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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาอตัราส่วนผสมแบบหล่อทรายท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการนาํทรายท่ีผ่านการใช้

งานแลว้และวสัดุประสานอ่ืนๆ มาเป็นส่วนผสม แลว้ทาํให้สมบติัของแบบหล่อทรายตรงตามความตอ้งการท่ีกาํหนด 
โดยท่ีทาํใหส้มบติัเชิงกลของเหลก็หล่อตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้   ส่วนผสมของแบบหล่อทรายมี 3 ส่วนผสม คือ 
ทรายท่ีผา่นการใชง้านแลว้คร้ังท่ี 1 เบนโทไนต ์และนํ้ า  ผลตอบสนองท่ีใชช้ี้วดัคุณภาพของแบบหล่อทรายคือความ
แขง็แรงอดัในสภาพเปียก ความสามารถในการปล่อยซึมอากาศ และตน้ทุนวตัถุดิบ การศึกษาน้ีใชห้ลกัการออกแบบการ
ทดลองแบบส่วนผสมและวิธีพ้ืนผิวผลตอบสนองเพ่ือนาํมาใชใ้นการหาส่วนผสมของแบบหล่อทรายท่ีเหมาะสมท่ีสุด   
อตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุดของแบบหล่อทรายทาํใหค้วามแขง็แรงอดัในสภาพเปียกและความสามารถในการปล่อย
ซึมอากาศตรงตามความตอ้งการท่ีกาํหนดในราคาตน้ทุนวตัถุดิบตํ่าท่ีสุด  นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการสามารถนาํผล
การศึกษาท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
เหลก็หล่อ 
 

ABSTRACT 
This research aims to determine the optimal mixture components of recycled sand and other adhesive 

materials in order to meet the desired properties of sand mold leading to customers’ satisfaction on the mechanical 
properties of the iron casting products.  The components of a mixture for making a sand mold consist of the first time 
recycled sand, bentonite, and water.  The responses for quality characteristics of sand mold include green 
compressive strength and permeability.  This study uses mixture experiments and response surface methodology to 
determine the optimal sand mold mixture components.  The optimal sand mold mixture components meet the desired 
properties of green compressive strength and permeability of sand mold at the lowest cost.  Furthermore, the 
manufacturer can use this study to make decisions regarding customers’ satisfaction on the quality iron casting 
products. 
 
 
 
 

คาํสําคญั:    อุตสาหกรรมเหลก็หล่อ แบบหล่อทราย การออกแบบการทดลองส่วนผสม ความแขง็แรงอดัในสภาพเปียก  
ความสามารถในการปล่อยซึมอากาศ  
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บทนํา 
อุตสาหกรรมเหล็กหล่อจัดเป็นอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานท่ีสนบัสนุนหรือเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการ
ผลิตอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจกัรกล เป็นตน้ 
และเป็นอุตสาหกรรมการผลิตท่ีถือได้ว่ามีบทบาท
สาํคญัอยา่งมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เน่ืองจาก
ขอ้มูลการส่งออกในปี พ.ศ.2538 ถึงปี พ.ศ. 2541 มี
แนวโนม้สูงข้ึนตามลาํดบัคือ 1,137 ลา้นบาท 1,232 ลา้น
บาท 1,598 ลา้นบาท และ 1,682 ลา้นบาท (สมาคม
อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย, 2549) ซ่ึงถือได้ว่า
อุตสาหกรรมเหลก็หล่อเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีส่วนสาํคญั
ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

ในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กหล่อ คุณภาพของ
ช้ินงานถือว่ามีความสําคญัมาก เน่ืองจากการผลิตโดย
ส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้เป็น
หลกั   ดงันั้น การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้จึงเป็น
ส่ิงสําคัญ   การผลิตช้ินงานให้ได้ช้ินงานท่ีมีคุณภาพ 
และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ตอ้งมีการควบคุม
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดยจะต้องให้
ความสาํคญักบัตวัแปรในทุกขั้นตอนของการผลิต  
        กระบวนการผลิตงานหล่อโดยทั่วไปจะใช้แบบ
หล่อเป็นแบบสําหรับหล่อโลหะให้ไดผ้ลิตภณัฑ์หล่อ
ตามตอ้งการ    กรรมวิธีการผลิตงานหล่อโดยใชแ้บบ
หล่อทราย เ ป็น ท่ี นิยมกันมาก ท่ี สุด  ในปัจ จุบัน มี
โรงงานผลิตเหล็กหล่อจากแบบหล่อทรายเป็นจาํนวน
มาก เน่ืองจากการหล่อโดยใชแ้บบหล่อทรายมีขอ้ดีคือ 
ตน้ทุนในการผลิตตํ่า และสามารถนาํทรายหล่อกลบัมา
ใชซ้ํ้ าไดห้ลายรอบ   อยา่งไรก็ตาม การนาํทรายหล่อนาํ
กลับมาใช้ซํ้ าจะต้องมีการเติมตัวประสานเพ่ิมเข้าไป  
เน่ืองจากแรงประสานของดินเหนียวในแบบหล่อทราย
จะมีค่าลดลง  ซ่ึงทําให้สมบัติ เ ชิงกลในด้านความ
แขง็แรงและการปล่อยซึมของแบบหล่อทรายมีค่าลดลง 
ซ่ึงเป็นสาเหตุทาํให้เกิดจุดเสียในช้ินงาน เช่น เกิดทราย
แทรกเข้าไปในเน้ือโลหะ และเกิดรูพรุนท่ีผิวของ

