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งานด้านวศิวกรรมเป็นศาสตร์ทีม่คีวามส�าคญัต่อมนษุยชาต ินบัตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั หรอือาจกล่าวได้
ว่า เริม่มีมาตัง้แต่มนษุย์ถือก�าเนดิ จากความพยายามคดิค้นสิง่ต่าง ๆ  เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการด�าเนินชวีติ 
นับตั้งแต่ ความพยายามคิดค้นสร้างที่อยู่อาศัย อาคาร หรือการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกในการช่วย หรือ 
ผ่อนแรงในการท�างาน สิง่ประดษิฐ์ทีม่นษุย์สร้างสรรค์ขึน้มา ล้วนต้องผ่านกระบวนการคดิ และออกแบบก่อนท้ังส้ิน

วิศวกรรมเครื่องกล เป็นศาสตร์หนึ่งที่เก่าแก่และกว้างขวาง เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไก ยานพาหนะ 
หรือสิ่งที่เกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องบิน หรือแม้แต่เรือด�าน�้า ปัจจุบันประดิษฐกรรม
ที่เกิดจากศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เป็นปัจจัยที่ห้า ผลจากการพัฒนางานวิศวกรรมที่มองเพียงด้านที่
เป็นประโยชน์ใช้สอยเป็นส่วนใหญ่ ท�าให้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์มากขึ้นทุกที ดังนั้นรูปแบบการออกแบบ หรือ
การสร้างสรรค์งานด้านวิศวกรรมในอนาคตอันใกล้จะเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการพิจารณาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อการด�ารงอยู่ของมนุษย์เป็นไปอย่างยั่งยืน

      

Eco-design
คุณทนงศักดิ์ วัฒนา

กับงานออกแบบวิศวกรรมเคร่ืองจักรกล
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วัตต์ นักประดิษฐ์คิดค้นที่สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ มากมายในอดีต เพื่อ
อ�านวยความสะดวก หรือตอบสนอบความต้องการของมนุษย์ ก่อให้
เกิดการบริโภคอย่างมหาศาล โดยเฉพาะการบริโภคในรูปของพลังงาน 
ส�าหรับกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น การใช้พลังงานฟอสซิล ใน
เครือ่งยนต์กลไก ยานพานหนะ โรงงานอตุสาหกรรม หรอืการผลติไฟฟ้า 

     

กิจกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ในยุคต่อมาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีเพือ่น�าไปสูส่ิง่อ�านวยความสะดวก หรอืสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์
ใหม่ ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ จะเน้นการใช้ประโยชน์ 
ความสวยงาม หรือคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ท�าให้บางครั้งการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ดงักล่าว ไม่ได้ค�านงึถงึการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า ก่อให้เกดิ
การเสือ่มโทรมของทรพัยากรและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง และส่งผลก
ระทบโดยตรงต่อสขุภาพอนามยัและคณุภาพชวิีตของมวลมนุษย์ท่ัวโลก 
ยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก คือ 
ท�าให้โลกร้อนขึน้ ดงันัน้การพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคปัจจุบัน และยุคหน้าคงหลีกเลี่ยงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้ และจะต้องกระท�าควบคู่ไป
กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การออกแบบวิศวกรรม โดยเฉพาะการออกแบบในงานวิศว- 
กรรมเครื่องกล เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญต่อการสร้างชิ้นงาน หรือ
ผลิตภัณฑ์ การบ�ารุงรักษา หรือแม้แต่ต้นทุนในการสร้างชิ้นงาน หรือ
อุปกรณ์ งานออกแบบวิศวกรรมประกอบด้วยหลายขั้นตอน และต้อง
ใช้ประสบการณ์ในการออกแบบเพื่อให้ชิ้นงานที่สร้างขึ้น สามารถใช้
งานได้ตามต้องการ แต่ปัจจุบันการออกแบบงานด้านวิศวกรรมจะ
ค�านึงถึงแต่การใช้งาน ต้นทุน หรือการดูแลรักษาอย่างเดียวคงไม่พอ 
ในยุคที่กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิยม และกระแสความพยายามใน
การลดสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ผู้ออกแบบ หรือวิศวกร ที่ต้องการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ จะต้องมีความรู้เพิ่มเติมในส่วนของ Eco-design 
หรอื การออกแบบเชงินเิวศเศรษฐกจิ เพือ่ลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 
ตั้งแต่กระบวนการออกแบบและยังเป็นการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใน
การผลิต ผลิตภัณฑ์อีกด้วย นับตั้งแต่วินาทีนี้ Eco-design จะเป็นสิ่งที่
วิศวกร หรือผู้ออกแบบทุกคนต้องเรียนรู้อย่างจริงจัง 

