
บทความวจิยั                                                                                         
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มทร.พระนคร คร้ังท่ี 4   
Proceedings of the 4th RMUTP Conference on Engineering and Technology  
 

31 พฤษภาคม 2562   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

การออกแบบและตดิต้ังระบบเซนเซอร์เพ่ือตรวจจบัความยาวถุงฟิล์มหด 
กรณีศึกษา บริษทั อยุธยากล๊าส อนิดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

Sensor System Design and Installation to Check the Length of Shrink Film 
A case study of Ayutthaya Glass Industry Co., Ltd 

 
ปิยะวัฒน์ ขนานเภา1 วัชระ ปงลงักา2 วณพฤกษ์  เด่ือไธสง3 และชลากร อุดมรักษาสกลุ 

1สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงส์สวา่ง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร E-mail: benzaa20351@hotmail.com 

2สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงส์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร E-mail: gunza63666@gmail.com 
3สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงส์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร E-mail: manaeiei_222@hotmail.com 
 
 

บทคดัย่อ 
ปริญญานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการออกแบบและติดตั้ง

ระบบเซนเซอร์เพ่ือตรวจจบัความยาวถุงฟิลม์หด สาํหรับบริษทั 
อยุธยากลา๊ส จาํกดั เน่ืองจากบริษทัดงักล่าว มีการผลิตขวดแกว้ของผลิต
ภณัฑไวตามิลคเ์ป็นสินคา้หลกัท่ีผลิตเพ่ือขายให้กบัลูกคา้ แต่พบปัญหา
จากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาถุงฟิลม์หดท่ีเกินมาตรฐานของ
ผลิตภณัฑไ์วตามิลค ์จากปัญหาขา้งตน้ท่ีกล่าวมาผูจ้ดัทาํจึงไดจ้ดัทาํ
โครงงาน การออกแบบและติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจจบัความยาวถุง
ฟิลม์หด เพ่ือแกปั้ญหาจากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนการการ
ตรวจสอบความยาวถุงฟิลม์หดจากการใชพ้นกังาน และแกไ้ขปัญหาถุง
ฟิลม์หดท่ีเกินมาตรฐาน จากผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบระหวา่ง
พนกังานกบัระบบเซนเซอร์เพ่ือตรวจจบัความยาวถุงฟิลม์จากการติดตั้ง
ระบบเซนเซอร์เพ่ือตรวจสอบความยาวถุงฟิลม์หดตรวจสอบพบของเสีย
เฉลี่ยจาํนวนร้อยละ 6.96 และการใชพ้นกังานพบของเสียร้อยละ 3.69 การ
ตรวจสอบดว้ยเซนเซอร์สามารถตรวจสอบของเสียไดถู้กตอ้งและแม่นยาํ
กว่าการตรวจสอบดว้ยพนกังาน หลงัจากการแกไ้ขสามารถลดของเสีย
เหลือร้อยละ 0.30 เม่ือการตรวจสอบท่ีถูกตอ้งและแม่นยาํของเสียไม่
สามารถหลุดไปถึงลูกคา้ได ้และลดปัญหาร้องเรียนจากลูกคา้ได ้เพ่ิม
ความน่าเช่ือถือใหก้บับริษทั จากการแกปั้ญหาการลดขนาดถุงฟิลม์หดใน 
1 เดือนเดิมจะใชถุ้งฟิลม์หดสาํหรับผลิตภณัฑไ์วตามิลล ์10 มว้นคิดเป็น
เงิน 30,000บาท เม่ือลดขนาดลง 10 มว้น คิดเป็นเงิน จาํนวน 28,000 บาท 
โดยสามารถลดค่าใชจ่้ายใหก้บับริษทัในการซ้ือถุงฟิลม์หดปีละ 24,000 
บาท 

