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การลดความซับซ้อนในการออกแบบเชิงวิศวกรรม
The Reduction of Complexity in Engineering Design
ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง ปร.ด. (Nattawut Janthong, Ph.D.)1

บทคัดย่อ

ในงานด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรและนักออกแบบ
ต้องเผชิญกับความซับซ้อน (Complexity) ทีเ่ กิดขึน้ จากสาเหตุตา่ ง ๆ การทำาความเข้าใจถึงแหล่งทีม่ ารวมถึงการ
เรียนรูแ้ นวทางหรือวิธกี ารในการลดความซับซ้อนในการออกแบบ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำาให้เกิดประสิทธิภาพ
ทั้งในด้านกระบวนการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำาให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมีคุณภาพตรงตามข้อ
กำาหนดและมีต้นทุนต่ำา การทำาความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำางานของระบบที่ต้องการออกแบบอย่างชัดเจน
และแบ่งแยกย่อยระบบการออกแบบ (Design Decomposition) โดยยึดหลักการทำางานอย่างเป็นอิสระจาก
กันของแต่ละหน้าที่การทำางาน (Functional Independence) และการวิเคราะห์ประเมินผลทางเลือกโดย
คำานวณหาความน่าจะเป็นของความสำาเร็จของแต่ละทางเลือก (Probability of Success) เหล่านี้เป็นพื้นฐาน
สำาคัญในการออกแบบและการลดความซับซ้อนในงานวิศวกรรม
คำาสำาคัญ : ความซับซ้อน การออกแบบ วิศวกรรม

Abstract

In engineering design work, engineering designers have to face complexity arising from
different sources. The understandings of the causes of complexity and the learning of complexity
reduction are the methods to produce the quality of products in term of criterion required and
capital reduction. As a result of the study, product design can meet both preferred performance
and cost. However, design decomposition, functional independence and design evaluation which
based on probability of success principle are the fundamental issues in the reduction of complexity in engineering design. Therefore, the understanding of these issues in practice is very
important in order to be efficient in engineering design task.
Keywords : Complexity, Design, Engineering
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บทนำา

ในงานด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกรและนักออกแบบ
ต้องจัดการกับความซับซ้อน (Complexity) ทีเ่ กิดขึน้ จากหลายๆ สาเหตุ โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองลักษณะ
คือ ความซับซ้อนของการออกแบบ เนื่องจากความต้องการด้านหน้าที่การทำางานของตัวผลิตภัณฑ์ รูปแบบหรือ
รูปลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ จำานวนของชิ้นส่วนประกอบที่ต้องเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและเทคโนโลยีที่ใช้ เป็นต้น
และความซับซ้อนของการดำาเนินงาน เนื่องจาก จำานวนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องดำาเนินการ จำานวนบุคลากรซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา การทำางานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญจากหลายแขนง (Danilovic and Browning,
2007) ดังนั้นการลดหรือกำาจัดความซับซ้อนของการออกแบบจะทำาให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ มีความคงทนต่อ
สภาพการใช้งาน (Robust) มีความเชื่อถือได้ (Reliable) มีเสถียรภาพการทำางานในระยะยาว (Long-term
Stability) และมีต้นทุนต่ำา ซึ่งเป็นผลมาจากการลดความซับซ้อนของการดำาเนินงานทำาให้การทำางานร่วมกัน
ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นิยามความซับซ้อนในงานวิศวกรรม
ในแต่ละสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นด้าน คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น อาจจะมีการกำาหนดนิยามและความหมายของความซับซ้อน (Complexity) ที่แตก
ต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามในงานด้านวิศวกรรม (Suh, 1999) ได้กำาหนดนิยามไว้ว่า ความซับซ้อนคือการวัดความ
ไม่แน่นอนของความสำาเร็จที่เกิดจากการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนให้สามารถทำางานได้ตามข้อกำาหนด
(Complexity is a measure of uncertainty in achieving specified functional requirements) โดย
เน้นว่าความไม่แน่นอน (Uncertainly) อาจเป็นผลมาจากระบบถูกออกแบบมาไม่ดี หรือเป็นผลมาจากความไม่
เข้าใจหน้าที่การทำางานของระบบที่ต้องการออกแบบ กล่าวคือจากทฤษฎี Axiomatic Design (Suh, 1990) ได้
กำาหนดมุมมองของกระบวนการออกแบบ แบ่งออกเป็น 4 มุมมอง ดังแสดงในภาพที่ 1 ประกอบด้วย ด้านความ
ต้องการของลูกค้า (Customer Domain) ด้านหน้าที่การทำางาน (Functional Domain) ด้านการออกแบบ
(Physical Domain) และด้านกระบวนการผลิต (Process Domain)

