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การลดสัดส่ วนผลิตภัณฑ์ บกพร่ องในกระบวนการทาสีผนังภายนอก
บนแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์
บรรชา บัวทวน สุ จินต์ ธงถาวรสุ วรรณ และ วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล*

บทคัดย่อ
แผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ถูกนามาใช้ในงานก่อสร้างอาคารมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลาและควบคุมคุณภาพงาน
ก่อสร้างให้เป็ นไปตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตามแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ที่ถูกทาสี แล้วมักพบการแตกร้าวบนชั้นสี ซึ่ งเป็ น
ข้อบกพร่ องที่ไม่สามารถยอมรับได้ ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลิตภัณฑ์บกพร่ องประเภทสี แตกร้าวใน
กระบวนการทาสี บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ จากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการเกิดรอยแตกบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
ทาสี คือ ความชื้นของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และความหนาของชั้นสี ที่ทาบนแผ่น
ไฟเบอร์ซีเมนต์ เมื่อทาการหาสภาวะในการทาสี ที่ก่อให้เกิดรอยแตกต่าที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นไปได้ในกระบวนการ
ผลิต พบว่ากระบวนทาสี ตอ้ งถูกควบคุมให้มีความชื้นของแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ที่ 11.5%RH ความโค้งงอของแผ่นไฟ
เบอร์ ซีเมนต์ที่ 0 มม. และความหนาของชั้นสี จริ งที่ ทาบนแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ที่ 3 มม. ด้วยการใช้สภาวะดังกล่าว
ส่งผลให้สดั ส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่ องประเภทสี แตกร้าวบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ลดลงจาก 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. บทนา

กรณี ศึกษาที่ทาการผลิตแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์สาหรับใช้
เป็ นผนังภายนอก พบว่ากระบวนการทาสี ผนังภายนอก
เริ่ มตั้งแต่การเตรี ยมแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ การทาสี รอง
พื้น (Primer) และการทาสี จริ ง (Top Coat) เพื่อให้ได้สี
และลวดลายตามที่ ตอ้ งการ [2] การทาสี ผนังภายนอกนี้
นอกจากจะเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้ว ยังมีผลในเรื่ อง
การประหยัดพลังงานของอาคารอีกด้วย [3, 4] อย่างไรก็
ตาม ในปั จจุบนั พบว่าปั ญหาด้านการแตกร้าวของชั้นสี
จริ งที่ ท าการทาบนแผ่ น ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ มี สั ด ส่ ว น
ข้อบกพร่ องเป็ นจานวนมาก ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การผลิตของบริ ษทั กรณี ศึกษามากที่ สุด งานวิจยั นี้ จึงมี
จุ ดประสงค์เพื่อ ลดสัดส่ วนผลิ ต ภัณ ฑ์บกพร่ องชนิ ด สี
แตกร้ าวในกระบวนการทาสี บ นแผ่น ไฟเบอร์ ซี เมนต์
ด้ ว ยวิ ธี การทดลองทางสถิ ติ เ ชิ ง แฟคทอเรี ยล ผล
การศึกษาที่ได้จากงานวิจยั นี้ นอกจากจะช่วยลดจานวน
ผลิตภัณฑ์บกพร่ องในการทาสี แผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์แล้ว
ยังทาให้ทราบถึ งปั จจัยและสภาพแวดล้อมที่ ส่งผลต่อ
การแตกร้าว ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการออกแบบและ
ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

การก่อสร้างอาคารในปั จจุบนั มีการแข่งขันที่สูงมาก
ขึ้ น ทั้ง การแข่ ง ขัน ในด้า นรู ป ลัก ษณ์ ภ ายนอก การ
ประหยัดพลังงาน [1] การควบคุมเวลาในการก่อสร้างให้
แล้วเสร็ จตามเป้ าหมายเพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ทนั
ตามกาหนด และการควบคุมคุณภาพของงานให้ได้ตาม
มาตรฐาน ปั ญหาเรื่ องการก่อสร้างที่ หน้างานส่ วนใหญ่
มักเกี่ยวข้องกับการควบคุมเวลาในการก่อสร้างให้เสร็ จ
ตามเป้ าหมาย ปั ญ หาเรื่ อ งชิ้ น งานที่ ไ ม่ ไ ด้คุ ณ ภาพอัน
เนื่ อ งมาจากการใช้ว สั ดุ ที่ ไ ม่ ไ ด้ต ามมาตรฐาน อี ก ทั้ง
ปั จจัยเรื่ องปั ญหาแรงงานที่ดาเนิ นงานไม่ตรงตามแผนที่
กาหนดและจ านวนช่ างฝี มื อ ที่ มี ความรู ้ ค วามสามารถ
เฉพาะด้า นมี จ านวนไม่ เ พี ย งพอ ทั้ง หมดนี้ ล้ว นเป็ น
สาเหตุ ที่ทาให้การส่ งมอบงานล่าช้าและไม่ได้คุณภาพ
ส่งผลให้เกิดการแก้ไขซ่อมแซมงานอยูบ่ ่อยครั้ง
ในปั จจุบนั นี้ อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้างได้
พยายามผลัก ดัน ให้มี การผลิ ต และเตรี ย มชิ้ น งานจาก
โรงงานอุตสาหกรรมก่อนจะนาไปประกอบเป็ นอาคารที่
หน้างานเพื่อเป็ นการลดเวลาการทางานที่ หน้างานและ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพของชิ้ น งานรวมไปถึ ง อาคารที่ ก าลัง
ก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน การผลิตบ้านแบบโมดูล่าร์
(Modular) เป็ นนวัตกรรมใหม่ในประเทศไทยที่ มีการ
สร้างบ้านด้วยโครงสร้างเหล็กและติดตั้งชิ้นส่ วนต่างๆ
ของบ้าน เช่น ผนังภายนอก ผนังภายใน หน้าต่าง แผ่น
พื้ น แผ่ น ฝ้ า ระบบไฟฟ้ า และระบบประปามาจาก
โรงงานอุต สาหกรรม ส่ ง ผลให้การทางานที่ หน้างาน
สามารถควบคุมคุณภาพของงานโดยรวมได้
แผ่นผนังภายนอกหรื อ Exterior Wall ประเภททาสี
เป็ นส่ วนประกอบหนึ่ งที่ สาคัญของการผลิ ตบ้า นโมดู
ล่ า ร์ จ ากโรงงานอุ ต สาหกรรม จากข้อ มู ล ของบริ ษ ัท

