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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ หาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวล
เบา เพือ่ ลดของเสียทีเ่ กิดขึน้ โดยได้ออกแบบเบือ้ งต้นของเครือ่ งจักรในการทําความสะอาดแท่นสอง
ทางเลือกคือ การทําความสะอาดด้วยการขัดและการพ่นทราย จากนัน้ ได้สร้างเครื่องต้นแบบและ
นํ ามาทดลองใช้ เพื่อเปรียบเทียบทดสอบประสิทธิภาพการทํางานในการทําความสะอาด พบว่าทัง้
สองวิธสี ามารถทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ําหนดถึง
ร้อยละ 96 และเมื่อทดสอบใช้งานการทําความสะอาดพร้อมกับระบบดูดฝุ่ นผ่านถุงกรองขนาดเล็ก
ทัง้ สองทางเลือก พบว่าทัง้ สองวิธมี ปี ระสิทธิภาพในการทําความสะอาดเท่ากันอย่างมีนยั สําคัญ จาก
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ผลการวิเ คราะห์ เ ศรษฐศาสตร์ ไ ด้พ ิจ ารณาที่ร ะยะเวลาการวิเ คราะห์ โ ครงการที่ 10 ปีอัต รา
ผลตอบแทนขัน้ ตํ่ า ที่ผู้ล งทุ น กํ า หนดร้อ ยละ 15 และที่ก ารทํ า ความสะอาดปี ล ะ 400 แท่ น เมื่อ
เปรียบเทียบกระแสเงินสดสุทธิหลังหักภาษีของทัง้ สองทางเลือก พบว่าควรเลือกวิธกี ารขัดเนื่องจาก
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของค่าใช้จ่ายตํ่ากว่าวิธพี ่นทราย จากนัน้ ได้ทําการเปรียบเทียบวิธกี ารขัดกับ
วิธกี ารจ้างผูร้ บั เหมาภายนอกมาทําความสะอาดโดยวิธกี ารวิเคราะห์การลงทุนในส่วนเพิม่ พบว่า
อัตราผลตอบแทนภายในของกระแสเงินสดในส่วนเพิม่ ทีร่ อ้ ยละ 269 ซึ่งมากกว่าอัตราผลตอบแทน
ขัน้ ตํ่าทีก่ ําหนดไว้ แสดงว่าการลงทุนโดยวิธกี ารขัดมีความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าการจ้าง
ผูร้ บั เหมาภายนอก จากการวิเคราะห์ความไวของการเปลีย่ นแปลงค่าใช้จ่ายในการจ้างผูร้ บั เหมา
ภายนอกเปลีย่ นแปลงของในช่วง +/- ร้อยละ 50 พบว่าไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงการตัดสินใจใน
การลงทุน และพบว่าจุดคุม้ ทุนของการลงทุนวิธกี ารขัดทําความสะอาดอยู่ทไ่ี ม่ต่ํากว่า 60 แท่น ซึ่ง
คิดเป็ นร้อยละ 15 ของกําลังการผลิต สรุปได้ว่าการลงทุนในเครื่องจักรในการทําความสะอาดแท่น
รับส่งคอนกรีตมวลเบาด้วยการขัดมีความเป็ นไปได้ทงั ้ ทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์
คําสําคัญ:วิธกี ารขัดแท่นรับส่งคอนกรีตมวลเบา, วิเคราะห์การลงทุนในส่วนทีเ่ พิม่ , การวิเคราะห์
จุดคุม้ ทุน
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the appropriate cleaning method for autoclave
platform in aerated concrete production process in order to reduce the amount of nonconforming products. The machines for two cleaning processes of brush polishing and sand
blasting were designed and the prototype machines were tested their performance. It was
found that both cleaning machines could clean up to 96 percent of all the dust which
conforming to the required standard. The hypothesis testing of the amount of dust removed
from the two cleaning methods together with the dust collectors were tested under 5 percent
significant level and it was found that the performance of the dust removing of the two
methods were equivalent. The economic analysis was based on 10 years period, at the
minimum attracting rate of return of 15 percent and at the polishing 400 platforms. It was
found that the polishing method was better than the sand blasting method due to the net
present value of the cash flow after tax of the polishing method was more than the sand
blasting method. The incremental investment analysis was used to compare the polishing
method with the outsource cleaning company. It was found that the internal rate of return of
the incremental cash flow after tax was at 269 percent, which was higher than the minimum
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attractive rate of return. Sensitivity analysis of the changing of the main parameters in the
range of -/+50 percentwere found less effect to investment decision. And the break-even
