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บทที่ 4 

 
ผลการวิจัยและวิจารณ 

 
ในการศึกษาเรื่อง   สภาวะท่ีเหมาะสมของการลางขวดแกวท่ีใชแลว  โดยเครื่องลางขวด

ระบบอัตโนมัติในโรงงานผลิตโซดา  ไดเก็บรวบรวมขอมูลนําเสนอผลการศึกษา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
4.1 การคัดขวดเปลาโซดาใชแลว 

จากการนําขวดเปลาโซดาขนาด 400 มิลลิลิตรท่ีใชแลว  ท่ีรับเขามายังโรงงานและยังไม
ผานกระบวนการลางจํานวน 2,000 ลัง (48,000 ขวด)  นําไปตรวจพินิจลักษณะทางกายภาพ  และคัด
แยกแบงระดับความสกปรกของขวดออกเปน  5  ระดับตามมาตรฐานโรงงาน  โดยผูชํานาญของ
โรงงาน  พบวาขวดที่ถูกคัดแยกแบงระดับความสกปรกท้ัง 5 ระดับมีจํานวนแตกตางกัน    โดยที่
ขวดท่ีมีความสกปรกระดับ 3 คือขวดท่ีสกปรกมาก   ผิวนอกไมวาว  แตยังคงสามารถลางออกได
โดยกระบวนการลางขวดอัตโนมัติ  มีจํานวนมาก ถึงรอยละ 58.59  (ภาพท่ี 4.1)   ซ่ึงเปนปริมาณ
มากท่ีสุดของจํานวนขวดท้ังหมดท่ีรับเขาโรงงาน ขณะท่ีขวดท่ีมีความสกปรกระดับ 1  คือขวดท่ี
สกปรกมาก   ผิวนอกไมวาว   ปากขวดเปนสนิม  และไมสามารถลางออกได    มีจํานวนเพียงรอย
ละ 1.83  ซ่ึงเปนปริมาณนอยท่ีสุดของจํานวนขวดท้ังหมดท่ีรับเขาโรงงาน  และเปนจํานวนขวดท่ี
โรงงานตองคัดท้ิง  ไมนําเขาสูกระบวนการผลิต   

เม่ือพิจารณาขวดท่ีมีความสกปรกระดับท่ี 3  4  และ 5   ซ่ึงเปนระดับความสกปรกท่ี
สามารถลางออกไดโดยเคร่ืองลางขวดอัตโนมัติ  พบวามีจํานวนรวมคิดเปนรอยละ 89.79  ของ
จํานวนขวดท้ังหมดท่ีรับเขาโรงงาน  แตในการวิจัยนี้ไดเลือกเฉพาะขวดท่ีมีความสกปกระดับท่ี 3  
ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีระดับความสกปรกมากท่ีสุด ท่ีสามารถลางออกไดดวยเครื่องลางขวดอัตโนมัติ  
เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดในกลุมขวดท่ีมีความสกปรก ท่ีสามารถลางออกไดโดยเครื่อง
ลางขวดอัตโนมัติ  คิดเปนรอยละ 65.26 (ภาพท่ี 4.2)    และเปนจํานวนขวดมากท่ีสุดของจํานวน
ขวดท้ังหมดท่ีรับเขาโรงงาน  ไปใชเปนตัวแทนขวดท่ีใชในการวิจัยตอไป 
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ภาพท่ี 4.1  สัดสวนของขวดเปลาโซดาใชแลวท่ีรับเขาโรงงานในแตละระดับความสกปรก 
 
 

 
ภาพท่ี 4.2   สัดสวนของขวดเปลาโซดาใชแลวท่ีสามารถลางออกไดโดยเคร่ืองลางขวดอัตโนมัตใิน

แตละระดับความสกปรก 
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4.2   คุณภาพขวดเปลาที่ใชแลวที่ยังไมผานการลาง  และผานการลางภายใตสภาวะปกติของโรงงาน 
จากขวดท่ีคัดไวในการทดลองท่ี 4.1  นําไปลางดวยเครื่องลางขวดอัตโนมัติ  ภายใต

