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บทคดัย่อ 
โครงการวิจัยน้ีได้ท  าการศึกษากระบวนการผลิตขึ้ น รูป

กระป๋องบรรจุอาหาร จากความผิดพลาดในกระบวนการผลิต ที่ท  าให้
กระป๋องไม่ไดคุ้ณภาพ ซ่ึงจากการตรวจสอบในช่วงสามเดือนพบว่า มี
ขอ้บกพร่อง 3 ลกัษณะ คือ รอยขดูขีด รอยแยกของแลคเกอร์ จุดด า ซ่ึงคิด
เป็น สัดส่วนของเสียจากผลิตภัณฑ์ทั้ งหมดที่ ท  าการผลิตจ านวน 
10,667,355 ช้ิน พบว่ามีผลิตภณัฑ์บกพร่องเป็นรอยขูดขีด 201,561 ช้ิน 
รอยแยกของแลคเกอร์ 435,900 ช้ิน จุดด า 129,894 ช้ิน ท าให้ไม่สามารถ
ส่งให้ลูกคา้ได ้แต่สามารถน ากระป๋องที่ไม่ไดคุ้ณภาพมาแก้ไข โดยการ
เคลือบแลคเกอร์ใหม่ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีวตัถุประสงคท์ี่จะสร้างอุปกรณ์จบั
ยึดกระป๋องเพื่อช่วยในการเคลือบแลคเกอร์ที่ผิวดา้นนอก ท าให้สามารถ
น ากระป๋องที่ผ่านการแก้ไขแล้วท าให้ มีมูลค่าเพิ่มขึ้ น  แทนที่จะน า
กระป๋องที่ไม่ไดคุ้ณภาพทั้งหมดไปท าการอดัเป็นกอ้นวสัดุ เพื่อน าไปแปร
รูปเป็นวตัถุดิบใหม่  
 
ค าส าคญั: กระบวนการผลิตกระป๋อง, กระป๋อง, แลคเกอร์ 

 

Abstract 
This research project studied the production process of food 

cans. The defect in the production process that makes the cans not 
quality. From the inspection of the last three months, there are 3 types 
of defects, which are scratches, lacquer blemish, black lacquers. They 
are accounted for 10,667,355 pieces of defective products from all 
products produced. It found that there were defective products as 
scratch marks 201,561 pieces, lacquer blemish 435,900 pieces, black 
spots 129,894 pieces. Therefore, the researcher aims to create a guiding 
equipment to help lacquer coating on the outer surface. It is possible to 
bring cans that have been modified to make more value instead of 
bringing all unused quality cans to be compressed into the material 
lump to be new raw materials. 

 
Keywords:  can production process, can, lacquer 

1. บทน า  
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตกระป๋องของโรงงานกรณีศึกษา

จ านวนของเสียที่ตรวจพบในเดือน พฤศจิกายน ถึงมกราคม 2561-2562 
โดยสามารถอธิบายไดว้่า 3 อนัดบัแรกของของเสียมีลกัษณะขอ้บกพร่อง 
คือ รอยขูดขีด รอยแตกของแลคเกอร์ที่เคลือบมา และจุดด า ซ่ึงคิดว่าเป็น
สัดส่วนของเสียจากผลิตภณัฑ์ทั้งหมดที่ท  าการผลิตจ านวน 10,667,355 
ช้ิน พบว่ามีผลิตภณัฑบ์กพร่องเป็นรอยขูดขีด 201,561 ช้ิน รอยแตกของ
แลคเกอร์ 435,900 ช้ิน และจุดด า 129,894 ช้ิน ซ่ึงเปีนการผลิตช้ินส่วน
กระป๋องที่ขึ้ นรูปด้วยกระบวนการป๊ัมขึ้ นรูปกระป๋องเป็นหลัก ซ่ึงใน
กระบวนการผลิตนั้ น เร่ิมจากการน าแผ่นโลหะส่งขึ้นเคร่ืองป๊ัมกระป๋อง
เพื่อท าการป๊ัมขึ้นรูปตามที่ตอ้งการ งานที่ไดจึ้งเสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงคุณภาพ
ของช้ินงานจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กบัตวัของแม่พิมพแ์ละการติดตั้งเคร่ือง
ป๊ัมกระป๋อง เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพ ระยะของเคร่ืองป๊ัมกระป๋อง 
ความเร็วรอบของเคร่ืองป๊ัมกระป๋อง ความดนัและระยะเวลาในขั้นตอน
การป๊ัมกระป๋องต่าง ๆ [1] 