2. การผลิต แผ่ น ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ แ ละปั ญ หาที่
เกิดขึน้
2.1 กระบวนการผลิตแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์
การผลิ ต แผ่ น ไฟเบอร์ ซี เมนต์ เ ป็ นการขึ้ นรู ป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยมี ส่ ว นผสมของวัต ถุ ดิ บ ต่ า งๆ เช่ น
ปู น ซี เ มนต์ป อร์ ตแลนด์ เส้น ใยเซลลู โลส ทรายซิ ลิ ก้า
และน้ า เป็ นต้น กระบวนการผสมอาศั ย การกรอง
ส่ ว นผสมต่ า งๆ ในถัง ส่ ว นผสมผ่ า นการกดแช่ อ ยู่ใ น
ส่ ว นผสมและผลัก ดัน วัต ถุ ดิ บ มาติ ด กับ ตะแกรงลวด
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ประกอบกั บ แรงฉุ ดดึ ง ท าให้ ลู ก ตะแกรงหมุ น พา
ส่วนผสมไปติดกับผ้าสักหลาด ดังแสดงในรู ปที่ 1

เพื่อให้ได้ช้ นั ความหนาของแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ตาม
ต้องการ กระบวนการขึ้นรู ปจะอาศัยการม้วนลูกกลิ้ง
หรื อใช้อุป กรณ์ ม ้วนท าความหนา หากต้อ งการความ
หนามากก็จ ะทาการม้วนหลายรอบ เมื่ อได้ความหนา
ของแผ่นงานตามต้องการแล้ว ชิ้ นงานจะถูกนาไปอบ
ไอน้ าเพื่อไล่ความชื้นและตัดเป็ นแผ่น [5] แผ่นไฟเบอร์
ซี เมนต์จะถูกนาไปยึดกับโครงเหล็กด้วยตะปู เพื่อเสริ ม
ความแข็ ง แรงก่ อ นจะถู ก ส่ ง ไปยัง กระบวนการทาสี
ต่อไป

การยึ ด เกาะและปกปิ ดรอยแตกขนาดเล็ ก บนแผ่ น
ไฟเบอร์ ซีเมนต์ การทาสี กระทาด้วยการใช้แปรงทาสี
ชนิ ด ขนสั้ นความยาว 6 มม. ท าการทาให้ ทั่ว แผ่ น
ไฟเบอร์ ซีเมนต์จานวน 1 รอบ ทั้งด้านผิวหน้าแผ่นและ
บริ เวณขอบของแผ่น หลังจากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง 3 ชัว่ โมง
ครึ่ งก่ อ นน าไปฉาบปิ ดรอยหั วตะปู แ ละรอยแตกร้ า ว
ขนาดเล็กต่างๆ ด้วยวัสดุ Nail Putty [6] อย่างไรก็ตาม
ถ้ารอยแตกมีความยาวเกิน 10 ซม. แผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์
นี้ จะถื อ ว่า เป็ นของเสี ย และไม่ ถู ก น าไปทาสี จ ริ ง ใน
ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนสุ ดท้ายคือการทาสี จริ ง (Top Coat) บนแผ่น
ไฟเบอร์ซีเมนต์ซ่ ึงจะทาการทาสี ดว้ ยลูกกลิ้งขนาดความ
ยาวขนแปรง 13 มม. หลังจากทาสี รอบแรกเสร็ จ สี จะถูก
ปล่อยให้แห้ง 1 ชัว่ โมง จากนั้นชิ้นงานจะถูกทาสี ซ้ าอีก
1 รอบให้ทวั่ ทั้งแผ่นเพื่อให้เกิ ดลวดลายและปล่อยให้
สี แห้งตัว 12 ชัว่ โมง ก่อนที่จะถูกตรวจสอบด้วยวิธีการ
สัมผัสพื้นผิวชิ้นงานด้วยปลายนิ้ว ชิ้นงานที่แห้งตัวแล้ว
เนื้ อ สี ต ้อ งแห้ง สนิ ท ไม่ ติ ด ปลายนิ้ ว มื อ จึ ง จะสามารถ
นาไปใช้งานในสถานีถดั ไปได้

2.2 กระบวนการทาสีบนแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์
ก่อนเริ่ มกระบวนการทาสี บนแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์
จาเป็ นต้องมี การเตรี ยมแผ่น ไฟเบอร์ ซี เมนต์ใ ห้อยู่ใ น
สภาพพื้น ผิ ว ที่ เรี ย บไม่ข รุ ข ระหรื อ ไม่มี ผิ ว ที่ หยาบลึ ก
พร้อมสาหรับการทาสี ดว้ ยกระบวนการขัดพื้นผิวโดยใช้
กระดาษทรายเบอร์ 400 ให้ทวั่ ทั้งแผ่น หลังจากนั้นทา
การเป่ าลมบนผิวชิ้นงานเพื่อไล่ผงฝุ่ นที่ เกิ ดจากการขัด
ออกไปก่ อ นท าการทาสี ร องพื้ น (Primer) บนแผ่ น
ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ โดยสี ร องพื้ น ที่ ใ ช้ใ นการทาควรมี
คุณสมบัติเป็ นโพลิ เมอร์ เพื่อช่ วยเพิ่มความสามารถใน

2.3 ปัญหาผลิตภัณฑ์ บกพร่ องบนแผ่ นไฟเบอร์ ซีเมนต์
ชนิดทาสี
2.3.1 ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ บกพร่ อง
จากข้อมูลผลิ ตภัณฑ์บกพร่ องที่ เกิ ดขึ้ นบนแผ่นไฟ
เบอร์ ซีเมนต์ความหนา 12 มม. ชนิ ดทาสี ของบริ ษทั
กรณี ศึกษา พบว่าตั้งแต่เดื อนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือน
สิ งหาคม 2557 มีจานวนแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์เสี ยหาย
498 แผ่นจากจานวนการผลิตทั้งหมด 8,057 แผ่นหรื อคิด
เป็ นสัด ส่ ว น 6.18% ของยอดการผลิ ต ทั้ง หมด ปั ญ หา
ผลิ ต ภัณ ฑ์บ กพร่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น บนแผ่ น ไฟเบอร์ ซี เ มนต์

รู ปที่ 1 ระบบการกรองส่วนผสมผ่านตะแกรงลวด
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ชนิ ด ทาสี พ บว่า มี 5 สาเหตุ ห ลัก คื อ ปั ญ หาการชน
กระแทก ปั ญหาสี ไม่สม่าเสมอ ปั ญหาสี แตกร้าว ปั ญหา
สี บ วมพองและปั ญ หาขนาดแผ่ น ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ ที่
นามาใช้ผิดขนาด โดยมีสดั ส่วนที่เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการทาสี จานวน 390 แผ่น จาก 8,057 แผ่น หรื อ
คิดเป็ น 4.84% จากข้อมูลที่ เก็บได้น้ นั พบว่าปั ญหาการ
แตกร้ า วของชั้น สี เ ป็ นปั ญ หาที่ มี ป ริ ม าณสัด ส่ ว นมาก
ที่สุดถึง 259 แผ่นจากจานวน 489 แผ่นคิดเป็ น 52% ของ
สัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่ องทั้งหมดดังแสดงในตารางที่1

จากการวิ เ คราะห์ ก ระบวนการผลิ ต แผ่ น ไฟเบอร์
ซีเมนต์ชนิดทาสี พบว่า การแตกร้าวของชั้นสี พบได้ใน 2
ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการเตรี ยมชิ้นงาน และขั้นตอนการ
นาแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ไปใช้งานบนสายการประกอบ
ผนังภายนอก เมื่อพิจารณาข้อมูลความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
พบว่า ขั้นตอนการเตรี ยมชิ้ น งานแผ่น ไฟเบอร์ ซี เมนต์
ชนิ ดทาสี มีจานวนผลิตภัณฑ์บกพร่ องมากถึง 231 แผ่น
หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนผลิตภัณฑ์บกพร่ องทั้งหมด 89.19%
จากผลิ ต ภัณ ฑ์ บ กพร่ องประเภทสี แ ตกร้ า วทั้ง หมด
259 แผ่น ซึ่ งดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนั้นในงานวิจยั นี้
จึ ง มุ่ ง เน้น ที่ ก ารลดปั ญ หาสี แ ตกร้ า วบนแผ่ น ไฟเบอร์
ซีเมนต์ที่เกิดจากขั้นตอนการเตรี ยมชิ้นงานเป็ นหลัก

ตารางที่ 1 สัดส่ วนผลิตภัณฑ์บกพร่ องที่เกิดบนแผ่นไฟ
เบอร์ซีเมนต์ขนาด 12 มม. ชนิดทาสี
ร้อยละสัดส่ วน
ชิ้นงานบกพร่ อง

1.ชนกระแทก

69

0.86

2.สี ไม่สม่าเสมอ*

99

1.23

3.สี แตกร้าว*

259

3.21

4.สี บวม*

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

จานวนชิ้นงาน
บกพร่ อง

0.05
0.04

_
P=0.03215

0.03
0.02
0.01
0.00

LCL=0
5/09 5/29 6/11 6/20 6/29 7/04 7/15 7/24 8/01 8/16
Date

Tests performed with unequal sample sizes

รู ปที่ 2 การวิเคราะห์ เสถี ยรภาพของข้อมูลผลิ ตภัณฑ์
บกพร่ อง

ยอดการผลิตรวม 8,057 แผ่น
*ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทาสี คิดเป็ นสัดส่ วน 4.84%

