนหุ่นยนต์ ดาเนินการโดยนาค่ามุมการเคลื่อนที่ของ
สเต็ปมอเตอร์ท่ีได้จากโปรแกรมมาสร้างสัญ ญาณพัลส์
เพื่อควบคุมสเต็ปมอเตอร์ให้แขนหุ่นยนต์สามารถเขียน
ลายเส้นแนวตัง้ และแนวนอนเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ขนาด
50x50 mm บนพืน้ ราบ โดยใส่ปากกาไว้ทป่ี ากจับชืน้ งาน
แล้วทาการวัดค่าความยาวของเส้นในแต่ละด้านของรูป
สีเ่ หลีย่ มด้วยไม้บรรทัด ดังรูปที่ 8 โดยเก็บข้อมูลเพื่อทา
การหาค่ า เฉลี่ ย ของเปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามผิ ด พลาดจริ ง
(Average True Percent Error) ซึง่ ตัวอย่างของผลการ
ทดสอบดังแสดงในตารางที่ 2 และตัวอย่างของการเขียน
ลายเส้นของแขนหุ่นยนต์ ดังทีแ่ สดงในรูปที่ 9

รูปที่ 6 การจาลองการเคลือ่ นทีแ่ ละการวัดมุมของแขนหุ่นยนต์

ส่วนที่ 2) โปรแกรมค้นหาพิก ัดที่ต้องการให้ส่วนปลาย
ของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ส่วนของโปรแกรมนี้ ขัน้ ตอนแรก
ผู้ใ ช้ ต้ อ งก าหนดจุ ด พิก ัด ที่ต้ อ งการให้ ป ลายแขนของ
หุ่น ยนต์เ คลื่อ นที่ต ามลาดับ ของการท างานโดยท าการ
ป้อนค่าพิกดั X,Y,Z ลงในตารางรับค่า ดังรูปที่ 7

5. สรุป
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม LabVIEW เพื่อ
ควบคุ มแขนหุ่น ยนต์โ ดยการน าระเบียบวิธีจ ลนศาสตร์
แบบผันตรง ตามแบบแผนของ เดนาวิท-ฮาร์เทนเบอร์ก
มาประมวลผลแบบวนซ้า เพื่อค้นหาจุดทีต่ อ้ งการเคลื่อนที่
และน ามาสร้ า งสัญ ญาณพัล ส์ส าหรับ ควบคุ ม และขับ
สเต็ปมอเตอร์ทงั ้ 5 ตัว ผลการทดลองเบื้องต้นในการ
เขียนเส้นสีเ่ หลี่ยมจัตุรสั ขนาด 50x50 mm บนพื้นผิว

รูปที่ 7 ตารางรับค่าพิกดั X,Y,Z จากผูใ้ ช้งาน
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ระนาบ พบว่ามีความคลาดเคลื่อนของตาแหน่ งจุดต่างๆ
ประมาณ 2% ในแนวแกน X และ Y
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ของเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดจริง ของ
การทดลองการเขียนเส้นบนพืน้ ผิวระนาบ
ความยาว
ค่าเฉลีย่
ของเส้นที่
ของ
ลาดับการเคลือ่ นทีข่ องแขน
วัดได้
เปอร์เซ็นต์
หุ่นยนต์
จากการ
ความ
ทดลอง
ผิดพลาด
(mm)
จริง
1) พิกดั (446.62,0,0) ไปยัง
พิกดั (446.62,50,0) ระยะ
50 mm
2) พิกดั
(446.62,50,0)
ไปยัง
พิกดั (496.62,50,0) ระยะ
50 mm
3) พิกดั (496.62,50,0)
ไปยัง
พิกดั (496.62,0,0)
ระยะ 50 mm
4) พิกดั (496.62,0,0) ไปยัง
พิกดั (446.62,0,0)
ระยะ 50 mm

49.25

7

51

10

50.82

51.34

รูปที่ 8 การวัดความยาวของเส้นแนวตัง้ และแนวนอนด้วย
ไม้บรรทัด

รูปที่ 9 การทดสอบการเขียนลายเส้น แนวตัง้ และแนวนอน เป็นรูป
สีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ขนาด 50x50 mm บนพืน้ ราบ
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การพัฒนาโปรแกรม LabVIEW สาหรับควบคุมเครื่องกัด 5 แกน
โดยใช้กระบวนการคานวณแบบระบบพิ กดั ทรงกระบอก
The Deverlopment LabVIEW Programming for 5-axis Milling Machine
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บทคัดย่อ
ในปจั จุบนั การใช้งานเครื่องกัดชิน้ งานซีเอ็นซี 5 แกน (CNC 5-axis) ในอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศมีเพิม่
มากขึ้น เนื่องจากมีข้อดีคือ สามารถประหยัดเวลา แรงงาน และทาให้คุณภาพของชิ้นงานที่ได้มีความถูกต้อ ง
เที่ยงตรง แม่นยา ความคลาดเคลื่อนทัง้ ทางด้านขนาด ตาแหน่ ง รูปร่าง และความหยาบผิวเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด โครงงานวิจยั และพัฒนานี้ได้ทาการปรับปรุงออกแบบและสร้างเครื่องกัด 5 แกนขึน้ ซึง่ ประกอบด้วย 2
ส่วนคือ 1) การสร้างระบบกลไกการเคลื่อนทีข่ องแกนที่ 4 ซึง่ หมุนรอบแกน X และแกนที่ 5 ซึง่ หมุนรอบแกน Z 2)
ส่วนของการพัฒนาโปรแกรม LabVIEW เพื่อควบคุมการเคลื่อนทีข่ องดอกกัดให้เคลื่อนทีต่ ดั เฉือนชิน้ งานได้ทงั ้ 5
แนวแกน โดยใช้ระเบียบวิธกี ารคานวณเพื่อควบคุมการเคลื่อนทีด่ ว้ ยระบบสมการ Denavit-Hartenberg ของแกนที่
4 และ 5 ร่วมกับระบบพิกดั ทรงกระบอก (R, , Z) ของชิน้ งาน โดยมีขอ้ กาหนดให้แนวแกนของดอกกัดต้องทามุม
ตัง้ ฉากกับพืน้ ผิวสาเร็จของชิน้ งาน อาศัยหลักการเปรียบเทียบค่าความสูงในแนวแกน Z ระหว่างจุดทีท่ าการตัด
เฉือนกับจุดถัดไปของทางเดินมีดกัดให้อยู่ในระยะความคลาดเคลื่อนทีก่ าหนด ผลการประมวลผลแบบวนรอบซ้าจะ
ทาให้ได้ตวั แปรการเคลื่อนทีข่ องทัง้ 5 แนวแกน (X, Y, Z, 1, 2) ผลการทดลองกัดชิน้ งานรูปร่างนาฬิกาทราย
จากชิน้ งานดิบทรงกระบอกวัสดุโฟม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 mm ยาว 40 mm พบว่าลักษณะการเคลื่อนทีข่ อง
ดอกกัดเป็ นไปตามตัวแปรทีก่ าหนด โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ จริง (Average True Percent Error) ของเส้น
ผ่านศูนย์กลางส่วนเว้าของนาฬิกาทรายประมาณ 2.178%
คาหลัก เครื่องกัด 5 แกน, ระบบพิกดั ทรงกระบอก, Denavit-Hartenberg, โปรแกรม LabVIEW
Abstract
Currently, the CNC 5-axis milling machine are highly used in the domestic production industries. Because
of its advantages for reduce a time and labor. The user will always get good quality products, accuracy,
precision and acceptable tolerance criteria of size and position, shape and surface roughness from them.
The project of this research and development has conducted to design, develop and manufacture the 5axis milling machine. The main work consists of 2 parts, 1) Manufacturing a mechanism of the 4th and 5th
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axis which it has a rotation about x and z axis, respectively. 2) The development LabVIEW Programming
for controlling the motion of a milling cutter to operate a metal removal process with 5 axis,
simultaneously. The algorithm used for controlling the motion was developed form Denavit-Hartenberg
convention. Thereby the 4th and 5th axes will be a co-operation with the cylindrical coordinate (R, , Z) of
a work piece. The main criteria of the cutting process is the rotational axis of the cutting tool must be a
right angle with the finished surface of work piece. The systematic approach of this criteria is a
comparison onto Z axis between the cutting point and the next point of milling router must be a
closeness value by a defined tolerance. The results of an iterative computation will give the all of 5 axes
motion variables (X, Y, Z, 1, 2). The experimental results from the test run of CNC 5-axis. It can mill a
sandglass geometry-foam material which has the diameter of 40 mm and length of 40 mm of a
cylindrical dimension. The cutting tool has a router path followed by the motion control-variables set. The
average true percent error of the diameter on a curve of sandglass work piece about 2.178%
Keywords: 5-axis Milling Machine, Cylindrical Coordinate, Denavit-Hartenberg, LabVIEW Programming
1. บทนา
ในปจั จุบนั การใช้งานเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC :
Computerized Numerical Control) ในอุตสาหกรรม
ภายในประเทศมี เ พิ่ ม มากขึ้ น เนื่ องจากข้ อ ดี ข อง
เครื่องจักรกลซีเอ็นซีคอื สามารถประหยัดเวลา แรงงานคน
และทาให้คุณภาพของชิ้นงานที่ได้มคี วามแม่นยาสูง ซึ่ง
เป็ นการเพิม่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันกับ
ผูผ้ ลิตภายนอกประเทศได้ เครื่องจักรกลซีเอ็นซีทใ่ี ช้งาน
ในประเทศส่วนใหญ่ ได้แก่ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่อง
เจียร และเครื่องเจาะ จากผลงานวิจยั [1], [2] ได้ศกึ ษา
ค้นคว้าทาการออกแบบสร้างเครื่องกัด 3 แกน และพัฒนา
โปรแกรม LabVIEW [4] สาหรับควบคุมเครื่องกัด 3 แกน
ได้จนสาเร็จ งานวิจยั นี้จงึ ได้ดาเนินการต่อเนื่องเป็ นการ
พัฒนาเครื่องกัด 5 แกน โดยทาการติดตัง้ ชุดขับเคลื่อน
ของแกนที่ 4 และ 5 ซึง่ จะช่วยให้สามารถกาหนดระนาบ
ในการกัด ชิ้น งาน มีค วามหลากหลายมากยิ่ง ขึ้น โดย
ระบบกลไกการทางานทีเ่ ลือกใช้ ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2
และนาไปติดตัง้ กับเครื่องกัด 3 แกน ดังแสดงในรูปที่ 3
โดยโครงงานนี้จ ะเริ่มจากพื้น ฐานการจับยึด ชิ้น งานดิบ
วัสดุโฟมรูปร่างทรงกระบอก และเมื่อทาการตัดเฉือนเสร็จ
แล้วจะได้เป็ นชิ้นงานรูปร่างนาฬิกาทราย หลักทฤษฎี
พืน้ ฐานในกระบวนการตัดเฉือนและกัดชิ้นงานจะเป็ นใน
รูปแบบของการใช้สนั คมตัดกัดแนวราบ และกัด ข้าง โดย
กาหนดให้แกนหมุนของดอกกัดต้องตัง้ ฉากกับระนาบของ
พืน้ ผิวชิน้ งานสาเร็จ [3] โครงสร้างของตัวเครื่องจักรและ

ชุ ด ขั บ เคลื่ อ นต่ า งๆ จะต้ อ งพยายามออกแบบให้
องค์ประกอบต่างๆ อยู่ในแนวทางของเครื่องจักรความ
แม่นยาสูง (Precision Machine Design) [5] การ
วิเ คราะห์แ ละสัง เคราะห์ร ะบบกลไกการขับ เคลื่อ นใน
แนวแกนต่างๆ
จะอาศัย หลั ก การจลนศาสตร์ แ บบผั น ตรง คื อ การ
คานวณหาตาแหน่ งที่ปลายของแขนกล (End Effector)
โดยต้องทราบค่าตัวแปรแต่ละข้อต่อ (Joint Variables)
กรณีขอ้ ต่อแบบหมุนค่าตัวแปรทีต่ ้องการทราบคือค่ามุม
จากนัน้ นาค่ามุมทีท่ ราบค่าในแต่ละข้อต่อไปคานวณหาค่า
พิกดั ทีป่ ลายแขนกลโดยใช้หลักการระเบียบวิธขี อง เดนา
วิท-ฮาร์เทนเบอร์ก (Denavit-Hardenberg, D-H) เข้ามา
ช่วยในการกาหนดแกนและหาค่าตัวแปรต่างๆ [6]

รูปที่ 1 ระบบกลไกขับเคลือ่ นด้วยสเตปป์มอเตอร์ของแกนที่ 4 และ
5 และชิน้ งานรูปร่างนาฬิกาทราย
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การหมุนของดอกกัด และกาหนดให้ทศิ ของแกน -Z เป็ น
ทิศทางทีม่ ดี ตัดเฉือนเคลื่อนทีเ่ ข้าหาชิน้ งานทีต่ ้องการกัด
ขึน้ รูป ส่วนแกน X และ Y กาหนดต่อจากแกน Z โดยใช้
กฎมือขวา ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 2 ระบบกลไกขับเคลือ่ นด้วยสเตปป์มอเตอร์ของแกนที่ 4 และ
5 ในลักษณะของการขับตรง (Direct Drive)

รูปที่ 4 ระบบพิกดั การเคลือ่ นทีเ่ ชิงเส้นตรง

จากรูปที่ 4 Rxyz คือ ระยะทางจากจุดกาเนิดไปยังจุด
(X,Y,Z) ใดๆ, A คือ มุมระหว่าง Rxyz กับระนาบ XY, B
คือ มุมระหว่าง Rxy กับแนวแกน X, Vxyz คือ ความเร็ว
ลัพธ์ของระยะทางจากจุดกาเนิดไปยังจุด (X,Y,Z) ใดๆ
ส่วน Vx, Vy และ Vz คือ ความเร็วในแนวแกน X, Y และ
Z ตามลาดับ จากรูปที่ 4 จะได้ความสัมพันธ์ของสมการ
การเคลื่อนทีด่ งั นี้
(1)
√
t
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
และ
(7)
√
(8)
(9)
(10)

รูปที่ 3 เครือ่ งกัด 3 แกน และการติดตัง้ ชุดกลไกขับเคลือ่ นของแกน
ที่ 4 และ 5 บนโต๊ะงาน x-y

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ชุดสมการของการเคลื่อนที่เชิ งเส้นตรง [1], [2]
การกาหนดทิศทางของการเคลื่อนทีเ่ ชิงเส้นตรง
สาหรับเครื่องกัดจะใช้ระบบพิกดั ฉาก โดยมีแนวแกน X,
Y, Z เป็ นแกนหลัก โดยแกนหลักทัง้ 3 จะต้องตัง้ ฉากซึง่
กันและกัน และมีทศิ ทางตามกฎมือขวา โดยมีจุด O เป็ น
จุดกาเนิด (จุดอ้างอิง) ซึง่ เป็ นจุดตัดของแกนทัง้ 3 โดยมี
พิกดั อยู่ท่ี (X, Y, Z) = (0, 0, 0) ตามมาตรฐานสากล
เครื่องกัดจะกาหนดให้แกน Z อยู่ในทิศทางเดียวกับแกน

2.2 ชุดสมการของการเคลื่อนที่เชิ งเส้นโค้งของ
วงกลม [1], [2]
จากรูปที่ 5 ตัวแปร r คือ รัศมีของวงกลม ตัวแปร 
คือ มุมทีเ่ ปลีย่ นไปตามการเคลื่อนทีข่ องวงกลม สมการที่
(11), (12) แสดงความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่
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ตารางที่ 1. ค่าตัวแปรตามแบบแผนของ D-H เมือ่ อ้างอิงจากรูปที่ 6

(11)
(12)

ai 1

 i 1

i

di

1
2

L1
L2

0º
0º

1
2

0
0

2.4 การหาเวคเตอร์การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ [6]
หลัง จากที่ไ ด้ก าหนดตัว แปรต่ า งๆ ในตาราง D-H
แล้ ว ต่ อ ไปท าการหาค่ า ทรานสฟอร์ ม เมชัน เมตริก ซ์
(Transformation Matrix : T) ซึง่ เป็ นเมทริกซ์ขนาด 4 x
4 ประกอบไปด้วยเมทริกซ์การหมุน และเวคเตอร์การ
เคลื่อนที่โดยการระบุค่าต่างๆ ในตาราง ลงในสมการ
Homogeneous Transformation Matrix ของสมการ
จลนศาสตร์ผนั ตรงตามจานวนชิน้ ส่วน (Link) i

รูปที่ 5 ระบบพิกดั การเคลือ่ นเชิงเส้นโค้งของวงกลม

2.3 การกาหนดตาราง Denavit – Hartenberg [6]
Denavit-Hartenberg Parameters (D-H) เป็ นการ
สร้างตัวแปรเพื่อนามาใช้ในการหาสมการการเคลื่อนที่
ของระบบกลไกโดยมีการกาหนดแนวแกนให้ชไ้ี ปตามทิศ
ทางการเคลื่อนที่ หรืดหมุน ตามกฎมือขวา ซึ่งมีตวั แปร
ทัง้ หมด 4 ตัวได้แก่
1. Link Length ( ai ) คือระยะทางระหว่าง zi ถึง zi-1โดย
พิจารณาตามแกน xi
2. Link Twist (  i ) คือมุมระหว่างแกน zi-1 กับแกน zi
โดยพิจารณาบนแกน xi
3. Link Offset ( d i ) คือระยะทางระหว่าง xi ถึง xi-1 โดย
พิจารณาตามแกน zi
4. Joint Angle (  i ) คือมุมระหว่างแกน xi-1 กับแกน xi
โดยพิจารณาบนแกน zi ดังแสดงในรูปที่ 6

link

Ti

i 1

 sin  i
0
ai 1 
 cos  i
sin  cos 
cos

cos


sin


d
sin  i 1 
i
i

1
i
i

1
i

1

 sin  i sin  i 1 cos  i sin  i 1 cos  i 1 d i cos  i 1 


0
0
0
1



Ti

i 1

 T1 T2 T3 T4 T5
0

1

2

3

4

(13)
(14)

3. การออกแบบโครงสร้างเครือ่ งจักร [1],[2],[5],[7]
งานวิจยั และพัฒนานี้ ได้ดาเนินงานต่อจากโครงการ
[1], [2] โดยโครงสร้างกลไกแขนหมุนของชิ้นงานจะ
หมุนรอบแกน X หรือแกนที่ 4 และหมุนรอบแกน Z หรือ
แกนที่ 5 ของเครื่องกัด โดยการประยุกต์ใช้ระบบการ
วิเคราะห์การเคลื่อนที่ตามแบบแผนของ D-H และเพิม่
ความละเอียดของสเต็ปมอเตอร์ขบั เคลื่อนแกนที่ 4 จาก
1.8 องศาต่อการเคลื่อนที่ 1 สเต็ป ไปเป็ น 0.9 องศาต่อ
การเคลื่อนทีไ่ ป 1 สเต็ป ซึง่ สามารถเพิม่ ความละเอียดได้
เป็ น 2 เท่าจากเดิม และวัสดุทใ่ี ช้ในการสร้างเป็ นพลาสติก
อะคริลคิ ใส ซึ่งมีคุณสมบัติเบา แข็งแรงต่อการกระแทก
และการสั น่ สะเทื อ น และเพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การศึ ก ษา
โครงสร้างภายในได้ง่าย ดังแสดงในรูปที่ 7, 8 และ 9

รูปที่ 6 การกาหนดกรอบพิกดั และตัวแปรต่างๆ ของ D-H

รูปที่ 7 ชุดขับเคลือ่ นแกนที่ 4 ทีท่ าการติดตัง้ กับเครือ่ งกัด 3 แกน
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Link เป็ นของแกนที่ 4, 5 และ Link ที่ 3 เป็ นของชิน้ งาน
ซึง่ นามาเขียน ดังแสดงในรูปที่ 11 และตารางที่ 2 โดยมี
ค่าของตัวแปรต่างๆ ดังนี้

รูปที่ 8 ชุดขับเคลือ่ นของแกนที่ 4 และ 5

รูปที่ 11 การสร้างแบบจาลองเพือ่ กาหนดค่าตัวแปรในตาราง D-H
ตารางที่ 2 การกาหนดค่าตัวแปรลงในตาราง D-H
Link
dz
Dx
θi
รูปที่ 9 ส่วนประกอบของโครงสร้างเครือ่ งกัด 5 แกน

จากนัน้ จึงทาการเชื่อมต่ อ สเตปมอเตอร์เข้ากับ อุปกรณ์
ขับเคลื่อนทางไฟฟ้า (Stepper Motor Driver) และ
คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทางานโดยใช้โปรแกรม
LabVIEW ดังแสดงในรูปที่ 10

ai

1

0

0

66.81

ax1

2

0

66.44

0

0

3

θ2

O2

N3

0

และจะได้ชุดตัวแปรของสมการจลนศาสตร์แบบผันตรง
ของกลไกการเคลื่อนทีใ่ นระบบพิกดั (x, y, z) ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 ชุดตัวแปรของสมการจลนศาสตร์แบบผันตรง

3.2 การเขียนโปรแกรม LabVIEW
ในการเขียนโปรแกรมให้สามารถควบคุมการทางาน
ของเครื่องกัด ให้ทางานได้นัน้ จะมีส่วนประกอบหลักใน
การเขียนทัง้ หมด 3 ขัน้ ตอน ดังรูปที่ 13

รูปที่ 10 ระบบควบคุมเครือ่ งกัด 5 แกน

รูปที่ 13 องค์ประกอบของโปรแกรมควบคุมเครือ่ งกัด 5 แกน

3.1 การใช้โปรแกรม Mathematica ช่วยหาสมการ
สาหรับการเคลื่อนที่ ตามแบบแผนของ D-H
จากการศึกษาหลักการของ D–H พบว่าระบบกลไก
ของแกนที่ 4 และ 5 นี้จะมีทงั ้ สิน้ จานวน 3 Link โดย 2

การออกแบบหน้าจอสื่อสารกับผู้ใช้งาน (Front Panel)
ของโปรแกรม LabVIEW ดังแสดงในรูปที่ 14 และมี
ส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ 1) ตารางค่าความสูงและรัศมี
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ของชิน้ งาน 2) จุดเริม่ ต้นของดอกกัดทีอ่ า้ งอิงจากจุดแรก
ของชิน้ งาน 3) ความเร็วของการเคลื่อนที่ของแต่ละแกน
และ 4) ไฟแสดงสัญญาณในการเคลื่อนทีข่ องแต่ละแกน

ครัง้ ด้วยความเร็วคงทีส่ งู สุดเท่าทีร่ ะบบจะสามารถทาได้
คือค่าความถีข่ องสัญญาณพัลส์รวม10 kHz จากโปรแกรม
LabVIEW สังสั
่ ญญาณพัลส์ (Pulse) แล้วทาการวัดระยะ
ด้วยเวอร์เนียคาลิเปอร์
โดยเก็บข้อมูลเพื่อทาการหา
ค่าเฉลีย่ ของเปอร์เซนต์ความผิดพลาดจริง
(Average
True Percent Error) โดยตัวอย่างของผลการทดสอบดัง
แสดงในตารางที่ 3 สาหรับตัวอย่างของการกัดชิน้ งาน
วัสดุโฟม
ด้วยชุดคาสังการเคลื
่
่อนทีใ่ นระบบพิกดั
ทรงกระบอก (Cylindrical Coordinate Algorithm)
แบบต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 15 และ 16 ซึง่ เป็ นการ
แสดงถึงสมรรถนะของโปรแกรมควบคุมการทางานของ
เครื่องกัด 5 แกน

รูปที่ 14 การออกแบบหน้าจอสือ่ สารกับผูใ้ ช้งาน
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบการเคลือ่ นทีข่ องแต่ละแนวแกน
ค่าเฉลีย่ ของ
รูปแบบการทดสอบ
เปอร์เซนต์ความ
ผิดพลาดจริง
การเคลือ่ นทีใ่ นแนวแกน X
1.05
ระยะทาง 10 mm
การเคลือ่ นทีใ่ นแนวแกน Y
0.75
ระยะทาง 10 mm
เคลือ่ นทีใ่ นแนวแกน Z
1.05
ระยะทาง 10 mm
การเคลือ่ นทีพ่ ร้อมกัน 2 แนวแกน
คือ X และ Y โดยเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม
1.95
จัตุรสั เส้นรอบวง 40 mm
การเคลือ่ นทีพ่ ร้อมกัน 3 แนวแกน
X,Y,Z โดย X=10 mm Y=10 mm
0.36
และ Z=10 mm วัดเป็นเวคเตอร์ลพั ธ์
การทดลองหมุนแกน Z โดยใช้
0.8
โปรแกรมสังหมุ
่ นเป็นมุม 360 องศา
การทดลองการหมุนมุมรอบแกน x
0.8
โดยใช้โปรแกรมสังหมุ
่ นเป็นมุม 90
องศา

รูปที่ 15 ตัวอย่างชิน้ งานในโปรแกรม SolidWORK กับตาราง
ข้อมูลความสูงและรัศมี ในโปรแกรม LabVIEW

รูปที่ 16 การกัดชิน้ งานรูปร่างนาฬิกาทราย

4. ผลการทดลอง
การทดสอบความแม่นยา (Accuracy) และความแม่น
ตรง (Precision) ของการเคลื่อนทีเ่ ชิงเส้นตรง จะแบ่งเป็ น
การทดสอบการเคลื่อนทีท่ ลี ะ 1 แนวแกน ทีละ 2
แนวแกนพร้อมกัน และทีละ 3 แนวแกนพร้อมกัน จานวน
10 ครัง้ และวัดความคลาดเคลือ่ นของแกนที่ 4 และ 5
โดยให้เคลื่อนทีไ่ ป-กลับ ในตาแหน่งเดิม เป็ นจานวน 10

5. สรุป
การพัฒนาโปรแกรม LabVIEW สาหรับควบคุ ม
เครื่องกัด 5 แกน โดยใช้กระบวนการคานวณแบบระบบ
พิกดั ทรงกระบอก สามารถทดสอบการทางานได้อย่างน่ า
พอใจ โดยมีค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดจริง
ของการทดสอบการเคลื่อนทีน่ ้อยกว่า 0.966% ซึง่ จะเป็ น
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รากฐานของการวิจยั และพัฒนาเครื่องจักรกล CNC ให้มี
สมรรถนะตอบรับกับการทางานทีซ่ บั ซ้อนสูงขึน้ ในอนาคต
เช่นการพัฒนาเป็ นเครื่องกัด 5 แกน ให้สามารถรองรับ
ระบบ G-code และ CAD/CAM เป็ นต้น

Axis Milling Machine. ME230 Final Project.
Fall 1998, University of California at Berkeley
Mechanical Engineering.
[8] Dehong Huo, Kai Cheng, Frank Wardle
Design of a 5-Axis Ultraprecision Micro Milling
Machine–UltraMill: Part 1: Holistic Design
Approach, Design Considerations, and
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Advanced Manufacturing Technology April 2010,
Volume 47, Issue 9-12, pp 867-877
[9] M. Munlin, S.S. Makhanov, E.L.J. Bohez.
Optimization of rotations of a five-axis milling
Machine near stationary points. Computer-Aided
Design 36 (2004) 1117–1128.
[10] http://www.mscsoftware.com/
[11] http://www.wolfram.com/mathematica/
[12] http://www.ni.com/labview/
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การพัฒนากระบวนการตัดข้าวเกรียบปลาสดโดยเครื่องตัดข้าวเกรียบปลาสด
แบบกึ่งอัตโนมัติ
Development of Semi-Automatic Cutting Fresh Fish-Cracker Machine
ซูไฮดี สนิ* ยงยุทธ ดุลยกุล มาหามะสูไฮมี มะแซ
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
อ.เมือง จ.สงขลา 90000 E-mail: zuhaidee.s@hotmail.com*
Suhaidee Sani*, Yongyuth Dunyakul, Mahamasuhaimee Masea
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology
Srivijaya, Muang, Songkhla 90000, E-mail: zuhaidee.s@hotmail.com*
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนากระบวนการตัดข้าวเกรียบปลาสดรูปแบบแท่ง แบบกึง่ อัตโนมัติ
เพื่อลดเวลากระบวนการตัดข้าวเกรียบปลาสดรูปแบบแท่ง โดยธรรมชาติของข้าวเกรียบปลาสดนัน้ จะมีคุณลักษณะ
เหนียวส่งผลให้คนงานทางานใช้เวลานาน ดังนัน้ เพื่อเป็ นการประยุกต์นาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิม่ ปริมาณการ
ผลิตโดยการออกแบบมีองค์ประกอบ คือ 1) กระบอกสูบชนิดทางเดียว 2) ชุดมีดตัดเฉือนวัตถุดบิ และ 3) ระบบ
ควบคุมด้วยระบบ PLC โดยสามารถผลิตชิน้ งาน 3 ขนาด คือ 5x5 มม , 8x8 มม. และ 10x10 มม. ตามลาดับ และ
ความยาว 50 มม จากผลการทดลองได้กาหนดปจั จัยการทดลองของแรงดันลมขนาด 3, 5 และ 7 PSI เพื่อ
เปรียบเทียบการทางานด้วยวิธเี ดิม จากผลการทดลองพบว่าการตัด ด้วยเครื่องสามารถเพิม่ ปริมาณการผลิตได้
18.87 กก./ชม. ส่วนวิธเี ดิมได้ 3.86 กก./ชม. คิดเป็ นประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ 4.5 เท่าของวิธเี ดิม
คาหลัก การพัฒนา เครื่องตัด ข้าวเกรียบปลาสด กึง่ อัตโนมัติ
Abstract
The objective of this research was to design and develop the cutting process of the fish crackers stick
patterns on semi-automatic. For reducing times of cutting process on fish crackers stick. In general, the
fresh fish crackers were sticky therefore, the workers took long times. Then, the technology was applying
for increasing quantity of processing by design the elements: 1) Cylinder Type Single 2) cutlery, cutting
materials, and 3) control system with PLC system can produce 3 sizes. 5x5 mm, 8x8 mm. and 10x10
mm. respectively, and a length of 50 mm. This experiment was determined the three factors of pressure:
3, 5, and 7 PSI compared with the old method. The result showed that Cut Fresh Fish-Cracker Machine
on Semi-Automatic could be increasing the production quantity, it was 18.87 kg/hr as compared with the
old method was 3.86 kg/hr, which was increased 4.5 times.
Keywords: Development, Cutting Machine, Fresh Fish-Cracker, Semi-Automatic
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1. บทนา
เนื่องด้วยสถานการณ์ ทางธุรกิจในปจั จุบนั ที่มีการ
แข่งขันทางธุรกิจสูงนัน้ สินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล
(OTOP) เป็ นกลุ่มทีก่ าลังเผชิญปญั หาวิกฤตทางเศรษฐกิจ
เช่นกัน อีกทัง้ ปี พ.ศ. 2558 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean
Economic Community) มีความเชื่อมโยง ทัง้ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม [1] การพัฒนาและผลิต
อย่างแพร่หลาย ข้าวเกรียบปลาสดทอดก็เป็ นอาหารชนิด
หนึ่ ง ที่ไ ด้ร ับ ความนิ ย มอย่ างแพร่ ห ลายในพื้น ที่จ ัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ ลัก ษณะทางกายภาพของผลิต ภัณ ฑ์
เป็ นลักษณะกรอบนอก นุ่ มใน แต่เนื่องจากการเลือกของ
ผู้บ ริโ ภคในป จั จุ บ ัน นี้ มีท างเลือ กค่ อ นข้า งมาก ท าให้
กระบวนการผลิตเองจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบ
ปลาสดที่เหมาะสมทางด้านโภชการสาหรับผู้บริ โภคทุก
วัย เพราะมีปลาสด แป้งมัน และแป้งสาคู เป็ นส่วนผสม
หลักในกระบวนการผลิต

ตารางที่ 1 ส่วนผสมของข้าวเกรียบ [3]

วัตถุดิบ
ส่วนผสม(%)
แป้งมันสาปะหลัง
50
เนื้อปลาสด
50
เกลือ
2.5
พริกไทย
1.7
กระเทียม
2.5
น้า
15-20
2.1 กระบวนการผลิ ตข้าวเกรียบ
ข้าวเกรียบปลาสดเป็ นผลิตภัณฑ์ท่อี าศัยหลักการ
โดยท าให้ แ ป้ งเกิด เจลาติไ นเซชัน ซึ่ง ประกอบส่ ว นที่
สาคัญคือแป้งและน้ า การผลิตข้าวเกรียบปลาทาได้โดย
การผสมแป้งกับเนื้อปลาบด น้ าและเครื่องปรุงแต่ง นวด
ผสมจนเป็ นเนื้ อ เดี ย วกั น เขาเรี ย กว่ า โดข้ า วเกรี ย บ
(Cracker dough) หลัง จากนัน้ น าไปขึ้นรูป เป็ น รูป
ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ 5-10
เซนติเมตร ทาให้สุกโดยความร้อ นด้วยวิธีการต้ม ที่
อุณหภูมิ 92 องศาเซลเซียส แล้วทาให้เย็นตัวลง

(ก)

รูปที่ 1 เครื่องมือช่วยในการผลิตวิธเี ดิม
2. ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้าวเกรียบ (Cracker) จะมีส่วนผสมหลัก คือ แป้ง
และโปรตีน จากเนื้อปลาสด แป้งข้าวจ้าว แป้งสาลี และ
แป้งมันสาปะหลัง ในกระบวนการผลิต โดยนาปลาสดมา
ตัด หัว ตัด หางล้ า งให้ ส ะอาด แล้ ว น าเข้ า เครื่อ งบดให้
ละเอียด เติมส่วนผสม [2] ซึง่ มีส่วนผสมของแป้งมัน แป้ง
สาคู และเกลือ นวดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันเป็ นเนื้อ
ั ้ นแท่งทรงกลมขนาด เส้นผ่าน
เดียวกัน เสร็จแล้วจึงปนเป็
ศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ความยาว 300 มิลลิเมตร และ
นามาต้มในน้ าเดือดจนสุก โดยมีส่วนผสมของข้าวเกรียบ
ปลาสูตรทัวไปดั
่ งนี้

(ข)
รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรียบปลาสดหลังแปรรูป
(ก) วัตถุกอ่ นการแปรรูป
(ข) วัตถุดบิ หลังจากการแปรรูป
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ป จั จุบ นั เทคโนโลยีก ารผลิต มีค วามสาคัญ มาก
จากกระบวนการผลิตนัน้ ในการออกแบบและสร้างเครื่อง
หันข้
่ าวเกรียบปลาสดข้าวเกรียบปลาสดชนิดแท่งโดยใช้
แรงงานคนนัน้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาด
การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์จงึ สิง่ สาคัญ โดยเบือ้ งต้นได้
นา ความรูก้ รรมวิธกี ารอัดขึน้ รูป ความรูด้ า้ นการควบคุม
PLC ความรูด้ า้ นการส่งถ่ายกาลังด้วยลม ตลอดจนความรู้
ด้ า นการออกแบบชิ้ น ส่ ว น เพื่ อ ที่ ใ ห้ ท ราบพั ฒ นา
กระบวนการแปรรูปข้าวเกรียบปลาสด
จากการสรุป ความส าคัญ ของป ญั หาจะเห็น ได้
ผู้ผลิตใช้แรงในการตัด ออกเป็ นชิ้น ๆ ใช้กาลังงานมาก
อีกทัง้ ความไม่เ ป็ นมาตรฐานเดียวกันของกระบวนการ
ผลิต เช่น มีข นาดของผลิตภัณฑ์ไ ม่เท่า กัน ระยะเวลา
ในการผลิตไม่เท่ากัน เป็ นต้น
2.2 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ธีรพงศ์ ผลโพธิ ์ [4] ได้ออกแบบและสร้างหันตะไคร้
่
แบบสไลด์ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ สร้ า งเครื่อ งต้ น แบบที่
สามารถผลิตตะไคร้ทม่ี ลี กั ษณะตามต้องการคือมีลกั ษณะ
ยาวตามแนวลาต้นประมาณ 3 ถึง 6 เซนติเมตร ชุดใบมีด
ประกอบด้วยจานยึดใบมีดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15
เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร ติดใบมีดจานวน 3 ใบ ใช้
มอเตอร์ข นาด 1/3 แรงม้า จานจับ ใบมีด หมุ น ด้ว ย
ความเร็วรอบ 240 รอบต่อนาที และช่องป้อนตะไคร้มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ขณะป้อนต้อง
ทาการหมุนต้นตะไคร้ทศิ ทางทวนเข็มนาฬิกาไปด้วย ผล
การทดลองเครื่องสามารถทางาน ได้ผลผลิตออกมาได้
ตามที่ต้ อ งการไม่ แ ตกต่ า งจากที่ท าด้ ว ยมือ จากการ
ทดสอบเพื่อหาอัตราการหันตะไคร้
่
ต่อชัวโมงพบว่
่
ามีอตั รา
เฉลี่ยเป็ น 7.64 กิโลกรัมต่ อชัวโมง
่
จะเห็นได้ว่าเครื่อง
ผลิตได้มากกว่าคน ส่วนประกอบของเครื่องมีโครงสร้าง
รับน้ าหนัก ช่องป้อนตะไคร้ ชุดส่งกาลัง และชุดจานขับ
ใบมีด
อเนก สมเคราะห์ [5] ได้สร้างเครื่องหันต้
่ นกล้วย
โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะสร้างเครื่องหันต้
่ นกล้วยให้เป็ นชิน้
เล็ก ๆ เพื่อน าไปแปรรูปเพื่อให้เกิด มูลค่ ามากขึ้น เช่ น
กระดาษใยกล้ว ย อาหารสัต ว์ ปุ๋ ยหมัก เป็ น ต้น ซึ่ง ได้
ออกแบบเครื่องหันต้
่ นกล้วยออกเป็ นสองแบบ คือ แบบ
ใบมีดตามแนวแกนเพลา และใบมีดตามแนวรัศมี จากการ
ทดสอบพบว่าแบบแรกเส้นใยจะพอกที่คมตั ดของใบมีด

ทาให้ไม่สามารถตัดได้ แบบที่สองหันได้
่ ดีไม่มีใยกล้วย
พอกใบมีดและสามารถควบคุมความหนาของเศษตัดได้
สรุ ป ได้ ว่ า เครื่ อ งหั น่ ต้ น กล้ ว ยที่ มี ใ บมี ด ในแนวรั ศ มี
สามารถทางานทาเป็ นเครื่องต้นแบบในการผลิตได้
ณัฐพล กล้าไพรี และคณะ [6] ได้ทาการวิจยั เรื่อง
ใบมีดตัดทีเ่ หมาะสมในเครื่องหันแว่
่ นสับปะรดแบบใบมีด
หมุนในแนวนอน วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงใบมีดตัดให้
สามารถหั น่ แว่ น สั บ ปะรดได้ ส มรรถนะที่ ดี ข้ึ น ผล
การศึกษาพบว่าใบมีดตัดแบบมุมเฉียงซึง่ ทามุม 10 องศา
กับแนวระดับ โดยทีใ่ บมีดกว้าง 50 มิลลิเมตร และหนา 2
มิลลิเ มตร มีระยะการโก่ง ตัวที่ป ลายใบมีดใกล้เคียงกับ
ใบมีดกว้าง 60 มิลลิเมตร หนา 2 และ 3 มิลลิเมตร ดังนัน้
จึงเลือกใช้ใบมีดกว้าง 50 มิลลิเมตร และหนา 2 มิลลิเมตร
การทดสอบสมรรถนะเครื่องหันแว่
่ นสับปะรดติดใบมีดที่
ออกแบบใหม่ชใ้ี ห้เห็นว่าความเร็วใบมีดตัดทีเ่ หมาะสมมี
ค่า 60 รอบต่อนาที ให้เปอร์เซ็นต์ชน้ิ สับปะรดเกรด A สูง
ทีส่ ุดกว่าร้อยละ 80 และมีความสามารถในการหันชิ
่ น้ สูง
กว่า 900 กิโลกรัมต่อชัวโมง
่
เมธี ศรีประเสริฐทรัพย์ และธนา ชังจี
่ น [7] ได้
ทาการพัฒนาเครื่องซอยหมากได้สร้างเครื่องซอยหมากนี้
ใช้มอเตอร์กระแสสลับขนาด 190 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์
เป็ นต้นกาลัง โดยแยกการทางานออกเป็ น 2 ระบบ คือ
ระบบป้ อนหมาก และระบบตัด เฉื อ น การท างานของ
เครื่องคือการนาหมากสดมาทาการปอกเปลือก ใส่ลงใน
ถังไปสู่ชุดป้อน โดยที่ชุดป้อนหมากจะนาเอาหมากเข้าสู่
ชุด ตัด เฉือ นครัง้ ที่ 1 ผลต่ อ ช่อ ง มีท งั ้ หมด 3 ช่ อ ง
หลังจากหมากตกลงไปในชุดตัดเฉือนแล้ว ชุดดันหมาก
ซึง่ รับกาลังจากเพลาลูกเบีย้ ว ทาการดันผลหมากให้ผ่าน
ชุ ด ใบมีด ลัก ษณะขัน้ บัน ไดจ านวน 5 ชัน้ จากผลการ
ทดลองและใช้ ง านจริง ปรากฏว่ า เครื่อ งซอยหมาก
สามารถใช้ได้จริงตามปริมาณที่กาหนดไว้ โดยได้แผ่น
หมากมีความหนา 5 มิลลิเมตร เท่ากันทุก ๆ แผ่ น และ
ปริมาณการผลิตประมาณ 14 ผลต่อนาที
3. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
3.1 การออกแบบเครือ่ ง
การออกแบบมีแนวคิดการออกแบบที่ไม่ซบั ซ้อน
โดยใช้ ท าการท าโครงสร้ า งจากเหล็ก กล้า ไร้ส นิ ม ซึ่ง
โครงสร้ า งของเครื่ อ งมี ข นาดความ กว้ า งxยาวxสู ง
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(600x800x1400 มม) โดยมีเครื่องตัดข้าวเกรียบปลาสด
ให้เป็ นไปตามขัน้ ตอนการดาเนินงานดังนี้ โดยจะมีหน้าที่
ของเครื่องอยู่ 4 ส่วน คือ 1) เคลื่อนทีน่ า 2) ตัดตามขนาด
3) ดันชิน้ งาน และ 4) กดอัดชิน้ งาน

ช่วงชักกระบอก และ N คือจานวนครัง้

รูปที่ 4 แนวคิดการออกแบบเครือ่ ง

3.3 เครือ่ งตัดข้าวเกรียบปลาสดแบบกึ่งอัตโนมัติ
หลังจากการออกแบบได้ดาเนินการสร้างเครื่องตัด
ข้าวเกรียบปลาสดแบบกึ่งอัตโนมัติและประกอบอุปกรณ์
ต่าง ๆ ดังรูปที่ 5 ดังนี้

รูปที่ 3 กระบวนการทางานของเครือ่ ง

ข

ด ยข

ย

ย

สด

ส ยพ

ด

ตด

สด

ย

ส ยพ

สู่ ดตด

ตดให ดข ด 60-80

ผ ช้

ต

สู่ ชด ด ่

ด ่

ต

ส

รูปที่ 5 เครือ่ งตัดข้าวเกรียบปลาสดแบบกึง่ อัตโนมัติ

ส้ สด

รูปที่ 4 แผนภูมกิ ระบวนการทางานของเครือ่ ง

4. ผลการวิจยั
จากผลการทดลองเครื่ อ งตั ด ข้ า วเรี ย บปลาสด
รูปแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อเป็ นการประเมินประสิทธิภาพ
ของเครื่องเป็ นการเปรียบเทียบเวลาการทางานระหว่าง
คนงานกับเครื่องตัด
4.1 เปรียบเทียบเวลาระหว่างคนกับเครือ่ ง
การวัดผลการดาเนินงาน เป็ นการเปรียบเทียบการ
ตัดข้าวเกรียบปลาสด ประกอบด้วย 3 ขนาด คือ ขนาด
5  5 มม. 8  8 มม. และ 10  10 มม. ยาว 100 มม.และ

3.2 โครงสร้างของเครือ่ ง
การคานวณอัตราสิน้ เปลืองลมอัดจากสมการดังนี้
Qo 

( A1  A2)  L  ( P  1.033)  N
1.033

(1)

โดยที่ A1 คือ พท.หน้าตัดหัวลูกสูบ A2 คือ พท.หน้าตัด
หัวลูกสูบ L คือช่วงชักกระบอก P คือความดันก่อนเข้า
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4.1 เปรียบเที ยบผลการทดลองของเวลาระหว่างคน
กับเครือ่ ง
หลังจากทีไ่ ด้ทาการทดลองจึงนาผลการทดลองมา
เปรียบเทียบเวลาการทางานของคนกับเครื่อง ดังแสดงรูป
ที่ 4-6

ใช้ขนาดแรงดันลม 3 ระดับ คือ 3 PSI , 5 PSI และ 7
PSI โดยกาหนดขนาดชิ้นงานของการทดลองแต่ครัง้ มี
น้ าหนัก 250 กรัม/ชิน้ จะได้ผลการทดลองดังตาราง 2-5
ดังนี้
ตาราง 2 ผลการทดลองการตัดเป็นแท่งสีเ่ หลีย่ มด้วยแรงงานคน

ทดลอง
ครัง้ ที่
1
2
3
4
5

5x5
182
186
190
179
195

เวลาตัด (วินาที)
8x8
188
190
185
195
180

10x10
192
184
188
178
193

ตาราง 3 ผลการทดลองการตัดข้าวเกรียบปลาสดด้วยเครื่องตัด
ข้าวเกรียบปลาสด ทีแ่ รงดันลม 3 Psi เวลาแช่ 4 ชัวโมง
่

ทดลอง
ครัง้ ที่
1
2
3
4
5

5x5
55
53
49
46
52

เวลาตัด (วินาที)
8x8
52
48
47
51
55

รูปที่ 5 เปรียบเทียบเวลาของขนาดชิน้ งาน 5x5 มม.

10x10
48
53
50
47
52

ตาราง 4 ผลการทดลองการตัดข้าวเกรียบปลาสดด้วยเครื่องตัด
ข้าวเกรียบปลาสด ทีแ่ รงดันลม 5 Psi เวลาแช่ 4 ชัวโมง
่

ทดลอง
ครัง้ ที่
1
2
3
4
5

5x5
45
43
46
42
45

เวลาตัด (วินาที)
8x8
44
46
43
45
41

รูปที่ 6 เปรียบเทียบเวลาของขนาดชิน้ งาน 8x8 มม.

10x10
43
44
42
45
42

ตาราง 5 ผลการทดลองการตัดข้าวเกรียบปลาสดด้วยเครื่องตัด
ข้าวเกรียบปลาสด ทีแ่ รงดันลม 7 Psi เวลาแช่ 4 ชัวโมง
่

ทดลอง
ครัง้ ที่
1
2
3
4
5

5x5
39
40
41
38
39

เวลาตัด (วินาที)
8x8
38
41
37
39
36

รูปที่ 7 เปรียบเทียบเวลาของขนาดชิน้ งาน 10x10 มม.

10x10
37
38
40
38
37

5. สรุปผลการวิ จยั
จากผลการทดลองความดันของลมทีใ่ ช้สาหรับการตัด
ข้าวเกรียบปลาสดใช้ลมอยู่ท่ี 3 Psi, 5 Psi, 7 Psi ซึง่
ขนาดของลมจะไม่มผี ลต่อการตัดข้าวเกรียบปลาสด ลม
ทุ ก ขนาดสามารถตัด ข้า วเกรีย บปลาสดได้ค่ อ นข้า งดี
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ลักษณะของการตัดข้าวเกรียบปลาสดแต่ละครัง้ ระหว่าง
คนงานกับเครื่อง จากผลการทดลองพบว่า การตัด ด้ว ย
เครื่องสามารถเพิม่ ปริมาณการผลิตได้ 18.87 กก./ชม.
ส่วนวิธเี ดิมได้ 3.86 กก./ชม. คิดเป็ นประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
4.5 เท่าของวิธเี ดิมส่งผลให้สามารถทาการตัดข้าวเกรียบ
ปลาสดได้เร็วกว่าแรงงานคน
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[8] Fluid Power Technical Manual Pneumatics.
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ใบมี ด หมุ น ในแนวนอน.เชี ย งใหม่ :ภาควิ ช า
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การปรับปรุงกระบวนการบรรจุสารแอมโมเนี ยโดยโปรแกรมการจาลอง
สถานการณ์ กรณี ศึกษาโรงงานแอมโมเนี ย
Process improvement in Ammonia Filling Process by Plant Simulation
Program Case Study Ammonia Plant
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการบรรจุสารแอมโมเนีย โดยการใช้โปรแกรมการจาลองสถานการณ์
(Plant simulation) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ โดยเริม่ จากการศึกษากระบวนการบรรจุสารแอมโมเนีย จากนัน้ ทา
การจับเวลานาเอาข้อมูลของแต่ละสถานีงาน มาทาการจาลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมการจาลองสถานการณ์
(Plant simulation) จากนัน้ ทาการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อทาการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้โปรแกรมการ
จาลองสถานการณ์ (Plant simulation) ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากก่อนการปรับปรุงคือในกระบวนการบรรจุแอมโมเนียใช้
พนักงานทางาน 5 คน Takt time 21.59 วินาที/ถัง หลังการปรับปรุงกระบวนการบรรจุแอมโมเนียใช้พนักงานใน
การทางาน 3 คน จังหวะTakt time 15 วินาที/ถัง
คาหลัก การบรรจุแอมโมเนีย, โปรแกรมการจาลองสถานการณ์
Abstract
The purpose of this research is improvement contain ammonia filling by using plant simulation program
for analysis ammonia filling process and simulation process. First we study process ammonia filling after
that we timer each workstation and collect information, create in plant simulation for simulation ammonia
filling process before improvement after that we analyze bottleneck process and improve process by
plant simulation program. Before improving we used 5 staffs for operation and takt time 21.59
second/tank but after improving the process used 3 staffs and takt time 15 second/tank
Keywords: Ammonia Filling, Simulation Program
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1. บทนา
โรงงานกรณี ศึ ก ษาในการท าวิ จ ั ย คื อ โรงงาน
แอมโมเนีย กระบวนการทีท่ าการศึกษาเพื่อการปรับปรุง
ประสิท ธิภ าพในการผลิต คื อ กระบวนการบรรจุ ส าร
แอมโมเนีย จากการศึกษาข้อมูลกระบวนการบรรจุสาร
แอมโมเนีย Takt time อยู่ท่ี 21.59 วินาที/ถัง มีพนักงาน
ทางาน 5 คน การทางานจะเริม่ ทางานก็ต่อเมื่อลูกค้า
มารอทีห่ น้างาน
หลังจากผูว้ จิ ยั ได้เข้าไปศึกษากระบวนการบรรจุสาร
แอมโมเนียทีโ่ รงงานกรณีศกึ ษา พบว่าแต่ละกระบวนการ
ย่อยค่อนข้างหลายขัน้ ตอนและใช้เวลาในการทางานมาก
เกินไปและพนักงานในการทางานมากเกินความจาเป็ น
ผู้วิจ ัย จึง มีแ นวคิด จะลดเวลาในกระบวนการบรรจุ สาร
แอมโมเนียและลดพนักงานในกระบวนการ โดยทาการ
จาลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรม Plant Simulation ทา
การจ าลองสถานการณ์ ส ถานะป จั จุ บ ัน และจ าลอง
สถานการณ์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการบรรจุ ส าร
แอมโมเนีย

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนเตรียมถังเปล่า

2).
พนักงาน B

ขัน้ ตอนวางถัง เปล่ า ในจุด ที่ทาการเติม สารแอมโมเนี ย :
นาถังเปล่ามาวางไว้ทจ่ี ุดชังน
่ ้ า หนัก ใช้เวลาทางาน 3.38

วินาที/ถัง

รูปที่ 3 ขัน้ ตอนวางถังเปล่าในจุดทีท่ าการเติมสารแอมโมเนีย

2. วิ ธีดาเนิ นงานวิจยั
2.1 ศึกษาขัน้ ตอนการบรรจุสารแอมโมเนี ย
กระบวนการบรรจุ ส ารแอมโมเนี ย สามารถแบ่ ง
กระบวนย่อยออกได้ 7 ขัน้ ตอน (เวลาทางานนามาจาก
การจับเวลาในแต่ละขัน้ ตอน 10 ครัง้ และนามาเฉลีย่ เป็ น
เวลาทางาน)
1). ขัน้ ตอนการเตรียมถังเปล่า: พนักงาน A เคลื่อนย้ายถังเปล่า
ทีจ่ ะนาไปบรรจุสารแอมโมเนียครัง้ ละ 10 ถัง ไปสถานีงานบรรจุสาร
แอมโมเนีย ใช้เวลาทางาน 10.64 วินาที มีระยะทางในการเดิน 18.64

3).ขัน้ ตอนการเติมสารแอมโมเนีย: พนักงาน C นา
สายโหลดสารแอมโมเนียใส่ทป่ี ากถังบรรจุสารแอมโมเนีย
และเปิ ดวาล์วเพื่อเติมสารแอมโมเนียลงในถังเปล่าจนได้
น้าหนักทีต่ งั ้ ไว้ ใช้เวลาทางาน 21.59 วินาที/ ถัง

เมตร

รูปที่ 4 ขัน้ ตอนเติมสารแอมโมเนีย

4). ขัน้ ตอนปิ ดฝาพลาสติก: พนักงาน B นาฝา
พลาสติกสีขาวปิ ดทีป่ ากถังทีบ่ รรจุสารแอมโมเนีย และส่ง
ถังที่บรรจุสารแอมโมเนียให้พนักงาน D ใช้เวลาทางาน
4.02 วินาที/ถัง

รูปที่ 1 ถังเปล่าบรรจุสารแอมโมเนีย
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รูปที่ 5 ขัน้ ตอนปิดฝาพลาสติก
รูปที่ 8 ขัน้ ตอนการจัดเรียงถัง

5). ขัน้ ตอนปิ ดฝาสีแดง: พนักงาน D นาฝาเกลียวสี
แดงมาปิ ดที่ปากถังบรรจุสารแอมโมเนีย ใช้เวลาทางาน
5.72 วินาที/ถัง

ตารางที่ 1 ตารางแสดงเวลาการทางานของแต่ละขันตอน
้
เวลา
ขัน้ ตอน
(วิ นาที )
1. เตรียมถังเปล่า
10.64
2. วางถังเปล่าในจุดทีท่ าการเติมสาร
แอมโมเนีย
3.83
3. เติมสารแอมโมเนีย
21.59
4. ปิดฝาพลาสติก
4.02
5. ปิดฝาสีแดง
5.72
6. เคลือ่ นย้ายถังไปจุดขึน้ สินค้า
5.56
7. จัดเรียงถัง
1.98

รูปที่ 6 ขัน้ ตอนปิดฝาสีแดง

จากข้อมูลตารางที่ 1 พบว่าจุดทีเ่ ป็ นคอขวดจะอยู่ใน
ขัน้ ตอนบรรจุบรรจุสารแอมโมเนียใส่ถัง ใช้เวลาทางาน
21.59 วิน าที/ชิ้น ซึ่ง กระบวนการท างานป จั จุ บ ัน ใช้
พนักงานทางาน 5 คน

6). ขัน้ ตอนเคลื่อนย้ายถังไปจุดขึน้ สินค้า: พนักงาน
D ผลักถังไปกับพื้น เพื่อเคลื่อนถังไปที่จุดขึน้ สินค้า ใช้
เวลาทางาน 5.56 วินาที/ถัง

2.2 จาลองสถานการณ์ สถานะปั จจุบนั โดยโปรแกรม
Plant Simulation
ท าการจ าลองสถานการณ์ ส ถานะป จั จุ บ ัน โดยใช้ ข้ อ มู ล จาก
การศึกษาขัน้ ตอนการบรรจุสารแอมโมเนีย โดยในแต่ละขัน้ ตอนการใช้
เวลาในการทางานตามตารางที่ 1 ตารางแสดงเวลาการทางานของแต่ละ
ขัน้ ตอน และกาหนดเวลาทางานวันละ 4 ชม.

รูปที่ 7 ขัน้ ตอนเคลือ่ นย้ายถังไปจุดขึน้ สินค้า

7). ขัน้ ตอนจัดเรียงถัง: พนักงาน E จัดเรียงถังบรรจุ
สารแอมโมเนียเพื่อเตรียมขึน้ สินค้า เวลาทางาน 1.98
วินาที/ถัง
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รูปที่ 13 แสดงผลการ Run Simulation สถานะปจั จุบนั
(ความสามารถในการผลิตในช่วงเวลา 4 ชม.)

ผลการจาลองจาลองสถานการณ์สถานะปจั จุบนั โดย
โปรแกรม Plant Simulation ดังนี้
1). ความสามารถในการผลิต ในเวลา 4 ชม. เท่ากับ 661 ถัง
2). Take time ในการผลิตอยู่ท่ี 21.59 วินาที/ถัง ซึ่ง

รูปที่ 9 กาหนด EventController ให้มกี ารทางาน 4 ชม ต่อวัน

ตัวกาหนดจังหวะการผลิตอยู่ทก่ี ระบวนการบรรจุแอมโมเนียใส่ถงั เพราะ
ใช้เวลาในการทางานมากทีส่ ุด
3). ใช้พนักงานในการผลิต 5 คน

2.3 วิ เคราะห์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการบรรจุ
แอมโมเนี ย
ก่ อ นท าการจ าลองสถานการณ์ เ พื่อ การปรับ ปรุ ง
กระบวนการบรรจุ สารแอมโมเนี ย โดยโปรแกรม Plant
Simulation ผูว้ จิ ยั มีการระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนบรรจุแอมโมเนีย โดยสรุปเป็ นข้อดังนี้
1). ใช้สายพานในการเคลื่อนถังบรรจุสารเคมี โดย
การออกแบบจะเป็ นลักษณะรูปตัวยู โดยแบ่งออกเป็ น 3
จุดสานพาน โดยความยาวสายพานรวม 15 เมตร โดย
แบ่งเป็ นจุด จุดละ 5 เมตร ความเร็วสายพาน 1 เมตร/
วินาที เพื่อลดการเคลื่อนไหวของพนักงานทาให้การ
ทางานเกิดการไหลมากยิง่ ขึน้
2). เปลีย่ นทีใ่ นการวางถังเปล่าก่อนนามาบรรจุสาร
แอมโมเนีย โดยการให้ลูกค้านาถังเปล่าวางไว้พ้นื ที่ท่จี ุด
สายพานที่ 1
3). ถอดตาชังในขั
่ น้ ตอนบรรจุสารแอมโมเนียออก
โดยการปรับหัวจ่ายให้เป็ นปุ่มกดอัตโนมัติ เวลาในการ
ทางาน 15 วินาที/ถัง จุดสายพานที่ 2
4). เตรียมฝาพลาสติกสีขาวและฝาเกลียวสีแดงไป
พื้นที่จุดสายพานที่ 3 ทาการรวมขัน้ ตอนการปิ ดฝาทัง้
สองฝาเข้าด้วยกัน
5). ลดเวลาให้การจัดเรียงถังเปล่าโดยให้ลูกค้าเป็ น
คนขึน้ สินค้าทันทีหลังจากผ่านจุดสายพานที่ 3

ั บนั แบบ 2 มิติ
รูปที่ 10 การจาลองสถานการณ์ปจจุ

ั บนั แบบ 3 มิติ
รูปที่ 11 การจาลองสถานการณ์ปจจุ

รูปที่ 12 แสดงผลการ Run Simulation สถานะปจั จุบนั
(ช่วงเวลาทีใ่ ช้ในการผลิตต่อถังสารแอมโมเนีย)
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รูปที่ 14 จุดสายพาน

6). ลดกระบวนการทางานจาก 7 ขัน้ ตอน เหลือ 3
ขัน้ ตอน โดยลดพนักงานในการทางานจาก 5 คน เหลือ 3
คน โดยมีการวางตาแหน่ งการทางานเป็ น 3 จุด ตามจุด
สายพาน
 จุดสายพานที่ 1 พนักงาน A ทาหน้าทีห่ ยิบถัง
เปล่ามาวางไว้จุดสายพานที่ 1
 จุดสายพานที่ 2 พนักงาน B ทาหน้าทีบ่ รรจุสาร
แอมโมเนียลงในถังสารเคมี โดยมีการปรับปรุง
หัวจ่ายสารแอมโมเนีย
 จุดสายพานที่ 3 พนักงาน C ทาหน้าทีป่ ิ ดฝา
พลาสติกและปิ ดฝาสีแดง
2.4 ปรับปรุงกระบวนการบรรจุสารแอมโมเนี ยโดย
ก า ร จ า ล อ งส ถ า นก า ร ณ์ โ ด ย โ ป ร แ ก ร ม Plant
Simulation

รูปที่ 17 แสดงผลการ Run Simulation หลังจากการระดมสมอง
(ช่วงเวลาทีใ่ ช้ในการผลิตต่อถังสารแอมโมเนีย)

รูปที่ 18 แสดงผลการ Run Simulation หลังจากการระดมสมอง
(ความสามารถในการผลิตในช่วงเวลา 4 ชม.)
ผลการจ าลองจ าลองสถานการณ์ ห ลัง จากการปรับ ปรุ ง โดย
โปรแกรม Plant Simulation

1). ความสามารถในการผลิต ในเวลา 4 ชม. เท่ากับ 954 ถัง
2). Takt time ในการผลิตอยู่ท่ี 15 วินาที/ถัง ซึ่ง ตัวกาหนด

ทาการจาลองสถานการณ์หลังจากการระดมสมอง กาหนดเวลา
ทางานวันละ 4 ชม.

จังหวะการผลิตอยู่ทข่ี นั ้ ตอนบรรจุแอมโมเนียใส่ถงั

3). ใช้พนักงานในการผลิต 3 คน
3. สรุปผลการดาเนิ นงานวิ จยั
จากการจาลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรม Plant
Simulation หลังปรับปรุง ความสามารถในกระบวนการ
บรรจุสารแอมโมเนีย 4 ชม. ได้ 954 ถัง และมี Takt time
15 วินาที/ถัง และใช้พนักงานในการทางานเพียง 3 คน
จากเดิมทีบ่ รรจุสารแอมโมเนีย 4 ชม. ได้ 661 ถัง Takt
time 21.59 วินาที/ถัง และใช้พนักงานถึง 5 คน

รูปที่ 15 การจาลองสถานการณ์หลังจากการระดมสมองแบบ 2 มิติ

ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการดาเนินงานวิจยั
ความสามารถในการผลิต
4 ชม. (ถง)
Takt Time
(วินาที/ถง)
จานวนพนกงาน

รูปที่ 16 การจาลองสถานการณ์หลังจากการระดมสมองแบบ 3 มิติ

กอนปรบปรงกระบวนการ

หลงปรบปรงกระบวนการ

661

954

21.59

15

5

3

4. ข้อเสนอแนะงานวิ จยั
ควรเพิ่ม การวิเ คราะห์จุ ด คุ้ม ทุ น ถ้า มีก ารลงทุ น ใช้
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บทคัดย่อ
ในปจั จุบนั การเก็บขยะบนผิวน้ายังคงใช้แรงงานคนในการเก็บขยะโดยใช้เรือทีม่ ขี นาดใหญ่และสวิง เนื่องจากท่าทางใน
การเคลื่อนไหวทาให้เกิดความเมื่อยล้า คลองทีม่ พี น้ื ทีแ่ คบทาให้เรือไม่สามารถเข้าถึง และขยะเป็ นพิษเป็ นอันตรายต่อ
มนุ ษย์ งานวิจยั นี้จงึ มุ่งเน้นการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อเก็บขยะทีล่ อยอยู่บนผิวน้ า ซึ่งสามารถเก็บขยะประเภท
ขวดพลาสติก ถุ งพลาสติก เศษโฟม เศษกิ่งไม้ หุ่นยนต์ มีขนาด 1x2x1 เมตร ควบคุมการทางานผ่านระบบไร้สาย
ขับเคลื่อนด้วยใบพัดบาบัดน้ าเสียและควบคุมทิศทางด้วยหางเสือ ประกอบด้วยชุดเก็บขยะ 2 ชุดคือด้านหน้ าและ
ด้านข้าง ชุดเก็บขยะด้านหน้ามีลกั ษณะเป็ นอุปกรณ์ลาเลียงแบบครีบกวาด ส่วนชุดเก็บขยะด้านข้างเป็ นตะกร้ายกขึน้
จากการทดสอบการเก็บขยะพบปญั หาของชุดเก็บขยะด้านหน้ า จึงได้ทาการวิเคราะห์ปญั หาด้วยแผนภูมกิ ้างปลา
กาหนดความต้องการในการใช้งานชุดเก็บขยะด้านหน้า จากนัน้ ใช้ หลักการกระจายหน้าทีเ่ ชิงคุณภาพ (QFD) และ
แผนผังการวิเคราะห์หน้าที่ (FAD) ร่วมกับทฤษฎีการแก้ปญั หาเชิงประดิษฐกรรม (TRIZ) เพื่อสรุปหลักการในการ
ปรับปรุงทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพของชุดเก็บขยะด้านหน้า กระบวนการวิเคราะห์ปญั หาทีไ่ ด้นาเสนอในบทความนี้สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันได้
คาหลัก หุ่นยนต์เคลื่อนทีบ่ นผิวน้า แผนภูมกิ า้ งปลา การกระจายหน้าทีเ่ ชิงคุณภาพ แผนผังการวิเคราะห์หน้าที่ ทฤษฎี
การแก้ปญั หาเชิงประดิษฐกรรม
Abstract
At the present, floating wastes are collected by human using large boat and dip net. Due to posture of
motion causing fatigue, narrow canal unreachable by the boat and harmful poison waste, this research is
aimed to design and build a robot for collecting floating wastes capable of collecting waste such as plastic
bottles, plastic bags, leftovers foams and small tree branches. The robot size is 1x2x1 meter controlled via
wireless communication, driven by paddle wheels and a rudder, consisting of two waste collectors; in the front
and on both sides. The front waste collector is a flight conveyor and the side waste collector is a lifting
basket. After waste collection test, it is found that the flight conveyor must be improved. The problem analysis
starts from creating a Fishbone Diagram and listing user requirement for the front waste collector. After that
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the Quality Function Deployment (QFD) and the Function Analysis Diagram (FAD) together with the Theory of
Inventive Problem Solving (TRIZ) are applied for conclusion of improvement that will increase performance of
the front waste collector. Furthermore, the problem analysis proposed in this paper can also be applied for
design and development of similar products.
Keywords: Surface Robot, Fishbone Diagram, Quality Function Deployment (QFD), Function Analysis
Diagram (FAD), Theory of Inventive problem Solving (TRIZ).

ั หาในการออกแบบและพัฒ นา
ถู ก น ามาใช้ แ ก้ ไ ขป ญ
เครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นภิสพร, พีรยุ และวรรณรัช [3] ได้นาเสนอการ
ประยุ ก ต์ใ ช้ QFD เพื่อ ค้น หาคุ ณลัก ษณะผลิต ภัณ ฑ์
สาหรับการออกแบบอุปกรณ์เฝ้าระวังผูป้ ่วย โดยใช้ QFD
ในการออกแบบอุ ปกรณ์ สาหรับการเฝ้ าระวังผู้ป่วย ซึ่ง
งานวิจยั มีเป้าหมายในการออกแบบอุปกรณ์ ให้มรี ูปร่าง
และลั ก ษณะการใช้ ง านที่ ต รงต่ อ ความต้ อ งการของ
ผู้ใช้งานการดาเนินงานวิจยั เริม่ ต้นจากการศึกษาข้อมูล
เก็บข้อมูล ศึกษาความต้องการ ข้อผู้ใช้งานและทาการ
วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค QFD โดยแยกออกเป็ น 2 เมทริกซ์
คือ เมทริก ซ์ก ารวางแผนผลิต ภัณ ฑ์ แ ละเมทริก ซ์ก าร
ออกแบบชิน้ ส่วน ผลทีไ่ ด้จากการดาเนินงานวิจยั แสดงให้
เห็นถึงผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการประยุกต์ใช้เทคนิค QFD คือ
ข้อ ก าหนดคุ ณ ลัก ษณะของชิ้น ส่ ว นซึ่ง สามารถน าไป
ออกแบบอุปกรณ์ให้มรี ปู ร่างและการใช้งานทีต่ รงกับความ
ต้องการและถูกต้องต่อวิธกี ารพยาบาลผูป้ ว่ ยในปจั จุบนั
ชาญณรงค์ และสุเทพ [4] นาเสนอการการออกแบบ
พัฒนาเครื่องเคลือบและขัดเงาเม็ดดินส่งกระสุน แบบเอ็ม
855 เพื่อทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของพลังงานในการ
ขับ เคลื่อ นหัว กระสุ น และป้ องกัน การระเบิด ในอาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์ โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ
ั หาเชิง
เพื่อ สิ่ง แวดล้อ มเชื่อ มโยงกับ ทฤษฎีก ารแก้ป ญ
ประดิษ ฐ์คิด ค้น ในการออกแบบเครื่อ ง และหาความ
ปลอดภัยของเครื่องด้วยระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ ผล
การยิงทดสอบได้ตามมาตรฐานของยูเอสและมาตรฐาน
นาโต้ เครื่องใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่มกี ารระเบิดขณะ
ทางาน ที่สาคัญสามารถลดต้นทุนในการวิจยั และเครื่อง
สามารถพัฒนาคุณภาพเม็ดดินส่งกระสุนแบบต่างๆได้

1.บทนา
ป จั จุ บ ัน วิท ยาการก้ า วหน้ า ประชากรเพิ่ ม อย่ า ง
รวดเร็ว อัตราการใช้ท่ดี นิ เพิม่ ขึน้ เพื่อผลิตเครื่องอุปโภค
บริโภค อาหาร ที่อยู่อาศัย เป็ นเหตุให้เศษสิง่ เหลือใช้มี
ปริมาณมากขึน้ ก่อให้เกิดปญั หาของขยะมูลฝอยปญั หาที่
สาคัญของชุมชนซึง่ ต้องจัดการและแก้ไข ปญั หาขยะทาง
แหล่งน้าเองก็มอี ตั ราเพิม่ สูงขึน้ ทางสานักงานสิง่ แวดล้อม
กรุงเทพมหานครทีร่ บั ผิดชอบในการแก้ไขกาจัดขยะ โดย
การใช้แรงงานคนใช้สวิงตักขยะจากน้ าขึ้นมาเก็บไว้บน
เรือ ซึ่ง เสีย เวลา และแรงงานมาก อีก ทัง้ แหล่ ง น้ า หรือ
คลองบางแห่งมีลกั ษณะแคบยากต่อการนาเรือเข้าไปเก็บ
ขยะ ขยะบางชนิดเองเป็ นขยะที่อนั ตราย เช่น สารเคมี
กระป๋องยาฆ่าแมลง เป็ นต้น ซึ่งเป็ นอันตรายกับคนเก็บ
ขยะโดยตรง
ดั ง นั ้ น ป ั ญ ห า เ รื่ อ ง ข ย ะ ต า ม แ ห ล่ ง น้ า ใ น
กรุ ง เทพมหานคร สามารถแก้ ไ ขด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้
สามารถเก็บขยะแทนมนุ ษย์ เพื่อลดความเสีย่ งอันตราย
ต่อเชือ้ โรคและสารพิษต่างๆ ลดระยะเวลาในการทางาน
ให้สนั ้ ลง ให้มีค วามคล่ อ งตัว ในการเคลื่อ นที่เ ข้า ถึง ล า
คลองที่แคบได้ และมีราคาประหยัด งานวิจยั นี้ได้มุ่งเน้น
ในการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ให้มปี ระสิทธิภาพในการ
เก็ บ ขยะที่ ล อยอยู่ บ นผิ ว น้ า และได้ น าหลัก การการ
วิเคราะห์ต่างๆมา ที่ประสบความสาเร็จในการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้แก้ปญั หาเพื่อพัฒนาชุดเก็บขยะ
ให้มปี ระสิทธิภาพ
2. ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) [1]
และทฤษฎีการแก้ปญั หาเชิงประดิษฐกรรม (TRIZ) [2] ได้
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ั
สาเหตุของปญหาและความต้
องการทีก่ าหนดขึน้ ดังกล่าว
ได้ถูกนาไปใช้เพื่อวิเคราะห์หาชิน้ ส่วน ทีม่ ผี ล กระทบต่อ
ประสิทธิภาพของชุดเก็บด้านหน้า ในขัน้ ตอนต่อไป

3.วิ ธีการวิ จยั
ในงานวิจยั นี้ ได้กาหนดขอบเขตให้หุ่นยนต์สามารถ
เก็บขยะบนผิวน้าในลาคลอง โดยการควบคุมระยะไกล
ผ่านระบบไร้สาย ซึง่ จากการสารวจพบว่าขยะทีพ่ บได้
บ่อยตามผิวน้าในคลอง ได้แก่ ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก
เศษโฟม เศษกิง่ ไม้ วิธกี ารดาเนินงานดังแสดงในรูปที่ 1
หุ่นยนต์ตน้ แบบมีระบบขับเคลื่อนด้วยใบพัดบาบัด
น้าเสียและควบคุมทิศทางด้วยหางเสือ
มีชุดเก็บขยะ
ด้านหน้าและด้านข้าง ชุดเก็บขยะด้านหน้ามีลกั ษณะเป็ น
อุปกรณ์ลาเลียงแบบครีบกวาดเพื่อเก็บขยะด้านหน้า ส่วน
ชุดเก็บขยะด้านข้างเป็ นตะกร้ายกขึน้ เพื่อช้อนขยะข้าง
ลาตัวซ้ายและขวา ลงในตะกร้าซึง่ อยู่ตรงกลาง ดังแสดง
ในรูปที่ 2
ั
ศึกษาปญหาและก
าหนดขอบเขตของงานวิจยั
ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ตน้ แบบ
ทดสอบหุ่นยนต์และปญั หาทีพ่ บ

รูปที่ 2 ต้นแบบหุ่นยนต์เก็บขยะ

วิเคราะห์ปญั หาด้วยแผนภูมกิ า้ งปลา
วิเคราะห์หาชิน้ ส่วนทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพด้วย QFD

มากไป
ระยะห่าง
น้อยไป

วิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงชิน้ ส่วน
ด้วย TRIZ

น้าตืน้
สถานที่ไม่สะดวก
ร่องน้าแคบ
น้ามันบนผิวน้า
เก็บขยะลื่น

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนวิธกี ารดาเนินงานงานวิจยั

สายพาน conveyor

ใบพาขยะ

การดึงขึน้
มุมเอียง

หมุนผิด ต่ าไป
อลูมเิ นียม
ไม่ถูวธิ ี เล็กไป

ตัวเกี่ยวขยะ
ติดห่างไป

ทอร์คมอเตอร์ต่ า
แรงขับไม่พอ
ไฟไม่เพียงพอ
ปริมาณน้า แบตเตอรี่

สภาพสิง่ แวดล้อม

มอเตอร์(Motor)

เก่า
พลาสติก

ลื่น
สัน้ ไป

คุณภาพไม่ดี
ชุดเก็บขยะด้านหน้า
เก็บขยะได้ไม่ดี

มือใหม่
ปฏิกริ ยิ าตอบโต้ไม่ดี
สภาพแวดล้อม

ไม่เคยควบคุม

ผูค้ วบคุม

รูปที่ 3 การวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมกิ างปลา (Fishbone Diagram)

3.1 วิ เคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา
จากการทดสอบเก็บขวดน้าพลาสติกในทีแ่ คบ พบ
ปญั หาชุดเก็บขยะด้านหน้า ทางานได้ต่ากว่าเป้าหมายที่
ั
คาดการณ์ไว้ จึงได้วเิ คราะห์ปญหาและป
จั จัยหลักทีส่ ง่ ผล
กระทบต่อประสิทธิภาพของชุดเก็บขยะด้านหน้า โดยใช้
แผนภูมกิ างปลา (Fishbone Diagram) ดังแสดงในรูปที่ 3
จากนัน้ จึงได้ทาการกาหนดความต้องการในการใช้งานชุด
เก็บขยะด้านหน้า (Requirement list) โดยต้องการให้ชุด
เก็บขยะด้านหน้าสามารถเก็บขยะแบบโค้งมน และแบบ
เป็ นแผ่นได้ ขยะต้องไม่หล่นจากสายพานก่อนลงตะกร้า
ปริมาณขยะทีเ่ ก็บได้ตอ้ งเพิม่ ขึน้ และต้นแบบมีราคาถูก

3.2 การวิ เคราะห์หาชิ้ นส่วนที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพด้วย QFD
การวิเคราะห์ QFD ได้เริม่ จากการสร้างตาราง
QFD Phase I, II และ III ตามลาดับ เมื่ อ น าข้ อ มู ล จาก
ความต้ อ งการในการสร้ า งชุ ด เก็ บ ขยะด้ า นหน้ า มา
พิจารณาพบว่า สิง่ ที่มีผลการะทบต่อระบบของชุดเก็บ
ขยะด้า นหน้ า ได้แ ก่ ประสิท ธิภ าพ ความสะดวก และ
ความปลอดภัย ดังแสดงในตารางที่ 1

902

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ
ตารางที่ 1 QFD Phase I

ม

ภ

ภ ต่

3

1

1

3

3

1

1

1

1

9
1
1

3
3

1

ะ

ฟฟ

1

3

9

1

ม

1

3

3

3

3

9

3

3

9

1

3

3

3

3

9

1

3

9

9

9

3

3

1

9

9

9

3

1

3

3

9

3

3

1

9

3

1

117
7.69
7

99
6.5
8

15
0.99
11

14
0.92
12

4
0.26
15

่ ของสายพาน (Belt)
ความลน

ความยางของสายพาน (Belt)

ความยาวของใบพาขยะ

ความกวางของใบพาขยะ

มมเอียงของ (Belt)

ความกวางของชดเกบขยะดานหนา

แรงขบมอเตอร

พลงงานแบตเตอรี่

9

3

9

9

9

9

3

9

9

9

3

9

3

1

9

9

10.85

9

9

3

3

9

3

1

1

9.53

9

9

1

1

9

3

1

1

9.27

3

3

9

9

3

9.27

3

3

9

9

3

7.69

3

3

3

3

6.5

1

1

3

3

1

3

3

3

1

3

1

1

9

1

1

1

3
0.2
16

6
0.4
14

3

1

9
1

1

1

1

1

0.79

3

3

3

3

1

0.4

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3
3

93
6.11
9

141
9.27
5

141
9.27
6

76
5
10

165
10.85
3

145
9.53
4

217
273
14.27 17.94
2
1

3

ตารางเมทริกซ์ QFD Phase II แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลลักษณะทางเทคนิค กับปจั จัย
ทีม่ ผี ลกระทบกับชิน้ งาน (Effect factor of the part) ซึง่
เป็ นผลที่วิเคราะห์ได้จากแผนภูมกิ ้างปลาข้างต้น ทาให้
ทราบว่าปจั จัยใดมีผลกระทบมากที่สุดต่อประสิทธิภาพ
ของชุดเก็บขยะ
เมื่อแจกแจงส่วนประกอบของชุดเก็บขยะด้านหน้า
พร้อมทัง้ วิเคราะห์หน้ าที่ (Function analysis) ของ
ชิ้นส่วนดังแสดงในรูปที่ 4 แล้ว นามาสร้างตาราง QFD
Phase III ได้ดงั แสดงในตารางที่ 3
ตาราง QFD Phase III แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ป จั จั ย ที่ มี ผ ลกระทบกั บ ชิ้ น งาน กั บ ชิ้ น ส่ ว นที่ เ ป็ น
องค์ประกอบของชุดเก็บขยะ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระดับ
ความสาคัญแล้ว พบว่าสิง่ ทีต่ อ้ งคานึงถึงและต้องปรับปรุง
ก่อน ได้แก่
1. ใบพาขยะ ซึ่ง มีค ะแนนน้ า หนั ก ความสัม พัน ธ์
24.87%
2. สายพาน ซึ่งมีคะแนนน้ าหนักความสัมพันธ์
22.93%
นอกจากนี้ ทีห่ ลังคาของบ้าน ในตารางที่ 3 ยังแสดง
ความสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบของชิน้ ส่วนทีส่ นใจ ดังนี้

3

0.92

1

3

3

3

14.27

0.26

1

3

IMP

5

1
1

3

17.94

0.99

3

3

Effect factor of the part

Phase I relative weights

3

1

3

ตารางที่ 2 QFD Phase II

ระดบน้ าหนก (Raw Score)
ระดบความสาคญ (%Relative)
ลาดบ (Rank)

1

1

12
0.79
13

6.11

9

1

เมื่อสร้างตารางเมทริกซ์ QFD Phase I และหา
คะแนนความสัม พัน ธ์ระหว่ า งความต้อ งการ กับ ข้อ มูล
ลักษณะทางเทคนิค(Technical Requirement) ซึง่ ได้แก่
วัสดุ ประสิท ธิภ าพและเศรษฐศาสตร์ จากนัน้ ค านวณ
ระดับน้าหนัก ระดับความสาคัญ และลาดับได้ถูกนาไปใช้
สร้างตาราง QFD Phase II ดังตารางที่ 2

0.2

มุ ม หม ะ ม

3

ราคาของวสด

1

ปริมานขยะทีเ่ กบ

3

การปรั บความเร็ วสายพาน

3

การปรบความสง

3

การปรบมมเอียง

9

ระดบน้ าหนก (Raw Score)
ระดบความสาคญ (%Relsative)
ลาดบ (Rank)

Technical Requirement
1. ม
ะ
2.
ม
3.
มุม
4.
ม ู
5.
ะ
ม
6.
ะ
ผ่
7.
ุ
8. ุ ม ม หม ะ ม
9.
10.
11.
้ ่
12.
ุ
13. ้ ห
14. ต่ ้
15.ม ม
ต่ ม
16. ุ

เกบขยะแบบแผน

ม
ทนตอน้ า

อายการใชงาน

มีความทนทานตอสนิม

จานวนชนิดของวสด

9

3

น้ าหนก

3

9

พลงงานทีใ่ ช

ม ณ ม ้ึ

ม่

9

เ รษฐ าสตร

IMP

ม
ผ่

มะ ่
ซ่ ม ุ ษ ่
ม่
ต ต้
่ ต่

มะ

ะ

ประสิทธิภาพ

ะ
ะ
ะ ม่ห ่
ะ

ประสิทธิภาพ

แขงแรง

Requirement list

้ สวน
จานวนชิน

Technical Requirement

วสด

1

557.5 454.6 464.8 550.4 451.2 283.1 254.9 403.1
16.3 13.29 13.59 16.1 13.19 8.278 7.455 11.79
1
4
3
2
5
7
8
6
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การประยุ ก ต์ ใ ช้ต ารางเมทริก ซ์ค วามขัด แย้ง ทาง
เทคนิ ค 39 ข้ อ ส าหรับ การออกแบบใบพาขยะและ
สายพาน ดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 QFD Phase III

Effect factor of the part
1. ม
2. ม
3. ม
4. ม
5.มุม
(Belt)
6.
ตต
7. ม
ุ
8.
ม ต ์

(Belt)
ะ (Fin)
ะ (Fin)
(Belt)

16.3

1

16.1

3

มู่ ต์
(Head Pulley)
มู่ ต์ ต ม(Tail Pulley)

(Belt)
9

3

9
1
9

8.28
7.46

3

3

9

13.25

11.79

3
9

13.59

ห

ะ (Fin)

(Adjustmenting bolt)
ห

ู ม ม (Plate Aluminum)

IMP

13.19

ะ

ซ่(Gear chain)
(Structure)
ู (Bearing)

Components

ผ่

ก) ส่วนประกอบหลักของชุดเก็บขยะด้านหน้า
1.แผ่นอลูมเิ นียม
2.เพลา
3.เฟืองโซ่
4.โซ่
5.เฟืองโซ่
6.เพลา
7.ลูกปืน
8.มูเ่ ลย์ตวั ขับ
9.สายพาน
10.แผ่นอลูมเิ นียม
11.แผ่นอลูมเิ นียม
12.โครงสร้าง
13.หางปลา
14.เพลา
15.ลูกปืน
16.มูเ่ ลย์ตวั ตาม
17.ใบพาขยะ

ม ต ์ (Motor)
(Shaft)
ฟ ซ่(Sprocket)

Phase II relative weights

สัญลักษณ์ของ Correlation Roof
O คือ Strong relationship
X คือ Weak relationship

1
9

9

3

9

3

3

3

3

9

9

3

3

3

3
3

3

3

3

3

1

3

1

3

3

1

3

1
3

ระด ับนา้ หน ัก (Raw Score)

173.3 96.9 13.19 7.46 34.17 267.3 38.68 96.93 467.3 506.9 175.4 160.5

ระด ับความสาค ัญ (%Relative)

8.501 4.755 0.647 0.366 1.677 13.12 1.898 4.756 22.93 24.87 8.608 7.876

ลาด ับ (Rank)

5

8

11

12

10

3

9

7

2

1

4

6

ในตารางที่ 4 ลักษณะสมบัตทิ ด่ี อ้ ยลงของใบพาขยะ
ได้แก่ รูปร่าง เพราะว่าใบพาขยะจะต้องเปลีย่ นแปลง
รูปร่างไป ซึง่ เป็ นเทคนิคข้อที่ 12 และเนื่องจากความ
ขัดแย้งของใบพาขยะกับชิน้ ส่วนต่างๆ ทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว
จึงได้ระบุความขัดแย้ง ระหว่างรูปร่าง กับ ความตึง/
แรงดัน ความเร็ว แรง ความแข็งแรง และกาลัง
จากหลักการแก้ปญั หาของ TRIZ ส่วนใหญ่ เป็ น
แนวทางข้อ 35 และข้อ 15 ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนสภาพ
ของกายภาพหรื อ เคมี และการใช้ ห ลั ก ไดนามิ ก ส์
ตามลาดับ

ข) แผนผังการวิเคราะห์หน้าที่ (Function Analysis Diagram)
รูปที่ 4 ชุดเก็บขยะด้านหน้า

1. การเปลีย่ นแปลงใบพาขยะ จะขัดแย้งกับเฟื องโซ่
หางปลา โซ่ เพลา และมอเตอร์
2. การเปลีย่ นแปลงสายพาน จะขัดแย้งกับ มู่เลย์ตวั
ขับ มู่เลย์ตวั ตาม หางปลา และโครงสร้าง
3.3 การวิ เคราะห์การแก้ ปัญหาเชิ งประดิ ษฐกรรม
(TRIZ)
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ความตึง
แรงดัน(11)
ความเร็ว
(9)

หางปลา
โซ่

ลักษณะสมบัตทิ ด่ี อ้ ย
ลงคือรูปร่าง
เกิดความขัดแย้งทางเทคนิค

ตาราง เมทริกซ์
ความขัดแย้งทาง
เทคนิคของ TRIZ
สิง่ ทีต่ ้องปรับปรุง

QFD กับ TRIZ

Phase III
Components

ตารางที่ 4 ความขัดแย้งในการเปลีย่ นแปลงใบพาขยะและหลักการ
แก้ปญั หาของ TRIZ

ความขัดแย้งกับชิน้ ส่วนอื่นๆ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของชุด
เก็บขยะด้านหน้า ผลจากการใช้ทฤษฎีการแก้ปญั หาเชิง
ประดิษฐกรรม ซึง่ นามาช่วยแก้ไขความขัดแย้งทาให้ได้
ข้อสรุปในการปรับปรุงชิ้นส่วน สิง่ ที่ต้องปรับปรุง ได้แก่
การทาให้ใบพาขยะมีความยืดหยุ่นและเพิม่ องศาความ
ยื ด หยุ่ น โดยใช้ ต าข่ า ยจั บ ปลาติ ด กั บ โครงสร้ า งรู ป
ทรงกระบอกผ่าครึง่ และทาให้สายพานมีความยืดหยุ่นโดย
การเปลี่ยนวัสดุสายพานจากตะแกรงพลาสติกเป็ นแผ่น
ยางแทน ดังแสดงในรูปที่ 5

หลักการต่างๆ จากเครื่องมือ
TRIZ นามาแก้ปญั หา

12

35

4

15

10

12

35

15

34

8

เฟืองโซ่

แรง (10)

12

13

28

15

12

เพลา

ความ
แข็งแรง
(14)

12

10

30

35

40

มอเตอร์

กาลัง (21)

12

29

14

2

40

รูปที่ 5 ชุดเก็บขยะด้านหน้าหลังปรับปรุงใบพาขยะและสายพาน

มู่เลย์ตวั
ตาม
หางปลา
โครงสร้าง

ตาราง เมทริกซ์
ความขัดแย้งทาง
เทคนิคของ TRIZ
สิง่ ทีต่ ้องปรับปรุง
ความยาวของ
วัตถุทเ่ี คลื่อนที่
(3)
ความยาวของ
วัตถุทเ่ี คลื่อนที่
(3)
ความตึง
แรงดัน (11)
รูปร่าง (12)

เกิดความขัดแย้งทางเทคนิค
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ในตารางที่ 5 ลักษณะสมบัตทิ ด่ี อ้ ยลงของสายพาน
ได้แก่ พืน้ ทีข่ องวัตถุทเ่ี คลื่อนที่ ซึง่ ขัดแย้งกับความยาว
ของวัตถุทเ่ี คลื่อนที่ ความตึง/แรงดัน และรูปร่าง ซึง่ จาก
หลักการแก้ปญั หาของ TRIZ ส่วนใหญ่เป็ นแนวทางข้อ
ข้อ 15 ได้แก่ การใช้หลักไดนามิกส์
.สรุป
งานวิจยั นี้ได้ทาการวิเคราะห์การออกแบบชุดเก็บ
ขยะด้ า นหน้ า ของหุ่ น ยนต์ เ ก็ บ ขยะในน้ าเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเก็บขยะของหุ่นยนต์เป็ นหลัก โดยใช้
แผนภูมิก้างปลา แผนผังการวิเคราะห์หน้ าที่ร่วมกับ วิธี
ั หาการ
การกระจายหน้ า ที่เ ชิง คุ ณ ภาพ มาแก้ ไ ขป ญ
ออกแบบ โดยผลการวิก ารวิเ คราะห์ พบว่ า สิ่ง ที่ต้ อ ง
คานึงถึงและต้องปรับปรุงเป็ นอันดับ แรกคือ ใบพาขยะ
และ สายพาน ซึ่ง การเปลี่ย นแปลงชิ้น ส่ว นเหล่ า นี้ จ ะมี
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาค่าความแข็งแรงดึงของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 กาหนดให้ความเร็วในการทดสอบ
แตกต่างกัน 4 ระดับ และชิน้ งานทดสอบเตรียมให้มศี ูนย์รวมความเค้นแตกต่างกัน 12 รูปแบบ ผ่านการทดสอบ
ด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง Zwick รุ่น Z020 โดยใช้ตวั แปรทีต่ อ้ งการออกแบบเป็ นตัวป้อนเข้าหรืออินพุท ได้แก่ศูนย์
รวมความเค้นรูปแบบต่ างๆ ขนาดของรูเจาะ และความเร็วในการทดสอบ ส่วนเอาท์พุทหรือคาตอบที่ต้องการ
ได้แก่ค่าความแข็งแรงดึง โดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียมชนิดแพร่ค่าย้อนกลับ ในการทานายค่าความผิดพลาด
ทีเ่ กิดขึน้ ผลการทดลองพบว่าชิน้ ทดสอบทีส่ ามารถรับแรงดึงได้สงู สุดคือชิน้ ทดสอบทีเ่ จาะรูเดีย่ วตรงศูนย์  1 mm.
ส่วนชิ้นทดสอบทีร่ บั แรงดึงได้น้อยสุดคือ ชิ้นทดสอบที่เจาะรูเดีย่ วเยื้องศูน ย์  3 mm. และผลการใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมในการทานายค่าความแข็งแรงดึงเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 พบว่าสามารถทานายได้อย่างแม่นยา
โดยค่าความผิดพลาดเฉลี่ยของการฝึ กสอนอยู่ท่ี 1.63% และค่าความผิดพลาดเฉลี่ยของการทานายค่าความ
แข็งแรงดึงอยู่ท่ี 1.15% ซึง่ จะช่วยลดเวลาในการทดลองลง และสามารถทานายค่าทีย่ งั ไม่ได้มกี ารทดลองได้อย่าง
ถูกต้อง
คาหลัก เหล็กกล้าไร้สนิม / ศูนย์รวมความเค้น / ความแข็งแรงดึง / โครงข่ายประสาทเทียม
Abstract
The objective of this research is to study the ultimate tensile strength of AISI 304 stainless steel. The test
speed is identified into 4 difference levels and 12 difference forms of stress concentration which are
tested by tensile testing machine, Zwick (Z020). Back-propagation artificial neural network is used to
predict the error. The result of the experiment finds that the specimen that able to stand the highest
tensile member is the specimen with single hole which the diameter of its hole is 1 mm. The specimen
with offset hole is the specimen that able to stand the lowest tensile member, which the diameter of its
hole is 3 mm. From using artificial neural network for predicting the ultimate tensile strength of AISI304
finds that it can predict properly which the average training error is 1.63% and the average error of the
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predicted tensile strength is 1.15% that can reduce the experiment time and able to predict the untested
experiment correctly.
Keywords: Stainless steel / Stress concentration / Ultimate tensile strength / Artificial neural network
1. บทนา
โครงสร้า งและชิ้น ส่ว นต่ า งๆ ในทางวิศ วกรรม ที่
ประยุกต์ไปใช้งานจาเป็ นต้องเจาะรู ทาร่อง ทาบ่าเพื่อใช้
ประโยชน์ เช่ น การสวมสลัก หรือ สกรูเ พื่อจับ ยึด ป จั จัย
ต่างๆ เหล่านี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นสาเหตุของจุดรวมความเค้น
(Stress Concentration) เมื่อได้รบั ภาระทีก่ ระทาภายใต้
แรงดึงจะส่งผลกระทบต่อค่าความแข็งแรงของชิ้นส่ว นที่
ลดลง และเป็ นสาเหตุของความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ใน
ป จั จุ บ ัน นี้ อุ ต สาหกรรมการผลิต ชิ้น ส่ ว นจากเหล็ก กล้า
ไร้สนิม (Stainless Steel) สามารถนาไปใช้งานได้อย่าง
กว้ า งขวาง เพราะมี คุ ณ สมบั ติ เ ด่ น หลายประการ
ตัว อย่ า งเช่ น อุ ต สาหกรรมการผลิต ชิ้น ส่ ว นยานยนต์
ชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล ชิน้ ส่วนไฟฟ้า และอุตสาหกรรมการ
ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอาหาร เป็ นต้ น โดยก่ อ นที่ จ ะได้ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปในการนาไปใช้งานนัน้ กระบวนการที่
สาคัญอย่างหนึ่ง คือการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัตทิ างกล
ด้านต่างๆ ทีเ่ หมาะสม และต้องรับต่อภาระกรรม (Load)
ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่ อความปลอดภัย และความเชื่อถือ
ของผลิตภัณฑ์ดว้ ย
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จะใช้แบบจาลองโครงข่ายประสาท
เทียม (Artificial Neural Network Model) ในการทานาย
ผลค่าความแข็งแรงดึงของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 โดย
มุ่ ง เน้ น ศึก ษาความสัม พัน ธ์ข องศูน ย์ร วมความเค้น กับ
ความแข็งแรงดึงของชิ้นทดสอบ ซึ่งชิ้นทดสอบผ่านการ
เตรียมให้มจี ุดรวมความเค้นทีม่ ขี นาดและรูปร่างแตกต่าง
กัน ว่ า มีผ ลกระทบต่ อ ความแข็ง แรงอย่ า งไร โดยแบ่ ง
ข้ อ มู ล ออกเป็ น 2 ชุ ด คื อ ชุ ด แรกใช้ เ พื่ อ การฝึ ก หั ด
โครงข่ า ยประสาทเที ย ม และชุ ด สองใช้ เ พื่ อ ทดสอบ
โครงข่ายประสาทเทียมว่าสามารถทานายได้อย่างแม่นยา
มากเท่าไร เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนค่าของการฝึ กหัดทาให้
การท านายผลมีค วามแม่ น ย ามากขึ้น หรื อ อยู่ ใ นช่ ว ง
ความผิดพลาดทีย่ อมรับได้ การทานายผลของโครงข่าย
ประสาทเทีย มในการทดลองมีว ัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ๆ คือ
เป็ น เครื่อ งมือช่ ว ยวิเ คราะห์ค วามเสีย หายที่เ กิด ขึ้น กับ
ชิน้ งานทดสอบ สามารถทานายค่าความแข็งแรงดึงที่ยงั

ไม่ได้มีการทดลองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทาให้สามารถ
วางแผนการทดลองได้อย่างเหมาะสม และลดเวลาในการ
ทดสอบ วิเคราะห์ผลความผิด พลาดจากการทดลอง
(Experiment) กับ การทานายผล (Prediction) ค่ า ความ
แข็งแรงดึงโดยแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม ด้วย
โปรแกรม MATLAB โดยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
โครงข่ายประสาทเทียมในการทานายคุณสมบัติทางกล
เช่น [1]-[6]
2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
การใช้โ ครงข่ า ยประสาทเทีย มในการท านายค่ า
ความแข็งแรงดึงของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 ผูว้ จิ ยั ได้
แบ่ ง การทดลองออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน โดยขัน้ ตอนแรก
ศึก ษาและวิเ คราะห์ผ ลกระทบของศู น ย์ร วมความเค้น
รูปแบบต่างๆ ที่มผี ลต่อความแข็งแรงดึง และขัน้ ตอนที่
สองทาการวิเคราะห์โดยใช้แบบจาลองโครงข่ายประสาท
เที ย มในการท านายค่ า ความแข็ง แรงดึง แบ่ ง ข้ อ มู ล
ออกเป็ น 2 ชุดคือ ชุดแรกใช้เพื่อการฝึ กหัดโครงข่าย
ประสาทเที ย ม และชุ ด สองใช้ เ พื่ อ ทดสอบโครงข่ า ย
ประสาทเทีย มว่ า สามารถท านายได้อ ย่ า งแม่ น ย ามาก
เท่าไร
2.1 วิ ธีการทดลอง
1. ชิน้ ทดสอบมาตรฐาน ASTM ทีผ่ ่านกระบวนการ
ั ๊ น้ รูป และมีการปรับเปลี่ยนค่าความเร็วทีใ่ ช้ทดสอบ
ปมขึ
แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 110 mm/min, 160 mm/min,
210 mm/min และ 260 mm/min ด้วยเครื่องทดสอบแรง
ดึงยี่ห้อ Zwick รุ่น Z020 วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมออสเตน
นิตคิ เกรด AISI304 (Austenitic stainless steel AISI304)
เป็ นแผ่นบางมีความหนา 1 มิลลิเมตร โดยมีขนาดความ
ยาว (Lt) =200 มิลลิเมตร ความกว้าง (b)=12.5 มิลลิเมตร
ความยาวพิกดั (Lo)=50 มิลลิเมตร รัศมีของบ่า (R)=25
มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน ASTM E8 และมีการเตรียมชิน้
ทดสอบให้ มี ศู น ย์ ร วมของความเค้ น ที่ แ ตกต่ า งกั น
12 รูปแบบ ได้แก่ รูเดี่ยวตรงศูนย์ รูเดี่ยวเยื้องศูนย์ รูคู่
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ตรงศูนย์ รูค่เู ยือ้ งศูนย์ สามรูตรงศูนย์ สามรูเยื้องศูนย์ มี
ขนาดเส้น ผ่ า นศูน ย์กลางแตกต่ า งกัน คือขนาด ∅ 1
มิลลิเมตร และขนาด ∅ 3 มิลลิเมตร
2. การฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียม ใช้โปรแกรม
MATLAB อิน พุ ท คือ ศู น ย์ ร วมความเค้ น รู ป แบบต่ า งๆ
ขนาดของรู เ จาะ และความเร็ ว ในการทดสอบ ส่ ว น
เอาท์พุทคือค่าความแข็งแรงดึง –
3. ท าการ SIMULINK เพื่อ เปรีย บเทีย บค่ า ความ
ผิด พลาดระหว่ า งเอาท์พุ ต และเอาท์พุ ต ที่ไ ด้จ ากการ
SIMULINK จานวน 96 ชุด
4. ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการทานายผลค่ า
ความแข็งแรงดึง โดยการป้อนอินพุตเข้าไปใหม่จานวน
48 ชุด ที่ไม่ได้ท าทดลอง ท าการ SIMULINK เพื่อ
เปรียบเทียบค่าความผิดพลาดระหว่างเอาท์พุตทีไ่ ม่ได้ทา
การทดลอง และเอาท์พุตทีไ่ ด้จากการ SIMULINK

กาลังสองต่ าสุด (Least Mean Squared Error) ค่าความ
ผิดพลาดเกิดจากการปรับค่าถ่วงน้ าหนักระหว่างชัน้ ของ
โครงข่ายประสาทเทียม ซึง่ ทาการปรับค่าจนกว่าค่าความ
ผิด พลาดอยู่ในช่ว งที่ยอมรับได้ โดยโครงข่ายประสาท
เทียมทีใ่ ช้ในการฝึกหัด ดังรูปที่ 1

2.2 กาหนดเงื่อนไขการฝึ กสอนโครงข่ายประสาท
เทียม
1. จานวนโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียม
จุดที่มีผลต่ อโครงข่ายประสาทเทียมอีกจุดหนึ่งคือ
จานวนนิวรอนในชัน้ ซ่อนมีผลต่อเวลาทีใ่ ช้ในการฝึ กสอน
และจานวนนิวรอนในชัน้ ซ่อนทีม่ ากไม่ได้เป็ นตัวทีบ่ อกว่า
โครงข่ายประสาทเทียมจะมีประสิทธิภาพดี ในงานวิจยั
ฉบับนี้ได้ทาการทดสอบโครงข่ายประสาทเทียมชนิดแพร่
ค่าย้อนกลับ เริม่ ต้นทีช่ นั ้ ซ่อน 1 ชัน้ จานวนนิวรอนตัง้ แต่
2 นิวรอน ไปจนถึง 96 นิวรอน ดูผลการฝึ กสอน ถ้าการ
ฝึกสอนไม่สาเร็จจะเพิม่ ชัน้ ซ่อนเป็ น 2 ชัน้ โดยกาหนดให้
จานวนนิวรอนในชัน้ ซ่อนที่ 1 มากกว่าจานวนนิวรอนใน
ชัน้ ซ่อนที่ 2 อยู่ 1 นิวรอน และเพิม่ ไปทีละ 1 นิวรอน ไป
จนถึงการฝึกสอนสาเร็จ และนาโครงสร้างต่ าสุดไปใช้งาน
ค่าความผิดพลาดทีใ่ ช้ฝึกหัด คือ 0.01
แบบจ าลองโครงข่ า ยประสาทเทีย มนัน้ มีด้ว ยกัน
หลายแบบจาลอง และแบบจาลองที่ดที ่สี ุดเหมาะสมและ
ได้รบั ความนิยมมากที่สุด คือแบบจาลองแบคโพรพาเก
ชัน (Backpropagation Model) [7] เนื่ องจากว่ า
แบบจาลองแบคโพรพาเกชันไม่มีการเชื่อมโยงกันแบบ
ย้อนกลับ (Feedback Connection) แต่ อาศัยค่าความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึ กหัดโครงข่ายประสาท
เทีย ม ซึ่ง ค่ า ความผิด พลาดนัน้ ค านวณโดยใช้ค่ า เฉลี่ย

รูปที่ 1 แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมในการฝึกหัด

ในงานวิจยั ได้กาหนดอินพุทและเอาท์พุททีใ่ ช้ฝึกหัด
โครงข่ายประสาทเทียมดังนี้
X1 = ศูนย์รวมความเค้นรูปแบบต่างๆ
X2 = ขนาดของรูเจาะ
X3 = ความเร็วในการทดสอบ
ส่วนเอาท์พุทเป็ นผลกระทบของค่า ตัวแปรในการ
ทดลอง โดยค่ า ของเอาท์ พุ ท มี ท ัง้ หมด 1 ค่ า ซึ่ ง ค่ า
เอาท์พุทนี้มีโครงข่ายประสาทเทียมของแต่ ละเอาท์พุท
แต่ มีโ ครงสร้า งของโครงข่า ยประสาทเทีย มเหมือ นกัน
เอาท์พุทคือ Y= ค่าความแข็งแรงดึง เมื่อป้อนข้อมูลลงไป
ในส่วนของแบบจาลองแบคโพรพาเกชัน กาหนดหน่ วย
ประสาทแต่ละชัน้ กาหนดค่าความผิดพลาด และค่าการ
เรีย นรู้ จากนัน้ แบบจ าลองแบคโพรพาเกชัน จะท าการ
ฝึ ก หัด โครงข่ า ยประสาทเทีย มเพื่อ ท าการปรับ ค่ า ถ่ ว ง
น้าหนักทีเ่ หมาะสมและถูกต้อง และแสดงผลของเอาท์พุท
ทีไ่ ด้รบั การฝึ กหัด ค่าน้ าหนักทีเ่ หมาะสมและถูกต้องทีส่ ุด
นัน้ เมื่อเสร็จสิน้ การฝึ กหัดโปรแกรมจะทาการเก็บค่าถ่วง
น้ าหนักไว้ใช้ต่อไป ส่วนระยะเวลาในการฝึ กหัดจะขึน้ อยู่
กับการตัง้ ค่าความผิดพลาด ค่าการเรียนรู้และขึน้ อยู่กบั
ปริมาณข้อมูลทีท่ าการฝึกหัดซึง่ โครงข่ายประสาทเทียม
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3. ผลการทดลองและวิ เคราะห์ผล

แนวโน้ มเพิ่มสูงขึ้น และความสามารถในการรับแรงดึง
จากการเจาะรูเพื่อทาให้เกิดศูนย์รวมความเค้นในรูปแบบ
ต่ าง ๆ จะ ขึ้ น อยู่ กั บ พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ที่ ร ั บ แ รง ดึ ง ถ้ า
พืน้ ทีห่ น้าตัดในการรับแรงดึงมีน้อย ความสามารถในการ
รับแรงดึงก็มนี ้อยเช่นกัน ชิน้ ทดสอบทีส่ ามารถรับแรงดึง
ได้สูงสุดคือ ชิ้นทดสอบที่เจาะรูเดี่ยวตรงศูนย์ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 1 มิลลิเมตร มีค่า UTS = 633.20
นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ส่วนชิน้ ทดสอบที่รบั แรงดึงได้
น้อยที่สุดคือ ชิ้นทดสอบที่เจาะรูเดีย่ วเยือ้ งศูนย์ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางรูเจาะขนาด 3 มิลลิเมตร มีค่า UTS = 453.44
นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร จะเห็นได้ว่าชิน้ ทดสอบทีเ่ จาะรู
ตรงศูนย์จะสามารถรับแรงดึงได้ดกี ว่าชิ้นทดสอบทีเ่ จาะรู
เยือ้ งศูนย์ เนื่องจากรูเยื้องศูนย์การกระจายตัวของความ
เค้น ไม่ ส ม่ า เสมอ เพราะเกิด ศู น ย์ร วมความเค้น สูง ขึ้น
บริเวณขอบรูเจาะ ซึ่งพื้นที่บริเวณหน้าตัดด้านที่มเี นื้ อที่
น้ อยกว่ า เริ่ ม ขาดก่ อ น โดยมี ข นาดพื้ น ที่ ห น้ าตั ด
เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน และจะขยายตัวไปยังพื้นที่
บริเวณหน้าตัดขนาดใหญ่ ส่งผลให้ความสามารถในการ
รับแรงดึงน้อย

3.1 ผลการศึกษาความแข็งแรงดึงสูงสุด

รูปที่ 2 เปรียบเทียบค่าความแข็งแรงดึงสูงสุด
∅ 1 มิลลิเมตร

3.2 การวิ เ คราะห์ ก ารท านายผลโดยใช้ โ ครงข่ า ย
ประสาทเทียม (Artificial Neural Network)
3.2.1 การใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการทานาย
ผลค่าความแข็งแรงดึง
การใช้โ ครงข่ า ยประสาทเทีย มในการท านายค่ า
ความแข็งแรงดึง โดยโปรแกรม MATLAB/Simulink ผล
ปรากฏว่ า สามารถท านายค่ า ได้อ ย่ า งแม่ น ย า คือ มีค่ า
ความผิดพลาดเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.63% ดังตารางที่ 1 ส่วนผล
การท านายค่ า ที่ ย ัง ไม่ ไ ด้ ท ดลอง ปรากฏว่ า สามารถ
ทานายค่าได้อย่างแม่นยาเช่นกันมีค่าความผิดพลาดเฉลีย่
อยู่ท่ี 1.15%

รูปที่ 3 เปรียบเทียบค่าความแข็งแรงดึงสูงสุด
∅ 3 มิลลิเมตร

รูปที่ 2 และ รูปที่ 3 เป็ นกราฟเปรียบเทียบแสดงผล
การทดลองในการศึกษาผลกระทบของศูนย์รวมความเค้น
ในรูปแบบต่างๆ เมื่อชิน้ ทดสอบผ่านการเจาะรูให้มขี นาด
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1 มิลลิเมตร และ 3 มิลลิเมตร
ตามลาดับ ผลการทดลองพบว่า เมื่อเพิม่ ความเร็วในการ
ดึงให้สงู ขึน้ ส่งผลให้ค่าความแข็งแรงดึงสูงสุด (UTS) มี
แนวโน้ ม สูงมากขึ้น เนื่ อ งจากจุ ดครากตัว เกิด ขึ้น อย่ า ง
รวดเร็ว แต่กลับส่งผลให้ความสามารถในการรับแรงดึงมี
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รูปที่ 4 ความผิดพลาดจากการทานายค่าความแข็งแรงดึง
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จากรูปที่ 4 แสดงผลการเปรีย บเทียบค่า ความ
ผิด พลาดจากผลการทดลองกับ การฝึ ก สอน (Training)
ให้ ก ับ แบบจ าลองโครงข่ า ยประสาทเทีย ม (Artificial
neural network model) มีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยอยู่ท่ี
1.63%

Algorithm เนื่องจากมีเสถียรภาพ มีอตั ราการฝึ กสอนที่
สัน้ และใช้เวลาการฝึกสอนน้อย
3. จากผลการทดลองที่ได้นาเสนอ แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของโครงข่ายประสาทเทียมชนิด Multilayer
Perceptron Network สามารถทานายค่าทีย่ งั ไม่ได้มกี าร
ทดลองได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง มีค่ า ความผิด พลาดเฉลี่ย อยู่ท่ี
1.15% ซึ่ง จะท าให้สามารถวางแผนการออกแบบการ
ทดลองได้อย่างเหมาะสม และลดเวลาในการทดสอบ มี
ความถู ก ต้ อ งส่ ว นของกระบวนการฝึ ก สอน และการ
ทดสอบโครงข่ายประสาทเทียม แสดงให้เห็นว่าถ้าทาการ
ฝึกสอนข้อมูลทุกชุดจะได้คาตอบทีม่ คี วามถูกต้องแม่นยา
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั สนับสนุ นงบประมาณในการทาวิจยั
จากมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลรัต นโกสิน ทร์
สัญญาเลขที่ A29/2556

รูปที่ 5 สมรรถนะการฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียม
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จากข้อมูลของ 3 อินพุท และ 1 เอาท์พุท จานวน
96 ชุด จะถูกนามาฝึ กสอนโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่ง
จากการฝึ กสอนพบว่าจานวนนิวรอนที่ฝึกสอนโครงข่าย
ประสาทเทียมสาเร็จในชัน้ ซ่อน (Hidden Layer) ที่ 1
เท่ากับ 18 นิวรอน และชัน้ ซ่อนที่ 2 เท่ากับ 17 นิวรอน
เพื่อ ให้ไ ด้ค่ า เอาท์พุ ท ตรงกับ อิน พุ ท ที่ป้ อ นเข้า ไป โดย
สมรรถนะของกระบวนการฝึ ก สอน ดัง รู ป ที่ 5 มีก าร
ฝึกสอนจานวน 10,000 รอบ
4. สรุปผลการทดลอง
1. ชิ้นทดสอบที่สามารถรับแรงดึงได้สูงสุดคือ ชิ้น
ทดสอบทีเ่ จาะรูเดี่ยวตรงศูนย์ ∅ 1 มิลลิเมตร ส่วนชิ้น
ทดสอบที่สามารถรับแรงดึงได้น้อยสุดคือ ชิ้นทดสอบที่
เจาะรูเดีย่ วเยือ้ งศูนย์ ∅ 3 มิลลิเมตร และผลการทานาย
ค่าความแข็งแรงดึงจากการใช้โครงข่ายประสาทเทีย ม
สามารถท านายผลได้อ ย่ า งแม่ น ย า ค่ า ความผิด พลาด
เฉลีย่ อยู่ท่ี 1.63%
2. งานวิจยั ฉบับนี้ได้เลือกใช้โครงข่ายประสาทเทียม
ชนิด Multilayer Perceptron Network โดยวิธกี ารฝึกสอน
แบบแพร่ ค่ า ย้อ นกลับ (Back-Propagation Neural
Networks) กฎการเรียนรู้แบบ Levenberg-Marquardt
912

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

materials using neural networks, Materials and
Design, vol.28 pp.599–608. 2007
[6] Kappatos V. Chamos A.N. Assessment of the
effect of existing corrosion on the tensile
behavior of magnesium alloy AZ31 using neural
network, Materials and Design, vol. 31 pp.336–
342. 2010
[7] นนทวัฒน์ ศรีหาคลัง และทรงตระกูล, การใช้โครงข่าย
ป ระ สา ท เที ย ม ใ นกา ร ท า นา ย ผ ลกระ ท บ ข อ ง
ค่าพารามิเตอร์ในการกัดงานด้วยเครื่องอีดเี อ็ม, คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร.ี 2545

913

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

ผลการประเมิ นระดับการผลิ ตแบบลีนในวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
กรณี ศึกษาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ประเทศไทย
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ประเมินความเป็ นลีนของระบบการผลิตในปจั จุบนั ของอุตสาหกรรมการผลิตในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม กรณี ศึก ษาภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน ประเทศไทย ผู้ป ระเมิน เลือ ก 8
อุตสาหกรรมคือ Automotive Part Industry, Carpet Industry, Electrical and Electronics Industry, Garment
Industry, Machinery Industry, Picture Frame industry, Rubber Industry และ Sanitary supply industry โดยใช้
แบบประเมินระบบการผลิตในมุมมองของลีน (Perspective Lean) ซึง่ เป็ นเครื่องมือวิเคราะห์เบือ้ งต้น (Analysis
Tools) ของการดาเนินการผลิตแบบลีน การประเมินดาเนินการ 4 ขัน้ ตามแนวคิด PDCA cycle โรงงานทัง้ 10
โรงงานของ 8 อุตสาหกรรมมีอายุการดาเนินการเฉลี่ย 15.9 ปี มีจานวนพนักงานเฉลี่ย 141.1 คน มีจานวนเจ้า
กิจการมาทางานประจาเฉลี่ย 1 คน ผลการประเมินระบบการผลิตแบบลีนพบว่า 3 โรงงานอุตสาหกรรมมีอนั ดับ
คะแนนความเป็ นลีนเฉลีย่ สูงสุดคือ Garment Industry มี 1.20 หรือร้อยละ 30, Machinery Industry มี 1.05 หรือ
ร้อยละ29, และ Electrical and Electronics Industry มี 1.11 หรือร้อยละ 28, ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ เครื่องมือของ
ลีน (Mean) สูงสุดที่ 1.1 คือ Kanban system ต่ าสุดที่ 0.80 คือ Supplier responsibility, Multi skill และ Total
Preventive Maintenance.
คาหลัก Lean Assessment, Lean Manufacturing, Lean Tools, SMEs.
Abstract
The purpose of research is to evaluate the leanness of manufacturing in small and medium-sized
enterprises in place of the upper Northeast. The lean assessment are perspective lean, a preliminary
analysis tool implementation of lean manufacturing. Evaluators select eight industries for Automotive Part
Industry, Carpet Industry, Electrical and Electronics Industry, Garment Industry, Machinery Industry,
Picture Frame industry, Rubber Industry and Sanitary supply industry located in upper Northeast. Ten
factories have average 15.9 years of age and number of employees averaged 141.1. There was one
owner to come working in average. Three industries was highest ranking as leanness that was Garment
Industry of 1.20 or 30%, Machinery Industry of 1.05 or 29%, and the Electrical and Electronics Industry of
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1.11 or 28% prospectively. The maximum point of lean techniques and tools up to 1.1 was Kanban
system and minimum point was 0.80 that is supplier responsibility, multi skill and total preventive
maintenance.
Keywords: Lean Assessment, Lean Manufacturing, Lean Tools, SMEs.
1. บทนา
การประเมินแบบลีนจึงเป็ นเครื่องมือพืน้ ฐานทีส่ าคัญ
และยังเป็ นแนวทางวางแผนการสร้างระบบการผลิตแบบ
ลีน รวมถึงการกาหนดแผนการฝึ กอบรม การดาเนินการ
การตรวจสอบระบบ และการปรับปรุงแก้ไข[1] เพื่อให้
สอดคล้ อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ท่ี ตัง้ ไว้ การผลิต แบบลี น
สามารถช่วยให้วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Small
and Medium Enterprises (SMEs) ลดต้นทุนการผลิต
เพิม่ ยอดขาย [2]
ผลของการประเมินระบบการผลิต แบบลีน (Lean
Assessment) สามารถเป็ นข้อ มูลพื้น ฐานเพื่อ วิเ คราะห์
จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ท า ง า น ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด[3] และยังสามารถนาคะแนนดังกล่าว
เป็ นตัวชี้วดั การปรับปรุง ง่ายต่อการสื่อสารกับพนักงาน
SMEs หลายแห่งต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้
เป็ นแบบลีน แต่ไม่มนใจว่
ั ่ าจะเริม่ ต้นอย่างไร? ปจั จัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อความสาเร็จของ SMEs คือความเป็ นผู้นา,
การทางานเป็ นทีม , การวิจยั และพัฒนา, และวิสยั ทัศน์
ของผูน้ า [4]
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มีเ นื้ อ ที่ม ากที่สุ ด ของ
ประเทศไทยประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร หรือมี
เนื้ อ ที่ร้อ ยละ 33.17 เทีย บได้ก ับ หนี่ ง ในสามของพื้น ที่
ทัง้ หมดของประเทศไทย ผู้ป ระกอบการ SMEs ทัง้
ประเทศมีอยู่ถึง 2.91 ล้านราย คิดเป็ นสัดส่วนถึง 99%
ของผูป้ ระกอบการทัง้ ประเทศ ส่วนใหญ่ดาเนินธุรกิจอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากถึง 25.9% เป็ นกลุ่มการ
ผลิตอุตสาหกรรม 17.9% [5]
ดังนัน้ งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อประเมิน ความ
เป็ นลีนของระบบการผลิตในปจั จุบนั ของอุตสาหกรรมการ
ผลิตในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม กรณี ศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย
2. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
Lean Assessment ได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาระบบการผลิต โดย [6], [7] กล่าวว่าการผลิต

แบบลี น มี ห ลายมิ ติ พวกเขาสัง เคราะห์ ก ารพั ฒ นา
โครงสร้า งโดยรวมก่อ นหน้ า นี้ นอกจากการบูร ณาการ
โครงสร้างการผลิตอุปกรณ์และกระบวนการบริหารจัดการ
ภายใน, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, การจัดการซัพพลาย
เออ, ความสัมพันธ์ก ับลูกค้า, และการบริหารจัดการ
แรงงาน ในขณะที่ [8] ประยุกต์ใช้การจัดการเชิงระบบ
ประกอบด้วยสามระดับได้แก่ระดับแรกประกอบด้วยความ
รับ ผิด ชอบการบริหารจัด การ, การจัด การการผลิต ,
แรงงาน, เทคโนโลยีกลยุทธ์การผลิต จากนัน้ ระดับทีส่ อง
ประกอบด้ ว ย 20 เกณฑ์ ข องลี น และระดั บ ที่ ส าม
ประกอบด้วยคุ ณลัก ษณะของลีน ความสาคัญ ของการ
ประเมินคือการพัฒนาในบริบทของลีน ผลการประเมิน
นาไปเป็ นข้อมูลการปรับปรุงการผลิตในอนาคต
3. วิ ธีการ
การกาจัดความสูญเปล่าทัง้ 7 ประการ ต้องใช้
เทคนิคและเครื่องมือระบบการผลิตแบบลีนอย่างมี
ประสิทธิผล
3.1 เกณฑ์การประเมิ น
เกณฑ์การประเมินมีน้ าหนักความสาคัญที่เท่ากัน
งานวิจยั นี้ได้นาเทคนิคและเครื่องมือการผลิตแบบลีนของ
[9] พวกเขาพัฒนาแบบประเมินการผลิตแบบลีนสาหรับ
SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ซึ่ง
สอดคล้องกับ [10] ที่สารวจเทคนิคและเครื่องมือของลีน
ใน SME ประเทศสหรัฐอเมริกา
เกณฑ์การประเมินการผลิตแบบลีนมีระบบการวัด
(Measurement) ความเป็ นลีนที่ครอบคลุมมุมมอง [11]
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1. Kanban system คือระบบ
การใช้บตั ร ป้าย หรือกระดานบันทึกสัน้
ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าตามจังหวะเวลา (Takt time)
3.1.2. Visual Management คือ
การสร้างระบบควบคุมการสื่อสารภายใน
SMEs
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3.1.3. Supplier Responsibility คือ
สิ่ง ที่ Supplier ร่ ว มด าเนิ น การเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3.1.4. 5 ส.คื อ ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง
อุ ป กรณ์ เครื่อ งมือ เครื่อ งจัก ร วัต ถุ ดิบ
ผลิตภัณฑ์
3.1.5. Operation Base Layout คือ
แผนการติ ด ตั ง้ เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ
อุ ป กรณ์ แ ละ วั ต ถุ ต่ า ง ๆ เพื่ อลด
สิง่ รบกวนต่ างๆ และลดระยะทางและ
แรงงานในการขนย้ า ยวัส ดุ (Shortest
Distance Traveled)
3.1.6. Line balancing คือการจัด
งานให้ก ับ สถานี ง านต่ า งๆ ในโรงงานมี
ความสมดุล เวลาที่ใช้ในแต่ละสถานีงาน
เท่าๆกัน
3.1.7. การเปลี่ยนรุ่นการผลิตอย่าง
รวดเร็ว (Quick Changeover) คือการ
ดาเนิ น การเกี่ย วกับ การปรับ เปลี่ย นรุ่ น
การผลิต(Changeover) อย่างแท้จริง
3.1.8. Multi skill คือพนักงานหนึ่ง
คนมีทกั ษะทีห่ ลากหลาย
3.1.9. Standard
Operation
Procedures (SOP) คือ เอกสาร หรือ
รูปภาพทีแ่ นะนาวิธกี ารปฏิบตั งิ านต่างๆ
3.1.10.
Poka Yoke คือ
วิ ธี ก ารทั ้ง หมดที่ จ ะสร้ า งคุ ณ ภาพสู่
กระบวนการ
3.1.11.
TPM
คือ การ
กระทาโดยพนักงานทุกคน เพื่อปรับปรุง
ประสิท ธิผ ลโดยรวมของเครื่อ งจัก รให้
ได้ผลสูงสุด
3.1.12.
Policy
deployment คือการกาหนดวัตถุประสงค์/
เป้าหมายและกลยุทธ์
3.1.13.
Awareness of 7
Waste คือจิต สานึก ในการค้นหาและ
กาจัดความสูญเปล่าทัง้ 7 ประการ
3.1.14.
Kaizen
คื อ

กิจ กรรมการปรับ ปรุ ง (Improvement)
โดยมุ่งการส่วนร่วมของพนักงานทุกคน
บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ร่ ว มกั น แสวงหา
แนวทางใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
3.2. การให้คะแนน
การประเมิน แบบลีน นี้ ไ ด้น าระบบการให้ค ะแนน
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)
ของสหรัฐอเมริกา [12] ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 Scoring System.
Process
Performance
0. No systematic approach to item
requirements is evident.
1. The beginning of a systematic
approach to the requirements of the
item is evident.
2. An effective, systematic approach,
responsive to the some requirements
Approach (A)
of the item, is evident.
3. An effective, systematic approach,
responsive to the moderate
requirements of the item, is evident.
4. An effective, systematic approach,
responsive to the most requirements
of the item, is evident.
Process

Deployment
(D)

Learning (L)
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Performance
0. Little or no deployment of any
systematic approach is evident.
1. The approach is in the early stages of
deployment in most areas or work
units, inhibiting progress in achieving
the requirement of the item.
2. The approach is deployed, although
some areas or work units are in early
stages of deployment.
3. The approach is well deployed,
although deployment may vary in some
areas or work units.
4. The approach is well deployed, with no
significant gaps.
0. An improvement orientation is not
evident; improvement is achieved
through reacting to problems.
1. Early stages of a transition from
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2.

3.

4.

0.

1.

2.

Integration (I)
3.

4.

reacting to problems to a general
improvement orientation are evident.
The beginning of a systematic
approach to evaluation and
improvement of key process is evident.
A fact-based, systematic evaluation
and improvement process and some
organizational .
Fact-based, systematic evaluation and
improvement and organizational
learning, including innovation, are key
management tools; there is clear
evidence of refinement as a result of
organizational-level analysis and
sharing.
No organizational alignment is evident;
individual areas or work units operate
independently.
The improved approach is aligned with
other areas or work units largely
through joint problem solving.
The improved approach is in the early
stages of alignment with some area or
work units needs identified in response
to the organizational profile and other
process items.
The improved approach is aligned with
moderate area or work units needs
identified in response to the
organizational profile and other process
items.
The improved approach is integrated
with most area or work units needs
identified in response to the
organizational profile and other process
items.

