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บทคัดย่อ
เสียงคือคลืน่ กลทีใ่ ช้อากาศเป็ นพาหนะ เมือ่ วัตถุสนสะเทื
ั่
อนก็จะทาให้เกิดการอัดตัวและการขยายตัวของ
คลื่น เสีย ง ในการออกแบบการจัด การกับการสัน่ สะเทือ นในรถยนต์ ม ี 3 ส่วน คือ เสีย ง การสันสะเทื
่
อ น ความ
กระด้าง งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ การวิเคราะห์การสันสะเทื
่
อนทีผ่ ดิ ปกติในรถยนต์ดว้ ยเสียง การทดลองจะทา
การติด ตัง้ อุปกรณ์ ไมโครโฟนให้กบั รถยนต์ในห้องโดยสารทัง้ หมด 6 ตาแหน่ง และติดตัง้ แหล่งจาลองการกาเนิด
เสียงทัง้ หมด 16 ตาแหน่ง ซึง่ จะให้เสียงในช่วงความถี่ 250 – 10000 เฮิรตซ์ ในงานวิจยั นี้แหล่งจาลองการกาเนิด
เสียงทัง้ หมด 16 จุดจะสร้างเสียงทีเ่ รียกว่า ไวท์นอยซ์ เป็ นเวลาในแต่ละย่านความถี่ เป็ นเวลา 16 นาที เพือ่ ทาการ
เก็บค่าความดังของเสียง พฤติกรรมทีผ่ ดิ ปกติของการสันสะเทื
่
อนของรถยนต์ในแต่ละ่ สภาวะทีท่ าการทดลองได้ถูก
เปรียบเทียบและวิจารณ์ ผลการทดลองนี้จะเป็ นข้อมูลสาคัญทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์การสันสะเทื
่
อนทีผ่ ดิ ปกติในรถยนต์
ด้วยเสียงได้
คำหลัก: ไวท์นอยซ์ ; ย่านความถี่
Abstract
Sound is a mechanical wave using air as conductor, The vibrations are caused by compression
and expansion of wave length. The design of managing vibration frequencies in automobile design has
three components are noise, vibration and harshness. In overall, this research aims to analyze of the
vehicle vibration using acoustic method. In the process microphone must setting all 6 positions and have
a 16 noise source positions. This will give the sound in the frequency range 250 - 10000 Hz. All 16 sound
source simulators generate a noise called White noise for a period of 16 minutes. increase the noise.
Unusual behaviors of car vibration according to the test conditions are compared and discussed. These
obtained results will be important information for an analysis of the vehicle vibration using acoustic
method.
Keywords: White noise ; frequency range
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1. บทนา
ในปั จจุบันรถยนต์นัน้ มีได้ความสาคัญ อย่างมาก
และในช่วงเวลาทีผ่ ่านมารถยนต์ได้มกี ารพัฒ นาให้ม ี
ความเร็ว มากขึ้น และมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น ด้ว ย
แนวโน้ ม ดังกล่า วจึง จ าเป็ นที่จ ะต้อ งมีก ารวิเคราะห์
อย่ างรวดเร็ว ของสภาพที่ผ ิด ปกติข องรถยนต์ เพื่อ
ประหยัดเวลาทัง้ สาหรับลูกค้าและผูผ้ ลิต
จากปั ญหาดังกล่าวจึงทาให้เกิดแนวคิดและวิธกี าร
ตรวจสอบรถยนต์ ท ี่จ ะท าให้เกิด ประสิท ธิภ าพและ
ประหยัดเวลาในการตรวจสอบ การตรวจสอบสัญญาณ
การท างานที่ผ ิด ปกติข องรถยนต์ นัน้ ปั จ จุบัน ได้ม ีว ิธี
ตรวจหาซึ่ง เป็ นที่นิย มกัน อยู่ ส องวิธีค ือ การหาจาก
สั ญ ญ าณ จากการสั น่ สะเทื อ น แล ะการห าจาก
สัญญาณอคูสติกหรือสัญญาณเสียง [1] ในการทดสอบ
หาสัญ ญาณอคูส ติก ของรถยนต์ ด้ วยเสีย งนัน้ เป็ นที่
นิ ย มอยู่ 2 วิธีด้ ว ยกัน วิธีแ รกคือ tire patch noise
reduction (TPNR) คือ วิธีต รวจสอบเสีย งรบกวนจาก
การสันสะเทื
่
อนจากล้อรถยนต์ และวิธที ี่ 2 คือ engine
noise reduction (ENR) [2] คือวิธกี ารตรวจสอบเสีย ง
รบกวนจากการสัน่ สะเทือ นจากเครื่อ งยนต์ ซึ่ง ใน
งา น วิ จั ย นี้ จ ะ ส น ใจ เฉ พ า ะ วิ ธี tire patch noise
reduction (TPNR) เพียงเท่านัน้
2. การทดสอบ tire patch noise reduction
การทดสอบจากสัญ ญาณอคู ส ติก แบบวิธี tire
patch noise reduction (TPNR) นัน้ จะท าการหาค่าที่
เรี ย ก ว่ า single number ซึ่ ง เป็ น ค่ าผ ล รว ม ข อ ง
ความสามารถปิ ดกัน้ เสีย งที่ว ัด ได้ จ ากห้อ งโดยสาร
รถยนต์ซงึ่ ถ้าค่าดังกล่าวเกินเกณฑ์ทที่ างโรงงานผลิต
กาหนด จะหมายความว่ารถยนต์คนั ดังกล่าวมีปัญหา
ระหว่างการประกอบในสายการผลิต
เสียงจากยางรถยนต์กบั ถนนเป็ นส่ วนสาคัญของ
เสียงจากยานพาหนะขึน้ อยู่กบั ความเร็วบนพื้นผิวถนน
และความถี่ เสียงดังทีเ่ กิดจากถนนทีไ่ ม่มสี ม่าเสมอจะ
สร้างแรงกระตุ้นจากโครงสร้างไปจนถึงระบบยางและ
ระบบกันสะเทือนและเข้าสู่ตวั รถยนต์ การสันสะเทื
่
อน