ตารางที่ 2 ขั้น ตอนที่ พ บปั ญ หาผลิ ต ภัณ ฑ์บ กพร่ อ ง
ประเภทสี แตกร้าวบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
ชิ้นงาน ร้อยละสัดส่วน
ขั้นตอน
บกพร่ อง ชิ้นงานบกพร่ อง

เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ [7] ดังแสดง
ในรู ปที่ 2 พบว่าข้อมูลที่เก็บได้น้ นั อยูภ่ ายใต้ช่วงควบคุม
±3σ ของขอบเขตความเชื่อมัน่ บน (UCL) และขอบเขต
ความเชื่อมัน่ ล่าง (LCL) รวมทั้งข้อมูลมีการกระจายตัว
แบบสุ่ ม จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า การเกิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ กพร่ อ งมี
เสถียรภาพเพียงพอต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
69

1. เตรี ยมชิ้นงาน

231

89.19

2. นาชิ้นงานไปใช้งาน

28

10.81

รวม

259

100
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2.3.2 ลักษณะของข้ อบกพร่ องทีเ่ กิดขึน้
จากลักษณะการแตกร้ าวของชั้นสี บนแผ่นไฟเบอร์
ซี เมนต์ในกระบวนการเตรี ยมชิ้นงานพบว่าลักษณะการ
แตกร้าวของผลิตภัณฑ์บกพร่ องจะเกิดการแตกร้าวที่ช้ นั
สี บนสุดหรื อชั้นสี จริ ง (Top Coat) โดยแนวการแตกร้าว
จะเกิดขนานกับความยาวของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และมี
ขนาดการแตกร้ า วโดยเฉลี่ ย ประมาณ 30-50 มม.
ตาแหน่ งรอยแตกร้ าวที่ เกิ ดขึ้ น ส่ วนใหญ่จ ะอยู่บ ริ เวณ
ขอบแผ่น ไฟเบอร์ ซี เ มนต์โ ดยรอบเป็ นหลัก ตัว อย่า ง
ลักษณะรอยแตกร้าวแสดงในรู ปที่ 3 และ 4

2.3.3 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเกิดผลิตภัณฑ์ บกพร่ อง
จากการวิเคราะห์ สภาพปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นโดยใช้การ
วิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องของผลกระทบ หรื อ Failure Mode
and Effect Analysis (FMEA) [5, 7] ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 พบว่าปั จจัยที่เป็ นสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อการ
เกิ ดผลิ ตภัณ ฑ์บกพร่ องประเภทสี แ ตกร้ า วบนแผ่นไฟ
เบอร์ซีเมนต์ คือ ความชื้นบนแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ ความ
โค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ และความหนาสี จริ งที่
ทาบนแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ ผลการวิเคราะห์ น้ ี พบว่า มี
ความสอดคล้องกับการศึกษาของ ธี ระศักดิ์ [8] ซึ่ งพบว่า
ความชื้นที่เกิดจากการดูดซึ มน้ าของวัสดุเป็ นปั จจัยหนึ่ ง
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การสึ กหรอและการแตกร้ าวของวัสดุ ด้วย
เช่นกัน
นอกจากนี้เมื่อทาการวิเคราะห์ร่วมกับวิศกรฝ่ ายผลิต
วิศวกรประกันคุณภาพ วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
พนักงานผลิตผูป้ ฏิบตั ิงานประจาโดยใช้แผนภูมิพาเรโต
ดังแสดงในรู ปที่ 5 พบว่าคะแนนรวมของทั้ง 3 ปั จจัย
แรกมีเปอร์ เซนต์รวมกันถึง 74.3% ดังนั้นในงานวิจยั นี้
จึงพิจารณาปั จจัยด้านความชื้ น ความโค้งงอ และความ
หนาของสี จริ งเป็ นหลัก เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสัดส่ วน
ผลิตภัณฑ์บกพร่ องอันเนื่ องมาจากสี แตกร้าวของสี บน
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

รู ปที่ 3 ตาแหน่ งที่ เกิ ดการแตกร้ าวบนแผ่นไฟเบอร์
ซีเมนต์

รอยแตกร้าว

Pareto Chart of O x S
100
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300
200
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80

700
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รู ปที่ 4 ลักษณะการแตกร้าวของสี จริ งบนแผ่นไฟเบอร์
ซีเมนต์ชนิดทาสี

Cause
Percent
Cum %

252
27.6
27.6

216
23.7
51.3

210
23.0
74.3

126
13.8
88.2
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OxS

72
7.9
96.1

36
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100.0

รู ปที่ 5 แผนภูมิพาเรโตวิเคราะห์สาเหตุของปั จจัย
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การทาสี รองพื้น
การอุดหัวตะปู

แผ่นผนังภายนอกสี แตกร้าว
ไม่สามารถนาไปใช้ในการ
ประกอบได้เข้ากับยูนิตได้

การทาสี จริ ง

6

6
5

ตรวจสอบทุกพาเลตที่
ส่งมาจาก Supplier
ตรวจสอบทุกพาเลตที่
ส่งมาจาก Supplier

RPN

1. ความชื้ นบนแผ่นไฟ
เบอร์ ซีเมนต์มากเกินไป
2. ความโค้งงอของแผ่น
ไฟเบอร์ซีเมนต์
3. ปริ มาณสี รองพื้นที่ทา
ไม่กระจายทัว่ ผิวหน้า
4. การอุดหัวตะปูไม่
เหมาะสม

