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การศึกษาการนําเหล็กชุ บสั งกะสี มาใช้ ในการผลิตตู้จ่ายนํา้ มัน
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--------------------------------บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการนําเหล็กชุบสังกะสี เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อทดแทนเหล็ก
แผ่นรี ดเย็นชนิด SPCC เดิม เป็ นการลดปั ญหาในการเตรี ยมผิวชิ้นงานก่อนการพ่นสี ของกระบวนการผลิตตัวถังตูจ้ ่าย
นํ้ามันของโรงงานกรณี ศึกษา โดยทําการศึ กษาเปรี ยบเที ยบใน 3 ด้าน คือ ขั้นตอนกระบวนการผลิต เวลาที่ ใช้ใน
กระบวนการ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
จากการทดสอบการนําเหล็กชุบสังกะสี มาใช้ในกระบวนการผลิตตัวถังตูจ้ ่ายนํ้ามันแบบใหม่ พบว่า ชิ้นงาน
ที่ ทาํ จากเหล็กชุบสังกะสี มีคุณสมบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของบริ ษทั และเมื่อเปรี ยบเทียบขั้นตอนใน
กระบวนการเตรี ยมผิวชิ้นงานและเวลาที่ใช้ในการเตรี ยมผิวชิ้นงานแบบเดิมและแบบ สามารถลดขั้นตอนการผลิตจาก
เดิม 11ขั้นตอน เหลือ 7 ขั้นตอน และสามารถลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการเตรี ยมผิวชิ้นงานได้ 2.237 นาทีต่อชิ้น และ
ลดค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมผิวชิ้นงานลดลงจากเดิม 216,250.85 บาทต่อปี เหลือเพียง 159,852.35 บาทต่อปี ซึ่ งทําให้
ต้นทุนในการเตรี ยมผิวชิ้นงานลดลงจากเดิมไป 56,398.50 บาทต่อปี หรื อ 26.08%
คําสําคัญ: การเพิ่มประสิ ทธิภาพของกระบวนการผลิต, เหล็กชุบสังกะสี , การผลิตตูจ้ ่ายนํ้ามัน

ABSTRACT

The purpose of this research is to study the application of galvanized steel to replace the SPCC steel sheet
in the fuel dispenser machine production in order to reduce problems in preparing the surface for painting process.
The study comprises the comparisons of 3 aspects incurred in the process: manufacturing steps, process time, and
costs.
From the test of galvanized steel used in the manufacturing of the new fuel dispensers, it was found that the
prototype passed the company’s quality control standard. When comparing the steps and the time spent in the process
for surface preparation and forming, the production steps were able to reduce from 11 to 7 with a time saved of 2.237
minutes per piece. The total costs in the preparation of the surface can then be reduced from the original 216,250.85
baht per year to 159,852.35 baht per year, or 26.08%.
Keywords: Productivity Improvement, Galvanized Steel, Fuel Dispensers Production

