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บทคัดย่อ: เนื่องจากการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับจากเงิ นสีชมพูด้วยวิธกี ารหล่อแบบประณีต (Investment
Casting) ของบริษทั กรณีศกึ ษาพบปั ญหาคุณภาพชิน้ งานมากทีส่ ดุ ในรูปแบบของรูพรุนจากการหดตัว (Shrinkage
Porosity) ถึง 56% งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ในการลดข้อบกพร่องดังกล่าวโดยทาการศึกษาตัวแปรในการหล่อทีม่ ี
อิทธิพลต่อการเกิดรูพรุน เพื่อหาเงื่อนไขการหล่อที่เหมาะสมของการหล่อเงินสีชมพูดว้ ยวิธกี ารหล่อแบบประณีต
ซึง่ มีตวั แปรทีท่ าการศึกษา คือ อุณหภูมอิ บเบ้า (Flask Temperature) และอุณหภูมหิ ล่อ (Casting Temperature)
และมีตัว แปรตอบสนอง คือ เปอร์เ ซ็น ต์ข องพื้น ที่ก ารเกิด รูพรุ น โดยใช้วิธีก ารออกแบบการทดลองชนิ ด
แฟคทอเรียลแบบเต็มจานวน (Full Factorial Design) 3k และพบว่าการใช้อุณหภูมอิ บเบ้า 600 oC กับอุณหภูมิ
หล่อ 1030 oC หรือการใช้อุณหภูมอิ บเบ้า 480 oC กับอุณหภูมหิ ล่อ 1060 oC ทาให้มเี ปอร์เซ็นต์ของการเกิดรูพรุน
น้อยกว่าเงื่อนไขการผลิตอื่น ๆ และเมื่อนาเงื่อนไขดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการผลิตจริงทาให้ขอ้ บกพร่องลดลง
จากเดิมโดยเฉลีย่ 29.5%
คาสาคัญ: การหล่อแบบประณีต; รูพรุน; เงินสีชมพู; การออกแบบการทดลอง
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Abstract: Shrinkage porosity was a major defect found up to 56% in an investment-casted pink silver of
the case study company. This research was aimed to reduce the defect by using experimental designs
with full factorial design 3k strategy to study the influential casting factors and to find the optimal casting
conditions. The casting factors included flask temperature and casting temperature while the response
variable was the percentage of porosity area. Results showed that using the flask temperature at 600 oC
with the casting temperature at 1030 oC or using the flask temperature at 480 oC with the casting
temperature at 1060 oC provided the minimum percentage of shrinkage porosities. These optimal
casting conditions reduced the percentage of defects by 29.5% on average.
Keywords: Investment Casting; Porosity; Pink Silver; Design of Experiments
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1. บทนา
อุ ต สาหกรรมอัญ มณี แ ละเครื่อ งประดับ นั บ เป็ น
อุตสาหกรรมทีส่ ร้างชื่อเสียงให้กบั ประเทศไทยมาเป็ น
ระยะเวลานาน และได้ มีก ารพัฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว
เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งวัตถุ ดบิ ที่อุดมสมบูรณ์
ทาให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับกลายเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่ อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเป็ นอย่างมาก จากข้อมู ลการส่งออกของ
กระทรวงพาณิชย์พบว่า อัญมณีและเครื่องประดับเป็ น
สินค้าส่งออกทีส่ าคัญอันดับที่ 3 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
4.74 ของสิน ค้า ส่ ง ออกโดยรวมของไทยในปี พ.ศ.
2561 นารายได้เข้าสู่ประเทศไทยเป็ นจานวน 3.83
แสนล้ า นบาท [1] อี ก ทั ้ง ยั ง เป็ นอุ ต สาหกรรมที่
ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานเป็ นจานวนมาก เนื่องจาก
กระบวนการผลิต ในอุ ต สาหกรรมยัง ต้ อ งใช้ ค วาม
ประณีตความละเอียดอ่อนของมนุ ษย์ซ่งึ เครื่องจักรยัง
ไม่สามารถทดแทนได้ [2] ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับต้องเผชิญกับอุปสรรคทางการ
ค้าและการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นทัง้ ในด้านราคาและ
คุ ณ ภ า พ เนื่ อง จ า กอุ ต สา ห ก รร ม อั ญ ม ณี แ ล ะ
เครื่อ งประดับ ในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก ( SMEs)
กระบวนการผลิตยัง ต้อ งใช้ทกั ษะและความชานาญ
ของผู้ปฏิบตั ิงานมาก ทาให้อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่อ งประดับ ส่ว นใหญ่ ย ัง ขาดประสิท ธิภ าพในการ
ผลิต [3]
ในปี 2562 ทางบริษั ท กรณี ศึก ษาได้มีก ารผลิต
ชิน้ งานโดยใช้เงินสีชมพู (Pink Silver) ในการผลิต
ชิน้ งานทีม่ มี ากกว่าสิบล้านชิน้ เมื่อคิดจากยอดการสัง่
ผลิต ในช่ ว งเดือ นกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึ ง เดือ น

มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเงินสีชมพูมสี ่วนประกอบ 3
ชนิด คือ เงิน (Ag) ทองแดง (Cu) และสังกะสี (Zn)
โดยมีส่วนผสมของเงินเท่า กับ 94.73% ทองแดง
4.02% และสังกะสี 1.25% โดยน้าหนัก ในการศึกษานี้
มุ่ ง เ น้ น ไ ป ที่ ก ร ะ บ ว น ก า ร ห ล่ อ แ บ บ ป ร ะ ณี ต
(Investment Casting) เนื่องจากเป็ นกระบวนการที่
มักจะส่งผลให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งใน
การผลิ ต ชิ้ น งานโดยใช้ เ งิ น สีช มพู ม ั ก จะพบความ
บกพร่ อ งแบบรู พ รุ น จากการหดตั ว ( Shrinkage
Porosity) เนื่องจากการเทโลหะเหลวลงในเบ้าปูน ใน
ระหว่ า งที่ โ ลหะเปลี่ ย นสถานะจากของเหลวเป็ น
ของแข็งและเย็นตัวสู่อุ ณหภูมิห้อง เนื้ อโลหะจะเกิด
การแข็งตัวและหดตัวส่งผลต่อการชดเชยโลหะเหลว
จึงเกิดรูพรุนขึน้ บริเวณผิวชิน้ งานตรงทางเข้าของโลหะ
เหลวไปยังโพรงแบบ (Mold Cavity) และเมื่อทาการ
ขัดแต่งผิวชิ้นงานจะปรากฏรูพรุนขึน้ มา ส่งผลให้ต้อง
นาชิน้ งานทีต่ รวจพบรูพรุนไปซ่อมแซม ทาให้เกิดการ
ทางานที่ซ้าซ้อนและการค้างของงานในกระบวนการ
ผลิต ซึง่ เป็ นการกระทาทีส่ ญ
ู เปล่าและส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตสูงขึน้ ปั จจุบนั พบชิน้ งานเสียเนื่องจากปั ญหา
รูพรุนมากที่สุดในชิ้นงานเสียทัง้ หมด (134,367 ชิ้น
จาก 240,236 ชิน้ ) หรือคิดเป็ น 56% ของชิน้ งานเสีย
ทัง้ หมด
Verran et. al. [4] ได้ใช้วธิ กี ารออกแบบการ
ทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial Design) ในการ
ลดรู พ รุ น (Porosity) ในการหล่ อ อลู มิเ นี ย มผสม
Al12Si1.3Cu ทีผ่ ่านการหล่อฉีด (Die Casting) ทาให้
ทราบถึ ง ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ
ปริม าณรูพ รุ น และได้เ งื่อ นไขที่ดีท่ีสุด ที่ท าให้เ กิด รู
พรุนในปริมาณทีน่ ้อยทีส่ ุด Grosselle et. al. [5] ได้ใช้
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วิธีก ารออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรีย ลใน
การศึก ษาอิท ธิพ ลของตัว แปรในการหล่ อ ฉี ด ที่มีต่ อ
โครงสร้า งจุลภาคและคุ ณสมบัติท างกลของชิ้น งาน
หล่ออลูมเิ นียมผสม Al-Si-Cu-Mg ซึ่งทาให้ทราบตัว
แปรในการหล่ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ
โครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัตทิ างกล Kittur et. al.
[6] ใช้วธิ กี ารออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล
ร่ ว มกั บ พื้ น ผิ ว ผลตอบ (Response
Surface
Methodology) ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรในการหล่อฉีดกับปริมาณรูพรุน ความแข็ง และ
ความหยาบผิว ของชิ้น งานอลู มิ เ นี ย มผสม ท าให้
สามารถทานายคุณสมบัตขิ องชิน้ งานหล่อได้ Dabade
and Bhedasgaonkar [7] ได้ใช้วธิ กี ารออกแบบการ
ทดลองแบบทากูชิ (Taguchi Method) เพื่อลดความ
บกพร่ อ งในการหล่ อ ชิ้น ส่ ว นรถยนต์โ ดยใช้แ ม่ แ บบ
ทราย (Sand Mold) ทาให้ได้เงื่อนไขทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับ
การหล่อ ซึ่งเมื่อนาไปใช้จริงแล้วสามารถลดปริมาณ
ชิน้ งานเสียจาก 10% เหลือ 3.6% Xuedan et. al. [8]
ได้ใช้วธิ กี ารออกแบบการทดลองแบบทากูชิ เพื่อเลือก
หาเงื่อนไขในการหล่อทีด่ ที ส่ี ุด เพื่อลดความบกพร่อง
ในชิน้ งานหล่อเหล็กกล้า ซึง่ สามารถลดปริมาณความ
บกพร่องได้จริง Asensio-Lozano et. al. [9] ได้ใช้
วิธกี ารออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลบางส่วน
(Fractional Factorial Design) ร่วมกับเยทอัลกอริทมึ
(Yate’s algorithm) ในการศึกษาอิทธิพลของตัวแปร
และหาเงื่อ นไขที่ดีท่ีสุ ด ในการหล่ อ เหวี่ย งชิ้น งาน
เหล็ก หล่ อ เพื่อ ให้ไ ด้สดั ส่ว นเชิง ปริม าตรและรูป ร่ า ง
ของกราไฟท์ทเ่ี หมาะสม Zheng and Simard [10] ได้
ใช้วิธีก ารออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลใน
การศึกษาตัวแปรในการหล่อแบบฉีดกึ่งแข็ง (Semi-