Mahasarakh
am
Nong Khai
Udon Thani
รวม

Bueng Kan
Khon Kaen

Rubber Industry
Automotive Part Industry

1
1
1
1
1
1
1
10

3.4. ขัน้ ตอนการประเมิ น
ขัน้ ตอน1) การวางแผน (P) การประเมินคือการ
ติ ด ต่ อ โรงงานอุ ต สาหกรรม ขัน้ ตอน2) ขัน้ ตอนการ
ประเมิน (D) คือผูป้ ระเมินดาเนินการประเมินกระบวนการ
ผลิตที่โรงงานอุตสาหกรรม ขัน้ ตอนที่ 3) การตรวจสอบ
ผล (C) การประเมินคือผูป้ ระเมินตรวจสอบข้อมูลทีไ่ ด้รบั
สอดคล้องกับวัตถุ ป ระสงค์ก ารประเมิน หรือไม่ 4) การ
สรุปผลการประเมิน (A) คือการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าระดับ
คะแนนทีไ่ ด้จากแบบประเมินระบบการผลิตทัง้ 14 เกณฑ์
3.5. การนาเสนอข้อมูล
ผู้ป ระเมิน น าเสนอผลการประเมิน แบบสถิติ เ ชิง
พรรณนาเป็ นค่าเฉลี่ย ยกตัวอย่างเช่น Kanban system
ใน SMEs คือ ในส่ ว นของ Approach ได้ค ะแนน 2,
Deployment ได้คะแนน 1, Learning ได้คะแนน 0, และ
Integration ให้คะแนน 0 จากนัน้ นามารวมกันและหาร
ด้วย 4 จะได้คะแนนเฉลีย่ 0.75
4. ผลการประเมิ นและการอภิ ปราย
โรงงานทัง้ 10 โรงงานของ 8 อุตสาหกรรมมีอายุ
การดาเนิ น การเฉลี่ย 15.9 ปี มีจ านวนพนัก งานเฉลี่ย
141.1 คน มีจานวนเจ้ากิจการมาทางานประจาเฉลี่ย 1
คน
รูปที่ 1 คือผลการประเมินความเป็ น ลีนของแต่ ละ
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมทีม่ รี ะดับความเป็ นลีนเฉลีย่ สูง
ที่สุดร้อยละ 30 คือ Garment Industry ซึ่งจากการ
สอบถามความต้องการของผู้บริหาร SMEs ตัวอย่าง
ทราบว่าต้องการพัฒนาระบบการผลิตให้มคี วามเป็ นลีน
มากกว่า 50%
อุตสาหกรรมที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดร้อยละ
15 คือ Carpet Industry

3.3. การเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมศึกษา
ตารางที่ 2 แสดงประเภทอุ ต สาหกรรมแต่ ะ ละ
จังหวัด
ตารางที่ 2 ประเภทอุตสาหกรรม
Location
Industry

Carpet Industry
Garment Industry
Sanitary supply industry
Electrical and Electronics
Industry
Picture Frame industry
Garment Industry
Machinery Industry

# of
Industry
2
1
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เทคนิคและเครื่องมือของลีนที่มรี ะดับคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุดร้อยละ 27 Kanban system และ Standard
operation procedures คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดร้อยละ 18
คือ Kaizen
รูปที่ 2 แสดงให้เห็นภาครวมของแต่ ละ SMEs
ในการใช้ เ ทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ ของลี น ในป จั จุ บ ั น
Automotive Part Industry มีระดับคะแนนเฉลีย่ สูงสุดคือ
ร้อยละ 38

Lean Assessment in approach
100%
90%

80%
70%

63%

63%

60%

65%

60%

50%

44%

48%

48%

40%
27%

30%
20%

10%
0%

Lean Assessment

Garment Industry

Electrical and Electronics Industry

Machinery Industry

Carpet Industry

Rubber Industry

Sanitary supply industry

Automotive Part Industry

Picture Frame industry

รูปที่ 3 ผลการประเมิน การผลิต แบบลีน ของแต่ ล ะอุ ต สาหกรรม
ขัน้ ตอนของ approach

50%
45%

40%
35%
30%

30%

29%

26%

26%

Lean Assessment in Deployment
50%

25%
19%

19%

20%

19%

45%

15%

15%
10%
5%

30%

0%

25%

Electrical and Machinery
Electronics
Industry
Industry

Carpet
Industry

44%

42%

40%

40%
35%

Garment
Industry

45%

Rubber
Industry

Sanitary
supply
industry

Automotive Picture Frame
Part Industry industry

30%
25%

25%

25%

20%
15%
10%

5%

รูปที่ 1 ผลการประเมินการผลิตแบบลีนของแต่ละอุตสาหกรรม

0%

รูปที่ 3 คือขัน้ ตอนของ approach แสดงให้เห็นว่า
อุตสาหกรรม Automotive Part มีระดับคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดคือร้อยละ 65 อุตสาหกรรม Carpet Industry มี
ระดับคะแนนเฉลีย่ ต่าสุดคือร้อยละ 27

(11) Total preventive
maintenance
(10) Poya yoke
(9) Standard
operation…

(1) Kanban system
(2) Visual
50%
management
40%
(3) Supplier
30%
responsibility
20%
(4) 5S
10%
0%

(5) Operation base
layout
(6) Line balancing
(7) Quick changeover

Electrical and Electronics Industry

Machinery Industry

Carpet Industry

Rubber Industry

Sanitary supply industry

Automotive Part Industry

Picture Frame industry

รูปที่ 4 ผลการประเมิน การผลิต แบบลีน ของแต่ ล ะอุ ต สาหกรรม
ขัน้ ตอนของ deployment

รูปที่ 4 คือขัน้ ตอนของ deployment แสดงให้เห็นว่า
อุตสาหกรรม Garment มีระดับคะแนนเฉลีย่ สูงสุดคือ
ร้อยละ 45 อุตสาหกรรม Carpet, Sanitary supply, และ
Picture Frame มีระดับคะแนนเฉลีย่ ต่าสุดคือร้อยละ 25
รูปที่ 5 คือขัน้ ตอนของ learning แสดงให้เห็นว่า
อุตสาหกรรม Electrical and Electronics มีระดับคะแนน
เฉลีย่ สูงสุดคือร้อยละ 25 อุตสาหกรรม Sanitary supply,
และ Picture Frame มีระดับคะแนนเฉลีย่ ต่ าสุดคือร้อยละ
0
ขัน้ ตอนของ integration ไม่พบว่ามีอุตสาหกรรมใด
สามารถดาเนินการให้ผปู้ ระเมินเห็นผลงานเชิงประจักษ์

Lean technique and tools by industry

(14) Kaizen
(13) Awareness of 7
waste
(12) Policy
deployment

Garment Industry

Automotive Part Industry
Carpet Industry
Electrical and Electronics Industry
Garment Industry
Machinery Industry

Picture Frame industry
Rubber Industry
Sanitary supply industry

(8) Multi skill

รูปที่ 2 ผลการประเมินการผลิตแบบลีนของแต่ละอุตสาหกรรม
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Lean Assessment in Learning
50%
45%
40%
35%
30%

25%

25%
20%

23%

20%
15%

15%
10%

6%

5%

5%
0%

0%

0%

Garment Industry

Electrical and Electronics Industry

Machinery Industry

Carpet Industry

Rubber Industry

Sanitary supply industry

Automotive Part Industry

Picture Frame industry

รูปที่ 5 ผลการประเมิน การผลิต แบบลีน ของแต่ ล ะอุ ต สาหกรรม
ขันตอนของ
้
learning

5. สรุป
การประเมินการผลิตแบบลีนเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญอย่างยิง่
เพราะเป็ น จุ ด เริ่ม ต้ น ที่เ หมาะสมที่สุ ด ส าหรับ การเพิ่ม
ผลผลิ ต อี ก ทัง้ เป็ น การหาโอกาศการปรับ ปรุ ง อย่ า ง
ต่อเนื่อง เทคนิคและเครื่องมือเทคนิคการผลิตแบบลีนทัง้
14 รายการ เป็ น เกณฑ์ก ารวัด ระดับ ความเป็ น ลีน ใน
กรณีศกึ ษาของอุตสาหกรรมการผลิตเป็ นอย่างดี
ผูบ้ ริหารของ SMEs สามารถนาผลการประเมินการ
ผลิ ต แบบลี น ไปวางแผนในการเพิ่ ม ผลผลิ ต โดย
ด าเนิ น การตามขัน้ ตอน approach,
deployment,
learning, และintegration ของแต่ละเทคนิคและเครื่องมือ
การผลิตแบบลีน และสามารถนาคะแนนทีไ่ ด้ไปตัดสินใจ
นางบประมาณสนับสนุน
กิ ตติ กรรมประกาศ
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Increased the Effective Production in Meatball Factory
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Department of Production Technology education, Faculty of Industrial Education and Technology,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุท่กี ่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอาหารแปรรูป
โดยมีพน้ื ทีใ่ นการจัดวางเครื่องจักรอย่างจากัดซึง่ ใช้หลักการวางผังโรงงานอย่างเป็ นระบบ( Systematic Layout
Planning ; SLP ) จากผลการศึกษาจึงได้นาเสนอแนวทางการปรับปรุงผังโรงงานใหม่ไว้ 3 วิธี ได้แก่ ผังโรงงาน
แบบ A คือ การเพิม่ เครื่องบดในสายการผลิต ผังโรงงานแบบ B คือการเพิม่ เครื่องผสมในสายการผลิต และผัง
โรงงานแบบ C คือ การปรับย้ายโต๊ะผึง่ – โต๊ะบรรจุ ในสายการผลิต จากนัน้ นาผลที่ได้จากทฤษฎีการวางผัง
โรงงานอย่างมีระบบทัง้ ผังโรงงานก่อนการปรับปรุงและผังโรงงานปรับปรุงแล้วแบบ A แบบ B และแบบ C มาสร้าง
แบบจาลองของกระบวนการผลิตโดยใช้โปรแกรมอารีน่า เพื่อศึกษาหาความเป็ นไปได้จากการวางผัง โรงงานที่
ปรับปรุงแล้วซึ่งจากการศึกษาพบว่า ผลทีไ่ ด้จากการใช้โปรแกรมอารีน่ามีความสอดคล้องกับผลที่ได้จากการใช้
ทฤษฎีการวางผังโรงงานอย่างเป็ นระบบ ระบบ (Systematic Layout Planning: SLP) เมื่อได้นาเสนอวิธกี ารปรับ
ผังโรงงาน ผูบ้ ริหารได้ลงความเห็นว่า ผังโรงงานแบบ C เหมาะสมในการปรับแก้สายการผลิตของบริษทั มากทีส่ ุด
ซึง่ ผังโรงงานแบบ C ใช้ระยะทางในกระบวนการผลิต 45 เมตร สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตลงได้ 8
นาทีและยังลดอัตราค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากเดิม 173,399.99 บาท ลดลงเหลือเพียง 133,061.18 บาท คิดเป็ น
ส่วนต่างได้เท่ากับ 40,338.82 บาทต่อเดือน จากผลการศึกษาพบว่า ผังโรงงานแบบ C สามารถลดระยะทางและ
เวลาในกระบวนการผลิตได้ ซึง่ มีตน้ ทุนในการแก้ไขปรับปรุงต่ากว่าผังโรงงานแบบ A และ B.
คาหลัก หลักการวางผังโรงงานอย่างเป็ นระบบ / โปรแกรมอารีน่า / ผังโรงงาน
Abstract
The purpose of the research is to find out the causes affecting the efficiency of processed food within
limited areas of placing machines through the Systematic Layout Planning (SLP). Due to the study, there
were three types of plant layout improvement presented: layout A, B and C. Layout A was to add crusher
machines in the production line; layout B was to increase mixer machines in the production line; layout C
was to move the drying tables and containing tables in the production line. Then the results of SLP (both
before and after using layout A, B, and C) were brought to build the model of the production process
through Arena Program in order to find the possibility of plant layout improvement. It was found that the
outcome of the use of Arena Program was relevant to the result of using SLP. When the presentation of
plant layout improvement was given, the director expressed that layout C was the most suitable to
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develop the production line of the factory which its distance was 45 meters long. This layout could
reduce eight minutes of the production process time. Also, the cost of electricity was decreased from
173,399.998 baht to 133,061.18 baht in other word, it was decreased by 40,338.818 baht. In addition, the
results showed that layout C could reduce the distance and time of the production process. Interestingly,
the cost of layout C was less than layout A and B.
1. บทนา

อุตสาหกรรมอื่นๆ จากการสัมภาษณ์ กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ในกระบวนการผลิตของบริษัทมีผ ลิตภัณฑ์แบ่ ง
ออกได้เป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ ลูกชิน้ , ไก่ยอ, ไส้กรอก และจ๊อ
คณะผู้วจิ ยั จึงมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อวิเคราะห์หา
ั หาและหาแนวทางการแก้ ไ ขเพิ่ ม
สาเหตุ ข องป ญ
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตลูกชิน้ ต่อไป

ปจั จุบนั ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ
เพิม่ มากขึน้ แต่ละบริษัทพยายามหากลยุทธ์ในการที่จะ
พัฒนาองค์กรของตนเพื่อเพิม่ ศักยภาพในการประกอบ
ธุรกิจให้สามารถแข่งขัน และเติบโตได้การเพิม่ อัตราการ
ผลิ ต และการปรับ ปรุ ง การท างานนั ้น เป็ น ป จั จัย หลัก
ส าหรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และการเจริ ญ เติ บ โตทาง
อุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้
ผูป้ ระกอบการจึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องผลิตผลิตภัณฑ์ท่ี
มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมี
ต้นทุนต่ าและมีคุณภาพดี การลดของเสียในกระบวนการ
ผลิตจึงเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่ว ยให้ต้นทุ นการผลิต
ลดลงได้โดยไม่จาเป็ นต้องลดราคาสินค้าเพื่อแข่งขันกับ
คู่แข่งรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน [1,2] การที่ผู้ผลิต
ควรคานึงถึงผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพดีนนั ้ ทัง้ นี้ปจั จัยหลักที่
ช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกสินค้า คือ ราคาและ
คุณภาพ จึงทาให้อุตสาหกรรมการผลิตในปจั จุบนั จาเป็ น
จะต้องปรับปรุงการผลิตให้ต้นทุนสินค้าต่ าและมีคุณภาพ
ทีส่ ามารถแข่งขันในตลาดได้ องค์กรจะต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ
และเพื่อ ให้มีค วามสามารถในการแข่ ง ขัน กับ คู่แ ข่ ง ใน
ทางด้านการตลาดสูงขึน้ โดยปจั จัยหลักที่ส่งผลให้ธุรกิจ
และอุ ต สาหกรรมนั น้ ประสบผลส าเร็จ คือ การผลผลิต
ผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณภาพเป็ นที่เชื่อถือของผู้บริโภค ดังนัน้
การปรับปรุงพัฒนาและการศึกษาหาปจั จัยในการผลิตที่
เหมาะสมเพื่อ น าไปสู่ก ารควบคุ ม กระบวนการผลิต ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จึงเป็ นกิจกรรมทีอ่ งค์กร
จะต้ อ งพั ฒ นา อย่ า งต่ อเนื่ อง [1-3] จ ากการศึ ก ษ า
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่ างๆ ซึ่งจะ
เป็ นแรงขับเคลื่อนสาคัญของประเทศ พบว่าเกิดปญั หาใน
กระบวนการผลิตคล้า ยคลึงกัน ปญั หาที่พบคือการเกิด
ของเสียในกระบวนการผลิต และบริษัท ดิสโก้ โปรดักส์
ฟู้ ด ส์ จ า กั ด พ บ ป ัญ ห า เ ช่ น เ ดี ย ว กั น กั บ โ ร ง ง า น

2. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ปรับปรุงการวาง
ผังโรงงานอย่างมีระบบ(Systematic Layout Planning:
SLP)โดยประยุกต์นาโปรแกรมอารีน่า(Arena) มาเพื่อใช้
จาลองสถานการณ์ จ ริง กับ บริษัท ดิสโก้ โปรดักส์ฟ้ ู ด ส์
จ ากัด ในการวิจ ัย การปรับ ปรุ ง การวางผัง โรงงานดัง มี
ขัน้ ตอนต่อไปนี้
2.1 การวางผังโรงงานอย่างเป็ นระบบ (Systematic
Layout Planning: SLP)
ในการการวางผัง โรงงานอย่ า งเป็ นระบบ[3,4]
(Systematic Layout Planning: SLP)ได้แบ่งขัน้ ตอนการ
ดาเนินการไว้เป็ น 4 ขัน้ ตอนตามลาดับดังนี้
 การเลือกทาเลทีต่ งั ้ โรงงาน (Location)
เนื่องจากการวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการปรับปรุงผังโรงงานเดิม
ขัน้ ตอนนี้จงึ ไม่ต้องดาเนินการ จึงสามารถข้ามขัน้ ตอนนี้
ไปได้
 การวางผังโรงงานตามแผนกงาน
ในขัน้ ตอนนี้ เป็ นการดาเนินการเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ของ
พื้น ที่อ ย่ า งคร่ า วๆ โดยแบ่ ง ตามแผนกงานและไม่ ไ ด้
คานึงถึงรายละเอียดภายในแผนกว่าต้องมีอุปกรณ์ แยก
ย่อยอะไรบ้าง ซึ่งในบางครัง้ เรียกขัน้ ตอนนี้ว่าการวางผัง
อย่ า งหยาบ หรือ การวางผัง โรงงานแบบบล๊ อ ค(Block
layout)
 การวางผังโรงงานอย่างละเอียด (Detail Layout)
เนื่องจากขอบเขตของการวิจยั ครัง้ นี้เพื่อหาแนวทางใน
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การปรับปรุงผังโรงงานในขัน้ ตอนนี้จะเน้นที่การกาหนด
รายละเอียดของเครื่องมือและส่วนประกอบย่อยต่างๆซึง่
 การติดตัง้ และการติดตามผลงาน (Installation)
จากขอบเขตของงานวิจ ัย ครัง้ นี้ ห ลัง จากที่ไ ด้ ท าการ
ปรับปรุงผังโรงงานแล้ว การนาผังดังกล่าวมาใช้จริงอาจมี
ความเสี่ย งอัน เกิด จากการลงทุ น ปรับ ปรุ ง ผัง โรงงาน
คณะผู้วิจยั จึงนาโปรแกรมอารีน่ามาจาลองสถานการณ์
เพื่อทดสอบความเป็ นไปได้ในการประกอบการพิจารณา
เพื่อนาไปใช้จริงโดยมีรายละเอียดดังทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี้
2.2 การสร้างแบบจาลองด้วยโปรแกรมอารีน่า
การสร้างแบบจาลองด้วยโปรแกรมอารีน่าเป็ นการศึกษา
ั หาของระบบงานด้ว ยแบบจ าลองซึ่ง อยู่ใ นรู ป แบบ
ปญ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่การสร้างแบบจาลองด้วย
โปรแกรมอารี น่ านี้ เ ป็ นที่ นิ ย มใช้ ท่ี สุ ด ของการใช้
แบบจาลองแก้ปญั หา เพราะเนื่องจากสามารถใช้ได้กบั
ปญั หาของระบบงานได้หลายประเภทปจั จุบนั เป็ นเทคนิค
ที่ได้รบั การเอาไปใช้อย่างกว้างขวาง หลักการที่ใช้การ
สร้า งแบบจ าลองด้ว ยโปรแกรมอารีน่ า จะเป็ น หลัก การ
ั หาอื่ น ๆความจ าเป็ นที่ ส ร้ า งเป็ น
เดี ย วกั บ แบบป ญ
แบบจ าลองทางคอมพิว เตอร์ห รือ ไม่ ขึ้น อยู่ ก ับ ความ
ั หานั น้ ๆโดยที่ก ารสร้า ง
ยุ่ ง ยากในการค านวณของป ญ
แบบจาลองด้วยโปรแกรมอารีน่าจะต้องมีการคานวณมี
ข้อมูลทีเ่ ป็ นข้อมูลนาเข้าและ ผลลัพธ์จากแบบจาลอง และ
โดยปกติขอ้ มูลต่างๆในระบบงานจะเป็ นข้อมูลซึ่งมีความ
ผันแปรไม่แน่ นอน และมีการแปรเปลี่ยนตามเวลาดังนัน้
การจัด เตรีย ม และการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ต่ า งๆรวมทัง้
ั หานี้ จึง ต้ อ งอาศัย
ขัน้ ตอนต่ า งๆที่ใ ช้ก ับ การจ าลองป ญ
วิธีก ารต่ า งๆในทางสถิติเ ข้า ช่ ว ยโปรแกรมอารีน่ า เป็ น
แบบจ าลองสถานการณ์ ซึ่ ง สามารถที่ จ ะจ าลอง
สถานการณ์ ไ ด้ใ กล้เ คีย งกับ ระบบงานจริง และยัง เป็ น
โปรแกรมที่ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ก ั บ ระบบงานได้
หลายประเภทไม่ว่าจะเป็ นระบบงานบริการ หรือการผลิต
นอกจากนี้ โ ปรแกรมอารี น่ ายั ง สามารถวิ เ คราะห์
กระบวนการต่ างๆได้ เ ช่ น ระบบแถวคอย ระบ บ
กระบวนการผลิต ซึง่ จะทาให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความ
สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ รวมทัง้ เป็ นโปรแกรมทีม่ คี วามซับซ้อนไม่
มาก สามารถเข้าใจได้ ง่า ยสะดวกต่ อการใช้ง าน มีการ
แสดงภาพเคลื่อนไหว (Animation) ทาให้ระบบการจาลอง
สถานการณ์เข้าใจได้มากขึน้

รูปที่ 1 แผนการเชิงปฏิบตั ใิ นการวางแผนผังโรงงานอย่างเป็ นระบบ [4]

4. ผลการวิจยั
จากการได้ เ ข้ า ไปศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ผ ลการ
เปรียบเทียบกระบวนการผลิตก่อนการปรับปรุงและหลัง
การปรับปรุง ในส่วนของการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปพบว่า
สายการผลิต ใช้พ นั ก งานทัง้ หมด 16 คน มีส ถานี ก าร
ทางานจานวน 10 สถานี รวมเวลาการทางาน 8 ชัวโมง
่
เฉลี่ย อัต ราการผลิต 1500 กิโ ลกรัม ต่ อ วัน ในป จั จุ บ ัน
กระบวนการผลิตภายในบริษัท มีการจัดวางเครื่องจักร
แบบแยกแผนกตามลักษณะการวางผังแบบกระบวนการ
ผลิต ( Process Layout ) ซึง่ ลักษณะการวางเครื่องจักร
ในปจั จุบนั นัน้ เครื่องจักรจะมีขนาดใหญ่และยึดติดอยู่กบั
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ที่ โดยพื้นที่บริเวณโรงงานจัดแบ่งการทางานออกเป็ น 3
ส่วน โดยจัดแบ่งตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ดงั ทีก่ ล่าวมา
ข้างต้น โดยสามารถแสดงรายละเอียดกระบวนการผลิต
ผลิต ภัณฑ์แ ปรรูป ทัง้ 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ การผลิต ลูก ชิ้น ไก่
การผลิตไก่ยอ และการผลิตจ๊อไก่แสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของกิจกรรม

ผลการศึกษาโรงงานและทาการเก็บข้อมูล และนาข้อมูล
มาทาการวิเคราะห์ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สายการผลิต
ผลิต ภัณ ฑ์แ ปรรู ป มีด ัง นี้ ระยะทางในการเคลื่อ นที่ท ัง้
กระบวนการผลิตลูกชิ้น 33.05 เมตร ใช้ระยะเวลารวม
227.94 นาที ระยะทางในการเคลื่อนทีท่ งั ้ กระบวนการผลิ
ไก่ยอ 35.72 เมตร ใช้ระยะเวลารวม 351.68 นาที และ
ระยะทางในการเคลื่อนทีท่ งั ้ กระบวนการผลิตจ๊อไก่ 36.46
เมตร ใช้ ร ะยะเวลารวม 430.74 นาที ห ลัง จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและรูปแบบการจัดวางผังเดิม ดังรูปที่ 4

รูปที่ 2 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป

4.1ผลการวิ เคราะห์ขอ้ มูลกระบวนการผลิ ต
ขัน้ ตอนการทา From – To – Chart, Activity
Relationship และการปรับ ปรุ ง ผัง โรงงานก าหนด
ตัวอักษรเป็ นสัญลักษณ์แทนกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ั ้ ป (ลูกชิน้
A = บด, B = ชังวั
่ ตถุดบิ ,C = ผสม,D = ปนรู
ั ้ ป (ไก่ยอ),F = ออกไส้ (จ๊อไก่),G = พัก
ไก่), E = ปนรู
น้าอุ่น (ลูกชิน้ ไก่), H = พักน้าอุ่น (ไก่ยอ),I= นึ่ง(จ๊อไก่),
J = ช็อกน้าเย็น (ลูกชิน้ ไก่), K = ช็อกน้าเย็น (ไก่ยอ),
L = ตัดแต่ง (จ๊อไก่),M = ผึ่งลม,N =บรรจุ,O =
เคลื่อนย้ายไปจัดเก็บ
ตารางที่ 1 การผ่านกระบวนการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์
Product
ลูกชิน้ ไก่
ไก่ยอ
จ๊อไก่

Per
day
20
5
5

Routing
A-B-C-D-G-J–M–N–O
A–B–C–E–H–K–M–N-O
A – B – C – F – I – L- M – N - O
รูปที่ 4 แสดงการจัดวางผังโรงงาน ( แบบเดิม )
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รูปที5่ -7 และผลเปรียบเทียบดังแสดงในตารางที่ 2-3ดังนี้
1) แนวทางการปรับปรุงผังโรงงานแบบ Aปรับปรุงโดย
การเพิม่ เครื่องบดในกระบวนการผลิต
2) แนวทางการปรับปรุงผังโรงงานแบบ B ปรับปรุงโดย
การเพิม่ เครื่องผสมในกระบวนการผลิต
3) แนวทางการปรับปรุงผังโรงงานแบบ C ปรับปรุงโดย
กาปรับย้ายโต๊ะผึง่ ลม – โต๊ะบรรจุ
ตารางที่ 2 แสดงเวลาในการรอคอยของเข้ากระบวนการผลิต
(วินาที)
หลัง
หลัง
หลัง
ก่อน
ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง
การรอคอย ปรับปรุง
แบบ A
แบบB
แบบC
(วินาที)
(วินาที) (วินาที)
(วินาที)
ผลิตภัณฑ์
18.94
14.26
16.29
15.68
ลูกชิน้ ไก่
ผลิตภัณฑ์
7.42
15.53
31.89
22.44
ยอไก่
ผลิตภัณฑ์
756.49
346.58
418.22
450.66
จ๊อไก่

รูปที่ 5 แสดงการจัดวางผังโรงงาน ( แบบปรับปรุงA )

ตารางที่ 3 แสดงระยะทางในกระบวนการผลิต
ก่อน
แบบA
แบบB
ปรับปรุง (เมตร/
(เมตร/
(เมตร/
รอบ)
รอบ)
รอบ)
ระยะทาง
50
53
60
ทัง้ หมด

รูปที่ 6 แสดงการจัดวางผังโรงงาน ( แบบปรับปรุง B )

แบบC
(เมตร/
รอบ)
45

จากการน าเสนอแนวทางการปรับ ปรุ ง ผู้ บ ริ ห ารได้
พิจารณานาแนวทางการปรับปรุง แบบ C เพื่อมาปรับใช้
ในกระบวนการผลิต โดยแนวทางการปรับปรุง แบบ C ใช้
ต้นทุนในการปรับผังโรงงานน้อยเหมาะสาหรับโรงงานซึง่
มีข้อ จ ากัด ของพื้น ที่ใ นการท างานท าการปรับ ปรุ ง ผัง
โรงงานใหม่(แผนการปรับปรุงแบบ C ) ทาให้ระยะทางใน
การเคลื่อนทีท่ งั ้ กระบวนการผลิตลูกชิน้ 30.92 เมตร ใช้
ระยะเวลารวม 227.41 นาที ระยะทางในการเคลื่อนทีท่ งั ้
กระบวนการผลิตไก่ยอ 33.19 เมตร ใช้ระยะเวลารวม
351.61
นาที และระยะทางในการเคลื่ อ นที่ ท ั ง้
กระบวนการผลิตจ๊อไก่ 34.23 เมตร ใช้ระยะเวลารวม
405.87 นาที เมื่อปรับปรุงผังโรงงานโดยการปรับย้าย

รูปที่ 7 แสดงการจัดวางผังโรงงาน ( แบบปรับปรุงC )

ผลจากการวิเคราะห์ผู้วจิ ยั จึงได้เสนอแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตไปยังบริษทั ทัง้ หมด 3 แนวทาง
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ปญั หาของบริษทั จากนัน้ จึงทาการจาลองผังโรงงานโดย
ใช้โปรแกรมอารีน่า ( Arena ) ในการจาลองผังโรงงาน
แบบปรับปรุงทัง้ หมด โดยแนวทางการปรับปรุงผังโรงงาน
แบบ C ปรับปรุงโดยการปรับย้ายโต๊ะผึง่ ลม – โต๊ะบรรจุ
จะเป็ นแนวทางทีน่ าไปปรับใช้จริงซึง่ จะใช้เวลาในการ
ทางานทัง้ หมด 395.61 นาที และใช้ระยะทางในการ
ทางานทัง้ หมด 35.13 เมตรเมื่อกระบวนการผลิตสามารถ
ลดอัตราการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตอาหารแปรรูป
สามารถคานวณได้ดงั นี้
ก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิต มีอตั ราการใช้
ไฟฟ้า 2705.68 หน่วย เมื่อคิดเป็ นราคาค่าใช้จ่ายต่อวัน
เท่ากับ 6669.23 บาท เมื่อครบ 26 วันทาการ บริษทั ต้อง
จ่ายค่าไฟฟ้ารวมค่าทาเนียม 208 บาท คิดเป็ นเงิน
ทัง้ หมด 173,399.99 บาท เมื่อทาการปรับปรุงผังโรงงาน
บริษทั มีอตั ราการใช้ไฟฟ้า 2703.00 หน่วย คิดเป็ น
ค่าใช้จ่ายต่อวันเท่ากับ 5,109.74 บาท เมื่อครบ 26 วันทา
การ บริษทั ต้องจ่ายค่าไฟฟ้ารวมค่าทาเนียม 208 บาท
คิดเป็ นเงินทัง้ หมด 133,061.18 บาท เห็นได้ว่าค่าไฟฟ้า
ในกระบวนการผลิตในระยะเวลา 26 วัน สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการทางานได้ 40,338.82 บาท

ตามแนวทางการปรับปรุงแบบ Cทาให้ระยะทางในการ
เคลื่อนที่ทงั ้ กระบวนการผลิตลูกชิ้น 28.06 เมตร ใช้
ระยะเวลารวม 227.33 นาที ระยะทางในการเคลื่อนทีท่ งั ้
กระบวนการผลิตไก่ยอ 29.86 เมตร ใช้ระยะเวลารวม
345.05
นาที และระยะทางในการเคลื่ อ นที่ ท ั ง้
กระบวนการผลิตจ๊อไก่ 31.8 เมตร ใช้ระยะเวลารวม
395.61 นาที โดยการปรับปรุงพืน้ ทีใ่ นกระบวนการผลิต
คือ การปรับย้ายโต๊ะผึง่ ลมและโต๊ะบรรจุ ซึง่ ค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงต่าทาได้ง่าย
4. อภิ ปรายผลการศึกษา
จากการทา SLP ได้ออกมาเป็ นแบบปรับปรุงผัง
แบบปรับปรุง C โดยจากการทา SLP ผังเดิม จะได้
ระยะทางในการเคลื่อ นที่ทงั ้ กระบวนการเท่า กับ 36.46
เมตรใช้ระยะเวลารวม 430.74 นาทีส่วนแบบปรับปรุง C
ระยะทางในการเคลื่อนทีล่ ดลงเหลือ 31.8 เมตร ซึง่ ลดลง
จากเดิม 4.66 เมตรโดยทาการปรับปรุงพื้นที่ในบริ เวณ
โต๊ะผึง่ ลม – โต๊ะบรรจุ ซึง่ ใช้ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่ า
ทาได้ง่าย ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุประยะทางการเคลื่อนที่และเวลาการทางานของ
กระบวนการผลิต
รายการ
ระยะทาง (เมตร)
เวลา (นาที)
ผังเดิม
36.46
430.74
ผังโรงงานแบบC
31.80
395.61
ผลต่าง
4.66
35.13
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5. สรุป
ผลจากการได้ศกึ ษาข้อมูล พบปญั หาทีเ่ กิดขึน้ คือ
การรอคอยของวัตถุดบิ ในกระบวนการผลิตและเส้นทาง
ในการขนส่งทับซ้อนกัน
ดังนัน้ ทางบริษทั จึงมีความ
ต้องการทีจ่ ะแก้ไขเส้นทางในกระบวนการขนส่งระหว่าง
แผนก ซึง่ ต้องมีการจัดระบบตามหลัก SLP โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการทางานทัง้ กระบวนการผลิต เป็ นข้อมูล
พืน้ ฐานของการจัดวางผังใหม่ตามหลักความสาคัญของ
ระบบงานและวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางของการขนส่ง
วัตถุดบิ เพื่อให้สอดคล้องกับการวางผังโรงงานจากการนา
ข้อมูลทีเ่ ก็บได้มาทาการวิเคราะห์เพื่อทาการวางผัง
โรงงานโดยวิธกี ารวางผังโรงงานอย่างมีระบบ(SLP)และ
ทา การออกแบบผังโรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลและ
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บทคัดย่อ
จากการศึกษาทดลองการเพิม่ ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ าแบบไหลตามแนวแกน (AFP) ด้วยเพลาสกรูและเคลือบผิว
พบว่าสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการสูบน้ าได้ถงึ ร้อยละ 45 – 80 เมื่อเทียบกับ AFP โดยทีร่ ะยะยกน้ า (H) 1.5 เมตร ที่
ความเร็วรอบ 3,000 รอบต่ อนาที ให้ประสิทธิภาพสูงสุด คือ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพได้ร้อยละ 70 ซึ่งการดัดแปลง
เครื่องสูบน้าแบบไหลตามแนวแกนส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ าสูงขึน้ แต่กม็ คี ่าใช้จ่ายในการดัดแปลงเพิม่ ขึน้
เช่นกัน จึงจาเป็ นต้องมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนที่เพิม่ ขึน้ เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพที่เพิม่ ขึน้ จากการ
ดัดแปลงเครื่องสูบน้ าแบบไหลตามแนวแกนว่าคุม้ ค่าสาหรับการลงทุนหรือไม่ จากการทดลองพบว่า เครื่องสูบน้ าแบบ
ไหลตามแนวแกนที่ไม่ มีการการดัดแปลง ในเวลา 8 ชัว่ โมง (1 วันท างาน) สามารถสูบน้ าได้ 700 ลูกบาศก์เมตร
สิน้ เปลืองน้ามันเชือ้ เพลิง 3.17 ลิตร เครื่องสูบน้ าแบบไหลตามแนวแกนทีม่ กี ารติดตัง้ เพลาสกรู (AFP1) และเครื่องสูบน้ า
แบบไหลตามแนวแกนที่มกี ารติดตัง้ เพลาสกรูและเคลือบผิว (AFP2) สูบน้ าได้ 700 ลูกบาศก์เมตร ใช้เวลา 4.9 ชัวโมง
่
และ 3.89 ชัวโมง
่ ตามลาดับ สิน้ เปลืองน้ ามันเชือ้ เพลิง 2.1 ลิตร และ 1.71 ลิตร ตามลาดับ เมื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราห์
ความคุม้ ค่าพบว่า AFP1 และ AFP2 จะคืนทุนค่าดัดแปลงใน 40 วัน และ 54 วัน ตามลาดับ โดยในการใช้งาน 1 ปี (สูบ
น้ าวันละ 700 ลูกบาศก์เมตร) AFP1 จะสามารถประหยัดค่าน้ ามันได้ 12,900 บาท/ปี และ AFP2 จะสามารถประหยัดค่า
น้ามันได้ 12,936 บาท/ปี โดย AFP2 มีการเคลือบผิวซึง่ นอกจากทาให้น้าสามารถไหลได้ดขี น้ึ แล้วยังช่วยป้องกันการเกิด
สนิมและการเสียดสีส่งผลให้มอี ายุของท่อสูบน้ านานขึน้ ถึง 2 ปี เมื่อวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทีอ่ ายุการใช้งาน 2 ปี สามารถ
ประหยัดค่าน้ามันได้ 18,192 บาท/ปี (อ้างอิงราคาน้ามันเบนซิน 95 = 37.36 บาท/ลิตร วันที่ 17-12-2557)
คาหลัก เครื่องสูบน้าแบบไหลตามแนวแกน, เพลาสกรู, การเคลือบ
Abstract
The results from improving efficiency of axial flow pump (AFP) by using screw axle and coating revealed that
this methods increased an efficiency in flow pump which was 45 – 80 percent compared to AFP. The
experimental condition of head (H) at 1.5 m. and velocity of 3,000 rpm occurred the highest efficiency which
was 70 percent. The modified flow pump occurred the higher in efficiency for normal flow pump but it cost in
high value in modifying. Therefore, it needed to analyze the valuation of an increasing in investment compared
to higher efficiency of modified flow pump that it could value for investment or not. The results revealed that
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non-modified flow pump which used 8 hours (1 day work) could pump water into 700 square meters and used
fuel of 3.17 liters. Axial flow pump which used screw axle installation (AFP1) and axial flow pump which used
screw axle installation and coating (AFP2) could pump water into 700 square meters and used time of 4.9
hours and 3.89 hours, respectively and used fuel of 2.1 liters and 1.71 liters, respectively. We used the data
from experiment to analyze valuation and it revealed that AFP1 and AFP2 paid back within 40 and 54 days,
respectively. For 1 year work (pump water 700 square meters/day), AFP1 could save the fuel price into 12,900
baht/year and AFP2 could save the fuel price into 12,936 baht/year. The AFP2 which used coating could
improve in water flow and prevent rust and friction; it increased in life time of tube pump into 2 years. When
analyzed the valuation that used 2 years work, it could save the fuel price into 18,192 baht/year (according to
price of benzene 95 = 37.36 baht/liters (17-12-2014))
Keywords: axial flow pump, screw axle, coating
2. การทดลองและผลการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
2.1 ทฤษฎี อุปกรณ์และการทดลอง
ประสิทธิภาพของระบบสูบน้ าที่ใช้เครื่องสูบน้ า
แบบไหลตามแนวแกน (Axial Flow Pump: AFP) ขึน้ อยู่
กับกาลังของของไหลที่ AFP ทาได้ (Fluid power, Pout)
โดยคานวณได้จากสมการที่ 1 [9]

1. บทนา
เครื่องสูบน้ าเป็ นเครื่องจักรทีท่ าหน้าทีเ่ พิม่ พลังงาน
ให้กบั ของไหลเพื่อให้เกิดการไหลไปยังตาแหน่งทีต่ อ้ งการ
ด้วยอัตราการไหลทีก่ าหนด ซึง่ เครื่องสูบน้ าทีน่ ิยมใช้สา
หรับงานทางด้านการเกษตร เป็ นเครื่องสูบน้ า แบบไหล
ตามแนวแกน (Axial Flow Pump: AFP) หรือที่ เรียกกัน
ทัวไปว่
่ า “ท่อพญานาค” โดยคุณลักษณะของ AFP ให้
อัตราการไหลได้มาก ทีร่ ะยะยกน้ า (เฮด) ต่ า สามารถ
เลือกใช้ต้นกาลังเป็ นมอเตอร์ไฟฟ้าหรือ เครื่องยนต์ ได้
ตามความเหมาะสมของพืน้ ทีใ่ ช้งาน อีกทัง้ ยังมีน้ าหนัก
เบาสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
โดยจากงานวิจยั เรื่อ ง การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพของ
เครื่อ งสูบ น้ า แบบไหลตามแนวแกนด้ว ยเพลาสกรูแ ละ
เคลือบผิว [1] ซึ่งมีการติดตัง้ เพลากรูและเคลือบผิวด้วย
สารเคลือ บอีพ อกซี่เ ซรามิค เพิ่ม เข้า ไปในท่ อ พญานาค
ขนาด 5 นิ้ว พบว่าสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพของการสูบ
น้ าจากท่อเดิมโดยเฉลีย่ ได้ถงึ ร้อยละ 45 – 80 ที่ 3,000
rpm และ เฮด 1.5 เมตร
แต่ จากการติดตัง้ เพลาสกรูและเคลือบผิวด้วยสาร
เคลือบอีพอกซี่เซรามิค มีค่าใช้จ่ายในการติดตัง้ เพิม่ ขึ้น
โดยเฉพาะการเคลือบผิว งานวิจยั นี้จึงเป็ นการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการติดตัง้ เพลาสกรูและเคลือบผิวเครื่อง
สู บ น้ า แ บ บ ไ ห ล ต า ม แ น ว แ ก น เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
ประสิทธิภาพการสูบน้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ว่าคุม้ ค่าในการจะลงทุน
ในการติดตัง้ หรือไม่

H
Pout  rgQ

(kW)

(1)

3

r = ความหนาแน่นของน้า, kg/m

g = ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลก = 9.81 m/s2
3
Q = อัตราการไหลเชิงปริมาตรของน้ า, m /s
H = เฮดทีเ่ ครื่องสูบน้าทางาน, m
AFP ทีน่ ามาทดลองใช้เครื่องยนต์เบนซิน Honda
GX160 ขนาด 5.5 แรงม้า เป็ นต้นกาลัง ดังนัน้ สามารถ
คานวณกาลังงานทีร่ ะบบสูบน้ า ใช้ เนื่องจากการเผาไหม้
น้ามันเชือ้ เพลิงหรือเป็ นกาลังงานทีจ่ ่ายให้กบั ระบบสูบน้ า
(Pin) ได้ดงั สมการที่ 2 [9]
  HHV (kW)
Pin  m

(2)

m = อัตราการสิน้ เปลืองน้ามันเชือ้ เพลิง, kg/s

HHV = ค่าพลังงานความร้อนสูงของเชือ้ เพลิง = 47,300
kJ/kg
โดยประสิทธิภาพของระบบสูบน้ า (Efficiency of
pumping system,  sys ) คานวณได้จากสมการที่ 3 [9]
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 sys 

Pout
 100
Pin

(%)

(3)

รูปที่ 4 การเคลือบผิววัตถุดว้ ยสารเคลือบผิว

การเพิม่ ประสิทธิภาพของ AFP ด้วยเพลาสกรูและ
เคลือบผิว มีชุดอุปกรณ์การทดลอง ดังรูปที่ 1 โดย AFP
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว (0.12 เมตร) ยาว 3.6
เมตร ใช้ใบพัดแบบ Axial flow ชนิด 3 ใบ ทีม่ มี ุมองศา
ใบพัด 35 องศา ใช้เครื่องยนต์เบนซิน Honda GX160
ขนาด 5.5 แรงม้า เป็ น ต้น ก าลัง ในขณะที่เ พลาสกรูท า
จากเหล็กกล้าที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 85
มิลลิเมตร มีมุมองศาของเพลาสกรู 30 องศา ความยาว
รวม 1 เมตร ดังรูปที่ 2 โดยเพลาสกรู ถูกติด ตัง้ อยู่ท่ตี า
แหน่งกึง่ กลางของท่อทางด้านดูด
ในการทดลองให้ AFP ทางานทีร่ ะยะยกน้ าหรือเฮด
( H ) เท่ากับ 1, 1.5 และ 2 เมตร โดยในแต่ละเฮด ปรับ
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ที่ 1,500, 2,000, 2,500,
3,000, 3,500 และ 4,000 rpm ตามลาดับ โดยใช้
Tachometer วัดความเร็วรอบ ในขณะทีอ่ ตั ราการไหลเชิง
ปริมาตร ( Q ) ของ AFP ได้จากการตวงวัด ปริมาณของ
น้ า ทีป่ ลายท่อทางด้านจ่าย และจับเวลาจานวนทัง้ สิน้ 4
ครั ง้ แล้ ว ท าการหาค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นการวั ด อั ต ราการ
สิน้ เปลืองน้ า มัน ได้จากการชังมวลของน
่
้ า มัน ก่อนการ
ทางานของ AFP และนามาชังหลั
่ งจาก AFP ทางานเป็ น
ระยะเวลา 30 นาที ในแต่ละความเร็วรอบ โดยใช้เครื่อง
ชังแบบดิ
่
จติ ลั จากนัน้ ทาการคานวณกาลังของของไหลที่
AFP ทาได้ (Fluid power, Pout) จากสมการที่ (1)
คานวณกาลังงานที่ระบบสูบน้ า ใช้เนื่องจากการเผาไหม้
น้ามันเชือ้ เพลิงหรือเป็ นกาลังงานทีจ่ ่ายให้กบั ระบบสูบน้ า
(Pin) จากสมการที่ (2) และคานวณประสิทธิภาพของ
ระบบสูบน้ า (Efficiency of pumping system,  sys ) ได้
จากสมการที่ (3)

รูปที่ 1 Schematic diagram ของระบบสูบน้า ด้วย AFP

รูปที่ 2 ขนาดของเพลาสกรู

รูปที่ 3 การติดตัง้ ระบบสูบน้า ด้วย AFP
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โดยการทดลองเริม่ จากเครื่องสูบน้ าปกติ ทีไ่ ม่มกี าร
ติดตัง้ เพลาสกรูและไม่มกี ารเคลือบผิว (AFP) ทาการ
ติดตัง้ ระบบสูบน้ าด้วย AFP ดังรูปที่ 3 เมื่อทดลองเก็บ
ข้อมูลตามเงื่อนไขต่ างๆ ตามที่กาหนดแล้ว จึงนา AFP
มาทาการติดตัง้ เพลาสกรูความยาว 1 เมตร ที่ตาแหน่ ง
กึง่ กลางท่อทางด้านดูด (AFP1) แล้วทาการทดลองตาม
เงื่อนไขเดิมอีกครัง้ จากนัน้ นา AFP1 มาทาการเคลือบผิว
ส่วนประกอบต่างๆ (AFP2) ซึง่ ขัน้ ตอนก่อนการเคลือบผิว
จะเป็ นการยิงทราย เพื่อทาความสะอาดพื้นผิวและเพิ่ม
ความสามารถในการยึดเกาะผิวของสารเคลือบจากนัน้ ทา
การเคลือบผิวด้านในท่อ , เพลาสกรู และใบพัดด้วยสาร
เคลือบผิว Bauer Evercote 308 epoxy resin ดังแสดงใน
รูปที่ 4 จากนัน้ นา AFP2 มาทดลองตามเงื่อนไขเดิมอีก
ครัง้ แล้วจึงทาการเปรียบเทียบผลการทดลอง ของ AFP,
AFP1 และ AFP2
2.2 ผลการทดลองการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
ในงานวิจยั นี้ ผู้วิจ ัยขอนาเสนอผลการทดลองที่ใ ห้
ประสิทธิภาพดีทส่ี ดุ คือระดับยกน้า 1.5 เมตร เท่านัน้
ผ ล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง เ มื่ อ พ ล อ ต ก ร า ฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลเชิงปริมาตร ( Q ) ที่
เครื่องสูบน้าสามารถทาได้ ทีค่ วามเร็วรอบต่างๆ ในแต่ละ
ค่าเฮด โดยทีเ่ ฮด 1.5 m. ได้อตั ราการไหลเชิงปริมาตรสูง
ทีส่ ดุ ดังแสดงในรูปที่ 5

ความเร็ว รอบเนื่ อ งจากเพลาสกรู มีส่ ว นช่ ว ยในการ
ถ่ายทอดกาลังให้กบั ของไหล อีกทัง้ การเคลือบผิวยังช่วย
ลดการสูญเสียพลังงานในการไหลเนื่องจากความเสียด
ทาน โดยจะเห็นได้ว่าเพลาสกรูสง่ ผลในการเพิม่ อัตราการ
ไหล ในอัตราส่วนทีม่ ากกว่าการเคลือบผิว ในขณะที่การ
เคลือ บผิว ค่ อนข้างที่จะส่งผลน้ อ ยในช่ว งความเร็วรอบ
1,500 – 2,000 rpm เนื่องจากมีความเร็วในการไหลต่าแต่
จะค่ อ ยๆ ส่ง ผลเพิ่ม มากขึ้น เมื่อ ความเร็ว รอบสูง กว่ า
2,000 rpm เนื่องจากมีความเร็วในการไหลสูงขึน้
เมื่อพิจารณาถึงอัตราการสิน้ เปลืองน้ า มันเชือ้ เพลิง
( m ) ของ AFP, AFP1 และ AFP2 ทีเ่ ฮด 1.5 m. ดังรูปที่
6 จะเห็น ได้ว่ า เมื่อ เครื่อ งสูบ น้ า ท างานที่ค วามเร็ว รอบ
สูงขึน้ จะส่งผลทาให้ต้องการปริมาณน้ า มันเชื้อเพลิงเพิม่
มากขึน้ ตาม โดยAFP1 และ AFP2 มีอตั ราการสิน้ เปลือง
น้ ามัน มากกว่า AFP ในทุกๆ ความเร็วรอบ เนื่องจากมี
ภาระการทางานทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากน้ าหนัก
ของตัวเพลาสกรูเองและภาระในการขับเคลื่อนของไหลที่
เพิ่ม ขึ้น เนื่ อ งจากการถ่ า ยทอดพลัง งานของเพลาสกรู
รวมถึงการสูญเสียพลังงานในการไหลที่ลดลง เนื่องจาก
การเคลือบผิว โดยอัตราการสิน้ เปลืองน้ า มันของ AFP1
และ AFP2 ค่อนข้างทีจ่ ะให้ผลทีใ่ กล้เคียงกัน ซึง่ แสดงให้
เห็น ว่ า การเคลือ บผิว นอกจากมีส่ ว นช่ ว ยในการเพิ่ม
อัต ราการไหลให้ก ับ ระบบสูบ น้ า แล้ว ในขณะเดีย วกัน
ยังคงให้ค่าอัตราการสิน้ เปลืองน้ า มันทีใ่ กล้เคียงกับเครื่อง
สูบน้าทีไ่ ม่ได้เคลือบผิว

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและความเร็ว รอบของ
AFP, AFP1 และ AFP2 ทีเ่ ฮด 1.5 เมตร
รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราสิน้ เปลืองน้ามันและ
ความเร็วรอบของ AFP, AFP1 และAFP2 ทีเ่ ฮด 1.5 เมตร

เมื่อ เปรีย บเทีย บ Q ระหว่ าง AFP, AFP1 และ
AFP2 จะเห็น ได้ว่ าเครื่องสูบ น้ า ที่มีการติด ตัง้ เพลาสกรู
และเคลื อ บผิ ว สามารถให้ Q ได้ สู ง กว่ า ในทุ ก ๆ
930

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ
ตารางที่ 1 ค่าอุปกรณ์ของท่อสูบน้าและราคาน้ามันเชื้อเพลิงทีใ่ ช้ใน
การทดลอง
รายาการ
ราคา (บาท)
1. ราคาเครือ่ งสูบน้า
4,000
2. ค่าดัดแปลงเครือ่ งสูบน้าและเพลาสกรู
1,500
3. ค่าเคลือบผิวท่อและค่าสารเคลือบ
5,000
(เคลือบผิวจากโรงงาน)
4. ค่าเชือ้ เพลิง (ราคาน้ามันเบนซิน 95
37.36
วันที่ 17-12-2557 )

การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. AFP เป็ นเครื่องสูบน้ าตามปกติทไ่ี ม่มกี ารติดตัง้ เพลา
สกรูและไม่มกี ารเคลือบผิว
2. AFP1 เป็ นเครื่องสูบน้าทีม่ กี ารติดตัง้ เพลาสกรู
3. AFP2 เป็ นเครื่องสูบน้ าที่มีการติดตัง้ เพลาสกรูและ
เคลือบผิว
โดยให้ AFP, AFP1 และ AFP2 ทางานภายใต้
เงื่อนไขเดียวกัน คิดเวลาทางานในการสูบน้า 8 ชัวโมงต่
่
อ
วัน และปริมาณสิ้นเปลืองน้ ามัน เชื้อเพลิงได้จากการ
ทดลองและคานวณจากสมการที่ 2

รูปที่ 7 ประสิทธิภาพของระบบสูบน้ากับความเร็วรอบ
ของ AFP, AFP1 และ AFP2 ทีเ่ ฮด 1.5 เมตร

จากรู ป ที่ 7 แสดงประสิท ธิภ าพของระบบสูบ น้ า
(  sys ) ที่ความเร็วรอบต่างๆ ทีเ่ ฮด 1.5 m. จะเห็นได้
ว่าครื่องสูบน้ า แบบไหลตามแนวแกนที่นามาทดลองให้
ประสิทธิภาพสูงในช่วงความเร็วรอบ 2,500 – 3,500 rpm
โดย AFP มีประสิทธิภาพสูงสุดคิดเป็ น ร้อยละ 10.15
เพลาสกรูและการเคลือบผิวส่งผลทาให้ประสิทธิภาพของ
ระบบสู บ น้ า เพิ่ ม สู ง ขึ้น โดย AFP1 และ
AFP2 มี
ประสิทธิภาพสูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 13.75 และ 16.79 ที่
3,000 rpm และ เฮด 1.5 เมตร ตามลาดับ เมื่อพิจารณา
ถึงประสิทธิภาพของระบบสูบน้ า ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ของ
AFP1 และ AFP2 ดังแสดงในรูปที่ 15 เห็นได้ว่า AFP1
และ AFP2 ช่ ว ยเพิ่ม ประสิท ธิภ าพของระบบสูบ น้ า ให้
สูงขึน้ จากเดิมโดยเฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละ 45 – 80 เมื่อเทียบ
กับ AFP

ตารางที่ 2 ปริมาณน้าทีส่ บู ได้และอัตาการสิน้ เปลือ้ งนัน้ ใน 1 วัน
รายการ
ปริมาณน้าทีส่ บู ได้
ปริมาณสิน้ เปลืองน้ามัน
3
(m / วัน)
(Litre / วัน)
AFP
700
3.17
AFP1
1,142
3.42
AFP2
1,437
3.52

3. การวิ เคราะห์ความคุม้ ค่า
3.1 ราคาวัสดุและอุปกรณ์
เนื่อ งจาก ในการดัด แปลงเครื่อ งสูบน้ า เพื่อให้ไ ด้
คุณลักษณะตามที่ต้องการนัน้ มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ เช่น
การแยกส่วนท่อเพื่อติดตัง้ เพลาสกรู , การพ่นทราย, สาร
เคลือบผิว, การเคลือบผิวเป็ นต้น ดังนัน้ จาเป็ นต้องมีการ
ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน โดยมีข้อมูลต่างๆ ดัง
ตารางที่ 1

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าเมื่อติดตัง้ เพลาสรูเพิ่ม
เข้าไป (AFP1) สามารถเพิม่ ปริมาณน้าทีส่ บู ได้เพิม่ ขึน้ คิด
เป็ น 163 % แต่สน้ิ เปลืองเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ เพียง 1.08 %
และ AFP2 สามารถเพิม่ ปริมาณน้าทีส่ บู ได้เพิม่ ขึน้ คิดเป็ น
205 % แต่สน้ิ เปลืองเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ เพียง 1.11 % เมื่อ
เปรียบเทียบกับ AFP
ถ้าเปรียบเทียบปริมาณน้ามันของ AFP 1 และ AFP
2 ทีใ่ ช้ในการสูบน้ าเท่ากับ AFP (700 m3 / วัน) พบว่า
สามารถประหยัดการใช้น้ามันเชือ้ เพลิงได้ 1.07 และ 1.46
ลิตรต่อวัน ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปริมาณสิน้ เปลืองน้ามันต่อปริมาณน้าทีส่ บู ได้ใน 1 วัน
รายการ ปริมาณสิน้ เปลือง
ส่วนต่างปริมาณสิน้ เปลือง
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AFP
AFP1
AFP2

น้ามัน (Litre / วัน)
3.17
2.1
1.71

ตลอดอายุ ก ารใช้ ง าน 2 ปี (1 วัน ท างาน 8 ชัว่ โมง)
AFP1 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรองลงมาคือ 55,830.14 บาท
ตลอดอายุการใช้งาน 2 ปี ( 1 วัน ทางาน 8 ชัวโมง)
่
และ
AFP มีต้น ทุ น ค่ า ใช้จ่ า ยสูง ที่สุด คือ 80,454.64 บาท
ตลอดอายุการใช้งาน 2 ปี (1 วัน ทางาน 8 ชัวโมง)
่

น้ามัน (Litre / วัน)
0
-1.07
-1.46

เมื่อนาปริมาณสิน้ เปลืองน้ ามันมาคานวณเป็ นมูลค่า
ที่ร าคาน้ า มัน เบนซิน 95 วัน ที่ 17-12-2557 คือ 37.36
บาท/ลิตร พบว่า AFP1 สามารถประหยัดค่าน้ ามันได้
เดือนละ 1,200 บาท และ AFP2 สามารถประหยัดค่า
น้ามันได้ถงึ 1,620 บาทต่อเดือน ดังแสดงในตามรางที่ 4

ตารางที่ 6 รายการค่าใช้จ่ายทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
รายการค่าใช้จ่าย
AFP
AFP1 AFP2
ราคาอุปกรณ์ (บาท)
4,000
5,500 10,500
ค่าใช้จ่ายต่อปี (ค่าน้ามัน
42,480
28,080 23,040
เชือ้ เพลิง)
มูลค่าซาก (บาท)
400
500
500
อายุ (ปี ) (อ้ า งอิ ง จาก
ระยะเวลารับประกันของ
2
2
2
ทางร้านค้า คือ 6 เดือน)

ตารางที่ 4 มูลค่าของราคาน้ามันเชือ้ เพลิงทีส่ ามารถลดได้
รายการ มูลค่าปริมาณ
มูลค่าที่
มูลค่าที่
สิน้ เปลืองน้ามัน สามารถลดได้ สามารถลดได้
(บาท / วัน)
(บาท / วัน)
(บาท / เดือน)
AFP
118
AFP1
78
40
1,200
AFP2
64
54
1,620

4. สรุปผลการทดลอง
1. จากการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าพบว่า การติดตัง้ เพลาสก
รูและเคลือบผิวเครื่องสูบน้ าแบบไหลตามแนวแกนคุม้ ค่า
ในการลงทุน
2. จากการเปรียบเทียบทางเศรษฐศาตร์พบว่า AFP2 มี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าทีส่ ดุ คือ 54,719.82 บาท ซึง่ ใกล้เคียง
กับ AFP1 คือ 55,830.14 บาท ซึง่ ต่างกันเพียง 1,110.32
บาท แต่ AFP2 นัน้ มีขนั ้ ตอนการดัดแปลงยุ่งยากกว่า
ทางผู้ลงทุนอาจตัดสินใจเลือก AFP1 แต่ในทางกลับกัน
AFP2 ที่มกี ารเคลือบผิวจะส่งผลให้ตวั ท่อและอุปกรณ์มี
อายุการใช้งานยาวนานยิง่ ขึน้ เนื่องจากสารเคลือบจะไป
ป้องกันการเกิดการกัดกร่อนและการสึกหรอของอุปกรณ์
และมีการบารุงรักษาง่ายขึ้น [7] ส่งผลให้ในระยะยาว
AFP2 จะคุม้ ค่าในการลงทุนมากกว่า AFP1

เมื่อนามูลค่าทีส่ ามารถลดได้ต่อวันมาคิดเวลาคืนทุน
พบว่า AFP1 จะคืนทุนในเวลาประมาณ 38 วัน และ
AFP2 จะคืนทุนในเวลาประมาณ 120 วัน เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายเคลือบผิวสูง ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ระยะเวลาคืนทุนของการติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่
รายการ ค่าใช้จ่ายใน จานวนเงินค่าน้ามันที่ ระยะเวลาคืน
การ
ประหยัดได้เมือ่ เทียบ ทุนเทียบกับ
ดัดแปลง
กับ AFP ใน 1 วัน
AFP
(บาท / ชุด)
(บาท / วัน)
(วัน)
AFP
0
0
0
AFP1
1,500
40
 38
AFP2
6,500
54
 120

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย นี้ ไ ด้ ร ั บ ทุ น สนั บ สนุ นจากส า นั ก งาน
พัฒนาการวิจ ยั การเกษตร (องค์การมหาชน) ภายใต้
โครงการ “วิจยั และพัฒนาคุณภาพเครื่องสูบน้ า เพื่อเพิม่
สมรรถนะให้สงู ขึน้ สาหรับภาคการเกษตร”

เมื่อนามาเปรียบเทียบทางเศรษฐศาตร์ของโครงการ
ทีม่ อี ายุเท่ากันโดยวิธเี ทียบเท่าปจั จุบนั ทีอ่ ตั ราดอกเบี้ย
7 % ต่ อ ปี ของลูกค้ารายย่อยชัน้ ดี (Minimum Retail
Rate) MRR (อ้างอิงข้อมูลจาก ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ มีผลบังคับใช้วนั ที่ 20 เมษาย 2548) โดยมี
เงื่อนไขดังแสดงในตารางที่ 6 พบว่าเมื่อใช้งานไป 2 ปี
AFP2 จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด คือ 54,719.82 บาท
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การพัฒนาระบบการจัดการเริ่ มต้นของธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง
The Development of Primary Systematic Management
of Real Estate Business and Construct Contractor.
วริญญา จันทิมา* และ สุวรรณี อัศวกุลชัย
สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 E-mail: witcherywarin@gmail.com*
Warinya Jantima* and Suwannee Adsavakulchai
Department of Business Engineering, Graduate School,
University of the Thai Chamber of Commerce, Din Daeng, Bangkok 10400, E-mail: witcherywarin@gmail.com*
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีว ัตถุ ป ระสงค์เ พื่อ พัฒนาระบบการจัด การเริ่มต้นของธุร กิจอสังหาริม ทรัพ ย์และรับ เหมาก่อ สร้า ง
กรณีศกึ ษาของบริษัท XYZ จากการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ โดยการประยุกต์ใช้ระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) เป็ นเครื่องมือ เพื่อกาหนดกลยุทธ์และแนวทางในการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานสาหรับองค์กรทีจ่ ะนา ERP
มาใช้พบว่า รูปแบบระบบ ERP ทีส่ ามารถนามาใช้ภายในองค์กรมีอยู่ 2 รูปแบบได้แก่ ซือ้ /เช่า ERP สาเร็จรูปทีม่ ี
อยู่แล้วมาปรับใช้ในองค์กร และการพัฒนา ERP ขึน้ มาใหม่ดว้ ยตนเองจากการเปรียบเทียบทัง้ สองรูปแบบ ซึง่ มีทงั ้
ข้อดีและข้อเสีย โดยสรุปเสนอให้เลือกทาการพัฒนา ERP ขึน้ มาใช้ภายในองค์กร เนื่องจากสามารถปรับให้เข้ากับ
ธุรกิจได้ทุกรูปแบบและราคาถูกกว่า และในส่วนของการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจพบว่า กระบวนการซือ้ ขาย
และเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ สามารถลดขัน้ ตอนการแจกจ่ า ยงานในกระบวนการ ท าให้ ล ดระยะเวลาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ คิดเป็ นร้อยละ 16.67 ส่วนกระบวนการรับเหมาก่อสร้างลดขัน้ ตอนการทางานและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทางาน คิดเป็ นร้อยละ 20 อีกทัง้ กระบวนการออกแบบงานด้านสถาปตั ยกรรมและวิศวกรรม สามารถทาการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน เพื่อให้มคี วามผิดพลาดน้อยทีส่ ดุ ในกระบวนการก่อสร้างต่อไป
คาหลัก การพัฒนาระบบ, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, รับเหมาก่อสร้าง
Abstract
This paper aims to develop the primary systematic management case study in XYZ Co., Ltd. which has
started the business in the real estate and construction. The methodology in this paper is to analyze the
business processes for increasing the business efficiency using the Enterprise Resources Planning
(ERP) as a tool. Moreover, to determine the strategies and set up the guideline for competitive
advantage. The analytical results demonstrated that there are two approaches to apply ERP for the
company. The first approach is to buy or rent the commercial-in-the shelf of ERP and the other is to
development ERP by the organization itself. However, the both approached had advantage and
disadvantage. After comparison, the development ERP by the organization itself is has been chosen due
to it can apply in the organization all approaches and economically. According to Business Process Analysis,
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it clearly states that purchasing, selling and renting a real estate advance on assignment of individuals.
It is less time-consuming and increase the efficient system computed a summary statistic as 16.67%.
In addition, it can minimize the prime contractors wasting time and increase 20% growth in efficiency.
Functioning architectural and engineering design has refined efficiency for the farthest look at drawbacks
of process.
Keywords: primary systematic management, real estate business, constructs, ERP
1. บทนา
บริษทั XYZ เป็ นบริษทั ทีด่ าเนินกิจกรรมอุตสาหกรรม
ประเภทอสังหาริมทรัพย์และการรับเหมาก่อสร้าง ปญั หา
โดยรวมของบริษัท คือ การจัดการและบริห ารการวาง
ตาแหน่งของงานไม่เป็ นระบบ ขอบเขตและอานาจในการ
ตัดสินใจที่ไม่ชดั เจน ถึงแม้ว่าบริษัทได้นาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ร่ ว มในการดาเนิน งาน แต่ ก็เป็ น เพีย ง
บางส่วน เช่น แผนกการเงินและบัญชี การส่งเสริมการ
ขายและการโฆษณา แต่กย็ งั ใช้วธิ กี ารเขียนด้วยมือซึง่ อาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความผิ ด พลาดในการท างาน และข้ อ มู ล
สารสนเทศของบริษทั ได้สร้างขึน้ มาเพื่อนามาใช้ในแต่ละ
ส่วนของแผนกแยกกันไป โดยมุ่งเน้นความรวดเร็ว ความ
สะดวกในแต่ ล ะแผนกเท่ า นั น้ ข้อ มู ล จึง มีลัก ษณะเป็ น
เอกเทศต่อกัน ทาให้การเชื่อมต่อและการไหลของข้อมูล
ไปได้ชา้ เนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในแต่ละแผนก
เกิดความซ้าซ้อนของข้อมูล การดึงข้อมูลในแต่ละแผนก
มาใช้ร่วมกันเป็ นไปได้ นอกจากนัน้ ข้อมูลที่เกิดขึน้ ในแต่
ละแผนกถูกประมวลผลเป็ นช่วงๆ (Batch Processing)
เช่ น อาทิต ย์ละครัง้ หรือ เดือนละครัง้ ท าให้ไ ม่ สามารถ
ตอบสนองได้แบบ Real Time และในการจัดเก็บข้อมูลใน
ลักษณะการกระจายตัวนัน้ ทาให้เมื่อถึงเวลามีขอ้ มูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) เกิดขึน้ ในองค์กร หรือมีขอ้ มูลเพิม่ มาก
ขึน้ จากข้อมูลเก่า จะเป็ นอุปสรรคทีย่ ากในการจัดการกับ
ปญั หาของข้อมูลทีม่ กี ารขยายตัวเพิม่ ขึน้
จากปญั หาดังกล่าว บริษัท XYZ จาเป็ นต้องหา
วิธกี ารที่เหมาะสมเพื่อ ให้สามารถเชื่อมโยงกระบวนการ
ทางธุรกิจทุกขัน้ ตอนเข้าด้วยกันอย่างมีระบบ สามารถจัด
กระบวนการจัด การสิน ค้า คงคลัง ให้ไ ด้ มีป ระสิท ธิภ าพ
สูงสุด และมีกาไรสูงสุด ดังนัน้ การนาเอา ERP เข้ามาใช้
จะเป็ น ขัน้ ตอนของการท าให้ เ กิด กิ จ กรรมการปฏิรู ป
องค์ก ร ซึ่ง ก็คือ การยกระดับ ขีด ความสามารถในการ

แข่งขันขององค์กร ในด้านต่างๆ เช่นความสามารถในการ
รับ รู้ส ภาพโดยรวมแบบทัน ที ชในการตัด สิน ใจอย่ า ง
รวดเร็ว การทันต่อเหตุการณ์ ทัง้ นี้เป็ นการเตรียมพร้อม
ตอบรับสถานการณ์ ท่มี กี ารแข่งขันสูง ซึ่งเมื่อเกิดปญั หา
ต่างๆ เกิดขึน้ ในองค์กรนัน้ ไม่สามารถรอได้ ต้องเตรียม
แก้ไข ตอบรับและตัดสินใจโดยเร่งด่วน
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
วางแผนการจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) เข้ามาใช้ใน
บริษทั XYZ รวมถึงการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงกระบวนการ
ทางธุร กิจให้ท ันสมัยและก้า วหน้ า และมีความสามารถ
ด้านการพัฒนาสินค้า การบริการและธุรกิจแบบใหม่ท่มี ี
ประสิทธิภาพ
2. รูปแบบวิธีการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี้แบ่งออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน คือ
2.1 ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การรู ป แบบป ัจ จุ บ ั น
ของบริษั ท ที่ท าการศึก ษาตัง้ แต่ ก ารศึก ษาโครงสร้ า ง
การบริหารจัดการภายในองค์ กร เพื่อพิจารณาขัน้ ตอน
การไหลของข้อมูล
2.2 น าข้อ มู ลที่ไ ด้ม าศึก ษาวิเ คราะห์ก ระบวนการ
ทางธุ ร กิจ และเปรีย บเทีย บทิศ ทาง ความเป็ น ไปได้
ข้อ ดีข้อเสีย ระหว่ างการพัฒ นา ERP ขึ้นมาใช้เ องใน
องค์กร และการนาERP สาเร็จรูปมาใช้และความเสีย่ ง
ของการนาการบริหารจัดการ ERP เข้ามาใช้แทนระบบ
การจัดการปจั จุบนั
2.3 นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา และสรุปผล
ด้วยการบรรยายเชิงพรรณนา
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XYZ (ERP) FLOW

3. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ปญั หาแล้วจะเห็นได้ว่า
3.1 การบริห ารจัด การรู ป แบบป จั จุ บ ัน ของบริษัท
ธุ ร กิจ รับ เหมาก่ อ สร้า งและอสัง หาริม ทรัพ ย์ เป็ น ธุ ร กิจ
ทีม่ คี วามเฉพาะตัว การใช้ ERP เข้าช่วยในการบริหารงาน
และกระบวนการการทางานขององค์กร สามารถควบคุม
งบประมาณ ควบคุมต้นทุน ลดการทางานซ้าซ้อน อีกทัง้
สามารถเรียกดูขอ้ มูลโครงการแบบ Real Time เพื่อเพิม่
ประสิท ธิภ าพการท างานให้เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ด และ
สามารถสร้า งข้อ ได้เ ปรีย บในทางการแข่ง ขัน ในธุ ร กิจ
ประเภทนี้ได้มากยิง่ ขึน้ โดยสรุปส่วนประกอบของระบบ
ERP ทีค่ วรมีของบริษทั XYZ แสดงในภาพที่ 1
3.2 การศึกษาระบบ ERP สาเร็จรูปจาก 3 บริษทั
แสดงผลในตารางที่ 1

3.3 ราคาและรายละเอี ย ดของการพั ฒ นาจาก
Framework สาเร็จรูป (Mendix และ Zend) แสดงผลใน
ตารางที่ 2 และ 3
3.4 การศึกษาระบบ ERP ทีจ่ ะพัฒนาใช้เองภายใน
องค์กรการคานวณต้นทุนในการพัฒนา ERP ตามหลักการ
ต้นทุนและค่าแรงของ Software Engineer
 ผูพ้ ฒ
ั นาโปรแกรมของบริษทั XYZ จานวน 3
คน ค่าตอบแทนเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท
 ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการพัฒนาโปรแกรม ERP
ของบริษทั XYZ ในการคานวณคือ 2 ปี 1 เดือน 10 วัน
หรือประมาณ 25.33 เดือน โดยคิดเป็ น 26 เดือน
ต้นทุนในการพัฒนา Software ERP
= ค่าแรง x เวลา + ค่าเสือ่ มราคาอุปกรณ์
= [(15,000x3) x 26] + [(35x3x30)x26]
= 1,251,900 บาท

ฝ่ายประมาณราคา
QS

จัดทาต้นทุนประมาณการ

ส่ง อนุมัต ิ Budget

Module BD

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
BD

จัดทาใบเปิ ด Job

จัดประชุมเพื่อ เร ่มิ งาน

Module PM

ฝ่ายโครงการ
PM

ถอดปริมาณวัสดุเพื่อเตรียม
สังซื
่ ้อวัสดุใช้ในโครงการ

จัดทาใบขอซื้อ ขอจ้า ง
PR,PM

Module OF

ฝ่ายจัดซื้อ
PU

เมื่ อ PR,PM ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้
สังซื
่ ้อ

สอบเทียบราคาเพื่อสังซื
่ ้อ

Module PO

ฝ่ายสโตร์โครงการ

รับสินค้าตัด PO

รับ-จ่ายวัสดุ

Module IC

บันทึกต้นทุน/เจ้าหนี้

ทาเช็คและจ่า ยเช็ค

Module AP

เปิด Invoice บันทึกลูกหนี้และ
รายได้

เปิดใบเสร็จ รับเงิน บัญทึกรับเงิน
และตัดลูกหนี้

Module AR

บันทึกรายการปรับ ปรุง

ปิดงบการเงิน

Module GL

บันทึกทรัพย์ส ิน

บันทึกค่า เสื่อ มราคา

Module FA

เปิดสิทธ์การใช้ข้อมูล

กาหนดรห สั ผ่าน

Module SE

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กาหนดส ทิ ธิ ์เข้าข้อมูล

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของระบบ ERP ทีค่ วรมีของบริษทั XY
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการซื้อ/เช่า ERP Software สาเร็จรูป
บริ ษทั ABC
ABC.CBS 1 Server
Standard,ABC.CBS 1 Server + 5
Licenses
เริม่ ต้นที่ 229,000++

บริ ษทั DEF
FORMULA SQL 12 MODULES
+BI+Mobile Approve

Service MA

การตอบปญั หาทางโทรศัพท์, อีเมลล์,
บริการ Remote ช่วยเหลือ, On-site
service, Update program, Database
Service, Edit From

มี Contact Point ดูแลประจาบริษทั ,
Upgrade Program, Network Service

Price
(Service MA)
Training

เริม่ ต้นที่ 1,000++ และ 15% ของราคา
ซอฟแวร์ เริม่ นับหลังจากติดตัง้ โปรแกรม
7 วัน 8Module and Pre-Analysis 1 วัน

เริม่ ต้นที่ 100,000++/ปี

On-Site
Installation
ข้อจากัด

1 วัน

Package

Price
(Package)

เริม่ ต้นที่ 530,000++

ไม่สามารถให้บริการCustomize และ
เจาะจงให้บริการ ERP Software
เฉพาะงานด้านการรับเหมาก่อสร้าง
เท่านัน้

บริ ษทั GHI
Summary Software ERP, Implement
ERP, Software Real Estate,
Implement Real Estate
เริม่ ต้นที่ 750,000++,
สาหรับเช่าเริม่ ต้นที่ 80,000++ และ
20,000++/เดือน (5 User)
Onsite Service, Pre Workshop
Training, Customize, Edit/New
From, Edit/New Report, GHI
Consultant (Office), Customer
(Office)
เริม่ ต้นที่ 7,500++

การใช้งานโปรแกรม Formula SQL 5
วัน
-

GHI ERP Package Implement

ไม่ให้บริการ Customize โปรแกรม
ERP Software เพิม่ ได้เพราะเจาะจง
ด้านใดด้านหนึ่งของธุรกิจเท่านัน้

สามารถทาการ Customize ERP
Software ได้ โดยจะทาการประเมิน
ราคาจริงทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ตามความต้องการ
ของลูกค้า และขนาดของงาน

Only package standard (Free)

ตารางที่ 2 ราคาและรายละเอียดในการพัฒนาระบบ ERP จาก Framework สาเร็จรูป
Mendix

Item
Community:
Get started with prototypes, demos
and small apps
BASIC:
Single Enterprise App

-

PRO:
Multi-App Bundles

-

ENTERPRISE:
For Enterprise Wide Deployment
Zend

Zend Server with Z-Ray
Zend Server with Z-Ray

-

Detail
Apps with up to 10 App Users
Unlimited sandboxes
Community Support
Public Cloud
One App with your choice of App Users
Add app monitoring, back-up, resource
management and enterprise support
Public Cloud
5 App Bundle with your choice of App Users
Add multi-app management, deployment, support
and SLA options
Public/Private Cloud or On-Premise Deployment
Any number of Apps and App Users
Scale to any enterprise need
Public/Private Cloud or On-Premise Deployment
Small Business Edition
Developer Edition - Enterprise

937

Price
Free
(Start instantly No credit
card required)
Starts at $1,650 per
month

Starts at $2,450 per
month

Enterprise Agreement

$185/server/month
$80/user/month
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3.5 ข้อดีและข้อเสียระหว่างการซื้อ/เช่า ERP Software สาเร็จรูป กับการพัฒนา ERP ใช้เองภายในองค์กร

แสดงผลในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อดีและข้อเสียระหว่างการซือ้ /เช่า ERP Software สาเร็จรูปกับการพัฒนา ERP ใช้เองภายในองค์กร
การซื้อ/เช่าERP Software สาเร็จรูป
การพัฒนาERP ใช้เองภายในองค์กร
ข้อดี
ข้อดี
- สามารถเลือกระดับการลงทุนได้ ตามความสามารถของโปรแกรม - ลด Cost of Ownership เนื่องจากสามารถเลือก และพัฒนา ERP
และองค์กร
ทีม่ ฟี งั ก์ช ั ่นเหมาะสมกับบริษทั
- มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเพิม่ featureใหม่ๆ
- ฟงั ก์ช ั ่นการดาเนินงานของ ERP ตรงและใกล้เคียงกับธุรกิจของ
องค์กรมากทีส่ ุด
- มีค่าบริการบารุงรักษา หรือบริการอื่นๆ
โปรแกรมอยู่ในตลาดมานาน มีลกู ค้าเป็นจานวนมาก ลดความเสีย่ ง - ออกแบบซอฟต์แวร์ให้งา่ ยต่อการใช้งาน
กับการเจอBug ของโปรแกรมขณะใช้งาน
- มีความยืดหยุ่น ปรับแก้ไขได้ตามความต้องการลดค่าใช้จ่ายการ
จ้างบุคลากรภายนอกมา Training การใช้ ERP Software
ข้อเสีย
ข้อเสีย
- โปรแกรมมีราคาค่อนข้างสูงมาก
- ใช้เวลานานในการพัฒนาตัง้ แต่เริม่ แรกจนครบทุกกระบวนการ
- การ Implement และการ Maintenance โปรแกรมมีค่าใช้จ่ายทีส่ งู - พัฒนาซอฟต์แวร์ขน้ึ มาเองมักจะพบกับความล้มเหลวในการนา
ระบบ ERP ในการออกแบบระบบไม่ครบถ้วน
- ต้องปรับตัวเข้าหาโปรแกรม เนื่องจากการปรับเปลีย่ นโปรแกรม
เพือ่ ให้เข้ากับงานเป็นเรือ่ งยาก ใช้เวลานาน ค่าใช้จ่ายสูง ผูผ้ ลิต
- ผูป้ ระกอบการทีข่ าดความรูเ้ รือ่ งเทคโนโลยีใหม่ๆ มากพออาจทา
บางรายไม่สามารถCustomize ตามทีต่ อ้ งการได้ผใู้ ช้ตอ้ งปรับการ
ให้ระบบทีไ่ ด้ลา้ หลัง ไม่ทนั สมัย และไม่รองรับอนาคตอาจ
ทางานให้เป็นไปความสามารถของโปรแกรมเท่านัน้ อาจมี
สิน้ เปลืองทัง้ เงิน เวลา และบุคลากรตลอดจนค่าใช้จ่ายทัง้ ทางตรง
ผลกระทบกับการทางานตามโครงสร้างองค์กร
และทางอ้อม
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลกระบวนการทางธุรกิจ

ผลการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจก่อนการปรับปรุง (As Is Process) ของบริษทั XYZ แสดงในตารางที่ 4
และส่วนกระบวนการธุรกิจหลังการปรับปรุง (To Be Process) เฉพาะส่วนทีม่ กี ารปรับปรุง แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 4 กระบวนการทางธุรกิจก่อนการปรับปรุง (As Is Process) ของบริษทั XYZ
กระบวนการหลัก
กิ จกรรมย่อย
กระบวนการประชาสัมพันธ์โครงการ
- จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ทาการประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผสู้ นใจ
กระบวนการซื้อ, ขายและเช่า
- ติดต่อประสานงาน, รับงาน
อสังหาริมทรัพย์
- ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ
- ประเมินความเป็นไปได้ของเจ้าของ(Credit)
- จัดทาเอกสารสัญญา
- วางงานและวางแผนงานแจกจ่ายงาน
กระบวนการออกแบบงานด้าน
- ออกแบบทางสถาปตั ย์และโครงสร้าง
ั
สถาปตยกรรมและวิ
ศวกรรม
- ถอด BOQ สถาปตั ย์และโครงสร้าง
- ทาการรวมแบบ
- จัดทาเอกสารให้ลกู ค้าขอใบอนุญาตก่อสร้าง
กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- จัดประกวดราคา
- จัดทาการเปรียบเทียบการจัดซื้อ/จัดจ้าง(ระยะเวลาส่งมอบ, ราคา)
- จัดซื้อ/จัดจ้างจัดการประชุม และสรุปวาระการประชุม
กระบวนการรับเหมาก่อสร้าง
- จัดทาคลังสินค้า Site งาน และบัญชี Site งาน
- ดาเนินการก่อสร้าง
- ควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง
- ควบคุมเวลาการก่อสร้างและเสนอแผนควบคุมความปลอดภัย
- จัดทาเอกสารและส่งเอกสารสรุปการก่อสร้าง งบประมาณและอุปกรณ์ทเ่ี บิกใช้ ให้บริษทั
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กระบวนการทางการเงิน

ใหญ่ทุกๆ 1 เดือน
- จัดทาผังการเปรียบเทียบความเคลือ่ นไหวทางการเงิน
- ส่งมอบงานตามงวดงานและเก็บเงินตามงวด

ตารางที่ 5 กระบวนการธุรกิจหลังการปรับปรุง (To Be Process) ของบริษทั XYZ
กระบวนการหลัก
กิ จกรรมย่อย
กระบวนการประชาสัมพันธ์โครงการ
ไม่มกี ารปรับปรุง
กระบวนการซื้อ, ขายและเช่า
- ติดต่อประสานงาน, รับงาน
อสังหาริมทรัพย์
- ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ
- ประเมินความเป็นไปได้ของเจ้าของ(Credit)
- จัดทาเอกสารสัญญา และตรวจสอบความถูกต้อง
- วางงานและวางแผนงาน
กระบวนการออกแบบงานด้าน
- ออกแบบทางสถาปตั ย์และโครงสร้าง
ั
สถาปตยกรรมและวิศวกรรม
- ถอดBOQ สถาปตั ย์และโครงสร้าง
- ทาการรวมแบบ และตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
- จัดทาเอกสารให้ลกู ค้า
- ขอใบอนุญาตก่อสร้าง
กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ไม่มกี ารปรับปรุง
กระบวนการรับเหมาก่อสร้าง
- จัดทาคลังสินค้าSite งาน และบัญชีSite งาน
- ดาเนินการก่อสร้าง
- ควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง เวลาการก่อสร้างและเสนอ
- แผนควบคุมความปลอดภัย
- จัดทาเอกสารสรุปงานก่อสร้าง
กระบวนการทางการเงิน
ไม่มกี ารปรับปรุง
3.7 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลกระบวนการทางธุรกิจ

ผลจากการปรับ การลดขัน้ ตอน และเวลาในการปฏิบตั งิ าน (เฉพาะส่วนทีม่ กี ารปรับปรุงกระบวนการ) แสดงใน
ตารางที่ 6 และการเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน และความถูกต้องของการดาเนินงานแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 6 ผลทีไ่ ด้จากการปรับปรุงในการการลดขัน้ ตอน และเวลาในการปฏิบตั งิ าน
กระบวนการหลัก
กิ จกรรมย่อย
กระบวนการซื้อขายและเช่าอสังหาริมทรัพย์
1. ติดต่อประสานงานรับงาน
2. ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ
3. ประเมินความเป็นไปได้ของเจ้าของ(Credit)
4. จัดทาเอกสารสัญญา และตรวจสอบความถูกต้อง
5. วางงานและวางแผนงาน
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
จานวนขันตอน
้
เวลารวม (วัน)
จานวนขัน้ ตอน
เวลารวม (วัน)
6
6
5
5

กระบวนการหลัก
กระบวนการรับเหมาก่อสร้าง

กิ จกรรมย่อย
1. จัดทาคลังสินค้า Site งาน และบัญชี Site งาน
2. ดาเนินการก่อสร้าง
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3. ควบคุ ม คุ ณ ภาพการก่ อ สร้า งเวลาการก่ อ สร้า ง และเสนอแผน
ควบคุมความปลอดภัย
4. จัดทาเอกสารสรุปงานก่อสร้าง
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
จานวนขันตอน
้
เวลารวม (วัน)
จานวนขัน้ ตอน
เวลารวม (วัน)
5
ขึน้ อยู่กบั ชนิดของงานและ
4
ขึน้ อยู่กบั ชนิดของงานและสเกล
สเกลของงานนัน้ ๆ
ของงานนัน้ ๆ
หมายเหตุ กระบวนการรับเหมาก่อสร้าง เวลาขึน้ อยู่กบั สเกลของงานประเภทของงานมูลค่าและความยากง่ายในการทางาน เพราะฉะนัน้ จึง
ไม่สามารถกาหนดระยะเวลาทีแ่ น่นอนได้
ตารางที่ 7 การเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน และความถูกต้องของการดาเนินงาน
กระบวนการหลัก
กิ จกรรมย่อย
กระบวนการซื้อขายและเช่าอสังหาริมทรัพย์
1. ติดต่อประสานงาน, รับงาน
2. ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ
3. ประเมินความเป็นไปได้ของเจ้าของ
4. จัดทาเอกสารสัญญา และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสัญญา
5. วางงานและวางแผนงาน
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
จานวนขันตอน
้
เวลารวม (วัน)
จานวนขัน้ ตอน
เวลารวม (วัน)
6
6
5
5
กระบวนการหลัก
กิ จกรรมย่อย
ั
กระบวนการออกแบบงานด้านสถาปตยกรรมและวิ
ศวกรรม
1. ออกแบบทางสถาปตั ย์และโครงสร้าง
2. ถอดBOQ สถาปตั ย์และโครงสร้าง
3. ทาการรวมแบบ และตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
4. จัดทาเอกสารให้ลกู ค้า
5. ขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
จานวนขันตอน
้
เวลารวม (วัน)
จานวนขัน้ ตอน
เวลารวม (วัน)
5
90
5
90
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หลังจากปรับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท
XYZ แล้ว จะแสดงให้เห็นว่า Flow ของการทางานมีการ
เปลีย่ นแปลงไปตามการปรับปรุง โดยตัวอย่าง Flow ก่อน
และหลังการปรับปรุงแสดงในภาพที่ 2

ผู้บ ริห ารองค์ก รเป็ น อัน ดับ แรก โดยเฉพาะการน า
ERP เข้ามาใช้นนั ้ เพื่อปฏิรูปการทางานขององค์กร
และวางรากฐานอย่างมันคง
่ ไม่ใช้ให้ฝ่ายสารสนเทศ
เป็ นผูผ้ ลักดัน
2. มีบุคลากรไม่เพียงพอในการพัฒนา ERP Software
เนื่องจากเทคโนโลยีทใ่ี นการพัฒนา ERPมีประมาณ45 สาขาวิชา ซึง่ บางครัง้ บุคลากรทีม่ อี ยู่ภายในองค์กร
อาจไม่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในทุ ก ๆ สาขาวิ ช า จึ ง
จาเป็ นต้อ งแก้ไ ปปญั หานี้ โดยการจ้างผู้ช านาญการ
พิเศษในสาขาอื่นๆ เข้ามาเป็ นตัวช่วยในการพัฒนา
ERP เป็ นครัง้ คราว (Outsourcing)
3. การพัฒนา ERP Software ใช้เวลาการพัฒนานาน มี
ต้นทุนสูง หากการนาไปปฏิบตั ิใช้ล่าช้ากว่ากาหนด
ยิง่ ทาให้ตน้ ทุนของการพัฒนาสูงขึน้ กว่าทีต่ งั ้ เป้าหมาย
ไว้ ดังนัน้ ปญั หานี้สามารถแก้ได้โดยทาการวางแผน
งานพัฒนา ERP Software ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนน้อยทีส่ ดุ
4. ผู้บ ริก ารยัง คงใช้รูป แบบการบริห ารโดยใช้ข้อ มูล ที่
รวบรวมสรุปรายเดือน ทาให้เห็นว่ามีความพยายาม
ต่าในการเข้าถึงข้อมูลหลังนา ERP เข้ามาใช้ในองค์กร
ทาให้ขาดความก้าวหน้าในการใช้ขอ้ มูลจาก ERP ใน
ลักษณะ Real Time เพื่อการตัดสินใจ ดังนัน้ จึงควรมี
การกระตุ้นการใช้ ERP Software ภายในองค์กรเพื่อ
แก้ปญั หานี้ และจะส่งผลให้มกี ารใช้งานERP สูงขึน้
ภายในองค์กร

ก่อนการปรับปรุง
ลูกค้า

RHC PROCESS
ติดต่อ ประสานงาน ร บั งาน

ประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการ
ประเมินความเป็ นไปได้ (credit)
ของเจ้าของ

จัดทาเอกสารสัญญา

วางงานและวางแผนงาน

แจกจ่ายงาน

หลังการปรับปรุง
ลูกค้า

RHC PROCESS
ติดต่อ ประสานงาน ร บั งาน

ประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการ
ประเมินความเป็ นไปได้ (credit)
ของเจ้าของ

จัดทาเอกสารสัญญา และตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร
วางงานและวางแผนงาน

4. สรุปผลการศึกษา อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการพัฒ นาระบบการจัดการเริ่ มต้น
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างโดยการ
นาเอาระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร ทาให้ระบบการ
ปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สามารถรวมแต่ละ
แผนกเข้าด้วยกันภายในองค์กร อีกทัง้ สามารถนาไปเป็ น
ข้อ มู ลพื้น ฐานสาหรับ น าไปประยุ ก ต์ใ ช้ก ับ องค์ก รที่ท า
ธุรกิจในลักษณะเดียวกันได้โดยสรุปผลการศึกษาได้ดงั นี้
 เสนอให้บริษัท XYZ พัฒนา ERP Software
ขึน้ มาใช้เองภายในองค์กร เนื่องจากมีกระบวนการที่ไม่
ซับซ้อนมีการเพิม่ การ Customize ในส่วนอื่นๆ เพิม่ เติม
เช่นส่วนของการจัดการอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้นต้นทุนต่ า
กว่ารูปแบบอื่นๆ

ภาพที่ 2 ตัวอย่างเปรียบเทียบ Flow กระบวนการซื้อ, ขายและเช่า
อสังหาริมทรัพย์กอ่ นและหลังการปรุงปรุง

3.8 ความเสีย่ งในการนา ERP ไปปฏิบตั ใิ ช้ทไ่ี ม่
ประสบความสาเร็จของบริษทั XYZ
ในการนา ERP ปฏิบตั ิใช้ในองค์กรมีทงั ้ ที่ประสบ
ความสาเร็จและล้มเหลว ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ความพร้อมและ
ความร่วมมือของบริษัทที่ต้องการจะนา ERP เข้าไป
ปฏิบตั ิใช้ในองค์กรเป็ นหลัก โอกาสในการที่บริษัท XYZ
จะนา ERP ไปปฏิบตั ใิ ช้โดยไม่ประสบความสาเร็จ ได้แก่
1. ผูบ้ ริหารไม่ให้ความสาคัญ และไม่มคี วามรูเ้ รื่อง ERP
ซึง่ สามารถแก้ไขปญั หานี้ด้วยวิธกี ารขอความร่วมมือ
จากผู้บริหารและทาความเข้าใจในเรื่อง ERP ให้กบั
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 การนา ERP เข้ามาปรับปรุงกระบวนการ ช่วย
ให้ มี ร ะยะเวลาในการปฏิ บ ั ติ ง านสั ้น ลง และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน ดังนี้
- กระบวนการซือ้ ขาย และเช่าอสังหาริมทรัพย์ ลด
ขัน้ ตอนการแจกจ่ายงานในกระบวนการ โดยใช้
เทคโนโลยีในการกาหนดผูร้ บั งานได้ทนั ที หลังจาก
การวางงานและวางแผนงานเสร็จ เพื่อให้เหมาะ
กั บ งานนั ้ น ๆสามารถลดระยะเวลา และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ คิดเป็ นร้อยละ 16.67
- กระบวนการรับเหมาก่อสร้าง ลดขัน้ ตอนโดยรวม
เอากระบวนการการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
ควบคุ มเวลาในการก่ อสร้างและทาแผนควบคุ ม
ความปลอดภัย เข้า ด้ว ยกัน ลดเวลาในการสรุ ป
เอกสารงานก่อสร้าง สามารถดูรายงานสรุปงาน
ก่ อ สร้ า งและความคื บ หน้ า ได้ ว ั น ต่ อ วั น เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน คิดเป็ นร้อยละ 20
- กระบวนการออกแบบงานด้านสถาปตั ยกรรมและ
วิ ศ วกรรม กระบวนการนี้ ท าการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการทางานเท่านัน้ ไม่สามารถทา
การลดเวลาในการทางานได้ เนื่องจากเป็ นงานที่
ต้องใช้ระยะเวลาสูง และความรอบคอบเป็ นอย่าง
มาก จึง ท าการเพิ่มการตรวจสอบความถู ก ต้อ ง
ของการรวมแบบทางวิศวกรรมและสถาปตั ยกรรม
เพื่อให้มคี วามผิดพลาดน้อยที่สุดในกระบวนการ
ก่อสร้างต่อไป
4.1. ข้อเสนอแนะในเชิงกลยุทธ์
บริษัท XYZ สามารถนากลยุทธ์ในการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัททีร่ ่ วมมือกัน (Partner) เพื่อ
ศึกษากระบวนการการทางาน เนื่องจากบริษัท XYZ มี
Partner อยู่แล้ว และในกรณีท่มี บี ริษทั ทีร่ ่วมมือกัน ทีน่ า
ERP ไปในองค์กรอยู่แล้ว บริษทั XYZ ควรทีจ่ ะเข้าไปขอ
คาแนะนา เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจให้กบั คนในองค์กร
ในเรื่องของ ERP มากขึน้
บริษัท XYZ สามารถนากลยุทธ์ทางด้านการ
ขยายตลาดใหม่ จากภาคเหนือลงไปภาคอื่นๆ เนื่องจาก
บริษั ท XYZ
เป็ น บริษั ท ที่ค รบวงจรในด้ า นธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างอยู่เป็ นทุนเดิม จึงมี
ความพร้อมที่จะขยายไปสู่ตลาดอื่นมากขึน้ อีกทัง้ บริษัท
XYZ ยัง สามารถนาข้อมูลที่ไ ด้จากระบบ ERP มา

วิเคราะห์และทานายถึงความต้องการทางอสังหาริมทรัพย์
ของผู้บ ริโ ภค เพื่อ ตีตลาดให้ต รงกับ ความต้อ งการของ
ลูกค้าในช่วงเวลานัน้ ๆ
4.2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เนื่องจากในงานค้นคว้าอิสระนี้ เป็ นการค้นคว้าที่มี
การรวบรวมข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาระบบการ
จั ด การสารสนเทศใ นธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งและ
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ท่ีเ พิ่ ง เริ่ ม ต้ น ป จั จัย ที่ไ ด้ น ามาใช้ ใ น
การศึกษาครัง้ นี้ ได้มกี ารศึกษายืนยันให้เข้ากับบริบทของ
การศึก ษาครัง้ นี้ ดัง นัน้ เมื่อสถานการณ์ ซ อฟต์แ วร์ห รือ
สภาพแวดล้อมมีการเปลีย่ นแปลงไป หรือมีปจั จัยใหม่ๆ ที่
น่ าสนใจเกิดขึ้น เช่น มีซ อฟต์แวร์ใหม่ๆ เกิดขึ้น มีการ
พัฒนาของระบบสารสนเทศที่ไ ปไกลกว่ าเดิม จะส่งผล
ให้ผลของการวิจยั เปลีย่ นแปลงไป จึงควรทีจ่ ะทาการวิจยั
ซ้ า อัก ครัง้ หนึ่ ง เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ผลกระทบของ ERP
Software จากปจั จัยอื่นๆ ทีม่ เี พิม่ เติมเข้ามาในช่วงเวลา
นั ้น ๆ หรื อ ในช่ ว งเวลาที่ ต่ า งกัน และเพื่ อ ให้ ผ ลของ
การศึกษาค้นคว้านี้มคี วามทันสมัยและสามารถนามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้ต่อไป
ในด้านประสิทธิภาพของ ERP Software หลังจากมี
การนา ERP Software เข้ามาใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง
แล้ว ควรที่จ ะมีก ารประเมินผลผู้ใ ช้ใ นองค์ก รว่ า มีก าร
ยอมรับเทคโนโลยี ERP Software มากน้อยเพียงใด อีก
ทัง้ เทคโนโลยีใ หม่น้ี มีค วามเข้า กัน ได้ก ับ ระบบงานเก่ า
หรือไม่ เนื่องมาจากการนาเอา ERP Software เข้าไปใช้
กับ ธุ ร กิจ ท าให้สภาพแวดล้อมทางธุ ร กิจ ภายในองค์ก ร
เปลีย่ นแปลงไป เป็ นส่วนสาคัญทีจ่ ะทาให้การนาระบบไป
ใช้งานเกินการประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวได้
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ นจากผูช้ ่วยศาสตราจารย์
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อจัดผังภายในคลัง จัดเก็บและการขนถ่ายสินค้า โดยใช้โปรแกรมจาลอง
สถานการณ์สนับสนุนการตัดสินใจเปรียบเทียบแบบผังคลังสินค้า โดยเริม่ การสารวจปญั หา เก็บข้อมูลการขนถ่าย
พืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ในการจัดเก็บสินค้า วิธกี ารจัดเก็บสินค้าและวิธกี ารปฏิบตั งิ านของพนักงาน จากนัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูลและหา
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนถ่ายด้วยการปรับปรุงผังโรงงานอย่างเป็ นระบบ
ผลการศึก ษาการปรับ ปรุ งผัง คลังสินค้า จากการประเมินแบบผัง โดยการให้ค่ าน้ าหนัก ปจั จัย ภายใต้
ข้อกาหนด 8 ประการ จะได้ว่าแบบผังทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดคือ แบบผังที่ 2 ซึง่ มีค่าระยะทางการขนถ่ายวัสดุลดลงจาก
610 เมตร เป็ น 565 เมตร คิดเป็ น 7.38% มีการใช้พ้นื ทีล่ ดลงจาก 2,072.74 ตารางเมตร เป็ น 1,432.77 ตาราง
เมตร คิดเป็ น 30.88% และมีต้นทุนค่าแรงเฉลีย่ ต่อปี ลดลง 22,239 บาท จากการประเมินแบบจาลองสถานการณ์
โดยการให้ค่าน้าหนักปจั จัย พบว่าแบบผังที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 2 มีคะแนนเท่ากับ 238 คะแนน ซึง่ มากกว่าคะแนน
ของแบบผังก่อนการปรับปรุง 75 คะแนน คิดเป็ น 46.01%
คาหลัก ระบบขนถ่าย คลังสินค้า ชิน้ ส่วนยานยนต์
Abstract
The purpose of this research was to designed layout within warehouse and Material Handle with
simulation using decision support comparison chart of the warehouse. The first, explore the issue storage
area used to store goods how to store many goods and employees performance then analyze the data
and find ways to improve the Material Handle more efficiently by improving plant layout system.
The results showed that evaluate planning by providing the weight factors under 8 ways to get
the appropriate layout, it is a chart of the two which is the range of materials handling reduced from 610
meters to 565 meters, equivalent to 7.38 % there is the area of 2072.74 square meters, a decrease of
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1432.77 square meters, equivalent to 30.88 % average labor costs reduce per year of the assessment
22,239 baht and simulation by providing the weight factor. Layout 2 showed a score of 238 points, the
more points the layout before the update 75 points equal to 46.01 %
Keywords: Material Handle Warehouse Autoparts
1.บทนา
ปจั จุบนั การบริหารสินค้าคงคลังนับว่าเป็ นสิง่ สาคัญ
อีก อย่ า งหนึ่ ง ที่ผู้บ ริห ารจะต้ อ งน ามาพิจ ารณาในการ
ดาเนิน ธุรกิจ ทัง้ นี้ เพราะการมีสนิ ค้าคงคลังที่มีปริมาณ
มากเกินไป ส่งผลให้มตี ้นทุนจมในปริมาณทีส่ งู ซึง่ ธุรกิจ
ทางด้ า นชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ น้ี ถื อ ว่ า เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ก าร
ขยายตัว ที่สู ง และมีอ ัต ราการแข่ ง ขัน ที่สูง มากเช่ น กัน
ดัง นั น้ บริษัท จ าเป็ น ต้อ งพัฒ นาตัว เองเพื่อ ให้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ ด้ า นคุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ารส่ ง มอบสิน ค้ า ให้
ทันเวลาและการลดต้ นทุนการผลิตทุกๆ ด้านรวมไปถึง
การมีสิน ค้า คงคลัง ในปริม าณที่เ หมาะสม โดยใช้ห ลัก
การศึก ษาการท างาน เข้า มาประกอบในการวิเ คราะห์
ปรับ ปรุ ง การวางผัง คลัง สิน ค้า และ ใช้ก ารจ าลองเพื่อ
ประเมินเลือกแบบทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ

4.1 ผลการศึกษาข้อมูล
จากการศึกษาผัง คลัง สิน ค้า และสร้า งแบบจ าลอง
สถานการณ์ ป จั จุ บนั มีสนิ ค้า จัด เก็บทัง้ หมด 3 ชนิด คือ
แหนบรถกระบะ (Leaf Pickup),เหล็ก กัน โคลง
(Stabilizer),คอยล์สปริง (Coil Spring) โดยมีปริมาณการ
จัดเก็บและสัดส่วน คือ คอยล์สปริง (Coil Spring) มีการ
จัด เก็ บ อยู่ ท่ี 50,334 ชิ้ น ในส่ ว นของเหล็ ก กัน โคลง
(Stabilizer) มีการจัดเก็บอยู่ท่ี 28,127 ชิน้ และ แหนบรถ
กระบะ (Leaf Pickup) มีการจัดเก็บอยู่ท่ี 23,383 ชิน้ ซึง่
คอยล์สปริง (Coil Spring) มีการจัดเก็บทีส่ งู สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 49 ของสินค้าทัง้ หมด แสดงปริมาณการจัดเก็บ
สินค้า 3 ชนิด
ปริมาณการจัดเก็บ
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3. วิ ธีการวิ จยั
3.1 ศึกษาข้อมูลการจัดส่งสินค้าของโรงงานทีศ่ กึ ษา
3.2 วิ เ คราะห์ ก ารไหลของวัต ถุ ดิ บ ภายในคลัง สิน ค้ า
3.3 วางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout
Planning)
3.4 สร้างแบบจาลองสถานการณ์เพื่อใช้ประกอบในการ
ตัดสินใจเลือกแผนผังคลังสินค้าทีเ่ หมาะสม
3.5 ประเมินผลเลือกแนวทางการปรับปรุงคลังสินค้าที่
เหมาะสม
3.6 สรุปผลการดาเนินงาน

Stabilizer

Leaf Pickup

รูปที่ 1 แสดงปริมาณการจัดเก็บสินค้า 3 ชนิด
ตารางที่ 1 พืน้ ทีแ่ ละปริมาตรของภาชนะทีใ่ ช้ในการจัดเก็บ
ประเภท
รูป
ปริมาตร
กว้าง x ยาว x สูง
สินค้า
ภาชนะ
(ลูกบาศก์เมตร)

4. ผลการวิ จยั
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คอยล์
สปริง

1.2 x1.4 x 1

1.68

แหนบรถ
กระบะ

1.1 x1.5 x 0.7

1.65

เหล็กกัน
โคลง

1.05 x1.51 x
1.56

1.59
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4.2
ผลการวิ เคราะห์ ร ะบบการท างาน ของ
กระบวนการจัด ส่ ง สิ น ค้ า โดยใช้ ก ารศึ ก ษาเวลา
ทางานและการเคลื่อนที่
การจั บ เวลาการท างานจึ ง ได้ ท าการหาเวลา
มาตรฐานทัง้ 3 ชนิ ด จึงได้ออกมาเป็ นแผนภูมิการไหล
ของกระบวนการ (Flow Process Chart) และนามาเขียน
เป็ นแผนผังการไหล (Flow Diagram) ก่อนการปรับปรุง
รูปที่ 3 แสดงแผนภูมคิ วามสัมพันธ์

รูปที่ 4 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของกิจกรรม

หลังจากได้แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ของกิจกรรมและ
แผนภาพความสัมพันธ์ของกิจกรรมแล้ว ทาการออกแบบ
แผนภาพทีไ่ ม่มขี นาด (Dimensionless diagram) ซึง่ ช่วย
ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างแผนภูมแิ ละแผนกงานได้
เป็ นอย่างดี ผังภายในคลังสินค้าที่ออกแบบมีทงั ้ หมด 2
แผนผัง ดังต่อไปนี้

รูปที่ 2 แสดงแผนผังการไหลของผังก่อนการปรับปรุง
(Flow Diagram)

จากรูปที่ 2 พบว่า แผนผังการไหลของผังก่อนการ
ปรับปรุงในส่วนของแหนบรถกระบะ โดยมีขนั ้ ตอน คือ
พนักงานนาใบสังสิ
่ นค้าจากสานักงานไปส่งยังจุดแพ็คงาน
จากนัน้ พนักงานไปตักสินค้ามายังจุดแพ็คสินค้าและตัก
สินค้าไปยังจุดจัดส่งสินค้าและเมื่อลูกค้ามาถึงจึงมีการตัก
สินค้าจากจุดจัดส่งสินค้าขึน้ รถ โดยใช้ระยะทางการไหล
รวมทัง้ หมด 175 เมตร

1.แผนภาพทีไ่ ม่มขี นาด

4.3 ผลการออกแบบแผนผังคลังสิ นค้า
จากผลการศึกษาแผนผังการไหล (Flow Diagram)
ทาให้ทราบว่ามีระยะการขนถ่ า ยและเวลาโดยแบ่งงาน
ออกได้แ บ่ ง 9 สถานี ด ัง รู ป ที่ 3 แผนภู มิแ สดง
ความสัมพันธ์

รูปที่ 5 แสดงแผนภาพทีไ่ ม่มขี นาดของแผนผังแบบที่ 1
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ตารางที่ 2 แสดงระยะทางการไหลทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ก่อน แบบที่ 1
กระบวนการไหล
(เมตร) (เมตร)
พนักงานนาใบจัดสินค้า ไปใส่
172.5 152.5
กล่องหน้างาน

รูปที่ 6 แสดงแผนภาพทีไ่ ม่มขี นาดของแผนผังแบบที่ 2

แบบที่ 2
(เมตร)
152.5

ตักชิน้ งานตามใบจัดสินค้า

175

205

145

ตักชิน้ งานไปทีจ่ ุดจัดส่งสินค้า

132.5

65

65

ตักชิน้ งานขึน้ รถ

130

202.5

202.5

610

625

565

รวม

2. แผนภาพแบบละเอียด

แล้วทาการวิเคราะห์พน้ื ทีท่ งั ้ หมดภายในคลังสินค้า
ในแต่ละแบบ ได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการใช้พน้ื ทีภ่ ายในคลังสินค้า ก่อน –
หลัง การปรับปรุง
พืน้ ทีท่ ใ่ี ช้
พืน้ ทีว่ ่าง (ตาราง
ที่
รูปแบบแผนผัง
(ตารางเมตร)
เมตร)
รูปที่ 7 แสดงแผนผังแบบที่ 1

1

ก่อนปรับปรุง

2,072.74

927.26

2

ผังแบบที่ 1

1,218.87

1,781.13

3

ผังแบบที่ 2

1,432.77

1,567.23

4.4
ผลการออกแบบและสร้ า งแบบจ าลอง
สถานการณ์
จากการศึกษาสามารถสรุปเป็ นแผนผังเพื่อสะดวก
ต่อการคานวณและการวิเคราะห์พน้ื ทีแ่ ละเวลาได้ ดังนี้

รูปที่ 8 แสดงแผนผังแบบที่ 2

จากนัน้ ทาการวิเคราะห์ระยะทางในการไหลในแต่ละ
แบบ ได้ดงั ตารางที่ 2

รูปที่ 9 แสดงแผนผังลูกศรการผลิต (Arrow Diagram)

จากรูปที่ 9 พบว่า สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน
ใหญ่ ๆ โดยส่ว นแรกจะเป็ นจ านวนสินค้า ที่มีอยู่ภ ายใน
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คลังสินค้า ส่วนที่สองจะเป็ นส่วนของสานักงานมีหน้าที่
คอยส่งยอดการสังของลู
่
กค้ามาในแต่ละลูกค้า ส่วนทีส่ าม
จะเป็ นการแพ็คสินค้า ส่ วนนี้มีหน้ าที่รบั สินค้าในการตัก
จากกระบวนการ ส่วนทีส่ จ่ี ะเป็ นจุดขนส่งสินค้ามีหน้าทีร่ บั
สินค้าจากการแพ็คมาพักไว้เพื่อรอการขนส่งขึน้ รถบรรทุก
สิ น ค้ า และเมื่ อ รถมารั บ สิ น ค้ า ก็ จ ะเป็ นการสิ้ น สุ ด
กระบวนการ

ตารางที่ 6 การประเมินแบบผังโดยการให้ค่าน้ าหนักปจั จัย
ที่

แบบที่ 1
(รอบ)

แบบที่ 2
(รอบ)

1 คอยล์สปริง

198.13

197.24

207.58

2 แหนบรถกระบะ

349.14

264.35

339.75

3 เหล็กกันโคลง

186.11

187.21

201.44

ประเภทสินค้า

ตารางที่ 5 วิเคราะห์ตน้ ทุนต่อปี
แผนผังแบบที่

ต้นทุนค่าแรง

1
2

+7089
-21,267

*หมายเหตุ

ต้นทุนการ
ขนถ่าย
+324
-972

ก่อน
ปรับปรุง

แบบ
ที่ 1

แบบ
ที่ 2

ระยะทางในการ
15
30
45
15
C
B
A
เคลือ่ นที่
พืน้ ทีท่ งั ้ หมดใน
14
42
28
2
14
C
A
B
การจัดเก็บ
ต้นทุนที่
26
13
39
3
13
B
C
A
เปลีย่ นแปลง
ง่ายแก่การ
39
13
26
4
13
A
C
B
ควบคุม
ประสิทธิภาพใน
26
13
39
5
13
B
C
A
การตักสินค้า
ความปลอดภัย
39
13
26
6
13
A
C
B
ในการทางาน
สามารถ
0
12
24
7 เปลีย่ นแปลง
12
D
C
B
จากเดิมง่าย
การใช้
10
30
20
8 ประโยชน์พน้ื ที่
10
C
A
B
ทางสูง
ความพอใจของ
20
10
30
9
10
B
C
A
เจ้าหน้าที่
รวม
100
189
176
277
เกณฑ์การให้คะแนน
A คือ ผังทีไ่ ด้ผลเหมาะสมทีส่ ุดและดีทส่ี ุด มีค่าเท่ากับ 3
B คือ ผังทีไ่ ด้ผลเหมาะสมระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 2
C คือ ผังทีไ่ ด้ผลเหมาะสมระดับน้อยทีส่ ุด มีค่าเท่ากับ 1
D คือ ผังทีไ่ ม่มกี ารเปลีย่ น
มีค่าเท่ากับ 0

ตารางที่ 4 การจาลองสถานการณ์การตักสินค้า
ที่

น้าหนัก

1

เมื่อจาลองสถานการณ์ผงั แบบที่ 1 และผังแบบที่ 2
สามารถเปรียบเทียบกัน

ก่อน
ปรับปรุง
(รอบ)

ั ย
ปจจั

รวม
-7,413
-22,239

+ หมายถึง ระยะทางการไหลทีเ่ พิม่ ขึน้
- หมายถึง ระยะทางการไหลทีล่ ดลง

จากตารางที่ 5 พบว่า รูปแบบที่ 1 จะมีต้นทุนต่อปี
เพิ่ม ขึ้น จากรู ป แบบก่ อ นการปรับ ปรุ ง เป็ นจ านวนเงิน
7,413 บาทต่อปี และแบบที่ 2 จะมีต้นทุนต่อปี ลดลงจาก
รูปแบบก่อนการปรับปรุง เป็ นจานวนเงิน 22,239 บาทต่อ
ปี

จากตารางที่ 6 พบว่า การให้ค่าน้ าหนักปจั จัย
ของแบบผังคลังสินค้า แบบผังที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 176
คะแนน ซึ่ง เท่ า น้ อ ยกว่ า คะแนนของแบบผัง ก่ อ นการ
ปรับปรุง 13 คะแนน คิดเป็ น 6.87% และแบบผังที่ 2 มี
คะแนนเท่ากับ 277 คะแนน ซึง่ มากกว่าคะแนนของแบบ
ผังก่อนการปรับปรุง 88 คะแนน คิดเป็ น 46.56%

4.5 ผลการประเมิ นแบบผังคลังสิ นค้า
หลังจากได้แผนผังโรงงานทัง้ 2 แบบ จึงทาการ
ประเมินผลผังโรงงาน

5. สรุป
ทาผลการศึกษาการปรับปรุงผังคลังสินค้า จาก
การประเมินแบบผังโดยการให้ค่าน้ าหนักปจั จัยภายใต้
ข้อกาหนด 8 ประการ จะได้ว่าแบบผังทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดคือ
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แบบผังที่ 2 ซึ่งมีค่าระยะทางการขนถ่ายวัสดุลดลงจาก
610 เมตร เป็ น 565 เมตร คิดเป็ น 7.38% มีการใช้พน้ื ที่
ลดลงจาก 2,072.74 ตารางเมตร เป็ น 1,432.77 ตาราง
เมตร คิด เป็ น 30.88% และมีต้ น ทุ น ค่ า แรงเฉลี่ย ต่ อ ปี
ลดลง 22,239 บาท จากการประเมิน แบบจ าลอง
สถานการณ์โดยการให้ค่าน้ าหนักปจั จัย พบว่าแบบผังที่
2 มีคะแนนเท่ากับ 1359.25 คะแนน ซึง่ มากกว่าคะแนน
ของแบบผัง ก่ อ นการปรับ ปรุ ง 55.5 คะแนน คิด เป็ น
4.26%
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ได้รบั การสนับสนุ นจากภาควิชา
วิ ศ ว ก ร ร ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ค ณ ะ
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจ ัยนี้ มีว ัตถุ ประสงค์เ พื่อ หาค่ าอายุ เฉลี่ย ของชิ้น ส่ว นอุป กรณ์ ก่ อนการเสียหาย(Mean Time
Between Failure: MTBF) ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักตามหลักของกิจกรรมการบารุงรักษาบนพืน้ ฐานความ
น่ าเชื่อถือ (Reliability Centered Maintenance) โดยเริม่ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัตกิ ารซ่อมของรถเครนสีล่ อ้
ยาง แล้ววิเคราะห์ความสาคัญของชิน้ ส่วนอุปกรณ์ดว้ ยวิธคี ่าเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก (Weight Average) และนาข้อมูลทีไ่ ด้มา
ทาการวิเคราะห์ความเสียหายเพื่อหาชิน้ ส่วนอุปกรณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งด้วยวิธกี ารวิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหายและ
ผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) จากนัน้ คานวณหารอบอายุการใช้งานทีเ่ หมาะสมโดยใช้วศิ วกรรม
ความน่าเชื่อถือ (Reliability Engineering)
ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการประยุกต์ใช้กจิ กรรมการบารุงรักษาบนพืน้ ฐานความน่าเชื่อถือมีอะไหล่ทส่ี าคัญ
ทัง้ หมด 35 รายการ และเมื่อวิเคราะห์อะไหล่ทม่ี คี วามเสีย่ ง (Risk Piority Number : RPN) มากกว่า 18 พบว่า อะไหล่
ที่มคี วามเสีย่ ง 7 รายการคือ มอเตอร์สตาร์ท, ไดร์ชาร์จ , เซฟตี้ตวั ตัดร็อกแบบกลม, สลิงรอกเล็ก ,สลิงรอกใหญ่ ,
ั๊
คอมเพรสเซอร์ และกระบอกปมแยก
มีค่า RPN 27 , 18 , 24 , 24 , 24 , 24 และ 18 ตามลาดับ พร้อมทัง้ หาอายุเฉลีย่
ก่อนการเสียหาย 3,151 4,665 2,810 2,040 1,706 4,275 และ 3,300 ชัวโมง
่
ตามลาดับ
คาหลัก ความน่าเชื่อถือ ชิน้ ส่วนทีส่ าคัญ อายุเฉลีย่ ก่อนการเสียหาย
Abstract
The purpose of this research was to find the Mean Time Between Failure in Heavy Machinery
Industrial is operated in Reliability Centered Maintenance Activity. Beginning , gathering for repairing data of
Rough Terrain Crane then analyzed critical component in Weight Average Method. The data of weight
average method , which was analyzed the failure of component, have the risk for Failure Mode and Effects
Analysis. After that calculate the lifetime of suitable for Reliability Engineering.
The result of this research, Reliability Centered Maintenance Activity had critical component 35 list
then analyzed the lifetime average for the risk of component (Risk Piority Number : RPN >18 ) had 7 lists
such as Starter Motor, Alternator, Limit Switch, Wire Rope Sling Small Pulley, Wire Rope Sling, Big Pulley
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and Seat Fuel Filter. RPN were 27 , 18 , 24 , 24 , 24 , 24 and 18 by Sequence. Mean Time Between
Failure respectively were 3,151 4,665 2,810 2,040 1,706 4,275 and 3,300 by Sequence
Keywords: Reliability, Critical Component Mean, Time Between Failure
1.บทนา

เครื่องจักรสามารถแบ่งออกเป็ น 7 ประเภท
และมีประวัตกิ ารซ่อมดังนี้

ธุรกิจบริการให้เช่าเครื่องจักรทันสมัยและได้ รบั
มาตรฐานหลากหลายประเภท เช่น เครื่องจักรเพื่อการยก
ย้า ยในงานก่ อ สร้า ง เครื่อ งจัก รเพื่อ การเคลื่อ นย้า ยใน
โรงงาน เครื่องจักรเพื่องานโยธา เครื่องจักรเพื่อการขนส่ง
เป็ น ต้น เครื่อ งจักรหนัก จึงควรถู ก ต้อ งมาตรฐานและมี
ความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ลกู ค้าทีบ่ ริการได้รบั ความไว้วางใจ
จากการวิจ ัย พบว่ า การซ่ อ มของเครื่อ งจัก รในกรณี
เครื่องจักรเสียยังมีจานวนเพิม่ ขึน้ ทุกปี อีกทัง้ ค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมและบารุงรักษามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ [1] การควบคุม
การใช้งานและบารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิต
ให้มีป ระสิท ธิภ าพเป็ น ป จั จัย ที่มีค วามส าคัญ และส่ง ผล
โดยตรงต่อการดาเนินไปอย่างต่อเนื่องของกระบวนการ
การยืด อายุ ก ารใช้ง านของเครื่อ งจัก รและอุ ป กรณ์ [2]
ปริมาณผลผลิต ความปลอดภัย รวมถึงความน่ าเชื่อถือ
ของอุตสาหกรรม

ตารางที่ 1 ประเภทรถปริมาณรถและปริมาณงานซ่อม

ประเภท
เครื่องจักร
TS
TB
RC
CC
EX
LT
TT

ปริมาณรถ
8
7
119
19
13
64
8

ปริมาณงาน
ซ่อม
79
414
3375
413
524
983
175

จากตารางที่ 1 พบว่า เครื่องจักรประเภท RC มี
ปริม าณการซ่ อ มมากที่สุ ด จึง ท าการเลือ กเครื่อ งจัก ร
ประเภทนี้ในการปรับปรุงแก้ไข

2. วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาอะไหล่ทม่ี คี วามสาคัญ
และมีผลต่อการใช้งานของรถเครนสีล่ อ้ ยาง

4.2 ผลการศึกษาสาเหตุการซ่อม
การแจ้งซ่อมของรถ RC ขนาด 25 ตัน ทีแ่ บ่ง
ตามระบบ ได้ดงั นี้

3. วิ ธีการวิ จยั
3.1 ศึกษาข้อมูลเครื่องจักร/ระบบ
3.2 แ บ่ ง ป ั ญ ห า ก า ร ซ่ อ ม อ อ ก เ ป็ น ร ะ บ บ ย่ อ ย
3.3 วิเคราะห์ความสาคัญของชิ้นส่วนอุปกรณ์ในแต่ละ
ระบบย่อยทีเ่ ลือก
3.4 วิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหายและผลกระทบ
ของชิน้ ส่วนอุปกรณ์ทส่ี าคัญ
3.5 หาอายุช้นิ ส่วนอุปกรณ์ โดยใช้หลักการวิศวกรรม
ความน่าเชื่อถือ[3]
3.6 สรุปผลการดาเนินงาน

ั
รูปที่ 1 แสดงปญหาการแจ้
งซ่อมของรถ RC ขนาด 25 ตัน ใน
ระยะเวลา 3 ปี

4. ผลการวิ จยั
4.1 ผลการศึกษาข้อมูล

จากรูปที่ 1 พบว่า จากการแจ้งซ่อมระบบรถ
RC ขนาด 25 ตัน 80 เปอร์เซ็นต์มี งานไฟฟ้า งาน
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ตารางที่ 4 ชิน้ ส่วนอุปกรณ์สาคัญทีน่ ามาแก้ไข

เครื่องยนต์ งานไฮโดรลิกส์ เท่ากับ 34.84, 23.86 และ
22.05 ตามลาดับ

ชิน้ ส่วน
สาเหตุของคุณลักษณะความ
อุปกรณ์
เสียหาย
1 มอเตอร์ เกิดจากออโตเมติกไม่ยงิ ไปขับ
สตาร์ท
ล้อช่วยแรงหรือเฟืองสึกหรอ
2 ไดร์ชาร์จ เกิดจากแปรงถ่านหมดสภาพ

4.3 ผลการวิเคราะห์ชน้ิ ส่วนอุปกรณ์ทส่ี าคัญ
การวิเคราะห์ช้นิ ส่วนงานของระบบ งานไฟฟ้า
งานไฮดรอลิก ส์ และงานเครื่อ งยนต์ จะท าการเลือ ก
พิจารณาเฉพาะชิ้นส่วนที่มคี วามสาคัญก่อน ได้ผลการ
วิเคราะห์ดงั นี้

3 เซฟตีต้ วั
ตัดร็อกแบบ
กลม
4 สลิงรอก
เล็ก
5 สลิงรอก
ใหญ่
6 คอม
เพชรเซอร์
7 กระบอก
ั๊
ปมแยก

ตารางที่ 2 เกณฑ์การแบ่งกลุ่มความสาคัญของชิน้ ส่วนอุปกรณ์

การแบ่งกลุ่มความสาคัญ
ของชิน้ ส่วนอุปกรณ์
ได้รบั การเอาใจใส่ในการ
บารุงรักษาเป็ นอย่างดี
(สาคัญมาก)
ได้รบั การเอาใจใส่ในการ
บารุงรักษาพอสมควร
(สาคัญปานกลาง)
ได้รบั การเอาใจใส่ในการ
บารุงรักษาน้อย (สาคัญ
น้อย)

ค่า
เฉลีย่

ความสา
คัญ

≥ 2.75

A

2.01-2.74

≤ 2.00

B

ระบบไฟฟ้า
ระบบไฮโดรลิกส์
ระบบเครื่องยนต์

27
18

เกิดจากชุดสปริงในตัวเซพตี้
ชารุด

24

เกิดจากสลิงหมดสภาพการใช้
งาน แตกเกินมาตรฐาน
เกิดจาก สลิงหมดสภาพการใช้
งาน แตกเกินมาตรฐาน
เกิดจากหน้าคลัชไม่ทางาน

24

ั๊
เกิดจากปมแยกสึ
กหรอ

18

24
24

จากตารางที่ 4 พบว่า ชิน้ ส่วนอุปกรณ์ทส่ี าคัญ
ทีเ่ ลือกนามาแก้ไขมี 7 รายการ ได้แก่ มอเตอร์ ส ตาร์ ท ,
ไดร์ชาร์จ, เซฟตี้ตวั ตัดร็อกแบบกลม, สลิงรอกเล็ก , สลิง
ั๊
รอกใหญ่, คอมเพชรเซอร์ ,กระบอกปมแยก
ซึง่ มีค่า RPN
เท่ากับ 27 , 18 , 24 , 24 , 24 , 24 และ 18 ตามลาดับ

C

ตารางที่ 3 การแบ่งกลุ่มความสาคัญของชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถ
เครนสีล่ อ้ ยางขนาด 25 ตัน

ระบบการทางาน

RPN

จานวนชิน้ ส่วนในลาดับ
A
B
C
12
1
0
13
0
0
10
3
1

4.5 ผลการหาอายุช้นิ ส่วนอุปกรณ์โดยวิศวกรรมความ
น่าเชื่อถือ
4.5.1 ผลการรวบรวมช่ ว งเวลาความเสีย หาย
ของชิน้ ส่วนอุปกรณ์
ตารางที่ 5 ช่วงเวลาความเสียหาย (TTF) ของชิ้นส่วนอุปกรณ์
(หน่วย : ชัวโมง)
่

4.4 ผลการวิเ คราะห์คุ ณลัก ษณะความเสีย หายและ
ผลกระทบที่ตามมา (Failure Mode and Effects
Analysis :FMEA) [5] ของชิน้ ส่วนอุปกรณ์ทส่ี าคัญ
เมื่อทาการวิเคราะห์ชน้ิ ส่วนอุปกรณ์ทส่ี าคัญด้วย
FMEA แล้วผู้วจิ ยั ได้เลือกชิ้นส่วนที่มคี ่า RPN มากกว่า
18 มาทาการแก้ไขได้ดงั ตารางที่ 4

