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การศึกษาหาสภาวะการทํางานที่เหมาะสมในด้ านการประหยัดพลังงานของเครื่ องดักฝุ่ นแบบถุงกรอง
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Optimization for energy saving of bag filter in cement industry
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ควบคุมได้ ที่มีผลต่อการปริ มาณการใช้ พลังงานไฟฟ้าของพัด
ลมดูดของเครื่ องดักฝุ่ นแบบถุงกรองและหาระดับที่เหมาะสมของปั จจัยที่สง่ ผลให้ ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าของพัดลม
ดูดมีคา่ ตํ่าสุดโดยใช้ วิธีการออกแบบการทดลองแบบ 2k Factorial Design ของโปรแกรม Minitab 15 โดยมีคา่
ปั จจัยสภาวะการทํางานของเครื่ องดักฝุ่ นแบบถุงกรองที่ใช้ ศกึ ษาทังหมด
้
6 ปั จจัยซึง่ ประกอบด้ วย ค่าความดันตก
คร่ อมถุงกรอง (A)ความเร็ วลมในท่อลมดูด (B) ความเร็ วลมภายในตัวเครื่ องดักฝุ่ น (C) แรงดันลมยิงทําความ
สะอาด (D) ระยะเวลาในการยิงทําความสะอาดถุง (E) ช่วงห่างในการยิงทําความสะอาดแต่ละช่วง (F) โดยมี
แปรตัวตอบสนองคือปริ มาณกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ ขบั พัดลมดูดของเครื่ องดักฝุ่ น (Y) ผลจากการศึกษาพบว่า
ปั จจัยที่ควบคุมได้ และส่งผลกระทบต่อตัวแปรตอบสนองอย่างมีนยั สําคัญนันประกอบด้
้
วย ค่าความดันตกคร่ อม
ถุงกรอง (A) ความเร็ วลมในท่อลมดูด (B) และอิทธิพลร่ วมระหว่างปั จจัย A กับ B วิธีการที่นํามาใช้ ในการ
พิจารณาคือการเปรี ยบเทียบค่าความเชื่อมัน่ ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น (P-Value) ของค่าปั จจัยกับค่าความเสี่ยงหรื อค่า
ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ที่กําหนด (α) โดยหากค่าความเชื่อมัน่ ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นของปั จจัยหรื อผลของ
อิทธิพลร่ วมของปั จจัยมีคา่ น้ อยกว่าค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ให้ ถือว่าปั จจัยนันรวมทั
้
งผลของอิ
้
ทธิพลร่ วมมี
ผลต่อตัวแปรตอบสนองอย่างมีนยั สําคัญ
ซึง่ ในการศึกษานี ้ได้ กําหนดให้ คา่ ความเสี่ยงหรื อความผิดพลาดที่
ยอมรับได้ เท่ากับ 5 เปอร์ เซ็นต์ (α = 0.05) หรื อค่าความเชื่อมัน่ ที่เกิดขึ ้นเท่ากับ 95 เปอร์ เซ็นต์ ผลการศึกษาจาก
โปรแกรม Minitab 15 จะได้ สมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าปั จจัยสภาวะการทํางานกับค่าปริ มาณ
การใช้ พลังงานไฟฟ้าของพัดลมดูด คือ Y = 33.7- 0.339A + 1.14B + 0.0147A*B จากนันนํ
้ าสมการดังกล่าว
มาหาทําการหาค่าสภาวะการทํางานที่สง่ ผลให้ ปริ มาณการใช้ ฟ้าของพัดลมดูดมีคา่ ตํ่าสุดโดยใช้ ฟังก์ชนั่ Solver
ในโปรแกรม Microsoft offices excel ผลการศึกษาพบว่าค่าสภาวะของปั จจัยมีคา่ ดังนี ้ คือ ค่าความดันตกคร่ อม
ถุงกรอง (A) เท่ากับ 15 มิลลิบาร์ และ ค่าความเร็ วลมในท่อลมดูด (B) เท่ากับ 18 เมตรต่อวินาที ซึง่ จะทําให้ คา่
ปริ มาณกระแสไฟฟ้าของพัดลมดูดมีคา่ ตํ่าสุดเท่ากับ 53.1 แอมแปร์
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Abstract
This research had the purpose to study the controllable factors affecting to filter fan motor
current for bag filter and to find out the optimum conditions setting of the controllable factors that to