สภาวะปกติของโรงงาน  ซ่ึงไดแก  ใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด   ความเขมขนรอยละ 2.5  
โดยมวลตอปริมาตร   สารเพ่ิมความ ความเขมขนรอยละ 0.6   โดยมวลตอปริมาตร   ควบคุม
อุณหภูมิท่ี  90 องศาเซลเซียส  นําขวดเปลาท่ีลางแลวไปวิเคราะหคุณภาพเปรียบเทียบกับขวดท่ีคัด
ไวแตยังไมผานการลาง   พบวา   ขวดที่คัดไวท่ีไมผานการลางมีจํานวนขวดท่ีสะอาดเพียงรอยละ 
65.33±3.51 (ตารางท่ี 4.1)   และไมมีขวดใดเลยท่ีผานเกณฑทางจุลชีววิทยา (ขวดท่ีผานเกณฑทาง
จุลชีววิทยาคือขวดท่ีมีปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดนอยกวา 500 cfu  และตรวจไมพบเช้ือรา)    ขณะที่
ขวดคัดไวท่ีผานการลางขวดลวนมีความสะอาดทุกขวด   จํานวนขวดท่ีไมพบการตกคางของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดคิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ 98.67±1.53    จํานวนขวดท่ีไมพบ
การตกคางของสารละลายเพ่ิมความวาว  คิดเปนรอยละ 98.33±1.53 และทุกขวดผานเกณฑทางจุล
ชีววิทยา   คิดเปนรอยละ 100   แสดงใหเห็นวา  สภาวะท่ีใชปกติของโรงงานนั้นแมวาจะสงผลให
ขวดท่ีผานการลางผานเกณฑทางดานความสะอาดและเกณฑทางจุลชีววิทยา  แตยังมีปญหาเรื่องการ
ตกคางของสารเคมีท่ีใชในกระบวนการลางขวด  ไดแก  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและ
สารละลายเพ่ิมความวาว  ซ่ึงหากมีสารท้ัง 2 ชนิดนั้นตกคาง  ทําใหขวดมีคราบขาว  ขวดขุนมัว    

ในสภาวะการทํางานปกติของโรงงานนั้น  เม่ือขวดผานกระบวนการลางแลว     จะเรียง
เดี่ยวบนสายพานลําเลียงไปสูเครื่องตรวจความขุน-ใสของขวด (bottle  inspector) กอนเขาสู
กระบวนการบรรจุ   หากขวดท่ีผานกระบวนการลาง  มีคราบขาวท่ีเกิดจากการตกคางของสารเคมี
ในกระบวนการลางตกคางอยู    เครื่องตรวจความขุน-ใสของขวดซ่ึงมีกลไกลในการคัดแยกใหขวด
ท่ีมีคราบดังกลาวเคล่ือนท่ีแยกออกไปจากสายพาน  (ไมเขาสูกระบวนการบรรจุ)   เพื่อใหพนักงาน
รวบรวมขวดดังกลาว  นํากลับไปลางซํ้า (rework)  ทําใหเสียคาใชจาย  ท้ังคาสารเคมี  คาไฟฟา  
คาแรงงาน  รวมถึงเสียเวลาในการผลิตอีกดวย   

จากปญหาการตกคางของสารเคมีในกระบวนการลางขวด  แสดงใหเห็นวาเปนจุดออน 
ท่ีเหมาะสมในการนําไปศึกษาวิจัย หาสภาวะท่ีเหมาะสมในกระบวนการลาง  เพ่ือลดปญหาตางๆ  
ซ่ึงจะทําการศึกษาตอไป 
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ตารางที่  4.1  คุณภาพขวดเปลาท่ีคัดไวท่ียังไมผานการลาง และผานการลางดวยเครื่องลางขวด

อัตโนมัติภาย ใตสภาวะปกติของโรงงาน 

ลักษณะคุณภาพ ขวดคัดไวท่ีไมผานการ
ลาง 

ขวดคัดไวท่ีผานการลาง 
ภายใตสภาวะปกติของโรงงาน 

รอยละจํานวนขวดท่ีสะอาด 65.33 ± 3.51 100.00 
รอยละจํานวนขวดท่ีไมมีการตกคาง
ของสารละลายโซเดียมไฮดรอก-
ไซด  

- 98.67 ±1.53 

รอยละจํานวนขวดท่ีไมมีการตกคาง
ของสารละลายเพ่ิมความวาว  - 98.33 ±1.53 

รอยละจํานวนขวดท่ีผานเกณฑทาง 
จุลชีววิทยา  0.00 100.00 

 
4.3  สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการลางขวดระดับหองปฏิบัติการ 