  >>  รู้จักการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-design 

นับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ช่วงคริสตศตวรรษที่ 18 
-19 อุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีการน�า
ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
ถ่านหนิ มกีารใช้กบัเครือ่งจกัรไอน�า้ มาเป็นต้นก�าลงัในงานอตุสาหกรรม
ด้านต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 2 เป็นเครื่องจักรไอน�้าที่ประดิษฐ์โดยเจมส์ 

▲ รูปที่ 1 แสดงการออกแบบ เพื่อสร้างชิ้นงานทางด้านวิศวกรรม

▲  รูปที่ 2 เครื่องจักรไอน�้าของเจมส์ วัตต์

    (ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/James_Watt)
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การออกแบบผลติภัณฑ์ในอนาคต อาจต้องเน้นพจิารณาหลาย 
ด้านไปพร้อม ๆ กัน โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่ง-
แวดล้อม การออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ใช้สอยสูงสุด แต่ใช้
ทรัพยากรน้อยที่สุด กระทั่ง เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หมออายุแล้ว จะ
ต้องมีการท�าลายอย่างถูกต้อง ดังแสดงในรูปที่ 3 การได้มาซึ่งสิ่งต่าง ๆ  
ทีก่ล่าวมา ต้องอาศยักระบวนการผนวกแนวคดิด้านเศรษฐศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณา
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (product life cycle) เราเรียกว่า การ
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (economic and ecological design, eco-
design or green design)

 

  
    >>  การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ การออกแบบเพ่ือ
      ส่ิงแวดล้อม

ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นับจากอดีตถึงปัจจุบัน มีกระ-
บวนผลติคล้ายกนัไม่ว่าจะเป็นผลติภณัฑ์ใด ประกอบด้วยกระบวนการ 
ดังน้ี 1. การสกัดจากสารธรรมชาติ หรือแร่ธาตุมาเป็นวัตถุดิบ 
2. กระบวนการแปรรปูวตัถดุบิพร้อมใช้งาน 3. ช่วงการวางแผนผลติ และ 
ผลิตภัณฑ์ 4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5. การผลิตผลิตภัณฑ์  
6. การบรรจุหีบห่อและการขนส่ง 7. การใช้งานและซ่อมบ�ารุง 8. การ

ก�าจัดทิ้ง (ดังแสดงในรูปที่ 4) ในกระบวนการผลิตดังกล่าว ผู้ผลิตหรือ 
ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ยังคงให้ความสนใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
น้อย โดยมุง่เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกั เพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว 

แต่ปัจจบุนั ด้วยสภาพสิง่แวดล้อมของโลกเริม่เปลีย่นแปลง และ 
นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้
ทรัพยากรอย่างขาดความระมัดระวัง ดังนั้นสังคมโลกและประเทศที่
เจริญแล้ว มีความพยายามก�าหนดกลไกต่าง ๆ เพ่ือให้กระบวนการ
ผลิตมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ท�าให้กระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีการปรับปรุงให้ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่
การออกแบบจนถงึการก�าจดัท�าลายผลติภณัฑ์แบบครบวงจรของผลติ- 
ภัณฑ์ โดยใช้หลักการ 4R ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน (ดังแสดง
ในรูปที่ 5)

จากรูปที่  5 เป็นการน�าหลักการ 4R มาประยุกต์ใช ้ใน
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยหลัก 4R ประกอบด้วย การลดการใช้ 
(reduce) การใช้น�ากลบัมาใช้ (reuse) การซ่อมบ�ารงุ (repair) และการ
รีไซเคิล (recycle)

