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บทคัดย่ อ

จากการศึ กษาขั้นตอนและกระบวนการผลิตสิ นค้าทูน่าสเปรดซาวน์ครี ม พบการปนเปื้ อนของโลหะใน
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย ลักษณะของโลหะที่พบมี 2 แบบ คือ เศษโลหะจากกระป๋ องและสนิ มเหล็ก การวิเคราะห์สาเหตุ
พบว่าเกิดจากใบมีดที่ใช้เปิ ดกระป๋ องขาดความคมและตัวกดใบมีดหลวม จากการทดลองเปลี่ยนใบมีดใหม่ เปลี่ยน
วัสดุภายในของตัวล็อคใบมีดเป็ นสแตนเลสและปรั บให้ตวั ล็อคใบมีดแน่ นขึ้น และมีการปรับปรุ งวิธีการใช้งาน
เครื่ องเปิ ดกระป๋ อง ผลการดําเนิ นการปรั บปรุ งพบว่า สามารถลดของเสี ยที่ เกิ ดจากการปนเปื้ อนเศษโลหะจาก
กระป๋ องได้เป็ น 0% และคาดว่าจะทําให้สามารถลดจํานวนพนักงานและค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสี ยได้รวมกัน
เฉลี่ย 153,000 บาท/ปี ส่วนปั ญหาการพบสนิมเหล็กในผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีสาเหตุจากกระบวนการตรวจสอบเนื้อปลา
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ทูน่าก่อนการคลุกผสม เมื่อปรับปรุ งการตรวจสอบเนื้อปลาทูน่าเป็ นแบบ 2 ขั้นตอน คือ ใช้แท่งแม่เหล็กกลิ้งบนเนื้ อ
ปลาทูน่าก่อนแล้วจึงนําเนื้อปลาทูน่ามาผ่านเครื่ องตรวจจับโลหะ สามารถขจัดปั ญหาการพบสนิ มเหล็กในผลิตภัณฑ์
สุดท้ายเป็ นศูนย์ (0%) และคาดว่าทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการต้องทําลายสิ นค้าคิดเป็ น 13,000 บาท/ปี ผลการ
ปรับปรุ งนี้สามารถเพิม่ ความเชื่อมัน่ ให้ลูกค้าและเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการผลิตให้ดียงิ่ ขึ้น
คําสําคัญ: : ทูน่าสเปรดซาวน์ครี ม, โลหะจากกระป๋ อง, สนิมเหล็ก, ใบมีด, การลดการสูญเสี ย
Abstract

The study of sour cream - tuna spread production indicated the problem of metal contamination in final
products after passing through the metal detector. Two types of metal were found: metal scrap from steel cans
and steel rust. The objective of the project was to decrease the metal contamination to zero waste (0%). The main
cause of metal scrap contamination came from the can opener which lacked of sharpness and had loosened blade
cover resulting in inefficient cutting in a single round. Lack of manual for can – opener led to inconsistent usage.
Changing blade and the material in the locking blade to stainless steel and adjusting the lever blade resulted in 0%
of the contaminated scrap metal from cans. Preparation of can opening instruction for standard usage could reduce
the required number of employees and costs for waste management totally around 153,000 Baht/year. The rust
problem found in the final product was mainly from inappropriate inspection before mixing the tuna mixture.
Tuna inspection was improved into 2 steps: using the magnetic bars rolled on tuna and passing through the metal
detector. The results showed that stainless steel was not found in the final product after the improvement (zero
waste) for the management. Cost reduction was equivalent to 13,000 Baht/year. The improvement helped increase
the customer reliability and enhanced the production efficiency.
Keywords: sour cream - tuna spread, metal scrap from steel cans, steel rust, can opener, loss reduction
บทนํา