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ในแต่ละด้านของกระบวนการออกแบบ
ที่มา : Park, 2007
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ซึ่งความซับซ้อนในงานวิศวกรรมสามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะคือ
1. การพิจารณาจากความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างมุมมองในระหว่างกระบวนการออกแบบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระหว่างมุมมองด้านหน้าที่การทำางานและมุมมองด้านการออกแบบ ซึ่งแสดงในรูปแบบของเมตริกความ
สัมพันธ์ (Design Matrix) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ (1) แต่ละหน้าที่การทำางานในระบบมีความ
เป็นอิสระต่อกัน (Uncoupled Design) ซึ่งเป็นการออกแบบที่ดีที่สุด (2) แต่ละหน้าที่ การทำางานมีความสัมพันธ์
เชิงลำาดับ (Decoupled Design) ซึ่งต้องเรียงลำาดับการทำางานอย่างเคร่งครัดไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำาให้
ผลิตภัณฑ์ทำางานได้ตามหน้าที่ที่กำาหนดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้เกิดความซับซ้อนในกระบวนการออกแบบ
และ (3) แต่ละหน้าที่การทำางาน ไม่มีความเป็นอิสระต่อกัน (Coupled Design) ซึ่งเป็นระบบที่มีความซับซ้อน
และไม่สามารถทำาให้การออกแบบบรรลุเป้าหมายได้ ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับ โบรนิง (Browning
, 2001) ได้ใช้เมตริกความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวนี้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมเพื่อลด
ความซับซ้อนในการบริหารโครงการดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 2 เมตริกความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองหน้าที่การทำางานและการออกแบบ
ที่มา : Park, 2007
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ภาพที่ 3 การแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมด้วยเมตริกความสัมพันธ์
ที่มา : Browning, 2001
2. การพิจารณาจากความสามารถในการออกแบบทีส่ ามารถทำาให้ผลิตภัณฑ์สามารถทำางานได้ตามกำาหนด
(Suh, 2005) ซึ่งเป็นการพิจารณาความสามารถในการออกแบบ (Design Range) ดังแสดงในภาพที่ 4a เทียบ
กับสมรรถนะจริงของระบบที่ต้องการ (System Range) ดังแสดงภาพที่ 4b เมื่อสมรรถนะจริงไม่ได้อยู่ภายใน
ช่วงของการออกแบบทัง้ หมดนัน้ หมายถึง ระบบไม่สามารถทำางานได้ตามทีก่ าำ หนดตลอดเวลาจึงกล่าวได้วา่ ระบบ
นี้มีความซับซ้อน ด้วยเหตุนี้ความซับซ้อนจึงถูกกำาหนดให้เป็นการวัดความไม่นอนในการบรรลุในหน้าที่การ
ทำางานตามขอบเขตที่กำาหนด

ภาพที่ 4 การพิจารณาความซับซ้อนจากความสามารถในการออกแบบและสมรรถนะจริงของระบบ
ที่มา : Suh, 2005