point was at not less than 60 platforms or only 15 percent of the production capacity. In
conclusion, the polishing method for cleaning the aerated concrete platform was found
technically and economically feasible for investment.
KEYWORDS: cleaning method for autoclave platform, aerated concrete production process,
incremental investment analysis, break-even analysis
1. บทนํา
บริษทั กรณีศกึ ษาเป็ นผูผ้ ลิตคอนกรีตมวลเบา ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทไม่
เสริมเหล็กได้แก่ บล็อก (Block) ขนาดต่างๆ และประเภทเสริมเหล็กได้แก่ คานทับหลังสําเร็จรูป
(Lintel) แผ่นผนัง (Wall Panel) และแผ่นพืน้ (Floor Panel) โดยมีโรงงานทัง้ หมด 5 โรงงาน แต่ละ
โรงงานมีกาํ ลังการผลิตอยู่ท่ี 28,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และมีปริมาณยอดจําหน่ าย 1.62 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยแนวโน้มปริมาณการจําหน่ ายสูงขึน้ นับตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2552 เป็ นต้นมา แต่ปี
พ.ศ.2556 มีรายได้ลดลง เนื่องจากเริม่ มีผผู้ ลิตผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้างเพิม่ มากขึน้ และมีการแข่งขัน
ในด้านราคาจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ บริษทั กรณีศกึ ษาจึงต้องพยายามปรับตัวตามสภาพเศรษฐกิจ โดย
กําหนดนโยบายในการลดต้นทุนการผลิต และลดของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตคอนกรีตมวลเบา ดังรูปที่ 1 เริม่ จากเตรียมวัตถุดบิ ได้แก่ ทรายละเอียด ยิบ
ซัม ปูนขาว ซีเมนต์ และผงอลูมเิ นียมในสัดส่วน 50:9:9:30:2 โดยนํ้าหนัก ขัน้ ตอนต่อมา จะทําการ
บดทรายละเอียดและยิบซัมด้วยเครื่องบด Ball Mill เพื่อให้ได้ Sand Slurry จากนัน้ จะนํ าปูนขาว
ซีเมนต์และผงอลูมเิ นียมมาผสมลงในถังกวนผสมให้เข้ากัน และนําเข้าสูก่ ระบวนการบ่มในแม่พมิ พ์
ระยะเวลา 7 นาที แล้วเคลื่อนย้ายคอนกรีตมวลเบาทีเ่ ริม่ จับตัวกันเป็ นก้อน เข้าสู่กระบวนการตัด
แบ่งขนาดหลังจากตัดแบ่งขนาดแล้วเสร็จ จะยกคอนกรีตมวลเบามาวางบนแท่นรองรับคอนกรีต
มวลเบา เพื่อเคลื่อนทีส่ ่งเข้าเตาอบด้วยไอนํ้ าแรงดันสูงทีอ่ ุณหภูม ิ 180-190 องศาเซลเซียส ความ
ดัน 10-12 Bar เป็ นเวลา 7 ชังโมง
่
แล้วจึงลําเลียงออกจากแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบา เพื่อเข้า
เครือ่ งรัดสายและพันฟิ ลม์ เป็ นผลิตภัณฑ์สาํ เร็จรูปส่งให้ลกู ค้าต่อไป
จากข้อมูลปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตในปี 2559 ในแต่ละโรงงาน พบว่ามี
ปริมาณสูงขึน้ ถึงเฉลีย่ 670 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน หรือเฉลีย่ ร้อยละ 2.39 ของปริมาณการผลิตและ
มีแนวโน้มสูงขึน้ ซึ่งเกินกว่าทีก่ ําหนดไว้รอ้ ยละ 2 บริษทั กรณีศกึ ษาจึงได้นําข้อมูลปริมาณของเสีย
มาดําเนินการวิเคราะห์เพือ่ หาสาเหตุ พบว่าลักษณะทีเ่ กิดของเสียมากทีส่ ุด คือลักษณะการบิน่ ล่าง
เป็ นจํานวนถึงเฉลีย่ ร้อยละ 59.29 ของปริมาณของเสียทัง้ หมด
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บริษทั กรณีศกึ ษาได้ดําเนินการประชุมระดมสมอง คณะทํางานทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องจํานวน 15
คน ประกอบด้วยฝ่ ายผลิตจํานวน 4 คน ฝ่ ายควบคุมคุณภาพจํานวน 2 คน ฝ่ ายวิศวกรรมซ่อมบํารุง
จํานวน 4 คน ฝ่ายวิจยั และพัฒนาจํานวน 3 คน และฝ่ายความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมจํานวน 2
คน เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดของเสียประเภทบิน่ ล่าง พบว่าปั ญหาของเสียเกิดจากสาเหตุ
สําคัญคือ แท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาสกปรกจากเศษปูนที่เกาะติดกับแท่นรองรับคอนกรีตมวล
เบา ซึ่งลักษณะดังกล่าวมาจากการเคลื่อนของชิน้ งานระหว่างกระบวนการตัดแบ่งไปกระบวนการ
อบไอนํ้ าแรงดันสูง โดยหลังจากแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาผ่านการใช้งานจนครบกระบวนการ
ผลิตแล้ว ทําให้เมื่อนํ าแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบากลับมาใช้งานอีกรอบของชิ้นงาน ที่นํามาวาง
อาจจะผิดรูป และไม่ได้ขนาดเนื่องจากแท่นวางมีเศษคอนกรีตจากรอบการผลิตเดิมติดอยู่

