บทที่ 5
รูปแบบโปรแกรมและการใช้ งาน
จากการรวบรวมข้อมูลในแต่ละขั้นตอนการผลิต และนามากาหนดเป็ นเงื่อนไขการคานวณ
ของโปรแกรมรวมทั้งได้กาหนดหน้าต่างข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขโปรแกรม Pro_Design ซึ่ งได้ทา
การรวบรวมข้อมูลและออกแบบในส่ วนดังกล่าวจนครบทุ กขั้นตอนแล้ว ในบทนี้ ผวู ้ ิจยั จะทาการ
กาหนดรู ปแบบในส่ วนของการ Input ข้อมูลและการใช้งานของโปรแกรมโดยเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย
ของการออกแบบโปรแกรม จุดประสงค์เพื่ อเชื่ อมต่อข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันและทาการออกแบบ
รู ปแบบของการใช้งานโดยให้สอดคล้องกับการใช้งานจริ งมากที่สุด เพื่อที่จะให้พนักงานในแผนก
ออกแบบสายไฟฟ้ าในบริ ษทั ที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ น้ นั สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ ได้อย่างง่ายและ
ไม่ยงุ่ ยากจนเกินไป

5.1 รู ปแบบฟังก์ชั่นใช้ งาน
จากการออกแบบการคานวณและตารางการแก้ไขข้อมูลที่ได้ดาเนิ นการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
นั้น ลักษณะของขั้นตอนต่างๆจะถู กแยกการคานวณจากกันโดยใช้เพีย งการรับ Input จากค่า
Diameter ของ Process ก่อนหน้าและทาการคานวณไปจนครบ Process ที่ได้ทาการเลือก จากการ
ออกแบบขั้นตอนของ Process มีการแยกออกจากกันทาให้การใช้งานมีความสะดวกในการเพิ่มหรื อ
ลด Process ในกรณี ที่ตอ้ งมีการแก้ไขมาตรฐานการผลิต การกาหนดรู ปแบบของหน้าต่างใช้งานใน
การรับ Input ข้อมูลจะถูกออกแบบตามหลักการใช้งานจริ งโดยได้ทาการปรึ กษาแผนกออกแบบ
สายไฟฟ้ า ได้ความเห็นว่าควรจะแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วนคือ
1. ชื่อสายไฟฟ้ า และมาตรฐานอ้างอิง
ในส่ วนของชื่ อสายไฟฟ้ าและมาตรฐานอ้างอิงจะกล่ าวถึ ง ชื่ อของสายไฟฟ้ า, หมายเลข
มาตรฐานการผลิตภายใน, มาตรฐานภายนอกที่ใช้ในการอ้างอิงการผลิต , ชื่ อลูกค้า เป็ นต้นโดยส่ วน
นี้จะไม่มีผลต่อการคานวณใดๆ เป็ นเพียงส่ วนที่ใช้ในการอธิ บายรายละเอียดเท่านั้น
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2. ส่ วนที่ใช้กาหนดค่าควบคุมการผลิต
ส่ วนที่ใช้ในกาหนดค่าควบคุม เป็ นส่ วนที่มีความสาคัญที่สุดในการออกแบบโปรแกรม
เนื่องจากส่ วนนี้จะมีความเกี่ยวข้องในการเลือกแสดงค่าของโปรแกรม เช่น ความหนา, การพันเทป
ต่างๆ, ตัวคูณ
อัตราการตีเกลียวแกน เป็ นต้น โดยแบ่งเป็ นการเลือกระดับแรงดันไฟฟ้ า และค่าควบคุมโครงสร้าง
โดยสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
2.1 ระดับแรงดันไฟฟ้ า (Rate Voltage)
เนื่ องจากมาตรฐาน IEC 60502-1 และ IEC 60502-2 รวมถึงมาตรฐานอื่นๆที่ใช้ในการ
อ้า งอิ ง ในการออกแบบมาตรฐานการผลิ ตสายไฟฟ้ านั้นจะใช้แ รงดันเป็ นตัวแปรในการอ้างอิ ง
โครงสร้างต่างๆ เนื่ องจากเป็ นปั จจัยจากผลของแรงดันและความปลอดภัยในการนาไปใช้งานของ
สายไฟฟ้ าแต่ละชนิ ด ทาให้เมื่อทาการเลื อกระดับแรงดันไฟฟ้ าแล้วนั้นจะเป็ นการเช็คเงื่อนไขของ
แต่ละ Process เนื่ องจากแต่ละ Process นั้นจะมี ขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับ แรงดันไฟฟ้ าในส่ วนของ
ตารางข้อมูลทั้งหมดในส่ วนที่ความเกี่ยวข้องกับข้อกาหนดที่ตอ้ งใช้แรงดันไฟฟ้ าเป็ นเงื่อนไขในการ
เลือก
2.2 ค่าควบคุมโครงสร้าง
ในส่ วนค่าควบคุ มโครงสร้างนี้ จะเป็ นการเลือกที่ไม่ได้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลแต่เป็ น
ข้อกาหนดภายในบริ ษทั ได้แก่ ค่าตัวคูณลดของการตีเกลี ยวแกนโดยแบ่งตามชนิ ดของฉนวนและ
กลุ่มสาย (Kind of cable group), ความหนาฉนวนที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานจากกรณี ที่ลูกค้าขอมา
เป็ นพิเศษ (Fictitious) และฟังก์ชนั่ พิเศษที่ใช้ในกรณี การพันเทปสายทนไฟแบบไม่มี Armor (Flame
cable without armor) โดยทั้ง 3 ฟังก์ชนั่ นี้เป็ นตัวแปรที่ขาดไม่ได้ในการออกแบบมาตรฐานการผลิต
ของโรงงานที่อา้ งอิงมาตรฐาน IEC 60502-1 และ IEC 60502-2 ในปัจจุบนั
2.3 รายละเอียดโครงสร้างและมาตรฐานที่ใช้อา้ งอิง
ในส่ วนนี้ จะเป็ นส่ วนของการ Input ข้อมูลในแต่ละ Process ที่ทาการเลือกในการผลิ ต
มาตรฐานการผลิ ตสายไฟฟ้ าชนิ ดนั้นๆ โดยเป็ นการเลื อกรายละเอียดของโครงสร้างซึ่ งจะถูกดึ ง
ข้อมูลจากตารางที่ทาการสร้างไว้แล้วในแต่ละ Process ในบทที่ 4 หัวข้อที่ 4.3 ทาให้ในขั้นตอนนี้ จะ
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เป็ นการเลือกจากฐานข้อมูลของโปรแกรมซึ่ งใน Process เดียวกันนั้นอาจมีวตั ถุดิบหลายเกรด หรื อ
ลักษณะการผลิตต่างกัน เช่น ลักษณะการพันเทปต่างๆ, คุณสมบัติของฉนวนและเปลือก, ประเภท
ของตัวนา, ชนิ ดของวัตถุดิบ เป็ นต้น ทาให้จาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามคุณสมบัติต่างๆตาม
มาตรฐานหรื อตามที่ลูกค้าร้ องขอ ส่ วนมาตรฐานที่ใช้อา้ งอิงนั้นจะมีเฉพาะใน Process ของฉนวน
และเปลือกเท่านั้นเนื่องจากเป็ นข้อกาหนดในการออกแบบสายไฟฟ้ า
ในการคานวณความหนาของฉนวนและเปลือกจะเป็ นส่ วนที่ตอ้ งมีการเช็คเงื่อนไขมากกว่า
Process อื่นๆ เนื่ องจากความหนาของฉนวนและเปลือกนั้นจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานกาหนดซึ่ ง
โปรแกรมจะทาการเช็คเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- เช็คแรงดันที่เลือก
- เช็คมาตรฐานที่เลือก
- เช็คความหนาพิเศษ (กรณี ความหนาเปลือกพิเศษ)
ซึ่ งการออกแบบการเช็คเงื่ อนไขในลักษณะนี้ โปรแกรมจะสามารถรองรับการคานวณค่า
ความหนาของฉนวนและเปลือกในมาตรฐานอื่นๆเพื่อใช้ในการคานวณ Diameter ในอนาคตกรณี ที่
มีการเพิ่มมาตรฐานอื่นเข้าไปในโปรแกรม Pro_Design และสามารถคานวณความหนาของฉนวน
และเปลือกได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถอธิ บายการคานวณของฉนวนและเปลือกได้ดงั นี้
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รู ปที่ 5.1 การคานวณความหนาของฉนวนและเปลือก
จากรู ปที่ 5.1 จะเป็ นการอธิบายการทางานของการคานวณของฉนวนและเปลือก โปรแกรม
Pro_Design จะทาการเช็คการคานวณในขั้นตอนนี้ เป็ นพิเศษเนื่ องจากในการคานวณความหนาของ
ฉนวนและเปลือกนั้นมีปัจจัยที่สาคัญหลายอย่างเช่น ในการคานวณความหนาของฉนวนจะต้องทา
การเช็คเงื่อนไขของ มาตรฐานที่ใช้อา้ งอิง , แรงดัน, และวัตถุดิบที่ใช้ (XLPE, PE, PVC) โดยดึงค่า
จากตารางความหนาของฉนวน (รู ปที่ 4.9) เนื่ องจากความหนาของฉนวนนั้นมีขอ้ บังคับให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานเท่านั้นโดยห้ามต่ ากว่ามาตรฐานโดยเด็ดขาดเพราะเป็ นส่ วนที่ ทนต่อแรงดันไฟฟ้ า
ส่ งผลต่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้งานและการเกิ ดลัดวงจรของสายไฟฟ้ าได้ ส่ วนการคานวณความ
หนาของเปลื อกจะแบ่งเป็ นการคานวณเปลื อกชั้นใน (Inner sheath) และเปลื อกชั้นนอก (Outer
sheath) โดยเช็คจากชื่ อ Process โดยจะมีฟังก์ชนั่ Fictitious ในการคานวณความหนาพิเศษ ซึ่ ง
โปรแกรมจะทาการตั้งฟังก์ชนั่ Fictitious เป็ นฟังก์ชนั่ เริ่ มต้น (Default) เสมอถ้าเป็ นกรณี การคานวณ
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เปลื อกชั้นใน (Inner sheath) จะคานวณตามสู ตรในสมการที่ 4.28 แต่ถ้าเป็ นการคานวณเปลื อก
ชั้นนอก (Outer sheath) จะทาการเช็คว่ามีขอ้ มูลความหนาในตาราง Fictitious หรื อไม่ โดยปกติใน
ส่ วนของการ Input ข้อมูลในส่ วนของระดับแรงดัน (Rate Voltage)นั้นจะมีการ Input ข้อมูลแค่
แรงดันเช่น 0.6/1kV, 6/10kV, 12/20kV เป็ นต้น แต่ในกรณี ความหนาที่ผิดปกติที่อาจมาจากการขอ
ความหนาพิเศษของลูกค้าซึ่ งมีไม่มากจึงทาให้มีการอนุโลมโดยตกลงกับผูใ้ ช้งานในแผนกออกแบบ
สายไฟฟ้ าว่าถ้ามีความหนาพิเศษในส่ วนของตารางข้อมูล Rate Voltage ให้พิมพ์ชื่อสายแบบเต็มลง
ไปเพื่อใช้ชื่อสายดังกล่าวในการดึงข้อมูลในตาราง Fictitious ได้อย่างถูกต้องและไม่ให้เกิ ดความ
ผิดพลาดจากการใช้ความหนาผิดโดยสามารถอธิบายได้ในรู ปที่ 5.2