ชิน้ ส่วน
1. มอเตอร์สตาร์ท
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

จานวนชัวโมง
่
2754
2832
3057
3289
3422
3554
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ตารางที่ 5 ช่วงเวลาความเสียหาย (TTF) ของชิ้นส่วนอุปกรณ์
(หน่วย : ชัวโมง)
่
(ต่อ)

ชิน้ ส่วน
2.ไดร์ชาร์จ

3.เซฟตีต้ วั ตัดร็อก

4.สลิงรอกเล็ก

5.สลิงรอกใหญ่

6.คอมเพชรเซอร์

ั๊
7.กระบอกปมแยก

ลาดับที่
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Test) [4] สามารถแบ่งได้ตามแต่ละรูปแบบของการแจก
แจง

จานวนชัวโมง
่
3976
4112
4205
5413
5564
1931
2137
2394
2586
2909
3415
4218
1132
1386
1793
2135
2403
2662
3805
1363
1372
1882
2403
4019
4117
4393
4566
2534
3082
3488
4096

รูปที่ 2 ความน่าจะเป็นของข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของ
มอเตอร์สตาร์ท

จากรูปที่ 2 พบว่า ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ทม่ี ี
ค่ า มากสุ ด ที่เ ข้า ใกล้ 1 คือ รู ป แบบการแจกแจงปกติ
(Normal Distribution) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ข้อมูล
รอบความเสียหายของมอเตอร์สตาร์ท เป็ นการแจกแจง
แบบปกติ
เมื่ อ วิ เ คราะห์ รู ป แบบการกระจายตั ว ของ
ช่วงเวลาความเสียหายของชิ้นส่วนอุปกรณ์ ท่เี หลือ และ
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี(Goodness of
Fit Test) ได้ดงั ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 รูปแบบการกระจายของช่วงเวลาความเสียหายและสถิติ
ทีใ่ ช้ทดสอบของแต่ละชิน้ ส่วน

ชิ้ นส่วนอุปกรณ์
1 มอเตอร์สตาร์ท
2 ไดร์ชาร์จ
3 เซฟตีต้ วั ตัดร็อก
4 สลิงรอกเล็ก
5 สลิงรอกใหญ่
6 คอมเพรสเซอร์
ั๊
7 กระบอกปมแยก

4.5.2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัว
ของช่วงเวลาความเสียหายของชิน้ ส่วนอุปกรณ์และสถิตทิ ่ี
ใช้ในการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (Goodness of Fit
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รูปแบบการกระจาย
การแจกแจงปกติ
การแจกแจงล็อกปกติ
การแจกแจงล็อกปกติ
การแจกแจงล็อกปกติ
การแจกแจงล็อกปกติ
การแจกแจงล็อกปกติ
การแจกแจงปกติ
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4.5.3 ผลการหาอายุเฉลี่ยก่อนการเสียหาย
ของชิน้ ส่วนอุปกรณ์
เมื่อทราบรูปแบบการกระจายของข้อมูลของ
แต่ ล ะชิ้น ส่ ว นอุ ป กรณ์ จากนั น้ ท าการหาค่ า เฉลี่ย เพื่อ
ประมาณค่าอายุเฉลีย่ ก่อนการเสียหายของแต่ละชิน้ ส่วน
อุปกรณ์ได้ดงั นี้

จากตารางที่ 8 พบว่า อายุเฉลีย่ ของ มอเตอร์
สตาร์ท , ไดร์ชาร์จ , เซฟตีต้ วั ตัดร็อกแบบกลม , สลิงรอก
ั้
เล็ก , สลิงรอกใหญ่ , คอมเพชรเซอร์ , กระบอกปมแยกมี
อายุ เ ฉลี่ย ก่ อ นการเสีย หาย 3151, 4665, 2810, 2040,
1706, 4275, และ 3300 ชัวโมงตามล
่
าดับ

ตารางที่ 7 ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation) ของชิน้ ส่วนอุปกรณ์

ชิน้ ส่วนอุปกรณ์

ค่าเฉลีย่

1 มอเตอร์สตาร์ท

3151.33

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
323.45

2 ไดร์ชาร์จ

4665.47

759.36

3 เซฟตีต้ วั ตัดร็อก

2810.78

778.00

4 สลิงรอกเล็ก

2040.02

83.26

5 สลิงรอกใหญ่

1706.73

69.66

6 คอมเพรสเซอร์

4275.57

250.72

ั๊
7 กระบอกปมแยก

3300.00

659.10

5. สรุป
ทาการเลือกรถเครนสีล่ อ้ ยางซึง่ มีการซ่อมสูงสุด
มาทาการปรับปรุ งแก้ไ ข และได้เลือกระบบ งานไฟฟ้ า
งานเครื่องยนต์ และงานไฮโดรลิกส์ ซึง่ มีปริมาณการซ่อม
สูงสุด มาทาการวิเคราะห์ชน้ิ ส่วนอุปกรณ์ท่สี าคัญ โดยมี
อะไหล่ท่สี าคัญทัง้ หมด 35 รายการ และเมื่อวิเคราะห์
อะไหล่ทม่ี คี วามเสีย่ ง (Risk Piority Number : RPN)
มากกว่า 18 พบว่า อะไหล่ทม่ี คี วามเสีย่ ง 7 รายการ คือ
มอเตอร์สตาร์ท, ไดร์ชาร์จ , เซฟตี้ตัวตัดร็อกแบบกลม,
สลิงรอกเล็ก ,สลิงรอกใหญ่ ,คอมเพรสเซอร์ และกระบอก
ั๊
ปมแยก
มีค่า RPN 27 , 18 , 24 , 24 , 24 , 24 และ 18
ตามลาดับ พร้อมทัง้ หาอายุเฉลีย่ ก่อนการเสียหาย 3,151
4,665 2,810 2,040 1,706 4,275 และ 3,300 ชัวโมง
่
ตามลาดับ

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สามารถทราบอายุเฉลีย่ ก่อนการ
เสียหาย (Mean Time Between Failure :MTBF) โดยดู
จากค่าเฉลีย่ ของชิน้ ส่วนอุปกรณ์แต่ละชิน้ ส่วนในตารางที่
8

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ได้รบั การสนับสนุ นจากภาควิชา
วิ ศ ว ก ร ร ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ค ณ ะ
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ตารางที่ 8 อายุเฉลีย่ ก่อนการเสียหายของชิน้ ส่วนอุปกรณ์

ชิน้ ส่วนอุปกรณ์
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การปรับปรุงสมรรถนะความพร้อมใช้ระบบด้วยการผสมผสานแนวคิ ด TPM
และ RCM
Equipment Availability Improvement Using Integration of TPM and RCM
Philosophy
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บทคัดย่อ
สมรรถนะของระบบที่ฟ้ื นฟูซ่อมแซมได้เป็ นปจั จัยที่สาคัญของความสาเร็จสาหรับทุกสถานประกอบการ สมรรถนะ
ความพร้อมใช้ระบบเป็ นดัชนี ว ัดสมรรถนะหนึ่ งที่ถู กใช้ประเมินสมรรถนะของอุ ปกรณ์ ในกระบวนการผลิต เมื่อ
สมรรถนะความพร้อมใช้ระบบทีต่ กต่าลงวิศวกรจาเป็ นต้องค้นหาวิธกี ารปรับปรุง การประเมินสมรรถนะความพร้อมใช้
ระบบ พบว่าโรงงานกรณีตวั อย่างมีสมรรถนะความพร้อมใช้ระบบในกระบวนการผลิตทีต่ ่ ากว่า 90% ซึง่ มีความจาเป็ น
ทีต่ อ้ งปรับปรุงด้วยวิธกี ารทีง่ ่ายและต้นทุนต่ า เบือ้ งต้นพบว่าโรงงานกรณีตวั อย่างมีการบารุงรักษาทีไ่ ม่ดนี ักซึง่ ทาให้
กาลังผลิตของกระบวนการผลิตถูกจากัดลง มีของเสียและจากัดการสร้างรายได้ของสถานประกอบการ การศึกษา
โครงงานนี้แสดงให้เห็นว่าการบูรณาการแนวคิดของการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive
Maintenance: TPM) กับการบารุงรักษาทีม่ ุ่งเน้นความเชื่อถือได้เป็ นสาคัญ (Reliability-centered Maintenance:
RCM) ในการกาหนดกิจกรรมปรับปรุงขึน้ หลายกิจกรรม ผลลัพธ์ของการปรับปรุงซึง่ แสดงให้เห็นผลประกอบการของ
โรงงานกรณีตวั อย่างทีม่ ผี ลิตภาพทีส่ งู ขึน้ มีสมรรถนะความพร้อมใช้ระบบเพิม่ สูงขึน้ จาก 90.91% เป็ น 95.11%
คาหลัก สมรรถนะความพร้อมใช้งาน(Availability) การบารุงรักษาทวีผลทีท่ ุกคนมีส่วนร่วม(TPM) การบารุงรักษาที่
มุ่งเน้นความเชื่อถือได้เป็ นสาคัญ(RCM)
Abstract
The effective performance of repairable systems is critical to the success of all organizations, and
availability measures are one of most common sets of measures used in evaluating the performance of
equipment. When availability performance is inadequate, engineers need a methodology for prioritizing
availability improvement efforts. From an independent audit case study company identified that it was
delivering less than 90% size availability in manufacturing process and therefore required a simple and
cost effective availability tool to drive machines availability improvement. Poor maintenance practices are
perceived as the dominant factor that limits production capacity, product quality and profitability. In this
paper, we present a combination of TPM and RCM philosophy to establish a higher level of machines
availability and thereby, through several improving activities. The results of improvement as evident in
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business outcome showed that the company gains the higher plant productivity, availability was
increased from 90.91% to 95.11%.
Keywords: Availability, Total Productive Maintenance (TPM), Reliability-centered Maintenance (RCM)
อุ ต สาหกรรมในประเทศญี่ปุ่ น ได้น าเอาระบบการ
บารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)
ไปใช้ในการบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็ นประเทศ
แรกๆ ในเอเซีย ประกอบกับแนวคิดการมีส่ วนร่ วมจาก
พนักงานของบริษทั ทุกคนเนื่องจากปริมาณการผลิต อัตรา
ผลผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยและผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมจะมีผลมาจากสภาพการผลิตและสภาพของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ใี ช้ในกระบวน การผลิตเป็ นส่วน
ใหญ่ การบ ารุ ง รั ก ษาทวี ผ ลที่ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว ม (Total
Productive Maintenance: TPM) มีลกั ษณะพิเศษของการมี
ส่วนร่ วมของพนักงานทุ กคนในการประกอบกิจกรรมการ
บารุงรักษาทวีผล ซึ่งมีความหมายเป็ น “การบารุงรักษาเชิง
ป้องกันโดยทุกคน” โดยความร่วมมือของพนักงานทุกฝ่าย
และทุ กระดับตัง้ แต่ ผู้บริหารระดับสูงลงไปจนถึงพนักงาน
ระดับปฏิบตั กิ ารในสายการผลิต โดยมีหน้าทีร่ ่วมกันในการ
ส่งเสริมการบารุงรักษาทวีผลด้วย “การบริหารเพื่อการสร้าง
แรงกระตุน้ ” หรือกิจกรรมกลุ่มย่อย [2]
2.3 การบ ารุง รัก ษาที่ มุ่ ง เน้ น ความเชื่ อ ถื อ ได้ เ ป็ น
สาคัญ
การบ ารุ งรักษาที่มุ่งเน้ นความเชื่อถือได้เป็ นสาคัญ
(Reliability-Centered Maintenance: RCM) เป็ นแนว
ความคิดการบารุงรักษาทีแ่ สดงให้เห็นถึง “การเปลีย่ นยุค
ของการบารุงรักษา” นับจากปี ค.ศ. 1970 การบารุงรักษา
เครื่องจักรได้มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอย่างมาก
อีกทัง้ การให้ความสาคัญต่อการนาไปใช้มากขึน้ รวมถึงการ
พัฒ นาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้ า นเครื่อ งจัก รที่ห ลากหลาย
สาหรับกระบวนการผลิต มุมมองด้านความคาดหวังทีม่ าก
ขึน้ ในด้านความปลอดภัย การใช้สนิ ทรัพย์ทางกายภาพ
คุ ณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งการบ ารุ งรักษาใน
ขณะนัน้ ยังต้องให้ความสาคัญกับการบรรลุความพร้อมใช้
งานของเครื่องจักรหรือประสิทธิภาพการใช้ เครื่องจัก ร
ความเชื่อถือได้ทจ่ี ะผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการ และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยซ่ อมบ ารุ ง ที่ต้ องควบคุ ม นอกเหนื อจากความ
คาดหวังจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่เี พิม่ มากขึน้ โลกของ

1. บทนา
ประสิทธิผลการทางานของเครื่องจักรในกระบวนการ
ผลิ ต ขึ้ น อยู่ ก ั บ ระดั บ ความเชื่ อ ถื อ ได้ สมรรถนะการ
บารุ งรักษาได้ สมรรถนะการสนับสนุ น และนโยบายการ
บารุงรักษาเครื่องจักร ระบบการบารุงรักษาทีด่ จี ะช่วยทาให้
กระบวนการผลิตมีเวลาหยุ ดชะงักน้ อยที่สุ ดซึ่งจะท าให้
สมรรถนะความพร้อมใช้ของระบบอยู่ในระดับสูงเป็ นที่น่า
พึ ง พอใจ มี ค วามปลอดภั ย สู ง และไม่ ก่ อ มลภาวะต่ อ
สิ่ง แวดล้ อ ม พื้ น ฐานของการบ ารุ ง รัก ษาสามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ การซ่อมแซมเมื่อเกิดความขัดข้อง
ล้ ม เหลว และการบ ารุ ง รัก ษาเชิ ง ป้ องกัน ก่ อ นขัด ข้ อ ง
ล้มเหลว
2. ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 การบารุงรักษาแบบลีน
เป็ นการบารุงรักษาที่มหี ลักการปฏิบตั ิตามแนวคิด
ของกระบวนการผลิตแบบลีนที่เกิดขึน้ เป็ นครัง้ แรกเมื่อปี
ค.ศ. 1990 จากหนัง สือ ชื่อ “The Machine That
Changed The World” และ หนังสือ “Lean Thinking ,
Banish Waste and Create Wealth in Your
Corporation” ซึง่ เขียนโดยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เจมส์
วอแม๊ ก แห่ง MIT (Massachusetts Institute of
Technology) หน่ ว ยงานซ่ อ มบ ารุ ง มีค วามจ าเป็ น ที่
จะต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เ ป็ นไปตามความต้ อ งการของ
กระบวนการผลิตแบบลีนที่ต้องการความเชื่อถือได้ของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับกระบวนการผลิตที่สงู มาก
การปรับ ตัว เพื่อ สะท้อ นหลัก การผลิต แบบลีน คือ การ
กาจัดความสูญเปล่า การมุ่งให้ความสาคัญกับลูกค้า และ
การประกันคุณภาพจากแหล่งกาเนิดและตัง้ แต่ เริ่มแรก
การบารุงรักษาแบบลีนจึงต้องเป็ นปฏิบตั ิการบารุงรักษา
เชิงรุกทีอ่ อกแบบระบบการบารุงรักษาตามแผนและตาม
ตารางกาหนดการตามวิธปี ฏิบตั ทิ น่ี ิยาม [1]
2.2 การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม) Total
Productive Maintenance: TPM)
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การบ ารุ งรักษายังค้นพบสิ่ง ใหม่ อย่ างมากมายที่เปลี่ย น
ความเชื่อเก่าๆ เกีย่ วกับอายุการใช้งานของเครื่องจักร ซึง่
มีความสัมพันธ์กบั อัตราความขัดข้องของเครื่องจักรและ
อุ ป กรณ์ การค้ น พบใหม่ ไ ด้ อ ธิบ ายว่ า ความเชื่อ มโยง
ระหว่ า งอายุ ก ารใช้ ง านและอั ต ราความขัด ข้ อ งของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่มคี วามเชื่อมโยงกันน้อย
มาก ซึง่ ไม่จาเป็ นทีร่ ปู แบบความขัดข้องของเครื่องจักรจะ
มีรูป แบบขัดข้องแบบ “โค้งอ่ า งน้ า ” (Bathtub curve)
สาหรับเครื่องจักรทัง้ หมดเพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ แต่
ในทางปฏิบตั ทิ แ่ี ท้จริงแล้วมีถงึ 6 รูปแบบ สิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุด
ในการค้นพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรูปแบบความขัดข้องที่มี
ข้อสรุ ปที่สาคัญที่สุดคือความตระหนักถึงความเป็ นจริง
ทีว่ ่า “แม้ว่าหน่วยงานซ่อมบารุงจะปฏิบตั กิ ารซ่อมบารุงทุก
อย่ า งตามแผนอย่ า งแท้จ ริง แต่ ภ ารกิจ ซ่ อ มบ ารุ ง ตาม
แนวทางและความเชื่อแบบเก่ าในหลายภารกิจกลับไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้เลย” คากล่าวนี้เป็ น
จริงโดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับงานบารุงรักษาเชิง ป้องกัน
ทัง้ หลายที่เกิดขึ้นในขณะนัน้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือภารกิจ
ซ่อมบ ารุ งที่สาคัญอย่ างยิ่งสาหรับการใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ สมัยใหม่ในระบบอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน
ไม่ได้ปรากฏอยู่ในโปรแกรมการบารุงรักษาตามที่ควรจะมี
แต่กลับมีภารกิจซ่อมบารุงที่ไม่จาเป็ นอยู่เป็ นจานวนมาก
นันเอง
่ [3], [1]

กระบวนการผลิต รวม 2,491.70 ชัวโมง
่ ซึง่ เป็ นเวลาหยุด
ชะงักของเครื่องจักรคิดเป็ น 20.56% ของเวลาหยุดชะงัก
ทัง้ หมดของกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรทุ ก
เครื่องของโรงงานกรณี ตัวอย่ าง โดยที่องค์ประกอบของ
เวลาที่มีอิทธิพลต่ อสมรรถนะความพร้อมใช้งานของกลุ่ม
เครื่องจักร CNC แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลสมรรถนะความพร้อมใช้งานและเวลาหยุดชะงักของ
เครื่อง WJR ทัง้ 20 เครื่อง ระหว่างเดือนสิงหาคม 2552 - กรกฎาคม
2553
องค์ประกอบ
เวลา (ชัวโมง)
่
(%)
เวลาซ่อมแซม
616.13
1.51%
เวลารอซ่อมแซม
1,380.37
3.38%
เวลาปรับเปลีย่ นการผลิต
495.20
1.21%
เวลาเริม่ เดินเครือ่ งจักร
1,219.25
2.99%
เวลารับภาระ
40,843.00
เวลาเดินเครือ่ งจักร
37,132.05
90.91%
เวลาหยุดชะงัก
2,491.70
6.10%
สมรรถนะความพร้อมการใช้งาน
90.91%

3.2 การวิ เคราะห์ปัญหา
การระดมสมองเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ ของปญั หาที่
ทาให้เครื่อง WJR ทัง้ 20 เครื่องเกิดการหยุดชะงัก ซึง่ เกิด
ั หาหลักที่เหมือนกัน ประกอบด้วยสาเหตุ ต่ างๆ
จากป ญ
ดังนี้
1) ปญั หาโปรแกรมการบารุงรักษาทีไ่ ม่มปี ระสิทธิผล
ในขัน้ ตอนการวิเคราะห์ภารกิจบารุงรักษาทีจ่ าเป็ น รวมถึง
โปรแกรมการบ ารุ งรักษาไม่ ถู กน าไปด าเนิ นการตามที่
กาหนด ทาให้เครื่องจักรมีอตั ราความขัดข้องล้มเหลวสูง
2) พนักงานขาดทักษะการซ่อมบารุง ทาให้ต้องใช้
เวลาการซ่อมแซมมากและงานซ่อมแซมทีไ่ ด้ไม่มคี ุณภาพ
3) ขาดการควบคุมเวลาการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
เมื่อมีการเปลีย่ นล๊อตการผลิต ทาให้ต้องใช้เวลามากในการ
ปรับเปลีย่ นเครื่องจักร

3. ปัญหาและการวิ เคราะห์ปัญหา
3.1 ปัญหา
โรงงานกรณีตวั อย่างเป็ นโรงงานในอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนโลหะสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องไฟฟ้ า
ชิ้น ส่ ว นคอมพิ ว เตอร์ ชิ้น ส่ ว นอุ ป กรณ์ ส่ือ สาร รวมทัง้
ชิ้นส่วนอากาศยาน ซึ่งมีลูกค้าทัง้ ญี่ปุน ยุโรปและอเมริกา
กระบวนการผลิตของโรงงานกรณี ตัวอย่างใช้เครื่องจักร
จานวนทัง้ สิน้ 405 เครื่อง การประเมินผลกระทบต่อดัชนี
สมรรถนะ 5 ด้าน คือ กฎหมาย ความปลอดภัย คุณภาพ
กาลังผลิตและค่าใช้จ่าย สามารถแบ่งเป็ นเครื่องจักรลาดับ
สาคัญระดับ A จานวน 308 เครื่อง เครื่องจักรลาดับสาคัญ
ระดับ B จานวน 17 เครื่อง และเครื่องจักรส่วนทีเ่ หลือมี
ลาดับสาคัญระดับ C จานวน 80 เครื่อง เครื่อง CNC
จานวน 20 เครื่อง เป็ นกลุ่มเครื่องจักรทีม่ เี วลาหยุดชะงักสูง
ที่ สุ ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เครื่ อ งจั ก รกลุ่ ม อื่ น ๆ ของ

4. การแก้ไขและปรับปรุง
แนวคิดการปรับปรุงสมรรถนะความพร้อมการใช้งาน
ของเครื่องจักรพิจารณาจากสูตรการคานวณของสมรรถนะ
ความพร้อมการใช้งานซึ่งมีค่าเท่ากับสัดส่วนของเวลาเดิน
เครื่องจักรโดยรวมต่อเวลารับภาระ สมรรถนะความพร้อม
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การใช้งานของเครื่องจักรจะสูงก็ต่อเมื่อเวลาเดินเครื่องจักร
จะต้องมีค่าเข้าใกล้เวลารับภาระให้มากทีส่ ุด หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งก็คอื จะต้องมีเวลาหยุดชะงักทีน่ ้อยทีส่ ุด ดังนัน้ การ
ลดเวลาหยุ ดชะงักของเครื่องจักร ซึ่งประกอบด้วยเวลา
หยุดชะงักทีใ่ ช้สาหรับการซ่อมแซมเครื่องจักรหลังขัดข้อง
ล้มเหลว การลดเวลาปรับเปลีย่ นเครื่องจักรให้น้อยลง โดย
มาตรการที่ใ ช้ ใ นการลดเวลาหยุ ด ชะงัก ประกอบด้ ว ย
มาตรการหลักและเทคนิคต่างๆ ดังนี้
4.1 มาตรการป้ องกัน การขัด ข้ อ งล้ ม เหลวของ
เครือ่ งจักร
วัตถุประสงค์หลักของการบารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุ ป กรณ์ คือ การป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เ ครื่อ งจัก รช ารุ ด เสีย หาย
จนกระทังกระบวนการผลิ
่
ตขัดข้องและล้มเหลวลง กิจกรรม
การบารุงรักษาตามแผนเป็ นกิจกรรมทีส่ าคัญใน TPM ซึ่ง
ต้องมีการดาเนินการควบคู่ไปกับการบารุงรักษาด้วยตนเอง
(Autonomous Maintenance: AM) ที่รบั ผิดชอบโดย
พนักงานผูใ้ ช้เครื่องจักรในสายการผลิต การกาหนดภารกิจ
บารุงรักษาด้วยเทคนิคการบารุงรักษาทีม่ ุ่งเน้นความเชื่อถือ
ได้เป็ นสาคัญ (Reliability-centered Maintenance: RCM)
โดยมีรายละเอียดการบารุงรักษาเชิงป้องกัน ดังนี้
4.2 กิ จกรรมการบารุงรักษาด้วยตนเอง
กาหนดให้มกี ารค้นหาความบกพร่องของเครื่องจักร
และอุ ปกรณ์ โดยละเอียดในกิจกรรมการท าความสะอาด
ขัน้ ต้น ทาให้คน้ พบจุดบกพร่องของเครื่องจักรและอุปกรณ์
ทีม่ คี วามเสื่อมสภาพและถูกละเลยในการแก้ไขก่อนขัดข้อง
ล้มเหลวจานวน 1,027 รายการ ดังรูปที่ 1 การดาเนินการ
แก้ไขเพื่อทาให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มสี ภาพพื้นฐานที่ดี
ท าให้เครื่องจักรมีความเชื่อถือได้ (Reliability) สูงขึ้น
รวมถึงการบารุงรักษาเบือ้ งต้นโดยการทาความสะอาด การ
หล่อลื่น การขันแน่น และการตรวจค้นหาความผิดปกติของ
เครื่องตลอดเวลาการปฏิบตั ิการของเครื่องจักรโดยการใช้
โสตสัมผัสทัง้ 5 ของพนักงานแต่ละคนที่ได้รบั การฝึ กฝน
อย่างเป็ นระบบแบบค่อยเป็ นค่อยไป
4.3 การบารุงรักษาที่ มุ่งเน้ นความเชื่อถือได้เป็ นสาคัญ
(Reliability-centered Maintenance: RCM)
การวิเคราะห์ FMEA พบว่ าเครื่อง CNC มี
องค์ประกอบหลักจานวน 17 องค์ประกอบ ซึ่งสามารถ
จาแนกออกเป็ นชิ้นส่วนองค์ประกอบย่อยจานวน 80 ชิ้น
ส่วนย่อย โดยทีช่ น้ิ ส่วนย่อยเหล่านี้มโี อกาสทีจ่ ะขัดข้อง

รูปที่ 1 จานวนความผิดปกติของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทค่ี น้ พบและ
แก้ไขในกิจกรรมการบารุงรักษาด้วยตนเอง

ล้มเหลวได้ 113 ลักษณะความขัดข้องล้มเหลว (Failure
mode: FM) ซึง่ มีผลกระทบต่อความขัดข้องล้มเหลวของ
หน้าที่หลักของเครื่อง CNC ทัง้ สิน้ การสืบค้นข้อมูลเวลา
การใช้งานจนกระทังขั
่ ดข้องล้มเหลว (Time to failure: TTF)
ของอุปกรณ์แต่ละชิน้ ของเครื่อง CNC แต่ละเครื่องจักรจาก
บันทึกประวัตกิ ารซ่อมแซมของหน่วยงานซ่อมบารุงช่วยทา
ให้กจิ กรรม RCM ของโรงงานกรณีตวั อย่างดาเนินไปได้
อย่างรวดเร็ว ประวัตกิ ารซ่อมแซมทาให้พบว่าเครื่อง CNC
มีลักษณะความขัดข้องล้มเหลวที่เคยเกิดขึ้นจ านวน 36
ลักษณะ การวิเคราะห์ลกั ษณะความขัดข้องล้มเหลวและ
ผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA)
ทาให้สามารถกลันกรองลั
่
กษณะความขัดข้องล้มเหลวที่มี
ผลกระทบต่ อ กระบวนการผลิ ต อย่ า งมี นั ย ส าคัญ โดย
แบ่งเป็ นผลกระทบระดับสูงจานวน 6 ลักษณะความขัดข้อง
ล้มเหลว และมีผลกระทบระดับปานกลางอีก 13 ลักษณะ
ความขัดข้องล้มเหลว ซึ่งจ าเป็ นต้ อ งได้ร ับการก าหนด
ภารกิจบ ารุ งรักษาที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันความขัดข้อง
ล้มเหลวไม่ให้เกิดขึน้ หรือกาหนดมาตรการตอบโต้เมื่อเกิด
ความล้มเหลวให้มีผลกระทบลดต่ าลง ส่ วนลักษณะความ
ขัดข้องล้มเหลวทีม่ ผี ลกระทบต่ าจานวน 17 ลักษณะความ
ขัดข้องล้มเหลว จะไม่ได้รบั การพิจารณากาหนดมาตรการ
บารุงรักษาเชิงป้องกัน ข้อมูล TTF ของแต่ละชิน้ ส่วนของ
อุปกรณ์ บางส่วนจ านวน 8 ชิ้นส่วนไม่ มีการบันทึก ไว้
ดังนัน้ ข้อมูล TTF ของชิน้ ส่วนอุปกรณ์ย่อยทีเ่ หลืออีก 9 ชิน้
จึงถูกนาไปใช้ในการประมาณพารามิเตอร์ของการกระจาย
ไวบู ล ล์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารประมาณค่ า ที่ เ ป็ นไปได้ สู ง ที่ สุ ด
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(Maximum Likelihood Estimation: MLE) และการทดสอบ
ภาวะสารูปสนิทดี (Good of fit test: GOF) ด้วยการทดสอบ
ของแมนส์ (Mann’s test) ค่าพารามิเตอร์รูปร่าง (Shape
parameter) ของไวบูลล์แสดงดังตารางที่ 2

ปรับเปลีย่ นเครื่องจักรนานถึง 148 นาที ภาพโดยรวมของ
ปญั หาการใช้เวลาปรับเปลีย่ นเครื่องจักรนานประกอบด้วย
การรออนุ มตั ิ การรอช่ างผู้ร ับผิดชอบ การจัดเตรียมงาน
การติดตัง้ อุปกรณ์แบบลองผิดลองถูก การค้นหาวัสดุ การ
ทางานโดยไม่มกี ารจัดเตรียมงานล่วงหน้า ทาการปรับปรุง
จัดทามาตรฐานการทางานและการเตรียมการล่วงหน้าตาม
รูปที่ 2 สามารถลดขัน้ ตอนงานลงเหลือเพียง 6 ขัน้ ตอน ซึง่
ทาให้เวลาการปรับเปลีย่ นและปรับตัง้ เครื่องจักรลดลงเหลือ
เพียง 27 นาทีต่อครัง้

ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ของไวบูลล์สาหรับแต่ละอุปกรณ์ย่อย
รหัสความ
พารามิ เตอร์ พารามิ เตอร์
อุปกรณ์
ขัดข้อง
รูปร่าง
สเกล
ล้มเหลว
(ชัวโมง)
่
สายพานเอ็น 005-3-ฉีกขาด
1.414
908.90
โค๊ดเดอร์
รูรอกเทอร์
111-7-สึกหรอ
0.459
578.5
เร็ท
แบริง่ แกน
222-86-แตก
1.460
555.3
X-Z
สายลมอัด
555-17-รัว่
0.93
82.45
โซลินอยด์
666-139-รัว่
0.779
1,377
ลมอัด
เซ็นเซอร์
777-105-ชารุด
2.915
147.2
แม๊กซีน
สายพาน
888-13-ฉีกขาด
3.50
143.8
ลาเลียง
สายพาน
1012-71-ฉีก
1.43
213.8
แขนกล
ขาด
กระบอกลม
1017-23-รัว่
0.588
898.1

รูปที่ 2 มาตรฐานการทางานในการปรับเปลีย่ นและปรับตัง้
เครือ่ งจักร CNC

การวิเคราะห์พารามิเตอร์ของไวบูลล์ทาให้จาแนกได้
ว่ า ชิ้ น ส่ ว นองค์ ป ระกอบแต่ ละชิ้ น มีอ ัต ราความขัด ข้อ ง
ล้มเหลวในช่ วงใดของโค้งอ่ างน้ า ซึ่งใช้เป็ นสารสนเทศ
ประกอบการตัด สิน ใจเลือ กกลยุ ท ธ์ก ารบ ารุ งรักษาเชิง
ป้องกันในระหว่างการวิเคราะห์ผลกระทบสืบเนื่องของแต่
ละลักษณะความขัดข้องล้มเหลวและการก าหนดภารกิจ
บารุงรักษาทีม่ คี วามเป็ นไปได้ทางเทคนิคและมีประสิทธิผล
ทางเศรษฐศาสตร์สงู ทีส่ ดุ
4.4 มาตรการลดเวลาการปรับเปลี่ ยนและปรับตัง้
เครือ่ ง CNC อย่างรวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนป้ อมใบมีดกัดกลึงของเครื่อง CNC
ของโรงงานกรณี ตั ว อย่ า งแต่ ล ะครัง้ ประกอบด้ ว ย 28
ขัน้ ตอนย่อยตัง้ แต่ มีคาสังขอเปลี
่
่ยนล๊อตการผลิต โดยใช้
เวลารวมทัง้ สิน้ อยู่ประมาณ 255 นาทีต่อครัง้ ซึ่งบางครัง้
อาจนานถึง 373 นาที ในกรณีทม่ี กี ารรอผูบ้ ริหารอนุ มตั กิ าร

5. สรุปและอภิ ปรายผล
การศึกษาโครงงานนี้แสดงให้เห็นว่าการบูรณาการ
แนวคิดของการบ ารุ งรักษาทวีผล (Total Productive
Maintenance: TPM) กับการบารุงรักษาที่มุ่งเน้นความ
เชื่อถือได้เป็ นสาคัญ (Reliability-centered Maintenance:
RCM) ในการกาหนดกิจกรรมปรับปรุงขึน้ หลายกิจกรรม
ผลลัพ ธ์ ข องการปรับ ปรุ ง ช่ ว ยลดจ านวนความขัด ข้อ ง
ล้มเหลวลงด้วยการบารุงรักษาเชิงป้องกันตามแผนและการ
บารุงรักษาด้วยตนเอง การปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ในการ
ซ่ อ มแซมหลัง ขัด ข้อ งล้ ม เหลวด้ ว ยการลดเวลารอการ
ซ่ อมแซม ลดเวลาการซ่ อมแซมและลดเวลาการปรับตัง้
เครื่ อ งจั ก รลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ผล
ประกอบการของโรงงานกรณีตวั อย่างทีม่ ผี ลิตภาพทีส่ งู ขึน้
มีสมรรถนะความพร้อมใช้ระบบเพิ่มสูงขึ้นจาก 90.91%
เป็ น 95.11%
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บทคัดย่อ
ในปจั จุบนั อุตสาหกรรมยานยนต์มกี ารแข่งขันสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องในหลายๆด้าน ทัง้ ด้านการประหยัดน้ ามัน ด้าน
การตลาด ด้านการอนุ รกั ษ์สิ่งแวดล้อม ส่ง ผลกระทบถึง การปรับ ปรุง กระบวนการผลิต ให้สอดคล้องกับ ภาวะ
ตลาดโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลง ต้นทุนการผลิตเป็ นอีกปจั จัยในการตอบสนองนโยบายทางการตลาดและผลกาไร
สูงสุด ต้นทุนพลังงานเป็ นหนึ่งในต้นทุนสาคัญในการผลักดันให้กระบวนการผลิตสามารถดาเนินต่อไปได้อย่ าง
ต่อเนื่อง พลังงานเป็ นทรัพยากรทีใ่ ช้แล้วหมดไปไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ อีกทัง้ ปจั จุบนั ประชากรโลกเพิม่
จานวนขึน้ ทุกปี และมีการนาทรัพยากรพลังงานมาใช้ทงั ้ ภาคครัวเรื่อนและภาคอุตสาหกรรมแทบทุกอุตสาหกรรม
รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย วิกฤตพลังงานเป็ นประเด็นสาคัญของการทาวิจยั ชิ้นนี้และเพื่อช่วยลดต้นทุน
พลังงานด้านการผลิตและสามารถอนุรกั ษ์พลังงานได้อกี ทาง การนาเอาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์มาใช้เพื่อช่วย
ในการตัดสินใจในด้านของการลดต้นทุนพลังงาน ในการศึกษานี้จะเป็ นการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ทเ่ี ป็ น
แบบจาลองโปรแกรมเชิงเส้นตรงอย่างง่ายเพื่อในการวิเคราะห์โดยเน้นทางด้านพลังงานและข้อจากัดต่างๆของ
กระบวนการผลิด โดยการมุ่งเน้นให้ผปู้ ระกอบการสามารถลดต้นทุนพลังงานและสามารถใช้ทรัพยากรพลังงานทีม่ ี
อยู่อย่างคุม้ ค่าสูงสุด รวมทัง้ สามารถตอบโจทย์ทางด้านการตลาดและด้านอนุ รกั ษ์พลังงานได้อกี ด้วย ในการศึกษา
ครัง้ นี้เป็ นการวิเคราะห์ตน้ ทุนในอุตสาหกรรมผลิตชุดสายไฟในรถยนต์ กรณีศกึ ษาบริษทั แห่งหนึ่งโดยทาการศึกษา
และวิเ คราะห์ร ะบบต้ น ทุ น ด้า นพลัง งานไฟ้ ฟ้ าและพลัง งานเชื้อ เพลิง ของแต่ ล ะขบวนการการผลิต เป็ น หลัก
แบบจาลองช่วยลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า โดยเฉลีย่ ต่อปี 839,267 บาท หรือ 3.27% เมื่อเทีย่ บกับปี ทผ่ี ่านมา
ช่วยลดค่าใช้จ่ายพลังงานน้ามันเชือ้ เพลิง โดยเฉลีย่ ต่อปี 126,617 บาท หรือ 3.60% เมื่อเทีย่ บกับปี ทผ่ี ่านมา
คาสาคัญ การโปรแกรมเชิงเส้น, ต้นทุนด้านพลังงาน, ชุดสายไฟในรถยนต์, อุตสาหกรรมยานยนต์
Abstract
The automotive industry is now highly competitive in many ways: for example, energy savings, marketing
and environmental conservation. Manufacturers must be flexible to respond rapidly to competitive and
market changes. Reducing manufacturing costs will increase gross profit, and affect marketing strategies.
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Energy is a key input in many manufacturing processes. Therefore, its costs represent a competitiveness
factor for industry. Energy cannot be created and reused. Today, population is growing rapidly in every
year resulting in high energy consumption of households and industries including automotive. The
purpose of this paper is to present the application of linear programming (LP) to minimize energy costs
resulting in energy conservation and environmental protection. To solve this problem, the model is
developed for planning activities in manufacturing processes related to the auto parts industry by
considering the principles and criteria of energy costs, in order to meet consistency and minimum energy
cost. This paper uses a manufacturer of wiring harness in the car as a case study. The research
investigates and analyses the costs of electrical and fuel energies of the main manufacturing processes.
The results shows that electricity costs are decreased 3.27% (i.e., 839,267 baht) compared to previous
year. Consequently, in comparison with the last year, energy costs are reduced 3.60% (i.e., 126,617
baht).
Keywords: Linear Programming, Energy Cost, Automotive Wire harness, Automotive Industry
1. บทนา
แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์โลก ยัง
เติ บ โตและขยายตัว เพิ่ม ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ ค่ า ย
รถยนต์ต่างๆทัง้ จากเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือต่างก็
พยายามน าเสนอกลยุ ท ธ์ต่ า งๆในการจูง ใจลูก ค้า เพื่อ
กระตุ้นยอดขายให้ได้มากที่สุด ส่งผลให้การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามการแข่งขันทาง
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดโลกได้มา
ถึ ง จุ ด เปลี่ย นภายใต้ ก ระแสอนุ ร ัก ษ์ สิ่ง แวดล้ อ ม การ
ประหยัดพลังงานและการลดภาวะโลกร้อน ทาให้ต้องมอง
หาฐานการผลิต ที่ใ ช้ ต้ น ทุ น ต่ า ซึ่ง งานวิ จ ัย นี้ ไ ด้ ส ร้ า ง
แบบจาลองกาหนดการเชิงเส้น (Linear Programming:
LP) ขึน้ มา เพื่อปรับลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าและพลังงาน
เชื้อเพลิง เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชือ้ เพลิง
นัน้ เป็ นพลังที่ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถนามาใช้ใหม่ได้
วัต ถุ ป ระสงค์ข องงานวิจ ัย นี้ คือ การสร้า งแบบจ าลอง
ก าหนดการเชิ ง เส้ น เพื่ อ ท าการวิ เ คราะห์ ล ดต้ น ทุ น
พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง ผูบ้ ริหารของสถาน
ประกอบการสามารถน ามาพิจ ารณาใช้เ ป็ น เครื่อ งมือ
สนับสนุนการวางแผน ละการตัดสินใจในการผลิตต่อไป
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การสร้างแบบจาลองต้นทุนพลังงานปรากฏทัง้ ในประเทศ
และต่ า งประเทศ จรูญ รัต น์ จงรัก ษ์ ลิข ิต (2552) [1] ได้
ศึกษาปจั จัยต่างๆเพื่อสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์

เพื่อเพิม่ ศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมโรงแยกอากาศ
โดยกาหนดปริมาณการผลิตในแต่ ละหน่ วยการผลิตให้
เหมาะสมและอยู่บนพื้นฐานต้นทุน ในระดับต่ า ที่สุด ซึ่ง
ป จั จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การวางแผนการผลิ ต ประกอบด้ ว ย
ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากการ
พยากรณ์ยอดขายของแผนการตลาด กาลังการผลิตของ
แต่ละหน่ วยผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ผลิตที่
ประกอบด้ ว ยโมเลกุ ล ออกซิ เ จน ความสัม พัน ธ์ ข อง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หลว ค านวณหาผลลั พ ธ์ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค
โปรแกรมเชิงเส้น สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยรวมจาก
การใช้พ ลังงานไฟฟ้ าลงได้ สามารถลดต้นทุ น ได้เ ฉลี่ย
เท่ากับ 198,226 บาท/เดือน หรือร้อยละ 0.38 เมื่อเทียบ
กับต้นทุนเดิม Özdamar และ Birbil [2] ศึกษาวิธกี ารวาง
แผนการผลิตเป็ นลาดับชัน้ ทีส่ นับสนุนการตัดสินใจสาหรับ
อุ ต สาหกรรมพลัง งาน วัต ถุ ป ระสงค์ไ ม่ ไ ด้เ พีย งแต่ ล ด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการวางแผนการผลิตทีด่ ที ่สี ุด
ั หาออกเป็ น สองป ญ
ั หาย่ อ ยคือ
เท่ า นัน้ เขาจ าแนกป ญ
แบบจ าลองระดั บ สู ง และแบบจ าลองระดั บ ย่ อ ยที่ มี
ั หาจานวนมากและ
รายละเอียดมากขึ้น และช่ ว ยแก้ป ญ
ระยะเวลาการวางแผนในป จั จุ บ ัน เครื่ อ งมื อ ในการ
วางแผนจะฝงั อยู่ภายในการสนับสนุ นการตัดสินใจกรอบ
การทางานทีจ่ ะส่งผลในการตัดสินใจตามลาดับ Maréchal
และ Kalitventzeff [3] พัฒนาวิธกี ารการสร้างแบบจาลอง
ชื่อ EMO (Effect modeling and optimization) ด้วยการ
กาหนดการเชิงเส้นจานวนเต็มผสม (MILP) ความสัมพันธ์
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ระหว่างพลังงานและรูปแบบพืน้ ฐานด้านสิง่ แวดล้อมทัง้ ใน
แง่ ข องฟ งั ก์ ช ัน่ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละข้ อ จ ากัด ต่ า งๆและ
คานึงถึงลักษณะต่างๆของพลังงาน เช่น พลังงานกล การ
ประยุกต์ใช้วธิ นี ้ีแสดงให้เห็นผลลัพธ์ทด่ี เี กี่ยวกับการเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายพลังงาน Tari และ Söderström
[4] ศึกษาผลกระทบต่อค่ าใช้จ่ายพลังงานของการใช้ใน
การเก็บวัสดุ ซึง่ ช่วยให้สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพสาหรับ
ระบบพลังงานในอุตสาหกรรมและมีความสามารถในการ
เก็บ วัสดุ ในรูปแบบที่ค าดไม่ถึงที่ใ ช้ในการวางแผนการ
ผลิต Santos, A. และ Dourado, A. [5] ใช้วธิ กี ารเชิง
พันธุกรรม (Genetic Algorithm: GA) ในการศึกษาการ
แก้ปญั หาแบบหลายวัตถุประสงค์ (Multi Objective) ใน
การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการใช้พ ลัง งานและค่ า ใช้จ่ า ยใน
อัตราการผลิตทีเ่ ปลีย่ นแปลงและจัดอันดับพาเรโตเพื่อหา
ความเป็ นไปได้ในการแก้ปญั หา Papalexandri [6]
มุ่งเน้นไปที่การเพิม่ ประสิทธิภาพหลายช่วงเวลาในการ
สารวจความยืดหยุ่น ของสถานการณ์การดาเนินงานและ
รู ป แ บ บ ก า รบ ริ ห า ร จั ด กา ร พ ลั ง ง า น ข อ ง ร ะ บ บ
สาธารณู ป โภคของโรงงานอุ ต สาหกรรม การสร้ า ง
แบบจ าลองหลายช่ ว งเวลา ความแปรปรวนในความ
ต้องการพลังงาน โดยใช้วธิ จี านวนเต็มผสมในการเขียน
โปรแกรมเชิงเส้นในการสร้างแบบจาลอง Örnek and
Ekinci [7] ศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
ต่างๆจากพืช โดยพิจารณาจากการใช้พลังงานด้วยวิธกี าร
โปรแกรมเชิงเส้น เพื่อทีจ่ ะได้ปริมาณที่เหมาะสมกับการ
ใช้พลังงานในแง่ของกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ความ
ไวช่ ว ยให้ร ับ มือ กับ ความไม่ แ น่ น อนในการใช้พ ลัง งาน
ราคาและความต้ อ งการสิน ค้า ประสบความส าเร็จ ใน
รูปแบบกระบวนการผลิตทีเ่ หมาะสมสาหรับค่าใช้จ่ายใน

การใช้ พ ลั ง งานขัน้ ต่ า ของการผลิ ต และการเลื อ กใช้
เทคโนโลยีทางเลือกทีเ่ หมาะสม
2. ต้นทุนพลังงานสาหรับผูผ้ ลิ ตชุดสายไฟในรถยนต์
การสร้างแบบจาลองต้นทุนพลังงาน กรณีศกึ ษาผูร้ บั
ช่วงผลิตชุดสายไฟในรถยนต์ ในที่น้ีเราจะทาการศึกษา
และวิเคราะห์เฉพาะในส่วนของกระบวนการผลิตแยกแยะ
แต่ละขัน้ ตอนเพื่อศึกษาการใช้พลังงานในแต่ละขัน้ ตอน
การผลิต i ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 โดยจะเริม่ ศึกษาจาก
ขัน้ ตอนที่ 1: Circuit Cutting/Preparation เป็ นการตัด
สายไฟเพื่อเตรียมประกอบชุดสายไฟแต่ ละประเภทได้
เป็ นส่วนประกอบ (X1)
ขัน้ ตอนที่ 2: Wire Insulation Stripping/Slitting เป็ นการ
ปอกสายไฟเฉพาะส่วนให้เหลือไว้แต่ส่วนทองแดงเพื่อใช้
เป็ นส่วนประกอบของชุดสายไฟ (X2)
ขัน้ ตอนที่ 3: Wire Twisting เป็ นการนาสายไฟตัง้ แต่สอง
เส้นขึน้ ไปมาพันกันไว้ด้วยเครื่อง Twisting เพื่อง่ายต่อ
การประกอบเข้ากับชุดสายไฟ (X3)
ขัน้ ตอนที่ 4: Assembly Wiring เป็ นการประกอบส่วน
ต่างๆของชุดสายไฟเข้าด้วยกัน (X4)
ขัน้ ตอนที่ 5: E-Test/Packaging ทดสอบระบบไฟฟ้าของ
สายไฟว่าประกอบถูกต้องตามแบบหรือไม่ (X5)
จากกระบวนการผลิตทีก่ ล่าวมาทัง้ 5 ขัน้ ตอนเราจะได้ชุด
สายไฟในรถยนต์ออกมาตามแผนการผลิต ซึง่ ชุดสายไฟ
ในรถยนต์มีส่วนประกอบและการท างานที่แ ตกต่ า งกัน
ออกไป ชนิด (j) ของชุดสายไฟในรถยนต์ (P) หลักๆ
ประกอบด้วย 1. ชุดสายไฟด้านหน้ารถ 2. ชุดสายไฟห้อง
เครื่องยนต์ 3. ชุด สายไฟคอนโซล 4. ชุ ดสายไฟประตู
5. ชุดสายไฟตัยวถัง 6. ชุดสายไฟช่วงล่าง 7. ชุดสายไฟ
หลังคา
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ขั้นตอนที่ 2

พลังาน
พลังานไฟฟ้ า
พลังานไฟฟ้ า

ขั้นตอนที่ 3

พลังานไฟฟ้ า

ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

พลังานไฟฟ้ า
พลังานไฟฟ้ า

ขั้นตอนที่ 1

F
E1
1
E
E
3
E
E

X

1jk

X

2jk

X

3jk

X

4

4jk

X

5j

P

5jk

jk

Xijk:

จานวนของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ j ในขัน้ ตอนที่ i
ในเดือนที่ k
Pjk: จานวนของชุดสายไฟชนิด j ทีผ
่ ลิตในเดือนที่ k
Ck: เวลาทีต
่ อ้ งใช้ในการผลิตในเดือนที่ k

รูปภาพที่ 1 แสดงการไหลของกระบวนการการผลิตชุดสายไฟใน
รถยนต์

3. แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
การเก็บข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์ใช้ระยะเวลา 12
เดือ น โดยพิจ ารณาค่ า ใช้จ่ า ยด้า นพลัง งานไฟฟ้ าและ
พลังงานเชือ้ เพลิงในแต่ละเดือน

ฟงั ก์ชนวั
ั ่ ตถุประสงค์ (Objective Function)

ดัชนี (Index set)
k: จานวนเดือน, k = 1,..., 12
i: ขัน้ ตอนการผลิต, I = 1,..., 5
j: ชนิดของชุดสายไฟ, j = 1,..., 7

ij

=

=

ij

ijk

=

เงื่อนไขบังคับด้านวัตถุดบิ (Material Balance
Equations)
4jk

พารามิเตอร์ (Parameters)
Sj: เวลาทีใ่ ช้ในการ Set-up เครื่องจักรในการผลิตชุด
สายไฟชนิด j
Rj: เวลามาตรฐานทีใ่ ช้ในการผลิตชุดสายไฟชนิด j
Yj: มีค่าเป็ น 1 เมื่อต้องมีการ Set-up เครื่องจักร และมีค่า
เป็ น 0 เมื่อ ไม่ ต้อ ง Set-up เครื่องจัก ร (Y1=1, Y2=1,
Y3=0, Y4=1, Y5=0, Y6=1, Y7=1)
Djk: จานวนของความต้องการสาหรับชุดสายไฟชนิด j ที่
ต้องผลิตในเดือนที่ k
Eij: ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าในการผลิตหนึ่งหน่ วยของ
ผลิตภัณฑ์ j ในขัน้ ตอนที่ i
Fij: ค่าใช้จ่ายน้ ามันเชือ
้ เพลิงในการผลิตหนึ่งหน่ วยของ
ผลิตภัณฑ์ j ในขัน้ ตอนที่ i

1jk

jk

jk

jk

jk

jk

jk

jk

5jk

jk

jk

ข้ อ จ ากั ด เหล่ า นี้ เ ป็ นรู ป แบบทางคณิ ต ศาสตร์ ข อง
กระบวนการผลิ ต ในข้ อ จ ากัด (2) แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
กระบวนการผลิตในขัน้ ตอนที่ 1 ถึงขัน้ ตอนที่ 3 เป็ นการ
เตรียมส่วนประกอบของชุดสายไฟในแต่ละส่วนเพื่อส่งมา
ประกอบในขัน้ ตอนที่ 4 ส่วนข้อจากัด (3), (4), (5) เพื่อให้
มัน่ ใจว่ า ในกระบวนการเตรีย มส่ ว นประกอบในแต่ ล ะ
ขัน้ ตอนต้องมีปริมาณส่วนประกอบทีเ่ พียงพอสาหรับการ
ประกอบชุ ด สายไฟแต่ ละชนิ ด ส่ว นข้อ จ ากัด (6) เพื่อ

ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variables)
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แบบจาลองช่วยลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า โดยเฉลีย่ ต่อ
ปี 839,267 บาท หรือ 3.27% เมื่อเทีย่ บกับปี ท่ผี ่านมา
ช่วยลดค่าใช้จ่ายพลังงานน้ ามันเชื้อเพลิง โดยเฉลี่ยต่อปี
126,617 บาท หรือ 3.60% เมื่อเทีย่ บกับปี ทผ่ี ่านมา

แสดงให้เห็นว่าชุดสายไฟทีต่ รวจสอบในขัน้ ตอนที่ 5 ต้อง
เท่ากับชุดสายไฟสาเร็จรูปพร้อมเตรียมส่งให้ลกู ค้า
เงื่อนไขบังคับด้านความต้องการ (Demand Constraint)
jk

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายพลังงานไฟ้ฟ้าของปีทผ่ี ่านมา
กับแบบจาลอง

jk

ข้อจากัด (7) มันใจว่
่ าจะเป็ นชุดสายไฟทีเ่ สร็จสมบูรณ์ตอ้ ง
ผลิตมากกว่าหรือเท่ากับความต้องการของลูกค้าในแต่ละ
เดือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้ ารวม

เงื่อนไขบังคับด้านเวลา (Time Capacity Constraints)
j

j

Rj

ค่าใช้จ่ายใช้ไฟฟ้ า
ของปี ที่ผา่ นมา
(บาท)

เดือน

Ck

=
ijk

jk

ข้อจากัดที่ (8) แสดงให้เห็นว่าเวลาในการผลิตทัง้ หมดใน
แต่ ละเดือ นไม่ สามารถผลิต เกิน เวลาที่มีอ ยู่ไ ด้ Ck ส่ว น
ข้อจากัดที่ (9) แสดงให้เห็นว่าปริมาณของผลิตภัณฑ์ผ่าน
การประมวลทุกขัน้ ตอนและต้องได้ค่าไม่เป็ นลบ
ข้อจากัดที่ (10) แสดงให้เห็นว่าจานวนของชุดสายไฟ ที่
เป็ นผลิตภัณฑ์สดุ ท้ายต้องได้ค่าไม่เป็ นลบ

ค่าใช้จ่ายไฟฟ้ าของ
แบบจาลอง
(บาท)

2,266,792
2,059,319
1,957,638
2,043,028
1,830,135
2,571,408
2,280,182
2,176,158
1,950,702
2,103,483
2,018,712
2,408,097

2,192,668
1,991,979
1,893,623
1,976,221
1,770,289
2,487,323
2,205,620
2,104,998
1,886,914
2,034,699
1,952,700
2,329,352

25,665,654

24,826,387

ผลต่าง

-839,267

จากตารางที่ 1 แสดงให้เป็ นปริมาณการใช้จ่ายพลังงาน
ไฟฟ้ าที่ใ กล้เ คีย งกัน เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ค่ า ใช้จ่ า ย
พลังงานไฟฟ้าของแบบจาลองจะเห็นได้ว่าลดลง

4. ผลลัพธ์การคานวณ
งานวิจ ัย นี้ ผู้ วิจ ัย ได้ใ ช้ ค อมพิว เตอร์ ส าหรับ สร้า ง
แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ และหาค าตอบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

3,000,000

1. หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Pentium
Dual-Core 2.17 GHz
2. ความจุของฮาร์ดดิสถ์ 500 GB
3. หน่วยความจาหลัก (RAM) 3 GB
4. ระบบปฏิบตั กิ ารไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 7
5. โปรแกรมทีใ่ ช้ในการหาคาตอบในงานวิจยั นี้ คือ
โปรแกรมLINDO API 9.0 และเขียนแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ดว้ ยภาษา Visual C++

2,000,000
1,000,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ค่าใช้จา่ ยใช้ไฟฟ้าของปีทผ่ี า่ นมา
ค่าใช้จา่ ยใช้ไฟฟ้า แบบจาลอง

รูปภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายพลังงานไฟ้ฟ้าของปี
ทีผ่ ่านมากับแบบจาลอง
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5. สรุป
การศึ ก ษาครั ง้ นี้ คื อ การสร้ า งแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ ที่จะส่งผลให้ผู้ผลิตสามารถผลิตชุดสายไฟ
หลายชนิด เพื่อสามารถตอบสนองปริมาณความต้องการ
ของลูกค้าในแต่ละเดือนได้และสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงได้ในขณะเดียวกัน
ซึ่งจะเห็นว่าชนิดของชุดสายไฟแตกต่างกันและปริมาณ
ความต้อ งการของลูก ในแต่ ละเดือ นไม่ เ ท่ า กัน โดยเรา
สามารถใช้พลังงานที่มอี ยู่อย่างจากัด ในเวลาการผลิตที่
เหมาะสมในแต่ละเดือนเพื่อผลิตชุดสายไฟให้เพียงพอต่อ
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า โดยใช้ แ บบจ าลองทาง
คณิต ศาสตร์ช่ วยในการคานวณปริม าณพลังงานไฟฟ้ า
และพลังงานเชือ้ เพลิงทีต่ ่าทีส่ ดุ ได้.
แบบจ าลองที่ผู้วิจ ัย สร้า งขึ้น นัน้ ครอบคลุ ม ต้น ทุ น
ด้านพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงเท่านัน้ เพื่อให้มตี ้นทุน
ในการผลิตต่าสุดและสามารถเป็ นไปตามข้อจากัดต่างๆที่
มีได้ถูกต้องทีส่ ดุ ผูว้ จิ ยั เชื่อมันว่
่ าแบบจาลองนี้สามารถใช้
เป็ นเครื่องมือที่สาคัญที่จะช่วยให้ผปู้ ระกอบการสามารถ
วางแผนการผลิต ได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนในอนาคตต่อไป

จากรูป ภาพที่ 2 แสดงให้เ ป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยด้า นพลัง งาน
ไฟฟ้าลดลงทุกเดือนแสดงให้เห็นว่าแบบจาลองสามารถ
ช่วยในการลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าได้จริง
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายพลังงานน้ามันปีทผ่ี ่านมา
ค่าใช้จ่ายใช้น้ามัน
เชื้อเพลิ งของปี ที่
ผ่านมา (บาท)

เดือน

ค่าใช้จ่ายน้ามัน
เชื้อเพลิ งของ
แบบจาลอง
(บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

289,556
285,755
216,652
267,200
259,956
357,200
359,644
327,733
322,963
277,467
256,089
296,930

279,132
275,468
208,852
257,581
250,597
344,341
346,697
315,935
311,336
267,478
246,870
286,240

ค่าใช้จ่าย
น้ามัน รวม

3,517,144

3,390,527

ผลต่าง

-126,617
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บทคัดย่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็ นส่วนหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญในการจัดการอุตสาหกรรมในด้านการแลกเปลีย่ น
การดาเนินงานที่ดที ่สี ุด ปรับให้เข้ากับระเบียบและการทางานของท้องถิ่นและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในองค์กร ถึงแม้ว่าจะมีการใช้เป็ นเวลานานหลายทศวรรษแล้วก็ตาม แต่เทคโนโลยีสารสนเทศยังคงประสบ
ปญั หาเรื่องคุณภาพของข้อมูล ในบทความนี้ได้ทาการตรวจสอบข้อมูลทีไ่ ม่ได้คุณภาพของบริษทั ต่างชาติแห่งหนึ่ง
ซึ่งทาธุรกิจเกี่ยวข้อ งกับสินค้าอุปโภคบริโภคและมี สานักงานในประเทศไทยและพบว่า ข้อมูลที่ไม่ ได้คุณภาพ
เหล่านัน้ ทาให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตและการนาส่งสินค้า เพราะสานักงานใหญ่ต้องแก้ไขความถูกต้อง
ก่อนทีจ่ ะนาข้อมูลไปใช้งาน จากข้อกาหนดดังกล่าวทาให้สานักงานในประเทศไทยต้องมีกระบวนการจัดการข้อมูล
ของภูมภิ าคก่อนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของและความสอดคล้องข้อมูลก่อนส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบกลาง ได้แก่
การจัดอบรมแลกเปลีย่ นข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบให้กบั ผูใ้ ช้งาน การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งผ่านข้อมูลเข้าสู่
ระบบข้อมูลกลางซึ่งทาให้เกิดการป้องกันความผิดพลาดโดยอัตโนมัติ และการปรับปรุงการอบรมและโปรแกรม
อย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลทีส่ ง่ เข้าระบบ หลังจากใช้กระบวนการดังกล่าวเป็ นเวลา 5 เดือนพบว่าความผิดพลาดลดลง
อย่างมีนยั สาคัญจากความผิดพลาดทีต่ รวจพบ 78.97% ลดเหลือ 1.77%
คาหลัก: คุณภาพข้อมูล ข้อมูลหลัก ระบบตรวจสอบความผิดพลาด บริษทั อุปโภคบริโภค
Abstract
Information system has become an essential part of manufacturing in terms of sharing best operational
practices, compiling with local regulations and practices, and handling rapid changes within an
organization. Despite many decades of adaptation, the central information system has been plagued with
data quality. In this article, the data quality of master data of an international consumer goods company
that has a regional office in Thailand was examined. The examination revealed that the poor quality
could cause delays in production and delivery as the head quarter must correct the data before proceed.
Because of this protocol, Thailand regional office devised a regional procedure to ensure the correction
before incorporated into the database system, particularly sharing common mistakes and errors with
operators through training, developing an interface to automatically prevent errors, and constantly
updating the training materials and the interface from submitted information. After five months of adoption
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of this procedure, the errors significantly reduced, particularly from 78.97% to 1.77%.
Keywords: Data Quality, Master Data, Error Detection System, Consumer Product Company
1. บทนา
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ที่ มี
ความส าคั ญ ในการจัด การอุ ต สาหกรรมในด้ า นการ
แลกเปลี่ยนการดาเนินงานที่ดีท่สี ุด ด้านการปรับให้เข้า
กับระเบียบและการทางานของท้องถิน่ และตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในองค์กร โดยสานักงานสถิติ
แห่ ง ชาติไ ด้ป ระมาณการว่ า งานที่เ กี่ย วข้อ งเทคโนโลยี
สารสนเทศในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2551-2555 [1] มี
แนวโน้มขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด การองค์กรเพิ่ม
มากขึ้ น โดยสั ง เกตได้ จ ากปริ ม าณความต้ อ งการ
คอมพิวเตอร์ในองค์กรเพิม่ ขึน้ ในพ.ศ.2553 [2] การเติบโต
ดัง กล่ า วท าให้ อุ ต สาหกรรมการผลิต ต้ อ งพิจ ารณาถึ ง
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ สามารถ
ตอบ สนอง แ ละ สอดป ระ สา นกิ จ กรรม ต่ า ง ๆ ข อง
อุ ต สาหกรรม อาทิเ ช่ น การจัด การแรงงาน การสัง่ ซื้อ
กระบวนการผลิต การการจัดการคลังสินค้า และการจัดส่ง
สิน ค้ า อย่ า งไรก็ดี ถึ ง แม้ จ ะมีก ารใช้ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นเวลานานหลายทศวรรษแล้ว ระบบยังคง
ประสบปญั หาเรื่องคุณภาพของข้อมูล
บทความนี้ได้ทาการตรวจสอบข้อมูลทีไ่ ม่ได้คุณภาพ
ของบริษทั ต่างชาติซง่ึ ทาธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคและมี
สาขาในประเทศไทย จากการวิเคราะห์เบื้อ งต้น พบว่ า
ข้อ มูลที่ไ ม่ไ ด้คุ ณภาพเหล่า นัน้ ทาให้เกิดความล่ าช้าใน
กระบวนการผลิต และการน าส่ง สิน ค้า เพราะสานัก งาน
ใหญ่ ต้องขอแก้ไ ขความถูก ต้องกับผู้ดูแ ลระบบกลางใน
ประเทศอินเดียในระบบฐานข้อมูลกลาง ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของระบบ การวาง แผนบริ ห า รธุ ร กิ จ ข ององค์ ก ร
(Enterprise Resource Planning: ERP) ก่อนที่จะนา
ข้อมูลไปใช้งานต่อไป จากข้อกาหนดดังกล่า วทาให้ทาง
สานัก งานในประเทศไทยมีแ ผนปรับ ปรุ ง กระบวนการ
จัดการข้อมูลก่อนส่งข้อมูลเข้าสูร่ ะบบกลาง

2.1 ความผิดพลาดที่เกิ ดจากมนุษย์
การเพิม่ ขึน้ ของเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรทา
ให้ป ฏิส ัม พัน ธ์ร ะหว่ า งผู้ใ ช้ ง านและระบบมีม ากขึ้น ซึ่ง
นาไปสูค่ วามผิดพลาดทีเ่ กิดจากมนุษย์โดยนักวิจยั ได้แบ่ง
ความผิด พลาดออกเป็ น 2 กลุ่ ม หลัก [3] ได้แ ก่ (1) การ
กระทาที่ไม่ได้ตงั ้ ใจ ซึ่งมักเกิดจากความพลัง้ เผลอ หรือ
การลืมเป็ นการกระทาทีม่ กั ไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง
และมักจะสามารถตรวจพบได้ง่าย และ (2) การกระทา
โดยตัง้ ใจ กล่ า วคือ ผู้ก ระท ารู้ตัว อยู่แ ล้ว แต่ ย ัง ฝ่า ฝื น ซึ่ง
ความผิดพลาดประเภทนี้จะตรวจพบและป้องกันได้ยาก
ซึ่งการป้องกันความผิดพลาดดังกล่าวต้องใช้หลักการย
ศาสตร์การจัดทาคู่มอื การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
สร้างระบบตรวจจับและแก้ไขความผิดพลาด และการใช้
จิตวิทยาสนองตอบความต้องการเข้ามาแก้ไข[4]
2.2 คุณภาพของข้อมูล
ความผิดพลาดทีเ่ กิดจากมนุษย์กบั การป้อนข้อมูลให้
เกิดปญั หาคุณภาพของข้อมูลขึน้ ซึง่ แนวทางในการแก้ไข
นัน้ จ าเป็ น ต้ องทราบถึง มิติข องความผิดพลาดก่ อ น [5]
โดยงานวิจยั ในอดีตได้จาแนกความผิดพลาดของข้อมูล
เป็ น 4 ประเภทได้แก่
 ความถูกต้อง (Intrinsic) ความถูกต้องและตรง
ตามวัตถุประสงค์ เชื่อถือได้ของข้อมูล
 การเข้าถึง (Accessibility) ความสามารถและ
ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
 ความสมบูรณ์ (Contextual) ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ตรง
ประเด็น มีความสมบูรณ์ มีปริมาณเพียงพอ
 การแสดงออก (Representational) แยกแยะ
ข้อผิดพลาดได้ง่าย และง่ายต่อความเข้าใจ
ต่ อ มา Xu และคณะ[6] ได้ พ ั ฒ นาแนวคิ ด การ
จัดรูปแบบของปญั หาคุ ณภาพข้อมูลของGeและHelfert
[7] และน าเสนอกรอบการท างานได้จ ัด หมวดหมู่ ต าม
ลักษณะปญั หาออกเป็ น 3 กลุ่มได้แก่ (1) ปญั หาความ
ซ้าซ้อนของข้อมูล (2) ปญั หาการเข้าถึงข้อมูล และ (3)
ปญั หาความสัมพันธ์ของข้อมูล
2.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

2.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั ทีเกีย่ วข้องกับการวิเคราะห์ความผิดพลาด
ของข้อมูลนาเข้ามีดงั ต่อไปนี้
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ั หาอาจน าไปสู่การเปลี่ย นแปลงและ
การแก้ไขป ญ
แรงต่อต้านจากภายในองค์กรซึง่ จาเป็ นต้องมีการปรับตัว
ตามสภาวะต่างๆทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยการสือ่ สารภายใน
องค์กรถือเป็ นสิง่ สาคัญในการสนับสนุ นการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง [8] นอกจากนี้การเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่ม
บุคคลให้มคี วามเข้าใจไปในทางเดียวกัน [9] ดังจะเห็นได้
จากการนาการบริหารการเปลี่ยนแปลงมาใช้กบั การนา
ระบบ ERP มาใช้ [10] โดยวิเคราะห์เสียงต่อต้านว่า
เกิดขึน้ จากสาเหตุ อะไรก่อนนามาแก้ไขผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ และสื่อสารให้ผู้ใช้เห็น ถึง
ผลประโยชน์ของการเปลีย่ นแปลงจนผูใ้ ช้งานยอมรับ

ร่วมกันในแต่ละประเทศ
 ข้อมูลการผลิ ต(Production Data)เป็ นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิตและการจัดหา
วัสดุ ข้อมูลดังกล่าวแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
และเป็ นข้อมูลสาคัญในการสร้างสูตรการผลิต
 ข้อมูลการเงิ น(Financial Data) เป็ นข้อมูลที่
แสดงต้นทุนการผลิต กาหนดราคาขาย และใช้ใน
การทารายงานทางบัญชี
 ข้อมูลการขาย(Sale Data)เป็ นข้อมูลทีร่ ะบุช่อง
ทางการขายวัสดุ เช่น เลขทะเบียนการผลิต รหัส
ใบอนุญาต และอัตราภาษี
เนื่องจากงานวิจยั ฉบับนี้ศกึ ษาผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ การผลิต อีก ทัง้ ข้อ มู ล การเงิน และข้อ มูล การขายมี
ความละเอียดอ่อน ดังนัน้ จึงขอรายงานข้อมูลพืน้ ฐานและ
ข้อมูลการผลิตเท่านัน้
3.2 การไหลของข้อมูล
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าปญั หาคุณภาพข้อมูล
พืน้ ฐานและข้อมูลการผลิตนัน้ เกิดขึน้ จากการป้อนข้อมูล
ของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ดังนัน้ จึงขออธิบายการไหลเข้าของ
ข้อมูลดังรูปที่ 1

3. ระบบฐานข้อมูลของบริษทั กรณี ศึกษา
ก่อนมีการวิเคราะห์ปญั หาคุณภาพของข้อมูลหลัก
ของบริ ษั ท กรณี ศึ ก ษา คณะวิ จ ัย มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ ง
กล่าวถึงสถาปตั ยกรรมและการไหลของข้อมูลก่อน
3.1 สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล
บริษทั กรณีศกึ ษาเป็ นบริษทั ผลิตและจาหน่ ายสินค้า
อุปโภคบริโภคต่างชาติขนาดใหญ่ และใช้ระบบ ERP ใน
การจัดการฐานข้อมูลของวัสดุทุก ประเภทในระบบการ
ผลิต โดยบริษทั ทาการแบ่งวัสดุทเ่ี กีย่ วกับมิตกิ ารผลิตเป็ น
4 ประเภทดังนี้
 วัสดุสาเร็จรูป (Finished Products: FG) เป็ น
วัสดุทเ่ี สร็จสมบูรณ์พร้อมขนส่งไปยังจุดจาหน่าย
 วัสดุกึ่งสาเร็จรูป (Work in Process: WIP) เป็ น
วัสดุท่ผี ่านกระบวนการผลิตแล้วแต่ ยงั ไม่พร้อม
จัดจาหน่าย อาทิเช่น น้ายาทีย่ งั ไม่บรรจุ
 วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging Material: PM)
เป็ น บรรจุภัณฑ์เ พื่อน าเสนอสิน ค้า แตกต่ า งกัน
ตามช่องทางการจัดจาหน่าย
 วัตถุดิบ (Raw Material: RM) คือวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ใน
การผลิต อาทิเช่น สารเคมี และตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
นอกเหนือจากการแบ่งข้อมูลตามมิตวิ สั ดุแล้ว ทาง
บริษทั กรณีศกึ ษายังแบ่งข้อมูลหลักตามมิตกิ ารใช้งานซึ่ง
เป็ นอิสระจากมิตขิ องวัสดุออกเป็ น 4 ส่วนได้แก่
 ข้อมูลพื้นฐาน(Basic Data) เป็ นข้อมูลทีร่ ะบุถงึ
ลักษณะทางกายภาพของวัสดุอาทิเช่น รหัสวัสดุ
ชื่อ ขนาด และน้ าหนัก ข้อมูลส่วนนี้จะมีการใช้

WIP-Planner

ข้อมูลพืน
้ าน

R&D

านข้อมูล

ข้อมูลการ ลิ ต

FG-Planner

Production

รูปที่ 1 แผนกทีป่ ้ อนข้อมูลพืน้ ฐานและข้อมูลการผลิต

จากรูปที่ 1 แสดงแผนกที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง 4 แผนก
ดังต่อไปนี้
 แผนกวิ จ ัย และพัฒ นา (Research
and
Development: R&D) ซึ่ ง ป้ อนข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
อาทิเช่น ข้อมูลกายภาพและอายุของวัสดุ
 แผนกวางแผนวัสดุสาเร็จรูป (FG-Planner)
ทาหน้าป้อนข้อมูลการผลิตเช่นปริมาณการผลิต
วันทีเ่ ริม่ ผลิต ขนาดทีต่ อ้ งผลิตของวัสดุสาเร็จรูป
 แผนกวางแผนสิ นค้ า กึ่ ง ส าเร็จ รู ป (WIP971
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Planner)ทาหน้ าที่ป้อนข้อมูลการผลิต ของวัสดุ
กึง่ สาเร็จ บรรจุภณ
ั ฑ์ และวัตถุดบิ
 แผนการผลิ ต (Production)ท าหน้ า ที่ ป้ อน
ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ผลิต เป็ นต้น
ั บนั บริษทั กรณีศกึ ษามีระบบการดาเนินการ
โดยปจจุ
ป้อนข้อมูลดังรูปที่ 2
ใ้ ู ช้งาน

ระบบ

านข้อมูล

หลักสูตรอบรม
โดยรวม

ใ้ ู ช้งานใหม่
ใ้ ู ช้งาน
ปัจจุบน
ั

โปร กรม

รูปที่ 3 ข้อมูลพืน้ ฐานมีจานวนสัดส่วนความผิดพลาด
พลาดน้อยกว่าข้อมูลการผลิต หากพิจารณาความถี่ในแต่
ละข้อมูลโดยละเอียดแยกมิตปิ ระเภทวัสดุดงั แสดงในรูปที่
4 และ 5

การกรอก
ข้อมูล

านข้อมูล

ั บนั
รูปที่ 2 กระบวนการป้อนข้อมูลในปจจุ

รูปที่ 4 ความถีข่ องจานวนตาแหน่งทีเ่ ก็บข้อมูลพืน้ ฐานทีผ่ ดิ พลาด

ผูใ้ ช้งานใหม่ในรูปที่ 2 ต้องผ่านการอบรมรวมก่อนจึง
สามารถป้อนข้อมูลได้โดยเมื่อป้อนข้อมูลแล้วจะถูกส่งเข้า
ระบบฐานข้อมูลโดยตรง หากมีขอ้ ผิดพลาดจะต้องทาการ
แก้ไขโดยส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลในประเทศ
อินเดียพิจารณาและแก้ไขในส่วนของข้อมูลพืน้ ฐานซึง่ ใช้
เวลา 2-3 วัน ก่อนแจ้งผู้ดูแ ลระบบท้องถิ่นเพื่อทาการ
แก้ไขส่วนการผลิตซึง่ ต้องใช้เวลาอีก 1-2 วัน
4. ปัญหาคุณภาพข้อมูล
เมื่อ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อ มูลเป็ นเวลา 3 เดือ น
พบว่าวัสดุมปี ญั หาคุณภาพของข้อมูล 1,682 จากข้อมูล
2,130 วัสดุ-การใช้งาน หรือเป็ น 78.97%ของข้อมูลซึ่ง
เป็ นสาเหตุทาให้เกิดการล่ าช้าในการผลิตและการจัดส่ง
เนื่ อ งจากการแก้ไ ขข้อ มู ล ที่ผิด พลาดใช้เ วลานาน ซึ่ง
สัด ส่ ว นจ านวนต าแหน่ ง ที่เ ก็บ ข้อ มู ล (Field) ที่ มีก าร
ผิดพลาดจาแนกตามมิตกิ ารใช้งานดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 5 ความถีข่ องจานวนตาแหน่งทีเ่ ก็บข้อมูลการผลิตทีผ่ ดิ พลาด

จากรูปพบว่าข้อมูลพืน้ ฐานของวัสดุสาเร็จรูปมีความ
ผิดพลาดของข้อมูลพืน้ ฐานและข้อมูลการผลิต นอกจากนี้
บริษทั กรณีศกึ ษายังประสบปญั หาคุณภาพข้อมูลพืน้ ฐาน
ในส่วนวัสดุก่งึ สาเร็จรูป และคุณภาพข้อมูลการผลิตของ
วัดสุบรรจุภัณฑ์ สาเหตุ สาคัญประการหนึ่งที่ข้อมูลการ
ผลิต มีส ัด ส่ ว นความผิด พลาดสูง เนื่ อ งจากข้อ มู ล มีก าร
เชื่อมโยงกันดังนัน้ ทางคณะวิจยั จึงจาแนกความผิดพลาด
ของข้อมูลนัน้ สามารถจาแนกได้ 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มข้อมูล
ทีไ่ ม่สมั พันธ์กบั ข้อมูลอื่นซึง่ ความผิดพลาดเกิดจากความ
ละเลย อาทิเ ช่ น ข้อ มู ล ขาดหาย พิม พ์ ข้อ มู ล ผิด ซึ่ง มี
ประมาณ 65% และ (2) กลุ่มข้อมูลทีส่ มั พันธ์กบั ข้อมูลอื่น
ซึง่ เป็ นปญั หาหลักของคุณภาพข้อมูล มักเกิดจากการขาด
ความรูค้ วามเข้าใจทีเ่ พียงพอในการป้อนข้อมูลซึง่ มี 35%
5.แนวทางการแก้ไขปัญหา
เพื่อแก้ไขคุณภาพของข้อ มูลจึงมีการระดมความคิด

รูปที่ 3 สัดส่วนจานวนตาแหน่งทีเ่ ก็บข้อมูลทีผ่ ดิ พลาด
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ตารางที่ 1 จานวนวัสดุทม่ี ขี อ้ มูลผิดพลาดก่อนและหลังการปรับปรุง
จานวนวัสดุ
เดือน ผิดพลาด ทัง้ หมด
%
หมายเหตุ
0
1,682
2,130 78.97 ก่อนปรับปรุง
1
1,546
2,618 59.05 หลังปรับปรุง
2
930
2,734 34.02
3
332
1,210 27.44 ทบทวนข้อมูล
4
132
1,008 13.10
5
66
3729 1.77

เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานและนาเสนอกระบวนการ
นาเข้าข้อมูลด้วยระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับ เป็ น 3
ส่วนดังแสดงในรูปที่ 6
ใ้ ู ช้งาน

ระบบ

านข้อมูล

หลักสูตรอบรม
โดยรวม

ใ้ ู ช้งานใหม่
ใ้ ู ช้งาน
ใ้ ู ช้งานใหม่
ปัจจุบน
ั

โปร กรม

ทบทวนความรู้

การกรอก
ข้อมูล

หลักสูตรอบรม
เฉพาะ
เฉพา
ตัวช่วยกรอก
ข้อมูล

จากข้อมูลพบว่าการปรับปรุงกระบวนการป้อนข้อมูล
ท าให้ จ านวนวัส ดุ ท่ี มี ข้ อ มู ล ผิด พลาดลดลง โดยการ
ทบทวนข้ อ มู ล ในเดื อ นที่ 3 และข้ อ สรุ ป ไปปรับ ปรุ ง
กระบวนการอบรบในเดือนที่ 4 ทาให้ขอ้ ผิดพลาดลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ เพื่อเป็ นการยืนยันผลการปรับปรุงทาง
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการประเมินความเห็นของแผนกที่เกีย่ วข้อง
กับข้อมูลทัง้ การป้อนและการใช้งานงแสดงในตารางที่ 2

ล
โปร กรม
ตรวจสอบ
ข้อ ิ ดพลาด

รูปที่ 6 กระบวนการป้อนข้อมูลด้วยระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับ

ส่วนที่ 1 การแก้ไขความผิดพลาดทีเ่ กิดจากการขาด
ความรู้ ซึง่ มักเกิดจากการละเลยหรือไม่เข้าใจในลักษณะ
งาน ดังนัน้ คณะวิจยั จึงจัดให้มกี ารอบรบเฉพาะและสร้าง
คู่มอื ขึน้ เพื่อแลกเปลีย่ นข้อผิดพลาดในการใช้งานในแต่ละ
แผนก นอกจากนี้ ย ัง เสนอให้มีก ระบวนการสร้า งและ
ปรับปรุงองค์ความรู้
ส่วนที่ 2 การปรับปรุงวิธกี ารป้อนข้อมูลโดยเพิม่ ค่า
ตัง้ ต้น ค่าบังคับ และคาอธิบายข้อมูล นอกจากนัน้ ยังนา
กฎเฉพาะทางธุ ร กิจ (Business Rule) เข้า มาช่ ว ย
ตรวจสอบการป้อนข้อมูลว่าสอดคล้องกันหรือไม่
ส่ว นที่ 3 การพัฒ นาโปรแกรมเพื่อ ตรวจสอบและ
ค้นหาข้อผิดพลาดของข้อมูลหลักก่อนจะส่ งไปยังระบบ
ฐานข้อ มู ล กลาง การพัฒ นาโปรแกรมดัง กล่ า วท าใน
VBA/MS Excel เนื่องจากมีตน้ ทุนการพัฒนาต่า
ระบบตรวจสอบการป้อ นข้อมูล ทัง้ 3 ส่วนอาศัย
โปรแกรมเป็ น เครื่อ งมือ ส าคัญ ตรวจสอบและป้ อ นกลีบ
ข้อมูลที่ผดิ พลาด โดยข้อผิดพลาดที่ส่วนกลางพบจะนา
เป็ นส่วนหนึ่งของหัวข้อการอบรมและปรับปรุงการป้อน
ข้อมูล และนาเข้าสู่โปรแกรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ในการตรวจจับต่อไป
ระหว่ า งการน าระบบตรวจสอบข้อ มูล น าเข้า แบบ
ย้อนกลับได้มกี ารตรวจสอบข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล
ในแต่ละเดือนดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 2 แผนกทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้อนและการใช้ขอ้ มูล
แผนก
จัดการคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพ
วางแผน
การผลิต
ต้นทุนสินค้า
บัญชี
คลังสินค้า
จัดซือ้
ดาเนินการขาย
พืน้ ทีข่ าย
การตลาด
บริการลูกค้า
วิจยั และพัฒนา
หมายเหตุ
 ป้อนข้อมูล

พื้น
ฐาน
Æ
Æ

Æ

FG
การ
ผลิ ต
Æ
Æ



WIP
พื้น การ
ฐาน ผลิ ต
Æ Æ
Æ Æ
 
Æ 

Æ





Æ








Æ





Æ






Æ


Æ


 ใช้ขอ้ มูลเป็ นหลัก

PM
พื้น การ
ฐาน ผลิ ต
Æ Æ
Æ Æ
 
Æ 
Æ 

RM
พื้น การ
ฐาน ผลิ ต
Æ
Æ
Æ
Æ
 

Æ

Æ


Æ





Æ












Æ ใช้ขอ้ มูลบางส่วน

การประเมินความเห็นจัดทาขึน้ 2 ครัง้ คือในเดือนที่
0 ก่อนการปรับปรับ และหลังปรับปรุงแล้ว 5 เดือนโดยให้
ผู้ใช้งานประเมินความพึงพอใจกับระบบฐานข้อมูลใน5
ระดับคะแนน กล่าวคือ 1 (น้ อยที่สุด) ถึง 5 (มากที่สุด)
โดยผูใ้ ช้งานไม่ทราบว่ามีการปรับปรุงระบบยกเว้นแผนก
ป้อนข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การสารวจความพึงพอใจของระบบจากผูใ้ ช้งาน
แผนก
จัดการคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพ
วางแผน
ผลิต
ต้นทุนสินค้า
บัญชี
คลังสินค้า
จัดซือ้
ดาเนินการขาย
พืน้ ทีข่ าย
การตลาด
บริการลูกค้า
วิจยั และพัฒนา

n
5
5
20
10
5
5
5
5
5
5
15
15
10

ก่อนปรับปรุง
̅sd
2.8  0.84
2.2  0.45
1.9  0.49
2.0  0.47
2.0  0.00
2.0  0.00
2.0  0.00
2.0  0.00
2.4  0.55
2.0  0.00
2.0  0.38
2.0  0.65
2.2  0.42

หลังปรับปรุง
̅sd
4.8  0.45
4.8  0.45
4.6  0.83
4.6  0.70
4.8  0.45
4.4  0.55
4.2  0.45
4.8  0.45
4.4  0.55
4.8  0.45
4.6  0.51
4.2  0.77
4.4  0.52

จากค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานในตารางที่ 3
พบว่าความพึงพอใจของแผนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
หลังจากมีการปรับปรุงการป้อนข้อมลและเมื่อนาข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ดว้ ยสถิตดิ ว้ ยการทดสอบ t-pair test
พบว่าความพึงพอใจก่อนและหลังการปรับปรุงแตกต่าง
กันด้วยความเชื่อมัน่ 0.05
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
งานวิจ ัย ฉบับ นี้ ไ ด้ ต รวจสอบฐานข้อ มู ล หลัก ของ
บริษัท อุ ป โภคบริโ ภคและมี ส านั ก งานในประเทศไทย
พบว่าข้อมูลทีไ่ ม่ได้คุณภาพเหล่านัน้ ทาให้เกิดความล่าช้า
ในกระบวนการผลิ ต และการน าส่ ง สิน ค้ า ดัง นั ้น ทาง
คณะวิจยั จึงทาการปรับปรุงกระบวนการป้อนข้อมูลเข้าสู่
ระบบโดยการอบรมแลกเปลี่ยนข้อผิดพลาดระหว่างผู้ใช้
พร้อมทัง้ ปรับปรุงการวิธกี ารกรอกข้อมูลโดยเพิม่ ค่าตัง้ ต้น
ค่าบังคับร่วมกับการใช้กฎทางธุรกิจ นอกจากนี้ยงั มีการ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งผ่านข้อมูลเข้า สู่ระบบข้อมูลกลาง
ซึง่ ทาให้การป้องกันความผิดพลาดโดยอัตโนมัติ และนา
ผลที่ไ ด้เ ข้า มาปรับ ปรุ ง การอบรมและโปรแกรมอย่ า ง
ต่อเนื่อง
กระบวนการดังกล่าวมีขอ้ จากัดสาหรับวัสดุประเภท
ใหม่ทอ่ี าจจะมีขอ้ มูลแตกต่างจากเดิม อีกทัง้ การปรับปรุง
ในลัก ษณะดัง กล่ า วต้ อ งการความร่ ว มมือ จากผู้มีส่ ว น
เกีย่ วข้องและผูบ้ ริหารในการผลักดันเพื่อทาให้การสื่อสาร
มีประสิทธิภาพและลดแรงต่อต้านในองค์กร
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อสร้างเกมคอมพิวเตอร์สาหรับการตรวจสอบคุณภาพการเรียงพิมพ์ หาคุณภาพของ
เกม ประเมินผลสัมฤทธิจากกลุ
่มตัวอย่างทีไ่ ด้ทดลองเล่นเกม และหาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง เกมทีส่ ร้างขึน้
์
ใช้หลักการแบบเกมจับผิดภาพ (Photo hunt) จากนัน้ นาเกมไปประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการออกแบบ
เกมคอมพิวเตอร์ 3 ท่าน นาเกมมาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน ผลการวิจยั พบว่า เกมที่สร้างขึ้นมี
คุณภาพอยู่ใ นเกณฑ์ดีมาก มีค่า เฉลี่ย รวมเท่ า กับ 4.56 ผลพัฒนาการของผู้ท่ีไ ด้ท ดลองเล่ นเกม สรุป ได้ว่ า มี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากการเล่นเกมซ้า และการประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ไี ด้ทดลองเล่นเกม มี
ค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 3.99 ซึง่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึง่ แสดงให้เห็นว่าการสร้างเกมคอมพิวเตอร์สาหรับ
ฝึ กทักษะการตรวจสอบคุณภาพการเรียงพิมพ์ มีความเหมาะสมที่จะนามาเป็ นตัวอย่างของเกมที่จะสร้างความ
บันเทิง และใช้ในการเล่นเพื่อเป็ นพัฒนาการในการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ต่อไปได้
คาหลัก: เกม / ตรวจสอบคุณภาพ / การเรียงพิมพ์พสิ จู น์อกั ษร
Abstract
Research objectives: to crate the Computer-based game for proofreading skills training, evaluate the
program quality, to find the skill improvement of the users in playing program, and find users’ satisfaction
against the program. The method was begun by creating the Computer-based game for proofreading
skills training which as evaluate by 3 expert in game design, and 40 samples consisted of undergraduate
students selected. As a result, the score from experts in game design at 4.56 that is very good level. The
skill improvement of users against the program from 50 percent and the evaluation of users’ satisfaction
was 3.99 meaning high satisfied; therefore, the Computer-based game for proofreading skills training is
suitable to apply for entertainment and improving skill of proofreading inspection.
Keywords: Game / Quality inspection / Proofreading
1. บทนา
คุ ณ ภาพในการเรีย งพิม พ์ สาคัญ มากในการผลิต
สิง่ พิมพ์ ทักษะการตรวจสอบคุณภาพการเรียงพิมพ์นัน้
เกิดจากความชานาญ และประสบการณ์การทางานของผู้

ปฏิบ ัติ งานโดยตรง การที่จ ะสามารถตรวจสอบการ
เรียงพิมพ์ให้ดจี ะต้องมีการฝึกฝน ปจั จุบนั มีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีท่เี ป็ นสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ มาใช้
ฝึ ก อบรม และฝึ ก ฝนเอื้อ ต่ อ การท างานมากมาย เกม
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นาข้อมูลปญั หาในกระบวนการเรียงพิมพ์ท่เี หมาะสมมา
เป็ นแนวทางในการสร้างเกม นาเกมทีส่ ร้างเสร็จแล้วไปให้
ผู้เ ชี่ย วชาญทางด้า นเทคโนโลยีก ารพิม พ์แ ละด้า นการ
ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ท ดลองเล่ น เพื่อ ประเมิน หา
คุณภาพของเกม และแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
หาประสิทธิภาพเกมโดยนาไปให้กลุ่มตัวอย่างจานวน 40
คน ทดลองเล่นเกม เพื่อหาพัฒนาการของผู้ท่ไี ด้ทดลอง
เล่ น เกม และเพื่อ ประเมิน หาความพึง พอใจของผู้ท่ีไ ด้
ทดลองเล่นเกม
2.2 เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื เกมคอมพิวเตอร์
สาหรับ ฝึ ก ทัก ษะการตรวจสอบคุ ณภาพการเรีย งพิม พ์
และ แบบประเมินคุณภาพของเกมคอมพิวเตอร์ ประเมิน
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ และแบบบันทึกพัฒนาการการเล่นของผู้
ที่ได้ทดลองเล่น เกมคอมพิวเตอร์สาหรับฝึ กทักษะการ
ตรวจสอบคุณภาพการเรียงพิมพ์และแบบประเมินความ
พึงพอใจของผูท้ ไ่ี ด้ทดลองเล่นเกม แบบประเมิน คุณภาพ
และแบบประเมิน ความพึง พอใจเลือ กใช้แ บบสอบถาม
(Questionnaire) ในลักษณะของ Rating Scale ตามแบบ
การสร้างวัดทัศนคติของลิเคิรท์ (Likert) เพื่อทดสอบหา
คุณภาพของเกม ตัวอย่างเกมคอมพิวเตอร์

คอมพิว เตอร์ ถื อ เป็ น เทคโนโลยีม ัล ติ มีเ ดีย ที่ เ ข้า มามี
บทบาทในชีวติ ประจาวันอย่างกว้างขวางในหลายๆด้าน
เช่น ด้านการศึกษา การกีฬา ศิลปะ ความบันเทิง ธุรกิจ
เป็ นต้น ข้อดีของมัน ก็ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อน
คลาย สนุ กสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ และยังช่วยฝึ กฝนทักษะ
อัน เกิด จากประสบการณ์ ท่ีไ ด้ ส ัม ผัส จากการเล่ น เกม
คอมพิวเตอร์เหล่านัน้ [1] เกมการศึกษา (Education
Game) เป็ นเกมทีว่ ตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความรู้และความ
เพลิดเพลิน ปจั จุบนั เกมประเภทนี้มีผู้สร้างเกมได้สร้าง
ออกมาหลากหลายวิชาช่วยให้ผเู้ รียนไม่เบื่อการเรียน ทา
ให้อยากศึกษาในวิชานัน้ ๆ นอกจากเกมจะช่วยเร้าความ
สนใจของผูฝ้ ึ กอบรมแล้ว ยังไม่จากัดเวลาในการเรียนรู้ผู้
ฝึ กอบรมสามารถพั ฒ นาทั ก ษะความสามารถได้
ตลอดเวลา ตามความยากของเกม และใช้เวลาในการเล่ม
ไม่ ม ากนั ก สามารถน ากลั บ ไปเล่ น ที่ บ้ า นได้ ด้ ว ย
วัต ถุ ป ระสงค์ข องงานวิจ ัย เพื่อ สร้า งเกมคอมพิว เตอร์
สาหรับฝึกทักษะการตรวจสอบคุณภาพการเรียงพิมพ์โดย
ให้สอดคล้องกับปญั หาของการตรวจพิสูจน์ท่เี กิดขึ้นบน
หน้าหนังสือ หาคุณภาพของเกมคอมพิวเตอร์ท่สี ร้างขึน้
น ามาหาพัฒ นาการของผู้ท่ีไ ด้ท ดลองเล่ น เกม และหา
ความพึง พอใจจากกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ไ ด้ ท ดลองเล่ น เกม
คอมพิวเตอร์
2 วิ ธีการทดลอง
2.1 ขัน้ ตอนการพัฒนาเกม
ศึ ก ษากระบวนการเรี ย งพิ ม พ์ การตรวจสอบ
คุณภาพการเรียงพิมพ์และรูปแบบของปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ใน
กระบวนการเรีย งพิม พ์ จากผู้ป ฏิบ ัติ ง านตรวจพิสูจ น์
อัก ษรในสถานประกอบการโรงพิม พ์ และผู้เ ชี่ย วชาญ
ั หาทางการ
ทางด้ า นเทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์ เลื อ กป ญ
เรียงพิมพ์ท่จี ะใช้ในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์สาหรับฝึ ก
ทักษะการตรวจสอบคุณภาพการเรียงพิมพ์ โดยลักษณะ
ของปญั หาทีน่ ามาใช้ จะต้องมีลกั ษณะทีส่ ามารถตรวจพบ
ได้ อ ย่ า งชัด เจน ท าให้ เ กมมี ร ะดับ ความยากที่ ค วาม
เหมาะสม ไม่ยากจนเกินไป สร้างเกมคอมพิวเตอร์ โดย

รูปที่ 1 แสดงหน้าเมนูหลักของเกม
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3. ผลการทดลอง
เกมทีส่ ร้างเป็ นเกมจากโปรแกรมสาเร็จรูป มีลกั ษณะ
เป็ นเกมตรวจหาจุดผิดบนหน้าหนังสือ หลังจากนัน้ ได้นา
เกม มาหาคุ ณภาพของเกม , หาพัฒนาการของผู้ท่ไี ด้
ทดลองเล่นเกม และหาความพึงพอใจของผู้ท่ไี ด้ทดลอง
เล่นเกมต่อไป
3.1 ผลการหาคุณภาพของเกม
เกมคอมพิ ว เตอร์ ท่ี ส ร้ า งขึ้ น ผ่ า นการประเมิ น
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากดัง
ตารางที่ 1

รูปที่ 2 แสดงหน้าจออธิบายกฎ-กติกาการเล่นเกม

ตารางที่ 1 แสดงระดับคุณภาพของเกมคอมพิวเตอร์
หัวเรือ่ ง
ค่าเฉลีย่
SD
ด้านกฎ-กติกาในการเล่นเกม
ด้านหน้าจอปฏิสมั พันธ์
ด้านองค์ประกอบของเกม
ด้านการเล่นเกม
ด้านภาพรวมของตัวเกม
ค่าเฉลีย่ รวม

4.55
4.66
4.41
4.55
4.66
4.56

0.57
0.38
0.57
0.38
0.57
0.50

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3.2 ผลพัฒนาการของผูท้ ี่ได้ทดลองเล่นเกม
จานวนคะแนนเฉลีย่ จากการเล่นเกมคะแนนเต็ม คือ
5000 คะแนน ครัง้ ที่ 1 จากผู้เล่น 40 คน คือ 769.30
คะแนน ครัง้ ที่ 2 จากผู้ เ ล่ น 40 คน อยู่ ท่ี 1473.10
คะแนน ครัง้ ที่ 2 มีจานวนคะแนนเฉลี่ยมากกว่าครัง้ ที่ 1
คิดเป็ นร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 50
3.3 ผลการประเมิ นความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างได้ประเมินให้คะแนนความพึงพอใจต่อการ
ทดลองเล่นเกม อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 2

รูปที่ 3 แสดงการจับผิดภาพ

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของเกม
หัวเรือ่ ง
ค่าเฉลีย่
SD

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอแสดงผลคะแนนทีบ่ นั ทึกในการเล่น

977

ด้านกฎ-กติกาในการเล่นเกม
ด้านหน้าจอปฏิสมั พันธ์
ด้านองค์ประกอบของเกม
ด้านการเล่นเกม

3.94
4.08
3.96
3.88

0.67
0.79
0.67
0.78

ระดับ
คุณภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก

ด้านภาพรวมของตัวเกม
ค่าเฉลีย่ รวม

4.06
3.99

0.59
0.70

มาก
มาก
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4. สรุปผลการทดลอง
จากการวิจยั พบว่าการฝึ กอบรมพนักงานผ่า น
การเล่ น เกมจะท าให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามสนใจและ
สามารถฝึ กฝนด้วยตนเอง และมีความสนุ กจากการเล่น
เกม มีก ารจับ เวลา และก าหนดคะแนน สร้ า งความ
น่ าสนใจให้กบั กลุ่มตัวอย่าง หากได้เล่นเกมคอมพิวเตอร์
สาหรับ ฝึ ก ทัก ษะการตรวจสอบคุ ณภาพการเรีย งพิม พ์
อย่างสม่าเสมอเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จะทาให้มที กั ษะใน
การตรวจสอบงานเพิม่ มากขึน้ ทาให้เมื่อปฏิบตั ิงานจริง
จะท าให้ผู้ต รวจสอบการเรีย งพิม พ์ สามารถตรวจสอบ
ั หาการเรี ย งพิม พ์ พบได้ เ ร็ว ขึ้น ซึ่ง จะช่ ว ยให้ ล ด
ปญ
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านลงได้ เกมทีส่ ร้างขึน้ นี้สามารถ
น าไปใช้ ฝึ กฝนทั ก ษะการตรวจปรู๊ ฟ ตั ว อั ก ษรการ
เรียงพิมพ์ได้จริง เพราะได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดสอบพัฒนาการในการเล่น
เกม ความพึงพอใจในการเล่นเกมของกลุ่มตัวอย่างแล้ว
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดเวลาสูญเสียทีเ่ กิดจากปญั หาการขัดข้องและเสียหายของเครื่องจักรในระหว่างทา
การผลิต และจัดทาแผนงานการบารุงรักษาเชิงป้องกันให้กบั เครื่องจักรในโรงงานตัวอย่าง โดยอาศัยหลักการการ
บ ารุ ง รัก ษาด้ว ยทฤษฎีค วามน่ า เชื่อ ถือ เป็ น ศูน ย์ก ลาง แนวทางการศึก ษาเริ่ม จากการคัด เลือ กและวิเ คราะห์
เครื่องจักรตามความวิกฤติและวิเคราะห์หน้าทีข่ องชิน้ ส่วนเครื่องจั กรผลิตวุน้ เส้น และนาข้อมูลทีไ่ ด้มาทาการหา
สาเหตุขอ้ ขัดข้องและทาการวิเคราะห์ความเสียหายและระดับความเสีย่ งด้วยวิธกี ารวิเคราะห์อาการขัดข้องและ
ผลกระทบ (FMEA) จากนัน้ ทาการคานวณรอบการเปลี่ยนทดแทนที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ด้วยการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ความน่าเชื่อถือด้วยวิธกี ารทางสถิติ และทาการคานวณหารอบงานบารุงรักษาป้องกันตามแผน และ
นาข้อมูลที่ได้มาจัดทาแผนการบารุงรักษาเชิงป้องกันให้กบั เครื่องจักร ซึง่ มีดชั นีวดั ผล ได้แก่ เวลาสูญเสียในการ
ผลิตอัตราความเสียหายและอัตราความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักร ผลการดาเนินงานพบว่า 1)เครื่องจักร
ผลิตวุน้ เส้น MC1 เวลาสูญเสียในการผลิตลดลงเฉลีย่ ต่อเดือนเท่ากับ 947 นาที คิดเป็ นอัตราความเสียหายลดลง
เท่ากับ 6.29 % และอัตราความพร้อมในการใช้งานเพิม่ เป็ น 93.71 % 2)เครื่องจักรผลิตวุน้ เส้น MC2 เวลาสูญเสีย
ในการผลิตลดลงเฉลีย่ ต่อเดือนเท่ากับ 814 นาที คิดเป็ นอัตราความเสียหายลดลงเท่ากับ 6.97 % และอัตราความ
พร้อมในการใช้งานเพิม่ เป็ น 93.03 % 3)เครื่องจักรผลิตวุน้ เส้น MC3 เวลาสูญเสียในการผลิตลดลงเฉลีย่ ต่อเดือน
เท่ากับ 899 นาที คิดเป็ นอัตราความเสียหายลดลงเท่ากับ 6.69 % และอัตราความพร้อมในการใช้งานเพิม่ เป็ น
93.31 %
คาหลัก การจัดการบารุงรักษาด้วยทฤษฎีความน่าเชื่อถือ, การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ, พารามิเตอร์
ความน่าเชื่อถือ, งานบารุงรักษาเชิงป้องกัน
Abstract
The objective of this study aimed to reduce downtime loss because of machine breakdown and to
schedule the preventive maintenance plan based on the reliability centered maintenance theory for the
machine components of a case study industry. The research methodology include procedure as following
the priority of critical components in the vemicelli machine, analyzing the damage and risk level by using
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failure mode and effect analysis (FMEA), calculating the suitable reliability parameters and scheduled
preventive maintenance. The result was shown that study can be concluded that the downtime loss
because of breakdown in MC1, MC2, and MC3 was decreased by decreased in 947 minutes/month, 814
minutes/month, and 899 minutes/month or failure rate can be reduced 6.29 %, 6.97 %, and 6.69 %
respectively. Moreover the machine availability has been increased in 93.71 %, 93.03 %, and 93.31 %
respectively.
Keywords: Reliability based maintenance, Failure mode and effect analysis, Reliability parameter,
Preventive maintenance.
1. บทนา
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานจะเพิม่ ขึน้ ได้นัน้
จะขึ้นอยู่กบั ประสิทธิภาพโดยรวมของ 4M (Machine,
Material, Man, Method) ดังนัน้ ในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตของอุต สาหกรรมกระบวนการ
การเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพของ 4M อย่ า งจริง จัง เสีย ก่ อ นจึง เป็ น
ประเด็นทีส่ าคัญทีส่ ดุ กล่าวคือเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
โดยรว มของโ รงงา น ประ สิ ท ธิ ภ าพของ วั ต ถุ ดิ บ
ประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ าน รวมถึงประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการต่างๆ ในอุตสาหกรรมกระบวนการ จะ
มีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมให้สงู
ที่สุดโดยการค้นหาความสูญเสียทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับ
ปจั จัย 4M ทัง้ หมดทีเ่ ป็ นต้นทาง (Input) ของการผลิต
และทาให้ปลายทาง (Output) ของการผลิตสูงที่สุด
สาหรับ กระบวนการผลิต ของโรงงานตัวอย่ าง ได้มีการ
ดาเนินกิจกรรมงานด้านการบารุงรักษาให้กบั เครื่องจักร
ตามมาตรฐานระบบควบคุ ม คุ ณภาพ GMP (Good
Manufacturing Practice) โดยมุ่งเน้นไปที่ความสะอาด
และกฎระเบีย บการปฏิบ ัติง านเป็ น สาคัญ การท าการ
บารุงรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบทาความสะอาด
เพื่อป้องกันการปนเปื้ อนจากเครื่องจักรลงสู่ผลิตภัณฑ์ จึง
พบว่าการทาการบารุงรักษาทีด่ าเนินการในปจั จุบนั ยังไม่
มุ่ ง เน้ น ที่ เ ครื่ อ งจั ก รจึ ง ท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการ
ั หาในการ
บ ารุ ง รั ก ษาไม่ ดี ม ากนั ก จึ ง ท าให้ เ กิ ด ป ญ
Shutdown อยู่บ่อยๆ

3. กาหนดงานบารุงรักษาเครื่องจักรและจัดคาบเวลาที่
เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงด้วยทฤษฎีความ
น่าเชื่อถือของชิน้ ส่วนหรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้กบั โรงงาน
ตัวอย่าง
3. วิ ธีการวิ จยั
3.1 ศึกษาสภาพการดาเนินงานของโรงงานตัวอย่างและ
วิเคราะห์ปญั หาทีเ่ กิดขึน้
3.2 คัดเลือกและวิเคราะห์เครื่องจักรตามความวิกฤติและ
วิเคราะห์หน้าที่
3.3 วิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode
and Effect Analysis) ของชิน้ ส่วนของเครื่องจักร
3.4 ประเมินแนวทางการบารุงรักษาโดยใช้หลักการ
จั ด การงานบ ารุ ง รั ก ษาด้ ว ยทฤษฎี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
(Reliability Based Maintenance)
3.5 จัด ท าแผนการบ ารุ ง รัก ษาให้ ก ับ ชิ้น ส่ ว นของ
เครื่องจักรโรงงานตัวอย่างและนาไปใช้
3.6 สรุปผลการดาเนินงานและนาเสนอผลการวิจยั
3.1 ศึกษาสภาพการดาเนิ นงานของโรงงานตัวอย่าง
และวิ เคราะห์ปัญหาที่เกิ ดขึน้
โรงงานผลิตวุ้นเส้นตัวอย่างเป็ นอุตสาหกรรมผลิต
วุ้นเส้นขนาดใหญ่ เริ่มประกอบธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2495
โดยเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทีใ่ ช้ถวเขี
ั ่ ยว
เป็ นวัตถุดบิ ได้แก่ วุ้นเส้น แป้งสลิม และก๋วยเตีย๋ วเซี้ยง
ไฮ้ และพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดเวลาสูญเสีย (Loss time) ในการผลิตซึง่ เกิด
จากการขัดข้องและเสียหายของเครื่องจักรอย่างกะทันหัน
2. เพื่อเพิม่ ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร
980

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ
กรองและคัดแยกเศษสิ่ งสกปรกออกจากแป้ งดิบ

40000

100.00%

พักแป้ งดิบ (Stock Tank)

30000

80.00%

ชัง่ น้ าหนักตวงแป้ ง (Weighing Hopper)

20000

กระบวนการนวดแป้ งขั้นแรก (Mixer)

Cum%

Pre

Coo

Boi

Tap

Tha Pack
720

0.00%

240

49.55%72.72%94.56%96.86%98.45%99.61% 100%

รูปที่ 1 แผนภูมพิ าเรโตแสดงเวลาสูญเสียของเครือ่ งจักรใน
กระบวนการผลิตวุน้ เส้น

Stream

แผนภู มิพ าเรโตสามารถสรุ ป ได้ว่ า แผนกท าเส้น
(Making) มีค่าการสูญเสียเวลาของความเสียหายสูงทีส่ ุด
30,621 นาที หรือคิดเป็ น 49.5 % ของกระบวนการ
ทัง้ หมดในการผลิต ในการศึก ษาครัง้ นี้ทีม งานโรงงาน
ตัวอย่างจึงเลือกแผนกทาเส้น (Making) เป็ นกรณีศกึ ษา
ั หา การสู ญ เสีย เวลาอัน เนื่ อ งมาจาก
ในการแก้ไ ขป ญ
เครื่องจักรเกิดความเสียหายในระหว่างทาการผลิต
3.2.2 จาแนกส่วนประกอบของเครื่องจักรออกเป็ น
ระบบย่อย ทางผูว้ จิ ยั และทีมงานของโรงงานกรณีศกึ ษา
ได้พจิ ารณาโดยสรุปว่า ส่วนงานที่มคี วามสาคัญต่ อการ
ผลิตวุน้ เส้นและเป็ นส่วนงานทีเ่ กิดปญั หา Breakdown อยู่
บ่อยๆ คือส่วนงานทาเส้น โดยส่วนงานนี้จะมีเครื่องจักรที่
มีห ลัก การท างานคือ อาศัย การท างานของระบบย่ อ ย
ต่างๆ ซึง่ ประกอบไปด้วยชิน้ ส่วนอุปกรณ์จานวนมาก

Cool water

ลาเลียงเส้นข้ นไม้แขวน (Dewatering conveyor)
ตัดเส้นท่อน
ห้องเยน
ล้างเส้นละลายน้ าแขง

Mak

Downtime 30621 14320 13500 1440 960

ต้มเส้น (Hot water tank)

Chiller System

20.00%

0

อัดเส้นแป้ ง (Die Machine)

ลดอุณหภูมิเส้น (Cooling conveyor)

40.00%

10000

น้ าอุ่น

กระบวนการนวดแป้ งขั้นที่สอง (Mixer)

ต้มเส้น (Hot Water Tank)

60.00%

Hot water

แช่เส้น
ชัง่ เส้น
บรรจุ

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการจาแนกหน้าทีข่ องชิน้ ส่วนอุปกรณ์
ของระบบกวนผสมแป้ง

กระบวนการผลิตวุน้ เส้น

3.2 คัดเลือกและวิ เคราะห์เครือ่ งจักรตามความวิ กฤติ
และวิ เคราะห์หน้ าที่
3.2.1 คัดเลือกเครื่องจักรหรือระบบทีส่ ่งผลกระทบ
ต่อปญั หาในโรงงานตัวอย่าง คัดเลือกเครื่องจักรหรือ
ระบบที่ส่งผลกระทบต่ อ ปญั หาในโรงงานตัว อย่ าง เมื่อ
วิเคราะห์ ข้อมูลการสูญเสียเวลาเนื่องจากความเสียหาย
ของเครื่ อ งจัก รในช่ ว งเดื อ นมกราคม พ.ศ.2556 ถึ ง
ธันวาคม พ.ศ.2556 เมื่อนาข้อมูลที่ได้เหล่านี้ไปทาการ
สร้า งแผนภู มิพ าเรโต เพื่อ ใช้พิจ ารณาถึง หน่ ว ยผลิต ที่
ส่งผลกระทบต่อการผลิต วุ้นเส้นโดยสามารถแสดงได้ดงั
รูปที่ 1 ดังนี้

ลาดับที่

ชิน้ ส่ วนอุปกรณ์

หน้ าที่

1

มอเตอร์เ กียร์ใบกวน 1

ขับเคลือ่ นใบกวนผสม 1

2

มอเตอร์เ กียร์ใบกวน 2

ขับเคลือ่ นใบกวนผสม 2

3

ใบกวนผสมแป้ ง

นวดแป้ งดิบกับน้ าผสมให้เข้ากัน

4

ถังกวนผสม

รับแป้ งดิบและน้ าผสมกวนให้เข้ากัน

5

เฟื องตรง

ขับเคลือ่ นแกนเพลาใบกวน

6

โซ่ส่งกาลัง

ส่งกาลังจากมอเตอร์เกียร์ขบั เฟื องใบกวน

7

ลูกปื นรับเพลา

ประคองและยดเพลาใบกวน

3.2.3 วิเคราะห์ความสาคัญของชิน้ ส่วนอุปกรณ์ในแต่
ละระบบย่อย จัดลาดับความวิกฤต ของชิ้นส่วนอุป กรณ์
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ในแต่ ล ะระบบย่ อ ยของส่ ว นงานท าเส้ น โดยใช้ วิ ธี
Machine Criticality (MC) ซึง่ พิจารณาจากเกณฑ์ 4 ด้าน
ดังนี้ ผลกระทบต่อกระบวนการผลิต (EM), อัตราการใช้
ประโยชน์ของเครื่องจักรที่เสียหาย (UR), ผลกระทบต่ อ
ความปลอดภัย และสภาพสิ่ง แวดล้ อ มที่น าไปสู่ ค วาม
เสียหายของเครื่องจักร (SEI), ความยุ่งยากซับซ้อนใน
การซ่ อ มบ ารุ ง และจ าเป็ นต้ อ งอาศั ย ทรั พ ยากรจาก
ภายนอก (MTC)
กาหนดน้าหนักของความสาคัญของแต่ละปจั จัยได้
ดังนี้
คะแนน 0 หมายถึง ไม่มผี ลกระทบจากปจั จัยนัน้
คะแนน 1 หมายถึง ผลกระทบจากป จั จัย นัน้ มีน้อ ย
มาก
คะแนน 2 หมายถึง ผลกระทบจากปจั จัยนัน้ มีปาน
กลาง
คะแนน 3 หมายถึง ผลกระทบจากปจั จัยนัน้ มีมาก
ทีส่ ดุ
เมื่อได้น้ าหนักของความสาคัญในแต่ละปจั จัย ทาการ
ประเมินและผลของคะแนนที่ได้จะนาไปคานวณเพื่อหา
ความสาคัญของชิน้ ส่วน ดังสมการที่ (1)

ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Weight
Machine Code
มอเตอร์ เกียร์ ใบกวน 1
มอเตอร์ เกียร์ ใบกวน 2
ใบกวนผสมแป้ ง
ถังกวนผสม
เฟื องตรง
โซ่ส่งกาลัง
ลูกปื นรับเพลา
Packing Seal
ถังพักน้ าผสม
ถังพักแป้ งดิบ
Dust collector

3 3 2 1
Criticality
MC
SEI EM UR MTC
Code
1 3 3 3 21
A
1 3 3 3 21
A
3 2 2 1 20
A
1 1 1 1 9
C
1 3 3 2 20
A
1 3 3 1 19
B
1 3 3 3 21
A
1 3 3 3 21
A
2 1 1 1 12
B
2 1 1 1 12
B
1 1 1 2 10
C

หลัง จากได้ ท าการจั ด แบ่ ง ระบบการท างานของ
เครื่อ งจัก รท าเส้น ออกเป็ น ระบบย่ อ ยพร้อ มทัง้ ท าการ
จัดลาดับความวิกฤติ (Criticality Code) ของชิ้นส่วน
อุ ป กรณ์ สามารถสรุ ป ล าดับ ความวิก ฤติ ข องชิ้น ส่ ว น
อุปกรณ์ย่อยของเครื่องจักรทาเส้นได้ดงั รายละเอียดดังนี้
ลาดับความวิกฤติ A เครื่องจักรนัน้ สาคัญมาก จานวน 29
รายการ ลาดับความวิกฤติ B เครื่องจักรนัน้ สาคัญปาน
กลางจานวน 35 รายการ ลาดับความวิกฤติ C เครื่องจักร
นัน้ สาคัญน้อย จานวน 15 รายการ การจัดลาดับความ
วิก ฤติข องชิ้น ส่วนอุ ปกรณ์ ข องเครื่องจักรท าเส้น ทัง้ 3
กลุ่ ม นี้ท างผู้วิจ ัยและทีม งานโรงงานตัวอย่ า งได้ทาการ
เลื อ กชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ ท่ี มี ล าดับ ความวิ ก ฤติ (Critical
Code) ระดับ A มาทาการวิเคราะห์คุณลักษณะความ
เสีย หายและผลกระทบต่ อ การผลิต เมื่อ เครื่อ งจัก รเกิด
ความเสียหาย
3.3. วิ เคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (Failure
Mode and Effect Analysis) [1,2]
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการจั ด ท าการวิ เ คราะห์
คุณลักษณะความเสียหายและผลกระทบ (FMEA) คือเพื่อ
ต้ อ งการทราบถึ ง ความเสีย หายทัง้ หมดที่เ กิ ด ขึ้น กับ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ท่สี าคัญของเครื่องจักรทาเส้น เป็ นการ
พิจารณาถึงอาการผิดปกติต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในขณะใช้งาน
เครื่องจักร ซึ่งอาการที่ผดิ ปกติเหล่านี้จะส่งผลต่อ ความ
รุนแรงทีเ่ กิดขึน้ จากอาการทีผ่ ดิ ปกติ (Severity), ความถี่
ในการเกิดอาการที่ผดิ ปกติเหล่านี้ (Occurrence), และ
คว า มสา มา รถ ในการต รวจ พ บอา การที่ ผิ ด ป กติ
(Detectability), โดยผู้ วิ จ ั ย ได้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการ

(1)
แบ่งกลุ่มความวิกฤติ (Criticality Code) ทีค่ านวณได้
เป็ นช่วงคะแนน 3 ช่วง ซึง่ หมายถึง วิกฤติสงู กลาง และ
ต่า ตามลาดับ หรือเรียกว่า A, B และ C ได้แก่
A คะแนน 20 ถึง 27 เครื่องจักรนัน้ สาคัญมาก
B คะแนน 12 ถึง 19 เครื่องจักรนัน้ สาคัญปานกลาง
C คะแนน 0 ถึง 11 เครื่องจักรนัน้ สาคัญน้อย
ตัวอย่างวิธกี ารคานวณ Machine Criticality ของ
มอเตอร์เกียร์ใบกวน 1 ได้โดยการประเมินน้ าหนักของ
ความสาคัญของแต่ละปจั จัย ได้แก่ SEI เท่ากับ 1, EM
เท่ากับ 3, UR เท่ากับ 3 และ MCT เท่ากับ 3 แทนค่าใน
สมการ (1) จะได้ MC เท่ากับ 21 ซึง่ จัดอยู่ในระดับความ
วิกฤติ ระดับ A
ตารางที่ 2 ตัวอย่ างการประเมิน ค่ าความวิกฤติ (MC) ชิ้น ส่ ว น
อุปกรณ์ของระบบ กวนผสมแป้ง
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3.4 ประเมิ นแนวทางการบารุงรักษาโดยใช้ หลักการ
จัด การงานบ ารุง รัก ษาด้ ว ยทฤษฎี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
(Reliability Based Maintenance)
เมื่อได้ทาการประเมินและคัดเลือกชิน้ ส่วนอุปกรณ์ทม่ี ี
ความส าคัญ อยู่ ใ นช่ ว งวิก ฤติ ล าดับ ต่ อ ไปน าชิ้น ส่ ว น
อุปกรณ์ ท่ไี ด้มาทาการแยกรายละเอียดเพิม่ เติม เพื่ อทา
การประเมินแนวทางการบารุงรักษา

พิจารณาของ MIL-STD-1629A ในการประเมิน จากผล
คะแนนทีไ่ ด้จากระดับความรุนแรง ระดับโอกาสทีเ่ กิดขึน้
และระดับการตรวจพบ จะนาไปคานวณเพื่อประเมินค่า
Risk Priority Number (RPN) ดังสมการ (2)
(2)

ตารางที่ 4 สรุปผลการคัดเลือกชิ้นส่วนอุปกรณ์ทม่ี คี วามสาคัญอยู่
ในช่วงวิกฤติ
สาเหตุของคุณลักษณะความเสียหาย

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ที่
คานวณรอบการใช้งาน

1. ลกปนรับเพลา บกวน
ผสม 1

- ผิวเส ด้าน นลกปนรับเพลาสึก

- เส ลกปนรับเพลา 1

- ลกปนยึดเพลา บกวนผสมแตก ารุด

- ลกปนยึดเพลา บกวน 1

2. ลกปนรับเพลา บกวน
ผสม 2

- ผิวเส ด้าน นลกปนรับเพลาสึก

- เส ลกปนรับเพลา 2

- ลกปนยึดเพลา บกวนผสมแตก ารุด

- ลกปนยึดเพลา บกวน 2

3. Cooking Conveyor

- เพลาหน้าแปลนยึด Roller หัก

- หน้าแปลนยึด Roller

ชิ้นส่วนอุปกรณ์

ั
ั บ
- ลกปน Roller สายพานฝงั ขับหร ฝงตามแตก
- ลกปนสายพานฝงขั
ารุด

ั
และฝงตาม

ั
ั บ
- ลกปน Roller สายพานฝงั ขับหร ฝงตามแตก
- ลกปนสายพานฝงขั
ารุด
ั
และฝงตาม
ั
ั บ
5. Dewatering Conveyor - ลกปน Roller สายพานฝงั ขับหร ฝงตามแตก
- ลกปนสายพานฝงขั
ารุด
ั
และฝงตาม
4. Cooling Conveyor

รูปที่ 2 ตัวอย่างการคานวณลาดับความเสีย่ ง (Risk Priority
Number : RPN)

6. เ ปล นรับเหลกแขวนเส้น

ตารางที่ 3 สรุปผลการคัดเลือกชิ้นส่วนอุปกรณ์ทม่ี คี วามสาคัญอยู่
ในช่วงวิกฤติ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์

สาเหตุของคุณลักษณะความเสียหาย

1. ลกปนรับเพลา บกวนผสม1 - ผิวเส ด้าน นลกปนรับเพลาสึก

100 และ100
100 และ100

- ลกปนยึดเพลา บกวนผสมแตก ารุด
3. Cooking Conveyor

- เพลาหน้าแปลนยึด Roller หัก

100 และ 80

ั
- ลกปน Roller สายพานฝงั ขับหร ฝงตามแตก
ารุด
4. Cooling Conveyor

ั
- ลกปน Roller สายพานฝงั ขับหร ฝงตามแตก
ารุด

100

5. Dewatering Conveyor

ั
- ลกปน Roller สายพานฝงั ขับหร ฝงตามแตก
ารุด

100

6. เ ปล นรับเหลกแขวนเส้น - ร งเ ปล นรับเหลกแขวนเส้นสึก ารุด

- แผนเ ปล นรับเหลก

- ลกปนเพลายึด ุดเ ปล นแตก ารุด

- ลกปนยึดเพลา ุดเ ปล น

3.4.1 เลือกวิธกี ารซ่อมบารุง ในแต่ละชิน้ ส่วนอุปกรณ์
เครื่องจักรทางผู้วจิ ยั จะทาการพิจารณาจากตัวเลขระดับ
ความเสียงตังแต่
่ 80 คะแนนขึน้ ไปก่อน (RPN > 80) โดย
ตัวเลขระดับความเสี่ยงได้มาจากการพิจารณาประเมิน
ร่วมกันของทีมซ่อมบารุงและผู้ทเ่ี กีย่ วข้องในฝ่ายผลิตใน
โรงงานตัวอย่าง โดยตัวเลขคะแนนระดับความเสีย่ งตัง้ แต่
80 คะแนนขึน้ ไปนี้ จะให้ความสาคัญทีร่ ะดับสูงสุด จะใช้
การบ ารุ ง รัก ษาเชิ ง ป้ องกัน บนพื้ น ฐานทฤษฎี ค วาม
น่าเชื่อถือ เปลีย่ นหรือซ่อมอะไหล่เมื่อความน่าเชื่อถือมีค่า
95% [3,4]
3.4.2 การวิเ คราะห์ข้อ มูล การเสีย ทางสถิติเ พื่อ
คานวณหารอบการซ่อมและการเปลี่ยนทดแทนชิ้นส่วน
เครื่องจักรทาเส้น เมื่อ ได้ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหาย
ของชิ้นส่วนเครื่องจักรจะดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลการ

RPN

- ลกปนยึดเพลา บกวนผสมแตก ารุด
2. ลกปนรับเพลา บกวนผสม2 - ผิวเส ด้าน นลกปนรับเพลาสึก

- ร งเ ปล นรับเหลกแขวนเส้นสึก ารุด

80 และ 100

- ลกปนเพลายึด ุดเ ปล นแตก ารุด
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เสีย ในที่น้ี เ ลือ กใช้ ส มการสถิติ แ บบต่ อ เนื่ อ ง Weibull
Distribution มาทาการวิเคราะห์ โดยสมการจะสามารถ
ค านวณโอกาสและความน่ า จะเป็ น ได้ ต้ อ งทราบค่ า
Parameter ของ Weibull Distribution ในทีน่ ้ที างผูว้ จิ ยั ได้
ใช้การคานวณโดยโปรแกรมสาเร็จรูปโปรแกรม Excel
เพื่อหาค่า Parameter ของ Weibull ด้วยหลักการ Linear
Regresstion กล่าวคือการพยายามลากเส้นตรงผ่านจุด
หลายๆ จุด โดยให้ระยะห่างระหว่างเส้นและจุดทุกจุดมีค่า
น้อยที่สุด โดยในที่น้ีเลือกวิธี Y Regresstion คือการ
ลากเส้นให้ระยะระหว่างจุดในทางแกน Y มีค่าน้อยสุดดัง
แสดงสมการในการคานวณดังนี้ [1]
Median Rank (MR) =
(3)
โดยที่ J คือ ลาดับในการเสียนับจากน้อยไปมาก N คือ
จานวนข้อมูลทัง้ หมดทีน่ ามาวิเคราะห์
สูตรหาค่า x และ y
(
)
(4)

3.4.3 การคานวณรอบเวลาการซ่อมและการเปลี่ยน
ทดแทนชิน้ ส่วนอะไหล่ โดยการคานวณหารอบระยะเวลา
ที่ต้องมีการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ กาหนดค่าความ
น่ าเชื่อถือที่ 95% และข้อมูลที่ได้จากการคานวณหา
ค่าพารามิเตอร์ Weibull โดยในตัวอย่างการวิเคราะห์น้ีได้
เลือกชิ้นส่วน เสือ้ ลูกปื นรับเพลา 1 มาทาการวิเคราะห์

4.695lnt = 32.019
t = 915 ชัว่ โมง

ตารางที่ 6 ผลการค านวณค่ า พารามิ เ ตอร์ เ พื่ อ ใช้
คานวณหาระยะเวลาในการจัดแผนบารุงรักษาเครื่องจักร
MC1, MC2, MC3

โดยที่ Q(T) คือโอกาสในการเสียแทนค่าด้วย Median
Rank
สูตรคานวณหาค่า β , ɳ จากสมการ Regression
∑
∑

