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บทคัดย่อ
ในขั้นตอนการตัดตามขนาดที่ กาหนดของการผลิตดินนา้ มัน มีการสูญเสี ยเศษดินนา้ มันมากจึ งมีแนวคิดที่ จะสร้ าง
เครื่ องตัดดินนา้ มันอัตโนมัติขึน้ เพื่อลดปั ญหานี ้ เครื่ องตัดดินนา้ มันอัตโนมัติ ประกอบด้ วยชุดลาเลียงชิ ้นงาน ชุดตัดดิน
นา้ มัน ชุดสั่งการ และชุดนับชิ น้ งาน
จากการทดสอบเครื่ องตัดดินนา้ มันอัตโนมัติไปใช้ ในโรงงาน ณ บริ ษัท ไทยคัลเลอร์ เคลย์ จากัด ผลการทดสอบ
พบว่ า สามารถลดขั้นตอนในการตัดดินนา้ มันจาก 6 ขั้นตอนเหลือ 4 ขั้นตอนใช้ จานวนพนักงานในขั้นตอนการตัดดินนา้ มัน
จากเดิม 7 คน เหลือพนักงานเพียง 4 คน สามารถเพิ่ม ผลผลิตจากเดิม 62.7 % สามารถลดของเสี ยจากเดิมได้ 40.69% ลดเวลา
ที่ เกิดจากของเสี ยที่ เกิดขึน้ ได้ 31 นาที /ชั่วโมงและความคลาดเคลื่อนหลังการตัดเท่ ากับ 1.1 % สรุ ปได้ ว่า เครื่ องตัดดินนา้ มัน
อัตโนมัติที่สร้ างขึน้ สามารถนาไปใช้ ในโรงงานที่ ผลิตดินนา้ มันได้
คำสำคัญ: ดินนา้ มัน , เครื่ องตัด , อัตโนมัติ

Abstract
In the process to mark clay the each one process have the loss because the problem in
process difficult to work and then problem in the defection on process before finis cutting
process from size to fixed. A party to be tendency idea to construct the Clay Cutting
Automatic Machine as to decrees the problem as above mentioned to raise effulgence and
product in cutting process better.
In to test of Clay Cutting Automatic Machine in to as Thai color clay company
limited. The result to test get that. Can decrees process to working from 6 methods to remain
4 method. Use labor in the originally process 7 human to remain 4 human. Can increase from
at first 62.7 %. Can decrees the loss time to be 31 mines. Increase after finis to cutting
process to be equal 1.1% to abridge that. The Clay Cutting Automatic Machine at to
structure. Can be use in the company at production about clay to very.
Keyword: Clay, Mineral Clay, Cutting Machine, Automatic

1. บทนำ
ปั จจัยสาคัญในการเพิ่มผลผลิตคือการลดเวลาในแต่ละ
กระบวนการในการผลิ ตให้ น้ อ ยลงและคงสภาพ
ประสิ ทธิภาพและคุณภาพให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้น
จึงมองข้ามไม่ได้เลยว่าเครื่ องจักรจะต้องเข้ามามีบทบาทใน
การทางานแทนคนเพื่อให้ได้ผลผลิ ตเพิ่มมากขึ้น และลด
เวลากระบวนการทางานให้น้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเล่ น เด็ ก ประเภทดิ นน้ ามั น ในแต่ ล ะ
กระบวนการยังใช้ความ ชานาญของคนอยู่มากเมื่ อมี การ
เปลี่ยนงาน หรื อพนักงานลาออกทาให้ตอ้ งเสี ยเวลาในการ
ฝึ กหัด งาน ดัง นั้นถ้า มี อุ ป กรณ์ ที่ ท างานแทนคนได้แ ละ
แม่นยา มีการปรับตั้งได้ง่ายช่วยลดเวลาในการทางานและ
ผลผลิตเพิ่มขึ้นก็จะเป็ นผลดีต่อภาคอุตสาหกรรม
จากการสารวจปั ญหาและกระบวนการที่สูญเสี ยเวลาพบว่า
ในขั้นตอนการตัดดิ นน้ ามันโดยใช้แรงงานจ านวน 3 คน
โดยมาตรฐานจานวนชิ้นต่อชัว่ โมง 1600 ชิ้น/ชัว่ โมง ดังตาราง
ที่ 1 - 2
จำนวนชิน้ งำนทีก่ ำลั งคนผลิ ตได้ รหัสงำน BU 454 S