คาํสาํคญั: ถุงฟิลม์หด , ระบบเซนเซอร์ , ออกแบบและติดตั้ง 
                  

Abstract 
This project aimed to design and install a sensor system to 

check the length of shrink film for Ayutthaya Glass Industry Company 
Limited, as the company mainly makes glass bottles used in Vitamilk 
products for consumers but the company faced with the issue of shrink 
film which exceeds the standard. from such problem, the research 
authors developed a design and installation project of the sensor system 
to check the length of shrink film in order to resolve the error raised in a 
step of shrink film length inspection by staffs and to correct a problem 
of shrink film exceeding the standard. Inspection comparison between a 
human and sensor system built for checking the length of shrink film 
revealed that the staff found wastes of 3.69 percent, whereas the system 
found the wastes of 6.96 percent. That meant the sensor system could 
detect wastes more accurately than using staffs. After fixing the 
production process, the wastes were decreased to 0.30 percent. The 
accurate verification process ensured that wastes would not be released 
to the client, thereby reducing complains from the client and increasing 
credibility for the company. More specifically, each month the company 
would need 10 rolls of shrink film for Vitamilk products which costs 
30,000 Baht; however, after waste reduction, the cost reduced to 28,000 
Baht. Hence the company could save cost from purchasing shrink film 
by 24,000 Baht annually. 
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1. บทนํา 
ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการผลิตขวดแกว้เป็นท่ีนิยมกนัอย่าง

มาก ธุรกิจขวดแกว้ไดโ้ตข้ึนจากความหลายของรูปแบบขวดและความ
ตอ้งการของมนุษย ์เช่น ความหลากหลายของการบริโภคเคร่ืองด่ืมใหม่ ๆ  
และสินคา้ท่ีหนัมาใชข้วดแกว้หลากหลายมากข้ึน ทาํใหค้วามตอ้งการ
ขวดแกว้มากข้ึนและในส่วนของการบรรจุภณัฑท่ี์จะมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูซ้ื้อ โดยเฉพาะในตลาดอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมและอาหารมีคู่แข่ง
จาํนวนมาก และในทุกขั้นตอนของการผลิตสินคา้ท่ีออกไปตอ้งมีคุณภาพ
ตั้งแต่กระบวนการผลิต วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตขวดแกว้ไปจนถึงการ
บรรจุขวดแกว้เพ่ือส่งให้ลูกคา้ บริษทั อยุธยากลา๊ส อินดสัทรี จาํกดั เป็น
หน่ึงในบริษทักลุ่มบรรจุภณัฑแ์กว้ท่ีดาํเนินการผลิตบรรจุภณัฑแ์กว้ท่ี
ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภณัฑแ์ละเป็นผูผ้ลิตขวดรายใหญ่ท่ีสุดในเอเชียใน
ปัจจุบนัท่ีมีกาํลงัผลิตมากถึง 1,620 ตนัต่อวนั มีการส่งสินคา้ทั้งภายใน
และต่างประเทศ ปัจจุบนัทางบริษทัไดพ้บปัญหาเม่ือส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้
แลว้พบวา่ สินคา้ของทางบริษทัเป็นสาเหตุใหเ้คร่ืองจกัรของลูกคา้เกิด
ความขดัขอ้ง ทาํให้ตอ้งหยุดการทาํงานเคร่ืองจกัรของลูกคา้เป็นเวลานาน 
เวลาท่ีสูญเเสียตน้ทุนเป็นจาํนวนมาก สาเหตุน้ีคือความยาวของถุงฟิลม์
หดบริเวณใตพ้าเลทบรรจุขวดมีความยาวเกินมาตรฐาน ผูจ้ดัทาํจึงมี
แนวคิดในการออกแบบและติดตั้งระบบเซนเซอร์มาตรวจสอบความยาว
ถุงฟิลม์หดแทนพนกังาน เม่ือการตรวจสอบจากระบบเซนเซอร์ถูกตอ้ง
แลว้กจ็ะแกไ้ขปัญหาเพ่ือลดความยาวถุงฟิลม์หดของพาเลทใหไ้ด้
มาตรฐานตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพ่ือความพึงพอใจของลูกคา้และลดปัญหา
การร้องเรียนสียไปทาํให้ลูกคา้ 

 
2. งานวจิยัและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1  ความรู้เร่ืองระบบ Poka-Yoke 

ระบบ Poka-Yoke เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการลดของเสียให้
เท่ากับศูนย์ ระบบการตรวจสอบ  ควรถูกนํามาใ ช้ควบคู่ไปกับการใ ช้
ระบบ Poka-Yoke การตรวจสอบท่ีตน้เหตุ (Source Inspection) คือ การ
ตรวจสอบความผิดพลาดท่ีขั้นตอนการ ผลิตท่ีอาจจะเกิดข้ึน โ ดยทาํการ
หยุดกระบวนการผลิตและทําการแก้ไขปรับปรุงโ ดยอตัโ นมติัก่อนท่ี 
กระบวนการผลิตจะผลิตของเสียออกมาการใชเ้คร่ืองมือ Poka-Yoke และ 
Source Inspection จะทาํให้การผลิตสามารถกาํจดัหรือลดของเสียไดอ้ย่าง
เห็นผล 