ของตัวถังจะทาให้เกิดเสียงรบกวนตลอดทัง้ รถยนต์ นี่
คือเสียงรบกวนจากโครงสร้าง [3]
ใน การผ ลิ ต ห รื อ การป ระกอ บ รถ ย น ต์ จ าก
โรงงานผลิตนัน้ ต้อ งมีขนั ้ ตอนในการตรวจสอบระบบ
ป้ องกันเสียงรบกวนทีจ่ ะเข้าไปในห้องโดยสาร ซึง่ การ
ป้ อ งกัน เสีย งรบกวนที่จ ะเข้าไปในห้อ งโดยสารของ
รถยนต์ นั น้ ใช้ ว ิธีก ารทาง Passive หรือ วิธีก ารที่ใ ช้
หลักการของการปิ ดกัน้ ไม่ให้เสียงเดินทางผ่านเข้ามา
ในห้อ งโดยสารได้ โดยทางทีมวิศ วกรจะต้อ งท าการ
ออกแบบฉนวน (Insulator) เพื่ อ ปิ ดกั น้ เสี ย งจาก
แหล่งก าเนิ ด เสีย ง (Noise source) เพื่อ ให้เข้ามาหา
ผูโ้ ดยสาร (Receiver) มีปริมาณความดังลดลง (รูปที1่ )