Solid Die Casting) ของชิน้ งานอลูมเิ นียมผสมเกรด
AA6061 เพื่อลดรอยแตก (Crack) ในชิ้นงาน ซึ่ง
สามารถลดรอยแตกทีเ่ กิดขึน้ ในชิน้ งานได้ Ali [11] ได้
ใช้วธิ กี ารออกแบบการทดลองชนิดแฟคทอเรียลแบบ
เต็มจานวน (Full Factorial Design) ในการศึกษา
อิท ธิพ ลของตัว แปรในการหล่ อ เหวี่ย ง (Centrifugal
Casting) ที่มีต่อคุณสมบัติทางกลของชิ้นงานหล่อ
อลูมเิ นียมผสม Al-Si ซึง่ ทาให้ทราบตัวแปรในการหล่อ
ทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญและความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัว แปรเหล่ า นั ้น กับ คุ ณ สมบัติ ท างกลของชิ้น งาน
Hanizam et. al. [12] ได้ศกึ ษาอิทธิพลของตัวแปรใน
การการหล่อกวน (Stir Casting) ทีม่ ตี ่อคุณสมบัตทิ าง
กลของชิ้นงานอลูมิเนี ยมผสมเกรด A356 โดยใช้
วิธกี ารออกแบบการทดลองแบบทากูชิ และได้เงื่อนไข
ทีด่ ที ่สี ุดของการหล่อที่ทาให้ได้คุณสมบัติทางกลของ
ชิ้นงานดีข้นึ ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าวิธีการออกแบบการ
ทดลองแบบต่ างๆสามารถนามาใช้แก้ปัญหาในงาน
หล่อวิธตี ่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางบริษัทกรณีศกึ ษาและผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่
จะลดรูพรุ นบริเวณผิวชิ้นงานตรงทางเข้า โพรงแบบ
ของโลหะเหลวในการหล่อเงินสีชมพูท่ผี ่านการหล่อ
แบบประณีต โดยทาการศึกษาตัวแปรในการหล่อที่มี
อิทธิพ ลต่ อการเกิดรูพ รุ น เพื่อหาเงื่อนไขการหล่อ ที่
เหมาะสมของการหล่อเงินสีชมพูดว้ ยวิธกี ารหล่อแบบ
ประณีต ซึ่งตัวแปรทีท่ าการศึกษา ได้แก่ อุณหภูมอิ บ
เบ้า (Flask Temperature) และอุ ณหภู มิห ล่ อ
(Casting Temperature) และมีตวั แปรตอบสนอง คือ
เปอร์ เ ซ็น ต์ ข องพื้น ที่ก ารเกิด รู พ รุ น โดยใช้วิธีก าร
ออกแบบการทดลองชนิ ด แฟคทอเรี ย ลแบบเต็ ม
จานวน (Full Factorial Design) 3k
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มีค่าประมาณ 930 oC ดังนัน้ อุณหภูมหิ ล่อจึงต้องมีค่า
มากกว่าอุณหภูมิหลอมเหลวของเงินสีชมพู สาหรับ
วิธกี ารออกแบบการทดลองทีใ่ ช้ คือ การออกแบบการ
ทดลองชนิดแฟคทอเรียลแบบเต็มจานวน 3k เมื่อ k
คือ จานวนปั จจัยทีท่ าการศึกษา โดยปั จจัย สัญลักษณ์
และระดับของปั จจัย แสดงดังตารางที่ 1 และในการ
ทดลองนี้ได้ทาการทดลองซ้า 3 ครัง้ ดังนัน้ จานวนการ
ทดลองทัง้ หมดเท่ากับ 32 x 3 หรือ 27 การทดลอง
และเป็ นการทดลองแบบสุม่ (Randomization)

