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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม
ในการแยกโลหะอั ล ลอยในกากของเสี ย แบบเปี ย กจาก
กระบวนการเจียรเลนส์แว่นตาพลาสติกโดยกระบวนการให้
ความร้อนเพื่อการน�ำกลับมาใช้ใหม่
การศึกษาท�ำการทดลองโดยน�ำตัวอย่างกากของเสีย
แบบเปียกจากกระบวนการเจียรเลนส์ปริมาณ 10 กิโลกรัม
มาต้ ม โดยควบคุ ม การต้ ม ที่ช ่ ว งอุ ณ หภู มิ 60-75 องศา
เซลเซียส ใช้เวลาในการต้ม 5-15 นาที จากนั้นทิ้งให้นำ�้ เสีย
ที่มีโลหะอัลลอยละลายอยู่เย็นตัวลง แล้วจึงท�ำการแยกกาก
เจียรเลนส์พลาสติกที่ลอยอยู่ด้านบนออก และกรองโลหะ
อัลลอยที่ตกตะกอนที่ก้นภาชนะออกเพื่อน�ำไปชั่งหาน�้ำหนัก
ของโลหะอัลลอยที่แยกออกมาได้ แล้ววิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่า การต้มที่อุณหภูมิ 75 องศา
เซลเซียส และเวลาในการต้ม 15 นาที มีปริมาณโลหะอัลลอย
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ทีแ่ ยกออกได้มากทีส่ ดุ โดยเฉลีย่ 37.525 กรัมต่อกากของเสีย
10 กิโลกรัม สภาวะที่เหมาะสมในการแยกโลหะอัลลอยใน
กากของเสียจากกระบวนการเจียรเลนส์คอื การต้มทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
75 องศาเซลเซียสและระยะเวลาในการต้ม 5 นาที มีปริมาณ
โลหะอัลลอยที่แยกออกได้เฉลี่ย 33.833 กรัมต่อกากของ
เสีย 10 กิโลกรัม
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นแนวทางในการน�ำโลหะ
อัลลอยจากกระบวนการเจียรเลนส์กลับมาใช้ซ�้ำเพื่อแยก
โลหะอั ล ลอยออกจากกากของเสี ย ได้ และสามารถลด
การเบิ ก ใช้ โ ลหะอั ล ลอยใหม่ ไ ด้ ป ระมาณเดื อ นละ 39.6
กิโลกรัม
ค�ำส�ำคัญ : การแยกโลหะอัลลอย/กากของเสีย
พลาสติก/การเจียรเลนส์แว่นตาพลาสติก/กระบวนการให้
ความร้อน
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Abstract

This study was carried out to fif ind out the
proper conditions of segregating metal alloy from
plastic lens curve grinding waste for reuse, by
using thermal method.
The study design enabled to segregate
metal alloy from 10 kilograms of plastic lens curve
grinding waste by varying temperature of boiling,
60-75 ๐C and time of boiling, 5-15 minutes. After
cooling down to room temperature, metal alloy can
be segregated from plastic waste. The segregated
metal alloy was weighed and calculated for average.
Result of the experiment shows difference
yield of metal alloy weight from boiling by different
boiling temperature and time. At 75 ๐C, 15
minutes, average high yield was 37.53 grams per
10 kilograms of plastic waste. The proper condition
of segregation metal alloy from plastic lens curve
grinding waste were selected from boiling at 75 ๐C,
5 minutes with average of segregated metal alloy
was 33.83 grams per 10 kilograms of plastic waste.
This study results suggested the practical
guide for metal alloy segregation and reduction
of new use of metal alloy at 39.60 kilograms per
month.
Keywords : Metal alloy segregation/Plastic
waste/Plastic lens curve grinding/Thermal method

1. บทน�ำ

ในการผลิ ต เลนส์ แ ว่ น ตาชนิ ด สั่ ง ฝนพิ เ ศษ และ
เลนส์แว่นตาเพื่อเข้ากรอบนั้น โรงงานผลิตเลนส์แว่นตาใน
ประเทศไทยจะได้รับค�ำสั่งซื้อ (prescription) จากลูกค้า
ทัว่ โลก จากนัน้ จะคัดเลือกเลนส์พลาสติกกึง่ ส�ำเร็จรูป (semifif inished plastic lens) ทีม่ คี ่าความโค้งด้านนูนทีเ่ หมาะสม
ซึ่งผลิตเตรียมไว้ก่อนหน้านี้มาท�ำการเจียรด้านเว้าให้ได้ค่า
ความโค้งและก�ำลังขยายตรงกับค�ำสั่งซื้อ
กระบวนการที่มีการใช้งานโลหะอัลลอยในกระบวน
การผลิตเลนส์แว่นตาพลาสติก ได้แก่ กระบวนการจับยึด
เลนส์ (alloy blocking) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยึดเลนส์
พลาสติกกึง่ ส�ำเร็จรูปให้ตดิ กับตัวจับยึด (holder) ของเครือ่ ง
เจียร โดยใช้โลหะอัลลอยเป็นตัวประสาน โลหะอัลลอย