Noise
source

Receiver
100 dB

60 dB

Insulator

รูปที่ 1 ภาพจาลองการลักษณะการเดินทางของเสียง
ผ่านฉนวนซึง่ สามารถปิ ดกัน้ เสียงได้ 40 dB
ในการทาการทดสอบว่า Insulator ทีอ่ อกแบบนัน้
สามารถทางานได้มปี ระสิทธิภาพหรือไม่ เนื่องจากไม่
สามารถวัด ค่ า ระดับ ความดังของเสีย งได้ ใ นขณะที่
รถยนต์มกี ารใช้งานอยู่ ดังนัน้ ในการทดสอบจึงต้องมี
ห้อ งที่ใ ช้ใ นการทดสอบโดยเฉพาะ และในห้อ งที่ใ ช้
ทดสอบนัน้ จะต้องมีระดับความดังไม่เกิน 50 เดซิเบล
และในการทดสอบนี้ได้ทาการทดสอบกับรถยนต์ Ford
Ecosport รุน่ ปี 2016
2.1 การติ ดตัง้ อุปกรณ์
การทดสอบเสีย งรบกวนด้วยวิธี tire patch noise
reduction (TPNR) ในการทดสอบนั น้ จะจ าลองการ
เกิด เสีย งรบกวนจากล้อ รถยนต์ โดยจะท าการติด ตัง้
แหล่ง ก าเนิ ด เสีย งซึ่ง มี 2 ส่ว นด้ ว ยกัน คือ ส่ ว นที่ท า
หน้าทีเ่ ป็ นลาโพง (รูปที่ 2) และส่วนทีท่ าหน้าทีจ่ าลอง
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เสียงรบกวน (รูปที่ 3) ซึง่ ในการติดตัง้ จะนาส่วนทีเ่ ป็ น
ลาโพงติด ตัง้ ไว้ท ี่ร อบล้อ รถยนต์ 4 ต าแหน่ ง ได้ แ ก่
ตาแหน่ งด้านหน้ า (Front) ด้านใน (Inner) ด้านนอก
(Outer) และด้านหลัง (Rear) (รูปที่ 4) เพือ่ จาลองการ
เกิด เสีย งให้ ท ัว่ ทิศ ทาง และเมื่อ นั บ รวมล้อ รถยนต์
ทัง้ หมดจ านวน 4 ล้อ แล้ว นั น้ ท าให้จ ะมีก ารติด ตัง้
แหล่งกาเนิดเสียงทัง้ หมด 16 ตาแหน่ง

12 mm Diameter
Orifice
Speaker Box

จากนัน้ ต้อ งทาการติด ตัง้ ไมโครโฟนซึง่ ทาหน้าที่
เป็ นตัว รับ ค่ า ความดัง ของเสีย ง (Receiver) ซึ่ง ต้ อ ง
ติ ด ตั ง้ ไมโครโฟนทั ง้ หมด 6 ต าแหน่ ง [4] ในห้ อ ง
โดยสาร โดยแบ่งเป็ นต าแหน่ งแถวหน้า 3 ตาแหน่ ง
ได้แ ก่ ต าแหน่ งคนขับ (front driver) ต าแหน่ งกลาง
(front centre) ต าแหน่ งผู้โ ดยสาร (front passenger)
และแถวหลัง 3 ตาแหน่ งเช่น กัน ได้แก่ ตาแหน่ งหลัง
คนขับ (second row driver) ต าแหน่ ง กลาง (second
row centre) และตาแหน่งหลังผูโ้ ดยสาร (second row
passenger) เพื่ อ ท าการรับ ค่ า ความดั ง ของเสี ย ง
รบกวนให้ทวทุ
ั ่ กตาแหน่งในห้องโดยสาร (รูปที่ 5)

Microphone

รูปที่ 2 ลาโพง
ทีม่ า : Ford corporate engineering test procedure

รูปที่ 3 อุปกรณ์แหล่งกาเนิดเสียง (noise source)
ทีม่ า : Ford corporate engineering test procedure

รูปที่ 4 ภาพจาลองการวางลาโพงทีล่ อ้ รถยนต์
ทีม่ า : Ford corporate engineering test procedure

รูปที่ 5 แสดงลักษณะการติดตัง้ ไมโครโฟน (receiver)
ภายในห้องโดยสาร
ทีม่ า : Ford corporate engineering test procedure
2.2 การทาการทดสอบและการบันทึกค่า
ในการทดสอบนี้จะทาการเปิ ดเครือ่ งแหล่งจาลอง
การเกิดเสียงรบกวน ในทีน่ ้จี ะปล่อยออกมาในรูปของ
White noise เพือ่ เป็ นการจาลองการเกิดเสียง โดยจะ
ท าการปล่อ ยความถี่อ อกมาในช่วง 250 – 10,000 Hz
และจะท าการปล่อ ยทุก ช่ว งความถี่ใ นเวลาเดีย วกัน
และใช้เวลาในเก็บข้อ มูลทัง้ หมดครัง้ ล่ะ 16 นาที ซึ่ง
ระดับ ของเสีย งในแต่ ล ะช่ ว งความถี่จ ะแสดงอยู่ ใ น
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความดังในแต่ละ่ ช่วงความถี่
ทีท่ าการปล่อยออกมา (หน่วย : เดซิเบล)
ความถี่
ระดับความดัง
(Hz)
(dB)
200
82.2
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250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000

