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บทคัดยอ 
การเพิ่มความแมนยําใหกับจรวดหลายลํากลองเปรียบเสมือนเปน

การเพิ่มอานุภาพและประสิทธิภาพใหกับจรวดวิธีหน่ึง ดังน้ันเพื่อ
ปรับปรุงความแมนยําใหกับจรวดจึงจําเปนตองเพิ่มสวนการนําวิถีใหกับ
จรวดแบบ Ballistic บทความนี้นําเสนอผลการศึกษาระบบนําวิถีของ
จรวดที่ถูกยิงออกจากทอยิงจรวดไปยังเปาหมายจากพื้นสูพื้น ระบบนํา
วิถีจรวดมีบทบาทหลัก คือการใหเสถียรภาพและควบคุมวิถีการโคจร
ของจรวดจากจุดเร่ิมตนจนตกกระทบเปาหมาย การพิจารณาจะใช
โมเดลจรวดแบบไมเชิงเสนที่มีคาองศาความเปนอิสระเทากับ 6 และ
กําหนดเปาหมายมีลักษณะเปน Point-mass และไมมีความสามารถใน
การหลบหลีก โดยทั่วไปหลักการนําวิถีจรวดมี 3 วิธี ไดแก การนําวิถี
ดวยรูปทรงจรวดตามหลักอากาศพลศาสตร การใช sensors นําวิถี และ
การใชอุปกรณชวยเสริมแรงขับ โดยมีสมมติฐานใหชวงเวลาการนําวิถี
เร่ิมตนตั้งแตจรวดเผาไหมเชื้อเพลิงหมดจนถึงณ.เวลาที่จรวดอยู
ตําแหนงสูงสุดและมีสัญญาณรบกวนในชวงเวลานี้นอยมาก ในที่น้ีเสนอ
ผลศึกษาจากการวิเคราะหโดยการใช Dynamic Programming  
 
Abstract 

Increasing the precision of multiple launch rocket system 
(MLRS) rockets will provide greater lethality and effectiveness. To 
achieve an improved accuracy, the ballistic rocket must be guided 
to its target. This paper describes guidance system studies for 
the ballistic rockets that fired from launcher tubes to the target 
from surface to surface. The guidance system has two main roles 
during the launch of a rocket; to provide stability for the rocket 
and control the flight path of the rocket. A nonlinear six degrees-
of-freedom rocket model and non-maneuvering point-mass target 
model are considered. Three basic forms of guidance will be 
identified; aerodynamic guidance, sensor guidance and side 
thruster guidance. It is assumed that the guidance takes place 
during the initial phase of flight from burnout up to the time of 
apogee, where jamming effects are minimal. The main emphasis 
of the studies is Dynamic Programming Method. 

 
รูปที่ 1 Multiple launch rocket system (MLRS) 

 
1. คํานํา 

ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มขีดความสามารถทาง
การทหารอยางกวางขวาง ประเทศตางๆในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใตดําเนินการจัดหาและพัฒนาอาวุธอยางสม่ําเสมอเพื่อความมั่นคง
ของแตละประเทศ ทําใหอาวุธยุทโธปกรณตางๆมีการพัฒนาข้ึนอยาง
ตอเน่ือง อาทิเชน มีการพัฒนาจรวดและอาวุธใหมีพิสัยการยิงไกลข้ึน 
และประกอบกับเหตุผลดานการปอมปราม สําหรับประเทศไทยในปที่
ผานมา กระทรวงกลาโหมจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความ
ม่ันคงข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของกองทัพไทยในการเสริมสราง
กําลังอํานาจแหงชาติเพื่อการปองกันประเทศ  
 MLRS เร่ิมเปนที่รูจักครั้งแรกในชวงตนป ค.ศ 1980 ในชื่อของ 
General support rocket system (GSRS) ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกา
ออกแบบมาเพื่อใชเปนยุทโธปกรณเสริมใหกับกองทหารราบและทหาร
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ปนใหญในการตอระยะยิงปนใหญใหไกลข้ึน ในชวงยุคแรกที่มีการใช
งานแมวาจะมีความผิดพลาดมากมายโดยเฉพาะจากการยิงที่ไมตรง
พื้นที่เปาหมายและการที่ไมสามารถควบคุมทิศทางของจรวดได นับเปน
การสิ้นเปลืองงบประมาณทางกองทัพสหรัฐอยางมาก แตมีปฎิบัติการที่
ไดนําจรวด MLRS จํานวนมากมาใชในการทําสงครามและประสบ
ความสําเร็จสรางชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ สงครามพายุทะเลทราย หรือ
รูจักกันในชื่อ ยุทธการฝนเหล็ก ไดทําใหมีความพยายามที่จะพัฒนา 
MLRS ใหมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน ซ่ึงงานวิจัยเกี่ยวกับ MLRS ที่เกิดข้ึน
ในชวง 10 ปที่ผานมาสวนใหญจะมุงเนนการเพิ่มระยะยิงของ MLRS  

 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาระบบนําวิถีสําหรับจรวดหลายลํากลอง 
(MLRS) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทําลายเปาหมายในระยะยิงที่ไกลข้ึน
ในขณะที่ยังคงความแแมนยําไว (โดยทั่วไปเม่ือพิสัยการยิงเพิ่มข้ึน 
ความแมนยําในการยิงจรวดแบบ Ballistic จะลดลง) ซ่ึงมีขอดี คือลด
จํานวนจรวดที่ตองสูญเสียไปจํานวนมากจากการยิงไมตรงพื้นที่
เปาหมาย ลดคาขนสงจรวดไปยังสนามรบ และลดจํานวน MLRS ที่
วางแผนใชในการรบ อีกทั้งในอนาคตมีแนวโนมวาจะมีการนํา MLRS ที่
พิสัยการยิงไกลมาใชมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่เปาหมายมีขนาดเล็กลง 
และตองการความแมนยํามากขึ้น งานวิจัยน้ีจึงมีประโยชนอยางยิ่งกับ
ประเทศไทยในการนําไปใชเปนขอมูลเพื่อพัฒนาจรวดแบบ ballistic ที่มี
อยูในประเทศใหสามารถนําวิถีไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถใช
เปนขอมูลในการศึกษาระบบนําวิถีที่มีเทคโนโลยีสูงข้ึนในอนาคต 

การวิเคราะหทางวิศวกรรมสําหรับจรวดนําวิถีมีสวนประกอบดังรูป
ที่ 2 เม่ือแบงตามบทบาทหลัก [1] ประกอบดวย 
• สวนโครงสรางลําตัวจรวด หมายถึงวัสดุที่ประกอบกันเปนพื้นผิว
ภายนอกทั้งหมดรวมทั้งปก (Wings)   ครีบ (Canards)  
และหางเสือ (Tail fins) ในสวนน้ีจะรับแรงอากาศพลศาสตรเพื่อใหอาวุธ
นําวิถีมีความสามารถในการหันเลี้ยวและการทรงตัวที่ดีขณะโคจร 
ดังน้ันจะตองไดรับการออกแบบอยางดี ใชโครงสรางที่แข็งแรงแตมี
นํ้าหนักเบา และพ้ืนผิวตองสามารถตานทานความรอนที่เกิดจากแรง
เสียดทานของอากาศในขณะเดียวกันตองสามารถควบคุมอุณหภูมิให
เหมาะสมกับระบบขับดัน  
• สวนบรรจุ หมายถึงดินระเบิดแรงดันสูง การออกแบบข้ึนอยูกับ
ภาระกิจและเปาหมาย เชนหัวรบระเบิดยอย หัวรบนิวเคลียร และหัวรบ
เคมี เปนตน 
• สวนนําวิถี หมายถึงสวนที่ทําหนาที่ควบคุมวิถีโคจรของจรวดนําวิถี 
นับจากถูกยิงออกจากแทนยิงจนกระทบเปาหมาย ไมวาจะเปนเปานิ่ง
หรือเคลื่อนที่ ซ่ึงเปนสวนที่ทําการศึกษาในงานวิจัยน้ี 
• สวนขับเคลื่อน หมายถึงสวนที่ทําใหจรวดนําวิถีขับเคลื่อนไปสู
เปาหมายที่ตองการ กลไกในสวนน้ีจะทํางานไดสมบูรณน้ันตองมีการ
ทํางาน 2 ข้ันตอน คือ ข้ันยิงเพื่อใหไดอัตราเรงสูงจะใชชุดขับดันเสริม 
และข้ันความเร็วปฏิบัติการจะใชชุดขับดันประคองตัวเพื่อรักษา
ความเร็วของจรวดใหนําวิถีไดตามตองการ 
 
 
 

รูปที่ 2 สวนประกอบในการนําวิถีจรวด 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําวิถีของ MLRS ที่ผานมาโดยทั่วไปใช
หลักการนําวิถี 3 วิธี ไดแก  
1. การนําวิถีดวยรูปทรงจรวดตามหลักอากาศพลศาสตรของ Wings 
Canards และ Tail fins [2] 
2. การใช Sensors ในการนําวิถี ไดแก GPS และ IMU [3]  
3. การใชอุปกรณชวยเสริมแรงขับ [4] และ [5]  
 
2. โมเดลของจรวดและเปาหมาย 
2.1 โมเดลของจรวด  

ในการพิจารณาจะใชโมเดลจรวดแบบไมเชิงเสนที่มีคาองศาความ
เปนอิสระเทากับ 6 [2] โดยกําหนดใหแกนลําตัว (Body axis) มีจุด
กําเนิดที่ตําแหนงของ Center of gravity นิยามของตัวแปรแสดงใน
ตารางที่1 สวนสมการ (1) เปนสมการพลศาสตรของจรวดตามแนวแกน
และการหมุนรอบแกนแบบ Nonlinear differential  

 
ตารางที ่1 นิยามของตัวแปรที่ใชในงานวิจัย 
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สมการที่ใชในการหาคาสัมประสิทธิ์ nmlZYX CCCCCC ,,,,,
สามารถพบในบทความของ P.K. Menon และ E.J. Ohlmeyer [2] 

โดยที ่ =q   Dynamic pressure = 2
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 จรวดนําวิถีที่ทําการวิเคราะหในที่น้ีจะใหการควบคุมที่ Canards 
ดังแสดงในรูปที่ 3 มีลักษณะเปนครีบรูป “ X ” แบบสมมาตร 4 สวน 
(cruciform) ในการควบคุมในการ Pitch และ Yaw จะใชการ deflect ที่
ครีบดังกลาว สวนการ Roll จะใชการ Differential deflection จากการ 
Pitch และ Yaw เม่ือแปลงตําแหนงของจรวดจากแกนลําตัวใหอยูใน
แกนโลก (inertial) ดวย transformation matrix ( )IBT ดังสมการ (2) 
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กําหนดให cos=c และ sin=s  
มุม Yaw, Pitch และ Roll ซ่ึงเปนมุม Euler ที่ใชในการ transform 
matrix ไดจาก Euler angle rate ในสมการ (3) 
 

φφθ sincos RQ −=&  
θφθφφ tancostansin RQP ++=&     (3) 

θφφψ sec)cossin( RQ +=&  
 
เน่ืองจาก Sensors ที่ใชจะระบุเปาหมายอยูในแกนเดียวกับแกนลําตัว
ของจรวด เวคเตอรตําแหนงและความเร็วสัมพัทธของเปาหมายเมื่อ
เทียบกับแกนลําตัวของจรวดไดจากสมการ (4) และ (5) 
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กําหนดให Subscript “ r ” แทนปริมาณสัมพัทธ โดยที่ 
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รูปที่ 3 จรวดนําวิถีแบบ Guided Unitary Rocket  
 
2.2 โมเดลของเปาหมาย  

กําหนดเปาหมายมีลักษณะเปน Point-mass และไมมี
ความสามารถในการหลบหลีก 0=== TTT WVU &&&  ดังน้ันจะได
สมการ (6) 
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3. การออกแบบ Dynamic Programming (DP) 

งานวิจัยในครั้งน้ีจะใช  Dynamic Programming ในการนําวิถี
เฉพาะชวงที่เชื้อเพลิงจรวดเผาไหมหมดจนกระทั่งจรวดอยูณ.ตําแหนง
สูงสุด (Burnout-to-apogee) รวมทั้งแสดงวิธีวิเคราะหดวย Optimal 
return ที่ใชในการหา Real-time feedback guidance ในการคนหา
ระเบียบวิธีการหรืออัลกอริทึม (Algorithm)  

ขอดีของการใช Dynamic Programming ไดแก 
1. นําปญหา Physical model มาวิเคราะหรวมกับ Guidance 

command 
2. สามารถกําหนดการยิงจรวดจากตําแหนงและทิศทางที่หลากหลาย 
3. สามารถหา Feedback gain ที่ตําแหนงใดๆในชวงที่มีการนําวิถี 

  Canards 

Spring-deployed fins 

XB 

YB 

ZB 
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การวิเคราะหโครงสรางจรวดแบบ Point-mass เพื่อใหงายและ
สะดวกในการทํางานวิจัย เน่ืองจากงานวิจัยน้ีเปนการศึกษาในสวนของ 
Burnout-to-apogee ของเจรวดเทานั้น ในงานวิจัยน้ีไดกําหนดใหใช
อุปกรณชวยนําวิถี Global positioning system (GPS) และ Inertial 
measurement unit (IMU) เพื่อใชในการระบุตําแหนงเปาหมายไดอยาง
แมนยํา ซ่ึงปจจัยที่มีผลตอความถูกตองของเปาหมาย คือ ความคลาด
เคลื่อนขณะยิงออกจากทอและอิทธิพลเน่ืองจากลมซึ่งหากสามารถ
ออกแบบรูปทรงจรวดไดอยางเหมาะสมก็จะสามารถลดปญหาเนื่องจาก
ลมได งานวิจัยน้ีจะไมนําผลของรูปทรงจรวดที่มีความแตกตางกันมา
วิเคราะห  สมการการเคลื่อนที่ของจรวดดังสมการ (7) และรูปที่ 4 
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สัมประสิทธิ์ LC และ SC สมมติใหเปนเชิงเสน α

αLL CC =

และ β
αLS CC = เม่ือมุม Angle of attack,α และ Sideslip,β มี

คานอยมาก และรูปทรงจรวดเปนแบบสมมาตร ดังน้ัน Drag, lift และ 
side force มีคา ),( 22

SLDD CCkCC
O

++= เม่ือ 
ODC  และ k 

ข้ึนอยูกับคา Mach number เม่ือ plot กับ 
αLC ในรูปที่ 5  

 
 
 
 

 
รูปที่ 4 Downrange, Crossrange และ Altitude coordinates โดย

Dohrmann และคณะ [6] 
 

  
 
 

รูปที ่5 Aerodynamic coefficient 
 

การวิเคราะหการควบคุมระบบนําวิถี Input, u ที่ปอนเขาระบบ [6]  คือ   
  (8) 

 
จาก Physical model ไดจากสมการ (7) จะได 

 
),),(),(()( ttutxftx =&     11 )( xtx =                     (9) 

 
โดยที่ x เปน state variable 

][ LLCCC CCVzyxx ψγ= T     (10) 
 
ดังน้ันที่ Nominal trajectory )(ˆ 1tx ที่ Initial condition 0)( =tu  
จะไดสมการ (11) 
  
 (11) 
  
สมมติใหจรวดพุงชนเปาหมายที่เวลา T   

CtC xTx =)(ˆ  

CtC yTy =)(ˆ               (12) 

CtC zTz =)(ˆ  
เม่ือ ),,( CtCtCt zyx  เปน Coordinate ของเปาหมาย 

ในทางปฏิบัติ เปนไปไดยากที่จรวดจะพุงชนเปาหมายดวย 
Nominal trajectory เน่ืองจากมี Errors จาก Initial condition และ
ขอจํากัดลักษณะทางอากาศพลศาสตรของจรวด ดังน้ันการควบคุมหลัก
จึงอยูในชวงเวลาระหวาง 1t  ถึง )( Ttt NN <  โดยที่ Nt คือเวลาที่
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วิถีจะถูกสรางสัญญาณรบกวนไดและ SL CC , จะมีคาเปนศูนย 
ในการหา Input, u ไดจากการทําใหสมการ (13) มีคานอยที่สุด 
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โดยที ่

 
4. DP อัลกอริทึม 

ในการคํานวณจะใชโปรแกรม MATLAB แบงการคํานวณออกเปน 
2 step ไดดังน้ี 

Step 1: เร่ิมตนดวยสมการ (15) คํานวณหา kW  ดวยการ 
recursive คา 1,.....2−= Nk  
 

T
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เม่ือ 
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ข้ันตอนน้ีโปรแกรมจะเก็บคา Feedback gain matrices 
 

T
kkk HHK 2

1
3
−=          (17) 

ในสมการ (15) ถึง (17) จะคํานวณกอนการยิงจรวด 
 
Step 2: คํานวณ input 11,......, −Nuu ในสมการ (18) ซ่ึงเปน 

control law ที่ให optimal return จากตําแหนงใดๆก็ตามในชวงที่มีการ
นําวิถี Nttt ≤≤1  
   

kkk xKu ~−=          (18) 
 
5. ผลการทดลอง 
 MLRS ที่ใชในการศึกษากําหนดให Burnout mass = 14.25 slugs 
และพ้ืนที่อางอิง = 0.4356 2ft  และ Boundary conditions สําหรับ 
Nominal trajectory แสดงในตารางที่ 2  
 

ตารางที ่2 boundary conditions สําหรับ nominal trajectory 
Variable Initial condition Final value Unit 

Cx  0 98,270 ft  

Cy  0 0 ft  

Cz  7390 0 ft  

V  2532 1332 sec/ft  
γ  48.64 -65.13 deg  
ψ  0 0 deg  

ที่ความสูงณ.ตําแหนงสูงสุด = 41,000 ft และ Mach number อยู
ระหวาง 1.05 ถึง 2.33 สําหรับ Nominal trajectory จะแบงเปนชวงๆใน
โดเมนเวลา = 500 time steps การควบคุมเลือก 6101/ −×=hλ
จาก state )213(,.....,1 =Nxx N  ชวงเวลาที่นําวิถี คือ 

Nttt ≤≤1 สามารถหา input, ku  ไดจากสมการ (18) ในการ
วิเคราะหจะพิจารณาคาความคลาดเคลื่อนขณะยิงจรวดแบงเปน 2 case  
1. °= 36.0γ และ °=Φ 1  
2. °−= 64.0γ และ °−=Φ 75.0  
ดังแสดงในรูปที่ 6 ถึง 11  
 

 
รูปที ่6 Aerodynamic control angle สําหรับ case1 

 

   
รูปที ่7 Aerodynamic control angle สําหรับ case 2 

  
รูปที ่8 Point-mass trajectory สําหรับ case 1 

fN ttttt ≤≤= ,1



8                                                                        รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2 การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 
 
 

 
รูปที ่9 Point-mass trajectory สําหรับ case 2 

 

 
รูปที ่10 ความเร็วของจรวดสําหรับ case 1 และ 2 

 

   
รูปที่ 11 Heading angle ของจรวดสําหรับ case 1 และ 2 

 
6. สรุป 
 ในการนําวิถีจรวด MLRS ดวยการใช GPS และ INS เพื่อระบุ
ตําแหนงของเปาหมาย ไดมีการแกไขคาความคลาดเคลื่อนขณะเร่ิมยิง
จรวดดวยการใช Dynamic Programming (DP) นําวิถีเฉพาะในชวง 
Burnout-to-apogee น้ันพบวาไดผลดี และ feedback gain ที่หาไดจาก
อัลกอริทึมจะมีความถูกตองและหาไดรวดเร็วก็ตอเม่ือมีคามุมขณะเร่ิม
ยิงจรวดมีความคลาดเคลื่อนนอย  
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาการปรับปรุงรูปรางของใบพัดลมระบาย

อากาศ เพื่อลดระดับความดังของเสียงรบกวนที่ เกิดจากอากาศ
พลศาสตรของใบพัดโดยการใชรูปรางใบพัดแบบฟนเลื่อย การศึกษาทํา
ไดโดยการวิเคราะหอากาศพลศาสตรของใบพัดและความสัมพันธของ
ระดับความดันเสียงกับความถี่ของเสียงที่เกิดข้ึน โดยอาศัยวิธีทาง
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณและการวิเคราะหเสียงที่เกิดจากอากาศ
พลศาสตรของใบพัด โดยพัดลมตนแบบที่ เลือกใชในงานวิ จัยน้ี
ประกอบดวยใบพัดจํานวน 7 ใบ โดยแตละใบมีรูปรางสี่เหลี่ยมผืนผาที่มี
อัตราสวนความยาวใบพัดตอความกวางเฉลี่ยประมาณ 1.2 การ
ปรับปรุงใบพัดตนแบบทําโดยการปรับรูปรางแบบฟนเลื่อยที่ชายหลัง
ใบพัด และทําการศึกษาที่สภาวะของอากาศดานทางเขาไหลตาม
แนวแกนหมุนของใบพัด และมีความเร็วรอบและเงื่อนไขส่ิงแวดลอม
เหมือนกัน ผลการทดลองถูกแสดงอยูในรูปของคาแรงขับ แรงบิด ระดับ
ความดันเสียงโดยรวม และการกระจายตัวของคาการหมุนวนของ
อากาศ  
 ผลการศึกษาพบวาการปรับรูปรางชายหลังใบพัดใหเปนแบบฟน
เลื่อย สามารถลดการไหลแบบปนปวนบริเวณดานหลังชายหลังใบพัด 
ทําใหระดับความดันเสียงมีคาลดลงดวย เม่ือเปรียบเทียบระดับความดัน
เสียงที่คํานวณไดของใบพัดตนแบบและใบพัดที่ทําการปรับปรุงแลว
พบวา ที่ตําแหนงจุดรับเสียงจุดเดียวกัน ระดับความดันเสียงที่เกิดจาก
ใบพัดแบบฟนเลื่อยมีคาลดลงประมาณ 7% ของเสียงที่เกิดจากใบพัด
ตนแบบ ประสิทธิภาพใบพัดที่ติดฟนเลื่อยที่ชายหลังมีคาเพิ่มข้ึน 2%  
เม่ือเทียบกับใบพัดตนแบบ 
 
Abstract 

This research work is to reduce aeroacoustic noises emitted 
from a ventilation fan by the use of saw-toothed blade. The 
aerodynamic performance and the spectrum of sound pressure 
level of the fan with and without saw-toothed trailing edge are 

numerically investigated using method of computational fluid 
dynamics and aeroacoustic analysis. A 7-bladed ventilation fan is 
chosen as a baseline configuration. The blade shape is 
rectangular with an aspect ratio of 1.2. Calculations have been 
performed for axial flow at the rotational speed and background 
conditions. Results presented include thrust force, torque, overall 
sound pressure level, and decay rate of mean turbulent kinetic 
energy. Results showed that the saw-toothed blade is effective at 
reducing the turbulence from the trailing edge. This leads to 
decrease in the sound pressure level. Compared to the baseline 
model, the computed results indicated approximate 7% decrease 
in the sound pressure level for the fan with saw-toothed blades. 
The fan performance has increased 2% using the saw-toothed 
trailing edge.  
 
1. คํานํา 

พัดลมใชสรางกระแสอากาศเพื่อระบายความรอนจากอุปกรณ
ตางๆเชน คอยลเย็นในเคร่ืองปรับอากาศ  ไมโครโปรเซสเซอรบน
แผงวงจรไฟฟา หรือแมกระทั่งเครื่องจักรขนาดใหญก็มีพัดลมเพื่อใช
ระบายความรอนของเครื่องจักรดวยเชนกัน ที่ผานมาการวิจัยและ
พัฒนาในการออกแบบพัดลม จะเนนทางดานการเพิ่มประสิทธิภาพเชิง
ความรอนเพ่ือประหยัดพลังงาน  ในขณะเดียวกันมักจะมีเสียงรบกวน
เกิดข้ึนจากพัดลมขณะที่กําลังหมุน จากความกาวหนาในงานวิจัย จึง
เกิดความพยายามลดเสียงรบกวนจากพัดลม โดยเริ่มจากลดการ
ส่ันสะเทือนของใบพัดและอุปกรณที่เกี่ยวของ ดวยการออกแบบขอตอ
และปรับปรุงจุดยึดตางๆ ทําใหเสียงจากพัดลมนอยลงไปจากเดิม จึงทํา
ใหเสียงลมที่ผานใบพัดมีความสําคัญมากขึ้น โดยสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิด
เสียง คือลักษณะทางอากาศพลศาสตรของใบพัด ดังน้ันจึงเกิดความคิด
ในการปรับปรุงลักษณะทางอากาศพลศาสตรของใบพัด โดยการ
ดัดแปลงรูปรางของใบพัดที่ใชกันอยูในพัดลมทั่วไป เพื่อลดระดับเสียงที่
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เกิดข้ึน อีกทั้งการศึกษาในเรื่องของเสียงที่เกิดข้ึนจากอากาศพลศาสตร 
(Aeroacoustics) ของใบพัดยังไมเปนที่แพรหลายมากนักในประเทศ
ไทย งานวิจัยน้ีจึงมีจุดประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของเสียงที่เกิดข้ึนจาก
อากาศพลศาสตรของใบพัด และเพื่อเสนอแนวทางในการออกแบบ
รูปรางใบพัดหรือปกหมุนในเครื่องจักรกลอื่น เพื่อลดระดับเสียงรบกวน
ที่เกิดข้ึน  
ระดับเสียงและการวัดคาเสียงรบกวน 

การไดยินเสียงของมนุษย เกิดจากคลื่นเสียงที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงความดันของของไหล และการตอบสนองของหูมนุษยตอ
การเปลี่ยนแปลงความดันจนทําใหไดยินเสียง โดยปกติเสียงจะถูกวัดใน
รูปของระดับความดันเสียง หรือ Sound Pressure Level (SPL) ใน
หนวยเดซิเบล [1] ซ่ึงสามารถแสดงคํานวณไดตามสมการดังน้ี 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
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⎛
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rms
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SPL 10log20      (1) 

เม่ือ  refP  ถูกกําหนดเปนมาตรฐานไวที่ 20 สําหรับตัวกลางที่เปน
อากาศ และ rmsP  คือรากที่สองของคาเฉลี่ยกําลังสองของการ
เปลี่ยนแปลงความดัน หาไดจากการเปลี่ยนแปลงความดัน ในชวงเวลา
หน่ึงๆตามสมการดังน้ี 
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โดยที่  T  คือ คาบเวลา (วินาที) 
เสียงรบกวนจากใบพัด 
 การคํานวณเสียงรบกวนที่เกิดข้ึนจากใบพัดในกรณีที่งายที่สุดคือ 
สมมติใหเปนการไหลแบบสม่ําเสมอ ทําใหภาระกรรมที่มากระทํากับ
ใบพัดมีคาสม่ําเสมอ เพื่อเปนขอกําหนดพื้นฐานตอการทดลอง เสียง
รบกวนที่เกิดข้ึนสามารถแบงได 2 ประเภท คือ Harmonic noise และ 
Broadband noise [2] โดยลักษณะทั่วไปของเสียงทั้ง 2 ประเภทแสดง
ไวในรูปที่ 1 ในรูปแบบของสเปกตรัม 
 Harmonic noise หรือ Tone noise คือ เสียงที่มีระดับความดัน
เสียงสูงเกิดข้ึนที่ความถี่มูลฐานและฮารโมนิคที่หางกันเปนชวงที่เทากัน 
ซ่ึงความถี่ของเสียงประเภทนี้จะข้ึนกับการหมุนของใบพัด เสียงประเภท
น้ีจะเกิดจากการที่ใบพัดหมุนตัดผานกระแสอากาศหมุนวน ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงความดันอยางรวดเร็วบนพื้นผิวใบพัด ซ่ึงเสียงประเภท
น้ีจะมีลักษณะคลายกับเสียงที่เกิดจากแหลงกําเนิดเสียงแบบ Dipole [3] 
Broadband noise เปนเสียงที่เกิดข้ึนแบบไมเจาะจง สามารถเกิดข้ึนได
ที่ทุกความถี่ เสียงประเภทนี้โดยทั่วไปจะเกิดจากอากาศที่ไหลแบบ
ปนปวนที่บริเวณชายหลังของใบพัด เรียกวา Trailing-edge noise ซ่ึง
เสียงประเภทนี้จะมีลักษณะคลายกับเสียงที่เกิดจากแหลงกําเนิดเสียง
แบบ Quadrupole [3] 

การลดเสียงของพัดลมสามารถทําไดโดยการปรับปรุงลักษณะทาง
อากาศพลศาสตรของใบพัด เพราะเสียงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความ
ดันของอากาศที่มีสาเหตุมาจากทั้งกระแสอากาศหมุนวนที่ปลายใบพัด
และการไหลแบบปนปวนของอากาศที่บริเวณชายหลังของใบพัด ดังน้ัน
การออกแบบใบพัดที่สามารถลดกระแสอากาศหมุนวนหรือลดการไหล
แบบปนปวนของอากาศจะสามารถลดระดับเสียงลงได โดยงานวิจัยน้ีจะ

เนนการลดระดับเสียงโดยวิธีการลดการไหลแบบปนปวนของอากาศที่
บริเวณชายหลังของใบพัดเปนหลัก 
 

 

 
 
รูปที่ 1 สเปกตรัมระดับความดันเสียงและความถี่เสียงแบบ Harmonic 

และ Broadband noises [2] 
 
ใบพัดแบบฟนเลื่อย (Saw-toothed Blade) 

จากการศึกษาที่ผานมาพบวาไดมีการดัดแปลงชายหลังปกเปน
แบบฟนเลื่อยที่ใชกับอากาศยาน [4] โดยมีจุดประสงคเพื่อลดเสียงที่
เกิดข้ึนจากการไหลแบบปนปวนจากขอบของพ้ืนผิวหรือ wake และ
โดยทั่วไปแลวจะประยุกตใชกับบริเวณปลายทอเคร่ืองยนตเจ็ต การไหล
แบบปนปวนที่เกิดข้ึนบริเวณชายหลังปกจะแพรกระจายไปในทิศทางตั้ง
ฉากกับขอบของปก (ทิศทางของเวกเตอร K) ดังรูปที่ 2 เม่ือเวกเตอร K 
ทํามุม ϑ กับกระแสอากาศทําใหสามารถกระจายเวกเตอรไดเปน K1 
และ K2 โดยเวกเตอร K2 จะผสมไดดีกับเวกเตอรทิศทางตรงขามกัน
จากฟนเลื่อยใกลเคียง ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดการไหลแบบปนปวนอยาง
รวดเร็วในชวงแรกและจะสลายตัวอยางรวดเร็วเชนกัน ทําใหสามารถลด
การไหลแบบปนปวนไดเม่ือระยะทางไกลออกไป โดยเฉพาะเมื่อมุม ϑ 
นอยกวา 45 องศา ซ่ึงจะทําให K2 มีคามากกวา K1 สงผลใหการลด
เสียงมีประสิทธิภาพสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การออกแบบชายหลังปกแบบฟนเลื่อย 
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โดยที่ 2h คือระยะจากโคนถึงปลายฟนเลื่อย, U คือความเร็วของกระแส
อากาศ, ϑ คือคร่ึงมุมแหลมของฟนเลื่อย, λ คือระยะหางระหวางปลาย
ฟนเลื่อย 
 
2. วิธีการ 

เน่ืองจากแหลงกําเนิดเสียงของพัดลม สวนหน่ึงเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงความดันเม่ือกระแสอากาศมีการไหลแบบปนปวนที่บริเวณ
ชายหลังใบพัด ดังน้ันเพื่อลดแหลงกําเนิดเสียงน้ีจึงปรับรูปรางของ
ใบพัดที่ชายหลังใบพัดดวยรูปรางแบบฟนเลื่อย เพื่อลดการไหลแบบ
ปนปวนที่เกิดข้ึน 

การคํานวณจะแบงเปน 2 สวน โดยสวนของภาระกรรมของใบพัด
และแหลงกําเนิดเสียงจะไดจากการคํานวณพลศาสตรของไหล สวน
คุณลักษณะของเสียงคํานวณไดจากสมการ Ffowcs Williams-
Hawkings (FW-H) ซ่ึงจะไดความดันเสียง ณ ตําแหนงที่ตองการวัด
เสียง ซ่ึงจะอยูในฟงกชันของเวลา ในการแสดงผลจะนําขอมูลความดัน
เสียงที่ข้ึนกับเวลาไปผานการทํา Fast Fourier Transform (FFT) เพื่อ
เปลี่ยนใหเปนฟงกชันของความถี่ เพื่อใหงายในการอธิบายและ
เปรียบเทียบคุณลักษณะของเสียงจากใบพัดตนแบบและใบพัดที่ทําการ
ปรับปรุงแลว 
 ในการศึกษานี้จะใชพัดลมระบายอากาศแบบ 7 ใบเปนใบพัด
ตนแบบ ดังแสดงในรูปที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 แบบจําลองใบพัดตนแบบ 

 
เพื่อใหการคํานวณไดผลที่ถูกตอง กริดของโดเมนของใบพัด

จะตองละเอียด และเพื่อไมใหการคํานวณใชเวลานานเกินไป ดังน้ันจึง

สรางโดเมนรอบใบพัดเพียงแคใบเดียว เปนชิ้นสามเหลี่ยมมุมแหลม
ประมาณ 51.43 องศา (รูปที่ 4) และอาศัยวิธีการกําหนดเงื่อนไขคา
ขอบแบบ rotational periodic ที่ขอบดานหนาของชายหนาปกของ
ใบพัด และที่ดานหลังของชายหลังปกของใบพัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แบบจําลองใบพัด 1 ใบ และโดเมนที่ใชในการคํานวณ  
(D = เสนผานศูนยกลางของใบพัด) 

 
ขนาดของกริดประมาณไดจากขนาดของการไหลปนปวน (Turbulent 
Eddies) และมีจํานวนกริด 10-15 กริดตอความยาวคลื่นเสียงที่สนใจ 
ซ่ึงจะเกี่ยวของกับความถี่เสียงสูงสุดที่จะทํานายได โดยโดเมนสวนที่อยู
ใกลใบพัดจะมีความหนาแนนของกริดสูงและลดลงเม่ือหางจากใบพัด
ออกไป 

ภายหลังจากการทําการทดสอบความไมข้ึนกับกริดของคําตอบ 
(Grid Independence) แลว ไดขนาดของกริดที่เหมาะสมในการคํานวณ
คือ โดเมนมีจํานวนชิ้นประกอบทั้งหมดประมาณ 1.6×106 ชิ้น โดยมีชิ้น
ประกอบบนพื้นผิวใบพัดที่ทําการปรับรูปรางแบบฟนเลื่อยประมาณ 
1.3×105 ชิ้น และมีจํานวนชิ้นประกอบในบริเวณดานในใกลกับพื้นผิว
ใบพัดและบริเวณดานนอกที่หางออกไปเปนจํานวน 0.5×106 และ 
0.9×106 ชิ้น ตามลําดับ  โดยที่จุดแรกของกริดที่หางจากพื้นผิวใบพัดมี
คาเฉลี่ย y+ นอยกวา 5  ในสวนของการคํานวณพลศาสตรของไหล 
กําหนดใหการคํานวณเปนแบบเปลี่ยนแปลงตามเวลา และกําหนดชนิด
การไหลใหเปนแบบปนปวน โดยใชแบบจําลองความปนปวน k-ε และ
กําหนดขอบเขตของโดเมนดังแสดงในรูปที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ขอบเขตของโดเมนใบพัดแบบ 3 มิติ 
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ขนาดของชวงเวลาที่ใชในการคํานวณจะมีความเปนอิสระของ
คําตอบตอชวงเวลา (Time-step Independence) โดยขนาดชวงเวลาที่
ใชคือ 0.1×10-3 วินาที ซ่ึงสามารถทํานายความถี่เสียงสูงสุดได 5000 
เฮิรตซ เวลาในการคํานวณเพื่อใหไดคําตอบใชเวลามากกวา 15000 
ชวงเวลา จากนั้นจะเร่ิมบันทึกแหลงกําเนิดเสียงซ่ึงตองใชเวลาอีก 2 
รอบการหมุนของใบพัด โดยการหมุนครบ 1 รอบของใบพัดจะใชเวลา
คํานวณ 750 ชวงเวลา 

ข้ันตอนการคํานวณความดันเ สียง  ใชสมการของ  Ffowcs 
Williams-Hawkings (FW-H) และกําหนดตําแหนงผูรับสัญญาณ 
(Receiver) ที่ระยะหาง R เทากับ 250, 500 และ 1000 มิลลิเมตร และ
ทํามุมกับจากแนวศูนยกลางพัดลม (θ) เทากับ 0, 45 และ 90 องศา ดัง
แสดงในรูปที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 ตําแหนงทีใ่ชกําหนดผูรับสัญญาณ 

 
ผลการคํานวณที่ไดจะถูกแสดงผลในรูปของสเปกตรัมระหวาง

ระดับความดันเสียงกับความถี่ของเสียงที่เกิดข้ึน และคาระดับความดัน
เสียงโดยรวม (Overall sound pressure level) พรอมทั้งเปรียบเทียบ
แรงขับและแรงบิดที่กระทําตอใบพัดแตละรูปแบบ 
 
3. ผลการวิจัยและการวิจารณผล 

ผลการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนผลการศึกษา
เปรียบเทียบลักษณะของเสียงที่เกิดจากใบพัดแตละรูปแบบ และอีกสวน
เปนผลการศึกษาภาระกรรมทางอากาศพลศาสตรที่เกิดข้ึนบนใบพัดแต
ละรูปแบบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของใบพัดที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
3.1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของเสียงจากใบพัดแตละ
รูปแบบ 
 จากการศึกษาพบวาลักษณะของเสียงที่ปลอยออกจากใบพัดในแต
ละทิศทาง จะมีระดับความดันเสียงและรูปแบบความถ่ีที่แตกตางกัน 
โดยตําแหนงที่อยูตามแนวแกนหมุนของใบพัดจะมีระดับความดันเสียง
ต่ําและมีรูปแบบความถ่ีแบบสุม สวนตําแหนงที่อยูตามแนวรัศมีของ
ใบพัดจะมีระดับความดันเสียงสูงกวา และรูปแบบความถี่เสียงเปนฮาโม
นิคกัน สวนตําแหนงระหวางแนวแกนหมุนใบพัดและแนวรัศมีใบพัด 
(θ=45°) จะพบรูปแบบความถี่ทั้งแบบสุมและแบบที่เปนฮาโมนิคกัน 
ดังน้ันจึงเปนตําแหนงที่เหมาะสมเพื่อใชเปรียบเทียบระดับความดัน
เสียงจากการปรับปรุงรูปรางใบพัด 

เม่ือทําการเปรียบเทียบการไหลแบบปนปวนจากชายหลังใบพัด
ตนแบบกับใบพัดที่ติดฟนเลื่อยพบวา รูปแบบฟนเลื่อยสามารถลดการ
ไหลแบบปนปวนดานหลังใบพัดได จากรูปที่ 7 พบวาที่ระยะหางจาก
หลังใบพัด 40 มิลลิเมตร (X/D = 0.11) ใบพัดที่ติดฟนเลื่อยจะมีคา 
Turbulent kinetic energy (k) สูงกวา เพราะรูปรางฟนเลื่อยจะเพ่ิมการ
ผสมกัน ทําใหการไหลหลังจากจุดน้ีเขาสูสมดุลเร็วข้ึน จึงทําใหการไหล
แบบปนปวนที่ระยะตั้งแต 60 มิลลิเมตร (X/D = 0.17) ของใบพัดที่ติด
ฟนเลื่อยลดลง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปที่ 7 คา Mean Turbulent Kinetic Energy ของใบพัดตนแบบและ
ใบพัดที่ติดฟนเลื่อย หางจากกึ่งกลางใบพัดไปทางดานหลังใบพัดที่

ระยะทาง X/D ตางๆ 
 

เม่ือทําการเปรียบเทียบระดับความดันเสียงระหวางใบพัดตนแบบ
กับใบพัดที่ติดฟนเลื่อยที่ระยะหางจากศูนยกลางใบพัด 250 มิลลิเมตร
และทํามุมกับแนวศูนยกลาง 45 องศา (R=250 มิลลิเมตร, θ=45 องศา) 
พบวารูปแบบฟนเลื่อยสามารถลดระดับความดันเสียงที่รูปแบบความถี่
แบบสุมได ดังรูปที่ 8 โดยที่คาระดับความดันเสียงโดยรวมของใบพัด
ตนแบบและใบพัดที่ติดฟงเลื่อย มีคาเทากับ 57.43 dB และ 53.90 dB 
ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8 ระดับความดันเสียงจากใบพัดตนแบบและใบพัดที่ติดฟนเลื่อย 
(คิดผลจากใบพัด 1 ใบ) ณ ตําแหนง R=250 มิลลิเมตร (R/D = 0.7) 

และ θ=45 องศา 
 

นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวา ตําแหนงที่อยูใกลใบพัดจะพบ
รูปแบบความถี่เสียงแบบสุมที่มีระดับความดันเสียงสูงและตอเน่ือง แต
เม่ือเลื่อนจุดสังเกตไกลออกไป พบวารูปแบบความถ่ีเสียงจะเปนแบบฮา
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โมนิคมากขึ้นและมีระดับความดันเสียงของรูปแบบความถี่เสียงแบบสุม
ต่ําลง น้ันคือที่ตําแหนงใกลใบพัด Broadband noise จะสงผลกระทบ
ตอคาระดับความดันเสียงโดยรวม แตตําแหนงที่ไกลออกไป Tone 
noise จะสงผลกระทบตอคาระดับความดันเสียงโดยรวมมากกวา ดัง
แสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 1 คาระดับความดันเสียงแตละประเภทของใบพัดทั้งสอง
รูปแบบ (คิดผลจากใบพัด 1 ใบ) ณ ตําแหนง R=250 มิลลิเมตร 

 
 

ตารางที่ 2 คาระดับความดันเสียงแตละประเภทของใบพัดทั้งสอง
รูปแบบ (คิดผลจากใบพัด 1 ใบ) ณ ตําแหนง R=1000 มิลลิเมตร 

 
 

ตารางที ่3 คาระดับความดันเสียงโดยรวมจากใบพัดแตละรูปแบบ (คิด
ผลจากใบพัด 1 ใบ) 

 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 3 จะสังเกตเห็นวาเม่ือตําแหนงที่วัดเสียงหางจากใบพัด
ออกไปมากขึ้น คาระดับความดันเสียงโดยรวมที่ไดจากใบพัดทั้งสอง
แบบจะมีคาลดลง โดยที่ระยะทางใกลใบพัด ณ ตําแหนง R=250 
มิลลิเมตร ใบพัดแบบฟนเลื่อยจะมีคาระดับความดันเสียงโดยรวมต่ํา
กวาใบพัดตนแบบ จากการลด Broadband noise ในขณะที่ตําแหนงที่
หางจากใบพัดออกไป R=1000 มิลลิเมตร คาระดับความดันเสียง
โดยรวมของใบพัดแบบฟนเลื่อยจะมีคามากกวาใบพัดแบบตนแบบ 
เน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของ Tone noise 
 
3.1 ผลการศึกษาแรงขับและแรงบิดของใบพัดแตละรูปแบบ 

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบคาแรงขับและแรงบิดที่ไดจาก
ใบพัดแตละรูปแบบ จากการศึกษาพบวาเม่ือใบพัดตนแบบหมุนที่
ความเร็ว 800 รอบตอนาที จะใชแรงบิดในการหมุนขนาด 0.51 นิวตัน-
เมตร และสรางแรงขับขนาด 2.58 นิวตัน และเม่ือทําการติดฟนเลื่อยที่
ชายหลังใบพัดจะสามารถลดแรงบิดที่ใชในการหมุนลงไดรอยละ 16.05 
ของใบพัดตนแบบ เน่ืองจากรูปรางฟนเลื่อยจะเพิ่มการผสมกัน ทําให
เกิดความเร็วสูงที่ชายหลังใบพัด ใบพัดถัดไปจึงตัดผานบริเวณที่มีความ
ดันต่ําแรงบิดจึงลดลง และใบพัดที่ติดฟนเลื่อยจะสรางแรงขับลดลงรอย

ละ 14.45 ของใบพัดตนแบบ จากการเพิ่มการผสมกันที่ดานเปาของ
ใบพัดซ่ึงทําใหเกิดความดันต่ําที่ดานเปาของใบพัด แรงขับจึงลดลง 
 
ตารางที ่4 แรงขับและแรงบิดของใบพัดแตละรูปแบบ (เม่ือคิดผลจาก

ใบพัดทั้งหมด 7 ใบ) 
 
 
 
 
 
 
4. สรุป 

ใบพัดที่ติดฟนเลื่อยจะสามารถลด Broadband noise ได แตจะ
เพิ่ม Tone noise จากกระแสหมุนวนของฟนเลื่อยแตละซ่ี  เสียงที่ออก
จากใบพัดจะมีลักษณะแตกตางกันในแตละทิศทาง โดยตําแหนงที่อยู
ตามแนวการหมุนของใบพัดจะมีลักษณะเปน Broadband noise มาก 
สวนตําแหนงที่ทํามุม 45 องศากับแนวการหมุนใบพัด จะพบทั้งเสียง
แบบ Tone noise และ Broadband noise และเม่ือเลื่อนตําแหนงจุดรับ
เสียงไกลออกไป จะพบเสียงสวนใหญเปนแบบ Tone noise น้ันคือ 
ระยะหางยิ่งมาก Tone noise จะยิ่งสําคัญตอคาระดับความดันเสียง
โดยรวม แตที่ระยะหางนอยๆ Broadband noise จะสําคัญตอคาระดับ
ความดันเสียงโดยรวมเพราะที่ระยะหางนอยๆ Broadband noise จะมี
ระดับความดันเสียงสูงและมีความตอเน่ือง ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวา
ใบพัดที่ติดฟนเลื่อย ซ่ึงสามารถลด Broadband noise ได จะสามารถ
ลดระดับเสียงรบกวนบริเวณที่อยูใกลใบพัดลมไดดี และเม่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของพัดลมจากอัตราสวนแรงขับตอแรงบิดของใบพัดที่ติด
ฟนเลื่อยจะมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 2%  เม่ือเทียบจากใบพัดตนแบบ 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาขั้นตนเพื่อสรางระบบควบคุมความสูง
ของเคร่ืองบินโดยการเลื่อนตําแหนงจุดศูนยถวงของเคร่ืองบิน
เชนเดียวกับแฮงคไกลเดอร เคร่ืองบินที่ใชในการศึกษานี้ใชเซอรโว
มอเตอรในการเลื่อนตําแหนงจุดศูนยถวงไปดานหนาและหลัง ทําใหเกิด
โมเมนตในการเปลี่ยนแปลงมุมพิตชทําใหเคร่ืองบินเปลี่ยนระดับความ
สูง การศึกษาครั้งน้ีใชการควบคุมแบบ PD ในการรักษาระดับความสูง
ตามที่ตองการ และการทดสอบเบื้องตนใชวิธีการทดสอบแบบพลศาสตร
ในอุโมงคลม ผลการทดสอบหลังจากปรับเปลี่ยนคาอัตราขยายของการ
ควบคุมใหเหมาะสมแลวแสดงใหเห็นวาเครื่องบินสามารถรักษาความสูง
ตามที่กําหนดไดอยางมีเสถียรภาพ การเลื่อนตําแหนงจุดศูนยถวงที่
เสนอนี้จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการออกแบบเครื่องบินขนาดเล็กหรือ
อากาศยานไรนักบิน 

 
Abstract 

This research is the preliminary study for builds the 
altitude control system of the airplane by changing the position of 
the center of gravity (C.G.) of the airplane similarly to the hang 
glider. The airplane in this study uses servo motor to slide the 
position of the C.G. forward and backward. Then the pitching 
moment changes and the altitude changes as the result. This 
study used the PD controller to maintain the desired altitude. And 
the basic test used the wind tunnel test with dynamic method. 
The results after adjusted the gains of the controller showed that 
the airplane can be kept the altitude stably as the command. So 
that this proposed method of sliding C.G. is another choice to 
design a small airplane or an unmanned aerial vehicle. 

 
 
 
 
 

1 บทนํา 
การควบคุมความสูงของเครื่องบินขนาดเล็กโดยทั่วไปจะใชการ

ควบคุมการเปลี่ยนมุมพิตช (pitch angle) ดวยการปรับมุมแพนหาง 
(elevator) [1] แตการควบคุมความสูงของอากาศยานยังมีวิธีการอื่นอีก 
เชน แฮงคไกลเดอร (hang glider) ซ่ึงใชการเคลื่อนยายมวลหรือ
ตําแหนงของผูบังคับ ทําใหเกิดการเปลี่ยนตําแหนงของจุดศูนยถวง 
(center of gravity) เทียบกับจุดศูนยกลางแรงทางอากาศพลศาสตร 
(aerodynamic force center) ของปก [2] การวิจัยน้ีจึงไดทดลองนําการ
ควบคุมอากาศยานดวยการเลื่อนจุดศูนยถวงมาใชกับเคร่ืองบินขนาด
เล็ก เน่ืองจากวิธีการนี้สามารถรวมตัวขับเคลื่อน (actuator) เขาไว
ดวยกันที่ลําตัวของเครื่องบิน แทนที่จะแยกออกไปหรือตองใชกลไก
ตอไปยังแพนบังคับตางๆ ของเครื่องบิน และทําใหไมตองมีชิ้นสวนที่
เคลื่อนไหวไดอยางแพนบังคับที่ปกและแพนหาง จึงสามารถที่จะสราง
และบํารุงรักษาเครื่องบินไดงายกวา 

จากงานวิจัยที่ผานมาไดแสดงใหเห็นวาการควบคุมแบบ PD 
(Proportional and Derivative control) สามารถที่จะควบคุมหุนยนตบิน
ใหรักษาความสูงในการบินไดอยางมีประสิทธิภาพ [3] ในการวิจัยครั้งน้ี
จึงเร่ิมตนจากการใชการควบคุมแบบ PD ในการเลื่อนจุดศูนยถวงเพ่ือ
ควบคุมความสูงของเครื่องบิน นอกจากนั้นเน่ืองจากเปนการทดลอง
วิธีการบังคับเครื่องบินดวยวิธีที่ตางจากทั่วไปจึงมีความเส่ียงในการตก
สูง ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีจึงไดเลือกใชการทดลองดวยการทดสอบแบบ
จลศาสตรในอุโมงคลม [4, 5] ซ่ึงเปนวิธีการทดสอบในอุโมงคลมที่
อากาศยานยังคงสามารถเคลื่อนที่ไดอยางอิสระในองศาอิสระที่ตองการ
ทดสอบ  

บทความนี้จะแสดงวิธีการและผลการทดสอบระบบควบคุมความ
สูงของเครื่องบินขนาดเล็กซ่ึงมีความยาวปก 1.05 m ดวยการเลื่อน
จุดศูนยถวง โดยใชการทดสอบแบบจลศาสตรในอุโมงคลมซ่ึงเครื่องบิน
ที่ใชทดสอบยังสามารถเปลี่ยนมุมพิตชและเปลี่ยนความสูงไดอยางอิสระ 
แตการเอียงตัวหรือการโรล (rolling motion) จะถูกจํากัดไว ในการ
ควบคุมความสูงจะใชเซนเซอรวัดระยะแบบอุลตราโซนิกวัดความสูงของ
เครื่องบินจากพื้นปอนกลับไปประมวลผลตามวิธีการควบคุมแบบ PD 
ผลการทดสอบจะแสดงผลตอบสนองในการเปลี่ยนแปลงความสูงเม่ือ
ปรับคาอัตราขยายของการควบคุม 
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2 การทดสอบการควบคุมความสูงของเครื่องบินขนาดเล็กดวย
การเลื่อนจุดศูนยถวง 

งานวิจัยน้ีเปนทดสอบการควบคุมความสูงของเครื่องบินขนาด
เล็กดวยการเลื่อนจุดศูนยถวง  รูปที่ 1 เปนรูปเคาโครงแสดงมุมพิตช
และการเลื่อนตําแหนงของจุดศูนยถวง รูปที่ 2 แสดงการแขวนเครื่องบิน
เล็กภายในอุโมงคลม และรูปที่ 3 เปนรูปแผนผังแสดงการควบคุม
ตําแหนงจุดศูนยถวงของเครื่องบินเล็กดวยการควบคุมแบบ PD  
 

 
 

รูปที่ 1 มุมพิตชและการเลื่อนจุดศูนยถวง 
 

 
 

รูปที่ 2 การแขวนเครื่องบินเล็กและอปุกรณภายในอุโมงคลม 
 

 
 

รูปที่ 3 แผนผังการควบคุมจุดศูนยถวงดวยการควบคุมแบบ PD 
 
ตารางที่ 1 ขอพื้นฐานของเครื่องบินเล็กและอุปกรณ 

Wing span 1.05 m 
Maximum chord length 0.21m   
Fuselage length 0.75m 
Weight (not include control board) m1 440 g 
Moving weight (control board) m2 474 g 
Total (Weight + Moving weight) 914 g 
Counterweight (m3 ) 1218 g 

ในงานวิจัยน้ีใชเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุซ่ึงมีขอมูลพื้นฐานดัง
ตารางที่1 

อุโมงคลมที่ใชในการวิจัยน้ีเปนอุโมงคลมแบบเปด มีขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 2 m ความเร็วลมสูงสุด 7 m/s จากรูปที่ 2 เครื่องบินเล็ก
จะถูกแขวนไวใหสามารถหมุนเชิดข้ึนหรือกดลงเปลี่ยนมุมพิตชไดอยาง
อิสระ โดยเครื่องบินเล็กจะถูกแขวนรอยผานรอกมายังจุดศูนยถวงของ
มวลสวนที่เคลื่อนที่ (moving weight) ปลายอีกดานของเชือกแขวน
นํ้าหนักถวง (counterweight) มีรอกเปนจุดรองรับเชือก 2 จุดทําให
เคร่ืองบินเล็กสามารถเปลี่ยนความสูงไดอยางอิสระ ปลายเชือกดาน
เครื่องบินถูกแยกเปนสองสวนมาแขวนกับมวลสวนที่เคลื่อนที่ตามแนว
ปกเครื่องบินที่ตําแหนงจุดศูนยถวงของมวลสวนที่เคลื่อนที่เพื่อบังคับให
เครื่องบินเล็กไมสามารถหมุนเปลี่ยนมุมโรล (roll angle) แตสามารถ
เปลี่ยนมุมพิตชไดอยางอิสระ และในการทดลองนี้จะแขวนเครื่องบินใน
ลักษณะพลิกลําตัวหงายขึ้น เพื่อความสะดวกในการแขวนใหแนวเชือก
ผานจุดศูนยถวงของมวลสวนที่เคลื่อนที่ 
 มวลสวนที่เคลื่อนที่ประกอบดวยชุดเซนเซอร ชุดขับเคลื่อน และ
บอรดควบคุม ซ่ึงชุดเซนเซอรประกอบดวยเซนเซอรวัดความเร็วเชิงมุม 
(gyrometer) สําหรับวัดความเร็วเชิงมุมของมุมพิทช และเซนเซอรวัด
ความเรง (accelerometer) ที่ประยุกตนํามาใชในการวัดมุมพิทช สวน
เซนเซอรวัดระยะหางแบบอุลตราโซนิก (ultrasonic sensor) สําหรับวัด
ความสูงของเครื่องบินกับพื้นติดตั้งไวที่ปกดังรูปที่ 4 ชุดขับเคลื่อนใช
เซอรโวมอเตอร (servo motor) ในการเลื่อนมวลสวนที่เคลื่อนที่ทําให
จุดศูนยถวงเลื่อนตําแหนง 
 

 
 

รูปที่ 4 ชุดเซนเซอรบนเครื่องบินเล็ก 
 

บอรดควบคุมเปนบอรดไมโครคอนโทรเลอร PIC18F4431 รับ
สัญญาณจากเซ็นเซอรวัดระยะหางซึ่งเปนสัญญาณในรูปแบบพัลส 
(pulse) สัญญาณน้ีจะถูกไมโครคอนโทรเลอรนําไปแปลงเปนระยะความ
สูงจากพื้นของเครื่องบินเล็กเพื่อคํานวณคาของคําส่ังที่จะสงไปเลื่อน
จุดศูนยถวงตามวิธีการควบคุมแบบ PD สวนสัญญาณจากเซนเซอรวัด
มุมพิตชกับความเร็วเชิงมุมของมุมพิตช ถูกอานคาผานชอง A/D ดวย
ความละเอียด 10 บิต เพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะหผลการควบคุม
ความสูง ขอมูลที่อานไดทั้งหมดจะถูกสงไปบันทึกยังคอมพิวเตอรดวย
ระบบการสงขอมูลไรสายแบบ RS-232 
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รูปที่ 5 จุดศูนยกลางแรงยกของปกกบัตําแหนงการแขวนเครื่องบิน 
  

การควบคุมความสูงของเครื่องบินเล็กดวยการเลื่อนจุดศูนยถวง 
จะใชเซอรโวมอเตอรในการเลื่อนตําแหนงจุดศูนยถวง จากรูปที่ 5 ใน
สภาวะเริ่มตนเครื่องบินเล็กถูกแขวนพลิกลําตัวหงายข้ึนอยูในสภาวะ
สมดุลโดยที่แรงตึงเชือกอยูในแนวเดียวกับแรงยกจากปก จากนั้นถา
เลื่อนมวลสวนที่เคลื่อนที่ (m2) ไปทางดานหลังจะเกิดการเยื้องระหวาง
แรงตึงของเชือกกับแรงยกที่เกิดข้ึนบนปกทําใหเกิดโมเมนตในทิศทวน
เข็มนาฬิกามีผลใหมุมพิตชเพิ่มข้ึนและแรงยกเพิ่มข้ึน ทําใหเครื่องบิน
เล็กที่แขวนพลิกลําตัวหงายข้ึนอยู ถูกแรงยกดึงใหความสูงจากพื้นต่ําลง 
ในทางตรงกันขามถาเลื่อนมวลสวนที่เคลื่อนที่ไปทางดานหนา จะเกิด
การเยื้องระหวางแรงตึงของเชือกกับแรงยกที่เกิดข้ึนบนปกทําใหเกิด
โมเมนตในทิศตามเข็มนาฬิกามีผลใหมุมพิตชลดลงและแรงยกลดลง ทํา
ใหเครื่องบินเล็กที่ถูกแขวนพลิกลําตัวหงายข้ึนอยูถูกแรงดึงของเชือกดึง
ใหความสูงเพิ่มข้ึน และระยะที่เกิดการเยื้องระหวางแรงตึงของเชือกกับ
แรงยกของปกมีผลกับขนาดของโมเมนตที่เกิดข้ึน 
 
 3.ผลการทดสอบ 

การทดสอบการควบคุมความสูงของเครื่องบินขนาดเล็กดวยการ
เลื่อนจุดศูนยถวงโดยใชการควบคุมแบบ PD การวิจัยน้ีไดปรับอุโมงค
ลมใหมีความเร็วลม 6.6 m/s ทําการทดสอบ 2 กรณีคือ การเพิ่มความ
สูง และการลดความสูง ผลการทดสอบจะแสดงผลตอบสนองที่เหมาะสม
ในการใชงานที่ไดจากการปรับเปล่ียนคาอัตราขยายของการควบคุม 
และแสดงตัวอยางผลตอบสนองเมื่อใชคาอัตราขยายอื่น 
 
3.1 ผลการทดสอบการเพิ่มความสูง 

ผลการทดสอบการเพิ่มความสูงของเคร่ืองบินขนาดเล็กดวยการ
เลื่อนจุดศูนยถวง หลังจากทดลองปรับเปลี่ยนคาอัตราขยายของการ
ควบคุมแลวไดเลือกใชคาอัตราขยายของตัวควบคุมแปรผันตาม (Kp) 
เปน 1 ใชคาอัตราขยายตัวควบคุมสัดสวน (Kd) เปน 25 และใช
อัตราสวนการขยาย (G) เปน 0.02 ในรูปที่ 6 แสดงผลการเพิ่มความสูง 
รูปที่ 7 แสดงมุมพิตชในระหวางการเพิ่มความสูง และรูปที่ 8 แสดง
ความเร็วเชิงมุมของมุมพิตชระหวางการเพิ่มความสูง 

จากผลการทดสอบการเพิ่มความสูงดวยการเลื่อนจุดศูนยถวง 
ดังรูปที่ 6 ขณะเร่ิมตนเครื่องบินเล็กจะรักษาความสูงอยางมีเสถียรภาพ
อยูที่ความสูง 30 cm จากนั้นจึงส่ังใหเปลี่ยนความสูงเปน 110 cm ที่
เวลาเปน 24 sec ซ่ึงผลตอบสนองเขาสูสถานะอยูตัว (Steady state) ที่

ความสูง 110 cm เม่ือเวลาเปน 34 sec คือใชเวลาในการเขาสูสถานะอยู
ตัว 10 sec โดยมีความผิดพลาดในสถานะอยูตัว (ess) ไมเกิน 3 cm  รูป
ที่ 7 แสดงใหเห็นวาในขณะเร่ิมตนเคร่ืองบินเล็กมีการสั่นเล็กนอยรักษา
ความสูงอยูดวยมุมพิตชประมาณ -5 degree จากน้ันเม่ือเร่ิมเพิ่มความ
สูงมุมพิตชเพิ่มเปน 0 degree แลวกลับมาที่ -5 degree เพื่อรักษาความ
สูงที่ 110 cm  และรูปที่ 8 แสดงใหเห็นวาขณะเร่ิมตนเคร่ืองบินรักษา
ความสูงไวโดยมีการสั่นเล็กนอยดวยความเร็วเชิงมุมของมุมพิตชไมเกิน 
–0.15 degree/sec และมีคาเพิ่มเปน -0.3 degree/sec ในขณะเพิ่ม
ความสูง แลวกลับมาสูสภาวะเดิมเม่ือรักษาความสูงไดตามที่ส่ังงาน รูป
ที่ 9 แสดงระยะการเลื่อนตําแหนงของจุดศูนยถวงเทียบกับขอบหนาของ
ปกโดยคิดเปน % ของความกวางปกที่โคนปก (Chord length at root : 
croot ) ในการทดลองนี้เปลี่ยนความสูงจาก 30 cm ไปเปน 110 cm 
จุดศูนยถวงจะเลื่อนจาก ประมาณ 50 % ไปอยูที่ประมาณ 45 % และจะ
รักษาตําแหนงจุดศูนยถวงไวเพื่อใหเครื่องบินสมดุลอยูที่ความสูงใหม 
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รูปที่ 6 การเพิ่มความสูง (Kp=1, Kd=25) 
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รูปที่ 7 มุมพิตช (Kp=1, Kd=25) 
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รูปที่ 8 ความเร็วเชิงมุมของมุมพิตช (Kp=1, Kd=25) 
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รูปที่ 9 ตําแหนงของจุดศูนยถวง (Kp=1, Kd=25) 
  
 รูปที่ 10 และรูปที่ 11 เปนตัวอยางผลการทดสอบการเพิ่มความ
สูงดวยอัตราขยายคาอื่น โดยจะแสดงเฉพาะคาความสูง  
 

Time [sec]

0 10 20 30 40 50 60

H
ei

gh
t[c

m
]

0

20

40

60

80

100

120

140

 
 

รูปที่ 10 การเพิ่มความสูง (Kp=1.5, Kd=25) 
 

Time [sec]

0 10 20 30 40 50 60

H
ei

gh
t[c

m
]

0

20

40

60

80

100

120

140

 
 

รูปที่ 11 การเพิ่มความสูง (Kp=1, Kd=27) 
 
 รูปที่ 10 เปนผลจากการเพิ่มคาอัตราขยายของตัวควบคุมแปรผัน
ตาม (Kp) เปน 1.5 และใชคาอัตราขยายตัวควบคุมสัดสวน (Kd) เทา
เดิมคือ 25 จะเห็นไดวาโอเวอรชูต (overshoot) มีคาสูงข้ึน  
 รูปที่ 11 เปนผลจากการเพิ่มคาอัตราขยายตัวควบคุมสัดสวน 
(Kd) เปน 27 และใชคาอัตราขยายของตัวควบคุมแปรผันตาม (Kp) เทา
เดิมคือ 1.0 จะเห็นไดวาใชเวลาในการเขาสูสถานะอยูตัวมากกวาเดิม 
 
3.2 ผลการทดสอบการลดความสูง 
 ผลการทดสอบการลดความสูงของเครื่องบินขนาดเล็กดวยการ
เลื่อนจุดศูนยถวง หลังจากทดลองปรับเปลี่ยนคาอัตราขยายของการ
ควบคุมแลวไดเลือกใชคาอัตราขยายของตัวควบคุมแปรผันตาม (Kp) 
เปน 1.2 ใชคาอัตราขยายตัวควบคุมสัดสวน (Kd) เปน 25 และใช
อัตราสวนการขยาย (G) เปน 0.02 ในรูปที่ 12 แสดงผลการลดความสูง 
รูปที่ 13 แสดงมุมพิตชในระหวางการลดความสูง และรูปที่ 13 แสดง
ความเร็วเชิงมุมของมุมพิตชระหวางการลดความสูง 
 
  

 ดังรูปที่ 12 ขณะเร่ิมตนเคร่ืองบินเล็กจะรักษาความสูงอยางมี
เสถียรภาพอยูที่ความสูง 140 cm จากนั้นจึงส่ังใหเปลี่ยนความสูงเปน 
60 cm ที่เวลาเปน 24 sec ซ่ึงผลตอบสนองเขาสูสถานะอยูตัวที่ความสูง 
60 cm เม่ือเวลาเปน 40 sec คือใชเวลาในการเขาสูสถานะอยูตัว 16 
sec โดยมีความผิดพลาดในสถานะอยูตัว (ess) ไมเกิน 3 cm  รูปที่ 13 
แสดงใหเห็นวาในขณะเริ่มตนเคร่ืองบินเล็กมีการสั่นเล็กนอยรักษาความ
สูงอยูดวยมุมพิตชประมาณ -5 degree จากน้ันเม่ือเร่ิมลดความสูง
มุมพิตชลดลงเปน -10 degree แลวกลับมาที่ -5 degree เพื่อรักษา
ความสูงที่ 60 cm  และรูปที่ 14 แสดงใหเห็นวาขณะเริ่มตนเครื่องบิน
รักษาความสูงไวโดยมีการสั่นเล็กนอยดวยความเร็วเชิงมุมของมุมพิตช
ไมเกิน –0.15 degree/sec และมีคาเพิ่มเปน 0.4 degree/sec ในขณะ
เพิ่มความสูง แลวกลับมาสูสภาวะเดิมเม่ือรักษาความสูงไดตามที่ส่ังงาน 
รูปที่ 15 แสดงระยะการเลื่อนตําแหนงของจุดศูนยถวงเทียบกับขอบหนา
ของปกโดยคิดเปน % ของความกวางปกที่โคนปก (Chord length at 
root : croot ) ในการทดลองนี้เปลี่ยนความสูงจาก 140 cm ไปเปน 60 
cm จุดศูนยถวงจะเลื่อนจาก ประมาณ 49 % ไปอยูที่ประมาณ 53 % 
และจะรักษาตําแหนงจุดศูนยถวงไวเพื่อใหเครื่องบินสมดุลอยูที่ความสูง
ใหม 
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รูปที่ 12 การลดความสูง (Kp=1.2, Kd=25) 
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รูปที่ 13 มุมพิตซ (Kp=1.2, Kd=25) 
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รูปที่ 14 ความเร็วเชิงมุมของมุมพิตช (Kp=1.2, Kd=25) 
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รูปที่ 15 ตําแหนงของจุดศูนยถวง (Kp=1.2, Kd=25) 
 

 รูปที่ 16 และรูปที่ 17 เปนตัวอยางผลการทดสอบการลดความสูง
ดวยอัตราขยายคาอื่น โดยจะแสดงเฉพาะคาความสูง 
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รูปที่ 16 การลดความสูง (Kp=1.5, Kd=25) 
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รูปที่ 17 การลดความสูง (Kp=1.2, Kd=27) 
 
 รูปที่ 16 เปนผลจากการเพิ่มคาอัตราขยายของตัวควบคุมแปรผัน
ตาม (Kp) เปน 1.5 และใชคาอัตราขยายตัวควบคุมสัดสวน (Kd) เทา
เดิมคือ 25 จะเห็นไดวาโอเวอรชูตมีคาสูงข้ึน  
 รูปที่ 17 เปนผลจากการเพิ่มคาอัตราขยายตัวควบคุมสัดสวน 
(Kd) เปน 27 และใชคาอัตราขยายของตัวควบคุมแปรผันตาม (Kp) เทา
เดิมคือ 1.2 จะเห็นไดวาใชเวลาในการเขาสูสถานะอยูตัวมากกวาเดิม 
 
4 สรุป 
 ในงานวิจัยน้ีไดนําเสนอการควบคุมความสูงของเครื่องบินขนาด
เล็กดวยการเลื่อนจุดศูนยถวงแบบแฮงคไกลเดอรและใชการควบคุม
แบบ PD โดยไดแบงการทดสอบเปน 2 กรณีคือ การเพิ่มความสูง และ
การลดความสูง 
 ผลการทดสอบหลังจากที่ปรับเปลี่ยนคาอัตราขยายของการ
ควบคุมใหเหมาะสมแลวสามารถที่จะควบคุมความสูงของเครื่องบินเล็ก
อยางมีเสถียรภาพ โดยการเพิ่มความสูงเลือกใชคา Kp=1 Kd=25 และ 
G=0.02 สวนการลดความสูงเลือกใชคา Kp=1.2 Kd=25 และ G=0.02 
เน่ืองจากผลตอบสนองของความสูงไมมีโอเวอรชูตและใชเวลาในการเขา

สูสถานะอยูตัวอยูในชวงที่ยอมรับได โดยทั้ง 2 กรณีมีความผิดพลาดใน
สถานะอยูตัวไมเกิน 3 cm 
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บทคัดยอ 
การเดินทางในแมนํ้าเจาพระยาและคลองเชื่อมตอ เปนที่นิยม

เพิ่มข้ึน และเปนเสนทางคมนาคมทางน้ําที่สําคัญสําหรับคนเมืองหลวง 
การจัดหาเรือที่มีขนาดใหญข้ึนสามารถตอบสนองความตองการไดเปน
อยางดี แตการเพิ่มจํานวน การขยายขนาดของเรือ และเพิ่มความเร็วใน
การเดินเรือ  ยังไมคํานึงถึงสภาพแวดลอมและผลกระทบที่เกิดข้ึน  คลื่น
ที่เกิดจากเรือกอใหเกิดการกัดเซาะแนวริมฝง เปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายตอส่ิงปลูกสรางริมนํ้า  และอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและ
ทรัพยสินของผูสัญจรทางน้ํา ในปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมทางนํ้าไดรับ
ความสนใจเปนอยางมาก นอกจากเรื่องความสกปรกของแมนํ้าลําคลอง
แลว คลื่นที่เกิดจากเรือก็มีความสําคัญเชนกัน การแกปญหาเพื่อลด
ผลกระทบของคลื่นที่เกิดจากเรือ สามารถทําไดโดยการออกแบบตัวเรือ
เพื่อลดการเกิดคลื่น การจํากัดเสนทางการเดินเรือ  และความเร็วเรือ ณ 
บริเวณที่ตองการ ผลดีที่ตามมากับการลดขนาดคลื่นที่เกิดจากเรือหรือ
พลังงานที่อยูในคลื่นก็คือ ความตานทานเรือหรือกําลังที่เรือตองใชใน
การขับเคลื่อนจะลดลงตามไปดวย ฉะน้ันถาเราสามารถออกแบบตัวเรือ
เพื่อลดขนาดของคลื่นได จะหมายถึงการประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและ
ลดคาใชจายตาง ๆ ในการใชงาน หรืออีกนัยหน่ึงก็คือเรือสามารถแลน
ไดเร็วข้ึนดวยกําลังเทาเดิม ดังน้ันรูปทรงตัวเรือและระบบขับเคลื่อนที่มี
ความเหมาะสมที่จะนํามาใชในแมนํ้าเจาพระยาและคลองเชื่อมตอควร
จะตองกอใหเกิดคลื่นนอย รักษาสภาพสิ่งแวดลอม และประหยัด
พลังงาน 
Abstract 

Mass transportation in Chaopraya River and canals has 
become more popular for people living in Bangkok. As a result, 
the amount and size of the water buses have been increased in 
order to meet people’s need. The speed of waterbuses has also 
been increased with regardless of the effects on the environment 
and safety. Wave wash generated by water buses can have 
significant effect such as erosion of the coastline, risk for people 
on river bank and for small boats, and changes in the local 

ecology. Furthermore, the power needed to propel the ship is 
proportioned to the size of the wave that the ship generates. 
Therefore, reducing the size of the ship-generated wash results in 
less effect on the environment and safety and less fuel 
consumption. This can be solved by careful design of the hull 
form that produces less wash and by optimization of the route 
and speed in specific areas. This has led to the need for 
research into the new water bus that generates less wash.  

 
1. คํานํา 

ในปจจุบันปญหาส่ิงแวดลอมทางน้ําไดรับความสนใจเปนอยางมาก 
นอกจากเรื่องความสกปรกของแมนํ้าลําคลองแลว คลื่นที่เกิดจากเรือที่
สัญจรอยูในแมนํ้าลําคลองก็มีความสําคัญเชนกัน เน่ืองจากคลื่นที่เกิด
จากเรือน้ีกอใหเกิดการกัดเซาะบริเวณแนวชายฝงได อันจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอบานเรือนหรือส่ิงปลูกสรางริมนํ้า (รูปที่1) และอาจมี
ผลกระทบตอระบบนิเวศนตามแนวชายฝงดวยเชนกัน เชน พืชที่อยู
ริมนํ้าอาจถูกคลื่นกัดเซาะจนเสียหายและตายได 

 

 
รูปที่ 1 บานริมแมนํ้าเจาพระยา 
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 นอกจากผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแลว คลื่นที่เกิดจากเรือก็ยังมี
ผลกระทบในดานความปลอดภัยเชนกัน ทั้งน้ีเพราะคลื่นที่เกิดจากเรือ
อาจกอใหเกิดอันตราย และความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของผู
สัญจรทางน้ํา หรือผูที่ทํากิจกรรมอยูบริเวณแนวชายฝงได โดยคลื่นอาจ
ซัดคนที่เดินอยูริมเข่ือนตกน้ํา หรืออาจทําใหเรือเล็กที่สัญจรไปมาพลิก
คว่ํากอใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตได  

สําหรับในประเทศไทย พบวายังไมเคยมีการเก็บรวบรวมขอมูล
ความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบของคลื่นที่เกิดจากเรือ ทั้งที่ประเทศ
ไทยมีการสัญจรทางน้ําอยางหนาแนนทั้งในแมนํ้าและลําคลองตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรุงเทพมหานคร แตอยางไรก็ตามเปนที่ทราบกัน
ดีวาคลื่นที่เกิดจากเรือโดยสารที่แลนในแมนํ้า/ลําคลองในประเทศไทย 
ไดสรางความเดือดรอนตอผูสัญจรทางน้ํา และผูที่อยูริมฝง รวมทั้ง
ส่ิงแวดลอมบริเวณชายฝงอีกดวย และอีกทั้งการออกแบบเรือในประเทศ
ไทยยังไมเคยมีการพิจารณาในดานนี้มากอน จากขางตนที่กลาวมา
ทั้งหมดไดแสดงใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองนําเอาผลกระทบของ
คลื่นที่เกิดจากเรือ มาพิจารณาในการออกแบบเรือในแมนํ้า และในลํา
คลองตาง ๆ ซ่ึงผลดีที่ตามมากับการลดขนาดคลื่นที่เกิดจากเรือก็คือ 
เรือจะใชกําลังในการขับเคลื่อนนอยลง หมายถึงการประหยัดนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและลดคาใชจายตาง ๆ ในการใชงาน  
 
2. ทฤษฏีพ้ืนฐาน 

การที่เรือแลนไปในน้ําดวยความเร็วหน่ึงน้ัน เรือจะตองใชพลังงาน
ปริมาณหนึ่งในการเอาชนะแรงตานทานของน้ํา ถาพิจารณาในดานการ
สงถายพลังงานจากเรือไปสูของเหลวหรือนํ้า เราสามารถแบงความ
ตานทานเรือออกไดเปน 2 องคประกอบหลัก ๆ คือ ความตานทาน
ความหนืด (Viscous Resistance) และ ความตานทานเชิงคลื่น (Wave 
Resistance) เขียนไดดังสมการขางลาง 

CT = CV + CW      (1) 
CT คือ สัมประสิทธิ์ความตานทานรวมของเรือ (=RT/(0.5ρSV2))∗ 

CV คือ สัมประสิทธิ์ความตานทานความหนืด (=RV/(0.5ρSV2)) ซ่ึง
เกี่ยวพันกับความหนืดของของไหล และความฝดของผิวเรือ สวน CW 
คือ สัมประสิทธิ์ความตานทานเชิงคลื่น (=RW/(0.5ρSV2)) ซ่ึงเกี่ยวพัน
กับพลังงานที่เรือสงถายใหกับของไหลเม่ือเรือเคลื่อนที่ ซ่ึงอยูในรูปของ
คลื่น หมายความวาถาเรือใชพลังงานมากในการเคลื่อนที่ พลังงานที่ถูก
สงถายมายังคลื่นก็มีมากเชนกัน สงผลใหขนาดความสูงคลื่นและความ
ยาวคลื่นมากขึ้น เปนผลใหความตานทานรวมของเรือสูงข้ึน 

สําหรับเรือโดยสารในแมนํ้าและลําคลองนั้น จัดวาเปนเรือที่มี
ความเร็วคอนขางสูง เม่ือพิจารณาจากกราฟ ดังรูปที่ 2 ซ่ึงแสดง
ความสัมพันธระหวางคาสัมประสิทธิ์ความตานทานตาง ๆ กับคา 
Reynold Number (Rn = VL/ν) จะเห็นไดวาที่คา Rn สูง หรือที่
ความเร็วสูงหรือคอนขางสูง คาความตานทานเชิงคลื่น (CW) จะมี

                                                           
∗ RT = แรงตานทานรวม (N), RV = แรงตานทานความหนืด (N), RW = 
แรงตานทานเชิงคลื่น (N), ρ = ความหนาแนนของนํ้า (kg/m3),  
S = พื้นที่ผิวเปยกของตัวเรือ (m2), V = ความเร็วเรือ (m/s) 

อิทธิพลตอคาความตานทานรวมของเรือ (CT) มากกวาคาความ
ตานทานความหนืด (CV) ดังน้ันถาสามารถลดความตานทานเชิงคลื่นได 
ความตานทานรวมของเรือจะลดลง จะทําใหประหยัดพลังงานหรือ
นํ้ามันเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน ในขณะเดียวกันพลังงานที่เรือสงผาน
ใหกับคลื่นก็จะลดลงเชนกัน คลื่นที่เกิดจากเรือจะมีขนาดเล็กลง จะเกิด
ผลดีตอส่ิงแวดลอม และความปลอดภัยของผูสัญจรทางน้ํา 

 

รูปที่ 2 กราฟความสัมพันธระหวางสัมประสิทธิ์ความตานทานเรือ 
 
ในการที่จะลดความตานทานเชิงคลื่นและพลังงานที่ถูกสงไปยังนํ้า

ในรูปของคลื่นน้ัน ปจจัยหลักคือ รูปทรงตัวเรือใตแนวนํ้า ทั้งน้ีเพราะ
ความตานทานเชิงคลื่นเกี่ยวพันกับแรงที่มากระทําในทิศตั้งฉากกับตัว
เรือ (Pressure Force) แรงน้ีจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับรูปทรงและ
ความเร็วเรือ ถาเรือมีรูปทรงที่ตานน้ํามากแรงตานทานก็จะมาก ฉะน้ัน
เรือก็จะตองใชพลังงานสูงในการเอาชนะแรงตานทานนั้น สงผลให
พลังงานถูกสงผานจากเรือไปยังนํ้ามากขึ้น คลื่นจะมีขนาดสูงข้ึน 
นอกจากนี้แลว จะตองพิจารณาปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ระวางขับ
นํ้าของเรือ ความเร็วเรือ ความลึกของน้ํา และความกวางของแมนํ้าหรือ
ลําคลอง เปนตน ผูเขียนไดทําการศึกษาวิจัยอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ 
เหลานี้ ที่มีตอความตานทานเชิงคลื่นและคลื่นที่เกิดจากเรือ โดยการ
ทดลองดวยเรือจําลอง และการใชทฤษฎี Thin Ship Theory ดัง
รายละเอียดในเอกสารอางอิง [1] 

 
3. แนวทางการลดผลกระทบของคลื่นท่ีเกิดจากเรือ 

 ทางคณะกรรมการ ITTC (International Towing Tank 
Conference) [2] ไดแนะหนทางในการลดผลกระทบของคลื่นจากเรือที่
นาจะเปนไปได 2 หนทางหลัก ๆ ไดแก การจํากัดเสนทางการเดินเรือ 
และความเร็วเรือ ณ บริเวณที่ตองการ หรือการออกแบบตัวเรือเพื่อลด
การเกิดคลื่น  
 สําหรับหนทางแรกนั้น ในบางประเทศ เชน เดนมารค [3] ไดออก
กฎวา ตั้งแตวันที่ 17 พ.ค. 2540 บริษัทที่เปนเจาของเรือความเร็วสูง 
จะตองรายงานตอรัฐวา เรือของตนกอใหเกิดคลื่นที่สูงที่สุดไมเกินจากที่
กฎหมายกําหนดตามสมการตอไปน้ี 

  Hh ≤ 0.5√(4.5/Th)      (2) 
  
 โดยที่ Th คือ คาบของคลื่น 

CT 
CV 
CW 

Rn 

CW 

CV 

CT 
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 หรือในบริเวณที่นํ้าลึกไมเกิน 3 m คลื่นสูงสุดที่เกิดจากเรือตองสูง
ไมเกิน 0.35 m 

ที่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี [4] ไดมีการกําหนดความสูงของคลื่น
ในบริเวณสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรวา ความสูงของคลื่นที่เกิด
จากเรือตองไมเกิน 100 mm โดยการจํากัดความเร็วเรือที่สัญจรผาน
บริเวณน้ันตามประเภทของเรือ เชน เรือขนสงมวลชนขนาดบรรทุก 
100-200 คน อนุญาตใหใชความเร็วไดไมเกิน 11 km/hr เรือแท็กซ่ี
ขนาดบรรทุก 10-20 คน ใชความเร็วไดไมเกิน 7 km/hr เรือบรรทุก
สินคา เรือนําเที่ยว ฯลฯ ใชความเร็วไดไมเกิน 5 km/hr เปนตน โดยมี
การใชอุปกรณจับความเร็ว ไดแก เครื่องวัดความเร็วแบบอยูกับที่ 
กลองโทรทัศน เรดาร และ DGPS  

สําหรับหนทางที่ 2 น้ัน ที่เมืองเวนิส มีโครงการที่ชื่อ LIUTO (Low 
Impact Urban Transport Water Omnibus) [4], [5] ไดพัฒนาเรือขนสง
มวลชนรุนใหม (รูปที่ 3) ซ่ึงสามารถลดการเกิดคลื่นไดถึง 30% ณ 
ความเร็วเรือเฉลี่ย และในขณะเดียวกันก็ไดปรับปรุงสมรรถนะของเรือ 
และความคลองตัวใหดีข้ึน โดยไดมีการนํา CFD code ชื่อ RAPID มา
ใชในการปรับปรุงรูปทรงเรือ เรือรุนใหมน้ีขับเคลื่อนดวยใบจักรแบบ 
Podded Drive Twin Propellers 1 ชุดζ (รูปที่ 4) เรือรุนใหมน้ี
ขับเคลื่อนดวยใบจักร 1คู ซ่ึงขับดวยระบบตนกําลังขับผสมไฟฟา – 
ดีเซล (Hybrid) เม่ือเรือแลนในนานน้ําเปด (Open Water) เชน 
ทะเลสาบ จะขับดวยเครื่องยนตดีเซล และจะเปลี่ยนเปนระบบขับเคลื่อน
ไฟฟา เม่ือเรือแลนในแมนํ้า หรือ คลอง ภายในระยะเวลา 8 –10 ป เรือ
ขนสงมวลชนรุนเกาทั้งหมดจะถูกแทนที่ดวยเรือรุนใหมน้ี 

 

 
รูปที่ 3 เรือขนสงมวลชนคลื่นนอยรุนใหมของเมืองเวนิส (LIUTO) 

 
Day และ Doctors [6] ไดออกแบบรูปทรงตัวเรือเพื่อลดคลื่น โดย

แบงเปนเรือสําหรับแลนในนํ้าลึก และเรือสําหรับแลนในนํ้าตื้น ในขณะที่ 
Khattab [7] ไดเสนอแนะแนวทางการออกแบบเรือสําหรับแลนในแมนํ้า
ลําคลองที่สรางคลื่นต่ํา และความสามารถในการควบคุมสูง 

                                                           
ζ สัมภาษณ ศราวุธ วงศเงินยวง 15 ส.ค. 2549 

 
รูปที่ 4 Podded Drive Twin Propellers 

(ที่มา: www.yachtforums.com) 
 

4. แนวทางการออกแบบเรือลดคลื่นและประหยัดพลังงาน 

 ดังที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอที่ 2 ปจจัยหลักที่ตองนํามาพิจารณาใน
การออกแบบเรือโดยสารในแมนํ้าเพื่อลดคลื่นคือ รูปทรงตัวเรือที่แนวนํ้า 
และใตแนวนํ้า จากการศึกษาวิจัย [1] พบวา อัตราสวนความยาวตอ
ระวางขับนํ้า (L/∇1/3) มีผลตอคาความตานทานเชิงคลื่นและขนาดของ
คลื่นมาก คา L/∇1/3 ยิ่งสูงคาความตานทานเชิงคลื่นและพลังงานที่อยู
ในคลื่นจะยิ่งต่ํา ดังตัวอยางผลการทดลองในรูปที่ 5 โดยแบบจําลองเรือ 
4b 5b และ 6b เปนเรือที่มีรูปทรงเดียวกัน (รูปที่6 และตารางที่ 1) แต
คา L/∇1/3 เพิ่มข้ึนจาก 7.4 8.5 และ 9.5 ตามลําดับ ดังน้ันเรือควรจะมี
คาอัตราสวนความยาวตอระวางขับนํ้า (L/∇1/3) มากที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได คือเรือควรจะเพรียวที่สุดเทาที่จะเปนไปได อยางไรก็ตาม 
ความเพรียวน้ันมีขอจํากัดในดานการทรงตัวของเรือ ถาเพรียวเกินไป
การทรงตัวไมดี และควรตองคํานึงถึงความสามารถในการควบคุมและ
ความคลองตัวเชนเดียวกัน 
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รูปที่ 5 เปรียบเทียบคาความตานทานเรือที่ L/∇1/3 ตางกัน 

 โดยที่ Fn = V/(gL)1/2, V = ความเร็วเรือ (m/s), g = 9.81 m/s2, L 
= ความยาวของเรือ (m)  CR = Residuary Resistance Coefficient 
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รูปที่ 6 รูปตัดเรือจําลอง 

 
ตารางที่ 1 มิติของเรือจําลอง 

Model 
4b 5b 6b 

L [m] 1.6 1.6 2.1 
L/∇1/3 7.4 8.5 9.5 
L/B 9.0 11.0 13.1 
B/T 2.0 2.0 2.0 
CB 0.397 0.397 0.397 
CP 0.693 0.693 0.693 
CM 0.565 0.565 0.565 
A [m2] 0.338 0.276 0.401 
LCB [%] -6.4 -6.4 -6.4 
   
 ถาตองการออกแบบเรือแบบตัวเรือเดียว (Monohull) ใหมีความ
เพรียวมากจะตองออกแบบใหจุดศูนยกลางมวล (CG) คอนขางต่ํามาก 
ผูโดยสารอาจตองน่ังอยูในระดับที่ใกลกับแนวนํ้าและระดับเดียวกับ
เคร่ืองยนต ซ่ึงจะสงผลตอความสะดวกสบายของผูโดยสาร คือพื้นที่
โดยสารจะแคบ ผูโดยสารมีโอกาสเปยกน้ําสูง และประสบกับมลภาวะ
ทางเสียงอันเน่ืองมาจากเครื่องยนต และถาตองการออกแบบใหทองเรือ
มีความมนเพื่อใหลูนํ้า เรือจะมีอาการโคลงงาย โดยเฉพาะในกรณีแมนํ้า
เจาพระยานั้น คลื่นที่เกิดจากเรือโดยทั่วไปมีขนาดคอนขางสูง  
 ฉะน้ันเรือประเภทตัวเรือคู (Catamaran) จึงนาจะมีความเหมาะสม
กวา เพราะตัวเรือมีความเพรียวไดมาก หรือคา L/b ไมต่ํากวา 10 (L 
คือความยาวเรือที่แนวนํ้า b คือความกวางของตัวเรือขางเดียว 
Demihull) ในขณะที่เรือประเภทนี้มีความสามารถในการทรงตัวที่ดีมาก 
นอกจากนี้ยังมีขอดีคือ พื้นที่ดาดฟากวางเหมาะกับการเปนเรือโดยสาร 
ผูโดยสารอยูบนดาดฟาหลัก (Main Deck) ซ่ึงตําแหนงของผูโดยสารจะ
อยู สูงกวาแนวน้ํามากกวาเรือแบบตัวเรือเดียว ผูโดยสารมีความ
สะดวกสบายกวา เพราะนั่งอยูสูงกวาระดับนํ้าคอนขางมากและนั่งอยูคน
ละระดับกับเคร่ืองยนต มลภาวะทางเสียงจะนอยกวา เม่ือเทียบระวาง
ขับนํ้ากับความสามารถในการบรรทุกเทากันระหวางเรือแบบตัวเรือคู  
กับเรือตัวเรือเดียว  เรือแบบตัวเรือคูมีความตานทานเรือเชิงคลื่นและ
ขนาดของคลื่นนอยกวา และสามารถออกแบบใหมีความยาวเรือที่ส้ัน
กวา ทําใหสะดวกในการควบคุมและการเทียบทาอีกดวย 

ในการออกแบบเรือแบบตัวเรือคูน้ัน ระยะหางระหวางตัวเรือคูก็มี
ผลตอความตานทานเรือเชิงคลื่นและขนาดของคลื่นเชนกัน เน่ืองมาจาก

การรบกวนกันของคลื่นที่เกิดจากตัวเรือคู จากการศึกษาวิจัย [1] พบวา 
ถาอัตราสวนระยะหางระหวางตัวเรือคูกับความยาวเรือ (S/L) ยิ่งมาก 
คาความตานทานเรือเชิงคลื่นและขนาดของคลื่นยิ่งต่ํา ดังตัวอยางผล
การทดลองในรูปที่ 7 อยางไรก็ตามตองคํานึงถึงความแข็งแรงของคาน 
(Beam) ดวย คา S/L ประมาณ 0.3 น้ันยอมรับไดและสงผลตอคาความ
ตานทานเรือเชิงคลื่นและขนาดของคลื่นไมตางจาก คา S/L = 0.4 และ 
0.5 มากนัก แตใหคาความตานทานเรือเชิงคลื่นและขนาดของคลื่นที่ต่ํา
กวา S/L = 0.2 คอนขางมาก 
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รูปที่ 7 เปรียบเทียบคาความตานทานเรือที่ S/L ตางกนั 

 
รูปที่ 8 แสดงตัวอยางเรือโดยสารลดคลื่นและประหยัดพลังงาน

สําหรับในแมนํ้าแบบตัวเรือคูสามารถบรรทุกผูโดยสารไดถึง 170 คน 
(น่ัง 100 คน ยืน 70 คน) คนขับเรือ 1 คน และลูกเรือ 3 คน มีความยาว
แนวนํ้า 16 m กวางสูงสุด 6.5 m ความกวางของ Demihull 1.3 m และ
ระยะหางระหวางตัวเรือคูนับจากเสนผาศูนยกลางของ Demihull 5 m 

 

 
รูปที่ 8 ตัวอยางเรอืโดยสารลดคลื่นและประหยัดพลังงานสําหรับใน

แมนํ้าแบบตัวเรือคู 
 
ในการออกแบบเรือโดยสารลดคลื่นและประหยัดพลังงานสําหรับ

ในคลองนั้นมีความแตกตางกัน เน่ืองจากรูปแบบและมิติของเรือถูก
จํากัดดวยความกวางของคลองและความเร็วเรือ นอกจากนั้น ความ
กวางและความลึกของคลองยังมีผลตอคาความตานทานเรือเชิงคลื่นและ
ขนาดของคลื่นเปนอยางมาก  จากการศึกษาวิจัย [1] พบวา เรือควรจะ
แลนที่ความเร็วต่ํากวาวิกฤต คือที่ Depth Froude Number♣ (FnH) ต่ํา
กวา 0.8 เน่ืองจากในชวงความเร็ววิกฤต (0.8 < FnH < 1.2) คาความ

                                                           
♣ FnH = V/(gH)1/2, V = ความเร็วเรือ (m/s), g = 9.81 m/s2, H = 
ความลึกของน้ํา (m) 
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ตานทานเรือเชิงคลื่นจะมีคาสูงมาก และอาจสูงถึง 4 เทาของคาความ
ตานทานเรื อ เชิ งคลื่ นในช วงความเ ร็วต่ํ ากว าวิกฤต  ( รูปที่  9) 
เชนเดียวกันขนาดความสูงของคลื่นจะสูงมากกวาปกติมากเชนกัน 
เรียกคลื่นประเภทนี้วา Solitons ซ่ึงเปนคลื่นที่กอใหเกิดผลเสียตอ
ส่ิงแวดลอมอยางมากเพราะมีพลังงานอยูในคลื่นสูง บางกรณีความสูง
ของคลื่นน้ีสูงกวาคลื่นในชวงต่ํากวาวิกฤตถึง 3 เทา เม่ือเทียบกับในนํ้า
ลึกที่ความเร็วเรือเทากัน ลักษณะความแคบของคลองยังชวยสงเสริมให
เกิดปรากฏการณ Solitons น้ีดวย 
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รูปที่ 9 ผลกระทบของน้ําตื้นที่มีตอความตานทานเรือ 

 
นอกจากนี้ ยังพบวาถาระยะระหวางตัวเรือวัดจากเสนผาศูนยกลาง

ลําเรือไปยังขอบฝง (b) นอยกวาประมาณ 1.5 เทาของความยาวตัวเรือ
ที่แนวนํ้า (L) คาความตานทานเรือเชิงคลื่นและขนาดความสูงของคลื่น
จะสูงกวาปกติ (ดูรูปที่ 10) โดยเฉพาะในชวงความเร็ววิกฤต (0.8 < 
FnH < 1.2) ดังน้ันในการออกแบบเรือลดคลื่นและประหยัดพลังงาน
สําหรับในลําคลอง จะตองนําปจจัยตาง ๆ เหลานี้มาพิจารณาดวย 
 

 
รูปที่ 9 ผลกระทบของความกวางของแมนํ้าหรือคลองตอความตานทาน 
 
6. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากเรือลดคลื่นเพื่อประหยัดพลังงานคือ 
ชวยลดผลกระทบของคลื่นที่เกิดจากเรือโดยสารที่มีตอส่ิงแวดลอม 
ไดแก ลดการกัดเซาะของชายฝงและส่ิงปลูกสรางที่อยูริมนํ้า  และชวย
ลดความเสียหายและอันตรายที่อาจมีตอผูคนและทรัพยสิน และยังจะ
ชวยประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงไดเชนกัน นอกจากนี้สามารถเปนเรือ
ตนแบบสําหรับเรือโดยสารในแมนํ้า และลําคลองในอนาคตได  

ในการออกแบบเรือลดคลื่นและประหยัดพลังงานนั้น จะตอง
คํานึงถึงปจจัยหลายประการ ไดแก รูปทรงตัวเรือที่แนวนํ้าและใตแนว
นํ้า ระวางขับนํ้าของเรือ ความเร็วเรือ ความลึกของน้ํา และความกวาง
ของแมนํ้าหรือลําคลอง เปนตน เม่ือสภาวะหรือปจจัยเปลี่ยน ผลที่ไดก็
จะเปลี่ยนตาม ดังน้ันจึงควรที่จะตองทําการศึกษาวิจัยในแตละกรณี
เพื่อใหไดรูปแบบเรือลดคลื่นและประหยัดพลังงานที่เหมาะสม 
 นอกจากการออกแบบเรือดังกลาวแลว ขอบังคับการใชความเร็วก็
เปนส่ิงสําคัญ อีกทั้งผูใชเรือก็ควรที่จะวางแผนเสนทางการเดินเรือและ
ความเร็วที่เหมาะสมดวย 
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บทคัดยอ 
การศึกษาคุณลักษณะของลําพุงความเร็วสูง มีคุณประโยชนตอ

การพัฒนาเทคโนโลยีการเผาไหม การตัด การเจาะ หรือแมแตในทาง
การแพทย แตการสรางลําพุงใหมีความเร็วระดับเหนือเสียงเปนอุปสรรค
สําคัญตอการศึกษาทดลอง  ทําใหการวิจัยคนควาในเรื่องดังกลาวมีนอย
มาก โ ดย เ ฉพา ะ อย า ง ยิ่ ง ใ นป ร ะ เ ทศ ไทย  ด ว ย เ หตุ น้ี  คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไดสรางชุดทดลองที่
สามารถสรางลําพุงของของเหลวใหมีความเร็วกวาความเร็วเสียงใน
อากาศ โดยใชหลักการ “ขับลําพุงดวยการกระแทก (Impact Driven 
Method)” โดยยิงลูกปนกระแทกของเหลวที่บรรจุในหัวฉีด ชุดทดลองมี
องคประกอบหลัก 4 สวน ไดแก ชุดปลอยลูกปน (Launcher) ทอสง
ลูกปน (Launch tube) ทอระบายความดัน (Pressure Relief Section) 
และหองทดสอบ (Test Chamber) ซ่ึงชุดทดลองนี้สามารถสราง
ความเร็วลูกปนไดสูงกวา 800 m/s และใหกําเนิดลําพุงของเหลวที่มี
ความเร็วระดับเหนือเสียง แตอยางไรก็ตาม อุปกรณดังกลาวจําเปนตอง
ทําการปรับเทียบการทดลอง สําหรับรองรับการศึกษาการกระแทก
ความเร็วสูงในระดับตอไป ดังน้ัน งานวิจัยน้ี จึงไดเสนอการศึกษา
ความเร็วสูงสุดที่ลูกปนและลําพุงของเหลวที่ชุดทดลองนี้สามารถทําได 
ปริมาณดินปนกับความเร็วของลูกปน โดยวัดความเร็วดวยการจับ
สัญญาณของชุดรับสงแสงเลเชอร (Time of Flight Method) เพื่อเปน
การตรวจสอบชวงการทํางานของชุดทดลอง ซ่ึงความเร็วสูงสุดของ
ลูกปนมีคาประมาณ 1,100 m/s จากขอมูลการทดลองระหวางความเร็ว
ลูกปนกับปริมาณดินปนสามารถสรางสมการประมาณกําลังสอง เพื่อใช
ในการศึกษาในระดับตอไป ความเร็วของลูกปนนอกจากจะขึ้นกับ
ปริมาณดินปนแลว ยังมีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ เชน การเผาไหมของดิน
ปน ลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกปน และความสะอาดของชุดอุปกรณ
การทดลอง  
 
Abstract 

Investigations of high speed liquid jet characteristics benefit 
to many technology developments such as combustion, material 
cutting, drilling, or even medical engineering.  Generation of high 

speed liquid jet which has velocity over speed of sound is the 
barrier against the researcher from its study and development, 
resulting very few researches in these areas especially in 
Thailand. Therefore, high speed liquid jet test rig is constructed in 
the Department of Mechanical Engineering, Ubon Ratchatani 
University. The impact driving method is used for generating the 
liquid jet because the high velocity projectile will produce the 
impulsive liquid jet. There are four main components in this test 
rig; launcher, launch tube, pressure relief section and test 
chamber. In general, the launcher can generate the projectiles at 
velocity above 800 m/s averagely. Therefore, the liquid jet 
velocity from the projectile impact could be over the speed of 
sound. However calibration of the high speed impact test rig is 
necessary before experiments. This paper presents the maximum 
speed of projectile and liquid jet which apparatus can produce. In 
addition, relationship between the gun powder mass and 
projectile velocity was determined. The projectile velocity is 
measured by time of flight method and maximum velocity is 1100 
m/s. Experimental data are plotted and fitted by the second order 
of polynomial curve. However, the uncertainty of projectile 
velocity is sometimes affected by many factors such as 
combustion in launcher, behavior of projectile movement and 
condition of apparatus, especially inside of the tube.     