จำนวนชิ้นงำน(ชิ้น)
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พบว่าผลการผลิตที่ใช้แรงงานคน เฉลี่ยชิ้นงาน/ ชม. ได้
เท่ากับ 1518.625 ชิ้น คิดเป็ นร้อยละ 94.9 ของจานวน
ชิ้นงานที่ตอ้ งการ และ พบว่าเศษดินน้ ามันที่เหลือจากการ
ตัดดินน้ ามันด้วยแรงงานคน เฉลี่ยชิ้นงาน/ ชม. ได้เท่ากับ
70.86 kg คิ ดเป็ นจ านวนชิ้ น งานที่ สู ญเสี ย 624.326 ชิ้ น

ซึ่งทาให้สูญเสี ยเวลาในการนากลับไปเข้ากระบวนการผลิต
ใหม่ จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะออกแบบและสร้ างเครื่ องตัด ดิ น
น้ ามันอัตโนมัติข้ ึน ซึ่ งสั่งการตัดโดยระบบ Sensor และ
มี ค วามแม่ น ย าสู ง เพื่ อ มาทดแทนปั ญหาที่ เกิ ดใน
กระบวนการผลิตที่ตอ้ งใช้ความชานาญของแรงงานและลด
ปั ญหาเวลาที่ สูญเสี ยช่ วยเพิ่มผลผลิ ตให้กับกระบวนการ
ผลิตให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

2 วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อออกแบบและสร้างเครื่ องตัดดินน้ ามันระบบอัตโนมัติ
2.2 เพื่อลดขั้นตอนและแรงงานในกระบวนการผลิตดินน้ ามัน
2.3 เพื่อลดเวลาการสูญเสี ยในขั้นตอนกระบวนการผลิตดินน้ ามัน

3 ขอบเขตของเครื่องตัดดินนำ้ มันอัตโนมัติ
3.1 วัสดุชิ้นงานดินน้ ามันลักษณะตัน
3.2 ขนาดดินน้ ามันที่ตอ้ งการตัด 40 x 12 x 75 มิลลิเมตร
3.3 กระบอกลมขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร
ระยะชัก 150 มิลลิเมตรกระบอกสู บแกนคู่ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของแกนกระบอกสูบ 10 มิลลิเมตร
3.4 มอเตอร์ 25 วัตต์ความเร็ วรอบ 1400 รอบ/นาที
3.5 เครื่ องตัดดินน้ ามันอัตโนมัติที่สร้างขึ้น สามารถตัด
ชิ้นงานตามความยาวที่กาหนดความคลาดเคลื่อนของความ
ยาวไม่เกิน ± 3 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับขนาดจริ ง

4. กำรออกแบบและสร้ ำงเครื่องตัดดินนำ้ มันอัตโนมัติ
การออกแบบเครื่ องตัดดินน้ ามันอัตโนมัติผจู ้ ดั ทาได้นา
แนวคิ ด มาจากเครื่ อ งตัด สบู่ จึ ง ได้ท าการคิ ด ค้น และ
ออกแบบเครื่ องตัดดินน้ ามันอัตโนมัติ