รู ปที่ 5.2 ตารางความหนาพิเศษ (Fictitious)

5.2 รู ปแบบหน้ าต่ างใช้ งาน
จากหั ว ข้อ ที่ 5.1 เป็ นการรวบรวมเกี่ ย วกับ ค าสั่ ง และเงื่ อ นไขที่ จ าเป็ นในการใช้ ง าน
โปรแกรม Pro_Design จึ งได้นาความต้องการดัง กล่ า วนั้นมาก าหนดเป็ นรู ป แบบของหน้า ต่า ง
โปรแกรม โดยมีการแยกข้อมูลออกเป็ น 3 ส่ วน โดยสามารถนามาสร้างเป็ นหน้าต่างสาหรับใช้งาน
โปรแกรมได้ดงั รู ปที่ 5.3 โดยสามรถอธิ บายตามหมายเลขได้ดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อสายไฟฟ้ า และมาตรฐานอ้างอิง
ส่ วนที่ใช้กาหนดค่าควบคุมการผลิต
ส่ วนแสดงรายละเอียดและโครงสร้าง
แถบเครื่ องมือ 1
แถบเครื่ องมือ 2
แถบเครื่ องมือ 3
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6
5

1

2
4

3

รู ปที่ 5.3 หน้าต่างสาหรับ Input ข้อมูล
จากรู ป ที่ 5.3 คื อหน้า ต่ างการใช้งานโดยได้รวบรวมหัวข้อต่ า งๆจากความต้องการของ
แผนกออกแบบสายไฟฟ้ าซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ที่ ใ ช้ใ นการออกแบบมาตรฐานการผลิ ต
ครบถ้วน และมีการแบ่ง Part ในการใช้งานอย่างชัดเจน โดยหน้าต่างนี้ มีหน้าที่เป็ น Interface ในการ
ดึ ง ข้อ มู ล ของ Process และน ามาค านวณโดยสู ต รค านวณในแต่ ล ะหัวข้อ แตกต่ า งกันไปตาม
รายละเอียดในบทที่ 4 โดย Process ต่างๆจะมีฐานข้อมูลอยูใ่ นระบบจากการ Input ข้อมูลในส่ วน
ตารางข้อมูล เปรี ยบเสมือนโปรแกรมนี้เป็ นการดึงข้อมูลจากเหมืองขั้นตอน (Process mining) ซึ่ งใน
อนาคตโปรแกรมนี้จะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ โดยอาจมีการเพิ่มมาตรฐานและโครงสร้างเพิ่มเติม
โดยไม่กระทบต่อการคานวณของโปรแกรม ซึ่ งสามารถอธิ บายในส่ วนของหน้าต่าง Interface ใน
รู ปที่ 5.3 ได้ดงั นี้
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1. ชื่อสายไฟฟ้ า และมาตรฐานอ้างอิง
โดยส่ วนนี้ผวู ้ จิ ยั ทาการกาหนดให้รูปแบบใกล้เคียงกับมาตรฐานการผลิตเดิมมากที่สุด โดย
เรี ยงลาดับความสาคัญของข้อมูล โดยสามารถอธิบายจากรู ปที่ 5.4 ได้ดงั นี้