การควบคุมใน
ปัจจุบนั

การตรวจจับ (D)

การเตรี ยมแผ่น
ไฟเบอร์ซีเมนต์

แนวโน้มของสาเหตุที่
เป็ นไปได้

โอกาสการเกิด (O)

แนวโน้มของผลกระทบ
ข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้น

กระบวนการ

ความรุ นแรง (S)

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะข้อบกพร่ องและผลกระทบ (FMEA) ของการเกิดผลิตภัณฑ์บกพร่ องประเภท
สี แตกร้าว [5, 7]

7

252

7

216

3

ตรวจสอบทุก 10 แผ่น

7

126

3

ตรวจสอบทุก 10 แผ่น

4

72

5. ความหนาของสี ที่ทา
ไม่เพียงพอและไม่
กระจายทัว่ ผิวหน้า

6

ตรวจสอบทุก 10 แผ่น

6

216

6. ความยาวของขนแปรง
ที่ใช้ทาสี ไม่เหมาะสม

3

ตรวจสอบทุก 3 วัน

2

36

ที่มา: การวิเคราะห์ FMEA ผ่านการระดมสมองร่ วมกับ วิศวกรฝ่ ายคุณภาพ วิศวกรฝ่ ายออกแบบผลิตภัณฑ์ และพนักงานผลิตที่ปฏิบตั ิงาน
ทาสี แผ่นผนังภายนอก ในบริ ษทั กรณี ศึกษา

การทดลอง การออกแบบการทดลอง การทาการทดลอง
พร้อมเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลอง

3. ระเบียบวิธีวจิ ัย
เพื่อลดสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่ องประเภทสี แตกร้าว
ของการผลิ ต แผ่ น ไฟเบอร์ ซี เมนต์ การศึ กษาถึ ง
ผลกระทบของปั จ จัย ต่ า งๆ ในกระบวนการทาสี ต่ อ
สัดส่ วนของเสี ยอันเนื่ องมาจากการแตกร้าวของสี จึงถูก
พิจารณาในงานวิจยั นี้ ขั้นตอนการดาเนิ นงานประกอบ
ไปด้ ว ย การก าหนดขอบเขตของปั จจั ย ที่ ใช้ ใ น

3.1 ขอบเขตของปัจจัยทีพ่ จิ ารณาในการทดลอง
ขอบเขตของปั จ จัย ทั้ง 3 ปั จ จัย ที่ ถูกพิ จ ารณาใน
งานวิจัยนี้ เป็ นไปตามค่าควบคุ มจากผูส้ ่ งมอบวัตถุดิ บ
และตามมาตรฐานการทางานในกระบวนการทาสี โดย
ความชื้นของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ควรมีค่า 11.5%RH ถึง
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12.5%RH ความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ที่ 0 มม.
ถึง 3 มม.และความหนาของชั้นสี จริ งที่ 1.5 มม. ถึ ง
3 มม. ในงานวิจยั นี้ได้ดาเนินการทดลองด้วยการทดลอง
เชิงสถิติเชิงเฟคทอเรี ยลแบบ 23 ดังแสดงในตารางที่ 4

ที่ระยะ 150 มม. โดยรอบ ดังแสดงในรู ปที่ 3 ดังนั้นใน
การศึกษานี้ จึงทาการแบ่งแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ออกเป็ น
ขนาดกว้าง 150 มม. ยาว 150 มม. เพื่อจาลองลักษณะ
ทางกายภาพของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ใช้ในการทดลอง
ให้มีลกั ษณะเดี ยวกันกับขอบของแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์
โดยแผ่ น ตัว อย่ า งจะถู ก ตัด จากมาจากขอบของแผ่ น
ไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาดใหญ่โดยรอบ นอกจากนี้ บริ เวณที่
เกิ ดผลิตภัณฑ์บกพร่ องประเภทสี แตกร้ าวไม่ได้เกิ ดทั่ว
ทั้ง แผ่ น แต่ เ กิ ด เพี ย งจุ ด ใดจุ ด หนึ่ งเท่ า นั้น ดัง นั้น การ
เตรี ยมแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้การ
ตรวจสอบความบกพร่ องประเภทสี แตกร้าวและสะดวก
ในการนาชิ้นงานไปทาการวิเคราะห์ผลอีกด้วย ชิ้นงาน
แต่ ล ะชิ้ น ที่ ใช้ ใ นการทดลองถู ก ทาสี ในลั ก ษณะ
เช่นเดี ยวกันกับการทาสี แผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ขนาดจริ ง
หากชิ้ น งานใดพบรอยแตกร้ า วภายหลัง กระบวนการ
ทาสี จะถูกนับเป็ นชิ้นงานบกพร่ อง