∑

∑

นส
ิ วน

∑

(7)

โดยที่ a คือค่าความชันของเส้นหรือค่า β

Y Regression

Time to failure
1200
1440
1776
1920

Median Rank
0.159
0.386
0.614
0.841
Summation

β

ɳ

4.695949279

1724.87145

x
7.09008
7.2724
7.48212
7.56008
29.4047

y
-1.7529
-0.7167
-0.0503
0.60883
-1.911

x^2
50.3
52.9
56.0
57.2
216.3

y^2
3.07
0.51
0.00
0.37
3.96

MC2

MC3

คาพารามิเต ร์

คาพารามิเต ร์

β

ɳ

β

ɳ

4.69 1724.87 3.85

1970.9

4.25

2031.4

2.ลกปนยึดเพลา บกวน 1

2.65 2177.14 3.25

2108.6

3.42

2115.7

3.เส ลกปนรับเพลา บกวน
2

5.90 2029.59 7.46

2251.6

4.14

2033.1

4.ลกปนยึดเพลา บกวน 2

3.85 2096.35 3.03

2219.3

3.38

2287.3

2.91 1039.94 2.48

1042.5

2.98

1409.8

3.38 1247.54 4.03

1285.2

2.87

1270.2

3.70 1569.45 4.27

1742

4.25

1796.4

7.27

2.27

1200.2

3.53

1135.1

9.แผนเ ปล นรับเหลก

6.43 2427.24 4.95

2547.6

5.19

2379.6

10.ลกปนยึดเพลา ุดเ ป
ลน

1.85 1011.93 1.39

11.82

2.43

1173.5

Cooking Conveyor
ั บและฝงตาม
ั
7.ลกปนฝงขั
Cooling Conveyor
ั บและฝงตาม
ั
8.ลกปนฝงขั

xy
-12.4
-5.2
-0.4
4.6
-13.4

ɳ

1.เส ลกปนรับเพลา บกวน
1

5.หน้าแปลนยึดRoller
Cooking Conveyor
ั บและฝงตาม
ั
6.ลกปนฝงขั

ตารางที่ 5 ตัวอย่างการคานวณในโปรแกรม Excel ชิ้นส่วนเสื้อ
ลูกปืนรับเพลา 1 (MC1)
ลาดับ
1
2
3
4

MC1
คาพารามิเต ร์
β

(6)

∑

(8)

กาหนดให้ค่า R(t) = 95% หรือ 0.95
ดังนัน้ แก้สมการเพื่อหาค่า t ได้ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้

(5)

∑

( )

จากสมการ

Dewatering Conveyor

943.89

3.5 จั ด ท าแผนการบ ารุ ง รั ก ษาให้ ก ั บ ชิ้ น ส่ ว นขอ ง
เครื่องจักรโรงงานตัวอย่างและนาไปใช้
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3.6 สรุปผลการดาเนินงานและนาเสนอผลการวิจยั
เครื่องจักรทาเส้น MC1 เวลาสูญเสียในการผลิตลดลง
เฉลี่ย ต่ อ เดือ นเท่ า กับ 947 นาที คิด เป็ น อัต ราความ
เสียหายของเครื่องจักรลดลงเท่ากับ 6.29% และอัตรา
ความพร้ อ มในการใช้ ง านของเครื่ อ งจั ก รเพิ่ ม เป็ น
93.71 %, เครื่องจักรทาเส้น MC2 เวลาสูญเสียในการ
ผลิตลดลงเฉลีย่ ต่อเดือนเท่ากับ 814 นาที คิดเป็ นอัตรา
ความเสียหายของเครื่องจักรลดลงเท่ากับ 6.97% และ
อัตราความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักรเพิ่ม เป็ น
93.03 %, เครื่องจักรทาเส้น MC3 เวลาสูญเสียในการ
ผลิตลดลงเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 899 นาที คิดเป็ นอัตรา
ความเสียหายของเครื่องจักรลดลงเท่ากับ 6.69% และ
อัตราความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักรเพิ่ม เป็ น
93.31 %

[5] พิเชษฐ์ แก้วไทรท้วม, การประยุกต์ใช้การบารุงรักษา
ด้วยทฤษฎีความน่ าเชื่อถือเพื่อลดเวลาสูญเสียในการ
ผลิต กรณีศกึ ษาโรงงานผลิตกระดาษ, ปริญญานิพนธ์
วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2554
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การปรับปรุงวิ ธีการเทเหล็กท่อนลงเครื่องลาเลียงในโรงงานขึน้ รูปโลหะร้อนโดย
การออกแบบเครื่องเทเหล็กท่อน
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บทคัดย่อ
ในปจั จุบนั การคานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานในกระบวนการผลิตนับเป็ นสิง่ สาคัญ เช่นเดียวกันกับ การเท
ชิน้ งานเหล็กท่อนลงเครื่องลาเลียง เพื่อนาชิน้ งานเข้าสูเ่ ตาอินดักชันสาหรับให้ความร้อน ในอุตสาหกรรมขึน้ รูปร้อน
ชิน้ ส่วนหัวฉีดรถยนต์ เป็ นขัน้ ตอนหนึ่งทีส่ าคัญเนื่องจากเป็ นต้นน้าของกระบวนการผลิต และใช้คนในการควบคุม
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการเทเหล็กท่อนลงเครื่องลาเลียงซึง่ มีความเสีย่ งในการทางาน
เพื่อปรับปรุงความ
ปลอดภัยในการทางานและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต งานวิจยั นี้เป็ นการออกแบบเครื่องจักรเทเหล็กท่อน เพื่อ
ทดแทนแรงงานคน ซึง่ ผลการทดลองใช้งานพบว่าสามารถลดคนงานจาก 3 คน เหลือ 2 คน เวลาในการทางาน
ลดลงจาก 90 นาที/วัน เหลือ 29 นาที/วัน หรือคิดเป็ น 67.78% นอกจากนี้การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนในการสร้างเครื่อง
เทเหล็กท่อน เปรียบเทียบกับ จานวนคนงานทีล่ ดลง พบว่าระยะเวลาคืนทุนคิดเป็ น 39.2 เดือน หรือ 3 ปี 3 เดือน
สรุปว่า การใช้เครื่องจักรเทเหล็กท่อนสามารถทดแทนแรงงานคน ทาให้เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต และช่วยเพิม่
ความปลอดภัยในการทางานให้กบั พนักงานอีกด้วย
คาหลัก เครื่องเทเหล็ก การปรับปรุงความปลอดภัย ประสิทธิภาพการผลิต การขึน้ รูปโลหะร้อน
Abstract
Currently, safety recognition at work in the production process is important. This is in the same situation
as the method of pouring billets to the feeder machine for transferring parts to the induction furnace of
the automotive parts forging process. This stage is important, because of being the upstream process
and using workers for controlling the equipment for pouring billets. It tends to be a risk work. For
enhancing safety at work and improving productivity, this research proposes the machine for pouring
billets instead of using workers. After designing and implementing these machines, the results show that
the number of workers can be reduced from 3 persons to 2 persons. And processing times are reduced
from 90 min/day to be 29 min/day which are accounted for 67.78%. In addition, payback period for
developing the pouring machines comparing with reducing workers has been evaluated accounting for
39.2 months or approximately 3 years 3 months. It can be concluded that the machines can be used to
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substitute the workers, improve the productivity and safety of worker.
Keywords: Pouring Machine, Safety Enhancement, Productivity, Hot Forging
1. บทนา
ประเทศไทยนับเป็ นศูนย์กลางการประกอบรถยนต์
ในแถบเอเชีย โดยมีปริมาณการผลิตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ซึ่ง มีป ริม าณการผลิต โดยรวมในปี 2013 จ านวน
2,457,057 คัน และมีอนั ดับในการผลิตรถยนต์เป็ นลาดับ
ที่ 9 ของโลก [1] เนื่องจากรถยนต์เป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี ชี น้ิ
ส่วนประกอบย่อยมาก ก่อให้เกิด อุตสาหกรรมต่ อ เนื่อ ง
มากมายในการผลิต ชิ้น ส่ ว นประกอบรถยนต์ ชิ้น ส่ ว น
สาคัญ เช่น ชิ้นส่วนโลหะ หัวฉีด รถยนต์ ฯลฯ สาหรับ
โรงงานตัวอย่า งในงานวิจยั นี้ เป็ น บริษัท คนไทยชัน้ น า
แนวหน้ า ติด 1 ใน 3 ของประเทศที่ผ ลิต ชิ้น ส่วนหัว ฉี ด
รถยนต์ ด้วยกรรมวิธขี น้ึ รูปโลหะร้อน (Hot Forging) ซึ่ง
ในประเทศไทยมีอุ ต สาหกรรมขึ้น รู ป โลหะร้ อ นถึง 13
โรงงาน [2] ทัง้ นี้ เ พื่อ ให้ ส ามารถแข่ ง ขัน ได้ ใ นธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม หลายๆองค์กรต่างพยายามหาวิธปี รับปรุง
การทางาน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต
โรงงานตัวอย่างก็เช่นเดียวกัน เป็ นบริษทั ทีพ่ ยายามหาวิธี
ในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจ
ได้ ในงานวิจยั นี้มุ่งเน้นการปรับปรุงวิธกี ารเทเหล็กท่อน
ลงเครื่องลาเลียง ในการนาพาเหล็กท่อนเข้าเตาอินดักชัน
โดยการออกแบบเครื่องเทเหล็ก ทดแทนแรงงานคน ทัง้ นี้
เพื่อ ลดจ านวนแรงงาน ลดเวลาการท างาน และ สร้า ง
สภาวะการทางานทีป่ ลอดภัยมากขึน้

กษาข้อมูล ละ
กระบวนการ ลิ ตโรงงาน
ตัวอย่าง
วิ เคราะห์ปัญหา
กษาท ษ ี ละ
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง

หา นวทางการ ก้ปัญหา
ละปรับปรุงการทางาน

นาเสนอวิ ีการปรับปรุง
งาน ละประยุกต์ใช้งาน
ประเมิ น ลการดาเนิ นงาน
ด้านประสิ ท ิ ภาพ
สรุป ลการดาเนิ นงาน

รูปที่ 1 กรอบการดาเนินงานวิจยั

การผลิตหลัก คือ หัวฉีดรถยนต์ โรงงานมีแผนกผลิตที่
เกี่ยวข้อง 6 แผนก ได้แก่ แผนกรับวัสดุ (Receive
Material) แผนกตัดเหล็กท่อน (Cutting) แผนกขึน้ รูป
โลหะร้อน (Forging) แผนกตกแต่งผิว (Finishing) แผนก
จัดเก็บบรรจุ (Packing) และแผนกแม่พมิ พ์ (Mold & Die)
โดยมีขนั ้ ตอนการผลิต 11 ขัน้ ตอนหลัก ดังแสดงในรูปที่ 2
โดยขัน้ ตอนที่ค วรปรับ ปรุ ง คือ ขัน้ ตอนที่ 3
คื อ
กระบวนการให้ความร้อน ซึง่ ในขัน้ ตอนนี้จะมีขนั ้ ตอนย่อย
คือ การเทเหล็กท่อน ลงเครื่องลาเลียง เพื่อนาชิน้ งานเข้า
สู่เตาอินดักชัน โดยการเทเหล็กท่อนนี้ ใช้แรงงานคนใน
การควบคุมเครน (Crane) เพื่อเทเหล็กลงเครื่องลาเลียง
ซึง่ มีขนั ้ ตอนย่อยในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะอธิบายในหัวข้อ
ย่อยถัดไป

2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
ในการศึก ษากระบวนการผลิต ของโรงงานและ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ัญ ห า เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ก า ร ท า ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ นัน้ ประกอบด้วยขัน้ ตอนการทางาน
ดังแสดงใน รูปที่ 1
2.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล และกระบวนการผลิ ต โรงงาน
ตัวอย่าง
โรงงานตั ว อย่ า งเป็ นองค์ ก รอุ ต สาหกรรมที่ มี
กระบวนการผลิตขึน้ รูปโลหะร้อนเป็ นหลัก ทัง้ นี้ผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่เป็ น ชิน้ ส่วนประกอบรถยนต์ และทีเ่ ป็ นชิน้ ส่วน

1. รับวัต ดุ ิ บ

8. ยา้ เย็น

9. ตรวจสอบ

2. ตัดเหล็ก

7. ยิ งทราย

10. ชุบน้ามัน

3. ให้ความร้อน

6. ระบายความร้อน

4. ขน้ รูปร้อน

5. ตัดครีบ

11. จัดเก็บ

รูปที่ 2 กระบวนการขึน้ รูปโลหะร้อน

2.2 การวิ เคราะห์ปัญหา
ขัน้ ตอนการทางานก่อนขัน้ ที่ 3 การให้ความร้อน ใน
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ท่านที่ประยุกต์หลักการนี้ในการแก้ปญั หากระบวนการ
ผลิต เช่น อรพรรณ วิชยั เดช และนิวทิ เจริญใจ ใช้
หลักการ ECRS ในด้าน Simplify ในการลดของเสียใน
กระบวนการตั ด สัง กะสีข องห้ อ งการผลิ ต สะอาด [4]
นพรัตน์ เสือทะเล และคณะ ได้ใช้หลักการ ECRS เพื่อ
ลดของเสียในแผนก Forging ซึง่ มีชน้ิ งานทีเ่ ป็ นของเสีย
ในที่เกิด ครีบและชิ้นงานไม่สมบูรณ์ ซึ่ง เกิดจากการตัด
เหล็กทีไ่ ม่ได้ขนาดของ Cutting Process อันเป็ นผลจาก
การวัด ขนาดชิ้ น งานไม่ แ ม่ น ย า จึ ง ท าการออกแบบ
เครื่อ งมือ วัด เพื่อ ให้พ นัก งานท างานได้ง่ า ยขึ้น และลด
ความผิดพลาดจากการวัด [5] NYSTHA and SATHISH
ได้ประยุกต์ใช้หลักการ Lean Manufacturing โดยใช้
เทคนิค Single Minute Single of Die (SMED) ในการลด
เวลา set up เครื่องจักร ในกระบวนการ forging ของ
โรงงานผลิตชิน้ ส่วนเครื่องยนต์คอมมอนเรล [6] Binoy
และคณะฯ ใช้หลักการ ECRS ในการลดความสูญเปล่า
โดยประยุกต์ใช้พลังงานทางเลือกจากเศษพลาสติก ใน
กระบวนการทุบขึน้ รูปร้อน [7]
อย่างไรก็ตามการปรับปรุงกระบวนการเทเหล็กท่อน
ในในโรงงานขึ้น รู ป โลหะร้ อ น ยัง ไม่ มี ผู้ น าเสนอ ใน
งานวิจยั นี้จะเน้นการปรับปรุงออกแบบเครื่องจักรเพื่อใช้
ในการเทเหล็กท่อน
3.2 แนวทางการแก้ปัญหา
1. ศึก ษาขัน้ ตอนการท างานย่ อ ย และเวลาใน
กระบวนการเทเหล็ก โดยใช้ แผนภูมคิ น และเครื่องจักร
ในการวิเคราะห์ [8], [9] แสดงในตารางที่ 1 จากตารางที่
1 แสดงการทางานของคนงานในการควบคุมเครื่องเท
เหล็กแบบเดิม โดย 1 คน คุมเครื่องจักร 2 เครื่อง โดย
คนงานยังมีเวลาว่าง 22 นาที ต่อรอบการทางาน
2. หาแนวทางปรับปรุงวิธกี ารทางานให้เวลาการ
ทางานลดลง ลดการใช้แรงงาน และ ส่งเสริมสภาวะการ
ทางานทีป่ ลอดภัยมากขึน้
3. ออกแบบนาเสนอเครื่องเทเหล็กท่อน ทดแทน
การใช้เครนยก โดยใช้แรงงานคนให้น้อยลง
4. เปรีย บเทีย บผลการปรับ ปรุ ง ทัง้ ด้า นเวลา
จานวนแรงงาน และ การลงทุ นในการสร้า งเครื่องจัก ร
เพื่อหาระยะเวลาคืนทุน

การนาชิ้นงานเขาเตาอินดักชัน ต้องทาการเทเหล็กท่อน
ลงเครื่องลาเลียง เพื่อนาเข้าเตานัน้ การป้อนเหล็กท่อน
เข้าเครื่องลาเลียงเหล็กท่อนก่อนทาการปรับปรุงนัน้ ใช้
วิธกี ารทางานโดยให้พนักงานเบ็ดเตล็ดบังคับเครนเพื่อเท
เหล็ก ท่ อ นลงเครื่อ งล าเลีย งเหล็ก ท่ อ น และพนั ก งาน
จาเป็ นต้องยืนทางานบนเครื่องลาเลียงเหล็กท่อน จึงทา
ให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทางานของตัวพนักงาน
และใช้เวลาในการเทเหล็ก ถึง 360 วินาที ในแต่ ละครัง้
เนื่องจากการควบคุมเครนทีท่ าได้ยาก และการใช้เครนเท
เหล็กท่อน เมื่อเทแล้วจะหลงเหลือเหล็กท่อนจานวนหนึ่ง
อยู่ภายในถัง พนักงานจึงต้องเขีย่ หรือโยนออกด้วยมือ
ของพนักงานเอง ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 เครือ่ งลาเลียงเหล็กท่อนและการเทเหล็กท่อน
ลงเครือ่ งลาเลียง

จากปญั หาทีพ่ บในขัน้ ตอนนี้ นาไปสูก่ ารหาแนว
ั
ทางการแก้ปญหา
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
และ สภาวะการทางาน ให้ดขี น้ึ ซึง่ จะได้กล่าวในหัวข้อ
ถัดไป
3. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง และ แนวทางการแก้ปัญหา
3.1 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
หลักการ ECRS เป็ นเทคนิ คหนึ่งในการบริหาร
คุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์กร โดยเน้นการลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิต ซึง่ E (Eliminate) คือ การขจัดความ
สูญ เปล่ าที่เ กิด ขึ้น โดยพยายามลดขัน้ ตอนการท างาน
หรือการเคลื่อนไหวทีไ่ ม่จาเป็ น C (Combine) คือ การ
รวมขัน้ ตอนการทางานเข้าด้วยกันเพื่อลดเวลาการผลิต
เวลาในการเคลื่อนย้ายระหว่างขัน้ ตอน R (Rearrange)
คือ การจัดการใหม่ในขัน้ ตอนการทางานเพื่อให้เวลาใน
การผลิตโดยรวมลดลง และ S (Simplify) คือ การ
ปรับ ปรุ ง วิธีก ารท างานให้ง่า ยขึ้น เพื่อ ความสะดวกต่ อ
พนักงาน และลดเวลาในการผลิต [3] มีนักวิจยั หลาย
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ตารางที่ 1 แผนภูมคิ นและเครื่องจักรการเทเหล็กท่อนการการ
ปรับปรุง

จากการทางานลงได้ รูปที่ 4 แสดงเครื่องเทเหล็กแบบ
ใหม่ทป่ี ระกอบเสร็จแล้ว โดยต้นทุนในการประกอบเครื่อง
เทเหล็กนี้จะพิจารณาเพียง ชิน้ ส่วนประกอบ เท่านัน้ ส่วน
ค่าแรงในการประกอบไม่ได้พจิ ารณา เนื่องจากผลิตเองใน
โรงงานด้วยแผนกซ่อมบารุง แสดงรายละเอียดต้นทุนใน
ตารางที่ 2 ซึ่งจะผลิตจานวนเครื่องจักร 6 เครื่องตาม
จานวนเครื่องลาเลียงเหล็ก ใช้เงินลงทุนรวม 474,309.6
บาท ใช้เวลาในการประกอบและดาเนินงานประมาณ 5
เดือน

เครนเท
เครนเท
เหล็กท่อน 1 เหล็กท่อน 2

นาที

คนงาน

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86

เข็นร งั ใส่เหล็กท่อนเครน 1 (2 นาที)

Run 1

เทเหล็กท่ อนลงเครือ่ งลาเลี ยง 1 (6
นาที )

เทเหล็ก
ท่อนลง
เครื่อง

Run 2

เข็นร งั ใส่เหล็กท่อนจากเครื่อง 1 (2 นาที)
เข็นร งั ใส่เหล็กท่อน 2 (2 นาที)
เทเหล็ก
ท่อนลง
เครื่อง

เทเหล็กท่อนลงเครื่องลาเลียง 2 (6 นาที)
เข็นร งั ใส่เหล็กท่อนกลับ 2 (2 นาที)
เข็นร งั ใส่เ ษ scarp ว้นอกโรงงาน 1
(4 นาที)

ทิ้ งเ ษ scrap 1 (11 นาที )

เข็นร บรรจุชิ้นงาน ปยัง นก
ต่ อ ป 1 (5 นาที )

ทิ้ งเ ษ scrap 2 (11 นาที)

Run 2 (80 นาที )

เข็นร บรรจุ งั ใส่ เ ษ scrapจาก
เครือ่ ง 2 ว้นอกโรงงาน(4 นาที )

Run 1 (80 นาที)

เข็นร บรรจุชิ้นงานกลับ ปเครื่อง 1 (2 นาที)

รูปที่ 4 เครือ่ งเทเหล็กท่อนแบบใหม่
ตารางที่ 2 ต้นทุนวัสดุในการประกอบเครือ่ งเทเหล็ก 6 เครือ่ ง

เข็นร บรรจุชิ้นงาน ปยัง นก
ต่ อ ป 2 (5 นาที )
เข็นร บรรจุชิ้นงานกลับ 2 (2 นาที )

ว่างงาน (22 นาที)

4. ผลการดาเนิ นงาน
4.1 การออกแบบเครือ่ งเทเหล็กท่อน
ในการออกแบบเครื่องเทเหล็กท่อนแบบใหม่น้ี จะใช้
เครื่องจักรเป็ น หลัก ในการทางาน โดยให้ค นงานเพีย ง
ควบคุมอุปกรณ์การทางานเท่านัน้ ซึง่ จะช่วยลดอันตราย
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4.2 ผลการปรับปรุง
จากการสร้างเครื่องเทเหล็กท่อนแบบใหม่ ทาให้
เวลาในการเทเหล็กลดลง
คนงานสามารถควบคุม
เครื่องจักรได้ 3 เครื่อง/คน จากเดิม คุมเครนเทเหล็กได้ 2
เครื่อง/คน ทาให้รอบเวลาในการทางานกับเครื่องเทเหล็ก
ลดลงจาก 86 นาที/รอบ เหลือ 84 นาที/รอบ ซึง่ ได้สรุป
เปรียบเทียบได้ดงั ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลได้ก่อนและหลังการออกแบบเครือ่ งเท
เหล็กใหม่
งาน ี า

ตารางที่ 3 แผนภูม ิ คน-เครือ่ งจักร กระบวนการเทเหล็กหลัง
ปรับปรุง
นาที

คนงาน

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84

เข็นร งั ใส่ เหล็กท่ อน 1 (125 วิ นาที )
เทเหล็กลงเครือ่ งลาเลี ยง 1 (115 วิ นาที )
เข็นร งั ใส่ เหล็กท่ อนกลับ 1 (2 นาที )
เข็นร งั ใส่ เหล็กท่ อน 2 (125 วิ นาที )
เทเหล็กลงเครือ่ งลาเลี ยง 2 (115 วิ นาที )
เข็นร งั ใส่ เหล็กท่ อนกลับ 2 (2 นาที )
เข็นร งั ใส่ เหล็กท่ อน 3 (125 นาที )
เทเหล็กลงเครือ่ งลาเลี ยง 3 (115 วิ นาที )
เข็นร งั ใส่ เหล็กท่ อนกลับ 3 (2 นาที )

ว่าง
เท

Run 2
ว่าง
เท

Run 3

ว่าง
เท

เข็นร งั ใส่เ ษ scarp 1 ว้นอก
โรงงาน (4 นาที)

6

1.92

80

80

เวลา พนั
ี กงาน างาน ิสระจากเคร ง (b)

26

26

ร บเวลาการ างาน

86

84

คนงานวาง 22 นา ี เคร งวาง 2.08 นา ี

จานวนเคร งจักร/พนักงาน
2 เคร ง
หมายเหตุ
เวลา เคร
ี งวาง 2.08 นา ี = 125 วินา ี
เวลา เคร
ี งและพนักงาน างานรวมกัน (a) 1.92 นา ี = 115 วินา ี

3 เคร ง

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลการใช้เครื่องเท
เหล็กแบบใหม่ ทาให้ลดการใช้คนงานลง 1 คน จากเดิม
ใช้ 3 คน เหลือ 2 คน และ เวลาการเทเหล็กลดลง จาก
90 นาที/วัน เหลือ 29 นาที/วัน คิดเป็ น เวลาทีล่ ดลง
67.78%
ก่อนการ
ปรับปรุง

หลังการ
ปรับปรุง

[1] งั บรรจุเหล็กท่อน (ชิ้น/ งั )

400

400

[2] เวลาในการลาเลียงเหล็กท่อน (นาที/ งั )

80

80

1140

1140

15

15

[5] เวลาในการป้ อนเหล็ก (นาที/ครัง้ )

6

1.92

[6] เวลารวมในการป้ อนเหล็ก (นาที/วัน) =[4]x[5]

90

29

[7] จานวนพนักงานควบคุมเครื่องจักร (คน)

3

2

รายละเอี ยด

เข็นร บรรจุชิ้นงาน ปยัง นก
ต่อ ป 1 (5 นาที)

[3] เวลาทางานทัง้ หมด (นาที/วัน)

Run 3 (80 นาที)

จานวนครัง้ ในการป้ อนเหล็กท่อน (ครัง้ /วัน)
[4]
= [3] / [2]

Run 2 (80 นาที)

Run 1 (80 นาที)

ทิ้ งเ ษ scrap 2 (11 นาที )

หลังการปรับปรุง

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดเวลาทางานหลังการ
ปรับปรุง

ทิ้ งเ ษ scrap 1 (11 นาที)

เข็นร บรรจุชิ้นงานกลับ 1 (2 นาที)
เข็นร บรรจุ งั ใส่เ ษ scrap 2 ว้
นอกโรงงาน (4 นาที)

ก นการปรับปรุง

เวลา เคร
ี งและพนักงาน างานรวมกัน (a)
เวลา เคร
ี งจักร างาน ิสระจากพนักงาน
ค เวลา Run (t)

เวลาวาง

เครื่องเท เครื่องเท เครื่องเท
เหล็ก 1 เหล็ก 2 เหล็ก 3

เวลาการ างาน (นา )ี

[8] จานวนพนักงานที่ลดลง (คน)

1

[9] เวลาที่ใช้ในการป้ อนเหล็กลดลง/ วัน

เข็นร บรรจุชิ้นงาน ปยัง นก
ต่อ ป 2 (5 นาที)
เข็นร บรรจุชิ้นงานกลับ 2 (2 นาที)

นอกจากนี้การพิจารณาระยะเวลาการคืนทุน ในการ
สร้างเครื่องเทเหล็กแบบใหม่ กับ ค่าใช้จ่ายทีป่ ระหยัดได้
จากการจ้างพนักงานลดลง 1 คน คือ ต้นทุนของเครื่องเท
เหล็กท่อนทัง้ 6 เครื่อง รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 474,310 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 2 ค่าจ้างพนักงาน
คุ ม เครื่อ ง/เดื อ น คื อ 12,000 บาท ซึ่ ง เป็ น รายจ่ า ยที่
ประหยัด ได้/ เดือ น พิจ ารณาระยะเวลาคืน ทุ น เท่ า กับ
474,310 บาท / 12,000 บาท/ เดื อ น = 39.52 เดื อ น
จานวนพนักงานทีล่ ดลงนี้ทางบริษทั ไม่ได้เลิกจ้างแต่
จัดย้ายหน้าทีไ่ ปทางานในแผนกอื่นทีย่ งั ขาดคนงานอยู่

เข็นร บรรจุ งั ใส่เ ษ scrap 3 ว้
นอกโรงงาน (4 นาที)
ทิ้ งเ ษ scrap 3 (11 นาที)

เข็นร บรรจุชิ้นงาน ปยัง นก
ต่อ ป 3 (5 นาที)
เข็นร บรรจุชิ้นงานกลับ 3 (2 นาที)
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5. สรุป
ผลการปรับปรุงการทางานโดยการออกแบบเครื่อง
เทเหล็ ก แบบใหม่ ช่ ว ยให้ เ วลาในการเทเหล็ ก ลดลง
67.78% และช่วยลดจานวนคนงานจากเดิม 3 คน เป็ น 2
คน ลดลง 33.33% ซึ่งถือเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ทางาน แต่ในการออกแบบเครื่องจักรใหม่มคี ่าใช้จ่ายใน
การลงทุนซึง่ ทาการลงทุนสร้างเครื่องเทเหล็กท่อนทัง้ สิน้
จานวน 6 เครื่อ ง เมื่อ เทีย บกับ ค่ า ใช้จ่ า ยในการจ้า ง
แรงงานลดลงเดือนละ 12,000 บาท/เดือน นัน้ พบว่า
ระยะเวลาการคืนทุนค่อนข้างนาน คือ มากกว่า 3 ปี
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาด้านความปลอดภัยในการ
ทางาน งานวิจยั นี้มกี ารใช้เครื่องจักรช่วยในการทางาน
แทนคน เป็ นการช่วยลดอันตราย และ เพิม่ สภาวะความ
ปลอดภัยให้พนักงาน สร้างภาพพจน์ทด่ี แี ก่บริษทั ในการ
สร้างสภาวะการทางานทีป่ ลอดภัยให้กบั พนักงานอีกด้วย
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การพยากรณ์ ยอดขายเพื่อการวางแผนการผลิ ต
กรณี ศึกษา: บริ ษทั ผลิ ตยางล้อรถยนต์ประเภทเสริ มใยเหล็ก
Sale Forecast for Production Planning:
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหารูปแบบการพยากรณ์ความต้องการยางล้อรถยนต์ประเภทเสริมใยเหล็กส่งออก
ต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนการผลิต โดยเป็ นการศึกษาการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา เริม่ จาก
ทาการศึกษาลักษณะข้อมูลปริมาณยอดขายในอดีตของสินค้า เพื่อใช้เลือกเทคนิคการพยากรณ์ให้เหมาะสมกับ
รูปแบบของข้อมูล จากการเปรียบเทียบด้วยการพยากรณ์ 3 วิธี คือวิธกี ารหาค่าเฉลีย่ เคลื่อนทีอ่ ย่างง่าย วิธกี าร
ปรับเรียบแบบเอ็กโปเนนเชียล และวิธกี ารปรับให้เรียบ Holt-Winters โดยใช้ค่าเฉลีย่ เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) เป็ นตัววัดประสิทธิภาพของเทคนิคการพยากรณ์ และนาค่า
พยากรณ์ทม่ี คี วามคลาดเคลื่อนต่าทีส่ ดุ มาวางแผนการผลิตหลัก ผลการศึกษาพบว่าวิธกี ารพยากรณ์ทใ่ี ห้ค่าความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์น้อยทีส่ ดุ คือ วิธกี ารปรับให้เรียบ Holt-Winters ยกเว้นยางล้อรถยนต์เสริมใยเหล็ก ยีห่ อ้
“TEE” ขนาด 16” 18” และ 20” พบว่าควรใช้วธิ กี ารหาค่าเฉลีย่ เคลื่อนทีอ่ ย่างง่าย 3 เดือน จากนัน้ นาค่าพยากรณ์
มาทดลองวางแผนการผลิตหลักเพื่อยืนยันวันทีส่ ง่ มอบสินค้าให้ลกู ค้าต่างประเทศ ซึง่ พบว่าระยะเวลารอคอยการ
ยืนยันวันทีส่ ง่ มอบสินค้าให้ลกู ค้าต่างประเทศลดลง จากต้องรอทุกวันที่ 20 ของเดือน เป็ นสามารถยืนยันวันทีส่ ง่
มอบสินค้าให้ลกู ค้าต่างประเทศได้ภายใน 3 วันนับจากวันทีล่ กู ค้ายืนยันคาสังซื
่ อ้
คาหลัก การพยากรณ์ยอดขาย, การวางแผนการผลิต, ยางล้อรถยนต์ประเภทเสริมใยเหล็ก
Abstract
The objective of this study is to forecast the sale order of radial tire for supporting
production planning. This research studied the sale order in the past. After that, three
forecasting methods which are single moving average, simple exponential smoothing, and
holt-winter methods are used to forecast the sale order. Next, mean absolute percent
error (MAPE) of each method is calculated and compared to find the minimum value.
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After that, the sale forecast is used in production planning. The results show that holt winters method gives the minimum value of MAPE with the best forecasting method.
However, 3-month moving average method is suitable for brand “TEE” size 16” 18” and
20”. After that, the sale forecast is tested for production planning to confirm the foreign
customer delivery date. The lead time of available ship date confirmation can decrease
from every 20 th of the month to 3 days after customer confirmed purchasing order.
Keywords: Sale forecasting, Production planning, Radial tire
1. ที่มาและความสาคัญ
ยางล้อ รถยนต์นับ เป็ นสิน ค้า ที่น่ าจับ ตามองและมี
แนวโน้ ม การเติบ โตที่ดี เนื่ อ งจากประเทศไทยมีค วาม
ได้เปรียบในแง่ของการเป็ นแหล่งวัตถุ ดบิ ยางขนาดใหญ่
และเป็ นทีย่ อมรับในด้านคุณภาพ ถึงแม้ว่าจะได้เปรียบใน
เรื่องของวัตถุดบิ แต่ยงั มีค่แู ข่งทีส่ าคัญอย่างประเทศจีนที่
มีทศิ ทางการพัฒนาสินค้าโดยเปลีย่ นจากการผลิตสินค้าที่
เน้นการแข่งขันทางด้านราคา มาเป็ นการผลิตที่แข่งขัน
ด้านคุณภาพของสินค้า จากสภาพแวดล้ อมการแข่งขัน
ทางธุ ร กิ จ ในป จั จุ บ ั น ธุ ร กิ จ ต่ า งมุ่ ง เน้ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันให้เกิดความได้เปรียบกว่า
คู่แข่ง ในยุคที่ลูกค้ามีพฤติกรรมในการอดทนรอการทา
ธุรกรรมน้อย กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็ น อีก
กลยุ ท ธ์อ ย่ า งหนึ่ ง ที่ถู ก น ามาใช้เ พื่อ สร้า งการบริก ารที่
แตกต่าง เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ป จั จุ บ ั น บริ ษั ท กรณี ศึ ก ษาใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารผลิ ต
สม่าเสมอ โดยให้มอี ตั ราการผลิตคงทีร่ ะดับเดียวในแต่ละ
วั น และเพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการโดยรวมตลอด
ระยะเวลาของแผนการผลิต สาหรับลูกค้าต่างประเทศจะ
ทาการผลิตสิน ค้า ตามค าสังซื
่ ้อ ของลูก ค้ า (Make to
Order) ซึ่งส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพการยืนยันวันที่
ส่ง มอบสินค้าให้ก ับลูกค้า คือ ไม่ สามารถดาเนิ นการได้
ทั น ที เ มื่ อ ลู ก ค้ า ยื น ยั น ค าสั ง่ ซื้ อ มา เนื่ องจากลู ก ค้ า
ต่างประเทศแต่ละรายมีความต้องการสินค้าทีห่ ลากหลาย
และการรับคาสังซื
่ ้อในแต่ละครัง้ ไม่มกี ารกาหนดปริมาณ
การรับคาสังซื
่ อ้ ขัน้ ต่า อีกทัง้ การยืนยันคาสังซื
่ อ้ ของลูกค้า
แต่ละราย ยืนยันคาสังซื
่ อ้ ไม่พร้อมกัน ทาให้ปริมาณคาสัง่
ซื้อ มีไ ม่ เ พีย งพอต่ อ การวางแผนการผลิต โดยแผนก
วางแผนจะสามารถกาหนดวันส่งมอบสินค้าได้ทุกวันที่ 20
ของทุกเดือน สาหรับการจัดส่งสินค้าในเดือนถัดไปเท่านัน้
ดัง นั ้น งานวิ จ ัย นี้ จึ ง มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ หาเทคนิ ค การ

พยากรณ์ทเ่ี หมาะสมเพื่อสนับสนุ นการวางแผนการผลิต
ให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
2. ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 พยากรณ์
ศิรลิ กั ษณ์, 2556 [1] ปจั จัยหนึ่งที่ควรคานึงถึงใน
การเลือกเทคนิคการพยากรณ์คอื การวิเคราะห์ลกั ษณะ
ข้ อ มู ล การขายในอดี ต ว่ า มี ลั ก ษณะอย่ า งไร มี ก าร
เคลื่อนไหวแบบแนวโน้ม ฤดูกาล ตามวัฎจักร หรือความ
ไม่แน่นอน เนื่องจากเทคนิคการพยากรณ์แต่ละวิธมี คี วาม
เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลทีแ่ ตกต่างกัน
งานวิจยั นี้พบว่าข้อมูลการขายมีลกั ษณะไม่แน่ นอน
ดัง นั น้ จึง ศึก ษาวิธีก ารพยากรณ์ อ นุ ก รมเวลา วิธีก าร
พยากรณ์ ท่ีศึก ษามี 3 วิธี ได้แ ก่ วิธีก ารหาค่ า เฉลี่ย
เคลื่อนทีอ่ ย่างง่าย วิธกี ารปรับเรียบแบบเอ็กโปเนนเชียล
และวิธกี ารปรับเรียบ Holt-Winters เกณฑ์ท่ใี ช้ในการ
เปรีย บเทีย บวิธีก ารพยากรณ์ พิจ ารณาจากค่ า เฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัม บูรณ์ (Mean Absolute
Percentage Error: MAPE)
การหาค่าเฉลีย่ เคลื่อนทีอ่ ย่างง่าย (Simple Moving
Average) เป็ นวิธกี ารปรับให้เรียบทีส่ ่วนประกอบความ
ผันแปรเนื่องจากความไม่สม่าเสมอทีม่ ขี นาดใหญ่
การปรั บ เรี ย บแบบเอ็ ก โปเนนเชี ย ล ( Simple
exponential smoothing) จะพยากรณ์ค่าในอนาคตเป็ น
ค่าคงที่ ซึ่งเหมาะกับข้อมูลที่ไม่มีส่วนประกอบแนวโน้ ม
หรือส่วนประกอบอนุกรมเวลาอื่น ๆ
การปรับให้เรียบแบบ Holt-Winters เป็ นเทคนิคการ
ปรับเรียบทีใ่ ช้ได้กบั อนุ กรมเวลาทีม่ ลี กั ษณะแนวโน้มและ
ฤดูกาล
2.2 การวางแผนการผลิ ต
การวางแผนการผลิ ต เป็ นการวางแผนเ พื่ อ
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คานวณหาก าลัง การผลิต ของทรัพ ยากร เช่ น แรงงาน
เครื่อ งจัก ร อุ ป กรณ์ และสิน ค้ า คงคลัง ที่จ าเป็ น และ
เพีย งพอต่ อ การตอบสนองความต้ อ งการของตลาดใน
อนาคตอย่างเหมาะสม โดยสามารถรักษาระดับของสินค้า
คงคลัง การส่งมอบ และความสามารถในการทากาไร
พิภพ, 2556 [2] การวางแผนการผลิตรวมโดยทัวไป
่
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์บริสุทธิ ์ คือกลยุทธ์ไล่ตดิ ความ
ต้องการ (Chase Strategy) คืออัตราการผลิตจะถูก
กาหนดให้สอดคล้องกับอัตราความต้องการ และกลยุทธ์
ระดับสม่าเสมอ (Level Strategy) ซึง่ จะกาหนดให้มอี ตั รา
การผลิต คงที่ร ะดับ เดีย วกัน ตลอดระยะเวลาการวาง
แผนการผลิต โดยการจัดระดับกาลังการผลิตหรือแรงงาน
ไว้สม่าเสมอในระดับเดียวกันกับอัตราการผลิต
การกาหนดตารางการผลิตหลัก
(Master
Production Scheduling: MPS) เป็ นแผนการผลิตทีม่ ี
ความสาคัญมากแผนหนึ่งในระบบของการวางแผนการ
ผลิต และการควบคุมผลิตภัณฑ์คงคลัง ทัง้ นี้เนื่องจาก
ตารางการผลิตหลักเป็ นแผนทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างการตลาด
หรือความต้องการของลูกค้ากับการผลิตผลิตภัณฑ์ของ
โรงงาน และจะเป็ นตัวขับเคลื่อนการวางแผนการผลิต
และการสังซื
่ อ้ วัสดุในระดับรายละเอียดต่อไป
ตารางการผลิตหลักเป็ นตารางทีร่ ะบุอย่างชัดเจนถึง
ผลิตภัณฑ์แต่ ละชนิดที่จ ะทาการผลิต ปริมาณที่จะต้อ ง
ผลิต และช่วงเวลาที่จะต้องทาการผลิตให้แล้วเสร็จ ทุก
ครัง้ ทีท่ าการวางกาหนดการของตารางการผลิตหลัก ต้อง
มันใจว่
่ า สิ่งที่ได้ก าหนดลงไปในตารางการผลิตหลัก จะ
สามารถผลิตได้เสร็จตามกาหนดเวลาทีว่ างไว้
อย่ า งไรก็ ต ามงานวิ จ ัย นี้ เ ลื อ กใช้ ก ลยุ ท ธ์ ร ะดั บ
สม่ าเสมอ เนื่องจากบริษัทกรณีศกึ ษามีนโยบายการเก็บ
สต็อค 1 เดือนเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าทัน ที
เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียโอกาสทางการค้า และระยะเวลา
รอคอยสินค้าเป็ นเวลานาน
2.3 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั ที่เ กี่ยวกับการพยากรณ์ นัน้ มีหลากหลาย
อย่างไรก็ตามในบทความนี้ ขอยกมาเป็ น ตัวอย่างเพีย ง
บางส่วนเท่านัน้
ยศนันท์ และธนัญญา, 2552 [3] กล่าวว่า การเลือก
เทคนิ ค ในการพยากรณ์ อ นุ ก รมเวลา ต้อ งพิจ ารณาว่ า
ข้อมูลที่นามาศึกษามีองค์ประกอบของอนุ กรมเวลาส่วน

ใดบ้าง เนื่องจากเทคนิคในการพยากรณ์อนุ กรมเวลา แต่
ละวิธมี คี วามเหมาะสมกับรูปแบบของข้อมูลทีแ่ ตกต่างกัน
ผลที่ ไ ด้ จ ากการพยากรณ์ ท่ี มี ค วามแม่ น ย าจะเป็ น
ประโยชน์นาไปเป็ นแนวทางวางแผนการผลิตรวม
จินตพร และคณะ, 2555 [4] กล่าวว่าการเคลื่อนไหว
ของอนุ กรมเวลาจะแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ แนวโน้ม
ความผันแปรตามฤดูกาล ความผันแปรตามวัฎจักร และ
ความผันแปรจากความไม่สม่าเสมอ ซึง่ พิจารณาจากการ
เขีย นกราฟ โดยแต่ ละอนุ ก รมเวลาอาจมีส่ว นประกอบ
มากกว่าหนึ่งส่วนประกอบ
ศิรลิ กั ษณ์, 2556 [1] กล่าวว่าส่วนประกอบของ
อนุกรมเวลาทีม่ ตี วั แบบการคูณเป็ นตัวแบบทีพ่ บมากใน
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ ตัวแบบการคูณเป็ นตัว
แบบทีม่ สี ว่ นประกอบของอนุกรมเวลาทัง้ สีส่ ว่ นมี
ความสัมพันธ์กนั คือ ถ้าส่วนประกอบใดส่วนประกอบ
หนึ่งมีคา่ เปลีย่ นแปลงไปไม่ว่าจะเพิม่ ขึน้ หรือลดลง จะมี
ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของส่วนประกอบอื่น ๆ ที่
เหลือด้วย ตัวแบบชนิดนี้นิยมใช้กนั มากกว่าตัวแบบอื่น
เนื่องจากเป็ นตัวแบบพืน้ ฐานทีส่ ามารถทาการแยก
ส่วนประกอบแต่ละชนิดของอนุกรมเวลาได้สะดวก และมี
หลักเกณฑ์ทส่ี มเหตุสมผลว่าส่วนประกอบแต่ละชนิดของ
อนุกรมเวลาจะมีสว่ นเกีย่ วข้องซึง่ กันและกัน
อนุชติ , 2554 [5] ศึกษาการพยากรณ์ความต้องการ
และการวางแผนการผลิต กรณีศกึ ษาผลิตภัณฑ์น้ าปลา
การพยากรณ์ทาโดยการศึกษาข้อมูลการขายในอดีตเพื่อ
ใช้เ ลือ กเทคนิค การพยากรณ์ ท่ีเหมาะสม แล้ว จึง น าค่ า
พยากรณ์ ย อดการขายมาใส่ใ นตารางการวางแผนการ
ผลิต เพื่อจะสามารถตรวจสอบได้ว่าต้องการผลิตสินค้า
อะไร วันทีเ่ ท่าไร จานวนเท่าใด และต้องสังซื
่ อ้ วัตถุอะไร
เมื่อไร วันไหน เป็ นต้น ผลปรากฏว่าความคลาดเคลื่อน
ยอดการขายจริง กับ ค่ า พยากรณ์ มีค วามคลาดเคลื่อ น
น้อยลงจากคลาดเคลื่อน 10.97% เป็ น 0.69%
สุธาทิพย์, 2554 [6] ศึกษาอุตสาหกรรมหมวก
พบว่ าโรงงานตัว อย่า งมีก ารวางแผนและจัดตารางการ
ผลิตโดยใช้ประสบการณ์เป็ นหลัก ทาให้การติดตามงาน
ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ทราบกาลังการผลิตที่แท้จริง
ส่งผลกระทบให้การผลิตไม่ทนั ตามกาหนด และการส่ง
มอบงานล่าช้า จึงทามาตรฐานการทางานแต่ละผลิตภัณฑ์
เพื่ อ ค านวณหาก าลัง การผลิ ต ที่ แ ท้ จ ริ ง ของโรงงาน
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการขายยางล้อรถยนต์เสริมใยเหล็กยีห่ อ้ “DEE”
หน่วย : เส้น
พ.ศ.
2553
2554
2555
2556
2557
ม.ค.
36,405 33,400 37,020 85,198 105,767
ก.พ.
52,111 57,159 75,575 81,471 94,463
มี.ค.
45,033 51,303 97,338 133,554 126,549
เม.ย.
35,618 34,935 52,623 91,975 66,535
พ.ค.
36,530 42,730 55,829 81,282 109,584
มิ.ย.
43,252 60,436 73,183 62,015 128,695
ก.ค.
32,151 46,950 83,967 96,109 110,818
ส.ค.
41,895 48,334 83,357 99,970 107,852
ก.ย.
51,353 36,926 97,273 78,879 68,734
ต.ค.
45,291 72,569 82,533 102,665 104,700
พ.ค.
36,994 52,728 68,728 70,728 70,440
ธ.ค.
31,721 47,916 59,376 48,384 43,502

ตัว อย่ า ง และปรับ ปรุ ง ใบรายการบัญ ชีข องผลิต ภัณ ฑ์
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความพร้ อ มในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ต่ ล ะ
หน่ วยงาน ผลการวิจยั พบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและลดการส่งมอบงานล่าช้าได้ โดยประสิทธิภาพ
การผลิต เพิ่ม ขึ้น จาก 49
เปอร์ เ ซ็น ต์ เป็ น 89.17
เปอร์เซ็นต์ ทาให้จานวนครัง้ การส่งมอบล่าช้าลดลงจาก
58 งาน เหลือเพียง 33 งาน
3. ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ขัน้ ตอนการดาเนินงานดังแสดงในรูปที่ 1
เก็บรวบรวมข้อมูลการขาย
ทดลองหารูปแบบการพยากรณ์

ตารางที่ 2 ข้อมูลการขายยางล้อรถยนต์เสริมใยเหล็กยีห่ อ้ “TEE”
หน่วย : เส้น
พ.ศ.
2553
2554
2555
2556
2557
ม.ค.
42,787 50,537 55,405 48,424 67,743
ก.พ.
32,357 49,689 70,868 64,769 57,117
มี.ค.
47,986 71,853 72,058 94,710 71,863
เม.ย.
45,811 36,477 66,213 69,441 67,194
พ.ค.
45,299 51,245 112,147 60,323 74,198
มิ.ย.
60,590 68,032 95,234 83,418 60,342
ก.ค.
50,016 86,072 75,599 84,504 77,577
ส.ค.
58,595 84,623 71,769 79,829 73,828
ก.ย.
52,254 81,417 49,128 67,302 71,175
ต.ค.
63,880 76,603 49,030 69,548 117,777
พ.ค.
59,490 104,386 57,441 88,400 88,500
ธ.ค.
48,266 98,668
41,577 64,414 87,535

ทาการวัดความคลาดเคลื่อน

พยากรณ์
วางแผนการผลิต
รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

จากรูปที่ 1 ขัน้ ตอนการดาเนินงานเริ่มจากเก็บ
รวบรวมข้อมูลการขายสินค้าในอดีตด้วยโปรแกรมเอ็กเซล
โดยแยกตามยีห่ ้อสินค้า เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูล
จากนัน้ หารูปแบบการพยากรณ์ โดยนาข้อมูลการขายใน
อดีตมาเขียนกราฟเพื่อดูลกั ษณะข้อมูลว่ามีลกั ษณะแบบ
ใด เพื่อเลือกเทคนิคการพยากรณ์ทเ่ี หมาะสมกับลักษณะ
ของข้อ มู ล และด าเนิ น การพยากรณ์ โ ดยใช้โ ปรแกรม
Minitab จากนัน้ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ เปอร์เซ็นต์ของความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ และนาวิธกี ารพยากรณ์ทเ่ี หมาะสม
มาใช้ ใ นการพยากรณ์ จากนั ้น น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวาง
แผนการผลิตเพื่อยืนยันวันส่งมอบสินค้า
4. ผลการดาเนิ นงาน
4.1 ผลการเก็บข้อมูลการขาย
การเก็บข้อมูลแยกตามยีห่ อ้ เป็นรายปี และราย
เดือนตามตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2

4.2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลและลักษณะแนวโน้ มของ
ข้อมูล
ผลการเขีย นกราฟพบว่ า ข้ อ มู ล การขายยางล้ อ
รถยนต์เสริมใยเหล็กทัง้ สองยีห่ อ้ มีลกั ษณะไม่แน่ นอน ดัง
รูปที่ 2 และ รูปที่ 3
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MA-8
MA-9
MA-10
MA-11
SES
Winters

รูปที่ 3 ลักษณะของข้อมูลการขายยางล้อรถยนต์เสริมใยเหล็กยีห่ อ้
“TEE”

MAPE%
MA-3
MA-4
MA-5
MA-6
MA-7
MA-8
MA-9
MA-10
MA-11
SES
Winters

4.3
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage
Error: MAPE)
ผลการเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ยางล้อ
รถยนต์เสริมใยเหล็ก ยีห่ อ้ “DEE” สาหรับทุกขนาดของ
ยาง พบว่าการพยากรณ์ดว้ ยเทคนิคการปรับเรียบแบบ
Holt-Winters ให้คา่ เฉลีย่ เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์ต่าสุด ดังตารางที่ 3
ตารางที่
3
ผลการเปรียบเทียบการพยากรณ์ดว้ ยค่าเฉลีย่
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่ นสัมบูรณ์ยางล้อรถยนต์เสริมใยเหล็ก
ยีห่ อ้ “DEE”
13”
22
30
31
33
31

14”
28
32
31
33
33

15”
39
40
40
44
44

16”
37
42
42
49
49

17”
28
32
33
30
30

18”
50
68
69
67
62

40
37
46
45
37
20

50
47
58
55
44
14

56
52
64
62
47
12

35
31
41
39
37
10

68
60
71
68
61
0.76

73
69
88
84
58
13

ตารางที่
4
ผลการเปรียบเทียบการพยากรณ์ดว้ ยค่าเฉลีย่
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่ นสัมบูรณ์ยางล้อรถยนต์เสริมใยเหล็ก
ยีห่ อ้ “TEE”

หลังจากนัน้ จึงนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปพยากรณ์ทงั ้ 3 วิธใี น
โปรแกรม Minitab เพื่อจะหาวิธกี ารพยากรณ์ทเ่ี หมาะสม

12”
17
15
16
17
17

33
31
34
32
24
3

ผลการเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ยางล้อ
รถยนต์เสริมใยเหล็ก ยีห่ อ้ “TEE” สาหรับขนาดของยาง
12”, 13”, 14”, 17” และ 19” พบว่าการพยากรณ์ดว้ ย
เทคนิคการปรับเรียบแบบ Holt-Winters ให้ค่าเฉลีย่
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ต่าสุด แต่ยางขนาด
16”, 18” และ 20” พบว่าการพยากรณ์ดว้ ยการหาค่าเฉลีย่
เคลื่อนทีอ่ ย่างง่าย 3 เดือน ให้ค่าเฉลีย่ เปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ต่าสุดและยางขนาด 15” พบว่าการ
พยากรณ์ดว้ ยเทคนิคการปรับเรียบแบบ Holt-Winters
และการพยากรณ์ดว้ ยการหาค่าเฉลีย่ เคลื่อนทีอ่ ย่างง่าย 3
เดือน ให้ค่าเฉลีย่ เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
ต่าสุด ดังตารางที่ 4

รูปที่ 2 ลักษณะของข้อมูลการขายยางล้อรถยนต์เสริมใยเหล็กยีห่ อ้
“DEE”

MAPE%
MA-3
MA-4
MA-5
MA-6
MA-7

16
17
19
19
20
8

12”
53
63
63
66
68
86
88
95
93
62
16

13”
26
30
31
34
33
36
34
39
38
26
4

14”
22
22
22
26
27
30
29
32
31
26
5

15”
11
13
14
16
16
17
17
18
19
18
11

16”
13
17
19
21
21
23
22
25
24
20
23

17”
23
28
30
28
29
31
31
28
30
30
22

18”
22
25
27
30
29
34
35
39
39
30
32

20”
55
80
94
72
78
108
127
86
86
84
75

บริ ษั ท กรณี ศึ ก ษามี จ านวนสิ น ค้ า ทั ง้ หมด 587
รายการ สินค้าบางรายการมีการขายไม่ต่อเนื่อง สินค้า
บางรายการมีก ารขายต่ อ เนื่ อ งแต่ มีมูล ค่ า ส่ ง ออกน้ อ ย
ผู้วิจ ัยจึง ได้มีก ารน าหลัก การพาเรโตมาพิจารณาเลือ ก
รายการสินค้าทีม่ คี วามสาคัญมาก โดยพิจารณาจากมูลค่า
การขายและมีการขายต่อเนื่องเพื่อนามาพยากรณ์ พบว่า
มีรายการทัง้ หมด 123 รายการที่มมี ูลค่าการขายสูงสุด

20”
60.5
64
67
74
73
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และมีก ารขายต่ อ เนื่ อ ง จึง ได้น ารายการทัง้ หมด 123
รายการมาหาค่ า พยากรณ์ ร ายเดือ นเพื่อ ทดลองวาง
แผนการผลิตรายเดือนต่อไป
4.4 ผลการวางแผนการผลิ ต
ผลการทดลองวางแผนการผลิ ต หลั ก ในเดื อ น
พฤษภาคม พบว่าจานวนสินค้าทัง้ หมด 123 รายการทีท่ า
การพยากรณ์มสี นิ ค้า 6 รายการที่ไม่ต้องวางแผนการ
ผลิตเนื่องจากมีระดับสินค้าคงคลังเกิน 1 เดือน สินค้า 63
รายการสามารถวางแผนการผลิตเดือนพฤษภาคมได้ แต่
ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามปริมาณความต้องการของค่า
พยากรณ์เพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลัง 1 เดือน เนื่องจาก
อัตราการผลิตของเครื่องจักรไม่เพียงพอ สินค้าทีเ่ หลืออีก
54 รายการ ไม่ ส ามารถวางแผนการผลิต ในเดือ น
พฤษภาคมได้เนื่องจากอัตราการผลิตของเครื่ องจักรไม่
เพียงพอ
ตัวอย่างการวางแผนผลิตรายเดือนยางล้อรถยนต์
เสริมใยเหล็กขนาด 14” มีเครื่องจักรทัง้ หมด 10 เครื่อง
ดัง ตารางที่ 5 โดยน าข้อ มูล ดัง กล่ า วมาทดลองวาง
แผนการผลิตดังรูปที่ 4 สินค้ารายการ I-0027583 และ I0028028 ไม่ ไ ด้ว างแผนการผลิต เดือ นพฤษภาคม
เนื่องจากระดับสินค้าคงคลังมีเพียงพอเกิน 1 เดือน แต่ I0028027 ไม่ ไ ด้ว างแผนการผลิต เดือ นพฤษภาคม
เนื่องจากอัตราการผลิตของเครื่องจักรมีไม่เพียงพอ

4
4
2

37
37
36

รูปที่ 4 ตัวอย่างแผนการผลิตหลัก

ส าหรั บ การยื น ยั น วั น ที่ ส่ ง มอบสิ น ค้ า ให้ ลู ก ค้ า
ต่างประเทศ จานวนทัง้ สิ้น 52 คาสังซื
่ ้อที่ลูกค้ายืนยัน
คาสังซื
่ ้อมาแล้วในเดือนมีนาคม สามารถยืนยันวันที่ส่ง
มอบสินค้าให้กบั ลูกค้าได้ทนั ที 28 คาสังซื
่ อ้ ส่วนทีเ่ หลือ
29 ค าสังซื
่ ้อ ไม่สามารถยืน ยันวันที่ส่ง มอบสิน ค้า ได้
เนื่องจากมีบางรายการไม่ได้ทาการพยากรณ์เพื่อการวาง
แผนการผลิต

เครือ่ งจักร

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผลการเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ 3 วิธี
สาหรับบริษทั ผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ประเภทเสริมใยเหล็ก
ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย การปรับเรียบ
แบบเอ็ก โปเนนเชีย ล และเทคนิ ค การปรับ เรีย บ HoltWinters ผลการวิจยั พบว่าเทคนิคการปรับให้เรียบ HoltWinters ให้ค่าเฉลีย่ เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
น้อยทีส่ ดุ ยกเว้นยางล้อรถยนต์เสริมใยเหล็ก ยีห่ อ้ “TEE”
ขนาด 16” 18” และ 20” จานวน 3 รายการ พบว่าการ
พยากรณ์ดว้ ยการหาค่าเฉลีย่ เคลื่อนที่อย่างง่าย 3 เดือน
ให้ค่าเฉลีย่ เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์น้อยทีส่ ดุ
เมื่อนาค่าพยากรณ์รายเดือนทีไ่ ด้มาวางแผนการผลิต ราย
เดือน พบว่าสามารถสนับสนุ นแผนกวางแผนในเรื่องการ

A4,B1,B2,B4,C1,C2,E3,E5,E7,G1

ตารางที่ 5 ตัวอย่างปริมาณเครือ่ งจักร
แม่พมิ พ์
อัตรา
สินค้า
ยีห่ อ้
(เครือ่ ง) (เส้น/เครือ่ ง)
I-0027580 D
6
37
I-0028027 T
6
37
I-0027583 D
6
38
I-0028028 T
6
38
I-0027983 D
8
33
I-0029603 T
8
33
I-0028911 D
4
37
I-0028029 T
4
37
I-0027581 D
10
38
I-0029312 T
10
38
I-0029333 D
8
37
I-0030897 T
8
37
I-0029346 D
14
30
I-0030898 T
14
30

D
T
T
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ยืน ยัน วัน ที่ส่งมอบสินค้า ได้ร วดเร็ว ขึ้น จากทุ กวัน ที่ 20
ของทุกเดือน เป็ นยืนยันวันส่งมอบสินค้าภายใน 3 วัน
นับจากวันที่ลูกค้ายืนยันคาสังซื
่ ้อ และยังช่วยให้การวาง
แผนการผลิตมีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ ในเรื่องการวาง
แผนการผลิ ต สิน ค้ า แต่ ล ะรายการให้ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของลูกค้า อีกทัง้ ยัง
สามารถช่ ว ยในการตัด สิน ใจพิจ ารณาการจัด เตรีย ม
กาลังคน อุปกรณ์ เครื่องจักร เพื่อรองรับกับปริมาณการ
ขายในอนาคตอีกด้วย
อย่างไรก็ตามการวางแผนการผลิตโดยใช้กลยุทธ์
การผลิต สม่ าเสมอจ าเป็ นต้องมีการตรวจสอบสิ นค้าคง
คลังเพื่อเป็ นข้อมูลอ้างอิงในการวางแผนการผลิต ดังนัน้
การวางแผนการผลิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้าการขาย
และระดับ สิน ค้า คงคลัง ไม่ เ ป็ น ไปตามการพยากรณ์ ท่ี
คาดการณ์ไว้

ศิลปากร, กรุงเทพฯ, 2554.
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เราได้ทาการศึกษาระบบการผลิตซึง่ ทาการผลิตสินค้าหลากหลายชนิดภายใต้การเกิดการล้าสมัยอย่าง
ฉับพลันซึง่ เกิดขึน้ แบบเอ็กซ์โปเนนเชีย่ ลด้วยรอบเวลาการเกิดเฉลี่ยคงที่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแบบจาลองทาง
คณิต ศาสตร์เพื่อหาขนาดการสังผลิ
่ ต ที่เหมาะสมที่สุดที่ท าให้ต้น ทุน การดาเนิ นงานต่ าที่สุด ผลจากการทดสอบ
แบบจาลองพบว่าการกาหนดขนาดการสังผลิ
่ ตโดยพิจารณาการเกิดสินค้าล้าสมัยสามารถลดต้นทุนการดาเนินงานรวม
ลงได้อย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้งานวิจยั นี้ยงั ได้นาเสนอมุมมองด้านการดาเนินงานทีส่ าคัญบางประการทีจ่ ะช่วยให้
ผูป้ ระกอบการตัดสินใจในประเด็นด้านการดาเนินงานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างเหมาะสมมากขึน้
คาหลัก การหาขนาดการสังผลิ
่ ต, สินค้าล้าสมัย, สินค้าหลากหลายชนิด
Abstract
In this paper we study a production system that produces multiple products subject to sudden
obsolescence. The purpose of this paper is to develop a mathematical model for determining the optimal lot
sizes that minimize operating costs. Assuming that obsolescence occurs according to exponential distribution,
the expression for the cost function is provided. The numerical results show that by applying this model into
the real situation, the firm can reduce the operating costs significantly. Some managerial insights, resulting
from the model that can help the manager make the decision more properly are also provided.
Key words: production lot sizing, obsolescence, multiple products
1. บทนา
การจัด เก็บ สิน ค้า ส าเร็จ รู ป คงคลัง ส าหรับ สิน ค้ า
หลากหลายชนิดทีม่ กี ารผลิตในโรงงานซึง่ มีเครื่องจักรอยู่
อย่างจากัด มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ทัง้ นี้กเ็ พื่อจะตอบสนอง
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และเพิ่ ม ความยื ด หยุ่ น ใน
สายการผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ทงั ้ นี้กต็ ้องคานึงถึง
ปจั จัยที่มผี ลต่อต้นทุนรวม เช่นความเสีย่ งของสินค้าที่มี
โอกาสสูงในการเป็ นสินค้าล้าสมัยทีไ่ ม่มมี ูลค่า หรือมีเพียง

แค่มลู ค่าซากเท่านัน้ ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มีจุดประสงค์เพื่อ
สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาขนาดการสังผลิ
่ ต
ที่เ หมาะสมที่สุ ด กรณี สิน ค้ า หลากหลายชนิ ด โดยการ
พิจารณาการเกิดสินค้าล้าสมัยฉับพลันของบริษัท ฮอล์ม
แมชชีน เนอรี่ เอเซีย จ ากัด ซึ่ง เป็ นผู้ผ ลิต และส่ ง ออก
ชิน้ ส่วนเครื่องจัก รและอุปกรณ์ดว้ ยการกลึง และการเจาะ
โดยลักษณะงานเป็ นงานทีม่ คี วามซับซ้อนและคุณภาพสูง
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และสามารถผลิต ในจ านวนน้ อ ยที่มีป ริม าณการสัง่ ซื้อ
จานวนไม่มากได้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า งานวิ จ ั ย ที่
ใกล้เคียงกับงานวิจยั ชิน้ นี้ได้แก่งานของ Masters (1991),
Joglekar and Lee (1993), David and Mehrez (1995),
และ Van Delft and Vial (1996) ซึ่งได้ทาการศึกษา
EOQ model สาหรับสินค้าชนิดเดียวภายใต้การเกิดการ
ล้าสมัยแบบเอ๊กซ์โปเนนเชีย่ ล อย่างไรก็ตามงานวิจยั ชิน้ นี้
จะแตกต่ า งจากงานวิจ ัย ข้า งต้ น คือ ในงานวิจ ัย ชิ้ น นี้ จ ะ
ทาการศึกษา EPL (Economic Production Lot Size)
model สาหรับสินค้าหลายชนิด งานวิจยั อื่นๆทีน่ ่าสนใจใน
หัวข้อนี้ได้แก่ Song and Chuin Lau (2004) ซึ่ง
ทาการศึกษาระบบสินค้าคงคลังภายใต้การเกิดการล้าสมัย
อย่างฉับพลันกรณีความต้องการไม่คงและมีนโยบายการ
ตรวจสินค้าคงคลังแบบคาบ และ Pince and Dekker
(2011) ซึง่ ทาการศึกษาระบบสินค้าคงคลังสาหรับสินค้าที่
เคลื่อนไหวช้าภายใต้การเกิดการล้าสมัยสาหรับนโยบาย
การตรวจสินค้าคงคลังแบบต่อเนื่อง
งานวิจยั ชิน้ นี้สามารถนาไปศึกษาต่อยอดในประเด็น
อื่นๆที่น่าสนใจได้อีกเช่น การทาการหาขนาดของสินค้า
คงคลังกันชนที่เหมาะสมที่สุดภายใต้การเกิดการล้าสมัย
อย่างฉับพลันและการเกิดการหยุดชะงักของการผลิตอัน
เนื่องมาจากเครื่องจักรขัดข้อง ซึ่งเป็ นงานที่อยู่ระหว่าง
การวิจยั ของผูว้ จิ ยั
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นเราจะพัฒนาแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์เพื่อหาขนาดการสังผลิ
่ ตที่เหมาะสมทีส่ ุด
กรณี สินค้า หลายชนิด โดยการวิเ คราะห์ ABC (ดู
Nahmias (2004) หน้า 203-204) ของสินค้ารวมทัง้ สิน้
322 รายการ พบว่ามีสนิ ค้ากลุ่ม A จานวน 67 รายการ
คิดเป็ น 21% ของจานวนผลิตภัณฑ์ มีมูลค่า รวม 70%
ของมูลค่าการขาย กลุ่ม B จานวน 96 รายการ คิดเป็ น
29% ของจานวนผลิตภัณฑ์ มีมลู ค่า รวม 20% ของมูลค่า
การขาย กลุ่ม C จานวน 96 รายการ คิดเป็ น 50% ของ
จานวนผลิตภัณฑ์ มีมูลค่า รวม 10% ของมูลค่าการขาย
การวิเคราะห์ ABC จะทาให้เรารูว้ ่าสินค้ากลุ่มใดมีมลู ค่าสูง
กว่ า สิน ค้า กลุ่ ม อื่น ซึ่ง สิน ค้า กลุ่ ม ดัง กล่ า วต้ อ งการการ
ควบคุ มดูแ ลด้า นสินค้า คงคลัง ที่เ ข้ม งวดมากกว่ าสิน ค้า
กลุ่มอื่น

หัว ข้ อ ต่ อ ไปจะกล่ า วถึ ง การสร้ า งแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ในการหาขนาดการสังผลิ
่ ตที่เหมาะสมที่สุด
สาหรับสิน ค้าหลากหลายชนิด โดยพิจารณาต้นทุน ที่
เกิดขึน้ จากการเกิดสินค้าล้าสมัยในแบบจาลอง
2.การสร้างแบบจาลอง
ในแบบจาลองนี้ได้กาหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้
D = ปริมาณความต้องการต่อปี
t
= ตัวแปรสุ่มทีแ่ ทนระยะการเกิดการล้าสมัยมีการ
กระจายแบบเอ็กโปเนนเชียลด้วยค่าคาดหวัง
=
=
ค่าคาดหวังของระยะเวลาการเกิดการล้าสมัย
K = ต้นทุนคงทีใ่ นการสังผลิ
่ ตต่อครัง้
h = ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังต่อหน่ วยต่อ ปี , C
= ต้นทุนต่อหน่ วยของสินค้า, Cs = ต้นทุนต่อหน่ วยที่
เกิดขึน้ จากการขายซาก ขาดทุน
Q = ขนาดการผลิตต่อครัง้ ,T = รอบเวลาการสังผลิ
่ ต,
P = อัตราการผลิต
H = ปริมาณสินค้าคงคลังสูงสุด

รูปที่ 1 รูปแบบปริมาณสินค้าคงคลังของขนาดการผลิตที่
เหมาะสมทีส่ ดุ
จากรูปที่ 1 ใน 1 รอบการผลิต เครื่องจักรจะเริม่ ทา
การผลิตด้วยอัตรา P เพื่อตอบสนองความต้องการใน
อัตรา P (P>D) และจะเติมเต็มสินค้าคงคลังในอัตรา P-D
ทีร่ ะดับ H ในเวลา จึงหยุดผลิต หลังจากนัน้ สินค้าคง
คลังทีถ่ ูกจัดเก็บไว้จะถูกนามาใช้ดว้ ยอัตรา D เป็ นเวลา
จนหมดก็จะทาการผลิตรอบใหม่ ใน 1 รอบมีการผลิต Q
หน่ วยใช้เวลาในการผลิต ด้วยอัตราการผลิต P ดังนัน้
= Q/P จากรูปที่ 1 H/ = P-D ดังนัน้ H = Q (1-D/P)
ในหนึ่งรอบมีการใช้สนิ ค้าไป DT ซึง่ เท่ากับจานวนสินค้า
Q ทีผ่ ลิตได้ ดังนัน้ Q = DT หรือ T = Q/D
สมมุติว่ าทาการผลิตไปเป็ นเวลา t แล้วเกิดการ
ล้าสมัยอย่างฉับพลัน กาหนดให้ N(t) = t/T เป็ นตัวแปรสุม่
ทีแ่ ทนจานวนครัง้ ของการสังผลิ
่ ตทีเ่ กิดขึน้ ในหนึ่งรอบของ
การล้าสมัย

1000

1001
เท่ากับค่าคาดหวังของจานวนครัง้ ของการสัง่
ผลิตทีเ่ กิดขึน้ ในหนึ่งรอบของการล้าสมัย
=
= =
โดยค่าคาดหวังของต้นทุนรวมในหนึ่งรอบของการ
ล้าสมัยประกอบด้วยผลรวมของค่าคาดหวังของต้นทุนการ
สังผลิ
่ ต ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังและต้นทุนสินค้า
ล้าสมัย สมมุตวิ ่าไม่ยอมให้มสี นิ ค้าขาดสต๊อก แบบจาลอง
ทีส่ ร้างขึน้ สามารถแบ่งได้เป็ นสองกรณี คือ สินค้าคงคลัง
ไม่มมี ลู ค่าซาก และสินค้าคงคลังมีมลู ค่าซาก
กรณีท่ี 1 : สินค้าคงคลังไม่มมี ลู ค่าซาก
1.1 ต้นทุนการสังผลิ
่ ต กาหนดให้ FPC = ต้นทุนการสัง่
ผลิตในหนึ่งรอบของการเกิดสินค้าล้าสมัย
=

=

1.2 ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง
กาหนดให้ HC = ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังในหนึ่ง
รอบการเกิดสินค้าล้าสมัย

=√

กรณีท่ี 2 : สินค้าคงคลังมีมลู ค่าซาก
ในกรณี ท่ีบ ริษัท สามารถขายซากได้ห ลัง จากเกิด
สินค้าล้าสมัย บริษทั จะได้รบั เงินคืนมาบางส่วน แต่กย็ งั มี
ผลขาดทุนจากการขายสาหรับซากของสินค้าแต่ละหน่ วย
ทีข่ ายไป
กาหนดให้ เป็ นต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการขายซาก
ขาดทุนแต่ละหน่วย
ซึง่ หาได้จากต้นทุนต่อหน่วยของ
สินค้าลบมูลค่าซาก (จานวนทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการขาย
ซาก) นันคื
่ อ
= ต้นทุนต่อหน่วย – มูลค่าซาก
ในกรณีทม่ี มี ลู ค่าซากนี้ เราสามารถหาต้นทุนรวมในหนึ่ง
รอบของการล้าสมัยได้ดงั นี้
⁄
⁄
=
+
+
และจะได้

⁄

=

⁄

= =

⁄

⁄

กรณีสนิ ค้าหลากหลายชนิด (Multiple Products)
ในกรณี ท่ีบริษัท มีก ารผลิต สิน ค้าหลากหลายชนิ ด
เราสามารถนาค่า
ไปใช้ในการคานวณขนาดการสัง่
ผลิตทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สาหรับสินค้าแต่ละชนิดได้ดงั ต่อไปนี้
กาหนดให้ i = 1,2,3,….n เป็ นดัชนีแทนสินค้าชนิดที่ i
กรณีท่ี 1 : สินค้าคงคลังไม่มมี ลู ค่าซาก
=√

⁄

กาหนดให้ OC = ต้นทุนสินค้าล้าสมัยทีเ่ กิดขึน้ ในหนึ่งรอบ
ของการล้าสมัย ดังนัน้
=

ดังนี้

=√

1.3 ต้นทุนสินค้าล้าสมัย
ค่าคาดหวังของต้นทุนสินค้าล้าสมัยทีเ่ กิดขึน้ ในหนึ่ง
รอบของการล้าสมัยสามารถหาได้จากผลคูณของต้นทุน
ต่อหน่ วยของสินค้ากับค่าคาดหวังของปริมาณสินค้าคง
คลังทีถ่ อื ครอง ณ เวลาใดๆ
กาหนดให้ I(t) เป็ นตัวแปรสุ่มทีแ่ ทนระดับสินค้าคง
คลังทีถ่ อื ครอง ณ เวลาใดๆ ดังนัน้
=

⁄

⁄

โดยมีตน้ ทุนรวม

คือ

=∑ =

กรณีท่ี 2 : สินค้าคงคลังมีมลู ค่าซาก
=√

1.4 ต้นทุนรวม กาหนดให้ TC(Q) = ต้นทุนรวมในหนึ่ง
รอบของการล้าสมัย

(

)

⁄

โดยต้นทุนรวม
สามารถหาได้โดยสมการ (12)
เช่นเดียวกันกับกรณีไม่มมี ลู ค่าซาก
ดังนัน้
3. ทดสอบแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
⁄
⁄
=
+
+
ในขัน้ ตอนนี้ เ ป็ น การทดสอบแบบจ าลองโดยการ
เลือกสินค้าจากกลุ่ม A มาทาการหาขนาดการสังผลิ
่ ตที่
เนื่องจาก
เป็ น convex ฟงั ก์ชนั ่
เหมาะสมทีส่ ดุ โดยกาหนดอัตราต้นทุนการถือครองสินค้า
ดังนัน้ เราจึงสามารถหา
หรือขนาดการผลิตที่
คิดเป็ น 25% ของต้นทุนต่อหน่ วย และระยะเวลาการเกิด
เหมาะสมทีส่ ดุ ได้โดยการหาอนุพนั ธ์อนั ดับที่ 1 ของ
สินค้าล้าสมัยเฉลีย่ คงทีเ่ ท่ากับ 2 ปี ต้นทุนการสังผลิ
่ ตคงที่
และกาหนดให้เท่ากับศุนย์ จะได้ ดังนี้
=

+

+

1001

1002
เท่ากับ 725 บาท โดยมีผลลัพธ์ดงั แสดงในตารางที่ 1และ
ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงขนาดการผลิตทีเ่ หมาสะมและต้นทุนรวม
กรณีสนิ ค้าคงคลังไม่มมี ลู ค่าซาก
งาน

ชิ้ นส่วน
เลขที่

D

Q

Q*

E(TC)
บาท

E(TC*)
บาท

ลดลง

1

60056487

1885

943

176

182,682

79,052

57%

2

60056480

1436

718

199

130,175

74,736

43%

3

60053122

1300

650

199

115,881

69,818

40%

4

60053058

1600

800

262

125,231

80,532

36%

5

60031617

131

131

47

264,403

179,361

32%

ตารางที่ 3 แสดงต้นทุนรวมของชิน้ ส่วนเลขที่60056487
เมื่อเปลีย่ นแปลงค่าคงที่ กรณีไม่มมี ลู ค่าซาก
อัตราการ
เปลีย่ นแปลง
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
10%
20%
30%
40%
50%

ตารางที่ 2 แสดงขนาดการผลิตทีเ่ หมาะสมและต้นทุนรวม
กรณีสนิ ค้าคงคลังมีมลู ค่าซาก
งาน

ชิ้ นส่วน
เลขที่

D

Q

Q*

E(TC)
บาท

E(TC*)
บาท

ลดลง

1

60056487

1885

943

180

174,882

77,259

56%

2

60056480

1436

718

203

125,605

73,281

42%

3

60053122

1300

650

203

111,981

68,500

39%

4

60053058

1600

800

267

121,607

79,203

35%

5

60031617

131

131

48

258,893

177,196

32%

จากผลทดสอบทางตัว เลขของแบบจ าลองพบว่ า
ขนาดการสังผลิ
่ ตทีเ่ หมาะสมของสินค้ากลุ่ม A ลดลงอย่าง
มากเปรีย บเทีย บกับ ขนาดการสัง่ ผลิต จริง ในป จั จุ บ ัน
ส่ง ผลให้ต้น ทุ น รวมของสิน ค้า กลุ่ ม A ลดลงอย่ า งมี
นัยสาคัญ โดยกรณีสนิ ค้าคงคลังไม่มมี ลู ค่าซาก ขนาดการ
ผลิตปจั จุบนั มีต้นทุนรวม 818,373 บาท ในขณะทีข่ นาด
การผลิต ที่เ หมาะสมจะทาให้ต้น ทุน รวมทัง้ หมดเท่ า กับ
483,498 บาท ลดต้นทุนรวมได้ 41% ส่วนในกรณีสนิ ค้า
คงคลังมีมูลค่าซาก ขนาดการผลิต ปจั จุบนั มีต้นทุนรวม
792,969 บาท ในขณะทีข่ นาดการผลิตทีเ่ หมาะสมจะทา
ให้ตน้ ทุนรวมทัง้ หมดเท่ากับ 475,440 บาท คิดเป็ นต้นทุน
รวมทีล่ ดลง 40%
4. วิ เคราะห์ความไว
ในหัวข้อนี้จะทาการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity
Analysis) เพื่อดูผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงค่าคงที่ท่ี
มีต่อคาตอบของแบบจาลอง โดยค่าคงที่ท่นี ามาทาการ
วิเคราะห์ความไวได้แก่ K, h, L,C และ Cs ผลทีไ่ ด้ใน
กรณีไม่มมี ลู ค่าซากแสดงในตารางที่ 3 รูปที่ 2 ตารางที่ 4
และ รูปที่ 3 และในกรณีมมี ูลค่าซากแสดงในตารางที่ 5
รูปที่ 4 ตารางที่ 6 และรูปที่ 5

K
55,898
61,233
66,139
70,706
74,995
82,910
86,597
90,133
93,535
96,818

ต้นทุนรวมเมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงค่า E[TC*])
h
L
72,164
51,028
73,593
57,005
74,995
62,745
76,371
68,309
77,723
73,735
80,359
84,281
81,644
89,437
82,910
94,532
84,157
99,576
85,386
104,576

C
64,546
67,696
70,706
73,593
76,371
81,644
84,157
86,597
88,970
91,281

ต้นทุนรวม (บาท)
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-50% -40% -30% -20% -10% 10% 20% 30% 40% 50%

K
h
L
C

รูป ที่ 2 กราฟแสดงความสัม พัน ธ์ข องต้ น ทุ น รวมของ
ชิน้ ส่วน 60056487 เมื่อเปลีย่ นแปลงค่าคงทีต่ ่างๆ กรณี
ไม่มมี ลู ค่าซาก
ตารางที่ 4 แสดงขนาดการผลิตที่เหมาะสมของชิน้ ส่วน
เลขที6่ 0056487 เมื่อเปลีย่ นแปลงค่าคงที่ กรณีไม่มมี ูลค่า
ซาก
อัตราการ
เปลีย่ นแปลง
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
10%
20%
30%
40%
50%

ขนาดการผลิตทีเ่ หมาะสมเมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงค่า Q*
K
h
L
C
125
193
136
216
136
189
147
206
147
186
155
197
158
182
163
189
167
179
170
182
185
173
182
171
193
171
187
165
201
168
191
161
208
165
196
156
216
163
200
153

ขนาดการผลิตทีเ่ หมาะสม (ชิน้ )

250
200
150
100
50
0

K
h
L
C

-50%-40%-30%-20%-10% 10% 20% 30% 40% 50%

รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของขนาดการผลิต ที่
เหมาะสมของชิน้ ส่วน 60056487 เมื่อเปลีย่ นแปลงค่าคงที่
ต่างๆ กรณีไม่มมี ลู ค่าซาก

1002

1003
ตารางที่ 5 แสดงต้นทุนรวมของชิน้ ส่วนเลขที่60056487
เมื่อเปลีย่ นแปลงค่าคงที่ กรณีมมี ลู ค่าซาก
อัตราการ
เปลีย่ นแปลง
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
10%
20%
30%
40%
50%

K
54,631
59,845
64,640
69,103
73,295
81,030
84,634
88,089
91,415
94,623

ต้นทุนรวมเมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงค่า E[TC*])
h
L
70,196
49,636
71,664
55,511
73,103
61,163
74,515
66,648
75,899
72,004
78,596
82,432
79,910
87,537
81,203
92,586
82,476
97,587
83,729
102,547

Cs
63,451
66,443
69,305
72,054
74,702
79,735
82,135
84,468
86,738
88,949

ต้นทุนรวม (บาท)
120,000
100,000

K
h
L
Cs

80,000
60,000
40,000
20,000
0
-50% -40% -30% -20% -10% 10% 20% 30% 40% 50%

รูป ที่ 4 กราฟแสดงความสัม พัน ธ์ข องต้ น ทุ น รวมของ
ชิน้ ส่วน 60056487 เมื่อเปลีย่ นแปลงค่าคงทีต่ ่างๆ กรณีมี
มูลค่าซาก
ตารางที่ 6 แสดงขนาดการผลิตที่เหมาะสมของชิน้ ส่วน
เลขที่60056487 เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ กรณีมมี ูลค่า
ซาก
อัตราการ
เปลีย่ นแปลง
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
10%
20%
30%
40%
50%

ขนาดการผลิตทีเ่ หมาะสมเมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงค่า Q*
K
h
L
Cs
127
198
140
219
140
194
150
210
151
190
159
201
161
187
167
193
171
183
174
186
189
177
186
175
197
174
191
170
205
171
195
165
213
169
200
161
221
166
204
157

ขนาดการผลิตทีเ่ หมาะสม (ชิน้ )
250
200
150
100
50
0
-50% -40% -30% -20% -10% 10% 20% 30% 40% 50%

K
h
L

เมื่อต้นทุนการสังผลิ
่ ตคงที่(K)เพิม่ ขึน้ ขนาดการสัง่
ผลิตต่ อครัง้ (Q*)จะเพิ่มขึ้น นัน่ คือบริษัทมีแ นวโน้ มผลิต
ครัง้ ละมากๆเมื่อต้นทุนคงทีใ่ นการสังผลิ
่ ตเพิม่ สูงขึน้ เมื่อ
ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังต่อหน่ วยต่อปี (h)เพิม่ ขึน้
Q*จะลดลง นัน่ คือบริษัทมีแนวโน้มถือครองสินค้าคงคลัง
น้อยลงหากต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังมีค่าสูง เมื่อ
ระยะเวลาเฉลี่ยในการเกิดสินค้าล้าสมัย (L)เพิม่ ขึน้ Q*จะ
เพิม่ ขึน้ นัน่ คือบริษัทมีแนวโน้มสังผลิ
่ ตสินค้าครัง้ ละมาก
ขึน้ หากระยะเวลาเฉลี่ยในการเกิดสินค้าล้าสมัยยาวนาน
ขึน้ ในทางกลับกันหากระยะเวลาเฉลี่ยในการเกิดสินค้า
ล้าสมัยลดลง บริษทั จะมีแนวโน้มสังผลิ
่ ตสินค้าต่อครัง้ ด้วย
จานวนที่ลดลง เมื่อต้นทุนต่อหน่ วยของสินค้า (C)เพิม่ ขึน้
Q*จะลดลง นัน่ คือบริษัทมีแนวโน้มสังผลิ
่ ตสินค้าต่ อ ครัง้
ด้วยจานวนทีล่ ดลงหากต้นทุนต่อหน่วยสินค้าทีส่ งผลิ
ั ่ ตนัน้
มีมลู ค่าสูงขึน้ เมื่อต้นทุนต่อหน่ วยในการขายซากขาดทุน
(CS)เพิ่มขึ้น Q*จะลดลง นัน่ คือบริษัทมีแนวโน้ มสังผลิ
่ ต
สินค้าต่ อครัง้ ด้วยจานวนที่ลดลงหากต้นทุนต่ อหน่ วยใน
การขายซากขาดทุนเพิม่ สูงขึน้
5. สรุปผล
งานวิ จ ั ย นี้ ได้ ท าการพั ฒ นาแบบ จ าลองทา ง
คณิตศาสตร์เพื่อหาขนาดการสังผลิ
่ ตทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดของ
ระบบการผลิตที่ทาการผลิตสินค้าหลายชนิดภายใต้การ
เกิดการล้าสมัยอย่างฉับพลัน ผลการทดสอบแบบจาลอง
พบว่าขนาดการสังผลิ
่ ตลดลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับ นโยบายการผลิต ที่บ ริษัท ใช้อ ยู่ใ นป จั จุ บนั ส่งผลให้
ต้นทุนการดาเนินงานลดลงอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี้ผล
การวิเคราะห์ยงั ให้มุมมองอันเป็ นประโยชน์ ต่อด้านการ
บริหารบางประการ เช่น ในกรณีทต่ี ้นทุนต่อหน่ วยในการ
ขายซากขาดทุนมีค่าสูง หรือในกรณีท่รี ะยะเวลาเฉลีย่ ใน
การเกิดสินค้าล้าสมัยแต่ละครัง้ มีค่าน้อย บริษทั ไม่ควรทีจ่ ะ
สังผลิ
่ ตสินค้าครัง้ ละมากๆ เพราะจะทาให้ต้นทุนรวมมีค่า
สูงขึน้

Cs
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อลดต้นทุนกระบวนการประกอบชิ้นงานสปอยเลอร์รถยนต์โดยใช้วิศวกรรม คุณค่า
(Value engineering) มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอย่างเป็ นขัน้ ตอนสาหรับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถลดต้นทุน
ได้มากทีส่ ดุ ผลการวิจยั สามารถลดต้นทุนในส่วนผลิตภัณฑ์จาก1,116 บาทต่อชิน้ ลดลงมาเป็ น 1,090 บาทชิน้ คิด
เป็ น 2.33% ซึง่ ยังต่ ากว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ท่ี 3 % แต่ผลจากการลดต้นทุนตัวผลิตภัณฑ์ส่งผลให้เวลาทีใ่ ช้ในการ
ประกอบสปอยเลอร์ลดลงและค่าพัสดุคงคลังเนื่องจากไม่ต้องพึง่ ชิน้ ส่วนจากต่างประเทศ โดยเวลาในการประกอบ
สามารถลดลงได้ 28.94 วินาที ทาให้ลดต้นทุนการประกอบชิ้นงานลงได้อกี 2.31 บาทต่อชิ้น รวมเป็ น 2.53%
ขณะทีส่ ามารถลดค่าใช้จ่ายรวมของพัสดุคงจากเดิม 26,420.50 บาทต่อปี ลดลงมาเป็ น 1,909.24 บาทต่อปี คิด
เป็ น 92.77% หรือลดลง 0.76 บาทต่อชิน้ ผลสรุปการวิจยั สามารถลดต้นทุนกระบวนการประกอบชิน้ งานสปอย
เลอร์ทงั ้ หมด 29.06 บาทต่อชิน้ หรือคิดเป็ นต้นทุนทีล่ ดลง 2.6% แม้ยงั ต่ากว่าค่าเป้าหมายแต่ผวู้ ่าจ้างอนุ โลมในผล
ทีไ่ ด้
คาหลัก การลดต้นทุน, วิศวกรรมคุณค่า, การศึกษางาน, สินค้าคงคลัง, กระบวนการลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์
Abstract
The objective of this research is to reduce cost in an assembly process of the car spoiler using value
engineering (VE) concept applied in the product design stage. Application with the VE, the product cost
was reduced from 1,116 baht per piece to 1,090 baht per piece, or 2.33% reduction, which is lower than
the target cost at 3%. The product cost reduction further affected the reduction in spoiler assembly time
and inventory cost due to unnecessary import parts from oversea. The spoiler assembly time was
reduced to 28.94 seconds resulting in the reduction of the assembly cost by 2.31 baht per piece, or
2.53% cost reduction. This research also reduced inventory cost from 26,420.50 baht per year to
1,909.24 baht per year, which was 92.77% cost reduction, or 0.76 baht per piece for product cost
reduction. Overall, this research reduced the cost of car spoiler assembly process by 29.06 baht per
piece, or 2.6% cost reduction. Although the cost reduction did not meet the target, the company satisfied
with this result.
Keywords: Cost Reduction, Value Engineering, Time Study, Inventory, Analysis Hierarchy Process
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1. บทนา
เนื่องจากอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ในปจั จุบนั มี
การแข่ง ขัน กัน มากตามกลไกของตลาดเพื่อ รองรับ กับ
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และคู่ แ ข่ ง ขั น ที่ มี ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะคู่แข่งจากต่างประเทศ การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตเพื่อลดต้นทุนเป็ นสิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการตระหนักยิง่
[1] การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในขณะเดียวกันต้อง
เพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตทัง้ ๆ ทีค่ ่าแรงงานการ
ผลิตมีแนวโน้มทีส่ ูงขึน้ จึงเป็ นภาระทีผ่ ู้บริหารต้องคิดหา
กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการเพิม่ ผลผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขัน
กับต่างประเทศได้ และต้องมีการปรับกลไกลการบริหาร
จัดการให้บรรลุเป้าหมายการเพิม่ ผลผลิตด้วย[2] บริษัท
กรณีศกึ ษาดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์
เนื่องจากทางผู้ประกอบรถยนต์ต้องการให้ผู้ส่งมอบลด
ราคาสินค้าของการประกอบสปอยเลอร์ลง 3% บริษัท
กรณีศกึ ษาได้พจิ ารณาประยุกต์วศิ วกรรมคุณค่าเพื่อการ
นี้เพราะสามารถประยุกต์ได้ตงั ้ แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์
กระบวนการผลิตและวิธกี ารโดยไม่ลดคุณภาพ [3]
2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
1.ศึกษาการลดต้นทุนกระบวนการประกอบชิน้ งาน
สปอยเลอร์โดยใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่า
2.ลดต้นทุนการประกอบชิน้ งานสปอยเลอร์ 3%
3.การดาเนิ นการ
3.1 การเลือกโครงการ (General phase)
โดยการพิจารณาจากปริมาณคาสังซื
่ อ้ สินค้าสูงซึง่ เหมาะที่
จะนามาวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกาไร เนื่องจากมี
ผลิตภัณฑ์ทป่ี ระกอบลักษณะเดียวกัน 2 โมเดล คือ X02A
และ X02B จากข้อมูลตัง้ แต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 ดังตารางที่ 1 พบว่าโมเดล X02B มีคาสังซื
่ อ้
มากกว่าโมเดล X02A ดังนัน้ จึงเลือกสปอยเลอร์โมเดล
X02B มาศึก ษาเพื่อ ลดต้น ทุน กระบวนการประกอบ
ชิน้ งานสปอยเลอร์ดว้ ยหลักการวิศวกรรมคุณค่า
3.2 รวบรวมข้อมูล (Information phase)
รวบรวมส่วนประกอบต้นทุนสาหรับการผลิตชิน้ งานสปอย
เลอร์โมเดล X02B ต่อชิน้ ดังตารางที่ 2

ตารางที1่ ความต้องการของลูกค้าตัง้ แต่ มค.-พค. 2557
โมเดล

Jan

Feb

Mar

Apr

May

รวม(ชิน้ )

XO2B

2,247 1,788 4,871 1,912

2,571

13,389

X02A

1,496 1,503

1,614

6,251

618

1,020

ตารางที่ 2 ต้นทุนการผลิตชิน้ งานสปอยเลอร์โมเดล X02B ต่อชิน้
รายการ
ราคา(บาท)
1. ค่าชิน้ ส่วนประกอบ
866.91
2. ค่าโสหุย้ การผลิต+ค่าแรงงาน
249.09
3. ต้นทุนรวม
1,116

3.3 ชิ้ นส่วนประกอบและต้นทุนของชิ้ นส่วน
ชิน้ ส่วนประกอบสปอยเลอร์ประกอบด้วยรายการและ
ต้นทุนชิน้ ส่วนประกอบดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รายการและต้นทุนชิน้ ส่วนประกอบ
จานวน
ราย ชิน้ ส่วน
ต้นทุน/
การ
ชิน้ (บาท)
2
1 Nut(M6)
0.95
3
2 Insert Clip
8.10
2
3 Tape Spoiler A
6.10
2
4 Tape Spoiler B
5.25
2
5 Tape Spoiler C
1.50
2
6 Tape Spoiler D
1.10
2
7 Tamp Lamp A
0.80
1
8 Pick Seal A
1.12
6
9 Pick Seal B
0.44
2
10 Packing
0.33
2
11 Protector Spoiler C
0.33
1
12 Felt
1.90
2
13 Bolt(M6)
10.52
2
14 Screw Tapping
0.60
2
15 Bracket
5.57
1
16 Lamp Assy HMSL
0
1
17 Lamp Cover
23.75
18 Air Spoiler Assy RR
1
747.10
รวม

ต้นทุนรวม
(บาท)
1.9
24.3
12.2
10.5
3
2.2
1.6
1.12
2.64
0.66
0.66
1.90
21.04
1.2
11.14
0
23.75
747.10
866.91

3.4วิ เคราะห์ที่ของชิ้ นส่วน
จากนัน้ จึงทาการวิเคราะห์หน้าทีข่ องชิ้นส่วนต่างๆ
ดังตารางที่ 4 แล้วเปรียบเทียบหาน้ าหนักความสาคัญ
ของหน้าที่ โดยจะใช้ตวั อักษรแทนหน้าทีห่ ลัก ดังตารางที่
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5 จากนัน้ ให้น้าหนักกับหน้าทีห่ ลักด้วยการเปรียบเทียบที
ละคู่ (Pairwise Comparison)[4] แล้วจัดเรียงลาดับ
คะแนนจากมากไปน้อยดังตารางที่ 6 จากนัน้ คานวณค่า
Value ดังตารางที่ 7 เพื่อวิเคราะห์น้ าหนักของฟงั ก์ชนั
(F) และค่า Value พบว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน และเห็นว่าควรปรับปรุงน้ าหนักของฟงั ก์ชนั ที่มี
ค่ า ตัง้ แต่ 15 ขึ้น ไปเนื่ อ งจากเป็ น หน้ า ที่ห ลัก ของ
ผลิตภัณฑ์ และมีสดั ส่วนของต้นทุนสูงแม้ว่าค่า Value จะ
เหมาะสม แล้วจัดกลุ่มความสาคัญของชิน้ ส่วนต่างๆ ดัง
ตารางที่ 8
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์หน้าทีข่ องชิน้ ส่วน
ชิน้ ส่วน
PICK SEAL B

PACKING
PROTECTOR
SPOILER C

หน้าที่
กริยา
ช่วยเชือ่ ม
ทาให้
สะดวก
ช่วย

ช่วย

ต่อกัน

ประกอบ

ชิน้ ส่วน
แสง
สว่าง
สัญญาณ
การ
กระแทก
ความ
สวยงาม
ความ
สวยงาม

ป้องกัน

BOLT (M6)

ช่วยยึด
ช่วย
คลาย
ช่วย

BRACKET
LAMP ASSYHMSL

ช่วย

ให้
เกิด

LAMP COVER

ป้องกัน
ก่อให้เกิด

AIR SPOILER
ASSY RR

ดึง

ช่วย

ป้องกัน

ก่อให้เกิด

จาแนกหน้าที่
หลัก รอง

หมาย
เหตุ

√

ประสาน

รัด
การ
กระแทก
การ
กระแทก
ตาแหน่ง
การยึด
เกาะ
การ
ประกอบ
ต่อกัน
การยึด
เกาะ
ต่อกัน

FELT

SCREWTAPPING

นาม

√
√
√
√
√
√
√

No.
1

อักษร
A

หน้าที่
ให้ตาแหน่ง

No.
9

อักษร
I

2

B

ช่วยประคอง

10

J

3
4
5

C
D
E

11
12
13

K
L
M

6

F

14

N

7

G

ช่วยยึดตาแหน่ง
ช่วยต่อกัน
ช่วยการยึดเกาะ
ป้องกันการ
กระแทก
ต้านทานแรงดึง

15

O

8

H

ช่วยเชือ่ มประสาน

ตารางที่ 6 การเรียงน้าหนักหน้าทีห่ ลักจากมากไปน้อย
No. อักษร
หน้าที่
น้าหนัก
1
C
ช่วยยึดตาแหน่ง
21
2
D
ช่วยต่อกัน
20
3
G
ช่วยการยึดเกาะ
19
4
F
ต้านทานแรงดึง
17
5
E
ป้องกันการกระแทก
15
6
A
ให้ตาแหน่ง
8
7
B
ช่วยประคอง
7
8
J
คลายการประกอบ
4
9
I
ทาให้สะดวกดึง
2
10
H
ช่วยเชือ่ มประสาน
1
11
O
ช่วยรัด
0

อักษร

√
√
√
√

ลูกค้า
กาหนด

ลูกค้า
supply

√
√

หน้าที่
ทาให้สะดวกดึง
คลายการ
ประกอบ
ประกอบชิน้ ส่วน
ให้แสงสว่าง
เกิดสัญญาณ
ก่อให้เกิดความ
สวยงาม
ช่วยรัด

ตารางที่ 7 การประเมินสัดส่วนหน้าที่ ต้นทุนและคุณค่า

√
√

ลูกค้า
กาหนด

√
√

ตารางที่ 5 การใช้ตวั อักษรแทนหน้าทีห่ ลัก

ลูกค้า
กาหนด

C
D
E
G
F
A
B
J
I
H
O
รวม
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น้าหนัก

%น้าหนัก
ฟงั ก์ชนั ่ (F)

ต้นทุน
(บาท)

%ต้นทุน
(C)

Value
V= F/C

21
20
19
17
15
8
7
4
2
1
0
114.00

0.18
0.18
0.17
0.15
0.13
0.07
0.06
0.04
0.02
0.01
0.00
1.00

13.36
13.96
23.78
9.82
12.38
8.73
8.73
5.26
1.88
1.88
0.66
100.44

0.13
0.14
0.24
0.10
0.12
0.09
0.09
0.05
0.02
0.02
0.01
1.00

1.38
1.26
0.70
1.53
1.07
0.81
0.71
0.67
0.94
0.47
0.00
9.53
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ตารางที่ 8 การจัดกลุ่มชิน้ ส่วนทีจ่ ะปรับปรุง
อักษร

หน้าที่

ชิน้ ส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง

น้าหนัก
ฟงั ก์ชนั ่
รวม (F)

C

ช่วยยึด
ตาแหน่ง

Insert Clip/ Bolt

21

0.23

D

ช่วยต่อกัน

20

0.22

19

0.21

17

0.18

15

0.16

92

1.00

E
G
F

ช่วยการ
ยึดเกาะ
ต้านทาน
แรงดึง
ป้องกัน
การ
กระแทก

Insert Clip/ Bolt/
Screw
Insert Clip/ Bolt/
Screw
Tape A, B, C, D/
Tape Lamp A
Tape A, B, C, D/
Tape Lamp A/
Protector/ Felt
รวม

%น้าหนัก
ฟงั ก์ชนั ่
รวม

3.5 สร้างสรรค์ความคิ ด (Creation phase)
การสร้างสรรค์ความคิดหลังจากทีไ่ ด้วเิ คราะห์หน้าที่
หลัก ของชิ้น ส่ ว นต่ า ง ๆ แล้ว ดัง รู ป ที่ 1 เพื่อ พิจ ารณา
ปรับปรุงดังต่อไปนี้
วัสดุเดิม

วัสดุทน่ี ามาใช้แทน

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบลาดับความสาคัญของเกณฑ์
ปัจจัย
A
B
C
A
1
9
7
B
1/ 9
1
1/ 3
C
1/ 7
3
1
ผลรวม
1.25
13.00
8.78

1 Bolt (M6) black zinc

1 Bolt (M6) white zinc

Screw-tapping (M5,L=10)

2 Screw-tapping (M5,L=8)

3 Tape spoiler A ( t=1.6
W=8.0 L=517)

3 Tape spoiler B (t=1.6 W=8.0 L=465)

4 Tape spoiler B (t=1.6
W=8.0 L=465)

5 Protector ( t=2.0 W=30
L=30 )
6 Felt (t=0.9 W=23
L=125)

ทางเทคนิ ค(ข้อ กาหนดที่ไ ม่สามารถแก้ไ ขได้) จึง เสนอ
รูปแบบการสร้างสรรค์ 3 แบบ คือ
แบบที่ 1 เปลีย่ น Bolt (m6)black zinc ทีน่ าเข้าจากต่าง
ประเทศเป็ น Bolt(m6)white zinc ทีผ่ ลิตภายในประเทศ
แบบที่ 2 เปลีย่ นจาก Tape spoiler A
(t=1.6 W=8.0 L=517 mm.) 2 ชิน้ มาเป็ น Tape spoiler
B (t=1.6 W=8.0 L=465 mm.) 1 ชิน้
แบบที่ 3 รวมแนวคิดที่ 1และ 2 ทาให้มตี น้ ทุนใหม่ของทัง้
3 แบบเท่ า กับ 847.87 บาท 859.96 บาทและ 840.92
ตามลาดับต่อจาก นัน้ ทาการประเมินผลแนวความคิดของ
ผลิต ภัณ ฑ์โ ดยใช้ AHP ซึ่ง ป จั จัย ที่ใ ช้ใ นการพิจ ารณา
ตัดสินใจ คือ ต้น ทุน (A) ความแข็งแรง(B) และความ
เหมาะสมของการใช้ง าน(C) โดยพิจ ารณาจากความ
ต้องการของลูกค้าและหน้ าที่ข องการใช้งาน ส่วนการ
เปรียบเทียบความสาคัญของปจั จัยใช้ระดับความสาคัญ
1- 9 โดย 9 หมายถึงสาคัญทีส่ ดุ ได้ผล ดังตารางที่ 9

4 Tape spoiler C (t=1.6 W=8.0
L=115)
5 Tape spoiler D (t=1.6 W=8.0 L=80)
6 Tape lamp A (t=1.6 W=8.0 L=45)
7 Tape spoiler C ( t=1.6 W=8.0
L=115)
8 Tape spoiler D (t=1.6 W=8.0 L=80)
9 Tape lamp A (t=1.6 W=8.0 L=45)
10 Tape lamp A (t=1.6 W=8.0 L=45)

จากนัน้ คานวณหาค่า Eigen value ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ค่า Eigen value
ปัจจัย

A

B

C

A
B
C
รวม

0.80
0.09
0.11
1.00

0.69
0.08
0.23
1.00

0.80
0.09
0.11
1.00

รวม
(Ki)
2.29
0.25
0.46
3.00

Eigen value
(Ri)
0.76
0.08
0.15
1.00

หลังจาการคานวณหาค่า Eigen Value จะเห็นได้ว่าค่า
น้ า หนัก ของต้น ทุ น มีค วามสาคัญ ที่สุด และสามารถ
คานวณหาค่า Substitution factor selection index
(SFSI ) ด้วยสมการ SFSI = 0.76A+0.08B+0.15C

11 Tape spoiler C ( t=1.6 W=8.0
L=115)

รูปที่ 1 แนวคิดสร้างสรรค์

พบว่ามีเพียง สอง Function คือ Function ช่วยยึด
ตาแหน่ ง และFunction ช่วยการยึดเกาะทีไ่ ม่ตดิ เงื่อนไข
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โดยทีมงานวิศวกรรมจะให้คะแนนแก่ปจั จัยที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ หมดของแต่ ล ะทางเลือ กตามตารางแปลงค่ า ของ
Raymond,2001[7]
ด้วยเกณฑ์ดงั นี้
ระดับความสาคัญมากทีส่ ดุ เท่ากับ
1.000
ระดับความสาคัญปานกลางเท่ากับ
0.667
ระดับความสาคัญน้อยเท่ากับ
0.333
ไม่มรี ะดับความสาคัญเท่ากับ
0.000
ซึง่ ทาให้ได้ผลสรุปค่า SFSI ดังตารางที่ 11
ของ Substitution factor selection index ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 สรุปค่าSubstitution factor selection index ทัง้ 3
แบบ
Design
C
SFSI
A
B
ลาดับ
0.76
0.08
0.15
1
1
0.667 0.667 0.667 0.668
2
2
0.333 0.667 0.333 0.362
3

3

1.00

0.667

0.667

รูปที่ 2 ผลการผ่านข้อกาหนด JIZ Z-2371

0.922

จากตารางที่ 11 แบบที่ 3 เป็ น แบบที่ดีท่สี ุ ด จึงตรวจสอบความ
สอดคล้องของข้อมูล (Consistency ratio)[4] ดังสมการ ดังนี้

n ki

 = i=1 ri = 9 = 3
n
3

CI =

 - n = 3-3 = 0
n -1

3 -1

CR =

CI
=0
RI

การทดสอบผ่านตามข้อกาหนดโดยอ้างอิงผลการทดสอบ
ในรูปที่ 2

(1)

(2)

(3)

จากการตรวจสอบ Consistency ratio ≤ 0 มีความ
สอดคล้องกันจึงสามารถสรุปได้ว่าแนวความคิดแบบที่ 3
สามารถใช้เกณฑ์เกีย่ วกับต้นทุนได้
3.6 ขัน้ ทดสอบและพิสูจน์ (Investigation phase)
ในการนาเสนอการเปลี่ยนแปลง Bolt (M6) black
zinc ทีน่ าเข้าจากต่างประเทศเปลีย่ นมาใช้ Bolt (M6)
white zinc ทีผ่ ลิตภายในประเทศจากผลการทดสอบตาม
ข้อกาหนด JIZ Z-2371 ของลูกค้าทัง้ หมด 6 หัวข้อ ผล

ส่วนชิน้ ส่วนTape spoiler A (t=1.6 W=8.0 L=517) เป็ น
Tape spoiler B (t=1.6 W=8.0 L=465) มีการนาชิน้ งาน
ตรวจสอบ Checking fixer (C/ F) ผลการตรวจสอบไม่
พบปญั หาช่องว่างระหว่างชิน้ งาน Checking fixer (C/ F)
เป็ นอันสรุปว่าแบบที่ 3 สามารถทดแทนรูปแบบเดิมได้
ผลการปรับปรุงทาให้ตน้ ทุนลดลงได้ 25.99บาท ซึง่ ยังต่า
กว่าค่าเป้าหมายอยู่ 7.49 บาทดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12เปรียบเทียบต้นทุนระหว่างแบบเดิมและแบบที่ 3
รายการ
ต้นทุนชิน้ งาน
ต้นทุนชิน้ งาน
แบบเดิม (บาท) แบบเดิม (บาท)
1. ค่าชิน้ ส่วนประกอบ
866.91
840.92
2. ค่าโสหุย้ การผลิต+
249.09
249.09
ค่าแรงงาน
3. ต้นทุนรวม
1,116
1,090.01
4. ผลต่าง
25.99
้
5. เปาหมายลดลง 3%
33.48

จากการทดแทนกระบวนการประกอบรูป แบบเดิม ด้ว ย
ชิ้นส่วนในแบบที่ 3 นอกจากสามารถลดต้น ทุน ในส่ว น
ของค่าวัสดุแล้วยังสามารถลดต้นทุนในส่วนค่าแรงจาก
เทปสปอยเลอร์ของแบบที่ 3 สัน้ กว่าแบบเดิมทาให้เวลา
ติดตัง้ ทาได้คล่องตัวกว่าเดิม(การควบคุมระดับของเทป
ง่ า ยกว่ า เดิ ม )ส่ ง ผลให้ เ วลามาตรฐานลดลงจากเดิ ม
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307.24 วินาที ลงมาอยู่ท่ี 278.30 วินาที (ค่าแรงต่อวัน
เท่ากับ 300 บาท) ทาให้สามารถลดต้นทุนลงได้อกี 2.31
บาท/ชิ้ น และค่ า พั ส ดุ ค งคลั ง ที่ ล ดลงจากการสัง่ ซื้ อ
ภายในประเทศ ส่งผลให้ตน้ ทุนพัสดุคงคลังทัง้ ปี ลดลงจาก
26,420.50 บาทเหลือ 1909.24 บาท ลดลง 24ม511ใ26
บาทดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบค่าพัสดุคงคลังแบบเดิมและแบบใหม่
รายการ
1. ปริมาณการสังซื
่ อ้ ทีป่ ระหยัด
รายจ่ายทีส่ ดุ (ชิน้ )
2. จานวนครัง้ ในการสังซื
่ อ้ (ครัง้ )
3. ค่าใช้จา่ ยในการสังซื
่ อ้ (บาท)
4. ค่าใช้จา่ ยในการเก็บรักษา (บาท)
5. ค่าใช้จา่ ยรวม (บาท)
6. ผลต่าง (บาท)

แบบเดิ ม

แบบใหม่

5,000

3,471

6
120.50
26,300.00
26,420.50
-

9
173.57
1,735.67
1,909.24
24,511.26

เมื่อปริมาณความต้องการ Bolt (M 6) ของทุกรุ่นต่อปี
เท่ากับ 32,134 ชิ้นแล้ว ทาให้สามารถลดต้นทุนค่าพัสดุ
คงคลังลงได้อกี 24,511.26/ 32,134 =0.76 ต่อชิน้ ส่งผล
ให้สามารถลดต้นทุนได้ทงั ้ หมดเท่ากับ 29.06 บาทต่อชิน้
คิดเป็ น 2.6% และได้รบั การยอมรับของบริษัททีว่ ่าจ้าง
แม้ว่ายังไม่ได้ตามเป้าหมายสูงสุดคือ 3% ก็ตาม

มหาวิทยาลัย,2555
[3] อัมพิกา ไกรฤทธิ,์ วิศวกรรมคุณค่า, กรุงเทพฯ: ศูนย์
หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
[4] เลิศชัย ระตะนะอาพร, การบริหารวิศวกรรมคุณค่า ,
สานัพมิ พ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550
[5] เถลิง พลเจริญ,สุรเชษฐ์ บางเมืองม การลดต้นทุน
โดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า. กรณีศกึ ษา เครื่องทา
น้าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์,วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธนบุร.ี 2555
[6] นฤมล กูลศิรศิ รีตระกูล ,สมโภชน์ กูลศิรศิ รีตระกูล.
การจัดการทรัพยากรโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า.
กรณีศกึ ษาเครื่องกลันน
่ ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาตาก วิทยานิพนธ์วศิ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา.2554
[7] Raymond, H.L. Using Analytic Hierarchy Process
Method to Prioritize Human Resource in Substitution
Problem, Griffith ,America, 2001

4.สรุปผลการวิ จยั
จากการประยุกต์ใช้วศิ วกรรมคุณค่าทีม่ ุ่งทดแทนชิน้ ส่วน
2 อย่างคือ Bolt(M6) black zinc ทีน่ าเข้าจากต่างประเทศ
เปลีย่ นมาใช้ Bolt (M6) white zinc ทีผ่ ลิตภายในประเทศ
และ Tape spoiler A (t=1.6 W=8.0 L=517) เป็ น Tape
spoiler B (t=1.6 W=8.0 L=465) ส่งผลให้สามารถลดค่า
วัสดุได้ 25.99 บาท/ชิ้น ค่าแรงได้ 2.31บาท/ชิ้น และค่า
พัสดุคงคลังต่อชิน้ ได้ 0.76 บาท/ชิน้ รวมทัง้ หมดเท่ากับ
29.06บาท/ชิ้นคิดเป็ นเปอร์เซนต์เท่ากับ 2.60% เป็ นไป
ตามเป้าหมายแม้ยงั ต่ากว่าค่าเป้าหมายสูงสุดที่ 3%
เอกสารอ้างอิ ง
[1] ธีรวัฒน์ สมสิรกิ าญจนคุณ, อานาจเจริญ อินทดก การ
เพิม่ ผลผลิตด้วยเทคนิคการซ่อมบารุงเครื่องจักร,
การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจาปี 2557
[2] วันชัย ริจริ วนิช. ,การศึกษาการทางาน: หลักการและ
กรณี ศึ ก ษา,กรุ ง เทพฯ: โรงพิ ม พ์ แ ห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และนาเสนอแนวทางในการลดต้นทุน โดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
ในอุตสาหกรรมผลิตน้ าดื่มบรรจุขวด ที่ครอบคลุมกิจกรรมการผลิต ไปจนกระบวนการส่งมอบสินค้า เนื่องจาก
ข้อมูลในปจั จุบนั พบว่า ค่าใช้จ่ายการผลิตเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของต้นทุนทัง้ หมดขององค์กร โดยพบว่ามี
อัตราส่วนอยู่ทร่ี อ้ ยละ 26.07 ซึง่ ต้นทุนในส่วนนี้สามารถนามาวิเคราะห์ และทาการจัดสรรอย่างถูกต้อง เพื่อให้การ
วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนสามารถสะท้อนถึงต้นทุนทีแ่ ท้จริง ของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ ในงานวิจยั นี้ได้นาระบบต้นทุน
ฐานกิจกรรมเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และจัดสรรต้นทุน โดยขัน้ ตอนประกอบด้วยการวิเคราะห์ผงั กระบวนการ
ทางธุรกิจ เพื่อศึกษากิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง วิเคราะห์ตวั ผลักดันต้นทุนทีเ่ หมาะสม การกระจายต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสูก่ จิ กรรมต่างๆ และการคานวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละกิจกรรม
ผลจากการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งกิจกรรมทัง้ หมดของบริษทั ออกเป็ น 7 กิจกรรมหลัก และ 30 กิจกรรมย่อย ซึง่
จากการคานวณต้นทุนตามฐานกิจกรรมนัน้ ผลทีไ่ ด้สามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมทีม่ ตี ้นทุนสูงทีส่ ุด คือ กระบวนการ
ส่งมอบสินค้า โดยมีสดั ส่วนถึงร้อยละ 40.66 ของต้นทุนทัง้ หมด ดังนัน้ จากผลการวิเคราะห์ต้นทุน ผูว้ จิ ยั จึงได้
นาเสนอแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการส่งมอบสินค้า โดยการนาเสนอแนวทางการวางแผนการจัดส่ง
สินค้าและปรับปรุงเส้นทางขนส่งสินค้า โดยนาวิธกี ารส่งมอบสินค้าแบบระบบรถส่งนม (Milk Run) เข้ามาใช้ จาก
การวิเคราะห์ผลการปรับปรุงตามแนวทางดังกล่าว คาดว่าจะสามารถลดระยะทางในการส่งมอบสินค้าลงได้รอ้ ยละ
63.15 ต่ อปี และจะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการส่งมอบสินค้าลงได้ ประมาณ 92,405.28 บาท ต่ อปี
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังได้นาเสนอแนวทางในการปรับปรุงทีเ่ ป็ นไปได้อ่นื ๆ เพื่อลดต้นทุนให้กบั องค์กรอีกด้วย
คาหลัก ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม, การลดต้นทุน, อุตสาหกรรมผลิตน้าดื่ม
Abstract
This research study aimed to analyze and recommend ways to reduce costs using. Activity-Based
Costing System in the Bottled Drinking Water Industry. The research covered the activities from those
related to the production process to delivery process. As the current data showed that one of the major
component in the cost structure is the factory overhead cost was is 26.07%, so this cost should be
analyzed and allocated with more accuracy ratio in order to reflect the actual costs for each product.
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This research led Activity-Based Costing system to assist in the analysis and cost allocation.
The business process flow, company's activities, and the appropriate cost driver were analyzed and
the overhead costs are distributed to each activities. Then the unit cost of each activities was calculated.
The result was found that the company’s activities can be divided into 7 main activity with the 30
subsidiaries of Activity-Based Costing activity. The results can be summarized as that the highest cost
activity was the delivery process cost, representing 40.66% of the total cost. As a results, we have
proposed the approach to reduce this cost by improving transportation routes. The method of delivery of
the vehicle delivering milk (Milk Run) was used to improve the results. With such an approach,
we expected to reduce the distance to deliver the goods by approximately 63.15% per year, and it can
reduce the cost of delivering goods with an estimated 92,405.28 baht per year. In addition, the possible
improvements are also proposed in such the way that the company can reduce its cost.
Keywords: Activity - Based Costing, Cost Reduction, Drinking Water Industry
1. บทนา
ในปจั จุบนั ในแต่ ละองค์กร ให้ความสาคัญกับเรื่อง
ต้นทุนการผลิตเป็ นอย่างมาก เนื่องจากต้นทุนเป็ นสิง่ สาคัญ
ที่จะช่วยแสดงผลการดาเนินการหรือประสิทธิภาพของ
องค์กรได้ หากข้อมูลต้นทุนมีรายละเอียดชัดเจนและถูกต้อง
จะสามารถช่วยให้ผบู้ ริหารนามาเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์
หรือตัด สิน ใจทางด้า นต่ า งๆ ให้มีประสิท ธิภ าพมากขึ้น
จึงนาระบบต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ในการคานวณต้นทุน
เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนทีแ่ ท้จริงที่เกิดขึน้ ในกระบวนการ
ผลิตและการส่งมอบสินค้า เพื่อทาให้ทราบถึงสาเหตุทเ่ี กิด
ต้นทุนที่แท้จริง และนามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถ
ใช้ตน้ ทุนให้เกิดประโยชน์สงู สุด
บริษัทในกรณีศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ จดทะเบียนการค้า
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้าบริโภคในภาชนะบรรจุ
ที่ปิ ด สนิท ตรา “เบสท์” ซึ่ง ทางบริษัทน าเทคโนโลยี
เครื่องมือ เครื่องจักร และระบบการผลิตน้าดื่มทีม่ คี ุณภาพ
และมาตรฐาน โดยผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทนัน้ ได้ผ่าน
การรับ รองมาตรฐานจากทางสานัก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)
ในปจั จุบนั สินค้าที่ผลิตภายใต้การดาเนินการของ
บริษทั ฯ ได้แก่
1.1 ขวดชนิดพลาสติกใส ขนาด 600 มิลลิลติ ร
1.2 ขวดชนิ ด พลาสติก ใส ขนาด 600 มิล ลิลิต ร
(แบบบาง)
1.3 ขวดชนิดพลาสติกใส ขนาด 1500 มิลลิลติ ร

จากการวิจยั ข้อมูลในอดีตของบริษัทกรณีศึกษานัน้
พบปญั หาจากการคานวณต้นทุน โดยทางบริษทั ไม่ทราบ
ต้นทุนที่แท้จริงในระบบการผลิต และการส่งมอบสินค้า
จนถึงกระทังสิ
่ นค้ามือลูกค้า (Cost To Serve) จึงไม่
สามารถวิเคราะห์ความถูกต้องและแม่นยาของราคาขาย
สินค้าในป จั จุบนั และสินค้า ใหม่ในอนาคต ซึ่งส่งผลต่ อ
การขาดความถูกต้องของข้อมูลในอดีต เพื่อนามาวิเคราะห์
ทิศทาง และปรับปรุงกระบวนการผลิต และการส่งมอบ
สินค้าในปจั จุบนั และอนาคต
2. แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต
และการส่ ง มอบสิน ค้า โดยใช้ร ะบบแนวคิด ตามระบบ
การคานวณต้นทุนฐานกิจกรรม ซึง่ เป็ นระบบแนวคิดของ
ระบบการบริห ารต้ น ทุ น แบบใหม่ ซึ่ง มีจุ ด มุ่ ง หมายให้
ผูบ้ ริหารหันมาให้ความสนใจกับการบริหารกิจกรรม และ
ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนัน้ จึงมีการบริหารโดยแบ่งออกเป็ น
กิจกรรมต่างๆ และถือว่ากิจกรรมเป็ นสิง่ ทีท่ าให้เกิดต้นทุน
ส่ว นผลิต ภัณฑ์นัน้ เป็ น สิง่ ที่ใ ช้กิจกรรมต่ างๆ อีก ทีห นึ่ ง
กิจ กรรมคือ การกระท าที่เปลี่ย นทรัพยากรของกิจการ
ออกมาเป็ น ผลผลิต ได้ ดัง นัน้ การบัญ ชีต้ น ทุ น กิจ กรรม
นอกจากเน้นการระบุกจิ กรรมของกิจการแล้ว ยังพยายาม
ระบุ ต้ น ทุ น ของกิจ กรรม เพื่อ ใช้ใ นการค านวณต้ น ทุ น
ผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน ซึง่ ในการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม
มักนิยมอย่างแพร่หลาย จึงนามาใช้กนั อย่างแพร่หลาย
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จากการศึกษางานวิจยั ในอดีตพบว่า ระบบต้นทุนได้
ถู ก น ามาใช้ก ัน อย่ า งกว้า งขวาง อาทิเ ช่ น มีก ารศึก ษา
วิธกี ารจัดสรรค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตเป็ นแบบต้นทุน
ตามกิจกรรม [1] ได้ศกึ ษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
พบว่า การปนั ส่วนต้นทุนทางอ้อมไม่เหมาะสม ซึ่งควร
ปรับปรุงซึง่ เมื่อได้ทาการปรับปรุงแล้ว ทาให้บางผลิตภัณฑ์
มี ก าไรขัน้ ต้ น ลดลง บางผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ข าดทุ น ขัน้ ต้ น
ก่อนการหักต้นทุนรวม นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมทีเ่ พิม่ มูลค่า
โดยคิดเป็ น 39.34% ของกิจกรรมทัง้ หมด และกิจกรรม
ที่ไ ม่ เ พิ่ม มูล ค่ า 60.66% ของกิจ กรรมทัง้ หมด และ
พบว่ า ต้น ทุ น ที่ไ ม่ ไ ด้น ามาค านวณ เช่ น ค่ า เสื่อ มราคา
ค่าเบี้ยประกัน ค่าบารุงรักษา ค่าเช่าอาคาร ซึ่งเสนอให้
นามาคานวณด้วย เพื่อเป็ นข้อกาหนดในการตัง้ ราคาขาย
หรือเพื่อนามาบริหารต่อไป
นอกจากนี้ยงั มีการทาวิจยั การศึกษาต้นทุนการผลิต
ในแผนกการฉี ดอะลูมิเนี ย มโดยใช้ต้นทุ น ฐานกิจ กรรม
โดยวิเคราะห์ต้นทุนค่าโสหุย้ และคานวณต้นทุนค่าโสหุ้ย
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทีค่ านวณได้ระหว่างวิธคี ดิ แบบเดิม และวิธคี ดิ แบบระบบ
ต้ น ทุ น ฐานกิจ กรรม [2] ซึ่ง จากการเก็บ ข้อ มู ล พบว่ า
ต้นทุนค่า โสหุ้ยการผลิตของแผนกการฉีดอลูมิเนียมใน
แม่พมิ พ์มสี ดั ส่วนถึง 81.19% โดยในการปนั ส่วนค่าโสหุย้
เข้าสูผ่ ลิตภัณฑ์ในปจั จุบนั นัน้ พบว่ามีเกณฑ์ในการปนั ส่วน
คือ จานวนเวลาแรงงานทางตรง และเวลา 1 รอบการผลิต
ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ส ะท้ อ นการใช้ ท รั พ ยากรจริ ง ท าให้ ต้ น ทุ น
ผลิตภัณฑ์ท่ีค านวณได้ไ ม่ เป็ นไปตามความต้องการใช้
ทรัพยากรจริง และซึง่ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนค่าโสหุย้ การ
ผลิต ที่ค านวณด้ว ยระบบต้ น ทุ น กิจ กรรมกับ ต้ น ทุ น ค่ า
โสหุย้ ผลิตภัณฑ์ทค่ี านวณด้วยวิธเี ดิม พบว่า ผลิตภัณฑ์ 2
ชนิ ด มีค่ า โสหุ้ย ลดลง และผลิตภัณฑ์ 3 ชนิ ด มีต้น ทุ น
เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนผลิตภัณฑ์ท่คี านวณ
ด้ ว ยวิ ธี แ บบเดิ ม และท าการวิ เ คราะห์ กิ จ กรรมที่ ไ ม่
ก่ อ ให้ เ กิด มู ล ค่ า และกิจ กรรมที่ก่ อ ให้เ กิด มู ล ค่ า โดย
พิจารณาการปรับลดกิจกรรมที่มีต้น ทุน กิจ กรรมสูง ว่ า
ควรปรับลดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า ไว้เป็ นแนวทาง
ในการปรับลดต้นทุนไว้ด้วย นอกจากนี้ยงั มีการใช้ระบบ
ต้นทุนกิจกรรมเป็ นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต [3]
โดยใช้เ พื่อ ศึก ษาแนวทางในการลดต้น ทุ น การผลิต ใน
ธุรกิจผลิตน้ าตาลทรายขนาดกลาง โดยนามาวิเคราะห์