ช้ินงาน เป็นตน้ (หริส, 2543)   ดงันั้น การท่ีจะทาํการ
ปรับปรุงสมบติัเชิงกลของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเหล็กหล่อ
จะตอ้งมีการปรับปรุงสมบติัต่างๆ และเตรียมส่วนผสม
ท่ีเหมาะสมของแบบหล่อทรายใหม่ก่อน 
         โรงงานกรณีศึกษาเป็นหน่ึงในโรงงานท่ีผลิต
เหลก็หล่อจากแบบหล่อทรายและมีการนาํทรายกลบัมา
ใชซ้ํ้ าซ่ึงมีปัญหาท่ีสาํคญัคือไม่สามารถกาํหนดปริมาณ
ของส่วนผสมท่ีเหมาะสมของทรายท่ีนาํกลบัมาใช้ซํ้ า
และตวัประสานอ่ืนๆได ้จึงทาํให้แบบหล่อทรายท่ีไดมี้
สมบัติเชิงกลลดลง ส่งผลให้คุณภาพของช้ินงานไม่
เป็นไปตามความตอ้งการ 

 จากการศึกษางานวิจยัพบว่ามีวิธีการท่ีใชใ้นการ
หาสัดส่วนท่ีเหมาะสมของส่วนผสมแบบหล่อทรายมี
หลากหลายวิธี อาทิ เช่น Makino et al. (2003) ใชก้าร
จําลองสถานการณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์และพัฒนา
รูปแบบทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าความเหมาะสม
ของทรายท่ีเติมเขา้ไปในแบบหล่อ ในขณะท่ี Karunakar 
and Datta  (2007) ศึกษาหาส่วนผสมท่ีเหมาะสมของ
แบบหล่อทรายโดยใชว้ิธี artificial neural network และ
วิธี genetic algorithm    วิธีการหาค่าความเหมาะสมท่ี
กล่าวมาน้ีเป็นวิธีการท่ียุ่งยากซับซ้อนและต้องอาศัย
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพ่ือใช้ในการประมวลผล การหาค่าท่ี
เหมาะสมดว้ยวิธีการออกแบบการทดลองเป็นวิธีการท่ี
เข้าใจง่ายและไม่สลับซับซ้อนและสามารถนํามาใช้
ปฎิบติัไดจ้ริง Guharaja et al. (2006) ไดท้าํการออกแบบ
การทดลองโดยใชว้ิธี Taguchi’s method ในการหาค่า
ความเหมาะสมของตวัแปรของแบบหล่อทรายเพ่ือให้
ไดผ้ลิตภณัฑ์จากการหล่อเหล็กหล่อแกรไฟตก์อ้นกลม
ท่ีเหมาะสมท่ีสุด   ตวัแปรท่ีนาํมาใชใ้นการทดลองคือ 
ความแขง็แรงขณะเปียกช้ืน ปริมาณความช้ืน การปล่อย
ซึมอากาศ และความแข็งของแบบหล่อ Kundu and 
Lahiri (2008) ไดศึ้กษาหาค่าความเหมาะสมของแบบ
หล่อทรายโดยใช้วิธีการออกแบบการทดลองแบบ 
central composite rotatable design (CCRD)  สมบติัท่ี
ถูกนํามาประเมินหาค่าความเหมาะสมได้แก่ ความ
หนาแน่นรวม ความสามารถในการกดอดั การปล่อยซึม
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อากาศและแรงอดั   จากการศึกษาดังกล่าว จะเห็นว่า
วิธีการออกแบบการทดลองสามารถนาํมาควบคุมและ
หาค่าความเหมาะสมของสมบัติแบบหล่อทรายได ้  
อยา่งไรก็ตาม เทคนิคการออกแบบการทดลองดงักล่าว
เป็นเพียงการศึกษาหาค่าความเหมาะสมของแบบหล่อ
ทรายของแต่ละปัจจยัท่ีกาํหนดในแต่ละกระบวนการ 
       ปัจจุบันมีการนําวิ ธีการออกแบบการทดลอง
ส่วนผสมมาใชป้ระโยชน์ในการหาอตัราส่วนผสมของ
วัสดุวิศวกรรมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความ
ตอ้งการ  Duèe et al. (2009) ศึกษาการหาส่วนผสมท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการผลิตแก้วทางชีวภาพ  โดยใช้
วิธีการออกแบบการทดลองแบบส่วนผสมแบบ D-
optimal สมบติัท่ีใชใ้นการทดสอบแกว้ท่ีนาํมาใชใ้นการ
พิจารณาคือ การทาํปฏิกิริยาทางชีวภาพ (bioactivity) 
และคว ามหนาแ น่นขอ งไฮดรอก ซี แอป า ไทต ์
(Hydroxyapatite) ในขณะท่ี Marcia et al. (1997)  ทาํ
การออกแบบการทดลองแบบส่วนผสมโดยใช้วิธีการ
ออกแบบส่วนผสมแบบมีเง่ือนไข เพ่ือวิเคราะห์หา
สัดส่วนท่ีเหมาะสมของคอนกรีต  โดยสมบัติของ
คอนกรีตท่ีใช้ทดสอบได้แก่ การยุบตัวของคอนกรีต 
ความแขง็แรงกดอดั การแทรกซึมของสารคลอไรด ์และ
ตน้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุด ชาญณรงคแ์ละพนิตา (2552)  ประยกุต์
การออกแบบการทดลองแบบส่วนผสม  วิธี พ้ืนผิว
ผลตอบสนองรวมถึงการวิเคราะห์การแพร่กระจาย
ความคลาดเคล่ือน โดยหาอตัราส่วนผสมของช้ินส่วน
พลาสติกระหว่างส่วนผสมพลาสติกโพลีคาร์บอเนตรี
ไซเคิลและพลาสติกโพลีคาร์บอเนตใหม่ท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด  เ พ่ือให้สมบัติความต้านทานต่อแรงดึง  และ
อุณหภมิูการบิดงอดีท่ีสุด 
        จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่าการ
ออกแบบการทดลองแบบส่วนผสมสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้กับวสัดุทางวิศวกรรมได้  อย่างไรก็ตาม  
จากการสํารวจงานวิจัยท่ีผ่านมายงัไม่พบว่ามีการนํา
วิ ธี ก า รออกแบบการทดลองแบบ ส่วนผสมมา
ประยุกต์ใช้ในการหาอัตราส่วนผสมแบบหล่อทราย     
ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงใชว้ิธีการออกแบบการทดลองแบบ