ตารางที่ 4 ปั จจัยและระดับของปัจจัยที่พิจารณาในการ
ทดลอง
ปั จจัย(หน่วย)
ระดับต่า ระดับสูง
1. ความชื้น (%RH)
11.5
12.5
2. ความโค้งงอของชิ้นงาน
0
3
(มม.)
3. ความหนาชั้นสี จริ ง (มม.)
1.5
3
3.2 การเตรียมชิ้นงานในการทดลอง
จากการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์แผ่นผนังภายนอกชนิ ด
ทาสี ต้ งั แต่เดื อน พฤษภาคม 2557 ถึ งเดื อน สิ งหาคม
2557 พบว่ า มี สั ด ส่ ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ กพร่ องอยู่ ที่
0.03215 และมี สัดส่ วนผลิ ตภัณฑ์บกพร่ องประเภทสี
แตกร้าวของประชากรอีกกลุ่มที่ตอ้ งการตรวจจับเท่ากับ
0.058031 โดย กาหนดค่าความผิดพลาดชนิ ดที่ 1 (α) ไว้
ที่ 0.05 และกาหนดความผิดพลาดชนิ ดที่ 2 (β) ไว้ไม่
เกิ น 0.20 ซึ่ งเป็ นค่าที่ ทางบริ ษทั กรณี ศึ กษายอมรั บได้
ดังนั้นขนาดของตัวอย่างที่ ตอ้ งใช้ในการทดลองควรมี
จานวนมากกว่า หรื อ เท่ ากับ 1,008 แผ่น เพื่ อให้มี ค่ า
อานาจแห่งการตรวจสอบ (Power of Test) มากกว่า 0.80
เนื่ อ งจากแผ่น ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ที่ ผู ้ส่ ง มอบวัต ถุ ดิ บ
ให้กบั บริ ษทั กรณี ศึกษาเพื่อใช้ในกระบวนการทาสี น้ นั
นั้นมีขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 3000 มม. ประกอบกับ
ต าแหน่ ง ที่ เ กิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ บ กพร่ อ งอัน เนื่ อ งมาจากสี
แตกร้าวมักเกิดขึ้นบริ เวณขอบของแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์

4. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ ผล
ปั จจัยที่พิจารณาในงานวิจยั นี้มี 3 ปั จจัย คือ ความชื้น
ของแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ ความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์
ซี เ มนต์ และความหนาของชั้น สี จ ริ ง ที่ ท าบนแผ่น ไฟ
เบอร์ ซี เ มนต์ การตรวจสอบการแตกร้ า วของสี บ น
ชิ้ น งานเป็ นแบบยอมรั บ (Accept) และไม่ ย อมรั บ
(Reject) ด้วยพนักงาน ผลการทดลองที่ ไ ด้แสดงใน
ตารางที่ 5 โดยจานวนชิ้นงานทดสอบในแต่ละเงื่อนไข
เท่ ากับ 1,008 แผ่น ผลที่ ได้เหล่านี้ ถูกนามาวิเคราะห์
คุณภาพดังแสดงในรู ปที่ 6 ซึ่ งพบว่าข้อมูลที่ นามาใช้ใน
การวิเ คราะห์ มี ค วามเป็ นปกติ ข องข้อ มู ล มี ค วามเป็ น
อิสระของข้อมูล และมีเสถียรภาพของความแปรปรวน
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ตารางที่ 5 ผลการทดลอง
A
B
C
(mm) (%RH) (mm)
0
11.5
1.5
3
11.5
1.5
0
12.5
1.5
3
12.5
1.5
0
11.5
3
3
11.5
3
0
12.5
3
3
12.5
3
0
11.5
1.5
3
11.5
1.5
0
12.5
1.5
3
12.5
1.5
0
11.5
3
3
11.5
3
0
12.5
3
3
12.5
3

เมื่อทาการการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
ของผลการทดลองที่ ไ ด้ พบว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การ
ตัดสิ นใจ (R2) มี ค่ าเท่ ากับ 98.90% และค่ า R2(adj)
เท่ากับ 97.94% ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ว่าข้อมูลที่ ได้จาก
การทดลองอยูใ่ นระดับที่ดีและสามารถนาไปใช้ในการ
วิเคราะห์อิทธิพลของค่าตัวแปรตอบสนองได้
จากกราฟ Normal Probability Plot ในรู ปที่ 6 ข้อมูล
ที่ได้มีการเรี ยงตัวใกล้เส้นตรงแสดงให้เห็นถึงความเป็ น
ปกติของข้อมูล สาหรับกราฟ Residual Versus Fitted
Value แสดงให้ เ ห็ น ว่า ข้อ มู ล ที่ ท าการเก็ บ มานั้น มี
เสถี ย รภาพโดยข้อ มู ล จะกระจายตัว สม่ า เสมอรอบ
เส้นตรงแนวนอนที่ 0.0 และจากการทดสอบความเป็ น
อิสระของข้อมูลในกราฟ Residual Versus Order พบว่า
ข้อมูลไม่มีจุดใดตกนอกเส้นสู งสุ ดและเส้นต่าสุ ด อีกทั้ง
มี การกระจายตัวสมมาตรรอบค่ากลาง ลักษณะเช่ น นี้
แสดงให้เห็นว่ามีความเป็ นอิสระของข้อมูล จากผลการ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของผลการทดลองเชิ ง
แฟคทอเรี ยลนี้ แสดงให้เห็ นว่า อิทธิ พลของปั จจัยหลัก
ทั้ง 3 ปั จจัยหลักมีค่า P-Value < 0.05 ซึ่ งสามารถสรุ ปได้
ว่า ทั้ง 3 ปั จ จัย คื อ ความชื้ น ความโค้ง งอของแผ่ น
ไฟเบอร์ ซีเมนต์ และความหนาของสี จริ งที่ ทาบนแผ่น
ไฟเบอร์ ซีเ มนต์ ส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด ผลิ ต ภัณฑ์บ กพร่ อ ง
ประเภทสี แตกร้าวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติดงั แสดงใน
ตารางที่ 6 นอกจากนี้ เมื่ อพิจ ารณาอิ ท ธิ พลของปั จจัย
ร่ ว ม พบว่า ความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ ซี เมนต์และ
ความความชื้นของแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์มีค่า P-Value >
0.05 จึงสรุ ปได้วา่ อิทธิพลร่ วมของทั้ง 2 ปั จจัยไม่มีผลต่อ
การเกิดผลิตภัณฑ์บกพร่ องประเภทสี แตกร้าว

