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บทคัดย่อ
บริษั ทปู นซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จากัด เป็ นบริษัทที่ทาการ
ผลิตปูนซิเมนต์จาหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จากการที่ได้
เข้ามาปฏิบัติงานของโครงงานสหกิจศึกษาในบริษัท ปู นซิเมนต์ไทย(แก่ง
คอย) จากัด ได้รับมอบหมายในตาแหน่งวิศวกรส่วนผลิต ซึ่งเป็นส่วนที่
สาคัญเป็นอย่างมากต่อกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ทั้งหมดของโรงงาน ซึ่ง
ในการเข้าไปปฏิบัติงานในนั้น ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตปูนซิเมนต์
ภายในโรงงานและหม้อบดเชื้อเพลิงในโรงงาน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อส่งไป
หม้ อ เผาปู น โดยศึ ก ษากระบวนการผลิ ต ต่ า ง พร้ อ มถึ ง ศึ ก ษาความ
ปลอดภัยและปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ทาการจดบั นทึกเกี่ย วกับ การผลิต
และท าบั น ทึ ก ประจ าวั น รวมทั้ งปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น อั น เนื่ อ งจากปั จ จั ย
ภายนอกที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ เครื่ อ งจั ก ร ซึ่ ง น าไปพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
ของเดิมให้ดีขึ้น เพื่อให้เครื่องจักรที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ในการปฏิบัติดงกล่าวข้องต้นจะส่งผลในการลดต้นทุนในการ
ผลิตและลดความเสียหายของเครื่องจักรที่มาจากปัจจัยภายนอก และยัง
สามารถลดความเสี่ยงในการทางานของพนักงานเพื่อหม้อบดเชื้อเพลิงเกิด
การหยุดฉุกเฉิน

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 พลศาสตร์ของไหล
วิชาที่ศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของของไหลและแรงที่
เกิดขึ้น (ของไหลหมายถึงของเหลวและก๊าซ) กลศาสตร์ของไหลอาจ
แบ่งได้เป็นสองส่วนคือสถิตยศาสตร์ของไหลซึ่งศึกษาของไหลในขณะที่
หยุ ด นิ่ ง และพลศาสตร์ข องไหลที่ ศึ ก ษาการเคลื่ อ นที่ ข องของไหล
ศาสตร์ นี้ นั บ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกลศาสตร์ ภ าวะต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง ศึ ก ษา
แบบจาลองของวัตถุโดยไม่สนใจข้อมูลในระดับอะตอม กลศาสตร์ของ
ไหลเป็ นหนึ่งในสาขาการวิจัยที่ได้รัย ความสนใจและมีป รากฏการณ์
มากมายที่ยังไม่ถูกค้นพบ หรือถูกค้นพบเพียงบางส่วน กลศาสตร์ของ
ไหลประกอบด้ ว ยสมการทางคณิ ตศาสตร์ที่ ซับ ซ้อ น บางครั้งวิธีห า
คาตอบที่ดีที่สุดคือการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข โดยเฉพาะการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหล
[4]

คาสาคัญ: เครื่องจักร, ถ่านหิน, การออกแบบเครื่องจักร

1. ที่มาและความสาคัญ
เนื่อ งมาจากบริษั ทมีความต้อ งการควบคุมการผลิตให้ เป็นไป
ตามเป้ าหมายเพื่อ ลดต้นทุนการผลิตที่ไม่จ าเป็ นและลดปั ญ หาการหยุด
เครื่องจักรฉุกเฉินของหม้อบดเชื้อเพลิง ซึ่ง Lignite เป็นเชื้อเพลิงหลักของ
กระบวนการผลิต หากเกิดปัญหาขึ้นจะส่งผลกระทบให้กระบวนการผลิตใน
ส่วนอื่น ๆ ขัดข้องตามไปด้วย เพื่อลดความเสี่ยงในการทางานของพนักงาน
และเครื่องจัก รพัฒนาระบบ Transport ของ Coal Mill และลดปั ญ หา
การ Break down ของ Coal Mill จากปัจจัยภายนอก จึงทาให้เกิดเป็ น
โครงงานชิ้นนี้ขึ้นมา