จากการศึกษาการลางขวดระดับหองปฏิบัติการ  ซ่ึงมีปจจัยสําคัญ  3 ปจจัย และมี
ปริมาณสูงสุดและต่ําสุดดังนี้ ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด รอยละ 2.0 ถึง 4.0 
โดยมวลตอปริมาตร    ความเขมขนสารละลายเพ่ิมความวาว รอยละ 0.2 ถึง 0.6 โดยมวลตอปริมาตร  
และอุณหภูมิ  60 ถึง 90  องศาเซลเซียส  นําไปใหโปรแกรมสําเร็จรูป  Design Expert 6.0    วาง
แผนการทดลองแบบ 23  Factorial Experiment in Central Composite Design  (ทําซํ้าท่ีจุดกึ่งกลาง
จํานวน 3 ซํ้า)  ซ่ึงไดสภาวะการลางขวดระดับหองปฏิบัติการ  17 สภาวะ (ตารางที่ 4.2)   

จากการนําขวดที่คัดไวในการทดลองท่ี 4.1  ไปลางในแตละสภาวะ  ดวยชุดลางขวดดวย
น้ํารอนระดับหองปฏิบัติการ  ซ่ึงดัดแปลงจากอางน้ําควบคุมอุณภูมิตอดวยปมปรับระดับแรงดัน  
พวงสายฉีดน้ํา (ภาพผนวกท่ี ก.5)  และนําขวดท่ีผานการลางไปวิเคราะหลักษณะคุณภาพตางๆ  
พบวาขวดที่ผานการลางในแตละสภาวะของการลางไดคุณภาพแตกตางกันในคุณลักษณะคุณภาพ
สวนใหญ  ยกเวนความวาวผิวนอกขวดและคาความเปนกรด-ดางภายในขวด  ท่ีมีรอยละจํานวน
ขวดท่ีผานเกณฑความวาวผิวนอก   และรอยละจํานวนขวดท่ีผานเกณฑความเปนกรด-ดาง   
แตกตางกันไมมากนัก (ตารางท่ี 4.2) 

เม่ือนําขอมูลจากการวิเคราะหคุณภาพท่ีไดไปหาสมการถดถอยถอดรหัส  โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป  Design Expert 6.0  ไดสมการถดถอยถอดรหัสของลักษณะคุณภาพท้ัง 6 
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ลักษณะของขวด  ที่ผานการลางภายใตสภาวะการลางขวดระดับหองปฏิบัติการท่ีแตกตางกัน   
จากน้ันเลือกพิจารณาเฉพาะสมการท่ีมีคา R2 มากกวาหรือเทากับ 0.85    สมการท่ีมีคา R2 เขาใกล
รอยละ 1  แสดงใหเห็นวาสมการดังกลาวนั้นสามารถใชในการทํานายผลไดคาท่ีใกลความจริง  ซ่ึง
พบวาไดสมการถดถอยถอดรหัส 2 สมการ  คือ  สมการแสดงรอยละจํานวนขวดท่ีไมมีการตกคาง
ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (R2  คิดเปนรอยละ 0.89) (ตารางท่ี 4.3)   และ สมการแสดง
รอยละจํานวนขวดท่ีผานเกณฑทางจุลชีววิทยา (R2  คิดเปนรอยละ 0.92)   แสดงวาปจจัยท่ีศึกษามี
ผลตอคุณภาพท้ัง 2 ดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ขณะที่มีผลตอคุณภาพดานอ่ืนๆไมมากนัก   และ
เม่ือนําสมการถดถอยถอดรหัสท่ีไดท้ัง 2 สมการ   ไปใชโปรแกรมสําเร็จรูป  Design Expert 6.0  
สรางกราฟพ้ืนท่ีตอบสนอง   พบวาไดกราฟดานการไมตกคางของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
และคุณภาพทางจุลชีววิทยา  ของขวดเปลาท่ีผานกระบวนการลาง (ภาพที่ 4.3 และ 4.4  ตามลําดับ)   

