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ระบบติดตามควบคุมการผลิตอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) : กรณีศึกษาโรงงานขึ้นรูปโลหะแผน 

 
นิชาภา พลตื้อ1 พิเชษฐ ชอผกา2 วรนารถ แสงฉาย2 และ เผาภัค ศิริสุข2 

 
1ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

2ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

51 ถนนเชื่อมสัมพันธ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
 

บทคัดยอ 
 

โครงงานนี้เปนการออกแบบและสรางระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลที่ไดจากการผลิตแบบอัตโนมัติ  
เพ่ือสนองตอบความตองการของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ที่มีเงินลงทุนไมมากนัก โดย
ทําการติดตั้งชิ้นสวน อุปกรณอิเลคทรอนิคสที่เหมะสมเขากับเคร่ืองจักร  เพ่ือทําบันทึกขอมูลจากการผลิตที่
สําคัญ อันไดแก จํานวนผลผลิตที่ได  เวลาที่ใชในการผลิต  จํานวนของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต  เปนตน และ
เขียนโปรแกรมเชื่อมโยงกับสวนบันทึกขอมูลเพ่ือประมวลผลขอมูลจากการผลิตที่ได  เพ่ือใชควบคุมการผลิตใน
สวนของผลผลิตใหไดตามแผนการผลิตที่วางไว  หรือสามารถแกไขปญหาจากกระบวนการผลิตไดทันทวงทีหาร
ผลผลิตที่ไดไมเปนไปตามแผนการผลิต  อีกทั้งยังชวยทําใหปริมาณผลผลิตที่เกินความตองการ (dead stock)  
ลดลง  
 
บทนํา 
 
การรับรูขอมูลที่ถูกตอง  รวดเร็ว ทันเวลา เปนส่ิงสําคัญอันสงผลใหกระบวนการตางๆ ขับเคล่ือนไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ในอุตสาหกรรมการผลิต  ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมประเภทใด ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ  หรืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ตางก็ตองการขอมูลลักษณะดังกลาวขางตน เพ่ือจะ
ไดทําการประมวลผลขอมูลเหลานั้น ใหกลายเปนสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจในกระบวนการ
ตางๆ ตอไป 
    
สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตนั้น ขอมูลที่สําคัญมากๆ อยางหนึ่ง  ก็คือขอมูลจากกระบวนการผลิต  เชน  จํานวน
ผลผลิตที่ได  วัตถุดิบที่ใชในการผลิต  เวลาที่ใชในการผลิต และจํานวนของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต  เนื่องจาก
ขอมูลดังกลาวเหลานั้น จะชวยใหกระบวนการควบคุมการผลิตเปนไปตามแผนการผลิตที่วางไว  แตปจจุบัน
พบวาการติดตามขอมูลจากกระบวนการผลิตตางๆ เหลานั้นยังไมสามารถทําไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา 
เทาใดนัก  โดยเฉพาะอยางยิ่งกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ทั้งนี้เหตุผลที่สําคัญประการ
หนึ่งก็คือ  ระบบการติดตามและควบคุมการผลิตของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ที่เปนอยู
ในปจจุบันนี้ จะเปนระบบที่ใชพนักงานในสายการผลิตเปนผูบันทึกขอมูลจากการผลิตตางๆ เปนหลัก  ซึ่งทําให
เกิดความลาชา  ความผิดพลาดคอนขางมาก  ดังนั้นหากสามารถทําการบันทึกขอมูลตางๆ เหลานั้นไดอยาง
อัตโนมัติก็จะสามารถแกปญหาความลาชา และความผิดพลาดจากพนักงานได  สงผลใหการควบคุมการผลิตใน
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กระบวนการตอๆ ไปทําไดอยางทันทวงที  อยางไรก็ตามระบบบันทึกขอมูลจากกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติที่
มีอยูในทองตลาดนั้น อาศัยการลงทุนที่คอนขางสูงสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(SMEs)  อันเปนขอจํากัดที่สําคัญสงผลใหผูประกอบการยังตองเผชิญกับปญหาดังกลาวตอไป   
 
