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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีจุดมุ่งหมายเพือลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องประเภทเส้นสี ในการอัด รี ด เป่ าขึ นรู ป ผลิต ภัณ ฑ์
แกลลอนพลาสติ ก โดยผลิต ภัณ ฑ์บ กพร่ องที เกิด ขึ นมีลัก ษณะเป็ นเส้นที มีสีแ ตกต่ างจากสี ผิว ของผลิ ต ภัณ ฑ์ จาก
การศึกษาในเบืองต้นพบว่าปัจจัยทีมีผลต่อการเกิด ตําหนิ ที เป็ นเส้นสี นีมีอยู่ 4 ปั จจัย คื อ อุณ หภูมิช่ ว งกลางกระบอก
อัดรีด อุณหภูมิช่วงปลายกระบอกอัด รี ด ความเร็ ว รอบสกรู และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ข องแผ่นเบรกเกอร์ เมือ
ดําเนินการทดลองในรูปแบบ 2k แฟคทอเรียล ผลการวิ เ คราะห์ท างสถิติ แ สดงให้เ ห็ นว่ าปั จจัยที มีผลต่ อข้อบกพร่ อง
คือ อุณหภูมิช่วงกลางกระบอกอัดรีด อุณหภูมิช่วงปลายกระบอกอัด รี ด และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ข องแผ่นเบรก
เกอร์ โดยสภาวะทีเหมาะสมในการอัดรีดเป่ าขึนรูปผลิตภัณฑ์แกลลอนพลาสติก คือ อุณหภูมิช่ ว งกลางกระบอกอัด รี ด
เท่ากับ 170 ºC อุณหภูมิช่ ว งปลายกระบอกอัด รี ด เท่ ากับ 190 ºC และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ข องแผ่นเบรกเกอร์
เท่ากับ 3 มิลลิเมตร ด้วยการปรับตังสภาวะในการผลิตนี ปริมาณผลิต ภัณ ฑ์บ กพร่ องสามารถลดลงได้ จากเดิ มร้อยละ
0.84 เป็ นร้อยละ 0.02
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Defect Reduction in Extrusion Blow Molding Process for Plastic Gallons
Sootthirak Chaowang, Sujin Tongthavornsuwan and Viboon Tangwarodomnukun*

Abstract
This research aims at reducing the color-mark defect in the extrusion blow molding process for plastic
gallons, where the mark is a line having different color from the gallon. As per a preliminary study, there were four
process parameters affecting the defect appearance; i.e. temperature at the mid-section and end of the extruder
barrel, screw speed and hole diameter of breaker plate. After conducting a set of experiments associated with the 2k
factorial design, the statistical analysis revealed that the temperature at the middle barrel, temperature at the end of
barrel and the hole diameter of breaker plate were the significant factors with regards to the defect. The optimum
process condition for making the plastic gallon was found to be 170 ºC at the middle barrel temperature, 190 ºC at
the end barrel temperature and 3 mm hole diameter of breaker plate. With the use of this condition, the defective
product can be decreased from 0.84 % to 0.02 %.
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1. บทนํา