2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
ในกระบวนการผลิต เครื่อ งประดับ ส่ ว นใหญ่ ใ น
ปั จ จุ บ ัน จะเป็ น การหล่ อ แบบประณี ต โดยก่ อ นการ
ออกแบบการทดลองทางผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาปั จจัยทีอ่ าจจะ
มีผลต่อการเกิดข้อบกพร่องแบบรูพรุน จากการหดตัว
ซึ่งจากการทดลองของทางบริษัทฯและประสบการณ์
ของผู้ปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ การเก็บข้อมูลเชิงสถิติของ
บริษทั ฯโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางโลหวิทยา คาดว่าปั จจัยที่
อาจจะมีผลต่อการเกิดข้อบกพร่องแบบรูพรุน ดังกล่าว
ในกระบวนการหล่ อ แบบประณี ต มี 2 ปั จจัย คื อ
อุณหภูมอิ บเบ้า และอุณหภูมหิ ล่อ ซึง่ ในการหล่อแบบ
ประณีตจะต้องนาเบ้าปูนทีภ่ ายในเป็ นต้นเทียนอบด้วย
ความร้อน เพื่อละลายเทียนต้นแบบในเบ้าปูนออกให้
เป็ นโพรง สาหรับรองรับ โลหะเหลวเมื่อหล่อชิ้นงาน
และให้ความร้อนแก่เบ้าปูนเพื่อให้อุณหภูมริ ะหว่างเบ้า
ปูนกับโลหะเหลวไม่แตกต่างกันมาก ซึง่ อุณหภู มทิ ใ่ี ช้
อบเบ้าปูนนี้เรียกว่า อุณหภูมอิ บเบ้า ส่วนอุณหภูมิ
หล่อ หมายถึง อุณหภูมขิ องโลหะเหลวในขณะทีอ่ ยู่ใน
เตาหลอมก่อนทีจ่ ะเทโลหะเหลวเข้าสูเ่ บ้าปูน
ดัง นั ้น ปั จจั ย ในการหล่ อ ที่ จ ะท าการศึ ก ษาใน
งานวิจยั นี้ คือ อุณหภูมอิ บเบ้า และอุณหภูมหิ ล่อ โดย
ศึกษาปั จจัยทัง้ สองทีอ่ ุณหภูมแิ ตกต่างกัน 3 ระดับ ซึง่
เป็ นระดับ อุ ณ หภู มิ ท่ี เ ลื อ กจากประสบการณ์ ข อง
ผู้ป ฏิบ ัติ ง านของบริษั ท ฯในการหล่ อ เงิน สีช มพู ใ น
รูปแบบต่างๆ รวมทัง้ ต้องคานึงถึงการใช้พ้นื ที่ในเตา
อบเบ้า ทีจ่ ะต้องสามารถบรรจุเบ้าของการผลิตชิน้ งาน
อื่น ๆเข้ า ไปอบได้ พ ร้ อ มๆกัน ในขณะที่ ก ารเลื อ ก
อุณหภูมหิ ล่อก็จะต้องคานึงถึงการนาเงินสีชมพูในเตา
หลอมนั ้น ไปใช้ ห ล่ อ ชิ้ น งานชนิ ด อื่ น พร้ อ มๆกั น
เช่นเดียวกัน โดยทีอ่ ุณหภูมหิ ลอมเหลวของเงินสีชมพู

