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การลดสั ดส่ วนผลิตภัณฑ์ บกพร่ องในกระบวนการทาสี ผนังภายนอก
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บทคัดย่อ
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ถูกนํามาใช้ในงานก่อสร้างอาคารมากขึ นเพือลดระยะเวลาและควบคุ มคุ ณ ภาพงาน
ก่อสร้างให้เป็ นไปตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตามแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ทีถูกทาสีแ ล้ว มักพบการแตกร้าวบนชั นสี ซึ งเป็ น
ข้อบกพร่องทีไม่สามารถยอมรับได้ ดังนันงานวิจยั นีจึงมีจุดมุ่งหมายเพือลดผลิต ภัณ ฑ์บ กพร่ องประเภทสี แ ตกร้าวใน
กระบวนการทาสีบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ จากการศึกษาพบว่าปัจจัยทีส่งผลต่อการเกิดรอยแตกบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
ทาสี คือ ความชืนของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และความหนาของชันสี ที ทาบนแผ่น
ไฟเบอร์ซีเมนต์ เมือทําการหาสภาวะในการทาสีทีก่อให้เกิดรอยแตกตําทีสุดภายใต้เงือนไขทีเป็ นไปได้ในกระบวนการ
ผลิต พบว่ากระบวนทาสีตอ้ งถูกควบคุมให้มีความชืนของแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์ที 11.5%RH ความโค้งงอของแผ่นไฟ
เบอร์ซีเมนต์ที 0 มม. และความหนาของชั นสี จริ งที ทาบนแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์ที 3 มม. ด้ ว ยการใช้ สภาวะดั งกล่าว
ส่งผลให้สัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทสีแตกร้าวบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ลดลงจาก 4.84% เป็ น 1.17%
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Defect Reduction in Painting of Exterior Wall Panel on Fiber Cement Board
Buncha Buathuan Sujin Tongthavornsuwan and Viboon Tangwarodomnukun*

Abstract
Fiber cement board has been increasingly used in the building construction in order to reduce the
construction time and to control the building quality according to the required standard. However, the color
cracking of painted fiber cement board is usually found in the production, and it is totally unacceptable. Hence, this
research aims at decreasing the defective products due to the color cracking in the painting of fiber cement board.
According to the study, the humidity of fiber cement, bending of fiber cement panel and thickness of top coat were
the main factors affecting the color cracking on the painted fiber cement panel. By optimizing the painting process
under the manufacturing constraints, the color cracking can be minimized when the humidity of fiber cements was
11.5 %RH, the warp of fiber cement was 0 mm and the thickness of top coat was 3 mm. With the use of this
optimum condition, the proportion of defective products due to color cracking can be reduced from 4.84% to 1.17%.
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1. บทนํา

กรณีศึกษาทีทําการผลิตแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์สําหรับ ใช้
เป็ นผนังภายนอก พบว่ากระบวนการทาสี ผนังภายนอก
เริมตังแต่ การเตรี ยมแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์ การทาสี รอง
พืน (Primer) และการทาสี จริ ง (Top Coat) เพือให้ได้ สี
และลวดลายตามทีต้องการ [2] การทาสี ผนังภายนอกนี
นอกจากจะเพือให้เกิดความสวยงามแล้ว ยังมีผลในเรื อง
การประหยัดพลังงานของอาคารอีกด้ว ย [3, 4] อย่างไรก็
ตาม ในปัจจุบันพบว่าปัญหาด้ านการแตกร้าวของชั นสี
จริ ง ที ทํ า การทาบนแผ่ น ไฟเบอร์ ซี เมนต์มี สั ด ส่ ว น
ข้อบกพร่องเป็ นจํานวนมาก ส่ งผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพใน
การผลิตของบริ ษัท กรณี ศึกษามากที สุ ด งานวิ จัยนี จึงมี
จุด ประสงค์เ พือลดสัด ส่ ว นผลิต ภัณ ฑ์บ กพร่ องชนิ ด สี
แตกร้าวในกระบวนการทาสี บ นแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์
ด้ ว ยวิ ธี การทดลองทางสถิ ติ เ ชิ งแฟคทอเรี ยล ผล
การศึกษาทีได้จากงานวิจยั นี นอกจากจะช่ ว ยลดจํานวน
ผลิตภัณฑ์บกพร่องในการทาสีแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์แ ล้ว
ยังทําให้ท ราบถึงปั จจัยและสภาพแวดล้อมที ส่ งผลต่ อ
การแตกร้าว ซึงจะเป็ นประโยชน์ต่ อการออกแบบและ
ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน

การก่อสร้างอาคารในปัจจุบันมีการแข่ งขันที สู งมาก
ขึ น ทั งการแข่ ง ขัน ในด้ า นรู ปลัก ษณ์ ภ ายนอก การ
ประหยัดพลังงาน [1] การควบคุมเวลาในการก่อสร้างให้
แล้วเสร็จตามเป้ าหมายเพือให้สามารถส่งมอบงานได้ทัน
ตามกําหนด และการควบคุมคุณภาพของงานให้ได้ ต าม
มาตรฐาน ปัญหาเรืองการก่อสร้างที หน้างานส่ ว นใหญ่
มักเกียวข้องกับการควบคุมเวลาในการก่อสร้างให้เ สร็ จ
ตามเป้ าหมาย ปั ญหาเรื องชิ นงานที ไม่ ได้ คุ ณ ภาพอัน
เนื องมาจากการใช้ ว ัสดุ ที ไม่ ได้ ต ามมาตรฐาน อี กทั ง
ปัจจัยเรืองปัญหาแรงงานทีดําเนินงานไม่ตรงตามแผนที
กําหนดและจํานวนช่ างฝี มื อที มี ค วามรู้ค วามสามารถ
เฉพาะด้ า นมี จ ํา นวนไม่ เ พีย งพอ ทั งหมดนี ล้ว นเป็ น
สาเหตุทีทําให้การส่ งมอบงานล่าช้ าและไม่ได้ คุ ณ ภาพ
ส่งผลให้เกิดการแก้ไขซ่อมแซมงานอยูบ่ ่อยครัง
ในปัจจุบันนี อุตสาหกรรมการผลิต วัสดุ กอ่ สร้างได้
พยายามผลัก ดั น ให้ มี การผลิต และเตรี ย มชิ นงานจาก
โรงงานอุตสาหกรรมก่อนจะนําไปประกอบเป็ นอาคารที
หน้างานเพือเป็ นการลดเวลาการทํางานที หน้างานและ
ควบคุ มคุ ณ ภาพของชิ นงานรวมไปถึ งอาคารที กํา ลัง
ก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน การผลิตบ้ านแบบโมดู ล่าร์
(Modular) เป็ นนวัต กรรมใหม่ ในประเทศไทยที มีการ
สร้างบ้านด้วยโครงสร้างเหล็กและติ ด ตังชิ นส่ ว นต่ างๆ
ของบ้าน เช่น ผนังภายนอก ผนังภายใน หน้าต่ าง แผ่น
พื น แผ่น ฝ้ า ระบบไฟฟ้ า และระบบประปามาจาก
โรงงานอุต สาหกรรม ส่ ง ผลให้การทํา งานที หน้ างาน
สามารถควบคุมคุณภาพของงานโดยรวมได้
แผ่นผนังภายนอกหรื อ Exterior Wall ประเภททาสี
เป็ นส่ ว นประกอบหนึ งที สําคัญของการผลิต บ้ านโมดู
ล่า ร์ จ ากโรงงานอุ ต สาหกรรม จากข้อมู ล ของบริ ษัท

2. การผลิ ต แผ่ น ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ แ ละปั ญ หาที
เกิดขึน
2.1 กระบวนการผลิตแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์
การผลิ ต แผ่ น ไฟ เบอร์ ซี เมน ต์ เ ป็ นการขึ นรู ป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยมี ส่ วนผสมของวั ต ถุ ดิ บต่ า งๆ เช่ น
ปู นซี เ มนต์ป อร์ต แลนด์ เส้ นใยเซลลูโลส ทรายซิ ลิก า้
และนํา เป็ นต้ น กระบวนการผสมอาศั ย การกรอง
ส่ ว นผสมต่ างๆ ในถัง ส่ ว นผสมผ่า นการกดแช่ อยู่ใ น
ส่ ว นผสมและผลัก ดั น วัต ถุดิ บ มาติ ด กับ ตะแกรงลวด
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เพือให้ได้ชนความหนาของแผ่
ั
นไฟเบอร์ซีเมนต์ต าม
ต้องการ กระบวนการขึ นรู ป จะอาศัยการม้ว นลูกกลิ ง
หรื อใช้ อุป กรณ์ ม้ว นทําความหนา หากต้อ งการความ
หนามากก็จะทํา การม้ว นหลายรอบ เมือได้ ค วามหนา
ของแผ่นงานตามต้องการแล้ว ชิ นงานจะถูกนําไปอบ
ไอนําเพือไล่ความชืนและตัดเป็ นแผ่น [5] แผ่นไฟเบอร์
ซีเมนต์จะถูกนําไปยึด กับ โครงเหล็กด้ ว ยตะปู เ พือเสริ ม
ความแข็ งแรงก่อ นจะถู ก ส่ ง ไปยัง กระบวนการทาสี
ต่อไป

การยึ ด เกาะและปกปิ ดรอยแตกขนาดเล็ ก บนแผ่ น
ไฟเบอร์ซีเ มนต์ การทาสี กระทําด้ ว ยการใช้ แ ปรงทาสี
ชนิ ด ขนสั นความยาว 6 มม. ทํา การทาให้ ทั วแผ่ น
ไฟเบอร์ซีเมนต์จาํ นวน 1 รอบ ทั งด้ านผิว หน้าแผ่นและ
บริเวณขอบของแผ่น หลังจากนันทิงไว้ให้แห้ง 3 ชัวโมง
ครึ งก่อนนํา ไปฉาบปิ ดรอยหั ว ตะปู แ ละรอยแตกร้ า ว
ขนาดเล็กต่ างๆ ด้ ว ยวัสดุ Nail Putty [6] อย่างไรก็ต าม
ถ้ารอยแตกมีความยาวเกิน 10 ซม. แผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์
นี จะถื อ ว่ า เป็ นของเสี ย และไม่ ถู ก นําไปทาสี จ ริ ง ใน
ขันตอนต่อไป
ขันตอนสุดท้ายคือการทาสีจริง (Top Coat) บนแผ่น
ไฟเบอร์ซีเมนต์ซึงจะทําการทาสีด้วยลูกกลิงขนาดความ
ยาวขนแปรง 13 มม. หลังจากทาสีรอบแรกเสร็ จ สี จะถูก
ปล่อยให้แห้ง 1 ชัวโมง จากนันชิ นงานจะถูกทาสี ซาอี
ํ ก
1 รอบให้ทั วทั งแผ่นเพือให้เ กิด ลวดลายและปล่อยให้
สีแห้งตัว 12 ชัวโมง ก่อนที จะถูกตรวจสอบด้ ว ยวิ ธี การ
สัมผัสพืนผิวชินงานด้วยปลายนิว ชิ นงานที แห้งตัว แล้ว
เนื อสี ต ้องแห้ ง สนิ ท ไม่ ติ ด ปลายนิ วมือ จึ งจะสามารถ
นําไปใช้งานในสถานีถดั ไปได้

2.2 กระบวนการทาสีบนแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์
ก่อนเริ มกระบวนการทาสี บ นแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์
จําเป็ นต้องมีการเตรี ยมแผ่นไฟเบอร์ ซีเ มนต์ให้ อยู่ใ น
สภาพพืนผิว ที เรี ย บไม่ ข รุ ข ระหรื อ ไม่มี ผิว ที หยาบลึ ก
พร้อมสําหรับการทาสีด้วยกระบวนการขัดพืนผิว โดยใช้
กระดาษทรายเบอร์ 400 ให้ทั วทั งแผ่น หลังจากนันทํา
การเป่ าลมบนผิว ชิ นงานเพือไล่ผงฝุ่ นที เกิด จากการขัด
ออกไปก่อ นทํา การทาสี ร องพื น (Primer) บนแผ่ น
ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ โดยสี ร องพื นที ใช้ ใ นการทาควรมี
คุณสมบัติ เ ป็ นโพลิเ มอร์เ พือช่ ว ยเพิมความสามารถใน

2.3 ปัญหาผลิตภัณฑ์ บกพร่ องบนแผ่ นไฟเบอร์ ซีเ มนต์
ชนิดทาสี
2.3.1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บกพร่ อง
จากข้อมูลผลิต ภัณ ฑ์บ กพร่ องที เกิด ขึ นบนแผ่นไฟ
เบอร์ซีเ มนต์ค วามหนา 12 มม. ชนิ ด ทาสี ของบริ ษัท
กรณีศึกษา พบว่ าตังแต่ เ ดื อนพฤษภาคม 2557 ถึงเดื อน
สิ งหาคม 2557 มีจาํ นวนแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์เ สี ยหาย
498 แผ่นจากจํานวนการผลิตทังหมด 8,057 แผ่นหรือคิด
เป็ นสัด ส่ ว น 6.18% ของยอดการผลิ ต ทั งหมด ปั ญหา
ผลิต ภัณ ฑ์บ กพร่ อ งที เกิด ขึ นบนแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์

ประกอบกับ แรงฉุ ดดึ งทํา ให้ ลู ก ตะแกรงหมุ น พา
ส่วนผสมไปติดกับผ้าสักหลาด ดังแสดงในรูปที 1

รู ปที 1 ระบบการกรองส่วนผสมผ่านตะแกรงลวด
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ชนิ ด ทาสี พ บว่ า มี 5 สาเหตุ ห ลัก คื อ ปั ญ หาการชน
กระแทก ปัญหาสีไม่สมําเสมอ ปั ญหาสี แ ตกร้าว ปั ญหา
สี บ วมพองและปั ญ หาขนาดแผ่น ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ ที
นํามาใช้ผดิ ขนาด โดยมีสัดส่วนทีเป็ นปัญหาทีเกิดขึนใน
กระบวนการทาสีจาํ นวน 390 แผ่น จาก 8,057 แผ่น หรื อ
คิดเป็ น 4.84% จากข้อมูลที เก็บ ได้ นันพบว่ าปั ญหาการ
แตกร้าวของชั นสี เ ป็ นปั ญหาที มี ป ริ มาณสัด ส่ ว นมาก
ทีสุดถึง 259 แผ่นจากจํานวน 489 แผ่นคิดเป็ น 52% ของ
สัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องทังหมดดังแสดงในตารางที1

จากการวิ เ คราะห์ ก ระบวนการผลิต แผ่น ไฟเบอร์
ซีเมนต์ชนิดทาสีพบว่า การแตกร้าวของชันสีพบได้ใน 2
ขันตอนคือ ขันตอนการเตรียมชิ นงาน และขันตอนการ
นําแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์ไปใช้ งานบนสายการประกอบ
ผนังภายนอก เมือพิจารณาข้อมูลความเสี ยหายที เกิด ขึ น
พบว่ าขันตอนการเตรี ยมชิ นงานแผ่น ไฟเบอร์ซีเ มนต์
ชนิดทาสีมีจาํ นวนผลิต ภัณ ฑ์บ กพร่ องมากถึง 231 แผ่น
หรือคิดเป็ นสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องทั งหมด 89.19%
จากผลิ ต ภัณ ฑ์บ กพร่ อ งประเภทสี แตกร้ า วทั งหมด
259 แผ่น ซึงดังแสดงในตารางที 2 ดั งนันในงานวิ จัยนี
จึงมุ่ งเน้น ที การลดปั ญ หาสี แ ตกร้ าวบนแผ่นไฟเบอร์
ซีเมนต์ทีเกิดจากขันตอนการเตรียมชินงานเป็ นหลัก

ตารางที 1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์บ กพร่ องที เกิด บนแผ่นไฟ
เบอร์ซีเมนต์ขนาด 12 มม. ชนิดทาสี
ร้อยละสัดส่วน
ชินงานบกพร่อง