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 – 3 มิลลิเมตร มีสีขาวใส และ
ใช้ อุ ณ หภู มิ ใ นการอัด รี ด อยู่ใ นช่ ว ง 140-220 ºC [1]
พลาสติก HDPE มีการใช้ อย่างกว้างขวาง ราคาไม่แ พง
ยืด หยุ่น ได้ ดี มีค วามทนทานมากและสามารถทนต่ อ
สารเคมีได้ อีกทังยังมีค วามแข็ งแรงและโปร่ งแสงน้อย
กว่าโพลีเอทิลีนความหนาแน่ นตํา พลาสติ กชนิ ด นี นิ ยม
ใช้ในการผลิต ถุง ถังแกลลอนนํามัน บรรจุภัณ ฑ์ หี บ ห่ อ
และท่ อนํา เป็ นต้น สํา หรับ เม็ ด สี (Master batch) มี
ลักษณะเป็ นเม็ดพลาสติกขนาดเล็กทีมีสีและสารเติมแต่ง
อืนๆ ผสมอยู่ เมื อนําไปผสมกับ เม็ด พลาสติ ก HDPE
แล้ว ภายหลังกระบวนการขึนรูปจะทําให้ได้ ชิ นงานที มี
สีตามต้องการ
เม็ดพลาสติกทีทําการผสมด้วยอัตราส่วนทีเหมาะสม
แล้วจะถูกนําไปขึนรู ป เป็ นผลิต ภัณ ฑ์ด้ ว ยกระบวนการ
อัด รี ด เป่ าขึ นรู ป เครื องอัด รี ดเป่ าขึ นรู ป โดยทั วไป
ประกอบไปด้วย 2 ส่วนการทํางานดังนี
1) ส่วนการอัดรีด (Extrusion unit) ส่ ว นการอัด รี ด นี
มีหน้าทีหลอมละลายเม็ดพลาสติกและผสมให้พลาสติ ก
รวมเป็ นเนือเดียวกันกับสารเติมแต่ง และอัดรีดพลาสติ ก
หลอมเหลวให้ ลาํ เลี ยงด้ ว ยสกรู ไ ปตามกระบอก โดย
ได้รับความร้อนจากชุดให้ความร้อน (Heater) และความ
ร้ อ นเฉื อ นที เกิด ขึ นจากการหมุ น ของสกรู จากนั น
พลาสติกหลอมเหลวไหลผ่านชุ ด ปรับ ทิ ศทางการไหล
หรื อ แผ่น เบรกเกอร์ (Breaker plate) ซึ งอยู่ส่ว นปลาย
เพือไหลเข้าสู่หัวดายต่อไป [2]
2) ส่วนการเป่ าขึนรูป (Blow molding unit) หลังจาก
หลอดพาริสันถูกอัด รี ด ออกมาในแนวดิ งและมีทิ ศทาง
ไหลลงสู่บริเวณแนวประกบของแม่พิมพ์ที เปิ ดอยู่ เมือ
หลอดพาริสัน มีค วามยาวตามระยะที กําหนด (ยาวกว่ า
ความยาวแม่พิมพ์เล็กน้อย) แม่พิมพ์จะถูกประกบเข้าหา

อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ชิ นส่ วนพ ลาสติ ก เป็ น
อุตสาหกรรมหนึงทีมีความสําคัญและมีอตั ราการแข่งขัน
ค่อนข้างสูง ดังนัน ผูผ้ ลิตชินส่ว นพลาสติ กต้องพยายาม
ลดต้นทุนในการผลิตให้ตาที
ํ สุดโดยการกําจัด ความสู ญ
เปล่าในการผลิตและลดปริมาณของเสียลง
เมือพิจารณาการผลิต แกลลอนพลาสติ กของบริ ษัท
กรณีศึกษาแห่งหนึ งพบว่ า แกลลอนพลาสติ กที ผลิต ได้
จากกระบวนการอั ด รี ด เป่ าขึ นรู ป (Extrusion blow
molding process) มี ข องเสี ย เกิด ขึ นประมาณ 0.84%
ปริมาณของเสียทีเกิดขึนนีทําให้ต ้นทุ นในการผลิต เพิม
สูงขึน ด้วยเหตุนีจึงจําเป็ นต้องมีมาตรการแก้ไขปั ญหา
เพือลดต้นทุ นในการผลิต และควบคุ มผลิต ภัณ ฑ์ให้ มี
คุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
การกําหนดและควบคุมปัจจัยทีมีผลต่อกระบวนการ
ผลิ ต แกลลอนพลาสติ ก ให้ เ กิด ของเสี ย และมี ค วาม
แปรปรวนน้ อ ยที สุ ด ต้อ งอาศัยองค์ค วามรู้ ท างด้ า น
วิศวกรรม สถิติ และเทคนิคเฉพาะด้ านในกระบวนการ
ผลิต แกลลอนพลาสติ ก มาประกอบในการดําเนิ นการ
วิจยั นอกจากจะเพือเพิมประสิทธิภาพของการผลิต และ
ลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังเป็ นการควบคุ มคุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้อยูภ่ ายใต้มาตรฐานเป็ นทียอมรับของลูกค้า
อีกด้วย

