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การเกิดตาหนิบนผิวชิน้ งานอลูมิเนียมเกรด ADC12 ในระหว่างการจัดเก็บ
และแนวทางการป้ องกัน
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บทคัดย่อ
การเกิดออกซิเดชัน่ บนผิวชิ้นงานอลูมิเนียมในระหว่างการจัดเก็บในกล่องกระดาษทาให้เกิดรอยตาหนิ ข้ ึน
บนผิวชิ้นงานและส่งผลโดยตรงต่อสภาพผิวและความสวยงามของชิ้นงานอลูมิเนี ยมที่ได้ ปั ญหาดังกล่าวทาให้บริ ษทั
ต้องเปลี่ยนสิ นค้าใหม่ให้ลูกค้าและก่อให้เกิดต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น งานวิจยั นี้ ได้พิจารณาอลูมิเนี ยมเกรด ADC12
ที่ได้จากการหล่อฉี ด เป็ นวัสดุทดสอบ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของปั จจัยต่างๆ ในระหว่างการจัดเก็บที่
ทาให้เกิ ดตาหนิ บนชิ้นงานอลูมิเนี ยมเกรด ADC12 และนาเสนอแนวทางในการป้ องกันการเกิดตาหนิ บนชิ้นงานใน
ระหว่างการจัดเก็บหรื อจัดส่ งในกล่องกระดาษ จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อการเกิดตาหนิ บนชิ้นงาน
อลูมิเนี ยมประกอบด้วย ความชื้ น ชนิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์ และเวลาที่ ใช้ในการจัดส่ ง เพื่อลดโอกาสในการเกิดตาหนิ ข้ ึนบน
ชิ้นงานอลูมิเนียม งานวิจยั นี้จึงได้มีการหาปริ มาณการใช้สารดูดความชื้นต่อปริ มาตรกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมเพื่อ
ชะลอการเกิดออกซิเดชัน่ บนผิวชิ้นงาน ผลการศึกษาพบว่า ในระดับความชื้นที่ 80 % การใช้สารดูดความชื้นอย่างน้อย
6.57 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร สามารถยืดอายุการเก็บชิ้นงานหล่ออลูมิเนี ยม ADC12 ในระหว่างการจัดส่ งได้
13 วัน และสามารถลดการเกิ ดรอยตาหนิ บนผิวชิ้นงานได้ 55.25 % เมื่อเทียบกับปริ มาณตาหนิ ที่พบบนชิ้นงานก่อน
การปรับปรุ ง
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Defect Formation in Work Surface of ADC12 Aluminum during Storage
and a Preventive Guideline
Neeramitr Munwong Viboon Tangwarodomnukun* and Supparerk Boontein

Abstract
Surface oxidation of aluminum occurred during being stored in a cardboard box leads to the substantial
defects in workpiece surface and directly affects the surface characteristics and aesthetic of aluminum products.
This problem causes a number of reclaimed products so as increased manufacturing costs of a case study company.
This research aims at considering an ADC12 aluminum product manufactured by die casting process. The
objectives of this research are to understand the effect of storing factors on defect formation in ADC12 aluminum
and to prevent the defects during the storing or delivering of aluminum products in a cardboard box. According to a
preliminary study, the major factors were humidity, type of packaging materials and delivery time. To minimize the
defects in aluminum, this research determined a suitable amount of desiccant per volume of container to retard the
surface oxidation, and the desiccant of 6.57 mg/cm3 was recommended to be applied into the packaging stored in
80% humidity. This can prolong the aluminum workpieces kept in storage during the shipment for 13 days.
Regarding this finding, the defect on aluminum workpieces can be reduced by 55.25% from that found before this
prevention.
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1. บทนา

หลอมเหลวต่ า และมีสมบัติทางด้านการหล่อหลอมที่ ดี
สามารถรวมตัวกับโลหะชนิดอื่นหรื อเกิดเป็ นโลหะผสม
ได้ง่าย [1-4]
โลหะผสมอลู มิ เ นี ย มโดยทั่ว ไปมัก พัฒ นามาจาก
ระบบยูเทคติค (Eutectic System) ของ 2 ธาตุ เช่น โลหะ
ผสมอลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน (Al-Si) อลูมิเนี ยม-ทองแดง
(Al-Cu) และอลูมิเนี ยม-แมกนี เซี ยม (Al-Mg) แต่ท้ งั นี้
โลหะที่ใช้ในงานหล่อส่ วนใหญ่มกั พัฒนามาจากระบบ
อลูมิเนียม-ซิลิคอน รวมถึงเกรด ADC12 ซึ่ งโดยลักษณะ
ทัว่ ไปมีลกั ษณะผิวมันวาว มีสมบัติตา้ นทานการเกิดการ
กัดกร่ อนได้ดีเนื่ องจากมีความสามารถในการสร้างฟิ ล์ม
ออกไซด์ (Al2O3) ได้ตามธรรมชาติ นอกจากนั้นแล้วยัง
สามารถขึ้นรู ปทางกลได้ง่าย เนื่ องจากมีโครงสร้างผลึก
แบบ Face Center Cubic (FCC) และมีสมบัติทางการ
ไหลตัว (Fluidity) ที่ดี [5-7] ในงานวิจยั นี้ ได้ศึกษาโลหะ
ผสมอลูมิเนี ยมเกรด ADC12 โดยชิ้นงานที่ทาการศึกษา
ได้จากกระบวนการหล่อฉี ด (Die casting process)

