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บทคัดย่อ 

 

งานวจิยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาตู้พน่สอีตัโนมตัิสาํหรับงานเฟอร์นิเจอร์เหลก็ ซึง่เดมิทางบริษัทแน็กส์ เฟอร์นิช่ิง 

จํากดั ได้พน่สด้ีวยพนกังานทําให้สท่ีีพน่ออกมาไมส่มํ่าเสมอ  และเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของพนกังาน  ดงันัน้นกัวิจยัจึงได้ 

ออกแบบตู้พน่สท่ีีการทํางานด้วยการควบคมุอตัโนมตัิขึน้ จากการทดสอบการทํางานของตู้พน่สอีตัโนมตัิพบวา่การพน่สท่ีี

ความเร็วเดินท่ี 0.2  m/s, 0.3 m/s และ 0.4 m/s ได้ความหนาชัน้สชิีน้งานมคีวามสมํา่เสมอ  ซึง่หากเพ่ิมความเร็วในการเดิน

พน่สงูขึน้สง่ผลให้ความหนาชิน้งานลดลง สว่นเวลาในการพน่สแีปรผนัตรงกบัความเร็วในการเดนิพน่ส ี และยงัสง่ผลตอ่

ความหนาของชัน้สบีนชิน้งานโดยตรง หากความเร็วในการเดินพน่สงู เวลาท่ีใช้ในการเดินพน่จะน้อยลง ความหนาของสไีด้

ตามมาตรฐานซึง่อยูร่ะหวา่ง 60-70 ไมครอน ชิน้งานท่ีผา่นการพน่สด้ีวยระดบัความเร็วดงักลา่วจะมีผิวท่ีเรียบและไมม่ี

ฟองอากาศหลงัจากผา่นการอบสอีอกมา นอกจากนีก้ารพน่สด้ีวยตู้พน่สไีด้ช่วยเพ่ิมปริมาณการผลติให้สงูถงึ 2-3.5 เทา่ โดย

เฉพาะท่ีความเร็ว 0.4 m/s ท่ีสาํคญัท่ีสดุคือ การนําตู้พน่สอีตัโนมตั ิมาทดแทนการพน่สแีบบเดิมท่ีทําอยูใ่นบริษัทแน็กส์ เฟอร์

นิช่ิง จํากดั ซึง่ได้ชว่ยให้พนกังานพน่สมีีความปลอดภยัด้านสขุภาพสงูขึน้ 

 

Abstract 

This study aimed to develop the automatic spray booth for steel furniture. In the past, Naics 

Furnishing Co., Ltd. used labor to spray paint causing unsmooth color, as well as being harmful for the 

labor’s health. Thus, an automatically controlled spray booth was designed by researcher. Functional 

test of the automatic spray booth revealed that when spraying speed was 0.2 m/s, 0.3 m/s and 0.4 m/s, 

the thickness of color was smooth. If spraying speed was increased, the thickness of color became 

less. Time used in spraying proportional to spraying speed, as well as directly affected to color 

thickness on the workpiece. Higher speed of spray required lesser spraying time and the thickness of 

color could meet standard of 60-70 Microns. The workpiece, which had been sprayed with such spray 

speed, had smooth surface without any air bubbles after the bake. Furthermore, to spray paint by an 
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automatic spray booth could increase the productivity about 2-3.5 times, especially with spraying 

speed was 0.4 m/s.. The most important benefit was that to replace the old way of spray painting with 

an automatic spray booth in Naics Furnishong Co., Ltd., helped its labor who conducts the spray 

painting had higher level of health safety.  

Keywords:  Steel Furniture , automatic spray booth, thinkness, speed 
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คาํนํา 

 โครงการนีไ้ด้นําโจทย์ของปัญหาในการพ่นสีเฟอร์นิเจอร์ในโรงงานอตุสาหกรรม  ท่ีกําลงัเกิดขึน้อยู่ในปัจจุบนั 

จากการใช้ตู้พ่นสีเก่า ซึ่งทางบริษัทแน็กส์ เฟอร์นิช่ิง จํากัด ได้ผลิตและประยุกต์ใช้เองมานาน ปัญหาท่ีเกิดขึน้