รู ปที่ 5.4 ชื่อสายไฟฟ้ า และมาตรฐานอ้างอิง
จากรู ปที่ 5.4 เป็ นส่ วนที่ เป็ นหมายเลข 1 ในรู ปที่ 5.3 ซึ่ งเป็ นส่ วนของชื่ อสายไฟฟ้ าและ
มาตรฐานอ้างอิงโดยในส่ วนนี้จะไม่มีผลในการคานวณใดๆ เป็ นเพียงการอธิ บายรายละเอียดเท่านั้น
โดยสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
1.1 Standard and Temporary
เนื่องจากในการออกแบบมาตรฐานการผลิตของแผนกออกแบบสายไฟฟ้ า จะแบ่งออกเป็ น
ฉบับมาตรฐาน (Standard) และฉบับชัว่ คราว (Temporary) โดยปั จจัยที่มาจากความต้องการของ
ลูกค้าโดยความแตกต่างของทั้ง 2 แบบ คือ
ก) มาตรฐานการผลิตฉบับมาตรฐาน (Standard) จะทาการออกแบบสายไฟฟ้ าชนิด
ใดๆที่สามารถทาการผลิ ตได้ทุกจานวนแกน และทุ กขนาดพื้นที่หน้าตัดตามที่เครื่ องจักรสามารถ
ผลิตได้ ซึ่ งจะทาการส่ งประเมินการผลิ ตทั้งฉบับทาให้มาตรฐานการผลิตแบบฉบับมาตรฐานนี้ จะ
ครอบคลุมการผลิตมากกว่าโดยโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนมากนัก
ข) มาตรฐานการผลิตฉบับชัว่ คราว (Temporary) มาตรฐานชนิ ดนี้ จะใช้ในกรณี ที่มี
การออกแบบสายไฟฟ้ าที่มาจากลูกค้าร้องขอพิเศษโดยออกแบบตามจานวนแกน และ พื้นที่หน้าตัด
ที่ทาการร้ องขอเท่านั้น โดยปกติแล้วมาตรฐานฉบับชัว่ คราวนี้ น้ นั ในอนาคตสามารถยุบรวมและ
ออกเป็ นมาตรฐานการผลิตฉบับมาตรฐานได้ถา้ มีความต้องการสายไฟฟ้ าชนิดนั้นๆมากขึ้น
ในการเลื อกใช้ง านจะมี ส่ วนต่ างกันตรงที่ เมื่ อท าการเลื อกคาว่า Temporary แล้วช่ อง
Characteristic จะไม่สามารถพิมพ์ขอ้ ความลงไปได้ เพราะในบริ ษทั แห่ งนี้ จะไม่พิมพ์รายละเอียด
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เกี่ยวกับโครงสร้ างในมาตรฐานฉบับชัว่ คราว ส่ วนช่องอื่นนั้นสามารถพิมพ์ขอ้ ความหรื อตัวเลขลง
ไปได้เหมือนกันทั้ง 2 แบบ
1.2 Cable Name
ช่องนี้ จะเป็ นการระบุชื่อของสายไฟฟ้ าโดยเป็ นชื่ อที่ใช้ในการผลิ ตจริ ง ซึ่ งในแต่ละบริ ษทั
จะไม่เหมือนกันโดยสามารถตั้งตามวิธีการของแต่ละบริ ษทั
1.3 TYS Code
ส่ วนนี้ จะเป็ นการระบุหมายเลขมาตรฐานการผลิตภายในบริ ษทั แห่ งนี้ เช่ น 3131/025 P.65
R.2
เป็ นต้น เพื่อใช้ในการค้นหาเพื่อป้ องกันข้อมูลซ้ าซ้อนกัน
1.4 Ref. Standard
ในส่ วนนี้ เป็ นการมาตรฐานที่ใช้อา้ งอิง ซึ่ งไม่มีผลต่อการคานวณเนื่ องจากในส่ วนไม่ได้มี
ผลในการเชื่อมต่อกับข้อมูลส่ วนอื่น เป็ นการระบุไว้เพียงข้อความเพื่อให้ฝ่ายผลิตทราบว่าสายไฟฟ้ า
ที่ผลิตใช้มาตรฐานใดในการออกแบบมาตรฐานการผลิต
1.5 Characteristic
คื อ การอธิ บ ายคุ ณลัก ษณะของสายไฟฟ้ าทางโครงสร้ าง โดยอธิ บายถึ งแรงดันใช้งาน
คุณลักษณะของฉนวนและเปลือก รวมถึงโครงสร้างอื่นๆ โดยในส่ วนนี้ จะสามารถพิมพ์ขอ้ ความได้
ในกรณี ที่เป็ นมาตรฐานการผลิตฉบับมาตรฐานเท่านั้น
1.6 Customer
ส่ วนนี้ จะเป็ นการระบุชื่อลูกค้าในกรณี ที่มีลูกค้าร้ องขอสายไฟฟ้ าที่ไม่เคยมีการผลิ ต โดย
มักจะใส่ ในกรณี ที่เป็ นมาตรฐานการผลิตฉบับชัว่ คราว
2. ส่ วนที่ใช้กาหนดค่าควบคุมการผลิต
ส่ วนนี้ จะเป็ นส่ วนที่มีผลทางการคานวณและการเลื อกข้อมูลของโปรแกรม ซึ่ งจะถูกแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่บงั คับ และส่ วนที่ไม่บงั คับการเลือก โดยความแตกต่างขอสองส่ วนนี้ คือ
ส่ วนที่บงั คับการเลือกจะเป็ นส่ วนที่เป็ น Factor ที่ใช้ในการควบคุมค่าในการผลิตหลักๆ ซึ่ งต้องทา
การเลื อกทุ ก ครั้ ง ในการออกแบบ อี กส่ วนนึ งคื อส่ วนยที่ ไม่ บงั คับการเลื อก ส่ วนนี้ จะเป็ นอยู่ใ น
Process ที่ทาการเลือกตามโครงสร้างของสายไฟฟ้ า ซึ่ งสามารถเพิ่มลดได้ข้ ึนอยูก่ บั การออกแบบ ทา
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ให้ในส่ วนนี้ การเลื อกค่าควบคุ มต่างๆในแต่ละ Processก็จะไม่เท่ากันในสายไฟฟ้ าแต่ละชนิ ด ซึ่ ง
รู ปแบบของส่ วนนี้คือหมายเลข 2 ของรู ปที่ 5.3

รู ปที่ 5.5 ส่ วนที่ใช้กาหนดค่าควบคุมการผลิต (ส่ วนบังคับ)
จากรู ปที่ 5.5 เป็ นส่ วนที่เป็ นหมายเลข 2 ในรู ปที่ 5.3 ในส่ วนนี้จะเป็ นส่ วนที่ใช้ในการ
ควบคุมค่าการผลิตที่ผใู ้ ช้งานจะต้องทาการเลือกทุกครั้งไม่วา่ จะมี Process มากน้อยเพียงใดก็ตามซึ่ ง
มีองค์ประกอบและความสาคัญดังนี้
2.1 Rated Voltage
ในส่ วนนี้ จะเป็ นการเลื อกแรงดัน ซึ่ ง แรงดันจะเป็ นตัวแปรที่ ส าคัญในการค านวณของ
โปรแกรม เนื่ องจากโปรแกรมจะทาการเช็ คเงื่ อนไขจากแรงดันในบางโครงสร้ างเช่ น ขั้นตอน
Coductor screen, Insualtion, Insulation screen เป็ นต้นซึ่ งมีขอ้ กาหนดความหนาในการหุ ้มตาม
แรงดันของสายไฟฟ้ าทาให้ในส่ วนนี้จึงอยูใ่ นส่ วนที่เป็ นการบังคับในการเลือกเป็ นอันดับแรก

