บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา
น้ํา มีความสําคัญตอรางกายมนุษย เนื่องจากเปนองคประกอบหลักของรางกาย มี
หนาที่ควบคุมกระบวนการทางเคมี ควบคุมอุณหภูมิ รวมถึงลําเลียงสารตางๆภายในรางกาย ทําให
มนุษยใหความสําคัญในการบริโภคน้ําใหมีปริมาณเพียงพอตอความตองการของรางกาย แตน้ํานั้น
ไมมีรสชาติ ทําใหคนเริ่มหันมาสนใจเครื่องดื่มประเภทอื่นที่มีน้ําเปนสวนประกอบหลัก เชน นม
กาแฟ น้ําผลไม น้ําหวาน น้ําหวานอัดลม น้ําหวานผสมวิตามิน รวมถึงโซดา เปนตน เครื่องดื่ม
บรรจุปดสนิทพรอมบริโภคแมวา จะมีผลิตและจําหนายตามสถานที่ตางๆมานาน แตก็ยังไดรับ
ความนิยมจากผูบริโภคคอนขางสูงและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงกลาวไดวาเครื่องดื่มบรรจุปด
สนิทพรอมบริโภคนั้นเปนทางเลือกหนึ่งที่สรางความหลากหลายใหแกผูบริโภค นอกจากนี้บรรจุ
ภัณฑยังมีการพัฒนาขนาดและรูปทรงใหเปนที่ดึงดูดความสนใจและกอเกิดความสะดวกสบายใน
การใชงานของผูบริโภคอีกดวย
ขวดแก ว เป น บรรจุภั ณ ฑ ช นิด หนึ่ง ที่ ถูก นํ ามาใช ใ นอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม อย า ง
แพรหลาย ถึงแมวามีค วามเสี่ยงในการแตกและไมเอื้ออํานวยในการขนสง เนื่องจากมีน้ําหนัก
คอนขางมาก แตยังเปนทีน่ ิยม เนื่องจากนอกจากเปนบรรจุภัณฑที่ใส สามารถมองเห็นภายในขวด
ได ทําใหผูบริโภคมีความมั่นใจในความสะอาดและความปลอดภัยแลว ขวดแกวยังมีความทนทาน
ตอการสึกหรอ สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชซ้ําไดอีกดวย ซึ่งปจจุบันสามารถจําแนกขวดแกว
ในระดับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มออกเปน 2 ชนิด ชนิดแรกคือ คือ ขวดแกวแบบใชแลวทิ้ง เปนขวด
แกวทีม่ ีความหนาของขวดไมมาก ทําใหทนความรอนไดไมสูงมากนัก ไมนิยมนําหมุนเวียนกลับ
เขาสูกระบวนการลางและผลิตซ้ํา ตนทุนในการผลิตจึงคอนขางสูง และชนิดที่ 2 คือ ขวดแกวแบบ
ใชหมุนเวียนขวด เปนขวดแกวที่เนื้อแกวคอนขางหนา สามารถทนความรอนไดสูง สามารถนํา
หมุนเวียนนํากลับเขาสูกระบวนการลางและผลิตไดหลายครั้ง จนกวาขวดจะแตกบิ่นเสียหาย หรือ
เกิดการสึกหรอของผิวขวดแกวเกินมาตรฐานการยอมรับของโรงงาน
การใชขวดแกวแบบหมุนเวียนขวด ตองนําขวดที่ใชแลวผานกระบวนการลางขวดกอน
นําขวดกลับเขาสูกระบวนการผลิตหรือบรรจุ ซึ่งในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กระบวนการลางขวด
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นั้นอาศั ยเพีย งแรงงานคนเพียงอยางเดีย วก็ เพียงพอตอ ปริมาณการผลิต แตก ารผลิต ในระดั บ
อุตสาหกรรมนั้น ตองการขวดที่ผานการลางปริมาณมาก การใชแรงงานคนเพียงอยางเดียวจึงไม
เพียงพอ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเครื่องจักรและสารเคมีตางๆในกระบวนการลางขวด กอน
การลางครั้งสุดทายดวยน้ําสะอาดหรือน้ําที่ใชบรรจุ ซึ่งในกระบวนการลางขวดแกวนั้น มักมีการ
ควบคุมหลายปจจัย เพื่อความสะอาดของขวดและความปลอดภัยของผูบริโภค ไดแก ชนิดและ
ปริ ม าณของสารเคมี ที่ ใ ช รวมถึ ง อุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช ใ นกระบวนการล า งด ว ย สารเคมี ที่ ใ ช ใ น
กระบวนการลางนั้นมีหลายชนิด ไดแก การแชดวยโซเดียมไฮดรอกไซด การลางดวยกรด การลาง
ดวยน้ํายาลางสําเร็จ เปนตน ซึ่งสัดสวนสารเคมีที่ใชในกระบวนการลางในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
โดยสวนใหญนั้น มัก อางอิงตามคําแนะนําของบริษัทจําหนายเครื่องจักร หรือสารเคมีที่ใชใ น
กระบวนการลางขวด ซึ่งเปนสภาวะสําหรับอุตสาหกรรมโดยรวม ไมไดเฉพาะเจาะจงในการศึกษา
อยางเปนระบบสําหรับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือระบบการลางระบบใดระบบหนึ่ง
บริษัท เชียงใหมเบเวอเรช จํากัด เปนบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มโซดา โดยใชขวดแกวแบบ