ส่วนผสมและวิธีพ้ืนผิวผลตอบสนองมาประยุกตใ์ชใ้น
การหาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมของแบบหล่อทราย 
ซ่ึงเป็นการนาํทรายหล่อท่ีผา่นการใชง้านแลว้นาํกลบัมา
ใช้ใหม่ โดยท่ีสมบัติเชิงกลคือ ความแข็งแรงอัดใน
สภาพเปียก และความสามารถในการปล่อยซึมอากาศมี
ค่า ท่ี เหมาะสมท่ีสุดโดยท่ีทําให้สมบัติ เ ชิงกลของ
เหลก็หล่อตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
 

อุปกรณ์และวธีิการวจัิย 
วตัถุดบิ 
ส่วนผสมของแบบหล่อทรายท่ีใช้ในงานวิจัยคือ

ทรายท่ีผ่านการใชง้านแลว้คร้ังท่ี 1 เบนโทไนต์และนํ้ า 
ซ่ึงไดม้าจากโรงงานกรณีศึกษา    ทรายท่ีนาํมาใชเ้ป็น
ทรายจากจังหวดัระยองหรือเรียกว่าทรายระยอง ตัว
ประสานท่ีใชคื้อโซเดียมเบนโทไนต์ (Na-bentonite) 
เป็นตวัประสานท่ีเหมาะสมสาํหรับใชใ้นการสร้างแบบ
หล่อ  ซ่ึงเ ม่ือผสมเข้ากับนํ้ าจะทําให้เ กิดแรงดึงดูด
สามารถท่ีจะยึดเกาะแบบหล่อและทาํให้แบบหล่อมี
ความแขง็แรง 

ขั้นตอนการเตรียมส่วนผสมของแบบหล่อทราย 
นําทรายท่ีผ่านการใช้งานแล้วคร้ังท่ี  1 ท่ีผ่าน

กระบวนการทาํให้ทรายเยน็ (sand cooling) ท่ีมีการ
ควบคุมความช้ืนของทรายท่ี 3% ใส่ลงในภาชนะ
สําหรับเตรียมผสม ต่อจากนั้นนาํส่วนผสมของเบนโท
ไนต์และนํ้ าเติมเขา้ไปในปริมาณสัดส่วนตามแผนการ
ทดลองส่วนผสม แลว้คลุกเคลา้ส่วนผสมให้เขา้กนัเป็น
เวลานาน 5 นาที   จากนั้นนาํทรายท่ีผสมแลว้นาํมา
เตรียมเป็นตวัอย่างช้ินงานทดสอบและทาํการทดสอบ
สมบติัเชิงกลและความสามารถในการปล่อยซึมอากาศ
ทนัที การทดสอบสมบติัเชิงกลคือความแข็งแรงอดัใน
สภาพเปียกและความสามารถในการปล่อยซึมอากาศ   
ช้ินงานตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดสอบมีลกัษณะและรูปร่าง
เหมือนกัน  โดยมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกตาม
มาตรฐานของสมาคม A.F.S. (American Foundry’ men 
Society)  ซ่ึงมีขนาดเส้นผา่นศนูยก์ลาง 2 น้ิว และสูง 2 น้ิว 
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การทดสอบความแข็งแรงอดัในสภาพเปียก 
สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบน้ีคือ เคร่ือง 

Universal sand strength ซ่ึงเป็นการทดสอบการรับ
แรงอดัของช้ินงานตวัอย่าง โดยการเพ่ิมแรงกระทาํไป
ยงัช้ินตัวอย่างด้วยอัตราความเร็วสมํ่ าเสมอ (อัตรา
ความเร็วของแรงกดอดัประมาณ 7.5 lb/n2 ในระยะเวลา 
15 วินาที) จนกระทั้งช้ินงานตวัอยา่งเกิดการแตก แลว้
ทาํการบันทึกค่าความแข็งแรงอัดในหน่วยปอนด์ต่อ
ตารางน้ิว (lb/in2) 

การทดสอบความสามารถในการปล่อยซึมอากาศ 
การทดสอบความสามารถในการปล่อยซึมอากาศ 

เ ค ร่ือง มือ ท่ี ใช้ในการทดสอบคือ เค ร่ื อง  Electric 
permeability meter  การทดสอบน้ีเป็นดชันีช้ีวดัแสดง
ให้เห็นถึงปริมาณอากาศภายใต้ความดันอากาศคงท่ี
สามารถไหลผา่นช้ินงานตวัอยา่งมาตรฐาน ซ่ึงค่าตวัเลข
ของการปล่อยซึมอากาศสามารถอ่านค่าจากหน้าปัทม์
เคร่ืองมือทดสอบไดเ้ลย โดยมีหน่วยวดัเป็นตวัเลขของ
การปล่อยซึม 