ปัจจุบันคือ การทํางานท่ีช้า ต้องอาศยัความชํานาญของพนักงาน และด้านความปลอดภัย  ดังนัน้งานวิจัยนีมี้

วตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตู้พ่นสีเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีใช้ในปัจจุบันให้มีการทํางานแบบอตัโนมติั มีความ

ทนัสมยั และระบบความปลอดภยัต่อผู้ปฏิบติังาน นอกจากนีตู้้พ่นสีเฟอร์นิเจอร์อตัโนมติันีส้ามารถช่วยเวลาในการ

ทํางาน และลดต้นทุนการผลิตให้กบับริษัทฯ การทํางานของตู้พ่นสีเฟอร์นิเจอร์นีมี้การควบคมุการทํางานอตัโนมติั 

ทําให้ไมจํ่าเป็นต้องอาศยัพนกังานชํานาญการ และตู้ถกูออกแบบเป็นระบบปิดเพ่ือป้องกนัอนัตรายกบัผู้ปฎิบติัจาก

สีฝุ่ น นอกจากนีมี้ระบบการจดัเก็บสีฝุ่ นท่ีผ่านการใช้งานแล้วนํากลบัมาใช้ใหม่ได้แบบอตัโนมติั โครงการวิจยัตู้พ่นสี

เฟอร์นิเจอร์อตัโนมติันี ้สามารถเป็นเคร่ืองต้นแบบใช้กับบริษัทฯ เพ่ือเผยแพร่เทคโนโลยีนีไ้ปสู่ภาคอุตสาหกรรม

เคร่ืองเรือนเฟอร์นิเจอร์ และสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัอตุสาหกรรมยานยนต์ หรืออตุสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นต้อง

พ่นสีฝุ่ นกบัผลิตภณัฑ์ กลา่วคือหากตู้พ่นสีต้นแบบประสบความสําเร็จทางบริษัทฯ สามารถผลิตจําหน่ายเชิงพานิชย์

ตอ่ไปได้ 

 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวันเพ่ืออํานวยความสะดวกสบาย ปัจจุบันผลผลิต

เฟอร์นิเจอร์ท่ีได้จากโรงงานอุตสาหกรรมมีออกมาจํานวนมากขึน้อยู่กับชนิดและประเภทของการใช้งานของ

ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ โดยวสัดท่ีุใช้กนัก็มีความแตกต่างกนัออกไปหลายประเภท เช่น ไม้ อลมิูเนียม พลาสติก และเหล็ก 

เป็นต้น  ซึง่วสัดท่ีุนํามาทําเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่าง ๆ ก็มีขีดจํากดัในการใช้งาน สําหรับผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีทําจาก

โลหะนัน้ หลงัจากผ่านการขึน้รูปเรียบร้อยแล้วจําเป็นต้องมีการตกแต่งผิวโดยการพ่นสีเคลือบ เพ่ือความสวยงาม

และรักษาสภาพของผลิตภณัฑ์ไมใ่ห้เกิดการกดักร่อนจากสภาพแวดล้อม  

 บริษัท มรรคผล จํากดั (มรรคผล, 2554) ได้ออกแบบและสร้างเคร่ืองพ่นสีอตัโนมติั ด้วยระบบแขนกลโดยใช้

ระบบมอเตอร์สง่กําลงัขบัเคร่ืองชดุแขนกลด้วยโซ ่โดยแขนกล 1 ชดุจะประกอบด้วยปืนพ่น 3 ตวั ทําให้สามารถพ่นสี

เข้ายงัซอกมมุได้ดี 

 ภาสกร ศรีรัตนกุล (ภาสกร และคณะ,2549) ได้ออกแบบเคร่ืองอบทีมีขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะแก่การอบ

ชิน้งานท่ีมีขนาดเล็ก เคร่ืองอบสีฝุ่ นมีอปุกรณ์หลกัอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน คือ หวัเผาแบบอินฟราเรดจะเป็นตวัให้ความ

ร้อนจากก๊าซแอลพีจี กระจายทางด้านข้าง ชุดควบคุมอุณหภูมิจะป้องกันอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินขณะใช้งานโดย

ควบคมุการทํางานของโซลินอยด์วาล์ว ให้ตดั-ต่อก๊าซ ขณะท่ีหวัล่อไฟจะทําการจุดไฟจากก๊าซท่ีไหลออกมา ในการ
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เก็บผลการทดลองจะทําการวดัอณุหภูมิของห้องอบ 4 ด้าน คือ ด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวา นํา้หนัก

ก๊าซท่ีใช้ โดยมีการทดลองท่ีอณุหภมิู 100ºc และ 150ºc ท่ีมมุของหวัเผา 45º และ 90º 

Barry Thomas (Thomas, 2000) ได้ทําการศกึษาการออกแบบตู้พ่นสี โดยแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 1. 