เม่ือผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย ท าให้มูลค่าของผลิตภัณฑ์
ลดลงหรือคุณภาพไม่เป็นที่ตอ้งการของลูกคา้ แต่ถา้ท าการตบแต่งผิวที่
แตกของแลคเกอร์ดา้นนอกกระป๋องได ้ก็สามารถน ากระป๋องดังกล่าวไป
ใชง้านได ้แต่ดว้ยจ านวนของเสียมีปริมาณมาก จึงเป็นที่มาของการสร้าง
อุปกรณ์ช่วยในการทาแลคเกอร์เพื่อให้มีความรวดเร็วและไดป้ริมาณมาก 
 
2. ทฤษฎแีละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง 

ในส่วนน้ีจะไดก้ล่าวถึงกระบวนการผลิตกระป๋องและอุปกรณ์
ช่วยในการทาแลคเกอร์ แสดงหัวขอ้การศึกษาแบ่งออกดงัน้ี  

 2.1 กระบวนการผลิตกระป๋อง 
2.2 มอเตอร์ไฟฟ้า 
2.3 แลคเกอร์ 

 

2.1 กระบวนการผลติกระป๋อง [2] 
กระป๋อง คือบรรจุภณัฑช์นิดหน่ึง สร้างจากแผน่โลหะมว้นเขา้

หากันเป็นทรงกระบอก ปิดผนึกดว้ยแผ่นโลหะวงกลมทั้งสองดา้นโดย
ไม่ให้สัมผสัอากาศ ส่ิงที่ใชบ้รรจุภายในมกัเป็นอาหาร เพื่อวตัถุประสงค์
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หลกัของการถนอมอาหารให้สามารถเก็บไวไ้ดน้าน และจ าเป็นตอ้งใช้
การตัดหรือการฉีกฝากระป๋องให้เปิดออกด้วยที่เปิดกระป๋อง ปัจจุบัน
สามารถผลิตกระป๋องซ่ึงเปิดไดง้่ายดว้ยมือโดยไม่ตอ้งใชท้ี่เปิดแต่อย่างใด 

โลหะที่ใชท้  าบรรจุภณัฑ ์มี 3 ชนิด คือ 
1. เหลก็เคลือบดีบุก เป็นแผน่เหลก็ด า (black– plate) ที่มีความ

หนาระหว่าง 0.15–0.5 มิลลิเมตร น ามาเคลือบผิวหน้าด้านเดียวหรือทั้ ง
สองหน้าดว้ยดีบุก  

2. แผ่นเหล็กไม่เคลือบดีบุก ( tin free steel, TFS) เป็นแผ่น
เหล็กด า ที่น ามาเคลือบดว้ยสารอื่นแทนดีบุก เพื่อลดตน้ทุนการผลิต ใน
ปัจจุบนัมีการเคลือบอยู่ 3 แบบคือ 

     - เคลือบดว้ยสารผสมฟอสเฟตและโครเมต เป็นฟิลม์บางๆ 
ใช้ท  ากระป๋องบรรจุเบียร์ น ้ าผลไม้ที่มีรสเปร้ียว และท าถังโลหะชนิด
ต่างๆ 

    - เคลือบดว้ยอะลูมิเนียม มีความทนทานต่อการกัดกร่อน
เน่ืองจากความช้ืนไดด้ี แต่ไม่สามารถใชก้บัอาหารที่มีความเป็นกรดหรือ
ด่างสูง 

    - เคลือบด้วยโครเมียมและโครเมียมออกไซด์ เพื่อให้
สามารถป้องกันการกดักร่อนไดด้ี นิยมใชท้  ากระป๋องบรรจุอาหารทะเล 
นมขน้หวาน เป็นตน้ 