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนกระบวนการผลิ ตคอนกรีตมวลเบา
ในปั จจุบนั บริษทั กรณีศกึ ษาดําเนินการแก้ไข โดยการจัดจ้างผูร้ บั เหมาจากภายนอกให้เข้ามา
ดําเนินการทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบา จํานวนเฉลี่ยปี ละ 400 แท่น ปี ละ 4 ครัง้
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ค่าจ้างทําความสะอาดเฉลีย่ ปี ละ 840,000 บาทและมีแนวโน้มสูงขึน้ โดยเมือ่ รวมกับค่าใช้จา่ ยในการ
จัดการกับของเสียดังกล่าวจึงเป็ นค่าใช้จ่ายทีส่ งู นอกจากนัน้ การจัดจ้างผูร้ บั เหมาจากภายนอกทํา
ให้เกิดความไม่แน่ นอนในการบริหารจัดการเรื่องเวลาในการดําเนินงานและการต้องใช้พนักงานใน
การเข้าไปควบคุมดูแลผูร้ บั เหมาภายนอก บริษทั กรณีศกึ ษาจึงมีแนวคิดทีจ่ ะปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตให้ลดปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน้ โดยจะทําการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ใน
การติดตัง้ เครื่องจักรในการทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบา เพื่อนํ ามาพิจารณาเป็ น
ข้อมูลประกอบในการติดสินใจในการลงทุนเพือ่ แก้ไขปั ญหาดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา
เพื่อออกแบบทางเลือกของเครื่องจักรในการทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาทีม่ ี
ความเป็ นไปได้ทางเทคนิคและประเมินประสิทธิภาพในการทําความสะอาด และวิเคราะห์ความ
เป็ นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์รวมทัง้ จุดคุม้ ทุนในการใช้งานโดยเปรียบเทียบกับการจ้างผูร้ บั เหมา
ภายนอก
3. วิ ธีการดําเนิ นการศึกษา
1) รวบรวมข้ อ มู ล ปริม าณของเสีย และลัก ษณะของเสีย ที่ เ กิ ด ขึ้น จากการบิ่ น ล่ า งจาก
กระบวนการผลิตย้อนหลัง 1 ปี เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีต
มวลเบา
2) วิเคราะห์หลักการทํางานเบือ้ งต้นของการทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบา เพือ่
นํ าไปเป็ นข้อมูลในการกําหนดทางเลือกวิธกี ารความสะอาดต่างๆ และออกแบบเบื้องต้นโดยการ
กําหนดขนาดและการเลือกใช้ช้นิ ส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรแต่ละทางเลือก รวมทัง้ สร้างเครื่องจักร
ต้นแบบเพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพการทําความสะอาด
3) วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของทางเลือกต่างๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือก
วิธกี ารทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาที่มคี วามเหมาะสม ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์การ
ลงทุนในส่วนเพิม่ (Incremental Investment Analysis)โดยทําการเปรียบเทียบระหว่างการจัดจ้าง
ผูร้ บั เหมาภายนอกทําความสะอาดและการใช้เครือ่ งทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบา
4) วิเคราะห์ความไม่แน่ นอนในการลงทุน โดยการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงตัว
แปรของปั จจัยทีค่ าดว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจในการคัดเลือกทางเลือก (Sensitivity Analysis) และ
วิเคราะห์จุดคุม้ ทุนของปริมาณแท่นในการทําความสะอาดต่อปี ในการตัดสินใจทางเลือก (Breakeven Analysis for Alternative Selection)
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4. ผลการดําเนิ นงานวิ จยั
4.1 รวบรวมข้ อมู ลปริ มาณของเสี ยและลักษณะของเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นจากกระบวนการผลิ ต
ย้อนหลัง 1 ปี เพื่อวิ เคราะห์ค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบา
จากข้อมูลของเสียจากกระบวนการผลิต เป็ นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาจากโรงงานผลิต
คอนกรีตมวลเบาโรงงานที่ 1 เนื่ องจากเป็ น โรงงานที่ได้ผลิตคอนกรีตมวลเบาชนิ ดบล็อกเพีย ง
รูปแบบเดียว จากการจําแนกลักษณะข้อบกพร่องดังกล่าว ได้นําข้อมูลของลักษณะข้อบกพร่อง
ประเภทบิน่ ล่างไปพิจารณาค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียประเภทดังกล่าว โดยพบว่าปริมาณของ
เสียประเภทบิน่ ล่างเฉลีย่ อยู่ท่ี 426.75 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดการของ
เสียดังกล่าวคิดเป็ น 500 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ซึง่ ในแต่ละเดือนจะมีค่าใช้จ่ายในนําของเสียกลับมา
ใช้ใหม่ดงั กล่าวเฉลีย่ เป็ น 213,375 บาทต่อเดือน หรือเป็ นจํานวน 2.56 ล้านบาทต่อปี โดยยังไม่รวม
ค่าใช้จา่ ยในการจ้างผูร้ บั เหมามาทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบา ซึง่ จะมีกาํ หนดในการ
จ้างมาทําความสะอาดทุก 3 เดือน โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ี 840,000 บาทต่อปี สรุปแล้วค่าใช้จ่ายใน
การจัดการของเสียประเภทบิน่ ล่างทัง้ หมดเป็ นจํานวน 3.41 ล้านบาทต่อปี
4.2 การออกแบบเครื่องทําความสะอาดแท่ นรองรับคอนกรีตมวลเบาที่ มีความเป็ นไปได้
ทางเทคนิ คและทดสอบประสิ ทธิ ภาพหลักการทํางานเบือ้ งต้น
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง [1] และได้ทาํ การทดสอบความสามารถในการรับแรงดึงและ
สมบัตทิ างกลของชิ้นงานเหล็กที่ถูกทําความสะอาดผิวโดยใช้การพ่นทราย [2] และการขัดความ
สะอาดด้วยแผ่นขัดผิวโลหะ [3] และได้ศกึ ษาอิทธิพลของคุณสมบัตกิ ารทนแรงดึงและความล้า และ
ประเมินสมบัตทิ างสถิตแิ ละอายุการใช้งานของท่อจากการทําความสะอาดผิวของท่อเหล็กด้วยการ
การขัดผิวและพ่นทราย [4] จากงานวิจยั ดังกล่าว พบว่าการทําความสะอาดผิวโลหะมีวธิ ที เ่ี หมาะสม
สําหรับนํ ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบมี 2 วิธี คือการขัดด้วยแผ่นขัดผิวโลหะทําด้วยแปลงลวด
สําหรับขัดผิวโลหะและการพ่นทรายในการทําความสะอาดผิวโลหะ ผลจากการออกแบบเบือ้ งต้นมี
รายละเอียดดังนี้
ทางเลือกที่ 1 วิธกี ารขัดด้วยแผ่นขัดผิวโลหะทําด้วยแปลงลวดขัดผิวโลหะ จากการศึกษา
ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องของการขัดผิวโลหะ [1] และ [2] ได้นํามาออกแบบและประยุกต์ใช้งานกับเครื่อง
ทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาด้วยการขัด ซึ่งออกแบบให้ทํางานด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยจะทําการขัดทําความสะอาดด้วยแปรงลวดขัดผิวโลหะ โดยใช้การหมุนและแรงบิดจากมอเตอร์
และใช้ระบบจับการเคลือ่ นทีข่ องแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาด้วยระบบลูกกลิง้ ทําให้เมือ่ แท่นรองรับ
คอนกรีต มวลเบาเคลื่อ นที่ เครื่อ งทํา ความสะอาดก็จ ะเปิ ด และปิ ด ระบบโดยอัต โนมัติ โดยการ
ออกแบบจะดําเนินการทดสอบเพื่อหาแรงในการขัด (Load) โดยใช้แผ่นแปรงลวดขัดผิวโลหะมา
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ประกอบเข้ากับเครื่องขัดหินเจียรและถ่วงนํ้ าหนักแทนโดยใช้แรงกด 0.5-5.0 กิโลกรัมจากผลการ
ทดสอบดังรูปที่ 2 จึงนําไปคํานวณเพือ่ หาขนาดของมอเตอร์จากสมการที่ (1)
P = (2.π.N.T) / 60