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและโครงสร้างประชากรรวมทั้งวิถีการดําเนิ นชีวิตประจําวันส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่หันไปบริ โภคอาหารกึ่ งสําเร็ จรู ป อาหารพร้อมปรุ งและอาหารพร้อมรับประทาน ซึ่ งมี จาํ หน่ ายในร้าน
สะดวกซื้อต่าง ๆ มากขึ้น (National Food Institute, 2015) บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จําหน่ายผลิตภัณฑ์
ทูน่าสเปรดซาวน์ครี มซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคสู ง มียอดการสั่งซื้ อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง
ข้อมูลการผลิตจากฝ่ ายผลิตอาหารและเบเกอรี่ ในช่วง 4 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2558
พบว่าบริ ษทั ผลิตทูน่าสเปรดซาวน์ครี มโดยเฉลี่ย 168,156 กิโลกรัม/ปี
แต่ยงั มีปัญหาการปนเปื้ อนเศษโลหะใน
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ผลิตภัณฑ์ทูน่าสเปรดซาวน์เป็ นเศษโลหะเฉลี่ย 39 ชิ้นต่อปี บริ ษทั จึงมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อกําจัดเศษโลหะและทําให้
ผลิตภัณฑ์ปราศจากการปนเปื้ อน เช่น การตรวจสอบเนื้ อปลาทูน่าก่อนการคลุกผสมด้วยการใช้แท่งแม่เหล็กหลาย
ครั้ง การดําเนินการดังกล่าวต้องใช้ค่าใช้จ่ายกว่า 21 ล้านบาท/ปี ดังนั้นงานวิจยั นี้ ซ่ ึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในโครงการสหกิจ
ศึกษาจึงเลือกปั ญหาเศษโลหะในผลิตภัณฑ์มาดําเนินการวิเคราะห์ ทดลองและวิจยั เพื่อหาวิธีการปรับปรุ งแก้ไข เพื่อ
ลดการสูญเสี ยที่เกิดขึ้น รวมทั้งกําหนดมาตรฐานวิธีการทํางานต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการโดยยังคงลดการปนเปื้ อนดังกล่าวให้เป็ น 0 ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
1. วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่
1.1 ปลาทูน่ากระป๋ องขนาด 603×408 และขนาด 307×113 เนื่ องจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตปลาทูน่ากระป๋ องจัดส่ ง
ปลาทูน่าขนาดกระป๋ องใหญ่สาํ หรับส่ งให้โรงงานอุตสาหกรรม แต่ยงั มีการนําทูน่ากระป๋ องเล็กมาใช้เนื่ องจากพบ
ปั ญหาการปนเปื้ อนเศษโลหะในทูน่ากระป๋ องใหญ่
1.2 เครื่ องเปิ ดกระป๋ องรหัส 4GOL3002 ใช้กบั ปลาทูน่ากระป๋ องใหญ่เท่านั้น สําหรับกระป๋ องเล็กจะใช้มือ
ดึงเพื่อเปิ ดกระป๋ องโดยเป็ นกระป๋ องแบบ easy open
1.3 เครื่ องตรวจจับโลหะ รหัส 4GMD3031
1.4 แท่งแม่เหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร
1.5 แป้ งข้าวโพดดัดแปร Ultra-tex 4
2. วิธีการทดลอง
การวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหา
ขั้นตอนการผลิตทูน่าสเปรดซาวน์ครี มเริ่ มจากการนําปลาทูน่าจากกระป๋ องขนาด 603×408 (ผลิตจากปลาทู
น่าพันธุ์ครี บเหลืองเป็ นหลัก) หรื อขนาด 307×113 (ผลิตจากปลาทูน่าพันธุ์ทอ้ งแถบเป็ นหลัก) ที่ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบโลหะแล้วนํามาบี้ให้ได้เนื้ อปลาทูน่าขนาด 1-3 เซนติเมตร ใส่ ในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดแล้วจัดเก็บใน
ห้องแช่เย็นที่อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 3-5 ชัว่ โมง โดยส่วนผสมทั้งหมดจะต้องมีอุณหภูมิใจกลาง ≤ 10
องศาเซลเซี ยส (Thai Union Group Public Company Limited, 2014) ใส่ ในเครื่ องตีผสมแล้วเติมแป้ งดัดแปรลงไป
จากการศึกษาการผลิตโดยใช้หลักการ 5 G (Kobata, 1999) พบว่าปั ญหาเศษโลหะเกิดขึ้นในขั้นตอนการเตรี ยมเนื้ อ
ปลาทูน่าและขั้นตอนการนําสิ นค้าผ่านเข้าเครื่ องตรวจจับโลหะ ของเสี ยที่พบส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นเศษโลหะสี ดาํ
ขนาดตั้งแต่ 0.2-0.5 เซนติเมตร เมื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดปั ญหาด้วยแผนภาพก้างปลา (Ishikawa, 1990) ซึ่ งนิ ยมใช้
ในการวิเคราะห์ หาสาเหตุของปั ญ หาดังเช่ น การค้นหาสาเหตุก ารเกิ ดซาลาเปาหน้า เป็ นรู ของ Kowong (2015)
สามารถแบ่งสาเหตุหลักเป็ น 2 ด้าน คือ ปั ญหาเศษโลหะจากกระป๋ อง (รู ปที่ 1) และปั ญหาสนิ มเหล็กในผลิตภัณฑ์
(รู ปที่ 2)
- 43 -