รู ปที่ 5.6 ตารางแรงดัน (Rated voltage) ที่ใช้ในการอ้างอิงการผลิต
2.2 Kind of Cable Group
หัวข้อนี้ จะเป็ นการเลือกกลุ่มสายและวัตถุดิบที่ใช้ โดยจะมีผลต่อ Factor ที่ใช้ในการคูณการ
ตีเกลียวแกนและการคานวณน้ าหนักของสายหลายแกน
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รู ปที่ 5.7 Kind of Cable Group
2.3 Fictitious
หัวข้อนี้ จะเป็ นการเลื อกความหนาเปลื อกพิเศษ ซึ่ งไม่ได้มาจากสู ตรคานวณแต่มาจากการ
เพิ่มตามความต้องการของลูกค้าหรื อการเพิ่มความหนาที่ไม่ได้เป็ นไปตามมาตรฐาน โดยโปรแกรม
ทาการตั้งฟังก์ชนั่ นี้เป็ น Default เพื่อให้ทาการเช็คความหนาจากในตาราง Fictitios (รู ปที่ 5.2)
2.4 Flame Cable (Without Armor)
ในส่ วนนี้จะเป็ นฟังก์ชนั่ ที้สาหรับเงื่อนไขการพันเทป ในกรณี การผลิตสายไฟฟ้ าที่มีการพัน
เทปทนไฟ (Flame Retardant Tape) ชนิ ดที่ไม่มี Armor โดยเป็ นเงื่อนไขพิเศษของการผลิตใน
โรงงานแห่งนี้
3. ส่ วนแสดงรายละเอียดและโครงสร้าง
ในส่ วนแสดงรายละเอียดและโครงสร้ างคือ ส่ วนที่บ่งบอกถึ งลักษณะของโครงสร้ างและ
Process ต่างๆ ซึ่งลักษณะตามหมายเลข 3 รู ปที่ 5.3 โดยจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ
3.1 Header ในส่ วนนี้ จะเป็ นในส่ วนของ Process ที่ทาการเลือกมาเพื่อใช้เป็ นองค์ประกอบ
ของสายไฟฟ้ าชนิดนั้นๆ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่
1.ชื่อโครงสร้าง
ชื่อโครงสร้างจะเป็ นการบ่งบอกถึงชื่ อของ Process ที่นามาออกแบบมาตรฐานการ
ผลิตโดยในสายไฟฟ้ าแต่ละชนิ ดนั้นจะมีจานวนโครงสร้างแตกต่างกันไป โดยเมื่อทาการคลิ๊กไปที่
ชื่อของ Process นั้นๆก็จะมีลกั ษณะของโครงสร้างเพื่อให้ผอู้ อกแบบกาหนดรู ปแบบของการผลิต
2.ลักษณะของโครงสร้าง
ลักษณะของโครงสร้างส่ วนนี้ เป็ นการอธิ บายถึงการกาหนดรู ปแบบและวิธีการใน
การผลิตใน Process นั้นๆ ซึ่ งสามารถกาหนดรู ปแบบและลักษณะตามการผลิตได้ เช่น ลักษณะการ
พันเทป, ชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในการทาฉนวนและเปลือก เป็ นต้น
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3.2 ส่ วนของการคานวณ
ส่ วนนี้ เป็ นการอธิ บ ายรายละเอี ยดที่ ม าจากค านวณของโปรแกรมโดย ส่ วนนี้ จะทาการ
ค านวณโดยโปรแกรมทั้ง หมด แต่ จาเป็ นต้อ งมี ก าร Input ข้อ มู ล บางส่ วนได้แก่ จานวนแกน
(Number of Core), ขนาดของพื้นที่ หน้าตัด (Size) และส่ วนแกนที่ ไม่ใช่ แกนเฟสอันได้แก่
Protection earth (PE), Nutral (N), Ground (G) โดยโปรแกรมจะทาการแยกโดยช่องของชนิ ดแกน
(Type) เพื่อให้โปรแกรมสามารถแยกระหว่างแกนว่าเป็ นแกนชนิดใดได้อย่างถูกต้อง
4. แถบเครื่ องมือ 1
แถบเครื่ องมือ 1 คือ คาสั่งที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลของ Process หรื อข้อมูลของส่ วนการ
คานวณ ซึ่งลักษณะตามหมายเลข 4 รู ปที่ 5.3 โดยสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 5.8

รู ปที่ 5.8 แถบเครื่ องมือ 1
ตารางที่ 5.1 คาอธิ บายคาสั่งในแถบเครื่ องมือ 1
ลาดับ

ชื่อคาสัง่

คาอธิบาย

1

Add Process

คือ คาสัง่ ที่ใช้ในการเพิ่ม Process ในการเริ่ มต้นโปรแกรม

2

Insert Process

คือ คาสั่งที่ ใช้สาหรับการเพิ่ม/ลด Process ในกรณี ที่มีการแก้ไขข้อมูลหรื อ
การนาข้อมุลเก่ามาแก้ไขเพื่อนามาใช้ใหม่

3

Clear Process Header

คือ คาสัง่ ที่ใช้สาหรับ Clear ข้อมูลของลักษณะของโครงสร้างที่ได้ต้งั ค่าไว้ใน
แต่ละ Process โดยเมื่อกดคาสัง่ จะทาการลบข้อมูลทั้งหมดในทุก Process

4

Clear Detail

คือ คาสัง่ ที่ใช้สาหรับ Clear ข้อมูลค่าที่คานวณของโปรแกรมทั้งหมด

5

Del-Delete Row

คือ คาสัง่ ที่ใช้ในการลบแถวข้อมูลโดยลบทีละแถว

6

Calculate Weight

คือ คาสัง่ ที่ใช้ในการสัง่ ให้โปรแกรมทาการคานวณน้ าหนักโครงสร้าง
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5. แถบเครื่ องมือ 2
แถบเครื่ องมือ 2 คือ เครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูล ซึ่ งลักษณะตามหมายเลข 5 รู ปที่ 5.3
โดยสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 5.9
รู ปที่ 5.9 แถบเครื่ องมือ 2
ตารางที่ 5.2 คาอธิ บายคาสั่งในแถบเครื่ องมือ 2
ลาดับ

ชื่อคาสัง่

คาอธิบาย

1

INS-NEW

เริ่ มต้นการออกแบบใหม่

2

EDIT

แก้ไขค่าต่างๆหลังจากทาการ Save

3

Del-Delete

ลบข้อมูลทั้งหมดของรายการนั้น

4

Print

แสดงค่าในโปรแกรม MS EXCEL

5

Cancel

ยกเลิกรายการ

6

Save

บันทึกค่า

7

ESC-Close

ออกจากหน้าต่างข้อมูล

6. แถบเครื่ องมือ 3
แถบเครื่ องมือ 3 คือ เครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งลักษณะตามหมายเลข 6 รู ปที่
5.3 โดยสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 5.10
รู ปที่ 5.10 แถบเครื่ องมือ 3
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ตารางที่ 5.3 คาอธิ บายคาสัง่ ในแถบเครื่ องมือ 3
ลาดับ
1