ต้น ทุ น ตามฐานกิจ กรรม และท าการวิเ คราะห์กิจ กรรม
ในกระบวนการผลิต และค านวณต้น ทุ น การผลิต ตาม
ระบบต้ น ทุ น ฐานกิ จ กรรม ส าหรั บ โรงงานตั ว อย่ า ง
จากข้อ มู ล ทางการบัญ ชี 2 รายการ คื อ ค่ า แรงงาน
ทางตรง และค่ า ใช้จ่ า ยในการผลิต ส่ว นการวิเ คราะห์
คุณค่ากิจกรรม จะทาการวิเคราะห์กจิ กรรมที่ได้จากการ
ประยุ ก ต์ ร ะบบต้ น ทุ น ฐานกิ จ กรรม ซึ่ง แบ่ ง ออกเป็ น
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า และเพิ่มมูลค่า โดยผลการวิจยั
พบว่า การประยุกต์ต้นทุนตามฐานกิจกรรมนัน้ ทาให้ได้
ข้อมูลต้นทุนการผลิตทีม่ คี วามสอดคล้องกับกระบวนการ
ผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับการคานวณต้นทุนการผลิตตาม
ระบบต้นทุนแบบเดิม กรณีคานวณต้นทุนการผลิตโดยไม่
รวมค่าเสือ่ มราคานัน้ พบว่า น้ าตาลทรายดิบมีต้นทุนการ
ผลิตลดลง 6.13 บาทต่อกระสอบ เนื่องจากได้ร ับการปนั
ส่ ว นค่ า ใช้จ่ า ยการผลิต ลดลง และในส่ ว นของน้ า ตาล
ทรายขาว และน้ าตาลทรายบริสุทธินั์ น้ พบว่า มีต้นทุน
การผลิตเพิม่ ขึน้ จากการได้รบั การปนั ส่วนจากค่าใช้จ่าย
เพิม่ ขึน้ 19.38 บาทต่อกระสอบ กรณีคานวณต้นทุนการ
ผลิตโดยรวมค่าเสื่อมราคา น้ าตาลทรายดิบมีต้นทุนการ
ผลิตลดลง 5.92 บาทต่อกระสอบ เนื่องจากได้รบั การปนั
ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยลดลง น้ า ตาลทรายขาว และน้ า ตาล
ทรายขาวบริสุทธิมี์ ต้นทุนการผลิตเพิม่ ขึน้ จากการได้รบั
การป นั ส่ ว นค่ า ใช้จ่ า ยการผลิต เพิ่ม ขึ้น 20.75 บาทต่ อ
กระสอบ นอกจากนี้ ก ารวิเ คราะห์คุ ณ ค่ า ของกิจ กรรม
พบว่า กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิตน้ าตาลทราย
นัน้ พบว่ า เป็ น กิจ กรรมที่ไ ม่ เ พิ่ม มู ลค่ า 11.43% ของ
จ านวนกิ จ กรรมทัง้ หมด ซึ่ง เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการ
พิจารณา ในการลดการใช้กจิ กรรมเหล่านัน้ โดยเลือกใช้
กิจกรรมอื่นๆ ทีม่ ตี ้นทุนน้อยกว่า เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ต่อไป
และนอกจากนี้ ยังมีการศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้
จากการวิเคราะห์บญ
ั ชีตน้ ทุนกิจกรรม โดยนามาใช้พฒ
ั นา
ระบบบัญ ชีในอุต สาหกรรมพลาสติกและเส้นใย และใน
อุตสาหกรรมมือถือ [4] ได้ศึก ษาแนวคิด การจัด การโซ่
อุปทานที่เกิดขึน้ ในแต่ละกิจกรรมของการปฎิบตั ขิ องคน
ในองค์กร ซึ่งพบว่า ผลการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมใน
กระบวนการขนส่ง ท าให้ท ราบต้ น ทุ น ที่แ ท้จ ริง และน า
ข้อมูลมาแสดงผลเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการลดต้นทุน
ในการขนส่งได้
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3. ระเบียบวิ ธีการศึกษา
การศึ ก ษาครัง้ นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาต้ น ทุ น การผลิ ต
ไปจนถึ ง การส่ ง มอบสิ น ค้ า จ นสิ น ค้ า ถึ ง มื อ ลู ก ค้ า
ในอุตสาหกรรมผลิตน้ าดื่มบรรจุขวด โดยเริม่ จากการนา
ผังแสดงกระบวนการธุรกิจมาวิเคราะห์กจิ กรรมทีเ่ กิดขึน้
ภายในบริษทั และนาต้นทุนค่าโสหุย้ ของทางบริษทั มาทา
การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ วิธีคิ ด ระบบต้ น ทุ น ฐานกิจ กรรม
ซึง่ ขัน้ ตอนการดาเนินงาน แสดงดังรูปที่ 1
ข้อมูลขององค์กร โครงสร้างองค์กร
ผลิตภัณ ฑ์ และกระบวนการผลิตในโรงงาน
เก็บ ข้อมูล ต้นทุน ทางด้านต่า งๆ ที่เกิดขึน้ ภายใน
โรงงงานตัวอย่า ง จากฝ่ายบัญชขี องทางบริษทั
การวิเ คราะห ข์ ้อมูลต้นทุนในแต่ละกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น
ภายในโรงงานตัวอย่าง โดยใช้แ นวคิดของระบบ
ต้นทุนฐานกิจกรรม
- วิเคราะห์กิจกรรมขององค์กร
- วิเคราะห์ตัวผลักดัน ต้นทุน
- กระจายต้นทุนเข า้ สู่กิจกรรม
- การคานวณต้นทุนกิจกรรมต่อหน่ วย
นาขัอมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์มาท าการประเมินผล
สรุปผลการศึกษา โดยนาข อ้ มูลการวิเคราะห์ต น้ ทุน
การผลิต เพื่อ เสนอแนวทางการลดต้นทุนการผลิต
เสนอแนวทางการปรับปรุงประสิท ธิภ าพ
ของกระบวนการผลิตให้กับผูบ้ ริห าร

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการศึกษา

4. ผลการศึกษา
การค านวณต้ น ทุ น ตามฐานกิ จ กรรมนั ้น แบ่ ง
ออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน
4.1 การวิเคราะห์กจิ กรรมขององค์กร
การวิ เ คราะห์ กิ จ กรรมโดยวิ เ คราะห์ จ ากผัง
กระบวนการทางธุ ร กิจ ของทางบริษัท ท าให้ท ราบว่ า
กิจ กรรมในส่ว นของการผลิต และการส่ง มอบสิน ค้า นัน้
แบ่งออกเป็ น 7 กิจกรรมหลัก และ 30 กิจกรรมย่อย
4.1.1 กระบวนการสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ
4.1.2 กระบวนการตรวจสอบวัตถุดบิ
4.1.3 กระบวนการล้างทาความสะอาดขวดบรรจุน้า
4.1.4 กระบวนการบรรจุน้าลงขวด

4.1.5 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพน้า
4.1.6 กระบวนการบรรจุแพ๊ค
4.1.7 กระบวนการส่งมอบสินค้า
ซึง่ กิจกรรมย่อยสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย
กิ จกรรหลัก
กิ จกรรมย่อย
กระบวนการ
A01 ตรวจสอบคาสังซื
่ ้อ
สังซื
่ ้อวัตถุดบิ
A02 ออกคาสังซื
่ อ้
A03 อนุมตั คิ าสังซื
่ อ้
A04 ส่งใบคาสังซื
่ ้อให้ผสู้ ่งมอบ
A05 แจ้งแผนกสต๊อกเตรียมรับวัตถุดบิ
A06 วางแผนความต้องการวัตถุดบิ
กระบวนการ
B01 รับและตรวจสอบวัตถุดบิ
ตรวจสอบ
B02 จัดเก็บวัตถุดบิ เข้าคลังสินค้า
วัตถุดบิ
B03 เคลือ่ นย้ายสินค้าบนพาเลต
B04 ตรวจสอบและเช็คเอกสารจาก
ผูน้ าส่งวัตถุดบิ
B05 บันทึกสินค้ารับเข้า
B06 ส่งเอกสารรับของให้บญ
ั ชี
B07 ตรวจสอบวัตถุดบิ คงเหลือ
B08 ทาความสะอาดสถานทีเ่ ก็บสินค้า
กระบวนการ
C01 ล้างทาความสะอาดขวดน้า
ล้างทาความ
C02 จัดเรียงขวดน้ารอบรรจุ
สะอาดขวดบรรจุ
น้า
กระบวนการ
D01 บรรจุลงขวด
บรรจุน้าลงขวด D02 ปิดฝา
D03 หุม้ ซีลฝา
D04 จัดเรียงสินค้ารอตรวจสอบ
กระบวนการ
E01 ตรวจสอบคุณภาพน้า
ตรวจสอบ
E02 ปรับปรุงคุณภาพน้า
คุณภาพน้า
กระบวนการ
F01 หุม้ ซีลแพ๊ค
บรรจุแพ๊ค
F02 จัดเรียงสินค้า
F03 ตรวจนับสินค้า
F04 จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง
กระบวนการ
G01 ตรวจสอบสินค้าตามคาสังซื
่ ้อ
ส่งมอบสินค้า
G02 วางแผนการจัดส่งสินค้า
G03 ยกสินค้าขึน้ รถขนส่ง
G04 ส่งสินค้าให้ลกู ค้า
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4.2 การวิเคราะห์ตวั ผลักดันต้นทุน
การก าหนดตัว ผลัก ดัน ต้ น ทุ น คือ ป จั จัย หรือ
สาเหตุ ท่ีท าให้ต้น ทุ นรวมของกิจ กรรมเปลี่ย นแปลงไป
จะพิจารณาจากการกาหนดตัวปนั ส่วนต้นทุนจากกิจกรรม
ไปสู่ สิ่ง ที่ต้ อ งการจะค านวณต้ น ทุ น โดยรายละเอีย ด
การก าหนดตั ว ผลัก ดัน ต้ น ทุ น ที่ เ หมาะสม โดยสรุ ป
ตัวผลักดันต้นทุนของบริษทั แสดงได้ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวผลักดันต้นทุน
กิ จกรรหลัก
กระบวนการสังซื
่ ้อวัตถุดบิ
กระบวนการตรวจสอบวัตถุดบิ
กระบวนการล้างทาความสะอาด
ขวดบรรจุน้า
กระบวนการบรรจุน้าลงขวด
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพน้า
กระบวนการบรรจุแพ๊ค
กระบวนการส่งมอบสินค้า

ตัวผลักดันต้นทุน
จานวนครัง้
จานวนครัง้

รูปที่ 2 สัดส่วนต้นทุนตามกิจกรรม

จานวนชัวโมงการท
่
างาน
จานวนชัวโมงการท
่
างาน
จานวนครัง้
จานวนชัวโมงการท
่
างาน
จานวนครัง้ ในการส่ง

4.3 การกระจายต้นทุนเข้าสูก่ จิ กรรม
จากต้ น ทุ น การผลิ ต ทั ง้ หมดของบริ ษั ท ใน
กรณีศกึ ษา สามารถแยกตามผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็ น ค่า
วัตถุดบิ ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าโสหุย้ การผลิต
ซึ่งต้นทุ นค่าวัต ถุ ดิบทางตรง รวม 1,511,457.12 บาท
ค่าแรงงานทางตรง รวม 237,600 บาท และค่าใช้จ่ายใน
การผลิต รวม 616,897.96 บาท
ส า ห รั บ ใ นส่ ว นค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ นกา รผ ลิ ต นั ้ น
ดาเนิ น การก าหนดตัว ผลัก ดัน ทรัพ ยากรที่ส ัม พัน ธ์ก ั บ
ระดับกิจกรรม จึงจะสามารถแสดงค่าใช้จ่ายโดยแบ่งตาม
กิจกรรมได้ ตามตารางที่ 3

4.4 การคานวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละกิจกรรม
เมื่ อ กระจายต้ น ทุ น เข้า สู่ กิจ กรรมของแต่ ล ะ
กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว จึงนามาคานวณต้นทุนต่อหน่ วย
ของแต่ ละกิจ กรรมในขัน้ ตอนสุดท้าย ตามที่ได้กาหนด
ตัว ผลัก ดัน ต้ น ทุ น ของแต่ ล ะกิ จ กรรม ซึ่ ง ในขัน้ ตอนนี้
เป็ น การค านวณหาสัด ส่ ว นต้ น ทุ น ของกิจ กรรมแต่ ล ะ
กิจกรรมต่อหน่วย
ตารางที่ 4 ต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วย

ตารางที่ 3 ต้นทุนกิจกรรม
ต้นทุนกิ จกรรม
(บาท)
กระบวนการสังซื
่ ้อวัตถุดบิ
77,936.10
กระบวนการตรวจสอบวัตถุดบิ
72,667.00
กระบวนการล้างทาความสะอาดขวดบรรจุน้า
42,018.61
กระบวนการบรรจุน้าลงขวด
80,493.81
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพน้า
45,442.24
กระบวนการบรรจุแพ๊ค
47,525.86
กระบวนการส่งมอบสินค้า
250,814.34
ค่าใช้จ่ายการผลิ ต
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กิ จกรรหลัก

กระบวนการ
สังซื
่ ้อวัตถุดบิ
กระบวนการ
ตรวจสอบวัตถุดบิ
กระบวนการ
ล้างทาความสะอาด
ขวดบรรจุน้า
กระบวนการ
บรรจุน้าลงขวด
กระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพน้า
กระบวนการ
บรรจุแพ๊ค
กระบวนการ
ส่งมอบสินค้า

ต้นทุน
(บาท)

ตัวผลักดัน
กิ จกรรม

ต้นทุน
กิ จกรรม
ต่อหน่ วย

(1)

(2)

(3) = (1)/(2)

77,936.10

53

1,470.49

72,667.00

53

1,371.08

42,018.61

2,376

17.68

80,493.81

2,376

33.88

45,442.24

48

946.71

47,525.86

2,376

20.00

250,814.34

190

1,320.08
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5. สรุป
จากการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนตามฐานกิจกรรม
นัน้ จากผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมพบว่า กิจกรรมที่
มีต้ น ทุ น สู ง ที่สุ ด คือ กระบวนการส่ ง มอบสิน ค้ า โดย
สัดส่ว นของต้นทุน กิจกรรมดังกล่า วอยู่ท่ี 40.66% และ
กระบวนการบรรจุน้ าลงขวด สัดส่วนต้นทุนอยู่ท่ี 13.05%
กระบวนการสังซื
่ ้อวัตถุ ดบิ สัดส่วนต้นทุนอยู่ท่ี 12.63%
กระบวนการตรวจสอบวัตถุ ดบิ สัดส่วนต้นทุน 11.78%
กระ บ ว นกา รบ ร ร จุ แ พ๊ ค สั ด ส่ ว นต้ น ทุ น 7 .7 0 %
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพน้ า สัดส่วนต้นทุน 7.37%
กระบวนการล้า งทาความสะอาดขวดบรรจุ น้ า สัด ส่ว น
ต้นทุน 6.81% และพบว่าในส่วนกิจกรรมส่งมอบสินค้านัน้
มีอตั ราส่วนมากทีส่ ดุ อยู่ท่ี 40.66% ของต้นทุนทัง้ หมด
ดังนัน้ จึงได้วเิ คราะห์แนวทางในการลดต้นทุนของ
กิจกรรมส่งมอบสินค้า ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุ ของ
ปญั หา พบว่า สาเหตุ ส่วนใหญ่ ท่สี ่งผลต่ อต้นทุนการส่ง
มอบสินค้าทีส่ งู นัน้ คือการขาดการวางแผนการขนส่ง จึง
ขอนาเสนอแนวทางการแก้ไขปญั หาโดยการนาระบบรถ
ส่งนม (Milk Run) เป็ นตัวกาหนดเส้นทางเดินรถในการส่ง
มอบสินค้าเข้ามาใช้ พบว่า จะสามารถลดระยะทางในการ
ส่งมอบสินค้าลงมาได้ประมาณ 63.15% ต่อปี ซึง่ พบว่าจะ
สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการส่งมอบสินค้าลงได้ ซึ่ง
ส่วนใหญ่แล้วนัน้ จะสามารถลดต้นทุนในส่วนของอัตราค่า
น้ามันได้ จากเดิม 250,814.34 บาท ต่อปี ลดลงประมาณ
92,405.28 บาท ต่อปี คงเหลืออยู่ท่ี 158,409.06 บาท ต่อปี
ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนทีล่ ดลง เท่ากับ 36.84% ต่อปี
ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงขอเสนอแนวทางเพิม่ เติม โดยการนา
ข้อมูลกิจกรรมที่ได้ จากการคานวณต้นทุนฐานกิจกรรม
มาวิเคราะห์กจิ กรรมทีส่ ามารถปรับปรุงได้ และกิจกรรมที่
ไม่ ส ามารถปรับ ปรุ ง ได้ ซึ่ ง เป็ นป จั จัย อี ก อย่ า งหนึ่ ง
ที่สามารถนามาเป็ น แนวทางในการลดต้นทุ น ที่เ กิด ขึ้น
ในแต่ ล ะกิ จ กรรม เพื่อ ลดความสู ญ เปล่ า ที่ จ ะเกิด ขึ้น
โดยนาเสนอแนวทางการแก้ไข อาทิเช่น ในกระบวนการ
สังซื
่ อ้ นัน้ มีกจิ กรรมทีเ่ ป็ นกิจกรรมที่สามารถปรับปรุงได้
คือ กิจกรรมตรวจสอบใบสังซื
่ ้อ วางแผนความต้องการ
วัตถุดิบ และแจ้งแผนกคลังสินค้าเตรียมรับวัตถุ ดิบ นัน้
จะสามารถปรับปรุ งแก้ไ ขโดยแก้ไขที่ระบบภายในของ
ทางบริษัทเอง โดยการปรับปรุงแก้ไขของในส่วนมาตรฐาน
การในการสังซื
่ อ้ สินค้า ซึง่ เสนอแนวทางโดยการนาเสนอ

แบบฟอร์มในการสังซื
่ ้อ เพื่อลดขัน้ ตอนในการตรวจสอบ
ใบสังซื
่ อ้ และในส่วนของกิจกรรม วางแผนความต้องการ
วัตถุ ดิบ และแจ้ง แผนกคลังสินค้าเตรีย มรับวัต ถุ ดิบนัน้
หากทางบริษัท มีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของ ในการ
อัพเดทสินค้าคงคลัง และการทาฐานข้อมูลที่เป็ นข้อมูล
กลาง ก็จะสามารถลดกิจกรรมดังกล่าวได้
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ นจากบัณฑิตวิทยาลัย
และสาขาวิช าวิศ วกรรมธุ ร กิจ คณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย นอกจากนี้ ผู้ ท าวิ จ ั ย
ขอขอบคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ท่ า นของบริ ษั ท กรณี ศึ ก ษา
ที่ให้ความร่ว มมือ ค าแนะนา คาปรึกษา ในเรื่อ งข้อมูล
ด้านต่างๆ เป็ นอย่างดี
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การศึกษาประสิ ทธิ ภาพการประมวลผลของระบบตรวจสอบด้วยภาพภายใต้
สภาพแวดล้อมควบคุม
A Study of Processing Efficiency of Vision System Under Controlled
Environment
อภิชาติ โคตรบุญมี* และ สุจนิ ต์ วุฒชิ ยั วัฒน์
Apichat Kootbunmee* Sujin Woottichaiwat
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
E-mail: apichat809@hotmail.com*
บทคัดย่อ
ระบบตรวจสอบด้วยภาพช่วยในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
เพื่อแก้ปญั หาทางด้านการขาดแคลนบุคลากรใน
ั ยและสิง่ แวดล้อม และพัฒนา
สายการผลิต เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ภายใต้การควบคุมปจจั
เทคนิคการติดตัง้ ระบบตรวจสอบด้วยภาพในสายการผลิต โดยศึกษาปจั จัยคือ ตาแหน่งการติดตัง้ ของวัตถุ มุมทีท่ า
กับวัสดุ ค่าความส่องสว่าง วัสดุทใ่ี ช้ทดสอบ และ ขนาดของอุปกรณ์ขยายภาพ และเครื่องมือทีผ่ ่านการออกแบบให้
สามารถศึกษา ภายใต้การควบคุมสภาวะโดยผลทีค่ าดว่าจะได้รบั คือ สามารถติดตัง้ ระบบตรวจสอบด้วยภาพ
ประเภทการตรวจจับภาพ จากสือ่ สิง่ พิมพ์ให้กลายเป็ นอิเล็กทรอนิกส์ (Optical Character Recognition ,OCR)
ภายใต้ขอบเขตการศึกษา พัฒนาเทคนิคการติดตัง้ ระบบตรวจสอบด้วยภาพได้โดยไม่คาดเดาจากการปฏิบตั งิ าน
ด้วยอุปกรณ์ทอ่ี อกแบบจากการศึกษา โดยผลการศึกษาความสว่างส่งผลกับวัสดุ 3 ชนิดทีต่ ่างส่งผลให้ การติดตัง้
ตาแหน่งของวัตถุเปลีย่ นไป โดยมีระดับมุมมองการติดตัง้ และอุปกรณ์กาลังขยายของภาพเพื่อให้สามารถติดตัง้
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Abstract
Vision system is a tool, used for monitoring products’ quality in order to solve the problem of inadequate
processing line staff. To enhance the efficiency of quality control under controlled factor and environment
and to develop quality control installing techniques in processing line, the related factors are studied,
which are the installing location, the angle toward material, illuminance level, material testing and size of
the magnifying tool. The tool is implemented under the controlled condition by aiming to transform vision
system from printed media to optical character recognition, OCR. The study focuses on 2 locations,
which are horizontally 90 and 80 degree, through 30, 45 and 60 degree angels with 200, 400 and 800
lux of metal, plastic and paper through the 8 16 25 and 50 millimeters magnifying tool. The study
purposes are to develop vision system installing without prediction and enhance the effectiveness of
installing system. The result are shown that the installing location affects the illuminance level of
environment and changes the angles according to the illuminance level and tested material as well as
magnifying tool.
Keywords: Vision System , Image Processing, Optical Character Recognition (OCR)
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1. บทนา

1.2. ขอบเขตของการวิ จยั

การนาระบบตรวจสอบมาตรฐานการผลิตเข้ามา
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์มอี ยู่หลายวิธใี นการดาเนินงานโดย
ปจั จุบนั โรงงานอุตสาหกรรมได้นาระบบตรวจสอบด้วย
ภาพ (Vision System) [1] มาเป็ นเครื่องมือในการช่วย
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ มีบทบาทในการตรวจสอบคุณภาพ
เนื่องจากระบบนี้สามารถตรวจเช็คได้อย่างมีคุณภาพและ
เป็ นมาตรฐาน กับผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตอยู่ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตดังรูปที่ 1 เช่น อุปกรณ์ชน้ิ ส่วน เพราะระบบมีความ
แม่ นย า มีค วามน่ าเชื่อ ถือ สามารถควบคุ มคุ ณภาพได้
อย่ า งสม่ า เสมอ นอกจากนี้ ร ะบบยัง สามารถตรวจเช็ค
คุณภาพชิน้ งานได้ตงั ้ แต่ช่วงแรกๆ ของกระบวนการผลิต
ซึง่ บางกระบวนการคนไม่สามารถเข้าไปในพืน้ ทีน่ นั ้ ได้ทา
ให้ส ามารถคัด แยกชิ้น งานที่เ สีย ออกแต่ เ นิ่ น ๆ ไม่ ต้อ ง
ปล่อยให้เสร็จสิน้ กระบวนการถึงจะมีการตรวจเช็ค [2]

1.ศึก ษาการติ ด ตัง้ อุ ป กรณ์ ร ับ ภาพต าแหน่ ง
ด้านบนชิ้นงานทดสอบ และด้านล่างชิน้ งานทดสอบ โดย
ด้านบนและด้านล่างของชิ้นงานศึกษาทดลองโดยทามุม
30 องศา 45 องศา และ 60 องศา โดยชิน้ งานถูกติดตัง้ ใน
อุปกรณ์สาหรับทดสอบบริเวณฐานจับยึดที่สามารถปรับ
ตาแหน่งด้านบน และด้านล่างได้
2.ศึ ก ษาความสว่ า งในห้ อ งทดลองสภาวะ
ควบคุม โดยกาหนดค่าความสว่างจากแหล่งให้แสงสว่าง
จากหลอดไฟ (Light Source) ตามค่าความสว่าง (Lux) ที่
กาหนดคือ 200 (ต่ ากว่ามาตรฐาน), 400 (มาตรฐาน) ,
800 (สูง กว่ า มาตรฐาน) โดยความสว่ า งจะถู ก วัด ด้ว ย
เครื่องมือวัดค่าความสว่าง (Lux Meter รุ่น LX-90) [3]
3.กาหนดวัสดุ 3 ประเภท เป็ นตัวอย่างในการ
ทดสอบ คือ อะลูมเิ นียม (Aluminium : AL5083) อะคริลคิ
(Acrylics Sheet : M090) และ กระดาษ (Paper) ทีใ่ ช้ใน
อุ ต สาหกรรม โดยมีก ารก าหนดให้ว ัส ดุ ท งั ้ 3 ประเภท
พิม พ์ ตัว อัก ษรแบบเดี ย วกัน และตั ว เลขที่มี ลัก ษณะ
เดียวกันโดยมีการเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรทีพ่ มิ พ์ให้มี
ขนาดแตกต่างกัน 3 ขนาดคือ ตัวอักษรขนาด 1.5 mm.
(ขนาดเล็ก) 2 mm. (ขนาดกลาง) และ 3 mm. (ขนาด
ใหญ่) แล้วนามาทดสอบตามขอบเขตการศึกษาทีก่ าหนด
ไว้
4.กาหนดขนาดของเลนส์ขยายภาพ ที่มผี ลต่ อ
การทดสอบ ให้สามารถถ่ายภาพได้ เพื่อนาไปใช้ในการ
ประมวลภาพได้ และสามารถติดตัง้ ระบบโดยไม่กระทบ
กับกระบวนการทางานของพนักงานฝ่ายผลิตโดยมีขนาด
ของเลนส์ขยายภาพ ทีข่ นาด 8, 12, 16, 35 มิลลิเมตร
ทัง้ หมด 4 ระดับ
5.การทดสอบระบบประมวลผล ของระบบ
ตรวจสอบด้วยภาพ (Vision System) ภายใต้ ในสภาวะ
ไม่เคลื่อนที่ และสภาวะปิ ดภายในห้องควบคุมแสงจาก
ภายนอก โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้ จ ากการพัฒ นาและ
ออกแบบมาเพื่อการดาเนินการศึกษา
6.ออกแบบและสร้างเครื่องมือสาหรับการพัฒนา
ระบบตรวจสอบด้ว ยภาพ (Vision System) ภายใต้
การศึกษาที่กาหนดตัวแปรที่เกีย่ วข้อง ให้สามารถนามา
ทดสอบใช้ในการศึกษาได้จริง

รูปที่ 1. ผลิตภัณฑ์ทต่ี อ้ งผ่านการตรวจสอบสติกเกอร์ระบุ
รายละเอียดเครื่องยนต์ (label Emissions)

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการประมวลผลของ
ระบบตรวจสอบด้ว ยภาพ (Vision System) ภายใต้
สภาพแวดล้อมควบคุมแสงจากภายนอก และไม่เคลื่อนที่
เพื่ อ น าป จั จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มาก าหนดตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษา ภายใต้ขอบเขตทีก่ าหนด
2.เพื่อจัดทาข้อมูลด้านเทคนิคในการติดตัง้ ระบบ
ประมวลผลของระบบตรวจสอบด้ ว ยภาพ ( Vision
System) ภายใต้ ส ภาวะแวดล้ อ มควบคุ ม แสงจาก
ภายนอก และไม่เคลื่อนที่ และนาปจั จัยที่เกีย่ วข้อง ที่ได้
จากการกาหนดตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา ภายใต้ขอบเขต
การศึกษา ให้มปี ระสิทธิภาพในการทางาน
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1.3 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1.สามารถติด ตัง้ ระบบประมวลผล ของระบบ
ตรวจสอบด้ว ยภาพ (Vision System) ประเภทการ
ตรวจจับ ภาพ จากสื่อ สิ่ง พิ ม พ์ ใ ห้ ก ลายเป็ น ข้ อ ความ
อิเล็กทรอนิกส์ (Optical Character Recognition)ได้ใน
สภาวะที่ก าหนดในการศึก ษา และป จั จัยที่เ ลือ กศึก ษา
ได้แก่ ตาแหน่ ง ความเข้มแสง ประเภทของวัสดุ เลนส์
ขยาย
2.สามารถกาหนดการติดตัง้ ระบบประมวลผล
ของระบบตรวจสอบด้วยภาพ (Vision System) ได้โดยไม่
เสีย ระยะเวลาในการติด ตัง้ หน้ า งานเพื่อ ทดสอบ และ
สามารถติดตัง้ ระบบได้โดยไม่ตอ้ งคาดเดาหน้างานจริง
3.ทาให้ทราบถึงสาเหตุและปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การติดตัง้ ระบบประมวลผล ของระบบตรวจสอบด้วยภาพ
(Vision System) และทราบข้อมูลทางเทคนิคทีเ่ หมาะสม
ส าหรั บ ระบบประมวลภาพ เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาไปพัฒนาเครื่องมือ และระบบตรวจสอบด้วย
ภาพ (Vision System) ต่อไป
4.สามารถขยายผลจากการศึกษานี้เป็ นแนวทาง
ในการปรับ ปรุ ง หรือ พัฒ นาระบบที่ เ หมาะสมกับ การ
ทางานของระบบในแบบอื่นๆ ได้

2. ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
การศึก ษาและวิเ คราะห์คุ ณ สมบัติข องระบบ
หลักการประมวลผลภาพ (Image Processing) เพื่อใช้ใน
การประมวลผลของระบบตรวจสอบด้ว ยภาพ (Vision
system) ต้ อ งอาศัย ความรู้ พ้ื น ฐานการออกแบบการ
ทดลอง [4] ดังนี้
2.1 การจัดสภาพแวดล้อม (scene constraint)
จุดมุ่งหมายหลักของการจัดสภาพแวดล้อม คือ เพื่อ
ลดความซับซ้อนในการ ประมวลผลให้มากที่สุด ทัง้ นี้ก็
เนื่ อ งจากความสามารถของการมองเห็น และรับ รู้ข อง
อุ ป กรณ์ ป ระมวลผลมีอ ยู่ อ ย่ า งจ ากัด เราจึง ต้ อ งช่ ว ยลด
ความยุ่งยากของการประมวลผล มีรายการดังนี้
-การจัดการกับชิน้ งาน
-ระยะห่างระหว่างกล้องหรือเลนส์ถงึ วัตถุ
-การจัดการเรื่องแสง
-การดึงข้อมูลภาพ

-การประมวลผลภาพ
-การแยกบริเวณ
-การหาขอบภาพ
-การคานวณหาคุณสมบัตขิ องวัตถุ
-การจาแนกวัตถุและการแปรความหมาย

รูปที่ 2. ผังแสดงลาดับการทางานของ การ
ประมวลผลของระบบตรวจสอบด้วยภาพ (Vision
system)
2.2 Optical Character Recognition (OCR)
เป็ นกระบวนการของการแปลงสื่อสิง่ พิมพ์ เช่น
กระดาษ นิตยาสาร สัญญา หรือข้อมูลอะไรก็ตามทีอ่ ยู่ใน
รูปของเอกสารกระดาษ ให้กลายเป็ นเป็ นข้อความ หรือให้
มีความฉลาดมากขึน้ กว่าการเป็ น ข้อความธรรมดา ก็คอื
สามารถบันทึกไปเป็ นไฟล์ประมวลผลคาที่สามารถแก้ไข
ได้ง่ า ย และบัน ทึก เก็บ ไว้ไ ด้ ด้ว ยเทคโนโลยีน้ี ไ ด้เ ปิ ด
โอกาสให้สามารถเลือกใช้วสั ดุ หรืออุปกรณ์อ่นื ๆเพื่อใช้ใน
การสารองข้อมูล [5]
2.3 การออกแบบวิ เคราะห์ผลการทดลอง
การทดลองนี้เพื่อพัฒนาระบบวิชนและสามารถ
ั่
ระบุ ข อบเขตการติด ตัง้ ระบบวิช นั ่ สาหรบการท างานที่
แตกต่างกัน เพื่อให้ระบบวิชนั ่ สามารถนาไปใช้ได้กบั ทุก
อุตสาหกรรมทีต่ ้องการตรวจสอบ OCR เพื่อนาข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยผลทีไ่ ด้จากการศึกษาสามารถสรุป
ได้เป็ นดังนี้
1.สามารถก าหนดต าแหน่ ง ที่ส ามารถติด ตัง้
ระบบวิ ช ั น่ ได้ โดยไม่ เ กิ ด ความผิ ด พลาดจากการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยผลิต
2.สามารถก าหนดค่ า ความสว่ า งและระยะที่
สามารถติดตัง้ ระบบวิชนได้
ั ่ โดยไม่เกิด ความผิดพลาด
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ผู้ศึกษาทาการแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วน
คือ ส่ว นที่ 1 การออกแบบอุ ป กรณ์ สาหรับ การทดลอง
ส่วนที่ 2 การนาปจั จัยที่กาหนดมาทดลองเพื่อเก็บข้อมูล
ไปวิเคราะห์ผลการติดตัง้ ระบบ (Vision system) ส่วนที่ 3
การจัดทาข้อมูลทางเทคนิคสาหรับการติดตัง้ ระบบภายใต้
ของเขตการศึกษา
3.1 ส่วนที่ 1 การออกแบบอุปกรณ์การทดลอง
1.สามารถติดตัง้ ในหน้างานได้ทุกตาแหน่ งของ
เครื่องจักร หรือสายการผลิตโดยออกแบบให้มคี ุณสมบัติ
ทีม่ นี ้าหนักเบาจากโครงสร้างอะลูมเิ นียม มีความแข็งแรง
หาง่ายในท้องตลาด ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตัง้ ระบบ
ประมวลผลของระบบตรวจสอบด้ ว ยภาพ ( Vision
system)
2.สามารถควบคุ ม และกาหนดทิศ ทางในการ
ติด ตัง้ กล้อ งให้ ส ามารถถ่ า ยภาพได้ทุ ก มุ ม เพื่อ ความ
สะดวกในการติดตัง้ ระบบ
3.ควบคุ ม ระยะห่ า งระหว่ า งชิ้ น งานที่ ไ ด้
มาตรฐานในการเก็บข้อมูลทีไ่ ด้จากทดลอง
4.สามารถควบคุมปจั จัยต่างๆให้อยู่ในตาแหน่ ง
ทีเ่ หมาะสม และสะดวกในการทดลองดังรูปที่ 3

ตารางที่ 1 ปจั จัยที่เลือกใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพ
ระบบประมวลผลของระบบตรวจสอบด้วยภาพ (Vision
system)
ตัว
แปร

ปัจจัย
1

ปัจจัย
2

ชนิ ดตัว
แปร

3. วิ ธีการดาเนิ นงาน

สามารถควบคุมปจั จัยต่างๆได้ เช่น ความสว่างของแสง
มีพน้ื ทีใ่ นการทดสอบ
2.วัดความสว่างของพืน้ ทีใ่ นการทดสอบเบือ้ งต้น
ก่อนการด าเนิ นการทดสอบเพื่อควบคุม ปจั จัยทางด้า น
แสงสว่างให้ตรงตามทีก่ าหนดคือ 200, 400, 800 ลักซ์
3.เมื่อทาการวัดค่าความสว่างแล้วเสร็จจึงเริ่ม
ด าเนิ น การติ ด ตั ง้ อุ ป กรณ์ ใ นส่ ว นที่ เ หลื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ทดสอบ คือ ตัวจับยึดปรับระดับชิน้ งาน และชุดจ่ายระบบ
ไฟให้ก ับ ชุ ด กล้อ งทดสอบและติ ด ตัง้ ชุ ด คอมพิว เตอร์
ส าหรั บ การประมวลผลภาพโดยติ ด ตั ้ง ให้ ห น้ า จอ
(Monitor) หันออกมาจากชุดกล้องเพื่อป้องกันแสงรบกวน
4.เมื่อทาการติดตัง้ ระบบประมวลผลของระบบ
ตรวจสอบด้วยภาพ (Vision system) แล้วเสร็จจึงเริ่ม
ดาเนินการทดสอบโดยมีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องในการทดสอบ
ดังนี้

ตาแหน่
ง

มุม
ติดตัง้

ด้านบน
ระดับการศึกษา

ั หาหลัก ในการ
จากการถ่ า ยภาพซึ่ง ความว่ า งเป็ น ป ญ
ถ่ายภาพที่ดี มีคุณสมบัติของภาพที่เหมาะสมเพื่อนาไป
ประมวลข้อมูล
3.สามารถก าหนดสภาพแวดล้อ มที่ส ามารถ
ติด ตัง้ ระบบวิช ัน่ ได้เ มื่อ ใช้ก ับ วัสดุ ท่ีเ ลือ กศึก ษาในการ
ทดลอง

ด้านล่า
ง

มุม
กล้อง
60
มุม
กล้อง
45
มุม
กล้อง
30

ปัจจัย
3
ความ
สว่าง
(ลักซ์)

ปัจจัย 4

ปัจจัย 5

ปัจจัย
6

วัสดุท่ี
ตรวจสอบ

ขนาด
ของแผ่น
ป้าย

เลนส์

800

วัสดุโลหะ

เล็ก

8 mm.

400

วัสดุ
กระดาษ

กลาง

16
mm.

200

วัสดุ
พลาสติก

ใหญ่

25
mm.
50
mm.

รูปที่ 3. ขาจับยึดกล้องและแหล่งกาเนิดแสงในการ
ทดสอบ
3.2 ส่วนที่ 2 การศึกษาและการทดลอง
1.ปรับ แต่ ง สถานที่ ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภาวะปิ ด โดย

5.การทดสอบผู้ศึก ษาจะท าการติด ตัง้ สแตน
(Station) ในตาแหน่งทีผ่ ่านการวัดค่าและควบคุมค่าความ
สว่างแล้วโดยการติดตัง้ จะเริม่ จากการตัง้ ค่าของตาแหน่ ง
มุมติดตัง้ ค่าความสว่าง วัสดุทต่ี รวจสอบ ขนาดของเลนส์
ตามลาดับ โดยสามารถจัด ล าดับ การทดสอบในแต่ ล ะ
สภาวะ
6.เมื่อทาการตัง้ ค่าในแต่ละสภาพแวดล้อมแล้ว
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เสร็จ ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบโดย
พิจารณาเป็ นเหตุการณ์ทท่ี าการทดลองในแต่ละ สภาวะ
แวดล้อมทีก่ าหนด
7.นาผลที่ได้จากการทดลองมาสรุปเป็ นข้อมูล
ทางด้านเทคนิคในการติดตัง้ ระบบประมวลผลของระบบ
ตรวจสอบด้วยภาพ (Vision system)
3.3 ส่วนที่ 3 การจัดทาข้อมูลทางเทคนิ คสาหรับการ
ติ ดตัง้ ระบบภายใต้ของเขตการศึกษา
การจั ด ท า ข้ อ มู ล ทา งเทค นิ ค เพื่ อ สรุ ป ผ ล
การศึ ก ษาที่ ไ ด้ จ ากการทดลอง เพื่ อ น าข้ อ มู ล ไป
ประกอบการติดตัง้ ระบบการตรวจสอบด้วยภาพ โดยอยู่
ภายใต้ขอบเขตปจั จัยทีก่ าหนดในการศึกษา
4.ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
4.1 อุ ป กรณ์ ท่ีผ่ า นการออกแบบส าหรับ การ
ทดลองสามารถใช้งานได้มปี ระสิทธิภาพ สามารถทาการ
ทดลองได้ตามวัตถุประสงค์และดาเนินการจนครบจานวน
การทดลอง
4.2 การศึก ษาและการทดลองผู้ศึก ษาทาการ
ทดลองเป็ นจานวนทัง้ หมด 648 ครัง้ โดยการทดลองผู้
ศึ ก ษ า ท า ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ท ด ล อ ง โ ด ย ก า ห น ด
สภาพแวดล้อมที่เป็ นปจั จัยในการทดลอง คือ ตาแหน่ ง
การติดตัง้ ของวัตถุ ระดับมุมมองที่ศกึ ษา ค่าความสว่าง
วัส ดุ ท่ีใ ช้ศึก ษา 3 ประเภท คือ โลหะ พลาสติ ก และ
กระดาษ ทีม่ ขี นาดแตกต่างกัน กาลังเลนส์ขยายโดยแบ่ง
ออกเป็ น 4 ขนาด โดยการศึก ษาครัง้ นี้สามารถเก็บ ใน
ส่วนของระยะห่างระหว่างชิน้ งานถึงหน้าเลนส์ขยาย และ
ระยะตาแหน่ งฐานการติดตัง้ ของกล้องที่สูงจากพื้น และ
ชิ้น งานวัส ดุ ท่ีสู ง จากฐานการติ ด ตัง้ วัส ดุ โ ดยสามารถ
กาหนดเป็ นค่าทีส่ ามารถบันทึกได้ดงั นี้
โดยที่ x คื อ ระยะห่ า งระหว่ า งหน้ า เลนส์ ถึ ง
ชิน้ งานทดสอบ Y1 คือระยะห่างระหว่างฐานอุปกรณ์จบั
ยึดกล้อ งตรวจวัด ถึง ตาแหน่ งการติดตัง้ กล้องตรวจวัด
บริเ วณฐานของกล้อ ง Y2 คือ ระยะห่ า งระหว่ า งฐาน
อุปกรณ์จบั ยึดชิน้ งานวัสดุ
ทาการทดลองโดยปรับแต่งขาจับยึดกล้องและฐานติดตัง้
ชิ้นงานให้เป็ นไปตามปจั จัยที่ใช้ในการศึกษาทัง้ หมดทา
การวัดค่าความสว่างบริเวณทาการทดสอบและควบคุม

พื้นที่ด้ว ยโปรไฟล์กนั แสงจากภายนอก ทาการทดลอง
และบันทึกผลในตารางเก็บข้อมูล

รูปที่ 4. ภาพการวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านโปรแกรมแปลงผล
โดยใช้ มุม 30 องศา ความสว่าง 200 กระดาษขนาดเล็ก
เลนส์ 8
ตารางที่ 2 ผลการทดลองติดตัง้ ระบบ Vision System ใน
ปจั จัยทีเ่ ลือกในการศึกษาทีก่ าหนด
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4.3 การจัดทาข้อมูลเชิงเทคนิคเพื่อนาไปใช้ใน
การติด ตัง้ ระบบ Vision System ภายใต้ข อบเขต
การศึกษาทีก่ าหนดโดยผูศ้ กึ ษาขอพิจารณาหารเลือกวัตถุ
เป็ นหลักเกณฑ์การติดตัง้ ระบบโดยมีรายละเอียดดังนี้
การเลือกระบบทีน่ าไปตรวจสอบวัสดุเป็ น โลหะ
ทีม่ ขี นาดตัวอักษรขนาด 1.5 ถึง 3 มิลลิเมตร ควรเลือก
การติดตัง้ ด้านบนที่ควรมีความสว่างอย่างน้อย 200 และ
ทามุมอย่างน้อย 45 องศา ใช้พน้ื ที่ในการติดตัง้ ที่มรี ะยะ
ความสู ง ของชิ้น งานไม่ เ กิน 105 ถึ ง 322 มิล ลิเ มตร
ระยะห่างระหว่างกล้องกับวัตถุ 182 ถึง 1,222 มิลลิเมตร
โดยมีขอ้ จากัดการติดตัง้ วัสดุตาแหน่ งด้านล่างที่มีความ
สว่างน้อยกว่า 200 และมุมต่ ากว่า 30 จะทาให้พน้ื ทีไ่ ม่มี
ความสว่างเพียงพอต่อการตรวจจับตัวอักษรขนาดเล็ก
การเลือกระบบที่นาไปตรวจสอบเป็ นพลาสติก
ที่มี ข นาด 1.5 ถึ ง 3 มิล ลิเ มตร ควรเลื อ กการติ ด ตั ง้
ด้านล่างที่มีความสว่างอย่างน้ อย 200 และทามุมอย่าง
น้อย 45 องศาใช้พน้ื ทีใ่ นการติดตัง้ ทีม่ รี ะยะความสูงของ
ชิน้ งานไม่เกิน 105 ถึง 322 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่าง
กล้องกับวัตถุ 182 ถึง 1,222 มิลลิเมตร โดยมีขอ้ จากัด
การติดตัง้ วัสดุตาแหน่ งด้า นบนที่มีค วามสว่า งน้ อยกว่ า
200 หรือมากกว่า 800 และมุมต่ ากว่า 30 จะทาให้พ้นื ที่
ไม่มคี วามสว่างเพียงพอต่อการตรวจจับตัวอักษรขนาด
เล็ก และชิน้ งานจะเกิดการสะท้อนทาให้การตรวจจับภาพ
ไม่มปี ระสิทธิภาพ
การเลื อ กระบบที่ น าไปตรวจสอบวั ส ดุ เ ป็ น
กระดาษ ทีม่ ขี นาดตัวอักษรขนาด 1.5 ถึง 3 มิลลิเมตร
สามารถเลือกการติดตัง้ ได้ทงั ้ ด้านบนและ ด้านล่าง ที่มี
ความสว่างอย่างน้อย 200 และทามุมอย่างน้อย 30 องศา
ใช้พ้นื ที่ในการติดตัง้ ที่มรี ะยะความสูงของชิ้นงานไม่เกิน
105 ถึง 322 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างกล้องกับวัตถุ
182 ถึง 1,222 มิลลิเมตร โดยวัสดุประเภทกระดาษเป็ น
วัสดุทส่ี ามารถตรวจจับได้ง่าย และมีผลกระทบทีเ่ กิดจาก
ความสว่างน้อยทีส่ ดุ

ต้อ งวิเ คราะห์จ ากป จั จัย เรื่อ งแสงเป็ น หลัก ส าคัญ และ
พิจารณาปจั จัยสภาพแวดล้อมอื่นๆตามที่ปรากฏในการ
ทดลองเพื่อให้ ระบบ Vision System ไม่เกิดความ
ผิดพลาดในการใช้งาน
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5.สรุป และข้อเสนอแนะ
การทดลองทีเ่ กิดขึน้ สามารถนาไปใช้ได้กบั วัสดุ
ทีก่ าหนดในการศึกษาโดยครอบคลุมวัสดุทใ่ี ช้ใ นการผลิต
โดยผลที่ได้สามารถบอกได้ว่า การพิจ ารณาการติดตัง้
ระบบ Vision System ให้ได้ผล และมีประสิทธิภาพนัน้
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การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการรีดยางรีเคลม
Efficacy Improvement of Reclaimed Tire Rolling Process
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการรีดยางรีเคลมโดยการวิเคราะห์ปจั จัย ทีม่ ผี ลต่อ
การผลิตยางรีเคลม ทัง้ นี้ได้ใช้แผนผังสาเหตุและผล มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หาในกระบวนการรีดยางรีเคลม
โดยใช้เ ทคนิ คการระดมสมอง และหลักการปรับปรุงงาน ECRS มาวิเคราะห์และดาเนินการปรับปรุง จาก
ผลการวิจยั พบว่า สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการรีดยางรีเคลมได้ดงั นี้ 1) ทาการอบรมในเรื่องการ
ป้องกัน และ วิธีการทางานที่ป ลอดภัย ให้พนักงาน เพื่อ ป้องกันและลดปญั หาการเกิดอุ บตั ิเหตุ ของพนักงาน
2) ออกแบบและติดตัง้ อุปกรณ์ขดั ทาความสะอาดลูกกลิ้งเครื่องรีดรีเคลม เพื่อแก้ปญั หาเศษสิง่ แปลกปลอมติดใน
ร่องของลูกกลิ้ง จัดทาแผนบารุงรักษา และอบรมวิธกี ารบารุงรักษาด้วยตนเองเพื่อแก้ปญั หาการเสื่อมสภาพของ
เครื่องจักร 3) ทาการทดลองนายางมาแช่น้ ากรดเจือจางก่อนเข้าสู่กระบวนการรีด เพื่อแก้ปญั หาคุณสมบัติความ
เหนียวของเศษยางและการแช่น้ากรดเจือจางแทนการราดกรดโดยตรงขณะรีดยัง สามารถลดปริมาณการใช้น้ ากรด
ลดลงจากเดิม 10.8 ลิตร ลดลงเหลือ 4.5 ลิตร คิดเป็ น 58.4% ลดค่าใช้จ่ายได้ 28.35 บาทต่อวัน และยังส่งผลดีต่อ
อันตราย และสุขภาพของพนักงาน รวมถึงการเสือ่ มสภาพของเครื่องจักรทีเ่ กิดจากการกัดกร่อนของกรดอีกด้วย
คาสาคัญ: การเพิม่ ประสิทธิภาพ ยางรีเคลม
Abstract
The research aimed to improve efficiency of reclaimed tire rolling process by analyzing parameters
affecting reclaimed tire production. Cause and effect diagrams were used to find out actual causes of
problems related to reclaimed tire rolling process. Brain storming techniques and principles of
performance improvement –ECRS were employed to analyze and to improve its efficiency. Results found
that efficacy of reclaimed tire rolling process could be improved as follows: 1) Training provision in
terms of preventive measure and safe practice guidelines to reduce a chance of employers’ accident, 2)
design and Installation of rubbing tools to eliminate dirt and filths stick to reclaimed tire rolling cavity and
setting up of self-maintenance program and providing training courses to prevent untimed machine’s
deterioration, and 3) experimentation was performed by submersion of rubber in diluted acid instead of
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direct acid splashing as it was being rolled to minimize rubber’s loss of flexibility causing slow rubber
adhesion. The measure helped reduce diluted acid quantity used from 10.8 liter to 4.5 liter a batch
(58.4%): saving up to 28.35 baht per day. This measure was beneficial to employers’ health as well as
reduced deterioration of related machine due to acid corrosion.
Key words: Efficacy improvement, reclaimed tire
1. บทนา
บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช ได้ทาการผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ 20
จาหน่ ายให้กบั บริษัทต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ การ
ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ 20 จะใช้วตั ถุดบิ จากเศษยาง ยาง
ก้อน ยางถ้วย และยางแผ่นดิบคุณภาพต่ า มาตัดย่อย รีด
และอัด เป็ น แท่ ง ตามขนาดมาตรฐานที่ก าหนด แต่ ใ น
กระบวนการผลิตจะพบปญั หาเศษยางที่หลุดออกมาจาก
กระบวนการผลิตของสายการผลิตในเครื่องจักรหลัก เป็ น
จานวนมาก ทางโรงงานจึงต้องน าเศษยางดังกล่ าวมา
รวบรวมและน ามาเข้ากระบวนการรีดให้เป็ นแผ่ น จาก
เครื่องรีดขนาดเล็ก ก่อนจะนากลับเข้ามาในสายการผลิต
ของเครื่องจักรหลักอีกครัง้ กระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่า
“ยางรีเคลม” และจากการเข้าไปทาการศึกษากระบวนการ
รีด ยางรีเ คลมและสอบถามพนั ก งานในขัน้ ต้ น พบว่ า
กระบวนการรีดยางรีเคลมในปจั จุบนั มีวธิ กี ารที่เสีย่ งทีจ่ ะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่ อผู้ปฏิบตั ิงานและความเสียหายต่ อ
เครื่องจักรทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ นี้ส่วนใหญ่เกิดจาก
การใช้กรดซัลฟูรคิ ที่นามาใช้ปรับคุณสมบัติของเศษยาง
และในกระบวนการรีด มัก จะพบปญั หาการฉีก ขาดของ
แผ่นยาง รวมถึงการทีต่ อ้ งหยุดเครื่องเพื่อทาความสะอาด
ลูกกลิ้งบ่อยครัง้ ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในกระบวน
การผลิ จากปญั หาดังกล่าว ทางคณะผู้วจิ ยั จึงได้ทาการ
ศึกษาการผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ในส่วนของการรีด
ยางรีเคลม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในกระบวนการรีดยางรีเคลม
2. วิ ธีการวิ จยั
วิธกี ารวิจยั ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนดังนี้
2.1 ศึกษากระบวนการรีดยางรีเคลม
จากการศึกษาในกระบวนการรีดยางรีเคลม พบว่า
เศษยางที่จะนามารีดยางรีเคลมได้มาจากเศษยางที่หลุด

ออกมาจากกระบวนการผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ทีผ่ ่าน
กระบวนการบด รีด และทาความสะอาดในแต่ล ะขัน้ ตอน
เช่น จากอ่างล้างยาง สกรูลาเลียง และตะแกรงบ่อดิน
และในบ่อดิน ซึง่ มีขนาดไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ปริมาณเศษ
ยางในแต่ ล ะวัน มี ไ ม่ แ น่ น อนขึ้ น อยู่ ก ับ ปริ ม าณ และ
คุณภาพของวัตถุดบิ ทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการผลิตในแต่ละครัง้

รูปที่ 1 เศษยางจากอ่างล้างยาง และจากบ่อดิน
เศษยางในแต่ละจุดถูกนามารวมกองไว้ทบ่ี ริเวณเครื่องรีด
และให้พนักงานตักใส่เครื่องรีด ในขณะรีดพนักงานจะราด
กรดซัลฟูรคิ ลงโดยตรงบนแผ่นยาง เป็ นระยะๆ เพื่อให้
เศษยางจับตัวกันเป็ นแผ่น และทาการรีดซ้าจนได้แผ่น
ยางตามทีต่ อ้ งการ จากการบันทึกข้อมูล พบว่าน้าหนัก
ยางทีร่ ดี ต่อแผ่น ประมาณ 50 กิโลกรัม ใช้เวลาโดยเฉลีย่
6.48 นาที่ จานวนรอบในการรีดโดยเฉลีย่ 8 รอบ ใช้
กรดซัลฟูรคิ 10.8 ลิตร ต่อวัน และปริมาณยางทีร่ ดี ได้
โดยเฉลีย่ 1,483 กิโลกรัมต่อวัน ได้แสดงขัน้ ตอนการรีด
ดังรูปที่ 2
2.2 วิ เคราะห์สาเหตุของปัญหา
จากการศึกษาและวิเคราะห์ปญั หาของกระบวนการ
ั
รีดยางรีเคลม พบว่า สาเหตุทส่ี ง่ ผลให้เกิดปญหา
มาจาก
สาเหตุหลักทีส่ าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ คน เครื่องจักร วัตถุดบิ
และวิธกี ารทางาน ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกใช้เทคนิค
การวิเคราะห์สาเหตุดว้ ยแผนภูมเิ หตุและผล[1]มาวิเคราะห์
หาสาเหตุของปญั หาดังกล่าว ดังรูปที่ 3
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ตักยางใส่เครื่องรีด

2.3 การวิ เคราะห์หาแนวทางและดาเนิ นการ
จากการวิเคราะห์ปญั หาในข้างต้นคณะผู้วจิ ยั ได้ใช้
เทคนิคการระดมสมอง (Brain Storming)[2] โดยประชุม
ระดมสมองร่วมกับวิศวกรฝ่ายผลิต หัวหน้าแผนกรีเคลม
และตัวแทนพนักงาน เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ถงึ สาเหตุ และ
แนวทางการปรับปรุงแก้ปญั หาทัง้ 4 ด้าน โดยใช้หลักการ
ECRS มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงานร่วมด้วย

ราดกรดซัลฟูรคิ

รูปที่ 4 การประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุง
รีดซ้าจนจับตัวเป็ น
แผ่น

บรรจุใส่กระบะ

รูปที่ 2 แสดงขัน้ ตอนการรีดรีเคลม

การวิเคราะห์สาเหตุทงั ้ 4 ด้าน สามารถกาหนดแนวทาง
และดาเนินการปรับปรุง ดังนี้
1) ด้านคน พบว่าการปฏิบตั งิ านของพนักงานบาง
กิจ กรรมมีค วามประมาท เช่น ใช้มือ หยิบเศษปลอมปน
บริเวณลูกกลิง้ โดยไม่ได้ปิดเครื่อง และไม่สวมใส่อุปกรณ์
ป้ องกัน อัน ตรายส่ ว นบุ ค คล ท าให้ ไ ด้ร ับ อัน ตรายจาก
กรดซัลฟูรคิ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม และพนักงานแต่ละ
คนมีความเข้า ใจถึงอันตรายที่เกิด จากกรด และวิธีการ
ท างานที่ป ลอดภัย ในการท างานกับ กรดแตกต่ า งกัน
คณะผู้ วิจ ัย จึง ได้ อ บรมวิธีก ารท างานที่ป ลอดภัย และ
อัน ตรายที่เ กิด จากกรดซัลฟู ริค รวมถึง การใช้แ ละการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่พนักงาน

รูปที 3 แผนผังสาเหตุและผล
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รูปที่ 5 อุปกรณ์ป้องกัน และการอบรมพนักงาน
2) ด้านเครื่องจักร พบว่า ขณะปฏิบตั งิ าน ต้องหยุด
เดินเครื่องบ่อย เพื่อทาความสะอาดลูกกลิง้ เนื่องจากเศษ
ยางและเศษปลอมปนอื่น ที่ติดที่บริเวณร่องของลูกกลิ้ง
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการรีดลดลง แผ่นยางฉีกขาดได้
ง่าย ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ ออกแบบอุปกรณ์ ทาความ
สะอาดลูก กลิ้ง ไปติด ตัง้ ที่เ ครื่อ งจัก ร เพื่อ ช่ ว ยท าความ
สะอาดลูกกลิง้ ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 ชุดทาความสะอาดลูกกลิง้
และจัดทาแผนการบารุงรักษา พร้อมทัง้ วิธกี ารบารุงรักษา
ด้วยตนเอง[3] แล้วทาการอบรมพนักงาน และปิ ดแผ่นป้าย
การบารุงรักษาด้วยตนเองไว้บริเวณทีป่ ฏิบตั งิ าน เพื่อให้
พนัก งานผู้ใ ช้เ ครื่อ งจัก รสามารถท าการบ ารุ ง รัก ษาได้
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

3) ด้านวัตถุดบิ และวิธกี ารปฏิบตั งิ าน เนื่องจาก
สาเหตุของวัตถุดบิ และวิธกี ารปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์
กัน สามารถแก้ไ ขควบคู่กนั ไปได้ จากการศึกษาพบว่า
วัตถุ ดิบเป็ นต้นทุนที่สูงที่สุด ของการผลิตยางแท่งเอสที
อาร์ 20 ดังนัน้ หากมีการจัดการวัตถุดบิ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ก็จะทาให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลง [4]สาเหตุโดยรวม
ทัง้ 2 ประเด็น นี้ เกิด จากการใช้ ก รดซัล ฟู ริค ราดลง
โดยตรงบนแผ่นยางขณะรีดเพื่อปรับปรุงคุณสมบัตใิ ห้เศษ
ยางมีความเหนียวจับตัวกันดี ซึง่ จะส่งผลให้เกิดอันตราย
แก่พนักงานในขณะปฏิบตั ิงานและในระยะยาว รวมถึง
การสึกหรอของเครื่องจักรทีเ่ กิดจากการกัดกร่อนจากกรด
และการทีม่ เี ศษวัสดุปลอมปนทีม่ คี วามแข็ง เช่นเศษโลหะ
ก็จ ะท าให้เ กิด การสึก หรอของลูก กลิ้ ง ได้เ ช่ น กัน ดัง นั น้
คณะผู้วิจยั จึงได้นาหลักการ ECRS มาวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงงาน โดยการขจัดขัน้ ตอนทีไ่ ม่จาเป็ นออก และ
จัดลาดับขัน้ ตอนการทางานใหม่ [5] โดยให้พนักตรวจหา
เศษวัสดุปลอมปนในเศษยางที่ได้มาแต่ ละกระบวนการ
ก่อนที่จะนามากองรวมกัน เพื่อป้องกันวัสดุปลอมปนใน
ขัน้ ต้น ก่อนเข้าสู่กระบวนการรีด แล้วนาเศษยางมาแช่
กรดเจือจาง ในกระบะทดลอง โดยใช้สดั ส่วนของ เศษยาง
50 กิโลกรัม ต่อ น้ า 75 ลิตร และ กรดซัลฟูรคิ 100 125
150 175 และ 200 ซีซี ตามลาดับ แช่ทง้ิ ไว้ประมาณ 24
ชัวโมง
่
ก่อนนาไปรีด แล้วสังเกตการจับตัวของเศษยาง
และการฉีกขาดจากการรีด เพื่อหาปริมาณการใช้กรดซัล
ฟู ริค ที่เ หมาะสม โดยพิจ ารณาจากปริม าณการใช้
กรดซัลฟู รคิ ในสัดส่วนที่น้อยที่สุด ที่สามารถทาให้เศษ
ยางจับตัวกันได้ดี และไม่มปี ญั หาการฉีกขาด ขณะทาการ
รีด

รูปที่ 8 การนาเศษยางแช่กรดเจือจาง และการรีดเศษยาง
รูปที่ 7 การอบรมพนักงานป้ายแสดงการบารุงรักษา
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3. ผลการดาเนิ นการวิ จยั
จากการดาเนินการปรับปรุงตามแนวทางทีก่ าหนด
สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
3.1 ด้านพนักงาน
จากการเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานของพนักงาน
โดยให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ในระยะแรก
พนักงานบางรายยังไม่ค่อยถนัดในการทางาน แต่เมื่อใช้
ไประยะหนึ่ง ก็สามารถทางานได้ตามปกติ และเมื่อได้ทา
การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและวิธกี ารทางานที่
ปลอดภัย ทาให้พนักงานมีวิธกี ารเป็ นระบบและมีความ
ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยมากขึน้
3.2 ด้านเครือ่ งจักร
หลัง จากการน าชุ ด ขัด ท าความสะอาดลู ก กลิ้ง ไป
ติดตัง้ สามารถช่วยให้การทาความสะอาดลูกกลิ้งทาได้
รวดเร็ว และสะอาดขึน้ เมื่อได้จดั ทาแผนบารุงรักษาและ
ได้อบรมพนักงานเรื่องการบารุงรักษาด้วยตนเอง ทาให้
พนักงานผูใ้ ช้เครื่องแต่ละคนสามารถทาการบารุงรักษาใน
ั หาการเสื่อ มสภาพของ
ขัน้ ต้ น ได้ด้ ว ยตนเอง ลดป ญ
เครื่องจักรลงได้
3.3 ด้านวัตถุดิบและวิ ธีการทางาน
จากการตรวจหาวัสดุปลอมปน สามารถกาจัดวัสดุ
ปลอมปนได้ในระดับหนึ่ง ยังพบเศษวัสดุปลอมปน ปะปน
กับ เศษยางอยู่บ้าง ส่วนการแช่ เศษยางในกรดเจือจาง
ก่อนเข้าสู่กระบวนการรีด จากการสังเกตและสอบถาม
พนักงาน และหัวหน้าแผนกรีเคลม พบว่า กรดเจือจางได้
กระจายแทรกซึมเข้ากับเศษยางได้อย่างทัวถึ
่ ง ส่งผลให้
เศษยางจับตัวกันเป็ นแผ่นได้ดี ลดปญั หาการฉีกขาดลงได้
โดยปริมาณการใช้กรดซัลฟู รคิ ที่เหมาะสม คือ 150 ซีซี
และเมื่อนาปริมาณการใช้กรดวิธปี จั จุบนั เปรียบเทียบกับ
วิธเี ดิม ยังพบว่า สามารถ ลดปริมาณน้ ากรดลงจากเดิม
6.3 ลิตรต่อวัน คิดเป็ น 58.4 % ซึง่ ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่าย
ลงได้ 28.35 บาทต่อวัน (คิดที่ราคา 4.5 บาท ต่อ ลิตร)
ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะลดลงได้ไม่มากนัก แต่วธิ กี ารแช่ยาง
ด้วยกรดเจือจางจะช่วยส่งผลดีต่ออันตราย และสุขภาพ
ของพนักงาน รวมถึงการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรทีเ่ กิด
จากการกัดกร่อนของกรดอีกด้วย

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การวิจยั ในครัง้ นี้ได้ดาเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ั หา โดยใช้แ ผนภู มิเ หตุ แ ละผล มาวิเ คราะห์ห า
ของป ญ
สาเหตุของปญั หา และใช้เทคนิคการระดมสมองร่วมกับ
หลักการปรับปรุงงาน ECRS มากาหนดแนวทาง และ
ดาเนินการปรับปรุ งซึ่งสามารถดาเนินการได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่กี าหนด แต่ปญั หาที่ได้ปรับแก้ไว้ดงั กล่าว
อาจจะเกิดกลับขึน้ มาใหม่ได้อกี หากพนักงานไม่ได้ปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพนักงานจ้างเหมาทีเ่ ร่งรีบทา
การผลิต เพื่อ ให้ ไ ด้ ป ริม าณผลผลิต เป็ น ส าคัญ ดัง นั ้น
หัวหน้าแผนกรีเคลมต้องคอยตรวจสอบและควบคุม อย่าง
เคร่งครัด
ในส่วนของการทดลองใช้เศษยางแช่ในน้ ากรดเจือ
จาง คณะผู้วิจ ัย ได้ใ ช้น้ า กรดเจือ จางแช่ เ พีย งครัง้ เดีย ว
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าหากนาน้ ากรดเจือจางมาใช้อกี ครัง้ โดยการ
เติมน้าและกรดเพิม่ เติม แล้วนาไปใช้แช่เศษยางก็จะทาให้
ลดปริมาณของน้า และกรดซัลฟูรคิ ได้อกี ทางหนึ่ง
กิ ตติ กรรมประกาศ
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การแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิ ต กรณี ศึกษากระบวนการผลิ ตเสื้อ T-Shirt
Solving an Assembly Line Balancing Problem. Case Study: T-Shirt Process.
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
E-mail: Phichetp@Kmutnb.ac.th*
Pichet Pumkaesorn*, Suwimon Takumdee
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บทคัดย่อ
การศึกษาการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศกึ ษากระบวนการผลิตเสือ้ T-Shirt ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพิม่
ประสิทธิภาพสายผลิตเสือ้ T-Shirt โดยมีเป้าหมายการสูญเสียความสมดุล (Balance Delay) ให้ต่ าทีส่ ุด โดยผูว้ จิ ยั
ได้ทาการเลือกผลิตภัณฑ์ ศึกษากระบวนการผลิตขัน้ ตอนต่างๆ งานวิจยั นี้ได้ประยุกต์วิธกี ารใช้แก้ปญั หาเป็ น
แบบฮูรสิ ติก (Heuristic) คือ ใช้จานวน 3 วิธี คือ 1) กฎเกณฑ์การกาหนดตาแหน่ งโดยใช้ค่าสูงสุด (LargestCandidate Rule) 2) วิธกี ารของกิลบริดจ์ และเวสเตอร์ (Kilbridge and Wester’s Model) 3) วิธกี ารใช้น้ าหนักเป็ น
ตัวกาหนดตาแหน่ง (Ranked Positional Weights Method) ในการจัดสมดุลสายการผลิตมีจานวนงานทัง้ หมด 21
งาน 17 สถานี ค่าเวลารวมเท่ากับ 100.66 นาที และมีค่าการสูญเสียความสมดุลก่อนปรับปรุงเท่ากับ 38.03% จาก
การประยุกต์ทงั ้ 3 วิธี ผลพบว่า มีจานวนสถานีงานลดลงเหลือ 15, 15 และ 14 สถานีงาน เวลารวมทัง้ 3 วิธี ลดลง
เหลือเท่ากับ 97 นาที และมีค่าการสูญเสียความสมดุล เท่ากับ 27.12%, 27.12% และ 21.91% ตามลาดับ
คาหลัก สมดุลสายการผลิต, กระบวนการผลิต
Abstract
This research was aimed at increasing potential in T-Shirt line production to minimize Balance
Delay. Initially, products were selected to study in production process. Then, heuristic was performed by
using mathematical proof that consist of 1) Largest-Candidate Rule 2) Kilbridge and Wester’s Model and
3) Ranked Positional Weights Method. In line balancing, there are 21 works, 17 work stations, total time
100.66 minutes, and 38 percent of balance delay before adaptation. The result was that, amount of work
stations decreased to 15, 15, and 14 work stations including total time of three methods was 97 minutes.
In addition, Balance Delay were 27.12%, 27.12% and 21.91% respectively.
Keywords: Line Balance, Production process
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1. บทนา
ในป จั จุ บ ั น โรงงานอุ ต สาหกรรมมี ก ารแข่ ง ขั น
เพื่อทีจ่ ะให้เกิดความอยู่รอดของบริษทั และมีกาไรสูงขึน้
ตามเป้ าหมายที่ถู ก ก าหนดขึ้น อุ ต สาหกรรมสิ่ง ทอมี
บทบาทสาคัญต่อประเทศ เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่
ผลผลิตและการจ้างแรงงานสูงสาหรับในภาคอุตสาหกรรม
ปจั จุบนั กาลังประสบภาวการณ์แข่งขันอย่างรุนแรง ทัง้ ใน
เรื่องของคุณภาพ บริการ ราคา และปริมาณ เพื่อทาให้
ลู ก ค้า เกิด ความพึง พอใจสูง สุ ด สิ่ง ที่บ ริษั ท ต้ อ งยึด ถื อ
ปฏิบตั ิ คือผลิต สิน ค้า ให้ได้ ตรงตามปริมาณ ตรงตามที่
ก าหนดและด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ ต่ า โดยสามารถน าหลั ก
การศึกษาการทางานเข้ามาช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด สามารถปรับปรุงขัน้ ตอน
การทางานทีใ่ ช้เวลามากไม่เกิดประโยชน์เพราะเวลาถือ
เป็ นต้นทุนชนิดหนึ่งทีอ่ งค์กรต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
และสามารถหาเวลามาตรฐานของงานต่างๆ ได้ขอ้ มูลทีม่ ี
ประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิตเป็ นอย่างยิง่
บริ ษั ท กรณี ศึก ษา จัด อยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมสิ่ง ทอ
ประเภทการ์เ มนท์ ซึ่ง ดาเนิน การผลิต เสื้อ ผ้า สาเร็จ รูป
รับจ้างผลิต ผลิตสินค้าตามคาสังซื
่ ้อ (Make to Order)
ของลูกค้าจากต่ างประเทศ 100% มีสนิ ค้าสาเร็จรูปที่
หลากหลาย เช่ น เสื้อ คอกลม เสื้อ ทีเ ชิ้ ต เสื้อ คอวี เสื้อ
โปโล ฯลฯ จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร หัวหน้าฝ่ายผลิต
และศึกษากระบวนการผลิต พบว่า ผลิตภัณฑ์ทม่ี ยี อดสัง่
ผลิตเป็ นอัน ดับที่ 1 คือ เสื้อเชิ้ต (T-shirt) ผู้ศึก ษาได้
ศึกษาผลผลิต พบว่า มีการผลิตที่ไม่สม่ าเสมอ การผลิต
ไม่ถงึ เป้าหมายทีก่ าหนดทีต่ งั ้ ไว้ โดยบริษทั ตัวอย่างมีการ
จัดทามาตรฐาน (เป้ าหมาย) ด้วยการค านวณค่า SAM
(Standard Allowance Minute) ซึง่ ค่า SAM เป็ นค่าเวลา
มาตรฐานที่ทางโรงงานกาหนดขึน้ โดยคิดจากเวลาการ
เย็บ ชิ้น งานตัว อย่ า งของพนั ก งานที่เ ป็ น ตัว แทน ฝ่ า ย
หน่ วยตัวอย่าง ซึง่ ไม่ได้พจิ ารณาถึงอัตราการทางานของ
พนักงานโดยตรง จึงจาเป็ นต้องมีเวลามาตรฐาน เพื่อทีจ่ ะ
ได้ทราบอัต รากาลังการผลิตที่แน่ นอนในแต่ ล่ะวัน และ
ยกระดับความสามารถของพนักงาน ซึง่ เกิดจากการแก้ไข
งาน (Rework) ซึ่งทางบริษทั ตัวอย่างไม่มขี อ้ มูลในส่วน
ของงาน (Rework) เพื่อจัดพนักงานให้เข้าทางานในแต่ล่ะ
กระบวนการอย่างเหมาะสม และวางแผนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ

2. ทฤษฏีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 การศึกษางาน (Work Study) [1] [2]
การศึก ษางานเป็ น หลัก การหนึ่ ง ที่ส ามารถเพิ่ ม
ผลผลิตให้สูงขึน้ ปจั จุบนั ถูกนามาใช้ในองค์กรต่างๆอย่าง
มากมายและมีผู้ แ ปลความหมายของศาสตร์ น้ี ห ลาย
ความหมายมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 ความหมายของการศึกษางาน
ั ญานุ กู ล (2539) กล่ า วว่ า
เกษม พิ พ ั ฒ น์ ป ญ
การศึกษางานคือเทคนิคทีใ่ ช้ในการปรับปรุงการทางานให้
ดีขน้ึ [1]
เกชาลาวัลยะวัฒน์ และยุทธชัยบรรเทิงจิตร (2527)
กล่าวว่า การศึกษางานเป็ นการศึกษาระบบงาน (Work
System) อย่างเป็ นระบบระเบียบ
วิจติ รตัณฑสุทธิและคณะ
(2543) กล่าวว่าการศึกษา
์
งาน (Work Study) เป็ นคาที่ใช้แทนวิธกี ารต่างๆจาก
การศึกษาวิธกี ารทางาน (Method Study) และการวัดผล
งาน (Work
Measurement) จากความหมายของ
การศึ ก ษางานข้ า งต้ น นั ้น สามารถทาการสรุ ป ได้ ว่ า
การศึกษางาน (Work Study) หมายถึงการเก็บบันทึก
ข้อมูลอย่างมีขนั ้ ตอนและตรวจตราอย่างรอบคอบของแนว
ทางการทางานทีม่ อี ยู่แล้วและเสนอขึน้ มาใหม่เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้
2.2 การศึกษาวิธกี ารทางาน (Methods Study)
การศึกษาวิธกี ารทางาน (Methods Study) คือ การ
บันทึกงานวิธกี ารทางานกระบวนการผลิต หรือระบบงาน
ทีม่ อี ยู่แล้วหรือทีจ่ ะกาหนดขึน้ มาใหม่อย่างมีระเบียบแบบ
แผนและพินิจพิเคราะห์ตรวจตราโดยถี่ถ้วนเพื่อเป็ นลู่ทาง
ในการพั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารที่ ง่ า ยและมี
ประสิท ธิภาพสูง ซึ่งจะทาให้สามารถลดค่า ใช้จ่ า ยลงได้
(วิจติ รและคณะ, 2547:71)
2.2.1 ขัน้ ตอนการศึกษาวิธกี ารทางาน
ก) การเลือกงานพิจารณาความสาคัญของงาน
ตามลักษณะงานและทีไ่ ด้เปรียบเชิงเศรษฐศาสตร์
ข) เก็บ ข้อ มู ลบัน ทึก ข้อ มู ลด้ว ยแผนภู มิแ ละ
ไดอะแกรมต่างๆ ภาพถ่ายหรือวีดที ศั น์
ค) วิเคราะห์วธิ กี ารทางานเทคนิคการปรับปรุงงาน
เทคนิคลดความสูญเสีย
ง) ปรับปรุงวิธกี ารทางานเทคนิคการปรับปรุงงาน
เทคนิคลดความสูญเสีย
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จ) วัดผลวิธกี ารทางานประเมินเปรียบเทียบเวลา
ทางานปริมาณงานทีท่ าหรือผลผลิต
ฉ) พั ฒ นามาตรฐา นวิ ธี ก ารท างานจั ด ท า
ข้ อ ก าหนดและสภาพแวดล้ อ มของวิ ธี ก ารท างานที่
ปรับปรุงแล้ว
ช) การส่งเสริมการใช้วธิ กี ารทางานวางแผน และ
ติดตามการส่งเสริมการนาวิธกี ารทางานทีป่ รับปรุงแล้วไป
ปฏิบตั ิ
ซ) การติดตามการใช้วธิ กี ารทางานตรวจสอบการ
ทางานเป็ นระยะๆว่าเป็ นไปตามวิธกี ารทางานทีป่ รับปรุง
แล้วหรือไม่
2.3 ปญั หาการจัดสมดุลสายการผลิต [5]
ปญั หาเรื่องการสมดุลสายงานผลิต จะขึน้ อยู่กบั การ
จัดกระบวนการผลิตของแต่ละสถานี และงานการประกอบ
ของสถานี ต่ า งๆ ซึ่ง จะต้ อ งท าให้ เ วลาในแต่ ล ะสถานี
เท่ากัน โดยการรวมส่วนของงานต่างๆ เข้าด้วยกันเป็ น
สถานี ง าน จึง จะท าให้ก ารผลิต เป็ น ไปอย่ า งสม่ า เสมอ
ในทางปฏิบตั ิเวลาที่ใช้ในแต่ ละสถานีมกั จะแตกต่ างกัน
ดังนัน้ เวลาทีจ่ ะเป็ นตัวกาหนดอัตราการผลิตของสายงาน
จึงขึน้ อยู่กบั สถานีงานทีใ่ ช้เวลานานทีส่ ดุ
การสูญเสียความสมดุล (Balance Delay) เป็ น
เครื่อ งชี้ถึงประสิทธิภาพของสายงานประกอบหรืองาน
ผลิตที่มคี วามไม่สมบูรณ์เกิดขึน้ โดยพิจารณาที่เวลาสูญ
เปล่า (idle time) จากการจัดแจกงานลงในสถานีงาน ซึง่
จะแทนด้วยสัญลักษณ์ d และสูตรการหาจากสมการ (2.1)
(2.1)
d = ค่าการสูญเสียความสมดุล (Balance Delay)
n = จานวนสถานีงานทัง้ หมด
Tc = รอบเวลา (Cycle Time)
Twc = งานทัง้ หมด (Total Work Content)
2.4 การจัดความสมดุลของสายงานผลิตด้วยวิธตี ่าง ๆ
(Methods of Line Balancing) [4] [5] [6]
หัวข้อนี้จะพิจารณาถึงการแก้ปญั หา เรื่องการสมดุล
ของสายงานผลิตด้วยวิธแี บบธรรมดาชนิดต่าง ๆ วิธกี าร
ทีใ่ ช้แก้ปญั หานี้จะเป็ นแบบฮูรสิ ติก (Heuristic) คือ อาศัย
สามัญสานึก (Common Sense) มากกว่าทีจ่ ะเป็ นการ

พิสู จ น์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ดัง นั น้ จึง ไม่ อ าจรับ รองได้ ว่ า
คาตอบที่ไ ด้นัน้ จะเป็ น ค่า เหมาะสมที่สุด วิธีก ารเหล่า นี้
ได้แก่
 กฎเกณฑ์การกาหนดตาแหน่ งโดยใช้ค่าสูงสุด
(Largest-Candidate Rule) วิธกี ารนี้จะเริม่ ต้นด้วยการ
เลือกส่วนของงาน เพื่อจัดลงในสถานีงาน โดยดูจากค่า
ของเวลา te เป็ นหลัก
 วิธีก ารของกิลบริด จ์ และเวสเตอร์ (Kilbridge
and Wester’s Method) วิธกี ารนี้จะเริม่ ต้นด้วยการเลือก
ส่ ว นของงานเพื่ อ นจั ด ลงสถานี ง านโดยจะเป็ นไป
ตา มล า ดั บ ต าแ ห น่ ง ที่ อ ยู่ ในผั ง กา รจั ด ล า ดั บ ง า น
(Precedence Diagram)
 วิธีก ารที่ใ ช้ น้ า หนั ก เป็ น ตั ว ก าหนดต าแหน่ ง
(Ranked Positional Weights Method) วิธกี ารนี้เกิดจาก
การรวมกลยุทธ์ของกฎเกณฑ์การกาหนดตาแหน่ งโดยใช้
ค่าสูงสุด กับวิธกี ารของกิลบริดจ์เข้าด้วยกัน หรือจะใช้ช่อื
เรียกว่า RPW วิธกี ารของ RPW นี้ จะคิดน้าหนักในแต่ล่ะ
ส่วนของงาน โดยใช้ค่า T_eของส่วนงานต่าง ๆ กับค่าที่
อยู่ตอนหน้าของผังลาดับงาน หลังจากนัน้ จึงจัดส่วนของ
งานลงในสถานีงานตามลาดับค่าของ RPW
3. วิ ธีดาเนิ นงาน
3.1 ศึก ษาวิธีก ารท างานและกระบวนการผลิต
โดยรวมของบริษทั
3.2 เลือกศึกษาขัน้ ตอนการผลิต วีธกี ารผลิต ของ
บริษัท ไทยอิสเทอน อินดัสทรี้ จากัด อย่างละเอียด จาก
การศึก ษาข้อ มู ล โดยรวมของบริษั ท ผู้ ศึก ษาได้ พ บว่ า
ปญั หาคือ การผลิตล่าช้า และยอดการผลิตที่ไม่แน่ นอน
ผลิตภัณฑ์ทท่ี าการเลือกได้แก่เสือ้ T-Shirt เพราะผูศ้ กึ ษา
ทาการเลือกจากยอดการผลิตทีม่ ากทีส่ ดุ ของบริษทั
3.3 ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้ทฤษฎีการจัด
ความสมดุลของสายงานผลิต 3 วิธี (Methods of Line
Balancing) ได้แก่ วิธกี ฎเกณฑ์การกาหนดตาแหน่ งโดย
ใช้ค่าสูงสุด (Largest-Candidate Rule) วิธกี ารของกิลบ
ริดจ์และเวสเตอร์ (Kilbridge and Wester’s Method) และ
วิธีก ารที่ใ ช้น้ า หนั ก เป็ น ตัว ก าหนดต าแหน่ ง (Ranked
Positional Weights Method)
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3.4 ศึกษาขัน้ ตอนการผลิตวิธกี ารผลิตการทางาน
ของคนเครื่องจักรโดยวิธเี ฝ้าสังเกตพฤติกรรมการทางาน
ของคนงานในแต่ละขัน้ ตอนการผลิตซึ่งผู้ศกึ ษาได้ช้แี จง
วัตถุประสงค์ของการเฝ้าสังเกตการณ์ให้คนงานเหล่านัน้
ทราบเป็ นอย่างดีแล้ว
3.5 แบ่งขัน้ ตอนการผลิตออกเป็ นงานย่อย
3.6 เก็บข้อมูลในการปฏิบตั งิ านจริงโดยการจับเวลา
ในแต่ละงานย่อย
3.7 รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับเวลาทีจ่ บั ได้เพื่อหาเวลา
ในการแบ่งสถานีงาน การแก้ปญั หาสมดุลสายการผลิต
3.8 สรุปผลการจัดสมดุลสายการผลิต และนาเสนอ
รูปแบบการจัดสถานีงานทีเ่ หมาะสมต่อไป

เย็บซอกคอ-ล็อกย้า

โพ้งเข้าข้าง

ลาโรยข้าง

เย็บติดตราแคร์ขา้ ง

ตรวจสอบคุณภาพ

รีดตัวเสือ้

4. ผลการศึกษา
4.1 ศึก ษาวิธีก ารท างานและกระบวนการผลิต
โดยรวมของบริษทั ตัวอย่างดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงขัน้ ตอนการเย็บเสือ้ T-Shirt
กิ จกรรม
ขัน้ ตอน
งานที่ ทาก่อนหน้ า
1
เย็บซอกคอ-ล็อกย้า
2
เจียนซอกคอ
1
3
โพ้งต่อไหล่
4
ลาไหล่
3
5
โพ้งเข้าคอ
3,4
6
เย็บติดกุน้ คอหลัง
3,4,5
7
เย็บคิว้ ก้นคอ
3,4,5,6
8
เย็บล้มคอหลัง
3,4,5,6,7
9
เย็บต่อตราเสือ้ /ไซร์
10
เย็บติดตรา/ไซร์
3,4,5,6,7,8,9
11
โพ้งเข้าแขน
3,4
12
ลาโรยวงแขน
3,4,11
13
โพ้งเข้าข้าง
3,4,11,12
14
ลาโรยข้าง
3,4,11,12,13
15
ลาชาย
3,4,11,12,13,14
16
ลาปลายแขน
3,4,11,12,13,14
17
เย็บย้าชาย
3,4,11,12,13,14,15
18
เย็บย้าปลายแขน
3,4,11,12,13,14,16
19
เย็บติดตราแคร์ขา้ ง
3,4,11,12,13,14
20
ตรวจสอบคุณภาพ
19
21
รีดตัวเสือ้
20

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างขัน้ ตอนในการผลิตเสือ้ T Shirt

จากการศึกษาสภาพปจั จุบนั ของสถานประกอบการ
พบว่า มีการสูญเสียความสมดุล (Balance Delay) เท่ากับ
38.03%
= 38.03%
ผูศ้ กึ ษาดาเนินการวิเคราะห์ห ารอบเวลาตามความ
ต้องการของลูกค้า หรือจัง หวะในการผลิตจากค่าเฉลี่ย
ใบสังซื
่ ้อย้อนหลัง 4 ใบสังซื
่ ้อ พบว่า มีค่าจังหวะในการ
้
ผลิต (เปาหมาย) เท่ากับ 100.66 วินาทีต่อตัว และเมื่อผู้
ศึกษาได้พจิ ารณาเวลาในการผลิต พบว่าขัน้ ตอนทีม่ รี อบ
เวลาในการผลิตสูงสุด และสามารถเป็ นไปได้มากสุดคือ
97 วินาที ซึง่ การศึกษาครัง้ นี้จงึ กาหนดเวลาเป้าหมายใน
การจัดสถานีต่อไป
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4.2 วิเคราะห์ผลการจัดสมดุลของสายการผลิต
ผู้ศึกษาใช้ทฤษฎี การจัดความสมดุลของสายงาน
ผลิต 3 วิธี (Methods of Line Balancing) ดังนี้

4.2.1 วิธีก ฎเกณฑ์ก ารก าหนดต าแหน่ ง โดยใช้
ค่าสูงสุด (Largest-Candidate Rule)

ขัน้ ตอนที่ 1 เขียนแผนภาพขัน้ ตอนการผลิต

รูปที่ 2 แสดงแผนภาพขันตอนการผลิ
้
ตเสือ้ T-Shirt
ส่วนของงาน

ขัน้ ตอนที่ 2 ลงรายการส่วนของงานทัง้ หมด โดย
เรียงลาดับค่า Te จากค่าทีส่ งู สุดไปยังค่าทีต่ ่าสุด
ตารางที่ 2 แสดงการจัดส่วนของงานตามค่า Te โดยใช้กฎเกณฑ์
การกาหนดตาแหน่งโดยใช้ค่าสูงสุด
ส่วนของงาน
ส่วนของงานที่ อยู่
(วิ นาที)
ก่อนหน้ า
11
97.00
3,4
13
79.00
3,4,11,12
6
73.20
3,4,5
8
71.00
3,4,5,6,7
14
70.60
3,4,11,12,13
5
63.40
3,4
15
62.40
3,4,11,12,13,14
12
61.60
3,4,11
18
57.40
3,4,11,12,13,14,16
16
56.20
3,4,11,12,13,14
19
51.00
3,4,11,12,13,14

1
10
7
21
3
17
4
20
9
2

(วิ นาที )
48.60
47.60
36.60
34.80
34.60
29.60
26.20
22.00
19.20
18.40

ส่วนของงานที่ อยู่
ก่อนหน้ า
3,4,5,6,7,8,9
3,4,5,6
1-20
3,4,11,12,13,14,15
3
1-19
1

ขัน้ ตอนที่ 3 การจัด งานเข้า สู่สถานี ง าน โดยมี
เงื่อนไข 2 ประการ คือ เวลาในสถานีงานไม่เกิน 97
วินาที และส่วนของงานก่อนหน้าดาเนินการแล้วเสร็จ
ตารางที่ 3 แสดงการจัดงานเข้าสู่สถานี วิธกี ฎเกณฑ์การกาหนด
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ตาแหน่งโดยใช้ค่าสูงสุด (Largest-Candidate Rule)
สถานี ส่วนของ
(วิ นาที)
∑
ที่สถานี งาน
งาน
งาน
1
48.60
1
3
34.60
83.20
4
26.20
2
9
19.20
2
18.40
63.80
3
11
97.00
97.00
4
5
63.40
63.40
5
12
61.60
61.60
6
13
79.00
79.00
7
6
73.20
73.20
8
14
70.60
70.60
15
62.40
9
17
29.60
92.00
10
16
56.20
7
36.60
92.80
11
8
71.00
71.00
12
18
57.40
57.40
13
19
51.00
51.00
14

10

สถานี

ส่วนของ

งาน

งาน
20
21

15

(วิ นาที )
22.00
34.80

∑
ที่สถานี งาน
69.60
34.80

ขัน้ ตอนที่ 4 ดาเนินการคานวณการสูญเสียความ
สมดุล (Balance Delay)
= 27.12%
4.2.2 วิธกี ารของกิลบริดจ์ และเวสเตอร์ (Kilbridge
and Wester’s Method)
ขัน้ ตอนที่ 1 การสร้างผังการจัดลาดับงาน โดยมี
จุดเชื่อม (Node) เพื่อเชื่อมส่วนของงาน จะถูกแสดงไว้ใน
สดมภ์ ส่วนของงานที่ 1 และ 2 จะอยู่ในสดมภ์ท่ี I ส่วน
ของงานที่ 3 , 4 และ 5 จะอยู่ในสดมภ์ท่ี II และส่วนของ
งานอื่น ๆ จะถูกจัดไว้ในสดมภ์ทอ่ี ยู่ถดั ไป อย่างไรก็ตาม
ก็มขี อ้ ควรสังเกตคือ ส่วนของงานที่ 5 อาจจะอยู่ได้ ทัง้ ใน
สดมภ์ท่ี III หรือ IV โดยไม่ทาให้ขดั ต่อข้อจากัด

47.60

รูปที่ 3 แสดงการจัดส่วนงานตามวิธกี ารของกิลบริดจ์ และเวสเตอร์

ขัน้ ตอนที่ 2 ลงรายการส่วนของงานตามลาดับของ

สดมภ์ โดยเริม่ จากส่วนบนสุดของสดมภ์ท่ี I ถ้าปรากฏว่า

1033

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ
สถานี งาน

มีส่วนของงานที่สามารถจัดได้มากกว่า 1 สดมภ์ ให้ใส่
ส่วนของงานนัน้ ในทุกๆ สดมภ์ ซึง่ สามารถจะสับเปลี่ยน
ไปมาได้ นอกจากนัน้ ยังมีค่าอื่นๆ เช่น ค่า Te ของแต่ล่ะ
ส่วนงานและผลบวกของค่า Te ในแต่ละสดมภ์
ตารางที่ 4 แสดงผลการจัดสดมภ์ และเวลารวมในแต่ละสดมภ์
ส่วน
สดมภ์
ผลบวกของ
(วิ นาที) สดมภ์
ประกอบ
3
I
34.60
34.60
4
II
26.20
26.20
11
III
97.00
5
III
63.40
160.40
12
IV
61.60
6
IV
73.20
134.80
13
V
79.00
7
V
36.60
115.60
14
VI
70.60
8
VI
71.00
9
I,II,III,IV,V,VI
19.20
160.80
1
I,II,III,IV,V,VI,VII
48.60
16
VII
56.20
15
VII
62.40
19
VII
51.00
10
VII
47.60
265.80
2
VIII
18.40
8
VIII
57.40
17
VIII
29.60
105.40
20
IX
22.00
22.00
21
X
34.80
34.80

11

97.00

97.00

4

6

73.20

73.20

5

12

61.60

61.60

6

7

36.60

36.60

7

13

79.00

79.00

∑ ที่สถานี

ประกอบ

(วิ นาที )

8

8

71.00

9

11

9
14
1
10
15

19.20
70.60
48.60
47.60
62.40

12

16

56.20

13

19
2
17
18
20
21

51.00
18.40
29.60
57.40
22.00
34.80

10

14
15

งาน
71.00
89.80
96.20
62.40
56.20
69.40
87.00
56.80

ขัน้ ตอนที่ 4 ดาเนินการคานวณการสูญเสียความ
สมดุล (Balance Delay)
= 27.12%

ตารางที่ 4 แสดงการจัดงานเข้าสู่ส ถานี วิธีการของกิล บริด จ์
และเวสเตอร์ (Kilbridge and Wester’s Method)
สถานี งาน
ส่วน
∑ ที่สถานี
(วิ นาที )
ประกอบ
งาน
1
3
34.60
4
26.20
60.80
2
5
63.40
63.40
3

ส่วน

4.2.3 วิธกี ารที่ใช้น้ าหนักเป็ นตัวกาหนดตาแหน่ ง
(Ranked Positional Weights Method)
ขัน้ ตอนที่ 1 คานวณค่า RPW ในแต่ละส่วนของงาน
โดยการรวมค่า Te ของส่วนงานนัน้ ๆ เข้ากับ Te ของ
ส่วนงานทัง้ หมดที่ตามหลังในข่ายของแนวลูกศรของผัง
ลาดับงาน และดาเนินการจัดลาดับงานใหม่ตามค่า RPW
เรียงจากน้อยไปหามาก

ตารางที่ 5 แสดงการจัดลาดับงานตามเรียงตามค่า RPW จากน้อย
ไปหามาก
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ส่วน
ของงาน
3
4
11
12
13
14
5
6
7
8
16
15
1
9
18
19
10
17
2
20
21

RPW
974.20
939.60
621.60
524.60
463.00
384.00
348.60
285.20
212.00
175.40
170.40
148.80
123.80
123.60
114.20
107.80
104.40
86.40
75.20
56.80
34.80

(วิ นาที)
34.60
26.20
97.00
61.60
79.00
70.60
63.40
73.20
36.60
71.00
56.20
62.40
48.60
19.20
57.40
51.00
47.60
29.60
18.40
22.00
34.80

ส่วนของงานที่ อยู่
ก่อนหน้ า
3
3,4
3,4,11
3,4,11,12
3,4,11,12,13
3,4
3,4,5
3,4,5,6
3,4,5,6,7
3,4,11,12,13,14
3,4,11,12,13,14
3,4,11,12,13,14,16
3,4,11,12,13,14
3,4,5,6,7,8,9
3,4,11,12,13,14,15
1
1-19
1-20

สถานี งาน

10
11
12
13
14

ส่วนของ
งาน
17
8
1
10
2
18
19
20
21

(วิ นาที )
29.60
71.00
48.60
47.60
18.40
57.40
51.00
22.00
34.80

∑ ที่
สถานี งาน
92.00
71.00
96.20
75.80
73.00
34.80

ขัน้ ตอนที่ 4 ดาเนินการคานวณการสูญเสียความ
สมดุล (Balance Delay)
= 21.91%

ขัน้ ตอนที่ 3 จัด ส่ว นของงานลงสถานี งานตามค่ า
RPW โดยพยายามหลีกเลีย่ งข้อจากัดเกีย่ วกับส่วนของ
งานทีอ่ ยู่ก่อนหน้า (Precedence Constraint) และรอบ
เวลาทีก่ าหนด (97 วินาที)
ตารางที่ 6 แสดงการจัดงานเข้าสู่สถานี วิธกี ารที่ใช้น้ าหนักเป็ น
ตัวกาหนดตาแหน่ง (Ranked Positional Weights Method)
สถานี งาน ส่วนของ
∑ ที่
(วิ นาที)
งาน
สถานี งาน
1
3
34.60
4
26.20
9
19.20
80.00
2
11
97.00
97.00
3
12
61.60
61.60
4
13
79.00
79.00
5
14
70.60
70.60
6
5
63.40
63.40
7
6
73.20
73.20
8
7
36.60
16
56.20
92.80
9
15
62.40

5 สรุปผลการวิ เคราะห์การจัดสมดุลสายการผลิ ต
จากการคานวณการจัดสมดุลสายการผลิต จานวน
3 วิธี ได้แก่ กฎเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งโดยใช้ค่าสูงสุด
(Largest-Candidate Rule) ,วิธกี ารของ
กิลบริดจ์
และเวสเตอร์ (Kilbridge and Wester’s Method) และ
วิธีก ารที่ใ ช้น้ า หนั ก เป็ น ตัว ก าหนดต าแหน่ ง (Ranked
Positional Weights Method) พบว่า วิธีท่ดี ที ่สี ุดคือ
วิธีก ารที่ใ ช้น้ า หนั ก เป็ น ตัว ก าหนดต าแหน่ ง (Ranked
Positional Weights Method) เพราะมีค่าการสูญเสีย
ความสมดุล (Balance Delay) น้อยทีส่ ดุ และสามารถลด
จานวนสถานีงาน จังหวะในการผลิต รอบเวลาในการผลิต
ให้ดยี งิ่ ขึน้ แสดงดังตารางที่ 7 โดยมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
16.41% จากเดิมผลผลิตเสือ้ T-Shirt เท่ากับ 286 ตัว/วัน
เป็ น 296 ตัว/วัน คิดเป็ นมูลค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ 300 บาท/วัน
หรือ 75,000 บาทต่อเดือน หรือ 900,000 บาท/ปี
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บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอในปจั จุบนั มีการแข่งขันทางด้านการผลิต และการตลาดค่อนข้างสูง ซึ่งปจั จัยที่สาคัญ
ประการหนึ่งทีจ่ ะทาให้ธุรกิจอยู่รอดได้นอกเหนือจากด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพดี ต้นทุนต่ าแล้วปจั จัยหลักอีก
ประการหนึ่งคือ การสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ธุรกิจนันก็
่ คอื การส่งมอบสินค้าได้ทนั ตามเวลาทีก่ าหนด ณ ปจั จุบนั ด้วย
ปญั หาและอุปสรรคในหลายๆด้านทาให้บริษัทไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทนั ตามเวลาที่ลูกค้ากาหนด ซึ่งเป้าหมาย
โดยรวมของบริษทั ได้ตงั ้ เป้าหมายไว้ท่ี 35 วัน แต่เมื่อทาการผลิตจริงแต่ละหน่วยงานก็ได้พบปญั หาในด้านต่างๆ ส่งผล
ให้เป้าหมายทีบ่ ริษทั ได้ตงั ้ ไว้เกินจากทีก่ าหนดส่งให้ลูกค้าเป็ น 36.6 วันซึง่ หน่ วยงานตรวจสอบคุณภาพเป็ นหน่ วยงาน
หนึ่งทีพ่ บปญั หาเหมือนกัน ทาให้เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ของหน่ วยงานจากเดิม 3 วัน เป็ น 3.52 วัน การดาเนินงานเริม่ จาก
การศึกษากระบวนการทางานและการประยุกต์ใช้เทคนิค CPM เพื่อหาสาเหตุ และหาปจั จัยต่างๆทีส่ ง่ ผลกระทบโดยใช้
แผนภาพสาเหตุ และผลในการวิเคราะห์ปญั หา จากนัน้ จึงทาการวิเคราะห์ลกั ษณะข้อบกพร่ องและผลกระทบของ
กระบวนการเพื่อหาปจั จัยเสีย่ งและหาแนวทางในการปรับเปลีย่ นระบบการทางาน จากการศึกษาในครัง้ นี้พบว่า ณ
ปจั จุบนั Lead time ของการทางานของหน่วยงานอยู่ท่ี 3.52 วัน หลังจากทาการปรับปรุงทาให้ Lead time ของการ
ทางานลดลงเหลือ 3 วันซึง่ เป็ นไปตามเป้าหมายทีท่ างหน่วยงานได้กาหนดไว้
คาสาคัญ : CPM /FMEA/ การลด Lead time
Abstract
Currently, the textile industry in the manufacturing And the market is quite high. One of the main
factors that will make the business survive apart from the production guidelines Pํ quality. Low cost is
another major factor. To build credibility for the business is to ship as soon as the current set of problems
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and difficulties in many areas of the company can not deliver the products in time for the customer. The
overall goal of the company is set to 35 days, but the actual production was found in each of the areas. As a
result, the company has set up a target of 36.6 days, which is due to client audit quality is the one who found
the same problem. The goals of the agency of the third day was 3.52 days. The start of the process and
application of CPM technique to determine the cause. Then analyze the impact of process faults. And
decision-making process by selectively analyzed to determine the affected joint and correlated with significant
problems in the production process. Preventive measures in order to determine the factors that affect the
problem. The study found that the current of the unit Lead time is 3.52 days after the making of the Lead
time reduced to 3 days, which is the goal of the organization is defined
Key words : Critical Part Method / Failure Mode And Effect Analysis / Decreat Lead Time
บทนา
อุตสาหกรรมสิง่ ทอในปจั จุบนั มีการแข่งขันทางด้าน
การผลิต และการตลาดค่อนข้างสูง ซึ่งปจั จัยที่สาคัญ
ประการหนึ่งทีจ่ ะทาให้ธุรกิจอยู่รอดได้นอกเหนือจากด้าน
การผลิตผลิตภณฑ์ท่มี คี ุณภาพดี ต้นทุนต่ าแล้ว ปจั จัย
หลักอีกประการหนึ่งคือ การสร้างความน่ าเชื่อถือให้กบั
ธุรกิจนัน่ ก็คอื การส่งมอบสินค้าได้ทนั ตามเวลาที่กาหนด
ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญ ส่วนหนึ่ง ที่เป็ นเครื่องผูกมัดทางด้า น
จิตใจที่ทาให้ลูกค้ามีความไว้วางใจและต้องการที่จะทา
ั หาและอุ ป สรรคใน
ธุ ร กิจ ด้ว ย แต่ ณ ป จั จุ บ ัน ด้ว ยป ญ
หลายๆด้านทาให้บริษัทไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทนั
ตามเวลาทีล่ กู ค้ากาหนด ซึง่ เป้าหมายโดยรวมของบริษทั
ได้ตงั ้ เป้าหมายไว้ท่ี 35 วัน แต่เมื่อทาการผลิตจริงแต่
ั หาในด้ า นต่ า งๆ ส่ ง ผลให้
ละหน่ ว ยงานก็ ไ ด้ พ บป ญ
เป้าหมายที่บริษัทได้ตงั ้ ไว้เกินจากที่กาหนดส่งให้ลูกค้า
เป็ น 36.6 วัน ซึ่ง หน่ ว ยงานตรวจสอบคุ ณภาพเป็ น
หน่ วยงานหนึ่งที่พบปญั หาเหมือนกัน ทาให้เป้าหมาย
ทีต่ งั ้ ไว้ของหน่วยงานจากเดิม 3 วัน เป็ น 3.52 วัน
ในการจัดทาวิทยานิพนธ์น้ีผู้จดั ทามุ่งเน้นไปที่การแก้ไข
ั หาเกี่ย วกับ กระบวนการท างาน โดยใช้แ ผนภาพ
ปญ
แสดงเหตุ แ ละผล และการประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคนิ ค CPM
และFMEA เข้ามาช่วยแก้ไขปญั หา เพื่อให้การทางานมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และทาได้ตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
ทฤษฎี
ผังแสดงเหตุและผล (Cause And Effect Diagram)

คือ ผังทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ของปญั หา (ผล) กับปจั จัยต่าง ๆ (สาเหตุ)ทีเ่ กีย่ วข้อง

ภาพที่ 1 ผังก้างปลาแสดงเหตุและผล

ขัน้ ตอนการสร้างผังก้างปลา
1. ชีล้ กั ษณะคุณภาพทีเ่ ป็ นปญั หาออกมาให้
ชัดเจน
2. ด้านขวาสุดเขียนปญั หาหรือความผิดพลาด
ลากเส้นจากซ้ายไปขวามาทีก่ รอบหรือตัวปญั หา
3. เขียนสาเหตุหลักของปญั หาทีเ่ กิดขึน้ โดยใช้
องค์ประกอบ 4M
4. เขียนสาเหตุรองและสาเหตุยอ่ ย ๆ ลงไป ที่
ส่งผลต่อ ๆ กันไป
5. สารวจดูว่ามีสาเหตุอ่นื ใดอีกหรือไม่
6. จัดลาดับความสาคัญมากน้อยของสาเหตุ
เพื่อการแก้ไขต่อไป
7. เติมหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องลงไป เช่น ชื่อ
ผลิตภัณฑ์ ขัน้ ตอนการผลิต วัน เดือน ปี ชื่อผูท้ ร่ี ะดม
สมอง
ข้อสังเกตการสร้างผังก้างปลา
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1. เป็ นกลุ่มความคิดเห็นร่วมกันจากการระดม
สมองอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนหัวปลา (ปญั หา) ให้กระชับ ชัดเจน
3. เจาะจงให้ชดั เจนในเรื่องขนาดและปริมาณ
ด้วยข้อมูล ทัง้ หัวปลาและก้างปลา
4. ต้องมีการแก้ไขเมื่อมีขอ้ มูลใหม่ทช่ี ดั เจน
5. อย่าพึงพอใจกับสาเหตุทไ่ี ด้เพียง 4 - 5
สาเหตุ เพราะสาเหตุแรก ๆ ทีเ่ รารูอ้ ยู่แล้วเป็ นสาเหตุจาก
ประสบการณ์ แต่สาเหตุหลัง ๆ จะเป็ นสาเหตุทไ่ี ด้จาก
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์โดยจะสังเกตได้ว่าถ้ามีเพียงไม่ก่ี
สาเหตุเมื่อแก้ไขแล้วปญั หามักจะยังเกิดขึน้ อีก
6. ถ้าคิดว่าเป็ นสาเหตุอ่นื ๆ แน่นอนนอกจาก
การใช้สาเหตุหลัก 6M และ 1E แล้วก็ให้จาเพาะเจาะลง
ไปเลยประโยชน์ของการใช้ผงั ก้างปลา
1. จะได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ความชานาญ
และประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม
ั
2. สามารถนาไปใช้ได้กบั ทุกประเภทของปญหา
3. สามารถมองภาพรวมและความสัมพันธ์ของ
สาเหตุทก่ี ่อให้เกิดปญั หาได้ง่ายขึน้
การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยเทคนิค
PERT และ CPM
1. แนวคิดเกีย่ วกับ PERT และ CPM
งานที่เป็ น โครงการเป็ น งานที่มีจุด เริ่มต้น และ
จุดสิน้ สุดทีช่ ดั เจน แน่ นอน และสามารถกระจายออกเป็ น
งานย่อย ๆ ที่มคี วามสัมพันธ์กนั ได้ งานโครงการถือว่า
เป็ นงานชัวคราวที
่
่ไ ม่ไ ด้ท าตลอดไปเหมือนงานประจ า
เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็ถอื ว่าจบโครงการ งานโครงการ
เป็ นงานที่ทาเพียงครัง้ เดียว แต่ละโครงการจึงมีลกั ษณะ
เฉพาะตั ว ที่แ ตกต่ า งกัน ไป เช่ น แตกต่ า งกัน ในด้ า น
เป้าหมาย เวลา งบประมาณ บุคลากรผูร้ บั ผิดชอบ และ
ทีมงาน เป็ นต้น
ในการบริห ารงานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมายจาเป็ นต้องมีการ
วางแผน กาหนดขัน้ ตอนในการทางาน และควบคุม
ความก้าวหน้ าของโครงการเป็ นอย่ างดี ในปจั จุบนั มี
เครื่องมือ หรือเทคนิคทีใ่ ช้ในการบริหารโครงการทีน่ ิยมใช้
กัน ได้แก่ แผนภูมแิ กนต์ (Gantt Chart) เทคนิคการ
ประเมินผลและทบทวนโครงการ หรือ เพิร์ต (Project
Evaluation and Review Technique: PERT) และ

ระเบียบวิธีเส้นทางวิกฤติ หรือ ซีพเี อ็ม (Critical Path
Method: CPM)
เทคนิ ค การประเมิน ผลและทบทวนโครงการ
หรือ PERT และ ระเบียบวิธเี ส้นทางวิกฤต หรือ CPM
เป็ นเทคนิ ค เชิ ง ปริ ม าณด้ า นการวิ เ คราะห์ ข่ า ยงาน
(Network Analysis) ที่ใช้กนั แพร่หลายในการวางแผน
และควบคุมงานทีม่ ลี กั ษณะเป็ นงานโครงการ ซึง่ จะช่วย
ให้ผบู้ ริหารโครงการสามารถดาเนินโครงการให้สาเร็จตาม
เวลาและในงบประมาณทีก่ าหนด
ความแตกต่างระหว่าง PERT และ CPM
ข้อแตกต่างชัดเจนระหว่าง PERT และ CPM
คือ เวลาในการทากิจกรรม กล่าวคือ เวลาในการทา
กิจกรรมของ PERT จะเป็ นเวลาโดยประมาณซึง่ คานวณ
ได้ดว้ ยการใช้ความน่ าจะเป็ น PERT จึงใช้กบั โครงการที่
ไม่เคยทามาก่อน หรือโครงการซึง่ ไม่สามารถเก็บรวบรวม
เวลาของการทากิจกรรมได้ เช่น โครงการพัฒนาวิจยั
ส่วน CPM นัน้ เวลาทีใ่ ช้ในกิจกรรมจะเป็ นเวลาทีแ่ น่นอน
ซึง่ คานวณได้จากข้อมูลทีเ่ คยทามาก่อน เช่น อัตราการ
ทางานของงานแต่ ละประเภท อัตราการทางานของ
เครื่องจักร เป็ นต้น CPM จึงใช้กบั โครงการทีเ่ คยทามา
ก่อน ซึง่ มีความชานาญแล้ว เช่น งานก่อสร้าง
2. การสร้างข่ายงาน (Network)
ข่ายงาน (Network) คือ แผนภูมหิ รือไดอะแกรม
ทีเ่ ขียนขึน้ แทนกิจกรรมต่าง ๆ ทีต่ ้องทาในโครงการ โดย
แสดงรายละเอีย ดกิจ กรรมในโครงการและล าดับ การ
ทางานของกิจกรรม หรืองาน ย่อย ๆ ตามลาดับก่อนหลัง
ของกิจ กรรม ท าให้ ไ ด้ภ าพที่ช ัด เจนยิ่ง ขึ้น การสร้ า ง
ข่ายงานมี 2 แบบ คือ
1) กิจกรรมบนเส้นเชื่อม (Activity on Arc:
AOA)
เป็ น การเขีย นข่ า ยงานโดยใช้ เ ส้ น เชื่อ ม
(Arc) แทนกิจกรรม โดยมีสญ
ั ลักษณ์ท่ใี ช้
ดังนี้
แทน จุดเชื่อม (Node) แสดงถึง
เหตุการณ์เริม่ ต้นหรือสิน้ สุดของกิจกรรมซึง่
วงกลมจะมีตวั เลขกากับ โดยเริม่ จากเลข
น้อยอยู่ทางซ้ายของข่ายงาน และเลขมาก
อยู่ทางขวาของข่ายงาน
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แทน กิจกรรมทีต่ อ้ งทา โดยมี
หัวลูกศรแสดงถึงการสิน้ สุดของกิจกรรมนัน้
ๆ กิจกรรม 1 กิจกรรมจะเขียนแทนด้วย
ลูกศร 1 อัน ซึง่ มักเป็ นเส้นตรง
A, 2
1
2 เส้นตรงทีเ่ ชื่อมระหว่าง
จุดเชื่อมแสดงถึงกิจกรรม ซึง่ สามารถตัง้
ชื่อว่า A
และ 2 หมายถึงระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้ในการ
ทากิจกรรม A ให้เสร็จ
1
2 เส้น ประที่เ ชื่อ มระหว่ า ง
จุดเชื่อม แสดงถึงกิจกรรมสมมติ (Dummy
Activity) คือเป็ นกิจกรรมที่
ไม่มตี วั ตนจริง ๆ ในโครงการ แต่นามาใส่
ในข่า ยงานเพื่อ ช่ ว ยในการแสดงขัน้ ตอน
การดาเนินงานของกิจกรรมบางกิจกรรมให้
ถูกต้องตรงกับความเป็ นจริง
2) กิจกรรมบนจุดเชื่อม (Activity on Node:
AON)
เป็ นการเขียนข่ายงานโดยใช้จุดเชื่อมแทน
กิจกรรม มีสญ
ั ลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้
จุ ด เชื่อ ม แสดงกิจ กรรม A
จุดเชื่อมนี้อาจใช้รูปสีเ่ หลีย่ ม หรือวงกลมก็
ได้เ ส้น ตรงที่เ ชื่อ มระหว่ า งจุ ด เชื่อ มแสดง
ความสัมพันธ์ของกิจ กรรมหรือ ลาดับการ
ทางาน เช่น ตามตัวอย่างเมื่อทากิจกรรม A
เสร็จแล้วจึงทากิจกรรม B ได้อย่างไรก็ตาม
เราจะใช้ ก ารเขี ย นข่ า ยงานแบบที่ 2
เนื่ องจากเขี ย นได้ ง่ า ยกว่ า และยั ง ไม่
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ง านสมมติเ ข้า มาช่ ว ยด้ว ย
และจะใช้รูปสีเ่ หลีย่ มเป็ นจุดเชื่อมเนื่องจาก
แสดงข้อ มู ลได้ม ากกว่ า (บางครัง้ ต้ อ งใส่
ระยะเวลาลงไปด้วย)
หลักในการเขียนข่ายงาน มีดงั นี้
1.จุดเริม่ ต้นหรือเหตุการณ์เริม่ ต้นของโครงข่ายงาน
ต้องมีเพียง 1 จุด และจุดสิน้ สุดโครงข่ายงานต้องมีเพียง
จุดเดียวหรือเหตุการณ์เดียวเท่านัน้
A

2.นิยมเขียนข่ายงานไปทางแนวนอน กล่าวคือ
จุดเริม่ ต้นของโครงการอยู่ทางซ้ายมือ และจุดสิน้ สุดของ
โครงการอยู่ทางขวามือ (ไม่นิยมเขียนจากบนลงล่าง)
3.ในการเขียนโครงข่ายงานหรือผังลูกศรจะต้อง
คานึงถึงสิง่ ต่อไปนี้
3.1ขณะทีก่ าลังเขียนงานนี้อยู่ มีงานใดต้อง ทาก่อน
บ้าง
3.2ขณะทีก่ าลังเขียนงานนี้อยู่ มีงานใดต้อง ทา
หลังจากงานนี้บา้ ง
3.3ขณะทีก่ าลังเขียนงานนี้อยู่ มีงานใดต้อง ทาไป
พร้อม ๆ กับงานนี้ บ้าง
4.พยายามหลีกเลีย่ งลูกศรตัดกัน
การวิเคราะห์ขา่ ยงาน
เมื่อทาการสร้างข่ายงานเพื่อแสดงความสัมพันธ์
ของกิจกรรมต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปจะเป็ น
การวิเคราะห์ขา่ ยงานทีส่ ร้างขึน้
เพื่อหาเส้นทางวิกฤติ
(Critical Path) ซึง่ ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ทีม่ ี
ความสาคัญ หรือ งานวิกฤติ (Critical Activity) ซึง่ นับเป็ น
งานทีก่ าหนดและควบคุมการเสร็จของโครงการ เนื่องจาก
หากงานเหล่านี้ล่าช้าไปจะทาให้โครงการเสร็จช้าไปด้วย
ส่วนงานทีไ่ ม่วกิ ฤติ (Non-critical Activity) เป็ นงานทีอ่ าจ
ล่าช้ากว่าทีก่ าหนดไว้ได้ในช่วงเวลาหนึ่งโดยไม่
กระทบกระเทือนต่อเวลาเสร็จสิน้ โครงการ
เส้นทางวิกฤติน้จี ะเป็ นเส้นทางทีม่ รี ะยะเวลายาวนานทีส่ ดุ
ของโครงการ ซึง่ ระยะเวลาการดาเนินของเส้นทางวิกฤติ
เรียกว่า ระยะเวลาวิกฤติ (Critical time)
การวิเ คราะห์ รู ป แบบของการเสีย และผลกระทบ
(Failure Mode And Effect Analysis : FMEA)FMEA คือ
เทคนิคหรือกระบวนการทีส่ ร้างขึน้ เพื่อวิเคราะห์กจิ กรรม
ในด้านการออกแบบหรือกระบวนการผลิตเพื่อให้แน่ ใจได้
ว่ามีการระบุถึงปญั หาหรือข้อบกพร่องใด ๆ ที่มีโอกาส
เกิดขึน้ ได้ในกิจกรรมนัน้ ๆ โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะ
พิเศษระดับความรุนแรงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ พร้อมทัง้ ระบุ
ถึ ง วิ ธี ก าร ป้ อ งกั น ป ัญ ห าดั ง กล่ า วแ ละ ตรวจ สอบ
ประสิทธิผลของการป้องกันFMEAมี 2 ชนิดใหญ่ดว้ ยกัน
คือ
1. FMEA ด้านการออกแบบ กิจกรรมทีส่ ร้างขึน้
ในขัน้ ตอนการออกแบบ เพื่อ พิจ ารณาคุ ณ สมบัติข อง
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สินค้าตรงตามข้อกาหนดของลูกค้า และสามารถผลิตได้
ตามเป้าหมาย
2. FMEA ด้านกระบวนการ เป็ นกระบวนการที่
สร้ า งขึ้ น โดยบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ได้ มี ก าร
พิจารณาถึงข้อบกพร่องทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ ทัง้ หมด รวมทัง้
สาเหตุ แ ละกลไกในการเกิดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ผลิตการทา FMEA จะมุ่งเน้นไปทีก่ ารออกแบบเสมอ ไม่
ว่าจะเป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product) หรือการ
ออ ก แ บ บ ก ร ะ บ ว น ก า รผ ลิ ต เ พื่ อ ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
(Process)สามารถกล่าวได้ว่า FMEA คือ กิจกรรมทีม่ กี าร
จัดกลุ่มอย่างเป็ นระบบและเป็ นไปเพื่อ1. พิจารณาและ
ประเมิ น ลัก ษณะข้ อ บกพร่ อ งที่ มี โ อกาสเกิ ด ขึ้ น ของ
ผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการและผลทีเ่ กิดขึน้ ตามมาจากข้อบกพร่องนัน้
2. จากนัน้ จึงกาหนดกิจกรรมทีส่ ามารถกาจัด
หรือ ลดโอกาสเกิดข้อบกพร่องข้างต้น
3. จัดทากระบวนการทีก่ ล่าวผ่านมาแล้วข้างต้น
ให้เป็ นเอกสารในปจั จุบนั แนวโน้ มของการพัฒนาด้า น
คุณภาพของอุตสาหกรรมคือ การปรังปรุงผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้านที่เป็ นไป
ได้ ดัง นัน้ จึง เป็ น ความจ าเป็ น อย่ า งหนึ่ ง ในการน าเอา
FMEA มาเป็ นวินยั ทางด้านเทคนิค เพื่อการบ่งชีแ้ ละช่วย
ลดโอกาสทีจ่ ะเกิดข้อบกพร่องลง ให้เหลือน้อยทีส่ ุดเท่าที่
จะเป็ นไปได้ แฟกเตอร์หนึ่งทีส่ าคัญทีส่ ดุ ในการนา FMEA
มาใช้กค็ อื ระยะเวลาที่ทา FMEA หมายความว่า FMEA
ควรทาก่อนที่เหตุการณ์จริงจะเกิดขึน้ สาหรักระบวนการ
(PFMEA) จะถูกจัดทาขึน้ ก่อนทีจ่ ะมีการผลิตขึน้ จริง และ
เกี่ยวข้องกับการจัดทารายงานของรูปแบบของการเสีย
หลัก พร้อมกับสาเหตุของการเสีย (FMEA) จะเป็ นตัวบ่งชี้
ถึง การกระท าที่จะเป็ น การป้ อ งกัน ข้อบกพร่อ ง และไม่
ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ท่อี าจเสียหรือไม่ทางานตามที่อาจจะ
เสีย หรือ ไม่ ท างานตามที่ อ อกแบบไว้ ไ ปถึ ง มือ ลู ก ค้ า
วัต ถุ ป ระสงค์ข อง (FMEA)สาหรับ กระบวนการคือ การ
วิเคราะห์ลกั ษณะสมบัตขิ องการออดแบบผลิตภัณฑ์เทียบ
กับ กระบวนการผลิต หรือ กระบวนการประกอบที่ไ ด้
วางแผนไว้ เพื่อให้แน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จะเป็ นไปตาม
การแก้ไขสามารถที่จะจัดทาขึ้นเพื่อที่จ ะขจัด สิง่ เหล่า นี้
ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ (FMEA) ยังทา ให้เกิด
จั ด ท า เอกสารที่ เ ป็ นประโยชน์ ส าหรั บ การพั ฒ นา

กระบวนการผลิตกระบวนการประกอบ หรือโรงงานขึน้ อีก
ด้วย (FMEA) สาหรับกระบวนการประกอบด้วยขัน้ ตอน
ต่อไปนี้
- บ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์หลักที่เกี่ย วข้องกับรูปแบบ
การเสียของกระบวนการ
- ประเมินกระทบต่อลูกค้าเมื่อมีการเสียเกิดขึน้
- บ่ ง ชี้ถึง ตัง เลขแปรกระบวนการที่จ ะต้ อ งถู ก
ควบคุมเพื่อลดการเกิดการเสียหาย หรือการตรวจจับการ
เสียหาย
- พัฒนารายการของระดับของรูปแบบของการ
เสี ย หลัก ซึ่ ง หมายถึ ง การจั ด ท าระบบการให้ ล าดั บ
ความสาคัญสาหรับการพิจารณากิจกรรมเพื่อการแก้ไข
- จัด ท าเอกสารของผลลัพ ธ์ข องกระบวนการ
ผลิตหรือประกอบในการทางานเกีย่ วกับ (FMEA) นัน้ จะ
ใช้ (PFMEA) กับชิ้นงาน/กระบวนการใหม่ เมื่อมีการ
เปลี่ยนชิ้นงาน/กระบวนการใหม่และเมื่อนาเอาชิ้นงาน/
กระบวนการไปใช้ในการทางานหรือสภาพแวดล้อมใหม่
ซึ่ ง ผู้ จ ะที่ จ ะต้ อ งจั ด ท าก็ คื อ วิ ศ วกรแผนกวิ ศ วกรรม
กระบวนการทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ
ในระหว่างการเริม่ ต้นกระบวนการของ (FMEA) วิศวกร
ผู้ร ับ ผิด ชอบจะต้ อ งท างานร่ ว มกับ ตัว แทนจากทุ ก ๆ
แผนกที่เ กี่ย วข้อ ง ซึ่ง ควรจะรวมไปถึง แผนกประกอบ
ผลิต วัสดุ ควบคุมคุณภาพให้บริการและจัดหา และแผนก
ประกอบทีอ่ ยู่ต่อจากกระบวนการนี้ (PFMEA) สมมติว่า
ผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ออกแบบมานัน้ จะเป็ นไปตามความ
ต้องการของการออกแบบ การเสียที่สาคัญซึ่งสามารถที่
จะเกิดขึน้ เนื่องจากการออกแบบไม่ดนี นั ้ จะไม่ถูกรวมอยู่
ใน (PFMEA) ซึง่ การบ่งชี้ผลกระทบ และวิธกี ารควบคุม
ได้ถูกรวบรวมอยู่แล้วใน (DFMEA)
การดาเนิ นงานวิ จยั
ประวัติและสภาพปญั หาโดยทัวไปของโรงงาน
่
ตัวอย่าง กระบวนการผลิตและกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพที่ดาเนินการอยู่ ณ ปจั จุบนั สภาพปญั หาที่พบ
ของโรงงานตัว อย่ า ง นอกจากนี้ ก็ย ัง มีก ารแสดงถึ ง
ขัน้ ตอนการวิจยั โดยอาศัยทฤษฎีทก่ี ล่าวมาแล้วในบทที่
2 ได้แก่ การวิเคราะห์หาเส้นทางวิกฤติ(Critical path)
การหาสาเหตุโดยแผนภาพสาเหตุและผลในการวิเคราะห์
(Cause &Effect Diagram) การวิเคราะห์ขอ้ บกพร่องและ
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ผลกระทบ(Failure Mode and Effect Analysis : FMEA)
โดยจะนามาประยุ กต์ใช้ในการวิเคราะห์ปญั หาและแนว
ทางแก้ไข ซึง่ เป็ นทีม่ าของการทาการวิจยั สรุปขัน้ ตอน
การดาเนินงานได้ ดังนี้
ั
1.การศึกษาปญหา
จากข้อ มูลในปี 2555 ตัง้ แต่ เดือน ม.ค.-มิ.ย.
เวลาที่ใ ช้ ใ นการท างานของแต่ ล ะ bill(1bill
ก็คือ
1product) เริม่ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการรับ Order(preparation)
ไปยังกระบวนการผลิต ซึง่ มีตงั ้ แต่
หน่ วยงานย้อมผ้า หน่ วยงานรีด packing หน่ วยงาน
QC หน่ วยงาน Lab
และเมื่อผลการทดสอบจาก
หน่ วยงาน Lab เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะถูกส่งผลการ
ทดสอบไปยังหน่ วยงาน QC อีกครัง้ จากนัน้ หน่ วยงาน
QC ก็จะส่งผลไปยังหน่ วยงานจัดส่งเพื่อทาหน้าที่ส่งผ้า
ไปยั ง ลู ก ค้ า ซึ่ ง เป้ าหมายโดยรวมที่ ตั ้ง ได้ ตั ้ง แต่
กระบวนการแรกจนกระทังถึ
่ งกระบวนการสุดท้ายตัง้ ไว้ท่ี
ั หาและอุ ป สรรคต่ า งๆในหลายๆ
35 วัน แต่ ด้ว ยป ญ
กระบวนการของการทางานทาให้เป้าหมายที่ทาได้จริง
เป็ น 36.6 วัน

ภาพที่ 3 แสดงเป้าหมายขององค์กร

ั
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเป็ นปญหาภาพรวม
ของโรงงานตัวอย่างที่ไม่สามารถส่งผ้าให้ทนั ตามเวลาที่
กาหนด ซึ่งเกิดจากปญั หาต่างๆของแต่ละกระบวนการ
และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพก็เป็ นหน่วยงานหนึ่งที่
พบปญั หาเช่นนี้เหมือนกัน คือ เป้าหมายของหน่ วยงาน
ตรวจสอบคุณภาพตัง้ ไว้ท่ี 3 วัน แต่ เมื่อทาการทดสอบ
จริงก็ได้พบกับปญหาต่างๆทาให้ไม่สามารถที่จะทางาน
ได้ตามเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ ซึ่งเวลาที่ทาได้จริงเป็ น 3.52
วัน
ตารางที่ 2 แสดงจานวนงานและเวลาในการทางานของ
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

ภาพที่ 2 แสดงเป้าหมายในการทางาน
ตารางที1่ แสดงจานวนงานและเวลาในการทางานของโรงงาน
ตัวอย่าง