minimize the filter fan motor current. The procedure of the experiment was designed 2k Factorial
design of Minitab 15 was employed to study for six operation parameters of bag filter following. There
are pressure drop across filter bag (A), air velocity in de-dusting pipe line (B), can velocity (C),
compress air purging pressure (D), compress air purging time (E), cleaning frequency (F).The
response was the filter fan motor current(Y). The results analysis indicated that the significant of
controllable factors was as follows: the pressure drop across filter bag (A), air velocity in de-dusting
pipe line (B) and the interaction between factor A and factor B by compared between the probability
value (P-Value) and the significant level (Alpha:α). If the p-value less than alpha that factor is show
significant. but another factor or aliases of them not indicate the significant level at alpha (α) equal
0.05 by consider from P- Value. The filter fan motor current(Y) was found to be fitted by a regression
model Y = 33.7- 0.339A + 1.14B + 0.0147A*B .The optimization result that used by the solver
function from Microsoft office excel to find the minimize of filter fan motor current that found the
pressure drop across filter bag = 15 mbar, air duct velocity = 18 m/s
, and the minimal filter fan motor current = 53.1 A
Keywords: Bag filter, Controllable factor, 2k Factorial design, Optimization

คํานํา
เครื่ อ งดัก ฝุ่ นแบบถุ ง กรองเป็ นเครื่ อ งจั ก รที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในกระบวนการดัก จั บ ฝุ่ นที่ เ กิ ด ขึ น้ ใน
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์โดยการศึกษาวิจัยนี ้ได้ ทําการศึกษาที่บริ ษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
สายการผลิตโรงงาน 2 ซึง่ มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ารวมสําหรับเครื่ องดักฝุ่ นเท่ากับ 1,779 กิโลวัตต์ ทําให้ มีค่าใช้ จ่าย
ด้ านพลังงานไฟฟ้าในส่วนนีถ้ ึง 30 ล้ านบาทต่อปี หากสามารถหาแนวทางในการปรั บปรุ งการประสิทธิ ภาพ
ทํางานของเครื่ องจักรโดยปรับค่าสภาวะการทํางานให้ เหมาะสมและส่งผลให้ เกิดผลในด้ านการประหยัดพลังงาน
ก็จะมีสว่ นช่วยให้ องค์กรมีคา่ ใช้ จ่ายด้ านต้ นทุนการผลิตที่ลดลง โดยที่ยงั คงรักษาประสิทธิภาพในการดักฝุ่ น
การศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับเครื่ องดักฝุ่ นแบบถุงกรองที่ ผ่านมานัน้ ทํ าการวิจัยเพื่ อวัดความหนาและการ
กระจายตัวของฝุ่ นที่ฉาบอยู่ผิวด้ านนอกของถุงกรองพบว่าความหนาของฝุ่ นมีค่าเพิ่มขึน้ เรื่ อยๆและมีค่ามากสุด
เมื่อสิ ้นสุดกระบวนการดักจับฝุ่ นโดยค่าแรงดันตกคร่ อมถุงมีค่าสูงขึน้ และมีค่ามากสุดหากระบบลมแรงดันทํ า
ความสะอาดถุงไม่ทํางานหรื อหยุดไป(M. Saleem., 2006)
e-mail address: witoon.pukdeesri@sccc.co.th
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การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการหาค่าสภาวะที่เหมาะสมที่ผ่านมา เช่น การศึกษาถึงผลกระทบจากการนํา
ยางรถยนต์ มาใช้ เป็ นเชื อ้ เพลิงร่ วมในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่ อหาปริ มาณที่เหมาะสมของปริ มาณยาง