The Journal of Applied Science
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Vol. 17 No. 1: 41-50 [2018]
doi: 10.14416/j.appsci.2018.03.001

พนักงานใหม่ ไม่ ชํานาญ
- ขาดการอบรมพนักงาน

MAN

MATERIAL
เนื้อโลหะที่ทํากระป๋ องบาง
- โรงงานผลิตเปลี่ยนวัตถุดิบที่
ใช้ทาํ กระป๋ อง
- ลดต้นทุนการผลิตกระป๋ อง

เร่ งรีบ ไม่ ระมัดระวัง
- มีเวลาจํากัด
- จํานวนกระป๋ องมาก
- ขาดความรอบคอบ
- เกิดความเมื่อยล้า

ประกอบเครื่องเปิ ดกระป๋ องผิดวิธี
- ช่างประกอบตามความเคยชิน
- ช่างคนใหม่ขาดความชํานาญ

ตัวล็อคใบมีดหลวมเสื่อมคุณภาพ
- ใช้งานเกินอายุงานที่กาํ หนด
- ขาดการตรวจสอบสภาพเครื่ อง
หลังการใช้งาน

กําลังการกดใบมีดไม่ เพียงพอ

ขาดคู่มือบอกวิธีการใช้ งานเครื่อง
- เครื่ องเก่าใช้งานมานาน
- ขาดการดูแลเอาใจใส่

METHOD

MACHINE

ปัญหาการพบ
เศษโลหะจาก
กระป๋ องใน
ผลิตภัณฑ์
ทูน่าสเปรด
ซาวน์ ครีม

ใบมีดขาดความคม
- ใช้งานเกินอายุงานที่กาํ หนด
- ขาดใบมีดสํารองเพื่อเปลี่ยน
- ขาดการบํารุ งรักษาหลังการใช้

รู ปที่ 1. สาเหตุของปั ญหาการพบเศษโลหะจากกระป๋ อง
MAN

MATERIAL

พนักงานไม่ ปฏิบัตติ ามขั้นตอนที่กําหนด

สนิมเหล็กปนมากับเนื้อปลาจากโรงงานผลิต
- ปลาทูน่าขนาดเล็กมีสนิมเหล็กปน
มา ไม่สามารถขูดออกหมด
- สนิมเหล็กไม่สามารถตรวจจับได้
ด้วยเครื่ อง X-Ray ของโรงงานผลิต

พนักงานเร่ งรีบ ตรวจสอบไม่ ทั่วถึง
-จํานวนกระป๋ องที่ตอ้ งตรวจสอบมาก
- มีเวลาจํากัด

กระบวนการตรวจสอบเนื้อปลาทูน่าด้ วย
แท่ งแม่ เหล็กก่อนคลุกผสมไม่ เหมาะสม
ด้ านในเครื่องคลุกผสมขึน้ สนิม

- เนื้ อปลาทูน่าที่นาํ มากลิ้งด้วยแท่ง

แม่เหล็กหนาเกินกว่าแท่งแม่เหล็กจะ
ตรวจจับได้
- ตรวจด้วยแท่งแม่เหล็กอย่างเดียว
ไม่เพียงพอ