ภาพที่ 4 แสดงเป้าหมายของหน่วยงาน

2.การศึกษาสภาพปจั จุบนั ของโรงงานตัวอย่าง
2.1 ข้อมูลเบือ้ งต้นของโรงงานตัวอย่าง
โรงงานตัวอย่างที่ผู้ทาการวิจยั ทาการศึกษาใน
ครัง้ นี้ เป็ น โรงงานอุ ต สาหกรรมสิ่ง ทอ ตัง้ อยู่ ท่ี จ.
สมุ ท รสาคร ขณะนี้ โ รงงานตัว อย่ า งได้ร ับ การรับ รอง
มาตรฐาน ISO 9001: 2000 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ของ
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โรงงานตัว อย่ า งเป็ น ประเภทผ้า สีเ ป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ห ลัก
ผลิต เพื่อ ขายให้ก าร์เ มนทในประเทศร้อยละ 80 และ
ส่งออกขายยังต่างประเทศร้อยละ 20 ระบบการทางาน
ของโรงงานตัวอย่างมีการทางาน 6 วันต่ อสัปดาห์ ทา
การผลิตตลอด 24 ชัวโมง
่
แบ่งการทางานออกเป็ น 2
กะ คือ กะ A ทางานระหว่างเวลา 08.00-20.00 น. กะ
B ทางานระหว่าง 20.00-08.00 น. โดยการทางานทัง้
สองกะจะมีการสลับเปลี่ยนกะอาทิตย์ละหนึ่งครัง้ มีการ
จ้างพนักงานเป็ นแบบรายเดือนและรายวัน
2.2 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
ขัน้ ตอนการทางานของกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ สามารถอธิบายได้ดงั นี้
2.2.1 ขัน้ ตอนการรับงาน
การรับชิ้นงานผ้าตัวอย่าง(Sample)
ก็คือ
หน่วยงาน QC จะทาการส่งชิน้ งานผ้าตัวอย่าง(Sample)
ให้กบั หน่ วยงานตรวจสอบคุณภาพ โดยหน่ วยงานที่ทา
หน้าทีใ่ นการตรวจสอบคุณภาพจะทาการตรวจเช็คว่าผ้าที่
รับ มานั น้ ข้อ มู ล ที่ม ากับ ผ้ า ตรงกับ ข้อ มู ล ในโปรแกรม
QCSTD หรือไม่ ถ้าข้อมูลตรงกันถือว่าทาจะสามารถทา
การทดสอบ Sample นัน้ ได้ แต่ในกรณีทข่ี อ้ มูลทีม่ ากับ
ผ้าไม่ตรงกับโปรแกรม QCSTD จะต้องทาการส่งชิน้ งาน
ผ้าตัวอย่าง(Sample) กลับไปยังหน่วยงาน QC
 Sample คือชิน้ ผ้าตัวอย่างทีต่ ดั ส่งมา
เพื่อทาการตรวจสอบคุณภาพหลังจาก
ผ่านกระบวนการฟอกย้อมและรีด
เรียบร้อยแล้ว
 โปรแกรม qcstd เป็ นโปรแกรมทีใ่ ช้ใน
การเก็บข้อมูลของผ้าแต่ละbill
2.2.2 ขัน้ ตอนการตรวจเช็ค
ผู้ท่ที าหน้ าที่ในการตรวจเช็ค จะทาหน้ า ที่ใ น
การตรวจเช็คเลขที่ bill เบอร์ผา้ และ Item spec โดย
จะยึดหลักการในการทดสอบว่าแต่ละ bill จะทาการ
ทดสอบอะไรบ้าง โดยยึดจาก Item spec
 Item spec จะเป็ นกาหนดว่าผ้าแต่ละ
bill หรือแต่ละเบอร์ผา้ ต้องการทีจ่ ะทา
การตรวจสอบคุณภาพในเรื่องใดบ้าง
2.2.3 ขัน้ ตอนในการแบ่งงาน
ผู้ท่ที าหน้ าที่ในการแบ่ง ชิ้นงาน จะทาการตัด
แบ่งชิน้ งานให้แต่ละการทดสอบตามใบ check list ซึง่

ทางผูท้ ท่ี าหน้าทีใ่ นการตรวจเช็คงานได้สง่ มาให้(ซึง่ ผ้าแต่
ละ bill จานวนการทดสอบของผ้าแต่ละ bill จะไม่เท่ากัน
ขึน้ อยู่กบั Item spec ของผ้าแต่ละ bill ว่าต้องการให้
ทาการทดสอบในเรื่องใดบ้าง)
 Check list คือ ใบทีแ่ สดงรายการ
การทดสอบคุณภาพในเรื่องต่างๆของ
Bill นัน้ ๆ
2.2.4 รายละเอียดของการทดสอบแต่ละการ
ทดสอบ
2.2.4.1 การทดสอบ Washing คือ การ
ทดสอบเพื่อดูการเปื้ อนติดสีของผ้าหลังจากการซัก
2.2.4.2 การทดสอบ Perspiration คือ การ
ทดสอบเพื่อดูความคงทนของผ้าต่อเหงื่อในสภาวะกรดด่าง
2.2.4.3 การทดสอบ PH คือ การทดสอบ
เพื่อดูค่าความเป็ นกรด-ด่างของผ้า
2.2.4.4 การทดสอบ Strength
คือ การ
ทดสอบเพื่อดู % การยืด-หดของผ้า
2.2.4.5 การทดสอบ Heat คือ การทดสอบ
เพื่อดู % การยืด-หดของผ้าหลังจากได้รบั ความร้อน
2.2.4.6 การทดสอบ Wicking คือ การทดสอบ
เพื่อดูการดูดซึมน้าของผ้า
2.2.4.7 การทดสอบ Migration คือ การ
ทดสอบเพื่อดูการเปื้ อนติดสีของผ้าหลังจากได้รบั ความ
ร้อน
2.2.4.8 การทดสอบ Pilling คือ การทดสอบ
เพื่อดูการขึน้ ขนของผ้า
2.2.4.9 การทดสอบ Snagging คือ การ
ทดสอบเพื่อดูลกั ษณะการเกีย่ วของผ้า
2.2.4.10 การทดสอบ FTK คือ การทดสอบ
เพื่อดูการทิง้ ตัวของผ้า
2.2.4.11 การทดสอบ Shrinkage คือ การ
ทดสอบเพื่อดู % การยืด-หดของผ้าหลังจากการซัก
2.2.4.12 การทดสอบ Burst คือ การทดสอบ
เพื่อดูความคงทนของผ้าต่อแรงดึง
2.2.5 ขัน้ ตอนการประมวลผล
หลังจากทาการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะ
ทาการประมวลผลการทดสอบ
2.2.7 ขัน้ ตอนการบันทึกข้อมูล
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หลังจากที่ได้ผลการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาการ
บันทึกข้อมูล
2.2.8 ขัน้ ตอนการตรวจสอบ report
เมื่ อ ได้ ท าการทดสอบและประมวลผลเสร็ จ
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก่ อ นที่ จ ะน าผลการทดสอบส่ ง ต่ อ ให้
หน่ ว ยงาน QC จะต้ อ งมีก ารตรวจสอบ report ให้
เรี ย บร้ อ ยก่ อ นส่ ง ให้ ห น่ ว ยงาน QC เมื่ อ ตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้วจะทาการ Comple แสดงว่างานของ Bill
นัน้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
3.การกาหนดเป้าหมาย
จากเป้ า หมายที่ท างหน่ ว ยงานได้ตัง้ ไว้ซ่ึง ไม่
สามารถบรรลุตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ได้ ด้วยปญั หาในด้าน
ต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ตั ้ง แต่ ข ั น้ ตอนการรั บ ผ้ า มาทดสอบ
ขัน้ ตอนการเตรีย มชิ้น งาน ตลอดจนการทดสอบซึ่ง
ระหว่างกระบวนการต่างๆทาให้เกิดปญั หาและอุปสรรค
ั หาหรื อ
ต่ า งๆมากมาย ดัง นั น้ ถ้ า เราสามารถลดป ญ
ข้อบกพร่องต่างๆได้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้
จะทาให้เป้าหมายในการทางานของกระบวนการทดสอบ
ลดลงจากเดิม 3.52 วันเป็ น 3 วัน
4.การรวบรวมข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์หาเส้นทางวิกฤติว่าจุดใดใน
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพที่ส่งผลให้ Lead time
ของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพยาวเกินจากเวลาที่
กาหนดจริง เป็ นการวิเคราะห์เพื่อดูปญั หาโดยภาพรวม
ของกระบวนการท างานว่ า จุ ด ใดที่เ ป็ น สาเหตุ ท่ีท าให้
Lead time ของกระบวนการทางานยาวเกินจากเวลาที่
กาหนด

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดขัน้ ตอนการทางานในกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพ

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอ CPM

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอ CPM
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ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอ CPM

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอ CPM

จากการวิเคราะห์หาสายงานวิกฤตพบว่าสาย
งานวิกฤตทีท่ าให้ Lead time ยาวเกินจากเวลาทีก่ าหนด
คือ สายงานวิกฤต A-B-C-I-P-Q-R
4.2 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หา ซึง่ ทาให้ Lead
time ยาวเกินจากเวลาทีก่ าหนด ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนหนึ่งที่
ถือว่ามีความสาคัญเนื่องจากเป็นขัน้ ตอนทีส่ ามารถ
วิเคราะห์หาสาเหตุทแ่ี ท้จริง
การวิเคราะห์หาสาเหตุทท่ี าให้ Lead time
ของการทดสอบการดูดซึมของผ้าหลังการซักเกินจาก
เวลาทีก่ าหนด

ภาพที่ 9 แสดงภาพผังแสดงเหตุและผล

4.3 การเลือกปจั จัยทีเ่ ป็ นสาเหตุของการ
ดาเนินการทีส่ ง่ ผลให้ Lead time ของกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพยาวนาน
การวิเคราะห์ลกั ษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ
ที่ส่งผลกระทบต่ อกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ จาก
สาเหตุต่างๆทีเ่ ราได้ทาการวิเคราะห์หาสาเหตุทส่ี ่งผลต่อ
Lead time เกินเป้าหมายที่ควบคุมซึ่งปญั หาต่างๆได้
กล่ า วไว้ แ ล้ ว ข้ า งต้ น จากนั ้น จึ ง น ามาวิ เ คราะห์ ถึ ง
ผลกระทบอันเนื่องจากลักษณะข้อบกพร่อง ซึง่ เป็ นกลวิธี
ที่ใช้เพื่อการศึกษาถึงสาเหตุ ของปญั หาอย่างเป็ นระบบ
และค้นหาสาเหตุทส่ี าคัญมากทีส่ ุด ขัน้ ตอนการวิเคราะห์
ลัก ษณะข้อ บกพร่อ งและผลกระทบ เมื่อ ตัว แทนแต่ ละ
ตาแหน่ งตามที่กาหนด ได้ร่วมกันระบุขอ้ บกพร่องทีเ่ กิด
จากขัน้ ตอนการปฏิบ ัติง านในกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพพร้อ มกับระบุ ผ ลกระทบของข้อบกพร่ อง ที่มี
แนวโน้ ม จะเกิด ขึ้น จากนัน้ ท าการประเมิน ระดับ ความ
รุนแรงของผลกระทบจากข้อบกพร่อง(Severity) ความถี่
ของการเกิดข้อบกพร่อง(Occurrence) และความสามารถ
ในการตรวจจั บ ข้ อ บกพร่ อ งก่ อ นส่ ง ถึ ง มื อ ลู ก ค้ า
(Detection) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ลกั ษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของ
ั
ปญหาการทดสอบการซึ
มน้า

จากการวิ เ คราะห์ ลัก ษณะข้ อ บกพร่ อ งและ
ผลกระทบของปญั หาการทดสอบการซึมน้ านัน้ แสดงให้
เห็นว่าปจั จัยทีม่ คี วามเสีย่ งทีส่ ่งผลให้ Lead time เกิน
จากเป้ าหมายที่เ ราได้ ก าหนดไว้ คือ เวลาพัก ของ
พนักงาน ส่วนปจั จัยรองลงมาก็คอื การปรับเปลีย่ นงาน
ของพนักงานบ่อย เครื่องจักร พื้นทีใ่ นการทางาน และ
วิธกี ารทดสอบตามลาดับ ซึง่ จากปจั จัยทีม่ คี วามเสีย่ งนี้
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เราก็ได้นาเอาปจั จัยที่มคี วามเสีย่ งมากที่สุดมาวิเคราะห์
เพื่อปรับเปลีย่ นวิธกี ารทางานใหม่

ตารางที่ 8 พนักงานเข้าทางานกะเช้า

ตารางที่ 5 แสดงขัน้ ตอนการทางานของกระบวนการ
ทดสอบการดูดซึมน้า

เวลาพักของ เวลาพักของ เวลาพักของ เวลาพักขอ พนักงาน
คนที่ 1 พนักงาน คนที่ 2 พนักงานคนที่ 1 พนักงานคนที่ 2

จากตารางทีแ่ สดงข้างต้นทาให้เห็นเป้าหมายที่
เราได้ ก าหนดไว้ ซึ่ ง สิ่ง ที่ เ ราท าได้ จ ริ ง มัน เกิ น จาก
เป้ าหมายที่เ ราได้ ก าหนดไว้ ดัง นั น้ เราจึง ต้ อ งมีก าร
ปรับเปลีย่ นซึง่ ในทีน่ ้เี ราจะทาการปรับเปลีย่ นเวลาพักของ
พนักงานซึง่ เดิมจะทาการพักในเวลาเดียวกัน เปลีย่ นมา
พักคนละช่วงกัน ดังนี้
การปรับเปลีย่ นเวลาพักของพนักงาน
ั บนั พนักงานจะพักทางานใน
-เวลาพักของพนักงานปจจุ
ช่วงเวลาเดียวกัน

ในการทางานของพนักงานทีท่ างานในช่วงเวลา
เข้าทางานกะเช้า พนักงานแต่ละคนจะมีช่วงเวลาพักของ
แต่ละคนใน 2 ช่วงเวลาด้วยกันคือ ในการพักช่วงแรก
พนักงานคนที่ 1 จะพักเวลา 11.00-12.00 ส่วนคนที่ 2 จะ
พักเวลา 12.00-13.00 และในส่วนการพักช่วงที่ 2
พนักงานคนที่ 1 จะพักเวลา 16.00-17.00 ส่วนคนที่ 2
จะพักเวลา 17.00-18.00
ตารางที่ 9พนักงานเข้าทางานกะดึก

เวลาพักของ เวลาพักของ
เวลาพักของ เวลาพักของ
พนักงานคนที1่ พนักงานคนที่ 2 พนักงานคนที1่ พนักงานคนที่ 2

ตารางที่ 6 พนักงานเข้าทางานกะเช้า

ในการทางานของพนักงานทีท่ างานในช่วงเวลา
เข้าทางานกะดึก พนักงานแต่ละคนจะมีช่วงเวลาพักของ
แต่ละคนใน 2 ช่วงเวลาด้วยกันคือ ในการพักช่วงแรก
พนักงานคนที่ 1 จะพักเวลา 23.00-24.00 ส่วนคนที่ 2 จะ
พักเวลา 24.00-01.00 และในส่วนการพักช่วงที่ 2
พนักงานคนที่ 1 จะพักเวลา 04.00-05.00 ส่วนคนที่ 2
จะพักเวลา 05.00-06.00

เวลาพักของพนักงานคนที่ 1, 2 เวลาพักของพนักงานคนที่ 1, 2
ตารางที่ 7 พนักงานเข้าทางานกะดึก

เวลาพักของพนักงานคนที่ 1, 2 เวลาพักของพนักงานคนที่ 1, 2

จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นการทีพ่ นักงานพักในเวลา
เดียวกันทาให้การทางานเกิดความล่าช้าขึน้ จึงได้ทาการ
ปรับเปลีย่ นเวลาพักของพนักงานใหม่ ดังนี้
เวลาพักของพนักงานซึง่ ถูกเปลีย่ นไปพักคนละ
ช่วงเวลากัน

ผลดาเนิ นงานวิ จยั
จากการดาเนินงานโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์
เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการทางาน ด้วยวิธกี ารปรับเวลา
พักของพนักงาน ซึง่ เดิมพนักงานใช้เวลาพักในช่วงเวลา
เดียวกัน เราจึงทาการเปลีย่ นเวลาพักให้อยู่คนละช่วงกัน
เพื่อที่จะให้พนักงานสามารถมาเปิ ดเครื่องซักต่อไปโดย
ไม่ให้เครื่องว่าง
จากการปรับเวลาพักของพนักงาน ทาให้เครื่อง
ไม่สามารถหยุดซักได้เนื่องจากมีพนักงานทางานตลอด
ส่งผลให้การซักผ้าใช้เวลาในการซักทีเ่ ปลีย่ นไปดังนี้
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ตารางที่ 10 เวลาทีใ่ ช้ในการซักผ้าหลังจากการปรับเปลีย่ นเวลาการ
ซักผ้าในช่วงเดือนแรก

จานวนชัวโมงที
่
ใ่ ช้ในการ
สัปดาห์
ทดสอบ
1
79.2
2
79.2
3
78.0
4
76.8

เวลาทีใ่ ช้ในการ
ทดสอบผ้า(วัน)
3.30
3.30
3.25
3.20

สรุปผลการศึกษา

ตารางที่ 11 เวลาทีใ่ ช้ในการซักผ้าหลังจากการปรับเปลีย่ นเวลาการ
ซักผ้าในช่วงเดือนทีส่ อง

จานวนชัวโมงที
่
ใ่ ช้ในการ
สัปดาห์
ทดสอบ
1
75.6
2
74.4
3
72.0
4
72.0

เวลาทีใ่ ช้ในการ
ทดสอบผ้า(วัน)
3.15
3.10
3.00
3.00

ตารางที่ 12 เวลาทีใ่ ช้ในการซักผ้าหลังจากการปรับเปลีย่ นเวลาการ
ซักผ้าในช่วงเดือนทีส่ าม

สัปดาห์
1
2
3
4

จานวนชัวโมงที
่
ใ่ ช้ใน
การทดสอบ
84.0
82.8
81.6
79.2

เพื่อคอยเตือนให้พ นักงานไม่ลืมเวลาที่จะต้องไปซักผ้า
จะส่งผลต่อการไม่ให้เกิดการรอคอยในช่วงที่เครื่องหยุด
ซักและต้องรอพนักงานไปซักผ้า ในช่วงเดือนทีส่ องเวลา
ในการทดสอบเริม่ ดีขน้ึ จนมาถึงช่วงเดือนทีส่ ามเวลาทีใ่ ช้
ในการซักผ้าได้ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้

เวลาทีใ่ ช้ในการ
ทดสอบผ้า(วัน)
3.50
3.45
3.40
3.30

จากตารางดัง กล่ า วข้า งต้ น ในช่ ว งเดือ นแรก
พนักงานยังไม่สามารถปรับตัวในเรื่องของการซักผ้าให้
ตรงตามเวลาทีร่ ะบุได้ อาจเกิดจากพฤติกรรมการทางาน
ของพนักงานในเรื่องการปรับตัวทาให้มกี ารหลงลืม ซึง่ ทา
ให้เครื่องซักผ้าหยุดโดยไม่มีพนักงานไปทางาน ทาให้
เวลาทีใ่ ช้ในการทดสอบยังไม่ค่อยมีการเปลีย่ นแปลงมาก
นัก เราจึงได้มกี ารเพิม่ ในส่วนของนาฬิกาจับเวลาเข้ามา

การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุงโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สายงานวิกฤต
การหาสาเหตุโดยแผนภาพสาเหตุและผลในการวิเคราะห์
และการวิเ คราะห์ลัก ษณะข้อ บกพร่ อ งและผลกระทบ
เพื่อ ให้บ รรลุ ต ามเป้ า หมายของโรงงานตัว อย่ า ง จาก
ปญั หาดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงทาการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์
หาสาเหตุท่ที าให้ส่งสินค้าไม่ทนั ตามเวลาทีก่ าหนด ซึ่ง
อาจเกิดจากคน เครื่องจักร วิธกี ารทางาน พืน้ ทีใ่ นการ
ั หาและ
ท างาน หลัง จากนั ้น ได้ ท าการแจกแจงป ญ
วิเคราะห์หาจุดทีท่ าให้งานล่าช้า และมาวิเคราะห์ปจั จัย
ต่ า งๆที่เ ป็ น สาเหตุ ท่ีท าให้ ง านล่ า ช้ า จากนั น้ น ามา
วิเคราะห์หาลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ เพื่อหา
ปจั จัยเสีย่ งมากที่สุดที่มผี ลต่อการทางานทาให้งานออก
ั หาเพื่ อ น าไปสู่ ก าร
ล่ า ช้ า และหาวิ ธี ก ารแก้ ไ ขป ญ
เปลีย่ นแปลงระบบการทางานเพื่อให้งานออกทันตามเวลา
ที่กาหนดและส่งผลให้โรงงานตัวอย่างส่งมอบสินค้าได้
ทันตามเวลาทีก่ าหนด
จากการวิ เ คราะห์ ลัก ษณะข้ อ บกพร่ อ งและ
ผลกระทบ ทาให้ทราบว่าปจั จัยเสีย่ งทีส่ ่งผลกระทบต่อ
กระบวนการทางานที่ทาให้งานล่าช้าและไม่สามารถส่ง
มอบสิน ค้ า ไม่ ท ัน ตามเวลาที่ก าหนดได้ ซึ่ง มีป จั จัย
หลายๆปจั จัยด้วยกัน คือ เวลาพักของพนักงาน การ
ปรับเปลี่ยนงานของพนักงานบ่อย เครื่องจักร พื้นที่ใน
การทางาน และวิธกี ารทดสอบตามลาดับและปจั จัยที่มี
ความเสีย่ งที่ส่งผลกระทบมากที่สุดที่ทาให้งานออกล่าช้า
คือ เวลาพักของพนักงาน
การวิเคราะห์เพื่อปรับเปลีย่ นเวลาในการทางาน
จากที่ไ ด้ท าการเปลี่ย นเวลาพัก ของพนั ก งานที่ท าการ
ทดสอบซึง่ จากเดิมทีพ่ กั ในเวลาเดียวกันเปลีย่ นไปพักกัน
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คนละช่วง เพื่อให้เวลาพักของพนักงานไม่ตรงกันและทา
การทดสอบงานได้โดยที่งานไม่มกี ารหยุดชะงัก ทาให้
เวลาที่ใช้ในการทดสอบงานซึง่ จากเดิมจะใช้เวลาในการ
ทดสอบ 3.52 วัน เวลาทีใ่ ช้ลดลงเหลือใช้เวลาในการ
ทดสอบเพียง 3 วัน ทาให้สามารถทางานได้ทนั ตาม
เป้าหมายทีเ่ ราได้กาหนดไว้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษารูป แบบของการจัดล าดับการเข้ารับบริก ารของผู้ป่ว ยโดยแพทย์
กรณีศกึ ษา ณ ศูนย์จกั ษุ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทีท่ าให้เวลาในระบบเฉลีย่ และเวลารอคอยเฉลีย่ ของผูป้ ่วยต่ า
ที่สุด ด้วยการจาลองสถานการณ์ ก ารเข้ารับบริการของผู้ป่วยในปจั จุบนั (ซึ่งการเข้ารับบริการในปจั จุบนั แบ่ ง
ออกเป็ นการรับบริการแบบ Service และ Consult Dent) โดยการสร้างแบบจาลองสถานการณ์การเข้ารับบริการ
ของผูป้ ว่ ยตามรูปแบบของจาลองเหตุการณ์เดีย่ วด้วยโปรแกรม ARENA® ซึง่ แบบจาลองทีส่ ร้างขึน้ ถูกนาไปใช้ใน
การวิเคราะห์รูปแบบการจัดลาดับการเข้ารับบริการด้วยวิธี FCFS (วิธที ใ่ี ช้ในปจั จุบนั ), SPT, LPT และ Greedy
random ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการวัดผลประกอบด้วยเวลาในระบบเฉลี่ยและเวลารอคอยเฉลี่ย โดยทาการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยหลักการทางสถิติ และทาการประเมินความสามารถในการให้บริการผูป้ ่วย เมื่อมีปริมาณผู้ป่วยเข้ารับ
บริการเพิม่ ขึน้ ผลการวิจยั พบว่า ในการเข้ารับบริการแบบ Service นัน้ เวลาในระบบเฉลีย่ และเวลารอคอยเฉลีย่
ของผูป้ ่วยทีไ่ ด้จากการจัดลาดับการเข้ารับบริการทัง้ 4 วิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยวิธี
SPT ให้ค่าเวลาในระบบเฉลีย่ และเวลารอคอยเฉลีย่ ต่ าทีส่ ุด คือ 139.73 นาที และ 118.81 นาที ตามลาดับ ซึ่ง
สามารถลดเวลาในระบบเฉลีย่ ลงได้ 7.56 นาที หรือ 10.56% และสามารถลดเวลารอคอยเฉลีย่ ลงได้ 7.56 นาที
หรือ 8.99% เมื่อเทียบกับวิธกี ารทีใ่ ช้อยู่ในปจั จุบนั ขณะเดียวกัน ในการเข้ารับบริการแบบ Consult Dent นัน้ ผลที่
ได้คอื เวลาในระบบเฉลีย่ และเวลารอคอยเฉลีย่ ของผูป้ ่วยทีไ่ ด้จากการจัดลาดับการเข้ารับบริการทัง้ 4 วิธี มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตเิ ช่นกัน โดยวิธี FCFS เป็ นวิธที ใ่ี ห้ค่าเวลาในระบบเฉลีย่ และเวลารอคอยเฉลีย่
ต่าทีส่ ดุ คือ 90.13 นาที และ 72.24 นาทีตามลาดับ เมื่อทาการทดลองเพิม่ ปริมาณผูป้ ่วยในการเข้ารับบริการแบบ
Service พบว่า วิธี SPT ให้ค่าเวลาในระบบเฉลีย่ และเวลารอคอยเฉลีย่ ต่ าทีส่ ุด เพิม่ ขึน้ ได้ถงึ 20% โดยพิจารณา
จากเวลาการให้บริการ 8 ชัวโมงใน
่
1 วัน และเมื่อทาการทดลองเพิม่ ปริมาณผู้ป่วยในการเข้ารับบริการแบบ
Consult Dent พบว่า วิธี FCFS ให้ค่าเวลาในระบบเฉลีย่ และเวลารอคอยเฉลีย่ ต่าทีส่ ดุ เพิม่ ขึน้ ได้ถงึ 57%
คาหลัก การจาลองสถานการณ์, เวลาในระบบเฉลีย่ , เวลารอคอยเฉลีย่
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Abstract
The research aims to study scheduling plan that minimize average total time and average
waiting time for patient receiving medical services (classified into 2 forms i.e. “Service” and “Consult
Dent”) from a case study doctor at Eye Center, Srinagarind Hospital. A patient flow model was developed
based on current environment using a discrete event simulation software e.g. ARENA ® and used to
examine different scheduling plans including FCFS, SPT, LPT and Greedy Random. Key Performance
Indicators such as average total time and average waiting time of different scheduling plans were
statistically compared. Finally, system capacity to manage increase in patient arrivals was evaluated. In
case of “Service”, the result indicates that average total time and average waiting time obtained from
each scheduling plan is significantly different from one another. SPT performs better than other
scheduling plans as it gives the minimum average total time and average waiting time of 139.73 and
118.81 minutes respectively. And thus, SPT can reduce average total time and average waiting time of
7.56 minutes or 10.56% and 10.56 minutes or 8.99% when compared to current scheduling plan (FCFS).
In case of “Consult Dent”, the result indicates that average total time and average waiting time obtained
from each scheduling plan is significantly different from one another. FCFS performs better than other
scheduling plans as it gives the minimum average total time and average waiting time of 90.13 and 72.24
minutes respectively. When the number of patients increases, in case of “Service”, SPT gives the
minimum average total time and average waiting time. Also, SPT can increase system capacity in patient
arrivals of 20%. On the other hand, when the number of patients increases, in case of “Consult Dent”
FCFS gives the minimum average total time and average waiting time. Also, FCFS can increase system
capacity in patient arrivals of 57% based on service time of 8 hours in day.
Keywords: Simulation, Average total time, Average waiting time
1. บทนา
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
เป็ นโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งทีใ่ ห้บริการรักษาโรคตา
แก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดต่างๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเป็ นสถานศึกษาสาหรับ
นักศึกษาแพทย์และแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวทิ ยา โดย
โรงพยาบาลศรีนครินทร์เปิ ดบริการศูนย์จกั ษุ ให้บริการ
ตรวจรักษาและผ่าตัดเกี่ยวกับโรคเฉพาะทางตา ผู้ป่วย
โรคตาทัวไปมี
่ ขนั ้ ตอนการให้บริการตัง้ แต่การยื่นบัตร การ
ซักประวัติ การทาหัตถการก่อนพบแพทย์ การพบแพทย์
และการรับบัตรนัด หลังจากนัน้ ผูป้ ่วยจะไปสู่ขนั ้ ตอนการ
รับยารวมกับแผนกผูป้ ่วยนอก ศูนย์จกั ษุ โรงพยาบาลศรี
นครินทร์เปิ ดให้บริการรักษาโรคตาทัวไปและคลิ
่
นิกโรค
ตาเฉพาะทาง (Special clinic) ตัง้ แต่เวลา 08.30 - 16.30
น. ในวันจันทร์ถงึ วันศุกร์

จากข้อมูลการเข้ารับบริการของผู้ป่วยโรคตาที่
ศูนย์จกั ษุ ฯ พบว่า ในปี พ.ศ.2550 – 2555 มีผปู้ ่วยเข้า
รับบริการจานวน 43,972, 49,294, 54,837, 59,795 และ
58,135 ครัง้ ตามลาดับ (โรงพยาบาลศรีนครินทร์, 2555)
ข้อ มู ล ดัง กล่ า วแสดงให้เ ห็น ว่ า ความถี่ท่ีผู้ป่ ว ยเข้า รับ
บริการที่ศูนย์จกั ษุ ฯ มีปริมาณเพิม่ ขึน้ ทุกปี โดยตัง้ แต่ปี
พ.ศ.2550 - 2555 ค่าความถี่ท่ผี ู้ป่วยเข้ารับบริการ
สามารถน าไปคิด เป็ น ร้อ ยละที่เ พิ่ม ขึ้น แต่ ล ะปี เท่ า กับ
12.10, 11.24, 9.04, -4.23 และ 1.51 ตามลาดับ หรือ
เพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ 5.94 % ต่อปี ดังแสดงในภาพที่ 1
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ
ของศูนย์จกั ษุฯ พบว่ากลุ่มตัวอย่างป่วยเป็ นโรคทางตาที่
หลากหลาย โรคทางตาแต่ละชนิดมีความซับซ้อนในการ
ตรวจรัก ษาและใช้เวลาในการตรวจรักษาที่แตกต่ างกัน
โดยในปี พ.ศ. 2555 ศูนย์จกั ษุ ฯ มีจานวนโรคหลักๆ ที่
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รูปที่ 1 รายงานสถิตผิ ปู้ ว่ ยประจาปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2555

แพทย์ของศูนย์จกั ษุ ฯ ให้การรักษาทัง้ หมด 22 โรค ดัง
แสดงรายชื่อในภาคผนวก ก (โรงพยาบาลศรีนครินทร์,
2555) ในบรรดาโรคเหล่านี้ผู้ป่วยที่เป็ นโรคตาบางชนิด
เช่ น จอประสาทตาฉี ก ขาดและหลุ ด ลอก (Retinal
Detachments with Retinal Breaks) จาเป็ นจะต้องได้รบั
การตรวจรักษาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากหากผู้ป่วยได้รบั
การรักษาล่าช้าอาจจะส่งผลให้การรักษาเป็ นไปได้ยาก
และผลการรัก ษาไม่ เ ป็ น ที่ น่ า พอใจ โดยปกติแ ล้ว โรค
ลักษณะนี้จะต้องใช้เวลานานในการตรวจรักษา เพราะว่า
แพทย์ต้องใช้ก ารตรวจหลายขัน้ ตอนและต้อ งมีก ารท า
หัตถการเพิม่ เติม ขณะทีโ่ รคตาอีกกลุ่มหนึ่ง เช่น หนังตา
บนตกแต่ ก าเนิ ด (Congenital Ptosis) อาจจะไม่
จาเป็ น ต้อ งได้ร ับ การรัก ษาอย่ า งเร่ งด่ ว นเนื่ อ งจากการ
ได้รบั การรักษาล่าช้าจะไม่ส่งผลต่อการรักษา โดยปกติ
แล้วโรคลักษณะนี้จะใช้เวลาการตรวจรักษาน้อยกว่า ซึ่ง
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ามารับบริการในศูนย์จกั ษุ ฯ จะแบ่งออกเป็ น 3
กลุ่ม คือ กลุ่มโรค A หมายถึงผูป้ ่วยทีม่ อี าการป่วยด้วย
กลุ่มโรคทีม่ อี าการไม่รุนแรง กลุ่มโรค B หมายถึงผูป้ ่วยที่
มีอาการปว่ ยด้วยกลุ่มโรคทีม่ อี าการปานกลาง และกลุ่ม C
หมายถึง ผู้ป่ ว ยที่มีอ าการป่ ว ยด้ว ยกลุ่ ม โรคที่มีอ าการ
รุ น แรง ซึ่ง ผู้ป่ ว ยแต่ ล ะกลุ่ ม โรคจะต้ อ งได้ร ับ การตรวจ
รักษาทีแ่ ตกต่างกันทาให้เวลาทีใ่ ช้ในการตรวจรักษาของ
แพทย์แตกต่างกัน
ข้อมูลดังกล่าวชีใ้ ห้เห็นว่าผู้ป่วยทีเ่ ข้ารับบริการใน
ศูนย์จกั ษุ ฯ มีความเร่งด่วนในการเข้ารับการตรวจรักษา
ไม่เท่ากัน ดังนัน้ ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคที่มีความเร่งด่วน
มากกว่าควรจะต้องได้รบั การตรวจรักษาก่อน อย่างไรก็
ตามจากการสอบถามเจ้า หน้ า ที่แ ละแพทย์ผู้ท าหน้ า ที่
รักษาผูป้ ว่ ยของศูนย์จกั ษุ ฯ พบว่าศูนย์จกั ษุ ฯ ยังไม่ได้มี
การพิจารณาถึงปจั จัยด้านความเร่งด่วนดังกล่าว ในการ

จัดลาดับการเข้ารับบริการของผูป้ ่วย โดยในปจั จุบนั ศูนย์
จักษุ ฯ จัดลาดับการเข้ารับบริการของผูป้ ว่ ยโดยพิจารณา
จากลาดับการมาถึงของผู้ป่วย ซึ่งอาจจะทาให้ผู้ป่วยที่
ปว่ ยด้วยโรคทีม่ คี วามเร่งด่วนซึง่ ใช้เวลานานในการตรวจ
รักษาและมาถึงศูนย์จกั ษุฯ ช้ากว่าผูป้ ่วยทีป่ ่วยด้วยโรคที่
มี ค วามเร่ ง ด่ ว นน้ อ ยกว่ า ต้ อ งรอรั บ การรั ก ษาเป็ น
เวลานานกว่าจะได้เข้ารับการรักษา ปจั จุบนั ศูนย์จกั ษุ ฯ
มีจานวนแพทย์รวมทัง้ สิ้น 36 ท่าน แบ่งเป็ นอาจารย์
แพทย์ 16 ท่าน แพทย์ประจาบ้าน 10 ท่าน และแพทย์ใช้
ทุน 10 ท่าน เนื่องจากในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาข้อมูล
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่ง
ซึง่ ออกตรวจทุก ๆ วันอังคาร โดยแพทย์กรณีศกึ ษาท่าน
นี้จ ะมีลัก ษณะการทางาน 3 กรณี คือ กรณี เ ซอรวิซ
(Service) หมายถึงแพทย์ทาหน้าทีต่ รวจรักษาผูป้ ่วยนอก
เป็ นงานหลัก และทาหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษาแก่แพทย์ท่านอื่น
ในการตรวจรัก ษาผู้ป่ ว ยนอก กรณี เ คิน ซัลท เดนท
(Consult Dent) หมายถึง แพทย์ทาหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษา
แก่แพทย์ท่านอื่นในการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเป็ นงาน
หลัก และแพทย์ท่านนี้จะตรวจรักษาผูป้ ่วยนอกด้วย และ
กรณี เคินซัลท วอรด (Consult Ward) หมายถึง แพทย์
ทาหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษาแก่แพทย์ท่านอื่นในการตรวจรักษา
ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยในเป็ นงานหลัก และแพทย์ท่านนี้จะ
ตรวจรักษาผูป้ ว่ ยนอกด้วย เนื่องจากมีผปู้ ว่ ยเข้ารับบริการ
ตรวจรักษาปริมาณมาก เกิดปญั หาของการจัดการการ
ให้บริการและสถานทีก่ ารให้บริการเกิดความแออัด จึงมี
ความจาเป็ นทีต่ ้องกาหนดปริมาณผูป้ ่วยทีน่ ัดในแต่ละวัน
ให้ เ หมาะสมกับ ความสามารถที่ แ พทย์ แ ละบุ ค ลากร
ทางการแพทย์จะให้บริการได้ ดังนัน้ การหาเวลาเฉลีย่ ใน
การทางานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้
ในการจัดตารางนัดผู้ป่วยให้มปี ริมาณผู้ป่วยนัดในแต่ละ
วันที่เหมาะสม ซึ่งจะช่ว ยให้ก ารท างานของแพทย์และ
บุค ลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการใช้เ ครื่อ งมือ ทาง
การแพทย์มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ั หาและสาเหตุ ด ังกล่า วข้างต้น ผู้วิจ ัยจึง
จากป ญ
ศึกษาลาดับการเข้ารับบริการของผู้ป่วยในปจั จุบนั และ
สร้างแบบจาลองสถานการณ์การเข้ารับบริการของผูป้ ่วย
ในป จั จุ บ ัน จากนัน้ แบบจ าลองสถานการณ์ ก ารเข้า รับ
บริการของผูป้ ว่ ยในปจั จุบนั ดังกล่าว ถูกนามาใช้จดั ลาดับ
การเข้ารับบริการของผูป้ ่วย ซึง่ ปริมาณผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม
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โรคเป็ นไปตามสถานการณ์ ปจั จุบนั ด้วยวิธีการเอสพีที
(Shortest Processing Time: SPT)[3] แอลพีที (Longest
Processing Time: LPT)[3] การสุ่มแบบกรีดดี้ (Greedy
Random)[1] และแบบปจั จุบนั (First Come Served
Scheduling: FCFS)[3] เพื่อหาเวลาในระบบเฉลี่ย
(Average Total Time) และเวลารอคอยเฉลีย่ (Average
Waiting Time) ของผู้ป่วยแต่ละกลุ่มโรค และวิเคราะห์
ความแปรปรวนของเวลาในระบบเฉลี่ยและเวลารอคอย
เฉลีย่ ของผูป้ ่วยแต่ละกลุ่มโรคด้วยหลักการทางสถิติ เพื่อ
กาหนดรูปแบบการจัดลาดับการเข้ารับบริการของผูป้ ว่ ยที่
เหมาะสมและสามารถลดเวลาในระบบเฉลี่ยและเวลารอ
คอยเฉลี่ยของผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความ
แออัดที่เกิดขึน้ ในศูนย์จกั ษุ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ลด
ระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วย และสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ผูป้ ว่ ยทีม่ าเข้ารับบริการ
2. วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
2.1 เสนอรูปแบบการจัดลาดับการเข้ารับบริการ
ข อ ง ผู้ ป่ ว ย โ ด ย แ พ ท ย์ ก ร ณี ศึ ก ษ า ณ ศู น ย์ จั ก ษุ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่ทาให้เวลาในระบบเฉลี่ยและ
เวลารอคอยเฉลี่ยของผู้ป่วยต่ าสุด เมื่อปริมาณผู้ป่วยแต่
ละกลุ่มโรคเป็ นไปตามสถานการณ์ปจั จุบนั
2.2 เสนอรูปแบบการจัดลาดับการเข้ารับบริการ
ของผู้ป่ ว ยโดยแพทย์ก รณี ศึก ษาที่ท าให้เ วลาในระบบ
เฉลี่ยและเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้ป่วยต่ าที่สุด เมื่อมีการ
เปลีย่ นแปลงปริมาณผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับบริการในแต่ละวันโดย
ใช้การจาลองสถานการณ์
3. วิ ธีการ
3.1 การเสนอรูป แบบการจัด ลาดับ การเข้ารับ
บริก ารของผู้ป่ ว ยโดยแพทย์ก รณี ศึก ษา ณ ศู น ย์จ ัก ษุ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทีท่ าให้เวลาในระบบเฉลีย่ ต่ าสุด
และเวลารอคอยเฉลี่ย ต่ า ที่สุด เมื่อปริ ม าณผู้ป่วยแต่ ล ะ
กลุ่มโรคเป็ นไปตามสถานการณ์ปจั จุบนั มีขนั ้ ตอนดังนี้
3.1.1 ศึกษารูปแบบการให้บริการของศูนย์จกั ษุ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ในปจั จุบนั โดยรวบรวมขัน้ ตอน
การให้บริการ และกิจกรรมทีต่ อ้ งทาในแต่ละจุดบริการ
3.1.2 ศึกษารูปแบบการเข้ารับบริการของผู้ป่วย
ในป จั จุ บนั ณ ศูน ย์จ ักษุ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดย

รวบรวมข้อมูลจานวนผู้เข้ารับบริการ เวลาในการเข้ารับ
บริการ และพฤติกรรมการเข้ารับบริการ
3.1.3 ศึกษาลักษณะโรคที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการ
ตรวจรักษา ณ ศูนย์จกั ษุ โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ โดยแบ่งโรคออกเป็ นกลุ่มตามความยากง่าย
และระยะเวลาทีแ่ พทย์ใช้ในการรักษา
3.1.4 ศึกษาเวลาการทางานของแพทย์กรณีศกึ ษา
พร้อมทัง้ คานวณหาเวลาเฉลี่ยในการทางานของแพทย์
ท่านนี้ โดยทาการเก็บข้อมูลทุกวันอังคาร
3.1.5 ศึกษาลาดับการเข้ารับบริการของผูป้ ่วยใน
ปจั จุบนั
3.1.6 สร้างรูปแบบการจาลองสถานการณ์ [2][4]
การเข้ า รั บ บริ ก ารของผู้ ป่ ว ยในป จั จุ บ ั น โดยแพทย์
กรณีศกึ ษา
3.1.7 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง
สถานการณ์ขา้ งต้น
3.1.8 ใช้แบบจาลองสถานการณ์การเข้ารับบริการ
่
ของผูป้ วยทีส่ ร้างขึน้ จัดลาดับการเข้ารับบริการของผูป้ ่วย
ด้วยวิธีการเอสพีที แอลพีที และวิธีการสุ่มแบบกรีดดี้
จากนัน้ วิเคราะห์ค่าเวลาในระบบเฉลี่ยและเวลารอคอย
เฉลีย่
3.1.9 เปรียบเทียบค่าเวลาในระบบเฉลีย่ และเวลา
รอคอยเฉลี่ย ของวิธีก ารจัด ล าดับ แบบป จั จุ บ ัน กับ การ
จัดลาดับด้วยวิธเี อสพีที การจัดลาดับด้วยวิธแี อลพีที และ
การจัดลาดับด้วยวิธกี ารสุ่มแบบกรีดดี้ เมื่อปริมาณผู้ป่วย
แต่ ล ะกลุ่ ม โรคเป็ น ไปตามสถานการณ์ ป จั จุ บ ัน โดยใช้
หลักการทางสถิติ เพื่อเสนอรูปแบบการจัดลาดับการเข้า
รับบริการของผู้ป่วยโดยแพทย์กรณีศกึ ษา ณ ศูนย์จกั ษุ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่ทาให้เวลาในระบบเฉลี่ย และ
เวลารอคอยเฉลีย่ ต่าสุด
3.2 การเสนอรูป แบบการจัด ลาดับ การเข้ารั บ
บริก ารของผู้ป่ว ยโดยแพทย์กรณีศึก ษาที่ทาให้เวลาใน
ระบบเฉลี่ย ของผู้ป่ว ยต่ า ที่สุดและเวลารอคอยเฉลี่ย ต่ า
ทีส่ ดุ เมื่อปริมาณผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับบริการในแต่ละวันเพิม่ ขึน้
โดยใช้การจาลองสถานการณ์ มีขนั ้ ตอนดังนี้
3.2.1 จาลองสถานการณ์ การเข้ารับบริการของ
ผู้ป่ ว ยด้ว ยวิธีก ารป จั จุ บ ัน เมื่อ ปริม าณผู้ป่ ว ยที่เ ข้า รับ
บริการในแต่ละวันเพิม่ ขึน้
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3.2.2 จาลองสถานการณ์ การเข้ารับบริการของ
ผูป้ ่วยทีจ่ ดั ลาดับด้วยวิธกี ารทีท่ าให้มเี วลาในระบบเฉลี่ย
และเวลารอคอยเฉลี่ย ต่ า ที่สุด จากขัน้ ตอน 3.1 เมื่อ
ปริมาณผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับบริการในแต่ละวันเพิม่ มากขึน้
3.2.3 เปรียบเทียบรูปแบบการจัดลาดับการเข้ารับ
บริการของผูป้ ว่ ยทีท่ าให้เวลาในระบบเฉลีย่ และเวลารอ
คอยเฉลีย่ ของผูป้ ว่ ยต่าทีส่ ดุ ด้วยหลักการทางสถิติ เมื่อ
ปริมาณผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับบริการในแต่ละวันเพิม่ ขึน้

ทัง้ 4 วิธี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และการ
จัดลาดับด้วยวิธกี ารแบบปจั จุบนั มีค่าเวลารอคอยเฉลีย่ ต่ า
ทีส่ ดุ ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบเวลาในระบบเฉลีย่ ของ
การจัด ล าดับ แต่ ล ะวิธี โดยการเปรีย บเทีย บพหุ คูณ ด้ว ยวิธีข อง
Duncan กรณีเซอรวิซ
Total Time
Duncana,b

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการเสนอรูปแบบการจัดลาดับ การเข้ารั บ
บริก ารของผู้ป่ ว ยโดยแพทย์ก รณี ศึก ษา ณ ศู น ย์จ ัก ษุ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทีท่ าให้เวลาในระบบเฉลีย่ ต่ าสุด
และเวลารอคอยเฉลี่ย ต่ า ที่สุด เมื่อปริม าณผู้ป่วยแต่ ล ะ
กลุ่มโรคเป็ นไปตามสถานการณ์ปจั จุบนั
กรณีเซอรวิซ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
เวลาในระบบเฉลี่ยพบว่า มีค่า P-value เท่ากับ 0.000
น้อยกว่า α เท่ากับ 0.05 แสดงว่าค่าเวลาในระบบเฉลีย่ ที่
จัดลาดับด้วยทัง้ 4 วิธี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ และการจัดลาดับด้วยวิธเี อสพีทมี ีค่าเวลาในระบบ
เฉลีย่ ต่าทีส่ ุด ดังแสดงในตารางที่ 1 ส่วนผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวนของเวลารอคอยเฉลี่ย พบว่ า มีค่ า Pvalue เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า α เท่ากับ 0.05 แสดงว่า
ค่าเวลารอคอยเฉลีย่ ทีจ่ ดั ลาดับด้วยทัง้ 4 วิธี แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และการจัดลาดับด้วยวิธเี อสพีที
มีค่าเวลารอคอยเฉลีย่ ต่ าทีส่ ุด ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่ง
การจัดลาดับการเข้ารับบริก ารของผู้ป่วยแต่ ละกลุ่มโรค
ด้ว ยวิธีเ อสพีทีสามารถท าให้เ วลาในระบบเฉลี่ย ลดลง
7.56 นาที หรือ 10.56% และสามารถทาให้เวลารอคอย
เฉลีย่ ลดลง 7.56 นาที หรือ 8.99%
กรณี เ คิ น ซั ล ท เดนท ผลการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนของเวลาในระบบเฉลี่ย พบว่ า มีค่ า P-value
เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า α เท่ากับ 0.05 แสดงว่าค่าเวลา
ในระบบเฉลีย่ ทีจ่ ดั ลาดับด้วยทัง้ 4 วิธี แตกต่างกันอย่างมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิติ และการจัด ล าดับ ด้ว ยวิธีก ารแบบ
ปจั จุบนั มีค่าเวลาในระบบเฉลีย่ ต่ าทีส่ ุด ดังแสดงในตาราง
ที่ 3 ส่วนผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของเวลารอคอย
เฉลี่ยพบว่า มีค่า P-value เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า α
เท่ากับ 0.05 แสดงว่าค่าเวลารอคอยเฉลีย่ ทีจ่ ดั ลาดับด้วย

Method

Subset

N

1
2
3
4
9 139.7352
9
147.2933
9
196.4344
9
269.4211
1.000
1.000
1.000
1.000

SPT
ปจั จุบนั
Greedy
LPT
Sig.

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบเวลารอคอยเฉลีย่ ของ
การจัด ล าดับ แต่ ล ะวิธี โดยการเปรีย บเทีย บพหุ คูณ ด้ว ยวิธีข อง
Duncan กรณีเซอรวิซ
Wait Time
Duncana,b
Subset
Method
SPT
ปจั จุบนั
Greedy
LPT
Sig.

N
9
9
9
9

1
118.8091

2

3

4

126.3722
175.4956
1.000

1.000

1.000

248.4589
1.000

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบเวลาในระบบเฉลีย่ ของ
การจัด ล าดับ แต่ ล ะวิธี โดยการเปรีย บเทีย บพหุ คูณ ด้ว ยวิธีข อง
Duncan กรณีเคินซัลท เดนท
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Total Time
Duncana,b
Subset
Method
ปจั จุบนั
Greedy
SPT
LPT
Sig.

N
9
9
9
9

1
90.1283

2

3

4

105.4489
110.5290
1.000

1.000

1.000

172.4367
1.000
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบเวลารอคอยเฉลีย่ ของ
การจัด ลาดับ แต่ ล ะวิธี โดยการเปรีย บเทีย บพหุ คูณ ด้ว ยวิธีข อง
Duncan กรณีเคินซัลท เดนท

*หมายเหตุ 0% คือ ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงปริมาณผู้ป่วย
ตารางที่ 6 ผลการจาลองสถานการณ์จดั ลาดับการเข้ารับบริการ
ของผูป้ ว่ ยด้วยวิธกี ารเอสพีท ี เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงปริมาณผูป้ ่วย
(เวลาในระบบเฉลีย่ )

WaitTime

%

a,b

Duncan

Method

N

ปจั จุบนั
Greedy
SPT
LPT
Sig.

9
9
9
9

Subset
1
72.2434

2

3

0%
20%
45
0%
40%
45%

86.7093
92.6296
1.000

1.000

1.000

154.6200
1.000

4.2 เสนอรูปแบบการจัดลาดับการเข้ารับบริการของ
่
ผู้ปวยโดยแพทย์กรณี ศึกษาที่ท าให้เวลาในระบบเฉลี่ย
และเวลารอคอยเฉลี่ ย ของผู้ ป่ ว ยต่ า ที่ สุ ด เมื่ อ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงปริมาณผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับบริการในแต่ละวันโดย
ใช้การจาลองสถานการณ์
กรณีเซอรวิซ การจัดลาดับด้วยวิธเี อสพีทมี คี ่าเวลา
ในระบบเฉลีย่ และเวลารอยเฉลีย่ ทีต่ ่ ากว่าวิธกี ารจัดลาดับ
ด้วยวิธีปจั จุบนั อีกทัง้ แพทย์กรณีศกึ ษาสามารถทาการ
ตรวจรัก ษาผู้ ป่ ว ยได้ สู ง สุ ด 54 คนต่ อ วัน หรือ แพทย์
กรณีศึกษาสามารถทาการตรวจรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้นได้
สูงสุด 20% ดังแสดงในตารางที่ 5 และ 6
ส่วนกรณีเคินซัลท เดนท การจัด ลาดับด้วยวิธแี บบ
ปจั จุบนั มีค่า เวลาในระบบเฉลี่ยและเวลารอยเฉลี่ยที่ต่ า
กว่ า วิ ธี ก ารจั ด ล าดั บ ด้ ว ยวิ ธี เ อสพี ที อี ก ทั ้ง แพทย์
กรณีศกึ ษาสามารถทาการตรวจรักษาผู้ป่วยได้สงู สุด 71
คนต่ อ วัน หรือ แพทย์ก รณี ศึก ษาสามารถท าการตรวจ
รักษาผูป้ ่วยเพิม่ ขึน้ ได้สงู สุด 57% ดังแสดงในตารางที่ 7
และ 8
ตารางที่ 5 ผลการจาลองสถานการณ์จดั ลาดับการเข้ารับบริการ
ของผูป้ ว่ ยด้วยวิธกี ารเอสพีที เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงปริมาณผูป้ ่วย
(เวลารอคอยเฉลีย่ )

45
54
65
45
63
65

45
54
54
45
63
63

45
54
65
45
63
65

45
54
54
45
63
63

B

C

77.63
81.40
81.40
65.06
69.29
69.29

96.10
111.42
111.42
87.45
109.26
109.26

241.51
296.29
296.29
180.56
272.34
272.34

*หมายเหตุ 0% คือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณผู้ป่วย
ตารางที่ 7 ผลการจาลองสถานการณ์จดั ลาดับการเข้ารับบริการ
ั บนั เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงปริมาณผูป้ ่วย
ของผูป้ ว่ ยด้วยวิธกี ารปจจุ
(เวลารอยคอยเฉลีย่ )
%

0%
10%
45%
60%
0%
45%
57%
60%

45
50
65
72
45
65
71
72

45
50
65
65
45
65
71
71

A

B

C

67.36
70.96
70.96
59.00
63.25
63.25

79.86
94.67
94.67
71.77
92.87
92.87

205.62
260.83
260.83
145.16
238.72
238.72

A

B

C

167.23
185.57
234.8
234.8
155.68
201.27
211.04
211.04

155.73
176.14
225.16
225.16
168.93
223.08
242.46
242.46

163.71
179.68
222.56
222.56
180.47
230.24
242.93
242.93

*หมายเหตุ 0% คือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณผู้ป่วย
ตารางที่ 8 ผลการจาลองสถานการณ์จดั ลาดับการเข้ารับบริการ
ั บนั เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงปริมาณผูป้ ่วย
ของผูป้ ว่ ยด้วยวิธกี ารปจจุ
(เวลาในระบบเฉลีย่ )
%

%

0%
20%
45
0%
40%
45%

A

4

0%
10%
45%
60%
0%
45%
57%
60%
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45
50
65
72
45
65
71
72

45
50
65
65
45
65
71
71

A

B

C

177.10
195.23
244.27
244.27
161.04
207.32
217.07
217.07

171.53
191.94
240.82
240.82
182.99
238.98
258.44
258.44

200.05
216.16
258.11
258.11
213.81
264.86
276.93
276.93
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5. สรุป
รูป แบบการจัด ลาดับการเข้ารับ บริการของผู้ป่ว ย
โดยแพทย์ ก รณี ศึก ษา ณ ศู น ย์ จ ัก ษุ โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ ทีท่ าให้เวลาในระบบเฉลีย่ ต่าสุดและเวลารอคอย
เฉลีย่ ต่าทีส่ ดุ เมื่อปริมาณผูป้ ว่ ยแต่ละกลุ่มโรคเป็ นไปตาม
สถานการณ์ ป จั จุ บ ั น กรณี เ ซอรวิ ซ คื อ รู ป แบบการ
จัดลาดับด้วยวิธีเอสพีที ซึ่ง สามารถทาให้เวลาในระบบ
เฉลี่ยลดลง 7.56 นาที หรือ 10.56% และสามารถทาให้
เวลารอคอยเฉลีย่ ลดลง 7.56 นาที หรือ 8.99% ส่วนกรณี
เคินซัลท เดนท คือรูปแบบการจัดลาดับด้วยการปจั จุบนั
รูป แบบการจัด ล าดับการเข้ารับ บริการของผู้ป่ว ย
โดยแพทย์กรณีศกึ ษาทีท่ าให้เวลาในระบบเฉลีย่ และเวลา
รอคอยเฉลี่ยของผู้ป่ว ยต่ า ที่สุด เมื่อ มีการเปลี่ย นแปลง
ปริมาณผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับบริการในแต่ละวันโดยใช้การจาลอง
สถานการณ์ กรณีเซอรวิซ คือรูปแบบการจัดลาดับด้วยวิธี
เอสพีที ซึ่งสามารถทาการตรวจรักษาผู้ป่วยได้สูงสุด 54
คนต่ อ วัน หรือ แพทย์ก รณี ศึก ษาสามารถท าการตรวจ
รักษาผู้ป่วยเพิม่ ขึน้ ได้สูงสุด 20% ส่วนกรณีเคินซัลท เด
นท คือ รู ป แบบการจัด ล าดับ ด้ ว ยวิธีแ บบป จั จุ บ ัน ซึ่ง
สามารถทาการตรวจรักษาผู้ป่วยได้สูงสุด 71 คนต่ อวัน
หรือแพทย์กรณีศกึ ษาสามารถทาการตรวจรักษาผู้ป่วย
เพิม่ ขึน้ ได้สงู สุด 57%

[4] สุพจน์ เหล่างาม, เทคนิคการจาลองสถานการณ์ ,
ข้ อ มู ล จากwww.logisticscorner.com (วั น ที่ สื บ ค้ น
ข้อมูล 20 มิถุนายน 2556)
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การพัฒนาโปรแกรมสาหรับปัญหาการจัดตารางการผลิ ตแบบไหลเลื่อน
Developing Program for Flow Shop Scheduling Problem
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Benjamas Netini1* Nitchakan Bootnampet 2 Kanate Ploydanai3
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Department of Industrial Engineering and Management, Faculty of Engineering and Industrial Technology,
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มุ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Visual Basic.Net โปรแกรมนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อช่วยในการจัดตารางการผลิต
แบบ flow shop นอกจากนี้ยงั ช่วยลดเวลาในการคานวณและความยุ่งยากในการตรวจสอบสถานะของงาน เมื่อมีเครื่องจักร
และงานจานวนมากในระบบการผลิต ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั คือ โปรแกรมจัดตารางการผลิตทีส่ ามารถคานวณเวลางานในการ
ผลิตและแสดงเวลาเริม่ ต้น-เวลาสิน้ สุดของแต่ละงานในรูปแบบของ Gantt Chart ซึง่ โปรแกรมสามารถตรวจสอบสถานะของ
งานในเครื่องจักรและสามารถบอกเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของงานได้ นอกจากนี้โปรแกรมสามารถแปลงหน่วยของเวลา
สิน้ สุดงานเป็ นหน่วยอื่นได้ ตัวอย่างเช่น สัปดาห์ วัน และ ชัวโมง
่
เป็ นต้น นอกจากนี้นกั วางแผนและนักเรียนยังสามารถใช้
โปรแกรมสาหรับทดสอบทฤษฎีของจอห์นสันและทฤษฎีของแคมเบลได้
คาหลัก โปรแกรมจัดตารางการผลิต การจัดตารางการผลิตแบบไหลเลื่อน ตรวจสอบสถานะงาน
Abstract
This research focuses on developing program by using Visual Basic.Net. The purpose of this program is to solve
flow shop scheduling problem. In addition, the program helps to reduce the computation time and difficulty for
checking job status when there are many machines and many jobs in production systems. The result of the
research is the production scheduling program that can calculate flow time and show start - finish times in Gantt’s
chart. Whereof, the program is able to check status of jobs in machines and able to tell progress percentage of
jobs. Furthermore program can convert units of finish time to other units for example weekly, daily, and hours.
Besides, planners and students can use program for testing the Johnson’s algorithm and Campbell's algorithm.
Keywords: Scheduling program Flow shop scheduling problem Check task status
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1.บทนา
การจั ด ตารางการผลิ ต นั ้น เป็ นกระ บวนการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบการผลิตที่
สาคัญในอุตสาหกรรมปจั จุบนั ทีม่ กี ารแข่งขันทีส่ งู ขึน้ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานทรัพยากรทีม่ อี ยู่อย่าง
จากัด ปญั หาการจัดตารางการผลิตมีตงั ้ แต่ปญั หาขนาดเล็ก
จนกระทังป
่ ญั หาทีม่ คี วามซับซ้อน ในส่วนของปญั หาการจัด
ตารางการผลิตแบบ flow shop Pinedo [1] จะเป็ นระบบ
การผลิตทีป่ ระกอบด้วยงาน n งาน เครื่องจักร m เครื่องวาง
เรียงกัน โดยมีเส้นทางการดาเนินงานที่เหมือนกัน งานแต่
ละงานจะเริม่ ผลิตจากเครื่องจักรที่ 1 แล้วจะถูกผลิตต่อไป
จนถึง เครื่อ งจัก รที่ m หลัง จากที่ง านถู ก ท าเสร็จ บน
เครื่องจัก รเครื่องใดเครื่อ งหนึ่ง (เครื่อ งจักรที่ 1 ถึง m-1)
แล้ ว จะต้ อ งเข้ า แถวคอยรอผลิ ต บนเครื่ อ งจัก รถั ด ไป
เนื่ อ งจากงานที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบมี จ านวนมากและจ านวน
เครื่องจักรในโรงงานก็มจี านวนมากเช่นกัน การตรวจสอบ
ว่า ณ เวลาหนึ่งๆ งานชิน้ ทีต่ ้องการทราบอยู่ทเ่ี ครื่องจักรใด
และจะเสร็จในเวลาเท่าไรนัน้ ทาได้ยาก
Aldowaison and Allahverdi [2] ได้ทาการศึกษา
ปญั หาการจัดตารางการผลิต แบบ flow shop ซึ่ง
ประกอบด้วยงาน n งานและเครื่องจักร m เครื่อง โดยต้อง
ไม่มกี ารรอคอย (no-wait) โดยสร้างวิธกี ารฮิวริสติกขึน้ มา 4
วิธกี าร Murata et al. [3] ศึกษาการประยุกต์ใช้เจเนติก
อัลกอริทม่ึ สาหรับการแก้ปญั หาการจัดตารางการผลิตแบบ
Flow shop โดยทาการพัฒนาและนาผลทีไ่ ด้ไปเปรียบเทียบ
ผลกับอัลกอริทม่ึ อื่นๆ นิภา จงจอหอ [4] ได้ทาการพัฒนา
โปรแกรมเพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจในการจัดตารางการ
ผลิต ของโรงงานอุ ต สาหกรรมแก้ว โดยน าหลัก การฮิว ริ
สติกส์มาช่วย โดยใช้โปรแกรมอารีน่าทาการวิเคราะห์และ
ออกแบบการจาลองสถานการณ์ พบว่า การจัดตารางการ
ผลิตซึง่ ใช้วธิ กี ารจัดตารางการผลิตโดยพิจารณาทีเ่ วลาการ
ผลิตน้อยทีส่ ุดเข้าก่อน (SPT) ทาให้ประสิทธิภาพในการจัด
ตารางการผลิตดีขน้ึ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายรวมทีเ่ กิดจาก
ปญั หาการผลิตไม่ตรงกาหนดส่ง ปรีดี ตันติประภาส [5] ได้
ศึ ก ษาผลกระทบของป จั จั ย กฎการจั ด ล าดั บ ที่ มี ต่ อ
ประสิทธิภาพของระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง ด้วยเทคนิค

การจาลองแบบปญั หาทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ARENA 2.2 ภานุ วฒ
ั น์ บุญรัตนสายัณห์, ณัฏฐา ประดิษฐ์
เสถียร, ปิ ยะภัทร สุพานิชวาทิน และ รศ.อดิศกั ดิ ์ พงษ์พูล
ผลศักดิ ์ [6] ได้ศกึ ษาการจัดตารางเวลาการดาเนินงานใน
สายงานผลิต ประกอบชิ้น งานชุ ด กรอบรู ป กรณี ศึ ก ษา
โรงงานพลาสติก เพื่อศึกษาแนวคิด วิธีก ารจัด ตารางการ
ดาเนินงานสายการผลิตแบบ flow shop ชนิด 2 เครื่องจักร
ด้วยวิธขี อง Johnson’s Algorithm และวิธกี ารจัดสมดุลสาย
งานประกอบด้วยวิธีของ Ranked Positioned Weight
Method สืบพงศ์ แสงอุดร และ ธีรเดช วุฒพิ รพันธ์ [7] ได้
ศึกษาการประยุกต์ใช้วธิ ขี นั ้ ตอนเชิงพันธุกรรมแบบผสมเพื่อ
แก้ไขปญั หาการจัด ตารางการผลิตชนิ ดสายการประกอบ
แบบ flow shop สุเทพ บุตรดี, ชัยวัฒน์ นุ่ มทอง และ ปญั จ
พร แพใหญ่ [8] ได้ศกึ ษาวิธกี ารจัดตารางการผลิตแบบฮิวริ
สติกแบบผสมเพื่อประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดของการผลิต
เฟื อง สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี, เดชา พวงดาวเรือง [9] ได้
ศึกษาการจัดตารางการผลิตแบบ flow shop โดยใช้เทคนิค
การสลับ ที่แ บบสุ่ม และวิธีฮิวริสติก สาหรับ ระบบการผลิต
แบบทันเวลาพอดี ในกรณีท่ปี ญั หาการจัดตารางการผลิต
แบบ flow shop ไม่ทราบลาดับก่อนหลังของงานทีถ่ ูกผลิต
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่ได้กล่าวมานี้
พบว่า มีผู้ศึก ษาการแก้ปญั หาการจัดตารางการผลิตแบบ
flow shop ด้วยวิธตี ่างๆ อาทิเช่น วิธฮี วิ ริสติก , การใช้
รูปแบบทางคณิตศาสตร์, ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และพัฒนา
โปรแกรมขึน้ เพื่อแก้ปญั หา เป็ นต้น แต่ยงั ไม่พบว่ามีผศู้ กึ ษา
ท่านใดทาการพัฒนาโปรแกรมจัดตารางการผลิตทีส่ ามารถ
แสดงผลเป็ น Gantt Chart และตรวจสอบสถานะของงานใน
สายการผลิตได้
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ใช้โปรแกรม Visual Basic.Net
ในการพัฒนาเป็ นโปรแกรมจัดตารางการผลิตสาหรับการ
ผลิตแบบ flow shop ซึง่ โปรแกรมจะสามารถตรวจสอบได้
ว่างานหนึ่งๆอยู่ทเ่ี ครื่องจักรใด และตรวจสอบเวลาแล้วเสร็จ
ของแต่ละงานได้ รวมทัง้ แสดงเวลาเริม่ ต้นและเวลาสิน้ สุด
ของแต่ละงานในรูปแบบของ Gantt Chart เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจและทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทางานใน
โรงงานอุ ต สาหกรรม ส าหรับ นั ก วางแผนและนั ก เรีย น
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นักศึกษา ยังสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อทดสอบทฤษฎีของ
จอห์นสันและทฤษฎีของแคมเบลได้
2.ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
2.1 ขอบเขตการวิจยั
1. ใช้สาหรับการจัดตารางการผลิตแบบ flow shop
2. ทราบจานวนเครื่องจักร จานวนงาน และเวลาใน
การทางานของแต่ละงาน
3. เครื่อ งจัก รพร้อ มใช้ง านทัน ทีแ ละงานแต่ ละงาน
สามารถเริม่ ได้ทนั ทีทเ่ี วลาศูนย์
4. งานทุก งานต้อ งมีข นั ้ ตอนการท างานเหมือ นกัน
และเมื่อ เริ่ม ท างานใดๆแล้ว จะไม่ ย อมให้มีก าร
แทรกงานเกิดขึน้
5. ไม่คดิ เวลา Break down ของเครื่องจักร
6. สามารถนาไปใช้ได้โดยที่จานวนงานไม่เกิน 100
งาน และจานวนเครื่องจักรไม่เกิน 50 เครื่อง
2.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการคานวณ
n
= จานวนงานทีน่ ามาจัดตารางการผลิต
m
= จานวนเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
i
= งานที่ i
j
= เครื่องจักรที่ j
iFinish
= งานทีต่ อ้ งการแปลงหน่วยเวลาแล้วเสร็จ
iCheck
= งานทีต่ อ้ งการตรวจสอบสถานะ
jNow
= เครื่องจักรที่งานที่ต้องการตรวจสอบ
สถานะอยู่
jWait
= เครื่องจักรที่งานที่ต้องการตรวจสอบ
สถานะกาลังรอเข้า
t
= เวลาทีเ่ ครื่องจักรทางานไปแล้ว ซึง่ เป็ น
ค่าทีน่ าไปใช้คานวณ (ชัวโมง)
่
hours
= เวลาทีเ่ ครื่องจักรทางานไปแล้ว ซึง่ เป็ น
ค่าทีร่ บั จากผูใ้ ช้ (ชัวโมง)
่
minutes
= เวลาทีเ่ ครื่องจักรทางานไปแล้ว ซึง่ เป็ น
ค่าทีร่ บั จากผูใ้ ช้ (นาที)

time i,j

=

เวลาในการท างานของงานที่ i ที่
เครื่องจักร j (ชัวโมง)
่
start i,j
= เวลาทีง่ าน i เริม่ ทางานทีเ่ ครื่องจักร j
(ชัวโมง)
่
finish i,j
= เวลาที่งาน i เสร็จสิน้ ที่เครื่องจักร j
(ชัวโมง)
่
finishWeeks i = เวลาทีง่ าน i เสร็จสิน้ (สัปดาห์)
finishDays i = เวลาทีง่ าน i เสร็จสิน้ (วัน)
finishHours i = เวลาทีง่ าน i เสร็จสิน้ (ชัวโมง)
่
progress1
= เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของงานที่ i
progress2
= เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของงานทัง้ หมด
2.3 การคานวณของโปรแกรมจัดตารางการผลิต
ั หา พบว่ า ในโรงงานที่มี
จากการวิเ คราะห์ ป ญ
เครื่องจักรและงานในระบบจานวนมาก การตรวจสอบว่า ณ
เวลาหนึ่งๆ งานอยู่ทเ่ี ครื่องจักรใดแล้วจะเสร็จในเวลาเท่าไร
นัน้ ทาได้ยากและต้องใช้เวลาพอสมควร อีกทัง้ การคานวณ
ต่างๆก็อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ จึงได้ออกแบบโครงสร้างของ
โปรแกรมจัดตารางการผลิตทีป่ ระกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ
ได้แก่
1. การคานวณหาเวลางานในการผลิตและแสดงผล
เป็ น Gantt Chart
2. การคานวณเพื่อแปลงหน่ วยเวลาแล้วเสร็จของแต่
ละงาน
3. การค านวณเพื่ อ ตรวจสอบสถานะหรื อ ความ
คืบหน้าของงาน
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ซึง่ การคานวณทัง้ 3 ส่วน สามารถแสดงเป็ นภาพลาดับ
ขัน้ ตอนได้ดงั ภาพที่ 1, ภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ดังนี้

ภาพที่ 2 ขัน้ ตอนการคานวณเพือ่ แปลงหน่วยเวลาแล้วเสร็จของงาน

ภาพที่ 1 ขันตอนการค
้
านวณเวลางานในการผลิตและแสดงเป็น
Gantt chart

ภาพที่ 3 ขัน้ ตอนคานวณเพือ่ ตรวจสอบสถานะของงาน
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เมื่ อ ได้ อ อกแบบโครงสร้ า งการค านวณของ
โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จึงนาไปออกแบบหน้าจอรับข้อมูล
และแสดงผลข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับตอบโต้กบั ผูใ้ ช้งาน จากนัน้ จึง
พัฒ นาเป็ น โปรแกรมจัด ตารางการผลิต โดยใช้โ ปรแกรม
Visual Basic
3.ผลการดาเนิ นการ
ผลที่ไ ด้ จ ากการวิจ ัย จะแสดงเป็ น โปรแกรมจัด
ตารางการผลิต ที่ป ระกอบไปด้ว ย 4 หน้ า หน้ า แรกของ
โปรแกรมคือ แท็บ Input ให้ผใู้ ช้โปรแกรมกรอกจานวนงาน
และจานวนเครื่องจักร จากนัน้ โปรแกรมจะคานวณเวลางาน
ในการผลิต แล้วแสดงเวลาเริม่ ต้นและเวลาสิน้ สุดของแต่ละ
งานในรูปแบบของ Gantt Chart ในหน้าที่ 2 และหน้าที่ 3
สามารถแปลงหน่วยเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงานได้ ในส่วน
ของหน้ าที่ 4 สามารถตรวจสอบสถานะหรือความคืบหน้ า
ของแต่ละงานได้ว่าขณะนี้งานอยู่ท่เี ครื่องจักรใด พร้อมทัง้
แสดงผลเป็ น เปอร์เ ซ็น ต์ค วามคืบ หน้ า ของงานที่ต้อ งการ
ทราบและเปอร์เ ซ็น ต์ ค วามคืบ หน้ า ของงานทัง้ หมด ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 4 โดยการใช้งานโปรแกรมจัดตารางการ
ผลิ ต นี้ จ ะต้ อ งบัน ทึ ก เวลาในการท างานไว้ ท่ี โ ปรแกรม
Microsoft Excel และสามารถแก้ไขเวลาในการทางานได้
เมื่อมีการเปลีย่ นแปลง

ภาพที่ 4 หน้าจอหน้าที่ 4 ของโปรแกรมจัดตารางการผลิต

เพื่อลดความผิดพลาดในการนาไปใช้จริง ดัง้ นัน้
ก่อนทีจ่ ะนาโปรแกรมจัดตารางการผลิตไปใช้ในการทางาน
ต้องพิสูจน์ได้ว่าการคานวณของโปรแกรมมีความถูกต้อง
เหมาะสม สะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน ซึง่ สามารถ
ทาได้โดยการตรวจสอบความถูกต้องและความเร็วในการ

ค านวณของโปรแกรมเปรีย บเทีย บกับ การค านวณของ
ผูใ้ ช้งานโดยปกติ แสดงให้เห็นได้ดงั ภาพที่ 5
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เวลาการคานวณปกติ(วินาที)
เวลาการคานวณโดยใช้โปรแกรม(วินาที)
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ภาพที่ 5 แผนภูมแิ สดงการเปรียบเทียบเวลาระหว่างการคานวณปกติ
กับการคานวณโดยใช้โปรแกรม

นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถประยุกต์ใช้งานได้
โดยการนาไปทดสอบทฤษฎีการจัดตารางการผลิตต่างๆ จะ
ช่ ว ยให้ เ ห็ น ภาพของผลลัพ ธ์ ไ ด้ ช ัด เจนยิ่ ง ขึ้น เพราะใน
โปรแกรมมีแผนภูมแิ กนต์ ซึ่งทฤษฎีท่นี ามาทดสอบได้แก่
วิธกี ารจัดตารางการผลิตของจอห์นสันและวิธกี ารจัดตาราง
การผลิตของแคมเบล
4.สรุป
จากการพัฒนาโปรแกรมจัดตารางการผลิตสาหรับ
การจัดตารางการผลิตแบบไหลเลื่อน (Flow Shop) ที่
สามารถคานวณเวลางานในการผลิต ตรวจสอบได้ว่างาน
หนึ่งๆอยู่ทเ่ี ครื่องจักรใด แล้วจะเสร็จสมบูรณ์ในเวลาเท่าไร
รวมทัง้ แสดงเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ ละงานใน
รูปแบบของ Gantt Chart ซึ่งการคานวณของโปรแกรมมี
ความถูกต้อง สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน เหมาะ
สาหรับการนาไปช่วยในการทางานของโรงงานอุตสาหกรรม
ทีม่ งี านในระบบจานวนมากและมีเครื่องจักรจานวนมากซึ่ง
ยากต่อการตรวจสอบ นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้ทดสอบ
ทฤษฎีของจอห์นสันและทฤษฎีของแคมเบลได้ ซึง่ สามารถ
นาไปใช้ช่วยในการเรียนสอนหรือการทดลองจัดตารางการ
ผลิตแบบต่างๆได้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางด้
์ านการเพิม่ ผลผลิต ในกระบวนการตัดเย็บเสือ้ ผ้า
สาเร็จรูป จากการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน เพื่อเป็ นแนวทางการปรับปรุงการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
และผลการวิจยั นี้ เริม่ จากการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ทม่ี ผี ลต่อต้นทุนการผลิต และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า
ทีไ่ ม่เป็ นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยทาการสารวจหาความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste) เพื่อนามาทา
การวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปญั หาโดยการนาเอาเครื่องมือระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing
Tools) มาจัดการความสูญเปล่ารวมถึงจัดการระบบการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ผลการปรับปรุงพบว่าการเพิม่
ผลผลิตในกระบวนการด้านประสิทธิภาพการผลิตเพิม่ ขึน้ จาก 23.90% เป็ น 35.19% คิดเป็ น 11.29% ด้านผลผลิต
เพิม่ ขึน้ จากเฉลีย่ ต่อวัน 141 ตัวต่อวัน เป็ นเฉลีย่ ต่อวัน 306 ตัวต่อวัน คิดเป็ น 54% ลดระยะเวลาในการผลิตรวมลง
จาก 5.90 วัน เหลือ 1.60 วัน คิดเป็ น 72.88% ลดชิน้ งานรอผลิตทีอ่ ยู่ในกระบวนการลง (Work in Process: WIP)
จาก 1,880 ตัว ลดลงเหลือ 431 ตัว คิดเป็ น 77.04%
คาหลัก ระบบการผลิตแบบลีน อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
Abstract
The objective of this article is to increase production efficiency in sewing process by applying the lean
manufacturing technique. The research methodology began with studying the types of products which
significantly affected production costs and the delivery time as unsatisfied the customer’s requirements.
Then the seven wastes were identified and analysed in order to find the root cause and possible solution
of the problems. The lean manufacturing tools were consequently applied to manage the wastes and the
process system so as to increase the production efficiency. After improvement and implementation, the
results illustrated that the production efficiency increased from 23.90% to 35.19%, as 11.29%
improvement while the productivity rate also increased from average 141 shirts per day to 306 shirts per
day, as 54% improvement. The cycle time decreased from 5.90 days to 1.60 days, as 72.88%
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improvement and the number of work in process (WIP) decreased from 1,880 shirts to 431 shirts, as
77.04% improvement.
Keywords: Lean manufacturing system, garment industry
1. บทนา
อุต สาหกรรมผลิต เสื้อ ผ้า สาเร็จ รูป ส่ง ออกของ
ประเทศไทยเป็ นอุตสาหกรรมส่งออกทีส่ ามารถนารายได้
เข้าประเทศเป็ นอันดับต้นๆ แต่ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ปี
2010-2015 พบว่ามูลค่าการส่งออกติดลบและหดตัวลง
มาก ซึ่งทาให้ความเชื่อมันในการลงทุ
่
นของลูกค้าลดลง
และปญั หาเรื่องแรงงานทีม่ คี ่าแรงขัน้ ต่ าสูงขึน้ ระยะเวลา
ในการส่ ง มอบสิ น ค้ า ล่ า ช้ า และอั ต ราการส่ ง ออก
อุ ต สาหกรรมนี้ เ ติบ โตขึ้น เพีย ง 0.86% และปี 2015
ประเทศไทยอาจจะถู ก ตัด สิท ธิก์ ารเลี่ย งภาษี ส่ ง ออก
(Generalised System of Preferences: GPS)[1] ซึ่ง นั ก
ลงทุนส่วนใหญ่จะหันไปลงทุนหรือขยายฐานการผลิตไป
ยังประเทศทีย่ กเว้นภาษี
ในฐานะ ผู้ ผ ลิ ต จึ ง มี ค วา มจ าเป็ นใน กา ร
เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา และปรับ ปรุงประสิทธิภาพ
ซึ่ง มี จุ ด มุ่ ง หมาย คือ เพิ่ม ยอดขายในตลาด และการ
คาดหวังของลูกค้าทัง้ ในด้านคุณภาพ รวมถึงการจัดส่ง
สินค้าทีม่ คี วามยืดหยุ่น ลดระยะเวลาในการผลิตให้สนั ้ ลง
เพื่อส่งมอบสินค้าทันตามกาหนดทีล่ กู ค้าต้องการ
ในปจั จุบนั ระบบการผลิตแบบลีน มีการนาไปใช้
อย่างแพร่หลายทัวโลก
่
หัวใจสาคัญของระบบลีนคือ การ
เน้นการทางานตามมาตรฐาน การผลิตแบบทันเวลาพอดี
(Just in Time) การสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต
และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นหลักประกันใน
คุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้า
โรงงานกรณี ศึ ก ษานี้ เ ป็ นบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่ งห่มประเภท Outer Wear และ
Sport Wear ลักษณะของธุรกิจเป็ นแบบ Make to order
ในกรณีน้ถี อื เป็ นก้าวแรกสาหรับโรงงานระดับ SMEs ใน
การเตรียมพื้นฐานการทางานให้พร้อมกับการนาระบบ
การผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้โดยมีการส่งเสริมกิจกรรม
ขัน้ พื้นฐาน เพื่อก้าวเข้าสู่การนาระบบการผลิตลีนไปใช้
ในขัน้ ตอนต่อไป

2. ทฤษฏีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การผลิตแบบลีน คือ วิธกี ารที่เป็ นระบบในการ
ระบุและกาจัดความสูญเสีย หรือสิง่ ทีไ่ ม่เพิม่ คุณค่าภายใน
กระแสคุณค่าของกระบวนการ โดยอาศัยการดาเนิน การ
ตามจานวนความต้อ งการของลูก ค้า ด้ว ยระบบดึง (Pull
System) ทาให้เกิดสภาพการไหลอย่างต่อเนื่อง ราบเรียบ
และทาการปรับปรุงอย่างต่ อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
ระบบอยู่เสมอ [2]
ซึ่ง ระบบดัง กล่ า วต้ อ งอาศัย การด าเนิ น ตาม
จังหวะความต้องการของลูกค้าด้วยระบบดึง ทาให้เกิด
สภาพการไหลอย่างต่อเนื่อง(Continuous Flow) สามารถ
ปฏิบ ัติง านได้อ ย่ า งสม่ า เสมอตลอดเวลา โดยไม่ มีก าร
ขัดขวางหรือหยุดการผลิตด้วยเหตุอนั ใดก็ตาม และทา
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ระบบอยู่
เสมอ
จากการค้ น คว้ า งานวิ จ ั ย พบว่ า การใช้ 7
wastes[4] และแผนภูมิก้างปลา[3] มาสารวจหาสาเหตุ
ของความสูญเปล่า ทาให้พบปจั จัยทีท่ าให้ผลผลิตต่ าและ
ก่ อ ให้เ กิด ความสูญ เสีย ในกระบวนการผลิต และจาก
งานวิจยั ทีผ่ ่านมามีการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน
[3],[5] โดยน าเอาเครื่อ งมือ ใน Lean Manufacturing
Tools มาช่ ว ยจัด การความสู ญ เสีย แก้ ไ ขปรับ ปรุ ง ใน
กระบวนการผลิต เพื่อเพิม่ ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การวิ เคราะห์ปัญหา
3.1 การวิ เคราะห์สภาพปัจจุบนั ของงานวิ จยั
ผู้วิจยั ได้ทาการสารวจสภาพปจั จุ บนั รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ทส่ี ่งผลทางด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ าซึ่งได้สรุป
ข้อมูลก่อนการปรับปรุงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางสารวจข้อมูลการผลิตก่อนการปรับปรุง
หัวข้อ
1.ด้านการ
ผลิต
2.ระยะเวลา
ในการผลิต
รวม
3.Work in
Process:
WIP

ข้อมูล
ประสิทธิภาพการผลิต
%On Time Planning
ผลผลิตต่อวันเฉลีย่
Productivity
ระยะเวลาการผลิตรวม
กระบวนการเย็บ
กรณีศกึ ษา
Work In Process(ตัว)
พืน้ ทีใ่ ช้งาน (ก x ย)
(ตรม)
Movement ระยะ
ทางการขนส่ง

ตารางที่ 2 สรุปความสูญเปล่าและเครือ่ งมือในการปรับปรุง
เครือ่ งมือในการ
Waste
สาเหตุ
ปรับปรุง

ก่อนปรับปรุง
23.90%
63.13%
141(ตัว/วัน)
0.19
5.9 (วัน)
1880
173.3
149

3.2 วิ เคราะห์ด้วยแผนภูมิก้างปลา
ใช้หลักของ 4 M ในการหาสาเหตุความเป็ นไป
ได้ของปญั หาดังรูปที่ 1 พบว่าปญั หาทีเ่ กิดจากวิธกี ารเป็ น
เป็ นปจั จัยทีท่ าให้ผลผลิตต่า และเป็ นปญั หาในส่วนวิศวกร
แก้ไขปรับปรุง

รูปที่ 1 การวิเคราะห์ปญั หาด้วยแผนภูมกิ า้ งปลา

3.3 วิ เคราะห์ถึงความสูญเปล่าที่เกิ ดขึน้ และการเลือก
เครือ่ งมือลีนมาปรับปรุงในการวิ จยั
จากการวิเคราะห์ปญั หาด้วยผังก้างปลาสามารถ
สรุปความสูญเปล่าที่ก่อให้เกิดปจั จัยทางด้านการผลิตที่
ต่าดังตารางที่ 2

การรอ
งาน

มีการใช้เครื่องจักรร่วมกัน
ระหว่างกลุม่ งาน

Continuous Flow &
Small Batch
Manufacture

ของเสีย

เกิดของเสียจานวนมาก
เนื่องจากขาดเกณฑ์การ
ตัดสินใจในการเย็บ

Jidoka & Poka Yoke

ผลิตมาก
เกินไป

เกิดคอขวดหลายจุด
เนื่องจากรอบเวลาทางาน
บางสถานีสูงและต่า

Standardize Work
,Smooth Production &
Takt Time ,Line
Balancing

การขนส่ง

การไหลของงานซับซ้อน

การ
กักตุน

การทางานเป็ น Bundle

Continuous Flow ,Pull
System & Kanban

เบิกชิน้ งานมาทา
ครัง้ ละมากๆ

Continuous Flow ,Pull
System & Kanban

4. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
4.1 การปรับปรุงความสูญเปล่าที่เกิ ดจากการรองาน
ผู้วจิ ยั ใช้หลัก Continuous Flow & Small
Batch Manufacture มาปรับปรุงให้งานไหลอย่างต่อเนื่อง
ลดการหยุดชะงักของชิน้ งาน โดยทาการเขียน Material
Flow Chart และLayout เครื่องจักร เพื่อดูเส้นทางการ
ไหลของงาน สาเหตุ ใ นการรอคอยงานเกิด จากการใช้
เครื่องจักรร่วมกันระหว่างกลุ่มงานโดยเอาชิ้นอะไหล่ไป
ทาในกลุ่มประกอบตัว แนวทางในการปรับปรุงคือ ทาการ
แยกงานส่วนอะไหล่ทอ่ี ยู่ใน กลุ่มประกอบตัวออกจากกัน
ให้หมด แล้วจัดกลุ่มอะไหล่ออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ โดยไม่ให้
ชิน้ งานไหลย้อนกลับ-ไปมา
4.2 การปรับปรุงความสูญเปล่าที่เกิ ดจากของเสีย
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาข้อมูลของปญั หาของเสีย
ของผลิตภัณฑ์ จากข้อมูลงานซ่อมของสไตล์ 1300832
ซึง่ ยอดตรวจงาน 5,040 ตัว ของเสีย 716 ตัว เปอร์เซ็นต์
ของเสียอยู่ท่ี 14.21% เป้าหมายบริษทั ตัง้ ไว้ท≤่ี 10% ซึง่
ได้จาแนกของเสียดังตารางที่ 3 และรูปที่ 2
ตารางที่ 3 ตารางพาเรโตของเสีย
ของเสีย
จานวนตัว
ชายไม่สวย
150
กระเป๋าเปิดเย็บปิดไม่มดิ
30
คอไม่ได้เคริป
10
ด้ายขาดตรงชาย
5
รวม
195
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สะสม
150
180
190
195

% %สะสม
77% 77%
15% 92%
5% 97%
3% 100%
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การทางาน จากนัน้ ทาการสร้างกราฟเพื่อเปรียบเทียบหา
จุดทีเ่ ป็ นคอขวดดังรูปที่ 4

ั
รูปที่ 2 แผนภูมพิ าเรโตความสัมพันธ์ระหว่างปญหาที
เ่ กิดขึน้

จากแผนภูมิพาเรโต แสดงให้เห็นถึงของเสียที่
เกิดจากชายไม่สวย เป็ นของเสียทีม่ สี ดั ส่วนสูงสุด ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงได้เลือกปญั หาดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์และ
แก้ไขปญั หาดังรูปที่ 3
Method

Material
เทป/วัตถุดบิ
เสื่อมคุณภาพ
เครื่องจักร
เสื่อมสภาพ

ผ่อนผ้าไม่สม่าเสมอ

เทปตกร่อง

ชายไม่สวย/
ไม่ได้รปู

ขาดความชานาญ
เสาเข็มโยก

Machine

รูปที่ 4 กราฟแท่งเปรียบเทียบรอบเวลาทางานกับ Takt Time

จากกราฟแท่งแสดงให้เห็นว่ามีขนั ้ ตอนทีเ่ กินอยู่
3 จุด จากคอขวดที่ให้ผลผลิตต่ า และเกิดการรอคอย
ระหว่างกระบวนการ ผูว้ จิ ยั จึงทาการปรับปรุงทัง้ 3 คอ
ขวด ซึง่ จะเห็นได้ว่าคอขวดที่ 1 รอบเวลา 3.610 นาที ทา
ให้ผลผลิตออกอยู่ท่ี 17 ตัวต่อชัวโมง
่
%การส่งมอบต่ า
(%OTP) = 62.93% ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางการเปรียบเทียบรอบเวลาเกิน Takt Time 3 จุด
ทีเ่ ป็นคอขวด

Man

DESCRIPTION

รูปที่ 3 การวิเคราะห์ปญั หาด้วยแผนภูมกิ า้ งปลา
ของเสียทีเ่ กิดจากเย็บชายไม่สวยไม่ได้รปู

จากแผนภูมิ สาเหตุทน่ี ามาแก้ไขคือการผ่อนผ้า
ไม่สม่ าเสมอ เพราะขณะเย็บต้องประคองเทป จึงทาให้
ชายย่น วิธแี ก้ไขคือจัดทาซองประคองเทปเพื่อไม่ให้ฝีเข็ม
ตกร่ อ ง และผ่ อ นผ้ า ได้อ ย่ า งสม่ า เสมอ สร้า งจุ ด วัด ให้
พนั ก งานสามารถตรวจสอบและตัด สิน ใจได้ว่ า งานได้
คุณภาพหรือไม่ จากนัน้ สร้างมาตรฐานการทางานให้เป็ น
คุณภาพทีย่ อมรับของลูกค้า
4.3 การปรับปรุงความสูญเปล่าที่ เกิ ดจากการผลิ ต
มากเกิ นไป
จากปญั หา พบว่ามีคอขวดหลายจุดและมีบาง
สถานี ผ ลิต งานออกมาเกิน ความจ าเป็ น เนื่ อ งจากรอบ
เวลาทางานบางสถานีสูงและต่ า การปรับปรุงนี้นาหลัก
ของ Standardize Work, Smooth Production & Takt
Time, Balancing มาปรับปรุง โดยทาการจับรอบเวลา

NAME

Cycle
Output
Time

ขัน้ ตอน เย็บประกบซิป
แซง 3.610
หน้าในซ้ายขวา
ขัน้ ตอน พับกดทับคิว้
สมฤทัย 2.390
วงแขน
ขัน้ ตอน พับทับคิ้วชาย
เสียบซับใน1/16 (เข็มคู่ สมุทร 2.542
ใช้เข็มข้างเดียว)

Takt Output
Diff
Time Target

17

2.222

27 1.388

25

2.222

27 0.168

24

2.222

27 0.320

ซึง่ การปรับปรุงผูว้ จิ ยั ได้นาหลัก ECRS มาใช้ใน
การปรับปรุงในแต่ละขัน้ ตอนการทางานดังนี้
จุดคอขวดที่ 1 ขัน้ ตอนการเย็บประกบซิปหน้า
ในซ้ายขวา พนักงานต้องเย็บเนาซิปติดกับสาปซิปก่อน
เย็บประกบกับตัวเสือ้ ทัง้ 2ข้าง วิธกี ารปรับปรุงใช้หลักการ
รวมขัน้ ตอนเข้าด้วยกัน โดยประดิษฐ์ซองประกบสาปซิป
กับติดซิปไปพร้อมกันดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5 ซองประกบสาปซิปกับติดซิปไปพร้อมกัน

จุดคอขวดที่ 2 พับกดทับคิ้ววงแขน พนักงาน
ต้องคอยปดั ผ้าตลอดเวลา วิธปี รับปรุงคือประดิษฐ์ตนี ผีท่ี
สามารถปดั ผ้าได้ในขณะเย็บชิน้ งานดังรูปที่ 6

การแยกกลุ่มอะไหล่กบั ประกอบตัวออกจากกัน และเสริม
เครื่อ งจัก รเพิ่ม 2.น ากระบวนการมาเชื่อ มเข้า ด้ว ยกัน
ตัง้ แต่เย็บถึงบรรจุไหลไปในทิศทางเดียวกัน
4.5 การปรับปรุงความสูญเปล่าที่เกิ ดจากการกักตุน
การปรับปรุงนี้ได้นาหลักของ Continuous Flow
& Small Batch Manufacture (การไหลอย่างต่อเนื่องของ
กระบวนการ) มาปรับปรุง
4.5.1 สาเหตุที่ 1 ในกลุ่มงานอะไหล่มกี ารทาเป็ นมัด ซึง่
ส่งผลให้ WIP ระหว่ างกระบวนการสูง เกิด การรอคอย
งานและปญั หาของเสียทีต่ ามมา แนวทางในการแก้ไขคือ
จัดทาระบบสองตะกร้า ในกลุ่มอะไหล่ และทาการแตกมัด
ที่ส่งงานให้เป็ น lotเล็กลงและสร้างการส่งงานเป็ น One
piece Flow เพื่อลด Work in Process ลงดังรูปที่ 8

รูปที่ 6 ตีนผีปดั ผ้า

จุดคอขวดที่ 3 พับทับคิ้วชายเสียบซับใน 1/16
พนั ก งานต้ อ งพับ ผ้ า กุ้ น และประคองกับ ตั ว เสื้อ การ
ปรับปรุง คือประดิษฐ์ซองประคองเทปหรือกุ้น ทาให้ไ ม่
เสียเวลาพับและประคองกุน้ ขณะเย็บ ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 ตีนผีประคองกุน้ เทป

4.4 การปรับปรุงความสูญเปล่าที่เกิ ดจากการขนส่ง
การปรับ ปรุ ง นี้ ได้ น าหลั ก ของ Continuous
Flow & Small Batch Manufacture มาปรับปรุง จาก
การศึกษาการไหลของกระบวนการจาก Material Flow
Chart และLayoutเครื่องจักร พบว่ามีการใช้เครื่องจักร
ร่วมกันระหว่างกลุ่มประกอบตัวและชิน้ งานอะไหล่ ทาให้
กลุ่มประกอบตัวมีงานกอง และกระบวนการท้ายไลน์เย็บ
ทางานแยกกระบวนการระหว่างเย็บ วิธแี ก้ไขคือ 1.ทา

รูปที่ 8 การส่งงานแบบ One piece Flow

4.5.2 สาเหตุที่ 2 เนื่องจากแผนกเย็บเบิกชิ้นงานจาก
แผนกตัด มาท าเป็ น จ านวนมาก แนวทางแก้ไ ขคือ ท า
Small lot โดยเพิม่ ความถีใ่ นการเบิกจาก 2 วันเบิก 1ครัง้
เป็ น 1 วันเบิก 2 ครัง้ โดยจัดทาระบบ Kanban แจ้งไปยัง
แผนกตัด ซึ่ง การปรับปรุง นี้ ทางแผนกตัด งานได้จดั ท า
ระบบ Super Market ชิน้ งานถูกจัดครบตัว และกาหนด
ปริมาณในการจัดงานตามเป้าหมายแผนกเย็บต่อวันดังรูป
ที่ 9 หลังปรับปรุงมีชน้ิ งานเพียงพอกับความต้องการเย็บ
ในแต่ละวัน
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5. ผลการวิ จยั
5.1 การปรับปรุงความสูญเปล่าที่ เกิ ดจากการรอคอย
งาน
ผลการปรั บ ปรุ ง พบว่ า การหยุ ด ชะงั ก ของ
กระบวนการลดลง ซึ่งวัดจากเวลาของชิ้นงานรอระหว่าง
กระบวนการและลีดไทม์ก่อนปรับปรุง 5.90 วัน หลัง
ปรับปรุงเหลือ 1.60 วัน คิดเป็ น 72.88%
5.2 การปรับปรุงความสูญเปล่าที่เกิ ดจากของเสีย
ผลการปรับปรุงของเสีย จากข้อมูลงานซ่อมของ
สไตล์1300832 ก่อนปรับปรุง ยอดตรวจงาน 5,040 ตัว
ของเสีย 716 ตัว เปอร์เซ็นต์ของเสียอยู่ท่ี 14.21% หลัง
ปรับ ปรุ ง ยอดตรวจ 4,288 ตัว ของเสีย 233 ตัว
เปอร์เซ็นต์ของเสียอยู่ท่ี 5.43%
และผลจากการปรับปรุงของเสียที่เกิดจากการ
เย็บ ชายไม่ ส วย จ านวนก่ อ นปรับ ปรุ ง ยอดงานตรวจ
5,040 ตัว ของเสีย 150 ตัว เปอร์เซ็นต์ของเสีย 2.90%
หลังปรับปรุงยอดตรวจงาน 4,228 ตัวของเสีย 65 ตัว
เปอร์เซ็นต์ของเสีย 1.52%
5.3 การปรับปรุงความสูญเปล่าที่ เกิ ดจากการผลิ ต
มากเกิ นไป
ผลจากการปรับปรุงคอขวดทัง้ 3 จุดพบว่ารอบ
เวลาการทางานลดลงดังตารางที่ 5 และรูปที่ 10
ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบรอบเวลาก่อนและหลังปรับปรุง
DESCRIPTION

NAME

ขัน้ ตอน เย็บ ประกบซิ ป
แซง
หน้าในซ้ายขวา
ขัน้ ตอน พับกดทับคิ้วซิป
หน้ า ซ้ า ยขวา (เข็ม คู่ ใ ส่ สมฤทัย
เข็มข้างเดียว)
ขัน้ ตอน พั บ ทับ คิ้ ว ชาย
เสียบซับ ใน 1/16 (เข็ม คู่ สมุทร
ใช้เข็มข้างเดียว)

Cycle Time
ก่อน
หลัง

Takt ผลต่าง
Time เวลา

3.610

2.110 2.222 -1.500

2.390

2.100 2.222 -0.290

2.542

1.875 2.222 -0.667

รูปที่ 10 กราฟการเปรียบเทียบรอบเวลาทางานก่อน-หลังปรับปรุง

และผลจากการปรับปรุงคอขวดทัง้ 3 จุดส่งผล
ให้ผลผลิตก่อนปรับปรุงจาก 141 ตัวต่อวัน หลังปรับปรุง
อยู่ท่ี 325 ตัว ต่ อ วัน %ประสิท ธิภ าพการผลิต ก่ อ น
ปรับปรุง 23.89% หลังปรับปรุงอยู่ท่ี 37.33%
5.4 การปรับปรุงความสูญเปล่าที่เกิ ดจากการขนส่ง
ผลการปรับปรุงพบว่าระยะทางในการขนส่งก่อน
ปรับปรุง 155.00 เมตร หลังปรับปรุง 137.00 เมตร และ
พืน้ ทีใ่ นการใช้งานก่อนปรับปรุง 173.25 ตารางเมตร หลัง
ปรับปรุง 160.80 ตารางเมตร
5.5 การปรับปรุงความสูญเปล่าที่เกิ ดจากการกักตุน
ผลการปรับปรุงสามารลดชิน้ งานรอผลิตทีอ่ ยู่ใน
กระบวนการลง จาก 1,880 ตัว ลดลงเหลือ 431 ตัว
6.สรุปผล
จากการวิจยั การเพิ่มผลผลิตโดยนาระบบการ
ผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มผล
การปรับปรุง พบว่าการเพิม่ ผลผลิตในด้านประสิทธิภาพ
การผลิตเพิม่ ขึน้ จาก 23.90% เป็ น 35.19% ด้านผลผลิต
เพิม่ ขึน้ จาก 141 ตัวต่อวัน เป็ น 306 ตัวต่อวัน คิดเป็ น
54% ลดระยะเวลาในการผลิตรวมลงจาก 5.90 วัน เป็ น
1.60 วัน คิดเป็ น 72.88% ลดชิ้นงานรอผลิตที่อยู่ใน
กระบวนการลง (Work in Process: WIP) จาก 1,880 ตัว
เหลือ 431 ตัว คิดเป็ น 77.04%
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตครกดินเผาโดยประยุกต์หลักการของลีน จากการศึกษา
กระบวนการผลิตได้ดาเนินการแยกกิจกรรมทีไ่ ม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non Value Activity: NVA) และกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิด
มูลค่า (Value Activity: VA) พบว่าหลังจากปรับปรุงแยกประเภทงานย่อย ในกระบวนการผลิตกระเบือ้ งดินเผาทัง้ หมด
สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตเท่ากับ 217 วินาที คิดเป็ น 9.64 เปอร์เซ็นต์ หรือสามารผลิตครกดินเผาได้
เพิม่ 42 ชิน้ ต่อรอบการผลิต และได้ดาเนินการวิเคราะห์โ ดยใช้ผงั การทางานร่วมของพนักงานและเครื่องจักร พบว่า
สามารถเพิม่ อัตราการทางานของพนักงานได้เท่ากับ 65 เปอร์เซ็นต์ และสามารถลดจานวนพนักงานในขัน้ ตอนการผลิต
การนวดดินละเอียด 1 คน สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เท่ากับ 215 บาทต่อวัน
คาสาคัญ แนวคิดลีน, กิจกรรมทีไ่ ม่ก่อให้เกิดมูลค่า , กิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดมูลค่า, ผังการทางานร่วมของพนักงานและ
เครื่องจักร
Abstract
This paper aims to improve in manufacturing mortar clay process by applying the principles of Lean. The
study was separate processing Non Value activities (NVA) and Value activities (VA). After that prodution
Improvement is separated activity task can reduce processing time of 217 seconds, 9.64 percent or increase
mortar clay 42 pieces per production cycle and analyzes were performed on value stream mapping by man
machine chart. That can increase work rate 65 percent, and reduce amount 1 person in soil thrash process
and can reduce costs by 215 baht per day.
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1. บทนา
การดาเนินธุรกิจอุตสาหกรรมในปจั จุบนั มีการแข่งขัน
ทีร่ ุนแรงและสูงขึน้ เรื่อยๆ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลก
ทีถ่ ดถอย ภาวะเงินเฟ้อทีส่ งู ขึน้ [1] ราคาน้ามันทีผ่ นั ผวน
และความคาดหวัง ในผลิต ภัณ ฑ์ ข องลู ก ค้ า ที่ม ากขึ้ น
ส่งผลให้การดาเนินการธุรกิจของทุกองค์กรต้องมีความ
ระมัดระวังรอบคอบและมีการวางแผนที่ดี เพื่อให้ธุรกิจ
นัน้ อยู่รอดและดาเนินต่ อไปได้ ดังที่กล่าวมาไม่เฉพาะ
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทต่ี ้องมีการปรับตัว ธุรกิจ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การผลิตของใช้ภายใน
ั ้ นเผา จึงต้องมีการปรับตัวด้วย
ครอบครัว เครื่องปนดิ
เช่นกัน
ครกดินเผาเป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทีม่ กี ารผลิต
มากในภาคอีสานแถบลุ่มแม่น้ าโขง เนื่องจากลักษณะ
ของดินทีพ่ บเป็ นดินเหนียวและพบได้ทวไป
ั ่ ส่งผลให้คน
ภ า ค อี ส า น แ ถ บ ลุ่ ม แ ม่ น้ า โ ข ง นิ ย ม ผ ลิ ต ข อ ง ใ ช้
ั ้ นเผากันมาก โดยครกดินเผาเรียกอีกอย่าง
เครื่องปนดิ
ว่า ครกกระเบือ [2] เป็ นภาชนะชนิดหนึ่งทีเ่ ก่าแก่มากใช้
ในการบด ตา ผสมอาหาร เพื่อไม่ให้แหลกมากนัก เช่น
น้ าพริก ส้มตา เป็ นต้น ทาจากดินเหนียวเผาขึน้ รูปสีดา
รูปทรงมีลกั ษณะคล้ายกรวย ฐานเล็กกลมมน หนาและมี
ชัน้ รองเพื่อให้สามารถรับแรงกระแทกได้ดี ใช้ค่กู บั สากที่
ทาจากไม้เนื้อแข็งทีข่ ดั กลึง เป็ นรูปโค้งมน ซึง่ ขนาดของ
ครกดิน เผาที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษานี้ มีข นาดน้ า หนั ก 1.5
กิโลกรัม ดังแสดงในรูปที่ 1
จากการศึกษากระบวนการผลิตครกดินเผา พบว่าใน
กิ จ กรรมย่ อ ยของกิ จ กรรมกระบวนการผลิ ต หลัก มี
กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non Value Activity:
NVA) หลายขัน้ ตอนเป็ นความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึน้ จึงนา
ระบบลีนมาประยุกต์ใช้ปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิตให้มี
ความต่ อเนื่องและมีคุณค่า ส่งผลให้โรงงานกรณีศกึ ษา
สามารถลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการ ต้นทุนแรงงาน
และเพิม่ ผลิตภาพการผลิต [3] อีกทัง้ ยังส่งเสริมสินค้า
อุตสาหกรรมท้องถิน่ ให้แก่ผผู้ ลิต และช่วยเสริมศักยภาพ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป

รูปที่ 1 ครกดินเผา
2. ทฤษฏีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing
System) เกิดขึน้ เป็ นครัง้ แรกเมื่อ ปี ค.ศ. 1990 ได้
พัฒ นามาจากระบบการผลิ ต แบบโตโยต้ า (Toyota
Production System: TPS) ซึง่ บางทีเรียกว่า ระบบการ
ผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time Manufacturing
System) ขึน้ มา โดยส่วนหนึ่งของระบบนี้ได้มาจากระบบ
ข้อ เสนอแนะ (SuggestionnSystem) ที่เ สนอโดย
พนักงานนัน่ เอง ซึ่งใช้ระบบการผลิตแบบดึง [4] ตาม
ความต้องการของลูกค้าทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
โดยเน้ นการไหลอย่างต่ อเนื่องของงานเป็ นหลัก ทาให้
เวลานาสัน้ ลง ต้นทุ นต่ าลง และไม่มีสนิ ค้า คงคลังเกิน
ความจ าเป็ น โดยใช้ห ลัก ECRS คือ การก าจัด
กระบวนการทีไ่ ม่มคี วามจาเป็ น (Eliminate: E) การรวม
งานย่อยทีซ่ ้าซ้อน (Combine: C) การจัดลาดับงานใหม่
(Rearrange: R) และการทาให้ง่ายหรือใช้วธิ กี ารทางาน
ทีไ่ ม่ซบั ซ้อนไปแก้ไขปญั หา (Simplify: S)
ดังนัน้ ระบบการผลิตแบบลีนเป็ นระบบการผลิต
ที่สามารถต้น ทุ น ลดความสูญ เปล่ า ลดความสูญ เสีย
โอกาสทางการผลิต ได้ และเป็ น ระบบที่สาคัญ ในการ
สร้างมาตรฐานกระบวนการผลิต [5] รวมถึงส่งเสริมการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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2.2 ความสูญเปล่า (Waste) คือ การกระทา
ใดๆ ที่ใ ช้ท รัพ ยากรไป ไม่ ว่ า จะเป็ น แรงงาน วัต ถุ ดิบ
เวลา และเงิน หรืออื่นๆ แต่ ไม่ ทาให้สนิ ค้าและบริการ
เกิดขึน้ [6] โดยทัวไปในงานที
่
ท่ ากันอยู่ 100 งาน จะเป็ น
งานทีม่ คี ุณค่าอยู่เพียง 5 งาน หรือ 5% เท่านัน้ ทีเ่ หลือ
อีก 95% นัน้ ถือเป็ นงานหรือการกระทาทีไ่ ม่มคี ุณค่า ซึง่
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ 1. กิจกรรมที่มี
คุณค่า (Value added activity: VA) เช่น การตัด การ
พ่นสี การขึ้นรูป และการประกอบ 2.กิจกรรมที่ไม่ มี
คุณค่า
(Non value added activity: NVA)
เช่น การบันทึกข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่มปี ระโยชน์
การผลิตของเสีย หรือการผลิตเกินความจาเป็ น เป็ นต้น
[7] การเปรียบเทียบปจั จัย 3 ปจั จัย ในเรื่องของการ
ขัดขวางการพัฒนาภายในองค์กรโดยใช้ระบบลีน ได้แก่
ขนาดโรงงาน ระยะเวลาดาเนินกิจการของโรงงาน และ
ความเข้ม แข็ง ของสหภาพแรงงาน โดยได้ดาเนิน การ
ทดลองในกระบวนการผลิต 22 กระบวนการโดยใช้ระบบ
ลีนเป็ นหัวใจสาคัญของการปรับปรุง และมีหวั ข้อที่ต้อง
ดาเนินการควบคู่ด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ ระบบการผลิต
แบบทันเวลาพอดี (Just in time) การควบคุมคุณภาพ
ทัง้ องค์กร (Total quality management) การบารุงรักษา
เชิงป้องกัน (Total preventive maintenance) และการ
บริห ารจัด การทรัพ ยากรบุ ค คล (Human resource
management) พบว่ า ป จั จัย ที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ขัดขวางในการพัฒนาภายในองค์กรมากทีส่ ุดคือ ขนาด
โรงงาน ซึ่งมีผลต่อการขัดขวางการพัฒนาองค์กรอยู่ท่ี
23%
[8] ได้ทาการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิต
โดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน าแผนกการผลิตทรานมิต
เตอร์ หลังจากทีไ่ ด้ทาการลดและกาจัดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิต ทาให้เวลานาการผลิตโดยรวม จาก
3.8 วัน เหลือเพียง 3.3 วัน สามารถลดเวลานาการผลิต
ในกลุ่มกระบวนการประกอบชิ้นส่วนหลักทางด้านหน้ า
ได้ถงึ 0.51 วัน เพิม่ อัตราผลผลิตจาก 0.62 ชิน้ งานต่อ 1
ชัวโมง
่
แรงงานทางตรง เป็ น 0.69 ชิน้ งานต่อ 1 ชัวโมง
่
คิดเป็ นร้อยละ 11.29
[9] ได้ทาการศึกษาการประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีน
ในโรงงานผลิต เหล็กรูป พรรณได้ใ ช้เครื่องมือการผลิต

แบบลีน คือ แผนภูมิสายธารคุณภาพ และแบบจาลอง
สถานการณ์ และออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล
แบบ 2^3 โดยวิเคราะห์ 3 ปจั จัย ได้แก่ ระบบการผลิต
การบารุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม และการลดเวลา
การปรับเปลีย่ นเครื่องจักร จากผลการจาลองขจัดความ
สูญเปล่า สามารถระยะเวลาการผลิตรวมจาก 16.24 วัน
มาเป็ น 8.56 วันหรือคิดเป็ นร้อยละ 47.30 และลดสินค้า
คงคลังระหว่างกระบวนการจาก 96.35 ตันต่อวัน
3. ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
ในขัน้ ตอนการดาเนิ น การวิจ ัย ศึก ษากระบวนการ
ผลิตครกดินเผา (แสดงในรูปที่ 3) มี 6 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลทัวไปในป
่
จั จุบนั โรงงานผลิตครกดิน
เผา เป็ น โรงงานอุ ตสาหกรรมในครัวเรือน มีพนักงาน
ทัง้ หมด 10 คน ผลิตภัณฑ์ของโรงงานมีชนิดเดียว คือ
ครกดินเผา กาลังการผลิต 3,000 ชิน้ ต่อเดือน ลูกค้าส่วน
ใหญ่ เป็ นลูกค้าต่ างจังหวัดคิดเป็ นร้อยละ 90 และใน
จังหวัดร้อยละ 10
2. ศึก ษาขัน้ ตอนการผลิต ครกดิน เผา ดัง แสดงใน
แผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต รูปที่ 2
1. บดดิน

2. แช่ดนิ

5. ขึน้ รูป

3. นวดดินหยาบ

4. นวดดินละเอียด

6. เผาครก

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนกระบวนการผลิตครกดินเผา
เริ่ ม จากตรวจสถานที่จ ริ ง ของกระบวนการผลิ ต
(Genba) [10] เริม่ จากนาดินเหนียวทีแ่ ห้งสนิทมาทา
การบดให้ละเอียด จากนัน้ นาดินทีบ่ ดละเอียดมาเทลงใน
บ่อทีเ่ ตรียมไว้ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึก 0.6
เมตร ให้เต็ม จากนัน้ เทน้ าลงในบ่อดินเพื่อแช่ดนิ ทิง้ ไว้
1 คืน จึงทาการตักดินจากบ่อแช่ดนิ ขึน้ ใส่เครื่องนวดดิน
เพื่อง่ายต่อการขึน้ รูปครกดินเผา เมื่อได้ดนิ จากการนวด
ั ้ น้
แบบละเอียดแล้ว ช่างทีม่ คี วามชานาญจะทาการปนขึ
รูปครกดินเผา และขัน้ ตอนสุดท้ายจะนาครกดินเผาทีไ่ ด้
ไปเผาซึง่ ใช้ระยะเวลาในการเผา 5 วัน
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3. ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากสภาพการทางาน
จริง (Genbutsu) และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทางาน
จริง (Genjitsu) ทีไ่ ด้ เพื่อใช้กาหนดเป็ นแนวทางในการ
แก้ไขปญั หาต่อไป
4. กาหนดรูปแบบวิธกี ารแก้ไขปญั หาโดยประยุกต์ใช้
หลักการของลีนสาหรับกระบวนการผลิตครกดินเผา
5. เปรียบเทียบผลจากรูปแบบการทางานในปจั จุบนั
กับ วิ ธี ก ารที่ น าเสนอ แล้ ว จัด ท าเป็ น มาตรฐานการ
ดาเนินงาน
6. สรุปผลการดาเนินการและข้อเสนอแนะ

ได้แก่ การบดดิน การแช่ดนิ การนวดดินหยาบ การนวด
ดินละเอียด การขึน้ รูป และการเผาครกดินเผา นัน้ เกิด
ความสูญเปล่าในการดาเนินงานเนื่องจากแต่ละกิจกรรม
หลักนัน้ มีขนั ้ ตอนการดาเนินของงานย่อยทีซ่ ้าซ้อน และ
มีงานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า โดยแสดงตัวอย่างการแยก
ประเภทงานย่อยของกิจกรรมการนวดดินละเอียด และ
แยกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่า (VA) กับกิจกรรมที่ไม่
ก่อให้เกิดมูลค่า (NVA) ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การแยกประเภทงานย่อยของกิจกรรมนวด
ดินละเอียด

ศึกษาขัน้ ตอนและการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประเภทของงาน

กาหนดปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ใน
กระบวนการผลิต

P: วางแผน

ลาดับ
ที่

คาอธิบายการทางาน

1
2
3

เดินไปตักน้า
ตักน้า
เดินกลับมาทีเ่ ครื่องนวด
ดินละเอียด
ใช้น้าพรมบริเวณเครื่อง
นวดดินอย่างละเอียด
เปิ ดสวิทซ์

สารวจสภาพปญั หา
วิเคราะห์ขอ้ มูล

D: ปฏิบตั ิ
ปรับปรุงขัน้ ตอนการผลิต

4

C: ตรวจสอบ

เปรียบเทียบผลก่อนปรับปรุงก่อนและหลัง

5
6

กาหนดเป็ นมาตรฐานการดาเนินงาน

A: ทาให้เป็ น
มาตรฐาน

7
8
9

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

นาดินลงเครื่องนวด
อย่างละเอียด
เครื่องนวดดินทางาน
เดินนาดินไปเก็บ
เดินกลับมาปิ ดสวิทซ์
รวม

รวมเวลาทัง้ หมดในกิจกรรม

รูปที่ 3 ขัน้ ตอนการดาเนินการ

กิจกรรมที่
ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิม่
เวลา
คิด
(วินาที) เป็ น
%
2
1.87
-

กิจกรรมทีไ่ ม่
ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิม่
เวลา
คิด
(วินาที) เป็ น
%
7
6.54
7
6.54

4

3.74

-

-

2

1.87

-

-

13

12.15

-

-

60
7
-

56.07
6.54
-

5

4.67

88

82.24

19

17.76

107 วินาที

จากตารางที่ 1 พบว่าในขัน้ ตอนการนวดดินละเอียด
มีระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมทัง้ หมด 107 วินาที
และมีกจิ กรรมทีไ่ ม่ก่อให้เกิดมูลค่าเท่ากับ 19 วินาที จึง
ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ด้ ว ย ห ลั ก กา ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
(Rearrange: R) โดยปรับ เปลี่ย นสถานที่จ ัด เก็บ ถัง
สาหรับใส่น้าและพืน้ ทีเ่ ก็บดินให้มาอยู่ใกล้กบั เครื่องนวด
ดิน ละเอีย ด และต้ อ งไม่ มีผ ลกระทบต่ อ การไหลของ
กระบวนการผลิตเดิม ดังแสดงในรูปที่ 4 และ 5 ส่งผลให้
สามารถลดระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมขัน้ ตอนการ

4. ผลการดาเนิ นงาน
ในการดาเนินงานศึกษากระบวนการผลิตครกดินเผา
สามารถวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงโดยใช้หลักการ
ECRS ได้ 2 แนวทาง ดังนี้
4.1 การวิเ คราะห์กิจ กรรมที่ไ ม่ ก่ อ ให้เ กิด มูลค่ า
(NVA)
จากการดาเนินงานในปจั จุบนั พบว่าขัน้ ตอนใน
กระบวนการผลิตครกดินเผามีกจิ กรรมหลัก 6 ขัน้ ตอน
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นวดดินละเอียดได้ 12 วินาที หรือคิด เป็ น 11.21
เปอร์เซ็นต์ ของกิจกรรมนวดดินละเอียด ดังแสดงใน
ตารางที่ 2

จากการปรับปรุงแยกประเภทงานย่อยของกิจกรรม
หลัก และแยกกิจกรรมที่ก่ อ ให้เ กิด มูลค่ า (VA) กับ
กิจกรรมทีไ่ ม่ก่อให้เกิดมูลค่า (NVA) ในกระบวนการผลิต
ครกดิ น เผาทั ้ง หมด ซึ่ ง สามารถลดระยะเวลาใน
กระบวนการผลิตเท่ากับ 217 วินาที หรือคิดเป็ น 9.64
เปอร์เซ็นต์ต่อรอบการผลิต ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเวลาการทางานก่อนปรับปรุง
และหลังการปรับปรุงของกิจกรรมนวดดินละเอียด
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรมการทางาน

เดินไปตักน้า
ตักน้า
เดินกลับมาทีเ่ ครื่อง
นวดดินหยาบ
ใช้น้าพรมบริเวณ
เครื่องนวดดินหยาบ
เปิ ดสวิทซ์
นาดินลงเครื่องนวด
ละเอียด
เครื่องนวดดินทางาน
เดินนาดินไปเก็บ
เดินกลับมาปิ ดสวิทซ์

สรุป

เวลาการ
ทางาน
ก่อน
ปรับปรุง
(วินาที)

เวลาที่
ลดลง
(วินาที)

7
2
7

เวลา
การ
ทางาน
หลัง
ปรับปรุง
(วินาที)
3
2
3

คิด
เป็ น
(%)

4
4

57
57

4

4

-

-

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเวลาการทางานก่อนปรับปรุง
และหลังการปรับปรุงของกิจกรรมทัง้ หมด
ลาดับ
ที่

กิจกรรมการ
ทางาน

เวลาการ
ทางาน
ก่อน
ปรับปรุง
(วินาที)

เวลาการ
ทางาน
หลัง
ปรับปรุง
(วินาที)

เวลาที่
ลดลง
(วินาที)

คิดเป็ น
(%)

1

บดดิน

187

180

7

3.74

2

แช่ดนิ

389

384

5

1.29

2
13

2
13

-

-

3

นวดดินหยาบ

129

121

8

6.20

4

นวดดินละเอียด

107

95

12

11.21

60
7
5

60
5
3

2
2

28.57
40

5

ขึน้ รูป

233

233

0

0

6

เผาครกดินเผา

1,205

1,020

185

15.35

107

95

12

11.21

รวม

2,205

2,033

217

9.64

4.2 การวิเคราะห์ก ารท างานร่ว มของพนักงานและ
เครื่องจักร
จากการวิเคราะห์ในกระบวนการผลิตครกดินเผาทีม่ ี
การท างานร่ ว มของคนและเครื่ อ งจัก รมี ท ั ง้ หมด 4
กิจ กรรม ได้แ ก่ กิจ กรรมบดดิน กิจ กรรมการนวดดิน
หยาบ กิจกรรมการนวดดินละเอียด และกิจกรรมขึน้ รูป
พบว่าจากการเก็บข้อมูลกิจกรรมการนวดดินละเอียดมี
การทางานร่วมของคนและเครื่องจักร ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 4 ขัน้ ตอนการนวดดินละเอียดก่อนปรับปรุง

รูปที่ 5 ขัน้ ตอนการนวดดินละเอียดหลังปรับปรุง
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ในการดาเนินงานปจั จุบนั มีเครื่องจักรในขัน้ ตอนนวด
ดินละเอียด 2 เครื่อง และพนักงาน 2 คน ขัน้ ตอนนี้จะใช้
คนหนึ่งคนต่อเครื่องจักรหนึ่งเครื่อง พบว่าอัตราการ
ทางานทางานของคนและเครื่องจักรเท่ากับ 38 และ 85
เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ จึงดาเนินการปรับปรุงโดยใช้
หลักการกาจัดออก (Eliminate) ร่วมกับแผนภูมกิ าร
ทางานร่วมของคนและเครื่องจักร
พนักงาน

พนักงาน

เครือ่ งนวดดินละเอียด A

เครือ่ งนวดดินละเอียด B
กิจกรรม

กิจกรรม

เวลา

กิจกรรม

เวลา

เปิดสวิตซ์

2

เปิดสวิตซ์

2

นาดินลง
เครือ่ ง

13

นาดินลง
เครือ่ ง

13

เดินตักน้า

3

ตักน้า

4

เดินตักน้า

3

พรมน้ า

4

เปิดสวิตซ์

2

นาดินลง
เครือ่ ง

13

เดินตักน้า

3

ตักน้า

4

เดินตักน้า

3

พรมน้ า

4

ว่างงาน

17

นาดินออก

5

นาดิน
ออก

5

ปิดสวิตซ์

2

ปิดสวิตซ์

2

ว่างงาน

22
ว่างงาน

29

ว่างงาน

เครือ่ งจักร
นวดดิน

60

กิจกรรม

เวลา

เดินตักน้า

3

กิจกรรม

เวลา

ตักน้า

4

เดินตักน้า

3

ว่างงาน

14

พรมน้ า

4

เปิดสวิตซ์

2

เปิดสวิตซ์

2

นาดินลงเครือ่ ง

13

นาดินลงเครือ่ ง

13

ว่างงาน

60

เครือ่ งจักรนวด
ดินละเอียด

60

นาดินออก

5

นาดินออก

5

ปิดสวิตซ์

2

ปิดสวิตซ์

2

เวลา

29

เปิดสวิตซ์

2

นาดินลง
เครือ่ ง

13

เครือ่ งจักร
นวดดิน

เครือ่ งนวดดินละเอียด A

60

นาดินออก

5

นาดิน
ออก

5

ปิดสวิตซ์

2

ปิดสวิตซ์

2

ตารางที่ 4 อัตราการทางานของพนักงานและเครื่องจักร
ก่อนและหลังปรับปรุง

พนักงาน
เครื่องจักร

ก่อนปรับปรุง
(เปอร์เซ็นต์)
38
85

หลังปรับปรุง
(เปอร์เซ็นต์)
65
74

จากตารางที่ 4 อัตราการทางานของเครื่องจักรหลัง
ปรับปรุงมีค่าลดลง 9 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่ อ
การผลิตครกดินเผา เนื่องจากปริมาณของดินที่นวดมี
ความเพียงพอต่อการขึน้ รูปและไม่เป็ นปญั หาคอขวดใน
ขัน้ ตอนนี้
5. สรุปผลการดาเนิ นการและข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตครกดินเผา จาก
การดาเนินการสามารถสรุปได้ดงั นี้
1. การวิเคราะห์แยกกิจกรรมย่อยทีเ่ ป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่
ก่อให้เกิดมูลค่า และปรับปรุงการดาเนินงาน สามารถลด
ระยะเวลาได้เท่ากับ 217 วินาทีต่อรอบการผลิต คิดเป็ น
9.64 เปอร์เซ็นต์ หรือสามารถผลิตครกดินเผาได้เพิม่ 42
ชิน้ ต่อรอบการผลิต