Covers flammable gases and Vapours และ 2. Covers combustible dusts ซึง่ในอตุสาหกรรมนิยมใช้แบบท่ี 1 

โดยออกแบบระบบการพ่นสีแบบปิด และใช้การกรองฝุ่ นสีแบบ Dry-Filter Booths มีการไหลเวียนของอากาศใน

แนวตัง้ ซึง่ทําให้อากาศไหลขนานไปกบัผนงัเข้าสูใ่สก่รอง  

Ron Joseph (Joseph, 2006) ได้ศกึษาการไหลของอากาศภายในตู้พ่นสีโดยการให้แรงดนัลมสงูจะทําให้

เกิดการไหลของการแบบแปรปรวน (Turbulence) การออกแบบท่ีเหมาะสมควรยดึเอกสารของ NFPA 33 (National 

Fire Protection Association) ซึง่อากาศท่ีต้องการต่ํากวา่ 25 % ของ LFL (Lower flammable limit)  

Ron Joseph (Joseph, 2001) ได้ศกึษาการออกแบบระบบแสงในตู้พ่นสี โดยการเปรียบเทียบวสัดท่ีุใช้ทํา

โครงสร้างระหว่างอะลูมิเนียม กับสังกะสี พบว่าสังกะสีได้ให้ประสิทธิภาพด้านแสงดีกว่าโดยเฉพาะการนําเอา

สงักะสีไปเคลือบเงา นอกจากนีก้ารออกแบบระบบแสงต้องสอดคล้องกบัมาตรฐาน NFPA 33  

Ron Joseph (Joseph, 2008) ได้สรุปการกําหนดตําแหน่งการวางปืน การวดัปริมาณสิ่งสกปรกบนชิน้งาน 

ซึง่เกิดขึน้จากภายในตู้พ่นสี หากความดนัเป็นลบในขณะท่ีเปิดตู้พ่นสีก็จะทําให้สิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าสูตู่้พ่นสี 

Ron Joseph (Joseph, 2003) ได้ออกแบบระบบการวดัความเร็วของอากาศในการพ่นสี โดยการใช้ 

Velometer และ Anemometer ซึง่พบวา่หากความเร็วลมอยู่ระหว่าง 50-100 fpm การอ่านของเคร่ืองมือวดัมีความ

ถกูต้อง  

 การพ่นสีผลิตภณัฑ์จําเป็นอย่างย่ิงต้องมีบริเวณพืน้ท่ีสําหรับพ่นสี กล่าวคือต้องมีตู้พ่นสี ซึง่ตู้พ่นสีในปัจจุบนั

ของบริษัทแน็กส์ เฟอร์นิช่ิง จํากดั ประสบปัญหามากมายหลาย ๆ ด้าน เช่น ใช้เวลาในการทํางานนาน ผู้ปฎิบติัขาด

ประสบการณ์การทํางาน และท่ีสําคญัคือ ด้านความปลอดภยั ซึง่ลกัษณะตู้พ่นสีปัจจุบนัของบริษัทฯ ซึง่ไม่มีระบบ

การป้องกันสีฝุ่ นท่ีฟุ้ งกระจาย ไม่มีระบบการจัดเก็บสีฝุ่ น การพ่นสีโดยตรงจากผู้ปฏิบัติงาน และระบบการหมุน

ชิน้งาน ทําให้เกิดการสญูเสียในหลาย ๆ ด้านให้กบับริษัทฯ เช่น เวลาการทํางาน และต้นทนุการผลิตท่ีสงูขึน้ เป็นต้น 

 

วิธีการทดลอง 

 

 การทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของเคร่ืองพ่นสีท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงต้องการทดสอบ วสัดท่ีุนํามาทํา