จานวนชิ้นงาน
บกพร่ อง
72
100
92
141
39
60
54
80
63
111
96
148
33
65
51
85

A คือ ความโค้งงอ B คือ ความชื้ น C คือ ความหนาของสี จริ ง
Residual Plots for Defective
Normal Probability Plot

Versus Fits

99
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90
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0
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50
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Histogram

150

5.0

2
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3

1
0

125
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2.5
0.0
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0
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รู ปที่ 6 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผลิตภัณฑ์
บกพร่ อง
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ท าให้ ก ารยึ ด เกาะของสี กับ แผ่ น ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ ไ ม่
แข็งแรงเพียงพอ ส่ งผลให้เกิ ดการแตกร้าวของสี ได้ใน
ที่สุด สาหรับปั จจัยด้านความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์
ซี เมนต์ พบว่า แผ่นที่มีความโค้งงอมากมีแนวโน้มที่จะ
เกิดการแตกร้าวของชั้นสี จริ งมากขึ้น เนื่องจากความเค้น
ที่ ส ะสมตัว ในแผ่น ไฟเบอร์ ซีเ มนต์ที่ มี ค วามโค้ง งอมี
โอกาสที่ แผ่นจะเกิ ดการคลายตัวหลังจากสี แห้งตัวและ
เซตตัวแล้ว ซึ่ งส่ ง ผลให้ช้ นั สี เกิ ดการแตกร้ า วจากการ
คลายตัวของพื้นผิวได้ในที่สุด นอกจากนี้ ความหนาของ
ชั้นสี จริ งที่ มีความหนาน้อยยังมีแนวโน้ม ที่ จะทาให้เกิ ด
การแตกร้าวของชั้นสี ได้เช่นกัน เนื่ องจากในบริ เวณชั้น
สี ที่ มีความบาง มี การจับตัวกันของเนื้ อสี ที่ไม่แข็งแรง
เท่ากับบริ เวณชั้นสี ที่หนากว่า เมื่อแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์
เกิ ด การยืด หดตัว จากความเค้น ภายในแผ่น ท าให้ใ น
บริ เวณที่มีช้ นั สี บางเกิดการแตกร้าวในที่สุด

ตารางที่ 6 ระดับความมีนัยสาคัญ (P-Value) ที่ ได้จาก
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 คือ ความโค้งงอ B คือ ความชื้ น C คือ ความหนาของสี จริ ง

จากรู ปที่ 7 เมื่อพิจารณาปั จจัยร่ วมระหว่างความชื้น
และความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์พบว่าแผ่นไฟ
เบอร์ ซีเมนต์ที่มีความชื้ นและความโค้งงอระดับต่ า จะ
ส่ งผลให้เกิ ดการแตกร้าวของสี น้อยที่ สุด เมื่อพิจารณา
ปั จจัยร่ วมระหว่างความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์
และความหนาของสี พบว่าความโค้งงอที่ ระดับต่ าและ
ความหนาของสี ระดับสูงจะพบการแตกร้าวของสี ที่นอ้ ย
ที่ สุด และเมื่อพิจารณาความชื้ นและความหนาของสี ที่
ทาบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จะพบว่าการแตกร้าวของสี จะ
เกิ ด ขึ้ นที่ ค วามชื้ น ที่ ร ะดับ ต่ า และความหนาของสี ที่
ระดับสูง ดังนั้น ค่าเฉลี่ยความชื้นที่มีค่าเพิ่มขึ้นส่ งผลให้
เกิ ดการแตกร้ าวของชั้นสี จริ งที่ มากขึ้ น เนื่ องจากวัสดุ
ประเภทไฟเบอร์ ซีเมนต์มีความสามารถในการดู ดซับ
ความชื้นที่ดี ทาให้แผ่นที่มีความชื้นมากมีลกั ษณะพื้นผิว
บวมพองและเปื่ อยยุย่ ได้ง่าย เมื่อนาแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์
ที่มีสภาพผิวหน้าดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการทาสี จึ ง