การลดการใช้ (reduce) เป็นการลดการใช้ทรัพยากรในช่วง
ต่าง ๆ ในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การ

▲ รูปที่ 3 เป็นการพิจารณาการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

▲ รูปที่ 4 แสดงวงจรการผลิตภัณฑ์แบบเดิม

▲ รูปที่ 5 การประยุกต์ใช้การออกแบบ เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลัก 4R ในกระบวนการผลิตภัณฑ์
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ผลิต การบรรจุหีบห่อ และการใช้งาน โดยขั้นตอนการออกแบบ จะ
พยายามออกแบบเพือ่ให้ลดการใช้ทรพัยากร หรอืออกแบบให้เหมาะสม 
กับวัสดุในท้องตลาด และให้เหลือเศษน้อยที่สุด หรือออกแบบให้มีการ
ใช้พลังงานในส่วนต่าง ๆ ในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ให้น้อยลง ส่วน
การผลติผลติภณัฑ์ พยายามลดการใช้วตัถดุบิ หรอืใช้วตัถุดบิทีส่ามารถ
น�ากลับมาใช้ใหม่ ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ก็ออกแบบให้เกิดการใช้
พลังงานของผู้ใช้ให้น้อยลง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การน�ากลบัมาใช้งานใหม่ หรอืการใช้ซ�า้ (reuse) การน�าผลติ-
ภณัฑ์ หรอืบางส่วนของผลติภณัฑ์ทีผ่่านการใช้งานแล้วและก�าลงัจะทิง้ 
หรอืท�าลาย น�ากลบัมาใช้ใหม่ อาจน�ากลบัมาใช้กับผลติภณัฑ์เดมิ หรอื
ออกแบบให้ใช้กบัผลติภัณฑ์ชนดิใหม่ เช่น บรษิทัรถยนต์ ในค่าย BMW 
และ Volkswagen ได้ออกแบบรถยนต์ที่สามารถถอดส่วนประกอบได้ 
เพื่อน�าชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนของรถยนต์กลับมาใช้ใหม่ หรือให้ง่ายต่อ
การน�าไปรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์

การซ่อมบ�ารุง (repair) การซ่อมบ�ารุงและการบ�ารุงรักษา
เป็นกระบวนทีส่�าคญัในการยดือายกุารใช้งานของผลติภณัฑ์ให้มคีวาม
ยาวนานในการใช้งาน ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาตามความเหมาะสม
แต่ละผลติภณัฑ์ ทีผู่อ้อกแบบต้องก�าหนดไว้ในคูมื่อการใช้งาน และการ
ออกแบบให้สามารถถอดประกอบผลติภณัฑ์ทีง่่าย เพือ่ความสะดวกใน
การซ่อมบ�ารงุ เช่น บรษิทั Dell ได้ออกแบบคอมพวิเตอร์ทีป่ระกอบด้วย
ชดุส่วนประกอบย่อย ๆ  เพือ่ง่ายต่อการถอดประกอบ ขณะการซ่อมบ�ารงุ 
หรือการน�าชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่ได้ 

การรีไซเคิล (recycle) เป็นการน�าผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในช่วงการทิ้งหรือท�าลาย มาผ่านกระบวนการน�ากลับ
มาใช้ใหม่ ในขั้นตอนการวางแผน การออกแบบ ขั้นตอนการผลิตหรือ
การบรรจหุบีห่อ ตวัอย่าง การรไีซเคลิ บรษิทั HP ได้ออกแบบเครือ่งพิมพ์ 
อิงเจ็ท โดยใช้กรอบตัวเครื่องพิมพ์ท�าจากพลาสติกที่เป็นพลาสติก

รไีซเคลิจากโทรศพัท์มอืถอื มกีารระบชุนดิของพลาสตกิท่ีใช้ เพ่ือง่ายต่อ
การคดัแยกกลบัมารไีซเคลิ และออกแบบการท�างานของเคร่ืองพิมพ์ให้
มีระบบประหยัดพลังงานขณะไม่ใช้งาน เป็นต้น 

การประยกุต์ใช้การออกแบบเพือ่สิง่แวดล้อม หรอื Eco-design 
นอกจากช่วยลดผลกระทบสิง่แวดล้อมตลอด วัฏจกัรผลิตภณัฑ์แล้วยงั
ผลดีอีกหลายประการ เช่น 