การทดสอบได้แก่ เฟอร์นิเจอร์เหล็ก ฯลฯ โดยนําชิน้งานมาพ่นสีท่ีระดบัความเร็วของปืนพ่นท่ีแตกต่างกัน  โดยมี

หลกัการออกแบบและการทดสอบหลงัจากผ่านการอบสีมาแล้วดงันี ้ ดงันี ้

1. การออกแบบตู้พ่นสีอัตโนมัต ิ

4 1.1 หลักการออกแบบ (Conceptual Design) 

  การออกแบบตู้พ่นสีอตัโนมติัมีแนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design) ตามทฤษฎีของ (Pahl, 2008) คือ 

ง่าย (Easy) เคลียร์ (Clear) และ ความปลอดภยั (Safety) ซึง่มีขัน้ตอนการการออกแบบดงัรูปท่ี 1 
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4รูปท่ี  1 ขัน้ตอนของ Conceptual Design 

 

  สําหรับงานวิจยันีเ้ป็นการสร้างเคร่ืองจกัรท่ีไมมี่ความซบัซ้อน และมีคําตอบท่ีชดัเจน ดงันัน้สามารถ

ดําเนินการได้ในขัน้ตอน Requirement List เท่านัน้ โดยวิธีการประเมินคา่ความสําคญัของฟังชัน่ของตู้พ่นสี เพ่ือ

เลือกคําตอบ (Selection Solution) ท่ีดีท่ีสดุมาช่วยในการพิจารณา ดงันี ้ 

 

 ขัน้ตอนที่ 1 รายละเอียดความต้องการ (Requirements List) ดงัตารางท่ี 1 

 ตารางท่ี 1 รายละเอียดความต้องการ (Requirements List) 

4ลําดับที่ 4รายละเอียด 

1. 4ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

2. 4ฟังก์ชัน้การทํางานง่าย 

3. 4สามารถซอ่มบํารุงได้ง่าย 

4. 4การทํางานท่ีแมน่ยํา 

5. 4ถอดเปลี่ยนชิน้สว่นได้สะดวก 

6. 4ราคาไมแ่พง 

7. 4นํา้หนกัเบาเคลื่อนย้ายง่าย 

8. 4การจดัเก็บผงสีสะดวก 

 

 -ขัน้ตอนที่ 2 จบักลุม่หลกัเกณฑ์ (Criteria) ของการประเมินงาน 

4 เป็นการแบ่งกลุม่ของ Requirements List ออกเป็นกลุม่ย่อย ๆ เพ่ือปรับความสําคญัของ Requirement list ได้

ดงันี ้ 

4 กลุม่ท่ี 1  ความปอลดภยั (50 %) 

- 4ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน (40 %) 

- 4การจดัเก็บผงสี  (10 %) 

 กลุม่ท่ี 2  การทํางานของตู้พ่นสี (30 %) 
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- 4ฟังก์ชัน่การทํางานง่าย (15 %) 

- 4การทํางานท่ีแมน่ยํา (15 %) 

4กลุม่ท่ี 3 ความสะดวก (5 %) 

- 4สามารถซอ่มบํารุงได้ง่าย (2 %) 

- 4ถอดเปลี่ยนชิน้สว่นได้สะดวก (2 %) 

- 4นํา้หนกัเบาเคลื่อนย้ายง่าย (1 %) 

4กลุม่ท่ี 4 ราคา (5 %) 

- 4ราคาไมแ่พง (5 %) 

 

4จากการประเมินโดยการจบักลุม่ตวัแปรสําคญัๆ ของการออกแบบตวัพ่นสีฯ พบวา่ ทางบริษัทฯ และ 

4ผู้ออกแบบได้ให้ความสําคญัในเร่ืองของความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกถงึ 50 เปอร์เซน็ต์ โดยเฉพาะความปลอดภยั

ของผู้ปฏิบติังานถงึ 40 เปอร์เซน็ต์ สว่นการทํางานของตู้พ่นสีได้ให้ความสําคญัเป็นอนัดบัสอง 30 เปอร์เซน็ต์ และ

เร่ืองความสะดวก และราคา 5 เปอร์เซน็ต์ ตามลําดบั ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึเลือก (Selected solution) เร่ืองของความ

ปลอดภยัในการปฏิบติังานเป็นหลกั  

   