(1)

เมือ่ P = กําลังมอเตอร์ (วัตต์)
N = ความเร็วรอบมอเตอร์ (1450 รอบต่อนาที)
T = แรงบิด (นิวตัน•เมตร)
โดยหาแรงบิดจากสมการที่ (2)
T=FxRxn

(2)

เมือ่ F = แรงทีใ่ ช้ในการขัดชิน้ งานทีไ่ ด้จากการทดลองเท่ากับ 29.42 นิวตัน
R = รัศมีของจานขัด (เมตร)
n = จํานวนลูกถ้วยขัด
รัศมีของจานขัด R = 0.15 เมตร แทนค่าในสมการที่ (2)
จะได้ T = 29.42 x 0.15 x 5
T = 22.07 N.m
แทนค่าในสมการที่ (1)
จะได้ P = ( 2 x 3.14 x 1450 x 22.07) / 60
P = 3,349.49 วัตต์
P = 3,349.4 / 746แรงม้า
P = 4.49 ~ 5 แรงม้า
จะได้มอเตอร์ขนาด 5 แรงม้าจํานวน 5 ตัว แล้วนํ าแรงที่ใช้ในการขัดชิ้นงานที่ได้จากการ
ทดลองเท่ากับ 29.42 นิวตันมาเลือกขนาดของเพลาจากผูผ้ ลิต จะได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยูท่ ่ี 25
มิลลิเมตร และใช้ปะกับเพลาแบบอ่อนขนาด GRT 28/38 ทัง้ หมดจํานวน 5 ชุด โดยเครื่องความ
สะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาด้วยการขัดสีจะมีลกั ษณะดังรูปที่ 3 และดําเนินการสร้างเครื่อง
ความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาด้วยการขัดสีตน้ แบบ เพื่อใช้ในการทดสอบการใช้งานดัง
รูปที่ 4 [2]
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รูปที่ 2 ผลการทดสอบหาแรงในการขัด

รูปที่ 3 เครื่องความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาด้วยการขัดสี
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รูปที่ 4 เครื่องความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาด้วยการขัดสีต้นแบบ
ทางเลือกที่ 2 วิธกี ารขัดด้วยการพ่นทราย จากการศึกษาทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับทรายทีใ่ ช้พน่ ทํา
ความสะอาด [3] ได้นํ า มาออกแบบและประยุ ก ต์ใ ช้ง านกับ เครื่อ งทํ า ความสะอาดแท่ น รองรับ
คอนกรีตมวลเบาด้วยการพ่นทราย ซึง่ ออกแบบให้ทาํ งานด้วยระบบอัตโนมัตโิ ดยเครือ่ งจะทําความ
สะอาดด้วยการพ่นทรายโดยใช้การแรงจากระบบลมอัด (Air Compressor) และใช้ระบบจับการ
เคลื่อนทีข่ องแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาด้วยระบบลูกกลิง้ ทําให้เมื่อแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบา
เคลื่อนที่จากการคํานวณหานํ้ าหนักจําเพาะของทรายในการพ่นทราย จึงได้เลือกใช้ทรายบราวน์
อลูมเิ นียมออกไซด์ (Brown Aluminum Oxide, Al2O3) เนื่องจากเหมาะสมในการใช้ในงานทําความ
สะอาดผิวโลหะ และหัวพ่นชนิดวัสดุทงั สเตนคาร์ไบด์ เนื่องจากมีความทนทานต่อการขัดสีของ
ทรายบราวน์ อลูมเิ นียมออกไซด์มากที่สุด และเลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวพ่น 4 มิลลิเมตร
เนื่องจากมีขนาดใหญ่ ท่สี ุดตามมาตรฐานของบริษัทที่ผลิต (ผู้วจิ ยั ต้องการให้สามารถพ่นทราย
ออกมาเป็ นวงกว้างมากทีส่ ดุ ) [4] และขนาดมอเตอร์เครือ่ งอัดอากาศจะคํานวณได้จากสมการที่ (3)
F = ρc x Ac x Vc2 x n

(3)