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1400

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

1. บทนํา

กระบวนการเตรี ยมผิวชิ้นงานก่อนการพ่นสี (Pre-treatment Process) เป็ นขั้นตอนที่สาํ คัญขั้นตอนแรกก่อน
เข้าสู่กระบวนการพ่นสี ชิ้นงานในอุตสาหกรรมการผลิตสิ นค้าต่างๆ การเตรี ยมผิวชิ้นงาน หรื อ Pre-treatment เป็ นการ
ล้างทําความสะอาดชิ้นงาน เพื่อขจัดคราบไขมันและสิ่ งสกปรกอื่นๆ เช่น ฝุ่ นละออง ที่ติดอยูท่ ี่ตวั ถังให้สะอาด แล้วจึง
นําเข้าสู่ กระบวนการเตรี ยมผิว โดยสร้างให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อเพิ่มคุณภาพในการยึดเกาะของสี ให้ดีที่สุดและ
ป้ องกันสนิ ม การล้างทําความสะอาดสามารถใช้ท้ งั นํ้าธรรมดา นํ้าร้อน (ใช้พลังงานความร้อนจากหม้อนํ้า) หรื อ
สารเคมีที่เป็ นกรดหรื อด่างสําหรับทําความสะอาด ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของชิ้นงาน และอาจต้องทําการล้างหลาย
ครั้งหากชิ้นงานมีฝนหรื
ุ่ อคราบไขมันเกาะติดอยูม่ าก
ในกระบวนการผลิตตูจ้ ่ายนํ้ามันของโรงงานกรณี ศึกษาใช้วตั ถุดิบ คือ เหล็กขาว SPCC ซึ่ งหลังจากขึ้นรู ป
แล้ว จําเป็ นต้องมีการเตรี ยมผิวชิ้นงานเพื่อล้างคราบไขมันด้วยระบบจุ่มก่อนเข้ากระบวนการพ่นสี จากการศึ กษา
พบว่า ในกระบวนการเตรี ยมผิวชิ้นงานมีปัญหาอุปสรรค เช่น ขั้นตอนกระบวนการผลิตมาก ต้องผ่านกระบวนการ
เตรี ยมผิวชิ้นงานที่มีหลายขั้นตอน ใช้เวลาในการเตรี ยมผิวชิ้นงานก่อนการพ่นสี ค่อนข้างนาน แรงงานที่ไม่เพียงพอใน
สายการผลิต มีค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับสารเคมีและเชื้ อเพลิงในกระบวนการเตรี ยมผิวชิ้นงาน และค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รักษาชิ้นงานก่อนการเข้าสู่ การพ่นสี ตลอดจนการเกิดมลภาวะหรื อนํ้าเสี ยปนเปื้ อนสารเคมีที่เกิ ดจากกระบวนการ
เตรี ยมผิวชิ้นงาน เป็ นต้น
ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงมีแนวคิดในการนําเหล็กชุบสังกะสี เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตตัวถังตูจ้ ่ายนํ้ามัน เพื่อ
ทดแทนการใช้เหล็กชนิ ดเดิมที่ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่ งช่วยลดปั ญหาที่เกิดในกระบวนการผลิต โดยทําการศึกษา
ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการผลิต 2) เวลาที่ใช้ในกระบวนการ และ 3) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาการนําเหล็กชุบสังกะสี มาใช้ในกระบวนการผลิตตัวถังตูจ้ ่ายนํ้ามัน
2. เพื่อศึกษาการลดขั้นตอนในการเตรี ยมผิวชิ้นงาน
3. ผลการดําเนินงาน
3.1 การศึกษาด้ านขั้นตอนกระบวนการผลิต
จากการปรับปรุ งกระบวนการทํา Pre-Treatment โดยการนําเหล็กชุบสังกะสี มาใช้ในการผลิตตัวถังตูจ้ ่ายนํ้ามัน
เพื่อทนแทนเหล็กขาว SPCC ชนิดเดิม สรุ ปได้วา่ การนําเหล็กชุบสังกะสี มาใช้ในกระบวนการผลิตสามารถลดขั้นตอน
ในกระบวนการผลิตลดลงได้จากเดิม จาก 11 ขั้นตอน (แสดงดังรู ปที่ 1) เหลือ 7 ขั้นตอน (แสดงดังรู ปที่ 2) กล่าวคือ
สามารถลดขั้นตอนกระบวนการเตรี ยมผิว ชิ้ นงานลดลง 4 ขั้นตอน (ลดขั้นตอนบ่ อที่ 4 ถึ งบ่ อที่ 7) โดยสรุ ปการ
เปรี ยบเทียบกระบวนการผลิตระหว่างกระบวนการผลิตเดิมกับกระบวนการใหม่ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการเปรี ยบเทียบกระบวนการทํา Pre-Treatment ชิ้นงานระหว่างแบบเดิมกับแบบใหม่
การทํางาน

เหล็กขาว SPCC ชนิดเดิม

เหล็กชุบสังกะสี

ความแตกแต่ง

จํานวนกระบวนการ
การตรวจสอบ

11
1

7
1

4
-
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ชิ้นงานที่ผา่ นการตรวจจากแผนก QC

1

รับชิ้นงานที่ผา่ นการตรวจสอบ

2

ล้างคราบไขมัน (บ่อที่ 1)

3

ล้างนํ้า 1 (บ่อที่ 2)

4

ล้างนํ้า 2 (บ่อที่ 3)

เคมีปรับสภาพผิว (PV.90)

5

ปรับสภาพผิว (บ่อที่ 4)

ซิ งค์ฟอสเฟต (PV.900A)

6

เคลือบฟอสเฟต (บ่อที่ 5)

7

ล้างนํ้า 3 (บ่อที่ 6)