รูปที่ 1 สูตรคานวนพลศาสตร์ของไหล

2.2 การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงานอุตสาหกรรม
การนาระบบขนถ่ายวัสดุมาใช้ในระบบการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็ นเรื่องที่มีความสาคัญ เหมือนกัน ซึ่งผู้ประกอบการ
และวิศวกร ควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต เพื่อนามา
สนับ สนุ นกระบวนการผลิตตั้ งแต่ก ารน าวัตถุ ดิบ มายั งโรงงาน ผ่า น
กระบวนการผลิต จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ไปยังคลังสินค้า
หรือลูกค้า ซึ่งจาเป็นต้องมีการเคลื่อนที่ หรือการขนย้ายทั้งสิ้น โดย

1. นายธนวัฒน์ ติ๊บบุ่ง ภาควิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วศ.อดุลย์ ทองประสม, วศ.โชติพงศ์ ธรรมโชติ วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด
3. ผศ.ปัณณธร ศลิษฎ์ธนวัฒน์ล อาจารย์นิเทศประจาภาควิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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จะต้องพิจารณาการขนถ่ายวั สดุให้เป็นระบบ และพยายามลดปัญหาการ
ขนถ่ ายให้ ห มดไป ทาอย่า งไรให้ ก ารขนถ่ ายวัสดุเป็ นไปสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภั ย และมี ป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้ น การขนถ่ า ยวัส ดุ เป็ น สิ่ งจ าเป็ น
สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมและโรงฝึกงาน ซึ่งเราจะทราบถึงวัตถุประสงค์
ในการใช้อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ กฎทั่วไปของการขนถ่ายวัสดุ การเลือกชนิด
อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุกับตัวแปรในการเลือก อุปกรณ์พื้นฐานในโรงงานทั่วไป
ได้แก่สายพานลาเลียง (Conveyor) ปั่นจั่นและรอก (Cranes and Hoists)
รถยก (Industrial Trucks) เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะทาให้
เราสามารถนาไปใช้พิจารณาหาอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่เหมาะสมกับวัสดุที่
เราจะขนถ่ายได้ในที่สุด วิธีการเคลื่อ นย้ายวัสดุของโรงงานอุตสาหกรรม
จะต้องมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ ถึงแม้ว่าการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
และสินค้าคงคลังในระหว่างการผลิต รวมถึงการขนย้า ยตัวสินค้าที่ผลิต
เสร็จแล้วจะไม่ได้เป็ นขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าให้ กับ สินค้าโดยตรง แต่ก าร
บริหารจัดการการเคลื่อนย้ายโดยการจัดระบบการขนถ่ายวัสดุที่เหมาะสม
จึ งเป็ น เรื่อ งที่ แ ต่ ล ะโรงงานอุ ต สาหกรรมต้ อ งหาวิธี ก ารที่ ดี ที่ สุ ด เพราะ
เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมมีสินค้า พื้นที่การผลิต พื้นที่เก็บวัสดุ สินค้า
หรือกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ฉะนั้นการจัดระบบการขนถ่ายวัสดุจึง
แตกต่างกันหรืออาจเหมือนกันได้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ว่าเป็นวิธีไหนที่ทา
ให้ โ รงงานอุ ต สาหกรรมสามารถบริ ห ารกิ จ กรรมการผลิ ต ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิภ าพ ฉะนั้ น ธุรกิ จ ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ กิ จ กรรมการขนถ่ า ย
เนื่องจากการดาเนินการขนถ่ายอย่างไร้ประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดปัญหา
การขนย้ายสินค้าโดยไม่จาเป็น ปัญหาสินค้าสูญหาย เสียหาย ปัญหาความ
พอใจของลูก ค้าลดลง ปั ญ หาความล่าช้าในการผลิต ปัญ หาคนงานและ
เครื่องจักรถูกปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ โดยไม่ได้ทางาน
ดั ง นั้ น การขนถ่ า ยวั ส ดุ (Material Handling) เป็ น เรื่ อ งของ
กระบวนการผลิตขององค์ก รที่ต้อ งให้ ความสาคัญ และดาเนิน การอย่า ง
จริงจั ง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภั ย เพื่ อ การบริห ารในการผลิ ต ของ
โรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ[5]