เมือ่ F =แรงทีเ่ กิดจากการพ่น (นิวตัน)
ρc = ความหนาแน่นของทราย(กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
Ac = พืน้ ทีห่ น้าตัดหัวพ่น (ตารางเมตร)
Vc =ความเร็วแล่นพาขนถ่ายทราย (เมตร/วินาที)
n = จํานวนหัวพ่นทีใ่ ช้งาน (ออกแบบหัวพ่นไว้จาํ นวน 10 หัวพ่น)
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แทนค่าลงในสมการ (3)
F = 43.51 x (1.26 × 10-5) x (42.382) x 10
F = 9.846 นิวตัน
ต่อจากนัน้ หากําลังของเครือ่ งอัดลมจากสมการ
P = FxVxη

(4)

เมือ่ P = กําลังงานใช้งานจริง (วัตต์)
F = แรงทีเ่ กิดจากการพ่น (นิวตัน)
V = ความเร็วของของไหล (เมตร/วินาที)
η = ประสิทธิภาพ (%)
แทนค่าลงในสมการ(4)
P = 9.846x 42.38x 0.9
P = 375.58 วัตต์
P = 0.37558 กิโลวัตต์
P = 0.503 แรงม้า
เพราะฉะนัน้ เลือกใช้มอเตอร์สําหรับเครื่องอัดอากาศขนาด1 แรงม้า โดยเครื่องความสะอาด
แท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาด้วยการพ่นทราย จะมีลกั ษณะดังรูปที่ 5 และดําเนินการเช่าเครื่องพ่น
ทรายมาใช้ทดสอบการทํางานความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาตามหลักการทีอ่ อกแบบ ดัง
รูปที่ 6 [2]

รูปที่ 5 เครื่องความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาด้วยการพ่นทราย
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รูปที่ 6 เครื่ อ งพ่ น ทรายแบบเคลื่ อ นที่ แ ละการทดสอบพ่ น ทรายทํา ความสะอาดแท่ น
รองรับคอนกรีตมวลเบา
การใช้งานเครื่องทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบา จะทําให้เกิดฝุ่ นปูนที่เกิดจาก
การขัดผิวของแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบา ดังนัน้ จึงจะต้องมีการออกแบบระบบกําจัดฝุ่นปูนและ
ทรายทีม่ ขี นาดทีเ่ ล็กละเอียดจึงเลือกใช้เป็ นระบบดูดฝุ่ นในอากาศด้วยถุงกรอง (Dust collector) ดัง
รูปที่7 [5] เนื่องจากเป็ นระบบที่เก็บฝุ่ นผงที่มคี วามละเอียดสูงได้เป็ นอย่างดี โดยระบบดูดฝุ่ นใน
อากาศด้วยถุงกรองจะมี 2 ส่วนประกอบหลักทีต่ อ้ งคํานวณออกแบบ คือพัดลมดูดอากาศ (Blower)
และถุงกรอง (Bag filter) จากการคํานวณปริมาณการไหลของอากาศทัง้ หมด (Air Volume) เท่ากับ
4,383 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่
และการเลือกใช้ถุงกรอง (Bag filter) จากมาตรฐานจากผูผ้ ลิตจะ
เป็ นผ้ากรองใยสังเคราะห์รปู ทรงกระบอก โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร และมีความ
ยาว 1000 มิลลิเมตรใช้ถุงกรองจํานวน 147 ชิน้

รูปที่ 7 ระบบดูดฝุ่ นในอากาศด้วยถุงกรอง (Dust collector)
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ในการทดสอบประสิทธิภาพหลักการทํางานเบื้องต้นของเครื่องทําความสะอาดแท่นรองรับ
คอนกรีตมวลเบาทัง้ สองทางเลือก ได้ดําเนินการใช้เครื่องทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวล
เบาทัง้ สองวิธี โดยจะดําเนินการทดสอบการใช้งานทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาเป็ น
จํานวน 50 แท่น ใช้แท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาทีผ่ า่ นการใช้งานมาแล้ว 1 เดือนในการทดสอบ ซึง่
เวลาในการทดสอบจะใช้เวลาการทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบา 30 นาทีต่อแท่น โดย
จะมีเกณฑ์การประเมินจํานวน 5 ระดับ 1-5 ระหว่างการทดสอบจะตรวจสอบและพิจารณาผลการ
ทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาโดยแผนกควบคุมคุณภาพของบริษทั กรณีศกึ ษา โดย
เกณฑ์การประเมินทีต่ อ้ งการคือระดับที่ 4 ถึงระดับ 5 พบว่าแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาทีผ่ า่ นการ
ทําความสะอาดโดยเครื่องทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาทัง้ สองทางเลือก ผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับที่ 4-5 ร้อยละ 96

Boxplot of After dust M/C 1 (mg/m3), After dust M/C 2 (mg/m3)
15.5

Data

15.0

14.5

14.0

13.5
After dust M/C 1 (mg/m3)

After dust M/C 2 (mg/m3)