                             
2.2 ความรู้เร่ืองระบบ Programmable Logic Controller 

เคร่ืองควบคุมเชิงตรรกะท่ีสามารถโ ปรแกรมได้พีแอลซี 
Programmable Logic Controller (มีตน้กาํเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา) 
เป็นเคร่ืองควบคุมอัตโ นมัติใ นโ รงงานอุตสาหกรรมท่ีสามารถจะ

โ ปรแกรมได้ถูกส ร้างและพัฒนาข้ึนมาเพ่ือทดแทนวงจรรีเลย์ อัน
เน่ืองมาจากความตอ้งการท่ีอยากจะไดเ้คร่ืองควบคุมท่ีมีราคาถูกสามารถ
ใช้งานไดอ้ย่างเอนกประสงค์ และสามารถเรียนรู้การใช้งานไดง่้าย ข้อ
แตกต่างระหวา่ง พีแอลซี กบั คอมพิวเตอร์  
 
2.3 ข้อมูลเกีย่วกบัเซ็นเซอร์และประเภทของเซ็นเซอร์ 

เซ็นเซอร์ (Sensor) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสําคญัอย่างย่ิงในงาน
อุตสาหกรรม โ ดยเฉพาะ ระบบการผลิตแบบอตัโนมติั ทาํหน้าท่ีเป็นตวั
ตรวจสอบ  ตรวจวัด ส่ิ งท่ี เกิดข้ึนใ นกระบวนการผลิต เช่น  กําหนด
ตาํแหน่ง คดัแยกช้ินงาน หรือตรวจนับจาํนวน เพ่ือให้ระบบการผลิตได้
ดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองและมีคุณภาพ 
2.4 สวติซ์ปุ่มกด (Push Button Switch) 

เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ซ่ึงทาํหนา้ท่ีตดัและต่อวงจรทางไฟฟ้า
และใ ช้ใ นการควบคุมการทํางานของมอเตอร์หรือการทํางานของ
เคร่ืองจกัรต่าง ๆ  เป็นเหมือนอุปกรณ์พ้ืนฐานใชไ้ดก้บัอุตสาหกรรมทัว่ไป   

              

                              
รูปท่ี 1-1 สวิตซ์ปุ่มกด 

 
2.5 รีเลย์ (Relay) 

เป็นอุปกรณ์ท่ีเปลี่ยนพลงังานไฟฟ้าให้เป็นพลงังานแม่เหล็ก
เพ่ือใชใ้นการดึงดูดหนา้สัมผสัของคอนแทคเปล่ียนสภาวะ โ ดยการป้อน
กระแสไฟฟ้าใหก้บัขดลวดเพ่ือทาํการเพ่ือปิดหรือเปิดหนา้สัมผสั 

 

          
รูปท่ี 2 รีเลย ์

2.6 รีดสวติซ์ (Reed switch) 
แม็กเนติกเซนเซอร์ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบหน้าสัมผสั ซ่ึงโ ดย

ปกติทั่วไปแลว้จะเป็นหน้าสัมผสัแบบปกติเปิด (Normally Open: NO) 
สวิตซ์น้ีจะทาํงานโ ดยอาศยัสนามแม่เหล็ก ซ่ึงอาจจะเห็นแม่เหล็กถาวร 
หรือแม่เหล็กไฟฟ้าก็ไ ด้ แผ่นหน้าสัมผัสจะทํามาจากสารท่ีมีผลต่อ
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สนามแม่เหล็ก (ferromagnetic) และติดตั้งอยู่ภายในกระเปาะแกว้เล็ก ๆ  
ท่ีมีการเติมก๊าซเฉ่ือย เพ่ือทาํใหก้ารตดัต่อการส่งกระแสไฟฟ้าไดเ้ร็วย่ิงข้ึน 

 

                    
 รูปท่ี 3 การทาํงานรีดสวิตซ์ 

 
2.7 กระบอกสูบ (Hydraulic Cylinder) 