เม่ือพิจารณากราฟพื้นท่ีตอบสนอง ดานการไมตกคางของสารละลายโซเดียมไฮดรอก-
ไซด   พบวาเม่ือความเขนขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเพ่ิมขึ้น   และความเขมขนของ
สารละลายเพ่ิมความวาวลดลง         สงผลใหจํานวนขวดท่ีไมมีการตกคางของสารละลายโซเดยีม- 
ไฮดรอกไซดมีแนวโนมลดลง   และเม่ือพิจารณากราฟพื้นท่ีตอบสนองดานคุณภาพทางจุลชีววิทยา     
พบวาเม่ือความเขนขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด และความเขมขนของสารละลายเพิ่ม
ความวาวเพ่ิมขึ้น  สงผลใหคุณภาพทางจุลชีววิทยา     หรือจํานวนขวดท่ีผานเกณฑทางจุลชีววิทยามี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น    

จากน้ันใชโปรแกรมสําเร็จรูป  Design Expert 6.0  คํานวณหาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ของการลางระดับหองปฏิบัติการและทํานายลักษณะคุณภาพท่ีได  พบวาไดสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
2 สภาวะ  คือ สภาวะท่ี 1 ประกอบดวยความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดรอยละ 
2.74 โดยมวลตอปริมาตร  ความเขมขนสารละลายเพ่ิมความวาว รอยละ 0.40  โดยมวลตอปริมาตร  
และอุณหภูมิ 86.06 องศาเซลเซียส  (ตารางท่ี 4.4)  และ  สภาวะท่ี 2  ประกอบดวย  ความเขมขน
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดรอยละ 2.73 โดยมวลตอปริมาตร  ความเขมขนสารละลายเพ่ิม
ความวาว   รอยละ 0.40  โดยมวลตอปริมาตร  และอุณหภูมิ 85.85 องศาเซลเซียส   โดยท่ีท้ัง 2 
สภาวะดังกลาวนั้นมีลักษณะคุณภาพท่ีไดจากการทํานายใกลเคียงกัน  คือรอยละ 100   และเม่ือ
พิจารณาการใชงานจริงในระดับอุตสาหกรรมพบวา   ท้ัง 2 สภาวะท่ีไดจากการคํานวณของ
โปรแกรมมีความใกลเคียงกันในทางปฏิบัติของโรงงาน   จึงเลือกใชสภาวะท่ีไดจากการเฉล่ียของ
สภาวะท่ีเหมาะสมท้ัง 2 สภาวะ   ประกอบดวย  ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
รอยละ 2.74   โดยมวลตอปริมาตร  ความเขมขนของสารละลายเพิ่มความวาว   รอยละ 0.40 โดย
มวลตอปริมาตร     และอุณหภูมิ 86  องศาเซลเซียส   
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ตารางที่ 4.2   สภาวะในการลางขวดระดับหองปฏิบัติและลักษณะคุณภาพของขวดเปลาโซดาท่ีใช
แลวท่ีผานกการลาง 

สภาวะ 
ท่ี 
 
 
 

สภาวะในกระบวนการลางขวดระดับ
หองปฏิบัติการ 

ลักษณะคุณภาพ  (รอยละ) 

ความ
เขมขน
ของสาร 
ละลาย
โซเดียม-
ไฮดรอก-
ไซด 
(รอยละ
โดยมวล
ตอ
ปริมาตร) 

ความ
เขมขน 
ของสาร
เพิ่ม 
ความวาว 
(รอยละ
โดยมวล
ตอ
ปริมาตร) 

อุณหภูมิ 
(องศา
เซลเซียส) 