ชิ้นงานที่ ผลิ ตจากวัสดุอลูมิเนี ยม มักพบตาหนิ จาก
การกัดกร่ อนและการเกิ ดออกซิ เดชั่นภายหลังการผลิ ต
หรื อ ระหว่า งการใช้ง าน ต าหนิ เ หล่ า นี้ มัก เกิ ด ขึ้ น ใน
สภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ นสารละลาย หรื อสภาวะที่ มี
ความชื้ นในบรรยากาศโดยรอบชิ้ น งานสู ง ท าให้
เกิดปฏิกิริยาระหว่างสิ่ งแวดล้อมกับผิวชิ้นงาน ส่ งผลให้
ผิวชิ้ นงานขาดความเงางาม และอาจมี สมบัติของวัสดุ
บริ เวณตาหนิ ที่เปลี่ยนแปลงไป จากการสารวจบริ ษทั
กรณี ศึกษาแห่ งหนึ่ งพบว่า ชิ้นงานอลูมิเนี ยม ADC12 ที่
ได้จากการหล่อฉี ด พบปั ญหา เรื่ องการเกิดรอยตาหนิบน
ผิวชิ้ นงาน โดยรอยตาหนิ ที่เกิ ดขึ้ นนั้นมักพบภายหลัง
จากการจัดส่ งชิ้นงานให้ลูกค้า ซึ่ งชิ้นงานถูกบรรจุอยูใ่ น
กล่องกระดาษเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง การเกิดรอยตาหนิ บน
ผิวชิ้นงานอลูมิเนี ยมนั้นส่ งผลโดยตรงต่อต้นทุนในการ
ผลิตของบริ ษทั เนื่ องจากต้องทาการเปลี่ยนชิ้นงานใหม่
ให้ กับ ลู ก ค้า ดัง นั้ นงานวิ จัย นี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
พฤติกรรมการเกิดของตาหนิ ของอลูมิเนี ยม ADC12 ใน
ระหว่างการจัดเก็บ และนาเสนอแนวทางในการป้ องกัน
การเกิ ด ต าหนิ เ พื่ อ ลดความสู ญ เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ สิ น ค้า
อลูมิเนี ยม ADC12 และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากการ
แลกเปลี่ยนสิ นค้าจากลูกค้า

2.2 กระบวนการหล่ อฉีด
การหล่อฉี ด (Die Casting) หมายถึง การขึ้นรู ปโลหะ
ด้วยกระบวนการทางความร้อนที่ เปลี่ ยนสถานะโลหะ
ในรู ปของแข็ ง ให้ เ ป็ นโลหะเหลวโดยการควบคุ ม
อุ ณหภู มิ การหลอม และท าการก าจัด แก๊ ส ไฮโดรเจน
ก่อนทาการฉี ดน้ าโลหะเข้าสู่แบบหล่อ เมื่อโลหะแข็งตัว
ก็ จ ะได้ ชิ้ น งานที่ มี รู ป ร่ างตามแบบหล่ อ จากนั้ นน า
ชิ้นงานมาตกแต่งเพื่อตัดทางเดินน้ าโลหะออกก่อนที่จะ
ทาการกลึง เจาะ โลหะให้ได้รูปร่ างตามที่ตอ้ งการ
สาหรับกระบวนการหล่อฉี ด สามารถผลิตชิ้นงานได้
จานวนมากและต่อเนื่ อง โดยขั้นตอนการหล่อฉี ดจะใช้
ความดั น ประมาณ 0.15-0.7 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ -

2. ทฤษฎี
2.1 คุณสมบัตพิ นื้ ฐานของอลูมเิ นียม
อลู มิ เ นี ย มเป็ นโลหะที่ มี น้ าหนั ก เบากว่ า เหล็ ก
ประมาณ 3 เท่า (Density of Aluminum = 2.7 g/cm3,
Density of Iron = 7.8 g/cm3) และมีความแข็งแรงอยูใ่ น
เกณฑ์ปานกลาง เป็ นที่นิยมนาไปใช้งานอย่างแพร่ หลาย
เนื่ องจากอลู มิ เนี ยมมี ความเหนี ยวสู ง อุ ณ หภู มิ
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เซนติ เ มตร และความเร็ ว ในการเพิ่ ม แรงดัน 0.0250.060 กิโลเมตรต่อลูกบาศก์เซนติเมตรวินาที [8] ในการ
ดันน้ าโลหะเข้าแม่พิมพ์