 
1. คํานํา 
 ลําพุงของเหลวความเร็วสูงถูกนํามาประยุกตใชกับงานหลาย
ประเภทในปจจุบัน ไดแก อุตสาหกรรมขึ้นรูปวัสดุ การเผาไหมของ
เครื่องยนต หรือแมแตในทางการแพทย  ซ่ึงแตละประเภทการใชงาน
ตองการคุณลักษณะของลําพุงแตกตางกันออกไป เชน  

การเจาะหรือการตัดวัสดุหิน ความดันสรางลําพุงจะอยูในชวง 50 – 
500 MPa โดยมีความเร็ว 300 – 1,000 m/s [1และ 2] 
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เทคโนโลยีการเผาไหมในเครื่องยนต ประสิทธิภาพจะขึ้นอยูกับ
ความเร็วของการฉีดนํ้ามัน เชื่อวาหากสามารถฉีดนํ้ามันดวยความเร็ว
สูงมากๆ ได ประสิทธิภาพการเผาไหมยิ่งดีและเปนการลดมลภาวะจาก
การเผาไหมดวย [3] 

ทางการแพทย ยังนําเทคโนโลยีลําพุงของเหลวถูกศึกษาและ
พัฒนาเพื่อนําสงยาเขาสูรางกายแทนเข็ม พบวาความเร็วและความดัน
นอยสุดในการเจาะผิวหนัง ประมาณ 150 m/s และ140 MPa 
ตามลําดับ [4 และ 5] ซ่ึงความเร็วของลําพุงจะตองมากขึ้นตาม
เปาหมายในการฉีด 

นอกจาการประยุกตใชงานดังที่กลาวไว ลําพุงความเร็วสูงยังถูกไป
ใชกับ อุตสาหกรรมเจาะน้ํามัน เจาะอุโมงค หรือแมแตการฉีดพนตางๆ
ดวยเชนกัน 

จะเห็นไดวาเทคโนโลยีของลําพุงความเร็วสูงมีบทบาทตอการ
พัฒนาในงานหลายประเภท ดังที่กลาวไว ดังน้ันความเขาใจคุณลักษณะ
ของลําพุง จึงมีความสําคัญ และนอกจากนั้นแลว การเพิ่มความเร็วลํา
พุงใหสูงข้ึนมีความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีเหลานั้นอยาก
หลีกเลี่ยงไมได 

การศึกษาเพื่อเพิ่มความเร็วของลําพุงใหสูงกวาความเร็วเสียง 
(ระดับ Supersonic หรือ Hypersonic) F. P. Bowden และ J. H. 
Brunton [6] การศึกษาการกระแทกบนวัสดุของลําพุงความเร็วสูง ซ่ึงใช
หลักการ “ขับลําพุงดวยการกระแทก (impact driven method)” โดยลํา
พุงที่ไดมีความเร็วสูงถึง 1200 m/s  จากนั้น ดวยหลักการเดียวกัน K. 
Pianthong และคณะ [7-10] ศึกษาการฉีดเชื้อเพลิงที่ความเร็ว 1500 – 
2,500 m/s เพื่อศึกษาคุณลักษณะของลําพุงกับการเผาไหมใน
เครื่องยนต อยางไรก็ตาม เ น่ืองจากลําพุงความเร็วสูงถูกนําไป
ประยุกตใชกับงานหลายประเภท จึงจําเปนตองมีการศึกษาคุณลักษณะ
ที่เกี่ยวของกับการประยุกตในดานอื่นๆ ดวย  

ดวยเหตุน้ีที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จึงไดทําการสรางชุดทดลอง เพื่อสรางลําพุงของเหลวความเร็วสูง จาก
การอาศัยหลักการ ขับลําพุงดวยการกระแทก ซ่ึงอุปกรณดังกลาว
จําเปนตองทําการปรับเทียบ กอนนําไปใชทดสอบ  

ดังน้ันการศึกษานี้จึงไดทําการปรับเทียบอุปกรณการทดลองการฉีด
ลําพุงดวยความเร็วสูง เพื่อเก็บขอมูลเปนพื้นฐานสําหรับอุปกรณการ
ทดลอง โดยเปรียบเทียบความเร็วของลูกปนกับดินปน สําหรับการ
กําหนดความเร็วลูกปนในการศึกษาลําพุงของเหลวในลําดับตอไป 
 
2. การทดลอง 
2.1 หลักการขับลําพุงดวยการกระแทก (impact driven method) 

หลักการการขับลําพุงดวยการกระแทกถูกใชเปนครั้งแรกโดย 
Bowden and Brunton [6] เพื่อสรางลําพุงที่มีความเร็วสูง (ดังแสดงใน
รูปที่ 1) โดยหลักการนี้จะบรรจุของเหลวในหัวฉีด จากนั้นปลอยลูกปน
ดวยความเร็วสูง กระแทกของเหลวภายในหัวฉีดใหเกิดความดันระดับ 
GPa และหัวฉีดจะปลอยของเหลวออกมาดวยความเร็วเหนือเสียงที่
ความดันบรรยากาศเขาสูหองทดสอบ 

Projectile
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Nozzle
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Shock 
Wave
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รูปที่ 1 การขับลําพุงดวยการกระแทก (Impact Driven Method) 
 

2.2 อุปกรณฉีดลําพุงดวยความเร็วสูง 
ชุดทดลองนี้มีองคประกอบหลัก 4 สวน ไดแก ชุดปลอยลูกปน 

(Launcher) ทอสงลูกปน (Launch Tube) ทอระบายความดัน 
(Pressure Relief Section) และหองทดสอบ (Test Chamber) ดังแสดง
ในรูปที่ 2  

ชุดปลอยลูกปนทําหนาที่เปนตัวขับ จากการจุดระเบิดของดินปน 
ในหองเผาไหม และขับลูกปนที่ทําจาก High Density Polyethylene 
(HDPE) หนัก 0.88 g ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8.1 mm ยาว 15 mm 
สําหรับระบบการจุดระเบิด ดินปนจะบรรจุในทอบรรจุ(รูปที่ 3a) และ
ลูกปนจะอัดบนหัวทอบรรจุ (รูปที่ 3b) ซ่ึงทั้งหมดแสดงดังรูปที่ 3 ในชวง
แรกเม่ือ จุดชนวนดวยเข็มแทงชนวนทั่วไป พบวาการจุดระเบิดดินปน
ไมแนนอน เน่ืองจากแรงกดของเข็มแทงชนวนไมพอ จึงไดทําการ
ปรับปรุงระบบการจุดระเบิดใหมโดยใชหลักการของปนปากกา ที่ใช
แรงอัดจากสปริง ดันใหเข็มแทงชนวน ซ่ึงพบวาใหประสิทธิภาพ
มากกวาแบบจุดดวยเข็มแทงชนวนทั่วไป ที่ปากทางออกของชุดปลอย
ลูกปนจะตอกับทอสงลูกปนขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 mm ยาว 1,500 
mm สําหรับการปลอยใหลูกปนเพิ่มความเร็วของลูกปน กอนจะไปยัง
ทอระบายความดัน  

หนาของทอระบายความดันจะทําการระบายอากาศดานหนาลูกปน
ที่ถูกอัดในทอสงออกสูบรรยากาศ เพื่อปองกันอากาศกระแทกบนหัวฉีด
กอนลูกปน ทอระบายความดันมีเสนผานศูนยกลาง 8 mm ผาลอง 4 
ดาน ขนาดกวาง 4 mm ยาว 400 mm ปลายทอตอกับชุดประกอบ
หัวฉีด ซ่ึงอยูระหวางทอระบายความดันกับหองทดสอบ 

หองทดสอบมีลักษณะเปนทรงกระบอก เสนผานศูนยกลาง 400 
mm ดานข างทั้ งสองประกบติดดวยวัสดุ ใสทํ าจาก  Polymethyl 
Methacrylate (PMMA) ดานหลังหองทดสอบตอกับถังรับลูกปนซ่ึงจะ
ทําหนาที่คอยรับลูกปนที่ถูกยิงออกมา หองทดสอบนี้ถูกออกแบบให
สามารถปรับความดันภายในได เพื่อรองรับการทดลองในขั้นตอไป 
นอกจากนี้แลวการวัดความเร็วของลูกปนและลําพุงจะติดตั้งอุปกรณวัด
ไวในสวนน้ีดวย  
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รูปที่ 2 ชุดอุปกรณกําเนิดลําพุงความเร็วสูง 
 

 
a) ชุดจุดระเบิดดวยปนปากกา 

 

 
b) ทอบรรจุดินปนกับลูกปน 

 
รูปที่ 3 ระบบจุดระเบิดแบบปนปากกาในชุดปลอยลูกปน 

 
2.3 การวัดความเร็วของลูกปนและลําพุงของเหลว 
 การวัดความเร็วของลูกปนและลําพุงของเหลวใชหลักการ “การตัด
เลยเซอรของวัตถุ (laser beam interrupt method)” หรือ “Time of 
Flight Method” ติดตั้งตัวกําเนิดเลยเซอรและตัวรับแสง เลยเซอรมี
กําลัง 5 mW ความยาวคลื่นประมาณ 850 nm วางตัวกําเนิดหางจาก
ผนังดานชุดประกอบหัวฉีด 12 mm และหางกัน 33 mm ภายในหอง
ทดสอบ ตัวรับแสงจะตอสัญญาณเขากับ Oscilloscope เพื่ออาน
สัญญาณไฟฟาจากตัวรับแสงและแสดงบนหนาจอ ดังไดอะแกรมรูปที่ 4 
 การวัดความเร็วของลูกปนน้ันจะวัดจากเวลาที่ลูกปนใชในการวิ่ง
ตัดเลยเซอรตัวที่หน่ึงกับเลยเซอรตัวที่สอง แลวจึงแปลงมาเปนความเร็ว
เฉลี่ยของลูกปนดังสมการ  

p
xv
t

∆
=
∆

 

 โดยที่ x∆ คือระยะหางระหวางเลยเซอรทั้งสองเทากับ 33 mm 
และ t∆ ไดจากผลที่แสดงใน Oscilloscope ของเสนสัญญาณจากตัวรับ
แสงเลยเซอรทั้งสอง ซ่ึงแสดงผลดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 4 ไดอะแกรมวงจรของการวัดความเร็วของลูกปน 

 

 
 

 
 

รูปที่ 5 ระบบวัดความเร็วแสงดวยแสงเลยเซอรและความเขมแสงที่ตก
ไปเม่ือวัตถุวิ่งผาน  

 นอกจากนี้ยังไดถายภาพการเคลื่อนที่ของลูกปนดวย กลอง
ถายภาพความเร็วสูง (High Speed Video Camera) ของบริษัท 
Photron รุน FASTCAM SA3 ซ่ึงสามารถถายภาพดวยความเร็วได
สูงสุดถึง 60,000 fps เพื่อศึกษาพฤติกรรมและวัดความเร็วของลูกปน
และลําพุงขณะเคลื่อนที่ในหองทดสอบ 
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3. ผลการศึกษา 
3.1 ปริมาณดินปนกับความเร็วของลูกปน 

เม่ือทําการเก็บขอมูล โดยวัดความเร็วของลูกปนที่เปลี่ยนไปกับ
นํ้าหนักของดินปนที่เติมแตละครั้งในการยิง (ทําซํ้า 3 คร้ัง) พบวา ดิน
ปนจะสามารถทําการขับลูกปนไดตองใช ดินปนปริมาณ 2 g ข้ึนไปหาก
นอยกวานั้น ไมสามารถขับลูกปนได ทั้งน้ีทอบรรจุดินปนสามารถบรรจุ
ดินปนไดสูงสุด 5 g ในชวงที่ทําการศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 6 พบวาเม่ือ
ดินปนมีปริมาณเพิ่มข้ึนความเร็วของลูกปนก็จะเพิ่มข้ึนดวย แตอยางไร
ก็ตามมีขอสังเกตวา ที่ชวง 4 – 5 g ความเร็วของลูกปนเร่ิมมีคา
ใกลเคียงกัน อยูชวง 950 – 1050 m/s  
 

 
รูปที่ 6 ผลของปริมาณดินปนที่มีตอความเร็วของลูกปน 

 
 ความสัมพันธระหวางปริมาณดินปนกับความเร็วลูกปนที่ไดจาก
การทดลอง สามารถนําขอมูลมาสรางสมการประมาณการไดดังแสดงไว
ในรูปที่ 6 สมการนี้สามารถนํามาคํานวณหาความเร็วของลูกปน (v) 
จากปริมาณดินปน (m) ที่ใชและเปนประโยชนตอการนําไปใชศึกษาใน
ระดับตอไป 

 
3.2 การเคลื่อนท่ีของลูกปน 

เม่ือทําการถายภาพดวยกลองความเร็วสูง ที่ความเร็ว 15,000 fps 
พบการเคลื่อนที่ของลูกปน ดังแสดงในรูปที่ 7 จากรูปสามารถวัด
ความเร็วของลูกปน โดยเวลาของแตละภาพใชหางกัน 66.7 micro-sec.  
ระยะหางของลูกปนวัดไดตามภาพโดยเทียบกับความยาวไมบรรทัด ที่
ติดตั้งกอนทําการถาย ซ่ึงจากรูปทําการคํานวณพบวาความเร็วเฉลี่ย
ของลูกปนประมาณ 833 m/s ทั้งน้ีความเร็วลูกปนในชวงรูปแรกกับรูป
สอง มีคานอยกวาความเร็วในชวงรูปสองกับรูปสาม น้ันหมายความวา 
ลูกปนยังเรงความเร็วไดไมสูงสุด จากปลายกระบอกปนแตจะยังมี
ความเร็วเพิ่มข้ึนอีกซ่ึงในการศึกษานี้ไมสามารถระบุไดเน่ืองจาก
ขอจํากัดของความกวางของหองทดสอบและเครื่องมือวัด  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
รูปที่ 7 ภาพถายการเคลื่อนที่ของลูกปน จากกลองถายความเร็วสูง 

66.67 micro-sec ตอภาพ, ดินปนชนิดดินดํา, หนัก 3 g 
 

3.3 การเคลื่อนท่ีของลําพุง  
เม่ือทําการถายภาพลําพุงดวยกลองความเร็วสูงที่ 20,000 fps

ไดผลแสดงดังรูปที่ 8 โดยใชลูกปนขนาดเสนผานศูนยกลาง 8.1 mm 
ยาว 15 mm หนัก 0.88 กรัม กระแทกบนหัวฉีดแบบรูเดี่ยว มีเสนผาน
ศูนยกลาง 0.8 mm ของเครื่องยนตดีเซล พบวาความเร็วเฉลี่ยของลํา
พุงประมาณ 1,350 m/s จากความเร็วลูกปนที่วัดไดในตอนตน 833 m/s  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

รูปที่ 8 การเคลื่อนที่ของลําพุงหลังจากการกระแทกของลูกปน 
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4. อภิปรายผลการศึกษา 
การทดสอบเบื้องตนของเครื่องมือสรางลําพุงความเร็วสูง เพื่อทํา

การปรับเทียบขอมูลสําหรับความสัมพันธระหวางความเร็วลูกปนกับ
ปริมาณดินปน ใหผลตามที่ไดกลาวไวในหัวขอที่ผานมา ตามรูปที่ 6 แต
อยางไรก็ตามจะเห็นวาชุดขอมูลน้ี ยังกระจายและเบี่ยงเบนอยู ปจจัยที่
ทําใหการยิงลูกปนแตละครั้งที่ดินปนปริมาณเทากันแตใหความเร็ว
คลาดเคลื่อนกัน ไดแก การเผาไหมของดินปนไมเปนไปอยางสม่ําเสมอ 
ซ่ึงข้ึนอยูกับหองเผาไหมหรือทอบรรจุดินปน ชนิดและคุณภาพของดิน
ปน ความสะอาดของอุปกรณการทดสอบโดยเฉพาะในทอสงลูกปน และ
หองเผาไหม ก็มีผลเชนเดียวกัน เพราะเศษวัสดุ หรือฝุนในทอที่ลูกปน
เคลื่อนที่มีผลเพ่ิมแรงเสียดทานไดเชนกัน 

นอกจากนี้แลวจากภาพถายความเร็วสูง เห็นไดวาการเคลื่อนที่
ออกมาในหองทดสอบของลูกปนจะไมขนานกับแนวระนาบ และไม
เหมือนกันในการทดสอบแตละครั้ง ทําใหแรงตานจากอากาศตอการ
เคลื่อนที่มีคาไมเทากัน ความเร็วของลูกปนที่วัดไดจึงไมเทากันดวย แต
อยางไรก็ตามพฤติกรรม การเคลื่อนที่ของลูกปนในหองทดสอบไมมีผล
ตอการศึกษาลําพุงของของเหลว เพราะวาลูกปนจะหยุดที่ชุดประกอบ
หัวฉีด หลังจากการฉีดลําพุงของเหลว 

ปจจัยที่มีผลตอความเร็วลูกปนเหลาน้ียังจําเปนตองทําการศึกษา
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของชุดทดลองใหดียิ่งข้ึน 

 
5. สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษานี้แสดงชุดทดสอบสําหรับกําเนิดลําพุงความเร็วสูง 
พรอมเครื่องมือวัดความเร็วลูกปนและลําพุง ทําการปรับเทียบอุปกรณ 
โดยแสดงความสัมพันธระหวางดินปนและความเร็วของลูกปน พรอมทั้ง
เสนอสมการประมาณความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองเพื่อเปน
ขอมูลในการศึกษาในระดับตอไป  

จากการศึกษานี้พบวาความเร็วของลูกปนที่ไดจากการวัดแตละ
คร้ังมีคาไมเทากันทุกครั้ง เน่ืองจาก การเผาไหมไมสมํ่าเสมอ ลักษณะ
การเคลื่อนที่ของลูกปนไมแนนอน และความสะอาดของอุปกรณ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภายในทอสงลูกปน  
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บทคัดยอ 
       โครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเหมาะสมของใบพัด
หลักเฮลิคอปเตอรกับตนกําลัง เร่ิมจากการนําเฮลิคอปเตอรบังคับวิทยุ
ในทองตลาดขนาดเครื่องยนต 5.24 ซีซี. ใชแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิง มี
ขนาดวงใบพัดหลัก 1 160 มม.  มาลดกลไกในการบังคับลงโดยใหมีมุม
ปะทะใบพัดหลักแบบคงที่และทําการทดสอบการบิน ปรับปรุงจนบินได
ดีแลว ทําการประดิษฐเฮลิคอปเตอรบังคับวิทยุขนาดใหญข้ึนใช
เครื่องยนตมอเตอรไซคขนาด 110 ซีซี  ชนิดสองจังหวะ ใชนํ้ามันแกส
โซฮอลเปนเชื้อเพลิง มีขนาดวงของใบพัดหลัก 3 100 mm.   จากการ
ทดสอบการบนิผลปรากฏวาเฮลิคอปเตอรที่ทําการประดิษฐ ข้ึนสามารถ
ทําการบินลอยน่ิงในอากาศ และการบังคับควบคุมไดดีเม่ือปรับมุมปะทะ
ของใบพัดหลัก 3.5 องศา  อีกทั้งการออกแบบชุดดุมใบพัดแบบมุม
ปะทะคงที่ ทําใหใชเซอรโวแรงบิดต่ําได เน่ืองจากแรงจากเซอรโวไมได
ไปขับใบพัดหลักโดยตรง  
 
Abstract 
       The objective of this project was appropriate study between 
main rotor of helicopter and engine. It had begun with using RC 
helicopter model (which have in the general market) with the size 
5.24 cc glow plug engine. It has a main rotor of 1 160 mm 
diameter to reduced mechanic of rotor head control by fixing 
constant corner of rotor and do flying control test. It was 
improved until it has a perfect flight. Then there is an invention 
the large scale helicopter by used two strokes motorcycle engine 
with 110 cc, with a main rotor size of 3 100 mm and used 
gasohol engine. The result of flight test, a model is best hover 
and simplify controlled when main rotor has angle of attack 3.5 
degree. Moreover that, the design of rotor head obtain set cans 
let to use a low torque servo because the servo power has not 
directly operated the main rotor.  

1. ความเปนมา 
       อากาศยานบังคับวิทยุเปนเคร่ืองจักรกลเพื่อการผอนคลายที่กําลัง
แพรหลาย และไดมีการนํามาพัฒนาเพื่อใชประโยชน เชนการนํา
เฮลิคอปเตอรบังคับวิทยุมาดัดแปลงติดกลองเพ่ือถายภาพมุมสูง แตยัง
มีขอจํากัดเนื่องจากเฮลิคอปเตอรบังคับวิทยุขนาดใหญสุดที่มีจําหนาย
ทั่วไปยังมีภารกรรมบรรทุกไมเพียงพอ ซ่ึงในป พ.ศ.2528 บริษัทยา
มาฮาประเทศญี่ปุน ไดรวมกับบริษัทฮิโรโบ (Hirobo) ซ่ึงเปน
บริษัทผูผลิตเฮลิคอปเตอรบังคับวิทยุ  ทําการสรางเฮลิคอปเตอรบังคับ 
 

 
 

รูปที่ 1 การนําเฮลิคอปเตอรบังคับวิทยุ R-50 มาใชในการเกษตร  
 

วิทยุขนาดใหญ มีเสนผานศูนยกลางใบพัดหลัก 3 เมตร ชื่อรุน R-50 [1] 
ไดทําการแผนแบบและสรางเสร็จสมบูรณในป พ.ศ. 2530 ตอมาสมาคม 
การบินเพื่อการเกษตรประเทศญ่ีปุน (Japan Agricultural Aviation 
Association) ไดนํา R-50  ไปทดลองการใชงานพนสารเคมีในแปลง
เกษตร [6] ดังแสดงในรูปที่ 2.1 โดยใชทุนในการทําวิจัยนับลานบาท 
       ดังน้ันผูประดิษฐจึงไดมีความคิดที่จะสรางเฮลิคอปเตอรบังคับวิทยุ
ขนาดใหญข้ึนเองในประเทศไทย โดยเนนที่ตนทุนต่ําใชอุปกรณวิทยุ
บังคับทั่วไป และนําวัสดุที่หาไดภายในประเทศมาสรางใบพัดหลักอัน
เปนชิ้นสวนสําคัญในอากาศยานชนิดน้ี ใชตนกําลังจากการดัดแปลง
เครื่องมอเตอรไซคที่หาไดทั่วไปในประเทศ  
       อน่ึงในการทําโครงการวิจัยน้ีจึงสามารถนําองคความรูไปพัฒนา
ใบพัดหลักเฮลิคอปเตอรวิทยุบังคับขนาดใหญแบบเปลี่ยนมุมปะทะตาม
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แนวรัศมี และขยายใหเปนเฮลิคอปเตอรน่ังขับเพื่อใชเปนอากาศยาน
ราคาถูกเพดานบินต่ําเหนือชวงกราวดคูชั่น (Ground cushion) หรือ 
กราวดเอฟเฟคท (Ground effect) เล็กนอย เพื่อทําการบินพนสารเคมี 
หรือตรวจแปลงเกษตรตอไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงคของโครงการ 
       2.1 ศึกษาและสรางองคความรูของใบพัดหลักในอากาศยานปก
หมุนกับผูประดิษฐ และผูสนใจทั่วไป 
       2.2 สรางเฮลิคอปเตอรวิทยุบังคับขนาดใหญไดเองในประเทศมี
ตนทุนต่ํา  
       2.3 นําองคความรูไปพัฒนาใบพัดหลักเฮลิคอปเตอรวิทยุบังคับ
ขนาดใหญแบบเปลี่ยนมุมปะทะตามแนวรัศมีตอไปในอนาคต 
 
3. วิธีดําเนินโครงการ 
       ในการดําเนินการวิจัย โดยเริ่มจากการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการจากการดัดแปลงระบบกลไกเฮลิคอปเตอรที่มีจําหนายทั่วไป
มาทดสอบการบิน จากนั้นทําการสรางตนกําลังจากเครื่องยนตรถ
มอเตอรไซค และสรางใบพัดหลัก (Main Rotor Blade) ใบพัดขยาย
กําลัง (Stabilizer) ใบพัดหาง (Tail Rotor Blade) พรอมกับการสราง
ลําตัว รวมถึงการติดตั้งระบบบังคับวิทยุจนแลวเสร็จพรอมทําการ
ทดสอบหาความเหมาะสมของใบพัดกับเคร่ืองตนกําลัง  
 
3.1 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
       เปนการนําเฮลิคอปเตอรวิทยุบังคับที่จําหนายในทองตลาด ยี่ฮอ
Hirobo รุน Shuttle ใชเครื่องยนตโกลปลั๊ก ชนิด 2 จังหวะขนาดความจุ 
0.32 ลบ.น้ิว (5.24 ซีซี) ใชแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิง โดยทาง
บริษัทผูผลิตไดออกแบบใหทําการบินผาดแผลง (Aerobatic Flight, 3D)  
 

     
 

รูปที่ 2 เครื่องตนแบบที่นํามาดัดแปลงและการทดสอบการบิน 
 

แตในการทําโครงการนี้มีจุดประสงคเพื่อทําการศึกษาแรงยกใบพัดหลัก 
จึงไมจําเปนตองใชชุดใบพัดหลักที่มีระบบกลไกลที่ซับซอน จึงทําการ
ถอดชิ้นสวน และดัดแปลงใหเปนระบบใบพัดหลักมีมุมปะทะ (Angel of 
Attack) คงที่ แลวนําไปทดสอบการบินดังแสดงในรูปที่ 2 ผลการบิน
สามารถบังคับควบคุมไดดีสามารถนําไปเปนตนแบบของโครงการได   
 
3.2 การออกแบบสรางเครื่องยนตตนกําลัง 
       เปนการนําเอาเครื่องยนตมอเตอรไซค Suzuki Akira ขนาด 110 
CC ระบบสองจังหวะระบายความรอนดวยอากาศ (Jet Cool) ใหกําลัง 

14.9 Ps ที่ 8 000 rpm มาดัดแปลงติดตั้งพูลเลย, คลัตชสงกําลังขับตรง
จากขอเหว่ียง และติดตั้งระบบดึงสตารทดวยมือดังแสดงในรูปที่ 3  

 

       
 

รูปที่ 3 การดัดแปลงติดตั้งติดตั้งพูเลย, ครัทชและระบบดึงสตารท 
 

3.3 การหากําลังขณะเฮลิคอปเตอรลอยตัว (Hovering) 
     หัวขอน้ีเปนการหากําลังของเครื่องตนกําลังที่ ใชในการทําให
เฮลิคอปเตอรลอยตัวในอากาศ ไมพิจารณาการบินเดินทาง โดยมุงเนน
ออกแบบหนาตัดแพนอากาศ (Airfoil) ตาม NACA 2414 [7] โดยมี
ลักษณะของคอม (Profile) ดังแสดงในรูปที่ 4 ซ่ึงมีการทดสอบหาคา
สัมประสิทธิ์แรงยก  ( )LC และแรงตาน  ( )DC เ ม่ือมุมปะทะ  ( )α

เปลี่ยนไป [7] ดังแสดงในรูปที่ 5 
 

 
 

รูปที่ 4 แสดงหนาตัดแพนอากาศ ของใบพัดหลัก 
 

      ในการออกแบบใบพัดของโครงการวิจัย เร่ิมจากการพิจารณารูปที่ 
6 เปนการแสดงลักษณะการเกิดแรงยก ( )Ld และแรงตาน ( )Dd ของ
อากาศที่กระทํากับใบพัดเฮลิคอปเตอรขณะลอยตัวในอากาศ เทียบกับ
มุมปะทะ m( )α โดยจะไดแรงยกของใบพัดตอพื้นที่เล็กๆ คือ 

21
2L Ld V C c drρ= × × × × ×    (1) 

       และมีแรงตานของใบพัดตอพื้นที่เล็กๆ คือ 
21

2D Dd V C c drρ= × × × × ×    (2) 

เม่ือ ρ  คือ ความหนาแนนของอากาศ เลือกใช    
               31.2 kg/m ที่อุณหภูมิ o 20 C  
      V  คือ ความเร็วของใบพัดที่จุดพิจารณา  

    (m/s)R ω= ×  
     LC  คือ สัมประสิทธิ์แรงยก (มิติไรหนวย) 
     DC  คือ สัมประสิทธิ์แรงตาน (มิติไรหนวย) 
      c   คือ ชยาหรือความกวางของใบพัด (m)  
    dr  คือ ระยะแบงใบพัดออกเปนพื้นที่เล็กๆ (m)  

       จากรูปที่ 6 จะไดแรงยกในพื้นที่เล็กๆ คือ 

cos
L

ydF
d
α

=    (3) 

      และจะไดแรงตานในพื้นที่เล็กๆ คือ 

sin
cos

D
x Lx Dx LdF

dF F d α
α

= + = +   (4) 

จากสมการ (3) จะไดแรงยกรวมทั้งหมด คือ   
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1
2

n

Ly yi
i

F dF
=

= ×∑    (5) 

 
 

รูปที่ 5 คาสัมประสิทธิ์แรงยก ( )LC และแรงตาน  
( )DC เม่ือมุมปะทะ ( )α เปลีย่นไป [7] 

 

LyF
Ld

LxF
DxF

x

y

DF

 
 

รูปที่ 6 อากาศพลศาสตรที่เกิดกับใบพัดเฮลิคอปเตอรขณะลอยตัว 
       

และจากสมการ (4) จะไดโมเมนตหรือแรงบิดรวมทั้งหมด คือ   

1
2

n

m xi
i

M dF
=

= ×∑    (6) 

     โดยจะไดกําลังที่ตองการทั้งหมดของใบพัดหลัก คือ   
2

60
m m

m
M nP π× × ×

=   (7) 

     จากสมการ (6) จะเกิดแรงตานการหมุนของใบพัดหาง คือ   
m

t
tail

MF
R

=    (8) 

      เม่ือ tailR คือ ระยะจากแกนหมุนของใบพัดหลักถึงแกนหมุนของ
ใบพัดหาง ในทํานองเดียวกันจากสมการ (8) เม่ือทราบแรงกระทําของ
ใบพัดหาง สามารถใชหลักการหากําลังของใบพัดหลักไปหากําลังของ
ใบพัดหางไดเชนเดียวกัน โดยการนําสมการขางตนไปเขียนโปรแกรม
ในคอมพิวเตอรและสุมคา (Trial and error) เพื่อหาแรงกระทําใหไกล
เคียงกับแรงตานการหมุนตัว ( )tF ที่ไดจากสมการ (8) และจะไดกําลัง
รวมที่ตองการในมุมปะทะตางๆ คือ 

T m tailP P P= +    (9) 
 

3.4 การออกแบบและสรางใบพัดหลัก 
     จากขอมูลของเครื่องตนกําลังใหกําลังสูงสุด 14.5 Ps ที่ 8 000 rpm 
และแรงบิดสูงสุด1.43 kg.m ที่ 7 000 rpm โดยทั่วไปเม่ือเฮลิคอปเตอร
ลอยตัวในอากาศจะใชกําลังประมาณ 70 % ของกําลังสูงสุด สวนกําลังที่
เหลือใชสําหรับกรณีฉุกเฉินเม่ือเจออากาศหมุนวนที่ปลายใบ ใน
โครงการนี้กําหนดใหใชกําลังขณะลอยตัว 10.43 Ps (14.5X0.7) โดยมี

คาความปลอดภัยเทากับ 2 และประสิทธิภาพในการสงกําลังของระบบ
ทั้งหมด 80 % จะไดกําลังที่ตองใช คือ 

14.5 0.7 0.8
4.06 Ps

2hoverP
× ×

= =  (10) 

      โดยทั่วไปเม่ือเฮลิคอปเตอรลอยตัวจะมีมุมปะทะใบพัดหลัก
ประมาณ 2-4 องศา[2] ข้ึนกับลักษณะของเฮลิคอปเตอรแตละแบบ ใน
โครงการนี้เลือกใชมุมปะทะ 3.5 องศา เน่ืองจากไมจําเปนตองทําการ
บินผาดแผลง ซ่ึงจะไดแรงบิดโดยรวมจากใบพัดเม่ือใหอัตราทดของตน
กําลังกับรอบใบพัดหลักเปน 1:10 จะไดรอบใบพัดหลัก คือ 

0.7 8 000
560 rpm

10mn ×
= =   (11) 

       จะไดโมเมนตที่เกิดข้ึนกับใบพัด คือ 
Ps 60 746

50.884 N.m
2hover

mn
M

π
× ×

= =
× ×

 (12) 

       เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อหาคาตางๆจากสมการ (1) ถึง 
(7) แลวทําการสมคาความยาวใบพัดโดยใหอัตราสวนสนทรรศ (Aspect 
ratio) เทากับ 1:12.5 [2] เม่ือใหระยะที่จับยึดใบพัดหางจากแกนใบพัด 
0.18 m จะไดโมเมนตที่เกิดกับแกนใบพัดดังแสดงในตารางที่ 1 เปน
การสุมคารัศมีวงใบพัดเริ่มจาก 1 m ถึง 2 m นับจากแกนใบพัด โดยจะ
เห็นวาเครื่องตนกําลังน้ีสามารถใชไดกับความยาวรัศมีวงใบพัด 1.5 m -
1.6 m จึงเลือกใชที่ความยาว 1.55 m ใชกําลัง 4.025 Ps ซ่ึงเหมาะสม
กับกําลังของเครื่องตนกําลังที่ใชในโครงการนี้ 
 

ตารางที่ 1 การเกิดโมเมนตตอความยาวใบพัดที่มุมปะทะ 3.5 องศาเมื่อ
ใบพัดมีอัตราสวนสนทรรศ 1:12.5 

 
 

       ดังน้ันจะไดระยะของใบพัดเทากับ 1.55 0.18 1.43 m− = ดังแสดง
ในรูปที่ 8 โดยมีชยาของใบพัด 0.124 m 

 
รูปที่ 8 ลักษณะของใบพัดที่สรางข้ึน 

 

       การสรางใบพัดหลัก เร่ิมจากนําไมมาอัดกาวชนิดพิเศษเปนชั้นๆ 
ไมในแตละชั้นมีความหนาแนนไมเทากัน โดยไมที่จุดศูนยถวง(CG) 
เปนไมที่มีความแข็งแรงมากที่สุด ไมชายหนาปกจะมีความแข็งแรงรอง 

 

 
รูปที่ 9 เปรียบเทียบใบพัดหลักของโครงการกับเคร่ืองตนแบบ 



32                                                                          รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2 การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 

 

ลงมา สวนบริเวณชายหลังจะมีความหนาแนนนอยสุดจากนั้นจะนํามา
เหลาใหเปนรูปแพนอากาศ ในรูปที่ 9 เปนการเปรียบเทียบขนาดใบพัด
หลักกับเฮลิคอปเตอรที่นํามาเปนตนแบบ 
 
3.5 การสรางหองเกียรชุดใบพดัหลัก   
       ในการสรางจะนําชุดเฟองทายรถยนตมาดัดแปลงใหกับหองเกียร
ที่หลออลูมิเนียมข้ึนมาเอง โดยจะตองออกแบบลักษณะหองเกียร และ 

สรางกระสวนตนแบบไม (Pattern) จากนั้นจะนําไปหลออลูมิเนียมผสม
และแมชีน ไดชุดหองเกียรดังแสดงในรูปที่ 10 
 

      
 

รูปที่ 10 แบบไมและหองเกยีรที่สรางข้ึน 
 

3.6 การออกแบบสรางชุดควบคุมใบพัดหลัก   
     การออกแบบชุดควบคุมใบพัดหลัก จะเร่ิมจากสรางวงกําอาซิมุส 
(Swashplate) ซ่ึงเปนอุปกรณสําคัญอันหน่ึงที่ใชสําหรับถายทอดการ
บังคับควบคุมจากเซอรโวมอเตอรไปยังใบพัดขยายกําลังหรือใบพัดกัน
โคลง (Flybar Paddle) ที่มีการหมุน โดยงานวิจัยน้ีไดเลือกใชวงกําอาซิ
มุสแบบรวมศูนย (In Line Swashplate) [9] และทําการสรางชุดยึดใบ 
พัดหลัก (Rotor head) และชุดบังคับที่ประกอบเสร็จดังแสดงในรูปที่ 11  
 

    
 

รูปที่ 11 วงกําอาซิมุสแบบรวมศูนย และชุดบังคับที่ประกอบเส็รจ  
 

3.6 การสรางใบพัดปองกันการหมุนตัว และกลไกควบคุม   
       ใบพัดแกแรงบิดใบพัดหลักหรือใบพัดหางเพื่อปองกันการหมุนของ
ลําตัวเฮลิคอปเตอรเม่ือสงกําลังใหกับใบพัดหลัก โดยการรับกําลังจาก
สายพานและพูเลยตอกับเพลาหมุนมายังชุดเกียรของใบพัดหาง โดย 
  

 
 

รูปที่ 12  ลักษณะของชุดใบพัดหางปองกันการหมุนตัว 

ดัดแปลงจากเฟองของหินเจียรนัยมือ ซ่ึงเปนการเปลี่ยนทางหมุน 90 
องศา มาติดตั้งชุดจับใบพัด และชุดบังคับมุมปะทะของใบพัดหาง ดัง
แสดงในรูปที่ 12 
 
3.8 การประกอบเสร็จ   
       เร่ิมจากการสรางโครงสรางหลักและฐานสกีทําจากอลูมิเนียม 
จากนั้นนําเครื่องตนกําลัง และเกียรมาติดตั้งโดยทําการเชื่อมโยงตน
กําลังกับเกียรดวยระบบคลัทช และสายพานดังแสดงในรูปที่ 13 ทําการ
ติดตั้งชุดดุมใบพัดหลักและกลไกบังคับเขากับโครงลําตัวพรอมติดตั้งชุด
ทอนหางโดยทําการสงกําลังดวยระบบเพลาและมีระบบควบคุมมุมบิด
ใบพัดแบบแกนใน พรอมติดตังระบบบังคับวิทยุ จะไดเฮลิคอปเตอรที่
เสร็จส้ินสมบูรณพรอมที่จะทดสอบการบินนํ้าหนักรวมทั้งส้ิน 35 kg  ดัง
แสดงในรูปที่ 14   
       

 
 

รูปที่ 13  ลักษณะนําเครื่องตนกําลังและเกียรมาติดตั้งกับโครงลําตัว 
 

 
 

รูปที่ 14 เฮลิคอปเตอรที่สรางเสร็จพรอมบินทดสอบ 
 

4. การทดสอบแรงยกของใบพัดกับเครื่องยนตที่สรางข้ึน   
       กอนจะทําการทดสอบการบินจะตองทําการทดสอบการทํางาน
เบ้ืองตนที่ภาคพื้นกอน  
 

4.1 การทดสอบภาคพื้น       
       เปนการทดสอบการทํางานของเครื่องยนตการสงกําลังของ
สายพานรวมถึงการสั่นสะเทือนที่เกิดข้ึนในอุปกรณ กรณีเม่ือเคร่ืองยนต
ทํางาน ซ่ึงในการสตารทเคร่ืองยนตผูสตารทจะอยูในบริเวณการหมุน
ของวงใบพัด ซ่ึงอาจการมีเรงเคร่ืองยนตไวเม่ือเปดวิทยุ (เปดสวิทช 
Idle up) ทําใหเครื่องยนตเรงข้ึนเอง กอใหเกิดอันตรายตอผูสตารทได 
จึงตองมีอุปกรณล็อคใบพัดขณะทําการสสตารท ดังแสดงในรูปที่ 15 
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รูปที่ 15 การล็อคใบพัดกอนสตารทเครื่องยนต 
 

4.2 การทดสอบการบิน 
เม่ือทําการทดสอบการงานของระบบตางๆรวมถึงความสมดุลของใบพัด
ทั้งหมดในทางภาคพื้นแลว จะนําเฮลิคอปเตอรมาทดสอบการบิน ดัง
แสดงในรูปที่ 16 โดยจะทําการทดสอบการลอยตัว (Hovering) และการ
หามุมปะทะของใบพัดหลักที่เหมาะสมในการบังควบคุมการบินที่ดีที่สุด 
โดยการปรับมุมปะทะของใบพัดหลักดังแสดงในรูปที่ 19 ชึ่งโดยทั่วไป
มุมปะทะของใบพัดหลักไมควรเกิน 8 องศา [2] ดังน้ันในการทดสอบจะ 
 

 
 

รูปที่16 การทดสอบการบินแบบลอยตัว  
 

เร่ิมจากการประบมุมปะทะ 7, 9, 5, 3.5 และ 2 องศาเทียบกับรอยละ
ของการเรงเครื่องยนตจากคันบังคับวิทยุเพื่อศึกษา และวิเคราะห
พฤติกรรมของเฮลิคอปเตอรที่เกิดข้ึนในการเปลี่ยนแปลงมุมปะทะนี้ 
 

 
 

รูปที่ 17 การปรับมุมปะทะใบพัดหลัก 
 

5. ผลการดําเนินงาน 
       จากทดสอบการบินโดยการเปลี่ยนแปลงมุมปะทะของใบพัดหลัก
เทียบกับกําลังเคร่ืองยนตจากการเปดคันเรงเพื่อศึกษาการตอบสนอง
การบังคับควบคุมการบินขณะลอยตัว (Hovering) เปนดังน้ี 
       เม่ือปรับมุมปะทะใบพัดหลัก 7 องศา เปนมุมเร่ิมการทดสอบ โดย
เม่ือเร่ิมเรงเครื่องยนต รอบของใบพัดจะคอยๆ เพิ่มข้ึน การตอบสนอง
การบังคับทางไซคลิก (การบังคับเอียงซาย-ขวา กม-เงย ) และการหมุน

ตัวจากใบพัดหางบนพื้นไดปานกลาง เม่ือเปดคันเรงเครื่องยนต 75% 
เครื่องจึงลอยตัวจากพื้น การบังคับความคุมการบินเปนไปไดโดยยาก 
เน่ืองจาดรอบใบพัดหลักต่ํา เม่ือปรับมุมปะทะ 9 องศา เปนมุมที่เพิ่มข้ึน
จากการบินครั้งแรก เม่ือเร่ิมเรง เครื่องยนต รอบของใบพัดจะคอยๆ 
เพิ่มข้ึนอยางชาการตอบสนองการบังคับทางไซคลิก และการหมุนตัว
บนพื้นเปนไปไดโดยยากลําตัวเกิดการสั่นมาก  เ ม่ือเปดคันเรง
เครื่องยนต 90% รอบใบพัดหลักต่ํามาก เครื่องมีอาการไถลไปตามพื้น
ไมสามรถลอยตัวข้ึนในอากาศได  จึงทําการลดมุมปะทะของใบพัดลงมา
ที่ 5 องศา เม่ือเรงเครื่องยนต รอบของใบพัดจะเพิ่มข้ึนเร็วกวามุมปะทะ 
7 องศา การตอบสนองการบังคับทาง ไซคลิก และการหมุนตัวบนพื้น
งายข้ึน โครงลําตัวส่ันนอยลง เม่ือทําการเปดคันเรงเครื่องยนต 70% 
เครื่องลอยตัวข้ึนในอากาศ การควบคุมงายข้ึน เม่ือทําการลดมุมใบพัด
ลงมาที่ 3.5 องศา แลวเรงเครื่องยนต รอบของใบพัดจะเพิ่มข้ึนเร็วกวา
มุมปะทะ 5 องศา  การตอบสนองการบังคับทางไซคลิก  และการหมุน
ตัวบนพื้นงายข้ึน โครงลําตัวส่ันเล็กนอย เ ม่ือทําการเปดคันเรง
เครื่องยนต 65%  เครื่องสามารถลอยตัวข้ึนในอากาศ การควบคุมงาย
กวาทุกมุมใบที่กลาวมาเครื่องลอยตัวในอากาศไดน่ิงข้ึน  และเม่ือปรับ
มุมปะทะลงมาที่ 2 องศาทําการเรงเครื่องจน 100% เครื่องไมสามารถ
ลอยข้ึนได และเกิดการสั่นดวยความถี่สูงที่ชุดหาง 

 
6. การวิจารณผล 
       จากผลการทดสอบจะเห็นวาเม่ือปรับมุมปะทะ 9 องศาและทําการ
เปดคันเรงไปจนสูงสุดเคร่ืองไมสามารถลอยตัวข้ึนไปได ซ่ึงสอดคลอง
กับคาที่คํานวณไดดังแสดงในตารางที่ 2 ที่ความเร็วรอบ 70% (5 600 
rpm) จะตองใชกําลังของเครื่องตนกําลัง 13.688 Ps ซ่ึงเกินกําลังจึงไม
สามารถทําใหเฮลิคอปเตอรลอยในอากาศได 
 

ตารางที่ 2 กําลังที่ใชจาการคํานวณที่มุมปะทะตางๆ 

  
       
      เม่ือลดมุมปะทะใบพัดหลักเหลือ 7 องศา เครื่องสามารถลอยตัวได
แตการบังคับควบคุมเปนไปไดยากดังตารางที่ 2 ตองใชกําลัง 9.215 Ps 
ซ่ึงเกือบเปนกําลังสูงสุดของเครื่องตนกําลัง (10.47 Ps ที่ 70%) 
เฮลิคอปเตอรจึงมีกําลังสํารองต่ําทําใหการบังคับควบคุมยาก และเม่ือ
มุมปะทะเปน 5 องศาเครื่องสามารถบังคับควบคุมไดงายข้ึนแตเครื่อง
ยังทํางานเกินกําลังอยูจึงลดมุมปะทะเหลือ 3.5 องศา การบังคับงายและ
ลอยตัวไดน่ิงกวาทุกมุมปะทะเครื่องรับภาระเหมาะสมสอดคลองกับคาที่
คํานวณได โดยในทางปฎิบัติจะเปดคันเรงเพียง 65% เน่ืองจากการ
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ทดสอบอยูในชวงอิทธิพลพื้น (Ground effect) ทําใหใชกําลังนอยกวา
ปกติ [8] สําหรับมุมปะทะ 2 องศา เปนมุมปะทะต่ําเครื่องไมเกิดการ
ลอยตัวใบพัดหลักหมุนดวยความเร็วสูงมาก จึงทําใหใบพัดหางซึ่งมี
ความเร็วรอบสูงกวาใบพัดหลักหกเทา เกิดการสั่นดวยความถี่สูง ทําให
ระบบสงกําลังเสียหายได 
 
7. สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 
       โ ค ร ง ก า รนี้ ไ ด รั บ ก า ร สนั บสนุ นทุ น วิ จั ย จ า กสํ า นั ก ง าน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จํานวน 265,500 บาท (สองแสนหก
หม่ืนหาพันหารอยบาทถวน) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และสราง
เฮลิคอปเตอรบังคับวิทยุขนาดใหญเพื่อนําไปพัฒนาใชในการเกษตร 
หรืองานอื่นๆที่เหมาะสม โดยใชตนทุนต่ํา  
7.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
       จากผลการดําเนินงานพบวาเฮลิคอปเตอรของโครงการวิจัย
เหมาะสมกับวงใบพัดหลัก 3.1 m ที่มุมปะทะ 3.5 องศา และจากตาราง
ที่ 2 เม่ือเปดคันเรง 100% จะบรรทุกนํ้าหนักไดสูงสุด 686.419 N 
(69.97 kg) ซ่ึงในทางปฎิบัติไมสามารถบรรทุกไดตามทฤษฎี เน่ืองจาก
กลไกเครื่องกลจะมีประสิทธิภาพในการสงถายกําลังประมาณ 85% 
ดังน้ันจึงใหนํ้าหนักบรรทุกรวม 60 kg โดยมีภาระกรรมบรรทุกสูงสุด 
(Payload) 25 kg ในรูปที่ 18 แสดงผลรวมในแตละระยะรัศมีของการ
เกิดแรงยก ( )mF  และโมเมนตรวม ( )mM ในใบพัดหลักที่มุมปะทะ 3.5 
องศา ใชกําลัง 75% ในตารางที่ 3 เปนขอมูลของเฮลิคอปเตอรใน
โครงการวิจัยน้ี โดยสามารถสรางใบพัดจากวัสดุที่หาไดในประเทศ มี
อุปกรณบังคับควบคุมที่งายตนทุนต่ํา สามารถบังคับควบคุมเครื่องโดย
ใชเซอรโวแรงบิดต่ําได เน่ืองจากแรงจากเซอรโวไมไดไปบังคับมุมบิด
ของใบพัดหลักโดยตรงแตสงผานใบพัดขยายกําลังอีกทีหน่ึง จึงสามารถ
นําหลักการการบังคับ และวิธีการสรางใบพัดไปพัฒนาในการสราง
ใบพัดหลักแบบมุมปะทะเปลี่ยนแปลงตามแนวรัศมี หรืออากศยานแบบ
น่ังขับตอไป 
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รูปที่ 18 ผลรวมการเกิดแรงยก ( )mF  และโมเมนตรวม ( )mM  

ในใบพัดหลักที่มุมปะทะ 3.5 องศา ใชกําลัง 75% 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 ขอมูลจําเพาะของเฮลิคอปเตอร Rmuit kk-48 

 
 

7.2 ขอเสนอแนะ 
       ในการดําเนินโครงการมีขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการใน
อนาคต ดังน้ี 
       1. การสรางใบพัด ในโครงการนี้ทําการสรางใบพัดดวยการ
ประดิษฐดวยมือ ดังน้ันควรมีการออกแบบเครื่องจักรกลในการสราง
ใบพัดที่ไดมาตรฐาน และขนาดเทากัน 
       2. ควรปรับปรุงระบบสงกําลังไปยังใบพัดหางใหมีอัตราทดเพิ่มข้ึน
เพื่อลดความเร็วรอบของใบพัดหาง 
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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอวิธีการคืนรูปตัวแปรไอโซคลินิกในโฟโตอิลา

สติกซิตี้เชิงดิจิตอลดวยวิธีการปรับคาสนามโคซายนทิศทาง ในเบ้ืองตน
แผนภาพไอโซคลินิกในยานสัมพัทธ (−π/4 ถึง +π/4) จะถูกกําหนดหา
ดวยวิธีการเลื่อนเฟสสี่ข้ัน จากนั้นคาโคซายนแสดงทิศทางสามารถ
กําหนดหาไดจากคาไอโซคลินิกในรูปของฟงกชั่นซายนและโคซายน 
และดวยวิธีการหาคาต่ําสุดของตัวแปรที่แสดงคาผิดพลาดซึ่งอยูในพจน
ของฟงกชั่นซายนและโคซายนดังกลาวนั้นก็สามารถกําหนดหา
แผนภาพตัวแปรไอโซคลินิกในยานจริง (−π/2 ถึง +π/2) ได จากผล
การเปรียบเทียบเชิงคุณภาพระหวางแผนภาพไอโซคลินิกที่ไดจากการ
ทดลองกับการจําลองพบวามีความสอดคลองกัน แตยังมีจุดภาพที่
ผิดพลาดอันเน่ืองมาจากอิทธิพลของตัวแปรไอโซโครมาติก 
 
Abstract 

This paper presents an isoclinics phase unwrapping in digital 
photoelasticity by regularizing the directional cosine field. The 
isoclinics map in the range of −π/4 to +π/4 is first determined 
using the four-step phase shifting method. The directional cosines 
of each point can be expressed from the isoclinics map in terms 
of sin and cosine functions. With finding the minimum value of 
the parameter expressed in terms of the sin and cosine functions, 
the isoclinic values in the range of −π/2 to +π/2 are determined. 
Comparing the results of applying the unwrapping method to both 
simulated and experimentally obtained fringes shows almost 
similar isoclinics maps with some defects in the experimental one 
due to the effect of the isochomatic parameter. 
 
1. คํานํา 

การคืนรูปตัวแปรไอโซคลินิก (Isoclinic Unwrapping) เปนสวน
หรือข้ันตอนหลักที่สําคัญอันหน่ึงในโฟโตอิลาสติกซิตี้ สาเหตุสําคัญที่
ตองมีข้ันตอนการคืนรูปน้ีก็เน่ืองมาจากวาตัวแปรไอโซคลินิกซ่ึงมี
ความสัมพันธโดยตรงกับทิศทางของความเคนหลัก (σ1 หรือ σ2) น้ัน 

สามารถถูกกําหนดหาคาไดในชวงหรือยานที่จํากัดยานหนึ่งเทานั้น 
กลาวคือยานสูงสุดที่สามารถคํานวณมีคาตั้งแต −π/4 ถึง +π/4 
ในขณะที่ยานทางกายภาพหรือยานจริงน้ันมีคาอยูในชวง −π/2 ถึง 
+π/2 ปญหาน้ีจะทําใหเกิดความคลุมเครือ (Ambiguity) ที่วาคาทิศทาง
ของความเคนหลักที่คํานวณไดน้ันเปนของความเคนหลักตัวใด         

ในหลักทางทฤษฏีทางดานกลศาสตรวัสดุน้ันปญหายานจํากัดน้ีก็
เกิดข้ึน พิจารณาสมการที่ใชกําหนดหาคาทิศทางความเคนหลักในพจน
ขององคประกอบความเคนในระบบพิกัดฉาก 
 

(1) 
 
จะเห็นไดวาคาของมุม φ  จะอยูในยาน −π/4 ถึง +π/4 โดยที่ฟงกชั่น
แทนเจนตผกผันเปนฟงกชั่นที่ไมข้ึนอยูกับเคร่ืองหมาย กลาวคือให
ผลลัพธในจตุภาคที่หน่ึงและส่ีเทานั้น สังเกตไดวาหากใชฟงกชั่น
แทนเจนตผกผันที่ข้ึนอยูกับเครื่องหมายแลว (ใหผลลัพธทั้งส่ีจตุภาค) 
คาของ φ  จะอยูในยาน −π/2 ถึง +π/2 อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ
แลวผลลัพธที่ไดก็จะเกิดสวนที่เกิดความสับสนหรือขอสงสัยเชนกันซ่ึง
ในเร่ืองน้ีอยูนอกเหนือวัตถุประสงคของบทความนี้ สําหรับทางทฤษฎี
น้ันปญหาดังกลาวสามารถแกไดดวยวิธีไอเกนหรือการวาดวงกลมโมร 
 เม่ือคาของมุม φ  มีคาเขาใกล −π/4 หรือเทากับ +π/4 แลวก็จะ
เกิดแนวเสนการกระโดดของไอโซคลินิก (Lines of Isoclinic Jumps) 
รูปที่ 1 แสดงแผนภาพไอโซคลินิกในยาน −π/4 ถึง +π/4 ของตัวแบบ
แผนจานกลมรับแรงเขมกดตรงกันขามผานแนวเสนผานศูนยกลางโดย
ที่คาของไอโซคลินิกไดถูกเปลี่ยนไปเปนรหัสสี กลาวคือ −π/4 จะถูก
เปลี่ยนเปนสีดําในขณะที่ +π/4 จะถูกเปลี่ยนเปนสีขาว หากกําหนดให
พื้นที่ที่ไอโซคลินิกมีความตอเน่ืองแสดงถึงทิศทางของ σ1 แลว พื้นที่
สวนที่เหลือก็จะแสดงทิศทางของ σ2 (พิจารณาทิศทางของลูกศร) 
ปญหานี้หากไมมีการแกไขแลว ก็จะทําใหการกําหนดหาตัวแปรไอโซ-
โครมาติกซ่ึงสัมพันธกับขนาดหรือคาความแตกตางของความเคนหลัก 
(σ1 − σ2) เปนไปไดโดยยากมากและยังสงผลถึงกระบวนการแยกหา
องคประกอบความเคน (Stress Separation) นอกจากนี้หากกําหนดหา 

2
tan 2

( )
xy

xx yy

τ
φ

σ σ
=

−



38                                                                          รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2 การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 แผนภาพไอโซคลินิกในยาน −π/4 ถึง +π/4 พรอมทั้งลูกศร
แสดงทิศทาง (Vector Field) เทียบกับแนวนอน ของตัวแบบแผนจาน
กลมรับแรงเขมกดตรงกันขามผานแนวเสนผานศูนยกลาง โดยที่สีขาว
คือ +π/4 และสีดําคือ −π/4 และลูกศรสีขาวแสดงจุดที่แรงกระทํา 
 
ตัวแปรไอโซคลินิกในยานจริงไดแลวก็สามารถกําหนดหาแผนภาพวิถี
ความเคน (Stress Trajectory) ได ซ่ึงแผนภาพวิถีความเคนน้ีเปนสวน
สําคัญอยางมากในเรื่องที่เกี่ยวกับออกแบบทางดานรูปรางของชิ้นสวน
เพื่อความเหมาะสมสุด (Shape Optimum Design) ดังน้ันการคืนรูปตัว
แปรไอโซคลินิกจึงเปนเร่ืองที่มีสําคัญเปนอยางยิ่ง 
 หากสังเกตลูกศรที่แสดงทิศทางความเคนหลักในรูปที่ 1 อีกครั้งก็
จะพบวาสามารถแตกออกไดทั้งสองแนวแกน (แนวแกน x และแกน y) 
กลาวคือ cos φ  และ sin φ  ตามลําดับและทั้งสององคประกอบนี้ตางก็
เปนองคประกอบของเวกเตอรหน่ึงหนวย (Unit Vector) ซ่ึงเปนไปตาม
เอกลักษณ sin2φ + cos2φ  = 1 ดวยเหตุน้ีแลว องคประกอบทั้งสองก็
คือโคซายนทิศทางของความเคนหลัก  
      ดังน้ันหากใชโคซายนทิศทางในการคืนรูปโดยมีขอกําหนดที่วา
ทิศทางของความเคนหลักจะตองมีความตอเน่ืองภายในยานจริง
กลาวคือ −π/2 ถึง +π/2 แลวก็สามารถที่จะกําหนดตัวแปรไอโซคลินิก
ในยานจริงน้ันได ซ่ึงบทความนี้จะนําเสนอวิธีการคืนรูปตัวแปรไอโซ-
คลินิกดวยมโนทัศนดังกลาว 
 
2. สมการความเขมแสงจากอุปกรณเบี่ยงเบนแสงเชิงระนาบแบบ

ฉากหลังมืด 
     สมการของความเขมแสง I ที่ผานออกมาจากแผนวิเคราะห ณ จุด
พิกัด (x, y) ใดๆ บนตัวแบบ เม่ือจัดตําแหนงใหแกนแสงของแผน
โพลาไรซและแผนวิเคราะหตั้งฉากกัน ซ่ึงเรียกวา การจัดอุปกรณแบบ
ฉากหลังมืด (Dark-field Setup) สามารถเขียนเปนสมการทาง
คณิตศาสตรไดดังน้ี [1] 
 

โดยที่  Ip  คือความเขมแสงที่ออกมาจากแผนโพราไลซ,   N  คือ อันดับ 
ร้ิวหรือตัวแปรไอโซโครมาติก, φ คือมุมระหวางทิศทางของความเคน
หลัก σ1 กับแกนนอนหรือตัวแปรไอโซคลินิก,  β  คือมุมระหวางแกน
แสงของแผนวิเคราะหกับแกนนอนและ Ib คือความเขมแสงฉากหลัง 
 
3. การกําหนดหาตัวแปรไอโซคลินิก 

โดยอาศัยหลักการเลื่อนเฟสสี่ข้ัน กลาวคือเปลี่ยนตําแหนงเชิงมุม
หรือเปลี่ยนคามุม β  ไปซ่ึงก็จะทําใหเกิดสมการความเขมแสงสี่สมการ 
โดยเม่ือนํารวมกันทางคณิตศาสตรแลว ก็จะไดสมการที่ใชกําหนดหาตัว
แปรไอโซคลินิกดังน้ี [2] 

 
                                         โดยที่                             (2) 

 
โดยที่    คือความเขมแสงรวมของระนาบสี R, G, และ B ที่ตําแหนง
เชิงมุม m (= 1, 2, 3, 4) 
      พึงสังเกตวาคาตัวแปรไอโซคลินิกที่ไดรับจากสมการ (2) จะมีคา
อยูในชวง 0 ถึง +π/4 ซ่ึงคาของตัวแปรไอโซคลินิกในยาน −π/4 ถึง 
+π/4 ที่จําเปนสําหรับเร่ิมตนกระบวนการคืนรูปน้ันสามารถกําหนดหา
ไดโดยอาศัยการเปรียบเทียบคาความเขมแสง [2] ซ่ึงแผนภาพไอโซ-
คลินิกที่แสดงในรูปที่ 1 น้ันก็กําหนดหาโดยใชสมการ (2) 
                   
4. การคืนรูปตัวแปรไอโซคลินิก 
      ในรูปที่ 1 จะเห็นวาทิศทางของลูกศรสีแดง จะมีความตอเน่ืองกัน
ในอาณาบริเวณที่เปนพื้นที่สวนใหญของแผนภาพ อยางไรก็ตามหาก
พิจารณาอาณาบริเวณเล็กๆ ส่ีสวนน้ันก็จะพบวา ทิศทางของลูกศรจะ
เปลี่ยนแปลงไปเทากับ −π/2 หรือ +π/2 โดยที่เครื่องหมายลบและบวก
น้ันบงบอกถึงทิศทางการหมุนของลูกศร ดังน้ันหากพิจารณาระยะทาง
ในการเปลี่ยนคาของตัวแปรไอโซคลินิกแลวก็จะพบวา คาสัมประสิทธิ์
การเปลี่ยนขนาด (Modulo) ของการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือ π/2 ซ่ึงคานี้จะ
เปนพารามิเตอรที่สําคัญในการคืนรูปตัวแปรไอโซคลินิก 
 
4.1 หลักการ 

ในเบ้ืองตนหากกําหนดใหอาณาบริเวณที่เปนพื้นที่ใหญแสดงถึง
ทิศทางความเคนหลัก σ1 แลวอาณาบริเวณสวนที่เหลือก็จะแสดง
ทิศทางความเคนหลัก σ2 ดังน้ันหากทําการหมุนเวกเตอรหน่ึงหนวยที่
แสดงทิศทางความเคนหลัก σ2 ใหมีทิศทางที่สอดคลองกับเวกเตอร
หน่ึงหนวยที่แสดงทิศทางความเคนหลัก σ1 แลวก็จะไดแผนภาพที่มี
ความตอเน่ืองทั่วทั้งสนาม จากคํากลาวนี้ความหมายที่แทจริงก็คือ คา
ของมุมระหวางแนวเสนของเวกเตอรหน่ึงทั้งสองจะตองมีคานอยที่สุด 
ซ่ึงสามารถกําหนดเปนสมการไดวา 
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โดยที่ ε คือคาความเบี่ยงเบนระหวางเวกเตอรหน่ึงหนวยทั้งสอง, φref 
และ φ  คือคามุมของ σ1 ของจุดที่อยูในพื้นที่ใหญและ σ2 ของจุดที่อยูใน 
พื้นที่เล็กเทียบกับแกนนอนตามลําดับ และ k คือคาตัวแปรการหมุนซ่ึง
เปนจํานวนเต็มมีคาเทากับ -1, 0 และ 1          
      จากสมการ (3) จะเห็นไดวาที่คา k คาหนึ่งเทาน้ันที่จะทําให ε มี
คาต่ําหรือนอยที่สุด ดังน้ันทิศทางที่ถูกตองของ σ1 ณ จุดที่พิจารณา
หรือจุดที่อยูในพื้นที่เล็ก (จุดที่แสดงทิศทาง σ2) ก็คือ  
 
 
โดยที่ k กําหนดหาไดจากสมการ (3) 
 
4.2 ขั้นตอนการคืนรูป 

ข้ันตอนการคืนรูปมีดังน้ี 
1. กําหนดหาแผนภาพไอโซคลินิกในยาน −π/4 ถึง +π/4 โดย

อาศัยสมการ (2) และการเปรียบเทียบความเขมแสง 
2. กําหนดขอบเขตของพื้นที่ ใหญและพื้นที่ เล็ก (ขอบเขตที่

ติดตอกันระหวางสีขาวกับสีดําในรูปที่ 1) โดยอาศัยตัวคงที่ T ซ่ึงมีคา
อยูระหวาง 0 ถึง 1 โดยที่ตัวคงที่ T น้ีจะมีลักษณะเหมือนตัวกรอง 
(Fillter) กลาวคือ หากกําหนดใหตัวคงที่ T = 0.5 และที่จุดภาพใดๆ 
หากคา φ ≥ −π/4T และ φ  ≤ +π/4T แลวจุดภาพนั้นจะถูก
กําหนดใหอยูในขอบเขตดังกลาว ซ่ึงจะเห็นไดวาหากตัวคงที่ T มีคา
มากข้ึนและเขาใกล 1 ขอบเขตของพื้นที่ที่ไดก็จะเขาใกลขอบเขต
ระหวางสีขาวและดําในรูปที่ 1 หลังจากเสร็จส้ินการกําหนดหาขอบเขต
น้ีแลวก็จะไดอะเรยสองมิติหรือไบนารีอะเรยโดยที่จุดที่ผานเงื่อนไขก็จะ
มีคาเทา 1 สวนจุดที่ไมผานเงื่อนไขก็จะมีคาเปน 0 

3. จากที่ไดกลาวขางตน พื้นที่ใหญจะเปนพื้นที่ที่แสดงทิศทางของ
ความเคนหลัก σ1 ซ่ึงจะถูกใชเปนพื้นที่เร่ิมตนการคืนรูป ดังน้ันพื้นที่
เล็กอื่นๆ จะตองถูกลบออกไปจากไบนารีอะเรยที่ไดในข้ันที่ 2 การลบ
ออกนี้สามารถกระทําไดโดยใชอะกอริทึมกําหนดสัญลักษณกลุมยอย
ตอเน่ือง (Connected Component Labeling Algorithm) [3] กลาวคือ
ทําการอานขอมูลในไบนารีอะเรยและกําหนดสัญลักษณประจํากลุมของ
จุดภาพที่ตอเน่ืองกัน จากนั้นเลือกสัญลักษณของกลุมที่มีจํานวน
จุดภาพมากที่สุดซ่ึงก็คือพื้นที่ที่แสดงทิศทางของ σ1 น่ันเอง สวนกลุมที่
เหลือก็ทําการลบออกโดยกําหนดใหมีคาเทากับ 0 สําหรับกระบวนการ
ที่เกิดข้ึนน้ันจะเปนการเขียนทับลงไปบนไบนารีอะเรย 

4. ทําการอานไบนารีอะเรยที่ไดจากข้ันที่ 3 เพื่อกําหนดหาจุดภาพ
ที่อยูที่ขอบของพื้นที่ จากน้ันนําพิกัดของจุดภาพเหลาน้ีมาใสในอะเรย
หน่ึงมิติหรืออะเรยรายการ (List Array) ตามลําดับของคาสัมบูรณของ
คาเบ่ียงเบนหรือผลตางระหวางคา φ ของจุดภาพนั้นๆ กับคาเฉลี่ย 
φavg ของจุดภาพทั้งหมดที่อยูที่ขอบ กลาวคือคานอยจะถูกบรรจุกอน
และเรียงลําดับไปเร่ือยๆ 

5. ใชจุดภาพในอะเรยรายการเริ่มจากลําดับแรกเปนจุดศูนยกลาง
ของหนาตางขนาด 3 × 3 จุดภาพ (φref ในสมการ (3)) แลวทําการ
กําหนดหาคา     โดยสมการ (4) สําหรับจุดภาพรอบๆ จุดภาพ
ศูนยกลางนี้จนครบ เม่ือเสร็จแลวจุดภาพที่เปนจุดศูนยกลางดังกลาวจะ
ถูกลบออกจากอะเรยรายการ 

6. ทําซ้ําจนอะเรยรายการมีขนาดเทากับศูนย และทําซ้ําโดยเริ่ม
ตั้งแตข้ันที่ 4 ใหมจนทุกจุดในแผนภาพแสดงทิศทางของ σ1 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 ภาพสี (RGB) 24 บิต ขนาด 512 × 480 พิกเซล ของแผนจาน
กลมรับแรงเขมกดผานแนวเสนผานศูนยกลางที่ไดจากการจําลองแบบ
ตามคามุมที่เปลี่ยนไปของแผนวิเคราะห (ก) β = 0, (ข) β = π/8,  

(ค) β = π/4 และ (ง) β = 3π/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 ภาพสี (RGB) 24 บิต ขนาด 512 × 480 พิกเซล ของแผนจาน
กลมรับแรงเขมกดผานแนวเสนผานศูนยกลางที่ไดจากการทดลองตาม

คามุมที่เปลี่ยนไปของแผนวิเคราะห (ก) β = 0, (ข) β = π/8,  
(ค) β = π/4 และ (ง) β = 3π/8 
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5. ผลลัพธและการอภิปรายผล 
 ในหัวขอน้ีจะนําเสนอผลลัพธและการอภิปรายผลที่ไดจากการ
ประยุกตใชวิธีการคืนรูปกับภาพริ้วสนามความเคนที่ไดจากการทดลอง
และการจําลองแบบ ซ่ึงวิธีการและเงื่อนไขในการจําลองแบบนั้นสามารถ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แผนภาพตางๆ ที่ไดจากข้ันที่ 1 ถึง 5 โดยใชภาพในรูปที่ 2 (ก) 
แผนภาพไอโซคลินิกจากขั้น 1, (ข) แผนภาพในไบนารีอะเรยจากข้ันที่ 
2 โดย T = 0.5, (ค) แผนภาพในไบนารีอะเรยจากข้ันที่ 3 และ (ง) 
แผนภาพของไอโซคลินิกเพื่อใชเปน φref  จากข้ันที่ 4 และ 5 
 

 
 
รูปที่ 5 แผนภาพไอโซคลินิกของความเคนหลัก σ1 ในยาน −π/2 ถึง 
+π/2 ซ่ึงไดจากรูปที่ 4 โดยที่สีขาวคือ +π/2 และสีดําคือ −π/2 
 
คนหาเพิ่มเติมไดในเอกสารอางอิงหมายเลข [4] 

 รูปที่ 2 แสดงภาพริ้วสนามความเคนของแผนจานกลมรับแรงเขม
กดผานแนวเสนผานศูนยกลางที่ไดจากการจําลองแบบ สวนรูปที่ 3 น้ัน
เปนภาพริ้วสนามความเคนของตัวแบบเดียวกันที่ไดจากการทดลอง [2] 
ซ่ึงเงื่อนไขการทดลองกับเงื่อนไขการจําลองจะเหมือนกันทั้งหมดยกเวน
คาความเขมแสงฉากหลัง ซ่ึงในการจําลองแบบนั้นจะกําหนดใหมีคา
เปนศูนยในขณะที่การทดลองนั้นจะไมสามารถกําหนดได [4] 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 แผนภาพตางๆ ที่ไดจากข้ันที่ 1 ถึง 5 โดยใชภาพในรูปที่ 3 (ก) 
แผนภาพไอโซคลินิกจากขั้น 1, (ข) แผนภาพในไบนารีอะเรยจากข้ันที่ 
2 โดย T = 0.5, (ค) แผนภาพในไบนารีอะเรยจากข้ันที่ 3 และ (ง) 
แผนภาพของไอโซคลินิกเพื่อใชเปน φref  จากข้ันที่ 4 และ 5 
 

 
 
รูปที่ 7 แผนภาพไอโซคลินิกของความเคนหลัก σ1 ในยาน −π/2 ถึง 
+π/2 ซ่ึงไดจากรูปที่ 6 โดยที่สีขาวคือ +π/2 และสีดําคือ −π/2 
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5.1 ผลลัพธจากการประยุกตใชกับภาพที่ไดจากการจําลอง 
 โดยอาศัยหลักการเลื่อนเฟสและการเปรียบเทียบคาความเขมแสง
ก็จะไดแผนภาพสนามไอโซคลินิกในยาน −π/4 ถึง +π/4 รูปที่ 4ก 
แสดงแผนภาพสนามไอโซคลินิกซ่ึงไดจากข้ันที่ 1 ในหัวขอ 4.2 สําหรับ
แผนภาพในไบนารีอะเรยโดยที่ T = 0.5 แสดงในรูปที่ 4ข ซ่ึงใน
แผนภาพนี้จะเห็นพื้นที่ใหญและเล็กที่แสดงทิศทางความเคนหลัก σ1 

และ σ2 ตามลําดับ หลังจากประยุกตใชอะกอริทึมกําหนดสัญลักษณกลุม
ยอยตอเน่ือง พื้นที่ใหญก็จะถูกเลือกไวในขณะที่พื้นที่เล็กจะถูกลบออก
ดังในรูปที่ 4ค สวนรูปที่ 4ง น้ันคือแผนภาพไอโซคลินิกที่สอดคลองกับ
พื้นที่ใหญในรูปที่ 4ค 
 สําหรับการกําหนดหาคาที่แทจริงของ σ1 ในข้ันตอนที่ 4 และ 5 
น้ันจะกระทําโดยการอานแผนภาพในรูปที่ 4ค โดยกําหนดหาจุดที่อยู
บนขอบพื้นที่ใหญซ่ึงจุดเหลานี้จะถูกบันทึกเขาไปในอะเรยรายการ
ตามลําดับโดยใชเงื่อนไขดังที่ไดกลาวแลว หลังจากนั้นจุดแรกในอะเรย
รายการจะถูกดึงออกมาเปนจุดศูนยกลางของหนาตางขนาด 3 × 3 
จุดภาพและคา φref ในสมการ (3) ก็จะถูกดึงมาจากแผนภาพในรูปที่ 4ง 
ซ่ึงเม่ือทําซ้ําจนครบทุกจุดภาพแลวก็จะไดแผนภาพสนามไอโซคลินิกที่
สอดคลองกับทิศทางของ σ1 ในยาน −π/2 ถึง +π/2 ดังแสดงในรูปที่ 5 
 พิจารณารูปที่ 5 จะพบวาคาตัวแปรไอโซคลินิกจะแปรเปลี่ยนไป
อยางรวดเร็วจาก −π/2 ถึง +π/2 รอบๆ จุดที่แรงกระทํา ในขณะที่
บริเวณอื่นๆ จะเกิดการเปลี่ยนคาในอัตราที่ชาและในบริเวณตรงกลาง
ของตัวแบบ ทิศทางของความเคนหลักจะมีคาคอนขางคงตัว 
 
5.2 ผลลัพธจากการประยุกตใชกับภาพที่ไดจากการทดลอง 

อาศัยหลักการเชนเดียวกันกับที่ไดอธิบายในหัวขอ 5.1 ก็จะได
แผนภาพตางๆ ที่จําเปนตอการคืนรูปดังแสดงในรูปที่ 6 ซ่ึงหาก
พิจารณาแลวจะเห็นอิทธิพลของตัวแปรไอโซโครมาติกไดอยางชัดเจน
กลาวคือบริเวณที่เกิดความไมเรียบซ่ึงเห็นเปนลักษณะรูปวงรีในแนวตั้ง 

ตําแหนงของรูปวงรีที่เกิดข้ึนน้ีจะสอดคลองกับคาอันดับร้ิว N 
กลาวคือเม่ือใดก็ตามที่คา N มีคาเขาใกลหรือเทากับจํานวนเต็มบวก
แลวตัวแปรไอโซคลินิกจะไมสามารถกําหนดหาคาได (ดูเงื่อนไขใน
สมการ (2)) ความไมเรียบที่เกิดเปนรูปวงรีน้ันหากเปรียบเทียบ
ตําแหนงกับภาพริ้วสนามความเคนในรูปที่ 4ค ก็จะเห็นไดอยางชัดเจน 
ตําแหนงน้ี N จะมีคาเทากับ 1หรือที่เรียกวาอันดับร้ิวที่ 1 ซ่ึงสีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากสีแดงเขมไปเปนสีนํ้าเงินเขม [1] 

อยางไรก็ตามลักษณะเชนน้ีจะไมเกิดข้ึนแผนภาพที่ไดจากการ
จําลองทั้งน้ีเน่ืองมาจากวาคาแอมพลิจูดของรูปคลื่นของร้ิวที่ไดจากการ
จําลองนั้นจะมีคาคงตัวตามระยะทางที่เปลี่ยนไปในขณะที่คาแอมพลิจูด
ของรูปคลื่นของร้ิวที่ไดจากการทดลองจะมีคาลดลงและอัตราการลดลง
น้ีจะมากข้ึนตรงบริเวณที่ความเคนมีคาสูงเชนจุดที่แรงกระทํา (รูปที่ 4ค) 
และบริเวณน้ันอันดับร้ิวจะมีคาสูงมากเชนเดียวกัน  หากสังเกตสีของร้ิว 
 
 
 
 
 

บริเวณจุดที่แรงกระทําแลวก็จะพบวาสีจะจางลงและมีแนวโนมจะ
กลายเปนสีเทาดังน้ันคาความเขมแสงที่เปนพารามิเตอรในฟงกชั่น
แทนเจนตผกผันก็จะมีคาเขาใกลซ่ึงกันและกันซ่ึงก็จะทําใหกําหนดหา
คาตัวแปรไอโซคลินิกไดยากข้ึน ซ่ึงผลอันน้ีอาจทําใหเกิดจุดภาพที่มี
คาตัวแปรไอโซคลินิกที่คลาดเคลื่อนไปดังบริเวณจุดที่แรงกระทํา
ดานลางของรูปที่ 7 
 
6. สรุปผล 

บทความฉบับน้ีไดรายงานวิธีการกําหนดหาตัวแปรไอโซคลินิกใน
ยาน −π/2 ถึง +π/2 โดยอาศัยการปรับคาสนามโคซายนทิศทางของ
ความเคนหลัก ผลจากการประยุกตใชวิธีการคืนรูปกับภาพริ้วสนาม
ความเคนทั้งที่ไดจากการจําลองแบบกับที่ไดจาการทดลองพบวามี
ความสอดคลองกัน อยางไรก็ตามลักษณะของแผนภาพไอโซคลินิกใน
ยาน −π/2 ถึง +π/2 น้ันยังมีคาที่เบ่ียงเบนไปอันเน่ืองมาจากอิทธิพล
ของตัวแปรไอโซโครมาติก สําหรับปญหาในทางปฏิบัติจริงๆ น้ันจะมีจุด
ไอโซโทรปกในแผนภาพไอโซคลินิกเกิดข้ึนซ่ึงการมีอยูของจุดไอโซ-
โทรปกในแผนภาพนั้นจะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหวิธีการคืนรูปไม
สามารถทํางานไดซ่ึงในสวนน้ีจะไดพัฒนาและนําเสนอตอไป 
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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอการพัฒนาวิธีการคืนรูปตัวแปรไอโซคลินิกใน

วิธีวิเคราะหความเคนในชวงยืดหยุนโดยแสง วิธีการคืนรูปน้ีอาศัย
แผนภาพไอโซคลินิกที่กําหนดหามาจากการใชฟงกชั่นแทนเจนตผกผัน
แบบส่ีจตุภาค ในการทดสอบเบื้องตนวิธีการคืนรูปไดถูกประยุกตใชกับ
ร้ิวสนามความเคนของตัวแบบแผนวงกลมรับแรงเขมกดผานแนวเสน
ผานศูนยกลางที่ไดจากการจําลองแบบ ผลปรากฏวา สามารถกําหนด
หาแผนภาพไอโซคลินิกในยานจริง (−π/2 ถึง +π/2) ไดอยางถูกตอง 
นอกจากนี้การประยุกตใชกระบวนการลดสิ่งรบกวนชวยใหแผนภาพไอ
โซคลินิกมีความราบเรียบมากยิ่งข้ึน   
 
Abstract 

This paper presents a development of isoclinics unwrapping 
method in digital photoelasticity. The method uses the isoclinics 
map determined using the sign-dependent inverse tangent 
function (ATAN2). As a preliminary test, the method is applied to 
the simulated fringes of a circular disk under diametral 
compression based on the circular polariscope with a white light 
source and the six-stepped phase shifting method. The results 
reveal that the method provides correctly the unwrapped isoclinic 
map in its physical range −π/2 to −π/2. Further, the use of noise 
removal algorithm enables the unwrapped isoclinics map being 
smoother.  
 