รูปที่ 8 ผลการทดสอบเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ยของจํา นวนฝุ่ นที่ เ กิ ด จากเครื่ อ งทํา ความ
สะอาดแท่ นรองรับคอนกรีตมวลเบาพร้อมกับใช้ งานระบบดูดฝุ่ นผ่านถุงกรอง
ขนาดเล็กทัง้ 2 วิ ธี
บทความวิจัย
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ต่อมานํ ามาเครื่องทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาทัง้ สองทางเลือก มาทดสอบใช้
งานพร้อมกับใช้งานระบบดูดฝุ่นผ่านถุงกรองขนาดเล็กทัง้ สองทางเลือก จากผลการวิเคราะห์เชิง
สถิติ พบว่าจํานวนฝุ่ นทีเ่ กิดจากเครื่องทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาพร้อมกับใช้งาน
ระบบดูดฝุ่ นผ่านถุงกรองขนาดเล็กทัง้ 2 วิธี มีค่าเฉลีย่ ไม่แตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสําคัญร้อยละ 5 [6]
ตามรูปที่ 8 แสดงว่าทัง้ สองวิธมี คี วามเป็ นไปได้ทางด้านเทคนิคในการทําความสะอาดผิวเท่าเทียม
กัน จึงต้องนําทัง้ 2 ทางเลือกมาวิเคราะห์ผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ต่อไป
4.3 วิ เคราะห์ความเป็ นไปได้ของการลงทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ของแต่ละทางเลือก
จากการพิจารณาจากการประมาณการงบกระแสเงินสดหลังหักภาษีเงินได้ของทัง้ 2 วิธี โดย
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในส่วนทีเ่ พิม่ (Incremental Analysis) [7] เครื่องทําความสะอาดแท่นรองรับ
คอนกรีตมวลเบาด้วยการขัด มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน 1,520,200 บาท ค่าใช้จ่ายในการเนินงานปี
ละ 661,000 บาท และเครื่องพ่นทรายมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน 1,627,200 บาท ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานปี ละ 677,000 บาท รายละเอียดตามตารางที่ 1 และ 2 ระยะเวลาการวิเคราะห์โครงการ
กําหนดทีอ่ ายุของเครือ่ งจักรหลัก 10 ปี โดยอัตราผลตอบแทนขัน้ ตํ่าทีผ่ ลู้ งทุนพึงพอใจร้อยละ 15 การ
ลงทุนใช้อตั ราส่วนเงินกูย้ มื และส่วนของผูถ้ อื หุน้ 1:1 อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 8.5 ต่อปี ชําระคืนเงินต้น
เท่ากันทุกปี และจ่ายดอกเบีย้ ตามยอดหนี้คา้ งชําระต้นปี เป็ นเวลา 5 ปี อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลร้อย
ละ 20 ของรายได้สุทธิหลังหักภาษี และค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรคํานวณโดยวิธแี บบเส้นตรง
ระยะเวลาในการหักค่าเสือ่ มราคา 5 ปี พบว่า มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของค่าใช้จา่ ยในการลงทุนของวิธกี าร
ขัดมีคา่ ตํ่ากว่าค่าใช้จา่ ยในการลงทุนของวิธพี น่ ทราย จึงควรเลือกลงทุนโดยวิธกี ารขัด ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 1 ค่าใช้ จ่ายของโครงการ ทางเลือกที่ 1 เครื่องจักรทําความสะอาดแท่ นรองรับ
คอนกรีตมวลเบาด้วยการขัด (หน่ วย: ล้านบาท)
รายการ

ปี ที่
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost)
- ค่าจัดหาและผลิตเครือ่ งจักร 0.550
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ค่ารือ้ ถอนปรับปรุงพืน้ ที่

0.064

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ค่าจัดหาและผลิตระบบกําจัดฝุ่ น 0.850

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- งานติดตัง้

0.056

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมค่าใช้จา่ ยในการลงทุน
ทรัพย์สนิ

1.520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ตารางที่ 1 ค่ าใช้ จ่ายของโครงการ ทางเลือกที่ 1 เครื่องจักรทําความสะอาดแท่ นรองรับ
คอนกรีตมวลเบาด้วยการขัด (หน่ วย: ล้านบาท) (ต่อ)
รายการ

ปี ที่
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน (Operation Cost)
- ค่าแรงงานพนักงานในการ
- 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120
ควบคุมเครือ่ งจักรและซ่อม
บํารุง
- ค่าพลังงานไฟฟ้ า
- 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331 0.331
- ค่าบํารุงรักษาเครือ่ งจักร

- 0.200 0.300 0.200 0.300 0.400 0.300 0.200 0.300 0.200 0.300

- ค่าใช้จา่ ยของเสียทีเ่ กิดจาก
กระบวนการ
รวมค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน

- 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

รวมค่าใช้จ่ายในส่วน
เพิ่ มทัง้ สิ้ น

- 0.661 0.761 0.661 0.761 0.861 0.761 0.661 0.761 0.661 0.761
-1.520 -0.661 -0.761 -0.661 -0.761 -0.861 -0.761 -0.661 -0.761 -0.661 -0.761

ตารางที่ 2 ค่าใช้ จ่ายของโครงการ ทางเลือกที่ 2 เครื่องจักรทําความสะอาดแท่ นรองรับ
คอนกรีตมวลเบาด้วยการพ่นทราย (หน่ วย: ล้านบาท)
ปี ที่

รายการ

0
1
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Cost)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- ค่าจัดหาและผลิตเครือ่ งจักร 0.653

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ค่ารือ้ ถอนปรับปรุงพืน้ ที่

0.064

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ค่าจัดหาและผลิตระบบกําจัดฝุ่ น 0.850

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- งานติดตัง้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมค่าใช้จา่ ยในการลงทุน
1.627
ทรัพย์สนิ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน (Operation Cost)

-

-

-

-

-

-

-

-

- ค่าแรงงานพนักงานในการควบ
คุมเครือ่ งจักรและซ่อมบํารุง
- ค่าพลังงานไฟฟ้ า

บทความวิจัย

0.060

- 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120
- 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084
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ตารางที่ 2 ค่าใช้ จ่ายของโครงการ ทางเลือกที่ 2 เครื่องจักรทําความสะอาดแท่ นรองรับ
คอนกรีตมวลเบาด้วยการพ่นทราย (หน่ วย: ล้านบาท) (ต่อ)
ปี ที่