ทรายขาว ผสมกรดกามะถัน และมีลกั ษณะเป็ นเม็ดกลม
มีรูพรุ น ทาให้ มีพ้ืนผิวในการดู ดความชื้ นเป็ นจานวน
มากประมาณ 800 ตารางเมตรต่อน้ าหนัก 1 กรัม หรื อ
ประมาณ 40% ของ น้ าหนักตัวเอง มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
ที่ อุ ณ ห ภู มิ ต่ า ก ว่ า 25๐ C ห า ก อุ ณ ห ภู มิ สู ง ก ว่ า นี้
ประสิ ทธิ ภาพใน การดูดความชื้นจะลดลงและมีโอกาส
ที่จะคายความชื้นออกจากตัวเองเช่นกัน [10]

2.3 การเกิดออกซิเดชั่น
ภายหลังการแข็งตัวเมื่อโลหะสัมผัสกับบรรยากาศที่
อุณหภูมิหอ้ งหรื ออุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิห้อง ผิวของ
โลหะจะเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาออกซิ เดชั่ น และก่ อ ให้ เ กิ ด
สารประกอบต่างๆ เช่น ออกไซด์ ซัลไฟต์ คาร์ ไบด์ และ
อื่นๆ ปั จจัยที่ ทาให้เกิ ดการออกซิ เดชัน่ ได้แก่ อุณหภูมิ
ความดันไอ ปริ มาณออกซิ เจน เป็ นต้น สาหรับปฏิกิริยา
ออกซิ เดชัน่ ของอลูมิเนี ยม สามารถแสดงได้ดงั สมการ
[9]
4Al + 3O2 = 2Al2O3
Al2O3 เป็ นฟิ ล์มอลูมิเนี ยมออกไซด์ที่ถูกสร้างขึ้นมา
ปกคลุมที่ผิวหน้าอลูมิเนียม ความหนาของฟิ ล์มที่เกิดขึ้น
นี้ ข้ ึนอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิ สภาพแวดล้อม
และปริ มาณธาตุผสมในโลหะ หากฟิ ล์มออกไซด์น้ ี เกิ ด
ความเสี ยหาย ย่อมทาให้ความสามารถในการป้ องกัน
การกัด กร่ อนของอลูมิ เนี ยมลดลง นอกจากนี้ หากผิ ว
อลูมิเนียมสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีองค์ประกอบทาง
เคมีและกายภาพที่ต่างออกไปจากบรรยากาศปกติก็อาจ
ก่อให้เกิ ดรอยตาหนิ หรื อคราบเกิ ดขึ้นบนผิวอลูมิเนี ยม
ได้เ ช่ น เดี ย วกัน ลัก ษณะเช่ น นี้ ส่ ง ผลต่ อ สภาพผิ ว และ
ความสวยงามของผิวอลูมิเนียมที่ได้อย่างมีนยั สาคัญ

รู ปที่ 1 กระบวนการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม

3. สภาพปัจจุบันและการวิเคราะห์ ปัญหา
อลูมิเนี ยมที่ นามาศึ กษาในงานวิจยั นี้ เป็ นอลูมิเนี ยม
เกรด ADC12 โดยชิ้นงานอลูมิเนี ยมที่ นามาทดสอบได้
จากกระบวนการหล่อฉี ด โดยลักษณะของชิ้นงานเป็ น

2.4 การลดปริมาณความชื้นด้ วยซิลกิ ้ าเจล
ซิลิกา้ เจล (Silica Gel) เป็ นสารสังเคราะห์ในรู ปแบบ
ซิ ลิ กอนไดออกไซด์ (Silicon Dioxide) สกัด จาก
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ฉากสามเหลี่ยมสาหรับใช้ประกอบกับโครงอลูมิเนี ยม
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานอลูมิเนี ยมนี้ มีลาดับดังแสดงใน
รู ปที่ 1 จากรู ปพบว่า ภายหลังการหล่อฉี ด ชิ้นงานจะถูก
นามาผ่านขั้นตอนการขัดผิวด้วยเม็ดหิ นเบอร์ 15 หรื อ 20
ที่ความเร็ วรอบ 1,500 รอบต่อนาที ล้างทาความสะอาด
ด้วยน้ า และทาให้แห้ง ก่อนนาไปประกอบและบรรจุลง
กล่ อ งต่ อ ไป อย่า งไรก็ ต าม หากตรวจพบชิ้ น งานที่ มี
ขนาดไม่ได้ตามต้องการหรื อพบตาหนิ บนพื้นผิวชิ้นงาน
ชิ้นงานชิ้นนั้นๆ จะถูกคัดแยกออก
ภายหลังกระบวนการหล่อฉี ด ชิ้ นงานอลูมิเนี ยมมี
การตรวจพบปั ญ หาทั้ งในระหว่ า งการจั ด เก็ บ และ
ภายหลัง การจัด ส่ ง แก่ ลู ก ค้า โดยขั้น ตอนดัง กล่ า วใช้
ระยะเวลาในการดาเนิ นงานอยู่ที่ 13 วันโดยประมาณ
จากการตรวจสอบสภาพปั ญหาพบว่าชิ้นงานที่บรรจุใน
กล่อง เกิดความเสี ยหายบริ เวณพื้นผิวชิ้นงานที่สัมผัสกับ
บรรจุภณั ฑ์เท่านั้น ใน 1 กล่อง ทาการบรรจุชิ้นงานเรี ยง
ต่อกันและซ้อนกันจานวน 2 ชั้น โดยมีแผ่นกระดาษวาง
กั้นระหว่างชิ้นงาน รอยตาหนิ ของผิวชิ้นงานมักเกิ ดขึ้น
บริ เวณที่ ผิวชิ้นงานสัมผัสกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์แสดงใน
รู ป ที่ 2 ต าหนิ เช่ น นี้ มักพบในกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ท าการ
จัด เก็ บ ในคลัง สิ น ค้า และกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ไ ด้ท าการ
จัดส่งแก่ลูกค้าไปแล้ว