1. คํานํา 

ตัวแปรไอโซคลินิกเปนตัวแปรท่ีสําคัญตัวแปรหน่ึงในวิธีวิเคราะห
ความเคนในชวงยืดหยุนโดยแสง (Photoelasticity) ตัวแปรน้ีจะบงบอก 
ทิศทางของความเคนหลัก σ1 หรือ  σ2   ปญหาที่สําคัญในการวิเคราะห 

หาตัวแปรน้ีก็คือวา ตัวแปรไอโซคลินิกสามารถถูกกําหนดไดในชวงหรือ 
ยานที่จํากัดยานหน่ึงเทานั้น ซ่ึงยานสูงสุดที่สามารถคํานวณไดคือ 
−π/4 ถึง +π/4 ในขณะที่ยานจริงทางกายภาพนั้นมีคา −π/2 ถึง 
+π/2 ปญหานี้จะทําใหเกิดความสับสนวาคาทิศทางของความเคนหลัก
ที่คํานวณไดมานั้นเปนของความเคนหลักตัวใด         

ในการแกปญหานี้จะมีข้ันตอนหลักๆ อยูสองข้ันตอน กลาวคือ 1.) 
คํานวณหาคาตัวแปรไอโซคลินิก และ 2.) การคืนรูปตัวแปรไอโซคลินิก 
สําหรับข้ันตอนที่หน่ึงน้ันจะมีการใชฟงกชั่นแทนเจนตผกผันแบบสองจตุ
ภาคและแบบสี่จตุภาค [1] โดยการเลือกใชแบบใดนั้นจะข้ึนอยูกับ
ลักษณะของคาคงตัวที่ปรากฏในสมการที่ใชกําหนดหาตัวแปรไอโซ
คลินิกในข้ันตอนที่หน่ึง (คาคงตัวน้ีคือ 2 หรือ 4) ซ่ึงโดยทั่วไปแลวก็จะ
ใชฟงกชั่นแทนเจนตผกผันแบบสองจตุภาคหากคาคงตัวเปน 2 สําหรับ
การใชฟงกชั่นแทนเจนตผกผันแบบส่ีจตุภาคก็เพียงทําใหคาของตัวแปร
ไอโซคลินิกกลับมามีคาในชวง −π/4 ถึง +π/4 ทั้งน้ีเน่ืองจากวาคาคง
ตัวมีคาเทากับ 4 อยางไรก็ตามจะเห็นไดวายังไมมีงานวิจัยใดเลยที่ให
ความสนใจในการกําหนดหาคาตัวแปรไอโซคลินิกโดยใชฟงกชั่น
แทนเจนตผกผันแบบส่ีจตุภาคหากคาคงตัวมีคาเปน 2 

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความคิดที่จะกําหนดหาตัวแปรไอโซคลินิก
ดวยการใชฟงกชั่นแทนเจนตผกผันแบบส่ีจตุภาค ซ่ึงในงานวิจัยในคร้ัง
น้ีเปนเพียงการนําเสนอการพัฒนากระบวนการคืนรูปตัวแปรไอโซคลินิก
เทานั้นจึงทําการทดสอบวิธีการที่สรางข้ึนกับแผนภาพริ้วสนามความ
เคนที่ไดจากการจําลองแบบของตัวแบบแผนวงกลมรับแรงเขมกดใน
แนวด่ิงผานเสนผานศูนยกลางบนพื้นฐานการใชอุปกรณเบ่ียงเบนแสง
เชิงวงกลมและวิธีการเลื่อนเฟส 
 
2. การกําหนดหาตัวแปรไอโซคลินิก 

ในสวนน้ีจะเปนการกําหนดหาคาตัวแปรไอโซคลินิกโดยใช
หลักการเลื่อนเฟส 6 ข้ัน [2] 
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รูปที่ 1 อุปกรณเบ่ียงเบนแสงเชิงวงกลมซึ่งประกอบไปดวยแผน
โพลาไรซ, แผนคลื่นส่ีสวนลําดับที่หน่ึง, ตัวแบบ, แผนคลื่นส่ีสวนลําดับ
ที่สอง และแผนวิเคราะห มุม β, η  และ φ  คือมุมแกนแสงของแผน
วิเคราะห, มุมแกนแสงของแผนคลื่นส่ีสวนที่สอง (Quarter-wave Plate 
II) และมุมแสดงทิศทางของความเคนหลัก σ1 ที่ตัวแบบแผนวงกลม
ตามลําดับเทียบกับแกนอางอิง สัญลักษณ S และ F คือแกนแสงหนวง
ชาและเร็วของแผนคลื่นส่ีสวนตามลําดับโดยที่ ξ = 135°  
 
2.1 สมการความเขมแสงจากอุปกรณเบี่ยงเบนแสงเชิงวงกลม 

ตามขั้นตอนที่หน่ึงซ่ึงเปนการกําหนดหาตัวแปรไอโซคลนิิกดังที่ได
กลาวแลวในหัวขอที่ผานมานั้นจะทําการจําลองแบบตัวแบบแผนวงกลม
รับแรงเขมกดในแนวดิ่งผานเสนผานศูนยกลาง  โดยใชสมการความเขม 
แสง I จากอุปกรณเบ่ียงเบนแสงเชิงวงกลม (รูปที่ 1) ซ่ึงสามารถเขียน
เปนความสัมพันธทางคณิตศาสตรไดดังน้ี [1] 
 

 
 

 
โดยที่ Ip คือความเขมแสงที่ออกมาจากแผนโพลาไรซ, Ib คือความเขม
แสงฉากหลัง, มุม β, η  และ φ คือมุมแกนแสงของแผนวิเคราะห, มุม
แกนแสงของแผนคลื่นส่ีสวนลําดับที่สอง (Quarter-wave Plate II) และ
มุมแสดงทิศทางของความเคนหลัก σ1 ที่ตัวแบบตามลําดับเทียบกับ
แกนอางอิงและ N คือคาอันดับร้ิวที่สัมพันธกับตัวแปรไอโซโครมาติก 

สําหรับการจําลองแบบริ้วสนามความเคนน้ันจะใชหลักการ
เดียวกันกับงานที่ผูวิจัยไดนําเสนอไปแลว [3] อยางไรก็ตาม คา
องคประกอบความเคนระนาบนั้นสามารถสืบคนไดจากหนังสือของ 
Frocht [4] รวมกับการใชสมการ (1) และวิธีการเลื่อนเฟส 6 ข้ัน [2] 

 
2.2 สมการกําหนดหาตัวแปรไอโซคลนิิก 

เม่ือทําการประยุกตใชหลักการเลื่อนเฟสกับสมการ (1) ก็จะได
สมการความเขมแสง ตารางที่ 1 แสดงสมการความเขมแสดงที่ไดตามที่
เปลี่ยนคาเชิงมุมของแผนอนาไลซและแผนคลื่นส่ีสวนลําดับที่สอง 

จากสมการความเขมแสงทั้ง 6 สมการ (ตารางที่ 1) สามารถ
กําหนดหาตัวแปรไอโซคลินิกไดดังสมการ [2] 
 

ตารางที ่1 สมการความเขมแสงที่ไดจากการเปลี่ยนตําแหนงเชิงมุมของ
แผนวิเคราะหและแผนคลื่นส่ีสวนลําดับที่สอง [2] 

η β สมการความเขมแสง 
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รูปที่ 2 ภาพริ้วสนามความเคนของตัวแบบแผนวงกลมรับแรงเขมกดใน
แนวดิ่งผานเสนผานศูนยกลางซึ่งสอดคลองกับสมการความเขมแสงใน
ตารางที่ 1 ตามลําดับ (เรียงลําดับจาก ก ถึง ฉ) โดยที่ภาพเหลานี้มี
ขนาด 512 × 480 จุดภาพ 
 

 จากการใชหลักการเลื่อนเฟสก็จะไดภาพจําลองริ้วสนามความเคน 
รูปที่ 2 แสดงภาพริ้วสนามความเคนตามสมการความเขมแสง I1 ถึง I6 
(รูปที่ 2ก ถึง 2ฉ) อยางไรก็ตามในสมการ (2) น้ันจะใชเพียงส่ีภาพ
เทานั้น สวนภาพริ้วที่เหลือ (I1 ถึง I2) น้ันจะถูกใชเพื่อการกําหนดหา
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ตัวแปรไอโซโครมาติกหรือคาอันดับร้ิว N ซ่ึงอยูนอกเหนือวัตถุประสงค
ของบทความนี้ 

      
 
รูปที่ 3 แผนภาพไอโซคลินิกซ่ึงคํานวณหามาจากสมการ (2) โดยใช
ฟงกชั่นแทนเจนตผกผันแบบ (ก) สองจตุภาค และ (ข) ส่ีจตุภาค  
สําหรับคาของตัวแปรไอโซคลินิกในรูป ก น้ันมีคาอยูในชวง −π/4 ถึง 
+π/4 ในขณะที่รูป ข น้ันมีคาอยูในชวง −π/2 ถึง +π/2 คาของตัวแปร
ทั้งสองรูปน้ันถูกปรับ (Mapping) ใหอยูในชวงสเกล −π/2 ถึง +π/2 
โดยที่คา −π/2 จะถูกแทนที่ดวยสีดําและ +π/2 ถูกแทนที่ดวยสีขาว 
 
3. การใชฟงกชั่นแทนเจนตผกผัน 
 พิจารณาการใชฟงกชั่นแทนเจนตผกผันในสมการ (2) น้ัน จะเห็น
ไดวาหากใชฟงกชั่นแทนเจนตผกผันแบบสองจตุภาคแลวตัวแปรไอโซ-
คลินิกก็จะมีคาในชวง −π/4 ถึง +π/4 อยางไรก็ตาม หากใชฟงกชั่น
แทนเจนตผกผันแบบส่ีจตุภาคก็จะไดคาตัวแปรไอโซคลินิกในชวง 
−π/2 ถึง +π/2 ผูอานอาจสงสัยวาเม่ือเปนเชนน้ีแลวก็ไมจําเปนตองทํา
การคืนรูปตัวแปรไอโซคลินิกอีกตอไปเน่ืองจากตอนนี้คาของตัวแปรไอ
โซคลินิกมีคาอยูในชวงจริงแลว ซ่ึงในความเปนจริงน้ันไมสามารถ
กระทําไดกลาวคือยังคงตองมีการคืนรูปตัวแปรสําหรับสาเหตุน้ันจะได
อธิบายตอไป 
 รูปที่ 3 แสดงแผนภาพตัวแปรไอโซคลินิกที่กําหนดหาจากสมการ 
(2) โดยการใชฟงกชั่นแทนเจนตผกผันแบบสอง (รูปที่ 3ก) และส่ีจตุ
ภาค (รูปที่ 3ข) จากขอสงสัยขางตนหากพิจารณารูปที่ 3ข แลวจะพบวา
ยังมีพื้นที่บางสวนที่คาตัวแปรไอโซคลินิกมีคาอยูในชวง 0 ถึง +π/2 
(พื้นที่ที่สีแปรเปลี่ยนจากสีเทาไปขาว) หรือ 0 ถึง −π/2 (พื้นที่ที่สี
แปรเปลี่ยนจากสีดําไปเทา) ซ่ึงจะเห็นไดวาการคืนรูปตัวแปรน้ันยังเปน
ส่ิงสําคัญ 
 ขอดีของการใชฟงกชั่นแทนเจนตผกผันแบบสองจตุภาคก็คือวา
สวนตรงกลางของแผนภาพจะมีความตอเน่ืองของตัวแปรในขณะที่
แผนภาพที่กําหนดหาดวยการใชฟงกชั่นแทนเจนตผกผันแบบสี่จตุภาค
จะไมมีความตอเน่ือง อยางไรก็ตามการใชฟงกชั่นแทนเจนตผกผันแบบ
ส่ีจตุภาคจะทําใหไดบริเวณหน่ึงๆ ที่คาตัวแปรไอโซคลินิกมีคาถูกตอง
ในยานจริง กลาวคือ −π/2 ถึง +π/2 ในขณะที่ลักษณะเชนน้ีจะไม
เกิดข้ึนหากใชฟงกชั่นแทนเจนตผกผันแบบสองจตุภาค ดังน้ันโดยสรุป
ก็คือวา หากใชฟงกชั่นแทนเจนตผกผันแบบสองจตุภาคจะมีพื้นที่ที่
ตอเน่ืองของตัวแปรแตไมสามารถทํานายแผนภาพในยานจริงได แต
การใชฟงกชั่นแทนเจนตผกผันแบบส่ีจตุภาคจะทําใหมองเห็นแนวโนม
ของแผนภาพในยานจริงแตพื้นที่จะไมตอเน่ือง ซ่ึงการที่สามารถทํานาย
แผนภาพจริงไดน้ีจะเปนประโยชนมากข้ึนเม่ือตัวแบบมีความซับซอน

มากข้ึนหรือสภาวะความเคนในตัวแบบกอใหเกิดจุดที่ไมตอเน่ือง 
(Discontinuities) เชน จุดไอโซโทรปกหรือจุดเอกพจน 
4. วิธีการคืนรูป 
 ในสวนน้ีจะนําเสนอวิธีการคืนรูปตัวแปรไอโซคลินิกโดยใชรูปที่ 3ข 
วิธีการคืนรูปที่ใชในบทความวิจัยน้ีเปนแบบการอานเชิงเสน (Line-wise 
Scanning) ซ่ึงสามารถเปนไดทั้งการอานแนวนอนหรือการอานแนวตั้ง 
อยางไรก็ตามในครั้งน้ีจะใชการอานแนวนอน หลักการของวิธีการคืนรูป
มีดังน้ีคือ ทําการอานคาไอโซคลินิกตามแนวแนวนอนแลวหากคาความ
แตกตางของคาไอโซคลินิกระหวางจุดภาพสองจุดบนเสนเดียวกันมีคา
มากกวาคาที่กําหนดไวแลว (ประมาณ π/3) คาไอโซคลินิกของจุดภาพ
ที่พิจารณาก็จะถูกเลื่อนไปโดยการบวกเขาหรือลบออกดวยคา π/2 ซ่ึง
เงื่อนไขในการกําหนดทิศทางการเลื่อนน้ีก็คือความตอเน่ืองของไอโซ-
คลินิก (Isoclinic Continuity) หรือความราบเรียบของผิวภาพนั่นเอง 
 
4.1 แผนภาพไอโซคลินิก 
 หลังทําการคืนรูปตัวแปรไอโซคลินิกดวยวิธีการที่ไดอธิบายแลว
ขางตนก็จะไดแผนภาพไอโซคลินิกในยานจริง −π/2 ถึง +π/2 ซ่ึงคา
เหลานี้ไดถูกเปลี่ยนเปนคาจุดภาพดังแสดงในรูปที่ 4ก 
 พิจารณารูปที่ 4ก พบวาจะมีแถบของคาไอโซคลินิกที่ผิดพลาด
หลายแถบปรากฏตามแนวนอนหรือตามแนวของการอาน ปรากฏการณ
น้ีมีสาเหตุเน่ืองมาจากวามีคาไอโซคลินิกที่ไมถูกตองตามแนวเสนที่แบง
ระหวางพื้นที่ที่ค าไอโซคลิ นิกมีคาถูกตองกับพื้นที่ที่ ไม ถูกตอง 
(พิจารณารูปที่ 3ข) ดังน้ันหากมีจุดภาพใดๆ ก็ตามที่คาไอโซคลินิกไม
ถูกตองแลวก็จะเปนผลใหการคืนรูปคาไอโซคลินิกของจุดภาพถัดไปมี
คาผิดพลาดไปดวย 
 ปจจัยที่แทจริงที่ทําใหคาไอโซคลินิกมีความผิดพลาดระหวางสอง
พื้นที่ใดๆ ก็คือคาไอโซโครมาติกหรือคาอันดับร้ิว N น้ันมีคาเขาใกลคา
จํานวนเต็มหรือครบรอบทุกๆ 2π  หากพิจารณาเงื่อนไขที่กําหนดใน
สมการ (2) ก็จะเห็นไดอยางชัดเจน กลาวคือคาไอโซคลินิกจะถูกบังคับ
ใหมีคาเขาใกล −π/4 หรือ +π/4 (จตุภาคที่หน่ึงและส่ี) และ −π/2 หรือ 
+π/2 (จตุภาคที่สองและสาม) ทั้งน้ีข้ึนอยูกับคาตัวแปรในฟงกชั่น
แทนเจนตผกผันในสมการ (2) 
 
4.2 แผนภาพไอโซคลินิกปรับปรุง 
 หลังจากไดแผนภาพไอโซคลินิกแลวซ่ึงก็จะมีแถบคาผิดพลาดทึ่
เกิดจากคาไอโซคลินิกตามบริเวณรอยตอ มีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองลดคาความผิดพลาดเหลานี้ออกไปใหไดมากที่สุด ซ่ึงการลดคา
ผิดพลาดนี้จะใชกระบวนการลดสิ่งรบกวน (Noise Removal) [1] 
 ผลจากการประยุกตใชกระบวนการลดสิ่งรบกวนก็จะไดแผนภาพ
ไอโซคลินิกปรับปรุงดังแสดงในรูปที่ 4ข ซ่ึงจะเห็นไดวาจุดภาพ
ผิดพลาดหรือส่ิงรบกวนไดถูกขจัดออกไปเกือบหมดแตยังคงเหลือจุด
ผิดพลาดบางสวนบริเวณจุดสูงสุดและต่ําของภาพรวมทั้งเสนสีเทาดํา
ทางดานบนขวาที่ยังคงเห็นไดอยางชัดเจน 
 จากแผนภาพจะเห็นไดถึงความตอเน่ืองของตัวแปรไอโซคลินิก
ตลอดทั่วทั้งพื้นที่ตัวแบบโดยการแปรเปลี่ยนของสีจากสีดําไปเปนสีขาว 

ก ข 



รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 22                                                                        45 
 

บริเวณรอบจุดดานบนสุดและดานลางสุดน้ันซ่ึงเปนจุดที่มีแรงกระทํา คา
ไอโซคลินิกจะมีการเปลี่ยนแปรคาไปอยางรวดเร็วจาก  −π/2 ถึง +π/2  

 
 

 
 
รูปที่ 4 แผนภาพไอโซคลินิกในยานจริงซ่ึงไดจากการคืนรูป (ก) 
แผนภาพจริง และ (ข) แผนภาพจริงปรับปรุงโดยใชกระบวนการลด
ส่ิงรบกวน ในแผนภาพสีดําคือ −π/2 และสีขาวคือ +π/2 
 
นอกจากนี้จากการกําหนดในหัวขอ 2.1 (รูปที่ 1) แสดงใหเห็นวา
แผนภาพไอโซคลินิกที่ไดจากการคืนรูปน้ีแสดงทิศทางความเคนหลัก 
σ1  สวนรูปที่ 5 แสดงแผนภาพรูปที่ 4ข ในเฉดสีที่เปนสเปกตรัมของ
แสงที่มองเห็นได ซ่ึงจะทําใหเห็นจุดภาพที่ผิดพลาดชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
5. บทสรุป 
 บทความนี้ ได นําเสนอวิธีการคืนรูปตัวแปรไอโซคลิ นิกจาก
แผนภาพที่กําหนดหาดวยการใชฟงกชั่นแทนเจนตผกผันแบบส่ีจตุภาค 
ผลลัพธที่ไดจากการคืนรูปแสดงใหเห็นวา สามารถกําหนดหาแผนภาพ

จริงในยาน −π/2 ถึง +π/2 ของตัวแปรไอโซคลินิกไดโดยที่แผนภาพ
ยังคงมีคาที่ผิดพลาดบางบางจุด     ทั้งน้ีสาเหตุเน่ืองมาจากอิทธิพลของ 

 
 
รูปที่ 5 แผนภาพไอโซคลินิกในรูปที่ 4ข แสดงในเฉดสีสเปรกตัมของ
แสงที่มองเห็นไดเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการพิจารณาแผนภาพและ
จุดภาพผิดพลาดที่ยังเหลืออยูจากการใชกระบวนการลดสิ่งรบกวน ใน
แผนภาพสีนํ้าเงินคือ −π/2 และสีแดงคือ +π/2 
 
ตัวแปรไอโซโครมาติก อยางไรก็ตาม การประยุกตใชกระบวนการลด
ส่ิงรบกวนเพื่อขจัดคาผิดพลาดเหลานั้นทําใหไดแผนภาพไอโซคลินิกที่มี
ความราบเรียบมากขึ้น 

การกําหนดหาแผนภาพไอโซคลินิกโดยใชฟงกชั่นแทนเจนต
ผกผันแบบส่ีจตุภาคจะทําใหเห็นแผนภาพจริงของไอโซคลินิกไดซ่ึงผล
จากการวิเคราะหในเบ้ืองตนน้ีชี้ใหเห็นวาวิธีการนี้ใชไดผลจริง สามารถ
นําไปขยายผลเพื่อการศึกษาวิจัยปญหาที่มีความซับซอนมากขึ้นเปน
ลําดับ เชนปญหาที่มีความไมตอเน่ืองในแผนภาพไอโซคลินิก (จุดไอโซ
โทรปกและจุดเอกพจน) ซ่ึงก็จะไดรายงานใหทราบในโอกาสตอไป 
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บทคัดยอ 
บทความนี้ นําเสนอการตรวจสอบผลเฉลยจากทฤษฎีสภาพ

ยืดหยุนของแผนวงแหวนรับแรงเขมกดตรงกันขามตามแนวเสนผาน
ศูนยกลางดวยวิธีวิเคราะหความเคนในชวงยืดหยุนดวยแสง  ดวยการ
ประยุกตใชสมการองคประกอบความเคนในพิกัดเชิงข้ัวซ่ึงกําหนดหาได
จากทฤษฎีสภาพยืดหยุนกับสมการความเขมแสงที่กําหนดโดยวิธี
วิเคราะหความเคนในชวงยืดหยุนดวยแสงแบบฉากหลังมืดและแบบ
ฉากหลังสวางของอุปกรณเบ่ียงเบนแสงเชิงระนาบโดยมีแหลงกําเนิด
แสงสีขาว สามารถจําลองรูปแบบร้ิวสนามความเคนได จากการ
เปรียบเทียบเชิงคุณภาพพบวาภาพริ้วสนามความเคนที่ไดจากการ
จําลองแบบทั้งแบบฉากหลังมืดและสวางมีความใกลเคียงกับภาพที่ได
จากการทดลองเปนอยางมาก  
 
Abstract 

This paper is to present a validation test for a theoretical 
solution of a circular ring under diametral compression by 
photoelasticity. With the use of equations of the polar stress 
components derived from the theory of elasticity and the light 
intensity equation derived from photoelasticity based on the dark- 
and bright-field plane polariscope with the three primary 
wavelengths of the white light as the light source, the stress 
fringe field of the circular ring can be successfully simulated. On 
the basis of qualitaive comparison, the results reveal that the 
simulated fringes show a very high degree of closeness to the 
experimentally obtained fringe patterns. 
 
1. คํานํา 

วิธีวิเคราะหความเคนในชวงยืดหยุนโดยแสงนี้เปนวิธีที่นิยมใช
วิเคราะหกําหนดหาคาขนาดและทิศทางของความเคนซ่ึงเกิดในชิ้นสวน         

ของโครงสรางหรือเคร่ืองจักรกลตางๆ หน่ึงในสมบัติที่โดดเดนของวิธีน้ี
ก็คือวา ผลลัพธที่ไดออกมาจะอยูในรูปของสนามความเคน (Stress 
Field) แมวาในปจจุบันน้ีจะมีวิธีการเชิงตัวเลขที่นิยมใชในการวิเคราะห
หาคาความเคน เชน วิธีสวนยอยจํากัด (Finite Element Method) วิธี
วิเคราะหความเคนน้ีก็ยังมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือหรือเปนสวน
เติมเต็มวิธีเชิงตัวเลข เชนชวยในการยืนยันผลของโครงสรางหรือ
ชิ้นสวนที่มีความซับซอนหรือชวยในการกําหนดเงื่อนไขขอบเขตซึ่งไม
สามารถกระทําไดโดยงายในวิธีเชิงตัวเลข นอกจากนี้เน่ืองมาจากมีการ
พัฒนาอุปกรณทางดานการบันทึกขอมูลใหมีศักยภาพที่สูง วิธีวิเคราะห
ความเคนในชวงยืดหยุนโดยแสงแผนเดิมจึงไดถูกพัฒนาโดยรวมเขากับ
อุปกรณเหลานั้นทําใหไดวิธีวิเคราะหความเคนในชวงยืดหยุนดวยแสง
แผนใหมหรือแบบดิจิตอล (Digital Photoelasticity) ซ่ึงผลแหงการรวม
น้ีทําใหวิธีวิเคราะหความเคนน้ีมีศักยภาพสูงมากขึ้นทั้งในดานความ
ถูกตองและความรวดเร็ว [1]  ที่เปนเชนน้ีก็เน่ืองมาจากวาสนามความ
เคนจะถูกบันทึกในรูปของขอมูลเชิงดิจิตอล (รูปภาพของความเขมแสง) 
ซ่ึงการนําขอมูลน้ีไปใชงานจึงกระทําไดงายและสะดวก 

ในการศึกษาเกี่ยวกับวิธีวิเคราะหความเคนในชวงยืดหยุนดวยแสง
น้ีน้ันจะมีตัวแปร 2 ตัวแปรซ่ึงสัมพันธกับความเคนที่ เกิด ข้ึนใน
โครงสรางหรือช้ินสวนหน่ึงๆ ตัวแปรทั้งสองนี้ก็คือ ตัวแปรไอโซโคร
มาติก (δ) และตัวแปรไอโซคลินิก (φ) ตัวแปรไอโซโครมาติกน้ันจะ
เกี่ยวพันกับคาความแตกตางของความเคนหลัก (σ1 − σ2) ในขณะที่
ตัวแปรไอโซคลินิกจะบงบอกทิศทางของความเคนหลัก σ1 หรือ σ2  

วิธีการเพื่อการกําหนดหาตัวแปรทั้งสองตัวแปรน้ันมีหลายวิธี เชน 
วิธีการวิเคราะหคาเสปกตรัม (Spectrum Content Analysis), วิธีการ
เลื่อนเฟส (Phase Shifting Method), วิธีการปรับคาภาระ (Load-
stepping Method) และวิธีวิเคราะหดวยฟูเรียร (Fourier Analysis) [1] 
อยางไรก็ตามในบรรดาวิธีเหลานี้วิธีการเลื่อนเฟสเปนวิธีการที่นิยมใช
มากที่สุดเนื่องมาจากวาความไมยุงยากในการปฏิบัติการทดลองรวมทั้ง
สามารถวิเคราะหไดทั้งสองตัวแปร  ความถูกตองเชิงตัวเลขของผลลัพธ 
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รูปที่ 1 ภาพสี (RGB) 24 บิต ของร้ิวสนามความเคนของแผนวงกลมรับ
แรงเขมกดตรงกันขามตามแนวเสนผานศูนยกลางและคานสี่เหลี่ยมรับ
แรงเขมกดที่กึ่งกลางโดยที่มุมแผนวิเคราะหที่ใชในการจําลองมีคา
เทากับ π/4 (ก) และ (ข) เปนภาพแผนวงกลมรับแรงเขมกดตรงกันขาม
ตามแนวเสนผานศูนยกลางที่ไดจากการจําลองแบบและจากการทดลอง
ตามลําดับ และ (ค) และ (ง) เปนภาพคานสี่เหลี่ยมรับแรงเขมกดที่
กึ่งกลางที่ไดจากการจําลองแบบและจากการทดลองตามลําดับ [2] 
 
ที่ไดจากวิธีการเหลานี้จะข้ึนอยูกับสมการความเขมแสงและอุปกรณ
เบ่ียงเบนแสงที่ใช  

เพื่อเปนการตรวจสอบความสามารถของเทคนิคหรือวิธีการที่
คิดคนข้ึนใหมน้ันนักวิจัยสวนใหญจะใชตัวแบบมาตรฐาน กลาวคือแผน
วงกลมรับแรงเขมตรงกันขามตามแนวเสนผานศูนยกลางเปนตัว
ตรวจสอบ อยางไรกต็ามตัวแบบนี้มีขอจํากัดในการใชเพื่อการตรวจสอบ
เพราะวาร้ิวสนามความเคนของตัวแบบน้ีนอกจากไมคอยมีความ
ซับซอนแลวยังไมมีความไมตอเน่ือง (Discontinuities) โดยที่ความไม
ต อ เ น่ื อ ง น้ี เป นตั วแปร สํ าคัญในกระบวนการคืน รูป  (Phase 
Unwrapping) ดังน้ันการใชตัวแบบอื่นที่มีร้ิวสนามความเคนตามที่
ตองการ [1] ก็จะทําใหสามารถพัฒนาวิธีการใหมๆ ที่ครอบคลุมปญหา
ในหลายๆ ลักษณะและประยุกตใชไดอยางกวางขวางมากขึ้น 

ไมนานมานี้คณะผูวิจัยในนําเสนอตัวแบบคานสี่เหลี่ยมรับแรงเขม
กดที่กึ่งกลางเพื่อใชเปนตัวแบบมาตรฐาน [2] ซ่ึงภาพจําลองที่ไดมี
ความใกลเคียงเปนอยางมากกับร้ิวสนามความเคนที่ไดจากการทดลอง 
รูปที่ 1 แสดงริ้วสนามความเคนที่ไดจากการจําลองแบบและจากการ
ทดลองของตัวแบบแผนวงกลมรับแรงเขมกดตรงกันขามตามแนวเสน
ผานศูนยกลางและคานสี่เหลี่ยมรับแรงเขมกดที่กึ่งกลางอยางไรก็ตาม 
ในร้ิวสนามความเคนของคานนั้นจะเกิดจุดที่ไมตอเน่ืองที่ 

 
 

 
 
รูปที่ 2 อุปกรณเบ่ียงเบนแสงเชิงระนาบ (ก) การจัดอุปกรณแบบฉาก
หลังมืด และ (ข) การจัดอุปกรณแบบฉากหลังสวาง อุปกรณเบ่ียงเบน
แสงเชิงระนาบนี้ประกอบไปดวยอุปกรณสําคัญคือ แผนโพราไลเซอร, 
ตัวแบบและแผนอนาไลเซอรหรือแผนวิเคราะห มุม α, φ และ β คือมุม
ระหวางแกนแสงของแผนโพลาไรซ, ทิศทางความเคนหลัก σ1 และแกน
แสงของแผนวิเคราะหกับแนวแกนอางอิง (แกน x) ตามลําดับ 
 
ใกลเคียงกันตามทฤษฎีของ Wilson-Strokes [3] แตยังมีปญหาอีก
หลายๆ ปญหาที่จุดที่ไมตอเน่ืองน้ันเกิดข้ึนเปนเฉพาะจุดที่ไมมีความ
เกี่ยวเน่ืองกันหรือตําแหนงไมใกลเคียงกัน 

ดังน้ันเพื่อใหครอบคลุมลักษณะดังที่กลาวขางตนบทความวิจัยน้ีจึง
นําเสนอการจําลองแบบรูปแบบริ้วสนามความเคนของตัวแบบ
แผนวงแหวนรับแรงเขมกดตรงกันขามตามแนวเสนผานศูนยกลาง (A 
Circular Ring under Diametral Compression) สําหรับในทางปฏิบัติ
น้ันตัวแบบแผนวงแหวนนี้สามารถนําไปใชในการสรางวงแหวน
ปรับเทียบเพ่ือใชในการทําเซลลภาระ (Load Cell) [4] 
 
2. สมการความเขมแสงจากอุปกรณเบี่ยงเบนแสงเชิงระนาบ 

ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวาวิธีวิเคราะหความเคนในชวงยืดหยุน
ดวยแสงน้ันจะใหผลลัพธออกมาในรูปของแผนภาพความเขมแสงดังน้ัน
สมการที่ใชอธิบายรูปแบบร้ิวสนามความเคนน้ันจึงอยูในรูปของความ
เขมแสง สําหรับแบบจําลองทั่วไปทางคณิตศาสตรของความเขมแสงนั้น
จะอยูในพจนของตัวแปรหลายตัวแปร [2] อยางไรก็ตามจะไมขอกลาว
ในที่น้ีและจะมุงสนใจในกรณีของสมการความเขมแสงอุปกรณเบ่ียงเบน
แสงเชิงระนาบเทานั้น รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูไดใน [1]  

รูปที่ 2 แสดงภาพจําลองของอุปกรณเบ่ียงเบนแสงเชิงระนาบที่
ประกอบไปดวย แหลงกําเนิดแสง, แผนโพราไลเซอร, ตัวแบบและแผน 
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อนาไลเซอรห รือแผนวิ เคราะห  จากภาพและแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรทั่วไปจะเห็นไดวา คาความเขมแสงจะมีคาข้ึนอยูกับมุมของ
แผนโพราไลเซอรและแผนวิเคราะห ดังน้ันดวยการหมุนหรือเปลี่ยนคา
มุมเหลานี้ไปตามความเหมาะสมแลวก็จะไดสมการความเขมแสง
หลายๆ สมการที่เพียงพอและเม่ือนํามาประกอบกันตามหลักการทาง
คณิตศาสตรและก็สามารถใชกําหนดหาตัวแปร δ และ φ ได หลักการ
ดังกลาวนี้คือวิธีการเลื่อนเฟส  
 
2.1 ร้ิวสนามความเคนแบบฉากหลังมืด 

 สมการความเขมแสง I ที่ผานออกมาจากแผนวิเคราะห ณ จุด
พิกัด (x, y) ใดๆ เม่ือจัดตําแหนงใหแกนแสงของแผนโพลาไรซและแผน
วิเคราะหตั้งฉากกัน (α  = β + π/2) ซ่ึงเรียกวา การจัดอุปกรณแบบ
ฉากหลังมืด (Dark-field Setup) (รูปที่ 2ก) คือ [1] 
 

(1) 
 
โดยที่ Ip คือความเขมแสงที่ออกมาจากแผนแผนโพราไลเซอร, N คือ
อันดับร้ิวและ Ib คือความเขมแสงฉากหลัง  

จากสมการ (1) จะเห็นไดวา คาความเขมแสง I จะมีคาต่ําสุดเม่ือ 
N =  0, ±1, ±2, … และ φ = β หรือ φ = β + π/2 ซ่ึงตําแหนงใดๆ ที่
คาของ N และ φ สอดคลองกับเงื่อนไขเหลานี้ก็จะเกิดแถบมืดข้ึนที่
ตําแหนงเหลานั้น 
 
2.2 ร้ิวสนามความเคนแบบฉากหลังสวาง 

สําหรับการจัดอุปกรณแบบฉากหลังสวาง ( ฺBright-field Setup) น้ัน
สามารถกระทําไดเชนกันโดยกําหนดให α = β  (รูปที่ 2ข) ซ่ึงก็จะได
สมการความเขมแสง I คือ [1] 
 

(2) 
 

จากสมการ (2) จะเห็นไดวา คาความเขมแสง I จะมีคาต่ําสุดเม่ือ 
N =  0, ±1/2, ±3/2, … และ φ = β หรือ φ = β + π/2 ซ่ึงตําแหนง
พิกัดใดๆ ที่คาของ N และ φ สอดคลองกับเงื่อนไขเหลานี้ก็จะเกิด
แถบสวางข้ึนที่ตําแหนงเหลานั้น พึงสังเกตวาอันดับร้ิว N จะมีคาเปน
สัดสวนของ 1/2 และริ้วสวางที่เกิดน้ันจะเปนตําแหนงเดียวกันกับ
ตําแหนงที่เกิดแถบมืดในร้ิวสนามความเคนที่ไดจากการจัดอุปกรณแบบ
ฉากหลงัมืด 

 
3. การจําลองแบบริ้วสนามความเคน 

พิจารณาสมการ (1) และ (2) พบวาคาความเขมแสงจะมีคาแปร
เปลี่ยนไปตามคาอันดับร้ิว, คามุม φ และคามุม β  ของแผนวิเคราะห 
ดังน้ันสวนสําคัญคือการกําหนดหาอันดับร้ิวและทิศทางของความเคน
หลักซ่ึงกําหนดหาไดจากองคประกอบความเคน 

 
3.1 องคประกอบความเคนในระบบพิกัดเชิงขั้ว 

องคประกอบความเคนในระบบพิกัดเชิงข้ัวของแผนวงแหวนรับ
แรงเขมกดตรงกันขามตามแนวเสนผานศูนยกลางนั้นเกิดจากการใช
สมการองคประกอบความเคนของแผนวงกลมรับแรงเขมกดตรงกันขาม
ตามแนวเสนผานศูนยกลาง (A Circular Disk under Diametral 
Compression) รวมกับพจนปรับแกไข ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการได
ดังน้ี [5]  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
โดยที่ P คือแรงเขมตอหน่ึงหนวยความหนา t ของตัวแบบ, a และ b 
คือรัศมีภายในและภายนอกตามลําดบั,             ,               (ดูรูปที่ 
3) และ n คือจํานวนพจนที่ใชในการกําหนดผลรวม 

สําหรับตัวแปรอื่นๆ สามารถกําหนดหาคาไดดังน้ี 
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 ในการคํานวณหาคาองคประกอบความเคนทั้งสามนั้น คาของตัว
แปร n ที่ใชจะตองเปนเลขจํานวนคูเทานั้น 

a b
R

 
 
รูปที่ 3 ลักษณะทางกายภาพของตัวแบบแผนวงแหวนรับแรงเขมกด
ตรงกันขามตามแนวเสนผานศูนยกลางและทิศทางของแรงกระทําใน
แกนพิกัด x-y [5]  
 
3.2 การกําหนดหาตัวแปรไอโซคลินิกและไอโซโครมาติก 

จากกฎแหงแสงและความเคน (Stress-optic Law) ความสัมพันธ
ระหวางอันดับร้ิวและความแตกตางของความเคนหลัก สามารถเขียนได
วา [1] 
 

(11) 
 

หรือ 
 

(12) 
 
โดยที่ fσ = λ / C, λ คือความยาวคลื่นแสงของแหลงกําเนิดแสง และ C 
คือคาสัมประสิทธิ์สัมพัทธทางแสงและความเคนซ่ึงหาคาไดจากการ
ปรับเทียบ (Calibration) และ t คือความหนา 

ความสัมพันธระหวางผลตางของคาความเคนหลัก (σ1 − σ2) กับ
องคประกอบความเคนในระบบพิกัดฉาก สามารถแสดงไดดังน้ีคือ 

 
(13) 

 
สําหรับทิศทางของความเคนหลักน้ันสามารถกําหนดหาไดโดย

อาศัยความสัมพันธทางทฤษฎี ซ่ึงเขียนเปนสมการไดวา 

(14) 
 
3.3 เงื่อนไขการจาํลองแบบและวิธกีาร 
 พิจารณาสมการ (1) และ (2) พบวา ตัวแปรที่จะตองมีการ
กําหนดคากอนการจําลองแบบคือ คาความเขมแสง Ip และ Ib ดังน้ัน
เพื่อใหการจําลองแบบมีความสมบูรณ จึงกําหนดเงื่อนไขการจําลอง
แบบดังตอไปน้ี 
 

• ตัวแบบทําจากแผนอีพอกซี่เรซิน ขนาดความหนา t = 6 
มิลลิเมตร และในรูปที่ 3 แรงกระทํา P = 274 นิวตัน, a = 5 
มิลลิเมตร และ b = 15 มิลลิเมตร 

• Ip จะถูกกําหนดใหมีคาเทากับ 255 (8 บิต) สําหรับแตละสี
หรือความยาวคลื่น ในที่น้ีจะทําการจําลองทั้งหมดสามสีที่ ซ่ึง
เปนสีองคประกอบมูลฐานของสีขาว กลาวคือ สีแดง (612 นา
โนเมตร), สีเขียว (547 นาโนเมตร) และสีนํ้าเงิน (437 นาโน
เมตร) สําหรับคาสัมประสิทธิ์ร้ิวความเคนของวัสดุ ที่ความ
ยาวคลื่นทั้งสามคากําหนดหาโดยการปรับเทียบน้ันคือ fσ,R = 
11.20, fσ,G = 10.01 และ fσ,B = 8.000 นิวตันตอมิลลิเมตร
ตอร้ิว คาทั้งสามนี้จะถูกใชในสมการที่ (13) ซ่ึงร้ิวที่เกิดข้ึนก็
จะมีลักษณะคลายคลึงหรือเสมือนกับการใชแหลงกําเนิดที่
เปนแสงสีขาว  

• Ib จะถูกกําหนดใหมีคาเทากับ 0 เน่ืองจากวาคาความเขม
แสงฉากหลังน้ีเปนเพียงคาที่ทําใหรูปคลื่นของความเขมแสง
เลื่อนข้ึนไปตามแนวตั้งเทานั้น (ดูสมการ (1) และ (2)) 
อยางไรก็ตามผลของความเขมแสงฉากหลังน้ีจะไมสามารถ
เห็นไดในแผนภาพริ้วที่ไดจากการจําลองอันเน่ืองมาจากการ
ปรับเปลี่ยน (Mapping) คาความเขมแสงของร้ิวออกมาเปน
รูปภาพ 

  

สําหรับวิธีการจําลองแบบนั้นจะเร่ิมจาก 1.) คํานวณหาคา
องคประกอบความเคนทั้งสามโดยสมการ (3) ถึง (5) และแปลงใหอยู
ระบบพิกัดอางอิงฉากโดยสมการการแปลงความเคน 2.) คํานวณหาคา
อันดับร้ิวและทิศทางความเคนหลักโดยอาศัยสมการ (13) และ (14) 3.) 
แทนคาอันดับร้ิวและทิศทางความเคนหลักที่ไดในสมการ (1) และ (2) ก็
จะไดลักษณะของสวนใดสวนหน่ึงของร้ิว ณ จุดที่พิจารณา และ 4.) 
ทําซ้ําเชนน้ีสําหรับทุกๆ จุดที่อยูในขอบเขตของตัวแบบ (รูปที่ 3) 
 
4. ผลลัพธและการอภิปรายผล 

ในสวนน้ีจะไดนําเสนอผลลัพธที่ไดจากการจําลองแบบและจากการ
ทดลองเพื่อการเปรียบเทียบกันเชิงคุณภาพและการอภิปรายผล 
 
4.1 ร้ิวสนามความเคนแบบฉากหลังมืด 
        รูปที่ 4 แสดงภาพริ้วสนามความเคนที่ไดจากการจําลองแบบดวย
เงื่อนไขดังที่ไดกลาวในหัวขอที่ 3.3 ที่มุมแผนวิเคราะหตางๆ กันโดยที่
คาของมุมที่เปลี่ยนไปน้ันจะเปนไปตามหลักการของวิธีการเลื่อนเฟส [6] 
สําหรับรูปที่ 5 น้ัน แสดงภาพริ้วสนามความเคนที่ไดจากการทดลอง
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จากการทดลองโดยเงื่อนไขทั้งหมดจะเหมือนกับรูปที่ 4 พึงสังเกตวา 
แถบสีดํานั้นคือแถบของร้ิวไอโซคลินิก สวนแถบสีน้ันจะเปนแถบของร้ิว 

    
 

    
 
รูปที่ 4 ภาพสี (RGB) 24 บิต ขนาด 400 × 400 พิกเซล ของ
แผนวงแหวนที่ไดจากการจําลองแบบตามคามุมที่เปลี่ยนไปของแผน
วิเคราะห (ก) β = 0, (ข) β = π/8, (ค) β = π/4 และ (ง) β = 3π/8 
โดยที่ภาพทั้งหมดไดจากการใชสมการ (1) โดยที่ n = 10 
 
ไอโซโครมาติก ในการจําลองแบบสําหรับรูปที่ 4 น้ันจะใช n = 10 
         จากการเปรียบเทียบพบวาลักษณะของร้ิวสนามความเคนในรูปที่ 
(4) และ (5) น้ันมีความคลายคลึงกันมาก แตมีความแตกตางกันในสวน
ของความคมชัด ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผลของความเขมแสงฉากหลังที่ไม
สามารถขจัดออกไปไดในกระบวนการทดลอง  

ความแตกตางอีกสวนหน่ึงที่เห็นไดชัดก็คือวา บริเวณที่มีคาความ
เคนสูง กลาวคือ ตรงบริเวณที่แถบของริ้วไอโซโครมาติกมีความถี่มากๆ  
(พิจารณาบริเวณขอบดานในของตัวแบบในรูปที่ 4ค) เม่ือเปรียบเทียบ
กับรูปที่ 5 และจะเห็นไดวาภาพที่ไดจากการทดลองนั้นมีความไม
ชัดเจนของแถบทําใหการนับจํานวนแถบหรือร้ิวอันดับกระทําไดยาก
มากและสิ่งน้ีก็จะสงผลตอการคํานวณหาคาอันดับร้ิวดวยวิธีการเชิง
ดิจิตอล ดังน้ันคาอันดับร้ิวสูงสุดที่สามารถคํานวณไดจึงมีคาประมาณ 3 
ถึง 4 อันดับ เทานั้น [1]    

สําหรับสาเหตุที่แทจริงน้ันเปนเพราะการกระเจิงของแสงในขณะที่
เคลื่อนที่ผานตัวแบบ (พิจารณาคา fσ  ซ่ึงเปนเปนฟงกชั่นของความยาว
คลื่นแสง) ซ่ึงเปนผลใหคาขนาด (Amplitude) ของรูปคลื่นของแสงลดลง 
และที่บริเวณที่ความเคนมีคาสูงมากๆ อัตราการลดลงนี้จะมีคามากซึ่ง
ทําใหรูปคลื่นของทั้งสามสีมีลักษณะคลายกันกลาวคือ รูปคลื่นจะคอยๆ 
กลายเปนเสนตรง ซ่ึงเม่ือแสดงออกมาในรูปของภาพก็จะเกิดการมัว
และมีลักษณะของสีเทา อยางไรก็ตามปญหาน้ีจะไมเกิดกับภาพที่ได
จากการจําลองแบบเพราะวาคาขนาดของรูปคลื่นจะมีคาคงตัว 
(พิจารณาคาความเขมแสง Ip) 

นอกจากนี้หากพิจารณาที่จุดที่แรงกระทําจะพบวาภาพที่ไดจาก
การจําลองจะมีความแตกตางจากภาพที่ไดจากการทดลองเชนกัน 
กลาวคือร้ิวสนามความเคนของภาพในรูปที่ 4 อันดับร้ิวสูงสุดจะอยูที่จุด 

    
 

    
 
รูปที่ 5 ภาพสี (RGB) 24 บิต ขนาด 400 × 400 พิกเซล ของ
แผนวงแหวนที่ไดจากการทดลองตามคามุมที่เปลี่ยนไปของแผน
วิเคราะห (ก) β = 0, (ข) β = π/8, (ค) β = π/4 และ (ง) β = 3π/8 
โดยที่ภาพทั้งหมดไดจากการใชสมการ (1) โดยที่ n = 10 
 
ที่แรงกระทํา ในขณะที่ในรูปที่ 5 น้ันอันดับร้ิวสูงสุดจะอยูที่ตําแหนงใกล 
กับจุดที่แรงกระทําโดยเลื่อนเขามาดานในตัวแบบเล็กนอย (สังเกตรูป
วงรีที่ปรากฏบริเวณใกลเคียงกับจุดที่แรงกระทํา) ปรากฏการณที่เกิดน้ี
เปนไปตามหลักการของ Saint Venant ที่กลาวไววา หากแรงหนึ่งที่
กระทําตอพื้นที่ ขนาดเล็กๆ ถูกแทนดวยระบบของแรงอื่นที่สมมูลกัน
และกระทําตอพื้นที่เดียวกันแลว ระบบแรงใหมน้ีจะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบร้ิวในบริเวณใกลๆ กับจุดที่ระบบแรงกระทํา
เทานั้น โดยที่ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบริเวณที่หางออกไป
จากพื้นที่น้ีเปนระยะทางหนึ่งๆ ที่ยาวกวามิติเชิงเสนของพื้นที่น้ัน [3] 
ในสวนของลักษณะวงรีที่เกิดข้ึนในรูปที่ 5 น้ันสอดคลองกับคําอธิบาย
ของ Frocht [3] วา ลักษณะการกระจายตัวของความเคนบริเวณใกลกับ
จุดที่แรงกระทํานั้นจะมีลักษณะที่แตกตางกันตามลักษณะของโครงภาระ 
(Load Frame) ที่ทําใหเกิดแรงกระทําตอตัวแบบ กลาวคือแบบสลัก 
(Pin) หรือแบบแทงแบนราบ (Flat Bar) โดยที่หากใชแทงแบนราบแลว
ก็จะเกิดรูปร้ิววงรีซ่ึงสอดคลองกับการไดมาของภาพในรูปที่ 5 
 
4.2 ร้ิวสนามความเคนแบบฉากหลังสวาง 
 รูปที่ 6 และ 7 แสดงภาพริ้วสนามความเคนที่ไดจากการจําลอง
โดยใช n = 10 และจากการทดลองแบบฉากหลังสวาง อยางไรก็ตาม
เพื่อความสะดวกในการสังเกตภาพจึงไดเปลี่ยนฉากหลังเปนสีดํา 
       จากรูปจะเห็นไดชัดเจนวาแถบสีดําซึ่งแสดงถึงร้ิวไอโซคลินิกในรูป
ที่ 4 หรือ 5 ไดกลายเปนสีขาว นอกจากนี้แถบสีซ่ึงแสดงถึงร้ิวไอโซโคร-
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มาติกน้ันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งน้ีเน่ืองมาจากสมการ (2) กลาวคือ
ความแตกตางของอันดับร้ิวที่สามารถวัดไดน้ันคือ 1/2  ในสวนของ
ความแตกตางในลักษณะอื่นๆ ก็จะมีเหมือนกับภาพริ้วสนามความเคน 

    
 

    
 

รูปที่ 6 ภาพสี (RGB) 24 บิต ขนาด 400 × 400 พิกเซล ของ
แผนวงแหวนที่ไดจากการจําลองแบบตามคามุมที่เปลี่ยนไปของแผน
วิเคราะห (ก) β = 0, (ข) β = π/8, (ค) β = π/4 และ (ง) β = 3π/8 
โดยที่ภาพทั้งหมดไดจากการใชสมการ (2) โดยที่ n = 10 
 
แบบฉากหลังมืดซ่ึงสาเหตุตางๆ ไดอธิบายแลวในหัวขอที่ 4.1  
       สําหรับภาพแบบฉากหลังสวางนั้นจะไมคอยนิยมใชในการ
คํานวณหาคาตัวแปรไอโซคลินิกและไอโซโครมาติก [1] ทั้งน้ีเพราะคา
ความเขมแสงจะมีคาคอนขางสูงซ่ึงเม่ือรวมกับคาความเขมแสงฉากหลัง
แลวจะทําใหที่จุดหน่ึงๆ มีคาความเขมแสงที่สูงมากซึ่งสงผลทําใหเกิด
คาความเขมแสงสุทธิที่เปนตัวแปรในฟงกชั่นทางตรีโกณมิติมีคาอยูนอก
ยานของฟงกชั่นดังกลาวซึ่งในทายสุดเปนผลใหหาคาตัวแปรไอโซ
คลินิกหรือไอโซโครมาติกไมไดและเกิดลักษณะที่เรียกวา หลังคาเรียบ 
(Flat Roof) ของการกระจายตัวของความเขมแสงของตัวแปรน้ันๆ  
 
5. บทสรุป 
 บทความนี้ไดนําเสนอการจําลองแบบริ้วสนามความเคนของ
แผนวงแหวนรับแรงเขมกดตรงกันขามตามแนวเสนผานศูนยกลางโดย
อาศัยสมการองคประกอบความเคนในระบบพิกัดอางอิงเชิงข้ัวซ่ึงอยูใน
พจนของอนุกรม จากการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพของภาพริ้วสนาม
ความเคนที่ไดจากการจําลองแบบและที่ไดจากการทดลองพบวามีความ
สอดคลองกันทั้งแบบฉากหลังมืดและแบบฉากหลังสวาง   สวนที่มี
ความแตกตางกันน้ันก็เปนไปตามหลักการของ Saint Venant   
       จากการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพระหวางภาพริ้วสนามความเคน
ทําใหสามารถสรุปไดวา ภาพริ้วสนามความเคนที่ไดจากการจําลองแบบ
น้ีสามารถใชเปนปญหาเทียบเคียงสําหรับการประดิษฐวิธีการใหมใน
การกําหนดหาคาตัวแปรไอโซคลินิกและไอโซโครมาติก ซ่ึงจะได

ทําการศึกษาและวิจัยตอไป 

    
 

    
 

รูปที่ 7 ภาพสี (RGB) 24 บิต ขนาด 400 × 400 พิกเซล ของ
แผนวงแหวนที่ไดจากการจําลองแบบตามคามุมที่เปลี่ยนไปของแผน
วิเคราะห (ก) β = 0, (ข) β = π/8, (ค) β = π/4 และ (ง) β = 3π/8 
โดยที่ภาพทั้งหมดไดจากการใชสมการ (2)  
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บทคัดยอ 
งาเปนพืชที่มีขนาดเมล็ดเล็กมาก ในเมล็ดมีน้ํามันเปน

สวนประกอบประมาณ 45-50 เปอรเซ็นต นิยมนํามาคั่วกอนนําไป
รับประทานหรือแปรรูป เชน งาตัด กระยาสารท เนยงา เปนตน 
(วาสนา, 2548) เมื่อนําเมล็ดงาไปคั่ว มักพบปญหาเมล็ดงาสุกไม
พรอมกัน หรือเมล็ดงาไหม ทั้งนี้ข้ึนกับประสบการณในการคั่ว 
โดยปรกติในการคั่วจะใชไฟออน ๆ พลิกหรือคนงาตลอดเวลา 
หากใชแรงงานคนในการคั่วจะพบปญหาเรื่องความเหมื่อยลา คั่ว
ไดครั้งละไมมาก หากคั่วโดยใชไฟแรงมักพบปญหาเมล็ดงา
บางสวนสุก บางสวนไมสุก และบางสวนไหม ดังนั้นการสราง
เครื่องคั่วงานี้ก็เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว และยังลดเวลาในการคั่ว
ในแตละครั้งลง อีกทั้งสามารถเพิ่มปริมาณการคั่วในแตละครั้งได
คราวละมากๆ เครื่องคั่วงาตนแบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถคั่วงาได
ต้ังแต 1, 2 และ 4 กิโลกรัม ใชเวลาประมาณ 18, 22 และ 31 นาที 
ตามลําดับ โดยมีตนทุนคาพลังงานในการคั่ว (ไมรวมคาแรงงาน) 
เฉล่ียอยูที่ 1.1 บาทตอกิโลกรัม เครื่องคั่วงานี้ใชกับไฟฟา 1 เฟส 
ใชงานงาย และบํารุงรักษางาย 
คําสําคัญ; การแปรรูป เครือ่งคั่วงา และ งา 
 
Abstract 

Sesame is an oil seed which is so small. It is difficult to 
roast sesame because they are charred, ripe, and unripe after 
roasting. It is take time and uses more labor to roast. Therefore, 
the object of this study is: to design and develop the high 
efficiency prototype sesame roaster. It was found that the 
prototype sesame roaster can roast 1, 2 and 4 kilogram sesame 
seeds within 18, 22 and 31 minutes respectively. The average 
cost for energy was 1.1 baht per kilogram of sesame seed (not 
included the labour cost). It can save energy and time. The 

prototype sesame roaster uses with the single phase electricity. It 
is easy to use and easy to maintain. 
Keywords: food processing, sesame roaster and sesame 
 
1. คํานํา 

ในเมล็ดมีนํ้ามันเปนสวนประกอบประมาณ 45 - 50 % (บุญเกื้อ 
[1], พิสิษฐและอริยาภรณ[2]) เมล็ดงานิยมนํามาคั่วกอนนําไป
รับประทานหรือแปรรูป เชน งาตัด กระยาสารท เนยงา เปนตน (วาสนา 
[3]) เม่ือนําเมล็ดงาไปคั่ว มักพบปญหาเมล็ดงาสุกไมพรอมกัน หรือ
เมล็ดงาไหม ทั้งน้ีข้ึนกับประสบการณในการคั่ว อุณหภูมิที่ใชในการคั่ว
งาเพื่องาสุก ใชไฟออนๆ อุณหภูมิในหมอคั่วควรอยูประมาณ 90-95°C 
เพื่อไมใหงาไหม และเมล็ดงาควรจะเคลื่อนตัวในหมอคั่วตลอดเวลา 
หากอยูน่ิงแลวงาอาจจะไหมได เม่ือเมล็ดงาสุก เมล็ดงาจะพองตัวข้ึน
และมีกลิ่นหอม 

ในการพัฒนาส่ิงประดิษฐ “เครื่องคั่วงา” คร้ังน้ี เพื่อสรางเครื่องคั่วที่
สามารถปรับระดับไฟในการคั่วได มีใบกวนที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอร
ไฟฟาทําหนาที่กลับพลิกเมล็ดงาและใหเมล็ดงาเคลื่อนตัวอยูตลอด เพื่อ
ไมใหงาอยูน่ิงและเพื่อทุนแรงงานคนในการคั่ว สวนหมอคั่วสามารถลด
การแพรกระจายความรอน เพื่อประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ตองมี
ระบบการทํางานที่งายตอการบํารุงรักษา 
 
2. การออกแบบและการทํางานของเครื่องค่ัวงา 
 ในการออกแบบเครื่องคั่วงา ไดคํานึงถึงวิธีการที่จะสามารถใหความ
รอนแกเมล็ดงาใหไดทั่วถึงทุกเมล็ดและสม่ําเสมอเพื่อไมใหเมล็ดงาไหม 
ดังน้ันจึงไดใชเตาแกสหุงตมเปนแหลงใหพลังงานความรอน โดยให
ความรอนแกหมอคั่ว โดยหมอคั่วจะประกอบดวยหมอ 2 ชั้น คือ หมอ
คั่วชั้นในเปนหมออลูมิเนียม และหมอชั้นนอก เปนหมอเคลือบ เพื่อชวย
ลดการแพรกระจายความรอนออกมา น่ันคือใชหมอหุงขาวเปนหมอคั่ว 
เพราะหมอหุงขาวเปนหมอที่ใหความรอนไดอยางสม่ําเสมอทั่วทั้ง
ภาชนะ การคั่วงาอาศัยใบกวน 2 ชุด คือ ใบกวนชุดบนและใบกวนชุด
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ลาง ใบกวนชุดบนปรับสูงต่ําไดทําหนาที่เกลี่ยงาใหกระจายลงดานลาง
และดานขางของหมอ ใบกวนชุดลางปรับสูงต่ําไดเชนกันเพื่อใหสามารถ
คั่วงาปริมาณมากหรือนอยได ใบกวนชุดลางนี้มีลักษณะ 4 แฉก ทํา
หนาที่พลิกงาที่กําลังคั่วไมทําใหเมล็ดงาไหม ใบกวนชุดบนจะอยูกับที่ 
สวนใบกวนชุดลางจะเคลื่อนที่โดยอาศัยกําลังจากมอเตอรขนาด ¼ 
แรงมา ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2 

 
รูปที่ 1 แสดงแบบแปลนเครื่องคั่วงาที่ประกอบแลว [4] 

   

 
 

รูปที่ 2 แสดงแบบแปลนแสดงรายละเอยีดเครือ่งคัว่งา [4] 
 

การทํางานของเครื่องคั่วงา เร่ิมจาก การใสเมล็ดงาลงในหมอที่
ไดรับความรอนจากเตาแกสที่อยูดานลาง หมอที่ใชคั่วเมล็ดงาเปนหมอ
หุงขาวที่มีขายท่ัวไป ทั้งน้ีเพราะหมอหุงขาวสามารถกระจายความรอน
ไดดี ทําใหเมล็ดงาไดรับความรอนอยางสม่ําเสมอทั่วทั้งหมอ ในขณะให
ความรอนอยูน้ัน ใบกวน 2 ชุด คือ ใบกวนชุดบนและใบกวนชุดลาง จะ
ทํางานโดยใบกวนชุดบนจะทําหนาที่เกลี่ยงาใหกระจายลงดานลางและ
ดานขางของหมอ ใบกวนชุดลาง มีลักษณะ 4 แฉก จะทําหนาที่พลิกงา
ที่กําลังคั่ว ไมทําใหเมล็ดงาไหม ใบกวนทั้ง 2 น้ีสามารถปรับสูงต่ํา
เพื่อใหคั่วงาปริมาณมากหรือนอยตางกันได ใบกวนชุดบนจะอยูกับที่ 
สวนใบกวนชุดลางจะเคลื่อนที่โดยอาศัยกําลังจากมอเตอรขนาด ¼ 

แรงมา ในการคั่วงา ใบกวนจะเริ่มทํางานตั้งแตเ ร่ิมใหความรอน 
อุณหภูมิของเมล็ดงาจะเพิ่มข้ึนจาก อุณหภูมิหองไปจนถึง 110 - 
120°C ระยะเวลาที่ใชข้ึนอยูกับปริมาณของเมล็ดงาที่คั่ว การสังเกต
เมล็ดงาที่คั่วสุกแลว สังเกตไดจากลักษณะเมล็ด กลิ่นและสีของเมล็ดงา 
ถาเปนงาขาวสีเมล็ดงาที่คั่วสุกแลวเมล็ดจะเต็ง เปลี่ยนเปนสีเหลือง 
กลิ่นหอม แตถาเปนงาดําสังเกตไดจากเมล็ดเต็ง และมีกลิ่นหอม ขอดี
ของเคร่ืองน้ี คือ สามารถทําใหเมล็ดงาสุกสม่ําเสมอและเมล็ดงาไมไหม 
 
3. การทดสอบเครื่องค่ัวงา 

ในการศึกษาครั้งน้ี ไดใชเครื่องคั่วงามาทดสอบคั่วงาที่ปริมาณ
ตาง ๆ กัน 3 ระดับ ไดแก 1 2 และ 4 กิโลกรัม โดยนําเมล็ดงาที่รอ
เตรียมคั่วมาลาง เพื่อทําความสะอาดเมล็ด โดยนําเมล็ดลีบ และเศษดิน
หิน หรือเมล็ดวัชพืชออก ลางเมล็ดงาดวยนํ้าสะอาด 3 – 5 คร้ัง แลวจึง
นําไปคั่วโดยไมตองตากแหง ใหเมล็ดงาเปยกพอหมาดๆ นํ้าที่เคลือบ
เมล็ดงาจะชวยใหเมล็ดงาไมไหมเร็วจากการสัมผัสกับหมอโดยตรง ใน
การคั่วจะมีการใหเปด-ปดไฟจากเตาแกส 3 ชวง คือ ชวงเปดเตา ชวง
หร่ีไฟ และชวงปดเตา ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

ชวงเปดเตา ชวงน้ีเปนชวงที่เร่ิมเปดไฟ ซ่ึงความรอนจากเตาจะ
ทําใหเมล็ดงาไดรับความรอนสูงข้ึนเร่ือย ๆ ทําใหอุณหภูมิสูงข้ึนจาก
อุณหภูมิหองไปถึงอุณหภูมิประมาณ 95 - 100°C ระยะเวลาในการเปด
เตานี้จะข้ึนกับปริมาณของเมล็ด ในชวงน้ีใบกวนชุดลางจะเคลื่อนที่
ตั้งแตเร่ิมติดไฟเตาแกส 

ชวงหร่ีไฟ เม่ืออุณหภูมิของงาสูงถึง 95 - 100°C จะตองหร่ีไฟ
ลงเพ่ือไมใหเมล็ดงาไหม การหรี่ไฟทําโดยการลดปริมาณแกสที่จาย
ใหกับเตาลง ชวงหร่ีไฟจะเปนชวงเวลาสั้นๆ ในชวงน้ีใบกวนชุดลางจะ
ยังคงเคลื่อนที่อยู 

ชวงปดเตา เม่ือหร่ีไฟไประยะหน่ึงแลวก็จะทําการปดไฟ โดยปด
เตาแกส ซ่ึงชวงน้ีถือเปนชวงปดเตา แตใบกวนจะยังคงทํางานอยู
จนกระทั่งงาสุก ชวงน้ีกินเวลาสั้น ๆ จากนั้นก็จะยกหมอคั่วงาออกจาก
เตา เปนอันเสร็จส้ินกระบวนการคั่วงา 
 

ตารางที่ 1 แสดงอุณหภมูิ และเวลา ในการคั่วงาปริมาณ 1 
กิโลกรัมดวยเครือ่งคั่วงาตนแบบ 

ชวงการคั่วงา เวลานาน (นาที) 
อุณหภูมิเมล็ดงา 

(oC) 
จุดเริ่ม - 30 
ชวงเปดเตา-ชวงหรี่ไฟ 12 95 
ชวงหร่ีไฟ-ชวงปดเตา 5 80 
ชวงปดเตา-ยก 1 75 
รวม 18 - 

 
จากผลการทดสอบคั่วเมล็ดงา ในปริมาณตาง ๆ กัน ตั้งแต

ปริมาณ 1, 2, และ 4 กิโลกรัม โดยมีชวงเปดปดเตา 3 ชวง คือ ชวงเปด
เตา ชวงหร่ีไฟ และชวงปดเตา พบวา เมล็ดงา 1 กิโลกรัม ใชเวลาใน
การคั่วนาน 18 นาที โดยมีชวงเปดเตานาน 12 นาที ชวงหร่ีไฟ นาน 5 
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นาที ชวงปดเตากอนยกหมอชั้นในออกนาน 1 นาที (ดังตารางที่ 1) และ
มีลักษณะเมล็ดงาภายหลังคั่ว แสดงดังรูปที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 แสดงลักษณะเมล็ดงาที่คั่วสุกแลว เม่ือคั่วงาจํานวน 1 กิโลกรัม 

นาน 18 นาที ดวยเครื่องคั่วงาตนแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 แสดงลักษณะเมล็ดงาที่คั่วสุกแลว เม่ือคั่วงาจํานวน 2 กิโลกรัม 

นาน 22 นาที ดวยเครื่องคั่วงาตนแบบ 
 

เมล็ดงา 2 กิโลกรมั ใชเวลาในการคั่วนาน 22 นาที โดยมีชวงเปด
เตานาน 15 นาที ชวงหร่ีไฟ นาน 6 นาที ชวงปดเตากอนยกหมอชั้นใน
ออกนาน 1 นาที (ดังตารางที่ 2) และมีลักษณะเมล็ดงาภายหลงัคั่ว 
แสดงดังรูปที่ 4  
 

ตารางที่ 2 แสดงอุณหภูมิ และเวลา ในการคั่วงาปริมาณ 2 กิโลกรัม
ดวยเครื่องคั่วงาตนแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 แสดงลักษณะเมล็ดงาที่คั่วสุกแลว เม่ือคั่วงาจํานวน 4 กิโลกรัม 

นาน 31 นาที ดวยเครื่องคั่วงาตนแบบ 
 

เมล็ดงา 4 กิโลกรัม ใชเวลาในการคั่วนาน 31 นาที โดยมีชวงเปด
เตานาน 19 นาที ชวงหร่ีไฟ นาน 4 นาที ชวงปดเตากอนยกหมอชั้นใน
ออกนาน 8 นาที (ดังตารางที่ 3) และมีลักษณะเมล็ดงาภายหลงัคั่ว 
แสดงดังรูปที่ 5  
 
ตารางที่ 3 แสดงอุณหภูมิ และเวลา ในการคั่วงาปริมาณ 4 กิโลกรัม

ดวยเครื่องคั่วงาตนแบบ 

ชวงการคั่วงา เวลานาน (นาที) 
อุณหภูมิเมล็ดงา 

(oC) 
จุดเริ่ม - 30 
ชวงเปดเตา-ชวงหรี่ไฟ 19 100 
ชวงหร่ีไฟ-ชวงปดเตา 4 86 
ชวงปดเตา 8 75 
รวม 31 - 
 

ชวงการคั่วงา เวลานาน (นาที) 
อุณหภูมิเมล็ดงา 

(oC) 
จุดเริ่ม - 30 
ชวงเปดเตา-ชวงหรี่ไฟ 15 96 
ชวงหร่ีไฟ-ชวงปดเตา 6 75 

1 71 
รวม 22 - 
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เม่ือพิจารณาคาใชจายดานพลังงาน พบวา คาใชจายดานพลังงาน
ที่ใชคั่วงาปริมาณ 1  2  และ 4 กิโลกรัม เทากับ 1.057 1.0615 และ 
1.151 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ ซ่ึงคาใชจายดานพลังงานของการคั่ว
งาปริมาณ 1, 2 และ 4 กิโลกรัม มีคาใกลเคียงกัน คือ ประมาณ 1.1 
บาทตอกิโลกรัม (ดังตารางที่ 4) แตหากพิจารณาถึงระยะเวลาของการ
คั่วงาเฉลี่ยตอกิโลกรัม พบวา การคั่วงาปริมาณเพิ่มข้ึนจะใชเวลาการคั่ว
ตอกิโลกรัมลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากเมื่อคั่วงาปริมาณมากๆความรอนที่
สะสมที่หมอมีมากเพราะใชเวลาในการคั่วงานาน แตเม่ือคิดตอกิโลกรัม
จะนอยกวาการคั่วงาปริมาณนอยๆ แตอยางไรก็ตามตองระวังเร่ือง
คุณภาพของไมใหไหม เพราะการคั่วงาปริมาณมากๆอาจทําใหงา
บางสวนไหมได 
 
ตารางที่ 4 แสดงคาใชจายดานพลังงานที่ใชในการคั่วงาปริมาณ ตาง ๆ 

ดวยเครื่องคั่วงาตนแบบ 

งาที่
คั่ว

(กก.) 

แกสที่
ใช 

(กก.) 

คา
แกส
หุง
ตม* 

(บาท) 

หนวย
ไฟฟาที่
ใช 

(kWh) 

คา
ไฟฟา** 
(บาท) 

รวมคา
พลังงาน
(บาท) 

คิดเปน
คา

พลังงาน
(บาท/
กก.) 

1 0.05 0.85 0.0690 0.2070 1.0570 1.0570 

2 0.11 1.87 0.0843 0.2530 2.1230 1.0615 

4 0.25 4.25 0.1188 0.3565 4.6065 1.1516 
หมายเหตุ:* คาแกงหุงตม คิดที่ 17 บาทตอกิโลกรัม ** คาไฟฟา คิดที่ 3 
บาทตอหนวย 

 
4. สรุป 

เครื่องคั่วงาตนแบบที่ประดิษฐข้ึนน้ี สามารถคั่วงาไดงายกวาการ
คั่วในกระทะ หรือเครื่องคั่วงาที่หมอคั่วทําดวยสแตนเลส เมล็ดงาที่คั่ว
ไดจะสุกสมํ่าเสมอ ไมไหม สามารถคั่วเมล็ดงาไดคร้ังละ 1 - 4 กิโลกรัม 
สามารถแกปญหาการเหนื่อยลาของคนจากการคั่วงาโดยวิธีดั้งเดิม ทํา
ใหสามารถคั่วงาไดเปนเวลานาน ๆ การบํารุงรักษาเครื่องงาย ใชระบบ
ไฟฟาแบบ 1 เฟส (ระบบไฟฟาในบาน) และส้ินเปลืองคากระแสไฟฟา 
และคาแกสหุงตมในการคั่วนอย ในสวนของใบกวนของเครื่องคั่วงา 
สามารถทําการพัฒนาปรับปรุงไดอีก เพื่อใหสามารถคั่วงาไดในปริมาณ
มากข้ึน 
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Abstract 

The J-integral and ∆J is an essential parameter for 
characterize material’s fracture toughness and fatigue 
crack propagation rate in elastic-plastic regime, 
respectively. Round bar specimen provides a cost-
effective way in utilizing a test material for evaluating the 
fatigue crack propagation rate both in elastic and elastic-
plastic regimes. However, the available J-integral for a 
semi-elliptical surface crack in round bar under tension is 
still incomplete. This paper applies the reference stress 
method to estimate a J-integral and ∆J for this problem. 
The estimation results are validated by numerical 
solutions taken from a literature. Based on a limited 
amount of the available solutions, the reference stress 
method can predict J-integral and ∆J within an accuracy 
of 20 percents. 

 
Key words : J-integral, reference stress method, semi-
elliptical surface crack, round bar 
 
1. Introduction 
 To assess the integrity of a cracked structure, it is 
important to know the solution of a crack tip parameter 
corresponding to that configuration. In linear elastic and 
elastic-plastic fracture analysis, the accepted parameters 
that characterize the crack tip condition are stress 
intensity factor K and J-integral, respectively. There is a 
large number of K-solution available for various 
configurations of structures, cracks and loads [1-3]. On 
the contrary, the number of J-integral solutions is much 
less available [4]. 

Round bar is one of a typical shape of structural 
element such as pins, bolts, reinforcement wires and 
shafts. In service, cracks may initiate from surface and 
grow across the section. To assess the fracture condition 
and correlate crack propagation rate, the relevance 
solution of crack tip parameter should be derived. 

From the testing aspect, Shin et al. [5] has shown that 
a miniature surface cracked cylindrical rod specimen 
offer a cost-effective way for evaluating fatigue crack 
propagation rate in a small-scale yielding regime, as 

compare to commonly used specimen such as compact 
tension type.  

Under large-scale plasticity condition, fatigue crack 
propagation rate can be successfully correlates with a 
parameter ∆J, which can be derived from a J-integral 
solution. Findley [7] calculated the J-integral for this case 
using finite element analysis. However, the reported 
solution was limited to the case of crack depth to 
diameter equal to 0.246 and crack aspect ratio ranges 
from 0.5 to 1.5. In order to make a correlation between 
∆J and fatigue crack propagation rate, a wider range of J-
integral solution is necessary. 
 There are several methods for deriving a J-integral 
solution. A nonlinear finite element analysis (FEM) has 
been received more attention at present [4,8].  This 
technique provides an accurate result if properly models 
the problem. However, it is a time consuming process 
especially in mesh generation [4]. One of the most 
attractive methods for estimating a J-integral is the 
reference stress method (RSM). This method was firstly 
proposed by Ainsworth [9].  Kim el al. [10-12] has been 
extensively applied and modified this method to several 
structure types, load and crack configurations. Validation 
of the solutions obtained by RSM with those obtained by 
FEM showed an acceptable accuracy in most cases. The 
RSM has been adopted in the structural integrity 
assessment codes, for examples R5 [13] and R6 [14]. 
 In this paper, the RSM is used to estimate a J-integral 
solution of a semi-elliptical crack in round bar under 
tension. Review of RSM is present in section 2. 
Derivation of the J-integral and ∆J for the studied case is 
presented in section 3. Comparisons are then made with 
finite element (FE) solutions taken from the literature [7] 
in section 4.  
 
2. Reference stress method 
 This section details a derivation of a general form of  
the J-integral estimation equation by the RSM. 

Consider a material that its deformation behavior can 
be expressed by the Ramberg-Osgood equation, i.e. Eq. 
(1). 
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where εY is yield strain, σY is yield stress, α and n are 
strain hardening coefficient and exponent, respectively. 
 The general form of plastic component of J-integral 
for this type of material can be written as [4]  
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where g1 is dimensionless function depends on geometry 
of structure, h1 is dimensionless function depends on 
strain hardening exponent n and crack configuration, P is 
applied load and PL is fully plastic load. 
Rearrange Eq. (2) into the following form 
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where Pref is reference load 
Equation (3) can be rewritten as 
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The proper value of Pref, is that causes the values of *
1h  

becomes independent of the strain hardening exponent. 
 Similary, from Eqs. (1) and (2), the general form of 
elastic component of J-integral is  
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Divide Eq. (2) by Eq.(6) yields  
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Define the reference stress refσ  as 
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P
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Substitute into Eq.(7) yields 
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From Eq.(1), the plastic component of the reference strain 
pl
refε  at  refσσ =  is  
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Substitute into Eq.(9) yields 
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The term YY εσ  is a modulus of elasticity E; thus 
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The reference strain refε is composed of elastic compo-

nent el
refε and plastic component pl

refε ,i.e.  

 pl
ref

el
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Substitute into Eq.(12) yields 
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But Eref
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ref 1=σε , therefore   
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The J-integral is composed of elastic component Jel and 
plastic component Jpl, i.e. plel JJJ += , thus 
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From the relationship between Jel and K, Eq.(16) becomes 
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 To estimate a J-integral using Eq.(18), it requires to 
know the K-solution and Pref. The Pref, can be determined 
if how the value of h1 varies with n is known. However, if 
this is not the case, the fully plastic load PL could be used 
instead of Pref with an acceptable accuracy for estimating 
a J-integral [15]. 
 Equation (18) can be directly extended to a cyclic 
loading case to determine the cyclic J-integral or ∆J as 
follows  
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where ∆εref, ∆σref are reference strain and reference stress 
ranges, respectively, and ∆K is stress intensity factor 
range. 
 
3. J-integral estimation 
 The geometrical variables of a rod and crack are 
presented in figure 1. The crack front is modeled as 
elliptical arc having a center at (0,-D/2). The shaded area 
represents the crack area. 
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Fig. 1 Nomenclature used for an elliptical surface crack 

 The crack area Ac is determine from 
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where xB is an abscissa of the intersection point between 
crack front and rod’s perimeter.  

Under a tension load, the fully plastic load PL is 
 ( )cYL AAP −= σ  (21) 
where A is the cross-section area of the rod. 
Substitute into Eq. (8) yields 
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For Ramberg-Osgood type material, the reference strain 
calculates from Eq.(1) is 
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The stress intensity factor for this configuration [6] is  
 FaK πσ=   (24a) 
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The coefficients Mijk has been reported in Ref.[6] and is 
not repeated here.  
Substituting Eqs. (22)-(24) into Eq.(17) yields 
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 Under cyclic loading, the relationship between stress 
range ∆σ and strain range ∆ε could be expressed by the 
following form.  
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where σYc is cyclic yield stress. 
 With the same procedure as described in this section, 
the following ∆J estimation equation is obtained. 
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4. Validation and Discussion 
 In this section, the J-integral and ∆J are calculated 
using Eqs. (25) and (27), respectively. The results are 
then compared with the available FE solutions.  
 The material parameters used in computation were  
α = 0.00049, n = 8, σY = 1630 MPa,  σYc = 815 MPa, and 
E = 210.8 MPa. However, a Poisson’s  ratio ν for this 
material is not available; therefore, 3.0=ν  is assumed.    
 The rod diameter is 6.35 mm and the ratio of crack 
depth to rod diameter is 0.246. 
 The J-integral at a deepest point for several of crack 
aspect ratios under an applied stress of 1240 MPa is 
shown in Fig. 2. This figure shows that J-integral 
obtained by RSM accurate within 20 percent of that 
obtained by FEM. 
 Variation of J-integral along the crack front is 
computed by varying the distance x. Figure 3 shows the 
results from a point of maximum depth to a point near 
surface for a case of a/b = 0.5. 
 Figures 4 and 5 compare the ∆J estimated by RSM to 
that obtained by FEM, at a point of maximum depth and 
at a point of 45o from a maximum depth, respectively. 
The applied stress range is 1510 MPa. These figures 
show that the RSM can estimate ∆J with an accuracy of 
20 percent. 
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 Fig. 2 Dependence of J-integral on crack aspect ratio  
  at the maximum depth.  
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Fig. 3 Dependence of J-integral on position along the  

 crack front estimated by RSM. 
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 Fig. 4 Dependence of ∆J on crack aspect ratio 

 at the maximum depth.  
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Fig. 5 Dependence of ∆J on crack aspect ratio 

 at 45 deg. from the maximum depth. 
 
 Even the reference stress based on global yielding 
load can estimate an acceptable accurate J-integral and 
∆J, the extensive finite element solutions for a various 
strain hardening exponent n is still necessary. Because, a 
more suitable reference load is required for improving 
accuracy of J-integral estimation, especially in the case of 
material that is not obey the Ramberg-Osgood behavior. 
 
5. Conclusion 
 In this paper, derivation of the equations for 
estimating J-integral and ∆J by reference stress method 
are presented. These equations are then applied to a round 
bar having semi-elliptical surface crack.  Comparisons 
have been made between solutions obtained by RSM with 
those obtained by FEM. Within the range of studied, it 
has been found that the RSM can estimate the  J-integral 
and ∆J with an accuracy of 20 percent or better. 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบ
โครงสรางคอนกรีต เพื่อลดการสั่นสะเทือนของเคร่ืองเติมอากาศของ
ระบบกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดโรงไฟฟาแมเมาะเครื่องที่ 9 โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปแบบไฟไนตอิลิเมนต (FEA) โดยการวิจัยน้ีไดทําการ
ทดสอบโปรแกรม FEA เทียบกับการทดสอบแบบกระแทก ( Impact 
Test ) ของ C-Beam และ เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อหาคุณสมบัติ
ทางกายภาพของคอนกรีตเสริมเหล็กที่ เหมาะสม หลังจากนั้นนํา
คุณสมบัติของคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไดรับไปใชในการจําลองรูปแบบการ
ส่ันสะเทือนของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กของฐานรองรับเคร่ืองเติม
อากาศ ที่ความหนา 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 และ 
1.00 เมตร  ตามลําดับ โดยกําหนดคุณสมบัติของวัสดุในการวิเคราะห
เปนแบบ line และ Plate และเปรียบเทียบคาที่ไดจากการคํานวณกับ
การทดสอบแบบกระแทกกับโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กของ
ฐานรองรับเคร่ืองเติมอากาศ ที่ความหนา 0.30 เมตร  และ 0.60 เมตร  
พบวาผลที่ไดรับจากการคํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปแบบไฟไนตอิ
ลิเมนตมีคาใกลเคียงกับการทดลอง โดยมีความผิดพลาดไมเกิน 10 %   
 อน่ึงจากการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปแบบไฟไนตอิลิ
เมนต (FEA)  พบวาขนาดความหนาของฐานรองรับเคร่ืองเติมอากาศที่
มีผลกระทบจากการสั่นสะเทือนนอยที่สุดคือ 0.90 เมตร แตที่ความหนา
ดังกลาวไมเหมาะสมในทางปฏิบัติ ดังน้ัน จากการศึกษาไดพบวาความ
หนา 0.40 เมตร เปนความหนาที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุง
โครงสรางซึ่งสามารถลดผลกระทบไดประมาณ 28 %  
 
 

Abstract 
                The objective of this research is to find the suitable 
method of concrete structure design for vibration reduction of air 
blower of Mae Moh power plant by using finite element method 
(FEA) and impact test. The FEA was validated using the impact 
test data of C-Beam & concrete column and finding out the 
physical properties of concrete. After that, FEA was used to 
simulate the vibration of concrete structure at 0.30, 0.40, 0.50, 
0.60, 0.70, 0.80, 0.90, & 1.00 meter thickness. In this analysis, 
the properties of material were defined as lines and plates. The 
simulation results at 0.30 and 0.60 meter thickness were also 
compared with the data of impact test. It was found that that FEA 
could predict the experimental results quite well and the error 
was less than 10%. 
            From this analysis, it was also found that the suitable 
thickness of concrete structure for minimizing the vibration is 0.90 
meter. However, this thickness is not practical and the proper 
thickness of concrete structure is 0.40 meter which result in 28% 
reduction of vibration.  
  