1.ชนกระแทก

69

0.86

2.สีไม่สมําเสมอ*

99

1.23

3.สีแตกร้าว*
4.สีบวม*

259

3.21

32

0.40

5.ขนาดผิด

39

0.48

รวม

498

6.18

ปัญหา

P Chart of Crack Defect
0.08
0.07
UCL=0.06522
0.06
Proportion

จํานวนชินงาน
บกพร่อง

0.05
0.04

_
P=0.03215

0.03
0.02
0.01

LCL=0

0.00
5/09

5/29 6/11

6/20

6/29 7/04
Date

7/15 7/24 8/01

8/16

Tests performed with unequal sample sizes

รู ปที 2 การวิ เ คราะห์ เ สถียรภาพของข้อมูล ผลิต ภัณ ฑ์
บกพร่อง

ยอดการผลิ ตรวม 8,057 แผ่น
*ปั ญหาที เกิ ดขึ นในกระบวนการทาสี คิ ดเป็ นสัดส่วน 4.84%

ตารางที 2 ขันตอนที พบปั ญ หาผลิ ต ภัณ ฑ์บ กพร่ อ ง
ประเภทสีแตกร้าวบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
ชินงาน ร้อยละสัดส่วน
ขันตอน
บกพร่อง ชินงานบกพร่อง

เมือวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ [7] ดั งแสดง
ในรูปที 2 พบว่าข้อมูลทีเก็บได้นันอยูภ่ ายใต้ช่วงควบคุ ม
±3σ ของขอบเขตความเชือมันบน (UCL) และขอบเขต
ความเชือมันล่าง (LCL) รวมทั งข้อมูลมีการกระจายตัว
แบบสุ่ มจึ ง สรุ ป ได้ ว่ า การเกิด ผลิ ต ภั ณ ฑ์บ กพร่ อ งมี
เสถียรภาพเพียงพอต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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1. เตรียมชินงาน

231

89.19

2. นําชินงานไปใช้งาน

28

10.81

รวม

259

100
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2.3.2 ลักษณะของข้อบกพร่ องทีเกิดขึน
จากลักษณะการแตกร้าวของชั นสี บ นแผ่นไฟเบอร์
ซีเมนต์ในกระบวนการเตรียมชินงานพบว่ าลักษณะการ
แตกร้าวของผลิตภัณฑ์บกพร่องจะเกิดการแตกร้าวที ชั น
สีบนสุดหรือชันสีจริง (Top Coat) โดยแนวการแตกร้าว
จะเกิดขนานกับความยาวของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และมี
ขนาดการแตกร้ า วโดยเฉลี ยประมาณ 30-50 มม.
ตําแหน่ งรอยแตกร้าวที เกิด ขึ นส่ ว นใหญ่จะอยู่บ ริ เ วณ
ขอบแผ่นไฟเบอร์ ซีเ มนต์โดยรอบเป็ นหลัก ตัว อย่า ง
ลักษณะรอยแตกร้าวแสดงในรูปที 3 และ 4

2.3.3 ปัจจัยทีส่ งผลต่อการเกิดผลิตภัณฑ์ บกพร่ อง
จากการวิ เ คราะห์สภาพปั ญหาที เกิด ขึ นโดยใช้ การ
วิเคราะห์ขอ้ บกพร่องของผลกระทบ หรื อ Failure Mode
and Effect Analysis (FMEA) [5, 7] ดั ง แสดงใน
ตารางที 3 พบว่าปัจจัยทีเป็ นสาเหตุ หลักที ส่ งผลต่ อการ
เกิด ผลิต ภัณ ฑ์บ กพร่ องประเภทสี แ ตกร้าวบนแผ่นไฟ
เบอร์ซีเมนต์ คือ ความชืนบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความ
โค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์ และความหนาสี จริ งที
ทาบนแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์ ผลการวิ เ คราะห์นีพบว่ า มี
ความสอดคล้องกับการศึกษาของ ธีระศักดิ [8] ซึ งพบว่ า
ความชืนทีเกิดจากการดูดซึมนําของวัสดุ เ ป็ นปั จจัยหนึ ง
ที ส่ งผลต่ อ การสึ กหรอและการแตกร้า วของวัส ดุ ด้ ว ย
เช่นกัน
นอกจากนีเมือทําการวิเคราะห์ร่วมกับวิศกรฝ่ ายผลิต
วิศวกรประกันคุณภาพ วิศวกรออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ และ
พนักงานผลิตผูป้ ฏิบัติงานประจําโดยใช้แผนภูมิพาเรโต
ดั งแสดงในรู ป ที 5 พบว่ าคะแนนรวมของทั ง 3 ปั จจัย
แรกมีเปอร์เ ซนต์รวมกันถึง 74.3% ดั งนันในงานวิ จัยนี
จึงพิจารณาปัจจัยด้านความชื น ความโค้งงอ และความ
หนาของสีจริงเป็ นหลัก เพือศึกษาผลกระทบต่ อสัด ส่ ว น
ผลิตภัณฑ์บกพร่ องอันเนื องมาจากสี แ ตกร้าวของสี บ น
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

รู ป ที 3 ตําแหน่ ง ที เกิด การแตกร้ าวบนแผ่น ไฟเบอร์
ซีเมนต์

รอยแตกร้ าว

Pareto Chart of O x S
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รู ปที 4 ลักษณะการแตกร้าวของสี จริ งบนแผ่นไฟเบอร์
ซีเมนต์ชนิดทาสี

0

252
27.6
27.6

216
23.7
51.3

210
23.0
74.3

y

kn
ess
Fib
er
Th
ic

Na
ilPu
tt

lo r
P rim

Co
lo

Cause
Percent
Cum %

erC
o

kn
es
s

g

rTh
ic

Be
nd
in

it y

0

Hu
mid

Ox S

126
13.8
88.2

72
7.9
96.1

36
3.9
100.0

รู ปที 5 แผนภูมิพาเรโตวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัย
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การทาสี รองพืน
การอุ ดหัวตะปู