รถยนต์ ที่ไม่ส่งผลกระทบทัง้ ทางด้ านสิ่งแวดล้ อม และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ รูปแบบการออกแบบการ
ทดลองแบบ RSM และนําค่าสภาวะของปั จจัยต่าง ๆมาประมวลผลด้ วยโปรมแกรม Minitab 15 จากผล
การศึกษาทําให้ ทราบถึงค่าช่วงของปั จจัยแต่ละตัวที่เหมาะสมต่อผลตอบสนองที่สนใจ นัน่ คืออัตราการป้อนยาง
รถยนต์ที่เหมาะสมโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ (สิทธิเดช, 2010)
การศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อหาค่าสภาวะของปั จจัยการทํางานของเครื่ องดักฝุ่ นแบบถุงกรองที่
ส่งผลให้ ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าของมอเตอร์ ขับพัดลมดูดมีค่าตํ่าสุดโดยมีตัวแปรสภาวะของปั จจัยและช่วงของ
ค่าตัวแปรดังนี ้ ความดันตกคร่ อมถุงกรองฝุ่ น (A) 7 – 15 มิลลิบาร์ , ความเร็ วลมในท่อลมดูด (B) 18-24 เมตร/
วินาที, ความเร็ วลมภายในตัวเครื่ องดักฝุ่ น (C) 1.0 -1.3 เมตร/วินาที, แรงดันลมยิงทําความสะอาด (D) 4- 6
บาร์ ,ระยะเวลาในการยิงทําความสะอาด (E) 100 – 150 มิลลิวินาที, ช่วงห่างในการยิงทําความสะอาดในแต่ละ
ุ่
อ
ช่วง (F)7 -30 วินาที ซึง่ กระบวนการทํางานของเครื่ องดักฝุ่ นนันเริ
้ ่ มจากลมสกปรกหรื อลมที่มีฝนจะไปตามท่

ทางดูดและไหลรวมกันเข้ าทางด้ านล่างของตัวเครื่ องดักฝุ่ น จากนันลมสกปรกทั
้
งหมดจะไหลเข้
้
ามาปะทะ
ด้ านนอกของถุงกรองและฝุ่ นทังหมดจะถู
้
กดักจับที่ตวั ถุงกรอง จากนันลมสะอาดที
้
่ผ่านการกรองแล้ วจะ
ไหลผ่านตรงกลางถุงและลมที่ ผ่านการกรองของแต่ละถุงแล้ วจะไหลมารวมกันในห้ องลมที่สะอาดของ
เครื่ องดักฝุ่ นเมื่อลมสะอาดทังหมดไหลมารวมกั
้
นแล้ วจากนันอากาศที
้
่ผ่านการกรองทังหมดจะไหลออกที
้
่
ปลายปล่องของเครื่ องดักฝุ่ น โดยรู ปจําลองลักษณะการทํางานและอุปกรณ์ ทงั ้ หมดของเครื่ องดักฝุ่ นสามารถ
แสดงได้ ดงั รู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แสดงส่วนประกอบของเครื่ องดักฝุ่ นแบบถุงกรอง (Transport and Dust collecting Manual
Version 1.05: Holcim Page B1/4)

อุปกรณ์ และวิธีการ
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หลักการและวิธีการที่นํามาใช้ ในการศึกษาวิจยั นัน่ คือการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าของ
มอเตอร์ ขับพัดลมดูด ของเครื่ อ งดัก ฝุ่ นแบบถุง กรอง เพื่ อหาจุดเหมาะสมของแต่ล ะปั จ จัย ซึ่ง เป็ นการการ
ศึกษาวิจยั เชิงทดลองโดยปรับค่าสภาวะการทํางานของเครื่ องดักฝุ่ น ซึง่ ถุงกรองนันทํ
้ าจากวัสดุโพลีเอสเตอร์ โดยมี
ขนาดของถุงกรอ ง คือ (DxL=120x2950มิลลิเมตร) และมีจํานวนถุงกรองเท่ากับ 210 ถุง โดยชนิดของถุงกรอง
นันแสดงดั
้
งตารางที่ 1 และฝุ่ นที่ทําการดักจับคือฝุ่ นที่เกิดจากกระบวนการลําเลียงวัตถุดิบก่อนเข้ าสู่กระบวนการ
บดวัตถุดิบ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติแสดงดังตารางที่ 2 ในการวิจยั นันจะใช้
้
ข้อมูลจากการทดลองมาทําการวิเคราะห์ ซึ่ง
จําเป็ นต้ องใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการออกแบบและวิเคราะห์ การทดลองเป็ นอย่างมากเพื่อหาสภาวะ
เหมาะสมของแต่ล ะปั จ จัย ได้ ที่ ส่ง ผลต่อตัวแปรตอบสนองและเพื่ อลดระยะเวลาในการทํ าการทดลอง การ
ศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ ใช้ โปรแกรม Minitab Version 15 ช่วยในการสร้ างแบบแผนการทดลอง โดยใช้ รูปแบบของ
การออกแบบการทดลองเป็ นแบบ 2k Factorial design เพื่อใช้ ศกึ ษาปั จจัยที่มีผลปริ มาณการใช้ กระแสไฟฟ้าของ
มอเตอร์ ขบั พัดลมดูดของเครื่ องดักฝุ่ นแบบถุงกรอง ปั จจัยที่ทําการศึกษาได้ แก่ ความดันตกคร่ อมถุงกรอง (A)
ความเร็ วลมในท่อลมดูด(B) ความเร็ วลมภายในตัวเครื่ องดักฝุ่ น (C) แรงดันลมยิงทําความสะอาด (D) ระยะเวลา
ในการยิ งทําความสะอาดถุง (E) ช่วงห่างในการยิงทําความสะอาดแต่ละช่วง (F) ตัวตอบสนองคือปริ มาณ
กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ ขบั พัดลมดูดของเครื่ องดักฝุ่ น (Y) โดยออกแบบการทดลองนัน้ มีตวั แปรที่สนใจศึกษา
6 ตัวแปร มีตวั แปรตอบสนอง 1 ตัวแปร และกําหนดให้ มีคา่ ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.05 (α) มีการทํา
การทดลองที่มมุ เท่ากับ 64 จุด เพื่อให้ แบบผลของแบบจําลองสามารถอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยและ
ผลของตัวแปรตอบสนองเป็ นที่ยอมรับ ดังนันจะต้
้
องทําการทดลองซํ ้าเท่ากับ 2 ซํ ้า ซึง่ จะทําให้ มีจํานวนของการ
ทดลองทังหมดเท่
้
ากับ 128 การทดลอง เมื่อได้ แผนการทดลองแล้ วนําแผนการทดลองดงกล่าวมาลงในโปรแกรม
Microsoft offices excel จากนัน้ นํ าแผนการทดลองที่ ได้ ไปทํ าการทดลองปรั บค่าสภาวะการทดงานของ
เครื่ องจักรตามแผนการทดลองที่ได้ และบันทึกค่าผลลัพธ์ นนั่ คือค่าของกระแสไฟฟ้าของพัดลมดูด จากนันนํ
้ าผล
ดังกล่าวมาประมวลผลในโปรแกรม Minitab เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแบบแผนการทดลอง โดยวิธีการ
ที่ใช้ ในการตรวจสอบคือการใช้ หลักการของ ANOVA ซึง่ จะมีสมมติฐานที่ใช้ ในการทดสอบ 3 ประการ คือ ข้ อมูล
ที่ ทํ า การทดลองทดสอบมี ก ารแจกแจงของข้ อมูล แบบปกติ ข้ อมูล มี ค วามแปรปรวนของข้ อมูล แบบคงที่
ความคลาดเคลื่อนของข้ อมูลเป็ นแบบตัวแปรสุ่มและมีความเป็ นอิสระต่อกันขัน้ ตอนต่อไปคือการทดสอบหา
ปั จจัยค่าสภาวะการทํางานที่มีผลอย่างมีนัยสําคัญต่อตัวแปรตอบสนอง โดยใช้ วิธีการเปรี ยบเทียบระหว่างค่า
ความเชื่อมัน่ ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น (P-Value) กับค่าความเสี่ยงหรื อค่าความผิดพลาดที่ยอมรั บได้ (α) และเมื่อ
ทราบว่าปั จจัยใดมีผลต่อตัวแปรตอบสนองอย่างมีนยั สําคัญแล้ วขันตอนต่
้
อไปที่มีความสําคัญอย่างมากคือการ
หาสมการความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยสภาวะการทํางานของเครื่ องจักรกับผลของตัวแปรตอบสนองนั่นคือค่า
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าของพัดลมดูดซึ่งสามารถทําได้ โดยใช้ วิธีการของ Regression Analysis ของโปรแกรม
Minitab 15 และขันตอนสุ
้
ดท้ ายซึง่ ถือว่ามีความสําคัญที่สดุ ของการศึกษาวิจยั นี ้คือการหาค่าสภาวะปั จจัยที่มีผล
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ทําให้ ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าของพัดลมดูดมีคา่ ตํ่าสุด ซึง่ วิธีการที่ใช้ คือการนําสมการความสัมพันธ์ที่ได้ มาทําการหา
ค่าตํ่าสุดของผลตอบสนอง โดยใช้ ฟังก์ชนั่ Solver ในโปรแกรม Microsoft office excel 2010 ซึง่ ผลลัพธ์ ที่ได้ คือ
ค่าของสภาวะปั จจัยแต่ละตัว ที่ทําให้ ผลตอบสนองมีคา่ ตํ่าสุด
ตารางที่ 1 แสดงชนิดและคุณสมบัติของถุงกรองฝุ่ น (Holcim Group Support Ltd CTS - Mechanical