บทนํา  
 จากปญหาเรื่องมลภาวะทางอากาศ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย จึงไดติดตั้งระบบกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดที่โรงไฟฟา
แมเมาะเพื่อลดปญหามลภาวะทางอากาศ ซ่ึงสามารถลดมลภาวะทาง
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อากาศใหอยูในเกณฑตามกฎหมายกําหนดคือไมเกิน 320 ppm [1]  ใน
การติดตั้งอุปกรณมีปญหาเกิดข้ึนกับอุปกรณหลายปญหา ปญหาหน่ึง
คือ การสั่นสะเทือนของอุปกรณเติมอากาศของระบบกําจัดกาซซัลเฟอร
ไดออกไซด (FGD) เครื่องที่ 8-11 ที่มีกระบวนการทํางาน [ 8 ] ดังรูปที่ 
1 และ 2 ซ่ึงคาการสั่นสะเทือนสูงเกินกวาคาที่ยอมรับไดตามมาตรฐาน 
ISO 2372 ซ่ึงสงผลใหเกิดความเสียหายแกอุปกรณและโรงไฟฟา
สูญเสียกําลังการผลิตบอยคร้ัง  โดยความเสียหายที่เกิดข้ึน เชน การ
แตกของแบริ่งแลวทําให อุปกรณเติมอากาศ ( Oxidation Air Blower) 
ใหม ดังรูปที่ 3 จากความเสียหายที่เกิดข้ึนกับอุปกรณเติมอากาศสงผล
ใหโรงไฟฟาตองหยุดการผลิตไฟฟาคิดคาความสูญเสียโอกาสในการ
ผลิตไฟฟาเปนเงินประมาณ 10.8 ลานบาทตอวัน ในการวิเคราะห
ปญหาการสั่นสะเทือนเบ้ืองตนพบสาเหตุของการสั่นสะเทือน ดังน้ี 

1. การสั่นสะเทือนจากการออกแบบตัวอุปกรณ เปนการ
ส่ันสะเทือนที่เกิดจากลักษณะการทํางานที่แกไขไมได 

2. การสั่นสะเทือนจากการซอม แกไขโดย การจัดทําคูมือ
มาตรฐานการซอม 

3. การสั่นสะเทือนจากการหลวมของแบริ่ง แกไขโดยเปลี่ยน
อุปกรณที่หลวม 

4. การสั่นสะเทือนจากการเกิดการเสริมกันของการสั่นสะเทือน 
(Resonance) ระหวางความถี่ธรรมชาติของโครงสรางกับ
ความถี่ของตัวอุปกรณ แกไขโดยการปรับปรุงโครงสราง 

 

       
รูปที่ 1 แสดง Diagram การทํางานของ FGD#8-11 

 

       
รูปที่ 2 แสดงโครงสรางของอุปกรณเติมอากาศ 

 

      

รูปที่ 3 แสดงความเสียหายที่เกิดข้ึนกับอุปกรณเติมอากาศ 
ดังน้ันเพื่อลดความเสียหายที่เกิดข้ึนกับอุปกรณและเพิ่มความ

ม่ันคงในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาแมเมาะ จึงมีโครงการปรับปรุง
โครงสรางคอนกรีต โดยการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเพื่อลดการ
ส่ันสะเทือนของเคร่ืองเติมอากาศโดยวิธีไฟไนทอิลิเมนตและการทดสอบ
แบบกระแทก ซ่ึงงานวิจัยน้ีจะหาความหนาของโครงสรางที่เหมาะสม
ที่สุดในการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กตอไป 

 
2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของในงานวิจัยน้ี มีดังน้ี 
2.1 ทฤษฎีความถี่ธรรมชาติของอุปกรณ  
 ความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) [6] คือ ความถี่ที่มี
อยูภายในระบบหรืออุปกรณ ใชสัญลักษณ nω  สามารถคํานวณได
จาก รากที่สองของความแข็งแรงสัมบูรณ eqk หารดวยมวลสัมบูรณ

ของระบบหรืออุปกรณ eqm ดังสมการที่ 1 
 

               eq
n

eq

k
m

ω =                                    ( 1 ) 

 
การคํานวณหาความถี่ธรรมชาติของโปรแกรมสําเร็จรูป FEA 

ใชสูตรในการคํานวณดัง สมการที่ 2 [4] ในการคํานวหาความถี่
ธรรมชาติ 
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โดยมีแบบจําลองการคํานวณหาความถี่ธรรมชาติ ดังรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 

 
โดย 
  ijω = ความถี่ธรรมชาติ 
   i   = 1,2,3…. 
  j   = 1,2,3 …. 
   a   = ความยาวของแผน 
   b   = ความกวางของแผน 
   h   = ความหนาของแผน 
  i    = จํานวนของครึ่งคลื่นของการสั่นสะเทือนตามแนวระดับกับแกน 
 j   = จํานวนของครึ่งคลื่นของการสั่นสะเทือนตามแนวตั้งฉากกับแกน 
  C   = ขอบที่ถูกยึด 
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   F   = ขอบที่ไมถูกยึด 
 E   = modulus of elasticity 
  γ   = มวลตอนํ้าหนักของแผน 
  ν   = Poisson ratio 
 
2.1 ทฤษีการสงถายแรงไปที่ฐาน 
 การสั่นสะเทือนที่เกิดข้ึนกับอุปกรณหรือโครงสรางที่ตรวจวัด
ไดคือการตรวจวัดแรงที่เกิดข้ึนจากตนกําเนิดแลวสงถายแรงมาที่
ฐานรองรับ จากลักษณะการทํางานของอุปกรณหมุนพบวา ชิ้นสวนที่
รองรับแรงที่เกิดข้ึนเปนลําดับแรกคือ แบร่ิง หลังจากนั้นแรงจะสงถาย
มาที่ ตัวอุปกรณแลวลงมาที่ฐานโครงสราง การสงถายแรงสามารถ
อธิบายไดดังสมาการที่ 3 [2] 
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โดยที่  
TR = อัตราการสงถายแรงไปที่ฐาน 

nω = ความถี่ธรรมชาติ 
ω  = ความถี่กระตุน 
ζ  = อัตราสวนความหนวงของระบบ  
 

อัตราสวนความรุนแรงของการสงถายแรงในระบบที่มีตัว
หนวงแสดงไดดังรูปที่ 5  [3] ซ่ึงจากรูปจะพบวา ถาความถี่ธรรมชาติ
ของระบบเทากับความถี่กระตุนจะสงผลใหเกิดการสั่นสะเทือนที่รุนแรง 
เรียกปรกฎการณน้ีวา การเกิด Resonance 

 

 
รูปที่ 5 แสดงอัตราสวนการสงถายแรงของระบบ                           

ที่มีตัวหนวงแบบของเหลวหนืด 
 
3 วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีไดทําการวิจัยกับโครงสรางคอนกรีตของเครื่องเติม
อากาศในระบบกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดโดรงไฟฟาแมเมาะเครื่อง
ที่ 9 โดย มีข้ันตอนการวิจัยดังน้ี 
2.1 ทดสอบโปรแกรมสําเร็จรูปไฟไนทอิลิเมนต (FEA) โดยการ

ทดสอบรูปแบบการสั่นสะเทือน (Mode Shape) ที่ไดจาก
โปรแกรมเทียบกับคาที่ไดจากการทดสอบแบบกระแทก (Impact 

test ) ของเคร่ืองมือวัดการสั่นสะเทือนยี่หอ CSI 2120 โดยใช
วัสดุ 2 ชนิด คือ  1 เหล็ก C-Beam ขนาด C180x18.2 สูง  1700 
mm ที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM A36 มีคุณสมบัติดังน้ี Young’s 
Modulus = 200 GPa , Poisson’ Ratio = 0.29 Yield’ Strength 
= 250 MPa, Mass Density =7,860  kg/m3  และ 2 เสา
คอนกรีตขนาด 15x15x 210  cm  ที่มีคุณสมบัติดังน้ี Young’s 
Modulus = 25 GPa , Poisson’ Ratio = 0.15 Yield’ Strength = 
28 MPa, Mass Density =2,320  kg/m3 [5] 

2.2 นําคุณสมบัติของคอนกรีตที่ไดจากการทดสอบจากขอ 2.1 ไปใช
ในการจําลองหารูปแบบการสั่นสะเทือน (Mode shape) ของ
โครงสรางคอนกรีตที่ความหนา 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 
0.80, 0.90, และ 1.00 เมตร ซ่ึงการจําลองแบบ ดังรูปที่ 6 โดย
กําหนดคุณสมบัติของวัสดุในการวิเคราะหเปนแบบ line และ 
Plate  

 

 
รูปที่ 6 แสดงการจําลองในโปรแกรมสําเร็จรูป FEA 

 
2.3 ทดสอบแบบกระแทก ( Impact Test ) [6] กับโครงสรางคอนกรีต

ที่ความหนา 0.30 เมตร และ 0.60 เมตร โดยใชเครื่องมือวัดการ
ส่ันสะเทือน ยี่หอ CSI รุน 2120 และใชหัววัดการสั่นสะเทือนแบบ
ความเรง มีหลัการและวิธีการ ดังรูปที่ 7 และมีการกําหนด
ตําแหนงในการ Impact Test ดังรูปที่ 8 หลังจากนั้นเปรียบเทียบ
คาที่ไดจากการทดสอบแบบกระแทกกับ คาที่ไดจากโปรแกรม
สําเร็จรูป (FEA)  

 

   
รูปที่ 7 แสดงหลักการและวิธีการทดสอบแบบกระแทก Impact Test 

 

 
รูปที่  8  แสดงตําแหนงการการทดสอบแบบกระแทก Impact Test 

 



                                                                     รวมบทความวชิาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 22 64

2.4 เลือกความหนาที่เหมาะสมเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงโครง
คอนกรีตโดยเลือกความหนาที่เกิดผลกระทบจากความความถี่
พื้นฐานของเครื่องเติมอากาศนอยที่สุด ( เครื่องเติมอากาศเปน
แบบ 2 บวบ มีรอบการทํางาน 990 rpm ความถี่พื้นฐานคือ 16.5, 
และ 33 Hz) 

 
4 ผลการวิจัยและการวิเคราะหผลการวิจัย 
 3.1.1 ผลการทดสอบโปรแกรมสําเร็จรูปกับ C-Beam โดย
เทียบกับการทดสอบแบกระแทก (Impact Test) พบวาคาที่ไดจาก
โปรแกรมสําเร็จรูป ( FEA) มีความแตกตางจากคาที่ไดจากการทดสอบ
แบบกระแทก ไมเกิน 7 % ดังตารางที่ 1 และผลที่ไดจากการโปรแกรม
สําเร็จรูปแสดง ดังรูปที่ 9 สวนผลที่ไดจากการทดสอบแบบกระแทก
แสดงดังรูปที่ 10  
 
 

 C-Beam  FEA % ความแตกตาง 
 Impact Test    
  ความถี่ ( Hz) ความถี่ ( Hz)   

mode 1 15 15.05 0.3 
mode 2 27.88 29.7 6.2 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคาความถี่ที่ไดจากโปรแกรม

สําเร็จรูป FEA เทียบกับคาความถี่ที่ไดจากการทดสอบ               
แบบกระแทกกับ C-Beam  

 

 
รูปที่ 9 แสดงผลที่ไดจากการจําลองการสั่นสะเทือนของ C-Beam    

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป FEA  
 

 
รูปที่ 10 แสดงผลที่ไดจากการทดสอบแบบกระแทก ( Impact Test)   

กับ C-Beam ดวยเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน 
 

3.1.2 ผลการทดสอบกับเสาคอนกรีต โดยใชคุณสมบัติ
คอนกรีตตามขอ 2.1 ผลที่ไดคือ คาที่ไดจากการโปรแกรมสําเร็จรูปที่ 
Mode 1 มีคา 15 Hz แตคาที่ไดจากการทดสอบแบบกระแทก (Impact 

Test) เสาคอนกรีตเสริมเหล็กมีคา 12.2 Hz ดังรูปที่ 11 ซ่ึงตางกัน
ประมาณ 23 % คณะวิจัยจึงไดทําการทดลองหาความนาแนนของ
คอนกรีตเสริมเหล็กประมาณ 6.5 % ตอหน่ึงหนวยปริมาตร ซ่ึงมี
คาประมาณ 2,550 kg/m3 แสดงดังรูป 12 และไดใชคา Young’s 
Modulus 23 GPa [7] ผลที่ไดโปรแกรม FEA ที่ Mode 1 คือ 13.1 Hz 
ดังรูปที่ 13 เม่ือเทียบกับการ Impact Test อุปกรณจริงมีคาความ
คลาดเคลื่อนประมาณ 7.3 %  

 

 
รูปที่ 11แสดงผลที่ไดจากการทดสอบแบบกระแทก ( Impact Test)    

กับเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดวยเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน 
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รูปที่ 12 แสดงความสัมพันธระหวางความหนาแนนของคอนกรีตเสริม

เหล็กกับอัตราสวนผสมโดยปริมาตรของเหล็กในคอนกรตี 
       

 
รูปที่ 13 แสดงผลที่ไดจากการจําลองการสั่นสะเทือนของเสาคอนกรีต

เสริมเหล็กดวยโปรแกรมสําเร็จรูป FEA 
 

คณะวิจัยจึงไดนําคาความหนาแนนของคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คาประมาณ 2,550 kg/m3) และคา Young’s Modulus 23 GPa [7]   
ใชเปนขอมูลในการคํานวณหารูปแบบการสั่นสะเทือนของโครงสราง
คอนกรีตของเครื่องเติมอากาศ 

3.2 ผลการจําลองรูปแบบการส่ันสะเทือนของโครงสราง
คอนกรีตจากโปรแกรมสําเร็จรูป (FEA) ที่ความหนา 0.30, 0.40, 0.50, 
0.60, 0.70, 0.80, 0.90, และ 1.00 เมตร พบรูปแบบการสั่นสะเทือน 
(Mode shape) ของโครงสรางคอนกรีตมีหลายคา เม่ือวิเคราะหตาม
โครงสรางและลักษณะการทํางานของอุปกรณพบวา รูปแบบของการ
ส่ันสะเทือน (Mode shape) ที่มีผลกระทบจากการทํางานของอุปกรณ
คือ Mode shape ที่เกิดการสั่นสะเทือน ดังรูปที่  14  
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รูปที่ 14 แสดงลักษณะการสั่นของโครงสรางที่ความหนา                

0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, และ 1.00 เมตร 
 
3.3 การ Impact Test กับโครงสรางคอนกรีตที่ความหนา 30 
เซนติเมตร เน่ืองจากโครงสรางคอนกรีตเปนแบบสมมาตร จึงไดมีการ
เปรียบเทียบคาที่ไดจากการ Impact Test  โครงสางคอนกรีต เทียบกับ
คาที่ไดจากโปรแกรมสําเร็จรูป FEA โดยเปรียบเทียบความถี่ที่เกิดข้ึน
บริเวณจุดที่ 1, 2, 3, 4, 13, 14, ดังรูปที่  15 ผลที่ได มีความแตกตาง
กันไมเกิน 10 % และการวิจัยน้ีไดเปรียบเทียบระหวางโปรแกรม
สําเร็จรูป FEA กับการ Impact Test โครงสรางที่ความหนา 60 
เซนติเมตร โดยเปรียบเทียบความถี่ที่เกิดข้ึนบริเวณจุดที่ 3, 5, 8, 9, 
12, 13, ดังรูปที่ 16 ผลที่ไดมีความแตกตางกันไมเกิน 10 %  
 

 

  

 
รูปที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบคาความถี่ที่ไดจากการทดสอบแบบ
กระแทก ( Impact Test ) กับคาที่ไดจากโปรแกรมสําเร็จรูป FEA   

ของโครงสรางคอนกรีตที่ความหนา 0.30 เมตร 
 

 

 

 
รูปที่  16 แสดงการเปรียบเทียบคาความถี่ที่ไดจากการทดสอบแบบ
กระแทก ( Impact Test ) กับคาที่ไดจากโปรแกรมสําเร็จรูป FEA   

ของโครงสรางคอนกรีตที่ความหนา 0.60 เมตร 
  
  จากการเปรียบเทียบผลระหวางคาคาที่ไดจากโปรแกรม
สําเร็จรูป  FEA กับคาความถี่ที่ไดจากการทดสอบแบบกระแทก Impact 
Test พบวาคาที่ไดมีความแตกตางกันไมเกิน 10 %  และเม่ือนํา
คุณสมบัติของคอนกรีตที่ความหนาแนน 2,550 kg/m3 และ คา 
Young’s modulus 23 GPa เปนขอมูลในการคํานวณดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป FEA และทําการปรับเปลี่ยนความหนาของโครงสรางคอนกรีต
ดังน้ีคือ  0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, และ 1.00 เมตร 
ตามลําดับ โดยคาความถี่ธรรมชาติ และ ความรุนแรงของการ
ส่ันสะเทือน ( Amplitude) ที่ไดจากการคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
FEA ของความหนาตางๆ ผลที่ได แสดงดังรูปที่ 17  เม่ือนําคาความถี่
ธรรมชาติและความรุนแรงของการสั่นสะเทือนสูงสุดของแตละความหนา
เปรียบเทียบกัน โดยเปรียบเทียบคาความรุนแรงการสั่นสะเทือนใน
ทิศทางตั้งฉากกับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พบวา เม่ือเพิ่มความหนาของ
พื้นคอนกรีตจะสงผลใหคาความรุนแรงของการสั่นสะเทือนลดลงและ
พบวาที่ความหนา 0.90 เมตร จะมีคาความรุนแรงของการสั่นสะเทือน
ต่ําที่สุด แสดงดังรูปที่ 18 
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รูปที่ 17 ที่แสดงคาการสั่นสะเทือนกับความรุนแรงของการสั่นที่ไดจาก
โปรแกรมสําเร็จรูป FEA ที่ความหนาโครงสราง 0.30, 0.40, 0.50, 

0.60, 0.70, 0.80, 0.90, และ 1.00 เมตร ของ Node 62  
 

 
รูปที่ 18 แสดงความรุนแรงของการสั่นสะเทือนเทียบกับความหนาของ

โครงสรางคอนกรีตที่ 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.90,            
และ 1.00 เมตร 

 
5. สรุปผล 
 จากการวิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (FEA) พบวา 
โครงสรางคอนกรีตที่สามารถรองรับการสั่นสะเทือนไดดีที่ สุด คือ
โครงสรางคอนกรีตที่มีความหนา 0.90 เมตร ซ่ึงเม่ือเทียบกับความหนา
ของโครงสรางปจจุบันที่ 0.30 เมตร สามารถลดผลกระทบจากการ
ส่ันสะเทือนไดประมาณ 67 % แตในทางปฏิบัติทําไมได เพราะไมมี
พื้นที่ ดังน้ัน คาความหนาที่เหมาะสมในการปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบ
จากการสั่นสะเทือน คือ ความหนา 0.40 เมตร ซ่ึงสามารถลดผลกระทบ
ไดประมาณ 28 %  
 

 
6. กิติกรรมประกาศ 

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยแมเมาะ ที่ใหการสนับสนุนการทําวิจัยในคร้ังน้ีจนสําเร็จลุลวงลงได
ดวยดี 
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ี เปนการศึกษาผลของอุณหภูมิและความดันที่มีผล
ตอสมบัติเชิงกลของใบตองขึ้นรูป โดยไดทําการขึ้นรูปใบตองใหมี
รูปทรงที่คลายกับถวยปลูกโพลีสไตรีน ที่ใชในการปลูกพืชในสารละลาย
ธาตุอาหาร(Hydroponics) ถวยใบตองที่ทําการขึ้นรูปประกอบดวย
ใบตองสองใบ นําสวนทองใบที่มีสีขาวของใบตองมาซอนทับกัน และให
เสนใยใบตองทั้งสองใบตั้งฉากกัน เพื่อใหถวยปลูกสามารถรับแรงไดทุก
ทิศทาง ทดสอบหาคาอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมในการประสาน
ของใบตองทั้งสองกอนทําการขึ้นรูปกับแมพิมพจริง จากการทดสอบ
พบวา อุณหภูมิที่เหมาะสมในการประสานใบตอง อยูในชวงอุณหภูมิ
ระหวาง 80-90 องศาเซลเซียส และ แรงกดทับอยูในชวง 1.5-2.0 
กิโลกรัม จากนั้นนําผลของอุณหภูมิและความดันดังกลาว ไปใชในการ
ข้ึนรูปใบตองโดยใชแมพิมพตอไป และเม่ือไดถวยปลูกที่ข้ึนรูปใบตอง
ดวยแมพิมพแลว ทําการทดสอบตามเงื่อนไขใชงาน คือ แชใน
สารละลายธาตุอาหาร 1/3 ของความสูงของถวย(ถวยสูง 4 เซนติเมตร) 
ตลอด 45 วัน ตามอายุเฉลี่ยของการเก็บเกี่ยวของพืชที่ปลูกดวยวิธีแบบ
สารละลายธาตุอาหารนี้ ใบตองที่ไดรับความรอนจะผลิตสารที่สามารถ
ใชเปนตัวประสานดวยตัวมันเองแตไมสามารถคงรูปไดนาน 45 วัน ตาม
เงื่อนไขการใชงาน หากใชกาวแปงเปยกเปนตัวประสาน ระหวางใบตอง
ทั้งสอง จะทําใหถวยข้ึนรูปสามารถคงอยูได 45 วัน แตถวยปลูกที่ข้ึนรูป 
ทั้ง 2 วิธี จะเกิดราข้ึนภายหลังใชงาน 4 วัน และ  6 วัน ตามลําดับ ซ่ึง
สามารถปองกันไดโดยการนําถวยข้ึนรูปไปจุมสารละลายปองกันเชื้อรา  
(คารเบนดาซิม) ซ่ึงทําใหถวยปลูกสามารถคงรูปและไมเกิดราตลอดอายุ
การใชงาน 45 วัน 
คําสําคัญ: ใบตอง(ใบกลวย) [ 1,5 ], การขึ้นรูป และการปลูกพืชโดยไม
ใชดิน [3] 
 
Abtract 

The effect of temperature and pressure on mechanical 
properties of banana leaf forming was studied. The mould was 
designed in order to form banana leaf cup as the same shape of 

polystylene cup for hydroponics. The banana leaf forming was 
composed of two pieces of banana leaves. Lower side of banana 
leaf (white color) was pressed together and turned the direction 
of banana leaf vein into 90° with each other in order to make the 
strength of a cup (height of 4 cm.) to any direction force. 
Optimum temperature and pressure were tested for banana leaf 
in forming of the banana leaf cup. It was found that the optimum 
temperature to form the banana leaf was in the range of 80-90°C 
and pressed force was in the range of 1.5-2.0 kg. After this , 
banana leaf was formed using the mould. The durability of leaf 
was tested by soaking the cup in to the nutrient solution at 1/3 of 
cup height (The cup height is 4 cm) for 45 days which is the 
plating period. It was also found that the heated banana leaf 
produced some substants which can attaché leaves together. But 
the durability was lower than 45 days. The result also showed 
that using organic glue or latex glue as binder between two 
banana leaves could extend the durability of leaf cup for 45 days. 
But these two methods of banana leaf cup forming were infected 
by fungi after use for 4 days and 6 days, respectively. It could be 
prevented by soaking it  into the fungicide, “Carbendasym”, which 
could protect banana leaf cup and fungi infection for 45 days. 
 
1. บทนํา 
         การปลูกพืชโดยไมใชดิน หรือที่นิยม เรียกกันวา การปลูกพืชแบบ
ไฮโดรโพนิกส (การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร) เปนการปลูกพืชที่
เลียนแบบการปลูกพืชแบบใชดินแตไมนําดินมาเปนวัสดุปลูก หลักการ
ปลูกพืชแบบน้ี คือ การใชสารละลายที่มีสารอาหารตางๆที่พืชตองการ
เพื่อเปนการชดเชยสารอาหารที่มีอยูในดินและหาวัสดุที่ใชยึด หรือ
ประคองตนพืช ซ่ึงเรียกวา ถวยปลูก ที่ทําจากพลาสติกโพลิสไตรีน การ
ปลูกพืชโดยไมใชดิน นิยมปลูกในประเทศที่มีพื้นที่การเกษตรนอย เชน 
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ญ่ีปุน โดยมีการปลูกพืชตามดาดฟาบานเรือน หรือตามระเบียงบาน ซ่ึง
สถานที่ดังกลาวจะมีพื้นที่จํากัดเพียงไมกี่ตารางเมตร การปลูกพืชแบบ
ไฮโดรโพนิกสน้ี จึงมีความสําคัญตอการปลูกพืชในพื้นที่เล็กๆ และพืชที่
ปลูกดวยวิธีน้ีเปนที่ตองการของตลาดมาก เน่ืองจากเปนพืชที่สะอาด
ปลอดภัย และปลอดยาฆาแมลง ทําใหเปนที่นิยมในการบริโภค แตเกิด
ปญหาของขยะพลาสติกประเภทโพลีสไตรีน(Polystyrene) ตามมา 
ปญหาดังกลาวที่เกิดข้ึนเกิดเนื่องมาจากการที่ปลูกพืชวิธีน้ี จะใชถวย
พลาสติก(Polystyrene) เปนภาชนะในการปลูกพืช แลวเม่ือครบกําหนด
อายุพรอมที่จะจําหนาย ก็จะทําการจําหนายทั้งพืชและถวยปลูกโดยที่
ไมไดมีการนําภาชนะที่ใชปลูก(Polystyrene) ออกกอน เม่ือมาถึงมือ
ผูบริโภค ผูบริโภคก็จะนําเอาเพียงแตพืชผักที่ตองการไปบริโภค สวนที่
เปนภาชนะที่ใชปลูกก็จะกลายเปนขยะไปในที่สุด ซ่ึงทําใหกลายเปน
ปญหาตอสภาพแวดลอม จึงเกิดแนวความคิดที่จะผลิตภาชนะที่จะใช
แทนถวยปลูกโพลีสไตรีน(Polystyrene) ที่ มีอยู เดิม โดยใชวัสดุที่
สามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ  แลวไม เปนอันตรายตอ
สภาพแวดลอม ซ่ึงในที่น้ีไดใชใบกลวย หรือ ใบตอง เน่ืองจากเปนวัสดุ
ที่หางาย และไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม งานวิจัยน้ีจึงเนนศึกษาหา
แนวทางการขึ้นรูปใบตอง เพื่อใชแทนถวยปลูกโพลีสไตรีนโดยเนน
ศึกษาผลของอุณหภูมิและความดันที่มีตอคุณสมบัติของใบตองข้ึนรูป
และศึกษาหาแนวทางในการทําใหถวยน้ีสามารถใชงานไดตามลักษณะ
ของการปลูกพืชโดยไมใชดิน(Hydroponics) 

 
2. ชุดทดลอง และขั้นตอนการทดลอง 
        ในการทดลองนี้จะทําการขึ้นรูปถวยใบตอง โดยใชใบตองสองใบ
ติดกัน ทําการพิจารณาอุณหภูมิ เวลา และแรงดัน(แรงกด) ที่เหมาะสม
ที่ทําใหใบตองติดกันดีที่สุด ซ่ึงในบทความนี้จะแบงข้ันตอนการทดลอง 
ไดดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาชวงของอุณหภูมิ และเวลาที่เหมาะสมใน
การทําใหใบตองสองใบติดกัน โดยพิจารณาอุณหภูมิตั้งแต 50-110°C 
โดยพิจารณาที่ชวงอุณหภูมิชวงละ 10 องศาเซลเซียส ใชฮีตเตอรในการ 
ใหความรอน และมีตัวควบคุมอุณหภูมิที่ใชในการควบคุมชวงอุณหภูมิ 
ใหคงที่ ในข้ันตอนที่ 1 น้ีจะใชชุดทดลองดังรูปที่ 1  

 
               ก                                                  ข 

รูปท่ี 1 ก แสดงภาพดานบนของชุดทดลอง 
         ข แสดงภาพดานขางของชุดทดลอง 

 

ขั้นตอนที่ 2 นําใบตองที่ติดกันในข้ันตอนที่ 1 ไปทดสอบหาสมบัติ
เชิงกล และคารอยละอัตราการดูดซับ ในการทดสอบหาสมบัติเชิงกล [2] 
จะใชเครื่อง INSTRON 5566 ในการหาคุณสมบัติเชิงกลน้ัน สมบัติ 
เชิงกลที่หา ไดแก แรงดึงสูงสุด[7], strength และ elongation  
 

             
รูปที่ 2 เครื่อง INSTRON 5566 

 
ขั้นตอนที่ 3 นําผลของอุณหภูมิ และเวลาในขั้นตอนที่ 1 มาใชในการ
ข้ึนรูป[4,6]ใบตองโดยใชแมพิมพ แมพิมพที่ใชน้ีทําการบรรจุนํ้าเขาไป
ไวดานใน แลวทําการติดฮีตเตอรไวดานขางชุดทดลองเพื่อใชในการให
ความรอน ใชชุดควบคุมอุณหภูมิในการควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ และ
พิจารณาน้ําหนักที่เหมาะสมที่สุดที่ใชในการกดทับ วาควรใชเทาไร จึง
จะเหมาะสมที่สุดในการขึ้นรูปถวยใบตองโดยใชแมพิมพน้ี เม่ือไดถวย
ปลูกที่ข้ึนรูปใบตองดวยแมพิมพแลว ทําการทดสอบตามเงื่อนไขใช
งานนั้น คือ แชในสารละลายธาตุอาหาร 1/3 ของความสูงของถวย
(ถวยสูง 4 เซนติเมตร) ตลอด 45 วัน ตามอายุเฉลี่ยของการเก็บเกี่ยว
ของพืชที่ปลูกดวยวิธีแบบสารละลายธาตุอาหารนี้ และทําการ
ตรวจสอบดูวาบาที่ทําข้ึนน้ันสามารถรับนํ้าหนักทดสอบ(25 กรัม) ที่มี
นํ้าหนักเทากับนํ้าหนักพืชที่ใชปลูกจริง ชุดทดลองที่ใชในการข้ึนรูป
ใบตองน้ี แสดงดังรูปที่ 3  
 

 
รูปท่ี 3 ชุดทดลอง(แมพิมพ) ที่ใชในการขึ้นรูป 

 
3. ผลการทดลอง และการวิเคราะหผลการทดลอง 
 3.1 ชวงอุณหภูม ิและเวลาที่เหมาะสมในการทําใหใบตองติดกัน 
        จากการทดลองหาชวงอุณหภมิู ที่เหมาะสมในการทําใหใบตอง
ติดกัน โดยใชชุดทดลองดังรูปที่ 1 เปนเวลา 10 นาที ไดผลดังตารางที่ 
1 ตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 แสดงชวงอุณหภูมิที่ทําการทดสอบการติดกันขอใบตอง 
และลักษณะของใบตองหลังการใหความรอน 

         จากตารางที่ 1 ชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทําใหใบตอง
ติดกันดีที่สุด คือ ชวงอุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส ลักษณะของ
ใบตองน้ัน ติดกันดีทั้งใบ และเม่ือออกแรงดึง ใบตองจะลอกออกจากกัน
ไดยาก ดังรูปที่ 4 จากนั้นเม่ือไดอุณหภูมิที่ทําใหใบตองติดกันแลว ทํา
การพิจารณาเวลาวาที่ระยะเวลาเทาใด จึงจะเหมาะสมที่สุด ดังตารางที่ 
2 ตอไปน้ี  

  
รูปท่ี 4 แสดงลักษณะของใบตองที่ชวงอุณหภูมิ 80- 90°C 

 
 

ระยะเวลา(นาที) 
ที่อุณหภูมิ 80-90 °C 

ลักษณะของใบตอง 

5 นาที ใบตองติดกันดี แตสดเกินไปงายตอการเสียรูป 
10 นาที ใบตองตืดกันดี แตบริเวณขอบไมติดกัน 
15 นาที  ใบตองติดกันสนิททั้งแผน 
20 นาที ใบตองติดกันดี บริเวณขอบแหงกรอบเกินไป 
25 นาที ใบตองติดกันดี บริเวณขอบแหงกรอบมาก 

ตารางท่ี 2 แสดงระยะเวลา ที่ชวงอณุหภูมิ 80-90 °C ที่เหมาะสมใน
การทําใหใบตองติดกัน 

        จากตารางที่ 2 ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด ที่ชวงอุณหภูมิ 80-
90° C ในการทําใหใบตองติดกันดีที่สุด คือ ที่ระยะเวลา 15 นาที 
ลักษณะของใบตองนั้น ติดกันสนิททั้งแผน ดังรูปที่ 5 ดังน้ันชวง
อุณหภูมิ และเวลาที่เหมาะสมในการทําใหใบตองสองใบติดกัน คือ ชวง 
อุณหภูมิ 80-90°C ที่เวลา 15 นาที 
 

 
รูปท่ี 5 แสดงใบตองที่ชวงอุณหภูมิ 80-90°C เปนเวลา 15 นาที 

 

3.2 สมบัติเชิงกล และรอยละอตราดูดซับของใบตอง 
        ในการทดสอบสมบัติเชิงกลของใบตองที่ติดกันในเงื่อนไข
ดังกลาวโดยใชเครือ่ง INSTRON 5566 ไดผลดังตารางที่ 2   
 

ชุดที่ แรงดึงสูงสุด 
(N) 

strength 
(Mpa) 

elongation 
(mm.) 

ไมไดทําการ
รีดใบเดียว 

13.454 1.362 3.711 

ทําการรีด
เพียงใบเดียว 

14.319 1.653 2.934 

ไมไดทําการ
รีดเพียงแต
ซอนทับกัน 2 

ชั้น 

19.979 3.111 3.074 

ทําการรีด
ติดกัน 2 ใบ 

27.624 5.594 3.314 

       ตารางที่ 2 แสดงสมบัติเชิงกลของใบตองที่สภาวะตางๆ 
 
        จากตารางที่ 2 ใบตองที่ทําการรีดติดกัน 2 ใบ จะมีคุณสมบัติ
เชิงกลดีที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับสภาวะตางๆดังตารางที่ 2 ดังน้ี ใบตอง
รีดติดกัน 2 ใบ มีแรงดึงสูงสุด 27.624 N, strength 5.594 Mpa และ   
elongation 3.314 mm. และจากการทดสอบหาคารอยละอัตราการดูด 
  ซับ ไดคารอยละอัตราการดูดซับ คือ 28.65% 
 
3.3 ผลของการนาํถวยใบตองขึ้นรูปแชในสารละลายธาตุอาหาร 
ตลอด 45 วัน ตามอายุเฉลี่ยของการเก็บเกี่ยวของพืชท่ีปลูกดวย
วิธีแบบสารละลายธาตุอาหารนี้ 

        ข้ึนรูปถวยใบตองดวยแมพิมพตามรูปที่ 3 ดวยเงื่อนไข ชวง
อุณหภูมิ 80-90°C เปนเวลา 15 นาที โดยใชแรงกดทับ 1.5-2.0 
กิโลกรัม ไดถวยใบตองตามรูปที่ 6 และนําถวยใบตองดังกลาว แชลงใน
สารละลายธาตุอาหารตามรูปที่ 7 ตามลําดับ ดังน้ี 
 

ชวงอุณหภูมิ°C ลักษณะของใบตอง 
50-60 ใบตองไมติดกัน ลอกออกไดงายเม่ืออกแรงเพียง

เล็กนอย 
60-70 ใบตองไมติดกัน ลอกออกไดงายเม่ืออกแรงเพียง

เล็กนอย 
70-80 ใบตองติดกันไมทั้งใบ ลอกออกไดงายเม่ือออก 

แรงดึง 
80-90 ใบตองติดสนิททั้งใบ ลอกออกไดยาก 
90-100 ใบตองติดกันแตแหงกรอบ 
100-110 ใบตองไมติดกัน แหงกรอบ 
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รูปที่ 6 แสดงถวยใบตองข้ึนรูปดวยแมพิมพ ที่ชวงอุณหภูมิ 80-90°C 

เปนเวลา 15 นาที โดยใชแรงกดทับ 1.5-2.0 กิโลกรัม 
 

 
รูปที่ 7 แสดงถวยใบตองข้ึนรูปดวยแมพิมพ ที่ชวงอุณหภูมิ 80-90°C 
เปนเวลา 15 นาที โดยใชแรงกดทับ 1.5-2.0 กิโลกรัม และแชนํ้ายา 

สารละลาย 
 

จากที่ทําการทดลองถวยใบตองที่ทําการขึ้นรูป ถวยใบตองที่มีบา และ
แขวนไว โดยมีนํ้าหนักทดสอบ (25 กรัม) ดังรูปที่ 6 สามารถคงรูปราง
เปนถวย โดยไมเกิดรา ตลอดอายุการใชงาน 45 วนั และจากการ
ทดลองข้ึนรูปใบตอง และแชนํ้ายาสารละลาย 1/3 ของความสูงของ 
ถวย(ถวยสูง 4 เซนติเมตร) ตลอด 45 วัน ตามอายุเฉลี่ยของการเก็บ
เกี่ยวของพืชที่ปลกูดวยวิธีแบบสารละลายธาตุอาหารนี ้ ผลีทไดตาม
เงื่อนไข คือ ข้ึนรูปใบตองสด โดยใชตัวประสานกาวแปงเปยก ที่ชวง
อุณภูมิ 80-90° C เปนเวลา 15 นาที โดยใชแรงกดทับ 1.5-2.0 
กิโลกรัม เคลือบยากันราชนิดคารเบนดาซิม ( carbendazim ) และแช 
สารละลายธาตุอาหาร ดังรูปที่ 8 

 

 
รูปที่ 8 แสดงถวยใบตองสด โดยใชตัวประสานกาวแปงเปยก ที่ชวง 

อุณภูมิ 80-90°C เปนเวลา 15 นาที โดยใชแรงกดทับ 1.5-2.0 กิโลกรัม 
เคลือบยากันราชนิดคารเบนดาซิม ( carbendazim ) และแชสารละลาย
ธาตุอาหาร 
 
4. ผลและสรุปผล 

        ในการทดลองนี้ไดศึกษาผลของอุณหภูมิและความดันที่มีผลตอ 
สมบัติเชิงกลของใบตองข้ึนรูป สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

• ในการทําใหใบตองสองใบติดกัน ตองใชอุณหภูมิระหวาง  
       80-90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที  
• ใบตองที่ติดกันนําไปหาคาสมบัติเชิงกล ไดแก แรงดึงสูงสุด 

27.62 N, Ultimate strength 134.35 Pa และ Elongation  
      3.31 mm รอยละอัตราการดูดซับใบตองหลังการทําใหติดกัน  

             อยูที่ 28.65 % ข้ึนรูปใบตองที่อุณหภูมิ 80-90 องศา  
             เซลเซียส เปนเวลา 15 นาที นํ้าหนักที่ใชกดอยูที่ 2.0-2.5  
             กิโลกรัมรวมนํ้าหนักนํ้าที่อยูในชุดทดลองแลว เพราะวาถาใช         
             นํ้าหนักมากกวานี้ จะทําใหชุดทดลองที่เปนถวยทั้งตัวเบา  
             และตัวสวมเกิดการเบียดกันมากเกินไป ทําใหใบตองน้ันเละ  
             และไมสามารถขึ้นรูปเปนถวยได 

• ในการขึ้นรูปใบตองที่อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 15 นาที ที่แรงกด 1.5-2.0 kg และใชตัวประสานในการ
ข้ึนรูปใบตอง คือ กาวแปงเปยก เม่ือข้ึนรูปเสร็จแลวใหทํา
การเคลือบยากันราชนิด คารเบนดาซิม (carbendazim) แลว
นําถวยใบตองดังกลาวไปแชสารละลาย ผลปรากฏวา ถวย
ใบตองสามารถคงรูป และไมเกิดราตลอดอายุการใชงาน 45 
วัน และบาที่ทําข้ึนเพื่อรับนํ้าหนักดินนํ้ามันที่มีนํ้าหนัก
เทากับพืชที่ใชปลูกจริง(25 กรัม) สามารถรับนํ้าหนักอยูได 

       ตลอดอายุการใชงาน 45 วัน เชนเดียวกัน 
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บทคัดยอ 
 การขึ้นรูปโลหะแผนในการผลิตชิ้นสวนถวยทรงกระบอกของกระ- 
บวนการขึ้นรูปลึกมักจะเกิดปญหาการฉีกขาด และรอยติ่ง ทั้งน้ีกระบวน 
การขึ้นรูปโลหะแผนน้ันมีการกําหนดคาตัวแปรการผลิตที่สําคัญเชนแรง 
กดของแบลงกโฮลเดอร และขนาดรูปรางของแบลงก เปนตนในงานวิจัย
น้ีจะศึกษาสมบัติแอนไอโซโทรปกของโลหะแผนโดยประยุกต ระเบียบ
วิธีไฟไนตเอลิเมนตแบบไมเชิงเสนสําหรับจําลองกระบวนการขึ้นรูปและ
ใชสมการเกรฑการครากของ Hill’R(1948) นํามาศึกษาการเกิดรอยติ่ง
ของถวยทรงกระบอกโดยเปรียบเทียบกับผลการทดลองจริงของ Naval 
[7] ในผลการทดลองจริงใชวัสดุชิ้นงานโลหะแผนชนิด EDD ขนาดเสน
ผานศูนยกลางแผนชิ้นงานเทากับ 88.82mm ผลลัพธคาความสูงของ
รอยติ่งในแบบจําลองFEM กับการทดลองจริงมีคาใกลเคียงกัน และ
ทําการศึกษาถึงอิทธิพลของแรงกดแบลงกโฮลเดอร ที่มีผลตอความสูง
ของรอยติ่ง ในแตละชนิดของแผนโลหะ วัสดุที่ใชในการศึกษานี้คือ
เหล็กกลาไรสนิม AISI 304, เหล็กกลา SPCC และเหล็กกลา JIS G 
3141 มีความหนาเริ่มตน 1 mm จากการศึกษาพบวาความสูงของรอย
ติ่งของแตละวัสดุเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงแรงกดแบลงกโฮลเดอรมี
คาใกลเคียงกันและ เหล็กกลา SPCC มีความสูงของรอยต่ิงมากที่สุด 
 
Abstract 
 The sheet metal forming for cylinder cups deep drawing 
parts has often encountered tearing and earing problems. In the 
sheet metal forming, many important parameters, such as blank 
holder force and blank configurations need to be defined. This 
research studied on anisotropic property for sheet metal by 
applying nonlinear Finite Element Method for modeling deep 
drawing process and using Hill’R (1948) Yield Criterion. This work 
was compared the experiment result of Naval [7]. This 
experiment used material EDD sheet steel diameter of blank 
sheet is 88.52 mm. Result from finite element modeling and 

experiment were closely related. Furthermore, this experiment 
studied the affecting to height of earing. The metal sheet used in 
this study is AISI 304 stainless steel, SPCC steel and JIS G 3141 
steel with the initial thickness of 1 mm. From the study, heights of 
earing from each sheet metal depended were closely related and 
SPCC steel had the most height earing.  
 
คําสําคัญ : Planar Anisotropy, Earing, Deep Drawing 
 
1. การขึ้นรูปลึก (Deep Drawing) 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี1  แสดงลักษณะของกระบวนการขึ้นรูปลึก 
 

 ชาญ [1] การดึงข้ึนรูปลึก (Deep drawing) เปนกรรมวิธีการขึ้นรูป
โลหะแผนที่สําคัญมากอยางหน่ึงการดึงข้ึนรูปลึกเปนการขึ้นรูปดวยการ
ดึงและการกดแผนโลหะข้ึนรูปดวยความเคนกดในแนวเสนรอบวง และ
ความเคนดึงในแนวรัศมีแมพิมพประกอบดวยพั้นชดาย และแบลงกโฮล
เดอรเม่ือพันชเคลื่อนที่จะ ดึงแผนแบลงกใหผานเขาไปในชองดายการ
ข้ึนรูปเร่ิมตนดวยการยืดกอน เม่ือเร่ิมเกิดกนชิ้นงานข้ึนแลวจึงมีการดึง
ข้ึนรูปลึกตอไปจนสําเร็จแรงดึงข้ึนรูปสงผานจากกนชิ้นงานไปยังผนังชิ้น 
งานในบริเวณที่มีการข้ึนรูป ความเคนดึงในแนวแกน zσ กระทําที่ผนัง
ชิ้นงานซึ่งอยูระหวางรัศมีขอบดายกับกนชิ้นงาน 
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2. พลาสติกแอนไอโซทรอปก 
 ชาญ [1] กรรมวิธีการขึ้นรูปสวนมากใชสมมติฐานวาโลหะมีพฤติ 
กรรมไอโซโทรปก (Isotropy) และมีสมบัติเทากันในทุกๆ ทิศทางซึ่งเปน
สมมติฐานที่ไมถูกตองสมบัติของวัสดุมัก ข้ึนอยูกับทิศทางนั่นคือวัสดุมี
พฤติกรรมแอนไอโซโทรปก (Anisotropy) ลักษณะเฉพาะของวัสดุเชิง
เทคโนโลยีเชนสมบัติดานความยืดหยุนและพลาสติกสมบัติเชิงกลความ 
ตานแรงดึง และสมบัติทางดานฟสิกสเชนการนําไฟฟา และความรอน 
ความเปนแมเหล็ก และการขยายตัวเน่ืองจากความรอนของโลหะตางก็
ข้ึนกับทิศทางทั้งส้ิน 
 Hosford [4] พารามิเตอรที่มีประโยชนคืออัตราสวน R ของความ 
เครียดพลาสติกม่ือ w  และ t  คือทิศทางความกวางและความหนาของ
ชิ้นทดสอบการดึงตามลําดับดังน้ัน )0/ln( www =ε , )0/ln( ttt =ε

สําหรับวัสดุไอโซทรอปก 1=R  
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รูปท่ี 2   ชิ้นทดสอบการดึงที่เปนแผนแถบตัดมาจากแผน คา R   
   
 สําหรับเหล็กกลาคา R และโมดูลัสยืดหยุน R มักแปรผันคลายกัน
ตามเนื้อรูปผลึกแมวาสหสัมพันธพื้นฐานไมแมนตรงแตก็มีพื้นฐาน สํา- 
หรับใชกับเคร่ืองมือวัดเชิงอุตสาหกรรมขนาดเล็กซ่ึงวัดคา E  ของแผน
แถบบางดวย Sonic Velocity และปรับใหอานคา R ไดโดยปกติคา R
มักแปรผันตามทิศทางทดสอบθ และมักใชแสดงคุณลักษณะ 
ของวัสดุโดยคา R  เฉลี่ยคือ R  ซ่ึง 
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2.1 ทฤษฎีสภาพแอนไอโซทรอปของHill1948 
 [3] ทฤษฎีของ Hill จะพิจารณาสภาวะของ Orthotropic Aniso- 
tropy อยางงายคือจะพิจารณาคาทุกๆ จุดในเนื้อวัสดุจะมีระนาบที่ตั้ง
ฉากซ่ึงกันและกัน 3 ระนาบซึ่งมีความสมมาตรแนวเสนที่เกิดจากการ
ตัดของPlane ทั้งสามจะเปยแกนหลัก(Principle axes)ของแอนไอโซ
โทรปกHillไดเสนอสมการของเกณฑการคราก(Yield Criterion) ดังน้ี 
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เม่ือ MLHGF ,,,, และ N คือคาคงตัวซ่ึงแสดงคุณลักษณะแอนไอโซ
ทรอปสังเกตวาถา HGF == และ FNML 3=== สมการนี้ลด
รูปลงเปนเกณฑของฟอนมิเซสทฤษฎีจะสมมติวาไมมี Bauschinger 

effect และ Hydrostatic stress จะไมมีอิทธิพลตอการครากคาคงตัว 
GF , และ H สามารถประเมินไดจากการทดสอบการดึงเราจะตั้งสม- 

มติฐานเชนเดียวกับ Isotropic Material คือให )(
ij

f σ เปน Plastic 

potential ซ่ึงทําใหเราสามารถหาการเพิ่มข้ึนของ Strain ไดจาก Partial 
Differential ของ )(
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อัตราสวนระหวางคาความเครียดของความกวางตอความหนา เรียกวา 

“R-value”หาไดจาก
p
zd

p
yd

xR
ε

ε
= ถาพิจารณา คาความเครียดนอยๆ คา

ความเครียดเพิ่มข้ึนในดานกวางของแทงวัสดุหาไดจากสมการ ดังน้ันคา 
R-value จะได 
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=         (5) 

สมการที่ใชแสดงความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียดประ 
สิทธิผลที่เรียกวากฎยกกําลัง (Power Law) nKεσ =  เม่ือ K  คือ 
 สัมประสิทธความตานแรง และ n  คือ เลขชี้กําลังการทําใหแข็งดวย
ความเครียด  
 
3. รอยติ่ง 
 รอยติ่ง (Earing) จะเกิดจากการขึ้นรูปลึกของโลหะแผนซ่ึงจะมี
ลักษณะเปนรอยยักโคงเวาบริเวณขอบของชิ้นงาน แตการใชงานจริง
แลวเราไมไดตองการสวนที่เปนรอยติ่งน้ีจึงตองมีการตัดออกซึ่งจะทําให
เสียเน้ือวัสดุซ่ึงเม่ือทําในปริมาณมากจะมีผลตอตนทุนจึงมีการวิจัยและ
หา ทางแกไขเพ่ือหาวิธีที่จะลดขนาดของรอยติ่งใหมีนอยที่สุด  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
รูปท่ี 3 แสดงลักษณะรอยติ่งของถวยทรงกระบอก 

 
 ชาญ[1] ตัวอยางที่เห็นไดชัดของพฤติกรรมแอนไอโซโทรปกก็
คือการเกิดรอยติ่งที่ชิ้นงานดึงข้ึนรูปลึกรวมทั้งชิ้นงาน ที่มีความหนาที่
ขอบไมสมํ่าเสมอเมื่อข้ึนรูปมากขึ้นผลของแอนไอโซโทรปกทําใหรอยด่ิง
สูงข้ึนความสามารถ ในการขึ้นรูปของวัสดุแตกตางกันบริเวณที่ข้ึนรูป
มากจะ เกิดรอยติ่งการเกิดรอยติ่งแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของ
สมบัติเชิงกลในทิศทางตางๆที่ทํามุมกับทิศทางการรีดโลหะแผน น่ันคือ
ทิศทางของเกรนที่ไดจากการรีดโลหะแผนมีแอนไอโซโทรปก 2 ทิศทาง
คือแอนไอโซโทรปกในแนงตั้งฉาก (แนวความหนา) และในแนวระนาบ  
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 Hosford [4] ขอบดานบนของถวยที่ไดจากการดรอวไมเรียบอยาง
สมบูรณแตคอนขางมีตําแหนงที่สูงหรือเรียกวารอยติ่ง พรอมทั้งมีแอง 
(Valleys) อยูระหวางรอยติ่งลักษณะทั่วไปคือมีรอยต่ิง 4รอยแตบางครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 แสดงลักษณะของรอยติ่งที่ทศิทางตางๆ 
 

ก็อาจพบวามี 2, 6 หรือ 8 รอย รอยต่ิงเกิดจากผลของแอนไอโซทรอปก
ในระนาบและมีความสัมพันธ กับการแปรผันเชิงมุมของคา Planar 
Anisotropy คือ การวัดผลตางของคา R – value ในแตละทิศทางในการ
รีดโลหะแผน และสามารถบอกการเกิดรอยติ่งที่ชิ้นงานได โดยหาได
จากสมการ 
                      

2
904520 RRR

R
+−

=∆                            (6) 

เม่ือ  0=∆R จะไมเกิดรอยติ่ง  
 0>∆R  เกิดรอยติ่งที่0o  และ90o  
 0<∆R เกิดรอยติ่งที่ประมาณ 45± o  
 
4. วิธีการ 
 การดําเนินการวิจัยการวิเคราะหศึกษาสมบัติAnisotropyของโลหะ 
แผนในกระบวนการข้ึนรูปลึก (Deep Drawing) โดยวิธีไฟไนตเอลิเมนต
ในการสรางแบบจําลองและนําผลลัพธไปเปรียบเทียบกับผลการทดลอง
จริงของNava [5] ซ่ึงไดทําการศึกษาขนาดของแผนชิ้นงานเพื่อใหเกิด
รอยต่ิงนอยที่สุดในการทดลองไดใชวัสดุชิ้นงานคือ EDD steel sheet 
คาสมบัติของวัสดุดังในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 1  แสดงคาสมบัติของวัสดุ EDD Steel Sheet [7] 
Material n K  0

R  
45

R  
90

R
 

R∆  R  

EDD 0.237 431 1.67 1.16 1.76 0.55 1.43 
  
ตารางท่ี 2  แสดงคาสมบัติการตานแรงดึงของ EDD Steel Sheet 

Material Yield stress 
(N/mm2) 

Ultimate 
tensile stress 

(N/mm2)  

Percentage 
elongation 

(using 50 mm 
gauge length) 

EDD 155 250 45 
 
 ในการสรางแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตตองนําผลลัพธของแบบ 

จําลองไปเปรียบเทียบกับผลลัพธของการทดลองจริงเม่ือคาที่ได
ใกลเคียงกันจึงนําแบบจําลองนี้ ไปวิเคราะหการเกิดรอยติ่งของวัสดุ
ชนิดอื่นๆในงานวิจัยน้ีใชวัสดุ3 ชนิด คือ เหล็กกลาไรสนิม AISI 304, 
เหล็กกลา JIS G3141 และเหล็กกลา SPCC ซ่ึงมีความหนา 1 mmและ
วัดความสูงเปรียบเทียบกันของรอยติ่งที่เกิดข้ึนของถวย ทรงกระบอก 
ของแตละวัสดุ 
4.1 แบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตของการขึ้นรูปลึก 
 ในแบบจําลองการข้ึนรูปกําหนดใหพันชและดายเปนวัตถุแข็งเกร็ง 
แผนชิ้นงานมีสมบัติแบบ Elastic-Plastic และมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
เทากับ 88.52 mm ข้ันตอนตอมาแบงเอลิเมนตบนแผนชิ้นงานโดย
เลือกใชรูปทรงเอลิเมนตโครงสรางแบบเปลือก (Shell Element) แบบ
ส่ีเหลี่ยมถูกสรางในโปรแกรมไฟไนตเอลิเมนตการกําหนดขนาดของเอลิ
เมนตเล็กมีผลทําใหจํานวนเอลิเมนตที่แบบจําลองชิ้นงานมีจํานวนมาก
จะใชเวลาในการคํานวณชามากดังน้ันการกําหนดใหจํานวนเอลิเมนตที่
มีความเหมาะสมในงานวิจัยน้ีกําหนดใหใชเอลิเมนตขนาด 10mm และ
ใชคําสั่งกําหนดเอลิเมนตแบบอัตโนมัติ (Auto Mesh) นําผลลัพธที่ไดไป
เปรียบเทียบกับการทดลองจริงใหผลลัพธมีความใกลเคียงและเลือก
จํานวนของเอลิเมนตใหเหมาะสมที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 แสดงการกําหนดเอลิเมนตที่แบบจําลองแผนชิ้นงาน 
 

4.2 ขั้นตอนการสราง สรางเครื่องมือ และกําหนดใหวัสดุ 
 การสรางพันช ดาย และ แบลงกโฮลเดอร สรางจากโปรแกรม
ออกแบบ โดย Import เขามาในโปรแกรม ไฟไนตเอลิเมนต และกําหนด
เอลิเมนตใหกับ พันช และดาย และกําหนดใหวัสดุ พันช และดายเปน
วัสดุแข็งเกร็ง (Rigid) และแบลงกโฮลเดอร ซ่ึงสรางมาจากผิวของดาย
ในโปรแกรมไฟไนตเอลิเมนตกําหนดใหเปนวัสดุแข็งเกร็งเชนเดียวกัน
โดยใหพันชอยูบนสุดเคลื่อนที่ตามแนวแกน z  กดแผนชิ้นงานเขาสู
ดายแบลงกโฮลเดอรอยูตําแหนงเหนือผิวดายเพื่อกดแผนชิ้นงานเพ่ือ
ควบคุมการไหลของเนื้อโลหะไหลเขาไปในดายมากเกินไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 แสดงลักษณะแบบจําลองพันช ดาย และ แบลงกโฮลเดอร 



รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 22    75

 การกําหนดสมบัติของวัสดุ เปนแบบสมบัติแอนไอโซโทรปก ซ่ึง
โดยทั่วไปโลหะจะผานกระบวนการรีด (Roling) โดยใชทฤษฎีพลาสติก
ซิตี้ของ Hill [5] ในการวิเคราะหปญหา โดยกําหนดอัตราสวนคา
ความเครียดความกวาง ตอความหนา ในทิศทางตามแนวรีด ทํามุมกับ
แนวรีด 45˚ และ 90˚ ของวัสดุแตละชนิด ดังในตารางที่ 3 และไดแสดง
ข้ันตอนการกําหนดสมบัติของวัสดุ 
 
ตารางท่ี 3  แสดงคาสมบัติของวัสดุ  
Material n K  0R  45R  90R  R∆  R  
JISG3141 
AISI304 
SPCC 

0.221 
0.47 
0.180 

426.01 
1527 
607 

1.513 
0.92 
1.232 

1.398 
1.30 
0.878 

1.709 
0.78 
1.302 

0.215 
-0.45 
0.389 

1.497 
1.075 
1.072 

 
4.3 การกําหนดเงื่อนไขขอบเขต 
 การกําหนดเงื่อนไขขอบ แบงการกําหนดเงื่อนไขขอบใหกับ
แบบจําลอง โดยสามารถแบงออกเปนเงื่อนไขตางๆ ดังน้ี 
 1.   การกําหนดการเคลื่อนที่ของพันช ซ่ึงเปนวัตถุแข็งเกร็งเปน 
200 smm / โดยกําหนดทิศทางการเคลื่อนที่ใหอยูในแนวดิ่ง 
 2.   กําหนดเงื่อนไขขอบใหดายอยูน่ิงไมมีการเคลื่อนที่ 
 3.  กําหนดทิศทาง และแรงกดแบลงกโฮลเดอรเปน 20 kN ให
เคลื่อนที่อยูในแนวดิ่งตามแนวแกน z  
 
5.4 การกําหนดคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของคูสัมผัส 
ตารางท่ี 4  แสดงคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของคูสัมผัสระหวาง
แผนชิ้นงาน กับ Tooling 

Tooling แผนชิ้นงาน สัมประสิทธิ์ความ
เสียดทาน(µ ) 

Steel JIS G3141 0.15 
Steel AISI304 0.2 
Steel SPCC 0.11 

 
 กอนการประมวลผลตองกําหนดคาแรงกดของแบลงกโฮลเดอร 
ความเร็วของพันช และข้ันตอนตอมาก็ทําการกําหนด  Number of 
states ในงานวิจัยน้ีกําหนด 10 States ข้ันตอนตอมา RUN โปรแกรม 
และเม่ือแบบจําลองชิ้นงานมีการเสียรูปมากๆ เอลิเมนตบนแผนชิ้นงาน
จะทําการ Adaptive Meshing ใหแอลิเมนตมีขนาดเล็กลง เน่ืองมาจาก
บริเวณที่เกิดแรงกดมาก ในโปรแกรมนี้จะแบงใหเอลิเมนตเล็กลง 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 แสดงลักษณะการ Adaptive Meshing ของเอลิเมนต 
  
 ในข้ันตอนการแสดงผลลัพธ ของการวิเคราะหโดยระเบียบวิธีไฟ
ไนตเอลิเมนต พิจารณาความสูงของรอยติ่ง ของการขึ้นรูปถวย

ทรงกระบอก โดยนําผลลัพธที่ไดเปรียบเทียบกับการทดลองจริง และนํา
แบบจําลองที่นาเชื่อถือไดไปวิเคราะหการเกิดรอยติ่ง ของวัสดุ 3 ชนิด 
แบบจําลองไฟไนตเอลิเมนต ของกระบวนการขึ้นรูปลึก แสดงในรูปที่ 8 
จะเห็นไดวาผลลัพธที่ไดเกิดรอยติ่ง 4 รอย เน่ืองจากสมบัติของวัสดุ
แบบแอนไอโซโทรปก   
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8  แสดงลักษณะการเกิดรอยติ่ง ในการจําลองการขึ้นรูปลึก 
 
5. ผลการวิจัย 
 จากการเปรียบเทียบผลลัพธคา ความสูงรอยติ่งของถวยทรงกระ 
บอกในแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตกับการทดลองจริงของวัสดุเปนเห- 
ล็กกลาชนิดEDD Sheet Steelโดยใชแรงกดแบลงกโฮลเดอรเทากับ 20 
kN พบวาคาความสูงของถวยทรงกระบอกของแบบจําลองไฟไนตเอลิ
เมนตกับการทดลองจริงมีคาใกลเคียงกันที่ความสูงของถวยทรงกระบอ- 
กที่มุม 0, 90, 180, 270 และ360 องศา คิดเปนเปอรเซ็นตเฉลี่ยเทากับ 
6.05% และพบวาที่มุม 45, 135, 225 และ315 องศา คาความสูงของ
ถวยทรงกระบอกมีแตกตางกันเฉลี่ยเทากับ 14.96% จะเห็นไดวาใน
แบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตที่ที่มุม 45, 135, 225 และ 315 องศา คา
ความสูงของถวยทรงกระบอก เม่ือเปรียบเทียบกับการทดลองจริงมีคา
แตกตางมากกวาที่มุม 0, 90, 180, 270 และ360 องศา   และวัดคา
ความสูงของรอยต่ิงของแบบจําลองFEM เฉลี่ยเทากับ4.97 mm และคา
ความสูงเฉลี่ยของการทดลองจริงเทากับ3.85 mm พบวาความสูงของ
รอยต่ิงมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกันดังแสดงในรูปที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9  แสดงการเปรียบเทียบผลลัพธคาความสูงของถวย 
ทรงกระบอกของ FEM กับการทดลองจริง 

 
 เน่ืองจากที่ความสูงของรอยต่ิงที่มุมถวยทรงกระบอกซึ่งมีคาความ
สูงใกลเคียงกับการทดลองจริงจึงสามารถนําแบบจําลองไปวิเคราะหการ
เกิดรอยติ่งของวัสดุชนิดอื่นตอไป  
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 ในการศึกษาสมบัติแนไอโซโทรปกของวัสดุ ทั้ง 3 ชนิดโดยการหา
คาความสูงของรอยต่ิงของถวยทรงกระบอก ในการวิจัยน้ีไดปรับคาแรง
กดของแบลงกโฮลเดอร เทากับ 7 kN, 8 kN, 9 kN และ 10 kN เพื่อหา
ความสูงของรอยต่ิงที่เปลี่ยนแปลงในแตละวัสดุ การปรับคาแรงกดของ
แบลงกโฮลเดอรคาตางๆ ในแตละวัสดุคาความสูงของรอยต่ิงในแตละ
วัสดุแสดงในรูปที่ 9 ถึง รูปที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 10  แสดงการเปรียบเทียบความสูงของรอยต่ิงของวัสดุ 3 ชนิด 
 ที่แรงกดแบลงกโฮลเดอรเทากับ 10 kN 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 11  แสดงการเปรียบเทียบความสูงของรอยต่ิงของวัสดุเหลก็ 
 กลา SPCC เม่ือมีการปรับเปลี่ยนคาแรงกดของแบลงก 
 โฮลเดอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 12 แสดงการเปรียบเทียบความสูงของรอยต่ิงของวัสดุเหลก็  
 กลาไรสนิม AISI304 เม่ือมีการปรับเปลี่ยนคาแรงกดของ 
 แบลงกโฮลเดอร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 13  แสดงการเปรียบเทียบความสูงของรอยต่ิงของวัสดุเหลก็
 กลา JIS G 3141 เม่ือปรับเปลี่ยนคาแรงกดของแบลงก 
 โฮลเดอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 14  แสดงการเพิ่มข้ึนของความสูงรอยติ่งในแตละวัสดุ เม่ือ 
 ปรับคาแรงกดแบลงกโฮลเดอรที่ตําแหนง 0-90 องศา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 15  แสดงการเพิ่มข้ึนของความสูงรอยติ่งในแตละวัสดุ เม่ือ 
 ปรับคาแรงกดแบลงกโฮลเดอรที่ตําแหนง 90-180 องศา 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 16  แสดงรอยติ่งเกิดข้ึนที่มุม 0°และ 90°ของถวย 
 ทรงกระบอก วัสดุเหล็กกลา SPCC 
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รูปท่ี 17  แสดงรอยติ่งเกิดข้ึนที่มุม o45± ของถวยทรงกระบอก  
 วัสดุเหล็กกลาไรสนิม AISI304 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 18  แสดงรอยติ่งเกิดข้ึนที่มุม 0°และ 90°ของถวย 
 ทรงกระบอก วัสดุเหล็กกลา JIS G 3141 
 
6. การวิจารณผล และสรุปผล  
 6.1 การวิจารณผล  
 งานวิจัยน้ีสรางแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนต ของกระบวนการขึ้น
รูปลึกถวยทรงกระบอกโดยสรางแบบจําลอง  ไฟไนต เอลิ เมนต
เปรียบเทียบกับผลการทดลองจริงของ [7] ของวัสดุเปนเหล็กกลาชนิด 
EDD Sheet Steel ขนาดของแผนชิ้นงานที่ใชเปรียบเทียบเสนผาน
ศูนยกลางเทากับ88.52mm มีความหนาเทากับ 1 mm โดยใชแรงกดแบ
ลงกโฮลเดอรเทากับ 20 kN พบวาคาความสูงของถวยทรงกระบอกของ
แบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตกับการทดลองจริงมีคาใกลเคียงกันที่ความ
สูงของถวยทรงกระบอกที่มุม 0, 90, 180, 270 และ360 องศาคิดเปน
เปอรเซ็นตเฉลี่ยเทากับ 6.05% และพบวาที่มุม 45, 135, 225 และ315 
องศาคาความสูงของถวยทรงกระบอกมีแตกตางกันเฉลี่ยเทากับ14.9% 
และวัดคาความสูงของรอยต่ิงของแบบจําลองFEM เฉลี่ยเทากับ 4.97 
mm เปรียบเทียบกับการทดลองจริงเฉลี่ยเทากับ 3.85 mmพบวาความ
สูงของรอยต่ิงมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน จากการศึกษาการเกิดรอยติ่งของ
วัสดุ 3 ชนิดคือเหล็กกลาไรสนิม AISI 304, เหล็กกลา JIS G3141 และ
เหล็กกลา SPCC พบวารอยติ่งมีคาความสูงแตกตางกัน ตําแหนงการ
เกิดรอยติ่งของวัสดุเหล็กกลาไรสนิมAISI304 แตกตางกับเหล็กกลา JIS 
G3141 และเหล็กกลา SPCC เพราะวา เหล็กกลาไรสนิม AISI304 มีคา 
Planar Anisotropyเทากับ -0.261  ซ่ึงมีคานอยกวาศูนย เกิดรอยติ่งที่

ประมาณ o45±  แตเหล็กกลาไรสนิม AISI304 และเหล็กกลา JIS 
G3141 มีคาPlanar Anisotropy เทากับ 0.389 และ 0.215 มีคา

มากกวาศูนย รอยต่ิงจะเกิดที่ เกิดรอยติ่งที่ o0 เม่ือศึกษาการความสูง

ของรอยติ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเม่ือปรับแรงกดแบลงกฮลเดอร พบวาคา
ความสูงของรอยต่ิงตางกันเล็กนอย 
6.2  สรุป 
 เม่ือนําแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตไปศึกษาสมบัติแอนไอโซ
โทรปกของวัสดุ 3 ชนิด คือ เหล็กกลาไรสนิม AISI 304, เหล็กกลา JIS 
G3141 และเหล็กกลา SPCC และโดยปรับคา แรงกดของแบลงกโฮล
เดอร เทากับ 7 kN, 8 kN, 9 kN และ 10 kN เพื่อคึกษาความสูงของ
รอยต่ิงที่มีการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาสรุปไดวา 
 1 วัสดุเหล็กกลา SPCC มีคา Planar Anisotropy เทากับ 0.389

ซ่ึงมีคามากกวาศูนยรอยต่ิงจะเกิดที่เกิดรอยติ่งที่0o  และ o90  ตรง
ตามเงื่อนไข 
 2 เหล็กลาJIS G3141 มีคา Planar Anisotropyเทากับ 0.215 ซ่ึง

มีคามากกวาศูนยรอยติ่ง จะเกิดที่เกิดรอยติ่งที่ 0o และ o90 ตรงตาม
เงื่อนไข 
 3 วัสดุเหล็กกลาไรสนิมAISI304 มีคา Planar Anisotropy เทากับ 

-0.261 ซ่ึงมีคานอยกวาศูนย เกิดรอยติ่งที่ประมาณ o45±  ตรงตาม
เงื่อนไข  
 4 เม่ือปรับแรงกดแบลงกโฮลเดอรเพิ่มมากขึ้นพบวา คาความสูง
ของรอยติ่งของถวยทรงกระบอก มีคาเปลี่ยนแปลงเล็กนอย  
 5  จากผลลัพธคาความสูงของรอยต่ิงพบวาเหล็กกลา SPCC มีคา
รอยติ่งมากที่สุดเทากับ และเม่ือปรับโฮลเดอรเพิ่มมากข้ึนพบวา คา
ความสูงของรอยติ่ง ของวัสดุทั้ง 3 ชนิดเปลี่ยนแปลงเล็กนอย และ
เหล็กกลาไรสนิม AISI 304 เหล็กกลา JIS G3141 มีคาความสูงของ
รอยต่ิงใกลเคียงกัน แตมีตําแหนงการเกิดตางกัน  
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บทคัดยอ 
กระบวนการขัดเปดผิวหนาของสไลเดอรบาร (Lapping process) 

คือกุณแจสําคัญของการผลิตฮารดดิสกไดรฟโดยมีเปาหมายหลักคือ
ควบคุมระยะเซ็นเซอรความสูง SH (Sensor Height) ซ่ึงเปนระยะที่
กําหนดความสามารถในการอานและเขียนขอมูลของหัวอาน/เขียน 
(Slider) ในการขัดเปดผิวหนาจําเปนจะตองใชอุปกรณจับยึดสไลเดอร
บารหรือบริดจแคริเออร (Bridge Carrier) ในการควบคุมแรงดึงหรือกด
ที่กระทําตอสไลเดอรบาร (Slider Bar) เน่ืองจากสไลเดอรที่เรียงตัวกัน
อยูบนบารมีจํานวนมาก ตั้งแต 30-60 หัวหรือมากกวา ดังน้ันเพื่อให
สไลเดอรแตละหัว ถูกขัดจนไดระยะ SH ตามที่กําหนดพรอมกัน จึงเปน
เร่ืองยากในการควบคุม เน่ืองจากในการใชงานจริงมีหลายปจจัยที่ตอง
คํานึงถึง ในบทความนี้จึงไดทําการศึกษาผลจากแรงดึงและแรงกดของ
เคร่ืองขัดที่กระทําตอบริดจแคริเออร โดยใชหลักการไฟไนเอลิเมนตใน
ซอฟทแวร ANSYS และจากไฟไนเอลิเมนตทําใหไดสมการระยะ
เปลี่ยนแปลงของผิวสัมผัสสูงสุดในบริดจแคริเออรบริเวณกึ่งกลาง คือ 
สมการการดึงและสมการการกด y = -0.3509x - 3E-05 และ y = 
0.3517x - 2E-05 ตามลําดับ น่ันคือที่แรงกระทํา 0.44 lbf ซ่ึงเปนคาแรง
ที่ใชในการทดสอบ ทําใหเกิดระยะโกงตัวที่ประมาณ 0.154 mils ทั้ง
กรณีดึงและกด สมการเหลานี้จึงถูกนํามาใชในการประมาณคาระยะ
ยุบตัวหรือระยะยืดตัวที่ตําแหนงตางๆได จากการเปรียบเทียบผล
ระหวางไฟไนเอลิเมนตกับผลการทดลองพบวาไดคาที่ใกลเคียงกัน ทํา
ใหแบบจําลองดังกลาวนี้สามารถนํามาใชควบคูกับการทดสอบหาบริดจ
แคริเออรที่มีปญหาหรือมีความบกพรองภายในและยังเปนแนวทางใน
การพัฒนาตอไป 

 
คําสําคัญ  กระบวนการขัดเปดผิวหนา, เซ็นเซอรความสูง,  
บริดจแคริเออร, แทงหัวอานเขียน, หัวอานเขียน 
 
 

Abstract 
Bar lapping process is a key process in Slider Micro-

Fabrication of Hard Disk Drive (HDD) industry. The purpose of 
this process is to remove a small amount of material so that the 
transducer Sensor Height (SH) variations across the bar are 
minimized. The Bridge Carrier, the fixture in Lapping process, is 
used to hold the slider bar and control push and pull forces acting 
on the slider bar during lapping process. Each slider bar is 
contained small pieces of sliders about 30 to 60 pieces or more. 
Lapping each individual slider to a certain SH at the same time 
involves several factors and difficult to control the overall lapping 
processes. This paper studied the interaction of push and pull 
forces of lapping machine acting on bridge carrier by finite 
element method (FEM) in the commercial ANSYS software. From 
the finite element results, the displacement equations of pull and 
push forces on middle beam surface are y = -0.3509x - 3E-05 
and y = 0.3517x - 2E-05 respectively. From both equations, the 
0.154 mils of bulk displacement are obtained after applying 0.44 
lbf of the actual force value. Therefore these equations could be 
applied to predict the push or pull displacement at various 
locations that are verified by the well agreed comparison results 
between the FEM results and experimental results. From both 
finite element model and experimental set-up tool can be used to 
find the failure or the defect of bridge carrier and can be applied 
as a guideline for the new bar lapping process development. 
 
Key words Lapping Process, Sensor Height, Bridge Carrier, 
Slider Bar, Slider 
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1. บทนํา 
เน่ืองจากการเติบโตของอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟในปจจุบันได

รุดหนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องของความสามารถในการจุขอมูล
หรือความหนาแนนของขอมูล (Arial Density) ที่เพิ่มข้ึนทุกวัน จึงเปน
เหตุผลใหหัวอาน/เขียนหรือสไลเดอร มีความจําเปนตองผลิตใหได
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และสามารถอานหรือเขียนไดเปนอยางดี 
ฉะน้ันแลวจึงมีการใหความสําคัญกับการเปดข้ัวหรือเซ็นเซอรของ
หัวอานเขียน หรือที่เรียกกันวากระบวนการขัดเปดผิวหนา [1,3,5] 

กระบวนการขัดเปดผิวหนา (Lapping Process) จะเร่ิมตนจาก นํา
บารที่ถูกตัดมาจากเวเฟอร แสดงในรูปที่ 1 ซ่ึงจะประกอบไปดวย
หัวอานเขียนอยูประมาณ 20-50 หัวหรือมากกวา  

 

 
รูปที่ 1. บารที่ตัดจากแผนเวเฟอร 

 
หลังจากที่ไดบารมาแลวก็จะทําการขัดผิวดานลางดังรูปที่ 2 ซ่ึง

เปนภาพของแบบจําลองสไลเดอรบาร โดยที่ระยะในการขัดจะข้ึนอยูกับ
ระยะความสูงของเซ็นเซอร SH (Sensor Height) ซ่ึงเกิดจากการการ
แปลงคาของเซ็นเซอรวัดความตานทาน Lap sensor หรือ ELGs 
(Electrical Lapping Guide) ที่เปนตัวกําหนดและประมาณระยะที่ขัดไป
ได ในการขัดเปดผิวน้ันคาความสูงของเซ็นเซอรจะอยูในชวง 10 
ไมโครเมตร ไปจนถึง 0.1 ไมโครเมตร [1,2,4]  

 

 
รูปที่ 2. โครงสรางของสไลเดอรบารและ Sensor Height (SH) 

 
 จากที่กลาวมาทําใหรูวาขบวนการขัดเปดผิวหนาน้ีมีความสําคัญ
และตองใชความพิถีพิถันอยางมากเนื่องจากระยะขัดเปนระยะที่เล็กมาก 

ฉะน้ันแลวอุปกรณควบคุมการขัดหรืออุปกรณจับยึดสไลเดอรบาร ที่
เรียกวา บริดจแคริเออร (Bridge Carrier) จึงมีความสําคัญกับการขัด 
เพื่อใหไดคาเปาหมายตามที่กําหนด 
 
2. บริดจแคริเออร  (Bridge Carrier) 

บริดจแคริเออรหรืออุปกรณจับยึดสไลเดอรบาร เปนอุปกรณที่มี
หนาที่ในการนําเอาสไลเดอรบาร ผานเขามายังกระบวนการขัดเปด
ผิวหนา หนาที่หลักของบริดจแคริเออรคือสงผานแรงกดหรือแรงดึง จาก
เครื่องขัด โดยเครื่องขัดจะรับคําสั่งจากเซ็นเซอรวัดระยะการขัดที่ติดอยู
ที่สไลเดอรบาร เพื่อทําการตรวจสอบวาสไลเดอรตัวใดมีการขัดไปมาก
นอยเพียงใด เพื่อทําการประมวลผลสั่งการใหบริดจแคริเออร ทําการดึง
หรือกดบริเวณน้ัน จนกวาการขัดจะเสร็จสมบูรณ  
 
2.1 แบบจําลองบริดจแคริเออร 

ชิ้นสวนหลักในการศึกษาครั้งน้ีคือ สวนซ่ีน้ิว (Fingers) ซ่ึงเปนสวน
ที่นํามาสรางแบบจําลองทางไฟไนเอลิเมนต แสดงในรูปที่ 3 โดยซ่ีน้ิวน้ี
เองที่ทําหนาที่ในการสงผานแรงไปยังสไลเดอรบารในกระบวนการขัด 
 

 
รูปที่ 3 ซ่ีน้ิว (Fingers) 
 
3. ทฤษฎี 

จากความสัมพันธของความเคน (Stress) และความเครียด 
(Strain) ของวัสดุที่มีความตอเน่ืองแบบเสนตรง (Linear materials) 
อธิบายความสัมพันธดวยสมการที่ 1. [6]  

                                  { } [ ]{ }elD εσ =                            (1) 
โดยที่ { }σ  = เวกเตอรความเคน = [ ]Tyzxzxyzyx σσσσσσ , 
[ ]D  = คาเมตริกซความเคน-ความเครียด (Elastic Stiffness Matrix) 

และ { } { } { }thel εεε −=  = เวกเตอรความเครียดยืดหยุน (elastic 
strain vector) เม่ือ { }ε  = เวกเตอรความเครียด = 

[ ]yzxzxyzyx εεεεεε  และ { }thε = เวกเตอรความเครียดที่ข้ึนกับ
อุณหภูมิ (thermal strain vector) แตเน่ืองจากในการศึกษานี้มีการ
สมมุติใหไมมีการเปลียนแปลงอุณหภูมิ ฉะน้ันจากสมการที่ 1 สามารถ
เขียนความสัมพันธในรูปของความเครียดตามสมการที่ 2 
                               { } [ ] { }σε 1−= D                              (2) 

ซ่ีน้ิวดานบนทําหนาที่
ในการสงผานแรง 

ผิวหนาสัมผัส
ของสไลเดอรบาร 
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โดยที ่ [ ] 1−D  คือเมตริกซความยืดหยุน (Flexible or compliance 
matrix)  
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4. ผลการทดลอง 
 งานวิจัยในครั้งน้ีเปนการสรางแบบจําลองทางไฟไนเอลิเมนตจาก
งานจริง ฉะน้ันเพื่อเปนการยืนยันความถูกตองของแบบจําลองจึงไดมี
การออกแบบการทดลองเพื่อวัดคาเปรียบเทียบกับระเบียบวิธีทางไฟไน
เอลิเมนต 
 
4.1 ระเบียบวิธีไฟไนเอลิเมนต 
 เน่ืองจากปญหาน้ีเปนปญหาแบบ 3 มิติ งานวิจัยน้ีจึงเลือกใช 
mesh แบบ solid45 ในโปรแกรม Ansys และกําหนดเงื่อนไขขอบเขต 
(Boundary Conditions) และคุณสมบัติตางๆดังน้ี 
1.โครงสรางซี่น้ิวทําจากสเตนเลสประเภท 300 (300 Stainless Steel) 
2.ทําการทดสอบที่อุณหภูมิอางอิง 25 oC หรือ 293 K 
3.ผิวสัมผัสของโครงสรางนิ้วและแกนกลางเปนแบบเชื่อมติดกัน 
4.กําหนดคาเงื่อนไข (constrains) ที่ผิวสัมผัสของซี่น้ิวกับสวนฐานหรือ
ครีบดานลาง ใหมีองศาอิสระเปนศูนยดังรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 แสดงผิวของซ่ีน้ิวที่มีคาองศาอิสระเทากับศูนย 

 
4.2 ผลจากการประยุกตใชระเบียบวิธีไฟไนเอลิเมนต 
 จากแบบจําลองทําการดึงและดันทดสอบ โดยทําการดึงและดัน
ทดสอบ 3 บริเวณคือ ซ่ีที่ 1,12 และ 24 เน่ืองจากโมเดลมีความ
สมมาตรตามรูปที่ 5. และในแตละตําแหนงใชแรงทดสอบ 3 ระดับ คือ 
1, 2 และ 3 ปอนด ไดคาระยะเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ตําแหนงตางของการ
ดึงและกดตามตารางที่ 1.  
 
 
 
 

 
 

 

 
 
รูปที่ 5 แบบจําลองตําแหนงของแรงดึงและแรงกดและบริเวณที่ทําการ

วัดระยะเปลี่ยนแปลงของการทดลอง 
 

ตารางที่ 1 แสดงคาระยะเปลีย่นแปลงสูงสุดของการกดและดึงโดย
ระเบียบวิธีไฟไนเอลิเมนต (หนวย: Mil) 

แรง\ตําแหนง 1st 12th 24th 
กด 1 ปอนด 0.677 0.431 0.352 
ดึง 1 ปอนด -0.675 -0.430 -0.351 
กด 2 ปอนด 1.354 0.862 0.703 
ดึง 2 ปอนด -1.351 -0.860 -0.702 
กด 3 ปอนด 2.031 1.293 1.055 
ดึง 3 ปอนด -2.026 -1.290 -1.053 

 
 นําคาที่ไดมาแสดงในรูปของกราฟระหวาง คาระยะเปลี่ยนแปลง
เทียบกับคาแรงที่ใสเขาไปจะไดกราฟเปนเสนตรง แตหากเทียบระยะ
เปลี่ยนแปลงกับตําแหนงที่แรงกระทํา พบวากราฟที่ไดจะมีลักษณะไม
เปนเสนตรง โดยสามารถใชเสนแนวโนมเปนชนิดพาราโบลาได ใน
ตารางที่ 2 ไดมีการแสดงสมการเสนตรงและสมการพาราโบลาเพื่อใช
เปนสมการในการหาคาที่ตําแหนงและคาแรงตางๆ 
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ก. 

Ux= Uy= Uz=0 

24th 1st 
12th ระยะเปลี่ยนแปลงมีคาเปน 

ลบ เม่ือไดรับแรงดึง (Pull) 

ระยะเปลี่ยนแปลงมีคาเปน  
บวก เม่ือไดรับแรงกด (Push) 



รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 22 
 

81

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1st 12th 24th

Location

Dis
pla

ce
me

nt 
(M

il)
Push 1 lbf Pull 1 lbf
Push 2 lbf Pull 2 lbf
Push 3 lbf Pull 3 lbf

ข. 
รูปที่ 6 ผลจากไฟไนเอลิเมนตของระยะยุบตัวสูงสุงบริเวณผิวหนา

สัมผัสสไลเดอรบาร ก. ระยะยุบตัวเทียบกับแรงกระทํา และ  
ข. ระยะยุบตัวเทียบกับตําแหนงของซ่ีน้ิว 

 
ตารางที่ 2 แสดงสมการแทนผลลัพธจากไฟไนเอลิเมนต 
ตัวแปรตาม(y) ตัวแปรตน(x) ขอกําหนด สมการ 

กด(24th) y = 0.3517x - 2E-05 
ดึง(24th) y = -0.3509x - 3E-05 
กด(12th) y = 0.431x - 4E-05 
ดึง(12th) y = -0.4301x + 1E-05 
กด(1st) y = 0.6769x + 7E-06 

แรง  
(หนวย: lbf) 

ดึง(1st) y = -0.6754x + 1E-05 
กด(1lbf) y=0.0833x2-0.4959x+1.0895 
ดึง(1lbf) y= -0.0831x2+0.4947x-1.0869 
กด(2lbf) y=0.1667x2-0.9919x+2.1792 
ดึง(2lbf) y=-0.1662x2+0.9894x-2.1739 
กด(3lbf) y= 0.25x2-1.4877x+3.2685 

ระยะ
เปลี่ยนแปลง 
(หนวย: Mil) 

ตําแหนง 
(ซ่ีที่ 1 ถึง 

24) 

ดึง(3lbf) y=-0.2493x2+1.4839x-3.2608 
 
4.3 เปรียบเทียบผลจากไฟไนเอลเิมนตกับผลการทดลองจริง 
 เพื่อยืนยันความถูกตองของผลจากแบบจําลองทางไฟไนเอลิเมนต 
จึงไดมีการทดลองการดึงและกดของซี่น้ิวในบริดจแคริเออรตามรูปที่ 7 
ไดคาเฉลี่ยของการทดลองดังตารางที่ 2 และไดมีการแสดงกราฟ
เปรียบเทียบผลจากไฟไนเอลิเมนตกับผลจากการทดลองจริงตามรูปที่ 8 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 7 แบบจําลองอุปกรณทดสอบการดึงหรือกด 

 
ตารางที่ 2 แสดงคาระยะเปลีย่นแปลงสูงสุดของการกดและดึงโดยการ
ทดสอบจริง (หนวย: Mil)  

แรง\ตําแหนง 1st 12th 24th 
กด 1 ปอนด 1.068 0.406 0.381 
ดึง 1 ปอนด -0.869 -0.356 -0.343 
กด 2 ปอนด 2.038 0.794 0.759 
ดึง 2 ปอนด -1.841 -0.763 -0.749 
กด 3 ปอนด 2.990 1.183 1.138 
ดึง 3 ปอนด -2.714 -1.190 -1.190 
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ก. 