88

การจัดการความซับซ้อนในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในปัจจุบันพบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีความซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่ง
เป็นการออกแบบเชิงบูรณาการ (Integrated Design) ของชิ้นงานหรืออุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ทั้งในด้านชิ้นงาน
กล อิเล็กทรอนิกส์และซอฟแวร์ เป็นต้น และต้องอาศัยการทำางานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อให้
บรรลุถึงเป้าหมายที่กำาหนด ดังนั้นการเข้าใจถึงกิจกรรมการออกแบบจึงเป็นพื้นฐานในการนำาไปสู่การจัดการกับ
ความซับซ้อน โดยกิจกรรมการออกแบบนัน้ จริง ๆ แล้วเป็นเพียงการเชือ่ มโยงระหว่างมุมมอง (Domains) โดยนัก
ออกแบบทำาการแปลงความต้องการของลูกค้าเป็นหน้าทีก่ ารทำางานของผลิตภัณฑ์ และทำาการเชือ่ มโยงหน้าทีก่ าร
ทำางานของผลิตภัณฑ์ไปสูแ่ นวทางการออกแบบเพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์นน้ั สามารถทำางานได้ตามทีก่ าำ หนด ซึง่ โครงสร้าง
ของผลิตภัณฑ์ถกู สร้างขึน้ จากการเชือ่ มโยงระหว่างมุมมองดังกล่าว ด้วยเหตุนว้ี ศิ วกรและนักออกแบบจำาเป็นต้อง
เข้าใจถึงการได้มาซึ่งโครงสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Structure) และการประเมินทางเลือกการออกแบบเพื่อให้
ได้มาซึ่งแบบหรือชิ้นส่วนที่เหมาะสม
1. การแบ่งปัญหาการออกแบบ
วิธกี ารในการลดความซับซ้อนในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถทำาได้โดยการแบ่งปัญหา
โดยภาพรวมออกเป็นปัญหาย่อยหรือเป็นระบบย่อย (Design Decomposition) ดังแสดงในภาพที่ 5 หน้าที่
การทำางานของผลิตภัณฑ์จะถูกแบ่งออกเป็นหลายหน้าทีก่ ารทำางานย่อย (Sub-Functions) ซึง่ ทีมงานนักออกแบบ
สามารถแบ่งหน้าที่การทำางานเพื่อค้นหาแนวทางการออกแบบหรือเลือกอุปกรณ์ในแต่ละส่วนและสามารถทำางาน
คู่ขนานกัน ทำาให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการออกแบบ (Pimmler and Eppinger, 1994)

ภาพที่ 5 ลักษณะการแบ่งปัญหาโดยภาพรวมเป็นปัญหาย่อย
ที่มา : Pimmler and Eppinger, 1994
แต่อย่างไรก็ตาม การแบ่งหน้าที่การทำางานของผลิตภัณฑ์จากภาพรวมเป็นหน้าที่การทำางานย่อยนั้น
ยังต้องอาศัยประสบการณ์ของทีมงานวิศวกรหรือนักออกแบบเป็นหลัก อาจส่งผลให้เกิดการตกหล่นไม่ครบถ้วน
ซึง่ (Suh, 2001) เสนอวิธกี ารพิจารณาความสัมพันธ์แบบคูข่ นานด้วยการสลับซ้ายขวา (Zig-Zagging Method)
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เพื่อให้เกิดการแบ่งโครงสร้างหน้าที่การทำางานและการออกแบบอย่างเป็นระบบ ดังแสดงในภาพที่ 6 โดย
กระบวนการเริม่ จากการกำาหนดหน้าทีก่ ารทำางานระดับบนสุดในมุมมองหน้าทีก่ ารทำางาน (Functional Domain)
และสลับไปค้นหาหรือออกแบบแนวทางที่จะทำาให้บรรลุหน้าที่ดังกล่าวในมุมมองการออกแบบ (Physical Domain) และดำาเนินการไล่ลงมาจนถึงระดับต่ำาสุด ผลจากวิธีการที่เสนอนี้นักออกแบบและวิศวกรจะได้โครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านหน้าที่การทำางานและโครงสร้างของชิ้นส่วนประกอบอย่างครบถ้วน

ภาพที่ 6 การแบ่งปัญหาด้วยวิธีการพิจารณาความสัมพันธ์แบบคู่ขนานด้วยการสลับซ้ายขวา
ที่มา : Park, 2007
2 การค้นหาแนวทางการออกแบบ
จากการเชื่อมโยงระหว่างมุมหน้าที่การทำางานเพื่อค้นหาการออกแบบหรือชิ้นส่วนที่เหมาะสมนั้น
สิ่งที่ต้องคำานึงคือความเป็นอิสระต่อกันของแต่ละหน้าที่การทำางานของชิ้นส่วน ซึ่งเป็นหลักการที่สำาคัญที่ ซู
(Suh, 1990) เป็นผู้เสนอเพื่อลดความซับซ้อนในการออกแบบโดยการพิจารณาจากเมตริกความสัมพันธ์ เพื่อนำา
ไปสู่การปรับปรุงการออกแบบที่ความเหมาะสมกว่า
ตัวอย่างเช่น การออกแบบหัวก๊อกผสมน้ำาร้อนและน้ำาเย็น โดย ซู (Suh, 2000) ได้ใช้กรณีตัวอย่างนี้
ในการอธิบายถึงความสำาคัญของหลักการนี้ในการปรับปรุงการออกแบบ ซึ่งก๊อกที่ออกแบบผู้ใช้จะต้องสามารถ
ควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและความแรงของน้ำา ดังนั้นจึงทำาการแปลงความต้องการของลูกค้าเป็นหน้าที่การทำางาน
ที่ต้องการ (Functional Requirement) ของหัวก๊อกน้ำา
โดยกำาหนดให้ หน้าที่การทำางานที่ต้องการ
FR1 =
การควบคุมการไหลของน้ำา ( Q )
FR2 =
การควบคุมอุณหภูมิของน้ำา ( T )
และกำาหนดให้ แนวทางการออกแบบ
DP1 =
มุม φ 1
DP2 =
มุม φ 2
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ภาพที่ 7 ก๊อกผสมน้ำาร้อนน้ำาเย็นแบบสองหัวปรับ ซึ่งหน้าที่การทำางานไม่เป็นอิสระจากกัน
ที่มา : Jang et. al., 2002
จากหลักการทำางานของหัวก๊อกผสมน้ำาร้อนแบบสองหัวนี้ สามารถเขียนเป็นสมการเมตริกเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ของการทำางานของก๊อกน้ำาแบบเดิมได้จากสมการที่ 1
 FR 1 (Q)  X
=