8

ล้างนํ้า 4 (บ่อที่ 7)

9

อบแห้ง (อุณหภูมิที่ 170 Co-190 Co)

10

ส่ งเก็บ Store

11

ขัดผิวชิ้นงานให้สะอาดอีกครั้งจนเสร็ จ

เคมีลา้ งคราบไขมัน (PV.240A)

รู ปที่ 1 แสดงกระบวนการทํา Pre-Treatment ชิ้นงาน แบบเดิม
ชิ้นงานที่ผา่ นการตรวจจากแผนก QC

เคมีลา้ งคราบไขมัน (PV.240A)

1

รับชิ้นงานที่ผา่ นการตรวจสอบ

2

ล้างคราบไขมัน (บ่อที่ 1)

3

ล้างนํ้า 1 (บ่อที่ 2)

4

ล้างนํ้า 2 (บ่อที่ 3)

5

อบแห้ง (อุณหภูมิที่ 170 Co-190 Co)

6

ส่ งเก็บ Store

7

ขัดผิวชิ้นงานให้สะอาดอีกครั้งจนเสร็ จ

รู ปที่ 2 แสดงกระบวนการทํา Pre-Treatment ชิ้นงาน แบบใหม่
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3.2 การศึกษาด้ านเวลาทีใ่ ช้ ในกระบวนการผลิต
เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิตวิธีเดิมและวิธีที่เสนอ โดยตัวอย่างแผนภูมิการไหล
ของกระบวนการผลิต Frame Dips Play แสดงดังรู ปที่ 3
แผนภูมกิ ารไหลของกระบวนการผลิต
วิธีเดิม
แบบคน
วิธีที่เสนอ
แบบวัสดุ
ชื่ อเรื่ อง : การทํา Pre-Treatment
: Frame Dips Play
แผนก : Painting
หมายเลขแผนภูมิ : TES แผนที่ : 5
เขียนโดย :
วันที่ :
ระยะทาง
(m)
0
5.1
1.5
1.5
1.5
2.3
4.6
16.5

เวลา
สัญลักษณ์
(นาที)
1.26
11.05
2.00
30.14
1.27
1.34
1.35
2.36
1.3
14.02
16.05
82.14 3 5
3

การทํางาน
การส่งของ
การตรวจสอบ
การคอย

สรุปผล
วิธีเดิม วิธีที่เสนอ ความแตกต่าง
3
3
8
5
3
7
3
4

การเก็บรักษา

-

-

-

ระยะทาง (m)

22.50

16.50

6.00

คําอธิบายการทํางาน
นําชิ้นงานที่ผา่ นการตรวจสอบแล้วมาจาก QC
นําชิ้นงานไส่ตะกร้าที่เตรี ยมไว้
เตรี ยมชิ้นงานไว้ลงแช่ บ่อที่ 1 (ล้างคราบไขมัน)
แช่ชิ้นงานไว้ประมาณ 15-30 นาที (ขึ้นอยูค่ ราบของไขมัน)
ใช้เครนยกตะกร้าที่แช่ในบ่อที่ 1 ลงแช่ในบ่อที่ 2 (นํ้าสะอาด)
แช่ชิ้นงานใว้ประมาณ 1-3 นาที
ใช้เครนยกตะกร้าที่แช่ในบ่อที่ 2 ลงแช่ในบ่อที่ 3 (นํ้าสะอาด)
แช่ชิ้นงานใว้ประมาณ 1-3 นาที
ใช้เครนยกตะกร้าจากออกบ่อที่ 3 มาพักไว้
นําชิ้นงานออกจากตะกร้าเพื่อแขวนชิ้นงานเข้าอบ
ขัดผิวชิ้นงาน
รวม