85.5
87.3
90.9
92.1
93.9
95.1
97.3
100.7
102.7
105.7
107.7
108.5
109.8
110.2
110.8
110.3
109.4

2.2.1 การเก็บค่าความดังของเสียง
จากการเปิ ดจ าลองการเกิด เสีย งรบกวน ซึ่ง มี
แหล่งกาเนิด เสีย งทัง้ หมด 16 ตาแหน่ ง และแหล่งรับ
ความดัง ของเสีย งทัง้ หมด 6 ต าแหน่ ง ท าให้ไ ด้ ร ับ
ข้อมูลทัง้ หมด 96 ชุดข้อมูล ทัง้ นี้ข ้อมูลดังกล่าวจะถูก
เก็บอยู่ในรูปแบบของหน่วย ปาสคาล (Pa) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 (เนื่องจากข้อ มูลมีจานวนมาก ในทีน่ ้จี งึ ขอ
แสดงตัวอย่างข้อมูลในเพียง 1 ชุดข้อมูล)
ตารางที่ 2 ระดับความดังทีร่ บั ได้ (หน่วย : ปาสคาล)
Freq (Hz) Source (Pa)
FLO (Pa)
200
2.700066328 0.001234643
250
2.650470018 0.000993979
315
2.838713884 0.000976375
400
2.906265974 0.001096976
500
2.982943773 0.001428982

630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000

3.201006413
3.61837554
3.787425518
4.161791325
5.003275871
5.930089951
12.92910671
27.9653759
38.08142471
42.23659515
49.27420044
55.14648056
60.95352936

0.002040982
0.002845032
0.002305739
0.001462903
0.00140897
0.001610121
0.003432966
0.002126002
0.005493302
0.003965211
0.002737213
0.002684462
0.002137552

โดยที่ Freq คือ ช่ ว งความถี่ท ี่ไ ด้ ป ล่อ ยออกมา
Source คือ ความดังของแหล่งกาเนิดเสีย งทีอ่ ยู่ในรูป
ของหน่ วยปาสคาล และ FLO คือ ค่าทีไ่ มโครโฟนรับ
ได้ ใ นต าแหน่ ง ของแหล่ง ก าเนิด เสีย งที่ล้อ หน้ า ซ้า ย
ตาแหน่ง outer (รูปที่ 4)
3. การคานวณค่าที่ได้จากการบันทึก
3.1 การแปลงค่าหน่ วยปาสคาล (Pa) ให้อยู่ใน
รูปของหน่ วย (dB)
หลังจากทีไ่ ด้ขอ้ มูลทีอ่ ยู่ในรูปแบบของหน่ วย (Pa)
แล้ว นั น้ จะต้ อ งท าการแปลงข้อ มู ล ให้อ ยู่ ใ นรูป ของ
หน่วย (dB) โดยใช้สมการดังต่อไปนี้ [5]