แผ่นผนังภายนอกสี แตกร้ าว
ไม่สามารถนําไปใช้ในการ
ประกอบได้เข้ากับยูนิตได้

การทาสี จริ ง

6

6
5

ตรวจสอบทุกพาเลตที
ส่ งมาจาก Supplier
ตรวจสอบทุกพาเลตที
ส่ งมาจาก Supplier

RPN

1. ความชื นบนแผ่นไฟ
เบอร์ ซีเมนต์มากเกิ นไป
2. ความโค้งงอของแผ่น
ไฟเบอร์ ซีเมนต์
3. ปริ มาณสี รองพืนที ทา
ไม่กระจายทัวผิวหน้า
4. การอุ ดหัวตะปู ไม่
เหมาะสม

การควบคุม ใน
ปั จจุบนั

การตรวจจับ (D)

การเตรี ยมแผ่น
ไฟเบอร์ ซีเมนต์

แนวโน้ม ของสาเหตุที
เป็ นไปได้

โอกาสการเกิ ด (O)

แนวโน้ม ของผลกระทบ
ข้อบกพร่ องที เกิ ดขึ น

กระบวนการ

ความรุ นแรง (S)

ตารางที 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ของการเกิด ผลิต ภัณ ฑ์บ กพร่ องประเภท
สีแตกร้าว [5, 7]

7

252

7

216

3

ตรวจสอบทุก 10 แผ่น

7

126

3

ตรวจสอบทุก 10 แผ่น

4

72

5. ความหนาของสี ทีทา
ไม่เพียงพอและไม่
กระจายทัวผิวหน้า

6

ตรวจสอบทุก 10 แผ่น

6

216

6. ความยาวของขนแปรง
ที ใช้ทาสี ไม่เหมาะสม

3

ตรวจสอบทุก 3 วัน

2

36

ที มา: การวิ เคราะห์ FMEA ผ่านการระดมสมองร่ วมกับ วิ ศวกรฝ่ ายคุณภาพ วิ ศวกรฝ่ ายออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ และพนักงานผลิ ตที ปฏิ บ ัติงาน
ทาสี แผ่นผนังภายนอก ในบริ ษทั กรณี ศึกษา

การทดลอง การออกแบบการทดลอง การทําการทดลอง
พร้อมเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลทีได้จากการทดลอง

3. ระเบียบวิธีวิจัย
เพือลดสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทสีแตกร้าว
ของการผลิ ต แผ่ น ไฟเ บอร์ ซี เมนต์ การศึ ก ษาถึ ง
ผลกระทบของปั จ จัย ต่ า งๆ ในกระบวนการทาสี ต่ อ
สัดส่วนของเสียอันเนืองมาจากการแตกร้าวของสี จึงถูก
พิจารณาในงานวิจยั นี ขันตอนการดําเนิ นงานประกอบ
ไปด้ วย การกํา หน ดข อบ เข ตข องปั จ จั ย ที ใ ช้ ใ น

3.1 ขอบเขตของปัจจัยทีพิจารณาในการทดลอง
ขอบเขตของปั จ จัยทั ง 3 ปั จ จัย ที ถู กพิ จ ารณาใน
งานวิ จัยนี เป็ นไปตามค่ าควบคุ มจากผูส้ ่ งมอบวัต ถุดิ บ
และตามมาตรฐานการทํางานในกระบวนการทาสี โดย
ความชืนของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ควรมีค่า 11.5%RH ถึง
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12.5%RH ความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที 0 มม.
ถึง 3 มม.และความหนาของชั นสี จ ริ ง ที 1.5 มม. ถึ ง
3 มม. ในงานวิจยั นีได้ดาํ เนินการทดลองด้วยการทดลอง
เชิงสถิติเชิงเฟคทอเรียลแบบ 23 ดังแสดงในตารางที 4

ทีระยะ 150 มม. โดยรอบ ดั งแสดงในรู ป ที 3 ดั งนันใน
การศึกษานีจึงทําการแบ่ งแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์ออกเป็ น
ขนาดกว้าง 150 มม. ยาว 150 มม. เพือจําลองลักษณะ
ทางกายภาพของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ทีใช้ในการทดลอง
ให้มีลกั ษณะเดี ยวกันกับ ขอบของแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์
โดยแผ่น ตัว อย่า งจะถู ก ตัด จากมาจากขอบของแผ่น
ไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาดใหญ่โดยรอบ นอกจากนี บริ เ วณที
เกิดผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทสี แ ตกร้าวไม่ได้ เ กิด ทั ว
ทั งแผ่น แต่ เ กิด เพี ย งจุ ด ใดจุด หนึ งเท่ า นัน ดั ง นั นการ
เตรี ยมแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์ให้มีข นาดเล็ ก เพือให้การ
ตรวจสอบความบกพร่องประเภทสีแตกร้าวและสะดวก
ในการนําชินงานไปทําการวิ เ คราะห์ผลอีกด้ ว ย ชิ นงาน
แต่ ล ะ ชิ นที ใ ช้ ใ นการท ดลองถู ก ทาสี ในลั ก ษณ ะ
เช่นเดียวกันกับการทาสี แ ผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์ข นาดจริ ง
หากชิ นงานใดพบรอยแตกร้าวภายหลัง กระบวนการ
ทาสีจะถูกนับเป็ นชินงานบกพร่อง