ตารางที่ 1 ปั จจัย สัญลักษณ์ และระดับของปั จจัย
ปั จจัย
อุณหภูมอิ บเบ้า (A)
อุณหภูมหิ ล่อ (B)

ระดับของปั จจัย (oC)
480
540
600
1020 1030 1060

ในการตรวจสอบการเกิดรูพรุนจะทาการตรวจสอบ
บริเวณทางโลหะเหลวเข้า โพรงแบบ เนื่องจากเป็ น
บริเ วณที่พ บรู พ รุ น บ่ อ ยที่สุ ด ในชิ้น งานดัง แสดงใน
รูปที่ 1 (a) โดยทาการตัดชิน้ งานบริเวณดังกล่าวแล้ว
ทาการขัดชิ้นงานตามวิธีการเตรีย มชิ้นงานทางโลห
วิทยา และนาชิน้ งานไปถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบแสงสีขาว (Optical Microscope) ที่กาลังขยาย
10 เท่า ดังแสดงในรูปที่ 1 (b) แล้วทาการวัดพืน้ ทีข่ อง
การเกิดรูพรุนด้วยโปรแกรม ImageJ และคานวณ
เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีก่ ารเกิดรูพรุน (พืน้ ทีห่ น้าตัดของรู
พรุนทัง้ หมดเทียบกับพืน้ ทีห่ น้าตัดของชิน้ งานในภาพ)
ซึ่ง จะใช้เ ป็ น ตัว แปรตอบสนอง (Response) ใน
การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการหล่อที่มีต่อการ
เกิดรูพรุน ชิ้นงานทีถ่ ือว่าเป็ นของเสีย คือ ชิ้นงานที่มี
พืน้ ทีร่ พู รุนใหญ่กว่า 50 m2
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(a)

(b)

50 m
รูปที่ 1 ตัวอย่างชิน้ งานทีพ่ บข้อบกพร่องแบบรูพรุน (a) รูพรุนบริเวณทางเข้าโพรงแบบของโลหะเหลว
(b) ภาพขยายของรูพรุน
3. ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
อุณหภูมอิ บเบ้า อุณหภูมหิ ล่อ และเปอร์เซ็นต์ของ
พืน้ ทีก่ ารเกิดรูพรุนทีไ่ ด้จาก 27 การทดลอง ตามการ
ออกแบบการทดลองชนิ ด แฟคทอเรี ย ลแบบเต็ ม
จ านวน 3k จะถู ก น าไปวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน
(Analysis of Variance: ANOVA) เพื่อหาปั จจัยในการ
หล่อที่มอี ทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่ อการเกิด รูพรุนใน
ชิน้ งาน
จากการวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงแฟคทอเรียล
แบบเต็มจานวนโดยใช้ ANOVA ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่
95% (= 0.05) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ (R2) เท่ากับ 85.13% และ
มีค่า R2 (adj) เท่ากับ 78.52% ซึง่ แสดงว่า ตัวแปรที่
ใช้ในการวิเคราะห์ ANOVA นี้สามารถอธิบายความ
ผัน แปรของตั ว แปรตอบสนองได้ ดี และจากการ
วิเ คราะห์ พ บว่ า มีปั จ จัย หลัก (Main Effect) คือ
อุณหภูมอิ บเบ้า (A) มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่ อ
เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีก่ ารเกิดรูพรุน (p-value < 0.05)