-ความชื้น

- ขาดการบํารุ งรักษาหลังการ

ใช้งาน

MACHINE

METHOD

รูปที่ 2. สาเหตุของปั ญหาการพบสนิ มเหล็ก
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- ขาดการอบรมพนักงาน
- ความเมื่อยล้า

ปัญหาการ
ปนเปื้ อนสนิม
ในผลิตภัณฑ์
ทูน่าสเปรด
ซาวน์ ครีม
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ปัญหาการปนเปื้ อนเศษโลหะจากกระป๋ อง
สาเหตุดา้ นเครื่ องจักร (machine) พบว่าใบมีดขาดความคมอาจเป็ นเพราะมีจาํ นวนกระป๋ องที่ ตอ้ งเปิ ด
จํานวนมากและต้องใช้เวลาในการเปิ ดติดต่อกันเป็ นเวลานานหรื อใช้งานเกิ นกําหนด และยังมีสาเหตุจากตัวล็อค
ใบมีดหลวมซึ่ งอาจเกิ ดจากการใช้งานมาเป็ นเวลายาวนาน ทําให้เกลียวที่ ล็อคใบมีดหลวม หรื ออาจเกิ ดจากการ
ปรับตั้งเครื่ อง ในส่วนของสาเหตุดา้ นวิธีการ (method) อาจเกิดจากพนักงานแต่ละคนเปิ ดกระป๋ องด้วยวิธีที่แตกต่าง
กันตามความถนัด บางวิธีอาจไม่เหมาะสมและเป็ นสาเหตุให้เกิดเศษโลหะปนเปื้ อน
ปัญหาการปนเปื้ อนสนิมเหล็ก
สาเหตุด้านวิธีการ พบว่าปั ญหาสนิ มเหล็กในกรณี การใช้ปลาทูน่ากระป๋ องขนาด 307×113 แต่ไม่พบ
ปั ญหานี้ ถา้ ใช้ปลาทู น่ากระป๋ องขนาดใหญ่ ทั้ง นี้ อาจเกิ ด จากการตรวจสอบสนิ ม เหล็ก ด้วยแท่ งแม่ เหล็ก ยังไม่
สมบูรณ์เพียงพอ รวมทั้งขาดการตวงวัดปริ มาณเนื้ อปลาทูน่าที่นาํ มากลิ้งด้วยแท่งแม่เหล็กในแต่ละครั้งให้แน่นอน
เนื่ องจากหากปริ มาณเนื้ อปลาแตกต่างกันในแต่ละถาดอาจส่ งผลต่อความสามารถในการตรวจจับโลหะของแท่ง
แม่เหล็ก การปรับปรุ งแก้ไขเพื่อลดของเสี ยสามารถนําหลักการที่เรี ยกว่าวงล้อ PDCA มาช่วยในการดําเนิ นการให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและเพิ่มความมัน่ ใจได้ (Hosotani, 2009; Ishikawa, 1985) วงล้อดังกล่าวประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนงาน (plan) ขั้นตอนที่ 2 การลงมือปฏิบตั ิตามแผนงาน (do) ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบผล
การปฏิบตั ิการนั้น (check) และขั้นตอนที่ 4 การแก้ไขข้อบกพร่ อง (act)
แนวทางการแก้ ปัญหา
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการแก้ไขปั ญหาการปนเปื้ อนจากเศษโลหะโดยใช้หลักการ 5W1H ในเรื่ องใบมีดขาดความ
คม โดยการใช้ใบมีดใหม่ การปรับปรุ งตัวล็อค แล้วจึงตรวจสอบผลการทํางานดังนี้ ตรวจนับจํานวนเศษโลหะจาก
กระป๋ องที่ พบจากการใช้ใบมีดเก่าเปรี ยบเทียบกับผลที่ ได้หลังการใช้ใบมีดใหม่ ตรวจสอบจํานวนเศษโลหะจาก
กระป๋ องจากการตัดไม่ตรงรอยเดิม เปรี ยบเที ยบจํานวนโลหะกระป๋ องที่พบก่อนและหลังการเปลี่ยนบูทภายในตัว
ล็อคและปรั บตัวล็อคให้แน่ นมากขึ้ น รวมทั้งมี การปรั บปรุ งคู่มือโดยมีการระบุ วิธีการใช้เครื่ องเปิ ดกระป๋ องให้
ละเอียดยิง่ ขึ้นและมีการอบรมพนักงานเรื่ องวิธีการทํางาน