จากการตรวจสอบจ านวนชิ้ น งานที่ พ บต าหนิ
ดังกล่าวในรอบ 18 เดือน พบว่าในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่ ง
เป็ นช่วงฤดูฝนของปี ซึ่ งเป็ นช่วงที่ มีความชื้นในอากาศ
สู ง ดังแสดงในรู ปที่ 3 จึ งมี ความเป็ นไปได้ว่าความชื้ น
ในอากาศอาจเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ทาให้กล่องบรรจุ ภณ
ั ฑ์
กระดาษมีความชื้นสูงและอาจนาไปสู่การเพิ่มโอกาสใน
การเกิดรอยตาหนิข้ ึนบนผิวชิ้นงาน
180,000
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รู ปที่ 3 มูลค่าความเสี ยหายที่เกิดจากปั ญหารอยตาหนิบน
ผิวชิ้นงานในแต่ละเดือน
เมื่ อ ท าการตรวจสอบลั ก ษณะรอยต าหนิ บน
ผิวชิ้นงานพบว่ารอยตาหนิมกั เกิดบริ เวณที่ผิวชิ้นงานเกิด
การสัมผัสกับผิวกล่องกระดาษ สิ่ งที่ เกิ ดขึ้นอาจเป็ นไป
ได้ ว่ า สภาพแวดล้อ ม ในการจั ด เก็ บ เช่ น อุ ณ หภู มิ
ความชื้ น รวมถึ ง ชนิ ดของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ ใช้การจัดเก็ บ
ชิ้ น งานส่ ง ผลกระทบต่ อ การเกิ ด ข้ อ บกพร่ องบน
ผิวชิ้นงาน
เพื่อเป็ นการยืนยันถึงผลกระทบของระดับความชื้ น
ในบรรยากาศและชนิดบรรจุภณั ฑ์ที่สมั ผัสกับผิวชิ้นงาน
ต่อปริ มาณตาหนิที่เกิดขึ้น งานวิจยั นี้จึงได้ทาการทดลอง
เบื้ องต้น โดยทาการห่ อชิ้นงานเป็ น 3 รู ปแบบ คือ (1)