รูปที่ 4 ปัญหาเรื่องความชื้น
2.จากสถิติที่เกิดจากหยุดของหม้อเผาที่แผนกควบคุมจัด
บรรจุ โดยการนาเอาสถิติย้อ นหลัง 4 ปี มาใช้ในการวิเคราะห์ แ ละ
แก้ปัญหา
3.การออกแบบให้มีความพอดีกับเครื่องจักรที่มีอยู่ และให้
เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีอย่างจากัด เพื่อไม่ต้องคัดแปลงจากเครื่องจักรที่
มีอยู่จนไม่รักษารูปแบบเดิมและการทางานไม่เหมือนเดิม

รูปที่ 5 พื้นที่ LM 6
4.ชนิ ดของเชื้ อ เพลิง ซึ่งชนิ ดของเชื้อ เพลิ งมี ห ลายแบบ
หลายชนิด เช่น น้ามันเตา Coal หรือ Lignite ซึ่งทางบริษัทจะ
เลือกใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาถูกที่สุด แต่จะต้องมีน้ามันเตาสารองไว้ เพื่อ
หม้อบดเชื้อเพลิงเกิดการฉุกเฉินจึงต้องใช้น้ามันเตา

รูปที่ 2 ขั้นตอนการขนถ่ายวัสดุ

2.3 หลักการวิเคราะห์ปัญหา
1.ปั จ จั ย ภายนอกที่ ท าให้ เครื่ อ งจั ก รหยุ ด ฉุ ก เฉิ น และท าให้
เครื่องจักรเกิดความเสียหาย ตัวอย่างเช่น หินก้อนใหญ่ กับ ความชื้นของ
วัตถุดิบที่นามาใส่ในเครื่องจักร

รูปที่ 3 ปัญหาเรื่องหิน

รูปที่ 6 น้ามันเตา

รูปที่ 7 Coal
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3. วิธีการดาเนินงาน

3.2 การออกแบบ

Coal mill ต้องการลดการหยุดฉุกเฉิน ทาให้บดเชื้อเพลิงให้
ทั น แก่ ห ม้ อ เผาปู น โดยสามารถลดค่ า ใช่ จ่ า ยจ านวนมากเมื่ อ หม้ อ บด
เชื้อเพลิงหยุดฉุกเฉิน ซึ่งได้ Dising เครื่องจักรเพื่อลดการหยุดฉุกเฉินและ
เป็นผลดีแก่เครื่องจักร
ตารางที่ 1 สถิติการหยุดทางานของเครื่องจักร
Year
ชั่วโมงหยุด
ค่าใช้จ่าย
2014
172 hr
39,330,000 B
2015
33 hr
7,590,000 B
2016
62 hr
14,260,000 B
2017
37 hr
8,510,000 B
Total

ค่าเฉลี่ย
17 MB

3.1 ปัญหาที่เกิด
3.1.1 หิน เกิดจากการชารุดของตะแกรงที่อ่างเท ซึ่งทาให้เกิด
ปัญหาคือ 1 หินติด Screw Conveyor 2 Coal ก้อนใหญ่ติด Screw
Conveyor