สําหรับการแก้ไขปั ญหาการปนเปื้ อนสนิ มเหล็ก ได้มีการเปรี ยบเที ยบจํานวนโลหะที่ พบในผลิตภัณฑ์ที่
ผ่านการตรวจสอบเนื้อปลาทูน่าด้วยแท่งแม่เหล็กแบบเดิมกับวิธีการตรวจสอบแบบที่ปรับปรุ งใหม่ โดยวิธีใหม่ คือ
เพิ่มการกลับเนื้ อปลาทูน่าที่อยูด่ า้ นล่างของถาดขึ้นมาด้านบน แล้วกลิ้งด้วยแท่งแม่เหล็กอีกครั้ง การทดลองกับเนื้ อ
ปลาทูน่า 500 กรัม ทั้งหมด 5 ซํ้า ศึ กษาปริ มาณเนื้ อปลาที่ เหมาะสมในการกลิ้งด้วยแท่ งแม่เหล็กและศึ กษาการ
ตรวจสอบสนิ มเหล็กแบบ 2 ขั้นตอน คือเนื้ อปลาที่ กลิ้งด้วยแท่งแม่เหล็กอย่างเดี ยว ใช้ปริ มาณเนื้ อปลา 500 กรัม
เปรี ยบเทียบกับเนื้อปลาที่กลิ้งแท่งด้วยแม่เหล็กแล้วนําไปผ่านเครื่ องตรวจจับโลหะก่อนการคลุกผสม บันทึกจํานวน
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สนิมเหล็กที่ตรวจจับได้ในแต่ละขั้นตอน ปริ มาณเนื้อปลาทูน่าแต่ละถาดเท่ากับ 500 กรัม ทดลองทั้งหมด 5 ซํ้า แต่ละ
ซํ้าจะใช้เนื้อปลาทูน่าในการทดสอบ 120 กระป๋ อง
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ด้ านการปนเปื้ อนเศษโลหะจากกระป๋ อง
1. การปรับปรุงใบมีดขาดความคมและตัวล็อคใบมีดหลวม
จากการทดลองใช้ใบมีดเก่า (ที่ใช้ประจํา) ในการเปิ ดกระป๋ องปลาทูน่าขนาด 603×408 พบว่ามีค่าเฉลี่ยการ
ปนเปื้ อนเศษโลหะจากกระป๋ อง 0.15±0.06 (%) การใช้ใบมีดใหม่ที่ยงั ไม่ได้ผา่ นการใช้งานมาก่อนและเปลี่ยนตัวบูท
ด้านในตัวล็อคเป็ นสแตนเลสและปรับตัวล็อคที่ปรับให้แน่นขึ้นไม่มีช่องว่างระหว่างตัวล็อคใบมีดกับตัวกดใบมีดดัง
ตารางที่ 1 มีผลทําให้ไม่พบของเสี ยที่เกิดจากเศษโลหะปนเปื้ อนในผลิตภัณฑ์ (0 %) พนักงานสามารถควบคุมระดับ
ของใบมีดให้อยูใ่ นระดับเดิ มได้เนื่ องจากตัวล็อคใบมีดแน่นขึ้น ทําให้ใบมีดไม่ขยับขึ้นหรื อลงได้อีก ซึ่ งของเสี ยที่
เกิดขึ้นลดลงไปได้ 100 % จากการเปลี่ยนใบมีดและตัวล็อคใหม่ ดังนั้นสมมติฐานนี้ จึงเป็ นสาเหตุหลักของปั ญหา
การปนเปื้ อนเศษโลหะจากกระป๋ อง และทําให้บริ ษทั สามารถลดจํานวนพนักงานในจุดกลิง้ แท่งแม่เหล็กเหลือเพียง 4
คนเท่านั้นในการเตรี ยมเนื้อปลาทูน่า จากเดิมที่ตอ้ งใช้พนักงานถึง 9 คน ทําให้บริ ษทั สามารถลดค่าใช้จ่ายการจ้างงาน
ในส่ วนนี้ ลงไปได้ปีละประมาณ 140,000 บาท ลดของเสี ยที่เกิดจากการปนเปื้ อนเศษโลหะจากกระป๋ องเฉลี่ยปี ละ
13,000 บาท รวมแล้วบริ ษทั จะสามารถลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆได้เฉลี่ยปี ละ 153,000 บาท โดยผลิตภัณฑ์น้ ี ปราศจากการ
ปนเปื้ อนของโลหะและสามารถทําให้ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ ได้
ตารางที่ 1. เปรี ยบเทียบปริ มาณของเสี ยที่พบเมื่อใช้ใบมีดเก่าและใบมีดใหม่
ลักษณะใบมีดและตัวล็อคใบมีด
ใบมีดเก่าและตัวล็อคที่หลวม