แท่งจะถูกน�ำมาใส่ในหม้อต้มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจับ
ยึดเลนส์ โลหะอัลลอยที่ได้รับความร้อนตามที่มีการตั้งค่า
ไว้จะหลอมละลายกลายเป็นของเหลว ซึ่งถือเป็นสถานะที่
พร้อมส�ำหรับการใช้งาน เมื่อต้องการจะยึดเลนส์พลาสติก
กึง่ ส�ำเร็จรูปติดกับตัวจับยึด ผู้ปฏิบตั งิ านจะน�ำตัวจับยึดและ
เลนส์พลาสติกกึ่งส�ำเร็จรูปวางในช่องรับของเครื่อง Alloy
Blocking จากนั้นใช้อุปกรณ์ของเครื่องยึดเลนส์ให้แน่น
แล้วเปิดวาล์วให้โลหะอัลลอยเหลวไหลเข้าสู่ช่องว่างดังกล่าว
โลหะอัลลอยจะไหลเข้าสู่ช่องว่างระหว่างเลนส์และตัวยึดจับ
ท�ำให้วสั ดุทงั้ สองชนิดดังกล่าวยึดติดกัน หลังจากทีย่ ดึ เลนส์
พลาสติกกึ่งส�ำเร็จรูปติดกับตัวยึดจับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เลนส์ดังกล่าวจะถูกน�ำเข้าสู่เครื่องเจียร (curve grinding
machine) เพือ่ เจียรด้านเว้าของเลนส์ออกให้ได้คา่ ความโค้ง
ความหนา และค่าสายตาตามต้องการ
ในระหว่างกระบวนการเจียรในเครื่องโลหะอัลลอย
อาจมีการหลุดกระเด็นออกมาเนื่องจากแรงเฉือนและการ
สัน่ สะเทือน นอกจากนีก้ ารเจียรเลนส์ทมี่ คี า่ สายตาพิเศษบาง
ค่าสายตา ท�ำให้มกี ารเจียรเลนส์ดา้ นใดด้านหนึง่ (ด้านทีไ่ ม่ใช้
งาน) ออกมากกว่าปกติ (ไม่สมมาตร) ท�ำให้โลหะอัลลอยทีต่ ดิ
กับผิวหน้าเลนส์บริเวณด้านทีไ่ ม่มกี ารใช้งานนัน้ ถูกเจียรออก
มาด้วย โลหะอัลลอยที่หลุดกระเด็นและที่ถูกเจียรออกมา
ดังกล่าวจึงผสมรวมกับกากเจียรเลนส์ เศษของโลหะอัลลอย
ดังกล่าวมีขนาดเล็ก น�้ำหนักเบา มีรูปร่างไม่แน่นอน และ
ปะปนคลุกเคล้าเข้ากับกากเจียรเลนส์แว่นตาพลาสติก
เนื่องจากโลหะอัลลอยเป็นวัตถุดิบที่มีราคาสูงและ
มีการใช้ในปริมาณมากในกระบวนการผลิต จึงมีแนวคิด
ในการหาแนวทางน�ำโลหะอัลลอยดังกล่าวกลับมาใช้ซ�้ำ ซึ่ง
โรงงานผลิตเลนส์แว่นตาพลาสติกได้ด�ำเนินการไปแล้ว
บางส่วนคือ การน�ำโลหะอัลลอยส่วนที่ติดอยู่กับตัวยึด
(holder) ซึ่งสามารถแยกออกจากตัวยึดได้โดยง่าย ใน
ขั้นตอนการแยกตัวจับยึดเลนส์ (de-blocking) มาใช้ซำ้�
ส�ำหรับโลหะอัลลอยที่มีการปะปนไปกับกากจากการเจียร
เลนส์พลาสติก แต่ในกระบวนการเจียรความโค้ง (curve
grinding) นั้น ในปัจจุบันยังไม่มีการน�ำกลับมาใช้ใหม่
เนื่องจากการแยกโลหะอัลลอยออกจากกากเจียรดังกล่าว
ท�ำได้ยาก จากการศึกษาข้อมูลใน พ.ศ. 2557 พบว่า ปริมาณ
การน�ำโลหะอัลลอยกลับมาใช้ซำ�้ ในปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละ 60
และมีการก�ำจัดทิ้งรวมกับกากเจียรจากกระบวนการผลิต
เลนส์แว่นตาพลาสติกคิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณโลหะ
อัลลอยที่เบิกใช้ในแต่ละเดือน
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จากข้อมูลเกี่ยวกับของเสียและการจัดการของเสีย
จากโรงงานผลิตเลนส์แว่นตาพลาสติกพบว่า ในขั้นตอนการ
เจียรเลนส์แว่นตาพลาสติกมีของเสียจากการใช้งานโลหะ
อัลลอยโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และมีการจัดการดังต่อไปนี้
1.1 โลหะอัลลอยทีต่ ดิ อยูก่ บั ตัวจับยึด (holder) ของ
เครื่องเจียร
ปัจจุบันทางโรงงานได้มีการน�ำโลหะอัลลอยใน
ส่วนนี้กลับมาใช้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิธีการน�ำกลับมา
ใช้ใหม่ด�ำเนินการโดยการต้มเพื่อแยกโลหะอัลลอยออกจาก