รูปที่ 7 แผนภูมิก ารทางานร่วมของคนและเครื่องจัก ร
หลังปรับปรุง
จากรูปที่ 7 ดาเนินการปรับปรุงโดยให้พนักงาน 1
คนควบคุมเครื่องจักร 2 เครื่อง สามารถเพิม่ อัตราการ
ทางานของคนได้เป็ น 65 เปอร์เซ็นต์ แต่ อตั ราการ
ทางานเครื่องจักรลดลงเหลือ 74 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4
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2. การปรับ ปรุ ง วิเ คราะห์ก ารท างานร่ ว มของ
พนัก งานและเครื่องจัก ร พบว่า สามารถเพิ่มอัตราการ
ทางานของพนักงานได้เ ท่า กับ 65 เปอร์เซ็น ต์ และ
สามารถลดจานวนพนักงานในขัน้ ตอนการผลิตการนวด
ดินละเอียด 1 คน สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เท่ากับ 215
บาทต่อวัน
ในการเสนอแนะจากการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. โรงงานกรณีศกึ ษาควรมีการปรับปรุงการผลิต
เพิ่ม เติม เช่ น การควบคุม คุณภาพ การจัดตารางการ
ซ่อมบารุง และเพิม่ ระบบการควบคุมด้วยสายตา (Visual
control) เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการทางาน
2. โรงงานกรณีศกึ ษาควรดาเนินงานตามหลักไคเซ็น
(Kaizen) โดยมีก ารปรับ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเกี่ ย วกับ
ขัน้ ตอนการผลิต ส่งผลให้ลดความสูญ เปล่ า และเพิ่ม
ผลิตภาพในกระบวนการผลิต
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาความต้องการของผู้บริโภค และกระบวนการทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนม
เปี๊ ยะของโรงงานกรณีศกึ ษา มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตขนมเปี๊ ยะ ให้สอดคล้องและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าทีท่ างคุณภาพแบบ 4 เฟส
เมื่อนาความต้องการของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับความพึงพอใจในคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขนม
เปี๊ ยะ เข้าสูช่ ่วงต่างๆ ของ QFD แบบ 4 เฟส คือ การวางแผนผลิตภัณฑ์ การออกแบบการผลิตภัณฑ์ การ
วางแผนกระบวนการ และการควบคุมกระบวนการ ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากจากการแปลงความต้องการของผูบ้ ริโภคเป็ น
ความต้องการการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตและนามาจัดสรรความต้องการพบว่า
การปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการบรรจุขนมเปี๊ยะสามารถตอบสนองต่อความต้องการการปรับปรุงพัฒนากระบวนการได้มากทีส่ ดุ โดย
การเปรียบเทียบวิธกี ารบรรจุโดยใช้เครื่องรีดปากซองแบบสายพานต่อเนื่องและเครื่องบรรจุอตั โนมัติ พบว่าวิธกี าร
บรรจุโดยใช้เครื่องรีดปากซองแบบสายพานต่อเนื่องมีความเหมาะสมกับกาลังการผลิตของโรงงานกรณีศกึ ษา
มากกว่าเมื่อเทียบกับต้นทุนเทียบเท่ารายปี ซึง่ เมื่อใช้วธิ กี ารบรรจุโดยใช้เครื่องรีดปากซองแบบสายพานต่อเนื่อง
ั บนั ) และแผ่นฟิลม์
และซองลามิเนตชนิด OPP20+CPP30 แทนทีว่ ธิ กี ารบรรจุโดยใช้อปุ กรณ์ความร้อน (วิธปี จจุ
พลาสติก PP จะสามารถลดการใช้ทกั ษะของผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ มีผลทาให้ใช้เวลาลดลงร้อยละ 9.6 และมีอายุการ
เก็บรักษาเพิม่ ขึน้ จาก 3-4 เป็ น 6-7 สัปดาห์
คาหลัก เทคนิคการแปลงหน้าทีท่ างคุณภาพ QFD พัฒนากระบวนการผลิต
Abstract
This study was about the requirement of the customer and the process of Chinese pastry’s
quality from plant case. The purpose of this study was to develop the productive process of Chinese
pastry, in order to fulfill a customer requirement. By using quality function deployment technique, fourphase Model.
From the demand of customers for the satisfaction of Chinese pastry to four-phase model of
QFD: Product Planning, Product Design, Process Planning and Production Planning. The result of
changing the demand of customers is to improve and develop the productive process and then to
requirements allocation. It shows that developing of packaging process can fulfill the requirement the
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most. By comparing the Continuous Sealing Machine and Packaging Machine. It shows that Continuous
Sealing Machine is more suitable for the plant case, compare to the annual cost. When using Continuous
Sealing Machine and Laminated Films OPP20+CPP30 instead of the Soldering iron (current process)
and PP Films. Can reduce the skill of worker that also reduce time of 9.6% and the shelf life of product,
Chinese pastry will stay longer from 3-4 weeks to 6-7 weeks.
Keywords: Quality Function Deployment, Production Process Development
1. บทนา
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเบเกอรี่โดยเฉพาะ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม มีค วามจ าเป็ น ที่จ ะพัฒ นา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของตลาดและ
สามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่นได้ โดยมุ่งหวัง
การสนับสนุ นทางด้านการวิจยั และพัฒนา ซึง่ ในปจั จุบนั
จะพบว่ า ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อมขาด
ความสามารถในการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทัง้
บุคลากรทีม่ คี วามรูเ้ ฉพาะด้าน ซึง่ การสนับสนุ นทางด้าน
วิจยั และพัฒนาทัง้ ในเรื่องผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
จะเพิ่มโอกาสขยายตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมเบเกอรี่
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เพิง่ สูงขึน้ ได้
ดั ง นั ้น การพิ จ ารณาในด้ า นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี วามน่ าสนใจ
และผูบ้ ริโภคเกิดความพึงพอใจ ย่อมจะส่งผลให้เกิดการ
พัฒ นากระบวนการผลิต ซึ่ง จะเป็ น การช่ ว ยปรับ ปรุ ง
คุ ณ ภาพ เกิด การควบคุ ม และลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต
นอกจากนี้ยงั สามารถเพิ่มความเชื่อมันของผู
่
้บริโภคที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ ทาให้เกิดการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการราย
อื่นทีด่ ขี น้ึ อีกด้วย
2. ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 เทคนิ คการแปลงหน้ า ที่ ท างคุณภาพ
แบบ 4 เฟส (Quality Function Deployment four) [1]
เป็ นวิธกี ารสาหรับการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
จัด โครงสร้างการผลิต โดยการวิเ คราะห์ผ่ านช่ว งของ
การวางแผนผลิต ภัณ ฑ์ การออกแบบการผลิต ภัณ ฑ์
การวางแผนกระบวนการ และการควบคุมกระบวนการ
จะช่วยให้สามารถระบุความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่าง
ชัดเจน และแปลงความต้องการนัน้ ให้อยู่ในรูปของความ
ต้อ งการการปรับ ปรุ ง พัฒ นากระบวนการผลิต โดยมี

เป้าหมายเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคให้ได้มากทีส่ ดุ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การแปลงหน้าทีท่ างคุณภาพ แบบ 4 เฟส [1]
2.2 การออกแบบระบบ [2] เป็ นวิธกี ารสาหรับ
ั หาหรื อ ออกแบบอย่ า งมี ข ัน้ ตอน และมี
การแก้ ป ญ
ประสิทธิภาพของระบบโดยรวม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็ นไป
ตามทีไ่ ด้ตงั ้ เอาไว้ โดยจะคานึงถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ
ให้ คุ้ม ค่ า ที่สุ ด ซึ่ง ในการวิเ คราะห์ อ อกแบบระบบจะ
ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ขัน้ ตอนของการออกแบบระบบ
3. วิ ธีการดาเนิ นการศึกษา
ในการดาเนินการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้มขี นั ้ ตอน
ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ขัน้ ตอนในการดาเนินการศึกษา
3.1 สารวจความต้องการของผูบ้ ริโภคที่ มีต่อ
ผลิ ตภัณฑ์ขนมเปี๊ ยะ ของโรงงานกรณี ศึกษา
1. ศึกษาโครงสร้างกระบวนการผลิตขนมเปี๊ ยะ
โดยศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ าคัญของผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ ยะ
ของโรงงานกรณีศกึ ษา
2. เสนอผูม้ อี านาจเพื่อขออนุ มตั ิ ภายหลังจาก
ั หาเบื้อ งต้น แล้ว จึง ท า
ศึก ษากระบวนการผลิต และป ญ
ปรึกษากับผูม้ อี านาจเพื่ออนุมตั กิ ารดาเนินการศึกษาวิจยั
3. ออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อผูบ้ ริโภค เริม่ จากการสัมภาษณ์โดยตรง
จากกลุ่มผูท้ เ่ี คยพบเห็นหรือผูท้ เ่ี คยบริโภคผลิตภัณฑ์ขนม
เปี๊ ยะ และไม่เคยพบเห็นหรือไม่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์
ขนมเปี๊ ยะของโรงงานกรณีศกึ ษา ในเขตจังหวัดจันทบุรี
และระยอง โดยสอบถามถึ ง ความคิด เห็น และความ
ต้องการเกี่ยวกับ (คุณลักษณะทางกายภาพ) จากนัน้ จึง

นามาจัดหมวดของความต้องการ และรวมความต้องการ
ที่ค ล้า ยคลึงกันเข้าด้วยกัน ด้ว ยแผนผังกลุ่ม เชื่อ มโยง
(Affinity Diagram) และแผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)
[3] ซึง่ จะสามารถแบ่งความต้องการได้เป็ น 3 กลุ่มความ
ต้อ งการ คือ อายุ แ ละการเก็บ รัก ษา ลัก ษณะความ
สวยงาม และราคา
4. ท าการสอบถาม แจกแบบสอบถาม เพื่อ
สารวจความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ การศึกษาวิจยั
ครัง้ นี้ได้จากการสารวจกลุ่มตัวแทนจาหน่ ายและผูบ้ ริโภค
ทัวไป
่ ที่เคยพบเห็นหรือเคยบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ ยะ
ของโรงงานกรณีศกึ ษาในเขตจังหวัดจันทบุรีและระยอง
และนามาคานวณหาค่าทางสถิตขิ องจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ น ตัวแทนของกลุ่ม ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ ด้ว ย
วิธีการของ Taro Yamane [4] โดยให้มีระดับความ
คลาดเคลื่อนอยู่ท่ี ±5 ซึ่งพบว่าจานวนแบบสอบถามที่
เหมาะสมคือ มากกว่าหรือเท่ากับ 40 แบบสอบถาม
3.2 วิ เคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากสอบถาม โดย
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคที่ได้ โดยใช้
วิธกี ารคานวณแบบ Geometric Mean ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการ
ค านวณ จะถู ก น าไปใช้ เ ป็ นค่ า คะแนนความส าคั ญ
(Importance Rating: IMP) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ย
เทคนิคการแปลงหน้าทีท่ างคุณภาพแบบ (QFD) 4 เฟส
ในส่วนของการวิเคราะห์เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์
(Product Planning) ต่อไป
3.3 วิ เคราะห์ด้วยเทคนิ คการแปลงหน้ า ที่
ทางคุณภาพ (QFD) แบบ 4 เฟส ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการนาผลการคานวณค่าคะแนนความสาคัญทีไ่ ด้จาก
แบบสอบถาม มาวิเคราะห์ผ่านช่วงต่ างๆ ของเทคนิค
การแปลงหน้าทีท่ างคุณภาพ (QFD) แบบ 4 เฟส ซึง่ ผล
ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์จะเป็ นความต้องการในการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการผลิตขนมเปี๊ ยะ เพื่อนาไปวิเคราะห์
และจัดสรรความต้องการ ค้นหากระบวนการผลิตขนม
เปี๊ ยะของโรงงานกรณีศกึ ษา ทีจ่ ะปรับปรุงพัฒนาต่อไป
3.4 วิ เคราะห์และออกแบบระบบ ภายหลัง
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่ทาง
คุณภาพแบบ 4 เฟส จะได้ความต้องการในการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการผลิต เพื่อนามาออกแบบระบบ ซึง่ จะ
ประกอบด้ว ย 6 ขัน้ ตอนคือ ความต้อ งการของระบบ

1077

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

วิเคราะห์และจัดสรรความต้องการ ออกแบบและพัฒนา
ระบบย่อย นาระบบย่อยมาเชื่อมต่อกัน ติดตัง้ ระบบและ
ทดสอบ และประเมินผลระบบ
4. การวิ เคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษา
ในขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูศ้ กึ ษาวิจยั ได้นา
ขัน้ ตอนการวิเคราะห์การออกแบบระบบ มาประยุกต์ใช้
งานให้มีค วามเหมาะสมมากขึ้น ซึ่ง จะประกอบด้ว ย
ขัน้ ตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
4.1 ความต้ อ งการของระบบ (System
requirements) รวบรวมความต้องการในการปรับปรุง
พัฒ นากระบวนการผลิต ขนมเปี๊ ย ะ โดยเริ่ม จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริโภคเพื่อจัดทาแบบประเมิน หลังจากนัน้ จึงวิเคราะห์
ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบประเมินและวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการ
แปลงหน้าทีท่ างคุณภาพ (QFD) แบบ 4 เฟส ซึง่ ผลทีไ่ ด้
จากการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการแปลงหน้าทีท่ างคุณภาพ
ในส่ ว นของเมตริก ซ์ก ารวางแผนควบคุ ม กระบวนการ
(Process Planning) คือ พารามิเตอร์ของกระบวนการ
หรือความต้องการในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต
ขนมเปี๊ ยะ ซึง่ ประกอบด้วยความต้องการต่างๆ ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความต้องการในการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการผลิตขนมเปี๊ ยะของโรงงานกรณีศกึ ษา
พารามิเตอร์ของกระบวนการ
(Process Parameter)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ความสามารถเครือ่ งมือเครือ่ งจักร
ความเหมาะสมของบรรจุภณ
ั ฑ์
ความเหมาะสมของอายุผลิตภัณฑ์
ทักษะและความสามารถ
ความเหมาะสมของวิธกี ารผลิต
ทรัพยากรและเวลาทีใ่ ช้ในการผลิต
ความเทีย่ งตรงของการผลิตตามแบบ
การควบคุมต้นทุนในการผลิต
การควบคุมคุณภาพของวัตถุดบิ
ความเหมาะสมของรูปทรง
ความเหมาะสมของวัตถุดบิ

ค่าน้าหนัก
ความสาคัญ
(IMP)
14.10
13.10
12.90
10.30
9.79
9.04
8.64
7.30
5.76
5.37
3.76

4.2 วิ เ คราะห์แ ละจัด สรรความต้ อ งการ
(Function analysis and requirements allocation)
นาความต้องการในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการมา
กาหนดความสัมพันธ์กบั ขัน้ ตอนในกระบวนการผลิตขนม
เปี๊ ยะ เพื่อวิเคราะห์หากระบวนการผลิตขนมเปี๊ ยะของ
โรงงานกรณีศกึ ษาทีจ่ ะทาการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งพบว่า
กระบวนการบรรจุ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการได้มากทีส่ ดุ
4.3 ออกแบบและพัฒนาระบบย่อย (Design
and sub-system development) ซึง่ เกิดจากการระดม
ความคิดของผูป้ ระกอบการและพนักงาน เพื่อค้นหาและ
กาหนดความต้องการย่อยของกระบวนการผลิตขนมเปี๊ ยะ
ของโรงงานกรณีศึกษา ในส่วนของกระบวนการบรรจุ
ซึ่ง ผลจากการระดมความคิด ของผู้ ป ระกอบการและ
พนักงานทาให้สามารถแบ่งความต้องการได้เป็ น 2 กลุ่ม
คือ ความต้องการในการปรับปรุงการผลิต และความ
ต้องการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
4.3.1 ความต้องการในการปรับปรุงการผลิ ต
จากการระดมความคิดของผู้ประกอบการและพนักงาน
พบว่ า ความต้ อ งการด้า นความสามารถของเครื่อ งมือ
เครื่องจักร เป็ นความต้องการหลักที่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการ และช่วยให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการ
ผลิตได้มากที่สุด โดยกาหนดทางเลือกได้ 3 แนวทาง
คือ การเลือ กใช้อุ ป กรณ์ ค วามร้อ น (วิธีก ารป จั จุ บ ัน )
เครื่องรีดปากซองแบบสายพานต่อเนื่อง และเครื่องบรรจุ
อัตโนมัตมิ าใช้ในกระบวนการบรรจุ
4.3.2 ความต้องการการปรับปรุงผลิ ตภัณฑ์
จากการระดมความคิดของผู้ประกอบการและพนักงาน
พบว่ า ความต้ อ งการด้ า นความเหม าะสมของอายุ
ผลิตภัณฑ์ เป็ นความต้องการหลักที่สามารถตอบสนอง
ต่ อ ความต้องการ และช่ วยให้เกิด การปรับ ปรุ งพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ได้มากทีส่ ุด ซึ่งสามารถแบ่งความต้องการได้
เป็ น 2 ความต้องการ คือ ความต้องการในด้านความ
เหมาะสมของบรรจุภณ
ั ฑ์ และความต้องการในด้านความ
เหมาะสมของวัตถุดบิ
1. ความเหมาะสมของบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยทัวไป
่
แล้วผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ ยะของโรงงานกรณีศกึ ษา จะมีอายุ
การเก็บรักษาอยู่ท่ี (3-4 สัปดาห์) ทัง้ นี้มอี ทิ ธิพลมาจาก
การเลือกใช้การบรรจุภณ
ั ฑ์และลักษณะการปิ ดผนึกทีไ่ ม่
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เหมาะสม โดยจะดาเนินการศึกษาโดยใช้ชนิดฟิ ลม์ บรรจุ
ภัณฑ์และลักษณะการปิ ดผนึก 2 ลักษณะประกอบด้วย
แผ่นฟิ ล์มพลาสติกใสทนความร้อน PP (วิธกี ารปจั จุบนั )
ซึง่ ปิ ดผนึกด้วยการแต้มจุดความร้อน และซองพลาสติก
ใสฟิลม์ ประกบหรือซองลามิเนต OPP20+CPP30 ซึง่ ปิ ด
ผนึกด้วยการรีดปิ ดปากซอง ดังแสดงในภาพที่ 4 และ 5

ภาพที่ 5 ซองพลาสติกใสฟิ ล์มประกบหรือซองลามิเนต
OPP20+CPP30 ซึง่ ปิ ดผนึกด้วยการรีดปิ ดปากซอง ใช้
กับ เครื่อ งรีด ปิ ด ปากซองแบบสายพานต่ อ เนื่ อ ง และ
เครื่องบรรจุอตั โนมัติ

2. ความเหมาะสมของวัตถุ ดบิ การควบคุม
คุณภาพของวัตถุดบิ มีบทบาทในการทาให้วตั ถุดบิ ทีใ่ ช้ใน
การผลิต มีความเหมาะสมและมีความเป็ นมาตรฐานมาก
ขึน้ โดยการสร้างแผนควบคุมกระบวนการ เพื่อควบคุม
คุณภาพและกาหนดเป็ นมาตรฐานในการทางาน
4.4 นาระบบย่อยมาเชื่ อมต่อกัน (System
integration) จากการออกแบบและพัฒ นาระบบย่ อ ย
โดยการก าหนดความต้ อ งการในการปรับ ปรุ ง พัฒ นา
กระบวนการผลิตขนมเปี๊ ยะของโรงงานกรณีศึกษา ใน
ส่ ว นของกระบวนการบรรจุ แ ล้ ว จึ ง น าระบบย่ อ ยมา
เชื่อ มต่ อ กัน และออกแบบวิธีก ารบรรจุ โดยค านึ ง ถึ ง
ความสามารถและทรั พ ยากรการผลิ ต ของโรงงาน
กรณีศกึ ษาเป็ นหลัก ซึ่งการนาระบบย่อยมาเชื่อมต่อกัน
สามารถออกแบบวิธกี ารบรรจุได้ 3 แบบ ดังนี้
4.4.1. การบรรจุโดยใช้ อุปกรณ์ ความร้อน
(วิ ธีการปั จจุบนั ) วิธกี ารบรรจุโดยใช้อุปกรณ์ความร้อน
เป็ นวิธกี ารที่ใช้ในปจั จุบนั โดยการบรรจุจะใช้แผ่นฟิ ล์ม
พลาสติกใสทนความร้อน PP เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ และปิ ด
ผนึ ก ด้ว ยการแต้มจุ ด ความร้อนด้ว ยอุ ป กรณ์ ค วามร้อ น
ซึ่ง จะใช้ผู้ป ฏิบ ัติง านท าหน้ า ที่ห่ อ ชิ้น ขนมและแต้ ม จุ ด
ความร้อนจานวน 2 คน และผูท้ าหน้าที่บรรจุลงในกล่อง
ใส่ลงในลังจานวน 1 คน ดังแสดงในภาพที่ 6

จากการใช้ชนิดฟิลม์ บรรจุภณ
ั ฑ์และลักษณะการ
ปิ ดผนึกทีแ่ ตกต่างกัน จะทาให้ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ ยะมีอายุ
การเก็บรักษาต่างกัน ซึ่งอ้างอิงจากผลงานการวิจยั ของ
สถาบัน วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ประเทศไทย
เรื่องการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข นมอบ โดยใช้
สารลดค่ า วอเตอร์แ อคติวิต้ีแ ละบรรจุ ภัณ ฑ์ (ปิ ย ะนุ ช
คันโธ, 2545) [5] ดังแสดงในตารางที่ 2

ภาพที่ 6 การบรรจุโดยใช้อุปกรณ์ความร้อน

ภาพที่ 4 แผ่นฟิ ลม์ พลาสติกใสทนความร้อน PP ซึง่ ปิ ด
ผนึกด้วยการแต้มจุดความร้อน ใช้กบั อุปกรณ์ความร้อน
(วิธกี ารปจั จุบนั )

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ ช่วงอายุการเก็บรักษาขนมอบ
(ขนมเปี๊ ยะ) ในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีชนิดฟิ ล์มบรรจุภัณฑ์
และลักษณะการปิ ดผนึกทีต่ ่างกัน [5]
ชนิดฟิลม์ และลักษณะ
การปิดผนึก
แต้มจุดความร้อน
รีดปิดปากซองปิดผนึก

PP
3-4 สัปดาห์
-

OPP20
CPP30
3-5 สัปดาห์
6-7 สัปดาห์

4.4.2 การบรรจุโดยใช้ เครื่องรีด ปากซอง
แบบสายพานต่อเนื่ อง วิธกี ารบรรจุโดยใช้เครื่องรีด
ปากซองแบบสายพานต่อเนื่อง โดยการบรรจุจะใช้ซอง
พลาสติกฟิ ล์มประกบหรือซองลามิเนต OPP20+CPP30
เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ และปิ ดผนึกด้วยการรีดปากซองปิ ดผนึก
ด้วยเครื่องรีด ปากซองแบบสายพานต่ อเนื่ อง ซึ่งจะใช้
ผูป้ ฏิบตั งิ านทาหน้าทีห่ ยิบชิน้ ขนมใส่ซอง และบรรจุลงใน
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กล่องและใส่ลงในลังจานวน 1 คน และผูท้ าหน้าทีร่ ดี ปาก
ซองปิ ดผนึกจานวน 2 คน ดังแสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 9 พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของโรงงานกรณีศกึ ษา
โดยการทดสอบการทดสอบวิธีการบรรจุทงั ้ 3
แบบ จะใช้จานวนความต้องการในการผลิตขนมเปี๊ ยะ
ขนาดต่ า งๆ ของโรงงานกรณีศึกษาต่ อ สัป ดาห์ใ นการ
ทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 3

ภาพที่ 7 การบรรจุโดยใช้เครื่องรีดปากซองแบบสายพาน
ต่อเนื่อง
4.4.3 การบรรจุโดยใช้เครื่องบรรจุอตั โนมัติ
วิธกี ารบรรจุโดยใช้เครื่องบรรจุอตั โนมัติ โดยการบรรจุจะ
ใช้ ม้ ว นพลาสติ ก ใสฟิ ล์ ม ประกบหรื อ ซองลามิ เ นต
OPP20+CPP30 เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ และปิ ดผนึกด้วยการ
รีดปากซองปิ ดผนึกด้วยเครื่องบรรจุอตั โนมัติ ซึ่งจะใช้
ผู้ปฏิบตั ิงานทาหน้าที่ตรวจสอบชิ้นขนมจานวน 1 คน
ผู้ปฏิบ ัติงานทาหน้ าที่หยิบ ชิ้นขนมใส่ลงในเครื่องบรรจุ
อัตโนมัตจิ านวน 1 คน และผูท้ าหน้าทีบ่ รรจุลงในกล่อง
และใส่ลงในลังจานวน 1 คน ดังแสดงในภาพที่ 8

ตารางที่ 3 ความต้องการในการผลิตขนมเปี๊ ยะขนาด
ต่างๆ ของโรงงานกรณีศกึ ษาต่อสัปดาห์
ขนาดชิน้ ขนม
ลูกเล็ก
ลูกใหญ่
กล่องเล็ก
กล่องกลาง
กล่องใหญ่
รวม

ความต้องการ
1,600
3,500
350
160
120
5,730

% ความต้องการ
27.92%
61.08%
6.11%
2.79%
2.09%
100%

จากจานวนความต้องการในการผลิตขนมเปี๊ ยะ
ขนาดต่ า งๆ ของโรงงานกรณี ศึก ษาต่ อ สัป ดาห์ จึ ง
ทดสอบระบบโดยการจับ เวลาของแต่ ล ะขัน้ ตอนใน
กระบวนการผลิตขนมเปี๊ ยะของโรงงานกรณีศกึ ษาเพื่อหา
เวลามาตรฐาน [6] และวิเคราะห์เวลาทีใ่ ช้ในวิธกี ารบรรจุ
ขนมเปี๊ ยะของโรงงานกรณีศกึ ษาทัง้ 3 แบบ ซึ่งผลจาก
การติดตัง้ ระบบและทดสอบวิธกี ารบรรจุทงั ้ 3 แบบ โดย
จะแสดงในตารางที่ 4

ภาพที่ 8 การบรรจุโดยใช้เครื่องบรรจุอตั โนมัติ
4.5 ติ ด ตัง้ ระบบและทดสอบ (System
installation and Test) ติดตัง้ ระบบโดยการนาวิธกี าร
บรรจุทงั ้ 3 แบบ มาทาการติดตัง้ ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของ
โรงงานกรณีศกึ ษา ซึง่ จะติดตัง้ ในพื้นที่ของโรงงานตาม
ความเหมาะสม ดังแสดงในภาพที่ 9

ตารางที่ 4 แสดงเวลาทีใ่ ช้ในกระบวนการบรรจุขนมเปี๊ ยะ
ทัง้ 3 แบบ ต่อจานวนความต้องการในการผลิตขนม
เปี๊ ยะขนาดต่างๆ ของโรงงานกรณีศกึ ษาต่อสัปดาห์
วิธกี ารบรรจุ
จานวนชิน้ ขนม (ชิน้ )
เวลาทีใ่ ช้ (ชม.)
จานวนชิน้ /ชัวโมง
่

1080

อุปกรณ์ เครือ่ งรีด
ความร้อน ปากซอง
5,730
5,730
11.25
10.17
509
563

เครือ่ งบรรจุ
อัตโนมัติ
5,730
9.17
625
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การทดสอบวิธกี ารบรรจุขนมเปี๊ ยะทัง้ 3 แบบ
พบว่ ามีการใช้เ วลาในการบรรจุ ท่แี ตกต่ า งกันทัง้ ๆ ที่มี
ขัน้ ตอนในการปฏิบตั ิงานที่เหมือนกัน แต่ เมื่อสังเกตที่
ระดับงานย่อยแล้วจะเห็นว่า วิธกี ารบรรจุขนมเปี๊ ยะของ
ทัง้ 3 แบบมีขนั ้ ตอนการบรรจุชน้ิ ขนมไม่เหมือนกัน ดัง
แสดงในภาพที่ 10 ซึง่ วิธกี ารบรรจุโดยใช้อุปกรณ์ความ
ร้อนต้องใช้ทกั ษะและความสามารถของพนักงานมากกว่า
จึงเป็ นสาเหตุทท่ี าให้เกิดความล่าช้าในวิธกี ารบรรจุ และ
ขาดความเทีย่ งตรงของการผลิตตามแบบอยู่บ่อยครัง้

เพียง 1 วิธเี ท่านัน้ โดยการเปรียบเทียบโครงการด้วย
จุ ด คุ้ ม ทุ น [7] เพื่อ เปรีย บเทีย บความเหมาะสมของ
จานวนความต้องการในการผลิตขนมเปี๊ ยะขนาดต่ างๆ
ของโรงงานกรณี ศึก ษาต่ อ ปี กับ การปรับ ปรุ ง พัฒ นา
วิธกี ารบรรจุขนมเปี๊ ยะทัง้ 2 สามารถสรุปการเปรียบเทียบ
โครงการด้วยจุดคุม้ ทุนได้ดงั แสดงในภาพที่ 11

เครื่ องบรรจุอตั โนมัติ

จุดคุม้ ทุนที่เท่ากัน

297,960

409,725

จานวนผลิต (x100,000ชิ้น)

ภาพที่ 11 เปรียบเทียบต้นทุนระหว่างวิธกี ารบรรจุโดยใช้
เครื่องรีดปากซองแบบสายพานต่อเนื่อง และวิธกี ารบรรจุ
โดยใช้เครื่องบรรจุอตั โนมัติ

ภาพที่ 10 แสดงระดับงานย่อย ของขัน้ ตอนวิธกี ารบรรจุ
ชิ้นขนมของทัง้ 3 แบบ คือ การบรรจุโดยใช้อุปกรณ์
ความร้ อ น การบรรจุ โ ดยใช้ เ ครื่อ งรี ด ปากซองแบบ
สายพานต่ อ เนื่ อ ง และการบรรจุ โ ดยใช้ เ ครื่อ งบรรจุ
อัตโนมัติ ตามลาดับ

จากกราฟจานวนการผลิตต่อปี ทจ่ี ะทาให้วธิ กี าร
บรรจุทงั ้ 2 แบบมีจุดคุ้มทุนที่เท่ากันคือ 409,725 ชิ้น
ดังนัน้ เมื่อความต้องการในการผลิตขนมเปี๊ ยะของโรงงาน
กรณีศกึ ษา มีความต้องการอยู่ท่ี 297,960 ชิน้ ต่อปี จึง
ควรเลือ กใช้วิธีก ารบรรจุ โ ดยใช้เครื่อ งรีดปากซองแบบ
สายพานต่อเนื่อง แทนที่การบรรจุโดยใช้อุปกรณ์ความ
ร้อนในปจั จุบนั

จากการติดตัง้ ระบบและทดสอบ ทาให้ทราบว่า
วิธี ก ารบรรจุ โ ดยใช้ เ ครื่อ งรี ด ปากซองแบบสายพาน
ต่ อ เนื่ อ ง และการบรรจุ โ ดยใช้ เ ครื่อ งบรรจุ อ ัต โนมัติ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการผลิตขนมเปี๊ ยะของโรงงานกรณีศึกษา ใน
กระบวนการบรรจุ ได้มากกว่าการบรรจุโดยใช้อุปกรณ์
ความร้อน (วิธกี ารปจั จุบนั )
4.6. ประเมิ นผลระบบ (System Evaluation)
วิธี ก ารบรรจุ โ ดยใช้ เ ครื่อ งรี ด ปากซองแบบสายพาน
ต่อเนื่อง และวิธกี ารบรรจุโดยใช้เครื่องบรรจุอตั โนมัติ มี
ความสามารถในการตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการได้
เท่ากัน แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถทีจ่ ะลงทุนในวิธกี าร
บรรจุทงั ้ 2 แบบได้ เนื่องจากมีขอ้ จากัดในเรื่องค่าใช้จ่าย
และทรัพยากรทีใ่ ช้ในการผลิต จึงต้องเลือกวิธกี ารบรรจุ

5. สรุปผล
การดาเนิ นการศึกษาวิจยั เป็ นการประยุก ต์ใ ช้
เทคนิคการแปลงหน้าทีท่ างคุณภาพ แบบ 4 เฟส เพื่อ
พัฒ นากระบวนการผลิ ต ขนมเปี๊ ยะ ท าให้ เ กิ ด การ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตขนมเปี๊ ยะของโรงงาน
กรณีศกึ ษา ในส่วนของกระบวนการบรรจุ 9 ส่วน ดังนี้
1. ความสามารถเครื่องมือเครื่องจักรในปจั จุบนั
การปรับปรุงพัฒนาวิธกี ารบรรจุโดยใช้เครื่องรีด
ปากซองแบบสายพานต่อเนื่อง แทนที่การบรรจุโดยใช้
อุปกรณ์ความร้อน (วิธกี ารปจั จุบนั ) จะช่วยเพิม่ ในเรื่อง
ความสามารถของเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตได้
2. ความเหมาะสมของบรรจุภณ
ั ฑ์
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การเลือ กใช้ซ องพลาสติก ใสฟิ ล์ม ประกบหรือ
ซองลามิเนตชนิด OPP20+CPP30 ซึง่ ปิ ดผนึกด้วยการ
รีดปิ ดปากซอง แทนทีแ่ ผ่นฟิลม์ พลาสติกใสทนความร้อน
PP (วิธกี ารปจั จุบนั ) ซึ่งปิ ดผนึกด้วยการแต้มจุดความ
ร้อน จะช่วยเพิม่ ความเหมาะสมของบรรจุภณ
ั ฑ์ เพราะ
วิธกี ารบรรจุโดยใช้ซองพลาสติกฟิลม์ ประกบหรือซองลามิ
เนต OPP20+CPP30 ซึง่ ปิ ดผนึกด้วยการรีดปิ ดปากซอง
เป็ น มาตรฐานของฟิ ล์ม พลาสติก บรรจุ ภัณ ฑ์ข นมอบที่
ได้รบั การยอมรับในปจั จุบนั
3. ความเหมาะสมของอายุผลิตภัณฑ์
การเลือ กใช้ซ องพลาสติก ใสฟิ ล์ม ประกบหรือ
ซองลามิเนตชนิด OPP20+CPP30 ซึ่งปิ ดผนึกด้วยการ
รีดปิ ดปากซอง แทนทีแ่ ผ่นฟิลม์ พลาสติกใสทนความร้อน
PP (วิธกี ารปจั จุบนั ) ซึ่งปิ ดผนึกด้วยการแต้มจุดความ
ร้อน สามารถช่วยเพิม่ อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
ขนมเปี๊ ยะได้จาก 3-4 สัปดาห์ เป็ น 6-7 สัปดาห์
4. ทักษะความสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ าน
การปรับปรุงพัฒนาวิธกี ารบรรจุโดยใช้เครื่องรีด
ปากซองแบบสายพานต่อเนื่อง แทนที่การบรรจุโดยใช้
อุ ป กรณ์ ค วามร้อ น (วิธีก ารป จั จุ บ ัน ) สามารถช่ ว ยลด
ขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านทีต่ ้องใช้ทกั ษะ
และความสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ านลดได้
5. ความเหมาะสมของวิธกี ารผลิต
การปรับปรุงพัฒนาวิธกี ารบรรจุโดยใช้เครื่องรีด
ปากซองแบบสายพานต่อเนื่อง แทนที่การบรรจุโดยใช้
อุปกรณ์ความร้อน (วิธกี ารปจั จุบนั ) สามารถช่วยลด
ขัน้ ตอนในการปฏิบตั ิงาน ปรับเปลี่ยนความเร็วในการ
บรรจุ และจานวนผูป้ ฏิบตั งิ านตามความเหมาะสมได้ ซึง่
ทาให้เกิดความเหมาะสมของวิธกี ารผลิตมากขึน้
6. ทรัพยากรและเวลาทีใ่ ช้ในการผลิต
การปรับปรุงพัฒนาวิธกี ารบรรจุโดยใช้เครื่องรีด
ปากซองแบบสายพานต่อเนื่อง แทนที่การบรรจุโดยใช้
อุปกรณ์ความร้อน (วิธกี ารปจั จุบนั ) พบว่าสามารถลด
เวลาในการปฏิบตั ิงานกระบวนการบรรจุขนมเปี๊ ยะของ
โรงงานกรณีศกึ ษาต่อสัปดาห์ได้จาก 11.25 ชัวโมง
่
เป็ น
10.17 ชัวโมง
่
คิดเป็ นเวลาทีใ่ ช้ลดลงร้อยละ 9.6
7. ความเทีย่ งตรงของการผลิตตามแบบ
วิธีการบรรจุโ ดยเลือกใช้ซ องพลาสติกใสฟิ ล์ม
ประกบหรือ ซองลามิเนต OPP20+CPP30 ซึ่ง ปิ ดผนึ ก

ด้ ว ยการรี ด ปิ ด ปากซอง แทนที่ วิ ธีก ารบรรจุ โ ดยใช้
แผ่นฟิ ล์มพลาสติกใสทนความร้อน PP (วิธกี ารปจั จุบนั )
สามารถทาให้เกิดความเที่ยงตรงของการผลิตตามแบบ
เพราะขั น้ ตอนการปฏิ บ ั ติ ง านที่ ต้ อ งใช้ ท ั ก ษะและ
ความสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ านลดลง และซองบรรจุภณ
ั ฑ์
มีข นาดที่เ ป็ น มาตรฐานและคงที่ จึง เป็ น ตัว บัง คับ ให้
ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ ยะมีขนาดเท่ากัน
8. การควบคุมต้นทุนในการผลิต
การเลือ กใช้ซ องพลาสติก ใสฟิ ล์ม ประกบหรือ
ซองลามิเนตชนิด OPP20+CPP30 ซึ่งปิ ดผนึกด้วยการ
รีดปิ ดปากซอง แทนทีแ่ ผ่นฟิลม์ พลาสติกใสทนความร้อน
PP (วิธีการปจั จุบนั ) ซึ่งปิ ดผนึกด้วยการแต้มจุดความ
ร้อน สามารถช่วยควบคุมต้นทุนในการผลิตในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายจากการเกิดของเสีย
จากการผลิตไม่ตรงตามแบบได้ เนื่องจากวิธกี ารบรรจุ
โดยใช้อุปกรณ์ความร้อนต้องใช้ทกั ษะและความสามารถ
ของพนักงานมากกว่าการบรรจุโดยใช้เครื่องรีดปากซอง
แบบสายพานต่อเนื่อง จึงทาให้เกิดความล่าช้า และเกิด
ของเสียจากการขาดความความเที่ยงตรงของการผลิต
ตามแบบอยู่บ่อยครัง้
9. ความเหมาะสมของรูปทรงผลิตภัณฑ์
วิธีการบรรจุโ ดยเลือกใช้ซ องพลาสติกใสฟิ ล์ม
ประกบหรือ ซองลามิเนต OPP20+CPP30 ซึ่ง ปิ ดผนึ ก
ด้ว ยการรีดปิ ด ปากซอง มาแทนที่วิธีก ารบรรจุ โ ดยใช้
แผ่นฟิ ล์มพลาสติกใสทนความร้อน PP (วิธกี ารปจั จุบนั )
สามารถทาให้เกิดความเหมาะสมของรูปทรงผลิตภัณฑ์ได้
เพราะซองบรรจุ ภัณฑ์มีขนาดที่เป็ น มาตรฐานและคงที่
จึงเป็ นตัวบังคับให้ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ ยะมีขนาดเท่ากัน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการนาเสนอเทคนิคการพยากรณ์ปริมาณวัตถุดบิ ทีเ่ ป็ นเศษวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร ในเขต
พืน้ ทีจ่ งั หวัด ก และ จังหวัดโดยรอบในรัศมี 90 กิโลเมตร เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการวางแผนการจัดหาวัตถุดบิ
ของโรงงานตัวอย่างในอนาคต คณะวิจยั ได้ทาการพยากรณ์ปริมาณเศษวัสดุเหลือทิง้ โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบ
แยกองค์ประกอบ (Decomposition Technique) ทาการปรับค่าการพยากรณ์ล่วงหน้า 7 ปี เนื่องจากมีปจั จัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับปริมาณเศษวัสดุเหลือทิ้งที่จะมีในอนาคต คณะวิจยั ได้ทาการพยากรณ์ โดยใช้
เทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพได้แก่ การคาดการณ์ในแง่บวก การคาดการณ์แบบกลางๆ และการคาดการณ์ในแง่ลบ
ผลทีไ่ ด้จากการพยากรณ์ทาให้โรงงานตัวอย่างสามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวางแผนการใช้เศษวัสดุเหลือทิง้
ดังกล่าวในอนาคตได้
คาหลัก วัตถุดบิ เหลือทิง้ จากอุตสาหกรรมเกษตร, การพยากรณ์แบบแยกองค์ประกอบ
Abstract
This paper forecasts an amount of residual material from the agricultural industry in province A and the
surrounding provinces within a radius of 90 kilometers. The forecast data is used for generate the
procurement plan of the case study factory which located in province A. The residual material is forecasted
over next seven years using the decomposition forecasting technique. There are uncontrollable factors
involved in the future. Thus the forecasts are conducted in three viewpoints including positive, neutral and
negative. The forecast results can be used to procure the residual materials in future.
Keywords: Agricultural waste, Decomposition technique
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1. บทนา
ปจั จุบนั อุตสาหกรรมเกษตรมีความสาคัญมากต่ อ
ประเทศไทยทัง้ ทางด้านการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ
และการส่ง ออกไปยัง ต่ า งประเทศ โรงงานตัว อย่ า งใน
งานวิจยั นี้ กาลังวางแผนสร้างโรงงานใหม่ ซึง่ ใช้วตั ถุดบิ ที่
เป็ น เศษวัส ดุ เ หลือ ทิ้ง จากอุ ต สาหกรรมแปรรู ป สิน ค้ า
การเกษตร ซึง่ ปริมาณของเศษวัสดุเหลือทิง้ นี้จะแตกต่าง
กันตามแต่ฤดูกาล ข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณเศษวัสดุ
เหลือ ทิ้ง จะช่ ว ยให้โ รงงานตัว อย่ า งตัด สิน ใจได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ในการวางแผนการจัดหาวัตถุดบิ ในอนาคต
และการวางแผนด้านการลงทุนเครื่องจักร คณะวิจยั ได้
ศึก ษาข้อ มู ลของอุ ต สาหกรรมการเกษตร ของจัง หวัด
เป้ า หมาย (จัง หวัด ก) และจัง หวัด โดยรอบในรัศ มี 90
กิโลเมตร จากนัน้ ทาการพยากรณ์ เ ศษวัสดุเ หลือทิ้งใน
อนาคตข้า งหน้ า 7 ปี โดยวิธีแ ยกองค์ ป ระกอบ โดย
พยากรณ์ใน 3 มุมมองคือ การคาดการณ์ในแง่บวก (ผล
ตามค่าพยากรณ์) การคาดการณ์ แบบกลาง (มีเศษวัสดุ
เหลือ ทิ้ง ประมาณ 70% ของการคาดการณ์ ) และการ
คาดการณ์ ใ นแง่ลบ (มีเศษวัสดุ เหลือ ทิ้ง น้ อ ยกว่า 30%
ของคาดการณ์)
2. ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 การพยากรณ์แบบแยกองค์ประกอบ
วิธกี ารวิเคราะห์อนุ กรมเวลาแบบแยกองค์ประกอบ
ถูกคิดค้นขึน้ ในปี ค.ศ. 1920 [1] โดยนักเศรษฐศาสตร์มี
องค์ประกอบสี่ส่วนด้วยกัน คือ แนวโน้ ม ความผันแปร
ตามฤดูกาล ความผันแปรตามวัฏจักรและความผันแปร
อันเนื่อ งมาจากความไม่ปกติ เป็ น วิธีการวิเคราะห์ท่ีล ะ
ส่วนประกอบของอนุ กรมเวลาแยกจากกัน แบ่งออกเป็ น
สองระยะ [2] คือ การพยากรณ์ระยะสัน้ (น้อ ยกว่าหนึ่งปี )
และระยะยาว (มากกว่ า หนึ่ ง ปี ) ในงานวิจ ัย นี้ เ ป็ น การ
พยากรณ์ระยะยาว 7 ปี ในอนาคตข้างหน้า
2.2 การตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่ นอน
การด าเนิ น ธุ ร กิจ ย่ อ มมีค วามเสี่ย งและความไม่
แน่ นอนเกิ ด ขึ้ น [3] ท าให้ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคต
คลาดเคลื่อนไปจากสิง่ ที่ได้ตดั สินใจไว้ อันเป็ นเป็ นผลมา
จากปจั จัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ และความเพียงพอของ
ข้อ มูลที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ท าให้เ กิด การวิเ คราะห์เ พื่อ

ตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่ นอนโดยการประมาณค่าของ
พารามิเตอร์ 3 กรณี [4] คือ มองโลกในแง่ดี (Optimistic)
มองแบบกลางๆ (Neutral) และมองโลกในแง่ ร้า ย
(Pessimistic) ในงานวิจยั นี้พารามิเตอร์ท่ไี ม่แน่ นอนคือ
ปริมาณการเก็บเกีย่ วผลผลิต
2.3 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ ข้องกับการใช้เทคการ
พยากรณ์ พบว่ า ศิริว ัฒ น์ แ ละคณะ [5] ได้น าเสนอการ
ประยุกต์ใช้การวางแผนการสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ ล่วงหน้าด้วยวิธี
แบบพลวั ต โดยเริ่ ม จากการวิ เ คราะห์ IDEF0 และ
พยากรณ์ดว้ ยวิธแี ยกส่วนประกอบของอนุกรมเวลาโดยใช้
โปรแกรม Minitab จักรินทร์และประภาพรรณ [6] ได้
นาเสนอการพยากรณ์ ปริมาณความต้องการสิน ค้า เพื่อ
ควบคุมสินค้าคงคลังโดยใช้หลักพาเรโต แยกกลุ่มกลุ่ม
สิน ค้ า จากนั ้น พยากรณ์ ห าปริ ม าณความต้ อ งการใน
อนาคตโดยเปรีย บเทีย บวิธีก ารพยากรณ์ แ บบต่ า งๆ
ณภัทรและเจริญชัย [7] ได้นาเสนอการเลือ กทาเลที่ตัง้
โดยการพยากรณ์หาปริมาณความต้องการในอนาคตใน
อีก 5 ปี ข้างหน้ าด้วยวิธีปรับเรียบเอ๊กซ์โ ปเนนเชียลซ้ า
สองครัง้ จากนัน้ ได้วเิ คราะห์การเลือกทาเลทีต่ งั ้ ด้วยวิธหี า
จุดศูนย์ถ่วง ณัทธรและเจษฏา [8] ได้นาเสนอการจัดหา
วัตถุดบิ อย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์โดย
ใช้ตวั แบบคณิตศาตร์ดว้ ยโปรแกรม LINDO
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าว พบว่ายัง
ไม่มกี ารนาเสนอวิธกี ารพยากรณ์ทพ่ี จิ ารณาพารามิเตอร์ท่ี
ไม่ แ น่ น อน ในงานวิจ ัย นี้ ไ ด้ แ ก่ ป ริม าณการเก็บ เกี่ย ว
ผลผลิต ซึ่งความไม่ แน่ นอนนี้เป็ น ผลมาจากปจั จัยที่ไ ม่
สามารถควบคุมได้ในปจั จุบนั ได้แก่ ราคาผลผลิต หรือ
การค้นพบปลูกพืชทดแทน ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ได้นาเสนอ
เ ท ค นิ ค ก า ร พ ย า ก ร ณ์ แ บ บ แ ย ก ตั ว ป ร ะ ก อ บ
(Decomposition) ที่พจิ ารณาปริมาณการตัดผลผลิตไม่
แน่นอน เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับผูบ้ ริหารในการตัดสินใจใน
งานวางแผนต่อไป
3. วิ ธีการดาเนิ นวิ จยั
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล
เศษเหลือ สินค้าเกษตรที่นามาใช้เ ป็ นวัตถุ ดิบของ
โรงงานตัวอย่างเป็ นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง (สินค้าเกษตร

1086

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

A) หากนับเวลาตัง้ แต่ เริม่ ปลูกจนถึงสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ใช้เวลา 7 ปี และเมื่อมีอายุ 20 ปี ขน้ึ ไปจนถึง
28 ปี จะไม่สามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตได้อกี ต้องตัดทิง้ เพื่อ
ปลูกใหม่ทดแทน เมื่อตัดแล้วสามารถนาไปแปรรูปเป็ น
สินค้าชนิดอื่นได้ ซึง่ เศษเหลือใช้จากการแปรรูปสามารถ
นามาใช้เป็ นวัตถุ ดิบในการผลิตของโรงงานตัวอย่างได้
คณะวิจยั ได้เก็บรวมรวมข้อมูลการปลูกสินค้าเกษตร A ใน
พืน้ ที่เป้าหมาย และ การนาสินค้าเกษตร A มาแปรรูป
ย้อ นหลัง จ านวน 5 ปี ซึ่ง ได้ผ ลตามตารางที่ 1 ปี พ .ศ.
2552 พืน้ ทีเ่ ป้าหมายมีพน้ื ทีป่ ลูกสินค้าเกษตร A ทัง้ หมด
1,044,689 ไร่ หลังจากนัน้ มีพ้นื ที่ปลูกสิน ค้าเกษตร A
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี พ.ศ. 2556 พื้นที่เป้าหมาย มีพ้นื ที่
ปลูกสินค้าเกษตร A ทัง้ หมด 1,711,266 ไร่ ในแต่ละปี มี
การตัดสินค้าเกษตร A เพื่อปลูกใหม่ทดแทนมากขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2552 มีการตัดสินค้าเกษตร A เพื่อ
ปลูกใหม่ทงั ้ หมดจานวน 106.95 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557 มี
การตัดสินค้าเกษตร A พื่อ ปลูก ใหม่ทดแทนทัง้ หมด
จานวน 3,219.17 ไร่ และมีแนวโน้มทีจ่ ะตัดสินค้าเกษตร
A มากขึน้ อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี

กราฟเส้น พบว่าเศษวัสดุเหลือทิง้ จากสินค้าเกษตร A มี
ปริมาณไม่คงที่ ดังรูปที่ 1 แต่ละเดือนเศษวัสดุเหลือทิง้ มี
ปริมาณแตกต่างกัน บางเดือนมีปริมาณเศษวัสดุเหลือทิง้
มาก แต่บางเดือนไม่มเี ศษวัสดุเหลือทิง้ เลย แต่ภาพรวม
ทัง้ หมดมีป ริม าณเศษวัส ดุ เ หลือ ทิ้ง เพิ่ม มากขึ้น อย่ า ง
ต่อเนื่องทุกปี และมีลกั ษณะไม่เป็ นเส้นตรง
3.2.2 ตัวแบบของการพยากรณ์
จากกราฟในรูปที่ 1 ทาให้ทราบว่า ปริมาณเศษวัสดุ
เหลือทิ้งจากการแปรรูปสินค้าเกษตร A มีลกั ษณะเป็ น
อนุกรมเวลา มีลกั ษณะเป็ นฤดูกาลในแต่ละช่วงของปี และ
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในแต่ละปี ตัวแบบที่ใช้ในการพยากรณ์
คือ ตัวแบบของเทคนิคแยกองค์ประกอบ ซึง่ สามารถแยก
องค์ประกอบทีม่ ผี ลต่อค่าพยากรณ์ได้ 2 องค์ประกอบคือ
แนวโน้ ม และ ฤดูกาล องค์ประกอบ จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบที่เป็ นแนวโน้ มโดยใช้ Minitab ได้ผลดัง
สมการแนวโน้มดังสมการที่ 1 โดยมี R2= 0.87
40,000,000
35,000,000

ตารางที่ 1 จานวนไร่ของสินค้าเกษตร A มีและการตัดสินค้าเกษตร
A ย้อนหลัง 5 ปี

จานวนทีม่ ี (ไร่)
1,044,689
1,198,777
1,488,342
1,608,521
1,711,266
1,785,312

จานวนทีต่ ดั (ไร่)
106
200
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3,129
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3.2 วิ เคราะห์ข้อมูล
3.2.1 วิ เคราะห์ปริมาณเศษวัสดุเหลือทิ้ ง
คณะวิจ ัย ได้ท าการวิเ คราะห์ข้อ มู ล การตัด สิน ค้า
เกษตร A เพื่อนาไปแปรรูป โดยแบ่งออกเป็ นแต่ ละเดือน
ย้อนหลังไป 5 ปี พบว่ามีการตัดสินค้าเกษตร A เพื่อ
นาไปแปรรูปเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี การแปร
รูปสินค้าเกษตร A จะทาให้ได้เศษวัสดุเหลือทิง้ ซึง่ ใช้เป็ น
วัตถุ ดิบให้ก ับโรงงานตัวอย่ าง เมื่อนาปริม าณเศษวัสดุ
เหลือทิง้ ในแต่ละเดือนตัง้ ปี พ.ศ. 2552 มาวิเคราะห์ดว้ ย

เดือนที่

รูปที่ 1 ปริมาณเศษวัสดุเหลือทิง้ โดยแบ่งเป็นแต่ละเดือน
ย้อนหลัง 5 ปี
Yi = -1.33 + 2.972Xi – 0.180 Xi2 + 0.00375 Xi3

(1)

การวัด ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นจากการพยากรณ์
สามารถวัดได้ดว้ ยวิธดี งั ต่อไปนี้
ค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลื่อ Mean Error (ME)
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ME 

1 n
 (Yi  Fi )
n i 1

(2)

วิธยี กกาลังสองร้อยละของความคลาดเคลื่อนเฉลีย่
Mean Percentage Error (MPE)
MPE 

1 n ( Fi  Yi )
x100

n i 1 Fi

(3)

โดยที่ Fi คือค่าจริงของเดือนทีส่ นใจ
Yi คือค่าแนวโน้มของเดือนทีส่ นใจ
X คือเดือนทีส่ นใจ
i คือลาดับของเดือนทีส่ นใจ
ข้อจากัดคือ

in 1 > in
Yn 1 > Yn

จากการวิเคราะห์ส่วนประกอบของฤดูกาล ได้ค่ า
ดัชนีฤดูกาลของแต่ละเดือน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ดัชนีฤดูกาลของปริมาณเศษวัสดุเหลือทิง้
เดือน
ดัชนีฤดูกาล
ตุลาคม
0.26
พฤศจิกายน
0.00
ธันวาคม
0.14
มกราคม
0.17
กุมภาพันธ์
0.12
มีนาคม
0.68
เมษายน
1.34
พฤษภาคม
1.31
มิถุนายน
2.42
กรกฎาคม
3.81
สิงหาคม
1.01
กันยายน
0.74
เดือ นตุ ลาคม พฤศจิก ายน และ ธัน วาคมมีด ัช นี
ฤดูกาลคือ 0.26, 0.00 และ 0.14 เพราะว่าช่วงนี้มกี ารตัด
สินค้าเกษตร A น้อยมาก โดยเดือนพฤศจิกายนไม่มกี าร
ตัดสินค้าเกษตร A เลยทาให้มกี ารแปรรูปสินค้าเกษตร A
น้ อ ยและได้ เ ศษวัส ดุ เ หลือ ทิ้ง น้ อ ยไปด้ ว ย หากน าค่ า

แนวโน้มทีไ่ ด้จากการคานวณในสมการที่ 1 มาคูณกับค่า
ดัชนีฤดูกาลในช่วงนี้ จะทาให้ค่าทีค่ านวณได้ มีค่าน้อยลง
ด้วย
เดือ นมกราคม กุ ม ภาพัน ธ์ และมีน าคม มีด ัช นี
ฤดูก าลในการพยากรณ์ คือ 0.17, 0.12 และ 0.68
เพราะว่ าช่ วงเวลานี้เ ป็ น ช่วงที่มีการตัด สินค้าเกษตร A
น้อย แต่เดือนมีนาคมเป็ นต้นไป มีค่าดัชนีเพิม่ ขึน้ เพราะ
ช่วงนี้เริม่ มีการตัดสินค้าเกษตร A มากขึน้
เดือ นเมษายน พฤษภาคม และมิถุ น ายน มีด ัช นี
ฤดูก าลในการพยากรณ์ คือ 1.34, 1.31 และ 2.42
ตามลาดับ ซึ่งค่าดัชนีฤดูกาลเริม่ มีค่ามากขึน้ ต่อเนื่องมา
ตัง้ แต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากเริม่ เข้าฤดูร้อนซึ่ง
เป็ นฤดูทน่ี ิยมตัดสินค้าเกษตร A
เดือ นกรกฎาคม สิง หาคม และ กัน ยายน มีด ั ช นี
ฤดูก าลในการพยากรณ์ คือ 3.81, 1.01 และ 0.74
ตามลาดับ เดือนกรกฎาคม เป็ นเดือนที่มีการตัดสินค้า
เกษตร A มากทีส่ ุดของปี คือ 3.81 เท่าของค่าทีไ่ ด้จาก
การคานวณในสมการที่ 1 แต่หลังเดือนกรกฎาคมเป็ นต้น
ไป ปริม าณการตัด สิน ค้ า เกษตร A
จะลดลง อัน
เนื่องมาจากเริ่มเข้าสู่ฤดู ฝน ซึ่งไม่เป็ นที่นิยมในการตัด
สินค้าเกษตร A เพราะโดยทัวไปแล้
่
ว ชาวสวนจะทาการ
ตัดสินค้าเกษตร A ในฤดูรอ้ น และปลูกใหม่ทดแทนในฤดู
ฝน
4. ผลการพยากรณ์
ข้อมูลถูกแยกวิเคราะห์ออกเป็ น 2 องค์ประกอบเมื่อ
ท าการพยากรณ์ จ ะน าองค์ป ระกอบทัง้ สองมารวมกัน
กล่าวคือ แทนค่าจานวนเดือ นที่ต้องการพยากรณ์ ลงใน
สมการที่ 1 จะได้ค่าแนวโน้ม จากนัน้ นาค่าแนวโน้มมา
คูณกับค่าดัชนีฤดูกาลในตารางที่ 2 จะได้ค่าพยากรณ์
เมื่อ นาค่ าพยากรณ์ มาเปรียบเทีย บกับ ค่าจริง ได้ผ ลดัง
กราฟในรูปที่ 2 โดยผลการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน
โดยใช้ ส มการที่ 2
และสมการที่ 3 ได้ ค่ า ความ
คลาดเคลื่อน -376,253 และ -44.14 ตามลาดับ
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เดือนที่

รูปที่ 2 กราฟเปรียบเทียบระหว่างค่าจริง ค่าพยากรณ์
และเส้นแนวโน้ม
โดยทัว่ ไปแล้ ว การลงทุ น เพื่อ ก่ อ สร้ า งโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยทัวไปจะยอมให้
่
มรี ะยะเวลาในการคืน
ทุนไม่เกิน 5 ปี ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ พยากรณ์เผื่อไป 7 ปี
ข้างหน้า หรือ พยากรณ์ ถึงเดือนที่ 144 แต่ เนื่องด้วย
ธรรมชาติของการพยากรณ์ มีโอกาสในการเกิดความคาด
เคลื่อ นได้เ พราะในอนาคตอาจมีก ารเปลี่ย นแปลงอัน
เนื่ อ งมาจากป จั จัย ที่ค วบคุ ม ไม่ ไ ด้ ซึ่ง ไม่ ไ ด้เ กิด ขึ้น ใน
ป จั จุ บ ัน เช่ น ราคาผลผลิต ตกต่ า ท าให้มีก ารตัด สิน ค้า
เกษตร A มาก ในกรณีท่รี าคาของผลผลิตทีไ่ ด้จากสินค้า
เกษตร A มีราคาสูงขึน้ ชาวสวนยืดระยะเวลาทีต่ ้องตัด
สินค้าเกษตร A ออกไป ทาให้มปี ริมาณเศษวัสดุเหลือ
น้อยลงไปด้วย แต่ ไม่นานหลังจากนัน้ จะมีการตัดสินค้า
เกษตร A จานวนมาก เพราะเริม่ เก็บเกีย่ วผลผลิตไม่ได้
และผลผลิตมีปริมาณน้อยลง
ในอนาคตอาจมีการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแทน
สินค้าเกษตร A ทาให้มกี ารตัดสินค้าเกษตร A เพื่อนาไป
แปรรูปมากขึน้ ส่งผลให้มีปริมาณเศษวัสดุเหลือทิ้งมาก
ขึน้ ไปด้วย แต่จะเป็ นเพียงระยะเวลาอันสัน้ หลังจากนัน้
ปริมาณการตัดสินค้าเกษตร A จะลดลง เพราะได้ถูกตัด
ไปเป็ นจานวนมากแล้ว
ด้วยปจั จัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ในอนาคตดังที่
กล่ าวมาขัน้ ต้น ส่งผลให้ป ริมาณการตัด ของผลผลิต ไม่
แน่ น อนไปด้ ว ย คณะวิ จ ัย จึง ท าการปรับ ปรุ ง ผลการ
พยากรณ์ โดยใช้การพยากรณ์ เชิงคุณภาพ (Qualitative
Forecasting) พยากรณ์ ล่วงหน้ า 7 ปี โดยจ าแนก
ออกเป็ น 3 แบบด้วยกันได้ดงั นี้

1. กรณีทม่ี กี ารตัดสินค้าเกษตร A เพื่อนาไปแปร
รูปมากขึน้ อันเนื่องจากมาจากปจั จัยอันใดก็ตามจะทาให้
ได้ผลการพยากรณ์อยู่ในระดับสูงสุด คิดเป็ น 100% ของ
ค่าพยากรณ์ (การคาดการณ์ในแง่บวก)
2. กรณีไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงทางปจั จัย หรือปจั จัย
ทุกอย่างยังคงที่ จะทาให้ได้ผลการพยากรณ์อยู่ ในระดับ
ปานกลาง คิ ด เผื่ อ ไว้ ท่ี 70% ของค่ า พยากรณ์ (การ
คาดการณ์แบบกลางๆ)
3. กรณีท่มี กี ารตัดสินค้าเกษตร R น้อยลงอัน
เนื่ อ งมาจากป จั จั ย อัน ใดก็ ต ามจะท าให้ ไ ด้ ผ ลการณ์
พยากรณ์ อ ยู่ ใ นระดับ ต่ า สุ ด คิด เผื่อ ไว้ ท่ี 30% ของค่ า
พยากรณ์ (การคาดการณ์ในแง่ลบ)
ผลการพยากรณ์ ท่ีไ ด้ ด ัง แสดงในรู ป ที่ 3 (ค่ า
พยากรณ์รายเดือน) และ ตารางที่ 3 (ผลรวมค่าพยากรณ์
รายปี )
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เนื่องจากการพยากรณ์มีผลกระทบจากปจั จัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ตามทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น การพยากรณ์
ในมุมมองต่างๆ เป็ นเพียงหนึ่งวิธกี ารเท่านัน้ ที่สามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานจริง และประกอบการตัด สิน ใจของ
ผู้บ ริห ารได้ อย่ า งไรก็ต ามยัง มีโ อกาสในการพัฒ นา
งานวิจยั นี้อกี เช่น พัฒนาหรือใช้ตวั แบบการพยากรณ์วธิ ี
อื่นๆ ทีส่ ามารถรองรับกับความซับซ้อนของปญั หานี้ได้

ตารางที่ 3 ผลการพยากรณ์รวมของแต่ละปี
ปีท่ี
1
2
3
4
5
6
ปีท่ี 7

ค่าพยากรณ์ (ตัน)
สูงสุด
กลาง
ต่า
395,033,596 276,523,517
118,510,079
717,882,295 502,517,606
215,364,688
1,184,878,301
829,414,811
355,463,490
1,822,708,847 1,275,896,193
546,812,654
2,658,061,165 1,860,642,815
797,418,349
3,717,622,487 2,602,335,741 1,115,286,746
5,028,080,045 3,519,656,031 1,508,424,013

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าค่าทีไ่ ด้จากการพยากรณ์จะ
มีค่าสูง แต่หากนาปริมาณเศษวัสดุเหลือทิง้ ทัง้ หมดใน ปี ท่ี
7 มาเทียบกับปริมาณของสินค้าเกษตร A ทัง้ หมดทีม่ อี ยู่
ในปจั จุบนั (ทีย่ งั ไม่ตดั ไปแปรรูป) พบว่า ปริมาณเศษวัสดุ
เหลือทิง้ ทัง้ หมดในปี ท่ี 7 มีเพียง 9.9% ของปริมาณสินค้า
เกษตร A ทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั เท่านัน้ (ยังสามารถเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตได้ อยู่และไม่ถูกตัด)
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้เป็ นการพยากรณ์ปริมาณของเศษเหลือ
ทิง้ ทีไ่ ด้จากการแปรรูปสินค้าเกษตร A ซึง่ ใช้เป็ นวัตถุดบิ
ของโรงงานตัว อย่ า งในอนาคตข้า งหน้ า 7 ปี โดยเก็บ
ข้อมูลปริมาณการตัดสินค้าเกษตร A ย้อนหลัง 5 ปี มาทา
การวิเ คราะห์ พ บว่ า ลัก ษณะของข้อ มู ล มีลัก ษณะผสม
ระหว่างแนวโน้มทีไ่ ม่เป็ นเส้นตรงและฤดูกาล คณะวิจยั ได้
ใ ช้ วิ ธี แ ย ก อง ค์ ป ระ กอบ ใ นก า รพ ย า ก รณ์ โ ดย มี
องค์ประกอบของการคานวณค่าพยากรณ์ 2 องค์ประกอบ
คือสมการแนวโน้ มและดัชนีฤดูกาล เนื่องจากในอนาคต
ข้างหน้ ามีป จั จัย บางอย่างที่อาจกระทบปริมาณการตัด
สินค้าเกษตร A และไม่สามารถควบคุมได้ คณะวิจยั จึงได้
ทาการพยากรณ์โดยแบ่งออกเป็ น 3 กรณีคอื กรณีท่กี าร
คาดการณ์ในแง่บวก (ดีท่สี ุดหรือได้ผลผลิตค่าพยากรณ์)
การคาดการณ์ แ บบกลางๆ (ปานกลางหรือ ได้ผ ลผลิต
เพียง 70% ของค่าพยากรณ์) และการคาดกลางในแง่ลบ
(สุ ด หรือ ได้ ผ ลผลิต เพีย ง 30% ของค่ า พยากรณ์ ) ค่ า
พยากรณ์ท่ไี ด้บริษัทตัวอย่างสามารถนาไปใช้ในการวาง
แผนการจัดหาวัสดุเหลือใช้มาเป็ นวัตถุดิบในอนาคตได้
และใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล ประกอบการวิ เ คราะห์ ท างด้ า น
เศรษฐศาสตร์ได้
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การประยุกต์การค้นหาแบบกระแสเชิ งปรับตัวเพื่อแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สดุ
แบบมีเงื่อนไข
Application of Adaptive Current Search to Solve Constraint Optimization
Problems
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บทคัดย่อ
การค้น หาแบบกระแสเชิง ปรับ ตัว เป็ น เทคนิ ค การหาค่ า เหมาะที่สุ ด แบบอภิศึก ษาส านึ ก เทคนิ ค หนึ่ ง ที่ท รง
ประสิทธิภาพ ขัน้ ตอนวิธีของการค้นหาแบบกระแสเชิงปรับตัวได้รบั การพัฒนาขึ้นจากพฤติกรรมการไหลของ
กระแสไฟฟ้าในวงจรข่าย บทความนี้นาเสนอการประยุกต์การค้นหาแบบกระแสเชิงปรับตัวเพื่อแก้ปญั หาการหาค่า
เหมาะทีส่ ดุ แบบมีเงื่อนไข โดยได้ทาการทดสอบกับปญั หาการหาค่าเหมาะทีส่ ุดแบบมีเงื่อนไขมาตรฐานจานวน 3
ปญั หา จากนัน้ ได้ประยุกต์การค้นหาแบบกระแสเชิงปรับตัวกับปญั หาการหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขทาง
วิศวกรรมจานวน 2 ปญั หา ได้แก่การออกแบบสปริง และการออกแบบท่อความดัน ผลการทดสอบจะเปรียบเทียบ
กับวิธีการแบบดัง้ เดิมที่มีประสิทธิภาพ จากผลการทดสอบพบว่าการค้นหาแบบกระแสเชิงปรับตัวสามารถให้
คาตอบทีด่ กี ว่าวิธกี ารแบบดัง้ เดิมสาหรับทุกปญั หา
คาหลัก การค้นหาแบบกระแสเชิงปรับตัว, การหาค่าเหมาะทีส่ ดุ แบบมีเงื่อนไข, อภิศกึ ษาสานึก
Abstract
The adaptive current search (ACS) is one of the most efficient metaheuristic optimization techniques.
Algorithms of the ACS is developed from the behavior of electric current flown through electrical
networks. This paper proposes the application of the ACS to solve constraint optimization problems.
Performance of the ACS is evaluated against three standard benchmarking constraint problems. Then,
the ACS is applied to solve two real-world constraint engineering problems, i.e. spring design and
pressure vessel design. Results obtained by the ACS will be compared with those obtained by the
conventional method. As results, it was found that the ACS can provide superior solutions to the
conventional method for all problems.
Keywords: Adaptive current search, Constraint optimization problem, Metaheuristics
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1. บทนา
การหาค่ าเหมาะที่สุด แบบอภิศึกษาสานึ ก (metaheuristic optimization) ได้ร ับ การยอมรับ และถู ก น าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปญั หาทางวิศวกรรมอย่างกว้างขวาง
[1],[2] ในบริบทของการหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่ อภิศึกษาสานึกสามารถแบ่งตามลักษณะการค้นหาได้ 2กลุ่ม
คื อ อภิ ศึ ก ษาส านึ ก แบบอิ ง ผลเฉลยเดี ย ว (singlesolution based metaheuristics) ซึ่งจะมีคุณสมบัติความ
เข้มข้น (intensification) ที่โดดเด่น และอภิศึกษาสานึ ก
แบบอิ ง ประชากร (population-based metaheuristics)
ซึ่ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย
เข้ ม ข้ น (diversification)ที่ โ ดดเด่ น [1],[2],[3] จากการ
สารวจงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ งพบว่ า ในกลุ่ ม ของอภิศึก ษา
ส านึ ก แบบอิง ผลเฉลยเดี ย ว การค้ น แบบกระแสเชิ ง
ปรับ ตัว (adaptive current search: ACS) นับว่ า เป็ น
เ ท ค นิ ค ใ ห ม่ ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ก า ร น า เ ส น อ ใ น ปี ค . ศ .
2014 [4],[5] ขัน้ ตอนวิธีข อง ACS ได้ร ับ การพัฒ นาขึ้น
จากพฤติกรรมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรข่ายโดย
อาศัย รายการหน่ ว ยความจ าส าหรับ จดจ าผลเฉลยใน
อดี ต และกลไกการปรั บ รั ศ มี ก ารค้ น หา (adaptive
radius mechanism: AR) เพื่อเร่ งกระบวนการค้นหาผล
เฉลย ทาให้ ACS มีประสิทธิภาพในการค้นหาผลเฉลยวง
กว้าง (global solution) มากยิ่งขึ้น ด้ว ยขัน้ ตอนวิธีท่ีไ ม่
ซับซ้อน ทาให้ ACS ได้รบั ความสนใจและนาไปแก้ปญั หา
ทางวิศ วกรรมอุ ต สาหการที่ห ลายหลาย อาทิเ ช่ น การ
แ ก้ ป ัญ ห า ก า ร จั ด ก า ร พ ลั ง ง า น ใ น ส า ย ง า น ก า ร
ประกอบ [4],[5] และการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมใน
ปญั หาการจัดเส้นทางการขนส่ง [6] เป็ นต้น
บ ท ค ว า ม นี้ น า เ สน อกา รป ระ ยุ กต์ ACS เพื่ อ
แก้ปญั หาการหาค่าเหมาะทีส่ ดุ แบบมีเงื่อนไขทีเ่ ป็ นปญั หา
ม า ต ร ฐ า น จ า น ว น 3 ป ั ญ ห า จ า ก นั ้ น ท า ก า ร
ประยุกต์ ACS เพื่อแก้ปญั หาการหาค่าเหมาะทีส่ ุดแบบมี
ั หาจริ ง จ านวน 2 ป ญ
ั หา คื อ การ
เงื่ อ นไขซึ่ ง เป็ น ป ญ
ออกแบบสปริง และการออกแบบท่อความดัน บทความนี้
ประกอบด้ว ยหัว ข้อ ต่ า งๆ จ านวน 5 หัว ข้อ ในหัว ข้อ
ที่ 2 ของบทความจะนาเสนอขัน้ ตอนวิธขี อง ACS หัวข้อ
ที่ 3 นาเสนอปญั หาการหาค่าเหมาะทีส่ ุดแบบมีเงื่อนไขที่
ใช้ในการทดสอบหัวข้อที่ 4 นาเสนอผลการทดสอบและ
การอภิปราย และหัวข้อที่ 5 เป็ นบทสรุป

2. ขัน้ ตอนวิ ธีของ ACS
การค้นหาแบบกระแสเชิงปรับตัว หรือ ACS เป็ นอภิศึกษาสานึกแบบอิงผลเฉลยเดียว [4],[5] ทีม่ ขี นั ้ ตอนวิธที ่ี
เลีย นแบบพฤติ ก รรมการไหลของกระแสไฟฟ้ า ซึ่ง มี
ลักษณะคล้ายกับการค้นหาเฉพาะที่ (local search) แต่
ACS จะมีก ารน าเอารายการหน่ ว ยความจ ามาใช้เ พื่อ
จดจ าผลเฉลยในอดีต และใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลเฉลย
ดัง กล่ า วเพื่อก าหนดทิศ ทางการค้น หา ขัน้ ตอนวิธีข อง
ACS มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ก า ห น ด จ า น ว น ผ ล เ ฉ ล ย
เ ริ่ ม ต้ น ( จ า น ว น เ ส้ น ท า ง ก า ร ค้ น ห า ) , รั ศ มี ก า ร
ค้ น หา R , ตั ว นั บ k  1 ,หน่ ว ยความจ าเส้ น ทางการ
ค้นหา Y และหน่วยความจาผลเฉลยเฉพาะที่ X
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้ า งผลเฉลยเริ่ ม ต้ น x  x1,, xn
จากกระบวนการสุม่ ภายในปริภูมกิ ารค้นหา
ขัน้ ตอนที่ 3 ประเมิ น ผลเฉลย x ด้ ว ยฟ งั ก์ ช ั น
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ (objective function) จ า ก นั ้ น ท า ก า ร
จั ด ล าดั บ ผลเฉลย x ที่ ซ่ึ ง f ( x1 )    f ( xn ) แล้ ว
เก็บ x ทีผ่ ่านการจัดลาดับแล้วลงใน Y
ขัน้ ตอนที่ 4 ให้ s  xk เป็ นผลเฉลยเริม่ ต้นทีไ่ ด้รบั
การคัดเลือกหลังการจัดลาดับ (เส้นทางการค้นหา)
ขัน้ ตอนที่ 5 สร้า งเซตค่ า ข้า งเคีย ง (s) จากผล
เฉลย s ด้วยกระบวนการสุม่ ภายในรัศมีการค้นหา R
ขัน้ ตอนที่ 6 ประเมินค่าข้างเคียงในเซต (s) ด้วย
ฟ งั ก์ช ัน วัต ถุ ป ระสงค์ ให้ s (s) คือ ค่ า ข้า งเคีย งที่ดี
ทีส่ ดุ ภายในเซต
ขัน้ ตอนที่ 7 ถ้ า f (s)  f (s) ให้ ย อมรับ s โดย
ปรับ ค่ า s  s ถ้ า ฟ งั ก์ ช ัน วัต ถุ ป ระสงค์ ไ ม่ ไ ด้ ร ับ การ
ปรับปรุงอย่างมีนัยสาคัญ ให้เรียกใช้กลไกการปรับรัศมี
การค้น หา (AR) โดยการปรับ R  R, 0    1 แล้ว
กลับ ไปยั ง ขัน้ ตอนที่ 5 ไม่ เ ช่ น นั ้น แสดงว่ า ผลเฉลย
เฉพาะทีใ่ นเส้นทางนี้ถูกค้นพบ
ขัน้ ตอนที่ 8 ตรวจสอบ TC (termination criteria)
ถ้า TC เป็ นจริง ให้ยุตกิ ารค้นหา ไม่เช่นนัน้ ให้เก็บ s ไว้
ในเซต X แล้ว ทาการปรับค่า k  k  1 และกลับไปยัง
ขัน้ ตอนที่ 4 เพื่อทาการค้นหาในเส้นทางถัดไป
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ตัว อย่ างการค้นหาของ ACS บนปริภูมิ 2 มิติ เมื่อ
กาหนดให้จานวนเส้นทางการค้นหาเท่ากับ 4 เส้นทาง
แสดงดังรูปที่ 1
Y (Low-level ML) =

Fcon1 : min f ( x )  ( x12  x 2  11) 2  ( x1  x 22  7) 2
x

subject to,
g1 ( x)  4.84  ( x1  0.05) 2  ( x 2  2.5) 2  0,

(1)

g 2 ( x)  x12  ( x 2  2.5) 2  4.84  0,
0  x1  6, 0  x 2  6

Gk (Medium-level ML) =
1.2
R

Search space

Fcon2 : min f ( x )  ( x1  10) 2  5( x 2  12) 2

R

1

D#1

x

D#2

 x34  3( x 4  11) 2  10 x56  7 x 62  x 74
 4 x 6 x 7  10 x 6  8 x 7

0.8
R

0.6

subject to,

x2

R

g1 ( x)  127  2 x12  3x 24  x3  4 x 42  5 x5  0,
0.4

Local
found

Local
found

g 2 ( x)  282  7 x1  3x 2  10 x32  x 4  x5  0,
g 3 ( x)  196  23x1  x 22  6 x 62  8 x 7  0,

0.2
D#3

Global
found
0

-0.2
-0.2

D#4

0

0.2

g 4 ( x)  4 x12  x 22  3x1 x 2  2 x32  5 x 6  11x 7  0,

Local
found

0.4

0.6
x1

(2)

 10  xi  10, (i  1,  ,7)
0.8

1

1.2

Fcon3 : min f (x )  x1  x 2  x3

X (High-level ML) =

x

subject to,
g1 ( x)  1  0.0025( x 4  x 6 )  0,

รูปที่ 1 การค้นหาของ ACS บนปริภมู ิ 2 มิติ

g 2 ( x)  1  0.0025( x5  x 7  x 4 )  0,

3. ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สดุ แบบมีเงื่อนไข
ปญั หาการหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขที่ใช้ใน
งานวิจยั นี้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกคือปญั หา
การหาค่าเหมาะทีส่ ดุ แบบมีเงื่อนไขทีเ่ ป็ นปญั หามาตรฐาน
ั หา และกลุ่ ม ที่ส องคือ ป ญ
ั หาการหาค่ า
จ านวน 3 ป ญ
ั หาจริ ง จ านวน
เหมาะที่ สุ ด แบบมี เ งื่ อ นไขซึ่ ง เป็ น ป ญ
2 ปญั หา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ปัญหามาตรฐาน
ั หาการหาค่ า เหมาะที่สุด แบบมีเ งื่อ นไขที่เ ป็ น
ปญ
ปญั หามาตรฐานจานวน 3 ปญั หา ได้รบั การคัดเลือกมา
ั หาที่ใ ช้อ ย่ า งแพร่ ห ลาย และมีจ านวนตัว แปร
จากป ญ
ตั ด สิ น ใจ (decision variables) และจ านวนเงื่ อ นไขที่
แตกต่ า งกัน [7],[8] โดยที่ฟ งั ก์ ช ัน Fcon1 จะมีตัว แปร
ตั ด สิน ใจจ านวน 2 ตั ว แปร และมี เ งื่ อ นไขจ านวน 2
เงื่อนไขดังแสดงในสมการที่ (1) ฟงั ก์ชนั Fcon2 มีตวั แปร
ตั ด สิน ใจจ านวน 7 ตั ว แปร และมี เ งื่ อ นไขจ านวน 4
เงื่อนไขดังแสดงในสมการที่ (2) และฟงั ก์ชนั Fcon3 มีตวั
แปรตัดสินใจจานวน 8 ตัวแปร และมีเงื่อนไขจานวน 6
เงื่อนไขดังแสดงในสมการที่ (3) ตามลาดับ

g 3 ( x)  1  0.01( x8  x5 )  0,
g 4 ( x)  x1 x 6  833.33252 x 4  100 x1  83333.333  0,

(3)

g 5 ( x)  x 2 x 7  1250 x5  x 2 x 4  1250 x 4  0,
g 6 ( x)  x3 x8  x3 x5  2500 x5  1250000  0,
100  x1  10000, 1000  x 2 , x3  10000,
10  xi  1000, (i  4,  ,8)

2.2 ปัญหาทางวิ ศวกรรม
ั หาการหาค่ า เหมาะที่สุด แบบมีเ งื่อ นไขที่เ ป็ น
ปญ
ั หา
ปญั หาจริงทางวิศวกรรมจานวน 2 ปญั หาได้แ ก่ป ญ
การออกแบบสปริง และปญั หาการออกแบบท่อความดัน
ปญั หาการออกแบบสปริง (Fspring) สาหรับรับแรง
ั หาที่ต้ อ งการให้ ส ปริง ให้ มี
ดึง และแรงอัด พบ เป็ น ป ญ
น้าหนักเบาทีส่ ดุ ทีส่ อดคล้องกับเงื่อนไขระยะการเบนน้อย
ที่สุ ด ความเค้ น เฉื อ นสูง สุ ด และข้อ จ ากัด ด้ า นรู ป ทรง
เรขาคณิต เมื่อสปริงทีพ่ จิ ารณานัน้ สร้างขึน้ จากขดลวดดัง
รูป ที่ 2 และสมการที่ (4) [9],[10] ผลเฉลยหรือ ตัว แปร
ตั ด สิ น ใจคื อ เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางของลวด w (ความ
หนา), เส้น ผ่ า ศูน ย์ก ลางของขดลวด d และความยาว
่ มมูลกัน)
L (จานวนของขดลวดทีส
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Fspring : min f ( w, d , L)  (2  L)dw 2
subject to,
g1 ( w, d , L)  1 
g 2 ( w, d , L) 

d 3L

 0,
71,785w 4
d (4d  w)

(4)

1


 1  0,
w3 (12,566d  w) 5,108w 2
140.45w
g 3 ( w, d , L)  1 
 0,
d 2L
2( w  L)
g 4 ( w, d , L) 
 1  0,
3
0.05  w  2.0, 0.25  d  1.3, 2.0  L  15.0
w

d

L

รูปที่ 2 ปญั หา Fspring

ปญั หาการออกแบบท่อความดัน (Fvessel) ในถัง
ั หาที่ต้ อ งการออกแบบท่ อ
แก๊ ส หรือ หม้อ ไอน้ า คือ ป ญ
ทรงกระบอกทีม่ ตี ้นทุนน้อยทีส่ ุดทีส่ ามารถทางานภายใต้
ปริมาตรและความดันที่กาหนด ดังรูปที่ 3 และสมการที่
(5) [9],[10] ตัวแปรตัดสินใจของการออกแบบได้แก่ความ
หนาของหัว ท่ อ d1 , ความหนาของตั ว ท่ อ d 2 , รัศ มี
ภายในท่อ r และความยาวของท่อ L
Fvessel : min f ( x )  0.6224d1rL  1.7781d 2 r 2
 3.1661d12 L  19.84d12 r
subject to,

(5)

g1 ( x )  d1  0.0193r  0,
g 2 ( x )  d 2  0.00954r  0,
4 3
r  1,296,000  0,
3
g 4 ( x )  L  240  0,
g 3 ( x )  r 2 L 

0.0625  d1 , d 2  99  0.0625,
10.0  r , L  200.0
d1

d2
r

r

L

รูปที่ 3ปญั หา Fvessel

4. ผลการทดสอบและอภิ ปราย
ขัน้ ตอนวิ ธี ข อง ACS ได้ ร ั บ การพั ฒ นาขึ้ น ด้ ว ย
MATLAB เพื่อ ประมวลผลบนเครื่อ งคอมพิว เตอร์ Intel
Core2 Duo 2.0 GHz สาหรับแก้ปญั หาการหาค่าเหมาะ
ที่ สุ ด แบบมี เ งื่ อ นไข เริ่ ม ต้ น จากการทดสอบเพื่ อ หา
ค่าพารามิเตอร์ของ ACS ที่เหมาะสมสาหรับทุกปญั หาที่
ใช้ในงานวิจยั นี้ โดยทาการเปลี่ยนแปลงจานวนเส้นทาง
การค้นหา N = 3, 5, 10, 20, 30, จานวนค่าข้างเคียง
n = 10, 20, 30, 40, 50,รั ศ มี ก า ร
ค้นหา R = 10%, 20%,30%, 40%, 50% ของปริภูมกิ าร
ค้ น ห า จ า น ว น ก า ร ท า ซ้ า ข อ ง แ ต่ ล ะ
เ ส้ น ท า ง Iter = 100, 200, 500, 1000, ก ล ไ ก
AR = 2, 3, 4, 5 states จากการทดสอบเบื้อ งต้น พบว่ า
ค่าพารามิเตอร์ของ ACS ที่เหมาะสมสาหรับทุกปญั หาที่
ใ ช้ ใ น ง า น วิ จั ย นี้ คื อ N = 10 (ก า ห น ด ใ ห้
เ ป็ น TC), n = 40,R = 20% ข อ ง ป ริ ภู มิ ก า ร ค้ น ห า
, Iter = 200 และกลไก AR = 2 states (แต่ ละ states
กาหนดให้ Rnew = R/10) ซึง่ ในการทดสอบกับทุกปญั หา
ต่อไปนี้ จะใช้ค่าพารามิเตอร์ชุดดังกล่าวเพียงชุดเดียว
เท่านัน้
ผลการทดสอบ ACS เพื่อแก้ปญั หาการหาค่าเหมาะ
ที่สุดแบบมีเงื่อนไขจะได้รบั การเปรียบเทียบกับผลที่ได้
จากวิ ธี ก ารแบบดั ้ง เดิ ม ซึ่ ง ในงานวิ จ ั ย นี้ เลื อ กใช้
กาหนดการไม่เชิงเส้น (nonlinear programming) โดยใช้
คาสัง่ fmincon ในกล่อ งเครื่อ งมือการหาค่ าเหมาะที่สุด
ของ MATLAB และขัน้ ตอนวิธีเ ชิง พัน ธุ ก รรม (genetic
algorithm: GA) ซึง่ เป็ นอภิศกึ ษาสานึกแบบอิงประชากรที่
ได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึง่ ในงานวิจยั ได้ใช้กล่อง
เครื่อ งมือ GA ของ MATLAB เช่ น เดีย วกัน จากการ
ทดสอบ GA เบือ้ งต้น กาหนดพารามิเตอร์ดงั นี้ จานวน
ประชากร (population) = 40, เปอร์เซ็นต์การไขว้ขา้ ม
(crossover) =70% และเปอร์เ ซ็น ต์ ก ารกลายพัน ธุ์
(mutation) =10% เงื่อนไขยุตกิ ารค้นหา (termination
criteria) ของทัง้ ACS และ GA คือจานวนคาตอบทีถ่ ูก
ประเมินทัง้ หมด = 100,000 คาตอบ ทาการทดสอบ
จานวน 20 ครัง้ (trials) สาหรับแต่ละปญั หาเพื่อค้นหา
คาตอบทีด่ ที ส่ี ดุ
ผลการทดสอบ ACS กับปญั หามาตรฐานจานวน 3
ั หาแสดงดัง ตารางที่ 1 ซึ่ง พบว่ า ACS สามารถให้
ปญ
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ค าตอบที่ดีก ว่ า ก าหนดการไม่ เ ชิง เส้น และ GA ในทุ ก
ปญั หา และเช่นเดียวกัน ผลการทดสอบ ACS กับปญั หา
ทางวิศวกรรมซึง่ เป็ นปญั หาจริงจานวน 2 ปญั หา ดังแสดง
ในตารางที่ 2 พบว่ า ACS สามารถให้ค าตอบที่ดีก ว่ า
กาหนดการไม่เชิงเส้น และ GA ในทุกปญั หา
5. สรุป
บทความนี้ได้นาเสนอการประยุกต์ การค้นหาแบบ
กระแสเชิงปรับตัว (ACS) สาหรับการแก้ปญั หาการหาค่า
เหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไข ACS นับเป็ น อภิศึกษาสานึก
แบบอิงผลเฉลยเดียวทีท่ รงประสิทธิภาพและมีขนั ้ ตอนวิธี
ั หา
ที่ไ ม่ ซ ับ ซ้ อ น โดยได้ ท าการทดสอบ ACS กับ ป ญ
ั หา และป ญ
ั หาทางวิศ วกรรม
มาตรฐานจ านวน 3 ป ญ
ั หา ได้ แ ก่ ก ารออกแบบสปริ ง และการ
จ านวน 2 ป ญ
ออกแบบท่อความดัน ทาการเปรียบเทียบกับผลทีไ่ ด้จาก
กาหนดการไม่เชิงเส้นซึง่ เป็ นวิธกี ารแบบดัง้ เดิม และ GA
ซึ่ง เป็ น อภิ ศึก ษาส านึ ก แบบอิง ประชากร จากผลการ
ทดสอบในทุ กกรณีปญั หาที่ใช้ในงานวิจยั นี้พบว่า ACS
สามารถให้คาตอบทีด่ กี ว่ากาหนดการไม่เชิงเส้น และ GA
ตามลาดับ

[6]

[7]
[8]

[9]

[10]
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบกับปญั หามาตรฐาน
Fcon1
Standard Solutions x,
Constraint Function
and Objective
function f(x)
0 x1 6
0 x2 6
g1  0
g2 0
f(x) = 13.5908
Fcon2
Standard Solutions x
and Objective
function f(x)
-10 x1 10
-10 x2 10
-10 x3 10
-10 x4 10
-10 x5 10
-10 x6 10
-10 x7 10
f(x) = 6.8064102
Fcon3
Standard Solutions x
and Objective
function f(x)
100 x1 10,000
1,000 x2 10,000
1,000 x3 10,000
10 x4 1,000
10 x5 1,000
10 x6 1,000
10 x7 1,000
10 x8 1,000
f(x) = 7.0525103

Optimal Solutions x*,
Constraint Function
and Objective
function f*(x)
x1
x2
g1
g2
f*(x)

Algorithms

Optimal Solutions x*
and Objective
function f*(x)
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
f*(x)

Algorithms
Nonlinear
Programming
2.3234
1.9512
-0.4484
4.3619
-0.631
1.0387
1.6055
6.8086102

Optimal solutions x*
and Objective
function f*(x)
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
f*(x)

Algorithms
Nonlinear
Programming
584.02
1357.02
5146.64
192.01
296.58
213.88
285.67
392.12
7.0583103

Nonlinear
Programming

GA

ACS

2.2467
2.3822
0.0001
0.2222
13.5991

2.2472
2.3821
0.0001
0.2222
13.5974

2.2468
2.3818
1.8310-18
0.2222
13.5908

GA

ACS

2.3305
1.9514
-0.4778
4.3657
-0.6244
1.0380
1.5941
6.8069102

2.3250
1.9500
-0.4914
4.3709
-0.6239
1.0409
1.5934
6.8064102

GA

ACS

585.68
1358.34
5145.17
191.16
298.01
212.35
286.14
394.95
7.0564103

590.48
1361.73
5100.32
182.89
296.02
217.07
286.74
396.01
7.0525103

Nonlinear
Programming

GA

ACS

0.05
0.25
9.9877
0.0075

0.0517
0.3568
11.2871
0.0127

0.04999
0.25001
9.98769
0.0074

GA

ACS

0.8125
0.4375
42.0984
176.6366
6,059.71

0.77818
0.38459
40.31958
199.998
5,884.45

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบกับปญั หาทางวิศวกรรม
Fspring
Standard Solutions x,
Constraint Function
and Objective
function f(x)
0.05w2.0
0.05d1.3
2.0L15
f(x) = not-known
Fvessel
Standard Solutions x
and Objective
function f(x)
0.0625d16.1875
0.0625d26.1875
10 r200
10 L200
f(x) = not-known

Optimal Solutions x*,
Constraint Function
and Objective
function f*(x)
w
d
L
f*(x)

Algorithms

Optimal Solutions x*
and Objective
function f*(x)

Algorithms
Nonlinear
Programming
0.7782
0.3846
40.3196
200.00
5,885.33

d1
d2
r
L
f*(x)
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การทดสอบระบบผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการเดิ นระบบผลิ ตน้าในโรงไฟฟ้ า
A Testing of the Expert System to Support the Cycle Make Up Water
Treatment System Operation in Power Plant
ธนานิวฒ
ั น์ สัตย์นาโค1 ประจวบ กล่อมจิตร2*
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ. นครปฐม 73000 E-mail: 1tananiwat@hotmail.com, 2*prachuab@su.ac.th
Thananiwat Satnako1, Prachuab Klomjit2*
Dep. of Industrial Engineering and Management, Faculty of Engineering and Industrial Technology,
Silpakorn University, Muang, Nakornpathom,73000, E-mail: 1tananiwat@hotmail.com,2*prachuab@su.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบการใช้งานระบบผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อสนับสนุ นการเดินระบบผลิตน้ า
ในโรงไฟฟ้า ซึง่ ได้พฒ
ั นาขึน้ เพื่อให้เป็ นฐานความรูใ้ ห้กบั พนักงานเดินเครื่องในการตัดสินใจและลดข้อผิดพลาดใน
ั
การแก้ไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิตน้า ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญนี้ได้พฒ
ั นาบนเปลือกผูเ้ ชีย่ วชาญ Exsys Corvid
Version 6 โดยใช้วธิ กี ารแทนความรูแ้ บบกฎ (IF/THEN Rules) ซึง่ มีจานวนกฎทัง้ หมด 180 กฏ และใช้กลไกการ
อนุมานแบบไปข้างหน้า (Forward Chaining) และงานวิจยั นี้ได้ประเมินความถูกต้องโดยเปรียบเทียบคาตอบของ
ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญกับพนักงานเดินเครื่องระบบผลิตน้า พบว่าสามารถให้คาตอบได้สอดคล้องกันมากกว่า 90% และ
ได้ป ระเมินความพึง พอใจต่ อการใช้ง านระบบผู้เ ชี่ย วชาญด้ว ยการแสดงความเห็น ในแบบสอบถาม พบว่ า ทัง้
ผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ เป็ นพนักงานเดินเครื่องระบบผลิตน้ าและพนักงานเดินเครื่องตาแหน่ งอื่น มีความพึงพอใจในการใช้
งานระบบผูเ้ ชี่ยวชาญอยู่ในระดับ ดี โดยได้ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.00 และ 4.20 ตามลาดับ ตลอดจนมีการนาระบบ
ผูเ้ ชีย่ วชาญนี้มาทดลองใช้ระหว่างการปฎิบตั งิ าน
คาหลัก ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ, ระบบผลิตน้า, อนุมานแบบไปข้างหน้า
Abstract
The purpose of this study is to test the developed expert system. The expert system supports
the Cycle Make up Water Treatment System Operation in Power Plant. It is especially a knowledge base
for operator to reduce mis-operation in demineralized water production process. It is implemented with
the expert system shell called Exsys Corvid Version 6 using IF/THEN Rules amount 180 rules with
Forward Chaining Inference Engine. The results of this study indicates that the expert system has
accuracy more than 90% compare with human expert diagnosis. This study also evaluate the satisfaction
of using the expert system by cycle make up plant operators and other operators. The satisfaction of
both are in good level with the average value 4.00 and 4.20 respectively. Moreover the expert system is
tested by using during normal operation.
Keywords: Expert System, Cycle Make up Water Treatment System, Forward Chaining
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1. บทนา
โรงไฟฟ้ าที่จ าเป็ น ต้ อ งใช้ น้ า ในกระบวนการ
ต่างๆ โดยเฉพาะในการกระบวนการผลิตไอน้ าทีจ่ ะนาไป
ถ่ า ยเทพลัง งานให้ก ับ เครื่อ งกัง หัน ไอน้ า เพื่อ ผลิต เป็ น
กระแสไฟฟ้ า โดยน้ า ที่ ใ ช้ ใ นโรงไฟฟ้ าต้ อ งเป็ นน้ า
ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ทีม่ กี ารควบคุม
คุณภาพของน้าเป็ นอย่างดี ซึง่ โรงไฟฟ้าแต่ละโรงมีวธิ กี าร
ผลิต น้ า ปราศจากแร่ ธ าตุ ท่ีแ ตกต่ า งกัน ไป การเลือ ก
อุ ป กรณ์ ท่ีจ ะใช้ใ นการผลิต น้ า ปราศจากแร่ ธ าตุ จ ะต้อ ง
พิจารณาถึงสภาพแหล่งน้ า ความต้องการใช้น้ าของหม้อ
ไอน้ า คุณภาพของน้ า วิธีก าร และค่ าใช้จ่าย โดยปกติ
แล้วน้ าจะมีสงิ่ เจือปนอยู่เสมอไม่มากก็น้อย สารเจือปน
เหล่านี้เป็ นตัวการทาอันตรายต่อหม้อไอน้ า ผลเสียหายที่
เกิดกับหม้อไอน้ าเนื่องจากสารเจือปนเหล่านี้แยกได้เป็ น
Corrosion, Scale, Carryover ซึง่ จะทาให้กระทบต่อการ
ผลิตไฟฟ้าได้
โรงไฟฟ้ากรณีศกึ ษามีระบบการผลิตน้ า (Cycle
Make Up Water Treatment System) ซึง่ เป็ นการนาน้ า
มาผ่านกระบวนการต่างๆ มีการควบคุมกระบวนการผลิต
น้ าด้วยระบบ DCS (Distributed Control System) ซึง่
ระบบ DCS เป็ นการนาเอาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์
และโทรคมนาคม มาประยุกค์ใช้ในงานด้านการควบคุ ม
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถควบคุมการทางานผ่าน
ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึง่ คอมพิวเตอร์จะนาข้อมูลหรือ
ค่าต่างๆของกระบวนการ เช่น อุณหภูมิ ความดัน อัตรา
การไหล ระดับ มาทาการแสดงผลและประมวลผลเพื่อ
ใช้ในการควบคุมกระบวนการต่อไป ระบบ DCS ยังมีสว่ น
ของสัญญาณแจ้งเตือน (Alarm) ซึ่งเป็ นส่วนแสดงความ
สภาวะผิด ปกติข องการท างานของระบบหรือ อุ ป กรณ์
ต่ างๆ เป็ น สิง่ ที่แ จ้งเตือนพนักงานเดิน เครื่อ งให้ท าการ
ตรวจและแก้ ไ ขความผิ ด ปกติ นั ้น ๆ โดยพนั ก งาน
เดินเครื่องนัน้ จะต้องเป็ นผู้มีความรู้และทักษะ สามารถ
วิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อหาวิธกี ารดาเนินการแก้ไขได้อย่าง
ถูกต้อง ดังนัน้ การจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็ นระบบ โดย
การจัดทาเป็ นระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ (Expert System) ซึง่ ต้อง
ใช้องค์ความรู้ อันประกอบด้วยทฤษฎีและความชานาญ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปญั หา
อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ จึงเป็ นสิง่ ที่เป็ น ประโยชน์
ต่อพนักงานเดินเครื่องให้ทางานได้อย่างถูกต้อง

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ (Expert System) หมายถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทเ่ี ก็บทัง้ ความรูเ้ กีย่ วกับปญั หาทีจ่ ะ
แก้ ไ ขและขบวนการอนุ ม านเพื่อ น าไปสู่ ผ ลสรุ ป หรื อ
ั หานัน้ ความรู้ท่ีเ ก็บ มีท ัง้ ความรู้ท่ีเ ป็ น
ค าตอบของป ญ
ความจริงทีอ่ าจจะถูกบันทึกไว้ในรูปของตาราหรือเอกสาร
ทางวิชาการ และความรูท้ ไ่ี ด้จากประสบการณ์ทอ่ี าจจะไม่
อยู่ในรูปของตาราหรือเอกสารทางวิชาการ แต่จะต้องดึง
ออกมาจากผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์นนั ้ [1]
องค์ป ระกอบส าคัญ ในการท างานของระบบ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 1 [2]

รูปที่ 1. แผนภาพการทางานของระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ
ระบบแบบอิงกฏเกณฑ์ (Rule-Based System)
เป็ นการนาเอาความรูข้ องผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ กิดจากการศึกษา
และประสบการณ์เฉพาะด้านของผูเ้ ชีย่ วชาญมาสร้างเป็ น
กฏในการตัดสินใจและแก้ไขปญั หาต่างๆ โดยกฎต่างๆที่
ได้จะเป็ นเครื่องทาหน้าทีแ่ ทนผูเ้ ชีย่ วชาญ แต่ขอ้ จากัดคือ
กฎจะไม่ ส ามารถเปลี่ ย นบ่ อ ยๆได้ จึง เหมาะกับ การ
แก้ปญั หาทีไ่ ม่ค่อยเปลีย่ นแปลง [3] ซึง่ กฎประกอบด้วย 2
ส่วนคือส่วน IF เรียกว่าเป็ นเงื่อนไข (Condition) และส่วน
THEN เรียกว่าเป็ นผลลัพธ์ (action) เขียนได้ดงั นี้ [4]
IF
<condition>
THEN <action>
ซึง่ เป็ นวิธแี ทนความรูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั ได้นามาใช้ในงานวิจยั นี้
แบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)
เป็ นทีน่ ิยมใช้ในกระบวนการเหมืองข้อมูล (Data Mining)
ใช้ใ นการพยากรณ์ (Prediction) หรือ จ าแนกกลุ่ ม
(Classification) นอกจากนัน้ ยังสามารถนามาประยุกต์ใช้
ในการสร้างกฏเพื่อพัฒนาระบบ Expert System อีกด้วย
แผนผังต้นไม้ตดั สินใจแสดงผลลัพธ์จากการกระทาหรือ
ตัดสินใจในเงื่อนไขต่างๆ แล้วเชื่อมต่อกันเป็ นเส้นที่แตก
แขนงออกไป [1]
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2.2 ระบบผลิ ตน้า (Cycle Make up Water Treatment
System) ของโรงไฟฟ้ ากรณี ศกึ ษา
โรงไฟฟ้ ากรณี ศึก ษามี ก ระบวนการผลิต น้ า
ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) เพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีความสามารถผลิตน้ า
ปราศจากแร่ธาตุได้ 2 สายผลิต (Train) โดยแต่ละสาย
ผลิตจะมีขนั ้ ตอนการทางานและเรียงลาดับที่เหมือนกัน
ประกอบด้วยส่วนสาคัญดังนี้ 1) Activated Carbon
Filter, 2) Strong Acid Cation Exchanger, 3) Forced
Draft Degasifie, 4) Strong Base Anion Exchanger,
5)Mixed Bed Polisher
น้ าดิบทีจ่ ะนามาผลิตจะผ่าน Activated Carbon
Filter เพื่อทีจ่ ะกรองเอาสารอินทรียธ์ รรมชาติ, กลิน่ , รส
และสารคลอรีน หลงเหลือ ออก จากนัน้ จะเข้า สู่ Strong
Acid Cation Exchanger เพื่อทีจ่ ะกาจัดความกระด้าง
(Hardness) และสารที่มีไอออนบวกออกแล้ว Forced
Draft Degasifier จะกาจัดไบคาร์บอเนต (Bicarbonate)
เช่ น CO2 หลัง จากนัน้ น้ าที่ไ ด้จ ะเข้าสู่ Strong Base
Anion Exchanger เพื่อทีจ่ ะกาจัดสารทีม่ ไี อออนลบ เช่น
M-alkalinity, Sulfate และ Silica ส่วน Mixed Bed
Polisher จะเป็ นการกาจัดไอออนทีย่ งั เหลืออยู่ออก จึงจะ
ได้น้ าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ส่งไปยัง
ถังเก็บ (Demineralized Water Storage Tank) [5]
2.3 เปลือกผูเ้ ชี่ยวชาญ Exsys Corvid
โปรแกรม Exsys Corvid เป็ นโปรแกรมที่ถูก
พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ สร้ า งระบบ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ มีจุดเด่นที่แตกต่างจากโปรแกรมอื่น คือ
สามารถที่จ ะแสดงค่ า ความเชื่อ มัน่ ของแต่ ละค าตอบที่
ผู้ ใ ช้ ง านระบบได้ ร ั บ หลัง จากที่ ไ ด้ ท าการตั ง้ ค าถาม
สอบถามระบบโดยความเชื่อมันนี
่ ้ จะเป็ นตัวช่วยในการ
จัด ล าดับ ความน่ า จะเป็ น หรือ ความเป็ น ไปได้ท่ีจ ะเกิด
โอกาสนัน้ ๆ โดยจะจัดเรียงลาดับความน่าจะเป็ นเรียงจาก
มากไปหาน้อยตามประสบการณ์จริงของผูเ้ ชี่ยวชาญ ทา
ให้ผใู้ ช้งานระบบตัดสินใจง่ายขึน้ และทาการแก้ไขความ
ขัด ข้อ งของอุ ป กรณ์ ไ ด้อ ย่ า งเป็ น ระบบ และยิ่ง กว่ า นั น้
โปรแกรมนี้ยงั สามารถแสดงรูปภาพทัง้ แบบ JPG หรือ
GIF รวมถึงสามารถแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ในกรณี
ที่ผู้ใ ช้ง านต้ อ งการทราบรายละเอีย ด รู ป ลัก ษณะของ
อุปกรณ์ ตลอดจนสามารถแสดงผลในรูปแบบแผนผังแบบ

ติดตัง้ (Drawing Diagram) ได้ดว้ ย [6]
2.4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ก า ร ท บ ท ว น ง า น วิ จ ั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง นั ้ น มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพัฒ นาระบบ
ผู้เ ชี่ย วชาญของงานวิจยั นี้ โดยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องคือ
ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อวินิจฉัยฟอลต์ระบบไฟฟ้าของเครื่อง
ตักวัสดุ สาหรับเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย [2] โดยใช้ขนั ้ ตอนวิธแี บบต้นไม้ตดั สินใจ
(Decision Tree) ในการออกแบบแล้วพัฒนาระบบ
ผู้เ ชี่ย วชาญด้วยเปลือกผู้เชี่ยวชาญคลิปส์ (Clips) ที่
ท างานบนระบบปฎิ บ ัติ ก ารวิน โดว์ ส สามารถช่ ว ยให้
คาแนะนากับผูป้ ฎิบตั งิ านเมื่อเกิดสัญญาณแจ้งเตือนของ
เครื่องตักได้อย่างถูกต้อง
ประเทือง สุขป้อม [6] ได้นาเสนอการวิเคราะ
ความขัดข้องของระบบปรับอากาศแบบส่วนกลางสาหรับ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะโดยโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งใช้
เทคนิคการแสดงความรูแ้ บบกฏ (IF-THEN Rules) มี
จานวนกฎทัง้ หมด 87 กฎและกลไกในการอนุ มานแบบ
ย้อนกลับ (Backward Chaining) โดยใช้โปรแกรมระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ Exsys Corvid ผลจากงานวิจยั นี้ทาให้
สามารถวิเคราะห์ความขัดข้องได้ถูกต้อง รวดเร็ว และยัง
ได้กล่าวว่า Exsys Corvid เป็ นโปรแกรมทีส่ ามารถแสดง
ค่าความเชื่อมันของแต่
่
ละคาตอบที่ผู้ใช้งานระบบได้รบั
หลัง จากที่ไ ด้ท าการตัง้ ค าถามสอบถามระบบ และยัง
สามารถแสดงรูปภาพ รวมถึงสามารถแสดงรายละเอียด
ของอุปกรณ์ในกรณีทผ่ี ู้ใช้งานต้องการทราบรายละเอียด
รูป ลัก ษณะของอุ ป กรณ์ ตลอดจนสามารถแสดงผลใน
รูปแบบแผนผังแบบติดตัง้ (Drawing Diagram) ได้
M.H. Es-Saheb and I.M. Al-Harkan [7] ได้
นาเสนอระบบผู้เ ชี่ย วชาญสาหรับ เลือ กผงโลหะโดยใช้
โปรแกรม Exsys-Corvid ซึง่ ทาให้สามารถเลือกผงโลหะ
ได้ตามทีตอ้ งการทัง้ คุณสมบัตขิ องวัตถุและลักษณะเฉพาะ
ของผงโลหะส าหรับ การใช้ง านที่ร ะบุ โดยใช้ วิธีแ ทน
ความรูแ้ บบกฎ (Rule-based knowledge) และใช้เทคนิค
การอนุ มานทัง้ แบบไปข้างหน้ าและย้อนกลับ (Forward
และ Backward Chaining) ทาให้ระบบสามารถกาหนด
ลั ก ษณะของผงเบื้ อ งต้ น และวิ ธี ก ารผลิ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ท่ตี ้องการหรือสามารถทาย้อนกลับได้ ระบบ
ตรวจสอบอาการและบ ารุ ง รัก ษารถยนต์ เ บื้อ งต้ น [3]
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งานวิจยั นี้ได้วเิ คราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบวินิจฉัย
อาการเสียและซ่อมรถยนต์เบื้องต้น โดยดึงความรู้จาก
ผู้เ ชี่ย วชาญและคู่ มือ รถยนต์ ม าสร้ า งฐานความรู้ ซ่ึง มี
โครงสร้างเป็ นต้นไม้ตดั สินใจ (Decision Tree) และแทน
ความรู้แบบกฎ (Rule-Based Knowledge) แล้วพัฒนา
เป็ น ระบบผู้เ ชี่ย วชาญบนระบบปฏิบ ัติก ารแอนดรอยด์
(Android Application) ผลทีไ่ ด้จากกการทดสอบระบบ
จากช่ า งซ่ อ มรถยนต์ แ ละผู้ ข ับ รถยนต์ พบว่ า ระบบ
สามารถใช้งานได้เป็ นทีน่ ่าพึงพอใจ
ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยและให้คาแนะนา
ผูป้ ่วยโรคไตวายเรื้อรังโดยใช้ฐานความรู้ออนโทโลยี [8]
ได้นาความรูจ้ ากตาราวิชาการและพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญไต
เทียมมาสร้างเป็ นฐานความรู้ของระบบในรูปของกฎ IFTHEN Rules จานวน 89 กฎ ออนโทโลยียา จานวน 52
คอนเซ็ปต์ และออนโทโลยีอาหาร จานวน 130 คอนเซ็ปต์
โดยเงื่อนไขของกฎประกอบด้วย ผลการตรวจเลือดทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารของผูป้ ่วยจานวน 26 ชนิดและประวัตกิ าร
รัก ษาของผู้ป่ ว ย โดยใช้ ก ลไกในการอนุ ม านแบบไป
ข้างหน้า (Forward Chaining) ในการหาคาตอบซึง่ เป็ น
แนวทางการให้คาแนะนาในการดูแลและการปฏิบตั ติ นแก่
ผู้ป่วยแต่ ล ะรายโดยมีค่า ความแม่น ย า 96.89% เมื่อ
เปรียบเทียบกับคาตอบของพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญไตเทียม
3. วิ ธีดาเนิ นการวิจยั
งานวิจยั นี้ได้ทาตามขัน้ ตอนการพัฒนาระบบ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ดังนี้
3.1. ศึกษาและกาหนดขอบเขตของปัญหา
3.1.1. รวบรวมข้อ มู ล ของสัญ ญาณแจ้ง เตือ น
(Alarm) ทีแ่ สดงบนหน้าจอ DCS (Distributed Control
System) เฉพาะที่เ กี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ า ซึ่ง มี
ทัง้ หมด 30 สัญญาณแจ้งเตือน
3.1.2. รวบรวมข้อมูลสาเหตุของแต่ละสัญญาณ
แจ้งเตือนและวิธแี ก้ไขจากสอบถามข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ ชาญ
ซึ่งเป็ นพนักงานเดินเครื่องระบบผลิตน้ า จานวน 4 คน
และจากคู่มอื ของผูผ้ ลิต ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2. สาเหตุและแนวทางแก้ไขของสัญญาณแจ้งเตือน

3.2 ออกแบบระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
นาข้อมูลสาเหตุและแนวทางแก้ไขมาสร้างต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision Tree) เพื่อหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลและนามาเป็ นต้นแบบในการสร้างกฎ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้
เท ค นิ ค ใ นกา รแ ท นค ว า ม รู้ แ บ บ กฎ ( Rule-based
knowledge) โดยอยู่ใ นรูปของกฎ IF-THEN Rules
ทัง้ หมดจานวน 180 กฎ ดังแสดงตังอย่างในรูปที่ 3

รูปที่ 3. แสดงตัวอย่างข้อมูลสาเหตุและแนวทางแก้ไข
3.3 พัฒนาระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
ส าหรับ เครื่ อ งมื อ ในการพัฒ นาระบบนั ้น ใช้
เปลือกระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ Exsys Corvid Version 6 โดย
ใช้กลไกการอนุมานแบบไปข้างหน้า (Forward Chaining)
ซึง่ รูปแบบการทางานของระบบนัน้ จะเป็ นในลักษณะการ
ถามคาถามโดยมีรูปแบบการตอบคาถามแบบ Yes หรือ
No และตัวเลือก เมื่อได้รบั คาตอบจากผู้ใช้ระบบในแต่ละ
ข้อแล้วจากนัน้ Exsys Corvid จะตรวจสอบว่าตรงกับกฎ
ข้อใดและเลือกกฎทีเ่ หมาะสม ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4. แสดงตัวอย่างกฏใน Exsys Corvid
3.4 ทดสอบและปรับปรุง
ทดสอบความถู ก ต้อ งและหาข้อ ผิด พลาดของ
ระบบผู้เ ชี่ย วชาญ โดยการสอบถามการใช้ง านจากผู้
ทดลองใช้แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
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3.5 ประเมิ นผลระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.5.1 การประเมินความถูกต้อง จะดาเนินการ
โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญซึง่ ได้แก่พนักงานเดินเครื่องระบบผลิต
น้ าซึง่ มีประสบการณ์การทางาน จานวน 4 คน ใช้วธิ กี าร
ยกตัวอย่างปญั หา 20 ตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบผลทีไ่ ด้
จากค าตอบของระบบผู้เ ชี่ย วชาญและการวินิ จ ฉัย ของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จากสูตร [9]
X% = (a x 100)/n
(1)
โดยที่ a คือ จานวนข้อทีว่ นิ ิจฉัยถูก และ n คือ
จานวนข้อทัง้ หมด
3.5.2 การประเมิน ความพึง พอใจ จากความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามทีเ่ ป็ นแบบ
มาตรวัดให้คะแนน (rating scale) แล้วนาข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การประเมินมาทาการวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางสถิติ
การหาค่ า เฉลี่ย (Mean) และค่า เบี่ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
จากนัน้ สร้างมาตรวัดของลิเคิรท์ (Likert Scale)
แบ่งความพึงพอใจออกเป็ น 5 ระดับ และนาค่าเฉลี่ย
(Mean)
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) แปลความหมายของข้อมูลที่ได้ ซึง่ ใช้เกณฑ์
ในการให้คะแนนและการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์และการแปลความหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับเกณฑ์ ระดับ
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

การแปลความหมาย

ระบบผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ พ ัฒ นาขึ้น มี
ความพึงพอใจในระดับดีมาก
ระบบผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ พ ัฒ นาขึ้น มี
ดี
ความพึงพอใจในระดับดี
ปาน
ระบบผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ พ ัฒ นาขึ้น มี
กลาง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระบบผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ พ ัฒ นาขึ้น มี
น้อย
ความพึงพอใจในระดับพอใจ
ระบบผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ พ ัฒ นาขึ้น มี
น้อยมาก ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ร ะ ดั บ ค ว ร
ปรับปรุง
ดีมาก

4. ผลการดาเนิ นงานและผลการประเมิ น
4.1 ผลการดาเนิ นงาน
การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุ นการ
เดินระบบผลิตน้ าสาหรับโรงไฟฟ้านัน้ ได้ใช้เปลือกระบบ

ผูเ้ ชีย่ วชาญ Exsys Corvid ด้วยเทคนิคการอนุ มานแบบ
ไปข้างหน้า ซึง่ จะแบ่งสัญญาณแจ้งเตือนออกเป็ น 6 กลุ่ม
ตามหน้ากราฟฟิ กทีแ่ สดงบนหน้าจอ DCS (Distributed
Control System) ดังนี้ 1). Activated Carbon Filter, 2).
Cation Exchanger, 3). Anion Exchanger, 4.) Mixed
Bed Exchanger, 5). Chemical Preparation และ 6).
Neutralization Basin
ผูใ้ ช้งานจะต้องตอบคาถามทีละข้อจนครบตาม
กฏที่ ส ร้ า งไว้ จ นในที่ สุ ด ระบบผู้ เ ชี่ ย วชาญจะแสดง
ข้อแนะนาสาหรับพนักงานเดินเครื่อง ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5. แสดงตัวอย่างคาถามและคาแนะนา
4.2 ผลการประเมิ นผล
การทดสอบความถูกต้องจะดาเนินการโดยให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ ได้แก่พนักงานเดินเครื่องระบบผลิตน้ าที่มี
ประสบการณ์ ก ารท างานจ านวน 4 คน โดยใช้วิธีก าร
ั หา 20 ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง เป็ นการสมมุ ติ
ยกตั ว อย่ า งป ญ
สัญญาณแจ้งเตือนและข้อมูลต่างๆแล้วให้ผเู้ ชีย่ วชาญเป็ น
ผู้วินิจฉัยเปรียบเทียบผลที่ได้จากระบบผู้เชี่ยวชาญ ผล
การทดสอบพบว่ า ระบบสามารถให้คาแนะนาได้ตรงกับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญคิดเป็ น 92.5% ตามสูตร (1)
การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
ผู้เชี่ยวชาญโดยผู้เชี่ยวชาญ (พนักงานเดินเครื่องระบบ
ผลิตน้ า) จานวน 4 คน และพนักงานเดินเครื่องตาแหน่ ง
อื่น จ านวน 10 คน ด้ว ยการแสดงความคิด เห็นจาก
แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 2
4.2 ทดลองใช้ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญระหว่างปฎิ บตั ิ งาน
ระบบผู้เ ชี่ย วชาญที่ไ ด้พ ัฒ นาขึ้น ได้ ถู ก น าไป
ทดลองใช้ ใ นระหว่ า งท าการผลิ ต น้ าโดยพนั ก งาน
เดินเครื่องระบบผลิตน้ า เพื่อยืนยันการแก้ไขหากเกิดข้อ
สงสัยเมื่อเกิดสัญญาณแจ้งเตือน ดังรูปที่ 6
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รูปที่ 6. แสดงการทดลองการใช้งานระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ
ตารางที่ 2. สรุปการประเมินความพึงพอใจ
หัวข้อประเมิ น
ความสามารถในการ
ทางานตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้งาน
ความง่า ยในการใช้ ง าน
ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ
ความเหมาะสมของ
คาถามและคาแนะนา
ความเหมาะสมของส่ว น
ติดต่อกับผูใ้ ช้งาน
ความเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การสอนงานพนั ก งาน
ใหม่
ค่าเฉลีย่ โดยรวม

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

พนักงาน
เดิ นเครื่อง
ตาแหน่ งอื่น
̅ S.D.

̅

S.D.