โดยกาหนดให้

คือค่าทีท่ าการบันทึกได้ และ

เป็ นค่าคงทีซ่ งึ่ มีคา่ 0.00002
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3.2 การหาค่าที่ฉนวนสามารถปิ ดกัน้ ได้
เมือ่ ทาการแปลงหน่วยให้อ ยู่ในรูปของหน่ วย
เดซิเบล (dB) ดั ง ในตารางที่ 3 (เนื่ อ งจากข้ อ มู ล มี
จานวนมาก ในทีน่ ้ีจงึ ขอแสดงตัวอย่างข้อ มูล เพีย ง 1
ชุดข้อมูล)
ต ารางที่ 3 ระดั บ ความ ดั ง ที่ ร ั บ ได้ โด ย วั ด จาก
ไมโครโฟน (หน่วย : เดซิเบล)
Freq
Source
FLO
(Hz)
(dB)
(dB)
200
82.2
38.12
250
85.5
44.69
315
87.3
40.53
400
90.9
48.78
500
92.1
45.94
630
93.9
42.73
800
95.1
42.56
1000
97.3
40.58
1250
100.7
43.66
1600
102.7
40.20
2000
105.7
42.66
2500
107.7
42.83
3150
108.5
45.81
4000
109.8
45.81
5000
110.2
42.69
6300
110.8
39.65
8000
110.3
35.43
10000
109.4
32.17
โดยที่ FLO คือ ค่าทีไ่ มโครโฟนรับได้ในตาแหน่ ง
ของแหล่ง กาเนิ ด เสีย งที่ล้อ หน้ า ซ้ายต าแหน่ ง outer
(รูปที่ 4)
หลังจากนัน้ ต้องนาค่าทีบ่ นั ทึกอยู่ มาจัดเรีย ง
ใหม่ดงั ตัวอย่างในตารางที่ 4 ซึง่ การจัดเรียงใหม่นนั ้ จะ
เรียงตามลาดับของแหล่งกาเนิดเสียง จะต้องทาการนา

ค่ า ความดัง ของเสีย งที่แ หล่ ง ก าเนิ ด เสีย ง (source)
ปล่อ ยออกมา ลบออกด้วยค่า ที่ไมโครโฟนรับ ได้ ใ น
หน่ วยเดซิเบล (dB) (ตารางที่ 4) เพื่อ เป็ นการหาค่า
ความสามารถในการปิ ดกัน้ เสีย งรบกวนของฉนวน
(Insulator)
โดยที่ RHF type คือความสามารถในการปิ ด
กัน้ ของเสีย งที่วดั ได้จาก ล้อ หน้า ขวา โดยมีด้วยกัน
ทัง้ หมด 4 ต าแหน่ ง ได้ แ ก่ Front Rear Inner และ
Outer (รูปที่ 4)
ตารางที่ 4 ความสามารถในการปิ ดกัน้ เสียงของฉนวน
รถยนต์ (หน่วย : เดซิเบล)
Front Driver
RHF tyre (dB)
Freq
(Hz) Front Rear Inner Outer
200
44.3 44.4 44.4 44.9
250
44.0 42.2 44.5 44.4
315
48.5 43.2 45.6 43.4
400
50.0 43.4 50.9 51.6
500
53.6 44.6 49.3 55.6
630
53.9 49.2 53.6 58.1
800
59.8 52.4 55.0 57.3
1000 59.0 58.0 55.8 61.6
1250 58.8 56.6 59.0 62.4
1600 64.2 59.9 64.7 65.5
2000 66.4 62.4 65.7 65.6
2500 65.5 64.6 61.8 63.0
3150 64.8 62.6 64.5 64.2
4000 65.0 64.7 63.7 65.8
5000 71.1 68.0 69.8 70.0
6300 74.7 70.6 71.2 74.8
8000 76.9 72.7 74.0 76.6
10000 80.9 77.6 77.0 79.7
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3.3 การรวมค่ า ความสามารถปิ ดกั น้ ของ
ฉนวน
การรวมค่าความดังทีบ่ นั ทึกได้ทงั ้ หมด เป็ นเลขค่า
เดี ย วที่ เ รีย กว่ า Single Number เพื่ อ น าค่ า Single
Number ไปเปรียบเทีย บกับเกณฑ์มาตราฐานว่าผ่าน
เกณฑ์หรือไม่ โดยใช้สมการดังต่อไปนี้ [6] ในการรวม
ความดังของเสียง