1.	 ลดค่าใช้จ่าย	หรือต้นทุนการผลิต ในการลดใช้ทรัพยากร 
และการใช้พลงังานในกระบวนการผลติ การบรรจหุบีห่อและการขนส่ง 
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก�าไรของบริษัท หรือองค์กร 

2.	 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง
เป็นการสร้างจุดเด่นในการขายสินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม และท�าให้ 
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์

3.	 ลดข้อจ�ากัดหรือกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ในบาง
ประเทศที่มีการกีดกันสินค้าที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

  >>  การประยุกต์ใช้การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจในงาน
     ออกแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล

กระบวนการการออกแบบเชงินเิวศเศรษฐกิจ นบัวนัจะมสี�าคญั
มากขึน้กบัทกุอตุสาหกรรม ดงันัน้ นกัออกแบบผลติภณัฑ์ จึงต้องศกึษา
และท�าความเข้าใจ โดยเฉพาะงานด้านวศิวกรรมเครือ่งกล เป็นสาขาทีม่ี
ขอบเขตกว้างครอบคลมุงานหลายประเภท เช่น งานด้านเคร่ืองเย็นและ
การปรับอากาศ ด้านความร้อนและแหล่งก�าเนิดความร้อน วิศวกรรม
ยานยนต์ เครื่องจักรกลโรงงาน หรือแม้แต่หุ่นยนต์และเครื่องกลไฟฟ้า 
เป็นต้น แต่การประดิษฐ์หรือสร้างชิ้นงานขึ้นมาให้สามารถท�างานได้
ตามต้องการ หรือตามเป้าประสงค์ของผู้ใช้งาน ต้องผ่านกระบวนการ
ออกแบบและเขียนแบบเพื่อให้ง่ายต่อการสร้าง หรือกระบวนการผลิต 
กระบวนการออกแบบวิศวกรรม นับว่าเป็นกระบวนการส�าคัญมากใน
งานวิศวกรรม ที่จะบ่งบอกถึงการเลือกใช้วัสดุ กระบวนการผลิต การ
ใช้งานและการซ่อมบ�ารุง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อเงินลงทุน ระยะ
เวลาคืนทุน หรือแม้แต่เงินทุนหมุนเวียนในการเดินเครื่องและการดูแล
รกัษาของผูใ้ช้งาน ยิง่ในปัจจบุนัทีก่ระแสการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมมาแรง 
ดังนั้น การออกแบบวิศวกรรมจะต้องค�านึงถึงสิ่งเหล่าน้ีมากขึ้นตาม
ไปด้วย 

การออกแบบวิศวกรรมเครือ่งกลเพ่ือสิง่แวดล้อม มกีระบวนการ
ต่าง ๆ หลายกระบวนการ เช่น การทราบความต้องการของผู้ใช้งาน 
หรือลูกค้า การศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้น การออกแบบ พร้อมเลือก 
วัสดุอุปกรณ์ และเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล และการทบทวนความ 
ถกูต้อง ก่อนการส่งแบบให้ฝ่ายผลติ เพือ่สร้างตามการออกแบบ ในการ
ออกแบบต้องค�านงึถงึ 4R ดงัรายละเอยีดทีก่ล่าวไปแล้ว ในวฏัจกัรของ
งานที่ท�าการออกแบบ โดยพอสรุปได้ ดังนี้

1.	 การรับรู ้ความต้องการของผู ้ใช้งาน ในการออกแบบ
ผลติภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผูใ้ช้งาน หรอื
ของลกูค้า วิศวกรต้องมกีารสอบถามความต้องการใช้งาน กระบวนการ
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ท�างานและข้อจ�ากัดต่าง ๆ ในการท�างานของอุปกรณ์และเครื่องจักร 
รวมถึงพื้นที่ใช้งาน หรืองบประมาณในการสร้างและการเดินเครื่อง 
เพื่อให้การออกแบบ และการท�างานของเครื่องสมบูรณ์ วิศวกรหรือ 
ผู้ออกแบบ ต้องค�านึงและรับทราบสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การออกแบบ หลงัจากนัน้ วศิวกรต้องร่างแบบอย่างคร่าว ๆ  เพือ่ก�าหนด 
รูปแบบและเลือกวัสดุเบื้องต้น