2. กระบวนการอัดรีดเป่ าขึนรูป
กระบวนการอัด รี ด เป่ าขึ นรู ป เริ มจาการการเตรี ย ม
วัตถุดิบ ซึงประกอบไปด้วยเม็ดพลาสติก 2 ชนิด คือ เม็ด
พลาสติกประเภทพอลิเ อทธิ ลีนชนิ ด ความหนาแน่ นสู ง
(High Density Polyethylene : HDPE) และ เม็ ด สี
(Master batch) เม็ด พลาสติ ก HDPE มีลักษณะกลม มี
65

บทความวิจยั

วารสารวิ ชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 12 ฉบับที 3 กันยายน – ธันวาคม 2559
The Journal of Industrial Technology, Vol. 12, No. 3 September – December 2016

พลาสติ ก หลอมสั มผัสกับ ผนังแม่พิ มพ์ที ได้ มี การหล่ อ
เย็นไว้ ซึ งโดยปกติ จะนิ ยมใช้ นาเย็
ํ นที มีช่ ว ง อุณ หภูมิ
ระหว่าง 5 ถึง 15 ºC [1] ไหลหมุนเวี ยนในแม่พิมพ์เ พือ
ระบายความร้อน ทําให้พลาสติ กหลอมเกิด การแข็ งตัว
จากนันแม่พิมพ์จะถูกเปิ ดออกเพือทําการปลดชิ นงาน
พลาสติกออกจากแม่พิมพ์แ ละเริ มวัฏ จักรของการผลิต
ต่ อไป [2] โดยกระบวนการอัด รี ด เป่ าขึ นรู ป แสดงใน
รูปที 1

กัน ทํา ให้ป ลายด้ านหนึ งของหลอดพาริ สันถูกบี บ ให้
เชื อมประสานกัน ด้ ว ยขอบบี บ ที อยู่บ ริ เ วณตอนปลาย
ของแม่พิมพ์ จากนันชุ ด ใบมีด ที ติ ด ตังไว้ด้ านบนของ
แม่พิมพ์จะทําการตัด หลอดพาริ สันในตําแหน่ งเหนื อ
ส่ ว นบนของแม่พิม พ์เ ล็ กน้อ ย แล้ว ลมหรื อ อากาศอัด
(Compressed air) จะถูกเป่ าเข้าสู่ แ กนกลางของหลอด
พาริสันผ่านหัวเป่ า เพือเป่ าให้หลอดพาริสันพองออกจน
แนบกับ ผนังของช่ องว่ างแม่พิม พ์ (Mold cavity) เมื อ

รู ปที 1 กระบวนการขึนรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเครืองอัดรีดเป่ าขึนรูป [2]
เครืองมือ สภาวะการทํางาน วัตถุดิ บ อุณ หภูมิ ความดั น
และ คุณภาพของแม่พิมพ์ นอกจากนี สถาพร และคณะ
[4] ยังพบว่า ปัจจัยดังกล่าวยังส่งผลต่ อความสามารถใน

Khan และคณะ [3] ได้ ศึกษากระบวนการอัด รี ด ท่ อ
พลาสติ ก เพือระบุ ปั จจัยต่ างๆ ที ส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยปั จ จัยหลัก ที สําคัญ ได้ แ ก่ สภาพของ
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การไหลตัวของพลาสติกอีกด้วย ผลกระทบของอุณ หภูมิ
ในการขึ นรู ป และปริ ม าณเศษพลาสติ ก ที นํา กลับ มา
หลอมใหม่ถูกศึกษาโดย โสภิด า [5] ซึ งมุ่งเน้นที การลด
ปริ ม าณของเสี ย ประเภทเม็ด พี วี ซีไ ม่ ห ลอมละลายที
เกิดขึนบนผิว ผลิต ภัณ ฑ์ ผลการวิ จัยพบว่ า อุณ หภูมิใน
การหลอม PVC Compound ที Mixing Rolls ที 180 ºC
และปริ ม าณเศษพี วี ซี แ ผ่นที นํา กลับ มาหลอมใหม่ ที
Mixing Rolls ที 30 กิโ ลกรั ม /Batch ทํา ให้ จ ํา นวน
จุดบกพร่องประเภทเม็ด พีวี ซีไม่หลอมละลายที เกิด ขึ น
บนผิวผลิตภัณ ฑ์ 1 ตารางเมตร ไม่เ กิน 10 จุด ต่ อตาราง
เมตร ส่ ง ผลให้จ ํานวนผลิ ต ภัณ ฑ์ที ไม่ผ่านข้อกําหนด
ลดลงได้
Rios และคณะ [6] ได้ ศึก ษาความสามารถในการ
ผสมในเครื องอัด รี ด โดยออกแบบ Mixing Breaker
Plate (MBP) เพือช่วยให้การผสมในกระบวนการอัด รี ด
ให้มีความคล่องตัวของการผสม และมันใจได้ว่ าวัต ถุดิ บ
สามารถไหลผ่า นในส่ วนที มี ก ารยืด ตัว ได้ ดี ทํา ให้
กระบวนการอัด รี ด มีป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิงขึ น อีกทั งยัง
ง่ายต่อการทําความสะอาดส่ ว นที เกิด การอัด รี ด อีกด้ ว ย
นอกจากนี MBP สามารถนํามาใช้แทนที แผ่นเบรกเกอร์
แบบดังเดิม ซึงมีการติดตังทียุง่ ยากมากกว่า