ตัวจับยึด กระบวนการนี้เรียกว่า การแยกตัวจับยึดเลนส์
(de-blocking) การต้มใช้อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส นาน
5-10 นาที จากนัน้ ทิง้ ให้อณ
ุ หภูมขิ องน�ำ้ เย็นลงจนถึงอุณหภูมิ
ห้อง แล้วจึงน�ำตัวจับยึดที่แยกออกจากโลหะอัลลอยแล้วไป
ท�ำความสะอาดเพื่อรอการน�ำกลับมาใช้ใหม่ ส�ำหรับโลหะ
อัลลอยจะตกตะกอนเป็นก้อนแข็งอยู่ที่ก้นภาชนะที่ใช้ต้ม
สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ในขั้นตอนการจับยึดเลนส์ (alloy
blocking) ได้ทันที
1.2 เศษโลหะอัลลอยที่ปะปนมากับกากเจียรเลนส์
ชนิดเปียก
กากเจี ย รเลนส์ แ ว่ น ตาพลาสติ ก จากเครื่ อ ง
เจียรเลนส์ชนิดที่ต้องใช้น�้ำในการหล่อเย็น จะมีความชื้นสูง
เนื่องจากมีน�้ำปน กากของเสียจากการเจียรมีลักษณะทาง
กายภาพเป็นเส้น และเป็นขุย ขนาดเล็ก (กว้างประมาณ 1-3
มิลลิเมตร ยาวประมาณ 5-15 มิลลิเมตร) มีการปนเปื้อนน�ำ้
จากการหล่อเย็นขณะเจียร และมีโลหะอัลลอยที่หลุดออก
จากตัวจับยึดปนออกมาพร้อมกับกากเจียร ซึ่งกากเจียร
ดังกล่าวมีปริมาณโลหะอัลลอยปนออกมาไม่แน่นอน ขึ้นอยู่
กับชนิดและค่าสายตาของเลนส์ทนี่ ำ� เข้าเจียรในครัง้ นัน้ ๆ ซึง่
เป็นการยากต่อการแยกเพือ่ น�ำกลับมาใช้ใหม่ ดังนัน้ ปัจจุบนั
ทางโรงงานฯได้ส่งก�ำจัดของเสียดังกล่าวออกไปก�ำจัดยัง
บริษัทรับก�ำจัดกากของเสียภายนอก
1.3 เศษโลหะอัลลอยที่ปะปนมากับกากเจียรเลนส์
ชนิดแห้ง
กากเจียรเลนส์แว่นตาพลาสติกจากเครื่องเจียร
เลนส์ชนิดทีไ่ ม่ตอ้ งใช้นำ�้ ในการหล่อเย็นจะไม่มคี วามชืน้ กาก
มีความฟูและมีโลหะอัลลอยปะปนออกมาด้วยเศษโลหะ
อัลลอยทีป่ ะปนออกมากับกากเจียรชนิดนีจ้ ะมีขนาดเล็กและ
มีรปู ร่างไม่แน่นอน ซึง่ เป็นการยากต่อการแยกเพือ่ น�ำกลับมา
ใช้ใหม่ วิธกี ารแยกโลหะอัลลอยในกากของเสียด้วยการต้มไม่
เหมาะทีจ่ ะน�ำมาใช้กบั กากของเสียจากการเจียรเลนส์แว่นตา
ที่มีลักษณะการเจียรแบบแห้ง เนื่องจากการต้มจะเป็นการ
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เพิ่มความชื้นให้แก่ของเสีย ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มน�ำ้ หนัก
ของของเสียโดยไม่จ�ำเป็น ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บ การเก็บขน รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการก�ำจัดกากของเสียฯ หากมีการคิดราคาค่าก�ำจัดตามน�ำ้
หนักของเสีย ดังนั้น ปัจจุบันทางโรงงานจึงส่งก�ำจัดของเสีย
ดังกล่าวออกไปก�ำจัดยังบริษทั รับก�ำจัดกากของเสียภายนอก
แม้ ว ่ า โรงงานผลิ ต เลนส์ แ ว่ น ตาพลาสติ ก จะ
ด�ำเนินการหมุนเวียนโลหะอัลลอยที่ผ่านการใช้งานแล้ว
จากกระบวนการแยกตัวจับยึดเลนส์ กลับไปใช้ใหม่ใน
กระบวนการจับยึดเลนส์ด้วยอัลลอย (alloy blocking) อยู่
แล้วเป็นปกติ แต่จะเห็นได้ว่า โลหะอัลลอยที่ปะปนออกมา
กับกากเจียรในกระบวนการเจียรความโค้ง ซึ่งมีขนาดเล็ก
และรูปร่างไม่แน่นอนนั้น ยังไม่มีการน�ำกลับมาใช้ใหม่
ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ในการทดลองแยกโลหะอั ล ลอยออก
จากกากเจียรเลนส์พลาสติกด้วยการให้ความร้อนแล้วแยก
ตะกอนกากเจียรเลนส์พลาสติกออกเพื่อน�ำโลหะอัลลอย
ที่ได้กลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลด
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต

2. วัตถุประสงค์การศึกษา

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา อุณหภูมิ
และเวลาที่เหมาะสม ในการแยกโลหะอัลลอยออกจากกาก
เจียรเลนส์พลาสติกด้วยกระบวนการให้ความร้อน

3. วิธีด�ำเนินการศึกษา

การทดลองแยกโลหะอัลลอยออกจากกากเจียรเลนส์
พลาสติกด้วยการให้ความร้อน มี 5 ขั้นตอน รายละเอียดใน
แต่ละขั้นตอนมีดังนี้
3.1 การเตรียมเครื่องมือการแยกโลหะอัลลอยออก
จากกากของเสีย
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองมีดังนี้
1) อ่างส�ำหรับต้ม (hot water bath)
2) ตะกร้าเหล็กส�ำหรับต้มกากของเสีย
3) ตะแกรงส�ำหรับกรอง
3.2 การรวบรวมกากเจียรเลนส์แว่นตาพลาสติก
เนื่องจากในโรงงานผลิตเลนส์แว่นตาพลาสติก
ที่ท�ำการศึกษามีโลหะอัลลอยปะปนออกมากับกากจากการ
เจียรเลนส์ทงั้ แบบเปียกและแบบแห้ง กากเจียรแบบเปียกคือ
กากเจียรทีเ่ กิดจากเครือ่ งเจียรเลนส์ทมี่ กี ารใช้นำ�้ ในการหล่อ
เย็น ส่วนกากเจียรแบบแห้งคือ กากเจียรที่เกิดจากเครื่อง
เจียรเลนส์ทไี่ ม่มกี ารใช้นำ�้ ในการหล่อเย็น ซึง่ ทางโรงงานแห่ง
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นีม้ รี ะบบการจัดการกับกากเจียรทัง้ สองชนิดดังกล่าวโดยการ
ส่งไปก�ำจัดยังบริษทั รับก�ำจัดกากของเสียภายนอกบริษทั ฯ ซึง่
ค่าก�ำจัดคิดต่อน�้ำหนักของกากเจียร
เนือ่ งจากแนวทางการแยกโลหะอัลลอยออกจาก
กากเจียรทีท่ ำ� การศึกษาเป็นการให้ความร้อนด้วยการต้มด้วย
น�้ำ ซึ่งหลังจากที่แยกโลหะอัลลอยออกจากกากเจียรเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว กากเจียรดังกล่าวจะถูกส่งไปก�ำจัดยังผู้รับ
ก�ำจัดกากของเสียภายนอกด้วยกระบวนการเดิม ดังนั้น
ผู ้ วิ จั ย จึ ง มุ ่ ง เน้ น ศึ ก ษาการแยกโลหะอั ล ลอยออกจาก
กากเจียรเลนส์ชนิดเปียกซึง่ มีนำ�้ ปนอยู่แล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่
ไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าก�ำจัดส�ำหรับกากเจียรเลนส์แว่นตา
ชนิดแห้งของทางโรงงาน
การเก็บรวบรวมกากเจียรเลนส์แว่นตาพลาสติก
จากเครื่องเจียรเลนส์ชนิดเปียก เพื่อน�ำมาแยกโลหะอัลลอย
โดยปกติเครื่องเจียรมีระบบจัดการกากเจียรก่อนถ่ายเท
ออกจากเครื่องโดยการรีดน�้ำหล่อเย็นส่วนที่ปนเปื้อนกับ
กากเจียรออก จากนัน้ จึงถ่ายเทกากเจียรออกจากเครือ่ งผ่าน
การล�ำเลียงออกทางสายพานด้านหลังเครือ่ ง ในกระบวนการ
ท� ำ งานตามปกติ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านจะน� ำ ภาชนะมารองรั บ
กากเจียรดังกล่าวเพื่อรอน�ำไปก�ำจัดต่อไป ภาชนะที่ใช้งาน
อยู่ในปัจจุบนั ได้แก่ ลังเหล็กทีม่ ถี ุงพลาสติกกรุด้านใน หลัง
จากได้กากเจียรที่ถ่ายเทออกมาจากเครื่องแล้ว สามารถน�ำ
กากเจียรดังกล่าวมาบรรจุลงในตะกร้าส�ำหรับต้มได้ทันที
หรือหากต้องการจัดเก็บไว้รอการน�ำมาต้มในภายหลังก็ได้
3.3 การต้มกากเจียร
หลั ง จากที่ ร วบรวมกากจากการเจี ย รเลนส์
แว่ น ตาพลาสติ ก ชนิ ด เปี ย กจากเครื่ อ งเจี ย รเลนส์ เ ป็ น ที่
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว น� ำ กากเจี ย รดั ง กล่ า วลงต้ ม ตามขั้ น ตอน
ต่อไปนี้
1) สวมใส่อปุ กรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลเพือ่ ความปลอดภัยในการท�ำงาน ได้แก่ ถุงมือป้องกัน
ความร้อน แว่นตานิรภัย และรองเท้านิรภัย
2) น�ำกากเจียรน�้ำหนัก 10 กิโลกรัมบรรจุใน
ตะกร้าเหล็กมีหูที่เตรียมไว้สำ� หรับน�ำลงต้มในหม้อต้ม
3) น�ำกากเจียรที่บรรจุในตะกร้าลงต้มในอ่าง
ส�ำหรับต้มที่อุณหภูมิและเวลาที่ได้จากการศึกษา
4) เมื่ อ ต้ ม ครบตามเวลาที่ ก� ำ หนดแล้ ว ยก
ตะกร้าเหล็กขึ้นเพื่อให้สะเด็ดน�ำ้
5) ทิ้งให้น�้ำและกากเจียรเย็นลง (อุณหภูมิไม่
เกิน 40 องศาเซลเซียส เพือ่ ความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน)

3.4 การแยกโลหะอัลลอยที่ได้จากการต้มออกจาก
กากเจียรฯ และน�้ำ
หลังจากทีอ่ ณ
ุ หภูมขิ องน�ำ้ ลดลงแล้ว ด�ำเนินการ
เปิดวาล์วที่ด้านล่างของอ่างต้ม ให้น�้ำและเศษโลหะอัลลอย
ไหลออกจากอ่างต้ม กรองด้วยตะแกรง จากนั้นผึ่งโลหะ
อัลลอยที่ได้ให้แห้งก่อนน�ำกลับไปใช้งาน
3.5 การจัดการเกีย่ วกับน�ำ้ เสีย และกากเจียรทีผ่ า่ น
การแยกอัลลอยแล้ว
1) น�ำ้ เสีย
		 น�้ำเสียที่ผ่านการต้มกากเจียรแล้วมีส่วน
ผสมของน�้ำยาหล่อเย็นและน�้ำยาเจียรเลนส์ซงึ่ สามารถน�ำเข้า
บ�ำบัดในระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของบริษัทได้
2) กากเจี ย รที่ ผ ่ า นการแยกโลหะอั ล ลอย
ออกแล้ว
		 กากเจียรดังกล่าวสามารถน�ำมาบรรจุถุง
พลาสติกและส่งก�ำจัดยังบริษัทก�ำจัดของเสียภายนอกได้
โดยตรงในชื่อของเสียเดิม (เศษพลาสติก)

4. ผลการศึกษา

ผลการแยกโลหะอัลลอยในกากของเสียแบบเปียก
จากกระบวนการเจียรเลนส์แว่นตาพลาสติกพบว่า การ
ต้มกากเจียรที่มีโลหะอัลลอยผสมอยู่จำ� นวน 36 ตัวอย่าง
ตัวอย่างละ 10 กิโลกรัม ที่อุณหภูมิและเวลาต่าง ๆ พบ
ว่า สามารถแยกโลหะอัลลอยได้ในปริมาณไม่เท่ากัน ราย
ละเอียดมีดังตารางที่ 1
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ว า ร ส า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ สุ ข ภ า พ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 35 ประจำ�เดือนมกราคม-เมษายน 2560

ตารางที่ 1 น�้ำหนักของโลหะอัลลอยที่ได้จากการต้มที่เวลาและอุณหภูมิต่าง ๆ
เวลา

ครั้งที่

A : 5 นาที

B : 10 นาที

60oC

65oC

70oC

75oC

ครั้งที่ 1

0.000

0.000

31.352

39.120

ครั้งที่ 2

0.000

18.653

40.001

31.858

ครั้งที่ 3

0.000

22.125

32.852

36.521

ค่าเฉลี่ย ±± S.D.