ภำพที่ 1 : การออกแบบเครื่ องตัดดินน้ ามันอัตโนมัติ
4.1 อุปกรณ์ที่นามาสร้างเครื่ องตัดดินน้ ามันอัตโนมัติ
- โครงสร้างเครื่ องตัดดินน้ ามันอัตโนมัติทาจาก
เหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตรและฉิ่ งปรับระดับ
- อุปกรณ์ ประกอบโครงสร้างชุดตัดดิ นน้ ามัน
อัต โนมัติ มี ส่ ว นประกอบที่ ส าคัญ โรลเลอร์ สายพาน
ลาเลียง ชุดปรับปรุ งคุณภาพลม (Service Unit) เพลาชุด
เลื่อน แบริ่ ง กระบอกลม
- ชุดขับการทางานของเครื่ อง มีส่วนประกอบด้วย
มอเตอร์ขนาด 25 W เฟื องโซ่ 15 ฟัน, 25 ฟัน โซ่เบอร์ 35
- ชุดควบคุมการทางานของเครื่ อง มีส่วนประกอบ
ด้วย สวิตซ์ เปิ ด-ปิ ด เครื่ องขนาด 2 แอมแปร์ รี ดสวิตซ์ รี เลย์
อุปกรณ์ความเร็ วรอบของมอเตอร์ (Speed Control)เซ็นเซอร์
แบบตรวจจับโดยตรง อุปกรณ์หน่ วงเวลา (Timer) แหล่งจ่าย
แรงดันไฟฟ้ าชนิดปรับค่าแรงดันได้ (Swishing Supply)
4.2 หลักการทางานและหน้าที่ของอุปกรณ์หลักของ
เครื่ องตัดดินน้ ามันอัตโนมัติ
- ชุดลาเลียงชิ้นงาน (Conveyor )ทางานโดยใช้
มอเตอร์ เ ป็ นตัว ขับ เฟื องโซ่ ไ ปยัง เพลาลู ก กลิ้ ง สายพาน
ลาเลียงเกิ ดการเคลื่อนที่ โดยจะนาพาชิ้นงานที่ ออกมาจาก
เครื่ องออกดินน้ ามันไปยังชุดตัดดินน้ ามัน
- ชุดตัดดินน้ ามัน (Cutting Unit) ทางานโดยอาศัย
กระบอกลม 2 กระบอกแต่ละกระบอกอยูแ่ ต่ละตาแหน่งใน
แนวดิ่งซึ่ งส่ งกาลังไปยังใบมีดตัดชิ้นงาน และกระบอกลม
ในตาแหน่ ง แนวนอนจะทาการผลัก ชิ้ น งานเคลื่ อ นที่ ไ ป
ข้างหน้า โดยยึดติดกับโครงสร้างที่ เป็ นสแตนเลสโดยมี
วาล์วบังคับทิศทางลมชนิ ด 5/2 เคลื่อนที่กลับด้วยสปริ งจึง

ทาให้กระบอกสู บ เลื่ อนเข้าเลื่ อ นออกโดยอาศัย ลม จาก
แหล่งผลิตลม
- ชุ ด สั่ง การตัด ดิ น น้ ามัน โดยท างานอัต โนมัติ
(Automatic Stopping Unit) ทางานอัตโนมัติทางานโดย
เซ็ นเซอร์ แบบตรวจจับโดยตรงกลับ (Diffuse-Reflective
Sensor) ซ็นเซอร์ประเภทนี้ ตัวส่ งและตัวรับสัญญาณจะอยู่
ภายในตัวเดียวกัน แล้วใช้วตั ถุหรื อชิ้นงานเป็ นตัวสะท้อน
แสงกลับซึ่ งจะเป็ นสัณญาณไปสั่งให้รีเลย์ทางานและรี เลย์
สั่ง การให้ ว าล์ว บัง คับ ทิ ศ ทางลม ไปยัง กระบอกสู บ ใน
แนวดิ่งเคลื่อนที่ออก
- ชุดนับจานวนชิ้นงาน (Counting Unit)โดยใช้เซ็นเซอร์
แบบตรวจจับโดยตรง เป็ นตัวจับที่วตั ถุเกิดการเคลื่อนที่มาบัง
ที่ ต ัวเซ็ นเซอร์ ท าให้ เกิ ดสั ญญาณส่ งไปยังเคาน์ เตอร์ รอบ
เคาน์ เตอร์ ก็จะนับหนึ่ งและบวกขึ้ นไปที ละหนึ่ งไปเรื่ อย ๆ
จนกระทั่งชิ้ นงานผ่านพ้นไปเซ็ นเซอร์ จะจ าค่ าที่ นับเอาไว้
เพราะเคาน์เตอร์มีกระแสไฟเลี้ยงอยูใ่ นตัวของมันเอง

ภำพที่ 2 : เครื่ องตัดดินน้ ามันอัตโนมัติ
4.2 รู ปแบบและขนำดชิ้นงำนทีใ่ ช้ ในกำรทดสอบ
ขนาดชิ้นงานในการทดสอบเป็ นดินน้ ามันไม่มีรู
40x12x75 มิลลิเมตร