2.	 กระบวนการศึกษาหาข้อมูลเบ้ืองต้น เกีย่วกบัสิง่ทีต้่องการ
ออกแบบ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ในปัจจุบันแหล่งข้อมูลที่ดี คือ การ
สืบค้นข้อมูลทาง Internet มีข้อมูลต่าง ๆ  มากมายให้สืบค้นซึ่งอาจสรุป
เป็นแนวทางได้ ดังนี้ 

● การสืบค้นจากสิทธิบัตรของสิ่งประดิษฐ์ เนื่องจากปัจ- 
จบุนัการคดิค้นและการประดษิฐ์ส่วนมากมกีารขึน้ทะเบยีนไว้ โดยเฉพาะ 
ในประเทศไทย บางคร้ังการออกแบบ หรือการสร้างอาจไปซ�้าใน
กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ ท�าให้เกิดการฟ้องร้องกันได้ในภายหลัง 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้นด้านสิทธิบัตรของไทย และทั่วโลก คือ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

● ด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันถือเป็นความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่
ต้องการออกแบบ ทัง้ทางด้านเทคโนโลยีการข้ึนรปูช้ินงานทีมี่ผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมมากน้อยอย่างไร เทคโนโลยีด้านวัสดุ โดยเฉพาะวัสดุ
ด้านสิง่แวดล้อมทีม่คีวามก้าวหน้ามากแล้วในปัจจุบัน อาท ิการน�าวสัด-ุ 
อินทรีย์ มาผ่านกระบวนการจนมีคุณสมบัติที่ดี สามารถใช้แทนวัสดุ
ท่ีผลิตมาจากน�้ามันดิบ เช่น พลาสติกที่ย่อยสลายได้ เป็นต้น ดังนั้น
การออกแบบควรศึกษาหาข้อมูล และติดตามความก้าวหน้า ด้านวัสดุ
วิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถน�ามาทดแทนวัสดุแบบเดิมได้

▲  รูปที่ 6 แสดงรูปแบบของพลาสติกชนิดย่อยสลายได้

   (ที่มา http://www.thaigoodview.com)

▲ รูปที่ 7 แสดงรูปแบบของพลาสติกชนิดย่อยสลายได้

  (ที่มา http://materialsguru.wordpress.com)

● ข้อมูลของผู้จ�าหน่าย หรือผู้ผลิต วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ข้อมูลที่ส�าคัญ ใช้ในการก�าหนดระยะเวลาการส่งของ งบประมาณใน
การสร้าง และคุณสมบัติเชิงลึกของวัสดุ อุปกรณ์ที่ท�าการเลือกใช้ หรือ
แม้แต่ข้อมูลการออกแบบเชิงลึก บางครั้งต้องสอบถามจากผู้จ�าหน่าย 
หรือผู้ผลิต

3.	 ขั้นการออกแบบวิศวกรรม เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญมาก เมื่อ
ท�าการร่างแบบ และทราบข้อมลูเบือ้งต้นแล้ว โดยทัว่ไปวิศวกรออกแบบ
จะต้องท�าการออกแบบโดยใช้ข้อมูลจากคู่มือต่าง ๆ และเลือกรูปแบบ 
พร้อมวัสดุที่ใช้ โดยวัสดุในท้องตลาดจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ วัสดุ
มาตรฐานในท้องตลาด คอื มขีายในท้องตลาดทัว่ไป เช่น เหลก็รปูพรรณ 
ชิน้ส่วนเครือ่งจกัรกลมาตรฐาน เช่น ตลบัลกูปืน มเูล่ เป็นต้น และส่วนท่ี
สอง คือ ชิ้นส่วนที่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปทางวิศวกรรม เช่น การ
กลึง การกัด การไส การเจาะ ที่ผู้ออกแบบต้องค�านึงถึง