ชื่อคาสัง่ หลัก
Main

คาอธิบาย
เมนูหลัก

ชื่อคาสัง่ ย่อย

คาอธิบาย

Production Design

เริ่ มต้นการออกแบบใหม่

Specification
2

Setup

การตั้งค่า

Approve

อนุมตั ิการใช้งานมาตรฐานการผลิต

Rate Voltage

ตั้งค่าแรงดัน

Process

แก้ไขข้อมูลการคานวณขั้นตอนในการ
ผลิตของเครื่ องจักร

Thickness

แก้ไ ขข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความหนาฉนวน
และเปลือก

Tape

การตั้งค่าและแก้ไขข้อมูลชนิดของเทป

Coeficient

ตั้งค่าตัวแปรที่ใช้ในการออกแบบ

Material

การตั้ งค่ า และแก้ ไ ขข้ อ มู ล ชนิ ด ของ
วัตถุดิบ

Strandard

แก้ไขมาตรฐานอ้างอิง

3

Report

Production Design Report เรี ยกดูขอ้ มูลจานวนมตรฐานการผลิต

4

Admin

Set user

ตั้งค่า ID ของผูใ้ ช้งาน

Set Gruop user

ตั้งค่ากลุ่มผูใ้ ช้งาน

Set Table Process
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-
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5.3 การใช้ งานโปรแกรม
หลังจากที่ได้ทาการออกแบบหน้าต่างใช้งานหรื อ Interface ของโปรแกรมแล้วหัวข้อนี้ จะ
เป็ นการอธิ บายถึงวิธีการใช้งานของโปรแกรม Pro_Design จากการเริ่ มต้นใช้งานของโปรแกรมไป
จนถึงวิธีการแก้ไขข้อมูลต่างๆของโปรแกรม โดยเริ่ มต้นจาก
1. การ Login และขอบเขตการใช้งาน
2. การใช้งานโปรแกรมในการออกแบบมาตรฐานการผลิต
3. การแก้ไขตารางข้อมูล
5.3.1 การ Login และขอบเขตการใช้ งาน
เนื่ องจากโปรแกรมนี้ เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้ า ซึ่ ง
เป็ นส่ วนที่ความสาคัญมากที่สุดในโรงงานแห่ งนี้ เพราะถ้าการออกแบบมาตรฐานการผลิตเกิดความ
ผิดพลาดจะส่ งผลเสี ยระบบการผลิ ต ระบบการคิดราคา และระยะเวลาในการส่ งมอบ ทาให้ผทู ้ ี่ใช้
งานโปรแกรม Pro_Design ต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าถึงข้อมูลของโปรแกรม ถ้าไม่มีการขอ
นุ ญาตผูท้ ี่ไม่มีความเข้าใจเกี่ ยวกับการออกแบบมาตรฐานการผลิ ต อาจทาการแก้ไขส่ งผลให้เกิ ด
ความผิดพลาดของโปรแกรมได้ ดังนั้นทางผูว้ ิจยั จึงได้ทาการกาหนดหน้าต่าง Login ของโปแกรม
ขึ้นมาเพื่อจาแนกประเภทการใช้งานและป้ องกันความเสี ยหายของข้อมูลภายในโปรแกรม

รู ปที่ 5.11 หน้าต่าง Login ของโปรแกรม
จากรู ปที่ 5.8 เป็ นหน้าต่างที่ใช้ในการ Login โดยจะมีส่วนของ User และ Password ซึ่งจาก
การปรึ กษากับทางแผนกออกแบบสายไฟฟ้ าให้ขอ้ เสนอว่า ต้องมีการแบ่งการเข้าถึงออกเป็ น 3
ลักษณะคือ
- Wirter สามารถใช้งานโปรแกรมได้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
- Admin group สามารถใช้งานโปรแกรมและแก้ไขข้อมูลได้
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- Checker ไม่สามารถใช้โปรแกมได้ เพียงแต่ตรวจสอบข้อมูลเท่านั้น
ทั้ง 3 ลักษณะการใช้งานนี้ จะทาให้การใช้งานของโปรแกรมถูกแบ่งหน้าที่ออกโดยชัดเจน
ทาให้ไม่เกิ ดความผิดพลาดจากการแก้ไขโดยผูท้ ี่ ไม่เกี่ ยวข้องได้และทาให้รู้ว่า User ใดที่ทาการ
แก้ไขข้อมูลเพราะจะมี การบันทึกไว้ในช่ อง Edit user ของหน้าต่างข้อมูลทุ ก Process อนาคต
โปรแกรมสามารถทาการ
เพิม่ /ลด จานวน User ID ของโปรแกรมได้ทาให้ลดความเสี ยงจากความผิดพลาดได้

รู ปที่ 5.12 การกาหนดสิ ทธิ์ ใช้งาน
5.3.2 การออกแบบมาตรฐานการผลิต
ในการออกแบบมาตรฐานการผลิ ตนั้น จะเริ่ มต้นจากการศึกษาโครงสร้ างที่มาจากความ
ต้องการของลู กค้าก่ อนและนาข้อมูลนั้นมาทาการเปลี่ ยนเป็ นโครงสร้ างสายไฟฟ้ าและจึงทาการ
ออกแบบ Process การทาสายไฟฟ้ า โดยในที่น้ ี โปรแกรม Pro_Design เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการ
ออกแบบสายกลุ่ม Power ไม่เกิน 5 แกนตามมาตรฐาน IEC 60502-1 และ IEC 60502-2 ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
สายไฟฟ้ าที่เป็ น Order หลักในการผลิตสายไฟฟ้ าในโรงงานแห่งนี้
หลังจากที่ได้ทาการศึกษาโครงสร้างและมาตรฐานการผลิตแล้วก็จะเริ่ มเข้าสู่ การออกแบบ
ของโปรแกม Pro_Design เริ่ มต้นจากการเข้าคาสั่ง Main > Production specification standard
โปรแกรมจะเข้าสู่ หน้าต่างเริ่ มต้นโปแกรมดังรู ปที่ 5.10
การ Input ข้ อมูลสาหรับการออกแบบสามารถทาได้ ดังนี้
1. ทาการ Input รายละเอียด ในส่ วนที่ 1 ตามหัวข้อที่ 5.2
2. ทาการ Input รายละเอียด ในส่ วนที่ 2 ตามหัวข้อที่ 5.2 ซึ่ งในส่ วนนี้จะต้องดูแรงดันที่ใช้
ในการอ้างอิงการผลิตโดยทาการคลิ๊กเลือกที่ช่อง Rate Voltage
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3. ทาการเลือกประเภทของสายไฟฟ้ าโดยทาการคลิ๊กเลือกที่ช่อง Kind of Cable Group จะมี
ข้อมูลในแต่ละชนิดของสายไฟฟ้ าแยกตามประเภทและฉนวน ดังรู ปที่ 5.7
4. เลือกคาสั่ง Add Process โปรแกรมจะแสดงตารางข้อมูลดังรู ปที่ 5.13

รู ปที่ 5.13 การเลือก Process ของการออกแบบมาตรฐานการผลิต
เมื่อหน้าต่าง Process แสดงขึ้นมาแล้วให้ทาการเลือก Process ทางช่อง Group Table เมื่อ
เลื อกแล้วจะแสดงตัวอย่างด้านล่าง ส่ วนในกรณี ที่มี Process ย่อยจะแสดง Process ย่อยในช่ อง
Table_Desc ในช่ องกลางของหน้าต่าง จากนั้นทาการกด ปุ่ ม ADD ถ้าไม่ตอ้ งการให้กด Remove
ออกจากนั้นกดปุ่ ม OK
5. ทาการกรอกรายละเอียดในแต่ละ Process โดยการคลิ๊กที่ Header แล้วทาการเลือกข้อมูล
ในแต่ละ Process ทาจนครบทุก Process ดังรู ปที่ 5.14
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กรอกรายละเอียดในแต่ละ
Process