ถึงแม้ว่าอุ ณหภูมิหล่อ (B) ไม่ได้มีอิทธิพลอย่างมี
นัย สาคัญ โดยตรงต่ อ เปอร์เ ซ็น ต์ข องพื้น ที่ก ารเกิด รู
พรุน (p-value > 0.05) แต่เนื่องจากอันตรกิรยิ า
(Interaction) ระหว่ า งปั จ จัย หลัก ทัง้ สอง (A*B) มี
อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่การ
เกิดรูพรุน (p-value < 0.05) ดังนัน้ จึงยังต้องพิจารณา
อิทธิพลของอุณหภูมิหล่อไปพร้อมๆกับอิทธิพลของ
อุณหภูมอิ บเบ้า
รูป ที่ 2 (a) แสดงการพล็อ ตของส่วนเหลือ
(Residual) ของเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่การเกิดรูพรุน
เพื่อตรวจสอบสมมติฐานของ ANOVA คือ ส่วนเหลือ
มีการกระจายตัวแบบปกติ ส่วนเหลือไม่มรี ูปแบบกับ
ค่าประมาณ (Fitted Value) และส่วนเหลือมีความเป็ น
อิสระต่อกัน ซึง่ จากการตรวจสอบสมมติฐานถึงแม้ว่า
ฮิสโตแกรม (Histogram) ของส่วนเหลือจะไม่แสดง
การกระจายตั ว แบบปกติ อ ย่ า งชัด เจน เนื่ อ งจาก
จ านวนข้อ มู ล มีค่ อ นข้ า งน้ อ ยเพีย ง 27
ข้อ มู ล
แต่ เ มื่ อ วิ เ คราะห์ ด้ ว ยกราฟความน่ า จะเป็ นปกติ
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(Normal Probability Plot) พบว่าส่วนเหลือมีการ
กระจายตัวแบบปกติ เนื่องจากจุดส่วนใหญ่อยู่บนแนว
เส้นตรงของกราฟ นอกจากนี้ส่วนเหลือไม่มรี ูปแบบ
กับ ค่ า ประมาณ โดยพบว่ า ส่ว นเหลือ มีก ารกระจาย
แบบสุ่มรอบๆค่าเฉลี่ยศูนย์และไม่มรี ูปแบบ และส่วน
เหลือมีความเป็ นอิสระต่อกัน โดยตรวจสอบจากกราฟ
ลาดับของค่าสังเกต (Observation Order) พบว่าส่วน
เหลือเกิดแบบสุ่มรอบๆค่าเฉลีย่ ศูนย์ ดังนัน้ เมื่อไม่พบ

การละเมิดสมมติฐานของ ANOVA การวิเคราะห์น้จี งึ มี
ความเชื่อถือได้ ในรูปที่ 2(b) แสดงกราฟปั จจัยหลัก
(Main Effects Plot) ของเปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีก่ ารเกิด
รูพรุน ซึ่งในกรณีน้ีจาเป็ นต้องพิจารณาร่วมกับกราฟ
อันตรกิรยิ า (Interaction Plots) ของปั จจัยหลักทัง้ สอง
เนื่องจากอันตรกิรยิ าระหว่างปั จจัยหลักทัง้ สอง (A*B)
มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อเปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีก่ าร
เกิดรูพรุนดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ตารางที่ 2 ตาราง ANOVA ของผลการทดลอง
Source
DF
Adj. SS
A
2
495.49
B
2
239.11
A*B
4
4612.44
Error
18
933.93
Total
26
6280.96

Adj. MS
247.74
119.55
1153.11
51.88

F
4.77
2.30
22.22

(a)

p-value
0.022
0.129
<0.001

(b)