การออกแบบการทดลองแบบส่วนผสม 
ในงานวิจัย น้ีใช้วิ ธีการออกแบบการทดลอง

ส่วนผสมแบบ D-optimal ซ่ึงเป็นการออกแบบการ
ทดลองส่วนผสมแบบมีขอ้จาํกดั (constrained mixture 
designs)    ส่วนผสมของแบบหล่อทรายมี 3 ส่วนผสม
ประกอบไปด้วย ทรายท่ีผ่านการใช้งานแล้วคร้ังท่ี 1 
แทนดว้ยสัญลกัษณ์ A เบนโทไนต ์แทนดว้ยสัญลกัษณ์ 
B และนํ้ า แทนด้วยสัญลักษณ์ C โดยมีการกําหนด
ขอ้จาํกัดของแต่ละส่วนผสมท่ีทาํการศึกษาในหน่วย
เปอร์เซนต์โดยนํ้ าหนักอยู่ในช่วงของการผลิตจริงของ
โรงงานกรณีศึกษา ตามงานวิจยัของ Toussaint et al. 
(2000) ซ่ึงแสดงดงัตารางท่ี 1     ตารางท่ี 2 แสดงตาราง
การทดลองพร้อมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองโดยแต่ละ
ตวัอย่างการทดสอบจะทดสอบซํ้ า 3 คร้ัง แลว้นาํมาหา
ค่าเฉล่ีย 
 
 

ตารางที่ 1 ส่วนผสมและขอ้จาํกดัของส่วนผสมท่ี      
นาํไปใชใ้นออกแบบการทดลอง 

ส่วนผสม สัญลกัษณ์ ข้อจํากดั 

ค่าตํา่ ค่าสูง 
ทรายท่ีผา่นการใช้
งานแลว้คร้ังท่ี 1 

 
A 

 
90.00 

 
99.9 

เบนโทไนต ์ B 0.05 5.0 
นํ้า C 0.05 5.0 

 
ตารางที่ 2 อตัราส่วนผสมและขอ้มูลจากการทดลอง 

run A B C GCS Perm. 
1 94.95 0.05 5.00 2.96 55.3 
2 92.48 5.00 2.50 7.60 32.3 
3 92.47 2.52 5.00 4.53 51.3 
4 99.90 0.05 0.05 5.80 63.0 
5 94.95 5.00 0.05 7.00 19.3 
6 97.42 0.05 2.52 3.00 61.6 
7 97.42 2.52 0.05 6.53 38.3 
8 94.95 2.52 2.52 5.30 48.0 
9 96.18 2.52 1.28 7.03 47.3 
10 94.95 3.76 1.28 8.90 33.3 
11 90.00 5.00 5.00 4.70 49.6 

12* 90.00 5.00 5.00 6.80 55.0 
13* 94.95 0.05 5.00 2.20 64.0 
14* 97.42 0.05 2.52 2.70 68.0 

 

หมายเหตุ * ส่วนผสมท่ี 12, 13, 14 เป็นส่วนผสมซํ้ าเพ่ือ  
ทดสอบหาค่า Lack of fit 

  GCS คือความแขง็แรงอดัในสภาพเปียก มี
หน่วยเป็นปอนดต่์อตารางน้ิว 

  Perm. คือความสามารถในการปล่อยซึม
อากาศ มีหน่วยเป็นตวัเลขของการปล่อยซึม 
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ผลการวจัิยและการอภิปรายผล 
การวเิคราะห์ผลทางสถิติ 
ผลการทดลองในตารางท่ี 2 สามารถนาํมาวิเคราะห์

เลือกรูปแบบจําลองการถดถอยทางสถิติของความ
แข็งแรงอัดในสภาพเปียกและความสามารถในการ
ปล่อย ซึมอากาศโดยใช้โปรแกรม  Design-Expert 
version 7.0 (Statease, 2005) ซ่ึงแสดงดงัตารางท่ี 3 และ
ตารางท่ี 4  จากการวิเคราะห์ พบวา่รูปแบบเชิงลาํดบั
เ ส้ น ขอ งคว ามแข็ ง แ ร งอัด ในสภ าพ เ ปี ย กและ
ความสามารถในการปล่อยซึมอากาศ มีรูปแบบเชิง
เส้นตรง  และรูปแบบเชิงเส้นโค้ง  ตามลําดับ  โดย
พิจารณาจากค่า p-value ของแต่ละรูปแบบซ่ึงมีค่านอ้ย
กวา่ 0.05 และค่า p-value ของการทดสอบ lack of fit มี
ค่ามากกวา่ 0.05 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
ว่า รูปแบบจาํลองการถดถอยท่ีไดมี้ความเหมาะสมกบั
ขอ้มูลและสามารถยอมรับรูปแบบการถดถอยนั้ นได ้
นอกจากน้ีค่าค่าสัมประสิทธ์ิตัวกาํหนด (R2) และค่า 
predicted R2 ของแต่ละรูปแบบมีค่าค่อนขา้งสูงใกลเ้คียง 
1  ซ่ึงเป็นการยืนยนัใหเ้ห็นวา่รูปแบบการถดถอยท่ีได้
เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 

ตารางที่ 3   ผลการวเิคราะห์รูปแบบทางสถิติของ 
 ความแขง็แรงอดัในสภาพเปียก 
 

 
model 

 
R2 

 
R2pred. 

p-value 
lack of fit 

p-value 
model 

 
Linear 

 
0.8 

 
0.6 

 
0.44 

 
0.0002 

 

 
ตารางที่ 4   ผลทางสถิติแบบจาํลองของความสามารถใน 

การปล่อยซึมอากาศ 
 

 
model 

 
R2 

 
R2pred. 