รู ปที่ 5.14 แสดงการกรอกข้อมูลในส่ วนของแต่ละ Process
6. ทาการ Input ค่าในส่ วนของจานวนแกนในช่ อง Core No. และ ขนาด
พื้นที่หน้าตัดตัวนา (Size) ในกรณี เป็ นแกนแบบปกติ ถ้ามีแกนพิเศษเช่น Protection Earth (PE),
Ground (G), Neutral (N) ที่มีจานวนแกนไม่เท่ากับแกนหลัก (Phase) ให้ทาการใส่ ค่าในบรรทัดที่ 2
พร้อมกับการใส่ ชนิ ดลงในช่อง Type เช่น PE กรณี แกนที่เพิ่มเป็ น Protection Earth โดยแสดงไว้ดงั
รู ปที่ 5.15

รู ปที่ 5.15 แสดงการ Input ข้อมูลในส่ วนการระบุแกนและ Size
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7. หลังจากที่ทาการ Input ข้อมูลครบแล้ว จากนั้นจะเป็ นส่ วนของการคานวณโดย
ทาการคลิ๊กขวาดังรู ปที่ 5.16

รู ปที่ 5.16 แสดงการใช้คาสั่งเมื่อกดปุ่ มคลิ๊กขวาของโปรแกรม Pro_Design
จากรู ปที่ 5.16 จะมีคาสั่งที่แสดงทั้งหมดจานวน 4 คาสั่งซึ่งมีลกั ษณะแตกต่างกันตามการใช้
งานโดยสามารถอธิบายได้ดงั ตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 คาอธิ บายคาสั่งเมื่อกดปุ่ มคลิ๊กขวา
ลาดับ

คาสัง่

คาอธิบาย

1

Insert Protection Earth

เพิ่มแกน Protection Earth (PE)

2

Insert Ground

เพิ่มแกน Ground (G)

3

Insert Neutral

เพิ่มแกน Neutral (N)

4

Cal Process

คานวณข้อมูลทุก Process
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8.ทาการเลือกคาสั่ง Cal Process โปรแกรมจะทาการคานวณค่าตั้งแต่ข้ นั ตอนตัวนาไป
จนถึง Process สุ ดท้าย โดยการคานวณจะเป็ นไปตามหัวข้อที่ 4.3

รู ปที่ 5.17 แสดงค่าคานวณโครงสร้างของโปรแกรม Pro_design
จากรู ปที่ 5.17 โปรแกรม Pro_design ทาการคานวณตามเงื่อนไขที่ได้ทาการกาหนดไว้ใน
แต่ละ Process แต่ในการออกแบบมาตรฐานการผลิตนั้นจะต้องมีน้ าหนักของแต่ละโครงสร้างด้วย
เนื่องจากต้องใช้ในการคิดราคาของสายไฟฟ้ าชนิดนั้นๆ ทาให้จาเป็ นต้องทาการคานวณน้ าหนักและ
การบรรจุหลังจากที่โปรแกรมทาการคานวณโครงสร้างเสร็ จ
9. ทาการคานวณน้ าหนักโดยคลิ๊ กที่คาสั่ง Calculate Weight โปแกรมจะทาการคานวณ
น้ าหนักแต่ละ Process และทาให้มีผลต่อการคานวณการบรรจุดว้ ย เนื่ องจากในการคานวณการ
บรรจุข องสายไฟฟ้ าโดยปกติ จะเป็ นล้อไม้ (Drum) ซึ่ งต้องใช้น้ าหนักและขนาดของเส้ นผ่า น
ศูนย์กลางของสายไฟฟ้ าในการคานวณ จึงทาให้การคานวณการบรรจุเป็ นอันจบการทางานในส่ วน
การคานวณดังรู ปที่ 5.18
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รู ปที่ 5.18 การคานวณน้ าหนักของโปรแกรม Pro_Design
เมื่อทาการคานวณเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วส่ วนต่อไปคือการนามาตรฐานการผลิตออกไปใช้งาน
โดยหลังจากการพัฒนาโปรแกรม Pro_Design จนสามารถคานวณได้ตามมาตรฐานแล้วทางผูว้ ิจยั
ได้ปรึ กษากับทางแผนกออกแบบสายไฟฟ้ าว่าจะหาวิธีการใดในการที่จะสามารถนามาตรฐานการ
ผลิ ตไปใช้ไ ด้ โดยได้ข ้อสรุ ป ว่าจะทาการส่ ง ข้อมู ลผ่าน MS EXCEL เป็ นโปรแกรมแสดงค่ า
เนื่ องจากสามารถแก้ไขข้อมู ล หรื อเพิ่ม ข้อความในส่ วนต่า งๆได้ง่า ยกว่าการสั่ ง Print out จาก
โปรแกรมโดยตรงโดยยึดรู ปแบบการแสดงค่าให้เป็ นเหมือนในโปรแกรม
10. ทาการเลือกคาสั่ง Save หรื อ กด F10 โปรแกรมจะทาการบันทึกข้อมูล โดยข้อมูลจะถูก
ส่ งผ่านจากเครื่ องลงไปที่ Server ของระบบภายในบริ ษทั เพื่อให้ User อื่นๆสามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกัน
ได้และทาให้การแก้ไขโปรแกรมในแต่ละครั้งสามารถทาได้ในครั้ งเดี ยว เนื่ องจากกาหนดให้เมื่ อ
เครื่ องใดเครื่ องหนึ่งทาการอัพเดทข้อมูลก็จะส่ งข้อมูลนั้นผ่านไปที่ Server เมื่อผูใ้ ช้อื่นเปิ ดโปรแกรม
จะทาการเชื่อมต่อและ อัพเดทข้อมูลอัตโนมัติ
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รู ปทิ่ 5.19 แสดงการใช้งานและอัพเดทข้อมูลผ่าน Server ของโปรแกรม Pro_Design

รู ปที่ 5.20 แสดงสถานะการบันทึกข้อมูลของโปแกรม Pro_Design
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11. ทาการเลือกคาสั่ง Print หรื อ กด F4 โปรแกรมจะมีคาสั่ง “Are You Want to
set Column Print” ถ้าต้องการให้เลือก Yes ถ้าไม่ตอ้ งการให้เลือก No เนื่ องจากบางครั้งผูใ้ ช้งาน
โปรแกรมไม่ตอ้ งการแสดงข้อมูลบางช่ อง ทางผูว้ ิจยั จึ งได้กาหนดฟั งก์ชนั่ นี้ มาเพื่อให้สามารถนา
ช่องของข้อมูลที่ไม่ตอ้ งการออกก่อนที่จะส่ งผ่านข้อมูลไปที่ MS EXCEL เพื่อแสดงผลดังรู ปที่ 5.21