ในประเทศไทยนั้นมีอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  (SMEs)  อยูหลายประเภทอุตสาหกรรม  ที่ใช
เครื่องจักรเปนหลักในกระบวนการผลิต  โดยเฉพาะอยางยิ่งคืออุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะแผน  ซึ่งถือไดวาเปน
อุตสาหกรรมพื้นฐานหลักที่สําคัญของประเทศ  จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวาจริงๆ แลว  ลักษณะพื้นฐานของ
อุตสาหกรรมประเภทนี้นั้น  เอื้ออํานวยตอการพัฒนาระบบการบันทึกขอมูลตางๆ ในกระบวนการผลิตจากเดิมที่
เคยใชพนักงานในสายการผลิตเปนคนบันทึก  มาเปนระบบบันทึกขอมูลแบบอัตโนมัติได  กลาวคือ ในการขึ้นรูป
โลหะแผนหนึ่งครั้งก็จะไดชิ้นงานที่ตองการออกมาหนึ่งชิ้น  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในการปมงานหนึ่งครั้ง ก็
จะไดผลผลิตออกมาหนึ่งชิ้น  ซึ่งถาหากทําการเชื่อมตออุปกรณ หรือชิ้นสวนทางอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมเขา
กับเคร่ืองจักรดังกลาวแลว  ก็จะสามารถทําการบันทึกขอมูลตางๆ จากกระบวนการผลิตตามที่ตองการไดอยาง
อัตโนมัติ  อีกทั้งตนทุนยังไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับการติดตั้งระบบบันทึกขอมูลแบบอัตโนมัติที่มีจําหนายอยู 
 
สภาพการณปจจุบันและแนวทางการปรับปรุง 
 
ผูวิจัยไดเลือกออกแบบและสรางระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลใหกับอุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะแผนที่ใช
เครื่องจักรเปนหลัก  โดยใชโรงงานตัวอยางคือ บริษัท  BANKIN KOSAKU จํากัด  โดยสภาพการณปจจุบันของ
โรงงาน  คือ  ทําการผลิตผลิตภัณฑจํานวนหลายๆ  ชนิดภายในเวลาเดียวกัน  โดยแยกผลิตตามสายการผลิต  
และสายการผลิตเปนลักษณะของสายการผลิตแบบตอเนื่อง (continuous  production line)   สวนเครื่องจักรขึ้น
รูปโลหะแผนที่ใชในการผลิตนั้นแบงเปน  2  ประเภท คือ  เครื่องขึ้นรูปโลหะแผน (Sheet Metal Forming 
Machine)  ซึ่งมีจํานวน 45 เครื่องโดยประมาณ  และเครื่องขึ้นรูปโลหะแผนแบบตอเนื่อง (Progressive Die 
Sheet Metal Forming Machine)  ซึ่งมีจํานวน 5 เครื่องโดยประมาณ  
 
ปจจุบันโรงงานตัวอยางประสบกับปญหาในการวางแผน และการควบคุมการผลิต  สรุปดังตารางที่  1 (วิธีการ
ทํางานปจจุบัน)  และงานวิจัยนี้ตองการปรับปรุงวิธีการทํางานใหเปนดังแสดงในตารางที่ 1 (วิธีการทํางานที่
ตองการปรับปรุง) 
 
 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบวิธกีารทํางานปจจุบัน  และวิธีการทํางานที่ตองการปรับปรุง 
 

วิธีการทํางานปจจุบัน วิธีการทํางานท่ีตองการปรับปรุง 

1.  การวางแผนการผลิต 
-ไมทราบกําลังการผลิตที่แทจริงของเครื่องจักร 
  สําหรับสําหรับการผลิตแตละผลิตภัณฑ 
    
- วางแผนการผลิตโดยใชประสบการณ และ 
  ความชํานาญ 

1.  การวางแผนการผลิต 
- คํานวณหากําลังการผลิตที่แทจริงของ  
  เครื่องจักรสําหรับการผลิตแตละผลิตภัณฑ 
 
- วางแผนการผลิตโดยใชเวลามาตรฐานในการ  
  คํานวณ 
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วิธีการทํางานปจจุบัน วิธีการทํางานท่ีตองการปรับปรุง 

2. การบันทึกขอมูลจากการผลิต 
- พนักงานประจําเครื่องเปนผูบันทึกขอมูล   
  ผลผลิตที่ได  จํานวนของเสียที่เกิดขึ้นจากการ 
  ผลิต  โดยทําการบันทึกขอมูลเปนชวงเวลา 
  แลวแตความสะดวกของพนักงาน 

2. การบันทึกขอมูลจากการผลิต 
- ใชระบบอัตโนมัติในการบันทึกขอมูลผลผลิต 
  ที่ได  เวลาที่ใชในการผลิตแตละชิ้น  และ 
  จํานวนของเสียที่เกิดขึ้น  โดยทําการบันทึก 
  แบบทันเวลา  (Real Time) 

