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 พงศกร  เสือประเสริฐ : การหาสภาวะทีเหมาะสมของปัจจยัในกระบวนการทาํความ
สะอาดแผ่นเพลทสแตนเลสของชินงานแขนจบัหัวอ่านเขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟทีมีผลต่อค่าอนุภาค
ปนเปือนตกคา้ง.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : อ.ดร.สุจินต ์ วฒิุชยัวฒัน์.  96 หนา้. 
 
 
 งานวจิยันีมีวตัถุประสงคใ์นการหาสภาวะทีเหมาะสมของปัจจยัในกระบวนการทาํ
ความสะอาดแผน่เพลทสแตนเลสของชินงานแขนจบัหวัอ่านเขียนฮาร์ดดิสกไ์ดร์ฟดว้ยคลืนอุลตร้า
โซนิคเพือลดปริมาณอนุภาคปนเปือนตกคา้งบนชินงาน (Liquid Particle Counting; LPC) ใหมี้
ปริมาณไม่เกิน 3,600 อนุภาคต่อตารางเซนติเมตร โดยศึกษาปัจจยัดา้นความถีคลืนอุลตร้าโซนิค 
กาํลงัวตัต ์ เวลาในการทาํความสะอาด อุณหภูมิของตวักลาง และความเขม้ขน้สารชะลา้ง ดว้ยการ
ประยกุตใ์ชว้ธีิการออกแบบการทดลองแฟคทอเรียลแบบสองระดบั จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัทีมี
อิทธิพลต่อความสะอาดของชินงาน คือ กาํลงัวตัตค์ลืนอุลตร้าโซนิค  ความถีคลืนอุลตร้าโซนิค และ
เวลาในการทาํความสะอาด จากการศึกษาครังนียงัพบวา่สภาวะทีเหมาะสมทีสุด คือ กาํลงัวตัตค์ลืน
อุลตร้าโซนิค  ,  วตัต ์ความถีคลืนอุลตร้าโซนิค 40 กิโลเฮิรตซ์ และเวลาในการทาํความสะอาด 
240 วนิาที โดยใหค้่า LPC เท่ากบั 2,401 อนุภาคต่อตารางเซนติเมตรดว้ยการวเิคราะห์โดยใช้
ฟังกช์นัการหาการตงัค่าเพือผลลพัธ์ทีตอ้งการ  
 หลงัจากนนัไดท้าํการทดลองแฟคทอเรียลเตม็รูปแบบ โดยการปรับเปลียนระดบัของ
ปัจจยัดา้นกาํลงัวตัตค์ลืนอุลตร้าโซนิคและเวลาในการทาํความสะอาดปัจจยัละ 5 ระดบั ยกเวน้
ความถีคลืนอุลตร้าโซนิคทีกาํหนดที 40 กิโลเฮิรตซ์เนืองจากขอ้จาํกดัของเครืองความถีคลืนอุลตร้า
โซนิคทีมีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษา จากผลการศึกษาพบวา่สภาวะที กาํลงัวตัตค์ลืน
อุลตร้าโซนิค 1,000 วตัต ์และเวลาในการทาํความสะอาดที 240 วนิาที  ใหค้่า  LPC ตาํสุดที 2,076 
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 PONGSAKON  SUAPRASERT : OPTIMIZATION OF ULTRASONIC CLEANING 
PARAMETERS FOR SUSPENSION BASE PLATE ON LPC. THESIS ADVISOR :  SUJIN 
WOOTTICHAIWAT,Ph.D..  96 pp. 
 
 
 The objective of this research is to optimize ultrasonic cleaning parameters for 
suspension baseplate to reduce LPC to be less than 3,600 particles/sq.cm. The influential 
parameters to LPC, including ultrasonic frequency, ultrasonic power, cleaning time, cleaning 
temperature and detergent concentration were conducted by 2k factorial experimental 
design. The results indicated that ultrasonic power, ultrasonic frequency and cleaning time 
affected significantly to LPC and the optimum condition was ultrasonic frequency at 40 kHz, 
ultrasonic power at 1000 watts and cleaning time at 240 seconds which was able to reduce 
LPC to be 2,401particles/cm2 by response optimizer analysis. 
 The full factorial experimental design was conducted by varying cleaning 
parameters affected to LPC which determining by 2k factorial experimental design for total 5 
levels of each parameter, except ultrasonic frequency which was specified at 40 kHz because 
of limitation of ultrasonic equipment at company. The results indicated that the optimum 
condition was ultrasonic power at 1,000 watts and cleaning time at 240 seconds which was 
able to reduce LPC to be 2,076 particles/cm2. 
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วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จไปดว้ยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากอาจารย  ์ดร.สุจินต์  วุฒิ
ชัยวฒัน์ อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทีกรุณาให้คาํปรึกษาและให้คาํแนะนําตลอดจนแก้ไข
ขอ้บกพร่องในการทาํวทิยานิพนธ์ ตลอดจนท่านประธานกรรมการและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ของภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการและการจดัการมหาวิทยาลยัศิลปากรทีให้คาํปรึกษา ให้ขอ้ชีแนะ 
และให้ความช่วยเหลือจนงานวิจัยนีลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู ้วิจ ัยรู้สึกซาบซึงในความกรุณาและ
ขอขอบคุณอาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ทีนี 

 วทิยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยการให้ความช่วยเหลือแนะนาํของคุณ จกัรวรรดิ ดียงิ 
ซึงได้กรุณาให้คาํแนะนําและชีแนะแนวทางจนวิทยานิพนธ์นีมีความสมบูรณ์มากยิงขึน ผูเ้ขียนจึง
ขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสนี 
 ผูเ้ขียนขอขอบคุณ คุณประทกัษ์ พิกุลกานตเลิศ ผูอ้าํนวยการส่วนงานควบคุมคุณภาพ คุณ
นพดล มณีโชติ  ผู ้จ ัดการส่วนงานควบคุมคุณภาพ คุณจิราพร ชัยประภา  ผู ้จ ัดการส่วนงาน
ห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ทางเคมี ของบริษทัทีผูว้ิจยัทาํงานอยู่ ทีได ้ให้ความสนับสนุนดา้นต่างๆ ทงั
ดา้นกาํลงัใจ ดา้นขอ้คิดเห็นเสนอแนะ และดา้นการสนบัสนุนเครืองมือห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ จนมี
ส่วนทาํใหผู้ว้จิยัสามารถทาํวทิยานิพนธ์นีสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  
 ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านทีได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ขอขอบคุณ
เพือนๆ ทุกท่านทีได้ให้ความช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอด รวมทงัขอขอบคุณผูเ้ขียนหนังสือ และ
บทความต่าง ๆ ทีใหค้วามรู้แก่ผูเ้ขียนจนสามารถใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จไดด้ว้ยดี  

สุดทา้ยนีผูเ้ขียนขอขอบคุณการสนบัสนุนดา้นกาํลงัใจและการช่วยเหลือจากสมาชิกครอบครัว
เสือประเสริฐทุกคนทีมีให้แก่ผูเ้ขียนเสมอมา จนทาํให้การจดัทาํวิทยานิพนธ์ให้สําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
และผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผูใ้ห้กาํเนิด ซึงท่านได้วางรากฐานชีวิต พืนฐานทาง
ความคิดใหผู้เ้ขียนมีความเชือมนัในสิงทีถูกตอ้ง และอนัเป็นแนวทางไปสู่ความสาํเร็จในภายภาคหนา้ 
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