Process Technology)

ตารางที่ 2 แสดงคุณสมบัติของฝุ่ นที่ผ่านผ่านกระบวนการบดก่อนเข้ าสู่กระบวนการเผาปูน (Holcim

Group

Support Basic Cement Chemistry)

ผลและวิจารณ์ การทดลอง
ในการศึกษาวิจัยครั ง้ นีไ้ ด้ ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Minitab 15 เพื่อใช้ ในการออกแบบการทดลอง
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการทดลองรวมทังการสร้
้
างสมการความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยสภาวะการทํางานกับตัว
แปรตอบสนองและท้ ายที่สดุ คือใช้ โปรแกรม Microsoft office excel 2010 เพื่อหาค่าของสภาวะของปั จจัยแต่ละ
ตัวที่ ส่งผลให้ ค่าของผลตอบสนองมีค่าตํ่าสุดนั่นคือค่าปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าของพัดลมดูดซึ่งผลศึกษาโดยใช้
โปรแกรม Minitab 15 และ Microsoft office excel 2010 สามารถแสดงได้ ดงั ต่อไปนี ้
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ตารางผลการทดลอง
ผลจากการใช้ โปรแกรม Minitab 15 เพื่อสร้ างแผนการทดลองตามตัวแปรปั จจัยสภาวะและระดับของ
ปั จจัย ภายหลังการปรั บค่าสภาวะการทํางานของเครื่ องดักฝุ่ นตามแผนที่กําหนด ผลลัพธ์ ที่ได้ คือ ค่าปริ มาณ
กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ ขบั พัดลมดูดซึง่ สามารถแสดงได้ ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดลองที่ระดับสภาวะของตัวแปรที่สนใจศึกษาที่ระดับต่าง ๆ ของตัวแปร

การทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลองการทดลอง
ก่อนทําการวิเคราะห์ข้อมูลนันตามหลั
้
กการของ ANOVA จําเป็ นต้ องทําการตรวจสอบสมมติฐานทัง้ 3
ประการ นัน่ คือ การตรวจสอบการแจกแจงของข้ อมูลแบบปกติ การตรวจสอบความแปรปรวนของข้ อมูลแบบคงที่
การตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นตัวแปรสุ่มและมีความเป็ นอิสระต่อกัน ซึง่ ผลจากการศึกษาจากโดยใช้
โปรแกรม Minitab 15 โดยผลลัพธ์แสดงดังรู ปที่ 2 ซึง่ จะเห็นว่ากราฟทังหมดมี
้
รูปแบบเป็ นไปตามสมมติฐานของ
ANOVA นัน่ หมายความว่า ข้ อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ ข้ อมูลมีความแปรปรวนคงที่ และข้ อมูลมีการกระจาย
ตัวแบบสุม่ ซึง่ แนวทางในการพิจารณาสามารถแสดงดังรายละเอียดดังนี ้
1. การตรวจสอบความน่าจะเป็ นของรู ปแบบการแจกแจงข้ อมูลแบบปกติ (Normal probability Plot)
ข้ อมูลมีการกระจายตัวแบบสมมาตร (แบบปกติ) ข้ อมูลจะอยู่ในตําแหน่งเส้ น Y=X ใน Symmetry Plot โดยแปร
แกรมMinitab จะสร้ างเส้ นอ้ างอิงในกราฟเพื่อเป็ นเส้ นอ้ างอิงความสมมาตรของข้ อมูล เมื่อทําการเปรี ยบเทียบจุด
ข้ อมูลและเส้ นอ้ างอิงข้ อมูลที่มีความสมมาตรมากจะมีจดุ ข้ อมูลอยู่ใกล้ เส้ นอ้ างอิง
2. การทดสอบความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อน
ข้ อมูลมีคา่ เฉลี่ยของความแปรปรวนคงที่รูปแบบของกราฟที่แสดงจะมีลกั ษณะของจุดแต่ละจุดมีการกระจายตัว
รอบตรงที่ระดับศูนย์อย่างสมํ่าเสมอ โดยจะมีการกระจายตัวในแนวนอน และไม่เป็ นรู ปลําโพงบานออก
3. การทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นตัวแปรสุม่ และมีความเป็ นอิสระต่อกัน
ค่าความคลาดเคลื่อนของข้ อมูลมีการกระจายตัวแบบสุ่มและเป็ นอิสระต่อกันแล้ วลักษณะของจุดแต่ละจุดที่