อุปกรณดึงหรือกดเชื่อมตอ
กับเคร่ืองควบคุมแรง 

ผิวหนาสัมผัสของซีน่ิ้ว จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมี
แรงกระทําซี่นิว้ขางบน 

อุปกรณวัดระยะการ
เปลี่ยนแปลงที่บริเวณ

ผิวหนาสัมผัส 

บริดจแคริเออร 
และซีน่ิ้ว  
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ข. 
รูปที่ 8 ผลการทดลองจริงของระยะยบุตัวสูงสุงบริเวณผิวหนา 
สัมผัสสไลเดอรบาร ก. ระยะยุบตัวเทียบกับแรงกระทํา และ 

ข. ระยะยุบตัวเทียบกับตําแหนงของซ่ีน้ิว 
 
 จากการทําทดลองเปรียบเทียบพบวาระยะเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
เม่ือไดรับแรงดึงหรือแรงกด พบวาบริเวณซ่ีที่ 24th และซี่ที่ 12th          ได
ผลลัพธที่ใกลเคียงกัน สวนซ่ีที่ 1st น้ันพบวาคาที่ไดไมคอยจะตรงกับ
แบบจําลองทั้งน้ีทั้งน้ัน มีสาเหตุจากจํานวนชิ้นงานที่สุมมาทดสอบยัง
นอยเกินไปและบริเวณดานขางของซี่น้ิวมีปจจัยภายนอกที่ไมสามารถ
ควบคุมได อาทิ มาตรฐานการประกอบชิ้นงาน 
 
6. สรุป 
 จากแบบจําลองทางไฟไนเอลิเมนตของซ่ีน้ิวและเงื่อนไขในการ
ทดสอบตางๆ ทําใหไดสมการการเปลี่ยนแปลงระยะโกงตัวบริเวณหนา
ผิวสัมผัสของซี่น้ิว โดยที่ซ่ีที่ 24 หรือบริเวณกึ่งกลางของซี่น้ิวพบวา
ระยะเปลี่ยนแปลงไดสมการการดึงและการกดดังน้ี y = -0.3509x - 3E-
05 และ y = 0.3517x - 2E-05 ตามลําดับ น่ันคือที่แรงกระทํา 0.44 lbf 
ซ่ึงเปนคาแรงที่ใชในการทดสอบ จะไดระยะโกงตัวที่ประมาณ 0.154 
mils ทั้งกรณีดึงและกดแตเกิดคนละทิศทาง  แ ล ะ น อ ก จ า กนั้ น ยั ง
สามารถสรางสมการซี่ที่ 1 และ 12 เพื่อหาระยะเปลี่ยนแปลง รวมถึง
สมการหาระยะเปลี่ยนแปลง ที่กําหนดคาแรงเปน 1, 2, และ 3 lbf เพื่อ
หาคาระยะเปลี่ยนแปลงในทุกๆซี่น้ิว หากมองในแนวการประยุกตพบวา
สามารถนําเอาโมเดลหรือแบบจําลองทางไฟไนเอลิเมนตน้ีมาใชในการ
กําหนดมาตรฐานการทดสอบแรงดึงและแรงกดเทียบกับการทดสอบจริง
เพื่อหาบริดจแคริเออรที่มีความบกพรองหรือที่ไมสามารถสังเกตเห็นได

จากภายนอก เพื่อเปนการปองกันการนําเอาบริดจแคริเออรที่ไม
สมบูรณไปใชในกระบวนการผลิต 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีทําการศึกษาการไหลของความเคนรอบรูเจาะบนแผน

บางที่ รับแรงดึงดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต ผูวิจัยทําการศึกษาความ 
สัมพันธระหวางการไหลของความเคนรอบรูเจาะที่เรียงตอกันกับระยะ 
หางระหวางรูเจาะ และความสัมพันธระหวางการไหลของความเคนรอบ
รูเจาะกับระยะหางจากขอบของแผนบางถึงรูเจาะ ผูวิจัยพบวาความเคน
หนาแนน (stress concentration) รอบรูเจาะจะมีคาต่ําลงเม่ือลด
ระยะหางระหวางรูเจาะลง รูเจาะที่เรียงตอกันที่ระยะหางระหวางรูเจาะที่
เหมาะสมสามารถชวยลดความเคนหนาแนนรอบรูเจาะลงได รูเจาะที่อยู
ใกลกับขอบของแผนบางจะมีคาความเคนหนาแนนสูงกวารูเจาะที่อยูถัด
มา แตเม่ืออัตราสวน d/w มากกวา 0.83 คาความเคนหนาแนนจะมี
คาคงที่และไมข้ึนกับอัตราสวน D/d และความเคนหนาแนนมีคาสูงข้ึน
เม่ือลดระยะจากขอบของแผนบางถึงรูเจาะ โดยระยะหางที่เหมาะสมคือ 
c/d มากกวา 0.7 

 
Abstract 

This research was to study flow stress around drilled holes 
in a thin plate under tension using finite element method. We 
studied the relationship between flow stress around in-line holes 
and distances between holes and the relationship between flow 
stress around holes and distances from center of a hole to an 
edge of a plate. We found that the stress concentration around 
holes decreased as the distance between holes decreased. With 
the optimal distance between holes, the stress concentration 
could be reduced. Moreover, the hole located closest to the edge 
of the plate had higher stress concentration than the near by 
holes. Nonetheless, when the ratio of / 0.83d w ≥ , the constant 
stress concentration was observed and it would not further be a 
function of D/d. The stress concentration deceased while the 
distance from center of a hole to an edge of a plate decreased. 
The optimal spacing was / 0.7.c d ≥  
 

1. คํานํา 
การออกแบบแผนบางที่มีรูเจาะเรียงตอกันเพื่อชวยใหสะดวกใน

การจับยึดกับโครงสรางอื่น เชน เเผนดามกระดูก โครงสรางที่ออกแบบ
ใหถอดประกอบไดงายหรือปรับตําแหนงติดตั้งไดสะดวก ฯลฯ มัก
ประสบปญหาในการออกแบบ เม่ือคาของความเคนหนาแนนของแผน
บางที่ รับแรงดึง สามารถหาจากกราฟความสัมพันธของความเคน
หนาแนน K กับอัตราสวนของเสนผานศูนยกลางของรูเจาะตอความ
กวางของแผนบาง d/w จาก [4] มีรูเจาะเพียงรูเดียว และ กราฟของ [5] 
ที่ทําการศึกษาความสัมพันธของคาความเคนหนาแนนที่เกิดข้ึนกับ
ขนาดของความเคนดึงที่กระทํา ที่คา d/w = ∞  จึงทําใหการออกแบบ
แผนบางที่รูเจาะเรียงตอกันโดยอาศัยกราฟขางตน มีคาความปลอดภัย
ที่สูงเกินจําเปน จึงทําใหตนทุนการผลิตของชิ้นสวนมีราคาสูงข้ึน 

บทความนี้ ผูวิ จัยสรางกราฟความสัมพันธระหวางความเคน
หนาแนนรอบรูเจาะที่เรียงตอกันกับระยะหางระหวางรูเจาะ และกราฟ
ความสัมพันธระหวางความเคนหนาแนนกับระยะหางจากขอบของแผน
บางถึงรูเจาะ ดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต เพื่อแสดงอิทธิพลของรูเจาะที่
เรียงตอกัน และระยะหางจากขอบของแผนบางถึงรูเจาะ ที่สงผลตอการ
ไหลความเคน 
 
2. ทฤษฎี 

พิจารณาความเคนหนาแนนที่เกิดข้ึนที่แผนบางขนาดอนันต ที่มี
รูเจาะที่กึ่งกลางขณะรับแรงดึง [1-3] ดังเเสดงในรูปที่ 1 จากสมการ 
biharmonic ในรูปของ plane stress 
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รูปที่ 1 แบบจําลองการวิเคราะหความเคนของแผนบาง 

ที่มา: Ugural, C. A. and Fenster, K. S. (1995) 
 
จากการแทนคาขอบของปญหา ที่ r a=  
   0r rθσ τ= =  
ทําการจัดรูปสมการและแทนคาขอบของปญหา จะไดสมการความเคน
คือ 
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3. วิธีการ 

แบบจําลองทางไฟไนตเอลิเมนต ผูวิจัยใชเอลิเมนตสองมิติรูป
ส่ีเหลี่ยม 8 จุดตอแบบ plane stress และทําการเกลี่ยเอลิเมนตใหมี
ขนาดเล็กรอบรูเจาะและขนาดใหญข้ึนเม่ือไกลจากรูเจาะ เพื่อใหการ
วิเคราะหมีความแมนยําและลดเวลาในการวิเคราะหลง คุณสมบัติทาง
กลของแผนบาง กําหนดใหเปนแบบ Isotropic คาโมดูลัสยืดหยุน, E = 
200x103 MPa และ คาอัตราสวนปวซอง, υ = 0.3 

 
3.1 การทดสอบความแมนยําของผลเฉลยจากการวิเคราะหทางไฟไนต
เอลิเมนต 

แบบจําลองทางไฟไนตเอลิเมนตแสดงในรูปที่ 2 โดยทําการ
วิเคราะหเพียงหน่ีงสวนส่ีของแบบจําลอง เพื่อลดเวลาในการวิเคราะหลง 
โดยกําหนดปญหาขอบใหแรงดึงกระทําที่ขอบดานขวามือ และ
กําหนดให ที่ขอบดานซาย ux = 0 และที่ขอบดานลาง uy = 0 

 

 
 

รูปที่ 2 แสดง mesh ของแบบจําลองทางไฟไนตเอลิเมนต 

3.2 การหาความเคนหนาแนนที่เกิดข้ึนกับรูเจาะที่เรียงตอกัน 
แบบจําลองทางไฟไนตเอลิเมนตแสดงในรูปที่ 3 โดยทําการ

วิเคราะหหน่ีงสวนส่ีของแบบจําลอง เพื่อลดเวลาในการวิเคราะหลง 
 

 
รูปที่ 3 แสดง mesh ของแบบจําลองทางไฟไนตเอลิเมนต ของรูเจาะที่
เรียงตอกัน 
 
3.3 การหาความเคนหนาแนนที่เกิดข้ึนรอบรูเจาะที่วางหางจากขอบ
ของแผนบาง 

แบบจําลองทางไฟไนตเอลิเมนตแสดงในรูปที่ 4 โดยทําการ
วิเคราะหน่ีงสวนส่ีของแบบจําลอง เพื่อลดเวลาในการวิเคราะหลง 

 

 
รูปที่ 4 แสดง mesh ของแบบจําลองทางไฟไนตเอลิเมนตของรูเจาะที่
วางหางจากขอบของแผนบาง 
 
4. ผลการวิจัย 
 รูปที่ 5 แสดงกราฟเปรียบเทียบคาความเคนหนาแนนที่ไดจาก
สมการที่ 4 กับผลการวิเคราะหทางไฟไนตเอลิเมนต ที่ 2θ π=  โดย
ผลการวิเคราะหทางไฟไนตเอลิเมนตใหคาเปอรเซ็นตความผิดผลาด
นอยกวา 1% รูปที่ 6 แสดงกราฟความเคนหนาแนน Kt กับอัตราสวน 
d/w เปรียบเทียบระหวาง Peterson [4] กับวิธีไฟไนตเอลิเมนต โดยผล
การวิเคราะหทางไฟไนตเอลิเมนตใหคาเปอรเซ็นตความแตกตางนอย
กวา 1% รูปที่ 7-8 แสดงกราฟความเคนหนาแนนกับอัตราสวน d/w 
ของรูเจาะที่ 1 และ 2 ตามลําดับ พบวาที่อัตราสวน D/d และ d/w 
เดียวกัน บริเวณรอบรูเจาะที่ 2 จะมีความเคนหนาแนนนอยกวาบริเวณ
รอบ รูเจาะที่ 1 รูปที่ 9 แสดงกราฟความเคนหนาแนนกับอัตราสวน c/d 
พบวาที่ / 5c d ≥ ความเคนหนาแนนจะมีคาคงที่ และแปรผันตาม
คา /d w  รูปที่ 10 แสดงการกระจายตัวของคาอัตราสวนความเคน 

0/σ σ ที่เกิดข้ึนรอบรูเจาะที่ / 0.2,  / 0.65d w c d= =  โดย (ก) 
แสดงอัตราสวนความเคน 0/xσ σ  และ (ข) แสดงอัตราสวนความ
เคน 0/yσ σ  จากรูปแสดงอิทธิพลของรูเจาะที่สงผลตอคา 0/yσ σ  
โดย 0/yσ σ มีคาสูงสุดเทากับ 6.475 ที่บริเวณขอบของแผนบาง เหนือ
รูเจาะ และมีขนาดสูงกวา คาสูงสุดของ 0/xσ σ ที่ 4.794 
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รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธของความเคน rσ และ θσ กับ
ระยะทางจากจุดกึ่งกลางของแผนบาง ที่ 2θ π= เปรียบเทียบระหวาง
ทฤษฎีกับวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

 

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงความเคนหนาแนน Kt กับอัตราสวน d/w 
เปรียบเทียบระหวาง Peterson [4] กับวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

 

 
รูปที่ 7 กราฟแสดงความเคนหนาแนนกับอัตราสวน d/w ของรูเจาะที่ 1 

 

 
รูปที่ 8 กราฟแสดงความเคนหนาแนนกับอัตราสวน d/w ของรูเจาะที่ 2 

 

 
รูปที่ 9 กราฟแสดงความเคนหนาแนนกับอัตราสวน c/d 

 

(ก) (ข) 
รูปที่ 10 การกระจายตัวของคาอัตราสวนความเคน 0/σ σ ที่เกิดข้ึน
รอบรูเจาะที่ / 0.2,  / 0.65d w c d= =  โดย (ก) แสดงอัตราสวน
ความเคน 0/xσ σ  และ (ข) แสดงอัตราสวนความเคน 0/yσ σ  
 
5. สรุป 

ผูวิจัยทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการไหลของความเคน
รอบรูเจาะที่เรียงตอกันกับระยะหางระหวางรูเจาะ และความสัมพันธ
ระหวางการไหลของความเคนรอบรูเจาะกับระยะหางจากขอบของแผน
บางถึงรูเจาะ ผูวิจัยพบวาความเคนหนาแนนรอบรูเจาะจะมีคาต่ําลงเม่ือ
ลดระยะหางระหวางรูเจาะ รูเจาะที่เรียงตอกันที่ระยะหางระหวางรูเจาะ
ที่เหมาะสมสามารถชวยลดความเคนหนาแนนรอบรูเจาะลงได รูเจาะที่
อยูใกลกับขอบของแผนบางจะมีคาความเคนหนาแนนสูงกวารูเจาะที่อยู
ถัดมา แตเม่ืออัตราสวน d/w มากกวา 0.83 คาความเคนหนาแนนจะมี
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คาคงที่และไมข้ึนกับอัตราสวน D/d ความเคนหนาแนนมีคาสูงข้ึนเม่ือ
ลดระยะจากขอบของแผนบางถึงรูเจาะ ที่อัตราสวน c/d มากกวา 5 
ความเคนหนาแนนจะมีคาคงที่และแปรผันตามอัตราสวน d/w ระยะหาง
ที่เหมาะสมของรูเจาะคือ c/d มากกวา 0.7 ทั้งน้ีเพื่อปองกันความ
เสียหายที่จะเกิดข้ึนที่บริเวณขอบของแผนบางเหนือรูเจาะ 
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บทคัดยอ 
 การสรางแมพิมพสําหรับผลิตชิ้นงานที่มีรูปรางซับซอน มียอดการ
ผลิตจํานวนนอย ที่ไมคุมคากับการลงทุนหรือการสรางแมพิมพจาก
กระบวนการแมชินน่ิงที่ทําไดยาก นิยมใชแมพิมพรวดเร็ว เชน แมพิมพ
ซิลิโคน แมพิมพหลออีพ็อกซีเรซิน เปนตน สําหรับผลิตภัณฑพลาสติก
และยาง  แตแมพิมพชนิดน้ีมีความแข็งแรงนอยกวาแมพิมพที่ทําจาก
เหล็กกลางานวิจัยน้ีไดศึกษาวิธีการที่จะชวยยืดอายุแมพิมพรวดเร็วให
ยาวนานขึ้นดวยเทคนิคการพนเคลือบผิวดวยเปลวความรอน 
 การศึกษาพารามิเตอรและวัสดุแมแบบในกระบวนการพนเคลือบ
ผิวแบบอารกสเปรยโดยใชวัสดุพนเคลือบเปนสังกะสีผสม  จาก
การศึกษาพฤติกรรมของวัสดุที่ นํามาเปนวัสดุทําแมแบบ (Mould 
Substrate) พบวา วัสดุโพลีโพรพิลีน เหมาะสมที่สุด เน่ืองจากสามารถ
พนเคลือบที่ความหนาเฉลี่ย 480 ไมครอน  และถอดแบบไดงายกวา
วัสดุชนิดอื่น   ในการศึกษาพารามิเตอรในการพนเคลือบ ไดแก 
ความเร็วปอนของปนพน (Gun Feed Speed) เปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการเคลือบผิว (Deposition Efficiency: %DE) ตาม
มาตรฐาน ISO 17836  จากการทดลองพนเคลือบผิวดวยหุนยนต ที่
ระดับความเร็วปอน 320, 280, 200, 160, 120  มิลลิเมตรตอวินาที 
ตามลําดับ พบวา  ระดับความเร็วปอนที่ เหมาะสม เทากับ 160 
มิลลิเมตรตอวินาที โดยมีคา %DE ประมาณ  53.72   เปอรเซ็นต   
 
คําสําคัญ : แมพิมพรวดเร็ว, อารกสเปรย, การพนเคลือบดวยเปลว
ความรอน 
 
 
 
 

Abstract 
 Rapid moulding is commonly used to fabricate a mould for a 
complex part with light usage, which is often not worth the 
construction of a mould from a bulk metal via machining. The 
rapid moulding, such as silicone or epoxy resin, used in plastic 
and rubber forming, however, does not possess the high strength 
such that  found in steel. The aim of this work is to study the use 
of thermal sprayed coating as a mean to extend the life of the 
rapid moulding. 
 The work includes the study of coating parameters and the 
materials used as a mould substrate for the electric arc spraying 
technique using Zn alloy as a coating material. The results 
indicate that polypropylene is a suitable material to be used as a 
mould substrate due to the good built up thickness of 480 µm 
and the case of mould substrate removal. On the study of the 
coating parameters, it was found that gun feed speed is one of 
the parameters affecting the deposition efficiency (%DE) of the 
coating, measured using ISO 17836. From the study of various 
gun feed speed (at 320, 280, 200, 160 and 120 mm/sec), it was 
found that the suitable gun feed speed is 160 mm/sec, which 
provides the coating with a %DE of 53.72.     
 
Keywords: Rapid Moulding, Electric Arc Spray, Thermally 
Sprayed Coating 
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1. บทนํา 
 ที่ผานมา เวลาในการสรางแมพิมพในอุตสาหกรรมที่ทําจาก
เหล็กกลาเครื่องมือหรืออะลูมิเนียมใชเวลานานโดยเฉพาะรูปแบบ
ผลิตภัณฑพลาสติกที่เปลี่ยนแปลงใหทันสมัยนิยม ซ่ึงสินคาประเภทน้ี
จําเปนตองมีรูปแบบที่หลากหลายและมีจํานวนนอยถึงจะทําใหมูลคา
สินคามีคาสูง หากเปรียบเทียบเวลาในการผลิตแมพิมพกับอายุของ
สินคาแลว สงผลกระทบตอตนทุนการผลิตและโอกาสในการแขงขันทาง
ธุรกิจ   ซ่ึงระยะเวลาในการสรางแมพิมพน้ัน โดยปกติประมาณ 2 – 3 
เดือน [1,2,3] อยางไรก็ตามในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดคอนขางเร็วและสูง เชน การผลิตสินคาแฟชั่น หรือของเลนเด็ก 
ตัวอยางเชน หนากากโทรศัพทมือถือแฟนซี สายรัดขอมือ ของเลนเด็ก
ที่เปนของแถมจากอาหารจานดวน เปนตน ระยะเวลาการสรางแมพิมพ
ดังกลาวถือวานานเกินไปเม่ือเทียบกับอายุของผลิตภัณฑ (Product 
Life Cycle) ดังน้ันการสรางแมพิมพใหเร็วกวาปกติเปนส่ิงที่ตองการใน
กลุมอุตสาหกรรมดังกลาว  จากตัวอยางขางตน ในตางประเทศ เปนตน 
แถบทวีป ยุโรป อเมริกาเหนือ   และเอเชีย เชน จีน ไตหวัน เกาหลีใต 
สามารถผลิตแมพิมพรวดเร็วที่เรียกวา Quick Mould ใหแลวเสร็จไดใน
ระยะเวลาประมาณ 14 วัน   (ไมรวมข้ันตอนการออกแบบ) [1,2]      
ซ่ึงถือวาเร็วกวาระยะเวลาเฉลี่ยในการสรางแมพิมพดวยวิธี แมชินน่ิงใน
อุตสาหกรรมแมพิมพอยางมาก และสามารถตอบสนองความตองการ
ของผลิตภัณฑที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วได ซ่ึงแนวโนมการผลิต
แมพิมพดังกลาวกําลังมาสูสินคาประเภทอื่นๆ ดวย  การที่จะสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันใหอุตสาหกรรมแมพิมพไทยทัดเทียมกับ
นานาประเทศ      ทางเลือกหนึ่งคือการสรางแมพิมพรวดเร็วประเภท
อีพ็อกซีเรซินเติมอะลูมิเนียม (Aluminium-Filled Epoxy Resin 
Tooling) [2,3]    แตอยางไรก็ตาม  แมพิมพดังกลาวมีอายุการใชงาน
ต่ํากวา แมพิมพที่สรางจากเหล็กกลาเครื่องมือ อายุแมพิมพ (Tool Life) 
ของวัสดุเรซิน สวนหน่ึงเกิดจากการสึกหรอของวัสดุ (Wear of 
Materials) [4]   การศึกษาวิธีตานการสึกหรอของวัสดุแมพิมพน้ีดวย
การพนเคลือบผิวแมพิมพดวยเปลวความรอน (Thermal Spray 
Coating) [2]  จะทําใหอายุของแมพิมพวัสดุเรซินเพิ่มมากข้ึนได  
 งานวิจัยที่ผานมา Vasconcelos, et al ไดศึกษาพฤติกรรมทาง
ไทรโบโลยีของวัสดุเชิงประกอบที่มีอีพ็อกซีเปนเน้ือหลัก (Epoxy Based 
Composites)  พบวาอายุของวัสดุดังกลาว  ข้ึนอยูกับสัมประสิทธิ์การ
นําความรอนและพฤติกรรมการสึกหรอ ผลของการผสมผงอะลูมิเนียม
ทําใหสัมประสิทธิ์การนําความรอนดีข้ึน  สวนการศึกษาพฤติกรรมการ
สึกหรอจําลองดวยไทรโบมิเตอรแบบ Reciprocating พบวาการเติม
อะลูมิเนียมและเสนไฟเบอรกลาส ทําใหการสึกหรอลดลงเม่ือเทียบกับ
อีพ็อกซีเรซินบริสุทธิ์ [4]    ในสวนของกระบวนการสรางแมพิมพ
รวดเร็วดวยการพนเคลือบผิว Chua, et al  ไดทําการศึกษาการเคลือบ
ผิวบนแมพิมพที่ทําจากวัสดุเชิงประกอบสําหรับงานพลาสติก ดวย
กระบวนการพนเคลือบผิวดวยการอารกไฟฟา  ในงานวิจัยน้ีไดผลการ
เปรียบเทียบการสรางแมพิมพรวดเร็วกับแมพิมพที่ทําจากโลหะ พบวา
การสรางแมพิมพตนแบบเร็วใชเวลา 89 ชั่วโมง ในขณะที่แมพิมพที่ทํา
จากโลหะใชเวลาถึง 4-6 สัปดาห ซ่ึงสามารถที่จะลดตนทุนการสราง
แมพิมพไดประมาณ  50 เปอรเซ็นต [2]   

2.ขั้นตอนการวิจัย 
2.1 การศึกษาพฤติกรรมการยึดเกาะของวัสดุพนเคลือบ 
 การศึกษาพฤติกรรมวัสดุ โดยพิจารณาการยึดเกาะของวัสดุพน
เคลือบ จากการพิจารณาความหนาของผิวเคลือบมากที่สุด บนวัสดุ
ชิ้นงานแมแบบ (Mould Substrate) โดยมีเงื่อนไขวาการถอดแบบ
(Demoulding) ตองทําไดงายเชนกัน เพื่อหาชนิดวัสดุที่เหมาะสมนํามา
เปนชิ้นงานแมแบบ งานวิจัยน้ีได ทดลองจากวัสดุ 3  ชนิด ไดแก   โพลี
โพรพิลีน (PP)    โพลีสไตรลีน (PS)      ไมพีวีซี ( Rigid PVC Foam)   
เน่ืองจากเปนวัสดุพื้นฐานในอุตสาหกรรมแมพิมพ  โดยในการศึกษานี้
การเลือกวัสดุที่นํามาใชเปนชิ้นงานแมแบบน้ัน จะตองทําใหการพนผิว
เคลือบเกาะติดไมหลุดลอนออกกอนที่จะหลอเรซินทับเปนแมพิมพและ
ตองสามารถถอดแบบไดงาย ซ่ึงทั้งสองเปนสมบัติที่ตรงกันขาม  เน่ือง
ดวยสาเหตุ น้ีทางผู วิ จัยได ใช เทคนิคการเคลือบนํ้ายาถอดแบบ 
(Release Agent) เพื่อแกปญหาดังกลาว   โดยไดทดลอง  2  วิธี  คือ  
1.  ใชนํ้ายาถอดแบบ  2. ไมใชนํ้ายาถอดแบบ 
 
2.2 การศึกษาพารามิเตอรในการพนเคลือบดวยเปลวความรอน 
 การพนเคลือบผิวดวยเปลวความรอนแบบอารกสเปรย (Electric 
Arc Spray) ซ่ึงเกิดความรอนต่ําในกระบวนการพนเคลือบ [2,5] 
เน่ืองจากสมบัติการทนตอความรอนของวัสดุที่นํามาเปนชิ้นงานแมแบบ
น้ีคอนขางต่ําเม่ือเทียบกับโลหะ วัสดุพนเคลือบที่ใช สังกะสี 94 % ผสม
อะลูมิเนียม 6 %  TAFA  เกรด Tafaloy 204M  จุดประสงคในการพน
เคลือบใหไดความหนาของผิวเคลือบ 200- 300 ไมครอน โดยกําหนด
เงื่อนไขในการพนเคลือบ ตามตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1. เงื่อนไขในการพนเคลือบ 
คากระแสไฟฟา (Ampere)                           100   แอมแปร  
คาแรงดันไฟฟา  (Voltage)                            30   โวลท 
คาความดันอากาศ (Air pressure)                   40   กิโลปาสคาล 
ระยะในการพน (Spray distance)                  152   มิลลิเมตร 
ลักษณะการพน (Spray Motion)                   ตั้งฉากกับชิ้นงาน   
 
 การศึกษาพารามิเตอรในการพนอารกสเปรย โดยใชหุนยนต
อุตสาหกรรม (Industrial Robot) ผูวิจัยไดทําการศึกษาตัวแปร ไดแก 
ความเร็วปอนของปนพน (Gun Feed Speed) ซ่ึงเปนหน่ึงในปจจัยที่มี
ผลตอประสิทธิภาพในการเคลือบผิว (Deposition Efficiency: %DE) [6]  
เน่ืองจากการเคลื่อนที่ของหุนยนตมีขอจํากัดในการเคลื่อนที่  โดยที่
สําหรับงานนี้ความเร็วปอนของปนพนจะเทากับ 400 มิลลิเมตรตอ
วินาที ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงไดกําหนดเปนสัดสวน 80%, 70%, 50%, 
40%, 30% ไดเปนความเร็วปอนของปนพน 5 ระดับ ไดแก 320, 280, 
200, 160, 120  มิลลิเมตรตอวินาที ตามลําดับ   
 การสรางแมพิมพฉีดพลาสติกเปนแบบ 2 แผน  โดยไมมีระบบ
ปลดชิ้นงานเพื่อปองกันความเสียหายตอผิวชิ้นงานแมแบบ    ฉีดข้ึนรูป
ชิ้นงานพลาสติก ขนาด 50 x 50 มม.  หนา  4 มม.  ความหยาบผิว
ประมาณ  2 ไมครอน สําหรับทําเปนตนแบบในการศึกษาพารามิเตอร
ในการพนอารสเปรย 
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3.ผลการทดลอง 
3.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการยึดเกาะของวัสดุพนเคลือบ 
 การเลือกวัสดุที่นํามาใชเปน Substrate   จากวัสดุตัวอยาง 3 ชนิด   
ไดแก   โพลีโพรพิลีน (PP)    โพลีสไตรลีน (PS)   ไมพีวีซี (Rigid 
PVC Foam)   ไดผลการทดลองดังภาพตอไปน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 1  ชิ้นงานไมพีวีซีไมเคลือบนํ้ายาถอดแบบ 
 

 
 

รูปท่ี 2  ชิ้นงานไมพีวีซีเคลือบนํ้ายาถอดแบบ 
  

 
 

รูปท่ี 3  ชิ้นงานโพลีสไตรลีน ไมเคลือบนํ้ายาถอดแบบ 
 
 

 

 
 

รูปท่ี 4  ชิ้นงานโพลีสไตรลีนเคลือบนํ้ายาถอดแบบ    
 

                        

 
   

รูปท่ี 5  ชิ้นงานโพลีโพรพิลีนไมเคลือบนํ้ายาถอดแบบ 
                 
 รูปที่ 1 ชิ้นงานไมพีวีซีไมเคลือบนํ้ายาถอดแบบ มีความหยาบผิว
เฉลี่ย (Ra) ประมาณ 3 ไมครอน เน่ืองจากการแมชินน่ิงวัสดุชนิดน้ีมี
ขอจํากัดจากความพรุนของวัสดุ ทําใหการแมชินน่ิงใหไดความหยาบผิว
ต่ํากวา 3 ไมครอนทําไดคอนขางยาก วัสดุไมพีวีซีไมเคลือบนํ้ายาถอด
แบบสามารถพนเคลือบไดความหนาเฉลี่ย 850 ไมครอน การถอดแบบ
ของผิวเคลือบทําไดยาก และเกิดความเสียหายกับผิวเคลือบ 
 รูปที่ 2 ชิ้นงานไมพีวีซีเคลือบนํ้ายาถอดแบบ พบวาสามารถพน
อารกสเปรย เคลือบไดความหนาเฉลี่ย 700 ไมครอน บริเวณขอบ
ชิ้นงานมีการหลุดลอนของผิวพน การถอดแบบทําไดไมดีนัก และมี
บางสวนถอดแบบไดยากเกิดความเสียหายกับผิวเคลือบเชนกัน 
 รูปที่ 3 ชิ้นงานโพลีสไตรลีนไมเคลือบนํ้ายาถอดแบบ มีความ
หยาบผิวเฉลี่ย (Ra) ประมาณ 0.2 ไมครอน ความหนาที่ไดจากการพน
เคลือบประมาณ 55 ไมครอน พบวาการเคลือบทําไดคอนขางยาก
เน่ืองจากการพนที่ความหนามากกวานี้ ผิวเคลือบจะเกิดการหลุดลอนที่
ขอบชิ้นงาน การถอดแบบไมสามารถทําไดเน่ืองจากผิวเคลือบบาง
เกินไป 
 รูปที่ 4 ชิ้นงานโพลีสไตรลีนเคลือบนํ้ายาถอดแบบ พบวาสามารถ
พนเคลือบไดความหนาเฉลี่ย 120 ไมครอน บริเวณขอบชิ้นงานมีการ
หลุดลอนของผิวเคลือบ แมวาสามารถถอดแบบไดงายก็ตาม 
 รูปที่ 5 ชิ้นงานโพลีโพรพิลีนไมเคลือบนํ้ายาถอดแบบ มีความ
หยาบผิวเฉลี่ย (Ra) ประมาณ 0.2 ไมครอน พบวาการเคลือบทําได
ความหนาสูงสุดประมาณ 480 ไมครอน บริเวณขอบชิ้นงานมีการหลุด
ลอนของผิวพนเพียงเล็กนอย และสามารถถอดแบบไดงาย    
 การเลือกวัสดุ Substrate สําหรับทําชิ้นงานแมแบบจากการ
ทดลองวัสดุ 3 ชนิด ไดแก   โพลีโพรพิลีน (PP) โพลีสไตรลีน (PS)    
ไมพีวีซี (Rigid PVC Foam)   พบวา วัสดุโพลีโพรพิลีน เหมาะสมที่สุด 
เน่ืองจากสามารถสรางความหนาไดสูง โดยมีการหลุดลอนที่ขอบเพียง
เล็กนอย และการถอดแบบสามารถทําไดงาย  
 
3.2 ผลการศึกษาพารามิเตอรในการพนเคลือบดวยเปลวความ
รอน 
 จากการทดลองพนเคลือบดวยหุนยนต (Industrial Robot) บน
ชิ้นงานพลาสติกชนิด PP ขนาด 50 x 50 มม. หนา 4 มม. ความหยาบ
ผิวประมาณ  2 ไมครอน  โดยการศึกษาปจจัยความเร็วปอนของปนพน  
5  ระดับ  ซ่ึงพิจารณาปริมาณมวลของผิวเคลือบ (Coating Mass)      
ผลการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-way ANOVA) ใน
การทดสอบการพนเคลือบดวยตัวแปรความเร็วปอนของปนพนเปน

ผิวพนอารกสเปรย  

ผิวพนอารกสเปรย     
หลุดลอนที่ขอบ   

  ผิวพนอารกสเปรย      

ผิวพนอารกสเปรย  

ผิวพนอารกสเปรย  
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ปจจัยที่มีผลตอตอประสิทธิภาพในการเคลือบผิว ดวยการทดสอบความ
เชื่อม่ัน  95%   ไดคาดังตารางที่ 2  
  

ตารางท่ี 2.  ตารางทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
     One-way ANOVA: Coating mass versus Gun feed speed 
Source  DF SS MS F P 
Gun feed speed   4    0.25090   0.06272    51.20      0.000 
Error                     40    0.04900   0.00123  
Total                     44    0.29990    
S = 0.035               R-sq = 83.66% 

 
   จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว พบวาปจจัย
ความเร็วปอนของปนพน เปนปจจัยที่ มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ ซ่ึงหมายความวา ปจจัยความเร็วปอนของปนพน ทั้ง 5 ระดับ 
ที่ทําการทดลองมีผลตอปริมาณมวลของผิวเคลือบ การทดสอบ 
ความสัมพันธของปจจัยระหวางความเร็วปอนของปนพนและปริมาณ
มวลของผิวเคลือบพบวามีความสัมพันธเชิงเสน  มีคาเทากับ 83.66 
เปอรเซ็นต (R-Squared = 83.66% )       และคา P- value มีคานอย
กวาคาอัลฟา 0.05  หมายความถึงระดับในการทดลอง 5 ระดับ ของตัว
แปรทดสอบ (ความเร็วปอนของปนพน)  มีความเปนอิสระตอกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่คาอัลฟา เทากับ  0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 6 ตารางวิเคราะหคูความสัมพันธระดับของตัวแปรทดสอบแบบ 
TUKEY METHOD TEST 
 
 เม่ือทําการจับคูเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัย (TUKEY 
TEST) ของความเร็วปอนของปนพนในแตละระดับดวยเทคนิคน้ี 
สามารถจัดแบงกลุมปจจัยน้ี ไดเปน 3 กลุม ไดแกกลุมที่ 1 ความเร็ว
ปอนของปนพน ระดับ 120 และ 160 มิลลิเมตรตอวินาที ไดปริมาณ
มวลของผิวเคลือบ มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 0.231 ถึง 0.247  กรัม กลุมที่ 2  
ความเร็วปอนของปนพน ระดับ 200  มิลลิเมตรตอวินาที ไดปริมาณ
มวลของผิวเคลือบ มีคาเฉลี่ย 0.177  กรัม    และกลุมที่ 3 ความเร็ว
ปอนของปนพน ระดับ 280  และ  320  มิลลิเมตรตอวินาที ไดปริมาณ
มวลของผิวเคลือบ มีคาเฉลี่ยอยูในชวง  0.071 ถึง  0.076 กรัม        
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รูปท่ี 7 Boxplot   แสดงความสัมพันธของปริมาณมวลการยึดเกาะของ
ผิวเคลือบและความเร็วปอนของปนพน 

 
 หากพิจารณาความสัมพันธระหวางความเร็วของปนพนในการพน
เคลือบกับปริมาณมวลของผิวเคลือบที่ได จากขอเท็จจริงคือวาเม่ือให
ความเร็วยิ่งนอยเทาไร ก็จะไดปริมาณมวลของผิวเคลือบมากข้ึนเทานั้น 
ซ่ึงการพิจารณา ความเร็วที่ 120 มิลลิเมตรตอวินาที ในทางความคิด 
นาจะไดผลของปริมาณมวลของผิวเคลือบมากกวาความเร็วระดับอื่น ๆ 
แตเน่ืองจากการเกิดแรงปฏิกิริยา (Reaction Force) จึงสงผลตอการ
หยดของอนุภาค (Droplets Formation) ทําใหอนุภาคบางสวนกระดอน
ออกไปจากชิ้นงาน  ซ่ึงแรงปฏิกิริยาที่ตางกันสวนหน่ึงเกี่ยวเน่ืองมาจาก
ความเร็วของปนพนที่ตางระดับกัน ทําใหอนุภาคกระดอนออกไป
จํานวนไมเทากัน สงผลใหเกิดความผันแปร (Variation) ตอปริมาณมวล
ของผิวเคลือบที่เกาะบนชิ้นงาน 
 กราฟ Boxplot ระหวาง ปริมาณมวลของผิวเคลือบ และความเร็ว
ปอนของปนพน แสดงการแบงกลุมตาม TUKEY  METHOD TEST 
ของระดับความเร็วปอนของปนพนเปน 3 กลุม (ตามรูปที่ 7) โดยที่
กราฟ Boxplot แสดงใหเห็นวา ความเร็วปอนของปนพน ที่ระดับ  120  
มิลลิเมตรตอวินาที  ไดปริมาณมวลการยึดเกาะที่มากที่สุด อยูในชวง 
0.17 ถึง 0.34 กรัม  และที่ระดับ 320  มิลลิเมตรตอวินาที  ไดปริมาณ
มวลการยึดเกาะนอยที่สุด อยูในชวง 0.06 ถึง 0.09 กรัม  เม่ือพิจารณา
เงื่อนไขความเร็วปอนของปนพนที่เหมาะสมจากการทดลองนี้  ควรใช
ความเร็วปอนของปนพน ระดับ 160  มิลลิเมตรตอวินาที เพราะได
ปริมาณมวลการยึดเกาะของผิวเคลือบ อยูในชวง 0.22 ถึง 0.25 กรัม 
และเน่ืองจาก มีความผันแปรปริมาณมวลของผิวเคลือบนอยกวา ระดับ 
120 มิลลิเมตรตอวินาที  ทําใหไดปริมาณมวลของผิวเคลือบที่แมนยํา
กวา 
 เ ม่ื อพิ จ า รณาประสิ ทธิ ภาพในการ เคลื อบ ผิว (Deposition 
Efficiency:%DE) ตามมาตรฐาน ISO17836 [6] แสดงถึงความสามารถ
ในการยึดเกาะของผิวเคลือบ (เปอรเซ็นต) ตามสมการที่ 1 ซ่ึงข้ึนอยูกับ
หลายปจจัย เชน พารามิเตอรในการพนเคลือบ,ความหยาบผิวของ 
Substrate, มุมในการพน, ความเร็วปอนของปนพน  เปนตน   
 

Coating _ Mass
DE *100

Wire _ Mass
=                                (1) 

กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 
กลุมท่ี 3 
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โดยที ่
Coating Mass    =  ปริมาณมวลของผิวเคลือบ  (กรัม) 
Wire Mass        =   ปริมาณมวลของลวดอารกสเปรย ที่ใชไป (กรัม) 
  
 พารามิเตอรที่ใชในการพนเคลือบ (ตารางที่ 1) ในงานวิจัยน้ี 
กําหนดตามบันทึกของหองปฏิบัติการรวมถึงคําแนะนําของผูผลิตลวด
อารกสเปรย ซ่ึงเปนคาที่เหมาะสม ที่จะทําใหไดประสิทธิภาพในการ
เคลือบผิวที่ดี  นอกจากพารามิเตอรดังกลาว ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยหน่ึง
ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการเคลือบผิว (%DE) ไดแก ความเร็วปอน
ของปนพน 
  

 
 
รูปท่ี 8 กราฟเสนแสดงความสัมพันธของคาเฉลี่ย %DE และความเร็ว
ปอนของปนพน 
 
 การทดลองนี้เปนการพนเคลือบดวยวัสดุสังกะสีผสม  ตัวแปรที่
ศึกษาคือความเร็วปอนของปนพน จากการวิเคราะหพบวา  ที่ระดับ 
120 มิลลิเมตรตอวินาที ไดคา %DE ที่ต่ํากวา ที่ระดับ 160 มิลลิเมตร
ตอนาที  เน่ืองจากมีความผันแปรของปริมาณมวลของผิวเคลือบ
มากกวา (ตามรูปที่ 7)   ดังน้ันการเลือกใชความเร็วปอนของปนพนที่
ระดับ  160 มิลลิเมตรตอวินาที ไดคา %DE  มากที่สุด  ประมาณ  
53.72   เปอรเซ็นต     
 
3.3 การวิจารณผล   
 จากการทดลอง การเลือกวัสดุ Substrate สําหรับทําแมแบบโดย
การทดลองกับวัสดุ  3  ชนิด   ไดแก  โพลีโพรพิลีน (PP)  โพลีสไตรลีน 
(PS)  และ ไมพีวีซี ( Rigid PVC Foam)   จากการวัดขนาดความหนา
ของชั้นเคลือบนํ้ายาถอดแบบ พบวามีผลทําใหขนาดคอรและเบา
แมพิมพ (Core & Cavity)  มีขนาดที่ผิดไปจากแมแบบ  จึงตองมีการ
เผ่ือขนาดของแมแบบ ซ่ึงเปนวิธีที่ทําไดคอนขางยากในทางปฏิบัติ   
ดังน้ันผูวิจัยจึงไดใชเกณฑในการตัดสินใจ จากการพนที่ไมไดเคลือบ
นํ้ายาถอดแบบและพิจารณาการพนเคลือบที่ไดความหนามากที่สุด ซ่ึง
พบวาการพนเคลือบบน วัสดุโพลีโพรพิลีน  สามารถพนเคลือบไดความ
หนาเฉลี่ย  480  ไมครอน  บริเวณขอบชิ้นงานมีการหลุดลอนของผิว
พนเพียงเล็กนอย  และสามารถถอดแบบไดงาย เม่ือเปรียบเทียบกับ
วัสดุอื่นๆ     

 จากผลการเลือกวัสดุ โพลี โพรพิลีน  ในการสร างแมแบบ
(Substrate)  สําหรับใชในการศึกษาพารามิเตอรในการพนอารกสเปรย 
โดยที่การศึกษาพารามิเตอรในการพนอารกสเปรย เบ้ืองตนเปน
การศึกษาตัวแปรความเร็วปอนของปนพน 5 ระดับ ไดแก 320, 280, 
200, 160, 120 มิลลิเมตรตอวินาที ตามลําดับ จาการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) พบวาระดับความเร็ว
ปอนของปนพน มีความเปนอิสระตอกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
คาอัลฟา เทากับ 0.05    
 
4. สรุป 
 การศึกษาเพื่อเลือกวัสดุแมแบบ (Mould Substrate) สําหรับ
กระบวนการพนเคลือบผิวแบบอารกสเปรยโดยใชวัสดุพนเคลือบเปน
สังกะสีผสม จากการพนเคลือบที่วัดความหนาไดมากที่สุด และตองมี
การหลุดลอนที่ขอบชิ้นงานนอยที่สุด โดยมีเงื่อนไขวาการถอดแบบตอง
ทําไดงายเชนกัน จากการศึกษานี้พบวา วัสดุโพลีโพรพิลีน เปน
ทางเลือกที่ดีสําหรับทําชิ้นงานแมแบบในกระบวนการพนเคลือบแบบ
อารกสเปรย       
 ในการศึกษาพารามิเตอรในการพนเคลือบ ปจจัยที่ศึกษาคือ 
ความเร็วปอนของปนพน (Gun Feed Speed) จากการทดลองพน
เคลือบดวยหุนยนต ที่ระดับความเร็วปอน 5 ระดับ โดยใชการทดสอบ
ขอมูลทางดานสถิติ การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
way ANOVA) ดวยการทดสอบความเชื่อม่ัน 95% พบวา 
- ปจจัยความเร็วปอนของปนพน ทั้ง 5 ระดับ ที่ทําการทดลองมีผลตอ
ปริมาณมวลของผิวเคลือบ 
- การทดสอบ ความสัมพันธของปจจัยระหวางความเร็วปอนของปนพน
และปริมาณมวลของผิวเคลือบพบวามีความสัมพันธเชิงเสน อยูที่ระดับ 
83.66 เปอรเซ็นต (R-Squared = 83.66%) 
- การจับคูเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัย (TUKEY TEST) ของ
ความเร็วปอนของปนพนในแตละระดับ สามารถจัดแบงกลุมปจจัยน้ี ได
เปน 3 กลุม ไดแกกลุมที่ 1 ระดับ 120 และ 160 มิลลิเมตรตอวินาที 
กลุมที่ 2 ระดับ 200 มิลลิเมตรตอวินาที และกลุมที่ 3 ระดับ 280 และ 
320 มิลลิเมตรตอวินาที 
- เงื่อนไขความเร็วปอนของปนพนที่เหมาะสมจากการทดลองนี้ ควรใช
ความเร็วปอนของปนพน ระดับ 160 มิลลิเมตรตอวินาที ซ่ึงไดปริมาณ
มวลการยึดเกาะของผิวเคลือบ อยูในชวง 0.22 ถึง 0.25 กรัม เน่ืองจาก 
มีความผันแปร (Variation) ปริมาณมวลของผิวเคลือบนอยกวา ระดับ 
120 มิลลิเมตรตอวินาที 
- การศึกษาประสิทธิภาพในการเคลือบผิว (%DE) เปนขอสรุปที่ยืนยัน
วาการเลือกความเร็วปอนของปนพนที่ ระดับ 160 มิลลิเมตรตอวินาที 
เปนคาที่เหมาะสม เน่ืองจากมีคา %DE มากที่สุด ประมาณ 53.72   
เปอรเซ็นต  
 
5.  ขอเสนอแนะ 
 เน่ืองจากพารามิเตอรในการพนเคลือบ เปนการกําหนดเพียงคา
หน่ึง ที่สามารถใชไดในทางปฏิบัติ ทําใหผลการทดลองไมสามารถ
เปรียบเทียบได  ดังน้ันการศึกษาระดับของพารามิเตอรดวยการ
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ออกแบบการทดลองทางสถิติ (Design of Experiments) เปนแนวทาง
ในการดําเนินการวิจัยข้ันตอไป และการควบคุมคุณภาพแมพิมพ      
โดยการพิจารณา การควบคุมความหนาของผิวเคลือบ ดวยการศึกษา 
พารามิเตอร เชน มุมที่ใชในการพนเคลือบ, ระยะการซอนทับในการพน
เคลือบ รวมถึงการอธิบายการหยดของอนุภาค (Droplets Formation) 
ดวยการสรางแบบจําลองและสมการทางคณิตศาสตร สําหรับพฤติกรรม
การหยดลงบนพอลิเมอร เปนตน 
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บทคัดยอ 
ปจจุบันมีการใชหัวอัดจาระบีในโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวน

มาก แตมีปญหาเกิดการแข็งตัวของจาระบีเม่ือมีการใชงานไปประมาณ 
2 ป ทําใหตองเปลี่ยนหัวอัดจาระบีใหม จึงมีแนวคิดในการพัฒนาหัวอัด
จาระบีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวแปรที่มีผลตอการเสื่อมสภาพของ
จาระบี เชน แสง อากาศและความชื้น ถูกนํามาพิจารณาในการ
ออกแบบหัวอัดจาระบีใหม โดยติดตั้งเทฟลอนเพิ่มเติมเพื่อปองกันการ
ร่ัวซึมของอากาศและใหสามารถถอดประกอบนําออกมาทําความสะอาด
ไดเม่ือมีการแข็งตัวของจาระบีเกิดข้ึน ทําการทดสอบการรั่วซึมของหัว
อัดจาระบีโดยใชแรงดันลมในชวงวามดัน 0-200 psig. และทดสอบ
ระยะเวลาในการใชงานจริง โดยเปรียบเทียบระหวางหัวอัดจาระบีที่
พัฒนาใหมกับหัวอัดจาระบีที่มีขายตามทองตลาด พบวา 1) หัวอัด
จาระบีที่พัฒนาใหมสามารถรับแรงดันลมไดมากกวาหัวอัดจาระบีที่มี
ขายตามทองตลาด โดยสามารถรับแรงดันได 50 psig และ 10 psig 
ตามลําดับ เม่ือนําหัวอัดจาระบีตนแบบมาถอดทําความสะอาดแลว
ประกอบใหมยังสามารถทํางานไดเชนเดิม 2) เวลาในการใชงานจริง
ผานไป 1 ป หัวอัดจาระบีที่พัฒนาใหมและหัวอัดจาระบีที่มีขายตาม
ทองตลาด ยังสามารถทํางานไดดี  
คําสําคัญ : จาระบี, หัวอัดจาระบี, เทฟลอน 

 
Abstract 
      In present, there is greatly using of lubricant-sealant injection 
fitting valve (LSIFV) in industrials but using LSIFV about 2 years, 
LSIFV was replaced because LSIFV had blockage. Variables that 
deteriorate grease such as light, air and moisture were 
considered for designing new LSIFV. Teflon was installed in 
LSIFV as soft seat to protect leakage of air. Moreover, the new 
LSIFV were designed as reassembly that is able to clean if 
blockage occurred. To compare developed LSIFV and general 
LSIFV, leakages ranging from 0 – 200 psig and operation time 
were investigated. The experimental results showed that 
developed LSIFV and general LSIFV could resist at maximum 
pressure of 50 psig and 10 psig, respectively. Moreover, cleaned 

and reassembled, developed LSIFV could resist at maximum 
pressure of 50 psig similar to general LSIFV. In 1 year, 
developed LSIFV and general LSIFV, installed in real plant, could 
operate.   
Keywords: Lubricant, Sealant, fitting valve, Teflon 
 
1.  บทนํา 
     หัวอัดจาระบีทําหนาที่อัดจาระบีผานไปสูวาลวซ่ึงจาระบีมีคุณสมบัติ 
2 ประการดังน้ี 
1.1 การหลอลื่น (Lubrication)      
      สารหลอลื่นจะใชในพื้นผิวสัมผัส สองผิวสัมผัสที่แตะกันและกัน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดแรงเสียดทาน (Friction) ที่เกิดข้ึนระหวาง
ผิวสัมผัสหรือผิวที่เสียดสีกันของวัตถุและเพื่อลดการสูญเสียความรอน
บริเวณผิวของวัตถุ (Bannister, 1999) 
1.2 สารกันการร่ัว (Sealant) 
      สารกันการรั่วซึมมีหนาที่ในการปองกันการรั่วซึมของกาซหลังจาก
อัดจาระบีเขาไปซ่ึงสารปองกันการรั่ว ซึมจะถูกผสมเขากับจาระบีที่ใช
อัดเขาไปยังตัววาลว 
      การเสื่อมสภาพของจาระบีเกิดจากอากาศเขาไปทําปฏิกิริยาออกซิ
เดชั่นกับจาระบี ซ่ึงปฏิกิริยาจะเกิดข้ึนไดเร็วเม่ืออุณหภูมิที่ใชงานสูงข้ึน
ผลจากปฏิกิริยาก็คือจะทําใหจาระบีเกิดการเปลี่ยนสภาพและเกิดความ
เปนกรดขึ้นความหนืดของจาระบีก็มักจะสูงข้ึนดวยถาปลอย ใหความ
เปนกรดสูงมากๆจะทําใหเน้ือจาระบีเส่ือมสภาพเร็วมากขึ้น ผลก็คือเกิด
มีพวกยางเหนียวและวานิชเกาะอยูตามรองรูทางผานของจาระบี ใน
ที่สุดอาจจะเกิดการกัดกรอนเน้ือโลหะและเกิดการอุดตันในหัวอัดจาระบี
ได (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, 1990) 
     หัวอัดจาระบีที่มีคุณภาพตองใชเทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิตทําให
หัวอัดจาระบีมีราคาสูงและตองนําเขาจากตางประเทศ (อาจตองใชเวลา
ในการส่ังซ้ือประมาณ 30-60 วัน) นอกจากนี้เม่ือมีการใชงานไป
ประมาณ 1-2 ปจะมีปญหาในเรื่องการแข็งตัวของจาระบีทําใหไม
สามารถอัดจาระบีเขาไปใหมได ทําใหตองเปลี่ยนหัวอัดจาระบีใหมมีผล
ใหตองหยุดการทํางานของโรงงาน เพื่อติดตั้งหัวอัดจาระบีใหม จึงไดมี
แนวคิดในการพัฒนาหัวอัดจาระบีของวาลวใหมีประสิทธิภาพในการ
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ทํางานใหดีข้ึนโดยศึกษาตัวแปรที่มีผลตอการเสื่อมสภาพของจาระบี
เพื่อออกแบบและสรางหัวอัดจาระบีตนแบบ 
 
2.  การออกแบบอุปกรณทดลอง     
 2.1 หัวอัดจาระบีท่ีมีขายตามทองตลาด                                                                                                                                                                 
     มีหนาที่ในการบรรจุจาระบีผานเขาไปยังตัววาลวที่จะใชงานโดยที่
จาระบีที่บรรจุผานหัวอัดจาระบีจะไปทําหนาที่ในการหลอลื่นในการ
ทํางานของวาลวและยังปองกันการรั่วซึมของกาซที่จะออกมาหลังการ
อัดจาระบี  เปนชิ้นงานที่มีลักษณะการทํางานแบบใชแลวทิ้งไปไม
สามารถนํากลับมาใชไดใหม อีกทั้งยังปองกันการรั่วซึมของอากาศได
ไมดีพอ ทําใหตองมีการเปลี่ยนชิ้นงานเม่ือเกิดการแข็งตัวของจาระบี 
ลักษณะการทํางานของหัวอัดจาระบีเปนดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
                                       

     ก                                     ข 
 

รูปที่ 1 ลักษณะภายในของหัวอัดจาระบีที่มีขายตามทองตลาด 
        
      ลักษณะการทํางานของหัวอัดจาระบี เร่ิมจากการอัดจาระบีดวย
เครื่องอัดระบบไฮโดรลิกดังรูป ก หลังจากทําการอัดจาระบี สปริงจะ
เกิดการยุบตัวดังรูป ข ทําใหจาระบีไหลผานเขาไปยังวาลวเม่ือเติม
จาระบีเสร็จแลวนําเครื่องอัดระบบไฮโดรลิกออก Spring และ Ball 
Check จะกลับสูตําแหนงเดิมดังรูป ก  
2.2 หัวอัดจาระบีท่ีไดออกแบบ 
      มีลักษณะการทํางานเชนเดียวกับหัวอัดจาระบีที่ มีขายยัง
ทองตลาดแตไดมีการออกแบบใหมีสวนของช้ินงานเพิ่มเติมข้ึนมาดังน้ี 
1) ติดตั้งเทฟลอนระหวางบอลวาลวกับตัวบอด้ีของวาลวทําใหลดการ
สัมผัสของบอลวาลวกับตัวบอด้ีโดยตรง อีกทั้งยังชวยลดการรั่วซึมของ
อากาศที่จะเขามาสัมผัสกับจาระบี เหตุผลที่เลือกใชเทฟลอนเนื่องจาก
เทฟลอนมีสมบัติที่โดดเดน คือ ความทนทานตอกรด ดาง และความ
รอนไดดี เทฟลอนมีความเฉื่อยตอสารเคมีและตัวทําละลายทุกประเภท 
ยกเวน โลหะอัลคาไลนหลอมเหลว และแกสฟลูออรีนรอนเทานั้น และ
สามารถทนตอความรอนไดตั้งแต 0oC ถึง 600oC ซ่ึงที่อุณหภูมิสูงกวานี้ 
ทําใหพันธะลูกโซของ คารบอนและฟลูออรีน (C2F4) แตกออกจากกัน 
ซ่ึงสงผลตอสมบัติการตานทานการยึดเกาะนั่นเอง  
2) ออกแบบใหตัวหัวอัดจาระบีมีความสามารถในการถอดประกอบเพื่อ
ซอมบํารุงและลางทําความสะอาดได เม่ือเกิดการชํารุดหรือมีการแข็งตัว

ของจาระบี ลักษณะหัวอัดจาระบีที่ไดทําการออกแบบแสดงดังรูปที่ 2 
 การถอดประกอบเพื่อลางทําความสะอาดของหัวอัดจาระบีเร่ิม
จากนําไขควงมาไขที่ Bolt เพื่อที่จะถอดเอา Spring และ Ball Check 
มาทําความสะอาดแลวจึงประกอบกลับคืนเพื่อนํากลับมาใชงานใหม 
 

 
 

รูปที่ 2 ลักษณะหัวอัดจาระบีที่ไดทําการออกแบบ 
 

 
 

รูปที่ 3 ลักษณะหัวอัดจาระบีที่ไดทําการออกแบบเมื่อรวม CAP 
       
      หัวอัดจาระบีตนแบบที่มีการติด CAP เพื่อปองกันการรั่วซึมของ
กาซที่จะเขาและออกหลังจากการอัดจาระบี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีก
ชั้นหน่ึงนอกเหนือจากการใชเทฟลอน 
 
3.  การทดลอง 
การทดลองไดแบงออกไดดังน้ี 
1) ถังออกซิเจนตอเขากับเกจวัดความดัน ตอทอลมแยกเขาเครื่อง
บันทึกและอุปกรณสําหรับการทดสอบหัวอัดจาระบีตามรูปที่ 4 
2) ในการทดลองนี้จะกําหนดคาแรงดันลมเร่ิมตนที่ 10 psig และจะ
เพิ่มข้ึนทีละ10 psig จนถึงที่ความดัน 200 psig เปนคาแรงดันสุดทาย 
3) บันทึกผลเปนจํานวนฟองอากาศที่เกิดข้ึนในแตละคาโดยใชเวลา 1 
นาทีในการนับจํานวนฟองอากาศที่ร่ัวซึม 
4) ทดสอบกับหัวอัดจาระบีที่มีขายตามทองตลาด หัวอัดจาระบีตนแบบ 
และหัวอัดจาระบีตนแบบ + Cap 

ทิศทางการไหล
ของจาระบี 
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5) เม่ือทดสอบสภาพการรั่วซึมเสร็จแลว นําหัวอัดจาระบีทั้ง 3 ตัวอยาง
ไปทําการอัดจาระบี 
6) ทดสอบหัวอัดจาระบีที่ผานการอัดจาระบีแลวตามขอ 2 และ 3 เพื่อ
เปรียบเทียบการรั่วซึมของอากาศระหวางกอนและหลังการอัดจาระบี 
7) นําไปทดสอบกับการใชงานจริงในวาลวอุตสาหกรรม 
 

 
 

รูปที่ 4 การทดสอบของหัวอัดจาระบี 
 

4. ผลการทดลองและอภิปรายผล 
     ในการทดลองกับหัวอัดจาระบีที่ยังไมผานการอัดจาระบี  โดยการ
เพิ่มความดันพบวา หัวอัดจาระบีที่มีขายตามทองตลาดเม่ือเร่ิมทดสอบ
ความดันที่ 10 psigหัวอัดไมสามารถทนแรงดันไดเกิดการรั่วของ
ฟองอากาศอยางตอเน่ืองทําใหไมสามารถนับจํานวนฟองอากาศที่พบ
ได ซ่ึงตางจากหัวอัดจาระบีตนแบบและหัวอัดจาระบีตนแบบที่มี Cap ที่
มีความสามารถในการรับแรงดันไดถึง 50 psig และ 70 psig ตามลําดับ
กอนจะเกิดการรั่วซึมมากข้ึนเม่ือมีการเพิ่มความดันโดยที่ปริมาณการ
ร่ัวซึมจะแปรผันโดยตรงกับความดันของอากาศมีแนวโนมเปนสมการ
เสนตรงดังน้ีรูปที่ 3 เพราะหัวอัดจาระบีไดมีการติดตั้งเทฟลอน (Soft 
Seat) เพิ่มเติมระหวาง Ball Check กับ Hard Seat ซ่ึงชวยลดการ
ร่ัวซึมของอากาศทําใหมีหัวอัดจาระบีมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
 

 
รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางความดนัและจํานวนฟองที่พบ                  

ของหัวอัดจาระบีที่ยังไมผานการอัดจาระบี 
 

      เม่ือนําหัวอัดจาระบีทั้ง 3 แบบมาอัดจาระบีเพิ่มเติมปรากฏวา หัว
อัดจาระบีที่มีขายตามทองตลาดเมื่อเร่ิมทดสอบความดันที่ 10 psig หัว
อัดไมสามารถทนแรงดันไดเกิดการรั่วของฟองอากาศอยางตอเน่ืองทํา
ใหไมสามารถนับจํานวนฟองอากาศที่พบไดเหมือนกับกอนการอัด
จาระบี แตกตางจากหัวอัดจาระบีตนแบบและหัวอัดจาระบีตนแบบที่ติด
แคปสามารถทนแรงดันไดโดยไมเกิดการรั่วซึมของฟองอากาศเลย
ตลอดชวงความดันตั้งแต 10 – 200 psig แสดงใหเห็นวาจาระบีไมมี
สวนชวยปองกันการรั่วซึมเม่ือวัสดุเปน Hard seat แตจะชวยปองกัน
การรั่วซึมถาเปน Soft seat เพราะจาระบีมีความหนืดมากและมี
คุณสมบัติของการเปน Sealant ที่เปนตัวปองกันการรั่วซึมหลังจากการ
อัดจาระบีดังแสดงในรูปที่ 4  

 
รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวางความดันและจํานวนฟองทีพ่บ                       

ของหัวอัดจาระบีที่ผานการอัดจาระบีแลว 
 

 เม่ือนําหัวอัดจาระบีไปทดสอบกับการใชงานจริงในวาลว
อุตสาหกรรมที่บริษัท ป.ต.ท. นํ้าพองพบวา เม่ือเวลาในการใชงานจริง
ผานไป 1 ป หัวอัดจาระบีที่พัฒนาใหมและหัวอัดจาระบีที่มีขายตาม
ทองตลาด ยังสามารถทํางานไดดี  

 
5.  สรุปผลการทดลอง 
     จากผลการทดลองการทํางานของหัวอัดจาระบีตนแบบที่ไดทําการ
ติดตั้งเทฟลอนเพิ่มเติมเขาไปในชิ้นงานเพื่อลดการรั่วซึมของอากาศที่
จะเขามาสัมผัสกับจาระบี โดยไดทําการทดสอบใชแรงดันเพื่อที่จะดูการ
ร่ัวซึมของอากาศพบวาชิ้นงานตนแบบสามารถที่จะรับแรงดันไดถึง 50 
psig ซ่ึงเกิดการรั่วของฟองอากาศประมาณ 21 – 23 ฟอง/นาที และ
เม่ือทําการอัดจาระบีเขาไปในชิ้นงานปรากฏวารับความดันไดมากกวา 
200 psig ในขณะเดียวกันก็ไดทําการทดลองกับหัวอัดจาระบีที่มีขายยัง
ทองตลาดปรากฏวา   ทั้งสภาพการอัดจาระบีและไมอัดจาระบี พบวา
รับแรงดันไดนอยมากหรือแทบไมไดเลยเน่ืองจากมีการรั่วซึมของ
ฟองอากาศออกตั้งแตเร่ิมใหความดันเปน10 psig หลังจากทดลองไดนํา
ชิ้นงานตนแบบมาถอดประกอบลางทําความสะอาดแลวนํากลับไปใช
งานอีกครั้งปรากฏวาการทํางานของหัวอัดจาระบียังสามารถใชงานไดดี
เหมือนเดิม ในการติดตั้งเทฟลอนเขาไปในหัวอัดจาระบีสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของหัวอัดจาระบีไดอยางดีโดยใชการลงทุนที่
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ไมสูงมากนัก อีกทั้งยังสามารถถอดประกอบเพื่อทําความสะอาดไดเม่ือ
มีการแข็งตัวของจาระบีเกิดข้ึน 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีเปนการศึกษา การตกกระแทกของบรรจุภัณฑ

ฮารดดิสก จากการตกกระแทกในทิศทาง และความสูงตางๆ โดย
การศึกษาไดมีการจําลองการตกกระแทกของบรรจุภัณฑฮารดดิสกดวย
โปรแกรมวิเคราะหทาง ไฟไนตอิลิเมนต COSMOSWork2007 ซ่ึงการ
จําลองลักษณะของทิศทางของการตกกระแทกของบรรจุภัณฑ
ฮารดดิสกน้ัน ไดทําการจําลอง 8 กรณี คือ ดานลาง ดานขาง ดานหนา 
ดานบน มุม และขอบประกอบมุม 3 ขอบ ที่ระดับความสูง 60, 80 และ 
90 ซม. โดยผลลัพธที่ไดอยูในรูปของแรงเน่ืองจากความเรง (G-Force) 
การเปลี่ยนแปลงความเร็ว (Velocity change) และคาความเคน 
(Stress) ที่เกิดข้ึนกับฮารดดิสกในกลองบรรจุภัณฑ จากน้ันนําผลที่
ไดมาทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบกับผลการทดสอบจริงเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของวิธีการทางไฟไนตอิลิเมนต เพื่อใหสามารถ
นําเอาวิธีการนี้ไปใชทําการทดสอบกับรูปแบบบรรจุภัณฑใหมๆ ใน
อนาคต โดยไมจําเปนตองทําการทดสอบกับผลิตภัณฑจริงๆ นอกจากนี้
ยังใชเพื่อทํานายความเสียหายที่เกิดข้ึนกับฮารดดิสก และเปนแนวทาง
ในการประยุกตใชกับบรรจุภัณฑประเภทอื่นตอไป  

 
คําหลัก 
ฮารดดิสก, การตกกระแทก, บรรจุภัณฑ 
 
Abstract 

This research wants to study the effect from the height 
in the impact drop of Hard Disk Drive (HDD) package under the 
configurations and directions of the impact drop. The education 
has impact drop of Hard Disk Drive package with a finite element 
analysis by COSMOSWorks2007. The configurations of impact 

drop of HDD packaging are bottom, side, front, top, three edges 
assembles the vertex and corner drop from 60, 80 and 90 cm. 
heights. The result has that to be in a G-Force, velocity change 
and stress at happen with the Hard Disk Drive in package and 
compare result between simulate and experiment. In the future 
can lead take this way goes to use do the test for new package 
by don't have to the test from the products really. 
 
Keyword 
HDD, Impact drop, Packaging 
 
1. บทนํา 

ในกระบวนการผลิตฮารดดิสกน้ันการเคลื่อนยายบรรจุภัณฑ
ฮารดดิสกจากตําแหนงหน่ึงไปยังอีกตําแหนงหน่ึง รวมทั้งการขนสง
ผลิตภัณฑฮารดดิสกจากบริษัทผูผลิตไปยังผูบริโภคน้ัน อาจกอใหเกิด
ความเสียหายข้ึนได ดังน้ันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองระมัดระวังเร่ืองของ
ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับฮารดดิสกกอนที่จะสงถึงมือผูบริโภค 
สาเหตุสําคัญของความเสียหายที่เกิดข้ึนกับฮารดดิสกน้ันเกิดข้ึนจาก
หลายปจจัย การตกกระแทกของบรรจุภัณฑฮารดดิสกน้ันกอใหเกิดแรง
กระแทก (force of impact) กับบรรจุภัณฑฮารดดิสกก็เปนปจจัยอยาง
หน่ึงที่กอใหเกิดความเสียหายได โดยเรียกคาแรงที่เกิดข้ึนน้ีเรียกวา
คาแรงเน่ืองจากความเรง (G-Force) ซ่ึงเปนคาที่เกี่ยวของกับคาการ
สูญเสียความหนวง “deceleration” ของผลิตภัณฑ ดังน้ันคา G-Force 
จึงใชเปนคาบงชี้ถึงความเปราะบางของผลิตภัณฑที่ไดจากการทดสอบ
ดวยการตกกระแทก[9] ทั้งน้ีปริมาณของแรงกระแทกที่เกิดข้ึนกับ
ผลิตภัณฑน้ันจะข้ึนอยูกับความแข็งแรงของผลิตภัณฑ ทิศทางของการ
ตกกระแทก และความสูงของการตกกระแทก ดังน้ันวิธีปองกันความ
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เสียหายที่จะเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑจึงจําเปนตองมีการใชวัสดุกันกระแทก 
(Cushion) เชน โฟม พลาสติก กระดาษ กระดาษลูกฟูก bubble 
รวมเขาไปกับบรรจุภัณฑดวย ทั้งน้ีก็เพื่อเปนตัวชวยลดแรงกระแทกที่
เกิดข้ึน ทําใหมีคา G-Force ที่เกิดข้ึนนอยกวาคาที่ทําใหผลิตภัณฑ
เสียหาย[9] ทําใหมีการออกแบบผลิตภัณฑที่จะนํามาใชเปนวัสดุในการ
บรรจุและรองรับการกระแทกในรูปแบบตางๆ จะตองใหเหมาะสมกับ
รูปรางของฮารดดิสก มีราคาถูก และสามารถปองกันความเสียหายที่จะ
กอใหเกิดกับฮารดดิสกมากที่สุด 

ดังน้ันการนําวัสดุกันกระแทกมาใชในบรรจุภัณฑน้ัน จะตอง
ผานการทดสอบวามีความสามารถในการปองกันแรงกระแทกที่จะ
กอใหเกิดความเสียหายกับฮารดดิสตในปริมาณเทาใด ซ่ึงวิธีการที่ใชใน
การทดสอบนั้นปจจุบันนิยมที่จะทําอยูดวยกัน 2 วิธี[1-4] คือ การ
ทดสอบกับเคร่ืองทดสอบการตกกระแทก (Drop Tester Machine) และ
การจําลองการตกกระแทกโดยโปรแกรมวิเคราะหทางไฟไนตอิลิเมนต 
ทั้งน้ีการทดสอบทั้งสองวิธีการนี้สวนใหญแลวจะทําการสงผลิตภัณฑไป
ทําการทดสอบยังตางประเทศ เชน ญ่ีปุน สิงคโปร และอเมริกา ทําให
เสียเวลาและคาใชจายสูงในการทดสอบแตละครั้ง[9] ดังน้ันการศึกษาผล
ของแรงเน่ืองจากความเรง ที่เกิดข้ึนกับฮารดดิสกในบรรจุภัณฑ จาก
การตกกระแทกโดยใชโปรแกรมวิเคราะหทางไฟไนตอิลิเมนต จะเปน
แนวทางแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการคาดการณการเกิดข้ึนของ
คาดังกลาว ไดโดยที่ไมตองทําการทดสอบชิ้นงานจริงได 
 
2. รูปแบบของบรรจุภัณฑและฮารดดิสก 

รูปแบบของบรรจุภัณฑที่ใชในงานวิจัยน้ีประกอบไปดวย 2 สวน 
คือ รูปแบบของบรรจุภัณฑฮารดดิสกจริง และแบบจําลองบรรจุภัณฑ
ฮารดดิสก  

 
2.1 รูปแบบของบรรจุภัณฑฮารดดิสกจริง 

ลักษณะของบรรจุภัณฑฮารดดิสกจริงน้ันจะประกอบดวย กลอง
กระดาษลูกฟูก ภายในบรรจุดวยฮารดดิสกขนาด 2.5 น้ิว จํานวน 20 
อัน และวัสดุกันกระแทก 2 ชิ้น คือดานลาง และดานบนซึ่งเปนโพลี
เอทธีลีน ความหนาแนนสูง (High–density Polyethylene: HDPE)  

 

 
 

รูปท่ี 1 กลองกระดาษบรรจุภัณฑ 
 

 
 

รูปท่ี 2 วัสดุกันกระแทกดานบน 
 

 
 

รูปท่ี 3 วัสดุกันกระแทกดานลาง 
 

 
รูปท่ี 4 ฮารดดิสกขนาด 2.5 น้ิว 

 
2.2 รูปแบบการจําลองบรรจุภัณฑฮารดดิสก 

แบบจําลองของบรรจุภัณฑฮาร ดดิ สกที่ ใ ช ในงานวิ จัย น้ี
ประกอบดวย แบบจําลองฮารดดิสก 20 อัน และวัสดุกันกระแทก
ดานลางและดานบนเทานั้น โดยที่แบบจําลองทําการสรางข้ึนดวย
โปรแกรม SolidWorks2007 โดยพิจารณารูปรางโดยรวม และขนาด
จากชิ้นงานจริง ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนการศึกษาคาของแรงเนื่องจาก
ความเรง ความเคน ที่เกิดข้ึนกับฮารดดิสกเทานั้น ดังน้ันแบบจําลองจึง

Platter 

Ribbon Cable 

Actuator 

Actuator Axis 

Actuator Arm 

Slider (and head) 

Spindle 
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มีลักษณะอยางงาย กลาวคือ พิจารณาใหฮารดดิสกเปนวัสดุเน้ือเดียว 
(Isometric material) ดังน้ันแบบจําลองฮารดดิสกจึงมีลักษณะเปนแผน 
(plate) ส่ีเหลี่ยม ดังรูปที่ 4 ในสวนของวัสดุกันกระแทก ทําใหเปนรูป
แบบอยางงาย โดยยังคงรูปรางใกลเคียงกับชิ้นงานจริงมากที่สุด เพื่อลด
ปญหาในการจําลอง เชน ปญหาเรื่องเวลาในการประมวลผล ปญหาการ
สรางอิลิเมนต เปนตน 
 

 
 

รูปท่ี 5 แบบจําลองบรรจุภัณฑฮารดดิสก 
 

3. ขั้นตอนและรูปแบบการจําลองการตกกระแทก 
ในงานวิจัยน้ีเปนการศึกษาการจําลองการตกกระแทกของบรรจุ

ภัณฑฮารดดิสกแบบอิสระ (Free fall) ดวยโปรแกรมวิเคราะหไฟไนตอิ
ลิเมนต โดยใชโปรแกรม COSMOSWorks2007 ซ่ึงมีข้ันตอนตางๆ
ดังตอไปน้ี 
 ขั้นตอนการจําลองการตกกระแทก 

ในการจําลองการตกกระแทกของบรรจุภัณฑฮารดดิสก ใน
งานวิจัยน้ีจะแบงออกเปน 2 สวนคือ การสรางแบบจําลองรูปรางของ
บรรจุภัณฑฮารดดิสกจะใช SolidWorks2007 และการจําลองการตก
กระแทกโดย COSMOSWorks2007 โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. สรางรูปรางแบบจําลองฮารดดิสก แบบจําลองวัสดุกัน
กระแทกดานบนและลาง บนสมมุติฐานที่ไดกําหนด โดยวัดขนาดของ
ชิ้นงานจากขนาดจริง  

2. ทําการประกอบ (Assembly) ชิ้นสวนแบบจําลองโดย
เร่ิมจากนําแบบจําลองชิ้นสวนวัสดุกันกระแทกดานลาง และแบบจําลอง
ฮารดดิสก 20 อัน มาประกอบตามตําแหนงจริง แลวนําชิ้นสวนวัสดุกัน
กระแทกดานบนมาประกอบ ดังรูปที่ 5 

3. หลังประกอบชิ้นงานทั้งหมดเรียบรอยแลวทําการเลือก
วิเคราะหปญหาแบบตกกระแทกในสวนของ COSMOSWorks2007 
และกําหนดคุณสมบัติของวัสดุทั้งสาม ตามตารางที่ 1 

4. กําหนดทิศทางการตกกระแทกและระดับความสูงของ
การตกกระแทก ดังตารางที่ 2 

5. กําหนดคุณลักษณะของการสัมผัสระหวางผิวของ
ชิ้นสวนประกอบทั้งหมด โดยมีความสัมพันธในลักษณะที่ ผิวของ

แบบจําลองฮารดดิสกไมสามารถเคลื่อนที่ผานผิวแบบจําลองวัสดุกัน
กระแทกที่สัมผัสกันในแตละอันได (No penetration) หลังจากตก
กระแทก และใหความสัมพันธของจุดที่สัมผัสกับผิวแบบ จุดสูผิว (Node 
to Surface) กลาวคือเม่ือวัตถุเกิดการตกกระแทกกับพื้นแลว ผิวสัมผัส
สามารถเคลื่อนที่ออกจากกันได แตไมสามารถเคลื่อนที่ทะลุซ่ึงกันและ
กันได โดยมีผิวสัมผัสกันทั้งหมด 204 ผิวสัมผัส จากนั้นจะตองแบง
ชิ้นสวนประกอบทั้งหมดออกเปนอิลิเมนตเล็ก 

6. ทํ าการจํ าลองการตกกระแทกของบรรจุภัณฑ
ฮารดดิสกในแตละรูปแบบที่ไดกําหนดไว 
 
ตารางท่ี 1 คุณสมบัติของวัสดุ 

คุณสมบัติ ฮารดดิสก วัสดุกันกระแทก 
Yong’s Modulus 137.9 GPa 1.07 GPa 
Poisson’s Ratio 0.3 0.4101 
Mass Density 1410 kg/m3 952 kg/m3 

 
 รูปแบบการจําลองการตกกระแทก 

ในการทดสอบการตกกระแทกแบบอิสระน้ัน (Free fall) ตาม
มาตรฐานการทดสอบแลวจะทําการทดสอบ 10 กรณี น้ันคือการตก
กระแทกดานลาง ดานบน ดานหนา ดานหลัง ดานซาย ดานขวา มุม 
และ ขอบประกอบมุมทั้ง 3 ขอบ ในสวนของการจําลองการตกกระแทก
ดวย COSMOSWorks2007 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะทําการจําลอง
ดวยกัน 8 กรณี กลาวคือการจําลองการตกกระแทกจากดานลาง 
ดานบน ดานหนา ดานขวา มุม และขอบประกอบมุมทั้ง 3 ขอบ ทั้งน้ีใน
แบบจําลองที่ใชมีลักษณะที่เหมือนกัน 2 ทิศทาง คือ ดานหนาจะ
เหมือนกับดานหลัง และดานขวาจะเหมือนกับดานซาย ดังน้ันใน
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีจึงพิจารณาตัดสวนการพิจารณาการตกกระแทก
ดานหลังและดานซายออกไป ดังน้ันรูปแบบการจําลองการตกกระแทก
จะเปนไปตาม ตารางที่ 2 

 

 
 

รูปท่ี 6 การกําหนดทิศทางการตกกระแทก 
 

Side Front 
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Corner 
Bottom 
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Y 

วัสดุกันกระแทกดานบน 

ฮารดดิสก 

วัสดุกันกระแทกดานลาง 
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รูปท่ี 7 ตัวอยางรูปแบบการตกกระแทกดานลาง (Bottom) 
 

ตารางท่ี 2 รูปแบบและความสูงของการตกกระแทก 
Directions Height (cm) 

  Bottom 60, 80 ,90 
  Front 60, 80 ,90 
  Side 60, 80 ,90 
  Top 60, 80 ,90 
  Front Edge (1) 60, 80 ,90 
  Side Edge (2) 60, 80 ,90 
  Vertical Edge (3) 60, 80 ,90 
  Corner 60, 80 ,90 

 
4. การตรวจสอบผลการจําลอง 

ปญหาที่ สําคัญอยางหนึ่งในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะหปญหาทางดานไฟไนตอิลิเมนตคือ ความถูกตองและความ
นาเชื่อถือของผลลัพธที่ไดจากโปรแกรมนั้นๆ ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่
ตองมีการตรวจสอบความถูกตองและนาเชื่อถือของผลการคํานวณ โดย
งานวิจัยน้ีไดทําการทดสอบโดยเปรียบเทียบผลที่ไดจากการจําลองการ
ตกกระแทกดวยโปรแกรมกับผลที่ไดจากการทดสอบของทางบริษัท 
ฮิตาชิโกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด โดยทําการ
ทดสอบที่ระดับความสูง 90 เซนติเมตร ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 การตรวจสอบผลการจําลองกับการทดสอบ 

Acceleration (G) 
Directions 

Simulations Experiment 
Error 
(%) 

Bottom 142.33 131.38 8.33 
Front 75.72 63.28 19.66 
Side 53.08 48.00 10.58 
Top 118.38 105.58 12.12 
Front Edge 71.44 67.48 5.87 

ตารางท่ี 3 (ตอ) การตรวจสอบผลการจําลองกับการทดสอบ 
Acceleration (G) 

Directions 
Simulations Experiment 

Error 
(%) 

Side Edge 95.76 89.45 7.05 
Vertical Edge 55.37 43.78 26.47 
Corner 58.67 46.02 27.49 

 
จากการเปรียบเทียบผลที่ไดแสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือของ

ผลการจําลองการตกกระแทกของบรรจุภัณฑฮารดดิสกดวยโปรแกรม
วิเคราะหไฟไนตอิลิเมนต COSMOSWorks2007 และนอกจากการ
เปรียบเทียบผลการจําลองกับผลการทดสอบแลว การที่เปนโปรแกรม
ทางการคาและไดรับความนิยมในหลายบริษัทก็เปนอีกเหตุผลที่แสดง
ใหเห็นถึงความนาเชื่อถือของผลที่ไดจากการจําลองดวยโปแกรม 
COSMOSWorks2007 

 
5. ผลการจําลองและการวิเคราะห 

จากผลการจําลองดวยโปรแกรม COSMOSWorks2007 จะทํา
การพิจารณาที่ฮารดดิสกตัวที่ 5 ซ่ึงเปนฮารดดิสกตัวที่อยูตรงกลางดัง
แสดงในรูปที่ 7 ซ่ึงเปนการแสดงตัวอยางของความเคน ที่ไดจากการ
จําลองการตกกระแทกดานลาง (Bottom) จากระดับความสูง 90 
เซนติเมตร  

 

 
 

รูปท่ี 8  แสดงผลความเคนของการตกกระแทกดานลาง (Bottom) จาก
ความสูง 90 เซนติเมตร 

 
จากตัวอยางของผลที่ไดจากการจําลองการตกกระแทก

ดานลาง ซ่ึงพิจารณา แรงเน่ืองจากความเรง การเปลี่ยนแปลงความเร็ว 
และคาความเคน ที่เกิดข้ึนกับฮารดดิสกตัวที่ 5 ในบรรจุภัณฑฮารดดิสก 
และเม่ือนํามาเปรียบที่ระดับความสูงแตกตางกัน จะพบวาลักษณะของ
คาที่เราพิจารณาเปนไปดังรูปที่ 9 

g 

HDD 5 
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The results  Drop test of HDD Packaging for Bottom Drop
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รูปท่ี 9  แสดงผลของแรงเนื่องจากความเรง การเปลี่ยนแปลงความเร็ว 
และความเคน จากการตกกระแทกดานลาง  

 
ตารางท่ี 4 ผลการจําลองการตกกระแทกของบรรจุภัณฑฮารดดิสก 

Acceleration (G) Directions 
60 cm 80 cm 90 cm 

Bottom 116.25 130.26 142.33 
Front 48.96 51.74 75.72 
Side 45.54 51.61 53.08 
Top 107.67 111.14 118.38 
Front Edge (1) 43.90 50.89 71.44 
Side Edge (2) 87.87 92.47 95.76 
Vertical Edge (3) 40.71 42.66 55.37 
Corner 45.82 50.49 58.67 

 
ในงานวิจัยครั้งน้ีไดที่การพิจารณาในรูปแบบการตกกระแทก

ในรูปแบบตางๆ ดังตารางที่ 2 ซ่ึงผลที่ไดแสดงในตารางที่ 4 เปนคาของ
แรงเน่ืองจากความเรง ที่เกิดข้ึนกับฮารดดิสกตัวที่ 5 ของบรรจุภัณฑ
ฮารดดิสก ที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี โดยลักษณะของคาที่ไดแสดงใหทราบ
วาที่ระดับความสูงมากขึ้นคาของแรงเนื่องจากความเรงก็จะมีคามาก
ตามไปดวย และเม่ือนําคาของแรงเนื่องจากความเรงไปแสดงเทียบกับ
เวลาก็จะไดดังรูปที่ 9 ถึง 16  

 

The results  Drop test of HDD Packaging for Front Drop
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รูปท่ี 10 แสดงผลของแรงเนื่องจากความเรง การเปลี่ยนแปลง
ความเร็ว และความเคน จากการตกกระแทกดานหนา 

 

The results  Drop test of HDD Packaging for Side Drop
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รูปท่ี 11 แสดงผลของแรงเนื่องจากความเรง การเปลี่ยนแปลง
ความเร็ว และความเคน จากการตกกระแทกดานขาง 



                                                                  รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครือ่งกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 22 102

The results  Drop test of HDD Packaging for Top Drop
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รูปท่ี 12  แสดงผลของแรงเนื่องจากความเรง การเปลี่ยนแปลง
ความเร็ว และความเคน จากการตกกระแทกดานบน 

 

The results  Drop test of HDD Packaging for FrontEdge Drop
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รูปท่ี 13  แสดงผลของแรงเนื่องจากความเรง การเปลี่ยนแปลง
ความเร็ว และความเคน จากการตกกระแทกขอบดานหนา 

The results  Drop test of HDD Packaging for SideEdge Drop
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รูปท่ี 14  แสดงผลของแรงเนื่องจากความเรง การเปลี่ยนแปลง
ความเร็ว และความเคน จากการตกกระแทกขอบดานขาง 

 

The results  Drop test of HDD Packaging for VerticalEdge Drop
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รูปท่ี 15 แสดงผลของแรงเนื่องจากความเรง การเปลี่ยนแปลง
ความเร็ว และความเคน จากการตกกระแทกขอบแนวดิ่ง 
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The results  Drop test of HDD Packaging for Corner Drop
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รูปท่ี 16  แสดงผลของแรงเนื่องจากความเรง การเปลี่ยนแปลง

ความเร็ว และความเคน จากตกกระแทกมุม 
 

นอกจากผลของระดับความสูงที่มากขึ้นจะทําใหคาความเคน แรง
เน่ืองจากความเรง และ การเปลี่ยนแปลงความเร็ว มากขึ้นตามไปดวย
แลว ถาหากพิจารณาที่ระดับความสูงเดียวกันจากงานวิจัยน้ีพบวาคาที่
ทําการพิจารณาจะมีคามากที่สุดในรูปแบบการตกกระแทกจาก ดานลาง 
ดานบน และขอบดานขาง ตามลําดับ ในทุกระดับความสูง แตเม่ือ
พิจารณารูปแบบการตกกระแทกจากดานหนา มุม และขอบแนวด่ิง แลว
พบวาคาที่เราพิจารณามีการสลับลําดับการมาก-นอย แตกตางกัน
ออกไปในแตละระดับความสูง แตคาที่ไดจากระดับความสูงเดียวกันจะ
ใกลเคียงกันแมจะเกิดข้ึนในรูปแบบการตกกระแทกที่แตกตางกัน 
 
6. สรุป 

จากผลที่ไดจากการจําลองการตกกระแทกของบรรจุภัณฑ
ฮารดดิสกดวยโปรแกรม COSMOSWorks2007 น้ัน เม่ือเปรียบเทียบ
กับผลท่ีไดจากการทดสอบบรรจุภัณฑจริง แสดงใหเห็นพฤติกรรมของ
ความเคน แรงเน่ืองจากความเรง และการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ที่เกิด
ข้ึนกับตัวของฮารดดิสก เปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ลักษณะ
ของแรงเน่ืองจากความเรง จะเกิดข้ึนมากกับรูปแบบการตกกระแทกที่
พื้นที่ผิวสัมผัสระหวางวัสดุกันกระแทกและฮารดดิสกตั้งฉากกับแรง
กระทํานอยที่สุด ดังจะเห็นไดจากลักษณะการตกกระแทกจากทาง
ดานลางและดานบน ซ่ึงมีคาของแรงเนื่องจากความเรงมากที่ สุด
ตามลําดับ ดังน้ันจากผลการวิจัยที่ไดแสดงวาในการทดสอบการตก
กระแทกของบรรจุภัณฑฮารดดิสก ดวยโปรแกรมวิเคราะหไฟไนตอิลิ
เมนต COSMOSWorks2007 น้ันสามารถนําไปจําลองการตกกระแทก

ของบรรจุภัณฑฮารดดิสกและบรรจุภัณฑอื่นๆได และมีคาความถูกตอง
เปนที่ยอมรับได 
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บทคัดยอ 
งานวิ จัย น้ี เปนการศึกษาการสรางสมการแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร (Mathematical modeling equation) ของบอลแบริ่ง 
(Pivot ball bearing) ของแขนหัวอาน/เขียน (Actuator-arm) ใน
ฮารดดิสกไดรฟ (Hard disk drive) โดยมีการวิเคราะหคาพิกัดความเผื่อ 
(Tolerance analysis) ของช้ินสวนตางๆของบอลแบริ่ง โดยใชหลักการ
พื้นฐานของการวิเคราะห คือ Worst case analysis และ Statistical 
analysis เพื่อสรางเปน Min/Max chart ซ่ึงสามารถอธิบายถึงผลของคา
พิกัดความเผื่อของแตละพารามิเตอรของแตละชิ้นสวนที่สงผลตอการ
เกิดระยะแก็บ (Gap) หรือการขบกัน (Interference) อีกทั้งไดมีการใช
รวมกันระหวาง Min/Max chart กับหลักการของมอนติคารโล (Monte 
Carlo) ชวยในการจําลองพารามิเตอร (Parametric simulation) เพื่อนํา
ขอมูลไปสรางเปนสมการแบบจําลองทางคณิตศาสตร ซ่ึงจาก
ความสัมพันธของสมการทางคณิตศาสตรจะมีสวนชวยในกระบวนการ
ออกแบบ กระบวนการผลิตและการวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนจากงาน
ประกอบ ตลอดจนอธิบายหรือทํานายผลของพารามิเตอรที่สงผล
กระทบตอการประกอบของบอลแบริ่ง 
 
Abstract 

This research studies the building for the mathematical 
modeling equation of Pivot ball bearing of actuator-arm in hard 
disk drive (HDD) by Tolerance analysis of ball bearing parts 
which uses the basic of the worst case analysis and statistical 
analysis to generate Min/Max Chart which can describe the 
relation of the individual part dimensions which affects to the 
clearance or interference. Moreover, with the common tolerance 
analysis methods, Min/Max Charts are combined with Monte carlo 
theory to generate Parametric Simulation for generate the 
mathematical modeling equation which assist in model design, 
production, assembly problem analysis and including to explain or 

predict  the result of parameters which affects to ball bearing 
assembly. 