ตารางที 4 ปัจจัยและระดับของปัจจัยทีพิจารณาในการ
ทดลอง
ปัจจัย(หน่วย)
ระดับตํา ระดับสูง
1. ความชืน (%RH)
11.5
12.5
2. ความโค้งงอของชินงาน
0
3
(มม.)
3. ความหนาชันสีจริง (มม.)
1.5
3
3.2 การเตรียมชินงานในการทดลอง
จากการเก็บข้อมูลผลิตภัณ ฑ์แ ผ่นผนังภายนอกชนิ ด
ทาสี ต ังแต่ เ ดื อน พฤษภาคม 2557 ถึง เดื อน สิ งหาคม
2557 พบว่ า มี สั ด ส่ ว นของผลิ ต ภัณ ฑ์บ กพร่ อ งอยู่ ที
0.03215 และมีสั ด ส่ ว นผลิต ภัณ ฑ์บ กพร่ อ งประเภทสี
แตกร้าวของประชากรอีกกลุ่มทีต้องการตรวจจับ เท่ ากับ
0.058031 โดย กําหนดค่าความผิดพลาดชนิ ด ที 1 (α) ไว้
ที 0.05 และกําหนดความผิด พลาดชนิ ด ที 2 ( β) ไว้ไม่
เกิน 0.20 ซึ งเป็ นค่ าที ทางบริ ษัท กรณี ศึกษายอมรับ ได้
ดังนันขนาดของตัว อย่างที ต้องใช้ ในการทดลองควรมี
จํา นวนมากกว่ า หรื อ เท่ า กับ 1,008 แผ่น เพื อให้ มี ค่ า
อํานาจแห่งการตรวจสอบ (Power of Test) มากกว่า 0.80
เนื องจากแผ่น ไฟเบอร์ซีเ มนต์ที ผู้ส่ง มอบวัต ถุดิ บ
ให้กบั บริษทั กรณีศึกษาเพือใช้ ในกระบวนการทาสี นัน
นันมีขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 3000 มม. ประกอบกับ
ตํา แหน่ ง ที เกิด ผลิ ต ภัณ ฑ์บ กพร่ อ งอัน เนื องมาจากสี
แตกร้าวมักเกิดขึนบริเวณขอบของแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์

4. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ ผล
ปัจจัยทีพิจารณาในงานวิจยั นีมี 3 ปัจจัย คือ ความชื น
ของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์
ซี เ มนต์ และความหนาของชั นสี จริ ง ที ทาบนแผ่นไฟ
เบอร์ ซี เ มนต์ การตรวจสอบการแตกร้ า วของสี บ น
ชิ นงานเป็ นแบบยอมรั บ (Accept) และไม่ ย อมรั บ
(Reject) ด้ ว ยพนัก งาน ผลการทดลองที ได้ แ สดงใน
ตารางที 5 โดยจํานวนชินงานทดสอบในแต่ ละเงือนไข
เท่ ากับ 1,008 แผ่น ผลที ได้ เ หล่านี ถู กนํามาวิ เ คราะห์
คุณภาพดังแสดงในรูปที 6 ซึงพบว่าข้อมูลที นํามาใช้ ใน
การวิ เ คราะห์ มีค วามเป็ นปกติ ข องข้อมู ล มี ค วามเป็ น
อิสระของข้อมูล และมีเสถียรภาพของความแปรปรวน
72

บทความวิจยั

วารสารวิ ชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 12 ฉบับที 1 มกราคม – เมษายน 2559
The Journal of Industrial Technology, Vol. 12, No. 1 January – April 2016

ตารางที 5 ผลการทดลอง
A
B
(mm) (%RH)
0
11.5
3
11.5
0
12.5
3
12.5
0
11.5
3
11.5
0
12.5
3
12.5
0
11.5
3
11.5
0
12.5
3
12.5
0
11.5
3
11.5
0
12.5
3
12.5

C
(mm)
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3
3
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3
3

เมือทําการการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
ของผลการทดลองที ได้ พบว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ การ
ตัด สิ น ใจ (R2) มี ค่ า เท่ า กับ 98.90% และค่ า R2(adj)
เท่ากับ 97.94% ซึงสามารถอธิ บ ายได้ ว่ าข้อมูลที ได้ จาก
การทดลองอยูใ่ นระดับทีดีและสามารถนําไปใช้ ในการ
วิเคราะห์อิทธิพลของค่าตัวแปรตอบสนองได้
จากกราฟ Normal Probability Plot ในรู ป ที 6 ข้อมูล
ทีได้มีการเรียงตัวใกล้เส้นตรงแสดงให้เห็นถึงความเป็ น
ปกติ ข องข้อมูล สําหรับ กราฟ Residual Versus Fitted
Value แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ข้อ มู ล ที ทํ า การเก็บ มานั นมี
เสถี ย รภาพโดยข้ อ มู ล จะกระจายตัว สมําเสมอรอบ
เส้นตรงแนวนอนที 0.0 และจากการทดสอบความเป็ น
อิสระของข้อมูลในกราฟ Residual Versus Order พบว่ า
ข้อมูลไม่มีจุดใดตกนอกเส้นสูงสุดและเส้นตําสุ ด อีกทั ง
มีการกระจายตัว สมมาตรรอบค่ า กลาง ลักษณะเช่ น นี
แสดงให้เห็นว่ามีความเป็ นอิสระของข้อมูล จากผลการ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของผลการทดลองเชิ ง
แฟคทอเรียลนี แสดงให้เ ห็ นว่ า อิท ธิ พลของปั จจัยหลัก
ทัง 3 ปัจจัยหลักมีค่า P-Value < 0.05 ซึงสามารถสรุ ป ได้
ว่ า ทั ง 3 ปั จ จัย คื อ ความชื น ความโค้ง งอของแผ่น
ไฟเบอร์ซีเมนต์ และความหนาของสี จริ งที ทาบนแผ่น
ไฟเบอร์ซี เ มนต์ ส่ งผลต่ อการเกิด ผลิ ต ภัณ ฑ์บ กพร่ อ ง
ประเภทสีแตกร้าวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดั งแสดงใน
ตารางที 6 นอกจากนี เมื อพิจารณาอิท ธิ พลของปั จจัย
ร่ ว ม พบว่ าความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์แ ละ
ความความชืนของแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์มีค่ า P-Value >
0.05 จึงสรุปได้ว่าอิทธิพลร่วมของทัง 2 ปัจจัยไม่มีผลต่ อ
การเกิดผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทสีแตกร้าว