● การออกแบบตามหลกัวศิวกรรม เช่น โครงสร้างรบัน�า้หนัก
เครื่อง ส่วนใหญ่จะใช้เหล็กรูปพรรณต้องได้รับการออกแบบและเลือก 
หน้าตดั ความยาว ให้สามารถรบัน�า้หนกัได้ หรอืชิน้ส่วนเคลือ่นไหว เช่น 
เพลาส่งก�าลงั ต้องได้รบัการออกแบบตามหลกัการวิศวกรรมเช่นกนั ต้อง
เลือกให้เหมาะสม จะท�าให้ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร ทั้งค่าวัสดุ และ
ค่าขึ้นรูปชิ้นงาน และยังส่งผลต่ออายุการใช้งานของเครื่องด้วย 

● เลือกวิธีออกแบบให้เหมาะสมกับวัสดุที่ใช้ เป็นเร่ืองท่ีมี
ความส�าคัญและต้องค�านึงส�าหรับผู้ออกแบบเป็นอย่างมาก เช่น การ
ออกแบบโดยใช้เหล็กรูปพรรณ ซึ่งมีความยาว 6 เมตร ดังนั้น ในการ
ออกแบบควรตัดเหล็กไม่ให้เหลือเศษ อาจตัด 0.5, 1.0, 1.5, 2, 3 เมตร 
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ออกแบบขั้นนี้ ยังต้องค�านึงถึงการใช้งานด้วย โดยการเลือกอุปกณ์ ที่
ประหยดัพลงังานในส่วนประกอบต่าง ๆ  เช่น เลอืกมอเตอร์ประสทิธภิาพ
สูงในการออกแบบ 

     

● การซ่อมบ�ารุงและถอดประกอบ  จากที่กล่าวมาแล้ว การ
บ�ารุงรักษาและการซ่อมบ�ารุง จะเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
มือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนั้น วิศวกรผู้ออกแบบต้องค�านึง
การถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการซ่อม
บ�ารุง หรือการออกแบบโดยไม่ต้องซ่อมบ�ารุงตลอดอายุการใช้งาน

● ขนส่งและเคลื่อนย้าย วิศวกรออกแบบ ต้องค�านึงถึงการ
ขนส่งและการเคลือ่นย้ายชิน้งานหรอืเครือ่งจกัร โดยพยายามออกแบบ
แยกชิ้น เพื่อง่ายต่อการขนย้าย หรือออกแบบเลือกวัสดุที่มีน�้าหนัก
เบา แต่ไม่กระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้างหรือชิ้นส่วนที่ท�าการ
ออกแบบ

● ชิ้นส่วนสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ ในส่วนนี้งานวิศว-
กรรมเครื่องกลส่วนใหญ่จะเป็นงานเครื่องจักรกล ท�าจากวัสดุประเภท
โลหะ หรือเหล็กที่น�ากลับมารีไซเคิลได้อยู่แล้ว แต่ในการออกแบบเพื่อ
น�ากลับมาใช้ เช่น เลือกใช้มอเตอร์ผ่านระบบส่งก�าลัง แทนการเลือก
ใช้มอเตอร์เกียร์ เมื่อเลิกใช้เครื่อง อาจน�ามอเตอร์ไปใช้กับเครื่อง หรือ
อุปกรณ์อื่นได้

● ใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน หรือใช้ร่วมกับ
พลังงานที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ในการออกแบบระบบอบแห้ง
ผลิตภัณฑ์ ควรเลือกใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวลหรือพลังงานแสงอาทิตย์ 

▲ รูปที่ 9 แสดงลักษณะการตัดเหล็กแผ่นเพื่อไม่ให้เหลือเศษ

▲ รูปที่ 8 แสดงลักษณะการตัดเหล็กรูปพรรณเพื่อไม่ให้เหลือเศษ

เป็นต้น หรอืกรณเีลอืกใช้เหลก็แผ่น ทีม่ขีนาด 1,220 มลิลเิมตร x 2,440 
มิลลิเมตร ควรตัด 300, 400 หรือ 600 มิลลิเมตร จะท�าให้ลดต้นทุน
ในส่วนค่าวัสดุลงได้มาก หรือแม้แต่การออกแบบความยาวเพลา ซึ่งมี
ความยาว 6.0 เมตร เช่นเดียวกับเหล็กรูปพรรณ ควรเลือกความยาว
ที่ลงตัว เช่น 300, 500 ,600,1,000,1,500 มิลลิเมตร เพื่อที่จะไม่ให ้
เหลือเศษเหล็กในการตัด