จํานวน
ขวดท่ี
สะอาด  

จํานวน
ขวดท่ี
ผาน
เกณฑ
ความ
วาวผิว
นอก
ขวด 

จํานวนขวด
ท่ี 
ไมมี 
การตกคาง 
ของ
สารละลาย
โซเดียม- 
ไฮดรอก-
ไซด 

จํานวน
ขวดท่ีไม
มีการ
ตกคาง
ของสาร 
ละลาย
เพิ่มความ
วาว  

จํานวน
ขวดท่ี 
ผาน
เกณฑ
ความ
เปน
กรด-
ดาง 
 

จํานวน
ขวดท่ี
ผาน
เกณฑ
ทาง 
จุล-
ชีววิทยา 

1 4.0 0.60 90 100 100 76 90 92 100 
2 4.0 0.60 60 100 100 100 100 100 86 
3 4.0 0.20 90 100 100 70 100 88 100 
4 4.0 0.20 60 100 96 80 100 92 76 
5 2.0 0.60 90 100 100 100 98 100 100 
6 2.0 0.60 60 100 100 100 98 100 60 
7 2.0 0.20 90 98 90 100 100 100 94 
8 2.0 0.20 60 76 86 100 100 100 58 
9 3.0 0.40 75 100 100 94 100 96 100 
10 3.0 0.40 75 100 100 98 100 100 100 
11 3.0 0.40 75 100 100 100 100 100 100 
12 1.3 0.40 75 56 100 100 96 100 90 
13 4.7 0.40 75 100 100 46 100 86 100 
14 3.0 0.06 75 100 98 100 100 100 98 
15 3.0 0.74 75 100 90 96 68 100 100 
16 3.0 0.40 50 44 98 94 100 100 4 
17 3.0 0.40 100 100 100 100 100 100 100 
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ตารางที่ 4.3   สมการถดถอยถอดรหัสของลักษณะคุณภาพขวดเปลาโซดาท่ีใชแลว ท่ีเปนผลมาจาก
สภาวะในกระบวนการลางขวดระดับหองปฏิบัติการท่ีแตกตางกัน   

สมการถดถอยถอดรหัส R2  
1)  รอยละจํานวนขวดท่ีสะอาด                        =  99.07 +7.32*A + 1.90* B +8.51*C     
                                                                               - 4.58*A2+3.20* B2- 6.70*C2 –  
                                                                               3.25*A*B - 2.75*  A * C –  
                                                                               2.75*B*C 

0.64 
 

 
2)  รอยละจํานวนขวดท่ีผานเกณฑ                  =  100.07 +1.46*A + 1.07*B + 0.83*C   
ความวาวผิวนอก                                                 -0.23*A2 - 2.35* B2-  0.58*C2              
                                                                             -2.50*A*B - 1.00*B*C 

0.56 
 
 

 3) รอยละจํานวนขวดท่ีไมมีการตกคางของ    =   97.21  - 12.07*A  +  1.41* B -   
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด                           1.75*C -  8.18*A2  +  0.66*B2    
                                                                              + 4.25*A*C – 1.75*B*C                    

0.89 
 

  
4) รอยละจํานวนขวดท่ีไมมีการตกคางของ       =   99.70 + 0.053*A - 4.97*B -    
สารละลายเพ่ิมความวาว                                         0.73*C+ 0.32* A2- 4.63*B2 
                                                                              – 1.25*A*C-1.25*B*C 

0.70 
 

 
5)  รอยละจํานวนขวดท่ีผานเกณฑความเปน     =  97.67  +0.026*A + 7.422E – 
กรด-ดาง                                                                0.003*B - 0.033*C - 0.094*A2 –  
                                                                               0.022*B2 -  0.041*C2 +0.099* A*B  
                                                                               + 0.11*A*C – 0.054*B*C 

0.78 
 
 
 

 6)    รอยละจํานวนขวดท่ีผานเกณฑทาง          =   99.78   + 4.89*A  + 1.56*B  +จุล
จุลชีววิทยา                                                                 20.17*C  - 1.03*A2+0.39*B2 -   
                                                                               16.23*C2 +0.25*A*B -4.75 *  
                                                                              A*C -  0.75* B*C 

0.92 
 

 
  

หมายเหต:ุ    A  หมายถึง   ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (รอยละโดย 
มวลตอปริมาตร) 

B  หมายถึง   ความเขมขนของสารละลายเพิ่มความวาว  (รอยละโดยมวลตอ 
ปริมาตร) 

  C  หมายถึง   อุณหภูมิ  (องศาเซลเซียส) 
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ภาพท่ี 4.3   พ้ืนท่ีตอบสนองของความสัมพันธ           ระหวางความเขมขนของสารละลายโซเดียม- 

ไฮดรอกไซดและสารละลายเพ่ิมความวาว  ท่ีมีผลตอรอยละจํานวนขวดท่ีไมมีการ
ตกคางของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ีอุณหภูมิแตกตางกัน 

 

 
ภาพท่ี 4.4   พ้ืนท่ีตอบสนองของความสัมพันธ           ระหวางความเขมขนของสารละลายโซเดียม- 