กระจายตัวรอบเส้ นสมมาตรที่ระดับศูนย์ จะไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน แต่หากค่าความคลาดเคลื่อนของข้ อมูลไม่มี
ความเป็ นอิสระต่อกันรู ปแบบการกระจายตัวของค่าความคลาดเคลื่อนของข้ อมูลจะมีรูปแบบของการกระจายตัว
รอบเส้ นสมมาตรที่ระดับศูนย์อย่างชัดเจน
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รู ปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์คา่ ส่วนเกิน (Residual) ปริ มาณกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ ขบั พัดลมดูด
การวิเคราะห์ หาปั จจัยที่ส่งผลต่ อตัวแปรตอบสนอง
ผลจากการศึกษาเพื่อทดสอบหาปั จจัยสภาวะการทํางานของเครื่ องดักฝุ่ น ที่มีผลอย่างมีนยั สําคัญต่อตัว
แปรตอบสนองนัน่ คือปริ มาณกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ ขบั พัดลมดูดของเครื่ องดักฝุ่ น (Y) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
สามารแสดงได้ ดงั รู ปที่ 3 จะเห็นว่าจากข้ อมูลในหน้ าต่าง Session ของโปรแกรม Minitab พบว่าที่ระดับค่าความ
ผิดพลาด 5 เปอร์ เซ็นต์ (α = 0.05) นันค่
้ า P-Value ของอิทธิพลร่ วมระหว่างตัวแปร A และ B มีค่าน้ อยกว่าค่า
Alpha ซึง่ แสดงว่าผลของปั จจัย A,B และ A*B มีผลต่อตัวแปรตอบสนองอย่างมีนยั สําคัญ

รู ปที่ 3 หน้ าต่าง Session แสดงผลของปั จจัยที่มีผลต่อตัวแปรตอบสนองที่คา่ α = 0.05
การวิเคราะห์ หาสมการความสัมพันธ์
เมื่อทราบว่าปั จจัยใดรวมทัง้ อิทธิ พลร่ วมระหว่างปั จจัยใดๆที่ส่งผลกระทบต่อต่อแปรตอบสนองอย่างมี
นัยสําคัญ ขันตอนต่
้
อไปคือการหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่สนใจศึกษากับตัวแปรตอบสนอง รู ปแบบ
ของสมการถดถอยของโปรแกรม Minitab 15 สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
Y = 33.7- 0.339A + 1.14B + 0.0147A*B
โดย Y
: กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ ขบั พัดลมดูด (แอมแปร์ )
A
: ความดันตกคร่ อมถุงกรอง (มิลลิบาร์ )
B
: ความเร็ วลมในท่อลมดูด (เมตรต่อวินาที)
A*B : อิทธิพลร่ วมระหว่างปั จจัย A และ B
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การหาค่ าของปั จจัยที่ทาํ ให้ ค่าตัวแปรตอบสนองมีค่าตํ่าสุด
ผลลัพธ์จาการหาค่าสภาวะของปั จจัยที่ส่งผลให้ ตวั แปรตอบสนองมีค่าตํ่าสุด เป็ นดังนี ้ ค่าความดันตก
คร่ อมถุงกรอง (A) = 15 มิลลิบาร์ ค่าความเร็ วลมในท่อทางดูด (B) = 18 เมตรต่อวินาที ทําให้ ค่าปริ มาณ
กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ ขบั พัดลมดูด (Y) = 53.1 แอมแปร์

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเพื่อหาค่าตัวแปรสภาวะปั จจัยการทํางานทัง้ 6 ตัวแปรที่มีผลต่อปริ มาณการใช้
กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ ขบั พัดลมดูดของเครื่ องดักฝุ่ นแบบถุงกรอง ผลการศึกษาพบว่ามีเพียง 2 ปั จจัยที่
ส่งผลอย่างมีนยั สําคัญ ซึ่งประกอบด้ วย ค่าความดันตกคร่ อมถุงกรอง (A) ค่าความเร็ วลมในท่อทางดูด (B)
และผลของอิทธิพลร่วมระหว่างปั จจัย A กับ B จากการหาค่าสภาวะที่เหมาะสมที่ทําให้ ผลตอบสนองมีคา่
ตํ่าสุดและพบว่า ค่าความดันตกคร่ อมถุงกรอง (A) = 15 มิลลิบาร์ ค่าความเร็ วลมในท่อทางดูด (B) = 18 เมตร
ต่อวินาที ทําให้ คา่ ปริ มาณกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ ขบั พัดลมดูด (Y) = 53.1 แอมแปร์
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