รู ปที่ 5.21 การแสดงหน้าต่างข้อมูลในการเลือก Set ช่องข้อมูลก่อนแสดงผลของโปรแกรม
เมื่อทาการเลือก Yes โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างดังรู ปที่ 5.22 เป็ นช่องของข้อมูลในแต่ละ
Process ตามที่โปรแกรมทาการแสดงค่า โดยสามารถเลือกแสดงค่าของข้อมูลได้โดยการเลือกที่ช่อง
Col_Print จะมีช่องให้ทาการคลิ๊ กเลื อกว่าจะให้แสดงค่าข้อมูลใดบ้าง เมื่อทาการเลื อกข้อมูลเสร็ จ
แล้วให้ทาการกดปุ่ ม Save หรื อ F10 โปแกรมจะทาการส่ งข้อมูลไปยังโปแกรม MS EXCEL เพื่อ
แสดงข้อมูล
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รู ปที่ 5.22 การแสดงการตั้งค่าก่อนการ Print out ข้อมูลไปที่ MS EXCEL
หลังจากกด Save แล้วโปรแกรมจะทาการส่ งข้อมูลไปยัง MS EXCEL โดยสั่งเปิ ด
โปรแกรมอัตโนมัติหลัง จากแปลงข้อมู ล เสร็ จ โดยผูใ้ ช้งานสามารถใส่ รายละเอี ย ดเพิ่ม เติ มจาก
ขั้นตอนนี้ ได้ และสามารถใส่ รูปตัวอย่างของสายไฟฟ้ าในขั้นตอนต่างๆลงไปได้ หรื อการอธิ บาย
ขั้นตอนที่ตอ้ งมีการเน้นย้าลงไป เพื่อให้เกิดการผลิตพลาดในการผลิต ดังรู ปที่ 5.23
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รู ปที่ 5.23 การแสดงข้อมูลของโปรแกรม Pro_Design
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5.3.3 การแก้ ไขข้ อมูล
การใช้งานโปรแกรมออกแบบมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้ า (Pro_Design) สิ่ งที่ขาดไม่ได้
และนับเป็ นส่ วนที่ความสาคัญต่อโปรแกรมมากที่สุดคือ ตารางข้อมูลของโปรแกรม เนื่ องจากใน
การออกแบบมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้ ามักมี การปรับเปลี่ ยนรู ปแบบอยู่ตลอดเวลา ทั้งวัตถุ ดิบ
รู ปแบบของกระบวนการต่างๆรวมถึ งการปรับเปลี่ ยนของมาตรฐานการผลิตภายในโรงงานและ
มาตรฐานการผลิตสากลที่ใช้ในการอ้างอิงการผลิต จากหัวข้อที่ 4.3 จะเป็ นการอธิ บายขั้นตอนและ
เงื่อนไขการคานวณ รวมทั้งตารางข้อมูลของโปรแกรมที่ได้ทาการออกแบบไว้แล้วนั้น ในส่ วนนี้ จะ
เป็ นการอธิ บายถึงขั้นตอนการใช้งานในส่ วนดังกล่าวดังนี้

รู ปที่ 5.24 แสดงการใช้งานการ Setup ข้อมูลของโปแกรม Pro_Design
การแก้ไขข้อมูลและเงื่อนไขในการผลิตของโปรแกรม Pro_Design สามารถทาได้โดยการ
เข้าไปที่คาสั่ง Setup ในแถบเครื่ องมือที่3 ตามหัวข้อที่ 5.2 โดยการแก้ไขข้อมูลนั้นจะมีเงื่อนไขของผู ้
ที่ใช้งานตามการกาหนดสิ ทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลตามหัวข้อที่ 5.3.1 โดยต้องเป็ น Admin Group เท่านั้น
เนื่องจากส่ วนนี้มีความสาคัญเป็ นอย่างมากจึงอนุ ญาติให้มีการเข้าถึงเป็ นรายบุคคล โดยเมื่อเข้าไปที่
คาสั่ง Setup โปรแกรมก็จะแสดงหมวดย่อยของข้อมูล ซึ่ งการแก้ไขในแต่ละครั้งผูด้ าเนิ นการจะนา
ข้อมูลจากการปรับเปลี่ยนมาตรฐานภายในมาอ้างอิงในการแก้ไขนั้นด้วย เนื่ องจากโปแกรมนี้ เป็ น
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การน ามาตรฐานการออกแบบสายไฟฟ้ าภายในและมาตรฐานสากลมารวมเข้า ไว้ด้ว ยกัน จึ ง
จาเป็ นต้องใช้เงื่อนไขเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

5.4 ปัญหาทีพ่ บและการแก้ไข
หลัง จากที่ ท าการออกแบบรู ป แบบและการใช้ง านของโปรแกรม Pro_Design เสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว ในส่ วนต่อไปคือการทดสอบการใช้งานของโปรแกรมโดยเริ่ มต้นจากการใช้งานใน
ชนิ ดของสายไฟฟ้ าที่ มีโครงสร้ างอย่า งง่ ายไปจนถึ งสายไฟโครงสร้ างที่มีความซับซ้อน เพื่อให้
ครอบคลุมการออกแบบจริ งและเพื่อให้สามารถเจอข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ โดยทางผูว้ ิจยั ได้
กาหนดขั้นตอนการตรวจสอบโปแกรมไว้ดงั ตารางที่ 5.5 เป็ นการทดสอบการใช้งานของโปรแกรม
โดยให้มีโครงสร้างแตกต่างกันไปจานวน 16 รู ปแบบเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม
ตารางที่ 5.5 ตารางลาดับโครงสร้างสาหรับการทดสอบโปรแกรม
หัวข้อ

1 2 3
X X X
X

Conductor
Tape on conductor
Conductor shield
Insulation
X X X
Insulation shield
Core stranding
Binder or Separator tape
wire
Armour
Tape
Wire
Screen
Metallic
Inner sheath
Sheath or Outer sheath
X
X = โครงสร้างที่เลือกเพื่อทดสอบ

Condition
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X X X X X X X X X X X
X X X X X
X X
X X X X X X X X
X X
X X
X X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X X X
X
X
X
X
X
X X X
X
X X
X X X X X X
X X X X X X X X X X X

15
X
X
X
X
X
X
X

16
X
X
X
X
X
X
X

X X
X X
X
X X

จากตารางที่ 5.5 จะเป็ นการทดสอบโปรแกรม Pro_Design โดยให้มีจานวนโครงสร้ าง
แตกต่างกันไปโดยเริ่ มจากโครงสร้ างอย่างง่าย จนไปถึ งโครงสร้ างที่มีความซับซ้อน ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
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การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมว่ามีจุดบกพร่ องจุ ดใดบ้าง โดยจากการทดสอบพบว่ามี
จานวนคงามผิดพลาดในช่วงทดสอบพอสมควรโดยสามารถอธิ บายรายละเอียดได้ในตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 รายละเอียดความผิดพลาดและวิธีแก้ไข
หัวข้อ
Conductor
Tape on conductor
Conductor shield
Insulation
Insulation shield

Core stranding

Binder or Separator tape
Armour

wire
Tape
Wire

Screen

ความผิดพลาด

สาเหตุ

การแก้ไข

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- การคานวณ Filler มีทศนิยม

- ไม่ได้ใส่เงื่อนไขการปัดทศนิยม

- ทศนิยมในช่อง Diameter ผิด

- ไม่ได้ใส่เงื่อนไขการปัดทศนิยม

- ค่า Pitch ผิด

- โรงงานมีการปรับค่า Pitch ใน
กลุ่มสายแต่ละประเภทใหม่
- โปรแกรมไม่นบั จานวนแกน PE,
N, GRD รวมกับแกนหลัก (Core)

- ดึงความกว้างเทปผิด

- ช่วงระยะกาหนดการพันมีช่องว่าง - ใส่ตวั เลขช่วงการพันให้ต่อเนื่องกัน
ของค่าตัวเลข
โดยใช้ทศนิยม 1 ตาแหน่ง