R 2 (T )   X
F

P 1 (φ1 ) 
X  D


P 2 (φ2 )
X D

(1)

รูปแบบของสมการเมตริกข้างต้น แสดงให้เห็นว่าระบบหัวก๊อกน้ำาแบบนี้ หน้าที่การทำางานของหัว
ก๊อกแต่ละด้านไม่มีความเป็นอิสระต่อกัน (Coupled Design) และกล่าวได้ว่าเป็นระบบที่ซับซ้อน เนื่องจากผู้
ใช้ต้องปรับหัวก๊อกทั้งสองด้าน เพื่อให้ได้ทั้งระดับอุณหภูมิและความแรงของน้ำาที่ต้องการ ด้วยเหตุนี้ จึงต้อง
ทำาการปรับปรุงการออกแบบก๊อกน้ำาแบบสองหัวปรับดังกล่าว ดังนั้น
กำาหนดให้ แนวทางการออกแบบ
DP1 =
ระยะการเคลื่อนที่ของแขนโยก ( Y ) ควบคุมการไหลของน้ำา
DP2 =
มุม φ ควบคุมอุณหภูมิของน้ำา
สามารถเขียนเป็นสมการเมตริกเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของการทำางานของก๊อกน้ำาแบบใหม่ได้เป็น
สมการที่ 2
 FR 1 (Q)  X
F
 = 0
(
)
R
T
2

 

P 1 (Y ) 
0 D


P 2 (φ )
X  D

(2)