รู ปที่ 2 ลักษณะตาหนิบนผิวชิ้นงาน
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ห่ อด้วยกระดาษชนิ ด KA (SOS) ขนาด 125 แกรม ซึ่ ง
เป็ นกระดาษชนิ ด เดี ย วกับ ที่ ใ ช้ใ นการห่ อ ชิ้ น งานใน
บริ ษทั กรณี ศึ กษา (2) การห่ อ ด้วยพลาสติ กชนิ ด PE
(Polyethylene) หนา 0.07 มิลลิเมตร และ (3) ชิ้นงานที่
ไม่ได้ถูกห่ อ ด้วยวัสดุ ใดๆ ในขณะเดี ยวกันได้ก าหนด
ระดับความชื้นในบรรยากาศ (ความชื้นสัมพัทธ์) ที่ใช้ใน
การทดสอบที่ต่างกัน 3 ระดับ คือ 60 80 และ 100% โดย
ควบคุมอุณหภูมิในการจัดเก็บในช่วง 28 – 32๐C ในการ
ทดสอบนี้ ได้ท าการบัน ทึ ก ค่ า ความชื้ น และอุ ณ หภู มิ
ภายในบริ เวณจัดเก็บ ทุ กๆ 1 ชั่ว โมง เป็ นระยะเวลา
19 วัน ผลการทดลองที่ได้พบว่า การจัดเก็บชิ้นงานที่มี
สภาวะการจัด เก็ บ ต่ า งกัน ก่ อ ให้เ กิ ด ปริ ม าณของรอย
ตาหนิ บนผิ วชิ้ นงานอลูมิเนี ยม ADC12 ต่า งกัน โดย
ชิ้ นงานที่ บรรจุ ในกระดาษกระดาษชนิ ด KA (SOS)
พบว่าเกิดรอยตาหนิ บนผิวชิ้นงานในปริ มาณที่มากและ
มี ความรุ นแรงเพิ่ มขึ้ นเมื่ อจัด เก็บ ชิ้ น งานภายใต้ร ะดับ
ความชื้ น สู ง และระยะเวลาในการจัด เก็บ ที่ น านขึ้ นดัง
แสดงในรู ปที่ 4 นอกจากนี้ ผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้
ยัง สามารถสัง เกตได้ว่า อัต ราส่ ว นของรอยต าหนิ ต่ อ
พื้นที่ ผิว ชิ้ นงานในกรณี ของการจัดเก็ บด้วยวิธีการห่ อ
กระดาษกระดาษชนิด KA (SOS) มีค่าสูงกว่ากรณี ที่ไม่มี
การห่ อชิ้ นงาน ลักษณะเช่ นนี้ น่าจะเกิ ดจากการดู ดซับ
ความชื้ น ของกระดาษในระหว่า งการจัด เก็ บ ท าให้
ผิวชิ้นงานโดยเฉพาะบริ เวณที่ สัมผัสกับกระดาษได้รับ
ความชื้ นในปริ มาณที่ มากและยาวนานกว่าในสภาวะที่
ไม่มีการห่อชิ้นงาน ส่ งผลให้เกิดตาหนิ บนผิวชิ้นงานใน
ปริ มาณที่ ม ากขึ้ น ในทางกลับ กัน การห่ อ ชิ้ น งานด้ว ย
พลาสติ กชนิ ด PE (Polyethylene) สามารถลดปริ มาณ
การเกิ ด ตาหนิ ไ ด้ดี เนื่ อ งจากการแพร่ ซึมของความชื้ น
ผ่านแผ่นพลาสติกชนิด PE (Polyethylene) เกิดได้ชา้ กว่า

กระดาษชนิ ด KA (SOS) หรื อการดูดซับความชื้ นด้วย
แผ่น พลาสติ กชนิ ด PE (Polyethylene) มี ค่ า น้อยกว่า
กระดาษชนิ ด KA (SOS) แม้ว่ารอยตาหนิ ที่พบบน
ผิวชิ้นงานที่ห่อด้วยพลาสติกชนิ ด PE (Polyethylene) มี
ขนาดที่ เล็ก หากแต่การเกิ ดรอยตาหนิ ไม่วา่ มีขนาดใดก็
ตามก็ถือว่ายอบรับไม่ได้เช่นกัน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
ถึงต้นทุ นของบรรจุภณ
ั ฑ์พบว่ากระดาษมี ราคาถูกกว่า
พลาสติก ดังนั้นการใช้กระดาษเป็ นบรรจุภณั ฑ์ยงั คงเป็ น
ทางเลื อ กที่ เ หมาะสมที่ สุ ด โดยเฉพาะในกรณี ที่ มี
ระยะเวลาในการจัดเก็บน้อยกว่า 6 วัน
เพื่อเป็ นการชะลอการเกิ ดรอยตาหนิ บนผิวชิ้นงาน
อลูมิเนี ยม ADC12 อันเนื่ องมาจากความชิ้นที่ ถูกบรรจุ
ภายใต้ภ าชนะปิ ด การใส่ ส ารดู ด ความชื้ น ลงไปใน
ภาชนะในปริ มาณที่ เหมาะสมน่ าจะช่ วยชะลอการเกิ ด
รอยต าหนิ บ นผิ ว ชิ้ น งานได้ ดั ง นั้ นปริ มาณสารดู ด
ความชื้นที่เหมาะสมจึงเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่นามาทดลอง
ในงานวิจยั นี้

4. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
ชิ้ น งานที่ น ามาทดลองในงานวิ จั ย นี้ เป็ นชิ้ น งาน
อลูมิเนี ยม ADC12 ผลิตด้วยการหล่อฉี ด ดังแสดงในรู ป
ที่ 5 จากผลการทดลองเบื้องต้นทาให้ทราบว่าชนิ ดของ
วัสดุ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ ระดับความชื้ น และระยะเวลาในการ
จัด เก็ บ เป็ นปั จ จัย หลัก ที่ ส่ ง ผลต่อ ปริ ม าณรอยต าหนิ ที่
เกิดขึ้นบนผิวชิ้นงานอลูมิเนี ยม ADC12 ในระหว่างการ
จัดเก็บ นอกจากนี้ปริ มาณสารดูดความชื้นก็เป็ นอีกปั จจัย
หนึ่งที่ตอ้ งนามาพิจารณาในงานวิจยั นี้
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Ratio of defective surface to total
workpiece area
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No wrapping
Humidity: 60%
Plastic wrapping
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รู ปที่ 5 ชิ้นงานรู ปทรงสามเหลี่ยมขนาดฐาน 28 mm x
สูง 28 mm
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Ratio of defective surface to total
workpiece area
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อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บชิ้นงานในสถานที่ จดั เก็บ
จริ ง ของบริ ษ ัท กรณี ศึก ษาไม่ ส ามารถควบคุ ม ปริ ม าณ
ความชื้นของสถานที่จดั เก็บได้ ดังนั้นความชื้นในอากาศ
จึ งจัดเป็ นปั จจัยที่ ไม่สามารถควบคุ มได้ อนึ่ ง จากการ
ตรวจวัดระดับความชื้นบริ เวณสถานที่จดั เก็บพบว่ามีค่า
โดยเฉลี่ยประมาณ 80% ดังนั้น เพื่อให้ทุกการทดลองอยู่
ภายใต้ร ะดับ ความชื้ นเดี ย วกัน ชิ้ นงานทดสอบในทุ ก
สภาวะจึ งนามาทดลองพร้อมกันโดยจัดเก็บในสถานที่
จัดเก็บเดียวกัน เริ่ มทาการทดลองในวันเดียวกัน และทา
การบันทึกผลการทดลองพร้อมกัน สาหรับปั จจัยที่นามา
ทดสอบในงานวิ จัย นี้ คื อ ชนิ ด ของวัส ดุ บ รรจุ ภ ัณ ฑ์
ระยะเวลาในการจั ด เก็ บ และปริ มาณของสารดู ด
ความชื้นที่ใช้
ชนิดของวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ที่นามาทดลองคือ กระดาษ
และพลาสติ ก ชนิ ด เดี ย วกั น กั บ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง
เบื้ องต้น นอกจากนี้ ยงั ได้ทาการทดลองชิ้ นงานที่ ไม่มี
การห่ ออี กชุ ดหนึ่ ง เพื่ อใช้ใ นการเปรี ย บเที ย บ สาหรั บ
ระยะเวลาในการจัดเก็บสู งสุ ดคือ 30 วัน โดยชิ้นงานถูก
นาออกมาตรวจวัดขนาดรอยตาหนิ ทุกๆ วันพร้ อมกัน
สารดูดความชื้ นที่ ใช้ในงานวิจยั นี้ คือ ซิ ลิกา้ เจล และใช้
ในปริ มาณ 5 10 15 และ 20 กรัม ปั จจัยและค่าปั จจัยที่
พิจารณาในงานวิจยั นี้ได้สรุ ปในตารางที่ 1
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Ratio of defective surface to total
workpiece area
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No wrapping
Humidity: 80%
Plastic wrapping
Paper wrapping
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Humidity: 100%
Plastic wrapping
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รู ปที่ 4 อัตราส่ วนตาหนิ ต่อพื้นผิวที่ เกิ ดขึ้นเมื่อชิ้นงาน
จัด เก็ บ ภายใต้ร ะดับ ความชื้ น ที่ (ก) 60% (ข) 80%
(ค) 100%
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ตารางที่ 1 ปั จจัยที่นามาทดลองในงานวิจยั นี้
Factors
Level
Wrapping method
No wrapping, Plastic
wrapping, Paper wrapping
Day in storage (Day) 30
Amount of silica gel 5, 10, 15, 20
(gram)
การทดลองในแต่ละสภาวะมีชิ้นงานทดสอบทั้งหมด
20 ชิ้ น บรรจุ ลงในกล่อ งปริ มาตร 1,521 ลูกบาศก์เซนติเมตร (13 x 13 x 9 เซนติเมตร) และทาการสุ่ ม
ชิ้นงานจานวน 3 ชิ้น ออกมาวัดพื้นที่ ขนาดรอยตาหนิ
บนผิวชิ้นงานอลูมิเนี ยมทุกๆ 24 ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลา
30 วัน โดยทาการวัดขนาดพื้นที่ตาหนิ บนผิวชิ้นงานที่
เกิดตาหนิ ท้ งั 2 ด้านด้วยกล้องไมโครสโคป ยี่ห้อ Hirox
รุ่ น RH8700 ซึ่งมีโปรแกรมช่วยในการคานวณหาขนาด
พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด ต าหนิ จ ากเฉดสี ที่ เ ปลี่ ย นไปบนชิ้ น งาน
ดังรู ปที่ 6 โดยเฉดสี ที่เปลี่ยนไปบ่งบอกถึงระดับความสูง
ต่าของผิวชิ้นงาน เมื่อพิจารณาจากลักษณะของตาหนิบน
ผิ ว ชิ้ น งานที่ ท าศึ ก ษาในงานวิ จัย นี้ พบว่า พื้ น ผิ ว ของ
ตาหนิ มี ร ะดับ ของความสู งต่ า ที่ แตกต่า งกันมาก หรื อ
กล่ า วอี ก นัย หนึ่ ง คื อ มี ค่ า ความหยาบผิ ว มาก จากการ
ตรวจสอบผิ ว ชิ้ น งานด้ว ยกล้อ งไมโครสโคปท าให้
สามารถจาแนกและวัดขนาดพื้นที่ของผิวชิ้นงานที่ปกติ
และผิว ที่ เกิ ดต าหนิ ได้ เมื่ อน าค่ าเฉลี่ ย ของขนาดพื้น ที่
ตาหนิ ที่ได้นามาหารด้วยขนาดพื้นผิวชิ้นงาน (รู ปที่ 5)
ค่าที่ได้เป็ นค่าอัตราส่วนตาหนิต่อพื้นที่ผิว