รายการ

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
- 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370

- ค่าทรายบราวน์อลูมเิ นียม
อ๊อกไซด์
- ค่าบํารุงรักษาเครือ่ งจักร

- 0.020 0.120 0.020 0.120 0.080 0.120 0.020 0.120 0.020 0.120

- ค่าใช้จา่ ยของเสียทีเ่ กิดจาก
กระบวนการ
รวมค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายในส่วน
เพิ่ มทัง้ สิ้ น

- 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030
- 0.624 0.724 0.624 0.724 0.684 0.724 0.624 0.724 0.624 0.724
-1.627 -0.624 -0.724 -0.624 -0.724 -0.684 -0.724 -0.624 -0.724 -0.624 -0.724

ตารางที่ 3 การวิ เคราะห์เปรียบเทียบกระแสเงิ นสดสุทธิ หลังหักภาษี (CFAT)
ปี ที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ (15%)

กระแสเงิ นสดสุทธิ หลังหักภาษี (CFAT) (บาท)
วิ ธีการขัด
วิ ธีการพ่นทราย
-760,100
-813,600
-671,415
-694,557
-741,077
-763,492
-650,740
-672,427
-720,403
-741,362
-790,065
-698,297
-608,516
-621,600
-528,516
-541,600
-608,516
-621,600
-528,516
-541,600
-608,516
-621,600
-4,098,212
-4,191,208
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เมื่อทางเลือกเครื่องจักรทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาด้วยการขัด มีความ
เหมาะสมในการลงทุนมากกว่าวิธกี ารพ่นทราย จึงได้นํากระแสเงินสดหลังหักภาษีของทางเลือก
โดยวิธกี ารขัดมาเปรียบเทียบกับการจ้างผูร้ บั เหมาภายนอกเข้ามาทําความสะอาดแท่นรองรับ
คอนกรีต มวลเบา และเมื่อ พิจ ารณาอัต ราผลตอบแทนในส่ว นทีเ่ พิม่ ขึน้ ของการลงทุน ภายใน
โครงการ พบว่าอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุนในส่วนเพิม่ ของวิธกี ารขัด มีค่าร้อยละ 269
ซึ่ง มากกว่าอัตราผลตอบแทนขัน้ ตํ่าทีผ่ ูล้ งทุนพึง พอใจร้อยละ 15 ตามตารางที่ 4 แสดงว่าการ
ลงทุนเครื่องจักรทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาด้วยการขัดทําความสะอาดมีความ
เป็ นไปได้ทจ่ี ะลงทุนและให้ผลตอบแทนทีค่ ุม้ ค่า เมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างผูร้ บั เหมาภายนอกมา
ทําความสะอาด
ตารางที่ 4 อัตราผลตอบแทนในส่วนที่เพิ่ มขึน้ ของการลงทุนภายในโครงการ
ปี ที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บทความวิจัย

กระแสเงิ นสดสุทธิ หลังหักภาษี (CFAT)( บาท )
จ้างผูร้ บั เหมา
วิ ธีการขัด
0
-760,100
-2,727,883
-671,415
-2,727,883
-741,077
-2,727,883
-650,740
-2,727,883
-720,403
-2,727,883
-790,065
-2,727,883
-608,516
-2,727,883
-528,516
-2,727,883
-608,516
-2,727,883
-528,516
-2,727,883
-608,516
IRR ( % )

กระแสเงิ นสด
ส่วนเพิ่ ม (บาท)
-760,100
2,056,468
1,986,806
2,077,143
2,007,480
1,937,818
2,119,367
2,199,367
2,119,367
2,199,367
2,119,367
269
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4.4 การวิ เคราะห์ความไม่แน่ นอนในการลงทุนที่ อาจส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจในการลงทุน
ได้แก่การวิ เคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงตัวแปร (Sensitivity Analysis) และการ
วิ เคราะห์จดุ คุ้มทุน (Break-even Analysis)
การวิเ คราะห์ค วามไวต่ อ การเปลี่ย นของการลงทุ น เครื่อ งจัก ร โดยวิธีก ารขัด และการจ้า ง
ผูร้ บั เหมาภายนอกมาทําความสะอาดแท่น โดยทําการเปลีย่ นแปลง 4 ปั จจัยคือ ค่าจ้างผูร้ บั เหมา
ภายนอก ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและติดตัง้ เครื่องจักร ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและติดตัง้ ระบบกําจัด
ฝุ่น และค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้ าในช่วง -50 % ถึง 50 % พบว่าไม่มผี ลกระทบต่อการตัดสินใจใน
การลงทุนตามตารางที่ 5 และปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบมากทีส่ ุดคือ ค่าจ้างผูร้ บั เหมาภายนอกในการทํา
ความสะอาดแท่นรับส่งคอนกรีตมวลเบา
ตารางที่ 5 สรุปผลการวิ เคราะห์ความไวของการเปลี่ยนแปลงตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์
ค่าจ้างผูร้ บั เหมาภายนอก
ค่าใช้จา่ ยด้านการผลิตและติดตัง้ เครือ่ งจักร
ค่าใช้จา่ ยด้านการผลิตและติดตัง้ ระบบกําจัดฝุ่ น
ค่าการใช้จา่ ยไฟฟ้ า