ตำรำงเปรียบเทียบของเสี ยหลั งขบวนกำรตัดดินนำ้ มัน
จำนวนของเสีย(กิโลกรั ม)

ภำพที่ 3 : ชิ้นงานทดลองตามขนาดที่ระบุ
มี ข้ ัน ตอนการท างานและผลการทดสอบแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.3.1 ทดสอบขบวนการตัดดินน้ ามัน
4.3.2 ทดสอบน้ าหนักเศษดินน้ ามัน
4.3.3 การทดสอบระยะการตัดของดินน้ ามัน
4.3.1 การทดสอบขบวนการตัดดินน้ ามัน
- ทาการทดสอบการตัดดิ นน้ ามันโดยวิธีที่ใช้คนตัด
บันทึกผลการทดสอบทุก 1 ชัว่ โมง
- ทาการทดสอบการตัดดิ นน้ ามันโดยเครื่ องตัดดิ น
น้ ามันอัตโนมัติบนั ทึกผลการทดสอบทุก 1 ชัว่ โมง
- นาข้อมูลผลผลิ ตทั้ง 2 วิธีที่บนั ทึ กมาคานวณหา
เปอร์เซ็นต์การเพิ่มผลผลิตของแต่ละวิธี
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ภำพที่ 5 : กราฟแสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบจานวนของเสี ย
4.3.3 การทดสอบระยะความยาวของดินน้ ามัน
ทาการซุ่มวัดระยะความยาวของชิ้นงานทุก 50
ชิ้น ตลอดทั้งขบวนการตัด
ข้ อมูล เปรียบเทียบกำรตัดควำมยำวของชิน้ งำน
ควำมยำวทีว่ ัด (มิลลิเมตร)

4.3 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนและกำรทดสอบ
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ภำพที่ 6: กราฟแสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบขนาดความยาวของชิ้นงาน
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ภำพที่ 4 : แสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบจานวนการผลิต
4.3.2 การทดสอบเศษเหลือจากการตัดดินน้ ามัน
- หลังการทดสอบจากวิธีการตัดดิ นน้ ามันด้วยคนนา
เศษเหลือจากการตัดชัง่ น้ าหนักและบันทึก ข้อมูล
- หลังการทดสอบจากวิธีการตัดดินน้ ามันด้วยเครื่ อง
ตัดดินน้ ามันนาเศษเหลือจากการตัดชัง่ น้ าหนักและบันทึก
ข้อมูล นาข้อมูลมาคิดเป็ นเปอร์ เซ็นเพื่อเปรี ย บเทียบของ
เสี ยหลังการตัด

ภำพที่ 7 : การวัดระยะชิ้นงานโดยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
4.4. การเปรี ยบเทียบการสูญเสี ยเวลาจากขบวนการตัดดินน้ ามัน

กำรเปรียบเทียบเวลำทีส่ ู ญสี ยจำกของเสี ยจำกกำรตัด
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ภำพที่ 8 : กราฟแสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบการสูญเสี ยเวลา