p-value 
lack of fit 

p-value 
model 

 
Quadratic 

 
0.95 

 
0.85 

 
0.85 

 
0.0022 

รูปแบบสมการถดถอยเป็นรูปแบบสมการโพลิโน
เมียลอนัดบัสอง (second-order polynomial) ซ่ึงนาํเสนอ
โดย Scheffe (Scheffé, 1958)   รูปแบบสมการน้ีไม่มี
จุดตดัหรือค่าคงท่ีและส่วนกาํลงัสอง เน่ืองจากผลรวม
ของส่วนผสมทั้งหมดมีค่าเท่ากบั 1 หรือ 100%    รูป
แบบจําลองการถดถอยของผลตอบสนองในตัวแปร
ส่วนประกอบเทียม (pseudo components) คือความ
แข็งแรงอดัในสภาพเปียก (GCS) และความสามารถใน
การปล่อยซึมอากาศ (Perm.) แสดงดงัสมการท่ี (1) และ 
(2) ตามลาํดบั 

        GCS = 5.07A + 12.13B - 0.19C                         (1) 
        Perm. = 64.70A -11.95B + 42.25C – 
                      34.92AB + 25.48AC + 143.48BC       (2) 

จากสมการถดถอยท่ี (1) และ (2) ถูกนาํมาทาํการ
สร้างกราฟเส้นโครงร่างพ้ืนผิวผลตอบสนอง (contour 
plot)  ของคว ามแข็ ง แ ร งอัด ในสภาพ เ ปี ยกและ
ความสามารถในการปล่อยซึมอากาศ ซ่ึงแสดงดงัรูปท่ี 1 
และรูปท่ี 2 ตามลาํดับ   จากการวิเคราะห์พบว่า เม่ือ
ส่วนผสมเบนโทไนต์ (B) อยู่ในระดับท่ีสูงและ
ส่วนผสมนํ้ า (C) อยูใ่นระดบัท่ีตํ่า จะทาํใหไ้ดค้่าความ
แข็งแรงอัดในสภาพเปียกมีค่าสูงข้ึน ในขณะท่ี เม่ือ
ส่วนผสมเบนโทไนต ์(B) อยูใ่นระดบัท่ีตํ่าและส่วนผสม
นํ้า (C) อยูใ่นระดบัท่ีสูงจะทาํใหค้่าความสามารถในการ
ปล่อยซึมอากาศมีค่าท่ีสูงข้ึน 
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รูปที่ 1 เส้นโครงร่างของค่าความแขง็แรงอดัใน 

สภาพเปียก 
 

 
รูปที่ 2 เส้นโครงร่างของค่าความสามารถในการปล่อย

ซึมอากาศ 
 

การหาอัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยให้
ผลตอบสนองของความแข็งแรงอดัในสภาพเปียกและ
ความสามารถในการปล่อยซึมอากาศมีค่าผลตอบสนอง
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดร่วมกนั โดยการใชเ้ทคนิคการซอ้นทบั
กนัของกราฟเส้นโครงร่างของผลตอบสนองแต่ละตวั
มาวางซ้อนทบักนั (overlay plot) โดยกาํหนดเง่ือนไข

ของค่าความแข็งแรงอัดในสภาพเปียกอยู่ในช่วง
ประมาณ 7–8 lb/n2 (คมสัน, 2548) และค่าความสามารถ
ในการปล่อยซึมอากาศอยูใ่นช่วงระหวา่ง 30-68 ซ่ึงเป็น
ค่ามาตรฐานของแบบหล่อทรายท่ีใช้สําหรับงานหล่อ
ของโรงงานกรณีศึกษา    จากการวิเคราะห์พบวา่ อตัรา
ส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุดอยู่ท่ีระดับของส่วนผสม A 
คือ X1 ร้อยละ 93.2 ส่วนผสม B คือ X2 ร้อยละ 5 และ
ส่วนผสม C คือ X3 ร้อยละ 1.8  ซ่ึงทาํให้ไดค้่าความ
แขง็แรงอดัในสภาพเปียก (GCS) ประมาณ 7.6 lb/in2 ค่า
และความสามารถในการปล่อยซึมอากาศประมาณ 31.3 
ซ่ึงแสดงดงัรูปท่ี 3 

A: A
99.9

B: B
9.95

C: C
9.95

0.05 0.05

90

Overlay Plot

GCS: 7

GCS: 8

permeability: 30

permeability: 60

22

22

22

GCS: 7.63148
permeability : 31.2923
X1 93.1753
X2 4.98172
X3 1.84297

 
รูปที่ 3 โครงร่างพ้ืนผวิผลตอบสนองทั้ง 2 ผลตอบ 

สนองมาวางซอ้นทบักนั 
 

อยา่งไรก็ตาม ในการดาํเนินกระบวนการผลิตหรือ
กระบวนการทดลองใดๆ อาจเกิดค่าความคลาดเคล่ือน
ของข้อมูล เ น่ืองจากการทดลองซํ้ า  และค่ าความ
คลาดเคล่ือนของขอ้มูลน้ีควรท่ีจะมีค่าน้อยท่ีสุด    การ
วิเคราะห์การแพร่กระจายความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล 
(propagation of error: POE) สามารถหาค่าส่วนผสมท่ี
เหมาะสมท่ีสุดท่ีทาํให้ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ผลตอบสนองมีค่านอ้ยท่ีสุด (Anderson and Whitcomb, 
2005; ชาญณรงค,์ 2553)   การวิเคราะห์การแพร่กระจาย
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ความคลาดเคล่ือนสามารถวเิคราะห์ไดจ้ากความผนัแปร
ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละส่วนผสมและค่า
ผลตอบสนองต่างๆ  โดยกําหนดค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐานของแต่ละส่วนผสม A, B และ C เป็น 1, 0.25, 
0.20  ตามลาํดบั (Anderson and Whitcomb, 2005)  
แสดงดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางที ่5 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละส่วนผสม 

component unit std. dev. low high 
A % 1.00 90.00 99.9 
B % 0.25 0.05 5.0 
C % 0.20 0.05 5.0 