% การ
เปลี่ยนแปลง
-71%
2100%
1350%
690%

อัตราผลตอบแทนต่อปี
(IRR) (%)
15%
15%
15%
15%

การวิเคราะห์ความคุม้ ทุน (Break-even Analysis) เพือ่ การตัดสินใจว่าจํานวนของแท่นรองรับ
คอนกรีตมวลเบาปี ละเท่าใด จึงควรจ้างผูร้ บั เหมาภายนอกเข้ามาทําความสะอาดหรือควรลงทุน
เครื่องทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาด้วยการขัด จากการค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่และ
ต้นทุนผันแปรต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ และวิเคราะห์ความคุม้ ทุนตามรูปที่ 9 พบว่าถ้ามีการทําความสะอาด
แท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาน้อยกว่าปี ละ 60 แท่น ควรจ้างผูร้ บั เหมาภายนอกเข้ามาดําเนินการทํา
ความสะอาด และถ้ามีการทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบามากกว่าปี ละ 60 แท่นขึน้ ไป
หรือร้อยละ 15 ของกําลังการผลิต 400 แท่น ควรลงทุนติดตัง้ และใช้งานเครื่องทําความสะอาดแท่น
รองรับคอนกรีตมวลเบาด้วยการขัด ซึ่งจํานวน 60 แท่นต่อปี คดิ เป็ นปริมาณการผลิตคอนกรีตมวล
เบาปี ละ 50,400 ลูกบาศก์เมตรต่อโรงงาน
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รูปที่ 9 ผลการวิ เคราะห์ความคุ้มทุน (Break-even Analysis)
5. สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้อมูลเครื่องจักรในการทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบา พบว่ามี
ทางเลือก 2 วิธคี อื การทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาด้วยวิธกี ารขัดด้วยแผ่นขัดทํา
ด้วยแปรงลวด และด้วยวิธกี ารพ่นทราย จึงได้มกี ารออกแบบเครือ่ งจักรสําหรับทําความสะอาดทัง้ สอง
วิธี และได้สร้างเครื่องต้นแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของทัง้ 2 เครื่อง พบว่าการทํา
ความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาของทัง้ 2 วิธมี ปี ระสิทธิภาพการทําความสะอาดเทียบเท่า
กัน โดยสามารถทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาจํานวน 50 แท่น และผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานที่บริษัทกรณีศกึ ษากําหนดไว้ถึงร้อยละ 96 ต่อมานํ ามาทดสอบใช้งานพร้อมกับใช้งาน
ระบบดูดฝุ่นผ่านถุงกรองขนาดเล็กทัง้ 2 วิธี พบว่าผลการกําจัดฝุ่นทีเ่ กิดจากเครื่องทําความสะอาด
แท่นรองรับคอนกรีตมวลเบาทัง้ 2 วิธมี ปี ระสิทธิภาพเท่ากันอย่างมีนัยสําคัญทีร่ ะดับนัยสําคัญร้อยละ
5 จึงต้องนํ าทัง้ 2 วิธมี าวิเคราะห์ผลทางด้านเศรษฐศาสตร์โดยการเปรียบเทียบกระแสเงินสดสุทธิ
หลังหักภาษีของทัง้ สองวิธี พบว่ามูลค่าปั จจุบนั สุทธิของค่าใช้จ่ายในการลงทุนวิธกี ารขัดมีค่าตํ่ากว่า
วิธพี น่ ทรายจึงควรเลือกลงทุนวิธกี ารขัด และเมือ่ พิจารณาอัตราผลตอบแทนในส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของการ
ลงทุนในวิธกี ารขัดกับการจ้างผูร้ บั เหมาภายนอก พบว่ามีอตั ราผลตอบแทนในส่วนของการลงทุนเพิม่
ร้อยละ 269 และพบว่าจุดคุม้ ทุนของการลงทุนวิธกี ารขัดทําความสะอาดอยูท่ ไ่ี ม่ต่าํ กว่า 60 แท่นต่อปี
ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 15 ของกําลังการผลิต และจากการวิเคราะห์ความไวของการเปลีย่ นแปลงตัวแปร
โดยเปรียบเทียบวิธกี ารขัดกับการจ้างผูร้ บั เหมาทําความสะอาด โดยทําการเปลีย่ นแปลง 4 ตัวแปร
คือ ค่าจ้างผู้รบั เหมาภายนอก ค่าเครื่องขัดและการติดตัง้ ค่าระบบกําจัดฝุ่ นและการติดตัง้ และ
ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้ า ในช่วง+/-ร้อยละ50 จะไม่มผี ลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงการตัดสินใจเพื่อ
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การลงทุน ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ โครงการออกแบบและติดตัง้ เครื่องทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีต
มวลเบาโดยการขัดมีความเป็ นไปได้ทงั ้ ทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์
การศึกษาและออกแบบเครื่องทําความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบา เป็ นการนําเทคนิค
วิธกี ารทําความสะอาดทีเ่ ป็ นไปได้ในปั จจุบนั มาพิจารณาออกแบบเท่านัน้ ในอนาคตอาจมีเทคนิค
วิธกี ารทําความสะอาดแบบใหม่เกิดขึ้นมา ก็อาจจะสามารถนํ ามาพิจารณาออกแบบให้เครื่องทํา
ความสะอาดแท่นรองรับคอนกรีตมวลเบามีประสิทธิภาพและทํางานได้สะดวกมากขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณบริษทั กรณีศกึ ษาทีใ่ ห้ความเอือ้ เฟื้ อด้านสถานทีแ่ ละการสนับสนุ นข้อมูล
สําหรับงานวิจยั เป็ นอย่างดีรวมถึงบุคลากรในระดับปฏิบตั ิการและระดับบริหารงานทุกๆท่านที่
กรุณาให้การสนับสนุ นในการทําการทดลองให้คําแนะนํ าและความเห็นที่เป็ นประโยชน์ ยงิ่ ทําให้
งานวิจยั นี้มคี วามสมบรูณ์
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