รู ปที่ 7 ค่าเฉลี่ยของปั จจัยร่ วมของผลิตภัณฑ์บกพร่ องใน
แต่ละปั จจัยที่พิจารณา
ค่าเฉลี่ยของปั จจัยร่ วมผลิตภัณฑ์บกพร่ องสามารถ
เขียนในรู ปของ Cube plot ได้ดงั แสดงในรู ปที่ 8 จากรู ป
พบว่า สภาวะการทาสี ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด สัด ส่ ว นผลิ ต ภัณ ฑ์
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บกพร่ องน้อยที่สุดคือความชื้นบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่
11.5%RH ความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ที่ 0 มม.
และความหนาของสี จริ งที่ ทาบนแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ที่
3 มม. จากสภาวะดังกล่าวสามารถสังเกตได้วา่ ความโค้ง
งอของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ 0 มม. นั้นเป็ นระดับปั จจัย
ที่ไม่มีค่าเผื่อและยากต่อการควบคุมในการตรวจรับแผ่น
ไฟเบอร์ ซีเมนต์จากผูส้ ่ งมอบสิ นค้า อย่างไรก็ตาม ผล
การทดลองที่ได้น้ ี ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของ
การควบคุ มความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์และ
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร แ ต ก ร้ า ว ข อ ง ชั้ น สี ภ า ย ห ลั ง
กระบวนการทาสี เกณฑ์การตรวจรับแผ่นไฟเบอร์ เมนต์
ในเรื่ องความโค้ง งอของแผ่ น และอาจรวมไปถึ ง
กระบวนการผลิ ต แผ่นไฟเบอร์ ซี เมนต์ที่ไ ม่ก่ อให้เ กิ ด
ความโค้งงอจึงเป็ นประเด็นที่ควรถูกพิจารณาต่อไป

สามารถเขี ย นความสั ม พัน ธ์ ใ นรู ปของสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ได้ดงั นี้
P = - 0.446+ 0.019A + 0.047B + 0.091C – 0.0035AC –
0.0096BC
(1)
โดยที่ P, A , B และ C คือ สัดส่ วนผลิตภัณฑ์บกพร่ อง
ความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ (มม.) ความชื้ น
ของแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ Humidity (%RH) และ ความ
หนาของสี จ ริ งที่ ท าบนแผ่ น ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ (มม.)
ตามลาดับ

5. การเปรียบเทียบและยืนยันผลการทดลอง
เมื่อทาการเปรี ยบเที ยบสัดส่ วนผลิ ตภัณฑ์บกพร่ อง
ประเภทสี แ ตกร้ า ว พบว่า สัด ส่ วนผลิ ต ภัณฑ์บ กพร่ อ ง
ก่ อ นท าการปรั บ ปรุ ง คื อ 4.84% ในขณะที่ ห ลัง การ
ปรั บปรุ งสัดส่ ว นผลิ ตภัณ ฑ์บกพร่ อ งลดลงเหลื อ เพีย ง
1.17% นอกจากนี้ เมื่ อทาการทดสอบสมมติ ฐานทาง
สถิติของค่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่ องทั้งก่อนและหลัง
การปรั บ ปรุ ง พบว่า ภายหลัง การปรั บ ปรุ งมี ผลทาให้
สัด ส่ ว นผลิ ต ภัณ ฑ์บ กพร่ อ งประเภทสี แ ตกร้ า วลดลง
อย่างมีนยั สาคัญ
จากผลการศึ กษาพบว่า สภาวะที่ เหมาะสมในการ
ทาสี แ ผ่ น ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ค วรมี ค วามชื้ น ที่ 11.5%RH
ความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์ที่ 0 มม. และความ
หนาของชั้นสี ที่ 3 มม. เมื่อแทนค่าระดับปั จจัยเหล่านี้ ลง
ในสมการที่ 1 พบว่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่ องที่ได้ คือ
0.0363 หรื อ 3.63% ซึ่ งมี ค่ า ใกล้เ คี ย งกับ สั ด ส่ ว น

Cube Plot (data means) for Defective
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รู ปที่ 8 Cube Plot ปั จจัยร่ วมของผลิตภัณฑ์บกพร่ องใน
แต่ละปั จจัย
เมื่อทาการวิเคราะห์การถดถอยของปั จจัยทั้ง 3 ปั จจัย
ต่ อ สั ด ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ กพร่ องประเภทสี แ ตกร้ า ว
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ผลิ ต ภัณ ฑ์บ กพร่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง 0.0387 หรื อ 3.87%
(ของเสี ย 39 แผ่นจากจานวน 1,008 แผ่น)
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการยืนยันผลการศึกษาที่ได้ การ
ติ ด ตามผลหลัง การปรั บ ปรุ งค่ าปั จจัยในกระบวนการ
ทาสี บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ในระยะเวลา 3 เดือน จึงถูก
พิ จ ารณาในงานวิจัย นี้ ด้ว ย โดยก่ อ นท าการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทาสี พบว่า มี ชิ้ นงานบกพร่ องที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการทาสี จานวน 390 แผ่น จากปริ มาณการผลิต
ทั้งหมด 8,057 แผ่น คิ ดเป็ นสัดส่ วนชิ้ นงานบกพร่ อง
เท่ากับ 0.0484 หรื อคิดเป็ น 4.84% เมื่อทาการปรับปรุ ง
สภาวะที่ ใ ช้ ใ นการทาสี พบว่ า จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์
บกพร่ อ งลดลงเหลื อ 83 แผ่น จากจ านวนการผลิ ต
ทั้งหมด 7,103 แผ่น หรื อ มี สัดส่ ว นชิ้ น งานบกพร่ อ ง
เท่ากับ 0.0117 หรื อคิดเป็ น 1.17%

กระบวนการทาสี บ นแผ่น ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ล ดลงจาก
4.84% เป็ น 1.17%
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งานวิจัย นี้ มี จุ ด ประสงค์เ พื่ อ ลดสัด ส่ วนผลิ ต ภัณฑ์
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เกิดการแตกร้าวของสี นอ้ ยที่สุด คือ ความชื้นบนแผ่นไฟ
เบอร์ ซีเมนต์ที่ 11.5%RH ความโค้งงอของแผ่นไฟเบอร์
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