ต่างๆ พบว่า ข้อบกพร่องทีเกิดขึนมากที สุ ด คื อ การเกิด
เส้นสี ที ผิด แปลกจากสี ข องชิ นงาน โดยข้อบกพร่ องนี
มีลักษณะเป็ นเส้นพาดตามแนวยาวบนผิวจากส่ วนบน
ถึงส่ ว นล่างของผลิต ภัณ ฑ์ และมีป ริ มาณการเกิด สู งถึง
97.85% ของปริมาณงานเสียทังหมด
เกณฑ์ใ นการยอมรับ ตํา หนิ ป ระเภทเส้น สี ข อง
ลูกค้า คื อ ความกว้างของเส้นตําหนิ ต ้องมีค่ าน้อ ยกว่า
หรื อเท่ ากับ 3 มิลลิเ มตร โดยลักษณะข้อบกพร่องแสดง
ดังรูปที 2

3. การวิเ คราะห์ ข้อบกพร่ องของผลิตภัณฑ์

รู ปที 2 ลักษณะข้อบกพร่องประเภทเส้นสี (Color-mark)

จากข้อ มูลการผลิต แกลลอนพลาสติ กบรรจุนามั
ํ น
ขนาด 5 ลิต ร สี เ ขี ยวมุกของบริ ษัท กรณี ศึกษา พบว่ า
ปริมาณการเกิดของเสียตังแต่เดื อน กันยายน พ.ศ. 2557
ถึ ง ธั น วาคม พ.ศ. 2557 เท่ า กับ 0.84% และเมื อนํา
ปริ มาณของเสี ยมาจําแนกข้อบกพร่ อ งออกเป็ นชนิ ด

จากหลักการของกระบวนการผสมและการอัด รี ด
พลาสติก [2] สาเหตุทีเป็ นไปได้มากที สุ ด คื อ การหลอม
ละลายของเนื อพลาสติ กระหว่ างเม็ด HDPE และเม็ด สี
Master batch ที ไม่ถู กผสมเข้าเป็ นเนื อเดี ย วกันอย่า ง
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สมบูรณ์ เนืองจาก ตําหนิเส้นสีทีเกิดขึนนีสามารถพบได้
ที พาริ สั น (รู ป ที 1) ซึ งเป็ นผลที ได้ จากกระบวนการ
อัดรีด
เมื อทํ า การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการอั ด รี ดพบว่ า
กระบวนการยังไม่เป็ นมาตรฐาน และการปรับ ตังปั จจัย
ในการอัดรีดยังขึนอยูก่ บั ประสบการณ์ ข องผูป้ ฏิ บั ติ งาน
และข้ อ มู ล การผลิ ต ในอดี ต ด้ ว ยเหตุ นี จึ ง สามารถ
สันนิษฐานได้ว่า การปรับ ตังปั จจัยในการอัด รี ด อาจไม่
เหมาะสม ทําให้ได้ชินงานที มีต าํ หนิ ป ระเภทเส้นสี มาก
ถึง 97.85% จากตําหนิทีเกิดขึนทังหมด

ตารางที 1 ปัจจัยและระดับปัจจัยทีใช้ในการทดลอง
ปั จจัย (หน่ วย)

ระดั บของปัจจั ย
ตํา

สู ง

อุณหภูมิในการหลอมที กลางกระบอก (ºC)