4  1.2 การออกแบบตู้พ่นสีอัตโนมัติ 

4  จากการออกแบบเบือ้งต้นสามารถสรุปรูปร่างของตู้พ่นสีอตัโนมติัได้ดงัภาพท่ี 3 ซึง่มีประกอบหลกัดงันี ้

• 4ระบบดดูอากาศ ทําหน้าท่ีดดูอากาศออกจากตู้  

4ระบบดดูอากาศมีความสําคญัมากสําหรับตู้พ่นสีฯ เน่ืองจากระหวา่งการพ่นสีนัน้ เมลด็ผงสีจะเกิดการฟุ้ ง

กระจายออกมาจากปืนยิง ดงันัน้ตวัดดูอากาศจะทําการดดูละอองสีออกไป 

• 4ชดุสง่กําลงั ทําหน้าท่ีขบัเคลื่อนตะแกรงร่อนผงส ี

4ออกแบบโดยการใช้มอเตอร์ ½ HP เท่านัน้ เน่ืองจากไมมี่ภาระแรงมากมากระทํา  

• 4ชดุนิวแมติก ทําหน้าท่ีพาปืนเคลื่อนท่ีพ่นส ี

4ระบบนิวแมติก จะประกอบกบัชดุปืน เคลื่อนท่ีพาขึน้-ลง ซึง่สามารถกําหนดระยะการเคลื่อนท่ีและ

ความเร็วเดินได้ตามความยาวของชิน้งาน 

• 4ตะแกรงร่อนส ีทําหน้าท่ี เก็บสท่ีีใช้แล้วนํากลบัมาใช้ใหม ่

4ตะแกรงถกูควบคมุการเคลื่อนท่ีด้วยมอเตอร์  
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รูปท่ี 1 โมเดลตู้พ่นสีอตัโนมติัต้นแบบ 

 

1. เตรียมชิน้งานทดสอบ และตู้พ่นสีอัตโนมัต ิ

  การทดลองนีจ้ะทําการทดสอบชิน้งานทัง้หมด 3 รูปทรง ดังรูปท่ี 2 โดยทําความสะอาดชิน้งานให้

ปราศจากคราบนํา้มนั และมีผิวเรียบ  ลกัษณะการพ่นจะเดินพ่นในแนวด่ิงขึน้ลง ด้วยความเร็ว 0.2, 0.3 และ 0.4 

m/s ดงัรูปท่ี 3 

 

 
 

(ก)  

 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปท่ี 2 ชิน้งานทดสอบ (ก) รูปทรง A  (ข) รูปทรง B  (ค) รูปทรง C 

นิเมตริกขับเคลือ่น 

หัวปืนพ่นสี 

ระบบดูดอากาศ 

 

ชุดโครงสร้าง 

ตะแกรงร่อนสี 
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รูปท่ี 3 ตู้พ่นสีอตัโนมติั 

 

2. การทดสอบพ่นสีด้วยตู้พ่นสีอัตโนมัติ 

 หลงัจากเตรียมชิน้งานทดสอบเรียบร้อยแล้ว นําชิน้งานติดตัง้ในตู้พ่นส ีและพน่สีด้วยปืนยิงสี ซึง่จะมีจํานวน 

2 ตวั เคลื่อนท่ีขึน้ลงพร้อมกนั ด้วยความเร็ว 0.2 m/s, 0.3 m/s และ 0.4 m/s ตวัอย่างดงัรูปท่ี 4  

 
 

รูปท่ี 4 การพ่นสีชิน้งานรูปทรง A 
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3. การตรวจสอบความหนาสี 

 นําชิน้งานท่ีผ่านการพน่สไีปทดสอบคา่ความหนาสี โดยทําการทดสอบ  3 ชดุ ดงัรูปท่ี 5 ถงึ 

รูปท่ี 7 เพ่ือความหนาสม่ําเสมอของชัน้สี  

ğďć500 X ̄ ×ď5 mm

R 10 mm

 
รูปท่ี 5 ตําแหน่งการวดัความหนาของสี ชิน้งานรูปทรง A 

 

ğďć500 X ̄ ×ď25.4 mm

25.4 mm

10
0 m

m

 
รูปท่ี 6 ตําแหน่งการวดัความหนาของสี ชิน้งานรูปทรง B 

 