 
1. บทนํา 

ฮารดดิสกในปจจุบันไดถูกพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว ทั้งดานความจุ 
ความเร็วรอบและความเร็วในการเขาถึงขอมูล (Access times) อีกทั้ง
ยังมีการประยุกตใชงานไดหลากหลาย นอกจากเปนอุปกรณที่เก็บ
ขอมูลในคอมพิวเตอรแลว ยังมีการนําไปประยุกตใช ในรถยนต 
โทรศัพทมือถือ หรือแมแตในเครื่องแชอาหารและอุปกรณอื่นๆ อีก
มากมาย ดังน้ันจึงเห็นไดวาตอไปในอนาคตแนวโนมของการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีทางดานอุตสาหกรรมฮารดดิสกยิ่งจะมีการพัฒนาที่
สูงข้ึนเร่ือยๆ ทําใหมีการวิจัยและการพัฒนาการออกแบบของโครงสราง
หรือการพัฒนาระบบควบคุมของฮารดดิสกอยูตลอดเวลา 

ฮารดดิสกในยุคแรกๆจะมีการทํางานของการหมุนของแขน
หัวอาน/เขียนเปนแบบ Stepper motor ซ่ึงจากการวิจัยของ Blount [1] 
พบวามีขอเสียทางดานขอจํากัดดานความเร็วและอุณหภูมิ อีกทั้งการ
ควบคุมตําแหนงของหัวอาน/เขียนยังไมเสถียร เน่ืองจากระบบเปนแบบ
เปด (Open loop systems) ในปจจุบันจึงหันมาใช Voice Coil Motor 
ซ่ึงจะทําใหระบบสามารถควบคุมตําแหนงไดเสถียรกวา เพราะวาจะมี
สัญญาณปอนกลับไวคอยตรวจสอบตําแหนงที่ผิดพลาดของระบบปด 
(Closed-loop feedback signal) ในการควบคุมของระบบนี้เรียกวา 
“ระบบควบคุมแบบเซอรโว” (servo system) แตระบบยังมีคาความ
คลาดเคลื่อนเกิดข้ึน เน่ืองจากความไมเปนเชิงเสน (Nonlinear) ของ
ระบบ จากงานวิจัยของ Chang [2], Peng และคณะ [3] ไดเสนอถึง
สาเหตุของความไมเปนเชิงเสนของระบบเนื่องจากปจจัยหลัก 2 
ประการ คือ อยางแรกเปนผลอันเน่ืองจากผลของคาแรงเสียดทานของ
แบร่ิงกลไกแขนหัวอาน/เขียน และอีกประการเปนผลอันเน่ืองจาก Data 
flex cable  งานวิจัยของ Chang [2] จึงไดเสนอวิธีการลดผลของความ
ไมเปนเชิงเสนของฮารดดิสกขนาด 3.5 น้ิว โดยการสรางแบบจําลอง
ของแบริ่งโดยใช Relay function เพื่อหาคาของแรงเสียดทานที่เกิดข้ึน
ของแบริ่งเทียบกับการทดลองในหองทดลอง แตการทดลองยังเกิดคา
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ความผิดพลาดเกิดข้ึนอัน เน่ืองจากผลของ Data flex cable  และการ
เลื่อน (Shift) เกิดข้ึนในตําแหนงการหมุนของแบร่ิงซ่ึงวัดโดย Laser 
Doppler vibrometer (LDV) ซ่ึงจะเห็นไดวาการแกปญหาสวนใหญจะ
เนนไปยังระบบควบคุมเซอรโว เพื่อใหแขนหัวอาน/เขียนสามารถ
เคลื่อนที่ไปยังตําแหนงที่ถูกตองและแมนยําจึงทําใหเกิดการส้ินเปลือง
ของพลังงานที่ใชในการทํางานของฮารดดิสก แตยังมีสวนนอยของ
งานวิจัยที่จะศึกษาผลกระทบของคาพิกัดความเผื่อของชิ้นสวนแตละชิ้น
ของแบริ่งที่สงผลตอคาความเสียดทาน ดวยเหตุน้ีจึงเปนที่มาของ
งานวิจัยน้ี 

  วิธีการของการวิเคราะหคาพิกัดความเผื่อ Shah และคณะ [4] 
ไดจําแนกวิธีการไวดวยกัน 4 วิธี แตมี 2 วิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย 
คือ 1-D Min/Max Chart และ Parametric Simulation ในงานวิจัยอาจ
ใชการวิเคราะหโดยศึกษาในกรณีของ Worst case analysis หรืออาจ
ใชรวมกันระหวาง Worst case analysis กับ Statistical analysis 
ข้ึนอยูกับขอจํากัดของงานที่ทําการศึกษา เชน Li และ Roy [5] ได
ทําการศึกษาและวิเคราะหคาพิกัดความเผื่อของงานประกอบของแผน
โลหะ (Sheet metal) โดยใช Beam-Base model เพื่อศึกษาถึงการหา
คาของคาความผิดพลาดจากงานประกอบ (Fabrication errors) ซ่ึงก็จะ
มีการใชวิธีการของ Worst case analysis เขามาวิเคราะหรวมดวย ในป 
1991 Schlatter [6] ไดมีการวิเคราะหคาพิกัดความเผื่อของฮารดดิสก
ไดรฟโดยใช computer aided 3D เปนครั้งแรกโดยบริษัท IBM ในการ
วิเคราะหฮารดดิสก ขนาด 5 ¼ น้ิว ถึงแมวาการวิเคราะหดวยวิน้ีจะเคย
ใชกับอุตสาหกรรมยานยนตมากอน ตนป 1992 การวิเคราะหคาพิกัด
ความเผ่ือ แบบ 3D ถูกพัฒนาข้ึนใหใชกับฮารดดิสก 2.5 น้ิว  โดยใช 
VSA – 3D ซอฟแวร ซ่ึงสามารถทํานายการเกิด run-out, disk – stack 
envelope, และ imbalance numbers  

ในสวนของงานวิจัยน้ี ไดทําการศึกษาและวิเคราะหคาพิกัดความ
เผ่ือของบอลแบริ่งของแขนหัวอาน/เขียนฮารดดิสกซ่ึงจากงานวิจัยของ 
Prannattee และ Tangchaichit [7]  ไดมีการสรางสมการแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรของบอลแบร่ิงในฮารดดิสกไดรฟโดยใช Tolerance 
stack-up analysis ซ่ึงใชหลักการการวิเคราะหของ Meadows [8]  โดย
มีการอางอิงกับมาตรฐาน ANSI Y14.5M [9] แตคาของสมการที่ไดยัง
ไมได มีการเปรียบเทียบกับการทดลองจริง งานวิจัยน้ีจึงทําการ
เปรียบเทียบผลของสมการที่ไดจากการ Parametric Simulation กับผล
ของการทดลองจากการวัดคาจริง อีกทั้งเ น่ืองจากในปจจุบันใน
กระบวนการออกแบบ กระบวนการผลิตชิ้นสวนแตละชิ้นสวนและ
กระบวนการประกอบชิ้นสวนของบอลแบริ่งของแขนหัวอาน/เขียน
ฮารดดิสกยังประสบปญหาในเรื่องของแรงเสียดทานที่เกิดข้ึนหลังจาก
การประกอบ โดยไมทราบถึงพฤติกรรมของการปรับขนาดคาพิกัด
ความเผ่ือของชิ้นสวนแตละชิ้นวามีผลอยางไรกับระยะแก็บ (Gap) หรือ
ระยะการขบกัน (Interference) ซ่ึงจะสงผลตอการเกิดแรงเสียดทาน ซ่ึง
ถาสามารถหาสมการแบบจําลองทางคณิตศาสตร (Mathematical 
modeling equation) ของคาพิกัดความเผื่อของแตละชิ้นสวนไดแลวก็จะ
นําไปสูการหาคาของแรงเสียดทานที่เกิดข้ึน เน่ืองจากผลของคาพิกัด
ความเผ่ือโดยใชการวิเคราะหทางไฟไนตเอลิเมนตตอไป  

 

2. วัตถุประสงคของงานวจิัย 
1. สรางสมการแบบจําลองทางคณิตศาสตรของบอลแบริ่งของแขน

หัวอาน/เขียนฮารดดิสกไดรฟ จากความสัมพันธของพารามิเตอรที่
เกี่ยวของ 

2. สามารถนําสมการแบบจําลองทางคณิตศาสตรมาประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมได 
 
3. ขอบเขต และขอจํากัดของงานวจิัย 

ศึกษาและหาแนวทางการวิเคราะหคาพิกัดความเผื่อของบอลแบริ่ง
ของแขนหัวอาน/เขียนฮารดดิสกไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว, ความเร็วรอบ 
7200 รอบ/นาที, 2 หัวอาน/เขียน เพื่อสรางเปนสมการแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรระหวางคาของพารามิเตอร 
 
4. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

คาพิกัดความเผื่อ คือ ชวงระหวางขนาดจํากัดโตสุด (Maximum 
limit of size) และขนาดจํากัดเล็กสุด (Minimum limit of size) ของการ
ข้ึนรูป เปนคาที่แปรเปลี่ยนไดสูงสุด ซ่ึงสามารถยอมรับไดบนชิ้นงาน 

การวิเคราะหคาพิกัดความเผื่อจะมีพื้นฐานของการวิเคราะห
ดังตอไปน้ี 

1. Worst case analysis เปนการการหาคาของระยะแก็บที่มากสุด 
(Maximum gap) และนอยสุด (Minimum gap) ซ่ึงการหาคาทําไดโดย
การหาผลรวมของขนาดทํางานและผลรวมของคาเฉลี่ยของ Bi-lateral 
tolerances ยกตัวอยางการหาคาผลตางของขนาดทํางาน เม่ือนํา
ชิ้นงาน 3 ชิ้น แลวนํามาประกอบเขาดวยกันแสดงไดดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 แสดงชิ้นงาน 3 ชิ้นประกอบเขาดวยกัน 

 
จากรูปที่ 1 เม่ือ A  คือ ขนาดทํางานรวมของชิ้นงาน 1 ชิ้นงาน 2 และ
ชิ้นงาน 3 ผลรวมคาเฉลีย่ของ Bi-lateral tolerances  
มีคาเทากับ            1 2 3s s s s= + +                     (1)  
ผลรวมของขนาดทํางานแตละชิ้นงานมีคาเทากับ   

1 2 3D d d d= + +                             (2) 
จะไดความสัมพันธ  

( )1 2 3A d d d s= + + ±                (3) 
A D s= ±               (4) 

คามากสุดของ A  มีคาเทากับ     
    A D s= +  =  .Max A      (5)  
คานอยสุดของ A  มีคาเทากับ    
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    A D s= −   =  .Min A                (6) 
จะไดผลตางของ A  มีคาเทากับ        
    . .A Max A Min A∆ = −                  (7) 

2. Statistical analysis หรือ Root Sum Square (RSS) Method 
เปนการหาคาของระยะแก็บที่มากสุดและนอยสุดเชนเดียวกันกับกรณี
ของ Worst case analysis แตการหาคาทําไดโดยการหารากของ
ผลรวมยกกําลังสองของ Bi-lateral tolerances ของแตละชิ้นงาน 
ยกตัวอยางการหาคาผลตางของขนาดทํางานรวม จากรูปที่ 1 เม่ือ A  
คือ ขนาดทํางานรวมของชิ้นงาน 1 ชิ้นงาน 2 และชิ้นงาน 3 
ผลรวมของคาเฉลีย่กําลังสองของ Bi-lateral tolerances มีคาเทากับ   

12 2 2 2
1 2 3( )RSSs s s s= + +           (8) 

จะไดความสัมพันธ 
    

12 2 2 2
1 2 3( )A D s s s= ± + +            (9) 

    RSSA D s= ±                      (10) 
คามากสุดของ A  มีคาเทากับ      
     RSSA D s= +  =  .Max A              (11) 
คานอยสุดของ A  มีคาเทากับ     

RSSA D s= −   =  .Min A              (12)  
จะไดผลตางของ A  เทากับ    

. .A Max A Min A∆ = −                   (13) 
 

3. The common tolerance analysis methods ทั้งวิธีของ Worst 
case analysis และ Statistical analysis สามารถนําไปสรางเปน 
Min/Max Tolerances Chart ได ซ่ึงวิธีของ Common tolerance 
analysis จะเปนการวิเคราะหรวมกันระหวาง Min/Max Tolerances 
Chart และ Parametric Simulation ซ่ึงในการวิเคราะห Min/Max 
Tolerances Chart จําเปนตองสราง Loop analysis diagram ข้ึนมา
กอน จากนั้นจึงสราง Min/Max Tolerances Chart การใชวิธี 
Parametric Simulation เปนการสุมพารามิเตอรที่สนใจหรือ
พารามิเตอรที่มีผลกระทบตอการออกแบบชิ้นงาน การผลิตชิ้นงานหรือ
การประกอบชิ้นงานโดยใชหลักการของมอนติคารโล เพื่อทําการจําลอง
ขอมูลภายใตขอบเขตที่กําหนด 

 
5. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

1. ศึกษาโครงสรางและสวนประกอบของแบริ่งทําของแขนหัวอาน/
เขียนฮารดดิสก ในฮารดดิสก 3.5 น้ิวความเร็วรอบ 7200 รอบ/นาที, 2 
หัวอาน/เขียน 
 

 
รูปที่ 2 แสดงสวนประกอบของ Actuator-arm ใน HDD 

 

 
รูปที่ 3 แสดงสวนประกอบของบอลแบริ่ง 

 
 2. ศึกษาขนาดของแตละชิ้นสวนของบอลแบร่ิงและกําหนดขนาด
ของแตละชิ้นสวนดวยการแทนคาพารามิเตอรของช้ินสวน  
เม่ือกําหนดให   

Gap  = ชองวางระหวางบอลกับรองบอล 
A      = ระยะจากสวนโคงดานนอกของ Raceway ถึงขอบ

นอกของ Race diameter 
B      = ระยะจากขอบนอกของ Race diameter ถึง

เสนผาศูนยกลางของบอลแบริ่ง 
C      = ระยะจากเสนผาศูนยกลางของบอลแบริ่งถึงขอบ

ของ Inner race 
D      = ระยะจาก Inner race ถึงสวนโคงดานในของ 

Raceway 
E      = ระยะจากสวนโคงดานในของ Raceway ถึง

จุดเริ่มตนของ Gap  
 
นําไปเขียนเปนแผนภาพของ Loop analysis diagram ไดดังรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 Loop analysis diagram ของบอลแบริ่งใน HDD 

 
จากรูปที่ 4 สามารถสรางสมการของ loop analysis ไดเปน 
 

Gap B A C D E= − − − −
uuuuv uuv uv uv uuv uv

                         (14) 
 

3. พิจารณาพารามิเตอรที่เกี่ยวของซ่ึงคาของขนาดไดมาจากแบบ
งาน (Drawing) และเปลี่ยนขนาดไปเปน Bi-lateral tolerances และใส
คาตางๆ ที่ไดลงใน Min/Max Chart แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงการใสคาลงใน Min/Max tolerance Chart 

 
 
จากตารางที่ 1 คํานวณคาไดดังน้ี  
ผลของการวิเคราะหวิธีของ Worst case จะไดคาดังน้ี 
 Nominal gap = 0.13020 mm. 
 Maximum gap = 0.13020 + 0.02350 = 0.1537 mm. 
 Minimum gap = 0.13020 - 0.02350 = 0.1067 mm. 
 
ผลของการวิเคราะหวิธีของ Root Sum Square (RSS) จะไดคาดังน้ี 
 Nominal gap   = 0.13020 mm. 

Maximum gap = 0.13020 + 0.01387 = 0.14407 mm. 
Minimum gap = 0.13020 - 0.01387 = 0.11633 mm. 
 
4. สรางขอมูลของพารามิเตอรดวยวิธีการ Parametric Simulation 

โดยใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ ซ่ึงมีหลักการทํางานโดยอาศัย
ทฤษฎีของมอนติคารโล ซ่ึงการจําลองพารามิเตอรจะใชการแจงแจง
แบบปกติ (Normal distribution)  เพราะจะใหคาการแจกแจงของขอมูล
มีความแมนยํา เพราะเปนวิธีที่ทําใหมีความไมแนนอนนอยที่สุดและจะ
ใหคาเบ่ียงเบนมาตรฐานนอยที่สุด ซ่ึงคาของสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ไดมาจากการคํานวณโดยนําคาของ Bi-lateral tolerances ของ
พารามิเตอรแตละตัวหารดวย 3 เน่ืองจากในการคํานวณคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานจะยึดหลักสมมุติฐานจุดส้ินสุดการควบคุม a± โดยคา a มีคา
เทากับ 99.7 ของการแจกแจงแสดงดังรูปที่ 5 สวนคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานจะไดจากการคํานวณแสดงไดดังตารางที่ 2  

 
รูปที่ 5 การแจกแจงแบบปกติ 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 สมมติฐานและคาของสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
พารามิเตอรที่ไดจากการคํานวณ 

 
 

นําผลจากตารางที่ 1 และวิธีการแจกแจงแบบปกติ ตลอดจนคา
ของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพารามิเตอร นําไปจําลองสรางเปน
ขอมูลจํานวน 100000 คา เน่ืองจากเมื่อนําคาของขอมูลน้ีไปสรางเปน
สมการความสัมพันธ คาการเปลี่ยนแปลงของสมการนอยมาก เม่ือ
เทียบกันระหวางการจําลองขอมูลของจํานวนขอมูลที่แตกตางกัน ผล
การจําลองพารามิเตอรแสดงไดดังรูปที่ 6-9 

 

 
รูปที่ 6 การจําลองคาของพารามิเตอร B  

 

 
รูปที่ 7 การจําลองคาของพารามิเตอร C  

 

 
รูปที่ 8 การจําลองคาของพารามิเตอร E  
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รูปที่ 9 การจําลองคาของพารามิเตอร Gap  

 
  จากรูปที่ 6-9 สามารถนําผลการสุม (Random) ภายใตการแจก
แจงแบบปกติไปแยกเปนขอมูลของแตละพารามิเตอรไดดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ขอมูลของแตละพารามิเตอรที่ไดจากการจําลอง 

 
 

5. หาความสัมพันธของขนาดแตละชิ้นสวนของแตละพารามิเตอร
เปนสมการความสัมพันธทางคณิตศาสตร โดยใชการวิเคราะหทางสถิติ 
(Statistical analysis) แสดงไดดังรูปที่ 10 

 

 
รูปที่ 10 ผลการรันดวยโปรแกรม 

 
การวิเคราะหการถดถอย (Regression analysis) จะได

ความสัมพันธดังสมการที่ (15) 
 

0.589 1.00 1.00 1.00Gap B C E=− + − −            (15) 
 

6. ตรวจสอบความแมนยําของสมการที่ (15) ที่ไดจากผลของการ
สุมการเก็บขอมูลของพารามิเตอรดวยโปรแกรมวิเคราะห ดวยการเก็บ
ขอมูลของขนาดพารามิเตอรที่วัดคาของพารามิเตอรไดจริงดวย
เครื่องมือวัดระบบวิชั่น ผลการวัดคาพารามิเตอรแสดงไดดังตารางที่ 4 

  
ตารางที่ 4 ผลของการวัดคาพารามิเตอรดวยเครื่องมือวัดระบบวิชั่น 

 
 

จากขอมูลที่ไดนําไปสรางเปนสมการแบบจําลองทางคณิตศาสตร ดัง
สมการที่ (16) 
 

0.586 1.00 0.999 0.999Gap B C E=− + − −        (16) 
 
6. ผลการวิจัย 

ในการศึกษาการหาสมการแบบจําลองทางคณิตศาสตรของบอล
แบร่ิงของแขนหัวอาน/เขียนฮารดดิสก มีการหาคาสมการแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรจากขนาดของพารามิเตอรที่ไดมาการจําลองขอมูลและ
ไดมาจากการวัดคาจริง แสดงดังสมการที่ (15) และสมการที่ (16) และ
เ ม่ือนําสมการแทนคาดวยขนาดของพารามิ เตอรแตละตัวและ
เปรียบเทียบคาของระยะแก็บ แสดงไดดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนของระยะแก็บ 
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7. สรุปและขอเสนอแนะ 
จากงานวิจัยทําใหเราสามารถเรียนรูการสรางสมการแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตรของบอลแบริ่งที่ไดจากการจําลองของขอมูลและการวัด
คาของพารามิเตอรดวยเครื่องมือวัดระบบวิชั่น ทั้งน้ีวิธีการจําลองของ
ขอมูลมีขอดีทางดานการวัดขนาดของชิ้นสวนที่ตองการวัดปริมาณ
มากๆและมีขนาดความละเอียดของชิ้นสวนสูงหรือวัดคาไดยาก ดวย
เหตุน้ีจึงจําเปนตองทําการจําลองของขอมูลของพารามิเตอรซ่ึงมีสวน
ชวยในการประหยัดเวลาในการทําการวัดคาของพารามิเตอร จาก
สมการความสัมพันธทางคณิตศาสตรทําใหเราสามารถทราบถึงอิทธิพล
ของพารามิเตอรแตละตัววาสงผลอยางไรกับระยะแก็บ เพื่อใชเปนขอมูล
เบ้ืองตนในการหาความสัมพันธของระยะแก็บวาสงผลอยางไรตอการ
เกิดแรงเสียดทานตอไป จะเห็นไดวาคาความผิดพลาดที่เกิดข้ึนน้ันอาจ
เปนผลมาจากการวัดคาของพารามิเตอรดวยเครื่องมือวัดระบบวิชั่นที่ยัง
มีการวัดคาของตัวอยาง (Sample) ไมเพียงพอ ทั้งน้ีเน่ืองจากขอจํากัด
ทางดานการวัดและตัวอยางที่นํามาทดสอบ  
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บทคัดยอ 
โดยปกติการปลิดข้ัวผลลําไยจะใชแรงงานคนซึ่งมีคาแรงงาน

สูง ทั้งยังส้ินเปลืองเวลา โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องปลิดข้ัวผลลําไย
ไดออกแบบสรางข้ึน เพื่อทดแทนแรงงานคน ลดเวลาและความเสียหาย
ที่เกิดข้ึนกับผลลําไย เครื่องปลิดข้ัวผลลําไยจะประกอบดวย เครื่องยนต
ส่ีจังหวะ สูบเดี่ยวความจุ 120 ลูกบาศกเซนติเมตร ขนาดกําลัง 4 
แรงมา, พูลเลย, สายพานและลอรถยนตเกา ในการทดลองไดแบงลําไย
ออกเปนสองสวนคือ ลําไยสดที่ไมมีการพักตัวและลําไยที่มีการพักตัว 
24 ชั่วโมง หลังจากปลิดชอจากตนแลว นําไปทดลองที่ความเร็วรอบ
ของการหมุนลอรถยนตตางๆกัน คือ 116, 136, 156, 176 และ 196 
รอบตอนาที ลําไยที่ใชในการทดลองเปนลําไยติดชอ นํ้าหนัก 10 
กิโลกรัมทั้งชอ 

จากการทดลองพบวาลําไยที่มีการพักตัว 24 ชั่วโมง และ
เครื่องปลิดข้ัวผลลําไยทํางานที่ความเร็วรอบ 176 รอบตอนาที จะมี
ความสามารถในการปลิดข้ัวลําไยสูงสุด คือ 5 ผลตอวินาที สวนลําไยที่
ไมมีการพักตัวที่ความเร็วรอบ 196 รอบตอนาที จะมีความสามารถ
สูงสุด 3 ผลตอวินาที ดังน้ันลําไยที่มีการพักตัว 24 ชั่วโมงจะมี
ความสามารถในการปลิดข้ัวผลลําไยไดดีกวาลําไยที่ไมมีการพักตัว 

ในการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรพบวา เม่ือกําหนดวา
เครื่องปลิดข้ัวผลลําไยมีคาเสื่อมราคา 1,350 บาทตอป คาเสียโอกาสใน
การลงทุน 6,187.50 บาท คาใชจายแปรผัน 9,037.50 บาท เครื่องปลิด
ข้ัวผลลําไย มีระยะเวลาคืนทุน 0.40 ป และมีอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนเทากับ 44.60% 
 
 
 

Abstract 
Conventionally, removing the peduncle of Longans by 

hand is a time and cost consuming process. Damage usually 
occurs in these processes causes the crack during drying 
processes. The research and development of Longan peduncle 
pick off machine are designed and constructed to replace labors, 
reduce time and damage of Longan fruit. The Longan pick off 
machine consists of a 4 hp single cylinder 120 cc. 4 stroke 
engine, pulleys, V-belts and a used car tire. In the experiments, 
Longan was separated into 2 groups for testing with the machine, 
The first, one was 24 hours dried and the second one was fresh 
cut from the Longan tree. They were tested 3 replicates at  each 
different wheel speed, i.e., 116, 136, 156, 176 and 196 rpm with 
10 kg Longan bunch for each test. 
  For 24 hours dried Longan, the pick off machine gives 
maximum capacity of 5 fruits per second at 176 rpm. By the frcsh  
Longan it gives maximum capacity of 3 fruits per second at 196 
rpm. Therefore, it shows that the 1st test sampling was easier 
picked off than the second one. 

Economical feasibility shows a depreciation of machine  
could be 1,350 baht per year, Opportunity Cost is 6,187.50 baht 
and variable cost is 9,037.50 baht. Payback period is 0.40 year 
and Rate of return is 44.60 % 

 
1. คํานํา 

ปจจุบันจังหวัดเชียงใหมและลําพูนจัดลําไยเปนหน่ึงในผลไม
เศรษฐกิจที่สําคัญ เน่ืองจากเปนผลไมที่ปลูกงายและไมตองการการดูแล



รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 22 
 

111

มากนัก แตในชวงที่ผลผลิตออกมาสูตลาดพรอมกันเกษตรกรจะประสบ
ปญหาลําไยสดราคาตก  จึงไดนํากระบวนการแปรรูปอาหารมาใชกับ
ลําไย อาทิเชน ลําไยแชแข็ง ลําไยอบแหง เปนตน การแปรรูปลําไยผล
สดมาเปนลําไยอบแหงจะตองผานข้ันตอนการทํางานอยู 3 ข้ันตอนใหญ 
ๆ คือ  ข้ันตอนการเก็บผลลําไยจากตนในลักษณะของชอผลและการ
ปลิดผล ข้ันตอนของการคัดขนาดผลลําไย และข้ันตอนของการอบแหง 
ในการเก็บเกี่ยวชอผลจากตนและการปลิดผลลําไยนั้นจะตองใช
แรงงานคน ซ่ึงเปนงานที่หนักและเหนื่อย มีอัตราการผลิตต่ํา  
 เครื่องปลิดข้ัวผลลําไยที่ ไดออกแบบสรางมาใชทดแทนกับ
แรงงานคนเพื่อใหไดผลผลิตที่มากขึ้นและลดการใชแรงงานคนจึงไดทํา
การสรางเครื่องตนแบบเคร่ืองแรกโดยใชลูกยางถอนขนไกเปนตัวดีดผล
ลําไยออกจากกานและเครื่องน้ีสามารถคัดขนาดไดโดยการใชตะแกรงที่
ใชจะมีรูอยู 3 ขนาดตามขอกําหนดการแบงเกรดของผูคาคือ AA A และ  
B (AA คือ ผลลําไยขนาดใหญสุด A คือผลลําไยขนาดใหญ B คือ ผล
ลําไยขนาดกลาง) จากนั้นไดพัฒนาเครื่องปลิดข้ัวผลลําไยเครื่องที่ 2 ใน
การปลิดข้ัวใหเร็วข้ึนโดยใชลูกยางถอนขนไกเปนตัวปลิดผลลําไยแตไม
มีที่คัดขนาดตอมาไดมีการรณรงณการในเศษวัสดุที่ใชแลวนํากลับมาใช
ประโยชนไดจึงพัฒนาข้ึนเปนแบบลอยาง 
 ดังน้ันจึงทําการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องปลิดข้ัวผลลําไยข้ึนไปอีกใหดี
ข้ึนกวาเครื่องเดิมที่มีอยู เพื่อผลิตขายเปนเชิงพาณิชยไดและจะตองมี
ขอมูลเชิงวิชาการรองรับ เพื่อทําใหผูผลิตเคร่ืองจักรขายมีความเชื่อม่ัน
ที่จะลงทุนและเกษตรกรหรือผูประกอบการมีความมั่นใจที่จะซ้ือ
เครื่องจักรไปใช เปนการสงเสริมการผลิตลําไยอีกทางหนึ่งของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
\ 

รูปท่ี 1 เครื่องปลิดข้ัวผลลําไยแบบลอยาง 
 

2. หลักการและทฤษฎ ี
 2.1 การทดสอบสมรรถนะเครื่องปลิดขั้วผลลําไย 

 เพื่อวัดผลการทํางานจริงที่มีการทดสอบเครื่องปลิดผลลําไย
และการปลิดดวยแรงงานคน  โดยมีมีตัวแปรตน 2 ปจจัยไดแก 
การพักตัวของชอผลลําไย ซ่ึงมี 2 ระดับคือ มีการพักตัว 24 ชั่วโมง
และไมมีการพักตัว  กับความเร็วรอบซ่ึงมี 5 ระดับจาก 116 – 196  
rpm  เพิ่มข้ึนระดับละ 10 rpm โดยทดสอบซ้ํา 3 คร้ัง  โดยใชตัว
แปรตามไดแก  ความสามารถในการปลิด  ปริมาณลําไยไมติดข้ัว  
ปริมาณลําไยติดข้ัว  ปริมาณลําไยแตก  และปริมาณลําไยติดกาน  
สวนตัวแปรควบคุมไดแก  ลําไยพันธุอีดอ และยางรถยนตขนาด φ 
600 มม. ความกวางของหนายาง 205 มม. แบบเสริมใยเหล็ก 
(เรเดียล) ลักษณะของดอกยางดังรูปที่ 1 

 
  โดยสามารถเขียนตัวแปรตามในรูปสมการไดดังน้ี 

 
ความสามารถในการปลิดผลลําไย =    ปริมาณผลลําไยที่ปลิดได  
       เวลาที่ใชในการปลดิผลลําไย 
 
ปริมาณผลลําไยทีไ่มมีติดข้ัว   =   ปริมาณผลลําไยไมมีข้ัวติด x 100 
        ปริมาณลําไยที่ปลดิได 
 
ปริมาณผลลําไยทีต่ิดข้ัว    =   ปริมาณผลลําไยที่ติดข้ัว x 100 
       ปริมาณลําไยที่ปลดิได 
 
ปริมาณผลลําไยทีแ่ตก    =   ปริมาณผลลําไยที่แตก x100 
            ปริมาณลําไยที่ปลิดได 
ปริมาณผลลําไยทีต่ิดกาน   =   ปริมาณผลลําไยที่ติดกาน x100 
       ปริมาณลําไยที่ปลดิได 
 
 2.2 การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
 การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเปนการประเมินตนทุน
เทียบกับผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน ในการวิเคราะหขอมูลทางดาน
เศรษฐศาสตรน้ีคาที่ทําการวิเคราะหคือการคาใชจายทั้งหมดที่เกิดข้ึนใน
การใชเครื่องปลิดข้ัวผลลําไย  จุดคุมทุนของการใชเครื่องปลิดข้ัวผล
ลําไยและระยะเวลาในการคืนทุนจากการนําเครื่องปลิดข้ัวผลลําไยไปใช
งาน  
 คาเส่ือมราคาดวยวิธีเสนตรง           

D  =  C – S 
        L 

เม่ือ D  =  คาเงินเส่ือมราคาในแตละป  (บาท/ป) 
 C  =  คาเงินทุนเม่ือเร่ิมซ้ือทรัพยสินน้ันมาครั้งแรกหากเปน
เครื่องจักรมือสองหรือราคาแรกซื้อหากเปนเคร่ืองจักรใหม (บาท) 
 S  =  คาเงินราคาซากของทรัพยสินหรือราคาขายคืนเม่ือส้ิน
ปการใชงาน (บาท) 
 L  =  อายุการทํางานของทรัพยสิน  (ป) 
      คาเสียโอกาสในการลงทุน           

I = (C - S) x i 
2 

   เม่ือ    I  =  มูลคาดอกเบี้ยแตละปที่เกิดข้ึน 
            i  =  อัตราดอกเบ้ียตอป (รอยละ) 
           คาใชจายผันแปร (Variable cost, VC) คือ คาใชจายที่แปรไป
ตามปริมาณการผลิต เชน คาจางแรงงาน คาพลังงานไฟฟา คา
ซอมแซมและบํารุงรักษา คาวัสดุส้ินเปลืองอื่น ๆ ดังน้ัน สมการที่ใชใน
การคํานวณหาคาใชจายทั้งหมดในการใชเครื่องปลิดข้ัวผลลําไยไดแก     

AC = FC + VC 
 
เม่ือ AC =  คาใชจายทัง้หมดในการใชเครื่องปลิดข้ัวผลลําไย 
 FC =  คาเส่ือมราคารวมกับคาเสียโอกาสในการลงทุน 
 VC = คาจางแรงงาน คาพลังงานไฟฟา คาซอมแซมและ
บํารุงรักษา และคาวัสดุส้ินเปลืองอื่นๆ 
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 ระยะเวลาคืนทุน (Pay back period, PBP) ไดจากการพิจารณา
ระยะเวลาของการใชเครื่องปลิดข้ัวผลลําไย เพื่อใหไดจุดคุมทุน 
สมการของระยะเวลาคืนทุนคือ 
 
    PBP =    MC 
            NP          
เม่ือ PBP = ระยะเวลาในการคืนทุน (ป)  
 MC =  คาใชจายในการสรางหรือซ้ือเคร่ืองมือ (บาท) 
 NP =  กําไรสุทธิ (บาท) ซ่ึงไดจากสวนตางของรายรับทั้งหมดกับ
คาใชจายทั้งหมดทีเ่กิดข้ึนในการใชเครื่องมือ (AC) 
 
 2.3 ขอมูลการสงออกลําไยสดและลําไยแหง 
 
ตารางท่ี 1 การสงออกลําไยสด 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ 

ลําดับที่ ประเทศ
2547 2548 2549 2549 2550

(ม.ค.-ก.ค.)
1 ฝรั่งเศส 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03
2 สหรัฐอเมริกา 12.56 12.56 12.56 12.56 12.56
3 จีน 0 0 0 0 0
4 เนเจอรแลนด 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
5 แคนาดา 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
6 สิงคโปร 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52

20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

รวม 20 รายการ
รวมอื่นๆ

มูลคา : ลานบาท
ตลาดสงออกลําไยสด 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ

 
ท่ีมา:ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย โดยความรวมมือกรมศุลกากร (พ.ศ.2550) 
 
ตารางท่ี 2 การสงออกลําไยอบแหง 10 อันดับแรกของไทยรายประเทศ 

ลําดับท่ี ประเทศ
2547 2548 2549 2549 2550

(ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)
1 พมา 75.8 846.45 671.08 252.71 57.34
2 จีน 1031.72 1000.94 440.23 164.24 48.16
3 ลาว 233.88 282.82 326.29 132.42 24.81
4 ฮองกง 143.14 82.92 87.59 31.9 21
5 สิงคโปร 13.77 17.18 31.38 9.05 6.9
6 สหรัฐอเมริกา 9.54 16.58 9.55 0.66 4.05
7 เวียดนาม 0 0.08 0.51 0 2.74
8 ปากีสถาน 0 0 0 0 2.37
9 ฝร่ังเศษ 0.6 0.66 1.62 0.7 2.11
10 ไตหวัน 0.23 3.03 10.52 6.31 2.04

1509 2250.7 1578.8 601 171.5
25.2 27.5 27.9 7.6 10.3

153.23 2278.15 1606.63 608.61 181.84

ตลาดสงออกลําไยอบแหง 10 อันดับแรกของไทยรายประเทศ
มูลคา : ลานบาท 

รวม 10 รายการ
รวมอื่นๆ

รวมทุกประเทศ  
ท่ีมา:ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย โดยความรวมมือกรมศุลกากร  (พ.ศ.2550) 
 
3. ขั้นตอนการทดลอง 

1. นําชอลําไยที่ไดจากตนและลําไยที่ทําการเด็ดใบออก เหลือ
แตผลติดกาน 

2. นําชอลําไยที่ไดมาชั่งครั้งละ 10  กิโลกรัม 
3. นําชอลําไยครั้งละ10 กิโลกรัมมาทําการทดลองเขาเครือ่ง

ปลิดข้ัวผลลําไยแบบลอยาง 
4. นําลําไยที่ทําการปลิดข้ัวผลลําไยมาคัดแยกผลลําไยที่ตดิข้ัว   

ไมติดข้ัว  ติดกานและลําไยผลแตก (ลําไยที่ติดกานสามารถ
นําไปอบทั้งเปลือกได เปอรเซ็นตการติดกานมีไมเกิน 1-2%
ซ่ึงมีคานอยมากสามารถนําไปปะปนกับลําไยติดข้ัวได) 

5. นําผลลําไยที่ทําการคัดแลวและกานมาชั่งนํ้าหนัก  แลวทํา
การเก็บขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหแลวทําการบันทึกภาพ  
เพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูล  

6. นําผลลําไย  ที่ไดจากการทดลองของเครื่องปลิดข้ัวผลลาํไย  
มาผ่ึงเพื่อดูรอยชํ้า 

รูปท่ี 2 ชอผลลําไยและผลลําไยที่มาผ่ึงดูรอยชํ้า 
 

4. ผลการทดลอง 
การวิจัยน้ีไดสรางและพัฒนาเครื่องปลิดข้ัวผลลําไย โดยใช

เครื่องยนต ขนาด 4.0 แรงมา ในการขับเคลื่อนลอรถยนต เพื่อปลิดข้ัว
ผลลําไยและสะดวกในการเคลื่อนยาย โดยการทดลองใช  ความเร็วรอบ
ของลอรถยนตที่ตางกันคือ 116, 136, 156, 176 และ 196 รอบตอนาที  
ใชลําไยสดติดชอคร้ังละ 10 กิโลกรัม  โดยที่พิจารณาจากลําไยที่ไมมี
การพักตัวและมีการพักตัว 24 ชั่วโมง   นํามาเขาเครื่องปลิดข้ัวผลลําไย   
การทําการทดลองจะมีการเก็บขอมูลในลําไยที่มีการพักตัวและไมพักตัว  
แตละแบบทํากัน  3  ซํ้า เพื่อดูประสิทธิภาพของเครื่องปลิดข้ัวผล 
ลําไย   ซ่ึงจะไดผลการทดลองดังน้ี 
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รูปท่ี 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานของเครื่องจักร 
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รูปท่ี 4 การเปรียบเทียบลําไยที่ติดข้ัว 
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รูปท่ี 5 การเปรียบเทียบลําไยที่ไมติดข้ัว  
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รูปท่ี 6 การเปรียบเทียบลําไยแตก 
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รูปท่ี 7 การเปรียบเทียบลําไยติดกาน(กานยาวขนาด 3 มม.ข้ึนไป) 

 
 

5. การวิจารณผลการทดลอง 
จากการทดลองในการทดลองแบงออกเปน 5 ความเร็วรอบ

ไดแก  ความเร็วรอบที่ตางกันคือ 116, 136, 156, 176 และ 196 รอบ
ตอนาที โดยที่เปรียบเทียบจากลําไยที่ไมมีการพักตัวและมีการพักตัว 
24 ชั่วโมง   ใชลําไยสดติดชอคร้ังละ  10  กิโลกรมัแลวนําขอมูลมา
วิเคราะหผล  เพือ่ที่จะไดหาความสามารถในการทํางานของเครื่องจักร  
ลําไยติดข้ัว  ลําไยไมติดข้ัว  ลําไยแตก  และลําไยติดกานไดแลว  จึงนํา
ขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบ จากกราฟรูปที่ 3 จะเห็นไดวาความสามารถ
การทํางานของเครือ่งจักร  ที่ความเร็วรอบ  176  รอบตอนาที  มี
ความสามารถในการทํางานของเครื่องจักรที่สูงที่สุด  ของลําไยที่มีการ
พักตัว 24 ชั่วโมง  (เน่ืองจากลําไยที่มีการพักตัว 24 ชั่วโมงจะมีความ
เหนียวนอยกวา  ลําไยที่ไมมีการพักตัวของชอและผล เพราะลําไยที่มี
การพักตัว 24 ชั่วโมงจะไมมีนํ้าไปหลอเลี้ยงชอและผล   จึงทําใหเกิด
การปลิดข้ัวผลลําไยที่งาย   ดังน้ันจากกราฟลําไยกราฟรูปที่ 3 ที่มีการ
พักตัว  24  ชั่วโมง  จึงมีความสามารถในการทํางานของเครื่องจักรที่สูง
กวา  ลําไยที่ไมมีการพักตัว)  สวนประสิทธิภาพที่ต่ําสุด  คือความเร็ว
รอบ 116 รอบตอนาทีของลําไยที่ไมมีการพักตัว  แสดงดังกราฟรูปที่ 3 
สวนลําไยที่เกษตรที่ตองการนําไปอบแหงทั้งเปลือกชอบลําไยแบบติด
ข้ัวเน่ืองจากลําไยไมเกิดการปริแตกตรงขั้ว  จากกราฟการเปรียบเทียบ
กราฟรูปที่ 4 จะเห็นไดวาความเร็วรอบที่  196  รอบตอนาทีของลําไยที่
ติดข้ัว  จะเห็นวาลําไยที่ไมมีการพักตัวและมีการพักตัว 24 ชั่วโมงจะมี
คาใกลเคียงกันและมีประสิทธิภาพคาที่สูงสุดดวย   สวนประสิทธิภาพที่
ต่ําที่สุดคือ  ความเร็วรอบที่  116  รอบตอนาที  แสดงกราฟรูปที่ 4  
สวนผลลําไยที่ไมติดข้ัว  แสดงกราฟรูปที่ 5  ลําไยแตกแสดงกราฟรูปที่
6 และลําไยที่ติดกาน แสดงดังกราฟรูปที่ 7  (เน่ืองจากผลที่ไดส่ิงที่
ตองการคือลําไยทีต่ิดข้ัวเพราะวาเกษตรกร  นิยมนําไปอบแหง) 

 
6. สรุปผลการทดลอง 

  จากการทดลองลําไยที่มีการพักตัวจึงมีความสามารถใน
การทํางานของเครือ่งจักรที่สูงกวาลําไยที่ไมมีการพักตัว สวน
ความสามารถในการทํางานของเครื่องจักรที่ต่ําสุดคือความเร็วรอบ  
116  รอบตอนาทีของลําไยที่ไมมีการพักตัว  สวนลําไยที่เกษตรกร  ที่
ตองการนําไปอบแหง  ทั้งเปลือกชอบลําไยแบบติดข้ัว  เน่ืองจากลําไย
ไมเกิดการปริแตกตรงข้ัว  จากกราฟการเปรียบเทียบกราฟรูปที่ 4 จะ
เห็นไดวาความเร็วรอบที่  196  รอบตอนาทีของลําไยที่ติดข้ัวจะเห็นวา
ลําไยที่ไมมีการพักตัวและมีการพักตัว  24  ชั่วโมงจะมีคาใกลเคียงกัน
และมีประสิทธิภาพคาที่สูงสุดดวย สวนประสิทธิภาพที่ต่ําที่สุด  คือ
ความเร็วรอบที่  116  รอบตอนาที   
 จากการเปรียบเทียบทางดานเศรษฐศาสตรของเคร่ืองปลิดข้ัวผล
ลําไยที่สรางและพฒันาข้ึนในงานวิจัยน้ี พบวาความนาลงทุนของเครื่อง
ปลิดข้ัวผลลําไยทีส่รางและพัฒนาข้ึนมีระยะเวลาการคนืทุนเร็วและ
ประสิทธิภาพดีกวาแรงงานคน มีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 44.60% และ 
4.8 เดือน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับคาแรงงานคนและเครื่องปลิดข้ัวผล
ลําไยที่สรางข้ึนงานวิจัยน้ีจะมีความคุมคาและนาลงทุนมากกวา 
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บทคัดยอ 
 การตรวจสอบความผิดปกติของเฟอง ที่อยูในกลองเฟองทดจาก
สัญญาณการสั่นสะเทือนของกลองเฟองเอง มักอาศัยการตีความจาก
แผนภาพการกระจายของความถี่กับเวลาของสัญญาณดังกลาว ซ่ึงการ
ตีความสรุปความผิดปกติของเฟองจากแผนภาพนี้ เปนความยุงยาก
สําหรับนักวิเคราะหที่ประสบการณยังนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่
ภายในกลองเฟองน้ันมีการขบของเฟองมากกวาหน่ึงคู   บทความนี้ได
นําเสนอถึงแนวคิดในการนําสัญญาณการสั่นสะเทือนที่วัดไดมาผานการ
แยกออกเปนหลายสัญญาณกอน โดยแตละสัญญาณที่แยกออกมานั้นมี
คุณสมบัติ ที่เอื้ออํานวยตอการหาความผิดปกติโดยลําพังในแตละจุด
ของการขบของเฟอง แลวจึงสรางแผนภาพการกระจายของความถี่กับ
เวลาของสัญญาณที่แยกออกมา ตลอดจนตีความสรุปความผิดปกติของ
เฟองภายหลัง แนวคิดน้ีไดนํามาสาธิตกับกลองเฟองทดที่มีการทดสอง
ข้ันโดยข้ันที่หน่ึงของการทด มีการสลับประกอบเฟองที่ทั้งปกติและ
ผิดปกติอีกสามระดับความรุนแรงเขาไป ผลที่ไดพบวา เม่ือเปรียบเทียบ
ระหวางแผนภาพการกระจายของความถี่กับเวลาของสัญญาณเดิม ที่มา
จากการวัดและสัญญาณที่ผานการแยกออกมา แผนภาพหลังแสดงถึง
ความผิดปกติของเฟองไดชัดเจนกวา 
 
Abstract 

Fault detection of gears in a gearbox from its vibration signal 
usually relies on the inspection of the time-frequency distribution 
diagram of the signal.  It is troublesome to draw a conclusion on 
whether any of the gears are faulty or not especially for 
inexperienced maintenance engineers.  The trouble becomes 
even more complicated when the gearbox in question is multi-
stage.  This article presents an idea of pre-processing a vibration 
signal obtained directly from a gearbox by separating it into new 
signals. Each of which has properties favorable for diagnosing its 
corresponding pair of meshing gears.  The time-distribution 
diagram of a specific new signal is then constructed and 

accordingly the diagnosis can be carried through. The idea 
presented is demonstrated with a vibration signal from a two-
stage gearbox with simulated faults of different severities. The 
result shows that the time-frequency distribution diagram of a 
separated signal reveals fault features more clearly than that of 
the original one.  

 
1. คํานํา 

บทความนี้ ในตอนตนนําเสนอแนวคิดในการปรับปรุงสัญญาณการ
ส่ันสะเทือนของกลองเฟองทด โดยมุงใหไดสัญญาณที่มีความเหมาะสม
ยิ่งข้ึนสําหรับการวิเคราะหความผิดปกติของเฟองทด ในแตละข้ันของ
การทด หลังจากนั้นนําเสนอผลการทดสอบแนวคิดน้ีกับสัญญาณที่ได
จากกลองเฟองทดสองขั้น ทั้งสัญญาณกอนการปรับปรุง สัญญาณที่
ปรับปรุงเพื่อการหาความผิดปกติของเฟองในข้ันที่ 1 ซ่ึงมีความผิดปกติ
จริงในเฟองตัวขับ และสัญญาณที่ปรับปรุงสําหรับข้ันที่ 2 ของการทดซึ่ง
เฟองทั้งคูยังปกติดี 
 
2. แนวคิดเบื้องตน 

การเปลี่ยนแปลงสภาพตามอายุการใชงาน ของเครื่องจักร
อุตสาหกรรม สามารถตรวจสอบไดจากหลายทาง แตในปจจุบันหนทาง
ที่ยอมรับวาประสบผลสําเร็จสูงสุด คือจากการพิจารณาแผนภาพการ
กระจายเวลา-ความถี่ของสัญญาณการสั่นสะเทือน ที่วัดมาจาก
เครื่องจักรนั้น [1] แตการตีความแผนภาพการกระจายเวลา-ความถี่เปน
เร่ืองยาก เน่ืองจากประการแรก ธรรมชาติสัญญาณการสั่นสะเทือนที่วัด
ไดจากเครื่องจักรนั้น เปนสัญญาณรวม กลาวคือ เปนสัญญาณที่
ประกอบดวยความถี่ตางๆ หลายความถี่จากแหลงส่ันสะเทือนหลายๆ 
แหลงภายในเครื่องจักรนั้น ประการที่ 2 ตามคําอางของ Liu [1] ที่วา
ขอจํากัดประการหนึ่ง ในการใชแผนภาพการกระจายเวลา-ความถี่ไมวา
จะใชในรูปสเปคตรัมชั่วขณะ (Instantaneous Power Spectrum, IPS) 
[2] หรือแบบการกระจายของวิกเนอร-วิลล [3] คือการกระจายเหลานี้มี
พจนที่ เกิดการรบกวน ทางเลี่ยงขอจํากัดน้ีทางหนึ่งคือ กอนที่จะ
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วิเคราะหดวยแผนภาพการกระจายเวลา-ความถี่ ใหทําการแยกองค 
ประกอบของสัญญาณ ที่ไมเกี่ยวของกับความผิดปกติของเครื่องจักร
ออกจากสัญญาณที่วัดไดกอน รายละเอียดดังจะนําเสนอในหัวขอตอไป 

 
3. ระบบแยกสัญญาณ 
 

 
รูปที่ 1 ผังการทํางานของระบบแยกสัญญาณ 

 
รูปที่ 1 ระบบแยกสัญญาณรับเขาสัญญาณเริ่มตน 0S ซ่ึงเปน

สัญญาณการสั่นสะเทือน ที่วัดมาจากเครื่องจักรเขาไป แลวสรางและสง
สัญญาณใหม 1S , 2S , ..., etcS  ออกมา โดยที่สัญญาณใหมที่สรางข้ึน
แตละสัญญาณ เปนสัญญาณเฉพาะที่มีสวนประกอบของความถี่ที่
เหมาะสม สําหรับการวิเคราะหความผิดปกติแตละประเภทที่อาจเกิด
ข้ึนกับเคร่ืองจักร 

กรณีตัวอยางหากเครื่องจักรเปนกลองเฟองทดสองข้ัน ระบบแยก
สัญญาณอาจจัดใหมีสัญญาณออกเพียง 1S , 2S และ 3S เทานั้น โดย 

1S  และ 2S  เปนสัญญาณที่เหมาะสมกับการวิเคราะหความผิดปกติ
ของการขบกันของคูเฟองทดขั้นที่ 1 และ 2 ตามลําดับ สวน 3S อาจเปน
สัญญาณสําหรับวิเคราะหความผิดปกติของลูกปนรองรับเพลาก็ได 

 
4. ความผิดปกติของเฟองในกลองเฟองทด 
 ความผิดปกติของกลองเฟองทด ที่เกี่ยวของกับเฟองเกิดจากการ
ขบกันที่ไมเหมาะสมของเฟอง ซ่ึงอาจมีตนตอมาจากการติดตั้งที่ไม
เหมาะสมในรายที่ใชงานใหม หรือเกิดจากความเสียหายของฟนเฟอง
เองในรายที่ผานการใชงานมาแลว ทั้งสองกรณีเม่ือวิเคราะหจากสัญ-
ญาณการสั่นสะเทือน จะเห็นการสั่นสะเทือนที่ชัดเจนที่ความถี่ของการ
ขบของเฟอง (gearmesh frequency) และความถี่ที่เปนฮารโมนิคของ
ความถี่น้ี ตลอดจนความถี่ขางเคียง (sideband) ของความถี่ดังกลาว
ทั้งหมดดวย 
 
5. การสรางสัญญาณสําหรับการวิเคราะหการขบของเฟอง 
 สัญญาณสําหรับการวิเคราะหการขบของเฟอง เฉพาะข้ันการทด
เกิดจากการปรับปรุงคุณสมบัติของสัญญาณที่วัดมา ในสามประการ
ดังตอไปน้ี ประการแรกคงความสําคัญ หรือใหนํ้าหนักเทาเดิมแก
องคประกอบของสัญญาณที่ความถี่ของการขบกันของเฟอง และความถี่
ที่เปนฮารโมนิคของความถี่ของการขบนี้ ประการที่สองใหความสําคัญ
ลดลงเรื่อยๆ ในบริเวณขางเคียงความถี่ในที่กลาวถึงในประการแรก 
ทั้งน้ีเพื่อรักษาองคประกอบของความถี่ขางเคียงไว   ประการสุดทาย
องคประกอบที่ความถี่อื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมากําจัดทิ้งใหหมด 

 ในแงของการคํานวณมี 3 ข้ัน ข้ันแรกเปนการแปลงสัญญาณที่วัด
มาซึ่งอยูในโดเมนของเวลาใหเปนสัญญาณในโดเมนความถี่ ข้ันตอมา
คูณแตละความถี่ดวยตัวคูณ (masking weight) ที่มีคาระหวาง 0 กับ 1
และตัวคูณดังกลาวมีคาที่ความถี่ตางๆ ดังลักษณะที่แสดงรูปที่ 2 ข้ัน
สุดทายก็แปลงสัญญาณที่คูณแลวกลับไปในโดเมนเวลาเชนเดิม 
 ตัวอยางคาตัวคูณที่แสดงในรูปที่ 2 เปนกรณีสําหรับสรางสัญญาณ
เพื่อวิเคราะหความผิดปกติ ของการขบกันของกลองเฟองทดที่มีการทด
สองข้ัน เสนทึบสําหรับข้ันที่ 1 และเสนประสําหรับข้ันที่ 2 โดยมีความถี่
ของการขบในขั้นที่ 1 และ 2 เปน GMF1 = 826.2 Hz และ GMF2 = 
342.3 Hz ตามลําดับ 
 

 
รูปที่ 2 คาตัวคูณทีค่วามถี่ตางๆ 

 
6. กลองเฟองทดที่ใชทดสอบ 
 กลองเฟองทดที่ใชทดสอบ เปนแบบทดสองขั้นที่มีการทําใหเกิด
ความบกพรองข้ึนในการทดขั้นที่หน่ึง ความบกพรองที่จําลองข้ึน เปน
การกัดวัสดุออกจากฟนหน่ึงฟนของเฟองตัวเล็ก เปนผลใหความยาว
ของฟนดังกลาวหายไป 25%, 50% และ 100% ตามแนวแกนเพลาซึ่ง
ตอไปจะถือตัวเลขดังกลาว เปนระดับความรุนแรงของความผิดปกติ 
ความถี่ของการขบของเฟองที่ทดสอบขันที่ 1 เปน 342.3 Hz และข้ันที่ 
2 เปน 826.2 Hz ความเร็วรอบของเพลาขับเปน 24.3 rps 
 
7. ผลการทดสอบ 
 รูปที่ 3, 4 และ 5 เปนแผนภาพการกระจายเวลา-ความถี่ของ
สัญญาณการสั่นสะเทือน โดยในรูปที่ 3 เปนสัญญาณเดิมที่วัดจากกลอง
เฟองทดโดยตรง สวนรูปที่ 4 และ 5 เปนสัญญาณที่แยกเพื่อวิเคราะห
ความผิดปกติของเฟองในการทดขั้นที่ 1 และ 2 ตามลําดับ แผนผังแรก
ทางซายมือของแตละรูป เปนกรณีที่กลองเฟองไมมีความผิดปกติ 
แผนภาพที่เหลือทางขวามือ เปนของกรณีที่เฟองมีความผิดปกติตาม
ลักษณะและระดบัความรุนแรงดังกลาวในหัวขอกอน 
 
7. อภิปรายผลการทดสอบ 
 จากแผนภาพการกระจายเวลา-ความถี่ ของสัญญาณการสั่นสะ- 
เทือนที่วัดจากกลองเฟองทดโดยตรง (รูปที่ 3) และ-ของสัญญาณที่แยก

ระบบแยกสัญญาณS0 
S1

S2... 
Setc



รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 22 
 

117

เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของเฟองในข้ันที่ 1 ของการทด (รูปที่ 4) 
ในกรณีซ่ึงเฟองมีความบกพรอง จะเห็นวาทั้งสองแผนภาพแสดง 
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รูปที่ 3 การกระจายเวลา-ความถี่ของสัญญาณการสั่นสะเทือนที่วัด
โดยตรงจากกลองเฟองทด   
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รูปที่ 4 แผนภาพเวลา-ความถี่ของสัญญาณที่แยกออกมา 

สําหรับเฟองในการทดขั้นที่ 1 
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รูปที่ 5 แผนภาพเวลา-ความถี่ของสัญญาณที่แยกออกมา 

สําหรับเฟองในการทดขั้นที่ 2 
 
กิจกรรมการสั่นสะเทือนอยางหนาแนนทุก ๆ 0.04 วินาทีซ่ึงเปนคาบ 
เวลาที่ฟนเฟองที่บกพรองเคลื่อนเขาสูการขบ ความถี่ที่เกิดกิจกรรม

ส่ันสะเทือนอยางโดดเดนและหนาแนนอยูที่ GMF1 และ 2xGMF1 ซ่ึง
บงบอกวาความบกพรองอยูที่คูเฟองขบขั้นที่ 1 
 เม่ือระดับความรุนแรงของความบกพรองสูงข้ึน ในแผนภาพทั้ง
สองก็แสดงกิจกรรม ณ เวลาและความถี่ที่เกี่ยวกับการบกพรองก็มีแนว 
โนมขยายพื้นที่ออกมาตามความรุนแรงน้ัน เพียงแตในรูปที่ 4 จะแสดง
แนวโนมไดชัดเจนกวา 
 รูปที่ 5 เปนแผนภาพเวลา-ความถี่ของสัญญาณเพื่อวิเคราะหความ
ผิดปกติของคูเฟองทดในขั้นที่ 2 ในรูปน้ี ไมแสดงกิจกรรมการสั่น 
สะเทือนในบริเวณใดบริเวณที่โดดเดน ตลอดจนไมแสดงแนวโนมของ
การเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงของความบกพรอง ซ่ึงสอด 
คลองกับความเปนจริงที่เฟองทดในขั้นที่ 2 ทั้งคูเปนปกติดี 
 
8. สรุป 
 การแยกสัญญาณการสั่นสะเทือน ของกลองเฟองทดหลายขั้นเพื่อ
การตรวจสอบความผิดปกติของเฟอง ในการทดแตละข้ันอยางเปน
เอกเทศดังวิธีที่นําเสนอ เปนประโยชนตอการวิเคราะหความผิดปกติ
ของเฟองจริง แผนภาพการกระจายเวลา-ความถี่ของสัญญาณที่แยก
ออกระบุไดชัดเจนถึงคูเฟองที่มีความผิดปกติ ตลอดจนสะทอนระดับ
ความรุนแรงของความผิดปกติไดตรงกับความเปนจริง 
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Abstract 

Sintered Cu specimens were prepared via 
particulate extrusion of different Cu feed materials. The 
feed materials were differentiated due to different Cu 
powder shape, size and content. A multi-component 
polymer mixer, B4550, comprising low density 
polyethylene (LDPE): paraffin wax (PW): stearic acid 
(SA) with a ratio of 45:50:5 by weight, was selected as a 
binder. Volume ratios between the Cu powder and the 
binder were varied, e.g., 60:40, 65:35 and 70:30. The feed 
materials were extruded downward, with an extrusion 
ratio of 10:1, into a rod-shape part with a diameter of 5.0 
mm. Only the extrudable Cu specimens were debinded, 
sintered and tested. The sintered Cu specimens produced 
from small powder particles showed better mechanical 
properties than those of sintered coarse Cu powders. 
Amongst small Cu powders, irregularity of the powder 
provided superior mechanical properties. Microstructures 
of the sintered Cu specimens provided some clues to the 
property differences amongst them. Smaller powder 
particle size and with higher irregularity provide better 
sinterability, which yields a higher numbers of metallic 
bonds or strengths. 
 
Keywords: Particulate extrusion, microstructure, 
mechanical property and copper powder 
 
1. Introduction 

There are several methods for fabricating 
structural metal/alloy parts. By employing a certain metal 
forming process, it is impossible to produce the whole 
engineering parts with different shapes and sizes. One 
process may be suitable for some kinds of parts. For 
example, when a metal part with high aspect ratio and 
good surface finishing is needed, metal extrusion is 
considered as an optimized choice of metal processing. 
Extrusion is one of metal forming processes involving 
squeezing of a metal billet to flow through a die and form 

a part with a desired shape. In bulk metal extrusion, a 
metal can be deformed and flowed only when a high 
pressure is exerted to a metal billet, made from either a 
metal ingot or a powdered metal compact, under 
considerably high temperature [1, 2]. For example, 
pressure required for extrusion of aluminium alloys is up 
to 1000 MPa and extrusion temperatures for the same 
materials are around 400-500 °C [2]. 

Because of high pressure and high temperature, 
a heavy extrusion press machine and heating instruments 
are needed. Energy consumption for a conventional metal 
extrusion is therefore high. A new approach for powder 
extrusion (PE) based on shaping of metal powder-binder 
mixes not only reduces energy consumption but also 
provide opportunity for shaping porous parts with high 
aspect ratio. The PE process involves steps of (i) mixing 
of the metal powder with a binder granulate to form a 
“feed material”, (ii) extrusion of the feed material, (iii) 
removing of the binder (debinding) and (iv) sintering of 
the debinded or brown parts. Different shapes of powder 
affect rheology of the feed material and inter-particle 
friction of the green part (extrudate) [3]. Spherical metal 
powders from gas atomization are suitable component of 
the feed material because of their high packing density, 
high flow rate and fluid-like characteristics. However, the 
cost of gas atomized metal powders is relatively high. 
Their low inter-particle friction also affects component 
shape retention. In contrast, the cost of irregular shape 
powders is low. The irregular shape results in a high 
inter-particle friction with improved shape retention. The 
packing density of irregular shape powders is low and 
shaping is difficult due to thigh viscosity of the feed 
material [4]. 

In our previous work [5], the PE process 
involving steps of (i) mixing of the metal powder with a 
binder granulate to form a “feed material”, (ii) extrusion 
of the feed material, (iii) removing of the binder 
(debinding) and (iv) sintering of the debinded or brown 
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parts has been preliminarily studied. Five different binder 
formulae comprising low density polyethylene (LDPE); 
paraffin wax; and stearic acid were studied. The binder 
B4550 was the most promising for preparation of the feed 
materials of spherical and irregular Cu powders. The 
optimum debinding step consists of solvent and thermal 
debinding. Properties of the sintered extrudates are 
influenced by not only by the sintering time but also by 
the shape of the powders. In this article, relationship 
between microstructure and mechanical property of the 
sintered Cu specimens has been examined. Powder 
characters controlling microstructures of the sintered 
materials have also been investigated in order to fully 
understand the particulate extrusion of metal powder feed 
materials. 
 
2. Experimental Procedure 

The metal powders used in this work were Cu 
powders with spherical and irregular shapes. The 
powders were classified into three size fractions, namely 
< 45, 45-75 and 75-125 µm. A multi-component binder, 
B4550, was prepared from mixtures of low density 
polyethylene (LDPE), paraffin wax (PW) and stearic acid 
(SA) [5]. Mixing of the Cu powders with the binders was 
carried out in an internal mixer with twin screw counter 
rotor at 130 °C and speed of 25 rpm for 60 min. 
Designation of the feed material of spherical Cu powders 
was simply made by putting “S” in front of the binder 
code. For example, SB4550 represented the feed material 
of spherical Cu powders mixed with the binder B4550. 
Similarly, the feed material designation of the irregular 
Cu powders began with “I”. Volume ratios between the 
Cu powder and the binder were varied as 60:40, 65:35, 
70:30 and 75:25. The feed material was put into the 
extrusion chamber and then extruded with an extrusion 
pressure of 30 bar at 95 °C. Debinding was performed in 
two stages, (i) solvent debinding by immersing the 
extrudate in hexane solvent at 60 °C for different times to 
identify the optimum solvent debinding conditions and 
(ii) thermal debinding with the following heating cycle: 
heating from room temperature to 100 °C with heating 
rate of 5 °C/min and from 100 to 250 °C with lower 
heating rate of 1 °C/min., holding at 250 °C for 90 min., 
heating from 250 to 450 °C with heating rate of 2 
°C/min., holding at 450 °C for 60 min., and finally 
cooling in the furnace. Sintering was performed at 1030 
°C under H2 atmosphere. Holding times for sintering 
were varied from 60 to 240 minutes. A universal testing 
machine (Instron model 8801) was employed to measure 
mechanical properties of the sintered parts. 
Microstructural observation was carried out using optical 
microscopy. 
 
3. Results and Discussion 
(1) Extrudability of the cu feed materials [6] 

Relationship between microstructure and 
property of the sintered Cu specimens produced by 
particulate extrusion was constructed from experimental 
data of the extrudable materials. It is thus important to 
declare extrudability of the feed materials here. 

Flowability of the feed materials might be dependent on 
some parameters, related to powder characters and 
processing natures. This property determines 
extrudability of the feed materials. Experimental results 
(Table 1) showed that extrusion of Cu powders was 
limited by three parameters, namely powder shape, size 
and metal powder to binder ratio. For spherical powder, 
metal powder to binder ratio was a limiting factor. The 
feed materials prepared from spherical Cu powders with 
particle sizes up to 125 µm could be extruded. Extrusion 
of the spherical Cu feed material was limited when binder 
content ≤ 30 vol. %. For irregular powder, particle size 
and binder content were limiting factors. Only the 
powders with particle sizes of < 75 could be extruded. 
This was attributed to flow inhibition caused by inter-
particle friction between irregular powder particles. 
Increasing of binder content may increase flowability of 
the irregular Cu powder feed materials. However, higher 
binder content will need long time and high amount of 
chemicals for debinding. 

 
Table 1 Extrusion performance of the Cu feed material 
 

Spherical powder Irregular powder Powd
er 

size 
range 

60
% 
Cu 

65
% 
Cu 

70
% 
Cu 

75
% 
Cu 

60
% 
Cu 

65
% 
Cu 

70
% 
Cu 

75
% 
Cu 

75-
125 
µm 

        

45-75 
µm 

        

< 45 
µm 

        

 
(2) Microstructural observation 
(2.1) Effect of powder particle size and sintering time 
 Microstructures of the sintered Cu specimens 60 
vol. % Cu clearly depended on original powder particle 
size. The matrix showing relationship between spherical 
Cu powder particle size, sintering time and 
microstructure (Fig. 1) provides useful explanation why 
the sintered specimens of small Cu powders showing 
superior mechanical property. With a fixed sintering time 
(along the column), microstructures indicate that the 
sintered Cu specimens prepared from small powders 
show good signs of sintering (numbers of metallic bonds 
or sintered necks) compared to those prepared from 
coarser powder particles. Fig. 1 indicates that number of 
metallic bonds decrease with increasing powder particle 
size. In general, smaller powder particles have higher 
surface areas hence surface energy. The driving force for 
sintering process is that the powder particles need to 
reduce their surface energy [7-9]. That means under the 
same sintering conditions, small powder particles are 
favored to weld by forming interparticle bonds or 
sintering necks. The numbers of interparticle bonds 
directly relate to mechanical property of the sintered 
materials. 
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(2.2) Effect of powder particle shape and sintering time 
 Effect of powder particle shape under the same 
sintering condition was constructed in the form of the 
matrix relating powder character, sintering time and 
microstructure (Fig. 2). In the case of Cu powders with 
particle sizes < 45 µm, comparison of microstructures of 
the sintered Cu specimens prepared from the spherical 
and irregular powders, as given in Fig. 2, may give no 
different information if only number of interparticle 
bonds and pores are compared. In fact, interpretation of 
sintered microstructures needs to take sintering stages 
into account. The sintering stages can be indicated by 
pore morphology difference. The specimen prepared from 
spherical powders < 45 µm and sintered for 1 hr. showed 
some interconnected pores and some pores with sharp 
corners.  
 

This indicates premature sintering. In contrast, the 
specimen prepared from irregular powders < 45 µm and 
sintered for the same period of time showed pores with 
round corners indicating mature sintering. The matured-
sintered materials give optimum mechanical properties 
[8]. Microstructures of the sintered Cu specimens 
prepared from Cu feed materials using the powders with 
particle sizes between 45-75 µm showed clearer 
evidences of sintering stage difference. Under the same 
sintering conditions, different sintering stages 
experienced by the extruded Cu specimens may be 
controlled by surface areas/energies of the powders. For 
powders with the same particle sizes, irregular powders 
have more surface areas hence surface energies. This may 
be the important reason why irregularity of powders 
causes different mechanical properties given in #(2). 
 

Sintering time (hr.) Powder 
character 1 2 3 
Spherical, 
 < 45 µm 

   
Irregular, 
 < 45 µm 

   
Spherical,  
45-75 µm 

   
Irregular, 
45-75 µm 

   
 

Fig. 2 Microstructures of sintered Cu materials; the effect of powder particle shapes. 

Sintering time (hr.) Powder character 
 1 2 3 
Spherical, < 45 µm 
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Fig. 1 Microstructures of sintered Cu materials prepared by extrsion of Cu powders with defferent particle sizes 
and sintering times. 
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(3) Mechanical property of the sintered Cu material 
 Mechanical properties of the sintered Cu 
extrudates were controlled by powder size and shape 
(Fig. 3). The sintered materials produced from small Cu 
powders showed better mechanical properties than those 
of sintered coarse Cu powders. Amongst small Cu 
powders, irregularity of the powder provided superior 
mechanical properties although it prohibited flowability  
 

 
of the feed material. The powder irregularity may 
increase points or areas of contact between powder 
particles. The points and areas of contact are important 
places where material transport starts. Microstructures of 
the sintered material would confirm this hypothesis. 
Microstructural observation will be further investigated. 
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Fig. 3 Mechanical properties of the sintered Cu extrudates. 
 
Information obtained from #(2) microstructural 
observation and #(3) mechanical property leads to a 
simple interrelationship between powder irregularity, 
powder size and sinterability as given in Fig. 4. 
Smaller powder particle size and with higher 
irregularity provide better sinterability, which yields a 
higher numbers of metallic bonds or strengths. 
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Fig. 4 A simple interrelationship between powder size, 
powder irregularity and sinterability or mechanical 

property of the sintered Cu specimens. 

 
Conclusions 
 By using the same binder system, extrudability 
of the Cu feed materials depends on powder particle 
size, shape and content. Powder particle size also 
affects sinterability of the materials prepared from 
particulate materials. Experimental results indicate that 
smaller powder particles are sintered easily than the 
coarser ones due to their higher driving force to reduce 
surface areas/energies. The experimental results also 
indicate that with the same powder particle size, 
irregular powders can be sintered easier than the 
spherical ones. Enhanced sinterability in the irregular 
powders is resulted from higher surface areas/energies. 
Difference in sinterability of the powders with different 
size and shape is a good explanation for difference in 
mechanical properties of the sintered materials 
prepared from powders with different characters. 
 
Acknowledgements 
 The authors would like to express their sincere 
gratitude to Materials Technology Division, School of 
Energy Environment and Materials, King Mongkut 
University of Technology Thonburi, Bangkok, 



 

                                                                   รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครือ่งกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 22 122

Thailand and National Metal and Materials Technology 
Center (MTEC), Pathum Thani, Thailand, for financial 
support. 
 
References 

1. P. K. Saha, 2000, Aluminum Extrusion 
Technology, ASM International, Ohio. 

2. T. Sheppard, 1999, Extrusion of Aluminium 
Alloys, Kluwer Academic Publishers, 
London. 

3. S-B. Li, J-X. Xie, 2007, “Fabrication of thin-
walled 316L stainless steel seamless pipes by 
extrusion technology”Materials processing 
technology, vol.183, pp. 57-61. 

4. C. Karatas, S. Saritas, 1998, “Rheological 
properties of MIM feedstocks produced from 
gas and water-atomized 316L stainless steel 
powders”, Journal of Turkish Engineering ad 
Environmental Sciences of TUBITAK, vol.22, 
pp. 445-451. 

5. R. Wichianrak, N. Thavarungkul, N. 
Poolthong and R. Tongsri, 2008, “Copper 
Powder Extrusion: A Smart Processing for 
Energy and Environment Conservation”, 
Advanced Materials Research, 55-57, 357-
360. 

6. R. Wichianrak, M. Morakotjinda, T. 
Yodkaew, N. Torsangtum, R. Krataithong, A. 
Daraphan, O. Coovattanachai, B. 
Vetayanugul, N. Thavarungkul, N. Poolthong 
and R. Tongsri, 2008, “Extrusion of Cu Feed 
Materials”, submitted to MSATV, 16-19 
September 2008. 

7. H. E. Exner and E, Arzt, 1996, “Sintering 
process”, Physical metallurgy, Elsevier 
Science, Amsterdam, pp. 2628-2662. 

8. R. M. German, 1996, Sintering theory and 
practice, Wiley Interscience, New York. 

9. A. Bose, 1995, Advances in particulate 
materials, Butter worth-Heinemann, Boston. 

  



AMM018 

รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย  คร้ังที่ 22                                                                     123 

 The 22nd Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand 
 15-17 October 2008, Thammasat University, Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand 

 
 

Properties of Sintered Fe-Carbide Composites 
 

S. Chakthin1, M. Morakotjinda2, T. Yodkaew2, N. Torsangtum2, R. Krataithong2, 
P. Siriphol2, O. Coovattanachai2, B. Vetayanugul2, N. Thavarungkul1, 

N. Poolthong1 and R. Tongsri2 
 

1 Division of Materials Technology, Faculty of Energy, Environment, and Materials, 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok 10140, Thailand 

 
2 Powder Metallurgy R&D Unit (PM_RDU) 

National Metal and Materials Technology Center, Pathum Thani 12120, Thailand 
 

s_chakthin@hotmail.com 
 
 
Abstract 
 Pure Fe powders were admixed with 5 wt. % of 
carbide powders, such as vanadium carbide (VC) and 
tungsten carbide (WC). Two carbide particle size 
fractions, namely < 20 µm and 20-32 µm, were used. The 
powder mixes were compacted into tensile test bars with 
green density of 6.43±0.05 g/cm3. The green parts were 
then delubricated at 600 °C for 1 hour and followed by 
sintering at different temperatures (1100-1250 °C with 50 
°C increment) for 45 minutes in vacuum. Carbide particle 
size and sintering temperature affected mechanical 
properties of the sintered Fe-carbide composites. Smaller 
carbide particles provided better mechanical properties. 
Tensile strengths and hardness of the sintered composites, 
which were inferior to those of the sintered Fe material, 
increased with increasing sintering temperature. In the 
sintering temperature range investigated, there were few 
evidences of carbide decomposition and reaction between 
Fe and decomposed carbide constituents 
 
Keywords:  Fe-base composites, vanadium carbide and 
tungsten carbide 
 
1. Introduction 

 Ideally, introduction of hard particles into 
stainless steel matrix would generate a new material with 
high wear and corrosion resistance. This new material 
will be a competitor of a traditional tool steel. Two 
possible approaches for developing hard particle-
reinforced stainless steels include ingot and powder 
metallurgical methods. Powder metallurgy (P/M) has 
some advantages for fabrication of particulate-reinforced 
metal matrix composites. This is because P/M offers 
materials and energy saving, near net-shape parts 
fabrication, high productivity as well as parts dimensional 
accuracy [1]. Furthermore P/M processing consists of 
simple steps, such as powder mixing, pressing, 
delubricating and sintering. Some works have been 
carried out to produce particulate-reinforced metal matrix 
composites (MMCs) [2]. Stainless steels and tools steels 

were reinforced with particulate reinforcements such as 
Al2O3, TiC, Cr2C3 and TiN [3]. The hot isostatically 
hipped materials showed that the incorporation of a 
relatively low volume fraction of ceramic particulate 
reinforcements significantly increased the wear resistance 
of the steel matrices, without deteriorating the corrosion 
properties. However, the material exhibited reductions in 
the tensile strength, ductility and toughness. 
Reinforcement type and amount and sintering atmosphere 
showed influence on properties of 316L matrix 
composites [4]. Yttria alumina garnet (YAG) reinforced 
316L matrix composites, prepared by either solid-state 
sintering or supersolidus sintering, improved hardness 
compared to that of sintered 316L material [5]. In 
previous works, incorporation of carbide particles (SiC 
and TiC) into stainless steel 316L has been investigated 
[6, 7]. Varied amounts of carbides (1.5 and 4.0 wt.%) 
were added during powder mixing step. Sintered 
composite materials exhibited lower sintered density than 
that of the sintered 316L. The sintered 316L+carbide 
materials showed improved yield strength and hardness. 
Addition of SiC improved strain at break of sintered 
materials. In contrast, addition of TiC caused ductility 
reduction. It was observed that sintering of 316L+SiC 
mixes could be performed at temperatures ≤ 1200 °C. 
Sintering of these powder mixes at temperatures beyond 
1200 °C resulted in material melting [8]. 

In recent works [9, 10], non-reactive Al2O3 and 
reactive SiC particles were added to iron (Fe) powders for 
producing Fe-base composites. Addition of Al2O3 
particles caused reduction of sintered density and 
mechanical properties of the sintered Fe-Al2O3 materials. 
The presence of Al2O3 particles prohibited compacting 
and sintering processes of the Fe powder. In contrast, 
addition of SiC particles resulted in reaction between Fe 
and SiC particles at contacting areas between those 
particles. Sintered density of the sintered Fe-SiC 
composites was significantly lower than that of the 
sintered Fe-Al2O3 materials. However, tensile strengths 
and hardness, except elongation, of the sintered Fe-SiC  
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composites were significantly improved. Sintered Fe-SiC 
and Fe-TiC composites have been investigated recently 
[11]. It was found that SiC particles decomposed during 
sintering process. The decomposed Si and C atoms 
diffused into Fe particles resulting in formation of solid 
solution of Si and C in Fe during sintering. During 
cooling, the solid solution of C in Fe decomposed to 
pearlite structure (ferrite and cementite (Fe3C) lamellar 
structure). In contrast, in the sintered Fe-TiC composites, 
no evidence of TiC decomposition at the investigated 
sintering temperatures was observed. Because of the 
reaction between SiC and Fe, tensile strength and 
hardness of the sintered Fe-SiC composites were higher 
than those of the sintered Fe. Experimental results 
showed that strength and hardness of the sintered Fe-SiC 
composites increased with increasing sintering 
temperature and with decreasing SiC particle size. In 
contrast, mechanical properties of the sintered Fe-TiC 
composites were inferior to those of the sintered Fe. The 
reason of poor mechanical properties may be attributed to 
poor bonding between Fe and TiC particles. 
For the sintered Fe-carbide composites, decomposition of 
carbide and reaction between Fe and carbide particles 
show some effects on mechanical properties of the 
materials. Stability of the carbide particles under the 
sintering conditions is the prime factor controlling 
carbide decomposition and reaction between metal matrix 
and the reinforcements. Because of importance of carbide 
stability, investigation has been extended to examine 
microstructures and properties of sintered Fe-VC and Fe-
WC composites 
 
2. Experimental Procedure 
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                                          Fig. 1 Mechanical properties of 

 An iron powder was mixed with 5 wt. % of carbides 
(SiC and TiC) and 1 wt. % of zinc stearate lubricant. Two 
fractions of carbide particle sizes, i.e., < 20 µm and 20-32 
µm, were used. The admixed powders were compacted, 
using a uniaxial press into tensile test bars (TTBs) with 
green density of 6.43 ± 0.05 g/cm3. The green TTBs were 
sintered at 3 different temperatures, 1100, 1150 1200 and 
1250 ºC for 45 minutes in a vacuum furnace. Sintered 
densities of the samples were determined using the 
Archimedes method. A universal testing machine (Instron 
model 8801) was employed to measure mechanical 
properties of the sintered TTBs. A hardness tester 
(Rockwell scale F) was employed to measure hardness of 
the sintered materials. Microstructural observation was 
performed by using optical microscopy (OM). 
 
3. Results and Discussion 
 Mechanical properties of the sintered composites 
(Fe-VC and Fe-WC) depended on three parameters, 
namely carbide type, carbide particle size and sintering 
temperature (Fig. 1). The sintered composites reinforced 
by different carbides showed different mechanical 
properties. Experimental results, given in Fig. 1, 
seemingly indicate that the Fe-VC composites exhibit 
better properties than those of the Fe-WC ones. However, 
addition of both VC and WC to Fe powders caused 
properties of the sintered Fe-carbide composites be 
inferior to those of the sintered Fe material. This was 
attributed to the fact that both VC and WC particles 
prohibited sintering between Fe powder particles. 
Sintering prohibition was evidenced by the necklace form 
of carbide particles plus pores along grain boundaries of 
Fe grains (Fig. 2). 
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 With the same type of carbide, the sintered 
composites prepared by using smaller carbide particles (< 
20 µm) exhibited better strengths and hardness than those 
of the ones prepared from larger carbide particles (20-32  
 

 
(a) VC, < 20 µm   

                                                     Fig. 2 Microstructures of  
 
 In theory, sintering is a thermally activated process 
[1]. Sintering of powder particles is controlled by 
material transport from a powder particle to a point or an 
area of contact. An important material transport mode for 
sintering is diffusion, which is promoted by heating. For 
the Fe powders sintered within the temperature range of 
1100-1250 °C, properties of the sintered Fe were peak at 
1150 C°. Sintering the Fe powders at temperatures above 
1150 °C caused no increase of mechanical properties. For 
the Fe-carbide materials, increasing sintering 
temperatures resulted in increase of mechanical 
properties. Because of sintering prohibition by carbide 
particles as mentioned above, thermal activation was still 
required for promoting sintering process of Fe-carbide 
materials at temperatures above 1150 °C. Microstructures 
of the sintered Fe-VC material (Fig. 4) clearly shows that 
the carbide particle and pore necklaces are decreased with 
increasing temperatures. 
 

 
(a) 1100 °C 

 
 
 

µm). It was observed that addition of larger carbide 
particles resulted in larger portion of carbide and pore 
necklaces around Fe grains (Fig. 3). 
 
 

       
(b) VC, 20-32 µm 

Fe-VC materials sintered at 1100 °C                                                            
 
 In previous works [9, 10], it was shown that non-
reactive Al2O3 and reactive SiC particles caused opposite 
effects on mechanical properties of the sintered Fe-base 
composites. Addition of Al2O3 particles caused reduction 
of mechanical properties of the sintered Fe-Al2O3 
materials. In contrast, addition of SiC particles resulted in 
reaction between Fe and SiC particles at contacting areas 
between those particles. Tensile strengths and hardness, 
except elongation, of the sintered Fe-SiC composites 
were significantly improved. Investigation on reaction 
during sintering and cooling of the Fe-SiC and Fe-TiC 
composites [11] indicated that stability of TiC particles 
was higher than that of SiC particles when they were in 
contact with Fe powders at high temperatures. 
Experimental results in this work indicate that both VC 
and WC were also stable in the Fe-VC and Fe-WC 
systems. However, with increasing temperatures, their 
stability tends to be decreased. 
 

 
(b) 1150 °C 
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(c) 1200 °C 

 
Fig. 3 Microstructures of Fe-VC (20-32 µm)  

 
4. Conclusions 
 Mechanical properties of the sintered composites 
(Fe-VC and Fe-WC) depended on three parameters, 
namely carbide type, carbide particle size and sintering 
temperature. In the sintering temperature range 
investigated, there were few evidences of carbide 
decomposition and reaction between Fe and decomposed 
carbide constituents. Both VC and WC were stable in the 
Fe-VC and Fe-WC systems. However, with increasing 
temperatures, their stability tends to be decreased. 
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บทคัดยอ 
บทความน้ีนําเสนอความสามารถในการดูดกลืนพลังงานของกรวย

กระดาษผนังบางตัดปลายภายใตภาระกดในแนวแกนแบบสถิตย ช้ินงาน
ทดสอบถูกสรางดวยกระดาษปอนดสําหรับงานพิมพ โดยการปรับเปลี่ยน
คาของมุมครึ่งกรวย และความหนาของกรวยกระดาษผนังบางตัดปลาย 
ซึ่งมีมุมครึ่งกรวยจํานวน 7 มุม โดยเริ่มต้ังแต 2 องศา เพิ่มข้ึนทีละ 4 
องศา จนถึง 26 องศา และความหนาของกระดาษ 3 ชนิด คือ 90, 130 
และ 190 แกรม มีคา 0.109, 0.133 และ 0.192 มิลลิเมตร ตามลําดับ ทํา
การทดลองดวยเครื่องทดสอบวัสดุยูนิเวอรแซล ยี่หออินสตรอน รุน 5566 
ที่อัตรากดคงที่ 12.7 มิลลิเมตรตอนาที ผลที่ไดจากการทดลองแสดงให
เห็นวามุมครึ่งกรวยและความหนาของกรวยกระดาษผนังบางตัดปลายมี
อิทธิพลตอความสามารถในการดูดกลืนพลังงาน โดยความหนาของ
กระดาษชนิด 190 แกรม มีความสามารถในการดูดกลืนพลังงานมากที่สุด 
รองลงมาไดแก 130 และ 90 แกรม ตามลําดับ มุมครึ่งกรวยของกระดาษ
ชนิด 90, 130 และ 190 แกรม ที่มีความสามารถในการดูดกลืนพลังงาน
ไดมากที่สุด คือ 22, 18 และ 14 องศา ดูดกลืนพลังงานได 0.59, 0.97 
และ 2.52 จูล ตามลําดับ 
 
Abstract 

This article presented the energy absorption capacity of 
truncated conical thin-wall paper under static axial compressed 
load. Test specimens were created from uncoated paper by varying 
2 parameters: semi-cone angle and thickness of truncated conical 
thin-wall paper. There were 7 values of semi-cone angles. Each 

value varied angle from 2 degree to 26 degree by gradually by 4 
degree. Test specimens were divided to 3 types: 90, 130 and 190 
gram-mage. The thicknesses of each type were 0.109, 0.133 and 
0.192 mm, respectively. The universal materials testing machine : 
Instron series 5566 was used in this study with compressed speed 
of 12.7 mm/min. The results showed that the semi-cone angle and 
thickness of conical thin-wall paper had an influenced with energy 
absorption capacity. The 190 gram-mage paper was the most 
capable paper to absorb energy. The second and the third was 130 
gram-mage paper and 90 gram-mage paper, respectively. The 
semi-cone angle of 90, 130 and 190 gram-mage papers were able 
to ultimately absorb energy 22, 18 and 14 degree and could 
ultimately absorb energy 0.59, 0.97 and 2.52 J, respectively. 
 