3. อะลูมิเนียม มกัใชใ้นรูปอะลูมิเนียมเปลว คุณสมบตัิเด่นคือ 
น ้ าหนักเบา ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง ทนต่อการซึมผ่านของอากาศ 
ก๊าซ แสง และกลิ่นรสไดด้ีเยี่ยม นิยมใชท้  ากระป๋อง 2 ช้ิน (2 piece can) 
ส าหรับบรรจุน ้ าอดัลมและเบียร์ กระป๋องฉีดพ่น (aerosol) ส าหรับบรรจุ
สเปรย์ฉีดผมหรือเคร่ืองส าอางต่างๆ และฝาชนิดที่มีห่วงเพื่อให้เปิดง่าย 
เช่น ฝากระป๋องน ้ าอดัลมหรือขวดน ้ าดื่ม ในรูปของอะลูมิเนียมเปลวมกัใช้
ควบกบัวสัดุอื่นซ่ึงให้ภาพลกัษณ์ที่ดีเน่ืองจากความเงางามของอะลูมิเนียม 

ส าหรับแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีหรือแผ่นเหล็กกัลวาไนซ์
(Galvanized Plate) ที่เรานิยมเรียกกันทัว่ไปว่า“แผน่สังกะสี” นั้ นจะไม่ใช้
ท  ากระป๋อง บรรจุอาหารอย่างเด็ดขาด เพราะมีโลหะหนัก พวกสังกะสี
และตะกัว่ ซ่ึงเป็นพิษต่อร่างกาย แต่ใชก้ระป๋องและถงับรรจุผลิตภณัฑ ์
ที่มิใช่อาหารไดด้ี เน่ืองจากมีราคาถูกกวา่แผน่เหลก็เคลือบดีบุก 
กระบวนการผลิตแบ่งเป็น 2 ประเภท 

1. กระป๋อง 3 ช้ิน ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ตวั
กระป๋อง ฝาบน และก้นกระป๋อง มีตะเข็บขา้งเกิดขึ้นแต่ก่อนน้ีการเข้า
ตะเขบ็ขา้งจะใชต้ะกั่วเป็นตวับดักรีเน่ืองจากว่าตะกัว่ที่ใชก่้อ อนัตรายแก่
ผูบ้ริโภค ปัจจุบนัจึงเขา้ตะเขบ็โดยเช่ือมดว้ยไฟฟ้าแทน แสดงดงัรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 กรรมวธีิการผลิตกระป๋องแบบ 3 ช้ิน  
 

2. กระป๋อ ง  2 ช้ิน  หมายถึ ง  ก ระป๋ อ งที่ ไ ร้ ต ะ เข็บ ข้าง 
ประกอบดว้ยตวักระป๋อง 1 ช้ิน ขึ้นรูปจากโลหะช้ินเดียวซ่ึง รวมฝาล่างไว้
ในตวั และฝาบนอีก 1 ช้ินที่จะถูกปิดโดยผูผ้ลิตอาหารกระป๋อง หลงัจากที่
บรรจุอาหารในกระป๋องแลว้ มี ความแขง็แรง ทนต่อความร้อนและความ
ดนัระหว่างการแปรรูปดว้ยความร้อนในหมอ้ฆ่าเช้ือ กระป๋อง 2 ช้ิน มี
ขอ้ดีหลายอย่าง ทั้ งในด้านต้นทุน ดา้นเทคนิคหรือด้านความสวยงาม 
เน่ืองจากกระป๋องแบบ 2 ช้ิน ไม่มีตะเขบ็ดา้นขา้ง เป็นช้ินเดียวกนัทั้งหมด 
ช่วยป้องกนัการร่ัวซึมไดด้ี นอกจากน้ีจากการที่ตวักระป๋องผลิตจาก แผ่น
โลหะเดียวกัน ท าให้ประหยดัวตัถุดิบที่ใชไ้ดถ้ึงร้อยละ 35 เม่ือเทียบกับ
การผลิตกระป๋อง 3 ช้ิน การขึ้นรูปกระป๋อง 2 ช้ินใชห้ลกัการไหล (flow) 
ของเน้ือเหลก็ แลว้ท าการจดัเรียงโครงสร้างของเน้ือโลหะแลว้ขึ้นรูปโดย
ไม่ท าให้เน้ือโลหะ ฉีกขาดก่อนที่จะไดรู้ปทรงที่ตอ้งการ กรรมวิธีการ
ผลิตกระป๋องแบบ 2 ช้ิน แสดงดงัรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2 กรรมวธีิการผลิตกระป๋องแบบ 2 ช้ิน  
 