170

190

อุณหภูมิในการหลอมที ปลายกระบอก (ºC)

170

190

ความเร็ วรอบของสกรู (rpm)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู แผ่นเบรกเกอร์ (mm)

32
3

37
4

การทดลองในแต่ละสภาวะถูกทําซําจํานวน 4 ซํา ซึ ง
เป็ นจํานวนทีเพียงพอต่อการวิเคราะห์ในเชิงสถิติและไม่
มากจนส่งผลกระทบต่ อการผลิต ของบริ ษัท กรณี ศึกษา
ดั ง นั นการทดลองในงานวิ จัย นี จึ ง มี ทั งหมด 64 การ
ทดลอง
ตัว แปรตอบสนองในงานวิ จัยนี คื อ ค่ า ความกว้า ง
ของเส้นสีทีเกิดบนผิวชินงาน ซึงถูกวัดด้วยเวอร์เนียร์คาลิป เปอร์ต ามข้อกําหนดการตรวจสอบผลิต ภัณ ฑ์ข อง
ลูกค้า ค่าความกว้างของเส้นสีทียอมรับได้มีขนาดไม่เกิน
3 มิลลิเมตร ในกรณีทีชินงานไม่เกิดเส้นสี บ นผิว ชิ นงาน
ค่าความกว้างจะถูกระบุเป็ น 0

4. การออกแบบการทดลอง
เมือพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในกระบวนการอัด รี ด และ
ข้อสรุปของผลการวิจยั ต่างๆ ในอดี ต พบว่ า ปั จจัยด้ าน
อุณ หภู มิ ความเร็ ว รอบของสกรู ในส่ ว นของการผสม
และขนาดรูของแผ่นเบรกเกอร์ คาดว่ าจะส่ งผลต่ อการ
เกิด ข้อ บกพร่ องชนิ ด เส้ น สี มากที สุ ด เมื อพิ จ ารณา
เครืองจักรในสายการผลิต พบว่ า อุณ หภูมิในการหลอม
พลาสติ ก สามารถปรั บ ตั งได้ ทั งหมด 2 ส่ วนคื อ
ส่วนกลาง และส่ ว นปลายของกระบอก ดั งนัน จํานวน
ปัจจัยทีถูกนํามาทดสอบในงานวิจัยนี มีทั งหมด 4 ปั จจัย
โดยระดั บ ของค่ า ปั จจัยถูก เลือกตามขี ด ความสามารถ
ของเครืองจักรทีใช้ แ ละอุณ หภูมิที ใช้ ในการหลอมของ
พลาสติ กชนิ ด HDPE [1] การทดลองถูกออกแบบตาม
แฟกทอเรี ยลแบบสองระดั บ (2k Factorial Design) เพือ
หาปั จจัยหลักที ส่ งผลกระทบต่ อข้อบกพร่ องประเภท
เส้นสีทีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยระดับของปัจจัยทีใช้ใน
การทดลองสามารถสรุปได้ดังตารางที 1

5. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ ผลการ
ทดลอง
5.1 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
จากผลการทดลองที ได้ ถู กนํามาวิ เ คราะห์คุ ณ ภาพ
ของข้อ มูลทางสถิติ ซึ งพบว่ า ข้อมูลที นํามาใช้ ในการ
วิเคราะห์มีการแจกแจงแบบปกติ มีค วามเป็ นอิสระของ
ข้อมูล และมีเ สถียรภาพของความแปรปรวน ดั งแสดง
ในรู ป ที 3 และเมื อพิจ ารณาอํา นาจในการทดสอบ
(Power of Test) พบว่า จํานวนการทดลองซําที 4 ครัง มี
อํานาจในการทดสอบทีร้อยละ 97.49 ซึ งสู งเพียงพอต่ อ
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การนําผลการทดลองที ได้ ไ ปทําการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวน (ANOVA) และสามารถให้สรุปในเชิงสถิติที
มีความน่าเชือถือ