 
รูปท่ี 7 ตําแหน่งการวดัความหนาของสี ชิน้งานรูปทรง C 

 

 
 

รูปท่ี 8 เคร่ืองมือตรวจสอบความหนาของส ีชนิด F Type และ NF Type ความละเอียด*Resolution 0.1/110 um 

∅ 15.8 
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ผลการทดลองและการอภิปรายผล 

 

1. การวิเคราะห์ผลความหนาสีบนชิน้งานต่อเร็วในเดนิพ่นสี 

 การวิเคราะห์ความหนาชัน้สีหลงัจากการพ่นสีนัน้ ได้ใช้ข้อมลูจากการวดัทัง้สามจดุ แล้วทําการเฉลี่ยมาเพ่ือ

ใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง 

   
 

รูปท่ี 9  แสดงผลการทดสอบความหนาของสีชิน้งาน A 

 

 
 

รูปท่ี 10 แสดงผลการทดสอบความหนาของสีชิน้งาน B 
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รูปท่ี 11 แสดงผลการทดสอบความหนาของสีชิน้งาน C 

   

 จากรูปท่ี 9-10 แสดงถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งความหนาของชิน้งานกบัความเร็วเดินพ่นสี พบวา่หาก

ความเร็วเดินเพ่ิมสงูขึน้สง่ผลตอ่ชัน้ความหนาของสีบางลง ทัง้นีเ้น่ืองจากปริมาณของเนือ้สีระหวา่งการพ่นลดลง แต่

ก็ไมม่ากนกั แตอ่ย่างไรก็ตามจากการทดสอบพบวา่ความหนาของสีบนชิน้งานยงัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือ 60-70 

ไมครอน สําหรับชิน้งานรูปทรง A เท่านัน้ สว่นชิน้งานรูปทรง B ท่ีความเร็วเดินพ่น 0.2 m/s และ ชิน้งานรูปทรง C 

พบวา่ความเร็วเดินพ่น 0.2 m/s และ 0.3 m/s ทําให้ได้ความหนาของสีเกินมาตรฐาน อย่างไรก็ตามการพ่นสีด้วยคน

ทําให้ได้ความหนาสีสงูท่ีสดุ เน่ืองจากคนไมส่ามารถควบคมุความเร็วการเดินพ่นสีให้คงท่ีได้ 

 

2. การวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในการพ่นสี  

 การนําตู้พ่นสีอตัโนมติัมาใช้พ่นชิน้งานทัง้สามแบบด้วยความเร็ว 0.2 m/s 0.3 m/s และ 0.4 m/s สามารถ

ช่วยเวลาท่ีใช้ในการพ่นสีลง เน่ืองจากการเดินด้วยระบบนิวแมติกมีความเสถียรภาพในการเดินพ่นสีสงูทําให้ชัน้

ความหนาของผิวชิน้งานท่ีออกมามีคา่ใกล้เคียงกนั นอกจากนีเ้วลาท่ีใช้ในเดินน้อยทําให้สามารถลดต้นทนุในการ

ผลิตได้ ซึง่สามารถคํานวณจํานวนชิน้ตอ่ชัว่โมงได้ดงัตารางท่ี 1 ซึง่พบวา่หากใช้ความเร็วเดินพ่นสีด้วยตู้พ่นสี

อตัโนมติัสงูสามารถเพ่ิมปริมาณชิน้งานได้สงู เช่น ชิน้งานรูปทรง A ท่ีความเร็วท่ี 0.4 m/s สามารถเพ่ิมปริมาณการ

ผลิตสงูถงึ 3.5 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบัการพ่นสีด้วยคน 

 

ตารางที่ 1 สรุปปริมาณการผลิตชิน้งานตอ่ชัว่โมง 

   รูปทรง 

  ชิน้งาน 

พ่นด้วยตู้พ่นสีอัตโนมัติ 

ปริมาณจาํนวนชิน้งานต่อช่ัวโมง 

พ่นด้วยคน 

ปริมาณจาํนวนชิน้งาน 

(ชิน้/ช่ัวโมง)     ความเร็ว 0.2 m/s     ความเร็ว 0.3 m/      ความเร็ว 0.4 m/  

      A 1,334 1,895 3,273 924 

     B 1,059 1,500 2,000 750 

     C 581 819 1,091 494 
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3. การวิเคราะห์ความสมํ่าเสมอของความหนาสีบนชิน้งาน 