2.2 มอเตอร์ไฟฟ้า 
การใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่าง ๆเก่ียวข้องกับการ

เคลื่อนไหว การเคลื่อนที่ เช่น พัดลม เคร่ืองซักผา้ เคร่ืองป่ันน ้ าผลไม ้
เคร่ืองจักรล้วนจะต้องมี มอเตอร์ (Motor) มอเตอร์ คือ เคร่ืองกลไฟฟ้า 
(Elector mechanical Energy) ที่ท  าหน้าที่เปลี่ยนพลงังานไฟฟ้า (Electric 
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Energy) ให้เป็นพลังงานกล (Mechanical Energy) ในรูปของการหมุน
เคลื่อนที่ มีประโยชน์ในการน าไปใชง้านไดอ้ย่างกวา้งขวาง ถูกน าไปร่วม
ใชง้านกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองมือไฟฟ้า และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าถึงประมาณ 
80 – 90 % ลกัษณะมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor)  

 
2.3 แลคเกอร์ [3] 

แล ค เกอ ร์  ห รื อ อิ น าเม ล  (enamel) เป็ น ข อ ง เห ล วที่ มี
ส่วนประกอบหลักคือ เรซินของโอลีโอเรซินัส (oleoresinous) หรือ
สารประกอบของไวนิล (vinyl) หรืออีพ็อกซี (epoxy) หรือฟินอลิก 
(phenolic) หรือ พอลิเอสเตอร์ (polyester) และตวัท าละลาย ใช้เคลือบ
โลหะที่ใชท้  ากระป๋องบรรจุอาหาร มีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนั (protective 
coating) การเปลี่ยนแปลงท าให้อาหารกระป๋องเส่ือมเสียดว้ยปฏิกิริยาทาง
เคมี ดงัต่อไปน้ีป้องกันการเปลี่ยนรสของอาหาร เน่ืองจากปฏิกิริยาทาง
เคมีที่อาจเกิดขึ้ นระหว่างโลหะที่ละลายออกมากับอาหารป้องกันการ
เปลี่ยนสีของอาหารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างโลหะกับ
อาหาร ที่อาจก่อให้เกิดการกัดกร่อนของกระป๋อง หรือการเกิดก๊าซ
ไฮโดรเจนภายในกระป๋องป้องกันการเปลี่ยนสีของผิวภายในกระป๋อง 
เช่น เกิดดีบุกซัลไฟด์ หรือเหล็กซัลไฟด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือบรรจุ
อาหารจ าพวกเน้ือสัตว ์ปลา สัตวน์ ้ า ผกั เช่น ขา้วโพดถั ่วเมลด็แห้ง บาง
ชนิ ดที่ป ระกอบด้วยโปรตีน  ที่ มีกรดแอมิโน ซ่ึงมีก ามะถัน เป็น
ส่วนประกอบมาตรฐานแลกเกอร์ส าหรับใชก้ับภาชนะบรรจุอาหารใน
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเร่ือง "แลกเกอร์ส าหรับใชก้ับภาชนะ
บรรจุอาหาร" (มอก.735) ได้จ  าแนกแลกเกอร์ที่ใช้กับกระป๋องบรรจุ
อาหารออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) ประเภทที่  1 แลกเกอร์ส าหรับเคลือบกระป๋องที่ผ่าน
กระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน (thermal processing) ซ่ึงแบ่งย่อย
ออกเป็นอีก 3 ชนิด คือ 