0.000

13.593 ±± 11.899

34.735 ±± 4.622

35.833 ±± 3.680

ครั้งที่ 1

11.225

26.974

33.842

35.854

ครั้งที่ 2

0.000

32.008

36.934

34.652

ครั้งที่ 3

14.035

36.987

34.768

37.962

8.420 ±± 7.426

31.990 ±± 5.007

35.181 ±± 1.587

36.156 ±± 1.676

ครั้งที่ 1

16.650

33.893

36.869

40.021

ครั้งที่ 2

12.089

31.966

40.100

37.825

ครั้งที่ 3

11.802

34.896

32.898

34.735

13.514 ±± 2.720

33.585 ±± 1.489

36.622 ±± 3.607

37.527 ±± 2.656

ค่าเฉลี่ย ±± S.D.
C : 15 นาที

โลหะอัลลอย (กรัม) ที่ได้จากการต้มที่อุณหภูมิ

ค่าเฉลี่ย ±± S.D.

จากข้อมูลในตารางที่ 1 พบว่า ที่เวลา 5 นาที
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ไม่สามารถแยกโลหะอัลลอย
ออกจากกากเจียรโดยการต้มได้ และพบว่า ที่เวลา 5 นาที
สามารถแยกโลหะอัลลอยออกจากากเจียรฯ ได้เริ่มต้นที่
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสเป็นต้นไป ส�ำหรับการต้มที่เวลา

10 นาที และ 15 นาทีนนั้ สามารถแยกโลหะอัลลอยจากกาก
เจียรฯ ได้ตงั้ แต่การต้มทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นต้น
ไป เมือ่ น�ำค่าเฉลีย่ ของน�ำ้ หนักโลหะอัลลอยทีไ่ ด้จากการต้มที่
เวลาและอุณหภูมิต่าง ๆ ดังกล่าวมาเรียงล�ำดับจากน้อยไป
มาก ได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 น�้ำหนักของโลหะอัลลอยที่ได้จากการต้มเรียงตามล�ำดับจากมากไปน้อย
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6

40

น�้ำหนักโลหะอัลลอย (กรัม)
37.525
36.622
36.156
35.833
35.181
34.735
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สภาวะควบคุม
75oC, 15 นาที
70oC, 15 นาที
75oC, 10 นาที
75oC, 5 นาที
70oC, 10 นาที
70oC, 5 นาที
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ลำ�ดับที่
7
8
9
10
11
12

น�้ำหนักโลหะอัลลอย (กรัม)
33.585
31.990
13.593
13.541
8.420
0.000

จากตารางที่ 2 พบว่า การให้ความร้อนโดยการต้ม
ตัวอย่างกากของเสียจากกระบวนการเจียรเลนส์พลาสติกที่
อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที ได้โลหะอัลลอย
มีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ (ล�ำดับที่ 1) คือ 37.525 กรัมต่อกากของ
เสีย 10 กิโลกรัม และเมือ่ พิจารณาสภาวะการต้มโดยใช้เวลา
น้อยที่สุดคือ 5 นาทีพบว่า ที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส
สามารถแยกโลหะอัลลอยออกมาได้ในปริมาณมากที่สุดคือ
35.833 กรัมต่อกากของเสีย 10 กิโลกรัม ซึ่งถือเป็นล�ำดับที่
4 ของทุกสภาวะการต้ม
จะเห็นว่า เมื่อเวลาและอุณหภูมิมากขึ้น จะสามารถ
แยกโลหะอัลลอยออกจากกากเจียรฯ ได้มากขึ้น โดยที่การ
ต้มที่เวลา 10 นาที และ 15 นาที มีแนวโน้มที่จะได้โลหะ
อัลลอยจากการต้มในทิศทางเดียวกันในแต่ละช่วงอุณหภูมิ
ในขณะทีก่ ารต้มที่ 5 นาที ได้โลหะอัลลอยปริมาณน้อยทีช่ ว่ ง
อุณหภูมิ 60-65 องศาเซลเซียส แต่การต้มที่เวลา 5 นาที ที่
อุณหภูมิสูงขึ้น ได้แก่ 70-75 องศาเซลเซียส กลับมีแนวโน้ม
การได้โลหะอัลลอยปริมาณสูงขึน้ และเป็นแนวโน้มเดียวกัน
กับการต้มที่ 10 และ 15 นาที
เมื่อทดสอบความแตกต่างของปริมาณโลหะอัลลอย
เมื่อใช้อุณหภูมิ และเวลาการต้มที่แตกต่างกันด้วยการ
ทดสอบ Kruskal-Willis พบว่า เวลาที่ใช้ในการต้มที่แตก
ต่างกัน ปริมาณโลหะอัลลอยที่ได้ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส�ำคัญ (χ2df = 2, n = 36 = 2.684 p = 0.261) แต่
พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญของปริมาณอัลลอยที่ได้
จากการต้มที่อุณหภูมิแตกต่างกัน (χ2df = 3, n = 36 =
22.62 p < 0.05) การต้มที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส มี
ค่ากลางของปริมาณโลหะอัลลอยมากที่สุด และการต้มด้วย
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส มีค่ากลางของโลหะอัลลอยที่
ได้มากกว่าการต้มที่อุณหภูมิ 65 และ 60 องศาเซลเซียส

สภาวะควบคุม
65oC, 15 นาที
65oC, 10 นาที
65oC, 5 นาที
60oC, 15 นาที
60oC, 10 นาที
60oC, 5 นาที

5. สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า การต้มที่อุณหภูมิ 75 องศา
เซลเซียส เวลา 15 นาที ได้โลหะอัลลอยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ 37.525 ดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านการควบคุม
การผลิต มีความจ�ำเป็นต้องควบคุมเวลาซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส�ำคัญมากในการบริหารก�ำลังการผลิต ผูว้ จิ ยั จึงเลือกสภาวะ
ที่ใช้เวลาน้อยที่สุดแต่ได้ผลผลิตในล�ำดับรองลงมา ได้แก่
การต้มที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เวลา 5 นาที ซึ่งได้
โลหะอัลลอยเฉลีย่ 35.833 กรัมต่อกากของเสีย 10 กิโลกรัม
มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบการแยกโลหะอัลลอย
ในกากจากการเจียรเลนส์แว่นตาพลาสติกต่อไป

6. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำไปใช้

การเลือกสภาวะในการต้มกากเจียรเพื่อแยกโลหะ
อัลลอยนอกจากจะพิจารณาถึงปริมาณโลหะอัลลอยทีไ่ ด้จาก
การต้มแล้ว ยังต้องพิจารณาเรือ่ งความรวดเร็วในการต้มเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการน�ำมาก�ำหนดเป็นคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุมกระบวนการผลิต
ซึ่งต้องท�ำงานแข่งกับเวลา จากข้อก�ำหนดเบื้องต้นดังกล่าว
สภาวะที่เหมาะสมคือ การต้มกากเจียรในน�้ำที่อุณหภูมิ 75
องศาเซลเซียส และเวลา 5 นาที เป็นข้อก�ำหนดในการแยก
โลหะอัลลอย โดยมีการน�ำไปก�ำหนดเป็นคู่มือประกอบการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น โดยก�ำหนด
ให้มีการต้มครั้งละ 5 นาที วันละ 40 ครั้ง ซึ่งใช้เวลาในช่วง
ท้ายของกะการท�ำงาน จะได้โลหะอัลลอยประมาณวันละ
1,320 กรัม หรือเดือนละ 39,600 กรัมต่อเดือน คิดเป็น
39.6 กิโลกรัมต่อเดือน นอกจากนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใน
การน�ำผลการวิจัยไปใช้ดังนี้
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ว า ร ส า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ สุ ข ภ า พ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 35 ประจำ�เดือนมกราคม-เมษายน 2560

6.1 การออกแบบระบบแยกโลหะอั ล ลอยโดย
กระบวนการให้ความร้อน
การออกแบบระบบแยกโลหะอัลลอยออกจาก
กากเจียรเลนส์แว่นตาพลาสติกโดยกระบวนการให้ความร้อน
ประกอบไปด้วย อ่างส�ำหรับต้ม ตะกร้าเหล็กส�ำหรับบรรจุ
กากเจียรระหว่างต้ม และตะแกรงส�ำหรับกรอง น�้ำที่ใช้ใน
การต้มควรเป็นน�ำ้ สะอาดที่มีการใช้งานอยู่ในโรงงานอยู่แล้ว
โดยมีรายละเอียดในการออกแบบระบบดังต่อไปนี้
6.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการต้มโลหะอัลลอย
			 เครือ่ งมือการแยกโลหะอัลลอยออกจาก
กากเจียรเลนส์แว่นตาพลาสติกประกอบไปด้วยเครือ่ งมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้
			 1) อ่างส�ำหรับต้ม (hot water bath)
			 2) ตะกร้าเหล็กส�ำหรับบรรจุกากเจียร
ระหว่างต้ม
			 3) ตะแกรงส�ำหรับกรอง
6.1.2 การออกแบบโครงสร้างระบบการแยก
โลหะอัลลอยออกจากกากเจียรเลนส์แว่นตาพลาสติก
			1) อ่างส�ำหรับต้ม
				 อ่างส�ำหรับต้มกากเจียรเพือ่ แยกโลหะ
อัลลอย สามารถประยุกต์ใช้อ่างต้ม (hot water bath)
ที่มีการใช้งานอยู่เดิมในกระบวนการแยกตัวจับยึดเลนส์
(de-blocking) ได้ ซึ่งอ่างต้มดังกล่าวควรมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
				 - ต้องมีความจุอย่างน้อย 100 ลิตร
				 - ท�ำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (stainless
steel) ทั้งภายในและภายนอก
				 - สามารถควบคุมอุณหภูมิของน�้ำ
ในอ่างได้ที่อุณหภูมไิ ม่ต�่ำกว่า 50 องศาเซลเซียส เป็นต้นไป
โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิในแต่ละจุดภายใน
อ่างไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียสเป็นอย่างต�ำ่
				 - มี ร ะบบป้ อ งกั น อั น ตรายจาก
อุณหภูมิที่สูงเกิน และระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
				 - มีระบบแสดงผลอุณหภูมิของน�้ำ
ในอ่างต้มเพื่อความสะดวกในการควบคุมและประเมินผล
				 น�้ำที่ใช้ในการต้มควรเป็นน�้ำสะอาด
ที่มีการใช้งานอยู่ในโรงงานอยู่แล้ว เช่น น�ำ้ ประปา น�้ำอ่อน
(soft water) เป็นต้น หรือน�้ำที่มีความสะอาดขึ้นไปก็ได้
อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้น�้ำควรเลือกใช้น�้ำที่มีการใช้งาน
อยูเ่ ดิมในกระบวนการผลิตและควรค�ำนึงถึงความคุม้ ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์รว่ มด้วย ในการวิจยั ได้เลือกใช้นำ�้ อ่อน ซึง่ เป็น
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น�ำ้ ทีม่ กี ารน�ำมาใช้งานในกระบวนการแยกตัวจับยึดเลนส์อยู่
เดิม
				 ระบบจ่ายน�้ำเข้าสู่อ่างต้มท�ำโดยการ
ต่อท่อจ่ายน�ำ้ อ่อน จากท่อจ่ายน�้ำหลักของโรงงานเข้าสูอ่ า่ งต้ม
การควบคุมวาล์วปิดเปิดท�ำโดยพนักงาน ซึ่งจะต้องสังเกต
ให้ระดับน�ำ้ อยู่ในระดับ 3 ใน 4 ของอ่างต้ม ในทางปฏิบัติ
สามารถติดตั้งเวียร์น�้ำล้นในระดับที่ต้องการได้เพื่อความ
สะดวกในการควบคุมระดับน�ำ้ ในอ่างต้ม ส�ำหรับระบบการ
ระบายน�้ำออกจากอ่างต้มนั้นมีการต่อท่อเพื่อถ่ายเทน�้ำออก
ที่ด้านล่างของอ่างต้ม ซึ่งควบคุมการถ่ายเทโดยวาล์ว
			2) ตะกร้าเหล็ก
				 ตะกร้าเหล็กที่ใช้ในการต้ม ควรเป็น
ตะกร้าทีม่ รี รู ะบายน�้ำขนาดเล็กไม่เกิน 1 เซนติเมตร หรืออาจ
เป็นตะกร้าตาข่ายชนิดถีซ่ งึ่ มีขนาดรูไม่เกิน 1 เซนติเมตร ทัง้ นี้
เพือ่ ป้องกันไม่ให้กากเจียรหลุดออกจากตะกร้าไปปะปนในน�ำ้
ที่ใช้ต้ม
			3) ตะแกรงส�ำหรับกรอง
				 ตะแกรงที่ใช้ในการกรองเศษโลหะ
อัลลอยที่ได้จากการต้ม ควรเป็นตะแกรงชนิดตาถี่ ซึ่งมี
ขนาดรูไม่เกิน 1 เซนติเมตร ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เศษโลหะ
อัลลอยหลุดรอดผ่านทางรูตะแกรงออกไป การติดตัง้ อุปกรณ์
เป็นไปตามภาพที่ 1
ตะกร้าเหล็ก