ไฮดรอกไซดและสารละลายเพ่ิมความวาว        ที่มีผลตอรอยละจํานวนขวดท่ีผานเกณฑ
ทางจุลชีววิทยาท่ีอุณหภูมิแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.4 สภาวะท่ีเหมาะสมและลักษณะคุณภาพขวดท่ีผานการลางท่ีไดจากการทํานายของ
โปรแกรมสําเร็จรูป Design Expert 6.0 

สภาวะในการลางขวดและลักษณะคุณภาพขวด 
ท่ีผานการลาง 

สภาวะท่ีเหมาะสม 
สภวะท่ี 1 สภาวะท่ี 2 

สภาวะในการลางขวด 
- ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด

(รอยละโดยมวลตอปริมาตร) 
- ความเขมขนของสารละลายเพิ่มความวาว (รอยละ

โดยมวลตอปริมาตร) 
- อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

 
คุณภาพของขวดเปลาโซดาที่ไดจากการทํานายโดย
โปรแกรมสําเร็จรูป  Design Expert 6.0 (รอยละ) 

- จํานวนขวดท่ีสะอาด  
- จํานวนขวดท่ีผานเกณฑความวาวผิวนอก 
- จํานวนขวดท่ีไมมีการตกคางของสารละลาย 

โซเดียมไฮดรอกไซด 
- จํานวนขวดท่ีไมมีการตกคางของสารละลายเพ่ิม

ความวาว  
- จํานวนขวดท่ีผานเกณฑความเปนกรด-ดาง 
- จํานวนขวดท่ีผานเกณฑทางจุล-ชีววิทยา 

 
2.74 

 
0.40 

 
86.60 

 
 

 
99.99 
99.96 
99.51 

 
100.00 

 
100.00 
105.39 

 
2.73 

 
0.40 

 
85.86 

 
 

 
99.93 
99.94 
99.07 

 
100.00 

 
99.96 
105.41 

 
 
4.4  การทดสอบสภาวะเหมาะสมที่ไดกับเคร่ืองลางขวดอัตโนมัติระดับอุตสาหกรรม 

จากการนําขวดท่ีคัดไวในการทดลองท่ี 4.1  ไปลางดวยเครื่องลางขวดอัตโนมัติระดับ
อุตสาหกรรมภายใตสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีไดจาการทดลองท่ี 4.3   ซ่ึงประกอบดวย  ความ
เขมขนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  รอยละ 2.74  ความเขมขนสารละลายเพ่ิมความวาว  รอยละ 
0.40  และอุณหภูมิ 86 องศาเซลเซียส  นําขวดเปลาท่ีผานกระบวนการลางดังกลาวไปวิเคราะห
ลักษณะคุณภาพตางๆ ไดแก   คาความสะอาดขวด    คาความวาวผิวนอก   คาการไมตกคางของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด คาการไมตกคางของสารละลายเพ่ิมความวาว   คาความเปนกรด-
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ดางภายในขวด  และ คุณภาพทางจลุชีววิทยา เปรียบเทียบคาลักษณะคุณภาพท่ีไดในแตละลักษณะ
คุณภาพ กับขวดเปลาโซดาท่ีผานกระบวนการลางขวดดวยเครื่องลางขวดอัตโนมัติภายใตสภาวะ
ปกติของโรงงาน  พบวามีแตละลักษณะคุณภาพท่ีใกลเคียงกันมาก (ตาราง 4.5) และเม่ือเปรียบเทียบ
กับลักษณะคุณภาพท่ีไดจากการทํานายของโปรแกรมสําเร็จรูปพบวามีคาสอดคลองกัน  คือเขาใกล
รอยละ 100    