จํานวนชินงาน
บกพร่อง
72
100
92
141
39
60
54
80
63
111
96
148
33
65
51
85

A คื อ ความโค้งงอ B คื อ ความชื น C คื อ ความหนาของสี จริ ง
Residual Plots for Defective
Normal Probability Plot

Versus Fits

99
5.0
Residual

Percent

90
50
10

2.5
0.0
-2.5
-5.0

1
-10

-5

0
Residual

5

10

50

75
100
Fitted Value

Histogram

150

Versus Order

3

5.0
Residual

Frequency

125

2

1

2.5
0.0
-2.5
-5.0

0

-4

-2

0
Residual

2

4

1

2

3 4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Observation Order

รู ปที 6 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลิต ภัณ ฑ์
บกพร่อง
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ทํา ให้ ก ารยึด เกาะของสี ก บั แผ่น ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ไ ม่
แข็งแรงเพียงพอ ส่ งผลให้เ กิด การแตกร้าวของสี ได้ ใน
ทีสุด สําหรับ ปั จจัยด้ านความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์
ซีเมนต์ พบว่า แผ่นทีมีความโค้งงอมากมีแ นวโน้มที จะ
เกิดการแตกร้าวของชันสีจริงมากขึน เนืองจากความเค้น
ที สะสมตัว ในแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์ที มี ค วามโค้ง งอมี
โอกาสทีแผ่นจะเกิดการคลายตัว หลังจากสี แ ห้งตัว และ
เซตตัว แล้ว ซึ งส่ งผลให้ชั นสี เ กิด การแตกร้ าวจากการ
คลายตัวของพืนผิวได้ในทีสุด นอกจากนีความหนาของ
ชันสีจริงทีมีความหนาน้อยยังมีแ นวโน้มที จะทําให้เ กิด
การแตกร้าวของชันสีได้เช่นกัน เนื องจากในบริ เ วณชั น
สี ที มีค วามบาง มีการจับ ตัว กันของเนื อสี ที ไม่แ ข็ งแรง
เท่ากับบริเวณชันสีทีหนากว่ า เมือแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์
เกิด การยืด หดตัว จากความเค้นภายในแผ่น ทําให้ใ น
บริเวณทีมีชนสี
ั บางเกิดการแตกร้าวในทีสุด

ตารางที 6 ระดั บ ความมีนัยสําคัญ (P-Value) ที ได้ จาก
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
ปัจจัย
P-Value
Constant
0.000
A
0.000
B
0.000
C
0.000
A*B
0.131
A*C
0.010
B*C
0.016
A*B*C
0.372
A คื อ ความโค้งงอ B คื อ ความชื น C คื อ ความหนาของสี จริ ง

จากรูปที 7 เมือพิจารณาปัจจัยร่ ว มระหว่ างความชื น
และความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์พบว่ าแผ่นไฟ
เบอร์ซีเ มนต์ที มีค วามชื นและความโค้งงอระดั บ ตําจะ
ส่งผลให้เ กิด การแตกร้าวของสี น้อยที สุ ด เมือพิจารณา
ปัจจัยร่วมระหว่างความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์
และความหนาของสี พบว่ าความโค้งงอที ระดั บ ตําและ
ความหนาของสีระดับสูงจะพบการแตกร้าวของสี ที น้อย
ทีสุด และเมือพิจารณาความชื นและความหนาของสี ที
ทาบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จะพบว่าการแตกร้าวของสีจะ
เกิด ขึ นที ความชื นที ระดั บ ตําและความหนาของสี ที
ระดับสูง ดังนัน ค่าเฉลียความชืนทีมีค่าเพิ มขึ นส่ งผลให้
เกิด การแตกร้าวของชั นสี จริ งที มากขึ น เนื องจากวัส ดุ
ประเภทไฟเบอร์ซีเ มนต์มีค วามสามารถในการดู ด ซับ
ความชืนทีดี ทําให้แผ่นทีมีความชืนมากมีลกั ษณะพืนผิว
บวมพองและเปื อยยุย่ ได้ง่าย เมือนําแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์
ทีมีสภาพผิวหน้าดังกล่าวไปใช้ ในกระบวนการทาสี จึง