วาล์วปิดเปิด
อ่างต้ม

ตะแกรง
ส�ำหรับกรอง

ภาพที่ 1 การติดตั้งอุปกรณ์ใช้ในการต้ม
และแยกโลหะอัลลอย
6.1.3 สถานที่ส�ำหรับแยกโลหะอัลลอยออก
จากกากเจียรเลนส์แว่นตาพลาสติก
			 สถานที่ส�ำหรับติดตั้งอุปกรณ์ ควรเป็น
พื้นที่ที่ไม่ไกลจากพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่จัดเก็บของเสีย
และควรมีการกั้นแยกพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายจากความ
ร้อนไปยังผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยัง
เป็นการลดภาระของเครื่องปรับอากาศอีกด้วย
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Research and Featured Article
6.1.4 การตรวจสอบประสิทธิภาพการน�ำกลับ
ไปใช้ใหม่ของโลหะอัลลอยที่ผ่านการแยกด้วยความร้อน
			 เพือ่ เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ใช้งานโลหะอัลลอยทีไ่ ด้จากการแยกออกมาจากกากเจียรใน
กระบวนการผลิตเลนส์แว่นตาพลาสติก และเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบของการควบคุมการผลิตของโรงงานฯ ผู้วิจัย
ได้ส่งตัวอย่างโลหะอัลลอยที่ได้จากการคัดแยกน�ำ้ หนัก 10
กิโลกรัมให้แก่ฝา่ ยเทคนิคการผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ของทางโรงงานเพื่อท�ำการน�ำกลับไปใช้ในกระบวนการเจียร
เลนส์พลาสติก และน�ำเลนส์พลากติกที่ได้ไปตรวจสอบ
คุณภาพ ดังนี้
			 1) การตรวจสอบความโค้งของผิวเลนส์
(Curve Grinding Performance : Actual Base Curve)
				 การตรวจสอบความโค้ ง ของผิ ว
เลนส์เป็นข้อก�ำหนดของทางโรงงานฯ เพื่อควบคุมการน�ำ
วัตถุดิบมาใช้ในกระบวนการ เพื่อให้แน่ใจว่า วัสดุที่นำ� มาใช้
มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตาของบริษทั ฯ การตรวจสอบความโค้ง
ของผิวเลนส์มีรายละเอียดต่อไปนี้
				 การทดสอบท�ำโดยการวัดค่าความ
โค้ง (actual base curve) ของเลนส์ที่ผ่านการเจียรโดย
การยึดติดด้วยโลหะอัลลอยใหม่ และโลหะอัลลอยที่ได้จาก
การแยกออกจากกากของเสียฯ อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการวัด ได้แก่
Cup Gauge Diameter 45 mm. ด�ำเนินการโดยฝ่าย
เทคนิคการผลิตของบริษัทผลิตเลนส์แว่นตาที่ท�ำการศึกษา
ซึ่งฝ่ายเทคนิคการผลิตได้ทดสอบการใช้งานโลหะอัลลอย
โดยการน�ำไปใช้ในกระบวนการจับยึดเลนส์ โดยยึดติดเลนส์
กับตัวจับยึดของเครือ่ งจักร (holder) ด้วยโลหะอัลลอย จาก
นั้นน�ำเลนส์ที่ติดกับตัวจับยึดแล้วไปเจียรด้วยเครื่องเจียร
เลนส์เครือ่ งเดียวกัน แล้วน�ำเลนส์ทไี่ ด้มาตรวจสอบค่าความ
โค้งเปรียบเทียบกัน การตรวจสอบด�ำเนินการกับเลนส์ทกุ ค่า
ดัชนีการหักเหของแสง (index) ที่มีการผลิตอยู่ในโรงงาน
				 จากผลการตรวจสอบดั ง กล่ า ว
สรุปได้ว่า ค่าความโค้งของเลนส์ที่ได้จากการเจียรโดยใช้
โลหะอัลลอยใหม่ และโลหะอัลลอยที่ได้จากการแยกออก
จากของเสียโดยวิธีการที่ได้จากการศึกษา มีค่าความโค้ง
ไม่แตกต่างกันและมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตเลนส์
แว่นตาของโรงงาน
			 2) การตรวจสอบการเปลี่ ย นรู ป
ของเลนส์ (Curve Grinding Performance : Lens
Deformation)