รูปที่ 2 (a) การพล็อตส่วนเหลือเพื่อตรวจสอบสมมุตฐิ าน ANOVA
(b) กราฟปั จจัยหลักของเปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีก่ ารเกิดรูพรุน
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จากกราฟอันตรกิรยิ า (Interaction Plots) ในรูปที่
3 จะเห็นได้ว่า ถ้าใช้อุณหภูมิอบเบ้าที่ 480 oC กับ
อุณหภูมหิ ล่อที่ 1060 oC หรือ ใช้อุณหภูมอิ บเบ้าที่
540 oC กับอุณหภูมหิ ล่อที่ 1020 oC หรือ ใช้อุณหภูมิ
อบเบ้าที่ 600 oC กับอุณหภูมหิ ล่อที่ 1030 oC จะให้
เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีก่ ารเกิดรูพรุนต่า อย่างไรก็ตามใน
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ชิ้น งานที่ท าการผลิต เป็ น ชิ้น งานที่มี
รายละเอียดมาก หากใช้อุณหภูมหิ ล่อที่ 1020 oC จะ
ทาให้ช้นิ งานโลหะเหลวเกิดการแข็งตัวก่อนที่จ ะไหล
เข้าไปเต็มโพรงแบบ เนื่องจากอุณหภูมิหลอมเหลว
ของเงินสีชมพูมคี ่าประมาณ 930 oC การใช้อุณหภูมิ
หล่อที่ 1020 oC จึงเป็ นอุณหภูมิท่สี ูงกว่า อุณหภูมิ
หลอมเหลวเพียง 90 oC ซึง่ อาจไม่เพียงพอทีจ่ ะชดเชย
กับการสูญเสียความร้อนให้กบั สิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ใน
ระหว่างการไหลของโลหะเหลว ทาให้โลหะเหลวเกิด
การแข็ง ตัว ขึ้น มาก่ อ นที่จ ะบรรจุ ไ ด้ เ ต็ม โพรงแบบ
ประกอบกับช่องปล่อยโลหะเหลว (Sprue) ไม่สามารถ
ปล่อยโลหะเหลวเข้าไปในโพรงแบบได้ในระหว่างที่
ชิน้ งานกาลังแข็งตัว ทาให้เกิดเป็ นความบกพร่องแบบ
ชิ้ น งานไม่ เ ต็ ม (Misrun) ซึ่ ง ท าให้ ช้ิ น งานนั ้น เป็ น
ชิน้ งานเสียโดยทันทีและไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงทา
ให้การใช้อุณหภูมิอบเบ้าที่ 540 oC ร่วมกับอุณหภูมิ
หล่อที่ 1020 oC ไม่สามารถใช้ในการผลิตชิน้ งานได้
จริง ถึง แม้ว่ าจะเป็ นเงื่อนไขการหล่อที่สามารถลดรู
พรุนเนื่องจากการหดตัวบริเวณทางเข้าโพรงแบบได้ดี
ก็ตามดังนัน้ ในทางปฏิบ ัติจงึ ใช้ได้เฉพาะอุณหภูมอิ บ
เบ้าที่ 480 oC กับอุณหภูมิหล่อที่ 1060 oC หรือ
อุณหภูมอิ บเบ้าที่ 600 oC กับอุณหภูมหิ ล่อที่ 1030 oC
นอกจากนี้ รูพรุนเนื่องจากการหดตัวอาจจะเกิดขึน้
เนื่องมาจากมีชน้ิ งานจานวนมากทีต่ ่ออยู่กบั ช่องปล่อย