3.  การประมวลผลเพื่อควบคุมการผลิต 
- ไมมีระบบประมวลผลแบบอัตโนมัติ  ควบคุม 
  การผลิตโดยการเปรียบเทียบจํานวนผลผลิตที่ 
  ไดเทียบกับแผนการผลิตที่วางไวในแตละวัน   
  โดยทําการสรุปขอมูลในวันถัดไป  ซึ่งถา 
  หากการผลิตไมเปนไปตามแผนที่วางไว  สงผล 
  ใหแกไขไดไมทันทวงที  และเกิดผลผลิตที่ 
  เกินความตองการ  (dead stock)  จํานวน 
  มาก 

3.  การประมวลผลเพื่อควบคุมการผลิต 
- ใชระบบประมวลผลแบบอัตโนมัติ  ควบคุม 
  การผลิตโดยการเปรยีบเทียบจํานวนผลผลิตที่  
  ไดกับแผนการผลิตที่วางไวในแตละชั่วโมง  แต 
  ละวัน แบบทันเวลา  (Real Time)  ซึ่งถา 
  หากการผลิตไมเปนไปตามแผนที่วางไว  สงผล 
  ใหแกไขไดทันทวงที  และสามารถลดผลผลิต 
  ที่เกินความตองการ  (dead stock)  ได ใน 
  เบ้ืองตน  15 % โดยประมาณ 

 
 
โครงสรางระบบ 
 
3.1 ขอกําหนดของระบบ 
 

1. ออกแบบและสรางระบบบันทึกขอมูลจากกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ  โดยขอมูลหลักๆ ที่ทําการ
บันทึก ไดแก  จํานวนผลผลิตที่ได  เวลาที่ใชในการผลิต และจํานวนของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต 

2. ออกแบบและสรางระบบประมวลผลขอมูลจากกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ  โดยนําขอมูลที่บันทึก
ไดมาประมวลผลเทียบกับแผนการผลิตที่วางไว  ซึ่งจะทําใหทราบวาการผลิตในแตละชั่วโมง  ในแตละ
วันนั้นเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม  ซึ่งถาหากไมเปนไปตามแผนก็จะไดหามาตรการแกไขได
ทันทวงที 

3. พัฒนาระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เล็ก  (SMEs)  ใหไดมาตรฐานของขอมูลที่ถูกตอง  รวดเร็ว  และทันเวลาภายใตการลงทุนที่ตํ่า 

 
3.2 การออกแบบระบบ 

 

การออกแบบและสรางระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลแบบอัตโนมัติดังที่ตองการ  ตองอาศัยหลักการ  และ
ทฤษฎีในเรื่องของการวางแผนและควบคุมการผลิต  รวมกับหลักการทํางานของชิ้นสวนอุปกรณ  หรือวงจรทาง
อิเล็กทรอนิกส  โดยขอมูลตางๆ จะถูกสงมายังคอมพิวเตอรที่สวนกลาง แลวใชโปรแกรมประยุกตที่ประมวลผล
บนคอมพิวเตอรสามารถแสดงผลขอมูลการผลิตตางๆ ที่รับเขามาได โดยโครงสรางทั้งหมดของระบบที่ออกแบบ
เปนดังบล็อคไดอะแกรมดังรูปที่ 1  
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RS-485
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RS-485

เคร่ืองปมโลหะ

Slave2 Slave n

เคร่ืองปมโลหะ เคร่ืองปมโลหะ

 
รูปที่ 1 โครงสรางของระบบที่ออกแบบ 

 
โดยระบบดังกลาว  จะประกอบไปดวย 2 สวนหลักๆ  คือ 
 

1. สวนบันทึกขอมูล  โดยการเชื่อมตอชิ้นสวนหรืออุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมเขากับเครื่องจักร
เพ่ือทําการเก็บขอมูลหลักๆ  จากกระบวนการผลิต  อันไดแก  จํานวนผลผลิตที่ได  เวลาที่ใชในการ
ผลิต และจํานวนของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต  และสงขอมูลมายังสวนประมวลผล  ซึ่งประกอบไปดวย  
4  สวน  ดังนี้ 

 
1.1 ชุดตรวจจับการทํางานของเครื่องปมแผนโลหะ (Slave)  มีโครงสรางการทํางานดังรูปที่  2 

Microcontroller
89C51

LCD

Switch

Sensor

เคร่ืองปมโลหะ

Non-Volatile
RAM

RS-485
Serial Link

 
 