ใบมีดใหม่และตัวล็อคที่ปรับให้แน่น

เปอร์ เซ็นต์ ของเสีย (%) ใน 3 ซํ้า
0.091
0.212
0.160
0
0
0
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2. การปรับปรุงคู่มอื การใช้ งานเครื่องเปิ ดกระป๋ อง
การศึกษาการเปิ ดกระป๋ องทูน่าขนาด 603×408 จากพนักงาน 3 คนหลังจากการเปลี่ยนใบมีดของเครื่ องเปิ ด
กระป๋ องและปรับตัวล็อคใบมีดแล้วพบว่าไม่มีเศษโลหะจากกระป๋ องเกิดขึ้นอีก แม้วธิ ีการที่เปิ ดจะแตกต่างกันก็ไม่มี
ผลกับ การเกิ ด เศษโลหะจากกระป๋ อง ดัง นั้น วิธี ก ารเปิ ดจึ ง ไม่ ใ ช่ ส าเหตุ ห ลัก ของการปนเปื้ อน แต่ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการทํางานให้ดียงิ่ ขึ้น คณะวิจยั จึงปรับปรุ งคู่มือการใช้งาน (work instruction) เครื่ องเปิ ดกระป๋ อง รหัส
4GOL3002 ให้เหมาะสมดังรู ปที่ 3
ด้ านการปนเปื้ อนสนิมเหล็ก
1. การแก้ ไขปัญหาการพบสนิมเหล็กจากการทํางานของพนักงาน
จากการศึกษาพบว่าการตรวจสอบโลหะด้วยแท่งแม่เหล็กของพนักงานโดยวิธีการเดิมคือ ใช้แท่งแม่เหล็ก
กลิ้งเนื้อปลาทูน่าเข้าตัว 1 รอบ และออกจากตัว 1 รอบ พบสนิ มเหล็กโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.10±0.07 % แต่วิธีการที่ปรับ
ใหม่คือเพิ่มขั้นตอนการกลับเนื้ อปลาด้านล่างขึ้นมาด้านบนแล้วเกลี่ยเนื้ อปลาให้ทว่ั ทั้งถาด จากนั้นใช้แท่งแม่เหล็ก
กลิง้ ซํ้าอีก ทําให้สามารถตรวจจับสนิมเหล็กได้มากขึ้นคือมีเปอร์ เซ็นต์สนิ มเหล็กเฉลี่ยเท่ากับ 0.13±0.08 % แต่ยงั คง
พบสนิมเหล็กในระหว่างการนําสิ นค้าผ่านเข้าเครื่ องตรวจจับโลหะ จึงคาดว่าปริ มาณเนื้อปลาทูน่าที่แตกต่างกันในแต่
ละถาดทําให้ยงั คงพบการปนเปื้ อนสนิ มเหล็ก ต่ อมาจึ งศึ กษาปริ มาณเนื้ อปลาทู น่าที่ เ หมาะสมในการกลิ้งแท่ ง
แม่เหล็กโดยใช้วิธีการเติมสนิ มเหล็กขนาด 0.2 เซนติเมตร รู ปร่ างคล้ายสามเหลี่ยมสี ดาํ ลงไปเนื้ อปลาที่มีปริ มาณ
ต่างๆ ได้แก่ 100 200 300 400 และ 500 กรัม จากการทดลองพบว่าที่ปริ มาณเนื้อปลาทูน่า 300 กรัม เป็ นปริ มาณที่
เหมาะสมเนื่องจากสามารถตรวจจับสนิมเหล็กได้หมด อย่างไรก็ตามยังพบปั ญหาการปนเปื้ อนสนิมเหล็กในระหว่าง
การนําสิ นค้าผ่านเข้าเครื่ องตรวจจับโลหะ ดังนั้นการตรวจสอบสนิมเหล็กโดยใช้คนเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ซึ่ ง
ตรงกับหลักการตรวจสอบ 3-Mu’s (Chockchaloemwong, 2014) Muri คือการฝื นทําขั้นตอนการตรวจเนื้ อปลาทูน่า