โดยที่
คือค่าทีฉ่ นวนของรถยนต์สามารถ
ปิ ดกัน้ ได้ และค่า
คือเฉลีย่ ของความสามารถ
ทีฉ่ นวนรถยนต์สามารถปิ ดกัน้ ได้
3.4 หลักการในการรวมค่ าความสามารถใน
การปิ ดกัน้ ของฉนวน
จากการติดตัง้ ไมโครโฟนทัง้ หมด 6 ตาแหน่งโดย
มีแ ถวหน้ า 3 ต าแหน่ ง และแถวหลังอีก 3 ตาแหน่ ง
จะต้องทาการรวมค่าความสามารถปิ ดกัน้ ของเสียง ใน
แถวหน้าทัง้ 3 ตาแหน่งให้เหลือเพียง 1 ค่า และรวม 3
ตาแหน่งในแถวหลังให้เหลือเพียง 1 ค่า เช่นกัน ซึง่ ค่า
นี้เรีย กว่า ค่า SNM หรือ Single number ดังแสดงใน
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความสามารถในการปิ ดกัน้ เสียงของฉนวน
รถยนต์แบบรวมให้เป็ น single number (หน่วย : เดซิ
เบล)
Front
average

Rear
average

Freq (Hz)

Front

2nd Row

200
250
315
400
500
630
800
1000
1250

40.1
42.1
45.1
46.5
48.8
51.3
54.5
57.6
59.0

43.4
40.1
38.7
39.0
39.7
43.6
47.0
52.9
57.0

1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000
Low
Mid
High
SNM

62.9
64.0
63.8
63.4
64.6
69.6
72.7
74.8
78.2
45.67
60.74
72.00
59.79

60.1
60.7
60.8
61.6
60.8
66.5
69.6
71.8
76.4
40.74
57.16
69.02
56.02

โดยที่ Low, Mid และ High คือช่วงความถีท่ อี่ ยู่ใน
ย่านต่า กลาง สูง ตามลาดับ และจากตารางที่ 5 ทีค่ ่า
SNM หรือ single number ที่ได้ใ นต าแหน่ งของแถว
หน้าและแถวหลัง คือ 59.79 เดซิเบล และ 56.02 เดซิ
เบล ตามลาดับ
4. การเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตราฐาน
เนื่อ งจากในการทดสอบนี้ได้ท าการทดสอบกับ
รถยนต์ Ford รุ่ น Ecosport ปี 2016 มาใช้ ใ นการ
ทดสอบจึงต้องนาค่ามาตราฐานของรถยนต์ Ford รุ่น
Ecosport ปี 2016 [4] โดยวิธี คือ tire patch noise
reduction (TPNR) มาใช้ใ นการเปรีย บเทีย บ ซึ่ง ค่ า
มาตรฐานดังกล่าวแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ความสามารถในการปิ ดกัน้ เสียงของฉนวน
รถยนต์ ท ี่ย อมรับ ได้ ข องรถยนต์ Ford eco sport ปี
2016 (หน่วย : เดซิเบล)
TPNR (dB)

Mean Target

Front

Rear

61.6

56.7
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5. สรุปผลการทดสอบ
จากก ารเป รี ย บ เที ย บ ค่ า ตั ว เล ข single
number หรือค่าความสามารถในการปิ ดกัน้ เสีย งของ
รถยนต์ จากตารางที่ 5 และ 6 ผลปรากฏว่า ค่าของ
single number front ในตารางที่ 5 ซึ่งมีค่า 59.79 มี
ค่าน้อ ยกว่า เกณฑ์มาตรฐานที่มคี ่า 61.6 และตัวเลข
single number second row มีค่า 56.02 มีค่าน้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ทีม่ คี ่า 56.7 ซึง่ สรุปได้ว่ารถยนต์คนั
ดัง กล่า วมีปั ญ หาการปิ ด กัน้ เสีย ง และจากปั ญ หาที่
เกิด ขึ้น นั น้ เป็ นการบอกได้ ว่า รถยนต์ ด ัง กล่ า ว เกิด
ปั ญ หาระหว่างกระบวนการประกอบในสายการผลิต
จึงเป็ นหน้ า ที่ข องวิศ วกรที่จ ะต้อ งท าการหาสาเหตุ
ข้อ บกพร่อ งในสายการผลิต เพื่อ ทาการแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว
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