				การทดสอบด�ำเนินการโดยฝ่ายเทคนิค
การผลิตของโรงงานผลิตเลนส์แว่นตาที่ท�ำการศึกษา การ
ทดสอบด�ำเนินการโดยการตรวจสอบเปรียบเทียบรูปทรงของ
เลนส์รวมถึงผิวเลนส์ต้องไม่มีการบิดเบี้ยวหรือเปลี่ยนรูปไป
จากมาตรฐาน (lens deformation standard) การตรวจ
สอบใช้เครื่องมือและวิธีการที่ใช้เฉพาะในโรงงานฯ ที่ทำ� การ
ศึกษา
				 การทดสอบด� ำ เนิ น การกั บ เลนส์
พลาสติกทุกค่าดัชนีการหักเหของแสงที่มีการผลิตอยู่ใน
โรงงาน จากผลการทดสอบพบว่า ค่าการบิดเบีย้ วหรือเปลีย่ น
รูปของเลนส์แต่ละ Index ที่เจียรโดยใช้โลหะอัลลอยใหม่
และโลหะอัลลอยที่ได้จากการแยกออกจากของเสียฯ ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ การเปลี่ยนรูปของเลนส์มี
ค่าเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตเลนส์แว่นตาของโรงงานฯ
			 3) การตรวจสอบก�ำลังขยาย (Lens
Power)
				 การตรวจสอบก�ำลังขยายเป็นการ
ตรวจสอบเพื่อยืนยันคุณภาพของเลนส์ (lens quality) ให้
แน่ใจว่า มีค่าตามค่าสายตาที่ได้รับค�ำสั่งซื้อ และตรงกับ
สายตาของลูกค้า การตรวจสอบด�ำเนินการโดยฝ่ายควบคุม
คุณภาพของโรงงานฯ ที่ท�ำการศึกษา เครื่องมือที่ใช้เรียกว่า
(lens meter) การตรวจสอบท�ำโดยการวัดค่าก�ำลังขยาย โดย
เครือ่ งเลนส์มเิ ตอร์ผลจากการวัดพบว่า ค่าก�ำลังขยายเป็นไป
ตามมาตรฐานการผลิตของโรงงานฯ
				 ในการวิจัยครั้งนี้ ฝ่ายเทคนิคการ
ผลิต และฝ่ายควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ท�ำการศึกษา
พบว่า โลหะอัลลอยที่ได้จากการแยกออกจากกากของเสียฯ
และโลหะอัลลอยใหม่มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่แตกต่าง
กัน และสามารถน�ำโลหะอัลลอยที่ได้จากการแยกออกจาก
กากของเสียฯ มาใช้ในกระบวนการผลิตได้
6.2 ข้ อ ควรระวั ง ในการใช้ ง านระบบแยกโลหะ
อั ล ลอยออกจากกากเจี ย รเลนส์ แ ว่ น ตาพลาสติ ก โดย
กระบวนการให้ความร้อน
การแยกโลหะอัลลอยออกจากกากเจียรเลนส์
แว่นตาพลาสติกเป็นกระบวนการที่มีการใช้ความร้อนใน
การต้มกากของเสียในน�้ำ ซึ่งมีความจ�ำเป็นต้องตรวจสอบ
สภาพและบ�ำรุงรักษาให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อ
เนือ่ ง แนวทางการบ�ำรุงรักษาระบบการแยกโลหะอัลลอยด้วย
กระบวนการให้ความร้อนและข้อควรระมัดระวังมีดังนี้
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6.2.1 การตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัย
			 อ่างต้มที่ใช้เป็นอ่างต้มชนิดไฟฟ้า ควร
มีการติดตั้งระบบตัดไฟเมื่ออุณหภูมิของน�้ำสูงเกินที่ก�ำหนด
และมีการ์ดป้องกันไม่ให้น�้ำกระเด็นไปสัมผัสขั้วต่อของ
สายไฟ รายการตรวจสอบความปลอดภัยที่ต้องด�ำเนินการ
เป็นประจ�ำได้แก่
			 1) ตรวจสอบระบบตัดไฟ
			 2) ตรวจสอบสภาพของสายไฟ ขั้วต่อ
สายไฟ
			 3) ตรวจสอบสภาพสายดิน
6.2.2 การตรวจสอบการอุดตันของอุปกรณ์
			 อุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการ
อุดตันในระหว่างการใช้งาน ได้แก่ ตะแกรงส�ำหรับกรอง และ
ตะกร้าเหล็กที่ใช้ต้มกาก ดังนั้น ทุกครั้งก่อนและหลังการใช้
งานควรมีการตรวจสอบว่า อุปกรณ์ดังกล่าวไม่เกิดการอุด
ตัน หากพบว่า มีการอุดตันให้ทำ� ความสะอาดโดยการล้าง
ด้วยน�ำ้ ก่อนใช้งานทุกครัง้ ทัง้ นี้ เพือ่ ควบคุมเวลาในการท�ำให้
แห้ง และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับระบบการถ่ายเทน�ำ้ ทิ้ง
6.2.3 ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยต่อ
ตัวผู้ปฏิบัติงาน
			 เนื่ อ งจากการแยกโลหะอั ล ลอยโดย
การใช้ความร้อนมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยต่อตัว
ผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
			 1) ความเสี่ยงจากน�ำ้ ร้อนกระเด็น
			 2) ความเสีย่ งจากการสัมผัสไอน�ำ้ ทีร่ อ้ น
			 3) ความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูด
			 4) ความเสี่ยงจากการยกของหนัก
			 จากความเสี่ยงดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงาน
ควรสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ในระหว่างการปฏิบัตงิ านทุกครั้ง ได้แก่ ถุงมือป้องกันความ
ร้อน แว่นครอบตานิรภัย รองเท้านิรภัย และควรใช้อุปกรณ์
ช่วยยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักให้ถูกวิธี
			 นอกจากนี้ การใช้ แ รงงานคนในการ
แยกโลหะอัลลอยโดยการให้ความร้อน มีความเสี่ยงต่อ
สุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงดังกล่าวข้างต้น
ผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งของ
การปรับปรุงกระบวนการท�ำงานแบบอัตโนมัติ เช่น การ
ท�ำงานด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ
การด�ำเนินงานให้มากขึ้น เป็นต้น
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