ตารางที 2 ต ารางการวิ เคราะห์ ค ว ามแปรปรว น
(ANOVA) ของความกว้างของเส้นสี
Source of Variation

df

SS

Temp1
1 0.082
Temp2
1 330.558
Speed
1 0.161
Hole
1 4.978
Temp1*Temp2
1 0.095
Temp1*Speed
1 0.022
Temp1*Hole
1
0.09
Temp2*Speed
1 0.548
Temp2*Hole
1 7.728
Speed*Hole
1 0.006
Temp1*Temp2*Speed
1 0.022
Temp1*Temp2*Hole
1
2.76
Temp1*Speed*Hole
1 0.011
Temp2*Speed*Hole
1 0.269
Temp1*Temp2*Speed*Hole 1 0.045
Error
48 9.037
Total
63 356.411

S = 0.433896

MS

P

0.082
330.558
0.161
4.978
0.095
0.022
0.09
0.548
7.728
0.006
0.022
2.76
0.011
0.269
0.045
0.188

0.513
0.000
0.360
0.000
0.482
0.735
0.493
0.095
0.000
0.863
0.733
0.000
0.808
0.238
0.627

R-Sq(Adj) = 96.67%

ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน (ANOVA) ถู ก
แสดงในตารางที 2 พบว่ า มีค่ า R-Sq.(adj) ของผลการ
ทดลองเท่ากับ 96.67% และเมือพิ จารณาค่ า P-Value ใน
การทดสอบสมมติฐานที ระดั บ นัยสําคัญ 0.05 สามารถ
สรุปได้ว่า ปัจจัยหลักทีมีอิทธิพลต่ อความกว้างของเส้น
สี อ ย่า งมี นัย สํา คัญ คื อ เส้น ผ่า นศู นย์กลางรู ข องแผ่น
เบรกเกอร์ (Hole) และอุ ณ หภู มิ ช่ ว งปลายกระบอก
(Temp2) นอกจากนีเมือพิจารณาอิท ธิ พลของปั จจัยร่ ว ม
2 ปั จจัย พบว่ าความสัมพันธ์ ระหว่ างอุณ หภูมิที ปลาย
กระบอก (Temp2) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ข อง
แผ่นเบรกเกอร์ (Hole) มีค่ า P- Value < 0.05 สําหรับ
อิทธิพลของปัจจัยร่วม 3 ปัจจัยทีมีค่า P-Value < 0.05 คื อ

รู ปที 3 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
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อุ ณ หภู มิ ที กลางกระบอก (Temp1) อุ ณ หภู มิ ที ปลาย
กระบอก (Temp2) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ข อง
แผ่นเบรกเกอร์ (Hole) จึงสรุ ป ได้ ว่ าอิท ธิ พลของปั จจัย
ร่ ว มเหล่านี มีผลต่ อความกว้างของเส้นสี ที เกิด ขึ นด้ ว ย
เช่นกัน

อุณ หภู มิ ช่ ว งปลายกระบอกจะส่ ง ผลโดยตรงต่ อการ
หลอมตัว ของพลาสติ กมากที สุ ด เมื อทําการปรับ เพิ ม
อุณหภูมิจากเดิ ม 180 ºC ไปเป็ น 190 ºC จึงช่ ว ยให้การ
หลอมละลายของเม็ดพลาสติกเกิดขึนได้ดียงขึ
ิ น เกิด การ
แตกตัวและผสมเป็ นเนื อเดี ยวกันระหว่ างเม็ด พลาสติ ก
HDPE และเม็ดสี ได้อย่างสมบูรณ์มากยิงขึน