หมุนเวียนขวดเปนบรรจุภัณฑ และเลือกใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและสารละลายเพิ่ม
ความวาวขวดเปนสารเคมีที่ใชในกระบวนการลางขวด โดยใชปริมาณและความเขมขนของสารเคมี
ตามคําแนะนําของบริษัทจําหนายเครื่องจักร และสารเคมี และแมวาจะมีระบบการควบคุมคุณภาพ
ของขวดที่ผานการลาง แตไมไดศึกษาอยางลึกซึ้งถึงความเหมาะสมของสภาวะการลางขวดอีกครั้ง
หนึ่ง ซึ่งการใชสารเคมีนอยเกิน ไป อาจมีผลตอความสะอาดของขวดที่ผานกระบวนการลาง
ขณะที่การใชสารเคมีมากเกินไป อาจมีผลใหเกิดการตกคางของสารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรมลาง
ขวด การสูญเสียตนทุนการผลิตมากเกินความจําเปน รวมถึงสงผลกระทบตอความปลอดภัยของ
ผูบริโภคอีกดวย ดังนั้นการหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการลางในอุตสาหกรรมแตละ
แหง ซึ่งมีความแตกตางในเรื่องของสภาพและประสิทธิภาพของเครื่องจัก รจึงมีความสําคัญตอ
กระบวนการผลิตมาก
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงมุงศึก ษาถึงสภาวะที่เหมาะสม ของกระบวนการลางขวดใน
โรงงานผลิตโซดาดังกลาวอยางเปนระบบ และยังเปนแนวทางใหกับสถานประกอบการอื่นนําไปใช
หาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมแตละแหงอีกดวย
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความเขมขนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด สารละลายเพิ่มความวาว
และระดับอุณหภูมิลางขวดที่มีผลตอคุณภาพของขวดพรอมบรรจุในสภาวะหองปฏิบัติการ
2. เพื่อทดสอบสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการลางขวดระดับอุตสาหกรรม
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1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงสภาวะที่เหมาะสมสําหรับลางขวดดวยเครื่องลางขวดอัตโนมัติระดับ
อุตสาหกรรม
2. นําองคความรูพื้นฐานไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
1.4 ขอบเขตการศึกษาวิจัย
งานวิจัยนี้ศึกษาและทดสอบปจจัยที่สงผล ตอประสิทธิภาพและตนทุนในกระบวน
การลางขวดดวยเครื่องลางขวดอัตโนมัติ ของบริษัท เชียงใหมเบเวอเรช จํากัด ซึ่งใชเครื่องลาง
Ortmann & Herbst CONTINA รุน DK-45FL ซึ่งมีกําลังการลางขวดประมาณ 36,000 ขวดตอ
ชั่วโมง โดยทําการศึกษาถึงความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขนของ
สารละลายเพิ่มความวาว และอุณหภูมิที่ใชในการลางขวดเปลาโซดาที่ใชแลว ซึ่งเปนขวดแกวใส
ขนาด 400 มิลลิลิตร ปากขวดแบบปดดวยฝาจีบ โดยศึกษาปจจัยควบคุมที่มีผลตอคุณภาพการลาง
ขวดในระดับปฏิบัติการ
และทดลองใชกับเครื่องลางขวดอัตโนมัติในการปฏิบัติงานจริงระดับ
อุตสาหกรรม เปรียบเทียบกับสภาวะการลางปกติของโรงงาน คือ การใชสารเคมีทําความสะอาดซึ่ง
เปนสารละลายผสมระหวางสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด และสารละลายเพิ่มความวาว โดย
ควบคุมความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดทรี่ อยละ 2.5 โดยมวลตอปริมาตร
ควบคุมความเขมขนของสารละลายสารละลายเพิ่มความวาวทีร่ อยละ 0.6 โดยมวลตอปริมาตร
และใชลางขวดเปลาโซดาขนาด 400 มิลลิลิตร ทีอ่ ุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส
1.5 นิยามศัพท
ผูชํานาญงานของโรงงาน หมายถึง เจาหนาที่คัดขวดผูมีประสบการณในการตรวจ
พินิจ ขวดแกวและคัด แยกแบงระดับ ความสกปรกของขวด ตามมาตรฐานของโรงงานมานาน
มากกวา 5 ป
สารละลายเพิ่มความวาว หมายถึง สารเสริมชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความ
วาว นิยมใชในกระบวนการทําความสะอาดขวดแกวที่ใชดางแกเปนสารทําความสะอาดหลัก ซึ่ง
บริษัท เชียงใหมเบเวอเรช จํากัด ไดเลือกใช สารละลายเพิ่มความวาว ที่มีชื่อทางการคาว า
สตาบิลอน (Stabilon) ที่ผลิตและจําหนายโดยบริษัท อีโคแลป จํากัด ประเทศไทย เปนสารละลาย
เพิ่มความวาวในกระบวนการลางขวด