กระบอกไฮดรอลิค คือ อุปกรณ์ท่ีใชส้ําหรับเปล่ียนกาํลงังาน
ความดันและความเร็วของนํ้ ามันไฮดรอลิกเป็นกําลังงานกลในแนว
เส้นตรง เพ่ือนําไปใช้ในการขบัเคล่ือนอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการดนั ยก ดึง 
หรือขับเคล่ือนช้ินงานกระบอกสูบจะแบ่งออกเป็น  3 ลักษณะคือ 
กระบอกสูบทางเดียว กระบอกสูบสองทาง กระบอกสูบสองทางแบบมี
กา้นสูบสองดา้น 

         
2.8 ทฤษฎกีารออกแบบ  

การออกแบบเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์มี
ขั้นตอนท่ีตอ้งทาํซ้ําจนกว่าจะไดส่ิ้งท่ีตอ้งการ เป็นกระบวนการท่ีตอ้งการ
ใ ห้มีการตกลง (ตัดสินใ จ) โ ดยมีกระบวนการใ นการออกแบบการ
ออกแบบเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์มีขั้นตอนท่ีตอ้ง
ทาํซ้ําจนกวา่จะไดส่ิ้งท่ีตอ้งการ เป็นกระบวนการท่ีตอ้งการให้มีการตกลง 
ตดัสินใจ 

 
2.9  ระบบลาํเลียงช้ินงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

ระบบลาํเลียงช้ินงานเป็นการลาํเลียงช้ินงานจากจุดหน่ึงไปยงั
อีกจุดหน่ึง หรือเป็นการเคลื่อนยา้ยช้ินงานจากสายการผลิตหน่ึงไปยงั
สายการผลิตโ ดยอาศยัอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือเป็นตวัขนยา้ยช้ินงานนั้น ๆ  
และมีตวับุคคลหรือพนกังานเป็นคนควบคุมการทาํการขนยา้ยช้ินงานนั้น
อีกที  เช่นการใ ช้เครนยกของ, โ ฟคลิฟขนยา้ยงาน หรือจะเป็นการใ ช้
สายพานในการลาํเลียงช้ินงาน ซ่ึงเป็นระบบลาํเลียงท่ีไม่จาํเป็นตอ้งมีคน
คอยควบคุมการทาํงานตลอดเวลา หรือเรียกวา่ระบบอตัโนมติั 

 
2.10 แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
 แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิด
ปัญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุน้เคยกบัแผนผงัสาเหตุและผล ใน
ช่ือของ "ผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram)" เน่ืองจากหน้าตาแผนภูมิมี

ลกัษณะคล้ายปลาท่ีเหลือแต่ก้าง หรือหลายๆ  คนอาจรู้ จักในช่ือของ
แผนผงัอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซ่ึงได้รับการพฒันาคร้ังแรกเม่ือปี 
ค.ศ. 1943 โ ดย ศาสตราจารยค์าโ อรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลยัโ ตเกียว 
มกัจะใช้หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพ่ือจะนําไปสู่การ
แยกแยะส าเห ตุต่าง ๆ  ซ่ึง  4M 1E น้ี มาจาก  Man Machine Material 
Method Environment  
 