รูปที่ 11 Coal mill
3.2.1 แก้ ไขปั ญ หา 1 หิ น ติ ด Screw Conveyor 2
Coal ก้อนใหญ่ติด Screw Conveyor โดยการใช้ตะแกรงดัด และมี
กระบอกสูบทาหน้าที่ในการเทหินหรือ Coal ก้อนใหญ่ ออกจากนอก
ระบบขนส่งของ Coal mill

รูปที่ 11 การออกแบบเครื่องจักรส่วนที1่ เพื่อแก้ไขปัญหาหินติด
Screw Conveyor 2 Coal ก้อนใหญ่ติด Screw Conveyor
3.2.2 แก้ไขปัญหา Coal ติด Chute โดยการติดมอเตอร์
เขย่าเพื่อทาการเย่า Chute เพื่อไม่ใช้กองที่มีความชื้นมาติดอยู่ตรงคอ
คอดของ Chute และทาให้เครื่องจักรมีการอุดตัน
รูปที่8 การชารุดของเครื่องจักร

4. สรุป
รูปที่ 12 การออกแบบเครื่องจักรส่วนที2่ เพื่อแก้ไขปัญหา Coal ติด
Chute
3.2.3 แก้ไขปัญหา Coal ติด Screw Conveyor โดยการ
เปลี่ ย นจาก Screw Conveyor มาเป็ น Chine เพราะมี ค วาม
เหมาะสมมากกว่า
รูปที่9 หินติดขัดตรงส่วนตะแกรง
3.1.2 ความชื้น กอง Coal มีการทากองแบบระบบเปิ ด เมื่อ
ฝนตกท าให้ ก อง Coal จึ งเกิด ความเปี ย กชื้น ซึ่งทาให้ เกิดปั ญ หาคือ 1
Coal ติด Screw Conveyor 2 Coal ติด Chute
รูปที่ 13 การออกแบบเครื่องจักรส่วนที3่ เพื่อแก้ไขปัญหา
Coal ติด Screw Conveyor

รูปที่ 10 กอง Coal
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4. ผลที่ได้รับ
การศึ ก ษาโปรเจค Improve Coal Mill Feeding System
จะสามารถแก้ไขปัญหาการหยุดฉุกเฉิน และยังสามารถลดความเสี่ยงต่อ
พนังงานที่ไปทางานในหน้างานจริงเพื่อทาการเคลียของอุ ดตันที่มาจาก
ปัจจัยภายนอก และลดความเสี่ยงที่ปัจจัยภายนอกที่เข้ามาในเครื่องจักรทา
ให้เครื่องจักรมีการชารุดเสียหาย อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการหยุด
ฉุกเฉินในเครื่องจักร ซึ่งในแต่ล่ะปีจะลดค่าจ่ายเป็นจานวนมาก และการ
ทางานให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าของเดิมที่มีอยู่
ในส่วนปัญหาที่มีอยู่ของส่วนอื่น ๆ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้
อี ก ด้ ว ย เช่ น ลดการซ่ อ มบ ารุ งซึ่ งจุ ด นี้ ก็ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ สู ง เพราะปั จ จั ย
ภายนอกก็สามารถทาให้เครื่องจักรเกิดความเสียหายและก็ทาให้ต้องหยุด
เครื่องจักรเพื่อทาการซ่อมบารุง
ปัญหาที่เกิดฉันภายในเครื่องจักรไม่ได้มีแค่ปัญญาที่เกิดเพื่อการ
หยุ ดฉุ ก เฉิ น ยังมีปั ญ หาอี ก หลายหั ว ข้ อ ซึ่งผู้จั ด ท าได้ แ ก้ ปั ญ หาเพี ย งแค่
ปัญหาเดียวซึ่งผลที่คาดหวังเพื่อ แก้ปั ญ หาจากปั จจัยภายนอกได้ทั้งหมด
และสามารถลดค่าใช้จ่ายตามที่หวังได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทยาม
เมื่อเศรษฐกิจตกต่า ณ เวลานี้
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