    
การวเิคราะห์การแพร่กระจายความคลาดเคล่ือนให้

มีค่าความคลาดเคล่ือนตํ่าท่ีสุด โดยการกาํหนดใหค้่าการ
แพร่กระจายความคลาดเคล่ือนของความแขง็แรงอดัใน
สภาพเปียก และความสามารถในการปล่อยซึมอากาศมี
ค่านอ้ยท่ีสุด ซ่ึงแสดงดงัตารางท่ี 6    ผลจากการกาํหนด
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแต่ละส่วนผสมทําให้ได้ค่า
ความคลาดเคล่ือนของความแข็งแรงอดัในสภาพเปียก
อยูใ่นช่วง 1.05-1.06 และความสามารถในการปล่อยซึม
อากาศอยูใ่นช่วง 3.85-4.74 

ตารางที่ 6 การกาํหนดค่าเป้าหมายของการแพร่กระจาย
ความคลาดเคล่ือนทั้ง 2 ผลตอบสนอง 

 goal 
lower 
limit 

upper 
limit 

GCS max 7.00 8.00 
perm. range 30.00 68.00 

POE (GCS) minimize 1.05 1.06 
POE (Perm.) minimize 3.85 4.74 

 
จ า กก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร แพ ร่ ก ร ะ จ า ย ค ว า ม

คลาดเคล่ือน (Myers and Montgomery, 2002; 
Anderson and Whitcomb, 2005; StatEase, Inc., 2005) 
ผลของอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์การ
แพร่กระจายความคลาดเคล่ือนแสดงดงัรูปท่ี 4 การ
วิเคราะห์ พบว่าอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีทาํให้
ก า รแพ ร่ ก ระจ า ยคว ามคล าด เ ค ล่ื อนน้อ ย ท่ี สุ ด
ประกอบดว้ย ส่วนผสมของ A ร้อยละ 93.3 ส่วนผสม
ของ B ร้อยละ 5 และส่วนผสมของ C ร้อยละ 1.7 ซ่ึงทาํ
ให้ได้ค่ าของความแข็งแรงอัดในสภาพเปียกและ
ความสามารถในการปล่อยซึมอากาศท่ีทาํนายไดเ้ท่ากบั 
7.7 และ 30 ตามลาํดบั 

 

รูปที่ 4 ผลของโปรแกรมในการวิเคราะห์การแพร่กระจายความคลาดเคล่ือน
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อยา่งไรก็ตาม เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีไดจ้ากการทาํนาย มี
สมบัติของค่าความแข็งแรงอัดในสภาพเปียกและค่า
ความสามารถในการปล่อยซึมอากาศตรงตามการ
ทดลองจริงหรือไม่ จาํเป็นตอ้งตอ้งทาํการยืนยนัผลการ
ทดลอง พร้อมคาํนวณหาช่วงความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95 
เปอร์เซนต์ของผลตอบสนอง    จากการทดลองอตัรา
ส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีทาํให้ค่าการแพร่กระจาย
ความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด ประกอบไปดว้ยส่วนผสม 
ทรายท่ีผา่นการใชง้านแลว้คร้ังท่ี 1 เบนโทไนต ์และนํ้ า      
ร้อยละ 93.3, 5.0 และ 1.7 ตามลาํดบั โดยทาํการทดลอง
ซํ้ าเป็นจาํนวน 10 ซํ้ า    ผลจากการทดลองยนืยนัผลและ
ผลการคาํนวณหาช่วงความเช่ือมัน่แสดงดงัตารางท่ี 7 
 
ตารางที่ 7 ผลการยนืยนัผลการทดลองและหาช่วงความ

เช่ือมัน่ท่ี 95 % ของแต่ละผลตอบสนอง 
 

 
ผลตอบสนอง 

ช่วงความเช่ือมั่น 
ที ่95% 

 
ค่าเฉลีย่ 

 ค่าตํา่ ค่าสูง 
ความแขง็แรงอดัใน
สภาพเปียก (lb/n2) 

 
7.68 

 
7.92 

 
7.80 

ความสามารถใน
การปล่อยซึมอากาศ 

 
29.76 

 
31.44 

 
30.6 

 
เม่ือนาํอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุดและมีการ

แพร่กระจายความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดมาแปลงเป็นค่า
ของส่วนผสมเทียม (pseudo components) จะได้
ส่วนผสมของทรายท่ีผา่นการใชง้านแลว้คร้ังท่ี 1 เบนโท
ไนต ์และนํ้ า เท่ากบั 0.34, 0.50 และ 0.16 ตามลาํดบั    
เม่ือแทนค่าในสมการถดถอยของค่าความแขง็แรงอดัใน
สภาพเปียกและค่าความสามารถในการปล่อยซึมอากาศ
ของส่วนประกอบเทียมในสมการท่ี (1) และ (2) พบว่า
ค่าความแข็งแรงอัดในสภาพเปียกท่ีทํานายได้มีค่า
เท่ากบั 7.75 ปอนดต่์อตารางน้ิว และค่าความสามารถใน

การปล่อยซึมอากาศมีค่าเท่ากบั 30.2 ซ่ึงเม่ือนาํมาเทียบ
ในตารางท่ี 7  พบวา่ค่าท่ีทาํนายไดข้องค่าความแขง็แรง
อัดในสภาพเปียกอยู่ในช่วงความเ ช่ือมั่น  และค่า
ความสามารถในการปล่อยซึมอากาศท่ีทาํนายมีค่าอยู่
ในช่วงความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์