ถึงแมผลของลักษณะคุณภาพท่ีไดระหวางการลางภายใตสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุด และ
การลางภายใตสภาวะปกติของโรงงานมีความใกลเคียงกัน  แตเม่ือเปรียบเทียบเชิงปริมาณเฉพาะ
คาเฉล่ีย (ไมพิจารณาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน) พบวาสภาวะปกติของโรงงานมีการเกิดการตกคางของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด คิดเปนรอยละ 1.33   และสารละลายเพ่ิมความวาว   คิดเปนรอยละ 
1.67  ของขวดท้ังหมดท่ีนําเขาสูกระบวนการลางขวด   ดังนั้นหากพิจารณาความเส่ียงหรือโอกาส
การเกิดการตกคางของสารเคมีลางขวด ในระดับความเส่ียงสูงท่ีสุด การตกคางของสารเคมีลางขวด
จะคิดรวมเปนรอยละ 3.00  ขณะท่ีสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดมีการเกิดการตกคางของสารเคมีลางขวด
จะคิดรวมเปนรอยละ 1.00  ของขวดท้ังหมดท่ีนําเขาสูกระบวนการลางขวด   ซ่ึงเปนจํานวนขวดท่ี
ตองนํากลับําปลางซํ้า (rework)  ดังนั้นหากนําสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีหาไดจากการวิจัย  ไปใชใน
กระบวนการลางขวดดวยเครื่องลางขวดอัตโนมัติ จะสามารถลดปญหาการตกคางของสารเคมีและ
ตองนํากลับไปลางซํ้า (rework)ลงได   รอยละ 2.00  ของจํานวนขวดท้ังหมดท่ีเขาสูกระบวนการลาง
ขวด   

เม่ือพิจารณาขอมูลการลางขวดของโรงงานแหงนี้   ซ่ึงมีกําลังในการลางขวด  36,000  
ขวดตอช่ัวโมง  เดินเคร่ืองจักรอยางนอย  8 ช่ัวโมงตอวัน  อยางนอย 20 วันตอเดือน คิดเปน 
5,760,000  ขวดตอเดือน  สภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีหาไดจากการวิจัยจะสามารถลดปญหาการ
ตกคางของสารเคมีและตองนํากลับไปลางซํ้า (rework)ลงได  115,200  ขวดตอเดือน  หรือ  
1,382,400 ขวดตอป (ภาคผนวกท่ี ง.1)  ซ่ึงเปนการลดคาใชจายไดท้ังคาสารเคมี คาไฟฟา  
คาแรงงาน  รวมถึงเสียเวลาในการนํากลับไปลางซํ้าอีกดวย    
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ตารางที่ 4.5   การเปรียบเทียบคุณภาพของขวดเปลาโซดาท่ีผานกระบวนการลางขวดดวยเครื่องลาง
ขวดอัติโนมัติ  ภายใตสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ลักษณะคุณภาพ คาคุณภาพของขวดเปลาโซดาท่ีผานการลาง
ขวดดวยเครื่องลางขวดอัติโนมัติ ns  

คาคุณภาพของขวด
เปลาโซดาท่ีไดจากการ
ทํานายของโปรแกรม

สําเร็จรูป 
ภายใตสภาวะปกติ

ของโรงงาน 
ภายใตสภาวะ 

ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
จํานวนขวดท่ีสะอาด 
(รอยละ) 

100.00 100.00 99.96 

จํานวนขวดท่ีผานเกณฑ
ความวาวผิวนอก 
(รอยละ) 

99.51±0.78 99.67±0.58 99.95 

จํานวนขวดท่ีไมมีการ
ตกคางของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด 
(รอยละ)   

98.67±1.53 99.00±1.00 99.29 

จํานวนขวดท่ีไมมีการ
ตกคางของสารละลาย
เพ่ิมความวาว (รอยละ)   

98.33±1.53 100.00 100.00 

จํานวนขวดท่ีผาน
เกณฑความเปนกรด-
ดาง(รอยละ) 

98.67±1.15 99.57±0.58 99.98 
 

จํานวนขวดท่ีผานเกณฑ
ทางจุลชีววิทยา(รอยละ)  

100.00 100.00 105.4 

หมายเหต:ุ ns เปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี t-test  ตามแตละลักษณะคุณภาพ ไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  
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4.5  เปรียบเทียบตนทุนที่ใชในกระบวนการลางขวด 
จากขอมูลตนทุนสารเคมีท่ีใชในกระบวนการลางขวดดวยเครื่องลางขวดอัตโนมัติ  ใน

สภาวะการลางขวดปกตขิองโรงงาน  พบวาในชวงเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2553   
กระบวนการลางภายใตสภาวะปกติของโรงงาน มีตนทุนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  
641,081.28 บาทตอป  (ตาราง ข.2)  ตนทุนสารละลายเพ่ิมความวาว   872,541.72 บาทตอป คิดเปน
ตนทุนสารเคมีรวมท่ีใชในกระบวนการลางขวด  1,513,623.00  บาทตอป  