5.2 การวิเคราะห์ อทิ ธิพลของปัจจัย
อิทธิพลของปัจจัยหลักและปั จจัยร่ ว มที ส่ งผลต่ อค่ า
ความกว้างของเส้นสี แ สดงดั งรู ป ที 4 และ 5 ตามลําดั บ
จากรู ป พบว่ า เมื อขนาดเส้น ผ่านศู นย์กลางรู ข องแผ่น
เบรกเกอร์ (Hole) ถูกปรับ ค่ าอยู่ที ระดั บ ตํา จะส่ งผลให้
ได้ค่าความกว้างของเส้นสีที เล็กลง สําหรับ ส่ ว นของค่ า
อุ ณ หภู มิ ช่ ว งปลายกระบอก (Temp2) เมื อปรั บ ค่ า ที
ระดับสูงจะทําให้ได้ความกว้างของเส้นสีมีขนาดเล็กลง
รู ปที 5 อิทธิพลของปัจจัยร่วมต่อความกว้างของเส้นสี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ข องแผ่นเบรกเกอร์ส่งผล
กระทบต่อการเกิดเส้นสีบนชินงาน โดยขนาดของรู ข อง
แผ่นเบรกเกอร์ทีเล็กลงสามารถลดความกว้างของเส้นสี
ลงได้ ทังนีเนืองจากแผ่นเบรกเกอร์ทาํ หน้าทีปรับเปลียน
ลักษณะการไหลของพลาสติ กหลอม จากการไหลด้ ว ย
แรงหมุ นของสกรู ให้ เ ป็ นแบบราบเรี ยบ และช่ ว ยให้
พลาสติกหลอมเกิดการผสมเป็ นเนือเดียวกันได้ ดี ขึ น [2]
จากการทดลองปรับ ลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ข อง
แผ่นเบรกเกอร์ (Hole) ลงจากเดิ ม 4 มิ ลลิเ มตร เป็ น
3 มิลลิเ มตร จึงทําให้การไหลผ่านของพลาสติ กหลอม
เกิดการเปลียนทิศทางการไหล เกิด การแตกตัว ของเม็ด
พลาสติ กที อาจจะยังหลอมละลายไม่ทั วถึ ง ทํา ให้เ กิด
แรงดันภายในกระบอกเพิมขึ น ซึ งส่ งผลทําให้เ กิด การ

รู ปที 4 อิทธิพลของปัจจัยหลักต่อความกว้างของเส้นสี
จากการทดลองพบว่ า อุณ หภูมิ ช่ ว งกลางกระบอก
(Temp1) ไม่ ส่งผลต่ อขนาดเส้น สี ในขณะที อุณ หภู มิ
ช่ ว งปลายกระบอก (Temp2) มีผ ลกระทบต่ อ การเกิด
ข้อ บกพร่ อ งชนิ ดเส้ น สี อย่ า งมี นั ย สํา คัญ เนื องจาก
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ผสมกันได้อย่างทัวถึงและเป็ นเนือเดียวกันอย่างสมบู รณ์
นอกจากนี แผ่นเบรกเกอร์ยงั ทําให้พลาสติกหลอมที ไหล
ผ่านมีอุณ หภูมิใกล้เ คี ยงกันมากขึ น [2] ซึ งสัมพันธ์ กบั
การควบคุ มอุณ หภูมิที บริ เ วณปลายกระบอก (Temp 2)
ซึงสอดคล้องกับผลจากการวิเ คราะห์ค วามสัมพันธ์ ท าง
สถิติของ 2 ปัจจัยร่วมนี
ในส่ ว นของความเร็ ว รอบสกรู (Speed) ซึ งทําการ
ทดลองทีค่าระดับ 32 รอบต่อนาที และระดับ 37 รอบต่อ
นาที จากการปรั บ ค่ าดั งกล่า วไม่มีอิท ธิ พ ลต่ อการเกิด
ข้อบกพร่ องประเภทเส้นสี ที ระดั บ นัยสํา คัญ 0.05 ซึ ง
กล่าวได้ว่าความเร็วรอบในช่วง 32 – 37 รอบต่อนาที ไม่
ทํา ให้ ก ารเกิด ข้อ บกพร่ อ งเพิ มขึ นหรื อ ลดลง แต่ ถ้ า
พิจารณาในส่วนของปัจจัยนีเพือเพิมผลิต ผลการผลิต ให้
สูงขึน อาจปรับค่านีทีระดับสูงสุดคือ 37 รอบต่อนาทีได้
นอกจากนี ผลการทดลองที ได้ สามารถนํามาใช้ ใน
การสร้างสมการถดถอย (Regression) เพือทํานายความ
กว้างของเส้นสีทีเกิดขึนบนผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี
Color - mark  85.9  12.0 H  0.471T2
 0.0688 HT2  0.000004 HT1T2