ตารางที่ 2 สรุปผลทางสถิติการวิเคราะห์ความสม่ําเสมอความหนาสีบนชิน้งาน 

ชิน้งาน 

ความเร็วเดนิของปืนพ่นส ี

 0.2 m/s 0.3 m/s 0.4 m/s พ่นสี ด้วยคน 

Max Min STD Max Min STD Max Min STD Max Min STD 

A 71.3 61.2 2.2 68.1 60.2 1.4 63.8 59.3 0.9 99.2 60.1 13.0 

B 77.8 74.0 1.1 74.3 63.7 1.8 67.0 62.3 1.0 99.3 62.2 14.1 

C 78.7 65.9 4.0 77.5 65.9 3.5 71.1 56.3 3.8 91.0 50.5 13.7 

 

3.1 การวิเคราะห์ความสมํ่าเสมอของความหนาสีบนชิน้งานรูปทรง A 

จากตารางท่ี 2 สําหรับชิน้งาน A พบวา่การพ่นสีด้วยตู้พ่นสีอตัโนมติัตัง้แตชิ่น้ท่ี 1 ถงึชิน้ท่ี 10 มีความ

สม่ําเสมอของความหนาสีชิน้ดี จากคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3.2. การวิเคราะห์ความสมํ่าเสมอของความหนาสีบนชิน้งานรูปทรง B 

จากตารางท่ี 2 สําหรับชิน้งาน B พบวา่การพ่นสีด้วยตู้พ่นสีอตัโนมติัตัง้แตชิ่น้ท่ี 1 ถงึชิน้ท่ี 10 มีความ

สม่ําเสมอ ของความหนาชิน้ดีมาก จากคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.3 การวิเคราะห์ความสมํ่าเสมอของความหนาสีบนชิน้งานรูปทรง C 

จากตารางท่ี 2 สําหรับชิน้งาน C พบวา่การพ่นสีด้วยตู้พ่นสีอตัโนมติัตัง้แตชิ่น้ท่ี 1 ถงึชิน้ท่ี 10 มีความ

สม่ําเสมอ ของความหนาชิน้ไมดี่มากนกั จากคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 นอกจากตวัแปรเร่ืองความเร็วในการเดินพ่นสีแล้ว รูปทรงของชิน้งานก็ถือเป็นตวัแปรหนึง่ท่ีสําคญัมาก 

สงัเกตได้จากรูปชิน้งาน C ท่ีมีความซบัซ้อนทําให้การพ่นสีไมมี่ความสมําเสมอมากนกั แตอ่ย่างไรก็ตามการพ่นสี

ด้วยคนผลความหนาสีบนชิน้งานไมส่ม่ําเสมอ  เน่ืองจากมีคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานสงูมาก เป็นผลมาจากการ

เดินพ่นสีไมค่งท่ี เน่ืองจากอาจเกิดจากความล้าตวัได้ 

  

4. การวิเคราะห์ความสมํ่าเสมอของเวลาในการพ่นสีบนชิน้งาน 

 จากรูปท่ี 15 -17 สําหรับการพ่นชิน้งานจํานวน 10 ชิน้ พบวา่เวลาท่ีใช้สําหรับการเดินพ่นสีด้วยตู้พ่นสี

อตัโนมติัใช้เวลาเท่ากนัของทกุความเร็วการเดินให้พ่นส ี เน่ืองจากเป็นการควบคมุการเดินด้วยโปรแกรมควบคมุให้

ชดุปืนพ่นสีเคลื่อนพ่นสีชิน้งานนัน้เอง ซึง่แตกตา่งจากการพ่นสีด้วยคนท่ีไมส่ามารถควบคมุเวลาในการพ่นสีได้เลย

ทําให้เกิดการสญูเสียเวลาในการทํางานสงูมาก โดยเฉพาะสําหรับพนกังานท่ีไมมี่ความเช่ียวชาญ 
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รูปท่ี 15 การวิเคราะห์ความสม่ําเสมอของเวลาในการพ่นสีบนชิน้งานรูปทรง A 

 