5 แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
5.1 เครื่ องต้นแบบโดยอาศัยหลักการทางานของคนมา
ประยุกต์ ในการออกแบบเครื่ องจักร เช่น การตัดชิ้นงาน
ต่างๆ โดยประยุกต์มาจากวิธีการตัดแบบเดิมจากวิธีที่ใช้คน
ตัด เพราะฉะนั้น ผิ ว ที่ ร อยตัด คงยัง เหมื อ นเดิ ม สิ่ ง ที่ จ ะ
พัฒนาต่อไปในอนาคต คือ รอยตัดของชิ้นงานโดยอาจจะ
ใช้เส้นลวดตัดชิ้นงานแทนใบมีดอย่างเดิม เพื่อให้ได้รอยที่
สวยงาม และการยุบตัวของชิ้นงานน้อยลง
5.2 อุณหภูมิจากการทดลองเครื่ องในการปฏิ บตั ิงาน
จริ งพบปั ญหาคือ อุณหภูมิของชิ้นงานไม่คงที่ เมื่ออุณหภูมิ
ภายนอกสู ง บวกกับแรงเสี ยดทานภายในเครื่ อ งออกดิ น
น้ ามัน (Extruder) กับชิ้นงานทาให้เกิดความร้อนทาให้ตวั
ชิ้นงานเองที่มีส่วนผสมของวาสลีน (Vaseline) และซอฟท์
แว็ก (Sofe vex) อ่อนตัวลง ทาให้ในขั้นตอนนั้นรอยตัดจะ
ยุบ ตัวลง ข้อ เสนอแนะคื อ อาจท าเป็ นห้อ งครอบในชุ ด
ตัวเครื่ องเพื่อปรับอุณหภูมิของชิ้นงานก่อนที่จะผ่านชุดตัด
ของชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานแข็งและรอยตัดจะไม่ยบุ ตัวมาก
จนทาให้เสี ยรู ปทรงของชิ้นงาน
5.3 ระบบควบคุมการทางาน (Control) ระบบไฟฟ้ า
จากวงจรที่ใช้รีเลย์(Relay) มาใช้เป็ นระบบ PLC แทนเพื่อ
ใช้ ใ นการควบคุ ม ได้ แ ม่ น ย ามากขึ้ น และง่ า ยต่ อ การ
บารุ งรักษาเครื่ องจักรด้วย เนื่องจากตัวอุปกรณ์เองเมื่อมีการ
ทางานบ่อยครั้งจะทาให้หน้าสัมผัส (Contract) เสื่ อมสภาพ
ตามการสัมผัสของหน้าสัมผัสและมีเขม่าจับที่ หน้าสัมผัส
ท าให้อ ายุก ารใช้ง านสั้น ลงและเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยในการซื้ อ
อุป กรณ์ บ่ อยครั้ งและถ้าบางครั้ ง เมื่ อ เครื่ อ งจัก รเกิ ดการ

จากการทดสอบการตัดชิ้นงานจริ งของเครื่ องตัด
ดินน้ ามันอัตโนมัติ ผลปรากฏว่าเครื่ องตัดดินน้ ามันอัตโนมัติ
มีประสิ ทธิภาพใน การทางานดังต่อไปนี้
6.1 สามารถออกแบบเครื่ องตัดดินน้ ามันอัตโนมัติ
ให้เข้ากับขบวนการตัดดินน้ ามันและสามารถใช้ งานได้จริ ง
เป็ นเครื่ องต้นแบบ
6.2 สามารถลดขั้นตอนในขบวนการตัดดิ นน้ ามันจาก
ขบวนการตัดดิ นน้ ามันเดิ มที่ ใช้คนทั้ง ขบวนการ 7 คน และ
ขั้นตอนในขบวนการตัดทั้งหมด 6 ขั้นตอนให้เหลื อใช้คนใน
ขบวนการตัดดินน้ ามัน 4 คน และขั้นตอนเหลือเพียง 3 ขั้นตอน
6.3 สามารถลดการสูญเสี ยต่างๆและเพิ่มผลผลิต
(ก) สามารถเพิ่มผลผลิตมากกว่าวิธีเดิม 62.789%
(ข) สามารถลดของเสี ยจากขั้นตอนการตัด 40.694%
(ค) สามารถลดเวลาที่ สูญเสี ยจากของเสี ยที่ เกิ ด 31
นาทีต่อชัว่ โมงการผลิต
(ง) สามารถตัดความยาวของชิ้นงานตามขนาดมาตรฐาน
เปอร์ เซ็นต์การคาดเคลื่อนของ เครื่ องตัดดิ นน้ ามันอัตโนมัติเท่ากับ
1.1% เมื่อเทียบกับความยาวมาตรฐานแต่ละรหัสงาน

7 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
7.1 ลดจานวนแรงงานที่ใช้ในขบวนการผลิต
7.2 เพิ่มผลผลิตในขบวนการผลิตให้มากขึ้น
7.3 ลดขั้นตอนการตัดดินน้ ามันให้ส้ นั ลงในขบวนการ
7.4 ได้เครื่ องต้นแบบและเป็ นแนวทางเพื่อนาไปศึกษา
พัฒนาและปรับปรุ งเครื่ องตัดดินน้ ามันต่อไป
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