1.บทนาํ 

กระดาษเปนแผนวัสดุซ่ึงไดจากการนําวัสดุหลาย ๆ ชนิดมาผสมให
เขากันดีแลวนําไปทําเปนแผน วัสดุที่ใชเปนสวนผสมเหลาน้ี ไดแก เสนใย
ส้ัน เสนใยยาว และสารเคมี วัสดุที่ใชผสมเหลาน้ีสามารถแบงไดเปน 2 
สวน คือ สวนที่เปนองคประกอบหลักของกระดาษ ไดแก สวนที่เปนเสนใย 
(Fibrous material) ซึ่งเปนโครงสรางของแผนกระดาษ และสวนที่ไมใช
เสนใย ซ่ึงเปนสารเติมแตงใชเติมผสมลงไปในสวนเสนใย เพื่อปรับปรุง
สมบัติกระดาษใหไดตามวัตถุประสงคการใชงาน, [4] 

กระดาษเปนวัสดุที่มีนํ้าหนักเบา มีตนทุนการผลิตต่ํา สามารถนําไป
ประยุกตใชงานไดอยางกวางขวาง ไมมีปญหาในการกําจัดหลังการใชงาน 
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และสามารถนํามาหมุนเวียนใชใหมไดทั้งในรูปเดิมหรือสกัดเอาเยื่อ
กระดาษมาขึ้นรูปใหม ดังนั้นกระดาษจึงเปนวัสดุทางเลือกที่ถูกนํามาใชใน
การดูดกลืนพลังงาน (Energy absorber) จากแรงภายนอกที่กระทํากับ
โครงสรางที่ตองการปองกันความเสียหาย เชน บรรจุภัณฑรูปทรงตางๆ 
วัสดุกันกระแทก เปนตน ในเบื้องตนจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาความสามารถ
ในการดูดกลืนพลังงานจากการกดกรวยกระดาษผนังบางตัดปลายภายใต
ภาระในแนวแกนแบบสถิตย 
 
2. หลกังานและพลังงานในการวิเคราะหโครงสราง (Work and 
energy principles in structural analysis) 

จากกฎการอนุรักษของงานและพลังงาน (Law of conservation of 
work and energy) สําหรับระบบโครงสรางกลางไดวา “สําหรับโครงสราง
ที่ประพฤติตัวแบบยืดหยุน งานภายนอกที่กระทํากับโครงสรางจะมีคา
เทากับพลังงานสะสมภายในสวนประกอบของโครงสราง” โดยพลังงาน
ภายในจะอยูในรูปของพลังงานความเครียด เพราะพลังงานภายใน
เก่ียวของโดยตรงกับการเกิดความเครียดภายในจากการกระทําของภาระ 
งานและพลังงานความเครียดภายในจะแสดงในรูปของงานจริง (Real 
work) และงานเสมือน (Virtual work), [3] 

 ถามีภาระกระทํากับโครงสรางและทําใหโครงสรางเกิดการเสีย
รูป  จะไดงานภายนอก (External work, W ) จากพื้นที่ใตกราฟ
ความสัมพันธระหวางการกระจัดในทิศทางของภาระ ( δ ) และภาระ ( P )
ดังรูปที่ตามมา 
 

 
 
 

รูป 1 ความสัมพันธระหวางการกระจดัในทิศทางของภาระกับภาระ 
 
จากรูปสามารถหาพื้นที่ใตกราฟดังสมการ 
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โดย   n   คือ จํานวนของสี่เหลี่ยมคางหมูที่ถูกแบงออก 
   iP   คือ ภาระที่ i  
   1iP+  คือ ภาระที่ 1i+  
   iδ   คือ การกระจัดในทิศทางของภาระที ่ i  
   1iδ +   คือ การกระจัดในทิศทางของภาระที ่ 1i+  
 
3. ลักษณะของปญหา 

กําหนดมิติกรวยกระดาษผนังบางตัดปลายมีความหนาคงที่ t  
จํานวน 3 ความหนา มุมครึ่งกรวย (Semi-cone angle, θ ) จํานวน 7 มุม 
ความสูง h  และเสนผานศูนยกลาง 2D คงที่ รับแรงกดแบบสถิตยใน
แนวแกน ดังรูป 2 
 

h

t
θ

 
 

รูป 2 กรวยผนังบางตัดปลายรับแรงกดในแนวแกน 
 
4.วิธีการวิจัย 
4.1 การเตรียมชิ้นงานทดสอบ 

เตรียมชิ้นงานทดสอบภายใตภาวะอุณหภูมิ 23 ± 1 °C และ
ความชื้นสัมพัทธรอยละ 50 ± 2 แลวทดสอบชิ้นงานทดสอบหลังจากเก็บ
ชิ้นงานทดสอบไวที่ภาวะเดียวกันเปนเวลาไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง ตาม
มาตรฐาน ASTM D685-93, [1] 

สรางชิ้นงานทดสอบดวยกระดาษปอนดสําหรับงานพิมพ 3 ชนิด คือ 
90, 130 และ 190 แกรม ซึ่งมีความหนา 0.109, 0.133 และ 0.192 
มิลลิเมตร ตามลําดับ แตละความหนาจะแปรผันคามุมครึ่งกรวยจํานวน 7 

การกระจัดในทิศทางของภาระ 

ภา
ระ
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มุม คือ 2, 6, 10, 14, 18, 22 และ 26 องศา มี h  และ 2D  เทากับ 70 
และ 80 มิลลิเมตร ตามลําดับ จึงมีแบบจําลองทั้งหมด 21 แบบ และ
ทดสอบซ้ําอีกแบบละ 5 ครั้ง ดังน้ันจะตองทดสอบชิ้นงานทดสอบจํานวน 
105 ครั้ง โดยไดแสดงตัวอยางของกรวยกระดาษผนังบางตัดปลายที่มีมุม
ครึ่งกรวยขนาด 2, 6, 10, 14, 18, 22 และ 26 องศา แสดงในรูป 3 

   
มุมครึ่งกรวย 2 องศา มุมครึ่งกรวย 6 องศา มุมครึ่งกรวย 10 องศา 

   

   
มุมครึ่งกรวย 14 องศา มุมครึ่งกรวย 18 องศา มุมครึ่งกรวย 22 องศา 

   

 

  

มุมครึ่งกรวย 26 องศา   
   

รูป 3 กรวยผนังบางตัดปลายที่มีมุมครึ่งกรวยขนาด 
2, 6, 10, 14, 18, 22 และ 26 องศา 

 
 
4.2 การทดสอบช้ินงานทดสอบ 

หลังจากเก็บช้ินงานทดสอบไวที่ภาวะเดียวกันกับการเตรียมช้ินงาน
เปนเวลาไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง จึงทดสอบกดกรวยกระดาษผนังบางตัด
ปลายดวยเครื่องทดสอบวัสดุยูนิเวอรแซล ยี่หออินสตรอน รุน 5566 (The 
universal materials testing machine : Instron series 5566) ดังแสดงใน
รูป 4 ที่อัตรากดในแนวแกนแบบสถิตยเทากับ 12.7 มิลลิเมตรตอนาที ใน
ภาวะเดียวกันกับการเตรียมชิ้นงาน ซึ่งไดอางอิงภาระการกดในแนวแกน
แบบสถิตยจากมาตรฐาน ASTM D7030-04, [2] 
 

5.ผลและการวิจารณ 
ผลการทดลองในหวัขอ 4.2 สําหรับกรวยกระดาษผนังบางตัดปลาย

ทุกมิติ สามารถนํามาเขียนเปนกราฟความสัมพันธระหวางระยะยุบตัวของ
กรวยกระดาษกับแรงได ดังแสดงตัวอยางในรูป 5 และ 6 
 
 

 
 

รูป 4 เครื่องทดสอบวัสดุยูนิเวอรแซล ยี่หออินสตรอน รุน 5566  
ระหวางทดสอบกดกรวยกระดาษ 

 
 

 
 

รูป 5 กราฟความสัมพันธระหวางระยะยุบตัวของกรวยกระดาษ 
ที่มีมุมครึ่งกรวยเทากับ 2 องศากับแรง 

 
 

กรวยกระดาษที่
ใชในการทดลอง 

หัวกดกรวยกระดาษ 

เครื่องทดสอบยูนิเวอรแซล ยี่หออินสตรอน รุน 5566 

แทนวางกรวยกระดาษ 
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รูป 6 กราฟความสัมพันธระหวางระยะยุบตัวของกรวยกระดาษ 
ที่มีมุมครึ่งกรวยเทากับ 26 องศากับแรง 

 
ผลการกดกรวยกระดาษผนังบางตัดปลายในแนวแกนดวยภาระกด

แบบสถิตยพบวา ที่ระยะยุบตัวของกรวยกระดาษในขณะเริ่มตน กรวย
กระดาษที่มีคามุมครึ่งกรวยนอยๆจะปรากฎแอมพลิจูดจุดยอด (Peak 
amplitude) ของแรง ดังแสดงในรูป 5 แตเมื่อมุมครึ่งกรวยเพิ่มข้ึนแอมพลิ
จูดสูงสุดจะลดลงเรื่อยๆ จนไมปรากฎ ดังแสดงในรูป 6 จากนั้นเมื่อระยะ
ยุบตัวของกรวยกระดาษมากขึ้นจนเกิดรอยพับเริ่มตนแลว ลักษณะของ
ความสัมพันธระหวางระยะยุบตัวของกรวยกระดาษกับแรงมีลักษณะไม
คงที่ 

ความสามารถในการดูดกลืนพลังงานของกระดาษแตละมิติหาไดจาก
พื้นที่ใตกราฟความสัมพันธระหวางระยะยุบตัวของกรวยกระดาษกับแรง 
โดยแบงพื้นที่ใตกราฟเปนสี่เหลี่ยมคางหมูเล็กๆ ดังรูป 1 และหาพื้นที่รวม
จากสมการ (2) จะไดผลดังตารางที่ 1 เม่ือพิจรณากระดาษชนิด 90 แกรม 
พบวา เม่ือมุมครึ่งกรวยเพิ่มข้ึนความสามารถในการดูดกลืนพลังงานมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนจนกระทั่งถึงมุมครึ่งกรวย 22 องศา แลวหลังจากนั้นจึงมี
แนวโนมที่ลดลง สวนกระดาษชนิด 130 และ 190 แกรม ก็พบวา
ความสามารถในการดูดกลืนพลังงานมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเมื่อมุมครึ่งกรวย
เพิ่มข้ึนเชนกัน แตกระดาษชนิด 130 และ 190 แกรม มีแนวโนม
ความสามารถในการดูดกลืนพลังงานเพิ่มข้ึนจนถึงมุมครึ่งกรวย 18 และ 
14 องศา ตามลําดับ เทานั้น  แลวจึงมีแนวโนมของความสามารถในการ
ดูดกลืนพลังงานลดลง 

เม่ือหาคาเฉลี่ยของความสามารถในการดูดกลืนพลังงานของกรวย
กระดาษผนังบางตัดปลายแตละชนิดความหนาแลว พบวากระดาษชนิด 
130 และ 190 แกรม สามารถดูดกลืนพลังงานไดมากกวากระดาษชนิด 90 
แกรม เปน 1.83 และ 5.15 เทา ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 1 ความสามารถในการดูดกลืนพลงังานเฉลี่ย 

ของกรวยกระดาษผนังบางตัดปลายแตละมิติ 
ความสามารถในการดูดกลืนพลังงาน (จูล) มุมครึ่งกรวย 

(องศา) กระดาษชนิด 
90 แกรม 

กระดาษชนิด 
130 แกรม 

กระดาษชนิด 
190 แกรม 

0 0.34 0.69 2.09 
2 0.31 0.63 2.04 
6 0.34 0.71 2.27 
10 0.42 0.84 2.50 
14 0.53 0.93 2.52 
18 0.57 0.97 2.36 
22 0.59 0.91 2.14 
26 0.54 0.81 1.78 

คาเฉลีย่ 0.45 0.81 2.21 
คาสูงสุด 0.59 0.97 2.52 

 
6.สรุปผล 

งานวิจัยนี้ไดนําเสนอความสามารถในการดูดกลืนพลังงานของกรวย
กระดาษผนังบางตัดปลายภายใตภาระกดในแนวแกนแบบสถิตย จากการ
ทดลองการกดดวยเครื่องทดสอบวัสดุยูนิเวอรแซลที่อัตราการกด 12.7 
มิลลิเมตรตอนาที และหาความสามารถในการดูดกลืนพลังงานจากพื้นที่ใต
กราฟความสัมพันธระหวางระยะยุบตัวของกรวยกระดาษกับแรง พบวามมุ
ครึ่งกรวยและความหนาของกรวยกระดาษผนังบางตัดปลายมีอิทธิพลตอ
ความสามารถในการดูดกลืนพลังงาน โดยความหนาของกระดาษชนิด 
190 แกรม มีความสามารถในการดูดกลืนพลังงานมากที่สุด รองลงมา
ไดแก 130 และ 90 แกรม ตามลําดับ มุมครึ่งกรวยของกระดาษชนิด 90, 
130 และ 190 แกรม ที่มีความสามารถในการดูดกลืนพลังงานไดมากที่สุด 
คือ 22, 18 และ 14 องศา ดูดกลืนพลังงานได 0.59, 0.97 และ 2.52 จูล 
ตามลําดับ จากผลที่ไดนี้สามารถที่จะนําความสามารถในการดูดกลืน
พลังงานของกรวยกระดาษผนังบางตัดปลายไปพัฒนาเพื่อเปนวัสดุ
ทางเลือกที่นํามาใชในการดูดกลืนพลังงานได 
 
7.ขอเสนอแนะ 

การศึกษาน้ีเปนเพียงการศึกษาในมิติเบ้ืองตนของกรวยกระดาษผนัง
บางตัดปลายเทาน้ัน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษามิติของกรวยกระดาษผนัง
บางตัดปลายใหละเอียดและหลากหลายยิ่งข้ึน โดยการนําขอมูลที่ไดจาก
การทดลองนี้ไปเปนแนวทางในการวิเคราะหทางไฟไนตเอลิเมนตเพิ่มเติม 
เน่ืองจากการใชการวิเคราะหทางไฟไนตเอลิเมนตน้ันมีความสะดวกในการ
ออกแบบหรือเปลี่ยนตัวแปรตางๆ ประหยัดเวลา คาใชจาย และความถูก
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ตองแมนยําสูง เพื่อเปนแนวทางในการนําไปออกแบบในการวิเคราะห
ลักษณะไมเชิงเสน หรือมีภาระแบบพลศาสตร 
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บทคัดยอ 
แผนเชื่อมพวง (Tailor Welded Blanks, TWBs) ประกอบดวย

แผนโลหะที่มีความหนาตางกัน รวมไปถึงมีสมบัติที่ตางกันตั้งแต 2 
ชนิดข้ึนไปมาเชื่อมติดกันโดยกรรมวิธีการเชื่อมแบบเลเซอรกอนที่จะ
นําไปทําการขึ้นรูปเปนชิ้นงานจริง   ซ่ึงการนําเทคนิคแผนเชื่อมพวงมา
ใชจะสามารถชวยลดน้ําหนักของชิ้นสวนยานยนตได    ในงานวิจัยน้ีมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดในการขึ้นรูปชิ้นสวนรถยนต
โดยใชวัสดุเหล็กกลาความแข็งแรงสูง SPFC 590 ชนิดเชื่อมพวง ความ
หนา 1.0 และ 1.2 มิลลิเมตร เชื่อมตอชนกัน   และเพื่อลดน้ําหนักของ
ชิ้นสวนลง   โดยทําการจําลองและวิเคราะหการขึ้นรูปแผนเชื่อมพวงน้ี
ดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนตโดยใชโปรแกรม Auto Form 4.1.1  แลวจึงนํา
ขอมูลที่ไดไปสรางแมพิมพและทดลองขึ้นรูปชิ้นงานจริง   และนําผลที่
ไดจากการขึ้นรูปจริงมาเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากวิธีไฟไนตเอลิเมนต  
ผลจากการเปรียบเทียบพบวาลักษณะรูปรางสุดทายจากวิธีไฟไนตเอลิ
เมนตสอดคลองกับชิ้นงานที่ทําการขึ้นรูปจริง   โดยชิ้นงานที่ไดจากการ
จําลองข้ึนรูปจะมีความหนาใกลเคียงกับชิ้นงานจริงโดยมีคาความ
คลาดเคลื่อนสูงสุดรอยละ 2.45   และยังทําใหนํ้าหนักของชิ้นงาน
ภายหลังการปรับปรุงลดลงไปรอยละ 7.67   จึงสรุปไดวาสามารถทํา
การขึ้นรูปชิ้นสวนรถยนตไดโดยใชวัสดุเหล็กกลาความแข็งแรงสูงชนิด
เชื่อมพวง SPFC 590  และการประยุกตใชไฟไนตเอลิเมนตสามารถใช
ทํานายและหาแนวทางแกไขงานลากขึ้นรูปโลหะแผนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 

คําสําคัญ :   ออกแบบแมพิมพ / แมพิมพข้ึนรูป / โลหะแผนเชื่อมพวง /    
วิธีไฟไนตเอลิเมนต 

 
Abstract 

Tailor Welded Blanks (TWBs) consist of two or more metal 
sheets having different thicknesses and/or different material 

properties bonded together by means of laser welding before 
fabrication. Applying TWB technique, weight of automotive parts 
can be reduced. The purpose of this study is to examine 
automotive parts’ sheet metal forming process. The study uses 
SPFC 590 with 1.0 and 1.2 millimeters welded together and 
attempts to reduce total weight applying FEM commercial 
program called Auto Form 4.1.1 to carry out numerical simulation 
beforehand. The stamping tool is then constructed and the 
process parameters are set up according to the optimum design 
and forming conditions from FEM results. Stamping process is 
carried out to verify the results from FEM. From the experiment, 
geometry of stamped parts is found to be similar to the final 
geometry of FE analysis. About 2.45 percent variation in the 
distribution of thickness along the cross section of stamped parts 
is found. Moreover, the gross weight of the sample can be 
reduced by 7.67 percent. This can be proved that SPFC 590 is 
applicable for car parts’ production. In conclusion, the FE analysis 
can be effectively used to predict and solve the process problems 
for TWBs forming as well as to reduce production cost together 
with improving products’ quality. 

 

Keywords:  Die Design/ Sheet Forming Die/ Tailor Welded Blanks 
(TWBs)/ Finite Element Method 

 
1. บทนํา 

 ในปจจุบันอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตมีการแขงขันกันอยาง
เขมขนมากขึ้น  ไมวาจะเปนการลดตนทุนและเวลาที่ใชในการผลิต  
และในขณะเดียวกันยังตองคงไวซ่ึงคุณภาพของผลิตภัณฑ  ทําใหตอง
คิดหานวัตกรรมและวิธีการใหมๆ เขามาชวย     ดังน้ันจึงไดมีการนํา
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วัสดุซ่ึงก็คือโลหะแผนที่มีความหนาตางกันมาเชื่อมติดกัน  จึงเรียกวัสดุ
ชนิดน้ีวา วัสดุชนิดเชื่อมพวง  จากน้ันจึงนําวัสดุที่ไดไปทําการขึ้นรูป    
โดยกรรมวิธี น้ีจะสามารถกําหนดสมบัติทางกลที่ดีที่ สุดตามความ
ตองการในตําแหนงที่เหมาะสมบนชิ้นงานได   อีกทั้งยังสามารถลด
นํ้าหนักของผลิตภัณฑไดดวย  สําหรับการออกแบบแมพิมพข้ึนรูปวัสดุ
ชนิดเชื่อมพวงน้ัน  จําเปนตองเก็บและศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวัสดุชนิด
เชื่อมพวง เชน  สมบัติทางกลของวัสดุ  ความสามารถในการขึ้นรูปของ
วัสดุ   เปนตน  เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมตางๆ  และความสามารถใน
การข้ึนรูปของวัสดุชนิดเชื่อมพวง แลวนําขอมูลที่ไดมาใชประกอบการ
ออกแบบแมพิมพ แตเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันจึงไดมี
การประยุกตใชวิธีไฟไนตเอลิเมนตในการออกแบบและวิเคราะห
แมพิมพกอนการผลิตจริง   เ น่ืองจากสามารถจําลองการขึ้นรูป    
วิเคราะหในคอมพิวเตอร   และแกไขขอบกพรองตางๆ กอนทําการผลิต
จริง 

ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหเกิดแนวคิดที่จะจัดทํางานวิจัยในการ
ประยุกตใชไฟไนเอลิเมนตวิเคราะหการขึ้นรูปชิ้นสวนยานยนตวัสดุ
เหล็กกลาความแข็งแรงสูงชนิดเชื่อมพวง     เพื่อศึกษาถึงความเปนไป
ไดในการขึ้นรูปชิ้นสวนรถยนตโดยใชวัสดุเหล็กกลาความแข็งแรงสูง   
โดยจะนําผลที่ไดจากการประยุกตใชไฟไนตเอลิเมนตในการจําลองและ
วิเคราะหการลากขึ้นรูปมาใชออกแบบแมพิมพเพื่อข้ึนรูปชิ้นงานจริง  
 
2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดในการข้ึนรูปชิ้นสวนรถยนตโดย
ใชวัสดุเหล็กกลาความแข็งแรงสูงชนิดเชื่อมพวง SPFC 590 

 2.2 เพื่อลดน้ําหนักของชิ้นสวนลง 
 
3. ขอบเขตของงานวิจัย 

 3.1  ทําการทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุดวยการทดสอบการดึง 
(Tensile Test)  

 3.2  วัสดุชิ้นงานเปนเหล็กกลาความแข็งแรงสูง SPFC 590 ชนิด
เชื่อมพวง ความหนา 1.0 และ 1.2 มิลลิเมตร ตอชนกัน 

 3.3  นําวัสดุเหล็กกลาความแข็งแรงสูง SPFC 590 ทั้งสองความ
หนา มาเชื่อมตอชนกันดวยการเชื่อมแบบเลเซอร   โดยกําหนดใหแผน
ที่มีความหนา 1.2 มิลลิเมตร อยูตรงกลางระหวางแผนที่มีความหนา 
1.0 มิลลิเมตร   เน่ืองจากดานขางของชิ้นงานเปนสวนที่ตองนําไปยึด
ติดกับชิ้นสวนอื่นทําใหมีความแข็งแรงอยูแลว 

 3.4 การวางแนวเชื่อมจะวางทํามุม 90 องศา   กับทิศทางการรีด
วัสดุชิ้นงาน 

 3.5  ใชไฟไนตเอลิเมนตในการจําลองและวิเคราะหการลากขึ้นรูป
ของเหล็กกลาความแข็งแรงสูงSPFC 590 ชนิดเชื่อมพวง ความหนา 
1.0 และ 1.2 มิลลิเมตร นํามาตอชนกัน   โดยในการศึกษาจะไมคิด
ผลกระทบของสมบัติวัสดุในรอยเชื่อมที่มีผลตอการปมข้ึนรูปวัสดุ 

 3.6 ทําการทดลองขึ้นรูปกับสารหลอลื่นเพียงชนิดเดียว คือ 
นํ้ามันมะพราว 

 3.7 แรงกดของแผนยึดชิ้นงานเทากับ 100,000 นิวตัน 

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 4.1  เก็บผลสมบัติทางกลของวัสดุที่ใชในงานวิจัย 
 4.2  สรางแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตเพื่อทํานายพฤติกรรมการ

ข้ึนรูปดวยวธิีไฟไนเอลิเมนต 
 4.3  เปรียบเทียบผลจากการทดลองขึ้นรูปจริงกับวิธีไฟไนเอลิ

เมนต 
 4.4  สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
5. การดําเนินงานวิจัย 

 5.1 สรางแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนต 
 การจัดวางแมพิมพจะกําหนดใหชุดของ Die อยูในตําแหนงบน สวน 

Blank Holder และ Punch อยูในตําแหนงลาง   ซ่ึงชุด Punch จะไม
เคลื่อนที่ตลอดการทํางาน   ในการทํางานชุด Die จะเคลื่อนที่ลงมากด
กับ Blank Holder และ Punch ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 5.1 

 

 
รูปที่ 5.1 ชุดแมพิมพที่ใชสําหรับงานวิจัย 

 
 วัสดุที่เลือกใชในงานวิจัยน้ีคือเหล็กกลาความแข็งแรงสูง SPFC590 

ซ่ึงจะตองทําการเก็บคาสมบัติของวัสดุเพื่อนําไปเปนขอมูลสําหรับการ
ใชวิธีไฟไนตเอลิเมนตในการจําลองการลากขึ้นรูปชิ้นงาน สวนโลหะ
แผนเปลาที่ใช คือ แผนเชื่อมพวง (Tailor Welded Blanks) ที่นํา
เหล็กกลาความแข็งแรงสูง SPFC590   ที่มีความหนา 1.0 และ 1.2 
มิ ล ลิ เ ม ต ร    ม า เ ชื่ อ ม ต อ ชนกั น ด ว ย ก ร ร ม วิ ธี เ ล เ ซ อ ร ช นิ ด
คารบอนไดออกไซด   ดังแสดงในรูปที่ 5.2 โดยใหมีขนาดของแผน
เปลากวาง 200 มิลลิเมตรและยาว 230 มิลลิเมตร 

 
 

 

t  =1 mm. t  =1.2 mm. t  =1 mm. 

Die 

 Blank 

Blank Holder 

Punch 

Weld line 

Thickness 
=1 mm. 

Thickness 
=1.2 mm. 

Thickness 
=1 mm. 

Weld line 

20
0 m

m.
 

230 mm. 

  Rolling   Direction 
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       รูปที่ 5.2 แผนเชื่อมพวงที่นํามาใชเปนแผนเปลา 

6. ผลการทดลอง 
   เม่ือพิจารณาผลของรูปรางลักษณะของชิ้นงานที่ไดจากการจําลอง
การขึ้นรูป ดังแสดงในรูปที่ 6.1 เปรียบเทียบกับผลจากการขึ้นรูปจริง 
ดังแสดงในรูปที่ 6.2 พบวาใหผลสอดคลองกัน   
 

 
รูปที่ 6.1 ชิ้นงานที่ไดจากการขึ้นรูปจริง 

 

 
รูปที่ 6.2 ชิ้นงานที่ไดจากการขึ้นรูปจริง 

 

 สวนในการเปรียบเทียบความหนาของชิ้นงานที่ไดจากการขึ้นรูปจริง
กับผลเฉลยของชิ้นงานที่ไดจากการจําลองการขึ้นรูป จะทําการ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของความหนาในแนวตัดขวางของชิ้นงานที่
เปนบริเวณวิกฤตซึ่งเปนบริเวณกึ่งกลางของชิ้นงานและยังเปนบริเวณที่
ชิ้นงานมีการข้ึนรูปลึกที่สุดอีกดวย   ทําใหในบริเวณน้ีเปนบริเวณที่มี
การเปลี่ยนรูปคอนขางมาก      อีกทั้งแนวตัดขวางนี้ยังตัดผานทั้งสอง
ความหนาของชิ้นงาน    จึงเปนบริเวณที่ควรทําการพิจารณาความหนา
ที่เปลี่ยนไปหลังจากทําการขึ้นรูปโดยจะทําการตัดชิ้นงานตามแนวเสนที่
แสดงในรูปที่ 6.3 และในรูปที่ 6.4 จะแสดงตําแหนงจุดวัดจากซายไป
ขวาโดยจะเริ่มที่ 0 ถึง 21 

 

 
        รูปที่ 6.3 แนวตัดเพื่อทําการวัดความหนาของชิ้นงาน 
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   รูปที่ 6.5 เปรียบเทียบเปอรเซ็นตการลดความหนาในแนวตัดขวาง 

 

 ผลจากการเปรียบเทียบความหนาระหวางชิ้นงานจากผลการจําลอง
การขึ้นรูปกับชิ้นงานจริงที่ข้ึนรูปได   โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ความหนาของชิ้นงานในแตละจุดวัดพบวา   ชิ้นงานที่ไดจากการจําลอง
การขึ้นรูปในคอมพิวเตอรจะมีการเปลี่ยนแปลงความหนาในแตละจุดวัด
ใกลเคียงกับชิ้นงานจริง ดังแสดงในรูปที่ 6.5 โดยมีคาความเคลื่อนสูงสุด 
2.45 เปอรเซ็นต   อีกทั้งตําแหนงที่ความหนาของชิ้นงานที่ไดจากการ
จําลองการขึ้นรูปในคอมพิวเตอรลดลงมากที่สุดก็ตรงกันกับตําแหนงที่
ความหนาของชิ้นงานที่ไดจากการขึ้นรูปจริงลดลงมากที่สุดเชนกัน   
โดยตําแหนงที่ความหนาของชิ้นงานลดลงมากที่สุดเปนบริเวณที่ชิ้นงาน
มีการขึ้นรูปลึกที่สุด 

 ผลการเปรียบเทียบนํ้าหนักชิ้นงานกอนปรับปรุงและภายหลงั
ปรับปรุง   พบวาน้ําหนักชิ้นงานกอนปรับปรุงซ่ึงเปนชิ้นงานที่มีความ
หนา 1.2 มิลลิเมตร เทากันทั้งชิ้นมีคาเทากับ 0.1200 กิโลกรัม   และ

t = 1.0 mm. t = 1.0 mm. 

t = 1.0 mm. t = 1.0 mm. t = 1.2 mm. 

t = 1.2 mm. 
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t = 1.0 mm. t = 1.0 mm. t = 1.2 mm. 

         ตําแหนงจุดวัดในแนวตัดขวาง 
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นํ้าหนักชิ้นงานภายหลงัปรับปรุงซ่ึงเปนชิ้นงานแผนเชื่อมพวงมีคา
เทากับ 0.1108 กิโลกรัม   จะเห็นไดวาน้ําหนักของชิ้นงานลดลงจาก
เดิม 0.0092 กิโลกรัม   คิดเปนรอยละ 7.67 
 
7. สรุป 

 ในการจําลองการขึ้นรูปชิ้นงานดวยโปรแกรม Auto Form Version 
4.1.1   เพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดในการขึ้นรูปชิ้นงานเหล็กกลาความ
แข็งแรงสูง SPFC 590  ชนิดเชื่อมพวง  ความหนา 1.0 และ 1.2  
มิลลิเมตรน้ัน   พบวาชิ้นงานที่ไดจากการจําลองข้ึนรูปจะมีความหนา
ใกลเคียงกับชิ้นงานจริงโดยมีความเคลื่อนสูงสุดรอยละ 2.45   และจาก
การทดลองขึ้นรูปจริงจะเห็นไดวาชิ้นงานแผนเชื่อมพวงน้ันสามารถขึ้น
รูปเปนชิ้นงานจริงไดสําเร็จโดยไมมีการแตกหรือฉีกขาดในบริเวณแนว
เชื่อม      และยังทําใหนํ้าหนักของชิ้นงานภายหลังการปรับปรุงลดลง
ไปรอยละ 7.67   ดังน้ันจึงสรุปไดวาสามารถทําการขึ้นรูปชิ้นสวน
รถยนตไดโดยใชวัสดุเหล็กกลาความแข็งแรงสูงชนิดเชื่อมพวง SPFC 
590  และการประยุกตใชไฟไนตเอลิเมนตสามารถใชทํานายและหาแนว
ทางแกไขงานลากขึ้นรูปโลหะแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
8. ขอเสนอแนะ 

 ถึงแมวาการใชงานแผนเชื่อมพวงน้ันจะสามารถลดน้ําหนักของยาน
ยนตและลดขั้นตอนของการผลิตลงได   แตในการขึ้นรูปวัสดุที่เปนแผน
เชื่อมพวง (Tailor Welded Blanks) ในประเทศไทยก็มีขีดจํากัดของการ
เชื่อมชิ้นงานดวยเลเซอร    เน่ืองจากในปจจุบันมีหนวยงานที่สามารถ
ทําการเชื่อมเลเซอรชิ้นงานเชื่อมพวงดวยเลเซอรไดอยูเพียงไมกี่แหง     
โดยเฉพาะกับชิ้นงานที่เปนอลูมิเนียมดวยแลวยิ่งหาแหลงเชื่อมไดยาก
มาก    ดังน้ันกอนที่จะเลือกใชเทคนิคแผนเชื่อมพวงน้ีควรจะตองหา
ขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมใหดีเสียกอน 

 การประยุกตใชเทคโนโลยีใหมๆ เชน  การวิเคราะหผลการลากขึ้น
รูปโลหะโดยการจําลองกระบวนการข้ึนรูป   และการใชคอมพิวเตอร
ชวยในการออกแบบ   สามารถชวยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได    
แตจุดที่สําคัญอยางยิ่งในการที่จะใหผลเฉลยมีความแมนยํา  คือขอมูลที่
ปอนเขาคอมพิวเตอรจะตองมีความถูกตองและครบถวน    โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอมูลเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุแผนชิ้นงานที่ไดจากการทดสอบ
การดึงควรทําใหถูกตองตามข้ันตอน และมาตรฐานการทดสอบ   ซ่ึง
ขอมูลดังกลาวจะมีผลตอความแมนยําของผลเฉลยจากการคํานวณเปน
อยางมาก   เชน  ความหนา   ความเคน   การไหลขึ้นรูป หรือ
แมกระทั่งการเปลี่ยนรูปของชิ้นงาน  เปนตน   
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการประยุกตระเบียบวิธีไฟไนตเอลิ-

เมนตรวมกับการประเมินคาอายุการลาของชิ้นสวนยานยนตภายใต
ภาระวัฏจักรแอมพลิจูดไมคงที่ (variable amplitude loading) ที่เกิด
จากการสัมผัสระหวางลอกับความขรุขระของพื้นถนน  การศึกษานี้ได
นําเทคนิควิธีการ Rainflow cycle counting มาประยุกตใชในการ
คํานวณหาจํานวนรอบความเคนที่ไดจากการวิเคราะหความเคนแบบ
พลวัตโดยวิธีการ Quasi-static superposition เพื่อเปนขอมูลในการ
คํานวณอายุการลา และคาดการณความเสียหายที่เกิดข้ึนโดยใชหลัก
ทฤษฎีความเสียหายสะสม (cumulative damage theory) โดยการนํา
โปรแกรม MATLAB มาชวยในการคํานวณหาจํานวนรอบความเคน 
และความเสียหายที่เกิดข้ึนกับชิ้นสวนยานยนต  เพื่อเปนแนวทางใน
การออกแบบอายุการใชงานของชิ้นสวนยานยนตและเปนการ
ประยุกตใชโปรแกรมไฟไนตเอลีเมนตพื้นฐานในการคํานวณหาอายุการ
ลาของวัสดุรวมกับเทคนิควิธีการ Rainflow Cycle Counting ใน
อุตสาหกรรม 
 
Abstract 

The purpose of this research is a numerical analysis of 
automotive component by finite element method with fatigue life 
assessment and fatigue failure of automotive component 
subjected to variable amplitude loadings. In this study, the effect 
between the tire contact and rough road is analyzed by using the 
Rainflow Cycle Counting technique which shall applied with the 
Stress Cycle Counting analyzed by the Quasi-static Superposition 
Method. Result from the above method is use for the Fatigue Life 
and Failure calculation and prediction by Cumulative Damage 
Theory. Matlab, numerical calculation software, was used in the 

Rainflow Cycle Counting calculation, Fatigue Life and Failure 
calculation for automotive component. The utilization of this 
research shall be the guidelines for Automotive Component 
Fatigue Life Design which is the application by using the basic 
finite element software for Rainflow Cycle Counting technique in 
industrials. 

 
1. ความเปนมา 

ในสภาวะปจจุบันอุตสาหกรรมยานยนตมีการขยายตัว  มีการ
แขงขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงข้ึนและมีการวิจัยพัฒนาชิ้นสวน
ยานยนตใหเหมาะสมกับการใชงานในสภาวะปจจุบันเพื่อเปนการลด
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการทดสอบรถยนตตนแบบและการออกแบบ
ความแข็งแรงและความเสียหายเน่ืองจากการลาของชิ้นสวนยานยนต 
ปจจัยที่ทําใหเกิดความเสียหายเนื่องจากการลากับชิ้นสวนยานยนตคือ 
ภาระวัฏจักรแอมพลิจูดไมคงที่ (variable amplitude loading) จากการ
ส่ันสะเทือนเน่ืองจากการใชงานบนทองถนนที่แตกตางกันเปนระยะ
เวลานาน และสงผลใหเกิดความเสียหายเนื่องจากการลา (fatigue 
failure)    ในการศึกษานี้จะทําการศึกษาการประเมินอายุการลาใน
เทอมของเวลา (time domain) และทําการศึกษาการคํานวณหาจํานวน
รอบความเคนที่มากระทําโดยวิธีการ Rainflow cycle counting ซ่ึงเปน
เทคนิคที่ใหผลการคํานวนถูกตองแมนยําและมีความหยืดหยุนสูง 
สามารถนําไปประยุกตใชกับการออกแบบอายุการลาของวัสดุในงาน
อุตสาหกรรมไดอยางแพรหลาย ซ่ึงพิสูจนไดจากงานวิจัย [2] ได
ทําการศึกษาพฤติกรรมของความเคนและความเครียดที่มีผลตอการ
ทํานายอายุการลาของชิ้นทดสอบตามมาตราฐาน SAE ภายใตภาระ
กระทําซ้ํา ๆ แบบไมคงที่ และนําเอาเทคนิค Rainflow cycle counting 
มาพัฒนาเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรเปรียบเทียบกับผลการคํานวณตาม
มาตราฐานของ SAE [3] และ ASTM E 1049-85 [4] เพื่อประยุกตใช
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กับการคํานวณจํานวนรอบความเคนและความเสียหายเนื่องจากการลา
ที่เกิดข้ึนกับวัสดุ  

ดังน้ันการศึกษานี้ตองการนําเสนอการวิเคราะหอายุการลาที่เกิด
ข้ึนกับชิ้นสวนรองรับการสั่นสะเทือนดานหลัง (semi-trailing arm rear- 
suspension) ดังแสดงในรูปที่ 1 ภายใตภาระวัฏจักรแบบไมคงที่รวมกับ
การประยุกตใชเทคนิค Rainflow cycle counting มาทําการนับจํานวน
รอบความเคนและเคาดการณความเสียหายโดยใชหลักทฤษฎีความ
เสียหายสะสม  (cumulative damage theory)  เพื่อเปนแนวทางในการ
ออกแบบอายุการใชงานที่เกิดข้ึนกับชิ้นสวนยานยนตและเปนการ
ประยุกตโปรแกรมไฟไนตเอลิเมนตรวมกับการคํานวณอายุการลาของ
ชิ้นสวนยานยนตในงานอุตสาหกรรม 

 

 
รูปที่ 1 ชิ้นสวนรองรับการสั่นสะเทือนดานหลัง 

 
2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาภาระที่เกิดข้ึนกับชิ้นสวนยานยนตเน่ืองจากการ
ส่ันสะเทือนในการขับข่ี 
2. เพื่อประยุกตการคํานวณอายุการลาของชิ้นสวนยานยนตดวยเทคนิค  
Rainflow  Cycle  Counting  และ Palmgen-miner rule 
3. เพื่อกําหนดแนวทางการวิเคราะหชิ้นสวนยานยนตในกรณีรับภาระ
วัฎจักรแบบไมคงที่ 
 
3. วิธีการประเมินคาอายุการลาของชิ้นสวน Semi-trailing arm 

ในกระบวนการประเมินคาอายุการลาแบงออกเปน 2 สวน คือ 
สวนแรกเปนการนับจํานวนรอบความเคน (cycle counting)  และสวนที่ 
2 เปนการทํานายความเสียหายเนื่องจากการลาและผลรวมของความ
เสียหายที่เกิดข้ึน จุดประสงคของการนับจํานวนรอบคือการแปลงความ
เคนที่มากระทําแบบไมเสมอ (irregular stress) ไปเปนไปเปนความเคน
แอมพลิจูดแบบคงที่  โดยในการศึกษานี้ใชวิธีการ Rainflow cycle 
counting มาทําการนับจํานวนรอบความเคนดังแสดงในรูปที่ 2  การนับ
จะเร่ิมตนดวยการพิจารณา จุดสูงสุด – จุดต่ํา – จุดสูงสุด หรือ จุดต่ําสุด 
– จุดสูงสุด – จุดต่ําสุด และใชเงื่อนไขการนับดังแสดงในรูปที่ 2 ถาชวง
ของความเคน 2.3σ∆  มีคามากวาหรือเทากับ 1.2σ∆ แสดงวานับ
จํานวนรอบ ณ ชวงของความเคน 1.2σ∆ ไดเทากับ 0.5  1 รอบ ซ่ึง
สามารถที่จะศึกษาวิธีการนับไดอยางละเอียดในเอกสารอางอิง [3,4]  
โดยผลที่ไดจากการนับสามารถนําเสนอในรูปแบบของ Rainflow matrix 
ซ่ึงประกอบดวยจํานวนรอบความเคนที่นับไดเทียบกับคาความเคนแอม
พลิจูด (stress amplitude) และคาความเคนเฉลี่ย (mean stress)  

 
รูปที่ 2 เทคนิคการนับ Rainflow cycle counting [1] 

 
จากนั้นนําขอมูลที่ไดกระบวนนับจํานวนรอบมาทําการประเมินคาอายุ
การลาที่เกิดข้ึน  และทํานายความเสียหายเนื่องจากการลาโดยอาศัยกฏ
ของ Palmgren – miner rule [8,9]  ความเสียหายนี้เกิดข้ึนไดโดยการ
นําคาจํานวนรอบความเคนที่ผานกระบวนการนับจํานวนรอบและ
จํานวนรอบความเสียหายที่ไดจากกระบวนการคํานวณอายุการลามาทํา
การประเมินคาความเสียหายไดจากอัตราสวนความเสียหาย 

/( )i i f iD n N=  เม่ือ in คือ จํานวนรอบที่ระดับของพิสัยความเคน 
(stress range) ที่บันทึกไวใน Rainflow matrix และ ( )f iN คือ จํานวน
รอบที่ทําใหเกิดความเสียหายที่คํานวณไดจากคุณสมบัติความลา
เน่ืองจากความเคนของวัสดุ (S – N curve) [14] ดังแสดงในรูปที่ 3 โดย
ใชความสัมพันธของความเคนกับอายุการลาสําหรับ Completely 
reversed loading [9] 

B
fSar AN=                                  (1) 

เม่ือ  Sar  = ความตานทานการลา (fatigue strength) ซ่ึงหาไดจาก
ความสัมพันธของ Goodman [12] เม่ือความเคนเฉลี่ยไมเทากับศูนย 
        fN  = จํานวนรอบที่ทําใหเกิดความเสียหายหรืออายุการลา 
      ,A B  = คาคงที่ที่ข้ึนอยูกับชนิดของวัสดุ ซ่ึงหาไดจาก
ความสัมพันธตามสมการการปรับแกขีดจํากัดการลา (fatigue limit 
correction) ในการประมาณคาคุณสมบัติความตานทานการลา (S-N 
Curve) [10]  สําหรับวัสดุโลหะที่มีรอบอายุการลาต่ํากวา 106 รอบ 
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เม่ือ  erS  คือ  คาพิกัดความตานทานการลาของวัสดุ (fatigue limit)  
และในอุตสาหกรรมยานยนต คา ( )f iN  สามารถประเมินคาไดจาก
คุณสมบัติความลาเนื่องจากความเครียดของวัสดุ ( ε  – N curve) 
แทนที่คุณสมบัติความลาเนื่องจากความเคนของวัสดุ [1] โดยพิจารณา
จากวัตถุประสงคของการออกแบบอายุการใชงานและพฤติกรรมการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางของวัสดุ [3] 
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รูปที่ 3 กราฟ S-N curve ของวัสดุ 
เม่ือพิจารณาความเสียหายมีความสัมพันธกับอายุการลาแบบเชิงเสน 
ดังน้ัน ความเสียหายสะสม (damage accumulation) สามารถนิยามได
วา เปนผลรวมของความเสียหายในแตละชวงของความเคน ซ่ึงคํานวณ
ไดจาก 

1 ( )

sn
i

i f i

n
D

N=

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∑                         (4) 

เม่ือ sn  คือ จํานวนของคาอัตราสวนความเสียหาย และ D  คือ ความ
เสียหายสะสม ซ่ึงหมายความวาความเสียหายของวัสดุจะเกิดข้ึนก็
ตอเม่ือ D เทากับ 1 
 
4. การประเมินคาอายุการลาของชิ้นสวน Semi-trailing arm 
4.1 แบบจําลองระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

แบบจําลองของชิ้นสวน Semi-trailing arm rear suspension 
ที่ใชในการวิเคราะหเปนชิ้นสวนที่สําคัญในระบบรองรับการสั่นสะเทือน
ดานหลังของรถยนตตนแบบ [5]  โดยทําการสรางแบบจําลองไฟไนตเอ
ลิเมนตในรูปแบบของปญหาความเคนในระนาบ 3 มิติ กําหนดใหวัสดุที่
ใชทําชิ้นสวนรองรับการสั่นสะเทือนคือ วัสดุเหล็ก JIS SS 400 [6] ซ่ึงมี
คุณสมบัติแบบไอโซโทรปก (Isotropic) และคุณสมบัติทางกลของวัสดุ
อยูในรูปแบบหยืดหยุนเชิงเสนเและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงรูปราง
อยางถาวร (elastic – plastic) โดยพิจารณาคาความเคนที่เกิดข้ึนในแต
ละกรณีเทียบกับกับคาความตานทานการคราก (yield strength) ของ
วัสดุ โดยที่ ณ ระดับความเคนที่มีคาสูงกวาคาตานทานการครากของ
วัสดุ จะทําการวิเคราะหโดยใชพฤติกรรมของวัสดุแบบ elastic-plastic  
และ เลือกใชเอลิเมนตสามเหลี่ยมทรงส่ีหนาชนิด 4 จุดตอ [7]   

 
4.2  การกําหนดเงื่อนไขขอบเขต (boundary condition) 

การกําหนดเงื่อนไขขอบเขตใหกับแบบจําลองสามารถพิจารณาใน
รูปที่ 1 และรูปที่ 4 คือการจํากัดขอบเขตการเคลื่อนที่ในทิศทาง x, y, z 
บนระบบพิกัดแกนเฉพาะจุด (local coordinate) ที่จุด A และ B โดย
กําหนดการเคลื่อนที่แบบหมุนรอบแกนหมุน (pivot axis) ตามลักษณะ
การเคลื่อนที่ของช้ินสวนในสภาวะจริงซ่ึงแปรผันกับการเคลื่อนที่ของ
สปริงและตัวหนวง (spring and damper) ณ จุด C และ ทําการ
กําหนดการเคลื่อนที่ในทิศทาง y, z ณ จุดรองรับแกนดุมลอ (จุด D) 
โดยใหเกิดการเคลื่อนที่แบบหมุนรอบแกนหมุนและเคลื่อนที่แปรผันกับ
ทิศทางของภาระที่มากระทําเนื่องลอสัมผัสกับความขรุขระของพื้นถนน 
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รูปที่ 4 เงื่อนไขขอบเขตของแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนต 
4.3 การกําหนดภาระที่มากระทํากับชิน้สวน Semi-trailing arm 

การกํานดภาระที่มากระทํากับชิ้นสวน Semi-trailing arm น้ันเปน
ภาระที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการเคลื่อนที่ของลอสัมผัสกับพื้นผิวถนน (rough 
road) ซ่ึงสงผลใหเกิดแรงปฏิกิริยาและแรงเสียดทานที่พื้นผิวถนน
กระทํากับลอยาง โดยภาระดังกลาวเปนขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดคา
ความเรงในแนวดิ่ง (vertical acceleration) แบบ Quarter car model 
โดยการติดตั้ง Accelerometer จํานวน 2 ตําแหนง คือ ตําแหนงแรก
ติดตั้งที่ตําแหนงโครงสรางของรถ (chassis) โดยใหอยูบนตัวถังของรถ 
สวนตําแหนงที่ 2 ติดตั้งที่ตําแหนงดานลางของโชคอัพซ่ึงติดกับชิ้นสวน 
Semi-trailing arm ดังแสดงในรูปที่ 6 (ก) และ (ข) ตามลําดับ โดยใหรถ
เคลื่อนที่ในแนวราบดวยความเร็ว 10 m/s บนถนนคอนกรีตที่
ประกอบดวยเนินระนาบ โดยที่ขอมูลความเรงที่ไดจากการทดสอบ
สามารถนํามาคํานวณหาแรงที่มากระทํากับชิ่นสวน Semi-trailing arm 
ในแตละกรณีดังน้ี 
4.3.1 ภาระเนื่องจากระบบรองรับการสั่นสะเทือน 

ภาระกระทํากรณีน้ีเปนภาระที่เกิดจากการการเคลื่อนที่ของ
ระบบรองรับการสั่นสะเทือนโดยมีชุดสปริงและตัวหนวงซ่ึงเปนตัวดูดซับ
ภาระที่มากระทําเนื่องจากการสงถายแรงปฏิกิริยาจากลอสัมผัสกับ
พื้นผิวถนนระหวางโครงรถกับชิ้นสวน Semi-trailing arm ซ่ึงอธิบายได
ดวยแบบจําลองของระบบรองรับการสั่นสะเทือน ดังรูปที่ 5 และสามารถ
คํานวณหาแรงที่มากระทําโดยใชความสัมพันธของสมการการเคลื่อนที่ 
(equation of motion) [5] ดังน้ี 

   ( ) ( )b s b w s b w b bF c z z k z z m z= − + − =& & &&                  (5)               
( ) ( )w s w b s t w s b t u w wF c z z k k z k z k z m z= − + + − − =& & &&         (6) 

เม่ือ bF คือ แรงเน่ืองจากน้ําหนักเหนือสปริง (sprung mass) (N)  wF
คือ แรงเน่ืองจากน้ําหนักใตสปริง (unsprung mass) (N),   sc  คือ คา
คงตัวของตัวหนวงชนิดหนืด (Ns/m2), sk  คือ คาคงที่ของสปริง 
(N/m), tk  คือ คาความแข็งของยาง (N/m), bm  และ wm คือ นํ้าหนัก
ของเหนือสปริง และ นํ้าหนักใตสปริง (kg) bz  และ wz  คือ ระยะขจัด
ในแนวดิ่ง (m) เน่ืองจากน้ําหนัก bm  และ wm  ตามลําดับ uz คือระดับ
อางอิ งจากผิวถนน  bz&&  และ  wz&&  คือความเรงในแนวดิ่ ง  (m/s2) 
เน่ืองจากน้ําหนัก bm  และ wm  ตามลําดับ ดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 แบบจําลองของระบบรองรับการสั่นสะเทือนแบบ   Quarter car 

suspension 
จากรูปที่ 7 แสดงถึงคาความเรงที่ไดจากการตรวจวัด โดย

ความเรงเน่ืองจากการสั่นสะเทือนของตัวถังรถ bz&& มีคาสูงสุดเทากับ  
30.31 m/s2 , คาต่ําสุดเทากับ -23.20 m/s2   และความเรงเน่ืองจาก
การสั่นสะเทือนของระบบรองรับการสั่นสะเทือน wz&&  มีคาสูงสุดเทากับ  
72.8 m/s2 , คาต่ําสุดเทากับ -49.92 m/s2    

 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 6 แสดงตําแหนงการติดตั้ง Acceleromete (ก) ตําแหนงการ
ตรวจวัดความเรงเน่ืองจากน้ําหนักของตัวถังรถ (ข)ตําแหนงติด
การตรวจวัดความเรงเน่ืองจากน้ําหนักของระบบรองรับการ
ส่ันสะเทือน 

 

 

(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 7 (ก) ความเรงเน่ืองจากน้ําหนักเหนือสปริง  (ข)  ความเร
เน่ืองจากน้ําหนักใตสปริง 

 
4.3.2 ภาระเนื่องจากแรงปฏิกิริยาระหวางลอสัมผัสกับพื้นผิวของถนน 
(rough road) อันเน่ืองมาจากการสงถายน้ําหนักบรรทุกของรถที่มายัง
ลอรถในขณะขับข่ี ซ่ึงคํานวณไดจาก 

y R wF W z= &&                                     (7) 
เม่ือ yF คือแรงปฏิกิริยาระหวางลอสัมผัสกับพื้นผิวของถนน (N), RW

คือนํ้าหนักบรรทุกของรถที่สงถายมายังลอ (kg), wz&& คือคาความเรงใน
แนวดิ่งที่ไดจากการตรวจวัด (m/s2) ดังรูปที่ 7(ข) 
  
4.3.3 ภาระตานการเคลื่อนที่เน่ืองจากความเสียดทานระหวางลอยาง
สัมผัสกับพื้นผิวของถนน [11]  

r r yF C F=                                          (8) 
0.01 0.00224rC v= +                                 (9) 

เม่ือ rC  คือ สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (friction coefficient) [11] 
และ yF คือแรงปฏิกิริยาระหวางลอสัมผัสกับพื้นผิวของถนน (N) 
 
4.4 การวิเคราะหการรับภาระแบบ Dynamic equilibrium 

ในการศึกษานี้ไดใชโปรแกรมไฟไนตเอลิเมนตมาทําการวิเคราะห
สภาวะของความเคน (stress state) ที่เกิดข้ึนกับแบบจําลองชิ้นสวน 
Semi-trailing arm เน่ืองจากการรับแรงสูงสุด (ที่จุดสูงสุดของขอมูล ดัง
แสดงในตารางที่ 1) ของแรงวัฏจักรแอมพลิจูดไมคงที่ที่มากระทําในแต
ละกรณี ซ่ึงคํานวณไดจากสมการที่ (5) ถึงสมการที่ (9)  

 
ตารางที่ 1 แรงสูงสุดที่มากระทํากับชิ้นสวน Semi-trailing arm ที่ใชใน      

การวิเคราะหความเคนดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
กรณีของภาระที่มากระทํา Fy  

(N) 
Fz  
(N) 

Mx 
(Nmm) 

1. Vertical force ( bF ) -3,758.4 - - 
2. Vertical force ( wF ) 1092 - - 
3. Vertical force ( yF ) 10,119 - - 
4. Friction force ( rF ) - -344.05 -92,894 
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โดยกรณีแรกเปนแรงเน่ืองจากการรับนํ้าหนักเหนือสปริงกําหนดใหแรง
กระทําเปนจุด (point load)  ณ ตําแหนงดานบนของสปริง ณ จุด E  
เชื่อมตอกับ Rigid body ซ่ึงเปนตัวแทนสลักเกลียว (ทํามาจากโลหะที่มี
ความแข็งแรงมากวาชิ้นสวน Semi-trailing arm พิจารณาใหไมมีการ
เสียรูป) สัมผัสกับ bracket ทั้งสองขางซึ่งเปนชิ้นสวนที่ทําหนาที่
ประกอบชุดรองรับสปริงและตัวหนวงกับชิ้นสวน Semi-trailing arm ณ 
จุด C เพื่อสงถายแรงไปยัง bracket ทั้งสองขางดังภาพที่ 4  กรณีที่สอง
เปนแรงเน่ืองจากน้ําหนักใตสปริงที่สงผานแรงมาจากลอสัมผัสกับพื้น
ถนน กําหนดใหแรงกระทําเปนจุด ณ ตําแหนง Rigid body สัมผัสกับ
ปลอกประกอบแกนดุมลอ ดังจุด D รูปที่ 4  กรณีที่สามเปนแรงที่มา
กระทํากับลอยาง (tire load) อันเน่ืองมาจากการสงถายน้ําหนักบรรทุก
ของรถที่มายังลอรถ ซ่ึงมีทิศทางกระทําในทิศทางเดียวกับแรงโนมถวง
ของโลก แตเน่ืองจากการสัมผัสกันระหวางลอกับพื้นถนนทําใหเกิดแรง
ปฏิกิริยาจึงกําหนดทิศทางในแบบจําลองในทิศทางตรงกันขามดังรูปที่ 8 
และกรณีที่ส่ีเปนแรงเนื่องจากแรงตานการหมุนของลอ กํานดใหแรง
กระทําเปนจุด ณ ตําแหนง Rigid body ซ่ึงเปนตัวแทนของแกนดุมลอ
ในทิศทางตรงกันขามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของรถในทิศทาง zF และ
กําหนดแรงบิดเนื่องจากแรงเสียดทานกระทําเปนจุด ณ ตําแหนง Rigid 
body ดังแสดงในภาพที่ 8   
 

yF
zF yF

zF
zF r

 
รูปที่ 8  ภาระกระทํากับแกนดุมลอ (Stub axle) ในทิศทางตามแนวยาว  

และแนวตั้งฉากกับพื้นถนน 
 
แตในสภาวะความเปนจริงภาระแบบพลศาสตรที่จากการตรวจวัด
ความเรงเน่ืองจากการสั่นสะเทือนซ่ึงสงผลใหมีแรงที่มากระทําอีกแรง
หน่ึงก็คือเแรงเน่ืองจากความเฉื่อย (inertia load) เน่ืองจากน้ําหนักของ
ชิ้นสวน Semi-trailing arm จึงสงผลใหการวิเคราะหแบบ Linear static 
ไมเพียงพอในการวิเคราะห  ดังน้ันปญหาลักษณะนี้สามารถวิเคราะหได
ดวยวิธีการ linear static inertia relief method [7] โดยการคํานวณ
คาแรงเฉ่ือยและทําการสรางสมการสมดุล (equilibrium Equation) 
ระหวางแรงเฉื่อยกับแรงภายนอกที่มากระทํากับชิ้นสวน เพื่อใหเกิด
ความสมดุลในการวิเคราะหปญหาแบบสถิตยศาสตร  โดยในการ
วิเคราะหความเคนควยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตจะทําการคํานวณคา
ความเคนเน่ืองจากแรงกระทํากับชิ้นสวน Semi-trailing arm ในแตละ
กรณีแยกออกจากกัน เน่ืองจากทิศทางของแรงที่มากระทําน้ันแตกตาง
กัน โดยผลลัพธที่ไดจากการคํานวณจะนําไปคํานวณคาความเคนแอม
พลิจูดไมคงที่เน่ืองจากแรงที่มากระทําในหลายแนวแกนโดยวิธีการ
ซอนทับ (linear-static superposition) [8] 

 

 
รูปที่ 9  การกระจายตัวของคา Von mises stress ( eσ ) ของ 

แบบจําลองในกรณีแรงสูงสุดเนื่องจากแรงปฏิกิริยาระหวางลอ
สัมผัสกับพื้นผิวของถนน (Rough road) ( yF = 10,119 N) 

 
จากผลการวิเคราะหความเคนดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

เน่ืองการรับแรงกระทําในแตละกรณี พบวา คาความเคนฟอนมิสเซท
สูงสุด ( maximum von mises stress) เกิดข้ึนในตําแหนงเดียวกันดัง
รูปที่ 9 ซ่ึงเกิดข้ึน ณ บริเวณรอยเชื่อมตอ (weld joint) ระหวางชิ้นสวน
แขน (arm) กับ bracket  โดยแรงที่ทําใหเกิดความเคนสูงสุด คือแรง
ที่มากระทําเนื่องจากแรงปฏิกิริยาระหวางลอสัมผัสกับพื้นผิวของถนน 
(rough road)  เม่ือพิจารณาการกระจายตัวของความเคนฟอนมิสเซท 
(von mises stress) พบวาความเคนสูงสุดเกิดข้ึนกับแบบจําลอง 
(232.7 MPa) ซ่ึงความเคนที่เกิดข้ึนในบริเวณดังกลาวเปนความเคนดึง
ที่สงผลกระทบใหเกิดการเริ่มเกิดรอยแตก (crack initiation) และการ
ขยายตัวของรอยแตกเนื่องจากการลา โดยผลลัพธของคาความเคนที่ได
จะนําไปคํานวณคาความเคนแอมพลิจูดไมคงที่ในหัวขอถัดไป 

  
ตารางที่ 2 ผลของคาความเคนสูงสุดเนื่องจากภาระกระทําในแตละกรณี 

กรณีของภาระที่มากระทํา Von mises stress , eσ  
1. Vertical force ( bF ) 10.46 MPa 
2. Vertical force ( wF ) 25.11 MPa 
3. Vertical force ( yF ) 232.7 MPa 
4. Friction force ( rF ) 16.96 MPa 
5. Friction force (Torque) ( rT ) 21.97 MPa 

 
4.5 การวิเคราะหความเคนเพ่ือประเมินอายุการลา 

การคํานวณคาความเคนวัฏจักรแอมพลิจูดไมคงที่เน่ืองจากแรง
มากระทําในแตละกรณีสามารถคํานวณไดดวยวิธีการ Linear-static 
superposition [8] ซ่ึงเปนวิธีการวิเคราะหความเคนในรูปแบบหยืดหยุน
เชิงเสน (linear elastic) ที่มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของแรง
ภายนอกที่มากระทําซ้ําๆแบบเชิงเสน (linear)  โดยการนําขอมูลของ
แรงวัฏจักรแอมพลิจูดไมคงที่ที่ไดจากสมการที่ (5) ถึงสมการที่ (9) มา
คูณกับ คา Stress influence coefficients ซ่ึงเปนผลลัพธของคา
องคประกอบความเคนที่ไดจากการคํานวณดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิ
เมนต (เชนคาความเคน von mises ดังแสดงในตารางที่ 2) หารกับ
คาแรงสูงสุดที่ใชในการวิเคราะหดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตโดย

ตําแหนงที่เกิดความเคน
สูงสุด  eσ = 232.7 MPa 
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อาศัยหลักการซอนทับ (superposition)  ดังน้ันผลรวมของคาความ
เคนวัฏจักรแอมพลิจูดไมคงที่สามารถคํานวณไดจาก 
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                 (10)      

 
เม่ือ ( )bF t , ( )wF t , ( )yF t , ( )rF t คือแรงวัฏจักรแอมพลิจูดไมคงที่ซ่ึง
คํานวณไดจากสมการที่(5) ถึงสมการที่ (9) , ,b feaF , ,w feaF , 

,w feaF , ,w feaF คือขนาดของแรงที่ใชวิเคราะหในโปรแกรมไฟไนตเอลิ
เมนตดังแสดงในตารางที่ 1, ( )rT t คือ แรงบิดเน่ืองจากแรงเสียดทาน
กระทํากับจุดศูนยกลางของแกนลอ, ,r feaT  คือคือขนาดของแรงบิดที่ใช
วิเคราะหในโปรแกรมไฟไนตเอลิเมนตดังแสดงในตารางที่ 1, 

, be Fσ , , we Fσ , , ye Fσ , , re Fσ ,  , re Mσ คือค าความเคนที่ ได จากการ
วิเคราะหจากโปรแกรมไฟไนตเอลิเมนตเน่ืองจากแรงมากระทํากับ
ชิ้นสวนในแตละกรณี ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

 
รูปที่ 9 ผลรวมของความเคนวัฏจักรแอมพลิจูดไมคงที่ 

 
จากรูปที่ 9 แสดงผลการคํานวณคาเคนวัฏจักรแอมพลิจูดไมคงที่จาก
สมการที่ (10) ซ่ึงเปนผลรวมของคาความเคนฟอนมิสเซทเนื่องจากการ
รับแรงกระทําในแตละกรณี โดยผลลัพธที่ไดจากการคํานวณมีคาสูงสุด 
เทากับ 219.73 MPa และมีคาต่ําสุดเทากับ -156.29 MPa   
 
5. ผลการประเมนิคาอายุการลา 

การประเมินคาอายุการลาไดประยุกตใชโปรแกรม MATLAB มา
ชวยในการคํานวณอายุการลา โดยในสวนแรกเปนการนําเสนอผลการ
นับจํานวนรอบความเคนวัฏจักรแบบไมคงที่โดยวิธีการ Rainflow cycle 
counting ดังแสดงในรูปที่ 10  

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 10 Rainflow  Histogram  (ก) ความสัมพันธระหวาง Stress 
amplitude เทียบกับ Number of cycles (ข) ความสัมพันธ
ระหวาง Mean stress เทียบกับ Number of cycles 

 
ในสวนที่ 2 เปนการประเมินอายุการลาของชิ้นสวน Semi-trailing 

arm โดยนําเอาผลลัพธที่ไดจากการนับจํานวนรอบความเคนที่ไดจาก
กระบวนการ Rainflow cycle counting ดังรูปที่ 10 มาทําการประเมิน
อายุการลาและหาคาความเสียหายสะสมเนื่องจากการลา  โดยอาศัยคา
คุณสมบัติตานทานการลาดวยความสัมพันธของ S-N ที่ไดจากการ
ประมาณคาดวยวิธีการปรับแกขีดจํากัดการลา (fatigue limit 
correction) สําหรับวัสดุโลหะ  จากความสัมพันธของ S-N สําหรับ 
Completely reversed loading ดังสมการที่ (1) สามารถคํานวณอายุ
การลาและคาความเสียหายสะสมเนื่องจากคาพิสัยความเคนที่ i  ได
ดังน้ี 

1
B

f
SarN
A

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                 (11) 

โดยที่คาขีดจํากัดการลา (fatigue limit, erS )ที่ไดจากการคํานวณดวย
วิธีการปรับแกขีดจํากัดการลา มีคาเทากับ 115.64 MPa และคาคงที่ที่
ข้ึนอยูกับชนิดของวัสดุ A = 1120.7 MPa และ B = -0.16439 
จากการคํานวณอายุการลาและคาความเสียหายสะสมเนื่องจากคาความ
เคนในแตละชวงความเคนตามหลักการของ Palmgren - Miner’s 
สามารถแสดงผลรวมของคาจํานวนรอบที่ทําใหเกิดความเสียหาย และ
ความเสียหายสะสมไดดังตารางที่ 3 โดยที่อายุการใชงานที่ส้ันที่สุด 
(shortest life) มีคาเทากับ 31,471 รอบ และคาดการณความเสียหาย
เกิดข้ึนมีคาเทากับ 1.5888X10-5 ณ ระดับความตานทานการลา 204.2 
MPa   
 

ตารางที่ 2 ผลรวมของอายุการลาและความเสียหายที่เกิดข้ึน 
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  Miner's rule   

fN  Damage fB  

(รอบ)    (repetition) 
1.2887x1036 3.057x10-5 32,709 

 
เพื่อใหเปนแนวทางสําหรับการประเมินอายุการใชงานของชิ้นสวน 

Semi trailing arm ของรถยนตตนแบบ สามารถพิจารณาไดจากคา
จํานวนรอบที่กระทําซ้ําๆแลวทําใหเกิดความเสียหาย (Number of 
repetition to failure, fB ) ซ่ึงมีคาเทากับ 32,709 repetition โดย
พิจารณาจากระยะทาง ความเร็วและเวลาที่ใชในการทดสอบ โดย 1 
รอบของภาระที่มากระทําแบบไมคงที่มีคาเทากับ 50 วินาที และ
ความเร็วในการทดสอบมีคาเทากับ 10 m/s2  ดังน้ันอายุการใชงานของ
ชิ้นสวน Semi trailing arm คํานวณไดจาก   

1000
f sB t V

Life
× ×

=                            (8)    

เม่ือ Life = อายุการใชงาน (กิโลเมตร), fB = จํานวนรอบความ
เสียหาย (repetition), st  =  ชวงเวลาที่ใชในการทดสอบ (วินาที), 
V = ความเร็วที่ใชในการทดสอบ (เมตรตอวินาที) 

ดังน้ัน   อายุการใชงานโดยรวมของชิ้นสวน Semi trailing arm มี
คาเทากับ 16,354.5 กิโลเมตร  
 
6. สรุปผลการประเมินอายุการลา 

ในงานวิจัยน้ีตองการนําเสนอการประเมินอายุการลาเนื่องจาก
ผลกระทบของภาระวัฏจักรที่มากระทําแบบไมคงที่ รวมกับการ
ประยุกตใชเทคนิค Rainflow cycle counting ในการนับจํานวนรอบ
ความเคนและคาดการณความเสียหายโดยใชกฏของ Palmgren – 
Miner’s rule ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 

1. คาความเคนที่ไดจากการวิเคราะหเกิดข้ึนในหลายแนวแกน 
สงผลใหตองวิเคราะหความลาของชิ้นสวน Semi-trailing arm เน่ืองจาก
ความเคนที่เกิดข้ึนในหลายแนวแกน โดยคาความเคนที่เกิดข้ึนในหลาย
แนวแกนนั้นสามารถที่จะรวมกันไดโดยพิจารณาเลือกวิธีการรวมความ
เคนที่เกิดข้ึนในหลายแนวแกนใหกลายเปนความเคนในแนวแกนเดียว
ซ่ึงเรียกวา ความเคนลัพธ (equivalent nominal stresses amplitude)  
โดยคาความเคนลัพธสามารถพิจารณาไดจากการเลือกทฤษฎีความ
เสียหายที่เหมาะสม โดยพิจารณาไดจากอัตราสวนความเคน Biaxiality 
ratio [8]  จากการพิจารณาพบวาคาความเคนที่เหมาะสมในการ
ประเมินคาอายุการลา คือ คาความเคนตามหลักทฤษฏีความเสียหาย
ของฟอนมิสเซท (von mises criterion)  

2. คุณสมบัติความตานทานการลาไดมาจากการทํานายโดยใช
แฟกเตอรแกพิกัดการลา โดยที่ คาพิกัดการลา มีคาเทากับ 115.64 
MPa 

3. ผลการคํานวณอายุการลาและความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการ
สเปกตรัมของความเคนในชวงเวลา 50 วินาที มีรายละเอียดดังน้ี คา
อายุการลาที่ส้ันที่สุด มีคาเทากับ 31,471 รอบ  
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บทคัดยอ 
ปจจุบันประเทศไทยมีการผลิตขยะมูลฝอยชุมชนประมาณ 

40,000 ตันตอวัน ในจํานวนเหลานี้มีขยะอินทรียมากถึง 46 เปอรเซ็นต
[1] วิธีการกําจัดขยะอินทรียมีหลายวิธีเชน การฝงกลบ การหมักเปนปุย 
และการเผา การหมักหรือการทําปุยหมักเปนวิธีที่สามารถลดปริมาณ
ขยะอินทรียลงไดอยางมากและไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ส่ิงที่ได
จากการหมักคือ ฮิวมัส ซ่ึงสามารถใชปรับปรุงคุณภาพดิน แต
กระบวนการหมักที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติจะใชเวลานานเปนป เน่ืองจาก
ธรรมชาติไมสามารถควบคุมตัวแปรที่สําคัญในกระบวนการหมักปุยอัน
ไดแก คา C:N (คารบอน:ไนโตรเจน) ของสวนผสม ความชื้น ขนาดของ
วัตถุอินทรียตั้งตน ปริมาณออกซิเจน หากสามารถควบคุมตัวแปร
เหลานี้ไดอยางเหมาะสมตามทฤษฎี ระยะเวลาในการหมักจะลดลงอยาง
มาก ดังน้ันโครงงานนี้จึงทําการออกแบบและสรางถังหมักแบบพลิก
หมุนสําหรับบานเรือนขนาดประมาณ 200 ลิตรที่ใชควบคุมตัวแปร
ตางๆได เพื่อลดปริมาณขยะอินทรียที่ตนทาง จากการทดลองหมักวัตถุ
อินทรียสองชนิดผสมกันที่มีคาตัวแปรเหมาะสมตามทฤษฎี ปรากฏวา
สามารถไดปุยหมักภายในระยะเวลาไมเกิน 4 สัปดาห และจากการ
วิเคราะหปุยหมักที่ไดปรากฏวาผานเกณฑตามมาตรฐานปุยอินทรีย 
พ.ศ.2548 ของกรมวิชาการเกษตร 
 
Abstract 

Currently, Thailand generated community-scaled garbage at 
about 40,000 tons a day. This garbage consists of organic 
garbage about 46%. There are many solutions to get rid of 
organic garbage such as burying, composting, and burning. 
Composting is a good solution for reduce a large quantity of 
organic garbage with no significant impact to the environment. 
Humus is a byproduct from composting procedure and is used for 
improvement of the soil quality. However, the natural composting 
takes a long time to complete. This is because, in the natural 

composting process, important variables such as C:N values of 
mixture, moisture, initial organic particle size, and oxygen quantity 
cannot be controlled. In Theory, if these variables can be 
controlled then the time for composting can be reduced. So, the 
objective of this project was to design and produce a tumbler 
compost bin for domestic and community usage. The bin capacity 
is 200 Lt with an access to monitor and control the important 
variables for the initial organic garbage reduction. The experiment 
was done with a mixture of 2 organics under the composting 
conditions which had been selected according to the theoretical 
analysis. The result of experiment showed that the composting 
process was completed in less than 4 weeks. Furthermore, an 
analysis of the composted product showed that it can pass the 
organic compost standard 2005 by Department of Agriculture.   

 
1. ความเปนมา 

ขอมูลจากขาวสารอันตรายและของเสีย ปที่ 13 ฉบับที่ 2 กันยายน 
2545 ระบุวา ขยะมูลฝอยในประเทศไทยจะประกอบดวยขยะอินทรีย 46 
เปอรเซ็นต ขยะรีไซเคิล 42 เปอรเซ็นต ขยะอันตราย 3 เปอรเซ็นต และ
ขยะทั่วไป 9 เปอรเซ็นต [1] โดยมีขยะมูลฝอยในชุมชนปริมาณเฉลี่ย 
40,000 ตัน/วัน แบงเปนเขตกรุงเทพฯ 9,356 ตัน/วัน เขตเทศบาลเมือง
และพัทยา 12,500 ตัน/วัน และนอกเขตเทศบาล 18,100 ตัน/วัน สวน
วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบันจะนําไปฝงกลบ 34 เปอรเซ็นต (ถูก
สุขลักษณะ) เผา 1 เปอรเซ็นต และเทกองเปนภูเขา 65 เปอรเซ็นต (ไม
ถูก สุขลักษณะ ) [2] ดั ง น้ันจะมีขยะอีกมากมายที่ เปนปญหาตอ
ส่ิงแวดลอมของชุมชนและประเทศ การปลอยใหขยะอินทรียยอยสลาย
เองในธรรมชาติจะตองใชระยะเวลานานในการยอยสลาย เพราะการ
ยอยสลายจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือเกิดสภาวะที่เหมาะสมตอการทํางานของ
จุลินทรีย ซ่ึงหากสามารถจําลองและควบคุมสภาวะดังกลาวไดก็จะชวย
รนระยะเวลาในการหมักลงได จึงเปนที่มาของโครงการที่จะออกแบบ
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และสรางถังหมักปุยที่มีประสิทธิภาพใชเวลาในการหมักส้ันสามารถ
ควบคุมสภาวะที่ เหมาะสมตอการยอยสลาย และสามารถใชตาม
บานเรือนไดสะดวก เพื่อลดปริมาณขยะอินทรียที่มีอยู 46 เปอรเซ็นต
ของขยะทั้งหมด  และนําขยะอินทรียมาใชประโยชน แทนที่จะนําไปทิ้ง 
ซ่ึงกอใหเกิดปญหาขยะสงกลิ่นเหม็น เปนแหลงเจริญเติบโตของเชื้อโรค 
 
2. วัตถุประสงค 

เพื่อออกแบบและสรางถังหมักขยะอินทรียเพื่อยอยขยะอินทรีย
สําหรับใชตามบานเรือนและชุมชนที่มีประสิทธิภาพในการยอยสลายได
รวดเร็ว 
 
3. วัสดุและอุปกรณ 

1. คอมพิวเตอรพรอมซอฟแวรชวยในการออกแบบ 
2. วัตถุอินทรียสําหรับใชในการทดสอบถังหมักขยะอินทรีย 
3. เทอรโมคอปเปล สําหรับวัดอุณหภูมิ ในถังหมักขยะอินทรีย 
4. หองปฏิบัติการสําหรับวิเคราะหคา C:N (คารบอน:ไนโตรเจน) 
 

4. วิธีการ 
 4.1ศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีกระบวนการหมักขยะอินทรีย

แบบใชอากาศเพื่อใชเปนขอมูลในการออกแบบถังหมัก ซ่ึงการทําปุย
หมักแบบใชอากาศ (aerobic compost) จะอาศัยจุลินทรียที่ใช
ออกซิเจนชวยในการยอยวัตถุอินทรีย โดยจะตองมีสภาวะที่เหมาะสม
ตอการทํางานดังน้ี อากาศมีออกซิเจน, วัตถุอินทรียจะตองมีอัตราสวน
ของไนโตรเจน 1 สวนตอคารบอน 30 - 70 สวน, จะตองมีนํ้าอยู
ประมาณ 40 – 60 เปอรเซ็นต และมีออกซิเจนใหจุลินทรียใชอยาง
เพียงพอ ถาขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงใน 4 ส่ิงน้ีการทําปุยหมักแบบใชอากาศก็
ไมเกิดข้ึน ผลผลิตที่ไดจากการทําปุยหมักแบบใชอากาศคือ ไอนํ้า 
คารบอนไดออกไซด และวัตถุอินทรียที่ยอยสลายแลวที่เรียกวา ฮิวมัส 
[3] 

 
4.2 วิเคราะหทดสอบหาคา C:N ของอินทรียวัตถุแตละชนิดที่ใชใน

การทดลอง เชน ผัก ผลไม เศษหญา เพื่อใชเปนขอมูลในการผสม
วัตถุดิบในการหมักใหไดสัดสวนที่เหมาะสมตามทฤษฎี  

 
4.3 ออกแบบและสรางถังหมักตามขอมูลที่ไดจากการศึกษา 

คุณลักษณะของถังหมักจากการศึกษาขอมูลเปนดังน้ี 
4.3.1 มีฝาเปด-ปดไดสําหรับใสวัตถุอินทรียเขา-ออก 
4.3.2 มีรูระบายอากาศโดยรอบเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหกองปุย

หมักในถังและรูสําหรับใสเครื่องมือวัด 
4.3.3 มีรูระบายน้ําทิ้งที่เกิดจากการหมัก ซ่ึงสามารถเก็บใส

ภาชนะนําไปทําเปนปุยนํ้าชีวภาพได 
4.3.4 ถังทรงกลมหรือทรงกระบอกปอม ๆ และหมุนไดเพื่อ

ชวยเติมอากาศใหกองปุยหมักภายในถัง 
4.3.5 มีระบบชวยกวนขยะในถังเวลาหมุนเพื่อชวยพลิกกอง

ปุยหมักใหสัมผัสกับอากาศอยางทั่วถึง 

4.3.6 ปริมาตรถังไมเกิน 200 ลิตรเพ่ือใหเหมาะกับการใช
ตามบานเรือนที่มีพื้นที่ตั้งนอย 

จากคุณลักษณะดังกลาวจึงไดทําการออกแบบถังหมัก 2 
แบบดวยกันคือ ถังหมักที่ทําดวยสเตนเลสและถังหมักที่ทําดวยไฟ
เบอรกลาส ดังรูปที่ 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถังหมักสเตนเลสจะติดตั้งอยูบนขาตั้งมีพวงมาลัยใชในการหมุนถัง 
สวนถังหมักไฟเบอรกลาสจะตั้งไวที่พื้นดินสามรถหมุนถังโดยการกลิ้ง
ถังกับพื้น เม่ือไดถังหมักแลวก็ดําเนินการทดลองหมักวัตถุอินทรีย โดย
คํานวณสวนผสมใหเหมาะสมตามทฤษฎี กอนการคํานวณสวนผสม
จําเปนตองทราบคา C:N ของวัตถุอินทรียที่ใชในการทดลองและคา
ความชื้น 

คาความชื้นจะหาโดยการอบวัตถุอินทรียที่อุณหภูมิ 105 
องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมงแลวคํานวณหาน้ําหนักที่หายไปเปน
เปอรเซ็นตความชื้น ซ่ึงจะทําการหาความชื้นของวัตถุอินทรียก็ตอเม่ือ
ทําการทดลองเทานั้น 

สูตรที่ใชในการคํานวณสวนผสมสําหรับคา C:N และ
เปอรเซ็นตความชื้นเปนดังน้ี 

 
                                                                                                

                                                               (1) 
               
                                                                                                
                                                          

                                                           (2) 
 
เม่ือ 

mi = นํ้าหนักของวัตถุอินทรียแตละชนิดที่นํามาหมัก 
Mi = เปอรเซ็นตความชื้นของวัตถุอินทรียแตละชนิดที่นํามาหมัก 
Ci = เปอรเซ็นตคารบอนของวัตถุอินทรียแตละชนิดที่นํามาหมัก 
Ni = เปอรเซ็นตไนโตรเจนของวัตถุอินทรียแตละชนิดที่นํามาหมัก 

 n  = จํานวนชนิดของวัตถุอินทรียที่นํามาหมัก 
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รูปที่ 1 ถังหมักที่ทําดวยสเตนเลสและถังหมักที่ทําดวยไฟเบอรกลาส 
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4.4 ทดลองหมักวัตถุอินทรียโดยจะเลือกวัตถุอินทรียที่รูคา C:N 
และความชื้นมาทําการผสมกัน 2 ชนิดเพื่อใหไดคา C:N และความชื้น
ของสวนผสมตามทฤษฎี รวมถึงขนาดของวัตถุอินทรียที่ตองยอยใหไม
เกิน 2 น้ิว โดยมีวิธีทําการทดลองดังน้ี 

4.4.1 เลือกชนิดวัตถุอินทรียที่ตองการหมักและหาคา C:N 
และความชื้น เพื่อคํานวณน้ําหนักที่ตองการใชในแตละชนิด  

4.4.2 ยอยวัตถุอินทรียใหไดขนาดไมเกิน 2 น้ิว นํามาผสมกับ
เชื้อจุลินทรียในสัดสวนที่เหมาะสม คลุกเคลาสวนผสมใหเขากัน
แลวเทลงในถังหมัก 

4.4.3 บันทึกอุณหภูมิภายกลางกองสวนผสมในถังหมักทุกวัน 
ณ เวลา 8.00 น. 12.00 น. และ16.00 น. 

4.4.4 เม่ือสังเกตเห็นวาอุณหภูมิภายในถังหมักข้ึนสูงสุดแลว
เร่ิมลดลง ใหทําการหมุนถัง 2 – 3 รอบ แลวบันทึกอุณหภูมิ จะเห็น
วาอุณหภูมิเร่ิมสูงข้ึนอีกครั้ง 

4.4.5 ทําซ้ําขอ 4 จนกระทั่งเม่ือหมุนถังแลวอุณหภูมิไม
เพิ่มข้ึน แสดงวาการหมักเสร็จส้ินสมบูรณแลว ใหนํากองปุยมา
กรองดวยตาขายขนาด 0.5 น้ิว แลวนําสงหองปฏิบัติการวิเคราะห
หาคาตางๆ ตามมาตรฐานปุยหมัก ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 มาตรฐานของปุยหมักในประเทศไทยเปนไปตาม

ประกาศของกรมวิชาการเกษตร เร่ืองมาตรฐานปุยอินทรีย พ.ศ. 2548 
 
ลําดับ คุณลักษณะ เกณฑกําหนด 

1 ขนาดของปุย ไมเกิน 12.5 x 12.5 x 
12.5 mm3 

2 ปริมาณความชื้นและ
ส่ิงที่ระเหยได 

ไมเกิน 35 %w 

3 ปริมาณหินและกรวด ขนาดใหญกวา 5 mm. ไม
เกิน 5 %w 

4 พลาสติก แกว วัสดุมี
คม และโลหะอื่น ๆ 

ตองไมมี 

5 ปริมาณอินทรียวัตถุ ไมนอยกวา 30 %w 
6 คาความเปนกรด – 

ดาง (pH) 
5.5 – 8.5 

7 อัตราสวนคารบอนตอ
ไนโตรเจน (C/N) 

ไมเกิน 20 : 1 

8 คาการนําไฟฟา (EC : 
Electrical 
Conductivity) 

ไมเกิน 6 เดซิซีเมน/เมตร 

9 ปริมาณธาตุอาหาร
หลัก 

- ไนโตรเจน (total N) ไม
นอยกวา 1.0 %w 
- ฟอสฟอรัส (total P2O5) 
ไมนอยกวา 0.5 %w 
- โพแทสเซียม (total K2O) 
ไมนอยกวา 0.5  %w 

10 การยอยสลายที่ มากกวา 80 % 

สมบูรณ 
11 สารหนู (Arsenic) 

แคดเมียม (Cadmium) 
โครเมียม (Chromium) 
ทองแดง (Copper) 
ตะกั่ว (Lead) 
ปรอท (Mercury) 

ไมเกิน      50   mg/kg 
ไมเกิน        5   mg/kg 
ไมเกิน    300   mg/kg  
ไมเกิน    500   mg/kg  
ไมเกิน    500   mg/kg  
ไมเกิน        2  mg/kg 

 
5. ผลการทดลอง 

การทดลองครั้งที่ 1 เศษกิ่งไมกับกะหล่ําปลี 
ใชสวนผสมระหวางเศษกิ่งไมที่มีคา C:N = 40 จํานวน 7 กิโลกรัม

กับกะหล่ําปลีที่มีคา C:N = 14 จํานวน 12 กิโลกรัม ไดสวนผสมที่มีคา 
C:N เทากับ 32.9 เปอรเซ็นตความชื้นเทากับ 64.7 แลวแบงออกเปน
สองกองเทาๆ กันใสลงในถังสเตนเลส หน่ึงกองและถังไฟเบอรหน่ึงกอง 
แลวบันทึกอุณหภูมิจนเสร็จส้ินการทดลอง นําคาอุณหภูมิมาเขียนกราฟ 
และนําปุยหมักที่ผานการกรองดวยตาขายขนาด 0.5 น้ิวไปวิเคราะหหา
คาตางๆ ตามมาตรฐานปุยหมัก การทดลองการหมักเสร็จส้ินภายใน19 
วัน โดยนําคาอุณหภูมิที่บันทึกไว ณ เวลา 12.00 น. มาเขียนกราฟได
ดังรูปที่ 2 

 
 
 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหคาตางๆ ตามมาตรฐานปุยหมักของ

การทดลองครั้งที่ 1 
 
รายการผลการ

วิเคราะห 
มาตรฐานปุย

หมัก 
ถังหมักส
เตนเลส 

ถังหมักไฟ
เบอรกลาส 

ปริมาณอินทรียวัตถุ 
(%w/w) 

ไมนอยกวา 
30 

65.64 74.53 

อัตราสวน C : N ไมเกิน 20 : 1 19 29 
ไนโตรเจน, N  (%) ไมนอยกวา 

0.5 
1.97 1.49 

ฟอสฟอรัส, P2O5 
(%) 

ไมนอยกวา 
0.5 

0.73 0.60 

โพแทสเซียม, K2O 
(%) 

ไมนอยกวา 
0.5 

2.21 1.93 

รูปที่ 2 การทดลองครั้งที่ 1 เศษกิ่งไมกับกะหล่ําปลี แสดงคาอุณหภูมิ
ที่วัดได ณ เวลา 12.00 น. 
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คาความเปนกรด – 
ดาง, pH (1:10) 

5.5 - 8.5 8.21 7.98 

คาการนําไฟฟา 
(dS/m) 

ไมเกิน 6 3.33 3.25 

ปริมาณความชื้น
(%w/w) 

ไมเกิน 35 9.85 6.14 

การรอนผานตะแกรง 
(Passing Sieve) 

ไมเกิน 0.5 
น้ิว 

ผานหมด ผานหมด 

วัสดุแหลมคม ไมมี ไมพบ ไมพบ 
หิน กรวด (ขนาดใหญ
กวา 5 mm. ไมเกิน 5 
%w) 

ไมเกิน 5 0.24 ไมพบ 

สารหนู (Arsenic) 
mg/kg 

ไมเกิน 50 0.159 0.156 

แคดเมียม (Cadmium) 
mg/kg 

ไมเกิน 5 0.100 0.100 

โครเมียม (Chromium) 
mg/kg 

ไมเกิน 300 9.200 4.100 

ทองแดง (Copper) 
mg/kg 

ไมเกิน 500 11.700 10.200 

ตะกั่ว (Lead) mg/kg ไมเกิน 500 3.400 3.300 
 

การทดลองครั้งที่ 2 กิ่งตนโมกและหญานวลนอย 
ใชสวนผสมระหวางกิ่งตนโมกที่มีคา C:N = 45 จํานวน 5.31 กิโลกรัม
กับหญานวลนอยที่มีคา C:N = 30 จํานวน 18.99 กิโลกรัม ไดสวนผสม
ที่มีคา C:N เทากับ 33.9 เปอรเซ็นตความชื้นเทากับ 58.7 แลวแบง
ออกเปนสองกองเทาๆ กันใสลงในถังสเตนเลสหนึ่งกองและถังไฟเบอร
หน่ึงกอง แลวบันทึกอุณหภูมิจนเสร็จส้ินการทดลอง นําคาอุณหภูมิมา
เขียนกราฟ และนําปุยหมักที่ผานการกรองดวยตาขายขนาด 0.5 น้ิวไป
วิเคราะหหาคาตางๆ ตามมาตรฐานปุยหมัก การทดลองการหมักเสร็จ
ส้ินภายใน 24 วันโดยนําคาอุณหภูมิที่บันทึกไว ณ เวลา 12.00 น. มา
เขียนกราฟไดดังรูปที่ 3 
 

   
 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหคาตางๆ ตามมาตรฐานปุยหมักของ
การทดลองครั้งที่ 2 
 

รายการผลการ
วิเคราะห 

มาตรฐานปุย
หมัก 

ถังหมักส
เตนเลส 

ถังหมักไฟ
เบอรกลาส 

ปริมาณอินทรียวัตถุ 
(%w/w) 

ไมนอยกวา 
30 

47.64 60.99 

อัตราสวน C : N ไมเกิน 20 : 1 15 18 
ไนโตรเจน, N  (%) ไมนอยกวา 

0.5 
1.87 1.94 

ฟอสฟอรัส, P2O5 
(%) 

ไมนอยกวา 
0.5 

1.16 1.33 

โพแทสเซียม, K2O 
(%) 

ไมนอยกวา 
0.5 

3.22 3.46 

คาความเปนกรด – 
ดาง, pH (1:10) 

5.5 - 8.5 8.28 7.56 

คาการนําไฟฟา 
(dS/m) 

ไมเกิน 6 5.60 6.33 

ปริมาณความชื้น 
(%w/w) 

ไมเกิน 35 8.31 12.93 

การรอนผานตะแกรง 
(Passing Sieve) 

ไมเกิน 0.5 
น้ิว 

ผานหมด ผานหมด 

วัสดุแหลมคม ไมมี ไมพบ ไมพบ 
หิน กรวด (ขนาดใหญ
กวา 5 mm. ไมเกิน 5 

%w) 

ไมเกิน 5 ไมพบ ไมพบ 

สารหนู (Arsenic) 
mg/kg 

ไมเกิน 50 0.769 0.630 

แคดเมียม (Cadmium) 
mg/kg 

ไมเกิน 5 0.200 0.200 

โครเมียม (Chromium) 
mg/kg 

ไมเกิน 300 10.500 7.300 

ทองแดง (Copper) 
mg/kg 

ไมเกิน 500 13.700 14.100 

ตะกั่ว (Lead) mg/kg ไมเกิน 500 5.500 5.000 
 
6. การวิจารณผล 

ผลการทดลองการหมักทั้งสองครั้งเปนไปตามทฤษฎี กลาวคือ 
อุณหภูมิของกองปุยหมักจะข้ึนสูงสุดแลวเร่ิมลดลง เม่ือมีการหมุนถัง
หมักใหอากาศเขาถังหมักอุณหภูมิของกองปุยหมักจะสูงข้ึนอีกครั้งแต
จะไมเทาครั้งแรกและเม่ือเร่ิมลดลงก็จะหมุนถังหมักเพื่อเพิ่มอากาศให
กองปุยภายในถัง อุณหภูมิก็จะสูงข้ึนอีก ทําเชนน้ีจนกระทั่งเม่ือหมุนถัง
หมักแลวอุณหภูมิไมเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงนอยมาก แสดงวาการ
หมักส้ินสุดลง 

จากการทดลองครั้งน้ีจะเห็นวาการหมักส้ินสุดลงภายในไม
ถึง 1 เดือน (ประมาณ 3 สัปดาห) อุณหภูมิภายในกองปุยหมักสามารถ

รูปที่ 3 การทดลองครั้งที่ 2 กิ่งตนโมกและหญานวลนอย แสดง
คาอุณหภูมิที่วัดได ณ เวลา 12.00 น. 
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ข้ึนสูงถึง 58 องศาเซลเซียส และคาตางๆ ที่วิเคราะหตามมาตรฐานปุย
หมักก็อยูในเกณฑมาตรฐาน และเม่ือเปรียบเทียบผลระหวางการหมัก
ปุยดวยถังสเตนเลส และถังไฟเบอรกลาส สามารถสรุปไดวาการหมัก
ดวยถังไฟเบอรกลาสไดผลที่ดีกวา การหมักดวยถังสเตนเลส เน่ืองจาก
การควบคุมอุณหภูมิในถังไฟเบอรกลาส กระทําไดดีกวาถังสเตนเลส 
เพราะการนําความรอนของถังสเตนเลสดีกวาถังไฟเบอรกลาส ทําให
เม่ือกระบวนการหมักเกิดข้ึนในถังหมัก (อุณหภูมิสูงข้ึน) ถังสเตนเล
สจะมีการระบายความรอนที่เกิดข้ึนผานถังหมักไดงาย ขณะเดียวกัน
เม่ือสภาวะอากาศภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิภายในถังหมักส
เตนเลสก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวยเชนกัน  
 
7. สรุปและขอเสนอแนะ 

การดําเนินโครงการออกแบบและสรางถังหมักขยะอินทรีย
แบบพลิกหมุน ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว กลาวคือถัง
หมักมีขนาดประมาณ 200 ลิตร สามารถหมักสวนผสมวัตถุอินทรียที่มี
คาตั้งตนตางๆ เชน C:N เปอรเซ็นตความชื้น เปนไปตามทฤษฎี ได
ภายในไมเกิน 1 เดือนและไดปุยหมักที่มีคาตางๆ ตามมาตรฐานปุย
หมัก 

จากการสังเกตอุณหภูมิภายในถังหมักจะดูไมสูงมากนักเม่ือ
เทียบกับการหมักแบบกองกลางแจง ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากปริมาณกอง
ปุยภายในถังไมมากพอ และการออกแบบถังหมักใหมีรูโดยรอบทําให
ระหวางการหมักความชื้นในกองปุยหมักสามารถระเหยหนีออกนอกถัง
ได เปนผลใหอุณหภูมิไมสามารถขึ้นไดสูงกวานี้และระหวางการทดลอง
ไมมีการติดตามคาเปอรเซ็นตความชื้นของกองปุยหมัก ดังน้ันงานที่
จะตองทําตอไปคือ ติดตามวัดคาความชื้นของกองปุยหมักในถังและ
รักษาความชื้นใหอยูในเกณฑตามทฤษฎี ซ่ึงนาจะทําใหอุณหภูมิกองปุย
สามารถสูงข้ึนไดมากกวานี้ หรือออกแบบถังหมักใหมใหมีระบบเปด-ปด
รูรอบถังไดเพื่อปองกันความชื้นระเหยออกนอกถังระหวางการหมัก โดย
จะเปดรูระหวางการหมุนถังเพื่อใหอากาศถายเทเทานั้นและปดรูเม่ือ
หมุนถังเสร็จและปลอยทิ้งไวจนกระทั่งถึงเวลาหมุนถังครั้งตอไป 
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บทคัดยอ 
ปจจุบันการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการเชื่อมดวยแรงเสียดทานมีการ

พัฒนาเทคนิคการเชื่อมดวยความเสียดทานไดหลายวิธีการ  ซ่ึงหลัก
เชื่อมดวยความเสียดทานนั้นอาศัยการเสียดสีกันของชิ้นที่จะทําการ
เชื่อมตอ เพื่อทําใหบริเวณพื้นที่หนาสัมผัสเกิดความรอนจนถึงอุณหภูมิ
ที่เหมาะสม  แลวใหแรงดันอัดใหชิ้นงานนั้นตอติดกัน  ซ่ึงผลที่ไดจาก
การเชื่อมดวยความเสียดทานนั้นมีขอดีหลายอยาง เชน สามารถตอติด
ทั่วทั้งพื้นที่หนาตัดของชิ้นงานเชื่อมและมีความแข็งแรงของแนวเชื่อมสูง  
จากพื้นฐานแนวความคิดดังกลาว จึงเปนที่มาของการพัฒนาสรางเครื่อง
เชื่อมดวยความเสียดทาน  โดยกําหนดใหเครื่องเชื่อมดวยความเสียด
ทานตนแบบตองสามารถเชื่อมชิ้นงานที่เปนเหล็กกลมชนิด AISI 1015 
ได  และตองทํางานไดอยางตอเน่ืองในชวงการเปลี่ยนแปลงคาของตัว
แปรตางๆ   

จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาเคร่ืองเช่ือมตนแบบ  พบวาเครื่อง
เชื่อมตนแบบสามารถทํางานและเชื่อมตอชิ้นงานไดตามเงื่อนไขที่
กําหนด โดยเงื่อนไขของตัวแปรตางๆที่เครื่องเชื่อมดวยความเสียดทาน
ตนแบบทําไดคือ สามารถปรับตั้งคาแรงดันในการเสียดทาน (Friction  
Pressure) ตั้งแต 10-60 บาร  แรงดันในการเชื่อม (Upset Pressure) 
ตั้งแต 20-100 บาร ความเร็วรอบในการหมุน (Friction Speed) ตั้งแต 
0-2500 รอบตอนาที  และสามารถปรับตั้งเวลาในการเสียดทาน          
(Friction Time) เวลาในการเชื่อม (Upset  Time) ได  จากการทดลอง
เชื่อมเหล็กเพลากลมชนิด AISI 1015 พบวาคาความแข็งแรงของแนว
เชื่อมตอมีคาความแข็งแรงเพิ่มมากข้ึนกวาชิ้นงานเดิม (Base Iron)  ใน
สวนของการวิเคราะหความแข็งของชิ้นงานที่เชื่อมดวยความเสียดทาน
น้ันพบวาความแข็งบริเวณแนวเชื่อมตอมีคาความแข็งลดต่ําลง  ซ่ึงเปน
ผลมาจากความรอนที่เกิดข้ึนระหวางการเชื่อมทําใหเปอรเซ็นตของ 
pearlite ลดลง  ในสวนของความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้นน้ันจากการ
วิเคราะหโครงสรางของเกรนเหล็กดวย Microphotograph พบวาบริเวณ
แนวเชื่อมตอมีเกรนของเหล็กที่ละเอียดมากกวาบริเวณอื่นที่ไมไดรับ
ผลกระทบจากเชื่อม  สงผลใหบริเวณแนวเชื่อมตอมีความแข็งแรงมาก
ข้ึน   
 

Abstract 
Friction welding is an alternative welding technique which 

has been developed for decades. It forms the joint by frictional 
force between the interface of specimens. In the welding process, 
the specimens are in contact and rotated, so that, heat is 
generated until the contact faces are in semi-solid state. 
Sequenctly, the specimens are pushed to bond together. Friction 
welding  provides many advantages such as the joint is speaded  
through the whole section and high strength of joint. 