โลหะเหลว ทาให้ช้นิ งานแต่ ละชิ้นวางตัวใกล้กนั มาก
เกินไป ส่งผลให้การถ่ายเทความร้อนออกจากชิน้ งาน
เกิดขึน้ ได้ช้า ซึ่งจะทาให้มโี อกาสเกิดรูพรุนเนื่องจาก
การหดตัวได้มากขึน้ ในกรณีของบริษทั กรณีศกึ ษายัง
พบว่ า รู พ รุ น ที่เ กิด ขึ้น มีต าแหน่ ง การเกิด ที่ซ้ า ๆกัน
ดังนัน้ อีกสาเหตุ หนึ่งที่อาจทาให้เกิดรูพรุนเนื่องจาก
การหดตัว คือ ปริมาณของโลหะเหลวทีไ่ หลเข้าโพรง
แบบมีไม่เพียงพอ [13]
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รูปที่ 3 กราฟอันตรกิรยิ าระหว่าง (A) อุณหภูมอิ บเบ้า
และ (B) อุณหภูมหิ ล่อ
บริษัทกรณีศึกษาได้ทาการยืนยันผลการทดลอง
ด้วยการนาอุณหภูมอิ บเบ้า และอุณหภูมหิ ล่อที่ทาให้
เกิดเปอร์เซ็นต์ของพืน้ ที่การเกิดรูพรุนน้อยที่สุดมาใช้
ในการผลิตจริงเป็ นระยะเวลา 2 เดือน โดยใช้อุณหภูมิ
อบเบ้าที่ 480 oC กับอุณหภูมหิ ล่อที่ 1060 oC หรือ
อุณหภูมอิ บเบ้าที่ 600 oC กับอุณหภูมหิ ล่อที่ 1030 oC
ซึ่งจากผลิตด้วยเงื่อ นไขดังกล่า วพบว่า สามารถลด
ของเสียได้จริง โดยของเสียลดลงจาก 56% ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562 เหลือ 25% และ 28% ในเดือน
กันยายน และตุ ลาคม ตามลาดับ โดยทัวไปแล้
่
วการ
แก้ปัญหาข้อบกพร่องในงานหล่อเป็ นการแก้ปัญหาที่
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หล่อที่ 1030 oC เป็ นเงื่อนไขการหล่อที่เหมาะสมของ
การหล่อเงินสีชมพูดว้ ยวิธปี ระณีต เพื่อลดการเกิดรูพรุน
3. หลังจากได้นาอุณหภูมอิ บเบ้า ที่ 480 oC กับ
อุณหภูมหิ ล่อที่ 1060 oC หรือ อุณหภูมอิ บเบ้าที่ 600
o
C กับอุณหภูมหิ ล่อที่ 1030 oC มาใช้ในการผลิตจริง
สามารถลดของเสียลงจากเดิมได้โดยเฉลีย่ 29.5 %

ทาได้ยากและต้องใช้ประสบการณ์เป็ นอย่างมาก แต่
งานวิจ ัย จากกรณี ศึก ษานี้ แ สดงให้ เ ห็น ว่ า การใช้
วิ ธี ก ารออกแบบการทดลองสามารถแก้ ปั ญ หา
ข้อบกพร่องในงานหล่อได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่
จาเป็ นต้องทาการปรับเปลีย่ นการออกแบบช่องปล่อย
โลหะเหลวของบริษทั กรณีศกึ ษา
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผลการวิจยั นี้สามารถนาไป
ลดของเสียทีเ่ กิดขึน้ ได้ค่อนข้างมาก แต่เปอร์เซ็นต์การ
เกิดของเสียก็ยงั อยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากผูว้ จิ ยั ไม่ได้
ท าการหาเงื่ อ นไขในการหล่ อ ด้ ว ยวิ ธีก ารหาค่ า ที่
เหมาะสมทีส่ ุด (Optimization Techniques) เพราะมี
ข้อ จ ากัด ของทางบริษั ท กรณี ศึก ษาในการปรับ ตัง้
อุณหภูมเิ ตาอบและเตาหลอมทีไ่ ม่สามารถปรับตัง้ ได้
อย่างอิสระตามที่ผู้วจิ ยั ต้องการ ดังนัน้ ถ้าสามารถทา
การปรับตัง้ อุณหภูมเิ ตาอบและเตาหลอมได้อย่างอิสระ
ควรมีการหาเงื่อนไขในการหล่อ ด้ว ยวิธีการหาค่ า ที่
เหมาะสมทีส่ ุด และคาดว่าจะได้เงื่อนไขในการหล่อที่
สามารถลดปริมาณของเสียได้มากกว่านี้
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