ด้วยวิธีใหม่ที่ทาํ ให้พนักงานทํางานมากขึ้น อาจก่อให้เกิดความอ่อนล้ามากขึ้นส่งผลให้พนักงานทํางานด้อยลงได้ใน
ระยะยาวและตรงกับ Mura เรื่ องงานมีความไม่สมํ่าเสมอเนื่องจากปริ มาณงานที่ตอ้ งตรวจสอบมีมากขึ้น
2. การทดลองแก้ ไขปัญหาการพบสนิมเหล็กโดยการทํางานของเครื่องตรวจจับโลหะ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องตรวจจับโลหะโดยเปิ ดกระป๋ องปลาทูน่าขนาด 307×113 บี้เนื้ อปลาทูน่า
ให้มีขนาด 1-2.5 เซนติเมตร ใส่ถาดพลาสติกที่สะอาดขนาด 25×30 ตารางเซนติเมตร ถาดละ 500 กรัม เติมเศษสนิ ม
เหล็กขนาด 0.1-0.35 เซนติเมตร ลงไปในเนื้ อปลาทูน่าแล้วนําผ่านเข้าเครื่ องตรวจจับโลหะรหัส 4GMD3031 มีเศษ
สนิมเหล็กขนาด 0.1 เซนติเมตร ที่เครื่ องไม่สามารถตรวจจับได้ ดังนั้นการแก้ไขปั ญหาการปนเปื้ อนสนิ มเหล็กโดย
ใช้เครื่ องตรวจจับโลหะเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ
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รู ปที่ 3. วิธีการใช้งานเครื่ องเปิ ดกระป๋ อง รหัส 4GOL3002
3. ผลการทดลองแก้ ไขปัญหาการพบสนิมเหล็กโดยใช้ กระบวนการตรวจสอบแบบ 2 ขั้นตอน
ทดลองโดยเปิ ดกระป๋ องปลาทูน่าขนาด 307×113 จํานวน 120 กระป๋ อง ทดลองทั้งหมด 5 ซํ้า แล้ว
ตรวจสอบด้วยแท่งแม่เหล็กก่อนในขั้นตอนแรกแล้วนําเนื้อปลาทูน่านั้นมาผ่านเครื่ องตรวจจับโลหะอีกขั้นตอนหนึ่ ง
พบว่า เครื่ องตรวจจับโลหะจะสามารถตรวจสอบสนิ มเหล็กที่อยูด่ า้ นล่างหรื อฝังลงไปในเนื้ อปลาได้ดี ทําให้เมื่อนํา
เนื้อปลาทูน่าไปคลุกผสมเป็ นผลิตภัณฑ์ทูน่าสเปรดซาวน์ครี มแล้วนําผ่านเครื่ องตรวจจับโลหะในขั้นตอนสุ ดท้ายไม่
มีการพบของเสี ยจากการปนเปื้ อนสนิมเลย (0% ของเสี ย) ดังตารางที่ 2 จึงสรุ ปว่าวิธีการตรวจสอบสนิ มเหล็กแบบ 2
ขั้นตอนนี้เป็ นวิธีการตรวจสอบเนื้อปลาทูน่าก่อนการคลุกผสมที่เหมาะสม ดังนั้นการใช้ท้ งั คนและเครื่ องจักรร่ วมกัน
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จะให้ประสิ ทธิภาพดีที่สุดและลดการสูญเสี ยให้เป็ นศูนย์ได้ ผูด้ าํ เนินงานจึงได้เพิ่มการศึกษาปริ มาณเนื้อปลาเพื่อให้มี
ความเป็ นไปได้จริ งในการใช้งานโดยทดลองเพิ่มเติมโดยใช้เนื้ อปลาปริ มาณ 2,000 กรัม พบว่าเศษสนิ มเหล็กขนาด
0.1 เซนติเมตร เท่านั้นที่เครื่ องตรวจจับโลหะตรวจจับไม่ได้ เนื่ องจากมีขนาดเล็กมาก แต่เศษสนิ มเหล็กขนาดเล็กนี้