4.00

0.00

4.20

0.42

3.75

0.50

4.10

0.56

3.75

0.50

4.10

0.31

4.25

0.50

4.20

0.42

4.25

0.50

4.40

0.51

4.00

0.40

4.20

0.44

5. สรุป
ระบบผู้เ ชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุ นการเดินระบบ
ผลิต น้ า ในโรงไฟฟ้ า ที่พ ัฒ นาด้ว ยเปลือ กผู้เ ชี่ย วชาญ
Exsys Corvid ด้วยเทคนิคการอนุ มานแบบไปข้างหน้า
(Forward Chaining) ซึง่ ใช้การแทนความรูแ้ บบกฎ IFTHEN Rules จานวนทัง้ หมด 180 กฎ เมื่อนาระบบ
ผู้เ ชี่ย วชาญมาทดสอบความถู ก ต้ อ งเปรีย บเทีย บกับ
ผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีความถูกต้องคิดเป็ น 92.5% และ
ประเมินความพึง พอใจต่ อการใช้งานระบบผู้เชี่ย วชาญ
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็ นพนักงานเดินเครื่องมีความพึง
พอใจในการใช้งานระบบผูเ้ ชีย่ วชาญอยู่ในระดับ ดี โดยได้
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ใน
ระดับ 0.40 ในส่วนความพึงพอใจของพนักงานเดินเครื่อง
ต าแหน่ ง อื่น ที่มีต่ อ การใช้ง านระบบผู้เ ชี่ย วชาญ อยู่ใ น
ระดับดี เช่นกัน โดยได้ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.20 และส่วน
เบี่ย งเบนมาตรฐานอยู่ ใ นระดับ 0.44 และยัง สามารถ
นาไปใช้ในการปฎิบตั งิ านระหว่างทาการผลิตน้าได้

สรุ ปได้ว่ าระบบผู้เชี่ย วชาญเพื่อสนับ สนุ นการ
เดินระบบผลิตน้ าในโรงไฟฟ้าทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถใช้งาน
ได้เป็ นอย่างดีและยังเป็ นประโยชน์ต่อพนักงานใหม่ในการ
เรียนรูง้ านได้อกี ทางหนึ่ง
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตชาอัสสัม และสร้างแบบจาลองโปรแกรมเชิงเส้นพร้อมทัง้ หาค่า
ดัชนีชว้ี ดั การใช้พลังงานจาเพาะ กรณีศกึ ษา วิสาหกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ ศรีนาปา่ นตาแวน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ทัง้ นี้ผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตชาอัสสัมพบว่า ต้นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์ ต้นทุนแรงงาน
ต้นทุนวัตถุดบิ และต้นทุนพลังงาน มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้อยละ 83.40 7.54 7.40 และ 1.66 ตามลาดับ และสามารถนา
ข้อมูลจริงทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการผลิตมาสร้างเป็ นแบบจาลองโปรแกรมเชิงเส้นสาหรับการคานวณหาต้นทุนการผลิตที่
ต่ าทีส่ ุดได้ โดยใช้โปรแกรม What'sBest! 13.0 รุ่นทดลองใช้ สร้างแบบจาลอง 3 กรณีคอื กรณีท่ี 1 ใช้ขอ้ มูลจริงจาก
ผูป้ ระกอบการ กรณีท่ี 2 นาแบบจาลองจากกรณีท่ี 1 มากาหนดวันทางานรวมของแรงงานสูงสุด และกรณีท่ี 3 นา
แบบจาลองจากกรณีท่ี 1 มากาหนดการรับซือ้ ชาสดปริมาณสูงสุด จากผลการทดลองพบว่า กรณีท่ี 1 ได้ตน้ ทุนการผลิต
เท่ากับต้นทุนการผลิตจริงของผูป้ ระกอบการ ในขณะทีก่ รณีท่ี 2 และกรณีท่ี 3 แสดงต้นทุนการผลิตเพิม่ ขึน้ จากกรณีท่ี 1
ร้อยละ 43.18 และ 78.99 ตามลาดับ จากผลงานวิจยั นี้ผปู้ ระกอบการสามารถนาแบบจาลองนี้ไปใช้ในการพิจารณาเพื่อ
การตัดสินใจให้เหมาะสมกับการวางแผนการผลิตทีต่ อ้ งการได้ในปี ถดั ไป
คาหลัก ชาอัสสัม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวิเคราะห์ตน้ ทุนทางอุตสาหกรรม โปรแกรมเชิงเส้น
Abstract
The objective of this research is analyzing production cost of Assam, creates linear programming model and
finds Specific Energy Consumption in the case study of Srinapan – Tavan Small and Medium Enterprises,
Nan. The results show packaging cost, labor cost, material cost and power cost have shares by 83.40, 7.54,
7.41 and 1.66 percentage of production cost by sequence. The data of real production can use to create
linear programming model for estimated minimum production cost by What'sBest! 13.0 Trial version program
which simulates 3 cases of production. The first case use real production data from manufacturer. The
second case use model from first cases to set maximum working days. The third case use model from first
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case to set maximum capacity of fresh tea which bought from agricultures. The results show the first case
has estimate production cost which equals real production cost while the second case and the third case
show production cost increase from the first case by 43.18 and 78.99 percent by sequence. From this
research, manufacturers can use this model to consider for optimal planning decision for the next year.
Keyword: Assam Tea, Small and Medium Enterprises, Industrial Cost Analysis, Linear Programming
1. บทนา
จากข้อมูล ณ สิ้นปี 2556 ระบุว่า ไทยมีวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) จ านวนทัง้ สิ้น
2,763,997 ราย มีมูลค่ารวม 4,454,939.6 ล้านบาท คิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 37.4 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) โดยในจานวนนี้สาขาการผลิตทีม่ มี ูลค่า
GDP สูงสุด คือสาขาอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีมูลค่า
รวม 224,478.6 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 17.0
ของมูลค่ารวมของ SMEs ในภาคการผลิตรวม [1] แต่ใน
ปจั จุ บนั SMEs ยัง คงมีปญั หาและอุป สรรค อาทิเช่ น
ความสามารถเชิง เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมที่ย ัง อยู่ใ น
ระดับต่ า ขาดความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการและควบคุมการผลิต และการขาดมาตรฐาน
การจัดการทางการเงิน เป็ นต้น [2]
และเนื่องด้วยวิสาหกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริม
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ ศรีนาป่าน-ตาแวน อาเภอเมือง
จัง หวัด น่ า น มีค วามต้ อ งการทราบต้ น ทุ น การผลิต ชา
อัสสัม ดังนัน้ ทางกลุ่มผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษากระบวนการผลิต
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาอัสสัม และสร้างแบบจาลองทาง
คณิ ต ศาสตร์ ส าหรับ ต้ น ทุ น การผลิ ต ชาอัส สัม เพื่ อ ให้
ผู้ป ระกอบการสามารถวางแผนและควบคุ มต้นทุ นการ
ผลิตได้ โดยกาหนดขอบเขตการวิจยั ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ผังขอบเขตการวิจยั

แนวคิดจากการวิจยั จะได้จากกรณีศกึ ษาของจริยาภรณ์ และตะวันฉาย [3] ทีศ่ กึ ษาต้นทุนการผลิตเพื่อการ

จัดการโรงงานผลิตเนื้อสุกรในสังกัด หน่ วยงานราชการ
กรณีศกึ ษาของชุลพี ร และกาญจนา [4] ทีศ่ กึ ษาต้นทุนใน
การผลิต อ้ อ ยเพื่อ ป้ อนเข้า สู่โ รงงานของเกษตรกรใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ กรณีศกึ ษาของวิลาสินี และรุ่งฉัตร [5] ที่
วิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น การสู ญ เสีย ในกระบวนการผลิ ต ใน
อุต สาหกรรมสิ่ง ทอ และการศึก ษาต้น ทุ น การผลิต ของ
โรงงานผลิตสาหร่ายเซลเดียวของ Acién และคณะ [6]
ทัง้ นี้ ง านวิจ ัย ดัง กล่ า วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการตอบสนอง
นโยบายทางภาครัฐทีต่ อ้ งการสนับสนุน SME
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
ต้น ทุน หมายถึง มูลค่ าของทรัพ ยากรที่ใช้ใ นการ
ผลิตหรือให้บริการ ในรูปแบบของเงินตรา โดยอาจอยู่ใน
รูปแบบของต้นทุนคงที่ ต้นทุนกึง่ แปรผัน และต้นทุนแปร
ผัน [7] ในส่วนของต้นทุนการผลิต จะสามารถจาแนก
ประเภทของต้นทุนตามรายจ่ายออกเป็ น วัตถุดบิ ทางตรง
แรงงานทางตรง และ ค่าโสหุย้ การผลิต
2.2 โปรแกรมเชิ งเส้น (Linear Programming)
โปรแกรมเชิงเส้น คือ ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อ
หาค่าทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ภายใต้เงื่อนไขหรือสภาวะข้อจากัด
ต่างๆ ประกอบไปด้วยสมการและตัวแปรทางคณิตศาสตร์
[8] ได้แก่ สมการเป้าหมาย สมการข้อจากัด ตัวแปร
ตัดสินใจ และข้อจากัดของตัวปญั หา
2.3 ดัช นี ชี้ ว ดั การใช้ พลัง งานจ าเพาะ (Specific
Energy Consumption: SEC)
เป็ น ดัช นี ช้วี ัด การใช้พ ลัง งานต่ อ หน่ วยผลิต ภัณฑ์
ภายในหนึ่งรอบการผลิตสาหรับใช้ในการวัดประสิทธิภาพ
รวมถึง การควบคุ ม และติด ตามการใช้พ ลัง งานภายใน
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม [10] โดยสามารถ
คานวณได้ดงั สมการที่ 2
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Energy Input
Product Output

(2)

3. ขัน้ ตอนการวิ จยั
ขัน้ ตอนการวิจยั มี 5 ขัน้ ตอนหลัก คือ ศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นของสถานประกอบการ วิเคราะห์ต้นทุนในการ
ผลิตชาอัสสัม ออกแบบสมการโปรแกรมเชิงเส้นสาหรับ
ต้นทุนการผลิต ทาการทดลองเพื่อจาลองการหาต้นทุน
การผลิต และสรุปผล
4. ข้อมูลเบือ้ งต้นของสถานประกอบการ
วิ ส าหกิ จ กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช าและส่ ง เสริ ม การ
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ ศรีนาป่าน-ตาแวน มีทต่ี งั ้ อยู่ท่หี มู่ท่ี
1 ตาบลเรือง อาเภอเมือง จังหวัดน่ าน ดาเนินธุรกิจแปร
รูปชาอัสสัม [Camellia sinensis Var.assamica (Mast.)]
[11] ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ชาดาและชาเขียวแห้ง
สาเร็จรูปบรรจุซอง จัดจาหน่ายให้กบั ตัวแทนจาหน่ายและ
ลูกค้ารายย่อย มีแรงงานทัง้ หมด 9 คน ทาการผลิตตาม
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวชาอัสสัมสดคือตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม –
พฤศจิกายนของทุกปี โดยขัน้ ตอนกระบวนการผลิตชา
สาเร็จรูปแสดงดังในรูปที่ 2

ปริมาณความชื้น ขัน้ ตอนที่ 3 ทาการคัดแยกใบชาเพื่อ
นามาผลิตชาดาและชาเขียว และขัน้ ตอนที่ 4 คือการการ
ผลิตชาดาและชาเขียว
5. ข้อมูลการผลิ ต
ประกอบไปด้ว ย ปริม าณการผลิต ในแต่ ละเดือ น
ปริมาณการซื้อ วัตถุ ดิบ ชาสดในแต่ ละเดือน จานวนวัน
ทางานของแรงงานทัง้ หมดในแต่ละเดือน ปริมาณการใช้
พลัง งาน โดยเมื่อ พิจ ารณาตามฤดูก าลผลิต ช่ ว งเดือ น
กรกฎาคม – พฤศจิกายน ปี 2557 จะได้ขอ้ สรุปดังนี้

รูปที่ 3 กราฟข้อมูลการผลิตชาอัสสัมปี พ.ศ. 2557

กราฟในรูปที่ 3 ผลผลิตชาอัสสัมจาแนกเป็ นชาเขียว
ร้อยละ 33.88 และชาดาร้อยละ 66.12 โดยเดือนทีม่ กี าร
ผลิตชาอัสสัมแห้ง แปรรูปมากที่สุดคือเดือ นตุ ลาคม คิด
เป็ นปริมาณ ร้อยละ 35.04 ของการผลิตชาอัสสัมทัง้ หมด
นอกจากนี้ปริมาณวัตถุดบิ ชาสดและปริมาณการผลิตชา
แห้งจะสัมพันธ์กนั โดยเมื่อชาสดผ่านกระบวนการแปรรูป
ใบชาแห้ ง หลัง การแปรรู ป จะมีน้ า หนั ก ลดลงคิ ด เป็ น
สัมประสิทธิ ์ คือ 5.19
ด้านแรงงานสาหรับการผลิตประกอบไปด้วยแรงาน
จานวนทัง้ 9 คน แบ่งเป็ นพนักงานผลิต 2 คนและ
พนักงานบรรจุ 7 คน มีวนั ทางานรวมทัง้ สิน้ 213 วัน

รูปที่ 2 แผนผังกระบวนการผลิตชาเขียวและชาดา

จากรูปที่ 2 กระบวนการในขัน้ ตอนแรก คือ ซือ้ ใบ
ชาอัสสัมสดจากเกษตรกรทัง้ ในและนอกเครือข่ายจานวน
24 ราย ขัน้ ตอนที่ 2 นาใบชาสดมาผึ่งในร่มเพื่อลด
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รูปที่ 4 ดัชนีชว้ี ดั การใช้พลังงานจาเพาะปี พ.ศ. 2557

รูปที่ 5 กราฟสัดส่วนต้นทุนการผลิตชาอัสสัมประจาปี พ.ศ. 2557

ส า ห รั บ ข้ อ มู ล ด้ า น ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ส ถ า น
ประกอบการได้ใช้พลังงานไฟฟ้าและก๊าซแอลพีจเี ป็ นหลัก
ในการผลิต ทีแ่ สดงดังตารางพลังงานและดัชนีชว้ี ดั การใช้
พลังงานจาเพาะ (SEC) ในรูปที่ 4 โดยพบว่าในเดือน
สิงหาคมมีดชั นีการใช้พลังงานจาเพาะพลังงานไฟฟ้าต่ า
ทีส่ ดุ คือ 0.56 MJ/kg และในเดือนกรกฎาคมมีดชั นีการใช้
พลังงานจาเพาะก๊าซแอลพีจตี ่าทีส่ ดุ คือ 31.10 MJ/kg

เมื่อ นาต้นทุน การผลิต ทัง้ หมดมาแสดงในรูป แบบ
สัดส่วนดังกราฟในรูปที่ 5 พบว่าต้นทุนบรรจุภัณฑ์มี
สัดส่วนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 83.40 ของต้นทุนการ
ผลิตทัง้ หมด ตามด้วยต้นทุนแรงงาน ต้นทุนวัตถุดบิ และ
ต้นทุนพลังงาน ทีม่ สี ดั ส่วนคิดเป็ นร้อยละ 7.54 7.40 และ
1.66 ของต้นทุนการผลิตตามลาดับ
6.2 การออกแบบแบบจ าลองโปรแกรมเชิ งเส้ น
สาหรับต้นทุนการผลิ ต
ในการสร้า งแบบจ าลองเชิง เส้น ทางกลุ่ ม ผู้วิจ ัย
เลื อ กใช้ ตั ว ตัว แปรที่ ค วบคุ ม ได้ โ ดยประกอบไปด้ ว ย
ปริมาณชาสดที่รบั ซื้อและจานวนวันทางานของแรงงาน
กาหนดตัวแปรสาหรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
6.2.1 ดัชนี (Indices and sets)
= ช่วงเวลาในการผลิต t = {1, 2, 3, ….,12}
T
I
= เกษตรกรผูส้ ง่ วัตถุดบิ ชา i = {1, 2, 3, ...., 24}
J
= กลุ่มของพนักงาน J  J a  Jb
Ja
= พนักงานแผนกผลิต j = {1, 2}
Jb
= พนักงานแผนกบรรจุ j = {3, …., 9}
6.2.2 ตัวแปรตัดสิ นใจ (Decision Variables)
t
X i = ปริมาณวัตถุดบิ ชาทีร่ บั ซือ้ จากเกษตรกรรายที่
i ในเดือนที่ t (กิโลกรัม)
t
Yj
= จานวนวันทางานของพนักงานคนที่ j ในเดือน
ที่ t (วัน)
Pkt
= ปริมาณผลิตภัณฑ์ชาชนิดที่ k ในเดือนที่ t
(กิโลกรัม)
6.2.3 ค่าพารามิ เตอร์ (Parameters)
Dekt = ปริมาณความต้องการชาชนิดที่ k ในเดือนที่ t
(กิโลกรัม)

6. ผลการวิ จยั
6.1 การวิ เคราะห์ต้นทุนการผลิ ตชาอัสสัม
ต้ น ทุ น การผลิ ต ตามฤดู ก าลการผลิ ต ช่ ว งเดื อ น
กรกฎาคม – พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2557 ประกอบไปด้วย
ต้นทุนวัตถุดิบ (Material Cost) ได้แก่ ต้นทุนการ
รับซือ้ ชาอัสสัมสดจากเกษตรกร กิโลกรัมละ 20บาท
ต้นทุนแรงงาน (Labor Cost) ประกอบไปด้วย
แรงงานแผนกผลิตจานวน 2 คน และแรงงานแผนกบรรจุ
จานวน 7 คน คิดค่าจ้างวันละ 300 บาทต่อคน
ต้ นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging Cost) ได้แ ก่
ต้นทุนกล่องบรรจุชาแห้งสาเร็จรูป คิดเป็ น 46.75 บาทต่อ
กล่อง หรือ 1,168.75 บาท ต่อชาแห้ง 1 กิโลกรัม
ต้นทุนพลังงาน (Energy Cost) รวบรวมข้อมูลได้
จากใบเสร็จของค่าไฟฟ้าและค่าก๊าซแอลพีจใี นแต่ละเดือน
โดยในปี พ.ศ. 2557 มีต้นทุนพลังงานเฉลีย่ 4.48 บาท
ต่อชาสด 1 กิโลกรัม
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= ปริมาณวัตถุดบิ ชาที่สามารถรับซื้อได้จาก
เกษตรกรรายที่ i (กิโลกรัม)
Cap2t = ปริม าณวัต ถุ ดิบ ชาที่ต้อ งการในเดือ นที่ t
(กิโลกรัม)
Cost1i = ต้นทุนสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ ชาจากเกษตรกรรายที่ i
(บาท/กิโลกรัม)
Cost2 j = ต้นทุนแรงงานของพนักงานคนที่ j (บาท/วัน)
Cost3k = ต้นทุนในการบรรจุภณ
ั ฑ์ (บาท/กิโลกรัม)
Cost4 = ต้นทุนพลังงานในการผลิตชา (บาท/กิโลกรัม)
Rat1 = อัตรากาลังการผลิตของพนักงานแผนกผลิตใน
แต่ละวัน (กิโลกรัม/วัน)
Rat2 = อัตรากาลังการผลิตของพนักงานแผนกบรรจุ
ในแต่ละวัน (กิโลกรัม/วัน)
Rat3 = อัตราน้ าหนักชาทีล
่ ดลงในการผลิต
t
WD j = จานวนวันทางานสูงสุดของแรงงานคนที่ j ใน
เดือนที่ t (วัน)
6.2.4 สมการเป้ าหมาย (Objective Function)
สมการเป้าหมายเพื่อกาหนดต้นทุนการผลิตรวมต่ า
ทีส่ ดุ จะแสดงได้ดงั สมการที่ 3 ต่อไปนี้
Cap1i



MinimizeZ    Cost1i  X it  
i 
t




  Cost2  Y
j

j



t



X it
k  Cost3k t Pkt   Cost4
t
i



t
j





t

i

2

Rat1  Y jt   X it

t

(6)

Rat 2  Y jt   X it

t

(7)

j 1
9

i

j 3

i

จ านวนวัน ท างานของแรงงานทัง้ แผนกผลิต และ
แผนกบรรจุจะต้องไม่เกินวันทางานสูงสุดดังสมการที่ 8
9

 Y jt  WDtj
j 1

j

t

(8)

ปริมาณผลิตภัณฑ์ชาแต่ละชนิดทีผ่ ลิตได้ในแต่ละ
เดือน แสดงดังสมการที่ 9
Rat 3 X it   Pkt
i

k

t

(9)

และสมการที่ 10 คือ ปริม าณการผลิต ชาที่ต้อ ง
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าได้ในแต่ละเดือน
Pkt  Dekt

t

(10)

โดยที่
(3)

X it  0
Y jt , Pkt  0 and integer

6.2.5 สมการข้อจากัด (Constraints)
ประกอบไปด้วย สมการของปริมาณวัตถุดบิ ชาทีร่ บั
ซื้ อ ไ ด้ จ า ก เกษ ต รก รแ ต่ ละ รา ย โ ดย ต้ อง ไ ม่ เกิ น
ความสามารถในการจัดหาได้ ดังสมการที่ 4
t
 X i  Cap1i

ตามลาดับ โดยกาลังการผลิตทัง้ สองแผนกต้องสอดคล้อง
กับจานวนวันทางานของพนักงาน

(4)

ปริม าณวัตถุ ดิบ ชาที่รบั ซื้อได้ร วมในแต่ ละเดือนที่
ต้องเท่ากับความต้องการของโรงงานในแต่ละเดือน แสดง
ดังสมการที่ 5
(5)
t
 X it  Cap2t
i

ในส่วนของกาลังการผลิตของแผนกผลิตและแผนก
บรรจุ ใ นแต่ ล ะเดือ น จะแสดงดัง สมการที่ 6 และ 7

(11)
(12)

6.3 ผลการทดสอบแบบจาลองโปรแกรมเชิ งเส้น
การทดสอบแบบจ าลองโปรแกรมเชิง เส้น ใช้ก าร
จาลองการหาต้นทุ นการผลิต ชาอัสสัมในระหว่า งเดือ น
กรกฎาคม –
พฤศจิ ก ายน โดยใช้ โ ปรแกรม
What’sBEST! เวอร์ชนั ่ 13.0 รุ่นทดลองใช้งาน ทีส่ ามารถ
ประมวลผลข้อจากัด (Constraint) ได้ถงึ 150 ชุด และ
ประมวลผล Adjustable ได้ถึง 300 ตัว ทาการจาลอง
ออกเป็ น 3 กรณี คือ กรณีท่ี 1 จาลองโดยใช้ขอ้ มูลจริง
จากสถานประกอบการ กรณีท่ี 2 จาลองจากการกาหนด
วันทางานรวมของแรงงานสูงสุด และกรณีท่ี 3 จาลองจาก
การรับซือ้ วัตถุดบิ ชาสดปริมาณสูงสุด พร้อมทัง้ กาหนดให้
มีตวั แปรควบคุมได้ 2 ชนิด คือ ปริมาณใบชาสดทีร่ บั ซือ้
จากเกษตรกร และจานวนวันทางานของพนักงานผลิต
และบรรจุ โดยกาหนดจานวนพนักงานเท่าเดิมคือ 9 คน
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ในขณะที่ต้น ทุน พลังงานและต้น ทุน บรรจุ ภัณฑ์เ ป็ น ตัว
แปรตาม ผลการประมวลผลจะแสดงได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประมวลผลต้นทุนการผลิตชาอัสสัมจากข้อมูล
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กรกฎาคม ปี 2557 ด้วยแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม What’sBEST!
แบบ
จาลอง
กรณี ที่
1
2
3

ปริ มาณชา
สดที่รบั ซื้อ
(กก.)
3,140
4,496
5,620

จานวนวัน
ทางาน
(วัน)
213
305
381

ผลผลิ ต
(กก.)

ต้นทุน
เพิ่ มขึ้น

605
866
1,083

43.18%
78.99%

ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนางานวิจยั นี้ในโอกาส
ต่อไปคือ การนาแบบจาลองโปรแกรมเชิงเส้นไปทดลอง
วางแผนการผลิต โดยใช้ ข้อ มู ล จากการผลิต จริง ของ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร SMEs แ ล ะ พั ฒ น า ห รื อ ป รั บ ป รุ ง
แบบจาลองเพื่อให้มคี วามแม่นยามากยิง่ ขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ร ับการสนับ สนุ น ข้อมูลจากวิสาหกิจ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ ศรี
นาปา่ น-ตาแวน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน

จากผลการจาลองในกรณีท่ี 1 พบว่าต้นทุนการผลิต
จากการประมวลผลเท่ า กับ ต้ น ทุ น การผลิ ต จริ ง จาก
ผูป้ ระกอบการ ในขณะทีผ่ ลการจาลองในกรณีท่ี 2 พบว่า
เมื่อ ก าหนดให้ อิง วัน ท างานสู ง สุ ด ในแต่ ล ะเดือ นของ
แรงงานแต่ละคนในปี พ.ศ. 2557 จะได้วนั ทางานรวมคือ
305 วัน สามารถผลิตชาอัสสัมแห้งปริมาณสูงสุดคือ 866
กิโลกรัม โดยต้องจัดซื้อวัตถุดบิ ชาสด 4,496 กิโลกรัม
และมีตน้ ทุนการผลิตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 43.18 แต่ในกรณีท่ี 3
เมื่อกาหนดให้ทาการซือ้ วัตถุดบิ ชาสดในปริมาณสูงสุดคือ
ที่ 5,620 กิโลกรัม จะต้องเพิม่ วันทางานเพื่อทาการผลิต
ชาอัสสัมแห้งเป็ น 381 วัน โดยสามารถผลิตชาอัสสัมแห้ง
ได้ 1,083 กิโลกรัม และมีต้นทุนการผลิตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
78.99 นอกจากนี้การประมวลผลแบบจาลองกรณีท่ี 3 ได้
ใช้ขอ้ จากัดสูงทีส่ ดุ ถึง 110 ชุด และมี Adjustable 165 ตัว
7. สรุป
จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตชาอัสสัมในปี พ.ศ.
2557 ดังกราฟในรูปที่ 5 พบว่า ต้นทุนบรรจุภัณฑ์มี
สัดส่วนมากทีส่ ดุ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรเลือกลดต้นทุน
บรรจุภณ
ั ฑ์ก่อนเป็ นอันดับแรก เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ใ น ส่ ว น ข อ ง แ บ บ จ า ล อ ง โ ป ร แ ก ร ม เ ชิ ง เ ส้ น
ผู้ประกอบการสามารถนาแบบจาลองมาใช้วเิ คราะห์หา
ต้นทุนและวางแผนการผลิตได้ทงั ้ 3 กรณี คือกรณีท่ใี ช้
ข้อมูลการผลิตจริง กรณีทใ่ี ห้มจี านวนวันทางานรวมสูงสุด
และกรณีทม่ี กี ารรับซือ้ หรือใช้วตั ถุดบิ ปริมาณสูงสุดในการ
ผลิ ต ทั ้ง นี้ ผู้ ป ระกอบการสามารถน าผลที่ ไ ด้ จ าก
แบบจาลองมาพิจารณาปรับปริมาณการซื้อวัตถุดบิ และ
จานวนวันทางานได้ตามความต้องการ
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Abstract
This paper addresses the flexible job shop scheduling problem (FJSP) which is an
extension of a classical job shop scheduling (JSP). In FJSP environment, an operation of
each job is allowed to be processed on one machine selected from a set of available
machines, and some machine stations are allowed to be visited more than once or not at
all. The mathematical model of the problem is first presented. The objective of the study
is to separately minimize three objective functions; the maximal completion time of
machines (makespan), the total workload of machines, and the maximal machine
workload. Then, LINGO optimization software is used to find the optimal solutions of
FJSP benchmark instances for three objective aspects.
Keywords: Mathematical Modeling, Scheduling, Flexible Job Shop
1. Introduction
Scheduling is the problem of allocating
limited resources to different tasks over a
period of time. It is a decision making
process that plays an important role in most
manufacturing and service industries
(Pinedo, 2008) [1].
Flexible Job Shop Scheduling Problem
(FJSP) is an extension of the classical Job
Shop Scheduling Problem (JSP) which
reduces some constraints of machines but
FJSP is more realistic than JSP in
manufacturing environment. The FJSP
allows an operation for each job to be
processed on one machine selected from a
given set of alternative machines. Moreover,
some machine stations are allowed to be
visited more than once or not at all. As a
result, FJSP is more complex than classical
JSP because of the additional need to
determine the assignment of machine for
each operation. FJSP consists of two subproblems of routing and scheduling. The
routing sub-problem assigns each operation
to a machine among a set of capable
machines authorized for each job. The
scheduling sub-problem involves sequencing

the operations assigned to the machines in
order to obtain a feasible schedule which
optimizes a certain objective function. In
FJSP, a machine is more flexible and capable
of
operating
multi-tasks
of
jobs.
Consequently, it is possible that too much
workloads are allocated to one single
machine. Since most of scheduling
researches focus on minimizing makespan,
this paper also considers resource constraint
in addition to makespan in order to balance a
machine workload and minimizing total
workload of all machines (Chan et al., 2006)
[2].
The remainder of the paper is organized
as follows. The literature reviews are
provided in section 2. In section 3, the
problem formulation and notation of FJSP
are described. Section 4 shows the
computational results. Finally, section 5
provides conclusions and scope for future
research.
2. Literature review
Scheduling plays an important role in
most manufacturing and service industries.
JSP is well-known as one of the most
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difficult scheduling models (NP-hard
(Garey, 2006) [3]) that has been subject of
many researches. JSP consists of scheduling
a set of jobs on a set of machines and each
job has specific processing order through all
machines, which are fixed and known in
advance. But FJSP is more suited to practical
job shops because most machines can
perform more than one task types. Moreover,
in the FJSP, jobs can be transferred to other
machines when a machine is breakdown.
Therefore it can avoid blocking and
production interruptions (Chiang and Lin,
1993) [4]. Makespan is the most typically
criteria applied to the FJSP research e.g.
Fattahi et al. (2007) [5]. Karthikeyen and
Asokan (2014) [6] and Li et al. (2010) [7]
studied FJSP by add resource constraint to
be the objective functions that is minimize
the workload of the critical machine and the
total workload of all machines.
Normally, solution methods applied to
solve the FJSP can be divided into two
categories 1) Exact approaches such as
branch and bound and 2) Approximation
approaches such as heuristics approach,
genetic algorithm, differential evolution, and
tabu search.
Exact approach is a method that can
obtain optimal solution. Fattahi et al. (2007)
[5] and Woon and Salim (2004) [8] applied
branch and bound method by using Lingo
software, and Rosha (2012) [9] used Cplex
to solve the FJSP. Exact approach is proved
to be an efficient method to solve FJSP in
small-scale instances. While approximation
approaches do not guarantee to achieve exact
solutions, they are capable to attain nearoptimal
solutions
within
reasonable
computing
times
(Wisittipanich
and
Kachitvichyanukul, 2011) [10]. Wang et al.
(2012) [11] proposed an enhanced paretobased artificial bee colony (EPABC)
algorithm to solve the multi-objective FJSP
which demonstrate its effectiveness in term
of quality. Mohammad Saidi and Fattahi
(2007) [12] presented a tabu search
algorithm and compare computational results
with the result from Lingo. The
computational results indicated that the

proposed algorithm can find optimal
solutions in a short computational time for
small and medium size problems.
Since there are few research works
considering FJSP with resource constraints
when compared with researches on
minimizing makespan. Thus, this paper
studies FJSP with two resource constraints in
additional to makespan in order to minimize
three objective functions;
1) The maximal completion time of
machine (CM )
2) The maximal machine workload (WM )
which considers the workload balance
among all machines to prevent too much
work been assigned to a single machine.
3) The total workload of all machines
(WT ) which is of interest assigning the
machine with relative small processing time
for each operation to improve economic
efficiency.
In this study, Lingo software is applied
to solve FJSP three objectives separately.
3. Problem formulation
FJSP can be described as follows. There
are m machine and n jobs. Each job
(1  j  n) consists of a sequence of n j
operations. Each operation, O jl of job can be
processed by any machine mi in the set of
eligible machines. In FJSP, it needs to
determine both the assignment of machines
and the sequence of operations on all the
machines to optimize certain scheduling
objectives. An example of FJSP with 3 jobs
and 2 machines is shown in table 1.
Table 1 FJSP with 3 jobs and 2 machines
Processing Time
Job
Operation
no.
Machine 1
Machine 2
1
2
1
2
3
2
1
4
5
2
2
1
2
3
1
5

The hypotheses of FJSP are described as
follows Karthikeyen and Asokan (2014) [6]:
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1. There is no operation order
constraint between different jobs.
2. Different jobs have the same
priority.
3. All the jobs can be processed
at the starting time of scheduling.
4. Setup time and transfer time
are included in the processing time.
The mathematical model used in this
study is referred to research work in Rosha
(2012) [9] which was named as MILP5, and
it is formulated as follows:

for

machines

n
m

Number of jobs
Number of operations
Number of machines

Pjli

operation of job j
Processing time of O jl on machine
l (th)

i

e jli

X jlhz

C jl

Ci
Wi
M

Binary variable taking value:
1 if machine i can process O jl
0 otherwise
Binary variable taking value:
1 O jl is processed after Ohz
0 otherwise
Completion time of O jl
Completion time on machine i
Total workload on machine i
Large number

Decision Variable
Y jli
Binary variable taking value:
1 O jl is processed on machine
0 otherwise

Subject to:
m

Y
i 1

jli

j, l

1

j, l , i

Y jli  e jli
m

C jl  C j (l 1)   (Y jli  Pjli )

j, l

(4)
(5)
(6)

i

C jl  Chz  Pjli  M  (3  X jlhz  Yjli  Yhzi )

(7)

j  n, l; h  j, z; i

(8)

Cmax  C j , n j

j

C jl  0

j, l

(9)
(10)

where C j 0  0

j

(11)

4. Computational Experiments
This
section
demonstrates
the
computational results of the experiments. In
order to conduct the experiment, Lingo is
implemented on AMD A6-3400M 1.4GHz
processor with 8GB RAM memory. The
problem instances are obtained from Fattahi
et al. (2007) [5] which involve two sections:
10 instances of small size problem (SFJS110) and 10 instances of medium size
problem (MFJS1-10). The problem size (i.j.l)
is determined by number of machines.
number of jobs. number of operations.

i

Objective function
Min  Cmax

(3)

i 1

Equations (1) to (3) are objective
functions. Equation (4) states that one
machine could be selected from the set of
capable machines for each operation.
Equation (5) ensures the machine i can
process O jl only if machine i is capable
process the job. Equation (6) expresses the
sequence of each operation. Equation (7), (8)
ensure that each machine could process only
one operation at each time. Equation (9) and
(10) are the completion time constraints.

Parameters
O jl

Min  Wi

where

k  1,2,...m
nj

m

j  n, l; h  j, z; i

l , z  1, 2,..., n j

Indices

(2)

1 i  m

Chz  C jl  Phzi  M  ( X jlhz  2  Yjli  Yhzi )

Indices
j, h
Indices for jobs where j, h  1, 2,..., n
l, z
Indices for operations of job
i

Min  max(Wi )

(1)
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Table 2 Comparison results of makespan (Cmax )

Problem
No.

Makespan,
(CM ) [5]
Size

SFJS1
2.2.2
SFJS2
2.2.2
SFJS3
3.2.2
SFJS4
3.2.2
SFJS5
3.3.2
SFJS6
3.3.2
SFJS7
3.3.5
SFJS8
3.3.4
SFJS9
3.3.3
SFJS10
4.3.5
MFJS1
5.3.6
MFJS2
5.3.7
MFJS3
6.3.7
MFSJ4
7.3.7
MFJS5
7.3.7
MFJS6
8.3.7
MFJS7
8.4.7
MFJS8
9.4.8
MFJS9 11.4.8
MFJS10 12.4.8
*Problem size (i.j.l)

CPU
time
(s)
0
0
7
11
87
129
135
116
319
510
>3600
>3600
>3600
>3600
>3600
>3600
>3600
>3600
>3600
>3600

Cmax

66
107
221
355
119
320
397
253
210
516
-

Table 3 Experimental results of (WM ) and (WT )

Makespan,
(CM )
LINGO
CPU
Cmax
time
(s)
0
66
0
107
3
221
3
355
16
119
7
320
1
397
44
253
15
210
2644 516
>3600
>3600
>3600
>3600
>3600
>3600
>3600
>3600
>3600
>3600
-

Problem
No.

Size

SFJS1
2.2.2
SFJS2
2.2.2
SFJS3
3.2.2
SFJS4
3.2.2
SFJS5
3.3.2
SFJS6
3.3.2
SFJS7
3.3.5
SFJS8
3.3.4
SFJS9
3.3.3
SFJS10
4.3.5
MFJS1
5.3.6
MFJS2
5.3.7
MFJS3
6.3.7
MFSJ4
7.3.7
MFJS5
7.3.7
MFJS6
8.3.7
MFJS7
8.4.7
MFJS8
9.4.8
MFJS9 11.4.8
MFJS10 12.4.8
*Problem size (i.j.l)

Table 2 illustrates the makespan results
obtained from Lingo and those obtained
from Fattahi et al. (2007) [5]. Thus the
LINGO can be validated. The experimental
results indicate that Lingo is an effective
method to solve only small size problems
because when problem size increases, it
consumes more time to find optimal solution
or cannot find optimal solution within
reasonable times.
Next,
the
experiment
on
this
mathematical model is extended to find
solutions for the other two objectives;
maximal machine workload (WM ) and total
workload of all machines (WT ) . The
experimental results of WM and WT are
shown in Table 3.

CPU
time
(s)
0
0
1
1
0
0
0
7
7
19
481
432
704
2137
2216
4177
>3600
>3600
>3600
>3600

WM

CPU
time
(s)

WT

78
114
221
355
119
250
220
166
160
361
320
312
395
461
456
560
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
2
3
10
28
35
69

115
171
424
662
203
667
899
563
447
1537
1610
1603
1991
2505
2391
2996
4101
4621
5905
6849

According to table 3, Lingo is able to
find optimal solutions for all instances in
minimizing total workload of all machines.
However, it cannot find solutions for largesize problems in minimizing maximal
machine workload. This can be explained
that in minimizing total workload of all
machines, it is easy for the model to assign
each operation to a machine which has the
smallest processing time. Nevertheless, in
minimizing maximal machine workload, the
model attempts to balance workload among
all machines which makes the problems
more complex. As a result, it starts to take
long computation time to find a solution for
MFJS4. When the problem size increases to
MFJS7, it takes computational time more
than 3600 seconds and cannot find the
optimal solution for the rest of medium
instances (MFJS8-10).
As mentioned above, Lingo is an
effective method to find optimal solution for
only small problem size. However, when the
size of problem increases, Lingo tends to
take longer computational time to find
optimal solutions. Moreover, when the
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problem size becomes large enough, Lingo
cannot find optimal solutions except for the
case of minimizing total workload of all
machines because it is easy to choose the
machine with smallest processing time.
5. Summary
This paper studies scheduling problems
on flexible job shop environment. Most of
research focuses on makespan. But in
realistic, resource constraint is one of the
important criteria that should be considered.
Thus in this paper we add two resource
constraints to be objective functions into the
model and find optimal solutions separately
for each objective function by the use of
Lingo. The results show that Lingo can solve
only small size problem and the
computational time also grows exponentially
with increased problem size. Moreover, in
scheduling, considering only single objective
is not close enough to realistic. This paper
presents the first phase of research work
where three objectives are minimized
separately. The ongoing work, a metaheuristics with pareto optimality approach
will be applied for solving multiple
objectives in FJSP simultaneously.
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แบบจาลองเชิ งเส้นจานวนเต็มแบบผสมสาหรับปัญหาเส้นทางการเดิ นรถ
กรณี ศึกษาบริ ษทั สุวรรณไพศาลขนส่งจากัด
A Mixed Integer Linear Programming for Vehicle Routing Problem
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บทคัด ย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี้มจี ดั ทาขึน้ เพื่อนาเสนอวิธแี ก้ปญั หา Vehicle Routing problem (VRP) กรณีศกึ ษาบริษทั สุวรรณไพศาล
ขนส่ง จากัด งานวิจยั ฉบับนี้แก้ปญั หาโดยใช้เครื่องมือสองชนิดคือ แบบจาลองจานวนเต็มผสมเชิงเส้น (MILP) และเสริม
ด้วย visual basic application (VBA) บน Ms-excel การแก้ปญั หา แบ่งเป็ น 3 ขัน้ ตอนหลักๆ ขัน้ ตอนแรกจะใช้ VBA
ค้นหาระยะทางระหว่างเมืองต่างๆ โดยจะใช้ VBA จัดส่งพิกดั GPS ผ่าน internet explorer ไปยัง google เพื่อขอระยะทาง
ั โดยเป้าหมายหลักคือการหาค่าใช้จ่ายต่าทีส่ ดุ อันเกิด
ในขัน้ ตอนทีส่ อง ผูว้ จิ ยั ทาการสร้าง แบบจาลอง VRP เพื่อแก้ปญหา
จาก การเลือกรถแต่ละประเภท และเส้นทางการขนส่งของรถ คาตอบทีเ่ หมาะสมจะถูกค้นหาด้วย Gurobi premium solver
บน MS-excel โดยทัวไปค
่ าตอบทีเ่ หมาะสมคาตอบทีไ่ ด้มกั เกิด sub contour ขึน้ ดังนัน้ ขัน้ ตอนสุดท้ายคือการพัฒนา
ขัน้ ตอนวิธกี ารในการค้นหา sub contour ในรถแต่ละคันและ แล้วสร้างสูตรแก้ sub contour แบบอัตโนมัติ แล้วโปรแกรมจะ
สัง่ Gurobi premium solver แก้ปญั หาให้จนกว่าจะได้คาตอบทีเ่ หมาะสมโดยไม่เกิด sub contour ผลการทดลองสรุปว่า
คาตอบทีไ่ ด้สามารถนาไปใช้หาเส้นทางการขนส่งให้สวุ รรณไพศาล เพื่อทดแทนการใช้ประสพการณ์ของพนักงานได้และ
รวดเร็วกว่าการจัดด้วยพนักงาน นอกจากนี้ผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่าการหาคาตอบมักจะเกิด sub contour ขึน้ เป็ น
จานวนมาก ยากทีผ่ วู้ างแผนจะสร้างสมการแก้ sub contour เองโดยตรง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คน้ หาและแก้
contour มีความสะดวกรวดเร็วกว่าถึงแม้จะเขียนโปรแกรมได้โดยยาก
คาหลัก: การขนส่งแบบ Milk Run, ปญั หาการจัดเส้นทางการเดินรถ, แบบจาลองโปรแกรมเชิงเส้นจานวนเต็มแบบผสม
Abstract
This paper aims to solve Vehicle Routing problem (VRP) with Suwanpisarn Company case study. To solve the
problem, this paper employs two item including mixed integer linear model (MILP) and visual basic application
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(VBA) on the MS-excel. There are three steps to find the solution the first step to use VBA to find the distance
between cities. VBA sends GPS coordinates VBA to google by using internet explorer. After that, VBA receive
distance from Google. In the second steps researcher creates VRP model to solve problems. The objective
function is to find the lowest cost from selection of vehicles and the routing of vehicles. The optimal solution is
discovered by Gurobi premium solver on MS-excel. Typically, the optimal solution that is discovered always
include sub contour. So, the final step is to develop an algorithm to search the sub contour of vehicle and create
a formula to eliminate the sub contour automatically. Next the program commands Gurobi premiums to find
optimal solution until the solution is without sub contour. The study indicates that the solution can apply for the
transportation of Suwanpisarn Company to replace the experience of the staff and the program is faster than the
staff. In addition, the results also show that there are many sub contours when determining the optimal solution. It
is difficult to eliminate sub contour by human and it is easy by program ,however; program is hard to develop.
Keywords: Milk Run, Vehicle Routing Problem (VRP), Mixed Integer Linear Programming Model (MILP)
1.บทนา
การบริหารจัดการด้านการขนส่ง(Transportation
Management)เป็ นกิจกรรมทีส่ าคัญอย่างหนึ่งในระบบ
การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) จากการ
ทีต่ น้ ทุนการขนส่งมีมลู ค่าสูงทีส่ ดุ ในต้นทุนโลจิสติกส์รวม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาวะทีน่ ้ามันเชือ้ เพลิงมีราคาแพง
จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีระบบบริหารจัดการทีด่ แี ละมี
ประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้ต่าลง[1]
เนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจส่งผลให้ราคาน้ามัน
หรือค่าเชือ้ เพลิงมีอตั ราเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ หาก
ระยะทางการขนส่งมาก
ส่งผลให้ตน้ ทุนค่าเชือ้ เพลิง
เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย
ถ้าเราสามารถลดระยะทางลงได้
เท่ากับเราสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งได้ดว้ ยเช่นกัน
ั
งานวิจยั ฉบับนี้ ได้ศกึ ษาปญหาจากบริ
ษทั สุวรรณไพศาล
ขนส่ง จากัด เป็ นบริษทั ทีใ่ ห้บริการขนส่งสินค้าทัว่
ประเทศ สินค้าทีข่ นส่งในงานวิจยั นี้จะเป็ นสินค้าประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน(Home Appliances ; HA) มี
รูปแบบการขนส่งเป็ นแบบ Milk Run การทางานใน
ปจั จุบนั จะมีจดั การจัดเส้นทางการเดินรถและการเลือก
ประเภทของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งสินค้าด้วยระบบ Manual
ซึง่ อาจจะได้เส้นทางและระยะทางทีไ่ ม่เหมาะสม ส่งผลต่อ
ั
ให้ตน้ ทุนของการขนส่งสินค้าเพิม่ สูงขึน้
จากปญหา
ดังกล่าวจึงเกิดแนวความคิดการสร้างแบบจาลอง

โปรแกรมเชิงเส้นจานวนเต็มแบบผสม(Mixed Integer
Linear Programming Model ; MILP) โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลล์โซลเวอร์-กูโรบิมาช่วย
ในการคานวณหาเส้นทางการเดินรถให้มรี ะยะทางการ
ขนส่งรวมน้อยสุด ,คานวณประเภทรถและจานวนรถทีใ่ ช้
ในการขนส่งสินค้าให้เหมาะสมกับปริมาณสินค้า เพื่อลด
ต้นทุนทีเ่ กิดจากค่าเชือ้ เพลิงในการเดินทางขนส่งสินค้า
และใช้รถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยงั ได้
คาตอบทีม่ คี วามเหมาะสม (Optimal Solution) กว่าการ
จัดงานแบบ Manual ทีท่ างบริษทั ได้ทาอยูใ่ นปจั จุบนั
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้
ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยพิจารณาจากรูปแบบ
การศึกษาทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับงานวิจยั นี้
จาก
การศึกษาดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ
งานวิจยั ทีใ่ ช้แนวความคิดรูปแบบการขนส่งแบบ Milk
Run [2,3,4,5] งานวิจยั เกีย่ วกับปญั หาการจัดเส้นทางเดิน
รถ (Vehicle Routing Problem : VRP) [6,7] งานวิจยั
เกีย่ วกับปญั หาการจัดเส้นทางแบบ Traveling Salesman
ั
Problem (TSP) [8,9,10] และงานวิจยั เกีย่ วกับปญหา
การเดินทางแบบ Multiple Traveling Salesman
Problem (mTSP) [11]

1116

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2558
6-7 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

ซึง่ พบงานวิจยั ทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับงานทีผ่ วู้ จิ ยั ได้
ทาการศึกษา แตกต่างกันทีง่ านวิจยั ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโปรแกรมสาหรับวิเคราะห์การจัดเส้นทางการ
เดินรถขนส่งสินค้าของบริษทั กรณีศกึ ษา ซึง่ เป็ นปญั หาการ
จัดเส้นทางเดินของพนักงานขาย (Traveling Salesman
Problem; TSP) และใช้แนวคิดแบบ Nearest Neighbor
Heuristics ในการวิเคราะห์สาหรับพัฒนาการจัดเส้นทาง
การเดินรถขนส่งสินค้าผ่านโปรแกรม VBA in Microsoft
Excel เพื่อลดระยะทางในการจัดส่งสินค้าลงเพียงเท่านัน้ [9]
2.วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบขัน้ ตอนและวิธกี ารสร้างแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ โดยมีขนั ้ ตอนและรายละเอียดการดาเนินงาน
ดังรูปที่ 1
2.1 เก็บรวบรวมและวิ เคราะห์ข้อมูล
หลังจากศึกษาระบบการทางานในปจั จุบนั
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ นต้องใช้ในการสร้างแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ จากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการและพนักงาน
ทีป่ ฏิบตั งิ าน ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้ ได้แก่ ข้อมูลของรถทีใ่ ช้ในการ
ขนส่งสินค้าประเภท HP ได้ดงั ตารางที่ 1 และข้อมูลการส่ง
สินค้าของบริษทั กรณีศกึ ษา ตัง้ แต่เดือนมกราคม ถึง
เมษายน 2557

เริม่ ต้น
ั บนั
ศึกษาระบบการทางานในปจจุ
ข้อมูลการส่งสินค้า

ข้อมูลรถขนส่ง
สินค้า

หาพิกดั ลูกค้า
หาระยะทางระหว่างจุดขนส่งสินค้า
กาหนดเมืองทีจ่ ะเดินทาง
ดึงข้อมูลระยะทางของเมืองทีเ่ ลือก
เดินทาง
คานวณต้นทุนค่าขนส่ง
สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
หาคาตอบ (Run ข้อมูล)
แสดงผล

ตรวจสอบ
Sub Contour

แก้ Sub Contour
ใช่

ไม่ใช่
สรุ ปผลและวิจารณ์
รูปที่ 1 ขัน้ ตอนและวิธกี ารสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
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เป็ นการทดลองขนาดใหญ่ต่อไป โดยใช้โปรแกรม Microsoft
Excel และ VBA มาช่วยในการคานวณ มีข้ นั ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
เริม่ จากกาหนดจุดทีจ่ ะเดินทางไป ผูว้ จิ ยั กาหนดให้
แบบจาลองมีเมืองทีเ่ ลือกเดินทางเพียง 7 เมือง โดยเป็ น 1=
เลือกเดินทาง และ ปล่อยว่าง = ไม่เลือกเดินทาง
ขัน้ ตอนที่ 2 ดึงข้อมูลระยะทางของเมืองทีเ่ ลือกเดินทาง โดย
มี Flow การทางานของ Code ดังรูปที่ 2
ขัน้ ตอนที่ 3 คานวณต้นทุนการขนส่งสินค้า
โดยใช้รถแต่ละประเภท แบบจาลองขนาดเล็ก ผูว้ จิ ยั
กาหนดให้มรี ถทีใ่ ช้ในการขนส่งสินค้าเพียง 3 ประเภท
ได้แก่ รถ 6 ล้อ(เล็ก) , รถ 6 ล้อ(ใหญ่) และ รถ 18 ล้อ
ประเภทละ 2 คัน มีสตู รในการคานวณ ดังสมการที่ (1) โดย
ใช้ขอ้ มูลในตารางที่ 1 โดยมี Flow การทางานของ Code
ดังรูปที่ 3

ตารางที่ 1 ข้อมูลรถทีใ่ ช้ในการขนส่งสินค้าประเภท HA

ประเภท
รถ 6 ล้อ
(เล็ก)
รถ 6 ล้อ
(ใหญ่)
รถ 18 ล้อ

จานวน
(คัน)

การสูญเสีย
เชือ้ เพลิง
(กิโลเมตร/
ลิตร)

ปริมาณการ
บรรทุกสินค้า
(ลูกบาศก์/
เมตร)

2

6

28

40

4.8

35

11

2.5

58

จากข้อมูลการส่งสินค้าจะบอกตาแหน่งของลูกค้าเป็ น
เพียงชื่อและทีอ่ ยูข่ องลูกค้าปลายทางทัง้ 214 รายเท่านัน้
ไม่มกี ารกาหนดพิกดั ทีแ่ น่นอน ผูว้ จิ ยั จึงทาการหาพิกดั
ละติจดู และลองจิจดู ของลูกค้าทัง้ หมดรวมถึงตาแหน่งของ
คลังสินค้าของบริษทั กรณีศกึ ษา โดยจะนาชื่อและทีอ่ ยู่ของ
ลูกค้าไปหาพิกดั ทีต่ งั ้ ด้วย Google Map
เมื่อได้พกิ ดั แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ VBA ในการหาระยะทาง
ระหว่างจุดขนส่งสินค้า โดยนาพิกดั ละติจดู และลองจิจดู มา
คานวณหาระยะทาง (กิโลเมตร) โดยเทียบระยะทางจาก
Google Map และแสดงผลเป็ นระยะทางระหว่างจุด พร้อม
บอกวิธกี ารเดินทาง แต่เนื่องจากจุดขนส่งนัน้ มีจานวนถึง
214 เมือง ทาให้ไม่สามารถ Run หาคาตอบได้ในครัง้ เดียว
เพราะจะใช้เวลานานในการ Run และพบปญั หาโปรแกรม
ค้างระหว่างการ Run ผูว้ จิ ยั จึงได้แบ่งการ Run ออกเป็ น
ครัง้ ละ 20 เมือง ซึง่ จะทาให้สามารถหาคาตอบได้รวดเร็ว
ั
มากยิง่ ขึน้ และไม่พบปญหาโปรแกรมค้
างระหว่างการหา
คาตอบ

(1)
เริม่ ต้น
เก็บชื่อเมืองทัง้ 214 เมือง

ตรวจสอบเมืองทีม่ กี าร
เลือกเดินทาง
ใช่
ปรากฏชื่อเมืองทีเ่ ลือก
เดินทางในแถวและคอลัมน์

2.3 สร้างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
เนื่องจากแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ที่ผวู ้ จิ ยั จะสร้าง
มีขนาดใหญ่ (214 จุดขนส่ง) หากเริ่ มต้นการสร้างจากรู ปแบบ
ปั ญหาขนาดใหญ่ อาจทาให้ข้ นั ตอนการแก้ไขปั ญหามีความ
ซับซ้อน และ ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างถี่
ถ้วน ผูว้ จิ ยั จึงเริ่ มต้นจากการทดลองขนาดเล็ก และจะขยาย

ดึงข้อมูลระยะทางของเมืองทีเ่ ลือกเดินทาง
ง
ปรากฏระยะทางของเมืองที่
เลือกเดินทาง
จบการทางาน
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เริม่ ต้น

= ความจุของรถบรรทุกประเภท k คันที่ m
= ความต้องการ เมืองที่ j
= ค่าใช้จ่ายของรถประเภท k คันที่ m ทีเ่ ดินทาง
จาก i ไป j

Wkm

เก็บชื่อเมืองทีเ่ ลือก
เดินทาง
ดึงข้อมูลระยะทางของเมืองทีเ่ ลือก
เดินทาง
คานวณต้นทุนการ
คานวณต้นทุน
คานวณต้นทุนการ
เดินทางโดยใช้รถ
การเดินทางโดย
เดินทางโดยใช้รถ
6 ล้อขนาดใหญ่
ใช้รถ 18 ล้อ
6 ล้อขนาดเล็ก
ปรากฏต้นทุนของเมืองทีเ่ ลือก
เดินทางโดยใช้รถแต่ละประเภท

ู

จบการทางาน
3 Flow

ข

Code

ณต

ขัน้ ตอนที่ 4 สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
ดัชนี
k
= ประเภทรถบรรทุก ประเภทรถบรรทุก
(โดยที่ 1 แทน รถบรรทุก 18 ล้อ , 2 แทน
รถบรรทุก 6 ล้อ(ใหญ่) , 3 แทน รถบรรทุก 6 ล้อ
(เล็ก))
m
= ลาดับรถในประเภทรถบรรทุก k
i,j
= สถานทีส่ ง่ สินค้า
ตัวแปรตัดสินใจ
Xijkm = ตัวแปรตัดสินใจของรถประเภท k คันที่ m ในการ
เดินทางจากเมือง i ไปเมือง j มีคา่ เป็ น 1 เมื่อเลือก
เดินทาง และ มีค่าเป็ น 0 เมื่อไม่เลือกเดินทาง
Ykm

Qjkm

= ตัวแปรตัดสินใจรถบรรทุกประเภท k คันที่ m ใน
การเลือกใช้รถแต่ละครัง้ มีค่าเป็น 1 เมื่อเลือกใช้
งาน และมีค่าเป็ น 0 เมื่อไม่มกี ารเลือกใช้งาน
= ปริมาณสินค้าทีร่ ถบรรทุกประเภท k คันที่ m ที่
เดินทางไปส่งยังเมือง j

พารามิเตอร์

Dj

Cijkm

สมการเป้าหมาย
(∑N= ∑N= ∑ = ∑m= C
∑m= m
∑m= m
∑m= m

m)

m

(2)

เงื่อนบังคับ
∑= ∑

=

∑

=

m

;

∑= ∑

=

∑m=

m

;

∑=

m

m

∑=
∑

;
;

=

∑=
∑

(5)

m

∑=
∑

=

;

m

;
;

=

;

m

;

m

(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

ในสมการ (2) แสดงถึงต้นทุนของระยะทางทีน่ ้อยทีส่ ดุ โดย
(∑N= ∑N= ∑ = ∑m= C m
m ) จะแสดงถึงค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางขนส่งสินค้า และ
∑

(

)

จะแสดงถึงต้นทุนคงทีท่ ่ี
เกิดขึน้ จากการเปิ ดใช้รถแต่ละประเภท สมการ (3) แสดงถึง
ผลรวมของรถบรรทุกประเภท k คันที่ m เข้าเมือง i ได้ 1
ครัง้ สมการ (4) แสดงถึงผลรวมของรถบรรทุกประเภท k
คันที่ m ออกเมือง j ได้ 1 ครัง้ สมการ (5) แสดงถึงปริมาณ
สินค้าทีร่ ถบรรทุกประเภท k คันที่ m ส่งสินค้าไปเมือง j ต้อง
น้อยกว่าเท่ากับความจุทร่ี ถบรรทุกคันดังกล่าวสามารถ
บรรทุกได้ หากรถคันใดถูกเลือกใช้ ค่า Ykm ของรถคัน
ดังกล่าวจะมีค่าเท่ากับ 1 และมีค่าเป็ น 0 เมื่อไม่มกี าร
เลือกใช้ สมการ (6) แสดงถึงรถบรรทุกประเภท k คันที่ m
∑m=
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เข้าเมือง j และรถคันดังกล่าวต้องออกจากเมือง j สมการ (7)
แสดงถึงผลรวมของรถบรรทุกประเภท k คันที่ m ทีไ่ ปส่ง
สินค้าเมือง j ต้องเท่ากับความต้องการของเมือง j สมการที่
(8) แสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างตัวแปร Qjkmและ Xijkm โดย
รถบรรทุกคันใด (k,m) ทีจ่ ะขนส่งสินค้าในปริมาณของ Qjkm
ไปทีเ่ มือง j ได้กต็ ่อเมื่อรถคันดังกล่าววิง่ เข้าเมือง j สมการ
(9) แสดงถึงรถประเภท k คันที่ m ทีเ่ ลือกใช้งานต้องออก
จากเมือง 1 เสมอ สมการ (10) และ (11)แสดงถึงชนิดของ
ข้อมูลว่า ตัวแปร Xijkm และ Ykmเป็ นไบนารี่
2.4 หาคาตอบ (Run ข้อมูล)
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลล์โซลเวอร์-กูโร
บิ โดยมี Input Process และ Output ตารางที่ 2
ต

2 Input Process

INPUT
-รายชื่อลูกค้า
-ตาแหน่งลูกค้า
-ข้อมูลปริมาณ
สินค้า
-ต้นทุนแต่ละ
เส้นทางในการ
ใช้รถขนส่งแต่
ละประเภท
-ระยะทาง

Output ข

การหาคาตอบของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ทม่ี รี ถขนส่ง
สินค้า 3 ประเภท ได้แก่ รถ 6 ล้อ(เล็ก), รถ 6 ล้อ(ใหญ่)
และรถ 18 ล้อ ประเภทละ 2 คัน โดย Run ข้อมูล
เปรียบเทียบผลระหว่าง Manual และ Gurobi 2 โจทย์ โดย
เริม่ ต้น
หาคาตอบ (Run ข้อมูล)
แสดงผล
หาผลรวมการเลือกเดินทางไปเมืองต่างๆ

ห ต

PROCESS
-เลือกประเภท
ของรถ และ
คานวณจานวน
รถทีใ่ ช้
-คานวณเส้นทาง
ในการส่งสินค้า
-คานวณลาดับ
การส่งสินค้า
ก่อน/หลัง
-คานวณต้นทุน
รวมทีใ่ ช้ในการ

OUTPUT
-ประเภทของรถ
และจานวนรถที่
ใช้ในการส่ง
สินค้า
-เส้นทางการส่ง
สินค้าทีเ่ หมาะสม
-ลาดับการส่ง
สินค้า ก่อน/หลัง
- ต้นทุนรวมใน
การขนส่ง

2.5 การปรับปรุงแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
คาตอบทีไ่ ด้จากการ Run อาจจะเกิดSub-tour ผูจ้ ดั ทาจึง
จาเป็ นต้องกาจัด Sub-tour Elimination เพื่อปรับปรุง
คาตอบของแบบจาลองให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยนา VBA ทีใ่ ช้งานบน
Microsoft Excel มาช่วยในการทางาน เนื่องจาก การ
ทางานบน Microsoft Excel นัน้ ไม่จาเป็ นต้องลงโปรแกรม
เพิม่ เติม โดย Flow การทางาน ของ Code ดังรูปที่ 4
ผลการวิ จยั

ตรวจสอบ
Sub
Contour

ไม่ใช่

พิจารณารถ
คันต่อไป

ใช่
สร้างสมการ Sub Contour อัตโนมัติ
เพิม่ สมการ Sub Contour เข้า Solver อัตโนมัติ

เปรียบเทียบผลรวมของ
สมการ Sub Contour
กับ ผลรวมการเลือก

ไม่เท่ากัน

เท่ากัน
จบการทางาน
ู

2 โดย Flow

ข

Code

ณตศ สต ์

แต่ละโจทย์จะมีเมืองทีเ่ ลือกเดินทาง 7 เมือง และมีความ
ต้องการสินค้าเท่ากับ 30 Cubic เท่ากันทุกเมือง มีผลการ
Run ดังตารางที่ 3 และ 4 ตามลาดับ โดยทีโ่ จทย์
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C30T3N6*(1) คือโจทย์จากการสุม่ เพื่อการทดลอง แต่โจทย์
C30T3N6(2) เป็ นค่าจริงจากบริษทั กรณีศกึ ษา

C30T3N6(2)
Gurobi
รถทีใ่ ช้

ตารางที่ 3 การคานวณหาคาตอบโจทย์ C30T3N6*(1)

C30T3N6*(1)
Gurobi
รถทีใ่ ช้

รถ 18 ล้อ
(คันที่ 1)

รถ 18 ล้อ
(คันที่ 2)
รถ 6 ล้อ
ใหญ่
(คันที่ 1 )
รถ 6 ล้อ
ใหญ่
(คันที่ 2 )

Manual

City1
City2
City5
City4
City7
City1
City4
City7
City3

ปริมาณ
บรรทุก
(Q)
0
13
13
30
2
0
0
28
30

City1

0

City6
City1
City5
City2

ลาดับ

Sub contour (รอบ)
ต้นทุน (บาท)
ระยะทาง (km.)
เวลา(S)

City1
City2
City4
City7
City3
City5
City1
City2
City4

ปริมาณ
บรรทุก
(Q)
0
10
10
18
10
10
0
18
10

City7

10

30

City3

10

0
17
17

City5
City1
City2
City4
City7
City3
City5

10
0
2
10
2
10
10

11
85,397.67
3,240
8.46

รถทีใ่ ช้

รถ 18 ล้อ
(คันที่ 1)

รถ 18 ล้อ
(คันที่ 1)

รถ 6 ล้อ
ใหญ่
(คันที่ 1 )

ลาดับ

รถ 18 ล้อ
(คันที่ 2)
รถ 6 ล้อ
ใหญ่
(คันที่ 1 )
รถ 6 ล้อ
ใหญ่
(คันที่ 2 )

bkk01
kpp07
kpp03
kpp01
bkk01
kpp10
kpp01
bkk01
kpp03
kpp08
bkk01

ปริมาณ
บรรทุก
(Q)
0
30
25
2
0
30
28
0
0
30
0

kpp05

30

ลาดับ

bkk01
kpp01
kpp05
kpp10
kpp03
kpp07
bkk01
kpp01
kpp05
kpp10
kpp03

ปริมาณ
บรรทุก
(Q)
0
18
10
10
10
10
0
10
10
17
10

kpp07

10

bkk01
kpp01
kpp05
kpp10
kpp03
kpp07

0
2
10
3
10
10

รถ 6 ล้อ
bkk01
ใหญ่
kpp08
(คันที่ 2 )
Sub contour (รอบ)
ต้นทุน (บาท)
ระยะทาง (km.)
เวลา (S)

0

รถทีใ่ ช้

รถ 18 ล้อ
(คันที่ 1)

รถ 18 ล้อ
(คันที่ 2)

รถ 6 ล้อ
ใหญ่
(คันที่ 1 )

รถ 6 ล้อ
City1
0
ใหญ่
City6
30
(คันที่ 2 )
Sub contour (รอบ)
ต้นทุน (บาท)
85,404.83
ระยะทาง (km.)
3,267.8
เวลา(S)
960

ตารางที่ 4 การคานวณหาคาตอบโจทย์ C30T3N6(2)

รถ 18 ล้อ
(คันที่ 1)

Manual

Sub contour (รอบ)
ต้นทุน (บาท)
ระยะทาง (km.)
เวลา (S)

85,158.96
3,654.8
5.88

ลาดับ

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าในการเดินทางไป City1 ถึง
City7 โดยใช้ Gurobi ในการหาคาตอบ จะมีตน้ ทุนเท่ากับ
85,397.67 บาท ระยะทาง 3,240 km. และใช้เวลาในการ
หาคาตอบ 8.46 S พบ Subcontour 11 รอบ แต่การหา
คาตอบด้วยวิธี Manual จะมีตน้ ทุนเท่ากับ 85,404.83 บาท
ระยะทาง 3,267.8 km. ใช้เวลาในการหาคาตอบ 960 S
และไม่เกิด Subcontour ทาให้เห็นว่าการหาคาตอบโดยใช้
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Gurobi สามารถหาคาตอบได้รวดเร็วกว่าการทางานแบบ
Manual นอกจากนี้ยงั สามารถลดต้นทุนลงได้ประมาณ 988
บาท และลดระยะทางในการเดินทางลงได้ 27.80 km.
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าในการเดินทางไป bkk01
kpp01 kpp03 kpp05 kpp07 kpp08 และ kpp10 โดยใช้
Gurobi ในการหาคาตอบ จะมีตน้ ทุนเท่ากับ 85,158.96
บาท ระยะทาง 3,654.8 km. และใช้เวลาในการหาคาตอบ
5.88 S และไม่พบ Subcontour แต่การหาคาตอบด้วยวิธี
Manual จะมีตน้ ทุนเท่ากับ 86,146.02 บาท ระยะทาง
3,267.8 km. ใช้เวลาในการหาคาตอบ 900 S จะเห็นว่า
Gurobi สามารถลดต้นทุนลงได้ประมาณ 8 บาท แต่ะ
ระยะทางในการเดินทางมากกว่าการจัดงานแบบ Manual
387 km. แต่ใช้เวลาในการหาคาตอบมากกว่าการจัดงาน
ด้วย Gurobi
นอกจากนี้ จะพบว่าข้อมูลในตารางที่ 3 ทีเ่ ป็ นข้อมูลสุม่ พบ
Subcontour ถึง 11 รอบ แต่ขอ้ มูลในตารางที่ 4 ซึง่ เป็ น
ข้อมูลจริงจากบริษทั กรณีศกึ ษา ไม่พบ Subcontour ทาให้
สามารถสรุปได้ว่า การสุม่ ข้อมูลเพื่อตรวจสอบแบบจาลอง
ทางคณิตศาตร์อาจไม่ได้ผลทีเ่ ป็นไปตามความจริง ทัง้ นี้
อาจจะเกิดจากระยะทางขาไปและขากลับมีความแตกต่าง
กันเมาก ดังนัน้ หากต้องการจะตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบจาลองต้องมีการทดสอบกับข้อมูลจริง หรือข้อมูลของ
กรณีศกึ ษา เพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ดุ
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้สามารถสาเร็จลุล่วงได้ อขอบคุณ บริษทั สุวรรณ
ไพศาล ขนส่ง จากัด และ ผศ.ดร.ธริณี มณีศรี ทีใ่ ห้ความ
เอือ้ เฟื้อข้อมูลในงานวิจยั ฉบับนี้
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การวิ เคราะห์ความต้องการด้านทักษะภาษาอังกฤษเชิ งวิ ศวกรรมของสถาน
ประกอบการในประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซียน
Analysis of the requirements of engineering English proficiency for private
organizations in Thailand to support the preparation for the ASEAN
Economic Community
สุขอังคณา แถลงกัณฑ์* ปนิทศั น์ สุรยิ ธนาภาส อภิชาติ บุญมา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 E-mail:sukangkana@kku.ac.th*
Sukangkana Talangkun*, Panitas Sureeyatanapas, Apichat Boonma
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University
Naimuang, Muang, Khonkaen, 40002, E-mail:sukangkana@kku.ac.th*
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการด้านทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ
ทางานของบริษทั อุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาสาหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยศึกษาจากการส่งแบบสอบถามเพื่อสารวจข้อมูล ความจาเป็ นในการใช้ภาษาอังกฤษทัง้ ใน
ด้านการฟงั การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทัง้ สารวจความพึงพอใจของบริษทั อุตสาหกรรมในตัววิศวกรทีจ่ บ
การศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยแบบสารวจมี
ความครอบคลุมบริษทั ในอุตสาหกรรมทีห่ ลากหลาย ทัง้ บริษทั สัญชาติไทยและบริษทั สัญชาติต่างประเทศทีต่ งั ้ อยู่ใน
ประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า กิจกรรมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษสามอันดับแรกคือ การติดต่ อผ่านอีเมล์หรือ
จดหมาย การต้อนรับวิทยากร/ลูกค้า/คู่คา้ /ผูท้ รงคุณวุฒ/ิ ทีป่ รึกษาจากต่างประเทศ และการติดต่อผ่านโทรศัพท์ ผล
ของการวิเคราะห์ความต้องการของบริษทั ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษและการวิเคราะห์ความพึงพอใจของบริษทั ต่อ
วิศวกรทีจ่ บการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยโดยใช้ Mood-Median Test พบว่าบริษทั ส่วนใหญ่ต้องการ
ให้วศิ วกรมีทกั ษะในแต่ละด้านไม่เท่ากัน โดยมีความต้องการทักษะการอ่านมากที่สุด และมีความต้องการทักษะ
การพูดน้อยทีส่ ุด ขณะทีใ่ นแง่ของความพึงพอใจ พบว่าบริษัทมีความพึงพอใจกับทักษะการอ่านมากทีส่ ุด แต่ใน
ภาพรวมระดับความพึงพอใจยังอยู่ในระดับปานกลางในทุกทักษะเท่านัน้ เมื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการของ
นายจ้างกับระดับความพึงพอใจ โดยใช้ Mann-Whitney test พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญในทุกๆ
ทักษะ โดยค่ามัธยฐานของความต้องการของบริษทั จะเท่ากับ 4 (ต้องการมาก) ในขณะทีค่ ่ามัธยฐานของความพึง
พอใจของนายจ้างมีค่าเท่ากับ 3 (ปานกลาง) ซึง่ อาจบ่งบอกได้ว่าระดับภาษาอังกฤษของวิศวกรจบใหม่ของประเทศ
ไทยยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบริษทั ได้อย่างสมบูรณ์
คาหลัก ภาษาอังกฤษวิศวกรรม, ทักษะด้านภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
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Abstract
The main objective of this research is to investigate the requirements of English proficiency skills which
are needed for communicating and working within private industrial organizations in Thailand. The results
can be used as a guideline to improve and develop English courses for engineering students in Thai
universities in order to support the preparation for the ASEAN Economic Community. The survey using
questionnaires were employed to investigate the levels of requirement of private organizations based
upon four English proficiency skills (listening, speaking, reading and writing), as well as to evaluate their
levels of satisfaction on English proficiency of recently-graduated engineers (from universities in Thailand)
who have been working in their organizations. The questionnaires cover various types of industry and
also cover both Thai and international companies established in Thailand. From the survey, it was found
that the top three activities which require English competency skills were the communication via email/post, the hospitality for foreigner guests, and the phone communication. The analysis of the
requirements of English proficiency skills and satisfaction, through Mood-Median Test, indicated that the
requirement on the four skills were significantly different. Reading was the most required skill while
speaking became the least necessary one. Reading was also ranked first in terms of satisfaction.
However, all four skills were mostly rated at moderate level only. In comparison, the levels of requirement
and satisfaction for each skill, using Mann-Whitney Test, indicated that they were all significantly
different. Median of the requirement level was equal to 4 (High) while that of the satisfactory received the
value of 3 (Medium). This implies that English proficiency levels of Thai recently-graduated engineers do
not generally meet the requirements of the companies.
Keywords: Engineering English, English Proficiency, English for engineers
1. บทนา
การเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น (ASEAN
Economic Community 2015) ในปี พ.ศ. 2558 จะส่งผล
ให้ประเทศสมาชิกเสมือนหล่อรวมเป็ นหนึ่งเดียว เกิดเป็ น
พลวัตทางเศรษฐกิจจากการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า
บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมอื ทัวเขตประชาคม
่
ด้ว ยเหตุ น้ี สถาบัน การศึก ษา กระทรวง สมาคม
และหน่ ว ยงานซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกับ วิ ช าชี พ สาขาต่ า ง ๆ
จาเป็ นต้อ งมีความตื่นตัว ในการเตรียมความพร้อมและ
การพัฒ นาทัก ษะความรู้ค วามสามารถของผู้ป ระกอบ
วิชาชีพอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะความจาเป็ นในการเพิม่ พูน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทางานใน
ประชาคมอาเซีย นให้แ ก่นักศึกษาระดับอุ ดมศึก ษาและ
บัณฑิตศึกษา เนื่องจากภาษาอังกฤษจะเป็ นภาษากลาง
ในการติดต่อสือ่ สารของประชาคมอาเซียน
เพื่อ เตรีย มความพร้อ มด้ า นภาษาอัง กฤษให้ก ับ

นัก ศึก ษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษา
ความต้องการความสามารถขัน้ พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษ
จากหน่ ว ยงานภาคเอกชนระหว่ า งประเทศและวิศ วกร
อาวุ โสที่มีป ระสบการณ์ ทางานในต่ า งประเทศ ผลลัพ ธ์
จากการสังเคราะห์ความต้องการดังกล่าว จะเป็ นแนวทาง
ในการปรับ ปรุ ง เนื้ อ หาการเรีย นการสอนและกิจ กรรม
พัฒนาทักษะความสามารถภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา
ต่อไป
2. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็ นภาษาแม่ เช่น
มาเลย์ เ ซี ย ได้ มี ก ารศึ ก ษาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษของ
นั ก ศึ ก ษาและบั ณ ฑิ ต ว่ า ตรงกั บ ความต้ อ งการของ
ผูป้ ระกอบการหรือไม่ ผลปรากฏว่าบัณฑิตยังขาดทักษะ
ด้านภาษา โดยเฉพาะการเขียนและการพูดในการทางาน
และในชีวติ ประจาวัน [1,2]
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สถานประกอบการในมาเลเซียต้องการให้เน้นทักษะ
การพูดมากกว่าการเขียน ซึ่งสิง่ ที่จาเป็ นในการทางาน
ได้แก่ การประชุมทางไกล การติดต่ อกับเครือข่าย และ
การนาเสนองาน [3] ขณะทีว่ ศิ วกรในไต้หวันเห็นว่า การ
เขียน (จดหมายอีเล็กทรอนิกส์, รายงาน, บันทึกช่วยจา)
และการพูด (ในการประชุม , การนาเสนองาน) มีความ
จาเป็ นในการทางานของพวกเขา [4] ทั ้ ง นี้ ทั ก ษ ะ ด้ า น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจะได้รบั การพัฒนาควบคู่ไป
กับทักษะวิชาชีพทางวิศวกรรม และถือว่าเป็ นภาษาที่มี
ความจ าเป็ น และสาคัญ อย่ า งยิ่ง สาหรับ นัก ศึก ษาคณะ
วิศ วกรรมศาสตร์ [5,6] จากงานวิจ ัย ที่ท าการส ารวจ
นัก ศึก ษาวิศ วกรรมโยธาในมาเลเซีย ที่ผ่ านการฝึ กงาน
มาแล้วพบว่า ทักษะทีจ่ าเป็ นมากทีส่ ุดประกอบด้วย การ
เข้า ใจเอกสารทางเทคนิ ค การเขีย นถู ก ต้ อ งตามหลัก
ไวยากรณ์ การมีความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์และโครงสร้าง
ประโยค และการเขียนรายงานรวมทัง้ การตัง้ คาถาม [7]
สาหรับประเทศไทยนัน้ จากงานวิจยั ทีท่ าการศึกษา
ความต้ อ งการทั ก ษะภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษา
วิศวกรรมศาสตร์ชนั ้ ปี ท่ี 2 ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่ง
หนึ่ง พบว่าความต้องการทักษะทัง้ สีด่ ้าน (ฟงั พูด อ่าน
เขียน) นัน้ ไม่แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญ อีกทัง้ พบว่า
ความแตกต่างของภาควิชา (เครื่องกล เคมี โยธา ไฟฟ้า
คอมพิ ว เตอร์ และอุ ต สาหการ) นั ้น ไม่ มี ผ ลอย่ า งมี
นัยสาคัญต่อความต้องการทักษะภาษาอังกฤษในแต่ ละ
ด้าน ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 [8] ส่วนงานวิจยั ทีศ่ กึ ษากับ
นักศึกษาวิศวกรรมโยธาในประเทศไทยเห็นว่าทักษะด้าน
ภาษาที่สาคัญประกอบด้วยสีป่ ระการ คื อ การอ่านคู่มือ
การเขียนรายงาน การรับรูค้ าสัง่ และการสื่อสารกับลูกค้า
ทัง้ ทางโทรศัพท์และจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ [9]
จากงานวิจยั ต่ า งๆข้า งต้นพบว่ า การศึกษาความ
ต้องการทักษะภาษาอังกฤษของวิศวกรไทยนัน้ ยังมีอยู่
น้อย และยังจากัดอยู่เพียงบางสาขาวิชาเท่านัน้ ทัง้ ๆที่
ความต้องการทักษะภาษานัน้ มีความคล้ายคลึงกันในทุก
สาขาวิช า อีก ทัง้ พบว่ า งานวิจ ัย ส่ ว นใหญ่ ศึก ษาความ
ต้อ งการในการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับ วิศ วกรโดยการ
สารวจจากกลุ่มนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึง่ อาจทา
ให้ไ ม่ ส ามารถสะท้อ นถึง ความต้ อ งการจริง จากสถาน
ประกอบการหรือ นายจ้ า งได้ ผู้ วิจ ั ย จึง เห็น ว่ า ควรมี
การศึกษาถึงความต้องการทักษะด้านภาษาของวิศวกร

ไทยโดยทาการสารวจจากนายจ้างและให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มี
ความหลากหลาย และน ามาสู่ข้อ มูล ที่มีค วามถู ก ต้ อ ง
แม่นย ามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ การจัดกิจ กรรมการ
เรียนการสอนและการพัฒนาทักษะภาษาในอนาคต
3. ระเบียบวิ ธีวิจยั
การวิจยั ประกอบไปด้ว ยขัน้ ตอนต่ า งๆดัง ต่ อ ไปนี้
ขัน้ แรกผู้วิจ ัย ได้พ ัฒ นาแบบสอบถามขึ้น หลัง จากนั น้
แบบสอบถามได้ ถู ก ส่ ง ให้ ก ับ ผู้ เ ชี่ย วชาญเพื่อ ท าการ
ตรวจสอบ เมื่อได้รบั ข้อเสนอแนะมาแล้ว แบบสอบถามได้
ถู กแ ก้ ไ ข ใ ห้ เ ห ม า ะ สม ก่ อ นจ ะ ถู กส่ ง ไ ป ยั ง สถ า น
ประกอบการต่างๆทัวประเทศ
่
เมื่อสถานประกอบการทา
การตอบแบบสอบถามและส่งกลับมาแล้ว ข้อมูลที่ได้ถูก
นามาวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางสถิติ ซึง่ ขัน้ ตอนข้างต้น
แสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการวิจยั

3.1 การพัฒนาแบบสอบถาม
วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ในการพัฒ นาแบบสอบถามคือ
ศึกษาความต้องการพืน้ ฐานทางภาษาอังกฤษของวิศวกร
ในภาคอุตสาหกรรม และศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
เรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยแบบสอบถามได้ถูกแบ่งออกเป็ น 5
กลุ่มใหญ่ๆ ประกอบด้วย
1) ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
2) ข้อมูลเกีย่ วกับองค์กร
3) ความจาเป็ นในการใช้ภาษาอังกฤษของวิศวกร
4) ความสามารถพืน้ ฐานในการใช้ภาษาทีต่ อ้ งการ
5) ความพึงพอใจด้านการใช้ภาษาในตัววิศวกร
ข้อ 1-3
เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามและองค์กรอุตสาหกรรมซึ่งคาดว่าอาจจะ
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เกี่ย วข้อ งและเชื่อ มโยงได้ก ับ การใช้ภ าษาอัง กฤษของ
วิ ศ วกร ส่ ว นข้ อ 4 และ 5 จะเป็ นค าถามที่ มุ่ ง ตอบ
จุดประสงค์หลักทัง้ 2 ข้อที่กล่าวมา ซึ่งผลที่ได้สามารถ
นามาใช้เป็ นตัวชี้วดั ประสิทธิภาพโดยรวมของหลักสูตร
วิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิต และก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไป
3.2 การตรวจสอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามได้ถูกตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจาก
ภาคเอกชนและสถานศึกษา ได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญจากบริษทั
เบทาโกร จากัด (ระดับหัวหน้างานขึน้ ไป) และ จากคณะ
ศึก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น จ านวนทัง้ สิ้น 7
ท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเหมาะสมของ
แบบสอบถามและเพื่อกาจัดปญั หาต่างๆหรือความเข้าใจ
ผิดทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้จากการเก็บข้อมูลจริง [10,11] โดย
พยายามกาจัดทิ้งซึ่งคาหรือประโยคที่มคี วามเสีย่ งที่จะมี
ปญั หาในการตีความ อันอาจจะทาผูต้ อบแบบสอบถามแต่
ละคนเข้าใจไม่ตรงกันได้ [12]
นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังได้วจิ ารณ์รูปแบบของตัว
แบบสอบถาม เช่น ความยาว การวางรูปแบบตาราง และ
การแบ่งหัวข้อ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าองค์ประกอบเหล่านี้มคี วาม
เหมาะสม อัน จะส่ง ผลให้ก ารสารวจในครัง้ นี้ไ ด้ร ับ การ
ตอบสนองสูงสุด การทดสอบแบบสอบถามเบือ้ งต้นในครัง้
นี้ ย ัง ถือ เป็ น การยืน ยัน ความถู ก ต้อ งตามหลัก การของ
content validity ซึง่ หมายความว่าผูท้ ่ีมคี วามเกีย่ วข้อง
โดยตรงกับ ประเด็ น ที่ ถู ก ส ารวจได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตรวจสอบความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ของค าถามใน
แบบสอบถาม [10]
3.3 การแก้ไขแบบสอบถาม
หลัง จากได้ร ับ แบบสอบถามและค าแนะน าต่ า งๆ
กลับมาจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หมดแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ทาการแก้ไข
แบบสอบถามตามค าแนะน า อาทิ เปลี่ ย นค าในบาง
ประโยค สลับ สับ เปลี่ ย นหัว ข้ อ ใหม่ ใ นแบบสอบถาม
รวมทั ง้ ตั ด บางค าถามที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งทิ้ ง ไปเพื่ อ ให้
แบบสอบถามมีความกระชับขึน้
3.4 การส่งแบบสอบถาม
แบบสอบถามได้ถูกจัดทาขึ้นในสองรูปแบบคือ 1)

จัดพิมพ์เป็ นเอกสารและส่งทางไปรษณีย์ และ 2) จัดทา
เป็ นเอกสารออนไลน์ โดยได้จดั ทาทัง้ หมด 280 ตัวอย่าง
คลอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม และส่ ง ให้ ก ับ บริษั ท
สัญชาติไทยและบริษทั ข้ามชาติทต่ี งั ้ อยู่ในประเทศไทย
4. ผลการวิจยั
จากจานวนแบบสอบถามที่ส่งออกไปจานวน 280
ตัวอย่าง มีผตู้ อบแบบสอบถามกลับมาทัง้ สิน้ 129 ชุด คิด
เป็ น ร้ อ ย ล ะ 46 ซึ่ ง คิ ด เ ป็ น อั ต ร า ก า ร ต อ บ ส น อ ง
(Response rate) ทีย่ อมรับได้เมื่อเทียบกับงานวิจยั อื่นๆ
ทางด้ า นสัง คมวิท ยา (Social Science) โดยสถาน
ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามกลับมานัน้ เป็ นองค์กร
สัญชาติไทยถึง 58.91% รองลงมาได้แก่สญ
ั ชาติญ่ปี ุ่น
อเมริก า ยุ โ รป และอื่น ๆ (ซึ่ง ประกอบไปด้ว ย ไต้ห วั น
อินเดีย สิงคโปร์ และ ออสเตรเลีย) ตามลาดับ
สถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม
มาจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมดังแสดงในตารางที่ 1 โดย
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี จ านวนการเข้ า ร่ ว มการตอบ
แบบสอบถามมากทีส่ ดุ สามอันดับแรกได้แก่ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ (24.03%) ปิ โตรเคมีและเคมีภัณ ฑ์ (11.63%)
และ ชิ้น ส่ ว นอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (8.53%) ตามล าดับ ส่ ว น
กิจกรรมในองค์กรทีจ่ าเป็ นต้องให้วศิ วกรใช้ภาษาอังกฤษ
ในการด าเนิ น งานแสดงในตารางที่ 2
ผลของ
แบบสอบถามแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทีต่ อ้ งการมากทีส่ ุด
คือ การใช้ภ าษาอัง กฤษในการติด ต่ อ ผ่ า นอีเ มลล์ห รือ
จ ดห ม า ย ( 88.4%) รอง ลง ม า ไ ด้ แ ก่ กา รต้ อ นรั บ
ชาวต่ างชาติ (72.1%) การติดต่อทางโทรศัพท์ (71.3%)
การนาเสนอผลงาน (70.5%) การติดต่ อทางเอกสารใน
องค์ ก ร (69.8%) การเข้ า รับ การอบรม (69.0%) การ
ประชุม (57.4%) การปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล (46.5%)
และอื่นๆ (1.55%)
ตารางที่ 1 สัดส่ ว นของกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่เ ข้า ร่ ว มการตอบ
แบบสอบถาม
ประเภทอุตสาหกรรม
จานวน
เปอร์เซ็นต์ (%)
แบบสอบถาม
ยานยนต์
31
24.03
ปิโตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
15
11.63
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
11
8.53
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เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
ธุรกิจการเกษตร
พลังงานและ
สาธารณูปโภค
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อาหารและเครือ่ งดืม่
เหล็ก
ของใช้ในครัวเรือนและ
สานักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุอุตสาหกรรมและ
เครือ่ งจักร
เหมืองแร่
ขนส่งและโลจิสติกส์
บรรจุภณ
ั ฑ์
แฟชัน่
การแพทย์
ของใช้สว่ นตัวและ
เวชภัณฑ์
ธนาคาร หลักทรัพย์ และ
ประกันภัย
พาณิชย์
อื่นๆ
รวม

9

6.98

6
6
5

4.65
4.65
3.88

5
5
4
3

3.88
3.88
3.10
2.33

3
3

2.33
2.33

2
2
2
1
1
1

1.55
1.55
1.55
0.78
0.78
0.78

1

0.78

1
12
129

0.78
9.30
100

4.1 การวิ เคราะห์ความสามารถพื้นฐานด้านการใช้
ภาษาอังกฤษที่สถานประกอบการต้องการ
เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ ป็ นข้ อ มู ล อั น ดับ (Ordinal
scale) แ ล ะ ไ ม่ ก ร ะ จ า ย ตั ว แ บ บ ป ก ติ (Non-normal
distribution) การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติจงึ ต้องอาศัย
การทดสอบแบบไม่มพี ารามิเตอร์ (Non parametric test)
โดยในทีน่ ้ตี อ้ งการทดสอบสมมติฐานว่าความต้องการของ
สถานประกอบการทีจ่ ะให้วศิ วกรมีทกั ษะภาษาอังกฤษทัง้
4 ด้านนัน้ ไม่มคี วามแตกต่างกัน (สมมติฐ านหลัก: H0)
เทคนิคในการทดสอบสมมติฐานที่เลือกใช้ได้แก่ MoodMedian test เนื่องจากต้องการอนุมานความแตกต่างของ
ค่ามัธยฐานของประชากรมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป โดยทา
การทดสอบทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
จากผลการทดสอบพบว่า ค่า p-value มีค่าเท่ากับ
0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ นัยสาคัญที่ใช้ทดสอบ จึงทา
การปฏิเ สธสมมติ ฐ านหลัก นั น่ หมายความว่ า ความ
ต้ อ งการใช้ ท ั ก ษะภาษาอัง กฤษแต่ ล ะด้ า นในสถาน
ประกอบการวิศวกรรมนัน้ ไม่เท่ากัน
ตารางที่ 3 ระดับ ความต้อ งการทัก ษะภาษาอัง กฤษแต่ ล ะ
ด้า นของหน่ ว ยงานจากภาคอุ ต สาหกรรม
ทักษะ
การฟงั
การพูด
การอ่าน
การเขียน

ตารางที่ 2 สรุ ป ข้อ มูล ประเภทของงานที่จาเป็ น ต้อ งใช้
ภาษาอัง กฤษ
งานทีต่ อ้ งใช้ภาษาอังกฤษ
ร้อยละ (%)
การติดต่อผ่านอีเมล์หรือจดหมาย
88.4
การต้อนรับวิทยากร/ลูกค้า/คู่คา้ /ผูท้ รงคุณวุฒ/ิ ที่
72.1
ปรึกษา จากต่างประเทศ
การติดต่อผ่านโทรศัพท์
71.3
การนาเสนอผลงาน
70.5
การติดต่อผ่านทางเอกสารในองค์กร/ระหว่างองค์กร
69.8
ั
การเข้ารับการอบรม/ฟงบรรยาย/เข้าร่วม workshop
69.0
การประชุม/ประชุมทางไกล
57.4
ทักษะการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล(ในกิจกรรม
46.5
ประจาวัน)
อื่นๆ
1.55

จานวน
ข้อมูล
478
477
242
484

ค่าเฉลีย่

มัธยฐาน

ฐานนิยม

3.85
3.57
4.21
3.78

4
4
4
4

4
3
4
4

จากผลการสารวจในตารางที่ 3 พบว่ า สถาน
ประกอบการส่ว นใหญ่ ต้อ งการให้วิศ วกรสามารถอ่ า น
ภาษาอังกฤษได้มากทีส่ ุด (4.21) รองลงมาได้แก่ การฟงั
(3.85) การเขียน (3.78) ในขณะที่ความต้องการทางด้าน
การพูดได้รบั ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด (3.57) รวมทัง้ ยังมีค่า
ฐานนิยมทีต่ ่ ากว่าทักษะด้านอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ค่าฐาน
นิยมของความต้องการทักษะด้านการพูดซึง่ เท่ากับ 3 นัน้
ยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง นัน่ คือ สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่ยงั มีความต้องการให้วิศวกรสามารถพูดสื่อสาร
ได้ในระดับหนึ่งอยู่เช่นกัน ข้อมูลนี้อาจเป็ นผลมาจากการ
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ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เป็ น สถานประกอบการ
สัญชาติไทยทีต่ ้องการให้วศิ วกรสามารถรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี คู่มอื การใช้เครื่องจักร คาสังซื
่ ้อ และอื่นๆ ซึ่ง
โดยมากมักอยู่ในรูปแบบของเอกสารภาษาอังกฤษ จึง
ทาให้ทกั ษะด้านการอ่านมีความสาคัญกว่าทักษะด้านอื่น
ในขณะทีก่ ารทางานในบริษัทสัญชาติไทยนัน้ อาจยังไม่มี
ความจาเป็ นต้องใช้ทกั ษะการพูดภาษาอังกฤษมากนัก
นอกจากนี้ผู้วจิ ยั ยังได้ทาการทดสอบว่าทางสถาน
ประกอบการมีความต้องการทักษะย่อยภายใต้ทกั ษะหลัก
ในแต่ ละด้าน (ฟงั พูด อ่าน เขียน) เท่าๆกันหรือไม่โดย
การใช้เทคนิค Mood Median test กับทักษะการฟงั พูด
และเขียน และใช้เทคนิค Mann-Whitney test กับทักษะ
การอ่าน (เนื่อ งจากเป็ นการอนุ มานความแตกต่ างของ
ค่า มัธ ยฐานของข้อ มูลเพีย ง 2 กลุ่ ม ) ที่ร ะดับนัย สาคัญ
0.05
ผลจากข้อ มูลค่ า เฉลี่ย แสดงว่ า ในด้า นการฟ งั นัน้
สถานประกอบการทีร่ บั วิศวกรเข้าทางานมีความต้องการ
ทัก ษะย่ อ ยด้า นการฟ งั ภาษาอัง กฤษในแต่ ล ะเรื่อ งไม่
เท่ากัน โดยให้ความสาคัญกับ ความเข้าใจคาศัพท์เทคนิค
และการจับใจความสาคัญ มากกว่าความเข้าใจศัพท์ทใ่ี ช้
สือ่ สารประจาวันและความเข้าใจในสาเนียงและออกเสียง
ในด้านการพูดนัน้ สถานประกอบการที่รบั วิศวกร
เข้ า ท างานมี ค วามต้ อ งการทั ก ษะย่ อ ยด้ า นการพู ด
ภาษาอังกฤษในแต่ละเรื่องไม่เท่ากัน โดยให้ความสาคัญ
กับการใช้ศพั ท์เทคนิคและการใช้ศพั ท์ในชีวติ ประจาวัน
อย่างเหมาะสม มากกว่าการใช้สาเนียงฟงั ง่ายและถ้อยคา
ทีถ่ ูกต้องตามไวยากรณ์
ส่ว นในด้า นการอ่ า นนัน้ ระดับ ความต้อ งการของ
สถานประกอบการทางด้ า นทัก ษะการอ่ า นเรื่ อ งที่ 1
(เข้าใจแบบงาน คู่มือ การปฏิบ ัติง าน และเอกสารทาง
เทคนิคอื่นๆที่เขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ) กับเรื่องที่ 2
(อ่า นและเข้า ใจอีเ มล์ห รือเอกสารทางธุร กิจ ที่ใ ช้ในการ
ติดต่อภายในหรือระหว่างหน่ วยงาน) มีค่าไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ
ในประเด็นสุดท้ายคือด้านการเขียนนัน้ ระดับความ
ต้องการของสถานประกอบการทางด้านทักษะการเขียน
เรื่องที่ 1 (เขียนรายงานทางเทคนิคเป็ นภาษาอังกฤษ)
เรื่องที่ 2 (เขียนอีเมล์หรือเอกสารทางธุรกิจที่ใช้ในการ
ติดต่ อภายในหรือระหว่างหน่ วยงาน) เรื่องที่ 3 (ใช้

คาศัพท์ท่มี คี วามเหมาะสมกับกาลเทศะ) และ เรื่องที่ 4
(เขีย นรายงานหรือ เอกสารได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลัก
ไวยากรณ์) มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในด้านการฟงั และพูดนัน้
สถานประกอบการต้องการให้วศิ วกรสามารถใช้ศพั ท์ทาง
เทคนิคและสือ่ สารทางเทคนิคได้อย่างเหมาะสม มากกว่า
การใช้ทกั ษะระดับสูง ( เช่น การเข้าใจและสื่อสารอย่าง
ถูกต้องโดยใช้สาเนียงทีด่ เี ช่นเจ้าของภาษา) ซึง่ ผลทีไ่ ด้น้ี
สอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้าทีร่ ายงานว่า เนื้อหาในการ
เรียนภาษาอังกฤษนัน้ ควรมีความเกี่ยวข้องกับงานทาง
วิศ วกรรมและภาคอุ ต สาหกรรมโดยตรงมากกว่ า การ
ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจทัวๆไป
่
[7,13] ส่วนในด้านการ
อ่านและเขียนนัน้ สถานประกอบการให้ความสาคัญในทุก
ทักษะย่อยเท่าๆกัน
4.2
การวิ เคราะห์ ค วามพึ ง พอใจของสถาน
ประกอบการในตัววิ ศวกร
ผู้วิจ ัย ได้ท าการทดสอบสมมติฐ านที่ว่ า ความพึง
พอใจของบริษทั ต่อตัววิศวกรจบใหม่ของประเทศไทยใน
แง่ทกั ษะภาษาอังกฤษทัง้ 4 ด้านนัน้ ไม่มคี วามแตกต่าง
กัน (สมมติฐานหลัก : H0) โดยเทคนิค ในการทดสอบ
สมมติฐานทีเ่ ลือกใช้ได้แก่ Mood-Median test ซึง่ ทาการ
ทดสอบทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 จากผลการทดสอบพบว่า
ค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.00 จึงทาการปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก ชีใ้ ห้เห็นว่าความพึงพอใจของบริษทั ทีม่ ตี ่อทักษะแต่
ละด้า นในการใช้ภาษาอัง กฤษของวิศ วกรจบใหม่ นัน้ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการในตัววิศวกร
ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ทักษะ
จานวน
ค่าเฉลีย่
มัธยฐาน ฐานนิยม
ข้อมูล
การฟงั
467
3.13
3
3
การพูด
472
3.06
3
3
การอ่าน
238
3.34
3
3
การเขียน
474
3.01
3
3

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของข้อมูลในตารางที่ 4 จะ
เห็น ได้ว่ า วิศ วกรของไทยนั น้ มีท ัก ษะการอ่ า นที่อ ยู่ ใ น
เกณฑ์ ดี ท่ี สุ ด (3.34) เมื่ อ เที ย บกั บ ทั ก ษะด้ า นอื่ น ๆ
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(ฟงั :3.13, พูด:3.06, เขียน: 3.01) ทัง้ นี้ในภาพรวมแล้ว
ความพึงพอใจของนายจ้างเกี่ยวกับความสามารถทัง้ 4
ด้านของวิศวกรจบใหม่กย็ งั อยู่เพียงแค่ในระดับปานกลาง
ที่มีค่ า มัธ ยฐานและฐานนิ ย มเท่ า กับ 3 เท่ า กัน หมด
นอกจากนี้ ยงั พบว่ า บริษัท ที่รบั วิศ วกรเข้ าท างานนัน้ มี
ระดับความพึงพอใจในตัววิศวกรไทยทางด้านทักษะย่อย
เท่าๆกันในทุกๆเรื่องในกลุ่มทักษะหลักเดียวกัน หรือถือ
ว่าไม่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญนันเอง
่
อย่างไรก็ตาม เป็ นที่
น่ า สัง เกตได้ ว่ า สถานประกอบการมี ค วามต้ อ งการ
ความสามารถด้า นการเขีย นสูง กว่ า การพูด แต่ ก ลับ มี
ความพึงพอใจกับระดับความสามารถด้านการเขียนต่ า
กว่า ผลทีไ่ ด้น้แี สดงให้เห็นว่าวิศวกรไทยมีทกั ษะด้านการ
เขียนค่อนข้างต่ากว่าความคาดหวัง
4.3 การเปรี ย บเที ย บระดับ ความต้ อ งการทัก ษะ
ภาษาอังกฤษกับระดับความพึงพอใจในตัววิ ศวกร
ผู้วิจยั ได้ทาการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบว่าระดับ
ความต้ อ งการของสถานประกอบการที่จ ะให้วิศ วกรมี
ทัก ษะภาษาอัง กฤษในแต่ ล ะด้า นมีค่ า เท่ า กัน กับ ระดับ
ความพึงพอใจของบริษัท (สมมติฐานหลัก : H0) หรือไม่
หรือในอีกแง่หนึ่งก็คอื เป็ นการทดสอบว่าวิศวกรทีจ่ บจาก
มหาวิ ท ยาลัย ในประเทศไทยสามารถเติ ม เต็ ม ความ
คาดหวัง หรือ ความต้ อ งการของสถานประกอบการได้
หรือไม่นนั ่ เอง โดยทาการเปรียบเทียบข้อมูล 2 กลุ่มด้วย
เทคนิค Mann-Whitney test ผลการทดสอบแสดงใน
ตารางที่ 5
จากผลการทดสอบ Mann-Whitney test ของทักษะ
ภาษาอังกฤษแต่ละด้านพบว่าค่า p-value มีค่าเท่ากับ
0.00 (น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05) นัน่ คือระดับความ
ต้องการของสถานประกอบการกับระดับความพึงพอใจมี
ความแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญในทุกๆทักษะ ซึ่งจะ
พบว่าค่ามัธยฐานของความต้องการของบริษทั จะเท่ากับ
4 (มาก) ในขณะที่ค่ามัธยฐานของความพึงพอใจของ
นายจ้างมีค่าเท่ากับ 3 (ปานกลาง) เท่านัน้ ผลทีไ่ ด้แสดง
ให้เห็นว่า ระดับความสามารถด้านภาษาของวิศวกรยังต่ า
กว่าความคาดหวังจากสถานประกอบการ

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อ เปรียบเทียบระดับความ
ต้องการทักษะภาษาอังกฤษกับระดับความพึงพอใจในตัววิศวกร
ทักษะ
p-value
หัวข้อ
จานวน
ค่ามัธย
หลัก
ข้อมูล
ฐาน
การฟงั
0.000
ระดับความ
478
4
ต้องการ
ระดับความ
467
3
พึงพอใจ
การพูด
0.000
ระดับความ
477
4
ต้องการ
ระดับความ
472
3
พึงพอใจ
การอ่าน
0.000
ระดับความ
242
4
ต้องการ
ระดับความ
238
3
พึงพอใจ
การเขียน
0.000
ระดับความ
484
4
ต้องการ
ระดับความ
474
3
พึงพอใจ

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ได้สอบถามความต้องการ และความพึง
พอใจทักษะด้านภาษาของวิศวกรในสถานประกอบการ
ต่ า งๆทัว่ ประเทศจ านวน 129 แห่ ง พบว่ า กิจ กรรมใน
องค์ก รที่จ าเป็ น ต้ อ งให้วิศ วกรใช้ภ าษาอัง กฤษในการ
ดาเนินงานมากทีส่ ดุ คือ การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อ
ผ่านอีเมลล์หรือจดหมาย ผลจากการตอบแบบสอบถาม
พบว่า ทักษะทีส่ ถานประกอบการต้องการเรียงลาดับจาก
มากไปน้อยได้แก่ อ่าน ฟงั เขียน พูด ตามลาดับ ความ
พึงพอใจของนายจ้างเกี่ยวกับความสามารถทัง้ 4 ด้าน
ของวิศ วกรจบใหม่ ก็ย ัง อยู่ เ พีย งแค่ ใ นระดับ ปานกลาง
เท่านัน้ และสถานประกอบการต้องการให้วศิ วกรสามารถ
ใช้ศพั ท์เทคนิคสื่อสารได้อย่างเหมาะสม มากกว่าการใช้
ภาษาได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
หลัง การเปิ ด ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น (Asian
Economic Community: AEC) วิชาชีพวิศวกรถือเป็ น
หนึ่งใน 7 วิชาชีพที่จะเปิ ดเสรีให้เกิดการเคลื่อนย้า ย
แรงงาน อย่ า งไรก็ต ามจากการศึก ษานี้ จ ะเห็น ได้ ว่ า
วิศวกรไทยยังมีระดับทักษะภาษาอังกฤษทุกด้านต่ ากว่า
ความคาดหวังของสถานประกอบการ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ปญั หาสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับวิศวกรชาติ
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อื่น จึงจาเป็ นต้องได้รบั การแก้ไขอย่างเร่งด่วน
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย นี้ ไ ด้ ร ั บ การสนั บ สนุ น จาก ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา ภายใต้โครงการส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
เพื่อ นบ้ า นเพื่อ ส่ ง เสริม และพัฒ นาการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสาหรับการทางานในประชาคม
อาเซียน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้มุ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมสาหรับวิเคราะห์โครงการลงทุนในธุรกิจการผลิต เนื่องจากในปจั จุบนั การ
วิเคราะห์โครงการลงทุนเป็ นสิง่ ทีค่ วรพิจารณาก่อนทีจ่ ะตัดสินใจลงทุนในโครงการนัน้ นอกจากนี้การวิเคราะห์โครงการ
ลงทุนยังช่วยในการพิจารณาอย่างรอบครอบถึงอัตราผลตอบแทน และความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ จากโครงการลงทุนต่างๆ
ผูว้ จิ ยั เริม่ เขียนโปรแกรมโดยการศึกษาภาพรวมของการวิเคราะห์โครงการลงทุนแล้วจึงปรับเปลีย่ นขัน้ ตอนการคานวณ
ให้ง่ายขึน้ ในการออกแบบโปรแกรมจะคานึงถึงหน้าทีก่ ารใช้งานและความสะดวกของผูใ้ ช้โปรแกรมเป็ นสาคัญ ผูใ้ ช้ต้อง
กรอกข้อมูลผ่าน VB หลังจากนัน้ ข้อมูลทัง้ หมดจะถูกคานวณโดยใช้ Microsoft Excel แล้วโหลดข้อมูลกลับไปแสดงผล
ในหน้าโปรแกรม VB ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยการนาข้อมูลของโครงการทีไ่ ด้วเิ คราะห์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของการคานวณ ผลปรากฏว่า ผลลัพธ์ระหว่างข้อมูลเดิมและโปรแกรมต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากกระบวนการคานวณ
ของโปรแกรมมีความละเอียดกว่า แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลของโครงการและผลลัพธ์จากโปรแกรมนัน้ มีแนวโน้มเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงสามารถนาผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากโปรแกรมไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ข้อสรุปของงานวิจยั นี้ คือ
โปรแกรมวิเคราะห์โครงการลงทุนนี้ ใช้งานง่ายกว่าและนาไปใช้กบั โครงการจริงได้ หากมีผนู้ าโปรแกรมไปใช้งาน ผูใ้ ช้
โปรแกรมจะได้ผลการวิเคราะห์โครงการลงทุนทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยา ที่สามารถนาผลลัพธ์ไปเป็ นข้อมูลทีช่ ่วย
ตัดสินใจในการลงทุนได้
คาสาคัญ การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์โครงการลงทุน การเงิน
Abstract
This research focused on a program development for an investment project analysis about
manufacturing business. Since, nowadays, an investment project analysis should be considered
before deciding to do an investment in any project; furthermore, an investment project analysis
helped investors to consider a rate of return and a risk that might be occurred in an investment
project. The researchers started developing program by studying the overview of an investment
project analysis. After that, we modified a calculating procedure to be easier. To design a program,
the researchers significantly considered about a usage and a convenience of the users. The users have
to input a data in Graphic use interface of VB. After that, all data would be calculated by Microsoft
Excel, and load import data to show results in GUI of VB again. We analyzed the data by taking the
analyzed project’s data to test with the program to check whether the calculation was correct or not.
The result of this procedure illustrated that there is a little difference of an outcome because the
calculation between an original data and the result from the program were different. Moreover,
there are some constraints of this program that also affect to the result of the program. However, the
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project’s data and the result of the program inclined to the same direction; therefore, it was useful to
help the investors to make a decision about an investment. In summary, it is easier for calculate all
data by this program than by Microsoft Excel; furthermore, the users will get a correct, speedy and
accurate result which can be useful for an investment as well.

Keywords: Project feasibility study, Project investment analysis, Finance
1. บทนา
ในปจั จุบนั ต้นทุนทางโลจิสติกส์มบี ทบาทสาคัญต่อ
ภาคองค์กรและอุตสาหกรรมเป็ นอย่างมาก ท่ามกลาง
สภาพการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ กาไรของบริษทั จึงถือว่าเป็ นสิง่
สาคัญทีเ่ ป็ นตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพของธุรกิจ ดังนัน้ ต้ นทุน
จากการด าเนิ น งานมีผ ลกระทบโดยตรงต่ อ ก าไรของ
บริษัท ทาให้การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการจึง
เป็ นสิง่ ทีค่ วรพิจารณาว่าโครงการทีก่ าลังจะลงทุนอยู่นนั ้ มี
ความคุ้มค่าหรือไม่ นับว่าเป็ นข้อมูลที่ดที ่จี ะช่วยในการ
พิจารณาอย่างรอบคอบถึงอัตราผลตอบแทน และความ
เสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ จากโครงการลงทุนต่างๆ
การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการจะพิจารณา
4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการตลาด ด้ า นเทคนิ ค ด้ า นการ
จัดการ และด้านการเงิน สาหรับการศึกษาความเป็ นไป
ได้ใ น 3 ด้านแรกจะต้องวิเคราะห์ข้อ มูลด้วยการระดม
สมอง และไม่ มี รู ป แบบของผลลั พ ธ์ ท่ี ต ายตั ว แต่
การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการด้านการเงินนัน้
จะต้องใช้หลักการคานวณเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล ที่ยุ่งยาก
และซับซ้อน
งานวิจยั ฉบับนี้ มีความประสงค์ท่ีจะนา โปรแกรม
Visual Basic.Net และ Microsoft Excel มามีส่วนช่วย
ช่ ว ยในการศึก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการด้ า น
การเงิ น ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข อง
โครงการด้า นการเงิน ท าได้ง่ า ยและสะดวกมากยิ่ง ขึ้น
โดยโปรแกรม จะนาเสนอการ สร้างหน้าจอ GUI ด้วย
VB จากนัน้ ส่งการคานวณมาใช้สูตรต่ างๆผ่าน MSExcel และ ส่งผ่านข้อมูลดังกล่าว กลับไปแสดงผลใน
GUI ของ VB เพื่อลดเวลาในการเขียนโปรแกรมและ
สามารถใช้งานใน ประเมินโครงการได้อย่างครบถ้วน
ในการพัฒนาโปรแกรมครัง้ นี้ โปรแกรมนี้มขี อ้ จากัด
ทัง้ หมด 12 ข้อ ได้แก่
1) ออกแบบมาสาหรับกิจการทีเ่ ป็ นธุรกิจการผลิต
2) ออกแบบมาสาหรับ วิเ คราะห์ก ารลงทุ น ในกิจ การ
ใหม่ ยังไม่มกี ารลงทุนใดๆในกิจการ

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

กาหนดระยะเวลาของโครงการอยู่ในช่วง 1-20 ปี
ไม่มกี ารจาหน่ายสินทรัพย์ลงทุนระหว่างโครงการ
ไม่มกี ารถอนทุนคืนหรือลงทุนเพิม่ ระหว่างโครงการ
พิจารณาต้นทุนและรายได้เต็มจานวน
ไม่คานึงถึงวัตถุดบิ คงคลัง
ไม่คานึงถึงภาษีมลู ค่าเพิม่ (VAT)
ของเสียทีเ่ กิดขึน้ นับเป็ นของเสียปกติ
จัดหาเงินทุนหมุนเวียนด้วยการกูย้ มื เท่านัน้
เงินทุนหมุนเวียนต้องชาระคืนภายในปี ทก่ี ูเ้ ท่านัน้
การชาระเงิน กู้ระยะยาว ก าหนดให้ชาระปี ละครัง้
และเท่ากันทุกปี จนกว่าจะครบอายุของโครงการ

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผศ.ดร.เจริ ญวิ ช ญ์ สมพงษ์ ธรรม ได้กล่ าวถึง
การศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ข องโครงการ ( Project
Feasibility Study) ว่า คือ การศึก ษาภาพรวมของ
โครงการทัง้ มหาภาคและจุลภาค แล้วจึงจัดทาเอกสารที่
ประกอบด้วยข้อมูลต่ างๆ เพื่อ แสดงถึงความเหมาะสม
ของโครงการ โดยมีอ ัต ราผลตอบแทนที่คุ้ม ค่ า ต่ อ การ
ลงทุนในระดับทีพ่ งึ พอใจ การวิเคราะห์ประกอบไปด้วย 4
ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ
และด้านการเงิน [1]
สุมาลี จิ วะมิ ตร ได้กล่าวถึง ด้านการเงินว่า คือการ
นาเอาผลการวิเคราะห์ทางด้านการตลาด ด้านเทคนิคและ
ด้านการจัดการ มาจัดทางบประมาณเงินลงทุน เพื่อแสดง
ให้เห็น ถึงต้นทุ นของเงินลงทุน ระยะเวลาคืนทุน อัตรา
ผลตอบแทน มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ และอัตราส่วนระหว่าง
ผลประโยชน์ ต่ อ เงิ น ลงทุ น ข้ อ มู ล ทัง้ หมดจะบ่ ง ชี้ ว่ า
โครงการที่กาลังลงทุนอยู่นัน้ มีความคุ้มค่าแก่การลงทุน
หรือไม่ [2,7]
อนุรกั ษ์ ทองสุโขวงศ์ ได้กล่าวถึง เครื่องมือในการ
วิเ คราะห์ แ ละประเมิน โครงการ ว่ า มี 4 วิธี ได้แ ก่ วิธี
ระยะเวลาคืนทุนที่คานึงถึงงวดเวลา (The Discounted
Payback Period Method : DPP) เป็ นการพิจารณา
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โครงการลงทุนจากมูลค่าเงินลงทุนทีเ่ สียไปกับระยะเวลา
ทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากการลงทุนคืน วิธผี ลตอบแทนจาก
การลงทุน (The Internal Rate of Return Method : IRR)
เป็ นการคานวณหาอัตราผลตอบแทนที่จ ะได้รบั จากการ
ลงทุ น ในโครงการ วิธีมูล ค่ า ป จั จุ บ ัน สุท ธิ (The Net
Present Value Method : NPV) จะคานวณหาผลต่าง
ระหว่างมูลค่าปจั จุบนั ของผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั ใน
อนาคตตามอัตราผลตอบแทนขัน้ ต่าทีต่ อ้ งการ หรือต้นทุน
เงินทุนกับต้นทุนเงินทุนเริม่ แรกและวิธอี ตั ราส่วนระหว่ าง
ผลประโยชน์ ต่อเงินลงทุน (The Benefit-Cost Ratio
Method : B/C Ratio) เป็ นอัตราส่วนระหว่างมูลค่า
ปจั จุบนั ของกระแสเงินสดเข้าสุทธิกบั กระแสเงินสดจ่าย
ลงทุนครัง้ แรกหลังภาษี [3,7]
บัญชา ปะสี ละเตสัง ได้กล่าวถึง Visual Basic
หรือ VB ไว้ว่าเป็ นโปรแกรมภาษาทีส่ มบูรณ์แ บบทีส่ ุดตัว
หนึ่ ง เพราะประกอบด้ว ยเครื่อ งมือ ที่ช่ ว ยให้เ ราพัฒ นา
แอปพลิเคชันที
่ ห่ ลากหลาย สบายต่อการใช้งานและเป็ น
ทีน่ ิยมสาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการพัฒนาโปรแกรม [4]
ธนะกิ ตติ บารุงเชาว์เกษม ได้ศกึ ษาความเป็ นไป
ได้ในการลงทุนของการเป็ นศูนย์จาหน่ ายและให้บริการ
ั๊
ปมสามสู
บ ผลจากการศึกษาด้านการเงินพบว่า มีต้นทุน
ของเงินทุน (WACC) เท่ากับ 10.64% สาหรับ NPV ณ
WACC มีค่าเท่ากับ 14,196,217 บาท มี IRR เท่ากับ
23.45% ซึง่ สูงกว่า WACC และระยะเวลาคืนทุนประมาณ
4.48 ปี น้อยกว่าอายุโครงการทีก่ าหนดไว้ 10 ปี จึงสรุป
ได้ว่าโครงการนี้สมควรลงทุน [5]
ดารุณี บุญสิ นไทย ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการพัฒ นาคุ ณ ภาพการผลิต น้ า ประปา อายุ ข อง
โครงการมีอายุ 20 ปี ผลจากการวิเคราะห์โครงการนี้
พบว่า NPV มีค่าเท่ากับ -9,570,867 บาท B/C Ratio มี
ค่าเท่ากับ 0.76 IRR มีค่าเท่ากับ -7.12% จากข้อมูล
ทัง้ หมดจึงสรุปได้ว่าโครงการนี้ไม่ควรลงทุนเนื่องจากการ
ลงทุนไม่คมุ้ ค่า [6]
3. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
3.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้
จากการคัดเลือกงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีเ่ ป็ นโครงการลงทุน
ในธุ ร กิ จ การผลิต และมีค วามครบถ้ ว นในแง่ ข องการ
วิเคราะห์โครงการลงทุนเพื่อนามาเป็ นหลักพืน้ ฐานในการ

ออกแบบโปรแกรม
2) ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่
ได้จ ากการค้น คว้า งานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ ง ที่มีข้อ มู ล การ
วิเคราะห์โครงการที่นอกจากข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เป็ นข้อมูล
สนับสนุ น และออกแบบโปรแกรมให้มหี น้าที่การทางาน
เพิม่ เติมตามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ออกแบบ
3.2 ศึกษาภาพรวมของการวิ เคราะห์โครงการ
จากการศึกษาภาพรวมของการวิเคราะห์โครงการ
สามารถสรุปได้เป็ นหัวข้อ ดังนี้
1) กาหนดเงินลงทุนทีต่ อ้ งการ
2) ประมาณผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการลงทุน
3) ประมาณการความเสีย่ งของกระแสเงินสด
4) กาหนดอัตราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการ
ั บนั ของกระแสเงินสด
5) คานวณหามูลค่าปจจุ
6) เปรียบเทียบกระแสเงินสดกับเงินลงทุน
ทางผูว้ จิ ยั ได้ตดั ขัน้ ตอนที่ 3 ออกจากการวิจยั ครัง้ นี้
เนื่องจาก การประเมินความเสีย่ งของกระแสเงินสดจะต้อง
ใช้หลักการทางสถิติท่เี รียกว่า ความน่ าจะเป็ นที่จะเกิด
กระแสเงินสดทีค่ าดไว้ (Probability Distribution) [7] ซึง่
ผลลัพธ์ทอ่ี อกมาไม่มคี วามแตกต่างกันมากนัก ทางผูว้ จิ ยั
จึงตัดสินใจตัดการวิเคราะห์ในส่วนนี้ออกไป
3.3 การสร้ า งกระบวนการการค านวณและการ
แสดงผล
1) การสร้า งกระบวนการการค านวณข้อ มูลใน
Microsoft Excel ทางผู้วิจ ัย ได้อ อกแบบและสร้า ง
กระบวนการการการคานวณไว้ใน Microsoft Excel โดย
หน้าต่างการคานวณมีทงั ้ หมด 18 หน้า

รูปที่ 1 ตัวอย่างการคานวณใน Microsoft Excel

2) การสร้า งหน้ า ต่ า งเพื่อ แสดงข้อ มู ล ใน VB
หลัง จากที่ ผู้ วิ จ ัย สร้ า งกระบวนการการการค านวณ
เรียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบหน้าต่างเพื่อแสดงข้อมูล
ต่างๆ โดยการเชื่อมโยงไปยัง Microsoft Excel แล้วเรียก
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาแสดงผลในหน้าต่างของ VB เพื่อ
ความสวยงามและง่ายต่อการใช้งาน
เริ่ม

ผู้ใช้กรอกข้อมูล
ข้อมูลถูกส่งจากหน้า
ปรแกรมไปค้านวณใน
Microsoft Excel
ผลการค้านวณถูกส่งมาแสดง
ผลที่หน้า ปรแกรม

จบการท้างาน

รูปที่ 2 ผังกระบวนการการคานวณและการแสดงผลข้อมูล

3.4 ออกแบบการทางานของโปรแกรม
สาหรับการออกแบบการทางานของโปรแกรม ทาง
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดหน้าทีต่ ามความเหมาะสมจากการใช้งาน
โปรแกรมโดยทัวไป
่ เพื่อให้โปรแกรมมีความสามารถมาก
ขึน้ นอกเหนือจากการคานวณเพียงอย่างเดียว

รูปที่ 3 ฟงั ก์ช ั ่นการทางานเพิม่ เติมของโปรแกรม

3.5 ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรม
เพื่ อ ความสมบู ร ณ์ ใ นด้ า นองค์ ป ระกอบ และ
กระบวนการการการคานวณ ทางผู้วิจยั ได้วางแผนการ
ปรับปรุงโปรแกรมด้วยการนากรณีศึกษามาทดสอบกับ
โปรแกรม 2 กรณีศกึ ษา แต่อย่างไรก็ตามโครงการลงทุน
ดังกล่าวยังต้องอยู่ในข้อจากัดของโปรแกรมเช่นกัน
3.6 ทาวีดีโอแนะนาการใช้โปรแกรม
หลัง จากการทดสอบและปรับ ปรุ ง โปรแกรมเสร็จ
เป็ น ที่เ รีย บร้อ ยแล้ว ทางผู้วิจ ัย มีแ ผนการจัด ท าวีดีโ อ
แนะนาการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น โดยทางผู้วิจ ัยจะ
นาเสนอเป็ นวีดโี อให้ครบตามหน้าทีก่ ารใช้งาน
3.7 สรุปผลงานวิ จยั และการจัดทารายงาน

ทางผู้ วิ จ ั ย จะ เปรี ย บเที ย บผลการวิ เ คราะ ห์
กรณีศกึ ษาโดยใช้ขอ้ มูลระหว่าง กรณีศกึ ษาและข้อมูลที่
ถูกวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม ว่าได้ผลเป็ นอย่างไร มีความ
แตกต่างในด้านหน้าทีก่ ารใช้งานอย่างไร
หลังจากเสร็จสิน้ กระบวนการทัง้ หมดแล้ว ขัน้ ตอน
สุดท้ายทางผูว้ จิ ยั จะเก็บผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ หมดมา
สรุ ป และอภิป รายผล โดยอ้า งอิง กับ วัต ถุ ป ระสงค์ข อง
งานวิจยั ตามลาดับการทางานจริง
4. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
4.1 รายละเอียดเบือ้ งต้นของโปรแกรม
1) เป้าหมายการผลิต (Target) เป็ นส่วนที่ให้ผใู้ ช้
ประมาณการเป้าหมายการผลิต ในระยะเวลา 1 ปี เป็ น
การผลิตแบบเต็มความสามารถ และไม่มขี องเสีย
2) ทีใ่ ช้ไปและแหล่งทีม่ าของเงินลงทุน (Use and
Source of Fund) เป็ นส่วนทีใ่ ห้ผใู้ ช้กรอกรายละเอียดของ
สินทรัพย์ทล่ี งทุนในโครงการ
3) รายได้เบือ้ งต้น (Introductory Revenues) เป็ น
ส่ ว นที่ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ ป ระมาณการยอดขายจากการผลิ ต ใน
โครงการ ในทีน่ ้ีเป็ นการประมาณการในกรณีทม่ี กี ารผลิต
เต็มโครงการและไม่มขี องเสีย
4) ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น (Introductory Expenses)
เป็ น ส่ว นที่ใ ห้ผู้ใ ช้ป ระมาณการค่ า ใช้จ่ า ยเบื้อ งต้ น ของ
โครงการ ในทีน่ ้ีเป็ นการประมาณการในกรณีทม่ี กี ารผลิต
เต็มโครงการและไม่มขี องเสีย
5) จุดคุม้ ทุน (Break-even Point) เป็ นส่วนที่ให้
ผู้ใช้เลือกค่าใช้จ่ายของของโครงการตามที่ผู้ใช้ได้กรอก
รายละเอีย ดไปแล้ว ว่ า เป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยคงที่ห รือ แปรผัน
เพื่อทีจ่ ะคานวณจุดคุม้ ทุนในมิตขิ องปริมาณ และมูลค่า
6) ปริมาณสินค้า (Product Quantity) เป็ นส่วนที่
ให้ ผู้ ใ ช้ ก าหนดสัด ส่ ว นสิ น ค้ า ที่ เ ป็ นของดี ใ นแต่ ล ะปี
นับตัง้ แต่ ปีแรกจนถึงปี สุดท้าย และคานวณสัดส่วนของ
สินค้าทีเ่ ป็ นของดี สินค้าที่ขายไป สินค้าคงคลัง และของ
เสียตลอดอายุของโครงการ
7) รายได้ของโครงการ (Project Revenues) ใน
ส่วนนี้โปรแกรมจะคานวณรายได้ตลอดอายุของโครงการ
โดยค านึ ง ถึ ง สัด ส่ ว นที่ เ ป็ น ของดี ใ นแต่ ล ะปี ท่ี ผู้ ใ ช้ ไ ด้
กาหนดเอาไว้ในส่วนที่ 6
8) ค่าใช้จ่ายของโครงการ (Project Expenses) ใน
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ส่วนนี้โปรแกรมจะคานวณต้นทุนการผลิต ในแต่ละปี และ
นาข้อมูลจากส่วนที่ 6 มาคานวณต้นทุนขาย คานวณ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร นอกจากนี้ยงั คานวณค่า
เสือ่ มราคาในแต่ละปี และค่าเสือ่ มราคาสะสมอีกด้วย
9) เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ในส่วนนี้
โปรแกรมจะคานวณเงินทุนหมุนเวียนทีจ่ าเป็ นในแต่ละปี
โดยคานึงถึง ลูกหนี้การค้า สินค้าคงคลัง เจ้าหนี้การค้า
และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และยังคานวณจานวนเงินที่ต้อง
จ่ายคืนพร้อมดอกเบีย้ ทีผ่ ใู้ ช้กาหนดไว้ในส่วนแรก
10) เงินทุนจดทะเบียน (Capital Investment) ใน
ส่ ว นนี้ โ ปรแกรมจะค านวณเงิ น ป นั ผลจ่ า ยต่ อ ปี โดย
คานึงถึงอัตราการจ่ายเงินปนั ผล อัตราขยายตัวของผล
กาไร ราคาหุน้ ทีผ่ ใู้ ช้กาหนดไว้ในส่วนแรก
11) เงินกู้ระยะยาว (Long-Term Loans) ในส่วนนี้
โปรแกรมจะคานวณดอกเบี้ยจ่ายและเงินต้นคงเหลือใน
แต่ละปี ตามทีผ่ ใู้ ช้กาหนดไว้ในส่วนแรก
12) งบกาไร-ขาดทุน (Statement of Income) ใน
ส่วนนี้เป็ นการนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดจัดทาเป็ นงบ
กาไร-ขาดทุน ตลอดระยะเวลาโครงการ
13) งบก าไรสะสม (Statement of Retained
Earnings) ในส่วนนี้เป็ นการนากาไรสุทธิจากงบกาไร
ขาดทุนมาหักเงินปนั ผลจ่ายเป็ นกาไรสะสมของผูถ้ อื หุน้
14) งบดุล (Balance Sheet) ในส่วนนี้เป็ นการนา
ข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ มาจับทาเป็ น
งบดุล
15) งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)
ในส่วนนี้เป็ นการนารายการเปลี่ยนแปลงในบัญชีงบดุล
ระหว่ า งปี ม าจัด ท าเป็ น งบกระแสเงิน สด โดยผลลัพ ธ์
สุดท้ายจะแสดงผลเป็ นเงินสดปลายงวด
16) การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน (Financial
Ratio Analysis) ในส่วนนี้เป็ นการนาข้อมูลจากงบการเงิน
มาวิเคราะห์หาอัตราส่วนที่บ่งบอกถึงความสามารถและ
ประสิทธิภาพทางการเงินของโครงการนี้
17) การวิเคราะห์และประเมิน โครงการ (Analysis
and Evaluation of Project) ในส่วนนี้เป็ นการวิเคราะห์
ขัน้ สุ ด ท้า ยเพื่อ สรุ ป ว่ า โครงการลงทุ น นี้ ส มควรลงทุ น
หรือ ไม่ โดยน าข้อ มูลจากงบกระแสเงิน สดมาปรับ เป็ น
มู ล ค่ า ป จั จุ บ ัน ด้ ว ยอัต ราผลตอบแทนขัน้ ต่ า ที่ต้ อ งการ
(MARR) ทีโ่ ปรแกรมได้คานวณจากข้อมูลต่างๆของผูใ้ ช้

และประเมิน ด้วยเครื่องมือทัง้ 4 เป็ นอัน เสร็จสิ้น การ
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ
4.2 การเปรียบเที ยบระหว่างกรณี ศึกษาและผลลัพธ์
จากโปรแกรม
ทางผู้วิจ ัย ได้เ ลือ กสาระส าคัญ ของการวิเ คราะห์
โครงการลงทุน ได้แก่ MARR, DPP, IRR, NPV และ
B/C Ratio มาเปรียบเทียบกันระหว่างผลลัพธ์จาก
โปรแกรมและข้อมูลของกรณีศกึ ษา มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบสาระสาคัญ ระหว่างกรณีศกึ ษา
และโปรแกรม
กรณีศกึ ษา
โปรแกรม
MARR (%)
15.00
18.42
DPP (ปี)
2.93
3.29
IRR (%)
41.00
27.50
NPV (บาท)
29,982,990.00
34,838,923.89
B/C Ratio (เท่า)
2.59
3.01

จะเห็ น ว่ า ผลลั พ ธ์ ข องโปรแกรมไม่ เ ท่ า กั น ทุ ก
ประการ แต่ มีแ นวโน้ ม ที่ผ ลลัพ ธ์จ ะเป็ น ไปในแนวทาง
เดียวกันซึ่งมีผลมากจากกระบวนการคานวณของแต่ละ
โปรแกรมไม่ เ หมือ นกัน อัน เนื่ อ งมาจากข้อ จ ากัด ของ
โปรแกรมที่ ท างผู้ วิ จ ัย ก าหนดขึ้น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
โปรแกรมจะใช้หลักการพื้นฐานการคานวณเดียวกัน นัน่
คือ ใช้หลักการทางการเงิน เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม บัญชี
และอื่น ๆที่เ กี่ย วข้อ งกับ การวิเ คราะห์ โ ครงการลงทุ น
ดังนัน้ จึงสามารถใช้ผลลัพธ์จากโปรแกรมมาประกอบการ
ตัดสินใจได้
4.3 ข้อได้เปรียบของโปรแกรม
โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่ออานวยความสะดวก
ให้กบั ผู้ใช้งานที่ต้องการวิเคราะห์โครงการลงทุน โดยมี
หน้าทีก่ ารใช้งานทีเ่ ป็ นจุดเด่น ดังนี้
1) สามารถล้างข้อมูลใหม่ทงั ้ หมดได้โดยไม่ต้องลบ
ทีละข้อมูล โดยการกดปุม่ New
2) สามารถเรียกเอกสารรายงานทีถ่ ูกบันทึกไว้แล้ว
โดยการกดปุม่ Open
3) สามารถบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์โครงการเป็ น
เอกสารรายงานได้ โดยการกดปุม่ Export
4) มีก ารแสดงผลในรู ป ของสกุ ล อื่น ๆ และมีก าร
ปรับปรุงข้อมูลอัตราแลกเปลีย่ นได้ตลอดเวลาทีใ่ ช้งานเมื่อ
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เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยการกดปุม่ Update
5) สามารถเปลีย่ นภาษาได้ โดยการกดเลือกภาษา
ทีต่ อ้ งการ (Thai, English)
6) มีการสอนการใช้งานด้วยวีดโี อแนะนาการสอน
โดยการกดปุม่ Introduce
7) มีระบบการป้องกันการกดปุม่ ออกจากโปรแกรม
ถึง 2 ขัน้ ตอน เพื่อป้องกันผูใ้ ช้กดปุ่มพลาดแล้วออกจาก
โปรแกรมโดยยังไม่ได้บนั ทึก
8) มีร ะบบตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการป้ อน
ข้อมูล
9) มีความรวดเร็วในการคานวณ
10)ง่ายต่อการใช้งาน
11)การค านวณมี ค วามแม่ น ย า ถู ก ต้ อ ง ตาม
หลักการพืน้ ฐานของการวิเคราะห์โครงการ
5. อภิ ปรายผล
ผูด้ าเนินงานวิจยั เปรียบเทียบการทางานของมนุ ษย์
ระหว่างการใช้โปรแกรมและประสบการณ์ สามารถสรุป
ได้ว่าการวิเคราะห์โครงการลงทุนเริม่ เขียนกระบวนการ
การคานวณใหม่ จะมีความยุ่งยากต่อการวิเคราะห์มาก
เนื่ อ งจากการวิเ คราะห์มีค วามละเอีย ดของเนื้ อ หาและ
ข้อมูลจานวนมาก และใช้เวลานาน ในทางกลับกันการเริม่
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมทีท่ างผูด้ าเนินงานวิจยั ได้จดั ทา
ขึน้ นัน้ มีแบบแผนทีช่ ดั เจน ทาให้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
นอกจากนี้ย ังสามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสิน ใจใน
การลงทุนได้จริง เนื่องจากผลลัพธ์จากโปรแกรมเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกับข้อมูลกรณีศกึ ษา
กิ ตติ กรรมประกาศ
ง า น วิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ค ณ ะ
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่ให้
ความร่วมมือในการงานวิจยั นี้ดว้ ยดีตลอดมา
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