● เลือกวัสดุที่ประหยัดและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อย การ
เลือกใช้วัสดุ หรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องมีการรวบรวมข้อมูล
ให้มากพอในการตัดสินใจ อย่าหลงเชื่อผู้แทนจ�าหน่ายในการโฆษณา
สินค้า 

● ค�านึงถึงการใช้พลังงานทั้งในกระบวนการผลิตและการ
ใช้งาน ในการออกแบบขั้นนี้ต้องค�านึงถึงการแปรรูปชิ้นต่าง ๆ รวมถึง
การประกอบขึ้นรูปให้มีกระบวนการ และการใช้พลังงานน้อยที่สุด เช่น 
ออกแบบให้ขึ้นรูปง่าย ใช้พลังงานและแรงงานน้อย หรือการประกอบ
เป็นชิ้นส่วนย่อย และชิ้นส่วนหลักท�าได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยาก ในการ

▲ รูปที่ 10 การเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

การสูญเสียของขดลวดที่ส่วนอยู่กับที่-40%
การสูญเสียในแกนเหลือ -20%

การสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทาน
และแรงลม-5%

การสูญเสียเนื่องจากโหลด-10%

การสูญเสียของขดลวด
ที่ตัวหมุน -25%
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ร่วมกับแหล่งความร้อนจากเชื้อเพลิงจากน�้ามัน ปัจจุบันเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถเลือกใช้งาน
ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การ
ออกแบบระบบจ่ายความร้อนในห้องอบแห้ง โดยใช้วัสดุชีวมวลที่เหลือ
จากเกษตรกรรม โดยใช้เตาเผาแบบไซโคลน (ดังแสดงในรูปที่ 11) หรือ 
การออกแบบระบบผลิตน�้าร้อนในโรงแรม โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(ดังแสดงในรูปที่ 12)

▲ รูปที่ 11 แสดงการออกแบบการอบแห้งโดยใช้พลังงานหมุนเวียน

4.	 การทบทวนความถูกต้อง เป็นกระบวนการสุดท้ายก่อน 
ส่งมอบแบบให้ทางฝ่ายผลติ ผลติเครือ่งจกัร หรอือปุกรณ์ โดยการตรวจ
สอบเริม่ท�าโดยวศิวกรผูอ้อกแบบเอง โดยทบทวนเรือ่งแบบวศิวกรรมถกู
ต้องตามการออกแบบหรือไม่ วัสดุและขนาดที่ใช้ในงานออกแบบ การ
ขึ้นรูปและประกอบ เป็นต้น หลังจากนั้นส่งให้ผู้อนุมัติ หรือผู้ตรวจสอบ 
ขั้นสูงกว่าต่อไป เพื่อลดข้อผิดพลาดในด้านต่าง ๆ ลง

จากที่กล่าวมาทั้งหมด การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากจะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการ
ช่วยลดต้นทุนการผลิต และที่ส�าคัญที่สุด หากผู้ออกแบบ
ค�านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาทุกครั้งที่ท�าการออกแบบ
จะเป็นการสร้างจิตส�านึกที่ดี และงานที่สร้างสรรค์ขึ้น
มาจะมีมูลค่า และคุณค่าอย่างยั่งยืน ต่อผู้ใช้งาน
และโลกใบนี้ด้วย 

▲ รูปที่ 12 แสดงการออกแบบระบบท�าน�้าร้อนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
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1. ไซโลเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลพร้อมสกรูลำาเลียง

2. เตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวล
3. อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเตาเผา

8. พัดลมส่งเชื้อเพลิงและลมเตาเผา

7. ไซโคลน

6. อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนไซโคลน

4. เตาเผาไม้ยางพารา

5. ท่อควันร้อน 

11. ห้องรมยาง 1,500 แผ่น

9. พัดลมกระจายลมร้อนเข้าห้องลมยาง

10. ท่อหลัก-จ่ายลมร้อนเข้ารมยาง