2.11 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 โ กศล [14] ไดศึ้กษาสถานีทดลองสวนไร่แม่โ จ้ ไดป้ระดิษฐ์
เคร่ืองมือสาํหรับนบัเมลด็ยาสูบเพ่ือใชใ้นการทดลองความงอกเม่ือปี พ.ศ.
2501 เคร่ืองมือน้ีทํางานโ ดยใช้แรงดูดจากนํ้ าประปามีส่วนประกอบ
สําคญัอยู่ 3 ช้ิน คือ ท่อนํ้ าประปา กรวยดูดอากาศ และแผงจบัเมล็ดยาสูบ 
ผลการใชง้าน ปรากฏว่าไดผ้ลดี ทาํให้การนบัเมลด็ยาสูบเรียงบนกระดาษ
ซับไดร้วดเร็ว แน่นอนและเมลด็ยาสูบไม่บอบชํ้า 
 ชรินทร์, วิชยั และอนุกูล [11] ในสายการประกอบแบตเตอร่ี
ยงัตอ้งใชแ้รงงานพนักงานในการนับแผ่นธาตุแบตเตอร่ีท่ีมีจาํนวนมาก 
ก่อให้เกิดความผิดพลาดของจาํนวนแผ่นธาตุท่ีไ ม่ตรงกบัความเป็นจริง
เน่ืองจากอาการเม่ือยลา้ จึงไดมี้ความตอ้งการเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการนับ
จํานวนแผ่นธาตุท่ี มีความแม่นยาํและสะดวกมากข้ึน  จึงได้ทําการ
ออกแบบและสร้างเคร่ืองตน้แบบเคร่ืองนบัแผ่นธาตุในสายการประกอบ
แบตเตอร่ีข้ึนมา การออกแบบเคร่ืองนับแผ่นธาตุแบตเตอร่ีมีแนวคิดนํา
หลกัการทาํงานของระบบกลไกกลบัไวมาใชเ้พ่ือพาชุดลมดูดเคลื่อนท่ีเขา้
ไปดูดแผ่นธาตุท่ีลาํเลียงมาตามโ ซ่ลาํเลียง ลาํเลียงแผ่นธาตุนั้นไปต่อผ่าน
เซนเซอร์ท่ีติดไวก้บัแผ่นกั้นเพ่ือนับแสดงจาํนวนแผ่นธาตุท่ีหน้าจอ ใน
การทดสอบการนับจาํนวนแผ่นธาตุในเวลา 1 นาที ปรับความเร็วรอบ
ของมอเตอร์ดว้ยความถ่ีต่าง ๆ  ท่ี 30 จนถึง 70 รอบต่อนาที พบว่าความเร็ว
รอบของมอเตอร์ท่ีเหมาะสมและไม่ทาํให้เกิดความเสียหายในการนับ
แผ่นธาตุทั้ งแผ่นบวกและแผ่นลบเท่ากับ  65 รอบต่อวินาที แรงดันท่ี
เหมาะสมกบัชุดลมดูดเท่ากบั 0.55 นิวตนัต่อเมตร จาํนวนคร้ังของคนัชกั
ลมดูดเท่ากับ 108 คร้ังต่อนาที แผ่นธาตุบวกท่ีนับได้เท่ากับ  105 แผ่น 
ประสิทธิภาพเม่ือเทียบกบัจาํนวนคร้ังของคนัชกัดูดเท่ากบั 97 เปอร์เซ็นต์ 
และแผ่นธาตุลบท่ีนบัได ้106 แผ่น มีประสิทธิภาพเท่ากบั 98 เปอร์เซ็นต์ 
โดยราคาสร้างท่ีประเมินไวข้ั้นตน้ประมาณ 10,774 บาท 
 
3. วธีิการดาํเนินงาน 
 การดาํเนินงานจะมีอยู่ 2 ส่วน คือ การติดตั้งระบบเซนเซอร์
เพ่ือตรวจจบัความยาวถุงฟิลม์หด เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบความยาวของ
ถุงฟิล์มหดใตพ้าเลทและการลดจาํนวนของเสียท่ีตรวจจับได้ โ ดยการ
ดาํเนินงานจะตรวจจบัจาํนวนของเสียแลว้นาํจาํนวนของเสียไปแกปั้ญหา
ใหน้อ้ยท่ีสุด โดยมีวิธีการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 
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3.1 การติดตั้งระบบเซนเซอร์เพ่ือตรวจจบัความยาวถุงฟิลม์หด  
 ก่อนการติดตั้งระบบเซนเซอร์ไดมี้การออกแบบในส่วนต่าง 
เช่น การออกแบบตวัยึดเซนเซอร์ การออกแบบวงจรไฟฟ้า การออกแบบ
การทาํงานของระบบ การออกแบบการติดตั้งและการออกแบบโปรแกรม 
PLC Siemens 

                            
 