ผลลั พ ธ์ ที ได้ ส ามารถสรุ ปได้ ว่ า ค่ า ระดั บ ปั จจั ย ที
เหมาะสมของกระบวนการคือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู
ของแผ่นเบรกเกอร์ (Hole) เท่ากับ 3 มิลลิเ มตร อุณ หภูมิ
ควบคุมช่วงกลางกระบอก (Temp1) เท่ากับ 170 ºC และ
อุณ หภูมิ ค วบคุ ม ช่ ว งปลายกระบอก (Temp2) เท่ ากับ
190 ºC
เพือเป็ นการทดสอบค่ าระดั บ ปั จจัยที เหมาะสมใน
กระบวนการอั ด รี ดเป่ าขึ นรู ปพลาสติ ก สภาวะที
เหมาะสมข้างต้นจึงได้นาํ ไปใช้กบั กระบวนการผลิต จริ ง
โดยมีค่าพารามิเ ตอร์ต่ างๆ แสดงดั งตารางที 3 ปริ มาณ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ กพร่ อ งถู ก บั น ทึ ก จากปริ ม าณการผลิ ต
ทั งหมดเท่ ากับ 4,500 ชิ น ผลการเปรี ยบเที ยบจํานวน
ผลิตภัณฑ์บกพร่องก่อนและหลังการปรับ ปรุ ง แสดงดั ง
ตารางที 4
ตารางที 3 ค่าปัจจัยทีปรับใช้ใหม่หลังการปรับปรุง
ระดับ
พารามิ เตอร์

ปั จจัยป้ อนเข้า

(1)

อุณหภูมิช่วงต้นกระบอก (ºC)
อุณหภูมิช่วงกลางกระบอก (ºC)
อุณหภูมิช่วงปลายกระบอก (ºC)
อุณหภูมิทีหัวดาย (ºC)
ความเร็ วรอบของสกรู (rpm)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ของแผ่นเบรกเกอร์ (mm)
*ได้จากการหาค่าระดับที เหมาะสมของปั จจัย

โดยที H T1 และ T2 คื อ เส้นผ่านศูนย์กลางรู แ ผ่นเบรกเกอร์ (mm) อุณหภูมิในการหลอมที กลางกระบอก (ºC)
และ อุ ณ หภู มิ ใ นการหลอมที ปลายกระบอก (ºC)
ตามลําดับ
5.3 การหาค่ าระดับทีเหมาะสมของปัจจัย
ค่าระดับปัจจัยทีเหมาะสมในกระบวนการอัด รี ด เป่ า
ขึ นรู ป พลาสติ กหาได้ จ ากการใช้ Response Optimizer
ในโปรแกรม Minitab โดยกํา หนดค่ า Goal เป็ น
Minimize ค่ า Target เท่ ากับ 0 และค่ า Upper เท่ ากับ 3

165
170*
190*
190
32
3*

ตารางที 4 ข้อบกพร่องก่อนและหลังการปรับปรุง
รายการ
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
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จํานวนชิ นงาน
ตรวจสอบ(ชิ น)
504,735
4,500

ของเสี ย
(ชิ น)
4,234
11

%
ของเสี ย
0.84
0.02
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6. สรุ ป ผล
งานวิจยั นีมีจุดประสงค์เ พือลดปริ มาณข้อบกพร่ อง
ในกระบวนการอัด รี ด เป่ าขึ นรู ป แกลลอนพลาสติ ก สี
เขียวมุก ขนาด 5.0 ลิต ร และเพือหาสภาวะที เหมาะสม
ในกระบวนการผลิต ดั งกล่ า ว จากการทดลองพบว่ า
ปั จ จัย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค่ า ความกว้า งของเส้ น สี ที เกิด
ข้อบกพร่ องบนชิ นงาน คื อ อุณ หภูมิค วบคุ มที บริ เ วณ
กลางกระบอกอัดรีดและบริเวณปลายกระบอกอัด รี ด ซึ ง
มีค่ า ระดั บ ที เหมาะสมเท่ า กับ 170 ºC และ 190 ºC
ตามลําดับ และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ข องแผ่นเบรก
เกอร์ ซึงมีค่าระดั บ ที เหมาะสมเท่ ากับ 3 มิลลิเ มตร เมือ
นําผลที ได้ ไปปรับ ปรุ งในกระบวนการผลิต จริ งพบว่ า
ปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่ องประเภทเส้นสี ที เกิด ขึ นจาก
กระบวนการอัดรีดเป่ าขึนรูปลดลงจากร้อยละ 0.84 เป็ น
ร้อยละ 0.02 เมือเปรียบเทียบปริมาณผลิตภัณ ฑ์บ กพร่ อง
สามารถลดลงถึงร้อยละ 97.62
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