สามารถตรวจจับได้ดว้ ยการกลิ้งแท่งแม่เหล็กในขั้นตอนแรก ดังนั้นวิธีการนําเนื้ อปลาทูน่าปริ มาณ 2,000 กรัม
ตรวจสอบสนิมเหล็กแบบ 2 ขั้นตอน ช่วยให้เกิดประสิ ทธิภาพการตรวจสอบดียงิ่ ขึ้น
สรุปผลการทดลอง
1. ปัญหาการปนเปื้ อนเศษโลหะจากกระป๋ อง
การทดลองเปลี่ยนใบมีดใหม่และเปลี่ยนวัสดุภายในของตัวล็อคใบมีดเป็ นสแตนเลส ปรับให้ตวั ล็อคใบมีด
แน่นขึ้นส่ งผลให้ของเสี ยที่ เกิดจากการปนเปื้ อนเศษโลหะจากกระป๋ องเหลือ 0% การปรับปรุ งวิธีการใช้งานเครื่ อง
เปิ ดกระป๋ องแก่พนักงานเพื่อความถูกต้องในการใช้และป้ องกันปั ญหาที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคต ทําให้สามารถลด
จํานวนพนักงานลงไปเหลือเพียง 4 คนเท่านั้น และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทําลายสิ นค้าได้รวมกันเฉลี่ย
153,000 บาท/ปี
2. ปัญหาการพบสนิมเหล็กในผลิตภัณฑ์ สุดท้ าย
การใช้คนหรื อเครื่ องจักรเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดของเสี ยจากการปนเปื้ อนสนิ มเหล็กในผลิตภัณฑ์
สุ ดท้ายได้ วิธีที่เหมาะสมที่ สุ ดคือใช้การทํางานร่ วมกันของทั้งคนและเครื่ องจักรโดยปรับปรุ งกระบวนตรวจสอบ
เนื้ อปลาทูน่าเป็ นแบบ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกใช้แท่งแม่เหล็กกลิ้งลงบนเนื้ อปลาเพื่อตรวจสอบในขั้นแรกแล้วแบ่ง
เนื้ อปลาใส่ ถุง ขั้นตอนที่สองคือนําเนื้ อปลาที่กลิ้งด้วยแท่งแม่เหล็กแล้วแบ่งใส่ ถุงแล้วมาผ่านเครื่ องตรวจจับโลหะ
เลย พบว่าในผลิตภัณฑ์สุดท้ายนั้นไม่พบสนิ มเหล็กในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ทําให้มีของเสี ยที่ตอ้ งนําไปทําลายเป็ น 0%
คิดเป็ นสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการทําลายสิ นค้าได้เฉลี่ย 13,000 บาท/ปี
ตารางที่ 2. การตรวจสอบเนื้อปลาทูน่าแบบ 2 ขั้นตอนที่ปริ มาณปลา 500 กรัม
การตรวจจับสนิม (ชิน้ )
การตรวจสนิม
จํานวนปลาทูน่า
ใช้ แท่ งแม่ เหล็กกลิง้ ผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ เหล็กในผลิตภัณฑ์
(กระป๋ อง)
สุ ดท้ าย
โดยพนักงาน
120
0
0
0
120
0
0
0
120
1
0
0
120
6
3
0
120
2
0
0
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เปอร์ เซ็นต์ สนิม
เหล็กทีพ่ บใน
ผลิตภัณฑ์ สุดท้ าย
0
0
0
0
0
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