เม่ือคํานวณเปรียบเทียบกับตนทุนสารเคมีท่ีใช ในกระบวนการลางภายใตสภาวะ
เหมาะสมท่ีสุดท่ีไดจากการวิจยัดวยเครื่องลางขวดอัตโนมัต ิ ตามปริมาณสัดสวนการใชงานและ
ราคาของสารเคมีท่ีแตกตางกัน  พบวา  กระบวนการลางภายใตสภาวะเหมาะสมท่ีสุดท่ีไดจากการ
วิจัย  มีตนทุนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  702,625.08  บาทตอป (ภาคผนวกท่ี ง.2.1) สูงกวา
สภาวะปกติของโรงงาน  รอยละ 9.60   มีตนทุนสารละลายเพ่ิมความวาว  581,985.33   บาทตอป  ต่ํา
กวาสภาวะปกติของโรงงาน  รอยละ 33.33     คิดเปนตนทุนสารเคมีรวมที่ใชในกระบวนการลาง
ขวด  1,284,348.64 บาทตอป  คิดเปนตนทุนสารเคมีรวมที่ลดลง 229,274.36 บาทตอป หรือรอยละ 
15.13 

เม่ือพิจารณาพลังงาน  พบวา  สภาวะการลางขวดปกตขิองโรงงาน ใชน้ํามันเตาเปน
แหลงพลังงานในการอุนใหความรอน เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิของน้ําจากอุณหภูมิหอง  ซ่ึงมีคาเฉล่ีย
ประมาณ 30    องศาเซลเซียส  เพ่ิมขึ้นเปน 90  องศาเซลเซียส  พบวาตองเพ่ิมอุณหภูมิขึ้นอีก  60  
องศาเซลเซียส   ขณะท่ีสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีไดจากการวิจัย  ใชน้ํามันเตาเปนแหลงพลังงานใน
การอุนใหความรอน เพ่ิมอุณหภูมิของน้ําจากอุณหภูมิหองเพ่ิมขึ้นเปน 86  องศาเซลเซียส  พบวาตอง
เพ่ิมอุณหภูมิขึ้นเพียง  56  องศาเซลเซียส  คิดเปนการใชพลังงานท่ีลดลงรอยละ 6.66 (ภาคผนวกท่ี 
ง.2.2)  เมื่อคิดอุณหภูมิท่ีลดลงเปนตนทุนในสวนของพลังงานท่ีลดลง โดยคิดจากปริมาณน้ํามันเตา
ท่ีใชในการอุนน้ําใหรอนในกระบวนการลางขวด  จากขอมูลปริมาณการใชน้ํามันเตา  ในชวงเดือน
มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2553 ท่ีผานมา  โรงงานใชน้ํามันเตาเฉล่ีย   1,455,120.00 บาทตอป   
ดังนั้นหากนําสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีหาไดจากการวิจัย  ไปใชในกระบวนการลางขวดดวยเครื่อง
ลางขวดอัตโนมัติจะสามารถลดตนทุนน้ํามันเตาลงไดรอยละ 6.66  ของตนทุนเดิม  หรือคิดเปน
มูลคา  96,911  บาทตอป    

เม่ือพิจารณาตนทุนรวมท่ีใชในกระบวนการลางขวด  ไดแก  ตนทุนสารเคมีและตนทุน
พลังงาน  พบวาสภาวะปกติของโรงงานใชตนทุนรวม  2,968,743.00 บาทตอป  ขณะท่ีสภาวะท่ี
เหมาะสมท่ีสุดท่ีหาไดจากวิจัยใชตนทุนรวม   2,642,557.64 บาทตอป  คิดเปนตนทุนท่ีใชใน
กระบวนการลางขวดลดลง  326,185.36  บาทตอป  หรือคิดเปนรอยละ 10.98  (ภาคผนวกท่ี 
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ง.2.3)  ทั้งนี้ยังไมรวมตนทุนเกี่ยวกับสวนของคาแรงงาน คาเส่ือมราคาของเครื่องจักรท่ีเกี่ยวของกับ
กระบวนการลางขวดและคาเสียโอกาสตางๆดวย 
 