รู ปที 7 ค่าเฉลียของปัจจัยร่วมของผลิตภัณฑ์บกพร่ องใน
แต่ละปัจจัยทีพิจารณา
ค่าเฉลียของปั จจัยร่ ว มผลิต ภัณ ฑ์บ กพร่ องสามารถ
เขียนในรูปของ Cube plot ได้ดังแสดงในรู ป ที 8 จากรู ป
พบว่ า สภาวะการทาสี ที ก่อให้เ กิด สัด ส่ ว นผลิต ภัณ ฑ์
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บกพร่องน้อยทีสุดคือความชืนบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที
11.5%RH ความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที 0 มม.
และความหนาของสีจริงทีทาบนแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์ที
3 มม. จากสภาวะดังกล่าวสามารถสังเกตได้ว่า ความโค้ง
งอของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที 0 มม. นันเป็ นระดั บ ปั จจัย
ทีไม่มีค่าเผือและยากต่อการควบคุมในการตรวจรับ แผ่น
ไฟเบอร์ซีเ มนต์จากผูส้ ่ งมอบสิ นค้า อย่างไรก็ต าม ผล
การทดลองทีได้นีได้สะท้อนให้เ ห็ นถึงความสําคัญของ
การควบคุ มความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์แ ละ
ผลก ระ ท บ ต่ อ กา รแ ต ก ร้ า ว ข อง ชั น สี ภ าย หลั ง
กระบวนการทาสี เกณฑ์การตรวจรับแผ่นไฟเบอร์เ มนต์
ในเรื องความโค้ง งอของแผ่ น และอาจรวมไปถึ ง
กระบวนการผลิต แผ่นไฟเบอร์ซี เ มนต์ที ไม่กอ่ ให้เ กิด
ความโค้งงอจึงเป็ นประเด็นทีควรถูกพิจารณาต่อไป

สามารถเขี ย นความสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป ของสมการทาง
คณิตศาสตร์ได้ดังนี
P = - 0.446+ 0.019A + 0.047B + 0.091C – 0.0035AC –
0.0096BC
(1)
โดยที P, A , B และ C คื อ สัด ส่ ว นผลิต ภัณ ฑ์บ กพร่ อง
ความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์ (มม.) ความชื น
ของแผ่นไฟเบอร์ซีเ มนต์ Humidity (%RH) และ ความ
หนาของสี จ ริ ง ที ทาบนแผ่ น ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ (มม.)
ตามลําดับ

5. การเปรียบเทียบและยืนยันผลการทดลอง
เมือทําการเปรี ยบเที ยบสัด ส่ ว นผลิต ภัณ ฑ์บ กพร่ อง
ประเภทสี แ ตกร้าว พบว่ าสัด ส่ ว นผลิ ต ภัณ ฑ์บ กพร่ อ ง
ก่อ นทํา การปรั บ ปรุ ง คื อ 4.84% ในขณะที หลัง การ
ปรับ ปรุ ง สัด ส่ ว นผลิต ภัณ ฑ์บ กพร่ องลดลงเหลือเพีย ง
1.17% นอกจากนี เมือทําการทดสอบสมมติ ฐ านทาง
สถิติของค่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องทังก่อนและหลัง
การปรับ ปรุ ง พบว่ า ภายหลังการปรั บ ปรุ งมีผลทําให้
สัด ส่ ว นผลิต ภัณ ฑ์บ กพร่ อ งประเภทสี แ ตกร้ าวลดลง
อย่างมีนัยสําคัญ
จากผลการศึกษาพบว่ า สภาวะที เหมาะสมในการ
ทาสี แ ผ่นไฟเบอร์ซี เ มนต์ค วรมี ค วามชื นที 11.5%RH
ความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที 0 มม. และความ
หนาของชันสีที 3 มม. เมือแทนค่าระดับปั จจัยเหล่านี ลง
ในสมการที 1 พบว่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องทีได้ คื อ
0.0363 หรื อ 3.63% ซึ งมี ค่ าใกล้ เ คี ย งกับ สั ด ส่ ว น

Cube Plot (data means) for Defective
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รู ปที 8 Cube Plot ปัจจัยร่ ว มของผลิต ภัณ ฑ์บ กพร่ องใน
แต่ละปัจจัย
เมือทําการวิเคราะห์การถดถอยของปัจจัยทัง 3 ปั จจัย
ต่ อ สั ด ส่ วนผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ กพร่ องประเภทสี แ ตกร้ า ว
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กระบวนการทาสี บ นแผ่น ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ล ดลงจาก
4.84% เป็ น 1.17%

ผลิ ต ภัณ ฑ์บ กพร่ อ งที เกิด ขึ นจริ ง 0.0387 หรื อ 3.87%
(ของเสีย 39 แผ่นจากจํานวน 1,008 แผ่น)
นอกจากนี เพือเป็ นการยืนยันผลการศึกษาที ได้ การ
ติ ด ตามผลหลังการปรับ ปรุ งค่ าปั จจัยในกระบวนการ
ทาสีบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ในระยะเวลา 3 เดื อน จึงถูก
พิจ ารณาในงานวิ จัยนี ด้ ว ย โดยก่อ นทําการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํา สี พบว่ า มีชิ นงานบกพร่ องที เกิด จาก
กระบวนการทาสีจาํ นวน 390 แผ่น จากปริ มาณการผลิต
ทั งหมด 8,057 แผ่น คิ ด เป็ นสัด ส่ ว นชิ นงานบกพร่ อ ง
เท่ากับ 0.0484 หรื อคิ ด เป็ น 4.84% เมือทําการปรับ ปรุ ง
สภาวะที ใช้ ใ นการทาสี พบว่ า จํา นวนผลิ ต ภั ณ ฑ์
บกพร่ อ งลดลงเหลื อ 83 แผ่น จากจํา นวนการผลิ ต
ทั งหมด 7,103 แผ่น หรื อมี สั ด ส่ ว นชิ นงานบกพร่ อ ง
เท่ากับ 0.0117 หรือคิดเป็ น 1.17%
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