- ชนิดทนกรด ส าหรับกระป๋องบรรจุอาหารที่มีความเป็นกรด
สูง (acid canned food) 

- ชนิดทนก ามะถนั ส าหรับกระป๋องบรรจุอาหารที่มีปริมาณ
ก ามะถนัสูง 

- ชนิดทั่วไป ส าหรับกระป๋องบรรจุอาหารที่นอกเหนือจาก
ชนิดทนกรดและก ามะถนั 

 
3. วธิีการด าเนินงาน 

จากการศึกษาทฤษฎีและอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้ง คณะผูว้จิยัไดน้ า
ทฤษฎีต่างๆมาประยุกตใ์ชก้ับงาน ซ่ึงสามารถแบ่งขั้นตอนการด าเนินงาน 
ออกเป็นหัวขอ้ดงัน้ี 

3.1 เตรียมอุปกรณ์ที่ส่ังมาเพื่อท าการติดตั้ งส่วนต่างๆ ของ
อุปกรณ์จบัยึดกระป๋อง เช่น เตรียมฐาน เพื่อที่จะไปติดตั้ง 

 

 
 
รูปที่ 3 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะน ามาประกอบเป็นอุปกรณ์จบัยึดกระป๋อง 

 
3.2 ติดตั้งสายพานที่มอเตอร์และที่ฐานตวัขบัของอุปกรณ์จบั

ยึดกระป๋องและก็ติดตั้ งสายพานตวัตามเพื่อที่จะช่วยให้อุปกรณ์จบัยึด
กระป๋องหมุน 

 

 
 
รูปที่ 4 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะน ามาประกอบเป็นอุปกรณ์จบัยึดกระป๋อง 

 
3.3 ติดตั้งหัวซุปเปอร์ลีนเพื่อใชเ้ป็นที่ครอบปากกระป๋องตอน

ทาแลคเกอร์โดยการพนักาวสักหลาดไวข้อบปากซุปเปอร์ลีนเพื่อกนัการ
ถลอกของสีกระป๋องเพื่อไม่ให้มีรอยตอนเวลาทาแลคเกอร์และพร้อม
ติดตั้งการ์ดครอบคลุมตรงที่สายพานหมุนเพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 
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รูปที่ 5 อุปกรณ์จบัยึดกระป๋อง 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
จากการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน รวมไปถึงการน า

รูปแบบการทดลองมาด าเนินการทดลองที่สภาวะต่างๆ ตามที่ก าหนดไว ้
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1) ผลต่อการท างานต่อเคร่ืองทาแลคเกอร์ 
 2) ผลต่อความพึงพอใจ 
 จากการทดสอบอุปกรณ์จบัยึดกระป๋องพบวา่ อุปกรณ์ดงักล่าว

สามารถท างานไดจ้ริง ช่วยให้พนักงานท างานท าการเคลือบแลคเกอร์ได้
เร็วขึ้น และจากการส ารวจเพื่อสอบถามความพึงพอใจ ในการออกแบบ
อุปกรณ์จบัยึดกระป๋อง คณะผูว้จิยัไดท้  าการส ารวจผูเ้ก่ียวขอ้ง จ  านวน 10 
คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีการตั้ งค  าถามไว ้5 ด้าน และผลของการ
ประเมินอยาในเกณฑด์ี 

 

5. สรุปผล 
จากการศึกษาการผลิตและสภาพปัญหาของโรงงาน ขอ้มูลที่

เก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์สาเหตุ และการด าเนินงานสร้างอุปกรณ์ช่วยจบัยึด
กระป๋อง สามารถท างานไดต้ามวตัถุประสงค์ ช่วยเคลือบแลคเกอร์บนผิว
ภายนอกกระป๋องที่มีรอยขูด ขีด รอยแยกของแลคเกอร์ และจุดด า ท  าให้
ลดเวลาในการเคลือบแลคเกอร์และช่วยเพิ่มผลการผลิตกระป๋องที่เคลือบ
แลคเกอร์แลว้ให้มากขึ้น 
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ขอขอบคุณบริษทัที่ใชเ้ป็นกรณีศึกษาและพนักงานทุกท่านที่
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