รูปแบบของสมการเมตริกข้างต้น แสดงให้เห็นว่าระบบหัวก๊อกน้าำ แบบนี้ หน้าทีก่ ารทำางานของหัวก๊อก
แต่ละด้านมีความเป็นอิสระต่อกัน (Uncoupled Design) ซึ่งก๊อกน้ำาแบบใหม่นี้เป็นแบบแขนเดียว ได้รับการ
พัฒนาขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 8 โดยแยกการทำางานระหว่างการควบคุมความร้อนและความแรงของน้ำา
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ภาพที่ 8 ก๊อกผสมน้ำาร้อนน้ำาเย็นแบบแขนเดียว ซึ่งหน้าที่การทำางานเป็นอิสระจากกัน
ที่มา : Jang et. al., 2002
จากแนวทางการออกแบบโดยพยายามให้แต่ละหน้าที่การทำางานมีความเป็นอิสระจากกันนี้ เป็นที่
ยอมรับว่าเป็นแนวทางที่สามารถนำาไปสู่การลดความซับซ้อนของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะพบได้จาก
มีการนำาหลักการนี้ไปใช้กับการออกแบบระบบต่าง ๆ เช่น การออกแบบซอฟแวร์ (Suh and Do, 2000) การ
ออกแบบระบบการผลิต (Gu et. al., 2001) และ (Goncalves-Coelho and Mourao, 2007) การออกแบบ
ระบบควบคุมการทำางานเครื่องจักร (Lee et. al., 2001) การออกระบบการสั่นสะเทือนรถยนต์ (Bae et. al.,
2002) การออกแบบเรือดำาน้ำา (Jang et. al., 2002) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการนำาหลักการดัง
กล่าวนี้ไปใช้ในการออกแบบระบบต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้มีแนวทางที่ชัดเจนว่าวิศวกรและนักออกแบบควรออกแบบ
อย่างไรจึงทำาให้หน้าที่การทำางานที่ต้องการนั้นเป็นอิสระจากกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีนักวิจัยส่วนหนึ่งได้ประยุกต์ใช้
ทฤษฎี TRIZ ซึ่งคิดค้นโดย เอาท์ชูลเลอร์ (Altshuller, 1996) เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่มี
ความสลับซับซ้อน จาก 40 หลักการสร้างสรรค์นวัตกรรม และตารางเมตริกความขัดแย้ง นำาไปสู่การค้นพบ
นวัตกรรมใหม่ ได้แก่ การออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการตอกเสาเข็ม (Ju, 2004) การออกแบบหัวฉีดใน
หม้อไอน้ำา (Heo and Jeong, 2008) เป็นต้น
3. การประเมินการออกแบบ
การประเมินการออกแบบเป็นกระบวนการในการนำาทางเลือกต่าง ๆ มาตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ที่เหมาะสม เนือ่ งจากโดยทัว่ ไปแล้วการทีจ่ ะทำาให้เกิดหน้าทีก่ ารทำางานหนึง่ ขึน้ มา มักจะมีหลายแนวทางหรือหลาย
ทางเลือกเสมอ การที่จะเลือกทางเลือกใดนั้นต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและข้อจำากัดต่าง ๆ โดย
ทั่วไปแล้วขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ออกแบบเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ (Suh, 1990) ได้พัฒนาแนวทางในการ
ตัดสินใจเพื่อให้ได้มาซึ่งทางเลือกที่เหมาะสม โดยพิจารณาพื้นที่ซ้อนทับกัน (Overlap) ระหว่างช่วงของการ
ออกแบบในแต่ละทางเลือก (Design Range) กับช่วงของสรรถนะจริงที่ต้องการให้ระบบทำางาน (System
Range) และเรียกพื้นที่ซ้อนทับนี้ว่าช่วงการทำางานร่วม (Common Range) และเกณฑ์การตัดสินใจ
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คือแบบใดทีม่ ชี ว่ งของการทำางานร่วมมากทีส่ ดุ จากแต่ละทางเลือก ถูกพิจารณาว่าเป็นแบบทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สำาหรับ
แต่ละหน้าทีก่ ารทำางานทีก่ าำ หนด ดังแสดงในภาพที่ 9 และสามารถทำาการประเมินในรูปแบบของความน่าจะเป็น
ของความสำาเร็จ (Probability of Success) ที่แต่ละแบบจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามหน้าที่การทำางานที่
กำาหนด จากการคำานวณหาค่าที่ต่ำาที่สุดจากสมการที่ 3 และ 4
(3)
(4)
โดยทางเลือกใดที่มีระดับคะแนนต่ำาสุดจะถือได้ว่าทางเลือกนั้นมีระดับความน่าจะเป็นที่แบบหรือทาง
เลือกนั้นจะบรรลุผลสำาเร็จตามข้อกำาหนดมากที่สุด

ภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงของการออกแบบ (Design Range)
ช่วงสมรรถนะของระบบ (System Range) และช่วงทำางานร่วม (Common Range)
ที่มา : Suh, 1990
(Park, 2007) ได้อธิบายด้วยตัวอย่างเมื่อต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อบ้าน โดยมีข้อกำาหนด
ดังต่อไปนี้
FR1 =
ราคาบ้านต้องอยู่ในช่วงระหว่าง 50,000 - 80,000 ดอลล่าร์
FR2 =
เวลาเดินทางไปที่ทำางานไม่เกิน 40 นาที
โดยที่มีบ้านให้เลือกอยู่ 2 ทำาเลคือที่เมือง A และที่เมือง B ซึ่งเงื่อนไขของทั้งสองทำาเลได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 1

93

ตารางที่ 1 ตารางแสดงเงือ่ นไขของบ้านในทำาเล A และ ทำาเล B
Price
Commuting time

City A
$45,000-$60,000
35-50 min

City A
$70,000 - $90,000
20-30 min

การพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างช่วงของการออกแบบ (Design Range) และสมรรถนะจริงของ
ระบบ (System Range) ของการเลือกซื้อบ้านในสองทำาเลนี้ได้แสดงไว้ในภาพที่ 10 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ
เงื่อนไขด้านราคา และภาพที่ 11 การเปรียบเทียบเงื่อนไขด้านเวลาเดินทาง