การว ิเคราะห์ล ักษณะสภาพผิวภายนอกของ
ช้ินงานหล่อ 

ในส่วนของการตรวจสอบสภาพผิวภายนอกของ
ช้ินงานหล่อท่ีได้จากการหล่อในแบบหล่อทรายท่ีมี
อตัราส่วนผสมของแบบหล่อทราย 2 ประเภทอตัรา
ส่วนผสมคือ  อัตราส่วนผสมแบบเดิมของโรงงาน
กรณีศึกษา และอัตราส่วนผสมของการแพร่กระจาย
ความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดของ 2 ผลตอบสนอง    การ
ตรวจสอบลกัษณะสภาพผิวภายนอกของช้ินงานหล่อ
สามารถกระทาํภายใต้กล้องจุลทรรศน์กาํลงัขยายตํ่า 
แ บ บ ก ล้ อ ง จุ ล ท ร ร ร ศ น์ ส เ ต อ ริ โ อ ซู ม  ( zoom 
steriomicroscope) รุ่น SZX 9 กาํลงัขยายท่ีเลนส์วตัถุ 10 
เท่า    จากการพิจารณาถึงสภาพผิวภายนอกของช้ินงาน
ท่ีได้จากอัตราส่วนผสมแบบหล่อทรายแบบเดิมของ
โรงงานกรณีศึกษา ซ่ึงแสดงดงัรูปท่ี 5 พบวา่สภาพผิว
ภายนอกของช้ินงานมีลกัษณะผิวท่ีไม่ราบเรียบและผิว
ของช้ินงานมีลกัษณะรอยนูนหรือเรียกวา่การเกิดสะเก็ด
แผล (scabbing) ซ่ึงมีสาเหตุมาจากแบบหล่อทรายมี
ความแข็งแรงตํ่าเม่ือถูกความร้อนของนํ้ าเหล็กท่ีเติมลง
ไปในแบบหล่อเป็นผลทาํใหผ้ิวทรายเกิดการขยายตวัทาํ
ให้นํ้ าเหล็กไหลซึมไปตามรอยนั้นๆ (บญัชา และคณะ, 
2544) จากการตรวจสอบสภาพผิวภายนอกเป็นการ
ยืนยนัให้เห็นว่าอตัราส่วนผสมแบบเดิมของโรงงาน
กรณีศึกษามีค่าความแข็งแรงของแบบหล่อทรายไม่ได้
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  เ ม่ือพิจารณาถึงสภาพผิว
ภายนอกของช้ินงานท่ีไดจ้ากอตัราส่วนผสมแบบหล่อ
ทรายของการแพร่กระจายความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด
ของ 2 ผลตอบสนอง ซ่ึงแสดงดงัรูปท่ี 6 พบวา่สภาพผิว
ภายนอกของช้ินงาน มีลกัษณะผวิท่ีราบเรียบกวา่ช้ินงาน
ท่ีได้จากอัตราส่วนผสมแบบหล่อทรายแบบเดิมของ
โรงงาน 
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รูปที่ 5  ลกัษณะผิวภายนอกช้ินงานหล่อของอตัรา 

ส่วนผสมของแบบหล่อทรายแบบเดิมของ
โรงงานกรณีศึกษา 

 

 
 
รูปที่  6  ลักษณะผิวภายนอกช้ินงานหล่อของอัตรา

ส่วนผสมของแบบหล่อทรายท่ีเหมาะสม โดยการ
วเิคราะห์การ แพร่กระจายความคลาดเคล่ือนนอ้ย
ท่ีสุด 

 
การว ิเคราะห์ เปรียบเท ียบค่าความแข ็งของ

ช้ินงานหล่อ 
ตารางท่ี 8 แสดงความแข็งของช้ินงานเหล็กหล่อท่ี

หล่อจากแบบหล่อทราย 2 ประเภทของส่วนผสม (ประเภท
ท่ี 1: อตัราส่วนผสมของแบบหล่อทรายแบบเดิมของ

โรงงานกรณีศึกษา และประเภทท่ี 2: อตัราส่วนผสมของ
แบบหล่อทรายท่ี เหมาะสม  โดยการวิ เคราะห์การ 
แพร่กระจายความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด)     
 
ตารางที ่8 ความแขง็ของช้ินงานเหลก็หล่อท่ีหล่อจากแบบ

หล่อทราย 2 ประเภทของส่วนผสม 
 

ประเภทที ่1 ประเภทที ่2 

16.57 18.53 

17.00 18.70 

17.57 17.57 

17.80 18.90 

16.63 18.30 
 

 
 
รูปที่ 7 การวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแขง็

ของช้ินงานเหลก็หล่อท่ีหล่อจากแบบหล่อทราย 2 
ประเภทของส่วนผสมโดยใช ้Microsoft® Excel 
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        การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแขง็ใน 2 
ประเภทของส่วนผสมสามารถกระทาํไดโ้ดยการทดสอบ
สมมติฐานแบบ t-test โดยมีสมมติฐานในการทดสอบคือ 

0or:

0or:

21211

21210







H

H  

โดยท่ี 1  แทนค่าเฉล่ียความแขง็ของช้ินงานเหลก็หล่อท่ี
หล่อจากแบบหล่อทรายแบบเดิมของโรงงานกรณีศึกษา 
และ 2  แทนค่าเฉล่ียความแข็งของช้ินงานเหล็กหล่อท่ี
หล่อจากแบบหล่อทรายท่ีมีอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสม 
โดยการวิเคราะห์การแพร่กระจายความคลาดเคล่ือนนอ้ย
ท่ีสุด  การวิเคราะห์สามารถแสดงดงัรูปท่ี 7 ซ่ึงเป็นผล
การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความแข็งของ
ช้ินงานเหล็กหล่อท่ีหล่อจากแบบหล่อทราย 2 ประเภท
ของส่วนผสมโดยใช ้Microsoft® Excel    ผลการวิเคราะห์
ช้ีให้เห็นว่า ความแข็งของช้ินงานเหล็กหล่อท่ีหล่อจาก
แบบหล่อทรายทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญั โดยทดสอบท่ีระดับนัยสําคญั 0.05    นั่นคือ 
ความแขง็โดยเฉล่ียของช้ินงานเหลก็หล่อท่ีหล่อจากแบบ
หล่อทรายท่ี มีอัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสม โดยการ
วเิคราะห์การแพร่กระจายความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดมีค่า
สูงกว่าความแข็งโดยเฉล่ียของช้ินงานเหล็กหล่อท่ีหล่อ
จากแบบหล่อทรายแบบเดิมของโรงงานกรณีศึกษา 
 

สรุปผลการวจัิย 
งานวิจยัน้ีเป็นการประยุกตใ์ชว้ิธีการออกแบบการ

ทดลองแบบส่วนผสมและการวิเคราะห์ผลทางสถิติมา
ประยุกต์ใช้ในการหาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมของ
แบบหล่อทราย แลว้ทาํให้สมบัติของแบบหล่อทราย
ตรงตามความต้องการท่ีกําหนด โดยท่ีทําให้สมบัติ
เชิงกลของเหล็กหล่อตรงต่อความตอ้งการของลูกค้า    
ส่วนผสมของแบบหล่อทรายท่ีทาํการทดลองคือ ทรายท่ี
ผา่นการใชง้านแลว้คร้ังท่ี 1 เบนโทไนต ์และนํ้ าโดยมี
เง่ือนไขขอ้จาํกดัอยูใ่นหน่วยเปอร์เซนตโ์ดยนํ้ าหนกัคือ 
90 99.9A  , 0.05 5B   และ 0.05 5C    
โดยท่ี A, B และ C คือ ทรายท่ีผา่นการใชง้านแลว้คร้ังท่ี 

1 เบนโทไนต ์และนํ้า ตามลาํดบั      ผลตอบสนองท่ีถูก
นํามาประเมินหาส่วนผสมท่ีเหมาะสมของแบบหล่อ
ทรายได้แก่  ความแข็งแรงอัดในสภาพเปียก  และ
ความสามารถในการปล่อยซึมอากาศ    นอกจากน้ี การ
วเิคราะห์ลกัษณะสภาพผวิภายนอกของช้ินงานหล่อและ 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความแข็งของช้ินงานหล่อ
ยงัถูกนาํมาพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ช้ินงานเหล็กหล่อท่ีหล่อจากแบบหล่อทรายท่ีมีอตัรา
ส่วนผสมท่ีเหมาะสม โดยการวิเคราะห์การแพร่กระจาย
ความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุดและช้ินงานเหล็กหล่อท่ี
หล่อจากแบบหล่อทรายแบบเดิมของโรงงานกรณีศึกษา     

ผลการวิเคราะห์พบว่า อตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดท่ีทาํให้การแพร่กระจายความคลาดเคล่ือนน้อย
ท่ีสุดประกอบดว้ย ส่วนผสมของทรายท่ีผา่นการใชง้าน
แลว้คร้ังท่ี 1 ร้อยละ 93.3 เบนโทไนตร้์อยละ 5 และนํ้า
ร้อยละ 1.7 ซ่ึงทาํใหไ้ดค้่าของความแขง็แรงอดัในสภาพ
เปียกและความสามารถในการปล่อยซึมอากาศท่ีทาํนาย
ไดเ้ท่ากบั 7.7 และ 30 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาถึงสภาพ
ผิวภายนอกของช้ินงานท่ีได้จากอัตราส่วนผสมแบบ
หล่อทรายของการแพร่กระจายความคลาดเคล่ือนน้อย
ท่ีสุดของ 2 ผลตอบสนอง พบวา่สภาพผิวภายนอกของ
ช้ินงาน มีลกัษณะผิวท่ีราบเรียบกว่าช้ินงานท่ีไดจ้าก
อัตราส่วนผสมแบบหล่อทรายแบบเดิมของโรงงาน   
นอกจากน้ี ความแข็งโดยเฉล่ียของช้ินงานเหล็กหล่อท่ี
หล่อจากแบบหล่อทรายท่ีมีอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสม 
โดยการวิเคราะห์การแพร่กระจายความคลาดเคล่ือน
น้อยท่ีสุดมีค่าสูงกว่าความแข็งโดยเฉล่ียของช้ินงาน
เหล็กหล่อท่ีหล่อจากแบบหล่อทรายแบบเดิมของ
โรงงานกรณีศึกษา    ผลการศึกษาน้ีสามารถใช้เป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูป้ระกอบการได ้
 

ข้อเสนอแนะ 
สําหรับแนวทางในการทาํงานวิจัยต่อไปคือหล่อ

ช้ินงานในแบบหล่อทรายท่ีมีอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด เพ่ือนาํมาพิจารณาตน้ทุนการผลิตระหวา่งการหล่อ
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เหลก็หล่อท่ีหล่อจากแบบหล่อทรายท่ีมีอตัราส่วนผสมท่ี
เหมาะสม โดยการวิ เคราะห์การแพร่กระจายความ
คลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุดและจากแบบหล่อทรายแบบเดิม
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