3.2 การแก้ปัญหาถุงฟิล์มหดใต้พาเลทยาวเกนิมาตรฐาน 
 ข้อ มูลของเสี ยท่ีตรวจสอบโ ดยระบบเซนเซอร์
ตรวจจบัความยาวถุงฟิล์มหดใตพ้าเลท ท่ีไดจ้ากตาราง ท่ี 3-5 
เป็นขอ้มูลท่ีตรวจพบของเสียจากผลิตภณัฑ์ไวตามิลค ์โ ดยใช้
ระบบเซนเซอร์เพ่ือตรวจจับความยาวถุงฟิล์มหดใ นการ
ตรวจสอบ การแกปั้ญหาจะนาํสาเหตุท่ีไดจ้ากแผนผงักา้งปลา
ไปคิดหาแนวทางในการแกปั้ญหา โ ดยทางผูจั้ดทาํไดป้รึกษา
เพ่ือหาแนวทางแกปั้ญหากบัหวัหนา้แผนกซ้อมบาํรุงเคร่ืองจกัร 
หัวหน้าแผนกบรรจุหีบหอ โ ดยไดท้าํการหาสาเหตุ วิเคราะห์
ปัญหา และหาแนวทางในการแกปั้ญหา โ ดยปัญหาท่ีเกิดจาก 
เคร่ืองจักร วสัดุ การบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร ไดน้าํมาพิจารณาว่า
สามารถแกไ้ขไดใ้นส่วนน้ีตอ้งใชค้วามชาํนาญในการซ้อม การ
ปรับตั้งเคร่ือง การควบคุมเคร่ือง จึงตอ้งอาศยัช่างซ้อมบาํรุง
ของแผนกบาํรุงรักษา ถึงจะจะสามารถแกปั้ญหาได้ และการ
แก้ไขปัญหาส่วนท่ีต้องใ ช้เวลานาน การแก้ไขเคร่ืองจักรจึง
สามารถปรับปรุงแกไ้ขไดแ้ค่วนัล่ะประมาณ 1 ชัว่โ มง ใชเ้วลา  
5 วนัในการปรับตั้งเคร่ืองการแกปั้ญหาต่าง ๆ  
 
 5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการดาํเนินงานพบขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ผลิตภณัฑ์ไวตา
มิลค์เก่ียวกับปัญหาถุงฟิล์มหดมีความยาวเกินมาตรฐานพบว่าการ
ตรวจสอบด้วยพนักงานมีการพบของเสียร้อยละ  3.69 แต่เม่ือมีการ
ตรวจสอบดว้ยระบบเซนเซอร์ พบว่าเจอของเสียร้อยละ 6.96 เป็นสาเหตุ
ท่ีทาํใหผู้จ้ดัทาํแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่าเกิดจาก 
เคร่ืองจกัร วิธีการดาํเนินงาน วสัดุ และดาํเนินการแกไ้ขปัญหาถุงฟิลม์หด
มีความยาวเกินมาตรฐานโดยการเพ่ิมน็อตยึดความแข็งแรงให้เซนเซอร์      

เสริมเหล็กท่ีแขนของเคร่ืองคลุมถุงฟิลม์ ลดความเร็วของการคลุมถุงจาก
ร้อยละ80 เหลือร้อยละ70 เปลี่ยนกริบเปอร์ เพ่ิมเวลาในการให้ความร้อน
และลดขนาดถุงฟิลม์หด พบว่าหลงัจากการแกปั้ญหาพบของเสียแค่ร้อย
ล่ะ 0.30 และการแกปั้ญหาทาํใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือถุงฟิลม์
หดได ้24,000 บาทต่อปี 
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          นิวเคลียร์เทคโนโลยี ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี  
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 
  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือนกัศึกษา  นายปิยะวฒัน์ ขนานเภา 
สาขาวิชา  วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
ประวติัส่วนตวั  เกิดวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2539 
21/1 หมู่ท่ี 4 ตาํบลแม่เจา้อยู่หวั อาํเภอเชียรใหญ่ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 80190  
โทรศพัท ์093-9763974 
อีเมล ์ benzaa203512539@gmail.com 
 
 ช่ือนกัศึกษา  นายวชัระ  ปงลงักา 
สาขาวิชา  วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
ประวติัส่วนตวั  เกิดวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2539 
บา้นเลขท่ี 107/12 หมู่บา้นพิมุกต์ ซอยสายไหม64/2 
ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 
10220โทรศพัท ์094-1253936 
อีเมล ์gunza63666@gmail.com 
 
ช่ือนกัศึกษา  นายวณพฤกษ ์ เด่ือไธสง 
สาขาวิชา  วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วนั-เดือน-ปี
เกิด วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2539 
121/222 หมู่ 5 ตาํบลสายไหม เขตสายไหม  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
10220 
โทรศพัท ์096-823-0392 
อีเมล ์manaeiei_222@hotmail.com 
 
 

  