ภาพที่ 10 การเปรียบเทียบเงื่อนไขด้านราคา

ภาพที่ 11 การเปรียบเทียบเงื่อนไขด้านเวลาเดินทาง
ทำาการประเมินความน่าจะเป็นของความสำาเร็จ (Probability of Success) ที่แต่ละทำาเลสามารถบรรลุ
ตามเงื่อนไขที่กำาหนด จากการคำานวณหา ค่าที่ต่ำาที่สุด จากสมการดังต่อไปนี้
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ทำาเล A
I A( price )

I A( commuting

=
time )

I A(total )

=
=

ทำาเล B
I B ( price )

I B ( commuting

I B (total )

=
time )

=
=

 1. 5 
log 
 1 




log15 
5





I A( price )

+

I A( commuting

2
log 
1





log10 
10 



I B ( price )

+

I B ( commuting

=

0.176

=

0.477

time )

=

=

0.301

=

0.000

time )

=

0.653

0.301

จากผลการคำานวณ I A(total ) มีค่าเท่ากับ 0.653 และ I B ( price) มีค่าเท่ากับ 0.301 ซึ่งค่าที่ต่ำาที่สุด
ระหว่างสองทำาเลนี้คือ I B ( price) สำาหรับทำาเล B ด้วยเหตุนี้เมื่อต้องการตัดสินใจซื้อบ้านตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้
ทำาเล B จึงเป็นทำาเลที่เหมาะสมที่สุด
ซึ่งจากตัวอย่างนี้พบว่าหลักการดังกล่าวนี้เป็นหลักการที่ไม่ซับซ้อนและเป็นอีกหลักการหนึ่งที่น่าสนใจ
ในการนำาไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางเลือกสำาหรับการออกแบบ และอีกตัวอย่างหนึง่ จันทร์ทอง และคณะ
(Janthong et. al., 2010) ได้ใช้หลักการประเมินการออกแบบนี้ในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกอุปกรณ์
ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์รถยกสูงประเภทกำาลังขับมอเตอร์สำาหรับเคลื่อนย้ายวัสดุในคลังสินค้า (Electric
High Lift Stacker) ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customized Product) ดังแสดงในภาพที่ 12 ซึ่ง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มาตรฐานคือสามารถยกน้ำาหนักได้ 800 กิโลกรัม ที่ระดับความสูง 3 เมตร วิ่งบน
พื้นเรียบ แต่พบว่าพื้นที่ทางเข้าคลังสินค้าของลูกค้านั้นมีลักษณะเป็นทางชันวัดได้ 3% (Gradability) ดังนั้นผู้
ผลิตจำาเป็นต้องพิจารณาเพื่อปรับปรุงการออกแบบเพื่อให้รถสามารถวิ่งผ่านระดับทางชันตามข้อจำากัดของลูกค้า
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ภาพที่ 12 ลักษณะของรถยกสูงไฟฟ้าเพื่อการเคลื่อนย้ายวัสดุในคลังสินค้า
ที่มา : Janthong et. al., 2010
ดังนั้นการปรับปรุงการออกแบบจึงเริ่มจากการคำานวณหาภาระงานใหม่ เพื่อเลือกใช้มอเตอร์ขับที่มี
คุณสมบัติที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว โดยการพิจารณาจากโมเดลการคำานวณแรง ดังแสดง
ในภาพที่ 13

ภาพที่ 13 โมเดลการคำานวณภาระงานของการเคลื่อนที่
แรงที่ต้องการเพื่อการขับเคลื่อนบนทางชัน (Fpull) คำานวณได้จากสมการ ดังนี้
m g (sin α + µ cos α )

Fpul

=

Fweight + Ffriction =

m

=
=

สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของการหมุนของล้อ (0.03)
น้ำาหนักของตัวรถรวมกับน้ำาหนักบรรทุก (800 + 1000 = 1800 kg)

α

=

มุมชัน 3% =

µ

arctan

% slope
100

=

1.72o

แรงที่ต้องใช้ในการขับเคลื่อน
Fpul =
(1800 9.81) [sin (1.72) + 0.03 cos (1.72)]
=
1060 N
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กำาลังขับที่ต้องใช้ตามความเร็วมาตรฐาน
P
=
Fpulx v
=
ความเร็วของรถตามมาตรฐานผูผ้ ลิต (min. 3 km/hr and max. 5 km/hr)
Pmin