- คานวณน้ าหนักผิด
- ดึงความกว้างเทปผิด

Metallic

Inner sheath
Sheath or Outer sheath

- ค่า Diameter ผิด
- คานวณ Material แบบ 3
เกรดผสมกันไม่ได้

- แก้ไขการปัดเลขไม่ให้มีทศนิยม
เนื่องจาก Filler ต้องเป็ นจานวนเส้น
เต็ม ปัดทศนิยมทิง้ ทั้งหมด
- ทาการแก้ไขการปัดทศนิยม
- ปรับค่า Pitch ในตารางค่า Pitch ให้
ตรงกับการผลิตปัจจุบนั
- ปรับให้โปรแกรมนาจานวนแกน
หลัก (Core) บวกกับแกน PE, N, G
ก่อนแล้วจึงเลือกค่า อัตราส่วนการตี
เกลียวแกน (Pitch)

-

-

- ค่าสัมประสิ ทธิ์ การเพิ่มน้ าหนัก
ผิด
- ช่วงระยะกาหนดการพันมีช่องว่าง
ของค่าตัวเลข
- เทปโลหะมี 2 ความหนาแต่
โปรแกรมยังไม่ได้ปรับเปลี่ยน

- ปรับค่าสัมประสิ ทธิ์ การเพิ่มน้ าหนัก
ให้ตรงกับการใช้งานจริ ง
- ใส่ตวั เลขช่วงการพันให้ต่อเนื่องกัน
โดยใช้ทศนิยม 1 ตาแหน่ง
- ปรับแก้ให้มีความหนา 2 แบบโดยตั้ง
ชื่อระบุแยกออกจากกัน

- เนื่องจากเงื่อนไขใหม่ของบริ ษทั
โปรแกรมยังไม่ได้กาหนด

- ทาการออกแบบเงื่อนไขการคานวณ
Material แบบ 3 เกรดผสมกัน

จากการทดสอบพบว่า ความผิดพลาดของโปรแกรมนั้น พบปั ญหาค่ อนข้า งมากตาม
รายละเอี ยดในตารางที่ 5.6 ซึ่ งได้ทาการแก้ไขจนครบทุ กหัวข้อ และได้ท าการย้อนกลับ ไปเช็ ค
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Process อื่นๆของโปรแกรมที่ไม่ได้ผิดพลาดด้วย เนื่ องจากนะระยะเวลาในการดาเนิ นงานวิจยั นั้น
อาจมี ต ัว อย่ า งไม่ เ พี ย งพอซึ่ งอาจส่ ง ผลต่ อ การหลุ ด รอดในอนาคตได้ เพราะการใช้ โ ปรแกม
Pro_Design ในการออกแบบมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้ านั้น จะไม่สามารถตรวจสอบสู ตรคานวณ
เหมือนการเช็คในโปรแกรม MS EXCEL ได้ทางผูว้ จิ ยั จึงทาการเช็คเงื่อนไขใหม่ท้ งั หมดทุก Process
โดยทางานร่ วมกับ Programer โดยกาหนดเงื่อนไขการเช็คใหม่ดงั นี้
ตารางที่ 5.7 ตารางการตรวจสอบเงื่อนไขการคานวณ
ลาดับ

Process

หัวข้อตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
ถูกต้อง

1

Conductor

2

Tape on conductor

3

Conductor Shield

4

Insulation

5

Insulation shield
6

Core stranding

ค่า Diameter
การคานวณน้ าหนัก




เงื่อนไขการดึงค่าความหนา



การคานวณน้ าหนัก



เงื่อนไขการดึงค่าความหนา



ค่าเผื่อความหนา (Min, Std, Max)



การคานวณ Diameter



การคานวณน้ าหนัก



เงื่อนไขการดึงค่าความหนา



ความหนาในตารางข้อมูลกับ



มาตรฐานอ้างอิง
ค่าเผื่อความหนา (Min, Std, Max)



การคานวณ Diameter



การคานวณน้ าหนัก



เงื่อนไขการดึงค่าความหนา



ค่าเผื่อความหนา (Min, Std, Max)



การคานวณ Diameter



การคานวณน้ าหนัก



การคานวณ Filler



การคานวณ Pitch



การคานวณ Diameter



ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ
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ตารางที่ 5.7 ตารางการตรวจสอบเงื่อนไขการคานวณ (ต่อ)
ลาดับ

Process

หัวข้อตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
ถูกต้อง

7

8

9

10

11

12

13

เงื่อนไขการดึงค่าความกว้างเทป



Binder or

ค่าเผื่อความหนา (Min, Std, Max)



Separator tape

การคานวณ Diameter



การคานวณน้ าหนัก



การคานวณจานวนเส้น



การคานวณ Pitch



การคานวณ Diameter



การคานวณน้ าหนัก



เงื่อนไขการดึงค่าความกว้างเทป



ค่าเผื่อความหนา (Min, Std, Max)



การคานวณ Diameter



การคานวณน้ าหนัก



การคานวณจานวนเส้น



การคานวณ Pitch



การคานวณ Diameter



การคานวณน้ าหนัก



เงื่อนไขการดึงค่าความกว้างเทป



ค่าเผื่อความหนา (Min, Std, Max)



การคานวณ Diameter



การคานวณน้ าหนัก



การคานวณความหนา



ค่าเผื่อความหนา (Min, Std, Max)



การคานวณ Diameter



การคานวณน้ าหนัก



การคานวณความหนา



ค่าเผื่อความหนา (Min, Std, Max)



การคานวณ Diameter



การคานวณน้ าหนัก



Armor wire

Armor Tape

Wire screen

Metallic screen

Inner sheath

Sheath or Outer Sheath

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ
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จากการตรวจสอบซ้ าในทุกขั้นตอนไม่พบความผิดพลาดในเงื่อนไขที่ทาการกาหนดไว้ ทา
ให้สามารถแก้ปัญหาข้อผิดพลาดของโปแกรมในปั จจุบนั ได้ท้ งั หมด โดยยึดหลักตามการคานวณ
เดิ มทั้งหมดถ้ามีการปรับเปลี่ ยนสู ตรคานวณ หรื อเงื่ อนไขอื่นๆ จะต้องทาการแก้ไขใหม่ต่อไปใน
อนาคต

5.5 สรุปผลการทดสอบการทางาน
จากการรวบรวมและปรับปรุ งสู ตรคานวณและนามาออกแบบเป็ นโปรแกรม Pro_Design
พบว่าโปรแกรมนี้ มีเงื่อนไขที่ครอบคลุมการผลิ ตภายสายไฟฟ้ าตามมาตรฐาน IEC 60502-1 และ
IEC 60502-2ในบริ ษทั ที่ทาการศึกษาแห่งนี้ ในการทดสอบพบว่าการคานวณเป็ นไปตามเงื่อนไขเดิม
ทั้งหมดและเป็ นรู ปแบบที่ทางแผนกออกแบบสายไฟฟ้ าต้องการและยอมรับในการกาหนดรู ปแบบ
การใช้งานต่างๆ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการปรึ กษากับแผนกออกแบบสายไฟฟ้ ามาโดยตลอดในระยะเวลา
การดาเนิ นการในการออกแบบโปรแกรม โดยจากนี้ ทางผูว้ ิจยั จะนาโปรแกรม Pro_Design ไปใช้
แทนการออกแบบเดิมเพื่อเปรี ยบเทียบ ความถูกต้องของข้อมูล , ความยากง่าย และเวลาในการ
ดาเนินงานต่อไป