 
รูปท่ี 16 การวิเคราะห์ความสม่ําเสมอของเวลาในการพ่นสีบนชิน้งานรูปทรง B 

 

 
รูปท่ี 17 การวิเคราะห์ความสม่ําเสมอของเวลาในการพ่นสีบนชิน้งานรูปทรง C 

 

สรุปการทดลอง 

 

1. ความหนาของสีพ่นต่อความเร็วในการพ่นสี 

 ความหนาชิน้งานหลงัจากการพ่นสีด้วยตู้พ่นสีอตัโนมติัโดยการทดสอบกับชิน้งาน 10 ชิน้งานของแต่ละ

รูปทรงชิน้งานโดยทําการวดั 3 จดุ พบวา่ได้ความหนาชิน้งานท่ีอยู่ในเกินมาตรฐาน 60-70 ไมครอน ของทุกความเร็ว
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เดินพ่นมีเพียงชิน้งานรูปทรง A เท่านัน้ สว่นความเร็วท่ี 0.4 m/s ถือวา่เป็นความเร็วท่ีสามารถพ่นสีรูปทรงตา่ง ๆ ให้มี

ความหนาได้ตามมาตรฐานสม่ําเสมอ ซึ่งหากเพ่ิมความเร็วในการเดินพ่นสูงขึน้ส่งผลให้ความหนาชิน้งานลดลง 

เน่ืองมากจากปริมาณของเมด็สีท่ีถกูพ่นลงชิน้งานน้อยลง และเม่ือเปรียบเทียบการใช้คนพ่นสีพบว่าความหนาของสี

ไมมี่สม่ําเสมอของความหนา แตห่ากมีการควบคมุการทํางานของคน  ก็จะได้ความหนาของสีอยู่ในเกินมาตรฐานได้  

2. เวลาในการพ่นสี 

 เวลาในการพ่นสีแปรผันตรงกับความเร็วในการเดินพ่นสี และยังส่งผลต่อความหนาของชัน้สีบนชิน้งาน

โดยตรง หากความเร็วในการเดินพ่นสงู เวลาท่ีใช้ในการเดินพ่นจะน้อยลง ส่วนความหนาจะลดลงตามเวลาในการ

พ่นสี หากมีการเปรียบเทียบกบัระหว่างพ่นสีด้วยตู้พ่นกบัพ่นด้วยคนพบว่าการพ่นสีด้วยตู้พ่นให้เวลาการพ่นท่ีคงท่ี 

ตา่งจากการพ่นสีด้วยคนท่ีใช้เวลาในการพ่นสงูกวา่ และไมค่งท่ี 

3. ความสมํ่าเสมอในการพ่นสี 

 การพ่นสีด้วยตู้พ่นสีสามารถให้ความสม่ําเสมอความหนาของสีและเวลาในการพ่นสีดีกว่า  การพ่นสีด้วย

คน ซึง่การพ่นสีด้วยคนอาจเกิดความล้าในการพ่นสีทําให้ต้องเพ่ิมเวลาในการพ่นส ี

 จากการทดสอบการทํางานของตู้พ่นสีอตัโนมติัเปรียบเทียบการพ่นสีด้วยคนทําให้สามารถสรุปได้วา่การพ่นสท่ีี

ความเร็วเดินท่ี 0.2-0.4 m/s ทําให้ได้ความหนาสีตามมาตรฐานท่ีอยู่ระหวา่ง 60-70 ไมครอน โดยเฉพาะชิน้งานท่ีมี

รูปร่างไมซ่บัซ้อน ชิน้งานท่ีผ่านการพ่นสีด้วยระดบัความเร็วดงักลา่วจะมีผิวท่ีเรียบและไมมี่ฟองอากาศหลงัจากผ่าน

การอบสีออกมา นอกจากนีก้ารพ่นสีด้วยตู้พ่นสีได้ช่วยเพ่ิมปริมาณการผลิตให้สงูขึน้ด้วย ท่ีสําคญัท่ีสดุคือ การนําตู้

พ่นสีฯ มาทดแทนการพนสีแบบเดิมท่ีทําอยูในบริษัทแน็กส เฟอรนิช่ิง จํากัด จะ
ทําใหพนักงานพนสีมีความปลอดภัยดานสุขภาพสูงข้ึน 
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