=

Pmax =

 3 × 1000 
1060 × 

 3600 

 5 × 1000 
1060 × 
 3600 

=

883

watt

=

1472

watt

ดังนั้นช่วงของการออกแบบ (Design Range) คือกำาลังขับอยู่ในช่วงระหว่าง 833-1472 watt ซึ่ง
มอเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ 750 watt ด้วยเหตุนี้รถยกสูงไฟฟ้าตามมาตรฐานของผู้ผลิตจึงไม่สามารถ
ทำางานได้ตามข้อกำาหนดของลูกค้าได้ ด้วยเหตุนี้วิศวกรจำาเป็นต้องเปลี่ยนมอเตอร์ขับให้มีกำาลังมากขึ้น จึงได้
ทำาการตรวจสอบข้อมูลไปยังผูจ้ ดั จำาหน่ายและได้ขอ้ มูลคุณลักษณะของมอเตอร์ทม่ี ใี นท้องตลาด ดังแสดงในภาพ
ที่ 14 จากข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถนำามาประเมินเปรียบเทียบระหว่างช่วงของการออกแบบ (Design Range)
และสมรรถนะของระบบ (System Range) ดังแสดงไว้ในภาพที่ 15 ผลลัพธ์การคำานวณเพื่อตัดสินใจเลือก
มอเตอร์ขับไฟฟ้าแสดงไว้ในภาพที่ 16

ภาพที่ 14 คุณลักษณะของมอเตอร์ขับไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้จัดจำาหน่าย
ที่มา : Janthong et. al., 2010
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ภาพที่ 15 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของช่วงการออกแบบและสมรรถนะ
ของระบบของมอเตอร์ขบั เคลือ่ นรถยกสูง
ทีม่ า : Janthong et. al., 2010

ภาพที่ 16 ผลลัพธ์การคำานวณเพือ่ ตัดสินใจเลือกมอเตอร์ขบั เคลือ่ นรถยกสูงไฟฟ้า
ทีม่ า : Janthog et. al., 2010
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จากผลลัพธ์การคำานวณในภาพที่ 16 พบว่ามอเตอร์ขับเคลื่อนรุ่น MR240 (1200 Watt) มีค่าต่ำาสุด
ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดตามหลักการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้นวิศวกรจึงได้สั่งซื้อมอเตอร์รุ่นดังกล่าวเพื่อ
นำามาเปลี่ยนให้กับรถยกสูงมาตรฐานของบริษัท เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า ซึ่งจากวิธีการดังกล่าวนี้สามารถทำาให้
วิศวกรและนักออกแบบทำาการตัดสินใจอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามข้อกำาหนด
สรุป

ความซับซ้อนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับกระบวนทำางานทางด้านวิศวกรรม การทำาความเข้าใจถึง
แหล่งที่มารวมถึงการเรียนรู้แนวทางหรือวิธีการในการลดความซับซ้อนดังกล่าวนี้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำาให้
เกิดประสิทธิภาพในการทำางาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการออกแบบไม่วา่ จะเป็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รวมถึงระบบการผลิต สิง่ ทีต่ อ้ งคำานึงถึงคือการกำาหนดหน้าทีก่ ารทำางาน (Functional) ของสิ่งที่ต้องการออกแบบ
ซึ่งต้องมีการแบ่งออกเป็นระบบย่อยที่ชัดเจน ทำาให้ง่ายต่อการแบ่งหน้าที่การทำางานและค้นหาแนวทางการ
ออกแบบได้อย่างถูกต้อง รวมถึงต้องทำาให้แต่ละหน้าที่การทำางานของระบบย่อยนั้นเป็นอิสระจากกันเพื่อลด
ความซับซ้อนของระบบ สุดท้ายการประเมินเพื่อเลือกแบบหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นจำาเป็นต้องอาศัยวิธี
การที่จะนำาไปสู่การคัดเลือกอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อลดปัญหาด้านการทำางานซ้ำาหรือการแก้ไขงานเนื่องจาก
สุดท้าย พบว่า สิ่งที่เลือกนั้นไม่สามารถทำางานได้ตามข้อกำาหนด และก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงในกระบวนการ
ทำางาน ด้วยเหตุนี้การพยายามลดความซับซ้อนในการออกเชิงวิศวกรรมนี้จึงเป็นส่วนสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับ
วิศวกรและอุตสาหกรรม
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