ลักษณะผิวชิ้นงานปกติ

ลักษณะผิวของรอยตาหนิ

รู ปที่ 6 ลักษณะการเกิดรอยตาหนิบนผิวชิ้นงาน

5. ผลการทดลองและการอภิปรายผล
จากผลการทดลองที่ ไ ด้ดัง แสดงในรู ป ที่ 7 พบว่า
ปริ มาณของต าหนิ ที่ ต รวจวัด ได้เ มื่ อ ใช้ก ระดาษห่ อ
ชิ้ นงานยังคงมี ค่า มากที่ สุด ในทุ กๆ สภาวะของการใช้
สารดู ด ความชื้ น ลัก ษณะเช่ น นี้ สอดคล้อ งกับ ผลการ
ทดลองเบื้องต้นในรู ปที่ 4 โดยกระดาษสามารถดูดซับ
ความชื้ น และคงระดับ ความชื้ น ได้น าน ดัง นั้ นเมื่ อ
กระดาษที่ มีความชื้ นสัมผัสกับผิวชิ้ นงานจึ งทาให้เกิ ด
รอยต าหนิ ข้ ึ น อย่า งไรตาม ระดับ ความรุ น แรงหรื อ
69

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2561
The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 2 May – August 2018

อัตราส่ วนตาหนิ ต่อพื้นผิวชิ้ นงานที่ เกิ ดขึ้ นมีค่าที่ ลดลง
เมื่อใช้ปริ มาณสารดูดความชื้นที่มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยยืด
ระยะเวลาในการจัดเก็บชิ้นงานให้ยาวนานมากขึ้นด้วย
นอกจากนี้ ผลการทดลองที่ ไ ด้ ย ัง มี ป ระเด็ น ที่
น่าสนใจอยู่ 2 ประการ คือ (1) การห่อชิ้นงานในรู ปแบบ
ต่างๆ ไม่มีผลต่อระยะเวลาในการเก็บชิ้นงาน แต่มีผลต่อ
ขนาดของตาหนิ ที่เกิดขึ้นบนผิวชิ้นงาน และ (2) การใช้
สารดูดความชื้นที่ 5 กรัม ไม่ได้ช่วยชะลอการเกิดตาหนิ
บนผิวชิ้นงานเนื่ องจากผิวชิ้นงานยังคงพบตาหนิ เกิดขึ้น
หลังจากวันที่ 6 ของการจัดเก็บเช่นเดียวกับที่ ตรวจพบ
ในการทดลองเบื้ อ งต้น (รู ป ที่ 4) ที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ส ารดู ด
ความชื้นในระหว่างการจัดเก็บ
สาหรับการใช้สารดูดความชื้นที่ 10 และ 15 กรัม
สามารถช่วยชะลอการเกิดตาหนิบนผิวชิ้นงานได้ 13 วัน
และการใช้สารดูดความชื้นในปริ มาณ 20 กรัม สามารถ
ช่วยชะลอการเกิดตาหนิบนผิวชิ้นงานได้ 21 วัน ไม่วา่ จะ
ท าการห่ อ ชิ้ น งานด้ว ยรู ป แบบใดก็ ต าม จากผลการ
ทดลองที่ได้น้ ีสามารถสรุ ปได้วา่ การใช้สารดูดความชื้น
ในปริ มาณที่ เหมาะสมสามารถชะลอการเกิ ดตาหนิ บน
ชิ้ น งานได้ จากข้อ มู ล ของบริ ษ ัท กรณี ศึ ก ษาพบว่า
ระยะเวลาโดยเฉลี่ ยของการจัดเก็บก่อนส่ งถึ งลูกค้าคื อ
13 วัน ดังนั้นปริ มาณของสารดูดความชื้ นที่ ตอ้ งใช้ต่อ
ปริ มาณภาชนะบรรจุ เ พื่ อ ให้ ส ามารถคงสภาพของ
ชิ้ น งานได้น าน 13 วัน คื อ การใช้ส ารดู ด ความชื้ น
10 กรั ม เนื่ อ งจากปริ มาตรของภาชนะที่ ใ ช้ใ นการ
ทดลองคือ 1,521 ลูกบาศก์เซนติเมตร ดังนั้น ปริ มาณ
การใช้สารดูดความชื้นต่อปริ มาตรกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์คิด
เป็ น 10/1,521 = 0.00657 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
หรื อ 6.57 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลู ก บาศก์เ ซนติ เ มตร เมื่ อ น า