รู ปที่ 3 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตแสดงเวลาที่ใช้ในการเตรี ยมผิวชิ้นส่วน Frame Dips Play แบบใหม่
จากการปรับปรุ งกระบวนการทํา Pre-Treatment โดยการนําเหล็กชุบสังกะสี มาใช้ในกระบวนการผลิตตัวถัง
ตูจ้ ่ายนํ้ามัน เพื่อทนแทนเหล็กขาว SPCC ชนิ ดเดิม พบว่า สามารถปรับลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการเตรี ยมผิวชิ้นงาน
รวมของทั้ง 5 ชิ้นส่ วนได้ 2.237 นาที โดยการเปรี ยบเทียบเวลาในกระบวนการผลิตเดิมกับกระบวนการใหม่ แสดงดัง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้ในการเตรี ยมผิวชิ้นงานของแต่ละชิ้นส่วนของเหล็กขาว SPCC กับเหล็กชุบสังกะสี
เวลาเฉลี่ยแบบเดิม
เวลาเฉลี่ยแบบใหม่
เวลาที่ลดลง
No.
ชื่อชิ้นงาน
(นาทีต่อชิ้น)
(นาทีต่อชิ้น)
(นาทีต่อชิ้น)
1 Panel Top Case (แผ่นชั้นบนโครง)
119.43/120 = 0.995
89.71/120 = 0.747
0.248
2 Panel Side (แผ่นด้านข้าง)
130.98/70 = 1.871
95.68/70 = 1.366
0.505
3 Panel Front (แผ่นด้านหน้า)
118.75/80 = 1.484
91.88/80 = 1.148
0.336
4 Window Panel (แผ่นหน้าปัดข้อมูล) 115.09/120 = 0.959
86.31/120 = 0.719
0.240
5 Frame Dips Play (กรอบแสดงข้อมูล) 109.39/30 = 3.646
82.14/30 = 2.738
0.908
เวลารวม
2.237
3.3 การศึกษาด้ านค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิต
การเปรี ยบเที ยบต้นทุนการสั่งซื้ อนํ้ายาเคมีในกระบวนการเตรี ยมผิวชิ้นงานของระบบใหม่โดยที่ มีการลด
ขั้นตอนและกระบวนการเตรี ยมผิวชิ้นงานลงในหัวข้อ 3.1 ทําให้สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในการสัง่ ซื้อนํ้ายาเคมี
ในกระบวนการเตรี ยมผิวชิ้นงานได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรี ยมผิวชิ้นงานเมื่อนําเหล็กชุบสังกะสี มาใช้แทนเหล็กเหล็กขาว SPCC
Total
No.
Chemical Name
Baht/Kg.
Kg.
Bath
1
Calcium Hydroxide (CaOH2)
4.75
347.00
1,648.25
2
Kuriflock (PA-331)
430
6.27
2,696.10
3
Sulfurid Acid 98% (H2O4)
7.5
291.50
2,186.25
4
Ferric Choride 46% (FeCL3)
12.9
297.50
3,887.75
5
PV. 240 A
55
572.00
31,460.00
6
PV. 230 B
42
372.00
15,624.00
7
GAS
890
115.00
102,350.00
Total
2,001.27
159,852.35
จากข้อมูลจากฝ่ ายผลิต พบว่า กําลังการผลิตของโรงงานกรณี ศึกษา 500 ตูต้ ่อเดื อน ซึ่ งเป็ นอันตราคงที่ ของ
กําลังการผลิ ตต่อเดื อน ดังนั้นคิ ดเป็ นต่อปี จะได้ 6,000 ตูต้ ่อปี นั่นคื อสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่ วนของการเตรี ยม
ผิวชิ้นงานเท่ากับ 159,852.35 บาทต่อปี ต่อ 6,000 ตู ้ หรื อเท่ากับ 26.64 บาทต่อตู ้
จากผลการศึกษาการปรับปรุ งกระบวนการเตรี ยมผิวชิ้นงานโดยการเปรี ยบเทียบต้นทุนการสัง่ ซื้อนํ้ายาเคมีที่ใช้
ในกระบวนการเตรี ยมผิวชิ้นงานของระบบใหม่โดยที่ มีการลดขั้นตอนและกระบวนการเตรี ยมผิวชิ้นงานสามารถ
ประมาณค่าใช้จ่ายในด้านการสัง่ ซื้อนํ้ายาเคมีลดลง ผลที่ได้คือต้นทุนสารเคมีท่ีใช้กบั เหล็กขาว SPCC ชนิดเดิม ในการ
เตรี ยมผิวชิ้นงานทั้งหมด 3,041.97 กิโลกรัม คิดเป็ นเงิน 216,250.85 บาทต่อปี ต้นทุนสารเคมีที่ใช้กบั เหล็กชุบสังกะสี
ชนิดใหม่ ในการเตรี ยมผิวชิ้นงานทั้งหมด 2,001.27 กิโลกรัม คิดเป็ นเงิน 159,852.35 บาทต่อปี ซึ่งทําให้ตน้ ทุนในการ
เตรี ยมผิวชิ้นงานลดลงจากเดิมไป 56,398.50 บาทต่อปี หรื อ 26.08%
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

4. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ ศึกษากระบวนการเตรี ยมผิวชิ้นงานก่อนการพ่นสี หรื อกระบวนการล้างคราบไขมัน/ล้างนํ้า (Pretreatment process) เป็ นขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนแรกก่อนเข้าสู่ กระบวนการพ่นสี ชิ้นงานของกระบวนการผลิตตูจ้ ่าย
นํ้ามัน เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จึงมีแนวคิดในการนําเหล็กชุบสังกะสี ใช้ในกระบวนการผลิต
เพื่อทดแทนการใช้เหล็กแบบธรรมดา ซึ่ งช่วยลดปั ญหาที่เกิดในกระบวนการเตรี ยมผิวชิ้นงานได้แก่ ขั้นตอนที่ใช้ใน
การเตรี ยมผิวชิ้นงาน เวลาที่ ใช้ในกระบวนการเตรี ยมผิวชิ้นงาน และค่าใช้จ่ายที่ ใช้ในการเตรี ยมสารเคมี สามารถ
สรุ ปผลการดําเนินงานได้ดงั นี้
4.1 สามารถลดขั้นตอนกระบวนการเตียมผิวชิ้นงานลงได้ 4 ขั้นตอน เนื่องจากกระบวนการบางขั้นตอนไม่
จําเป็ นต้องใช้เมื่อนําเหล็กชุบสังกะสี มาใช้ในกระบวนการผลิตตัวถังตูจ้ ่ายนํ้ามัน เช่น การใช้เคมีปรับสภาพผิว และ
การเคลือบซิงค์ฟอสเฟต เป็ นต้น
4.2 สามารถลดเวลาที่ ใช้ในกระบวนการเตรี ยมผิวชิ้นงานของชิ้นส่ วนตัวถังนํ้ามัน โดยชิ้นงานที่ ตอ้ งผ่าน
กระบวนการเตรี ยมผิวชิ้นงานก่อนการพ่นสี มีท้ งั หมด 5 ชิ้นส่ วน คือ Panel Top Case (แผ่นชั้นบนโครง) Panel Side
(แผ่นด้านข้าง) Panel Front (แผ่นด้านหน้า) Window Panel (แผ่นหน้าปั ดข้อมูล) Frame Dips Play (กรอบแสดงข้อมูล)
สามารถปรับลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการเตรี ยมผิวชิ้นงานรวมของทั้ง 5 ชิ้นส่วนได้ 2.237 นาที
4.3 สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ผลที่ได้จากการลดกระบวนการผลิต ทําให้สามารถ
ประมาณค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นในกระบวนการเตรี ยมผิวชิ้ นงาน (Pre-Treatment) ในกรณี ที่ใช้เหล็กชุ บสังกะสี พบว่า
สามารถลดสารเคมีบางตัวลง ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงได้ 56,398.50 บาทต่อปี หรื อ 26.08%
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต
1) ในการศึ ก ษาการนํา เหล็ก ชุ บ สัง กะสี ม าใช้ เพื่ อ ทดแทนเหล็ก ขาว SPCC ชนิ ด เดิ ม นี้ ไม่ ไ ด้พิ จ ารณา
เปรี ยบเทียบในส่วนของต้นทุนค่าเหล็กชุบสังกะสี และเหล็กขาว SPCC ดังนั้นในการศึกษาเพิ่มเติมอาจศึกษาถึงความ
เหมาะสมด้านดังกล่าวด้วย
2) กระบวนการขึ้นรู ปชิ้นงานเหล็กชุบสังกะสี ที่มีองศาต่างๆ ควรขึ้นรู ปให้ได้องศาตามที่กาํ หนดไว้จริ งๆ
เพื่อชิ้นงานจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
3) จากการทดลองเห็นได้วา่ การเตรี ยมผิวชิ้นงาน มีความสําคัญต่อการนําไปใช้งาน ดังนั้น ผูผ้ ลิตควรเลือก
ชนิดเหล็กให้เหมาะสมที่จะนําไปใช้งาน เพื่อลดการสึ กหรอและยืดอายุการใช้งานของชิ้นงานให้ยาวนานขึ้น
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