รูปที่ 2 ชุดตรวจจับการทํางานของเครื่องปมแผนโลหะ 
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1.2 สวนตรวจจับการทํางานของเครื่องปมแผนโลหะ (Sensor)  โดยใชลิมิตสวิตชตรวจจับการ
โยกข้ึนลงของเครื่องจักรแลวแปลงเปนสัญญาณพัลซ  และสงสัญญาณพัลซที่ไดใหกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร  เพ่ือนับจํานวนครั้งของการปมแผนโลหะ 

1.3 สวนติดตอกับผูใช  (LCD, Switch)  ทําหนาที่บันทึกสถานะการทํางานตางๆ  ของเครื่องปม
แผนโลหะ  เชน  จํานวนชิ้นที่ผลิตได  เวลาที่ใชในการผลิต  เปนตน 

1.4 สวนเก็บขอมูล  (Non-Volatile RAM)  ทําหนาที่ปองกันขอมูลหายอันเนื่องมาจากไฟดับ 
1.5 สวนติดตอขอมูลอนุกรม (RS-485 Serial Link)  ทําหนาที่รายงานผลการตรวจจับการทํางาน

ของเครื่องปมแผนโลหะใหคอมพิวเตอรที่สวนกลางรับรูตลอดเวลา 
 

2. สวนประมวลผลขอมูล  สวนนี้เขียนโปรแกรมโดยใชภาษา  Visual  Basic โดยหนาที่หลักของสวนนี้  
คือ  ควบคุมการรับสงขอมูลอนุกรมระหวางคอมพิวเตอรและชุดตรวจจับการทํางานของเครื่องปมแผน
โลหะ  จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาประมวลผล แลวแสดงผลออกที่หนาจอคอมพิวเตอร  โดยขอมูลที่
แสดงออกมาประกอบดวย  ชื่อสายการผลิต  จํานวนสินคาที่ตองการผลิต  จํานวนสินคาที่กําลังผลิตได  
เวลาที่ใชในการผลิตจํานวนงานเสียแสดง  ดังรูปที่ 3   และสามารถแสดงออกมาเปนกราฟ  หรือ
รูปแบบอื่นๆ  ที่งายตอการวิเคราะหขอมูลได  

  
 

 
 

รูปที่  3  หนาจอแสดงขอมูลการผลิตตางๆ 
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ผลการทดลองเบื้องตน  และขอเสนอแนะ 
 
ขณะนี้งานวิจัยอยูในระหวางการดําเนินการติดตั้งและทดสอบระบบ  ซึ่งไดเริ่มทดสอบกับกระบวนการผลิต  หรือ
ผลิตภัณฑที่ใช เครื่องขึ้นรูปโลหะแผนแบบตอเนื่อง (Progressive Die Sheet Metal Forming Machine)  กอน  
พบวาเกิดความผิดพลาดในการนับจํานวนชิ้นงาน  อันเนื่องมาจากผลของการเบาซ  (Bounce) ที่หนาสัมผัสของ
ลิมิตสวิตช ซึ่งกําลังดําเนินการแกไขปญหานี้อยู  และคาดวาหากแกไขสําเร็จ  ผลการนับที่ไดจะถูกตองและ
สามารถบันทึกขอมูลไดอยางถูกตอง  และผลสุดทายเมื่อระบบทุกอยางแลวเสร็จจะสามารถทําการบันทึกขอมูล
และประมวลผลขอมูลที่ไดจากกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ  ทําใหติดตามและควบคุมการผลิตไดอยาง
ทันทวงที  และขอมูลที่ไดจะเปนขอมูลยอนกลับที่นําไปใชในการวางแผนการผลิตที่ถูกตองตอไปได  อีกทั้งลด
ปริมาณผลผลิตที่เกินความตองการ (dead stock) ลงไดประมาณ  15 เปอรเซ็นต  โดยในสวนตอไปของงานวิจัย
นี้ควรพัฒนาใหใชไดกับกับเคร่ืองขึ้นรูปโลหะแบบทั่วไปตอไป 
 
บทสรุป 
 
จากผลของงานวิจัย  จะทําใหไดระบบที่สามารถทําการบันทึกขอมูลและประมวลผลขอมูลที่ไดจากกระบวนการ
ผลิตแบบอัตโนมัติ  และสามารถแสดงผลทางคอมพิวเตอรไดแบบทันเวลา  ทําใหติดตามและควบคุมการผลิตได
อยางทันทวงที  อีกทั้งเปนระบบที่ลงทุนไมสูงมากนัก  ซึ่งเหมาะแกการนําไปพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs) ในประเทศ  
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