ปริ มาณการใช้สารดูดความชื้นนี้ไปประยุกต์ใช้กบั กล่อง
บรรจุชิ้นงานที่มีปริ มาตร 31,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
(30 x 35 x 30 เซนติเมตร) สารดูดความชื้นที่ตอ้ งใส่ ใน
กล่องบรรจุขนาดนี้ ตอ้ งมีน้ าหนัก 210 กรัม/กล่อง เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้เกิดตาหนิบนผิวชิ้นงานอลูมิเนี ยม ADC12
ในระหว่างการจัดเก็บและการจัดส่ งที่ระยะเวลาไม่เกิ น
13 วัน
เมื่ อ น าแนวคิ ด การใส่ ส ารดู ด ความชื้ นที่ ข นาด
6.57 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในกล่องบรรจุ
ชิ้นงานไปประยุกต์ใช้พบว่า วิธีการดังกล่าวสามารถลด
อัต ราส่ ว นของการเกิ ด รอยต าหนิ บ นผิ ว ชิ้ น งานบน
อลูมิเนี ยม ADC12 ในวันที่ 13 ของการจัดเก็บจากเดิ ม
43.96% เหลือ 19.67% หรื อสามารถลดอัตราการเกิดรอย
ตาหนิบนผิวชิ้นงานได้ 55.25 % นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
ถึงต้นทุนที่ เกิ ดจากการใส่ สารดู ดความชื้ นลงในกล่อง
บรรจุชิ้นงาน พบว่า ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็ น 21 บาทต่อ
กล่อง หากมีการบรรจุชิ้นงานจานวน 403 กล่อง กล่อง
ละ 1,200 ชิ้น รวมชิ้นงานทั้งหมด 482,853 ชิ้น จะมีการ
ใช้สารดูดความชื้นปริ มาณ 84,630 กรัม คิดเป็ นจานวน
เงิ น 8,463 บาท เมื่ อเที ยบกับมูลค่างานเสี ยที่ ลดลงจาก
652,508 บาท เหลืองเพียง 147,183 บาท แล้ว จึงสามารถ
สรุ ปได้วา่ การใส่สารดูดความชื้นลงในกล่องบรรจุภณั ฑ์
ในปริ ม าณ 6.57 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เ ซนติ เ มตร
สามารถช่ ว ยลดการเกิ ด รอยต าหนิ บนผิ ว ชิ้ น งาน
อลูมิเนียม ADC12 ได้ในช่วง 13 วันแรกของการจัดเก็บ
อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุ นรวมของการผลิ ตที่ เกิ ดจากงาน
เสี ยได้อีกด้วย
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จากผลการทดลองที่ได้ในงานวิจยั นี้ สามารถสรุ ปได้
ว่าชนิดของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ส่งผลกระทบต่อขนาดตาหนิ
ที่เกิ ดขึ้นบนผิวชิ้นงานอลูมิเนี ยม ADC12 โดยการห่ อ
ชิ้นงานด้วยพลาสติ กมี อตั ราส่ วนขนาดตาหนิ ต่อพื้นที่
ผิ ว ชิ้ น งานน้ อ ยสุ ด ในขณะที่ ก ารบรรจุ ชิ้ น งานใน
กระดาษพบปริ มาณตาหนิ เกิ ดขึ้นมากที่สุด นอกจากนี้
ระยะเวลาในการจัดเก็บและระดับความชื้ นสัมพัทธ์ที่
เพิ่มขึ้นทาให้เกิ ดออกซิ เดชั่นบนผิวชิ้นงาน โดยเฉพาะ
การห่ อ ชิ้ น งานด้วยกระดาษ เนื่ องจากกระดาษดู ดซับ
ความชื้นและเก็บกักความชื้นอยูภ่ ายใน ส่งผลให้เกิดเป็ น
รอยตาหนิ ในปริ มาณมากบนผิวชิ้นงาน จากการทดลอง
เก็บชิ้นงานโดยใช้สารดูดความชื้ นในปริ มาณที่ ต่างกัน
พบว่า ซิ ลิ ก้า เจล สามารถช่ ว ยลดขนาดรอยต าหนิ บ น
ผิวชิ้นงานและยืดระยะเวลาในการจัดเก็บชิ้นงานให้อยู่
ในสภาพที่ไม่เกิดตาหนิ ได้ ปริ มาณสารดูดความชื้นที่ใช้
ในการรั ก ษาสภาพชิ้ น งานในบรรจุ ภ ัณ ฑ์ที่ ถู ก จัด เก็ บ
หรื อ อยู่ระหว่างการจัด ส่ ง ในระยะเวลาไม่เ กิ น 13 วัน
ควรใช้อย่างน้อย 6.57 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ของปริ มาตรภาชนะบรรจุ
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