In this paper, a friction welding machine was constructed to 
freeform a study on welding of round steel rods of AISI 1015. The 
machine was designed to work with friction pressure from 10-60 
bar, upset pressure from 20-100 bar and friction speed from 0-
1550 rpm. Friction time and upset time can also be varied as 
desired. The machine was tested to weld. AISI 1015 round steel 
rods under some conditions. It was found that the strength of 
welded specimen is higher than the base iron. This is because 
the finer gains of welded some after welding. 

It addition, it was also found that, the hardness of the 
welding zone is decreased, especially in the center of joint. This 
is due to the percentage of pearlite is decreased while the 
percentage of ferrite is increased in the heating process of 
friction. 

  
1. บทนํา 

ในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีการเชื่อมดวยความเสียดทานมาใช
ในวงการอุตสาหกรรมอยางหลากหลายเนื่องจากการเชื่อมดวยความ 
เสียดทานสามารถเชื่อมชิ้นงานที่มีคุณภาพความแข็งแรงสูง  สามารถ
เชื่อมวัสดุตางชนิดกันได  การเชื่อมดวยความเสียดทานมีขอดีหลาย
ประการเชน  ใชเวลาในการเชื่อมส้ัน  ไมจําเปนตองใชชางฝมือ  ชิ้นงาน
ที่เชื่อมมีการผสมผสานทั่วทั้งพื้นที่หนาตัดของแนวเชื่อม  ไมจําเปนตอง
ใชวัสดุชวยผสาน  ซ่ึงเม่ือเทียบกับการเช่ือมดวยไฟฟาโดยใชธูปเชื่อม
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เปนตัวเชื่อมผสานพบวาการใชธูปเชื่อมน้ันมีลักษณะเหมือนการพอก
เพราะเปนการเชื่อมติดบริเวณผิวดานนอกของชิ้นงานมากกวา
โดยเฉพาะเม่ือชิ้นงานมีพื้นหนาตัดมากขึ้นความแข็งแรงของแนวเช่ือม
ยิ่งนอยลง ซ่ึงตางจากการเชื่อมดวยความเสียดทานเปนอยางมาก 
เพราะการเชื่อมดวยความเสียดทานนั้นใหคุณภาพของชิ้นงานที่เชื่อม
ทั่วทั้งหนาตัดของแนวเชื่อม  ดวยขอไดเปรียบดังกลาว  จึงมีผูวิจัย
ศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมแบบนี้อยางตอเน่ืองและกวางขวาง  ไดแก 
Mumin  Sahin  และ H. Erol  Akata [1] ไดทําการศึกษาการเชื่อม
เหล็กเพลาขาวที่มีเปอรเซ็นตคารบอน  0.17 – 0.23 เปอรเซ็นต  โดย
ใชวัสดุที่มีขนาดพื้นที่หนาตัดเทากันและตางขนาดกัน  จากการศึกษา
พบวาการใชแรงดันเสียดทาน  30 MPa  และ เวลาเสียดทาน  5 วินาที  
มีผลทําใหรอยเชื่อมมีความแข็งแรงมากที่สุด  นอกจากนี้  Mumin  
Sahin [2] ยังไดทําการศึกษารอยเชื่อมตอที่มีผลตอความแข็งแรงและ
โครงสรางของวัสดุในระดับจุลภาค  ของวัสดุ austenitic – stainless  
steels  (AISI304) N. Ozdemir,  F. Sarsilmaz  และ  A . Hascalik [3] 
ทําการศึกษาความเร็วรอบในการหมุนชิ้นงานเช่ือมซ่ึงมีผลกระทบตอ
โครงสราง  ความแข็ง และความแข็งแรงของชิ้นงานเชื่อมตางชนิดกัน
ระหวางเหล็ก AISI 304L และเหล็ก AISI 4340  Hakan  Ates,  
Mehmet  Turker  และ  Adem  Kurt [4] ทําการศึกษาแรงดันในการ
เสียดทานของชิ้นงานเชื่อมซ่ึงมีผลกระทบตอโครงสราง  ความแข็ง และ
ความแข็งแรงของชิ้นงานเชื่อม  โดยใช MA956  Iron – Based  
Superalloy เปนวัสดุในการศึกษาวิจัย  และ P. Sathiya , S. Aravindan 
, A. Noorul  Haq [5] ยังไดทําการศึกษาเชิงสถิติของชิ้นงาน AISI 
304L และ  AISI 430 ที่เชื่อมดวยความเสียดทานซึ่งรอยเชื่อมตอที่มีผล
ตอโครงสรางของวัสดุในระดับจุลภาค  

ในงานวิจัยน้ี  ไดทําการสรางเครื่องเชื่อมดวยความเสียดทาน
ตนแบบที่สามารถปรับตั้งคาไดและทํางานไดอยางตอเน่ืองเพื่อใชใน
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการเชื่อมดวยความเสียด
ทานโคยมุงความสนใจไปที่การเปลี่ยนแปลงความแข็งของบริเวณพื้นที่
แนวเชื่อมตอและโครงจุลภาคเปนหลัก  การวิเคราะหผลการทดลองดวย
เคร่ือง Micro Hardness (HV) และทําการวิเคราะหโครงสรางจุลภาค  
การหาขนาดเกรน (Grain Size Number) การวิเคราะหเปอรเซ็นตเฟส 
ferrite และ pearlite  อยางไรก็ตามยังมีตัวแปรอื่นๆอีกหลายตัวที่อาจมี
ผลกระทบตอการเชื่อมดวยความเสียดทาน  เชน แรงดันและเวลาใน
การเชื่อมในชวงตางๆ  ความยาวของชิ้นงานที่หายไป  และลักษณะ
ของผิวสัมผัสเปนตน  ซ่ึงตัวแปรเหลานี้จะทําการศึกษาตอไปในอนาคต 
 
2. เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา 
 
2.1  แนวคิดเบื้องตนของระบบการเชื่อมดวยความเสียดทาน 

ระบบการเชื่อมดวยความเสียดทานนั้น อาศัยหลักการเปลี่ยนแรง
เสียดทานเปนพลังงานความรอนในการเชื่อมชิ้นงานใหติดกัน  ในการ
เชื่อมน้ันทําไดโดยการหมุนชิ้นงานหน่ึงดวยความเร็ว  และแรงบิดคา
หน่ึงดังรูปที่ 1 A  จากนั้นสรางแรงดันๆใหชิ้นงานนั้นไปสัมผัสและหมุน
เสียดสีกับชิ้นงานอีกชิ้นหน่ึงที่ยึดติดกับที่แลวกําหนดเวลาในการเสียด

ทานใหเกิดการเสียดสีกันจนเกิดความรอนหลอมใหหนาสัมผัสทั้งสอง
เขาสูสภาวะหนืดดังรูปที่ 1 B จึงใหแรงดันอัดภายในเวลาอันรวดเร็ว
เพื่ออัดชิ้นงานใหติดกันดังรูปที่ 1 C โดยพลังงานความรอนที่ชิ้นงานทั้ง
สองไดรับน้ันจะข้ึนอยูกับตัวแปรหลายตัว ไดแก แรงบิด ความเร็วรอบ 
ระยะเวลาในการใหแรงในแนวแกน คาของแรงดันในแนวแกนในแตละ
ชวงของการเชื่อม เปนตน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
รูปที่ 1 การเชื่อมดวยการหมุนเสียดทานในแนวระนาบใหแรงดันอัดดาน
เดียว 
 
2.2 เคร่ืองเชื่อมดวยความเสียดทาน 

เครื่องเชื่อมดวยความเสียดทานตนแบบไดถูกสรางข้ึนตามแนวคิด
ขางตนโดยมีมอเตอรขนาด  5  Hp  เปนตนกําลังในการหมุนชิ้นงาน    
ในสวนของการควบคุมความเร็วรอบการหมุนของช้ินงานที่จะทําการ
เชื่อมน้ันใช  Inverter  ขนาด  7.5  Hp ในการควบคุมความเร็วรอบการ
ทํางาน  โครงสรางทั้งหมดของเครื่องเชื่อมสรางบนฐานเหล็กรองดวย
ยางเพื่อลดปญหาการสั่นสะเทือนดังแสดงในรูปที่ 2 ซ่ึงแสดงเครื่อง
เชื่อมตนแบบที่สรางสําเร็จแลวและใชในการทดลอง  สวนตารางที่ 1 
แสดงรายการอุปกรณและคุณสมบัติของอุปกรณประกอบเครื่องเชื่อม
ดวยความเสียดทานตนแบบ  และใชระบบไฮดรอลิกสในการสราง
แรงดันอัดชิ้นงานเพื่อเชื่อม  เครื่องเชื่อมน้ีทํางานโดยใชระบบ Electric 
Solenoid Valve ควบคุมแรงดัน  สวนของการปรับคาแรงดันใช 
Manual Relief Valves และใช Timer ควบคุมเวลาการทํางาน  ซ่ึง
สามารถปรับตามคาตัวแปรตางๆ ตามที่กําหนดได  รูปที่ 3 แสดงวงจร

B 

A

C

จังหวะหมุนเริ่มการเชื่อม 

จังหวะหมุนเพ่ือเสียดสี 

จังหวะอัด 
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ควบคุมการทํางานของระบบไฮดรอลิกสของเคร่ืองเชื่อมดวยความเสียด
ทานที่สรางข้ึนเพื่อการทดลอง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 เครื่องเชื่อมดวยความเสียดทาน (Friction Welding Machine) 
ที่สรางข้ึนเพื่อการทดลอง 
 
ตารางที่ 1 อุปกรณและคุณสมบัติของเครื่องเชื่อมดวยความเสียดทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 วงจรควบคุมการทํางานดวยไฮดรอลิกส (Hydraulics Control) 
ของเคร่ืองเชื่อมดวยความเสียดทานที่สรางข้ึนเพื่อการทดลอง 
2.3 วัสดุท่ีใชในการทดลอง 

วัสดุที่ใชในงานวิจัยน้ี ใชเหล็กกลาคารบอนต่ําตามทองตลาด
เรียกวาเหล็กเพลาขาวขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 มิลลิเมตร ยาว  100  
มิลลิเมตร  และไดนําชิ้นงานไปทดสอบเพื่อหาสวนประกอบทางเคมี  
โดยใชมาตรฐานของระบบ SAE-AISI (American  Iron  and  Steel  
Institute)  และจากการตรวจหาสวนประกอบทางเคมีพบวาเปนเหล็ก
ชนิด AISI 1015 มีสวนประกอบดังแสดงในตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2  สวนประกอบทางเคมีของวัสดุที่ใชในการทดสอบ 

 
2.4  การทดสอบเครื่องเชื่อมตนแบบ 

เพื่อเปนการทดสอบเครื่องเชื่อมตนแบบ  จึงไดใชเครื่องเชื่อมดวย
ความเสียดทานทําการเชื่อมชิ้นงานเหล็กกลมที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง  
10 มิลลิเมตร  ยาวทอนละ  100  มิลลิเมตร ใหติดกันโดยอาศัย
หลักการเชื่อมดังที่ไดอธิบายมาแลว โดยในเบ้ืองตนไดใชเงื่อนไขการ
เชื่อมเพียง 1 เงื่อนไขดังน้ี  ใหแรงดันในการเสียดทาน 10 บาร  เวลาใน
การเสียดทาน  9 วินาที  แรงดันในการเชื่อม  60 บาร  เวลาในการ
เชื่อม 3 วินาที  ความเร็วรอบในการหมุน 1200 รอบตอนาที  เปน
เงื่อนไขในการทดลอง จากนั้นนําชิ้นงานที่เชื่อมเสร็จแลวไปทดสอบ  
เพื่อหาคาความแข็งของแนวเชื่อมและสวนอื่นๆของช้ินงานที่ไดผล
กระทบจากการเชื่อม  โดยใชเครื่อง Micro Hardness Test  และ
ถายภาพ  Microphotograph ไวเพื่อนําไปวิเคราะหโครงสราจุลภาค
ดวยเครื่องวิเคราะหโครงสราง (Image analysis) เพื่อหาเปอรเซ็นต
ความแตกตางกันของเฟส ferrite และ pearlite 
 
2.5 การทดสอบหาคาความแข็งและตรวจสอบโครงสรางจุลภาค 

ในการทดสอบความแข็งทําไดโดยนําชิ้นงานเฉพาะสวนที่เชื่อม
ติดกันมาผาตามแนวแกนเพื่อใหเห็นรอยเชื่อมตลอดหนาตัดดังแสดงใน
รูปที่ 4 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

รายการ อุปกรณ/คุณสมบัติ 
มอเตอรปมไฮดรอลิกส 220 V / 3 Hp 
มอเตอรที่ใชในการเชื่อม 380 V / 5 Hp 
ระบบวาลวควบคุมไฮดรอลิกส Manual Relief Valves 
ระบบวาลวควบคุมการ  เปด-ปด 
ไฮดรอลิกส 

Electric Solenoid Valves  
220 V 

กระบอกไฮดรอลิกส Ø 4  inches 
ระบบควบคุมความเร็วของ
กระบอกไฮดรอลิกส 

Manual Flow control 
Valves 

ระบบควบคุมเวลาในการทํางาน Timer 
แรงดันปมไฮดรอลิกส 100  Bar 
ระบบควบคุมความเร็วในการหมุน
ของมอเตอรที่ใชในการเชื่อม 

Inverter 7.5 Hp 

Material %C %P %S %Mn %Si %Cr 
AISI 1015 0.15 0.03 0.01 0.47 0.17 0.01 

Manual Relief Valves 

Manual Flow 
control Valves 

Hydraulics pump 

Hydraulics Cylinder 

Pressure Gauge 

Pressure Gauge 

Electric Solenoid 
Valves  220 V 

A 

C 

B 

มอเตอรหมุนชิ้นงานเชื่อม 

หัวจับชิ้นงานเชื่อม แผงควบคุม 

inverter 
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รูปที่ 4 ชิ้นงานเชื่อมที่ผาเพื่อทดสอบความแข็ง A คือแนวเช่ือมตอของ
ชิ้นงาน  B คือบริเวณพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากการเชื่อม  C คือแนว
ที่วดคาความแข็งและถายภาพวิเคราะหโครงสรางจุลภาค 

เม่ือผาชิ้นงานที่จะทดสอบเสร็จแลว ตองนําชิ้นงานไปทําเรือนหุม
เพื่อความสะดวกในการเตรีมพื้นผิว รวมทั้งการวัดคาความแข็งของ
ชิ้นงาน โดยเรือนหุมจะมีความหนามากกวาความหนาของชิ้นทดสอบ
เล็กนอย  ทั้งน้ีเพื่อที่จะสามารถยึดชิ้นงานไดดี  จากนั้นจะนําชิ้นงานไป
ขัดเตรียมผิวจนมัน โดยชิ้นงานที่ผานกระบวนการทําเรือนหุมและขัดผิว
แลวจะมีลักษณะดังรูปที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ชิ้นงานที่ผานการทําเรือนหุมแลว 
เม่ือผานกระบวนการเตรียมผิวชิ้นงานเรียบรอยแลว  จะนําไป

ตรวจดูโครงสรางเกรนดวยกลองจุลทรรศน แลวบันทึกภาพที่ตําแหนง
ตางๆ ใหมีความสัมพันธกับตําแหนงที่จะวัดความแข็ง จากนั้นนําไปวัด
คาความแข็ง (Hardness Test)  โดยใชเครื่อง Micro Hardness ดังรูปที่ 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 เครื่องวัดความแข็ง ของ Multitoyo รุน MVK-H1 Micro 
Hardness Test   
 

2.7  การวิเคราะหโครงสราง  
ในการวิเคราะหโครงสรางทางโลหะวิทยาปจจุบันไดใช Software 

ทางคอมพิวเตอรในการวิเคราะห (Image analysis) ซ่ึงเปนวิธีที่สะดวก 
และมีประสิทธิภาพ ฉะน้ัน Image analysis จึงเปนกระบวนการที่จะใช
ในการวิเคราะหโครงสรางจุลภาค ไดแก การหาขนาดเกรน (Grain Size 
Number) การวิเคราะหเปอรเซ็นตเฟส ferrite และ pearlite เปนตน ใน
การวิเคราะหคร้ังน้ีไดใชเครื่องวิเคราะหโครงสรางยี่หอ Olympus รุน 
Olysia M3 ดังแสดงในรูปที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7  เครื่อง Image Analysis ยี่หอ Olympus รุน Olysia M3 
 
3. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 
 
3.1 คาความแข็งท่ีตําแหนงตางๆของรอยเชื่อม 

ในการทดสอบความแข็งที่บริเวณตางๆของรอยเชื่อม  โดยใช
เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Vickers Hardness วัดความแข็งจาก
ตําแหนงกึ่งกลางของรอยเชื่อม  หรือตําแหนงที่ชิ้นงานชนสัมผัสกันและ
วัดตามแนวแกนของชิ้นงานไปทางดานขวาและซายของแนวเชื่อม  โดย
ทําการทดสอบความแข็งดวยการเฉลี่ยจาก 5 ชิ้นงาน  ผลการทดสอบ
ไดคาความแข็งที่ตําแหนงตางๆดังแสดงในรูปที่ 8  และผลการวิเคราะห
โครงสรางจุลภาคไดสัดสวนองคประกอบของชิ้นงานเชื่อมเทียบกับ
ชิ้นงานเดิม  ดังแสดงในตารางที่ 3 นอกจากนี้ภาพถายโครงสราง
จุลภาคของชิ้นงานกอนและหลังการเชื่อมยังแสดงในรูปที่ 9 และรูปที่ 
10 ตามลําดับ 
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รูปที่ 8  กราฟคาความแข็งของชิ้นงานภายใตแรงดันในการเสียดทาน 
10 บาร เวลาในการเสียดทาน 9 วินาทีแรงดันในการเชื่อม 60บาร  
เวลาในการเชื่อม 3 วินาที ความเร็วรอบในการหมุน 1200 รอบตอนาที 

จากรูปที่ 8  จะเห็นวาที่ตําแหนงรอยเช่ือมที่ชิ้นงานสัมผัสกันน้ัน
ความแข็งจะต่ํากวาตําแหนงอื่น  โดยมีลักษณะคลายๆแองกะทะหงาย  
ที่ตําแหนงไกลจากจุดเชื่อมน้ีออกไปคาความแข็งจะคอยๆสูงข้ึนจนมี
คาคงที่เม่ือเขาสูชิ้นงานเดิม  ผลที่ไดจากกราฟในรูปที่ 8 แสดงใหเห็น
วาคาความแข็งบริเวณแนวเช่ือมตอลดลง  จึงตองวิเคราะหหาผลที่
เกิดข้ึนดวยเครื่อง Image Analysis  พบวาการที่ความแข็งที่ตําแหนง
รอยเชื่อมมีคาต่ําลงนั้น  เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเหล็ก  
ซ่ึงเปนผลมาจากความรอนที่เกิดข้ึนจากการเสียดสีกันในขณะที่เครื่อง
ทําการเชื่อมดวยดวามเสียดทาน  ผลจากการทดสอบดวยเครื่อง
วิเคราะหโครงสราง  พบวาเปอรเซ็นตของ Pearlite ที่บริเวณแนวเชื่อม
ลดนอยลง  และเปอรเซ็นตของ Ferrite เพิ่มข้ึนดังแสดงในตารางที่ 3  
และรูปที่ 9 - 10  ทั้งน้ีเน่ืองจากคาความแข็งของ Ferrite (เกรนของ  
Ferrite มีคาความแข็งอยูในชวง 74 – 158 HV) มีคาความแข็งนอยกวา
คาความแข็งของ Pearlite (เกรนของ Pearlite มีคาความแข็งอยูในชวง 
184 – 390 HV) การลดลงของจํานวน Pearlite ดังกลาวเกิดจากบริเวณ
แกนกลางของรอยเชื่อม  มีการเย็นตัวชา (การเชื่อมดวยความเสียด
ทานน้ันเปนการเชื่อมชิ้นงานทั้งหนาตัดไมไดเชื่อมเฉพาะบริเวณผิว
เหมือนการเชื่อมทั่วๆไป)  จึงสงผลใหคาความแข็งลดลงและเมื่อ
หางไกลจากรอยเชื่อมออกไปอิทธิพลของอุณหภูมิเร่ิมลดนอยลง เปน
ผลใหคาความแข็งจึงมีคาเขาใกลชิ้นงานเดิมมากข้ึนเร่ือยๆ  นอกจากนี้
ยังพบวาจํานวนเกรน (G number) ของแนวเช่ือมตอมีจํานวนมากขึ้น
หรือมีความละเอียดมากขึ้น  ซ่ึงสงผลใหแนวเชื่อมตอมีความแข็งแรง
มากข้ึนกวาชิ้นงานเดิม 

 
ตารางที่ 3 คุณสมบัติโครงสรางจุลภาคของชิ้นงานที่เชื่อมเทียบกับ
ชิ้นงานเดิม (Base Iron) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงขนาดของเกรน (G 
number) และการแยกเปอรเซ็นตของ Pearlite และ Ferrite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปที่ 9  เกรนเหล็กกอนทําการเชื่อม (Base Iron) ซ่ึงจะพบวามีขนาด
ของเกรนใหญกวา และมีเปอรเซ็นต Pearlite มากกวาบริเวณแนวเชื่อม
ดังที่แสดงในรูปที่ 10 (ขยาย 50 X)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 10 เกรนเหล็กบริเวณแนวเช่ือมตอ  ซ่ึงมีเกรนที่ละเอียด  และมี
เปอรเซ็นตของ Pearlite ลดนอยลง (ขยาย 50 X)   
 
 4. สรุปผลการศึกษาวิจัย  

จากการพัฒนาสรางเครื่องเชื่อมดวยความเสียดทานและผลการ
วิเคราะหที่ไดจากการทดลองพบวาเครื่องเช่ือมดวยความเสียดทาน
ตนแบบที่สรางข้ึนมานี้สามารถทํางานไดดีและสามารถนําไปใชใน
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรตางๆที่จะมีผลกระทบตอการเชื่อมวัสดุ
ชนิดตางๆ ได   

ในสวนของการเชื่อมเหล็กชนิด AISI 1015 ที่ใชในการทดลองนี้  
พบวาความแข็งบริเวณแนวเช่ือมตอที่มีคาความแข็งลดต่ําลงนั้นเกิดมา
จากความรอนที่ เกิดข้ึนในระหวางการเชื่อมทําใหเปอรเซ็นตของ 
Pearlite ลดนอยลง  ซ่ึงสงผลใหบริเวณแนวเชื่อมตอมีความนุมมากข้ึน
กวาเดิม  นอกจากนี้จากภาพถายพบวาเกรนของเหล็กที่บริเวณแนว
เชื่อมตอน้ันมีความละเอี่ยดข้ึนกวาเดิมมาก  หรือมีจํานวนเกรนมากขึ้น
ซ่ึงสงผลใหแนวเชื่อมตอมีความแข็งแรงสูงข้ึนดวย 

ในการศึกษาวิจัยน้ียังไมไดทําการศึกษาถึงอิทธิพลของแรงดันและ
เวลาในการเชื่อมและการอัด  ความเร็วรอบในการหมุน  และอุณหภูมิ
จุดเชื่อมตอ  ซ่ึงเปนตัวแปรที่อาจสงผลถึงคุณสมบัติของวัสดุ  และเปน
เงื่อนไขที่นาจะทําการศึกษาวิจัยตอไป 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สนับสนุนทุนในการวิจัยน้ี 

ขอขอบคุณ  ผศ.สุริยา  โชคสวัสดิ์  และ  ผศ.ดร.สุขอังคณา  ลี 
อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ใหการสนับสนุนเคร่ืองมือ  และคําแนะนํา
ตองานวิจัย 

Materials G number %Pearlite %Ferrite 
Base Iron 10.19 10.68 89.32 

After Welding 13.31 5.27 94.73 
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บทคัดยอ 
 การประกอบและผลิตโครงคัสซีรถโดยสารภายในประเทศอาศัย
ความรูและความชํานาญของชางซึ่งขาดการออกแบบตามหลัก
วิศวกรรม  ดังน้ันงานวิจัยฉบับน้ีไดศึกษา ออกแบบและพัฒนาโครงคัส
ซีรถโดยสาร 2 ชั้น (มาตรฐาน 4) ตามหลักการออกแบบทางวิศวกรรม  
ชวงหลายปที่ผานมานี้คอมพิวเตอรมีสวนสําคัญสําหรับการออกแบบ
และการคํานวณความแข็งแรง  ดังน้ันการออกแบบโครงคัสซีจึงใช
วิธีการคํานวณความแข็งแรงดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต  เร่ิมจาก
การสรางแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตแบบคาน (Beam Element) เพื่อ
คํานวณสนามโมเมนตดัดที่เกิดข้ึนกับโครงสราง  จากนั้นนําผลการ
คํานวณดังกลาวเลือกขนาดหนาตัดของโครงสรางเพื่อสรางแบบจําลอง
สามมิติ และคํานวณความแข็งแรงดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตแบบ
ของแข็ง (Solid Element)  การคํานวณทั้งหมดไดจําลองภาระซึ่งเกิด
จากการขับข่ียานพาหนะคือ ภาระโมเมนตดัด, ภาระแรงบิด, ภาระแรง
กระทําจากดานขาง และแรงกระทําตามแนวยาวรถ  ซ่ึงผลการคํานวณ
ความเคนที่เกิดข้ึนกับโครงสรางมีคาอยูในชวงสภาวะยืดหยุน 
Abstract 

Locally assembly and manufacturing frame chassis of double 
deck bus (standard no. 4) neglected the principle of engineering 
design.  This paper describes method of engineering design for 
adequate strength. Recently in the past years, finite element 
method was applied to design and analyze the structural 
members. To begin with constructing finite model (beam element) 
for calculating the bending moment contour. From calculation  
selected section modulus for created 3D chassis frame by CAE 
(computer aided engineering). Use finite element method to 
simulated stress contour occurred in structural members. All 
simulating condition included bending, torsion, combined, lateral 
load and longitudinal load. Summarized the stress occurred in 
chassis is less than yield point. 
 
 

1. ความเปนมา 
การขนสงเดินทางและการทองเที่ยวนับเปนอุตสาหกรรมหลักที่ทํา

รายได ใหกับประเทศมาเปนเวลานาน  การเดินทางของคณะ
นักทองเที่ยวสวนใหญอาศัยรถโดยสารขนาดใหญ หรือรถบัส ซ่ึงเปน
ยานพาหนะที่ไดรับความนิยมสําหรับชนิดหน่ึงในการขนสงและเดินทาง
ของนักทองเที่ยวทั้งในประเทศ และตางประเทศ จากขอมูลของกรม
ขนสงทางบกแสดงใหเห็น วาปจจุบันประเทศไทยมีรถบัสไมประจําทาง
ราวหม่ืนหกพันคัน และมีความตองการเพิ่มข้ึนทุกป ตามสัดสวนของ
จํานวนประชากร และขนาดของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ดังน้ันการ
พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรถบัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหกับ
ผูโดยสารและผูใชถนนจึงเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่ง  ดวยเหตุดังกลาว  
การออกแบบโครงคัสซีรถโดยสาร 2 ชั้น มาตรฐาน 4 เปนรถ 2 ชั้นซ่ึงมี
โครงคัสซีเปนคัสซีรถโดยสาร มีหองโดยสารทั้งชั้นลางและชั้นบนโดย
พื้นหองโดยสารทั้ง 2 ชั้น แยกจากกันโดยเด็ดขาด มีทางขึ้นลงชั้นลาง
อยูดานขาง และมีทางข้ึนลงช้ันบนอยูภายในตัวรถอยางนอยหน่ึงทางให
มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่ง  จึงเปนที่มา
ของการศึกษาและออกแบบโครงคัสซีตามหลักการทางวิศวกรรมโดย
ศึกษาเงื่อนไขการออกแบบตางๆ ซ่ึงเปนจําลองจากสถานการณจริงที่
เกิดข้ึนกับโครงคัสซีและเพื่อใหไดความถูกตองแมนยํามากยิ่งข้ึนจึงได
ใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมการคํานวณความแข็งแรงดวยวิธีไฟไนตเอ
ลิเมนตมาประยุกตใชในการออกแบบ 
 
2. วัตถุประสงค 

จากเดิมการประกอบและผลิตอาศัยทักษะความชํานาญของชาง
เพียงอยางเดียว  งานวิจัยน้ีไดทําการออกแบบและพัฒนาโครงคัสซีรถ
โดยสาร 2 ชั้น (มาตรฐาน 4) อาศัยหลักการการออกแบบทางวิศวกรรม
โดยใหมีความแข็งแรงสามารถรับภาระแรงกระทําตางๆ ได 
 
3. ทฤษฎี 
 โครงคัสซีของรถโดยสารขนาดใหญประกอบดวยสวนของ
เครื่องยนต, ระบบสงกําลัง, ชวงลางของลอหนาและหลัง, ลอ และ
โครงคัสซี  โครงคัสซีจําเปนตองมีขนาดใหญเพราะตองรับนํ้าหนัก
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บรรทุกและอุปกรณตางๆ ของรถโดยสาร  สวนประกอบหลักของ
โครงคัสซีคือ เหล็กหนาตัดรูปตัวซี (C-channel) ซ่ึงนํามาเปนโครงสราง
ตามแนวยาว (Frame rails) ของรถเพราะเหล็กที่มีหนาตัดรูปตัวซีน้ีงาย
ตอการประกอบเขาชิ้นสวนอื่นๆ ของโครงสราง สวนเหล็กที่นํามาเปน
โครงสรางตามแนวขวาง (Cross members) นิยมใชเหล็กหนาตัดรูปตัว
ไอ (I-channel) เพราะโครงสรางสามารถรับภาระไดดีกวาการใชเหล็กที่
มีหนาตัดแบบอื่นๆ [1]  ลักษณะโครงคัสซีที่ประกอบข้ึนมีลักษณะ
รูปรางเหมือนบันได (Ladder frame)  โครงสรางนี้ตองประกอบจาก
เหล็กที่มีคุณสมบัติทางกายภาพเหมาะสม  และสามารถรับภาระตางๆ 
ได  โครงคัสซีตองมีความแข็งแรงพอที่จะตานทานภาระแรงดัด, แรงบิด 
และการลาตัวของโครงสราง  รวมทั้งสามารถทนการสั่นสะเทือนได 

การออกแบบโครงคัสซีสําหรับรถโดยสารขนาดใหญพิจารณาจาก
ตําแหนงการติดตั้งอุปกรณขนาดใหญซ่ึงโครงคัสซีตองสามารถรับ
นํ้าหนักบรรทุกดังน้ันความตองการสําหรับการออกแบบถูกกําหนดโดย
มาตรฐานอุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

การกําหนดภาระที่กระทําตอโครงคัสซีและโครงสรางตัวถังของรถ
โดยสารหรือรถเพื่อการขนสงเชิงพาณิชยเปนปจจัยสําคัญสําหรับการ
ออกแบบโครงคัสซี  เน่ืองจากภาระที่กระทําตอโครงคัสซีซ่ึงเปนผลจาก
อุปสรรคตางๆ ที่เกิดข้ึนระหวางการขับเคลื่อนของตัวรถ  ดังน้ัน
สามารถแบงสภาวะของภาระที่กระทําตอโครงคัสซีเพื่อใชในการ
พิจารณาและการออกแบบโครงคัสซีไดออกเปน 5 สภาวะ [2] ดังน้ี 
3.1 สภาวะที่ใชในการพิจารณาและออกแบบโครงคัสซี 
 3.1.1  สภาวะโมเมนตดัด (Bending Case) 

ลักษณะภาระที่กระทําแบบนี้จะเกิดจากภาระของแรงกระทํา
ระนาบแนวตั้ง (x-z plane) เม่ือเทียบกับโครงคัสซี  ซ่ึงภาระของแรง
กระทํามาจากน้ําหนักของสวนประกอบตางๆ ที่ติดตั้งไวบนโครงคัสซี  
ซ่ึงแรงกระทํานี้ 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 สภาวะโมเมนตดัด (Bending Case) 
 สภาวะโมเมนตดัด (Bending case) ข้ึนอยูกับนํ้าหนักของ
อุปกรณหลักและน้ําหนักบรรทุกของรถโดยสาร การพิจารณาขั้นแรกคือ 
สภาวะสถิต (Static condition)โดยการคํานวณหาแรงกระจายที่เกิดข้ึน
ตามโครงคัสซี  นํ้าหนักลงเพลาสามารถคํานวณไดจากแรงกระทําและ
หาคาโมเมนตจากตําแหนงการติดตั้งอุปกรณน้ันโครงสรางถูกพิจารณา
ในลักษณะ 2 มิติ  โดยสมมาตรตามแนวยาวของตัวรถโดยสาร   
 แรงกระจายถูกประมาณคาจากน้ําหนักของตัวถังตอความยาว
ของตัวรถซึ่งรวมรายละเอียดตางๆ ของตัวรถโดยสารไวดวย  แตไมคิด
นํ้าหนักของลอ, ระบบเบรก และระบบชวงลาง  ซ่ึงอุปกรณเหลานี้ไม
เกิดภาระกระทําตอโครงคัสซี 

 สําหรับสภาวะพลศาสตร (Dynamics Condition) ของกรณีน้ี
พิจารณาอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการใชรถโดยสาร  ตัวอยางเชน รถ
โดยสารแลนผานหลุมที่เกิดบนถนน เปนตน  ผลจากสภาวะลักษณะนี้
ทําใหเกิดแรงกระแทกตอโครงคัสซีจึงตองพิจารณาแรงกระทําที่มากกวา
สภาวะสถิต   จากประสบการณของผูผลิตยานยนตได เพิ่ มค า
สัมประสิทธิ์เพื่อใชในการคํานวณไวที่ 1.3 สําหรับการใชทั่วไป [4] นัก
ออกแบบบางทานไดใหคาความปลอดภัยดังแสดงตามตารางขางลางนี้  

ตารางที่ 1 แสดงคาความปลอดภัยสําหรับสภาวะโมเมนตดัด [5] 
 โดยปกต ิ Pawlowski (1969) 

คาความปลอดภยั 1.5 1.4-2.0 
 

3.1.2 สภาวะแรงบิด (Torsion Case) 
 การออกแบบเพื่อรับภาระแรงบิดคอนขางซับซอนและเกี่ยวของ
กับทฤษฎีซ่ึงตองคอมพิวเตอรชวยการคํานวณ โครงคัสซีรับภาระ
แรงบิดจากโมเมนตบิดตามแนวยาวของรถโดยสาร  โมเมนตแรงบิด
อาจเกิดข้ึนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาข้ึนอยูกับอุปสรรคที่เกิดข้ึน
ระหวางการเคลื่อนที่ของรถโดยสาร  เม่ือพิจารณาแตแรงบิดเพียงอยาง
เดียว  แรงกระทําจะกระทําตอลอขางใดขางหนึ่งซ่ึงทําใหเกิดแรง
ปฏิกิริยาเกิดข้ึนกับเพลาอื่น  คาสูงสุดที่เกิดโมเมนตบิดสามารถคํานวณ
ไดจากแรงกระทําที่ลอและคูณระยะหางของฐานลอ (Track) 
โมเมนตแรงบิด [5] 
 
 
 
 
  
 

 
 
รูปที่ 2 แสดงแผนภาพแรงอิสระ(Free-Body Diagram) ขณะลอ 

     หนาดานขวาถูกยกขึ้น 
                              2

max
T

axle
PT =                       (1) 

โดยที่ Tmax คือแรงบิด  Paxle คือนํ้าหนักลงเพลา  T  คือระยะหางฐาน
ลอ H คือระยะยกของลอ PL คือนํ้าหนักลงลอซาย และ PR คือ
นํ้าหนักลงลอขวา 

นักออกแบบทานอื่นไดแนะนําคาระยะยกของลอ (H) ตาม 
ตารางขางลางนี้[4]  

ตารางที่ 2 แสดงระยะยกของลอ 
 Pawlowski (1969) Erz (1957) 

H 0.2 m 0.2 m 
Inertia factor 1.3 - 

 
สําหรับสภาวะพลศาสตร  กรณีน้ีไดกําหนดคาสัมประสิทธิ์ 

Paxle 

H 

T 

T/2 

Restoring torque 
from body and 
suspension 

PR PL 

Z 

Y 
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สําหรับสภาวะพลศาสตรเพื่อใชคํานวณเทากับ 1.5 สําหรับรถบรรทุก
ขนาดใหญ [2] 

 
3.1.3  ภาระรวมโมเมนตดัดและแรงบิด (Combined Case) 
สําหรับสภาวะจริงภาวะแรงบิดไมสามารถเกิดข้ึนเพียงอยางเดียว

ได  ตองมีภาวะแรงดัดเกิดข้ึนรวมดวยเสมอซึ่งเปนผลมาจากแรงโนม
ถวงของโลกนั่นเอง  ดังน้ันภาวะทั้งสองกรณีตองรวมเขาดวยกันเพื่อให
เสมือนกับสภาวะจริงที่เกิดข้ึนจากการใชงาน 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 สภาวะรวมโมเมนตดัดและแรงบิด 
 

3.1.4  ภาวะแรงกระทําจากดานขาง (Lateral Loading) 
ขณะที่รถกําลังแลนในทางโคง  แรงกระทําจากดานขางจะเกิดข้ึน

และกระทําที่ตําแหนงของลอสัมผัสกับพื้นถนน  ซ่ึงเปนผลมาจากแรง
หนีศูนยกลาง (Centrifugal force)  เม่ือพิจารณาขณะรถแลนอยูในทาง
โคงดวยความเร็วคงที่ (Steady-state cornering) สามารถนํากฎขอที่ 2 
ของนิวตันมาประยุกตใชเพื่ออธิบายแรงกระทําตางๆ ที่เกิดข้ึน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 แสดงแรงกระทําทั้งหมดขณะรถเลี้ยวโคงซายดวยความเร็ว

คงที ่
 จากรูปที่ 4 แสดงแผนภาพแรงอิสระ (Free-Body Diagram) 
ดานหลังของรถมีลักษณะ 2 มิติ ขณะรถเลี้ยวโคงทางซายภายใตสภาวะ
ความเร็วและรัศมีความโคงคงที่ (Steady-state left-hand cornering) 
ซ่ึงแรงกระทําจากผลของมวลคูณกับความเรงหนีศูนยกลางทางดานขาง
จะมีคาเทากับแรงเสียดทานกระทําที่ลอทั้ง 2 ขาง และนํ้าหนักของรถ
เทากับแรงปฏิกิริยาของลอทั้งซายและขวากระทํากับพื้น 

เพราะฉะนั้นแรงกระทําทั้งหมดที่ถายโอน คือ คร่ึงหน่ึงของผลตาง
ของแรงกระทําแนวตั้งกระทํากับยาง 

                              
T

MAHRPLP
=

−

2
                          (2) 

โดยที่ PL คือนํ้าหนักลงลอดานซาย PR คือนํ้าหนักลงลอดานขวา M 
คือมวลรถ A คือความเรง H คือระยะสูงของจุดศูนยกลางมวล และ T 
คือระยะหางฐานลอ 
 

3.1.5  ภาวะแรงกระทําตามแนวยาวรถ (Longitudinal 
Loading) 
  เม่ือรถแลนดวยความเรงหรือลดความเร็วดวยความหนวง  ผลคูณ
ของมวลกับความเรงหรือแรงเฉื่อยจะเกิดข้ึนและกระทําผานจุดศูนยถวง
ของรถเกิดเปนภาระกระทําตอโครงคัสซี  ขณะที่รถกําลังเพิ่มความเร็ว
ดวย อัตราเรงน้ันมีการถายเทบรรทุกนํ้าหนักจากเพลาลอหนาสงผาน
ไปยังเพลาลอหลัง  และรถ กําลังลดความเร็วดวยอัตราความหนวง
น้ันก็จะเกิดการถายเทบรรทุกนํ้าหนักจากเพลาลอ หลังสงผานไปยัง
เพลาลอหนา  จาก SAE Handbook ไดระบุความตองการและวิธีการ
ทดสอบสําหรับอุปกรณและระบบเบรก  วิธีการทดสอบไดกําหนดขอมูล
จําเพาะไวหลายอยาง  การวัดคาอัตราความหนวง, ระยะทางใชในการ
หยุดรถ, แรงบิดเฉลี่ยและคาสูงสุด,  คาเฉลี่ยและคาสูงสุดของทุกการ
ทดลอง  เม่ือไมพิจารณารายละเอียดตางๆ  การทดสอบการเบรก
สําหรับกรณีฉุกเฉินไดกําหนดคาอัตราหนวงเทากับ 0.65g หรือ 6.3765 
m/s2  และ สําหรับกรณีเบรกภาวะปกติกําหนดคาอัตราหนวง
เทากับ 0.31g  หรือ  3.0411 m/s2    สมการสําหรับสมรรถนะของการ
เบรกสามารถหาไดจากกฎขอที่ 2 ของนิวตัน (Newton’s Second Law)  
และภายใตสมมติฐานคือ อัตราหนวงคงที่  ดังน้ันสามารถหาแรง
ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนได  ดังสมการขางลางนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 5 แสดงแรงปฏิกิริยาของลอกระทําตอพื้นถนน 

สําหรับแรงปฏิกิริยาของทุกเพลา [2] คือ 

                        
L
MAHMg

FZ
P

+
=                             (3) 

                        
L

MAHaMg
RZ

P
+−

=
)(                   (4) 

 จากเงื่อนไขของสภาวะแรงกระทําทั้งหมดขางตนทําใหเกิดความ
เคนตลอดทั้งโครงสรางคัสซี  ภายใตเงื่อนไขของสภาวะที่เกิดความ
เสียหายมากที่สุด  ความเคนที่เกิดข้ึนกับโครงสรางตองไมเกิดขีดจํากัด
ที่ยอมรับได 
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3.2  ความเคนสําหรับการออกแบบ 
 การออกแบบโครงคัสซียอมใหคาความเคนสูงสุดที่เกิดข้ึนไมเกิน 
67 เปอรเซ็นตของความเคนที่จุดคราก [2]  ดังน้ันจึงสนใจพฤติกรรม
ของวัสดุในชวงยืดหยุน  และความเคนน้ันไมเกินความเคนคราก (Yield 
stress)  สภาวะของความเคนที่เกิดข้ึนบนโครงคัสซีจะมีลักษณะที่
คอนขางซับซอนและมีทิศทางตางกัน  ความเคนในทิศทางใดทิศทาง
หน่ึงอาจจะมีคาสูงกวาความเคนจุดคราก  อยางไรก็ตามความเคนรวม
จะตองไมสูงกวาความเคนครากของวัสดุน้ันมากนัก  แตถาความเคนใน
โครงคัสซีสูงกวาความเคนครากมาก  ก็อาจเปนสาเหตุใหเกิดการ
แตกราวในเนื้อวัสดุของโครงสรางได 
                         

y
FD

static
σσ ×≤× 3/2..                     (5) 

โดยที่ 
static

σ คือความเคนสภาวะสถิต  D.F. คือสัมประสิทธิ์สภาวะ

พลศาสตร และ
y

σ คือความเคนจุดคราก 

4. เงื่อนไขและผลการคํานวณไฟไนตเอลิเมนต 
 กําหนดแกน 1 คือแกนตามขวางรถ แกน 2 คือแกนตามความสูง
รถ และแกน 3 คือแกนตามยาวรถ  แบบจําลองถูกสรางข้ึนและถูก
กําหนดชนิดของวัสดุสําหรับการคํานวณความแข็งแรง (AISI 1020, 
Structural Steel) ดังแสดงตามตารางขางลางนี้ 
 
ตารางที่ 3 แสดงคุณสมบัติวัสดุสําหรับการคํานวณไฟไนตเอลิเมนต [3] 

Modulus of Elasticity 200 GPa 
Poisson’s Ratio 0.25 
Weight Density 7860 kg/m3 
Yield Stress 350 MPa 
Tensile Stress 420 MPa 
Stress Design 210 MPa 

 
ตารางที่ 4 แสดงขอมูลรถโดยสาร 2 ชั้น 
รายละเอียด  

นํ้าหนักรถรวมอุปกรณทั้งหมด 18,300 กก. 
นํ้าหนักโครงคัสซี (สามารถวิ่งได) 7,896 กก. 
นํ้าหนักลงเพลาลอหนา 4,360 กก. 
นํ้าหนักลงเพลาลอคูหลัง 13,410  กก. 
นํ้าหนักเครื่องยนต 1,100 กก. 
ระยะหางเพลาลอหนาถึงกึ่งกลางเพลาลอคูหลัง 6,400 มม. 
ระยะหางระหวางเพลาคูลอหลัง 1,300 มม. 
ระยะหางฐานลอ 2,350 มม. 
ความสูงจุดศูนยกลางมวล 2,160 มม. 

 
 

 4.1 เงื่อนไขการคํานวณ  
 

4.1.1 เงื่อนไขสภาวะโมเมนตดัด (Bending Case) เอลิ
เมนตแบบคาน (Beam Element) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 แสดงเงื่อนไขการคํานวณกรณีสภาวะโมเมนตดัด 
ตําแหนง (1), (2), (5) และ (7) กําหนด U1, U2, U3, R1, R2 และ

R3 ไมมีการเคลื่อนที่เชิงเสนและเชิงมุมทุกแกน  
 ตําแหนง (3), (4) และ (6) กําหนด U2 ไมมีการเคลื่อนที่เชิงเสน  
 ลูกศรสีเหลืองแทนน้ําหนักบรรทุกทั้งหมดเทากับ 11504 กก.  
โดยที่ Ux คือการเคลื่อนที่เชิงเสนตามแนวแกน X และ Rx คือการ
เคลื่อนที่เชิงมุมรอบแกน X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 แสดงสนามโมเมนตดัด (เอลิเมนตแบบคาน) 
จากรูปที่ 7 ทําใหทราบคาโมเมนตดัดที่เกิดข้ึนและนํามาคํานวณ

เพื่อหาคาโมดูลัสหนาตัด (Section Modulus) ตามสมการขางลางนี ้
                     ZMdesign =σ                           (6) 

โดยที่ designσ  คือความเคนสําหรับการออกแบบ M คือโมเมนตดัด 
(Bending Moment) และ Z  คือโมดูลัสหนาตัด (Section Modulus) 
 จากผลการคํานวณสนามโมเมนตดัดตามรูปที่ 6 และนําคา
ดังกลาวมาคํานวณเพ่ือคาโมดูลัสหนาตัดซ่ึงแสดงผลการคํานวณตาม
ตารางขางลางนี้ 

(2) 

(1) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

ดานหนา 

(7) 

(2) 

SM-1 

ดานหนา 

CM-1 

CM-2 

SM-2 
SM-3 

SM-4 

CM-3 

SM-1 
SM-2 

SM-3 
SM-4 

SM-5 

CM-3 

CM-2 
CM-1 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการคํานวณโมดลูัสหนาตัด 
ชิ้นสวน โมเมนตดัด 

(Nm) 
โมดูลัสหนาตัด, 

Zcal (cm3) 
โมดูลัสหนาตัด, 
Zdesign(cm3) 

CM-1 10761 51.1 108 
CM-2 12132 57.7 108 
CM-3 11379 54.2 108 
SM-1 15569 74.1 120 
SM-2 10145 48.3 120 
SM-3 14405 68.6 120 
SM-4 7562 36.1 120 
SM-5 34410 163.8 267 

 
โดยที่ Zcal คือโมดูลัสหนาตัดซ่ึงไดจากการคํานวณ และ Zdesign คือ
โมดูลัสหนาตัดสําหรับการออกแบบโครงคัสซี 
 
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอยีดขนาดและรูปรางสวนประกอบโครงคัสซี 

ชิ้นสวน ขนาด (mm) รูปราง 
CM-1 100x100x6 Square Box 
CM-2 100x100x6 Square Box 
CM-3 100x100x6 Square Box 
SM-1 75x200x6 C-Channel 
SM-2 75x200x6 C-Channel 
SM-3 75x200x6 C-Channel 
SM-4 75x200x6 C-Channel 
SM-5 75x200x6-DC C-Channel (Double) 

 
จากตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดสวนประกอบโครงคัสซีและนํา

ขอมูลดังกลาวสรางแบบจําลองโครงคัสซีสามมิติซ่ึงใชในการคํานวณ
ความแข็งแรงดวยระเบียบวิธไฟไนตเอลิเมนตโดยใชเอลิเมนตแบบโซ
ลิด (Solids Element) เพื่อวิเคราะหความเคนที่เกิดข้ึนในสภาวะตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 แสดงลักษณะเหล็กรูปตัวซีซอนกัน (Double C-Channel)  
    และเหล็กรูปตัวซี 

 
 
รูปที่ 9 แสดงลักษณะโครงคัสซีสามมิติสําหรับการคํานวณไฟไนต 
          เอลิเมนต 
 

4.1.2 เงื่อนไขสภาวะโมเมนตดัด (Bending Case) แบบ 
โซลิดเอลิเมนต (Solids Element) 
 

 
 

รูปที่ 10 แสดงเงื่อนไขการคํานวณสภาวะโมเมนตดัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 11 แสดงรูปขยาย A เงื่อนไขการคํานวณบริเวณลอหนา 
 
 

A 

B 
ดานหนา 

(1) 

(2) 
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รูปที่ 12 แสดงรูปขยาย B เงื่อนไขการคํานวณบริเวณลอหลงั 
 เงื่อนไขการคํานวณสภาวะนี้คือ รถวิ่งทางตรงดวยความเร็วคงที่
พรอมบรรทุกอุปกรณมาตรฐานทั้งหมด  จากรูป 10-12 แสดงเงื่อนไข
ขอบเขตการคํานวณกรณีสภาวะโมเมนตดัด กําหนดสัมประสิทธิ์สําหรับ
สภาวะพลศาสตร (D.F.)เทากับ 1.3 [6]  ลูกศรสีชมพูแทนน้ําหนัก
บรรทุก, ลูกศรสีเหลืองแทนน้ําหนักเครื่องยนต ตําแหนง (1) และ (4) 
กําหนดให U1, U2, U3, R1, R2 และ R3 ไมมีการเคลื่อนที่เชิงเสนและ
เชิงมุมทุกแกน และตําแหนง (2) และ(3) กําหนดให U2 ไมมีการ
เคลื่อนที่เชิงเสน [7] 
 

4.1.3 เงื่อนไขสภาวะรวมโมเมนตดัดและแรงบิด  
(Combined Case) แบบโซลิดเอลิเมนต (Solids element) 

เงื่อนไขการคํานวณสภาวะนี้คือ ลอขางหนาดานขวาถูกยกลอยขึ้น
เหนือพื้นจนกระทั่งลออีกขางหนึ่งกําลังยกลอยข้ึนจากพื้นตาม  ทําให
แรงปฏิกิริยาของลอดานซายที่กระทํากับพื้นมีคาเขาใกลศูนยกําหนด
สัมประสิทธิ์สําหรับสภาวะพลศาสตร (D.F.) เทากับ 1.5 จากรูป 10-12 
ตําแหนง (1) และ (4) กําหนดให U1, U2, U3 ไมมีการเคลื่อนที่เชิงเสน 
R1 และ R2 ไมมีการเคลื่อนที่เชิงมุม สวน R3 อิสระ[8] และตําแหนง (2) 
และ(3) มีแรงทําใหเกิดโมเมนตกระทํา 
 

4.1.4 เงื่อนไขสภาวะแรงกระทําจากดานขาง (Lateral  
Loading) แบบโซลิดเอลิเมนต (Solids Element) 

กําหนดสัมประสิทธิ์สําหรับสภาวะพลศาสตร (D.F.) เทากับ  
1.4 จากรูป 10-12 ตําแหนง (1) และ (4) กําหนดให U1, U2, U3 ไมมี  
การเคลื่อนที่เชิงเสน R1 , R2 ไมมีการเคลื่อนที่เชิงมุม และ R3 อิสระ 
และตําแหนง (2) และ(3) [2] กําหนดให U2 ไมมีการเคลื่อนที่เชิงเสน 
 

4.1.5  เงื่อนไขสภาวะแรงกระทําตามแนวยาว  
(Longitudinal Loading) แบบโซลิดเอลิเมนต (Solids Element) 

กําหนดสัมประสิทธิ์สําหรับสภาวะพลศาสตร (D.F.) เทากับ  

1.75 จากรูป 10-12 ตําแหนง (1) และ (4) กําหนดให U1, U2, U3 ไมมี
การเคลื่อนที่เชิงเสน R2 และ R3ไมมีการเคลื่อนที่เชิงมุม สวน R1 อิสระ 
และตําแหนง (2) และ(3) กําหนดให U2 ไมมีการเคลื่อนที่เชิงเสน 

 
4.2 ผลการคํานวณไฟไนตเอลิเมนตแบบโซลิดเอลิเมนต 

4.2.1  สภาวะโมเมนตดัด (Bending Case) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13 แสดงสนามความเคนสภาวะโมเมนตดัด (เอลิเมนตแบบโซลิด) 
 จากรูปที่ 13 แสดงสนามเคนสภาวะโมเมนตดัด  เม่ือพิจารณา
ตําแหนง a พบวามีความเคนแบบวอนมิส (Von Mises Stress) เทากับ 
229 MPa และความเคนแกน 3 (Max. Principal Stress, S33) เทากับ 
256 MPa  สวนตําแหนง b มีความเคนแบบวอนมิส (Von Mises 
Stress) เทากับ 189 MPa และความเคนแกน 3 (Max. Principal 
Stress, S33) เทากับ 201 MPa และตําแหนง c มีความเคนแบบวอน
มิส (Von Mises Stress) เทากับ 102 MPa และความเคนแกน 3 (Max. 
Principal Stress, S33) เทากับ 116 MPa 

4.2.2  สภาวะรวมโมเมนตดัดและแรงบิด (Combined  
Case) 

 
 

รูปที่ 14 แสดงสนามความเคนสภาวะรวมโมเมนตดัดและแรงบิด  
   (เอลิเมนตแบบโซลิด) 
 

 จากรูปที่ 14 แสดงสนามความเคนสภาวะรวมโมเมนตดัดและ
แรงบิด  เม่ือพิจารณาตําแหนง a พบวาความเคนแบบวอน มิส (Von 

(3) 

(4) 

a 

b 

a 

b 

c 

d 
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Mises Stress) เทากับ 232 MPa และความเคนแกน 3 เทากับ 249 
MPa  สวนตําแหนง b มีความเคนแบบวอนมิส (Von Mises Stress) 
เทากับ 191 MPa และความเคนแกน 3 (Max. Principal Stress, S33) 
เทากับ 198 MPa และตําแหนง d มีความเคนแบบวอนมิส (Von Mises 
Stress) เทากับ 125 MPa และความเคนแกน 3 (Max. Principal 
Stress, S33) เทากับ 201 MPa 

4.2.3 สภาวะแรงกระทําจากดานขาง (Lateral Loading) 

 
 

รูปที่ 15 แสดงสนามความเคนสภาวะแรงกระทําจากดานขาง 
     (เอลิเมนตแบบโซลิด) 

จากรูปที่ 15 แสดงสนามเคนสภาวะแรงกระทําจากดานขาง  เม่ือ
พิจารณาตําแหนง a พบวามีความเคนแบบวอนมิส (Von Mises 
Stress) เทากับ 188 MPa และความเคนแกน 3 (Max. Principal 
Stress, S33) เทากับ 210 MPa  สวนตําแหนง b มีความเคนแบบวอน
มิส (Von Mises Stress) เทากับ 243 MPa และความเคนแกน 3 (Max. 
Principal Stress, S33) เทากับ 221 MPa และตําแหนง c มีความเคน
แบบวอนมิส (Von Mises Stress) เทากับ 120 MPa และความเคนแกน 
3 (Max. Principal Stress, S33) เทากับ 122 MPa 
 

4.2.4 สภาวะแรงกระทําตามแนวยาวรถ (Longitudinal  
Loading) 

 
 
รูปที่ 16 แสดงสนามความเคนสภาวะแรงกระทําตามแนวยาว  

     (เอลิเมนตแบบโซลิด) 

 จากรูปที่ 16 แสดงสนามเคนสภาวะแรงกระทําตามแนวยาว  เม่ือ
พิจารณาตําแหนง a พบวามีความเคนแบบวอนมิส (Von Mises 
Stress) เทากับ 235 MPa และความเคนแกน 3 (Max. Principal 
Stress, S33) เทากับ 179 MPa  สวนตําแหนง b มีความเคนแบบวอน
มิส (Von Mises Stress) เทากับ 155 MPa และความเคนแกน 3 (Max. 
Principal Stress, S33) เทากับ 157 MPa และตําแหนง e มีความเคน
แบบวอนมิส (Von Mises Stress) เทากับ 126 MPa และความเคนแกน 
3 (Max. Principal Stress, S33) เทากับ 105 MPa 
 

ตารางที่ 7 แสดงคาความเคนสูงสุดสําหรับกรณีการคํานวณตางๆ 

รายละเอียด 
Von Mises 

(MPa) 

Max. Principal 
Stress, S33 

(MPa) 
สภาวะโมเมนตดัด  
(Bending Case) 

229 256 

สภาวะรวมโมเมนตดัดและแรงบิด  
(Combined Case) 232 198 

สภาวะแรงกระทําจากดานขาง 
(Lateral Loading) 

243 253 

สภาวะแรงกระทําตามแนวยาว 
(Longitudinal Loading) 

235 179 

 จากผลการคํานวณซึ่งแสดงดังตารางที่ 7 พบวาทุกกรณีความเคน
สูงสุดเกิดข้ึนบริเวณตําแหนง a ซ่ึงบริเวณดังกลาวเปนตําแหนงติดตั้ง
เครื่องยนต 
  
5.  ผลการทดสอบ 
 การทดสอบนี้ไดจําลองสภาวะรวมโมเมนตดัดและแรงบิด  โดยการ
ติดตั้งนํ้าหนักบรรทุกซ่ึงมีคาใกลเคียงกับนํ้าบรรทุกจริงและทําการยกลอ
หนาดานขวาลอยขึ้นเหนือจากพื้นเปนระยะ 20 เซนติเมตร วิธีการ
ทดสอบดังแสดงตามรูปขางลางนี้ 

 
 
รูปที่ 17 แสดงแบบจําลองการติดตั้งนํ้าหนักบรรทุกสําหรับการทดสอบ 

    สภาวะรวมโมเมนตดัดและแรงบิด 
 

NGV NGV NGV 2100 kg. 

2000 kg. 2000 kg. 2000 kg. 

a 

b 

a 

b 

c 

e 

ดานหนา 
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รูปที่ 18 แสดงการยกลอหนาดานขวาลอยขึ้นเหนือจากพื้น 20 ซม. 
       (สภาวะรวมโมเมนตดัดและแรงบิด) 

 
รูปที่ 19 แสดงผลการตรวจสอบความเสียของโครงคัสซี 

 

 การทดสอบโครงคัสซีโดยติดตั้งนํ้าหนักบรรทุกรวมทั้งหมด 8,100 
กิโลกรัม เฉพาะสวนทายของรถบริเวณติดตั้งเครื่องยนตติดตั้งนํ้าหนัก
สําหรับการทดสอบ 2,100 กิโลกรัม ซ่ึงมากกวาเงื่อนไขขอบเขตการ
คํานวณประมาณ 500 กิโลกรัม แสดงตามรูปที่ 17 สําหรับรูปที่ 18 
แสดงการทดสอบโครงคัสซีโดยยกลอหนาดานขวาลอยขึ้นเหนือจากพื้น
เปนระยะ 20 เซนติเมตร และรูปที่ 18 แสดงผลการตรวจสอบความ
เสียหายที่เกิดข้ึนกับโครงคัสซี  จากการตรวจดูลักษณะภายนอกพบวา 
ตลอดทั้งโครงคัสซีไมมีชิ้นสวนใดเกิดการแตกหักเสียหาย 
 

6. สรุปผลการคํานวณและออกแบบ 
 งานวิจัยฉบับน้ีใชการคํานวณความแข็งแรงดวยระเบียบวิธีไฟไนต
เอลิเมนตจําลองสนามเคนที่เกิดข้ึนจากสภาวะตางๆ ผลการคํานวณ
ดังกลาวทําใหสามารถเลือกขนาดและชนิดของเหล็กโครงสรางที่นํา
ประกอบและผลิตเปนโครงคัสซีซ่ึงผานการออกแบบตามหลักการทาง
วิศวกรรม จากผลการคํานวณทุกกรณีพบวาความเคนแบบวอนมิส 
(Von Mises) และความเคนแกน 3 (Max. Principal Stress) สูงสุด
เกิดข้ึนที่ตําแหนง a เปนตําแหนงติดตั้งเครื่องยนต (ดานทายของตัวรถ) 
อยางไรก็ตามความเคนทั้งสองแบบยังคงมีคาอยูในชวงยืดหยุนของวัสดุ 
ถาเปรียบเทียบคาความเคนสูงสุดทั้งสองแบบจากทุกกรณีพบวามีคา
ความเคนเกิน 2 ใน 3 ของความเคนจุดคราก (ความเคนออกแบบ)    
แตเม่ือพิจารณาผลการทดสอบโครงคัสซีพบวาโครงคัสซีไมเกิดความ
เสียหายและการแตกหักเกิดข้ึนกับชิ้นสวนของโครงคัสซี  ดังน้ันโครงคัส
ซีมีความแข็งแรงเพียงพอสามารถรับภาระที่ออกแบบไวไดโดยไมเกิด
ความเสียหายและโครงคัสซีมีนํ้าหนักเทากับ 1567 กก. อยางไรก็ตาม
โครงสรางทุกโครงสรางรวมถึงโครงคัสซีน้ีตองมีอายุการใชงานอยู
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง  ดังน้ันการดูแลและบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่

เหมาะสมจึงเปนส่ิงจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง เพื่อใหโครงคัสซีมีสภาพ
พรอมใชงานตลอดเวลาและลดการเกิดความเสียหายอยางกะทันหัน 
เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุซ่ึงมีสาเหตุมาจากรถนําสภาพไม
สมบูรณไปใชงาน 
 
7.  ขอเสนอแนะ 
 งานวิจัยฉบับน้ีทําการออกแบบและคํานวณความแข็งแรงเฉพาะ
โครงคัสซีเพียงอยางเดียว ซ่ึงรถโดยสาย 2 ชั้นมีสวนประกอบของตัวถัง
รวมอยูดวย ดังน้ันการวิเคราะหความแข็งแรงโครงคัสซีรวมกับ
โครงสรางของตัวถังจะทําใหผลการคํานวณมีความถูกตองมากขึ้น สวน
ของการทดสอบซึ่งงานวิจัยฉบับน้ีขาดการทดสอบความลาตัววัสดุที่ใช
ประกอบเปนโครงคัสซี ขอมูลจากการทดสอบความลานี้เองสามารถ
นําไปใชในการคํานวณอายุการใชงานได ทําใหโครงคัสซีดังกลาวนี้มี
ความนาเชื่อถือดานความแข็งแรงและเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 
เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา กรรมวิธีทางความรอนสามารถปรับ

โครงสรางและสมบัติทางกลของโลหะได ดัง น้ันบทความนี้ จึงมี
วัตถุประสงคในการนําเสนอเกี่ยวกับ อิทธิพลของอุณหภูมิของกรรมวิธี
ทางความรอนที่มีผลตอสมบัติทางกลของโลหะไทเทเนียมผสม สําหรับ
ใชทําวัสดุทางการแพทย ในการทดลองไดหลอมและหลอชิ้นงานที่มี
สวนผสมของ Ti-15Mo-4Sn แลวนําไปรีดเย็นกอนทํากรรมวิธีทางความ
รอน ใชอุณหภูมิอบละลายเฟสที่อุณหภูมิ 820 องศาเซลเซียส แลวจุม
นํ้าเย็น จากนั้นนําชิ้นงานไปอบบมที่อุณหภูมิตาง ๆ ผลการทดลอง
สรุปวาการอบบมชิ้นงานที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 
ชั่วโมง โครงสรางประกอบดวยเฟสบีตาและอัลฟา ไดคาความแข็งมีคา 
289 วิกเกอร ความตานแรงดึงสูงสุดเฉลี่ยมีคา 840 เมกกะปาสคัล 
สามารถยืดตัวได 10 เปอรเซ็นต 
 
Abstract 

It is well known that the heat treatment can improve the 
microstructures and mechanical properties of metals. The aim of 
this article is to present about the effect of heat treatment 
temperatures on microstructures and mechanical properties of 
titanium alloys. The ingots of Ti-15Mo-4Sn alloy were prepared 
and cold rolled. After that, samples were solution-treated at 
820ºC for an hour and water quenched, subsequently, aged at 
various temperatures. The experimental results could be 
concluded that the microstructures of aged samples at 600ºC for 
an hour reviewed the mixture of beta- and alpha-phases with 
microhardness of 289 Vickers, tensile strength of 840 MPa, and 
10 percent of elongation. 
 

1. คํานํา 
ไทเทเนียมบริสุทธิ์มีนํ้าหนักเบา มีความหนาแนน 4.51 กรัมตอลูก

บาศเซนติเมตร มีความแข็งแรงตอนํ้าหนักสูง ทนการกัดกรอน มีความ
เขากันไดทางชีวภาพสูง จึงถูกนําไปใชทําวัสดุทางการแพทยมานาน
แลว อยางไรก็ตามความแข็งแรงของไทเทเนียมบริสุทธิ์ไมสูงมาก 
ความสามารถในการขึ้นรูปไมดีนักเนื่องจากมีโครงสรางผลึกเปน HCP 
จึงทําใหมีขีดจํากัดในการใชงาน การปรับปรุงสมบัติทางกลและสมบัติ
อื่นๆ สามารถทําไดโดยการเติมธาตุผสม (Alloying element) เพื่อปรับ
โครงสรางผลึกและโครงสรางจุลภาค รวมทั้งการทํากรรมวิธีทางความ
รอน ธาตุโมลิบดีนัมเปนธาตุผสมที่เพิ่มเสถียรภาพใหเกิดเฟสบีตา 
(Beta stabilizer) การเติมโมลิบดินัมในปริมาณที่มากกวา 10 
เปอรเซนตโดยน้ําหนัก จะทําใหเกิดโครงสรางผลึกเปน BCC ที่
อุณหภูมิหอง และชวยเพิ่มความสามารถในการขึ้นรูปที่อุณภูมิหองไดดี
ข้ึน นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความแข็งแรงโดยการทํากรรมวิธีทาง
ความรอน [1] 

 
กรรมวิธีทางความรอนของโลหะไทเทเนียมกลุมบีตา Ti-13V-

11Cr-3Al โดยการอบละลายเฟส แลวจุมนํ้าเย็น จากนั้นอบบม (Aging) 
ที่อุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียส ทําใหความตานทานแรงดึงสูงสุดมีคาสูง
ถึง 1300 เมกกะปาสคัล ความแข็งแรงน้ันเกิดข้ึนเน่ืองจากการเกิด
สารละลายของแข็ง (Solid solution) ของเฟสบีตา และการเกิดอนุภาค
จากการอบบมของเฟสอัลฟากระจายตัวในโครงสรางพื้นของบีตา [2] 
ไทเทเนียมผสม Ti-11.5Mo-6Zr-4.5Sn (Beta III) สามารถเพิ่มความ
แข็งไดโดยการอบละลายเฟสที่ 750-775 องศาเซลเซียส แลวจุมนํ้าเย็น 
ตามดวยการอบบมที่ 475 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อสราง
อนุภาคอัลฟาในบีตา ทําใหความตานทานแรงดึงสูงสุดมีคา 1400 
เมกกะปาสคัล 
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จากงานวิจัยของ Banerjee และ Naik [3] รายงานวาไทเทเนียม
ผสม Ti-15Mo อบละลายเฟสที่ 800 องศาเซลเซียส แลวทําใหเย็นอยาง
รวดเร็ว (Quench) พบวาเกิดเฟสโอเมกาขนาด 2-5 นาโนเมตร เรียกวา 
Athermal ω กระจายในโครงสรางพืน้บีตา ทําใหมีคาความตานแรงดึง
ต่ําประมาณ 650 เมกกะปาสคัล ยืดตัวได 40 เปอรเซนต หลังการนําไป
อบบมที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 30 นาที พบวาเกิดเฟส
โอเมกาเรียก Aged ω กระจายในโครงสรางพื้นบีตา โครงสรางแบบนี้
ใหคาความตานแรงดึงสูง ประมาณ 1200 เมกกะปาสคลั แตยืดตัวไดต่ํา
เพียง 5 เปอรเซนต เทานั้น แตถาหากนําไปบมที่อุณหภูมิ 600 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 15 นาที พบวาจะเกิดอนุภาคของเฟสอัลฟาใน
โครงสรางพื้นบีตา ทําใหคาความตานแรงดึงสูงข้ึนถึง 1300 เมกกะปาส
คัล และยืดตัวไดมากข้ึนเปน 8 เปอรเซนต E. Sukedai [4] ไดศึกษา
การเกิดเฟสโอเมกา ในโลหะผสม Ti-20Mo และ Ti-20Mo-5Zr  โดยใช
เทคนิค High Resolution Electron Microscope (HREM) พบวาเฟส 
โอเมกา เปนเฟส Metastable มีระบบผลึกเปน HCP มีขนาดเล็ก
ประมาณ 10 นาโนเมตร เกิดในทิศทาง <111> 

 
การเกิดเฟสโอเมกาจากการบม (Aged ω) มักสงผลไมดีตอสมบัติ

ทางกลซึ่งตองหลีกเลี่ยง สําหรับไทเทเนียมผสมกลุมที่มีโครงสรางเฟส
บีตา Ti-15Mo (IMI205) สามารถเติมธาตุผสม เชน อะลูมิเนียม 
เซอรโครเนียม และ ดีบุก เพื่อชวยยับยั้งการเกิดเฟสโอเมกา ในระหวาง
การบมได โดยการเรงใหเกิดนิวเคลยีสของเฟสอัลฟาเพิ่มข้ึน [5] จากที่
กลาวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นไดวาการทํากรรมวิธีทางความรอน โดยการ
อบบมไทเทเนียมผสม สามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางและเพิ่มความ
แข็งแรงได จากงานวิจัยที่ผานยังไมมีขอมูลการอบบมไทเทเนียมผสม 
Ti-15Mo-4Sn ดังน้ันจึงเปนที่มาของงานวิจัยน้ี เพื่อศกึษาอิทธิพลของ
อุณหภูมิของกรรมวิธีทางความรอน ที่มีผลตอสมบัติทางกลของโลหะ
ไทเทเนียมผสมสําหรับใชทําวัสดุทางการแพทย 

 
2. วิธีการทดลอง 

การทดลองเริ่มจากศึกษาโครงสรางจุลภาค วัดความแข็งของ
ชิ้นงานเริ่มตนของ Ti-15Mo-4Sn ที่ไดจากการหลอ แลวนําชิ้นงานไป
รีดเย็น 80 เปอรเฃ็นต ไดขนาดความหนา 2 มิลลเิมตร จากนั้นนํา
ชิ้นงานไปทํากรรมวิธีทางความรอน โดยการอบละลายเฟสที่อุณหภูมิ 
820 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวจุมนํ้าเย็นทันที จากนั้นนํา
ชิ้นงานไปทําการอบบมที่อุณหภูมิคงที่ ชวงตั้งแต  300 ถึง 600 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง ตอมานําชิ้นงานทดสอบไปศึกษา
โครงสรางจุลภาค วัดความแข็งจุลภาค และทดสอบแรงดึง การวัดความ
แข็งของชิ้นงาน ใชสเกลในการวัดเปนความแข็งจุลภาค โดยใชเครื่องวัด
ความแข็งที่ผลิตจากบริษัท Future-Tech Corp รุน FM 700E ใชแรงกด 
500 กรัม เวลาในการกดแช 15 วินาที การทดสอบแรงดึงไมไดใช
ชิ้นงานตามมาตรฐานเนื่องจากขีดจํากัดของชิ้นงาน จึงไดเตรียมเปน
แผนยาว 60 มิลลิเมตร กวาง 4 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร โดย
ชิ้นงานทั้งหมดถูกทํากรรมวิธีทางความรอน โดยการอบละลายเฟสและ
ตามดวยการอบบม จากนั้นนําไปทําการทดสอบแรงดึง โดยใชเครื่อง

ทดสอบแรงดึงที่ผลิตจากบริษัท LLORD รุน LR50K ความเร็วในการดึง 
3 มิลลิเมตรตอนาที กรดที่ใชในการกัดชิ้นงาน เพื่อศึกษาโครงสราง
ประกอบดวยกรดไฮโดรฟลูออลิค (HF) เขมขน 40 เปอรเซ็นต ปริมาณ 
3 มิลลิลิตร กรดไนตริก (HNO3) เขมขน 65 เปอรเซ็นต ปริมาณ 5 
มิลลิลิตรนํ้ากลั่น 92 มิลลิลิตร การศึกษาโครงสรางผลกึใชเครื่อง X-ray 
diffractometer (XRD) ยี่หอ BRUKER รุน D8 Discover  รังสีที่ไดน้ัน
ไดมาจากแหลงกําเนิดชนิด CuKα ความยาวคลื่นที่ใชอยูที่ 1.5406 
อังสตรอม ใชคาความตางศักย 40 กิโลโวลต กระแสไฟฟา 40 มิลลิ
แอมป เก็บขอมูลทุก 0.02 องศา การตรวจสอบโครงสรางจุลภาค ใช
กลองจุลทรรศนแสงธรรมดา และกลองจุลทรรศนแสงอิเล็กตรอนแบบ
สองกราด JEOL รุน JSM-5800 ใชแรงเคลื่อนไฟฟาอยูที่ 20 kV และใช
ความกวางของลําแสงอิเล็กตรอนอยูที่ 44.0 ไมครอน   

 
3. ผลการทดลอง 
3.1 โครงสรางจุลภาค 

โครงสรางจุลภาคของอินกอต Ti–15Mo–4Sn หลังจากการหลอ 
พบวาโครงสรางมีลักษณะของเดนไดรต ซ่ึงเปนโครงสรางทั่วไปของงาน
หลอ สําหรับโครงสรางจุลภาคของชิน้งาน Ti–15Mo–4Sn หลังการรีด
แสดงผลในรูปที่ 1 จะเห็นไดวาโครงสรางที่ไดมีลักษณะเปนร้ิวตามแนว
รีด ไมพบวามีเดนไดรตเหลืออีก  

 
โครงสรางจุลภาคของชิ้นงาน Ti–15Mo–4Sn หลังการอบละลาย

เฟสที่อุณหภูมิ 820 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง แลวจุมนํ้าเย็นทันที นําไป
ตรวจสอบโครงสรางจุลภาค ดังแสดงในรูปที่ 2 จะเห็นวาโครงสรางมี
ลักษณะเปน Equiaxed Grain ของเฟสบีตา มีการกระจายตัวสมํ่าเสมอ 
ทั้งชิ้นงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา [6] หลังจากอบที่อุณหภูมิ
สูงกวาเฟสบีตา (Tβ) แลวทําใหเย็นตัวอยางรวดเร็ว จะทําใหเกิดผลึก
ใหม (Recrystallization) ของเฟสบีตากึ่งเสถียรภาพที่อุณหภูมิหอง  

 

 
 รูปที่  1 โครงสรางจุลภาคของชิ้นงานรีด 

 

 
รูปที่ 2 โครงสรางจุลภาคหลงัการอบละลายเฟส 
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โครงสรางจุลภาคชิ้นงานหลังการอบบมของ Ti–15Mo–4Sn ที่
อุณหภูมิ 300, 450, 500, 550 และ 600 องศาเซลเซียส แสดงในรูปที่ 3 
(ก)-(ฉ) ตามลําดับ เน่ืองจากโครงสราหลังอบบมที่อุณหภูมิ 300, 350 
และ  400 องศาเซลเซียส ไดโครงสรางที่คลายกัน ไม เห็นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน จึงเลือกแสดงรูปเพียงรูปเดียวในรูปที่ 3(ก) สวน
ชิ้นงานหลังอบที่ 450 องศาเซลเซียส พบวาโครงสรางมีอนุภาคเม็ดเล็ก 
ตามขอบเกรนและกระจายตัวบริเวณโครงสรางพื้นของบีตา ปริมาณ
ของอนุภาคเม็ดกลมนี้เพิ่มข้ึน ทั้งในเกรนและขอบเกรนเมื่อใหอุณหภูมิ
การอบบมเพิ่มข้ึนเปน 500 องศาเชลเซียส อนุภาคเหลาน้ีมีขนาดเล็ก
เกินกวาที่จะวิเคราะหเฟส ไดโดยใชกลองจุลทรรศน SEM   

 
โครงสรางจุลภาคชิ้นงานหลังการอบบมของ Ti–15Mo–4Sn ที่ผาน

การอบบมที่อุณหภู มิ  550 และ  600 องศาเซลเซียส  พบวาเกิด
โครงสรางผสมกันระหวางเฟสอัลฟาและเฟสบีตา ขนาดเกรนของบีตามี
ขนาดประมาณ 20-30 ไมครอน  โครงสรางที่เปนเสนเล็กที่พุงออกจาก
ขอบเกรนและในเกรน ที่มีลักษณะคลายเข็ม เรียกโครงสรางนี้วาเปน
เฟสอัลฟา ซ่ึงมีผลทําใหชิ้นงานออนลง [7] พบวาทิศทางของเฟสอัลฟา
ที่เกิดจากการอบบมดวยอุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส คอนขางมี
ทิศทางตามแนวรีดเดิม ซ่ึงแตกตางจากชิ้นงานที่อบบมดวยอุณหภูมิ 
600 องศาเซลเซียส ที่เฟลอัลฟากระจายแบบสุมในเกรนบีตา ไมคอย
สมํ่าเสมอนัก เปนส่ิงที่ตองศึกษาตอไป 

 

 
(ก) อบบมที่ 300 องศาเซลเซียส 

 

 
(ข) อบบมที่ 450 องศาเซลเซียส 

 

 
(ค) อบบมที่ 500 องศาเซลเซียส 

 

 
(ง) อบบมที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส 

 

 
(จ) อบบมที่ 600 องศาเซลเซียส 

 
รูปที่ 3 โครงสรางจุลภาคของ Ti-15Mo-4Sn หลงัผานการอบ 

                 บมที่อุณหภูมิตาง ๆ 
 

3.2 โครงสรางผลึก 
ผลการวิเคราะหโครงสรางผลึก ดวยเทคนิค X-ray diffraction 

ของชิ้นงาน Ti-15Mo-4Sn ที่ผานการหลอและ ผานการอบบมที่
อุณหภูมิ 450 และ 600 องศาเซลเซียส แสดงดังรูปที่ 4 จะเห็นไดวา
โครงสรางงานหลอ และชิ้นงานที่ผานการอบบมที่ 450 องศาเซลเซียส
เปน BCC สวนชิ้นงานที่ผานการอบบมที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส 
มีโครงสรางผลึกผสมกันระหวางเปน BCC และ HCP 
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รูปที่ 4 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซของ Ti–15Mo–4Sn หลอและหลัง 
          ผานการอบบมที่ 450 และ 600 องศาเซลเซียส 
 
3.3 ผลการวัดความแข็ง 
 ความแข็งจุลภาคของอินกอตที่ไดจากงานหลอพบวามีคาเฉลี่ย 
289 วิกเกอร หลังจากนําไปรีดแปรรูปเปนเสนลวดมีหนาตัดส่ีเหลี่ยม
จัตุรัส มีขนาดความกวาง 2 มิลลิเมตร คํานวณปริมาณการแปรรูปได 
80 เปอรเซ็นต พบวามีคาความแข็งเฉลี่ย 300 วิกเกอร 
 
 หลังจากนั้น นําชิ้นงานที่รีดเย็นไปทํากรรมวิธีทางความรอน โดย
การอบบม โดยข้ันแรกนําไปอบละลายเฟส  ที่อุณหภูมิ 820 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง จุมนํ้าเย็นทันที วัดความแข็งเฉลี่ยได 263 
วิกเกอร สําหรับชิ้นงานที่ผานการอบบมที่อุณหภูมิ 300 350 400 450 
500 550 และ 600 องศาเซลเซียส มีคาความแข็งเฉลี่ยดังรูปที่ 5 จะ
เห็นวาความแข็งเฉลี่ยมีคาสูงสุดหลงัการอบบมที่ 450 องศาเซลเซียส 
การบมที่อุณหภูมิสูงข้ึนทําใหความแข็งลดลง 
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รูปที่ 5 ความแข็งของ Ti–15Mo–4Sn หลังการบมแข็ง 

 
3.4 ผลการทดสอบแรงดึง 

จากการทดลองที่นําชิ้นงาน Ti-15Mo-4Sn หลังผานการรีดดวย
ปริมาณการรีด 80 เปอรเซ็นตมาทดสอบแรงดึง มีรูปรางหนาตัด ขนาด
กวาง 2 มิลลิเมตร ยาว 4 มิลลิเมตร ตัดเปนทอนยาว 60 มิลลิเมตร 
นําไปทํากรรมวิธีทางความรอนโดยการอบละลายเฟส และอบบม ทั้งน้ี

เน่ืองจากไมสามารถเตรียมชิ้นงานใหมีขนาดมาตรฐานของการทดสอบ
แรงดึงได เน่ืองจากขอจํากัดในการขึ้นรูปชิ้นงาน ผลการทดสอบแรงดึง
ที่คํานวณ หาคาเฉลี่ยของความตานทานแรงดึง เปอรเซ็นตการยืดตัว 
แสดงในตารางที่ 4.2 พบวาความตานทานแรงดึงสูงสุดของชิ้นงานที่อบ 
450-500 องศาเซลเฃียส มีคาสูงสุดแตการยืดตัวมีคาต่ํามาก ทําใหคา
ความตานแรงดึงที่ จุดครากกับคาความตานทานแรงดึงสูงสุดมีคา
ใกลเคียงกัน เปนที่นาสังเกตวาชิ้นงานหลังอบบมที่ 550 องศาเซลเฃียส 
คาความตานทานแรงดึงสูงสุดม่ีคาสูงกวาคาความตานแรงดึงที่จุดคราก
มากกวาของชิ้นงานที่อบบมที่อุณหภูมิอื่น แสดงใหเห็นถึงการเกิด 
Work hardening ที่แตกตางกัน อาจเนื่องมาจากโครงสรางจุลภาคของ
ชิ้นงานหลังอบที่ 550 องศาเซลเฃียส มีลักษณะที่เปนทิศทาง ตอง
ศึกษาเพิ่มเติมตอไป 
 
ตารางที่ 4.2 สมบัติทางกลของชิ้นงาน Ti-15Mo-4Sn หลังการอบบม 

อุณหภูมิการ 
อบบม 

(องศาเซลเซียส) 

ความตานทาน 
แรงดึงสูงสุด 

(เมกกะปาสคัล) 

ความตานทาน
แรงดึงที่จุดคราก 
(เมกกะปาสคัล) 

เปอรเซ็นต 
การยืดตัว 

300 941 930 6.4 
350 985 970 6.8 
400 1030 1020 3.1 
450 1070 1070 0.3 
500 1100 1085 3.1 
550 970 870 8.3 
600 840 810 10.0 

 
 
 
3.5 ลักษณะผิวแตกหักของชิ้นงาน 

การตรวจสอบลักษณะการแตกหักของชิ้นงาน Ti-15Mo-4Sn หลงั
ผานการทดสอบแรงดึง โดยนําชิ้นงานที่ขาดออกจากกันมาตรวจสอบ
ลักษณะของผิวที่ขาดของชิ้นงาน โดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
แบบสองกราด ผลการศึกษาผิวแตกของชิ้นงานที่อบบมดวยอุณหภูมิ 
350, 450 และ 600 องศาเซลเซยีส แสดงในรูปที่ 6 (ก)-(ฉ) พบวาผิว
การแตกหักชิ้นงาน Ti-15Mo-4Sn หลงัการอบบมดวยอุณหภูมิ 300-
350 องศาเซลเซยีส มีลักษณะเดยีวกันเปนการแตกแบบเหนียว จึง
แสดงเพียงรูปเดียว ในรูป (ก) ลักษณะผิวการแตกหักที่ไดเปนรอยบุม 
(Dimple) ซ่ึงเกิดจากกลไกของ Microvoid coalescence การเกิด
นิวเคลียสของรอยแตกขนาดเล็ก (Microvoid nucleation) เร่ิมเกิดที่
บริเวณรอยตอระหวางโครงสรางพื้นและขอบเกรน อนุภาค อินคลูชนั 
หรือส่ิงบกพรองตาง ๆ เม่ือชิ้นงานรับแรงจากภายนอก จึงทําใหรอย
แตกขยายตัวใหญข้ึนจนกระทั่งชิ้นงานแตก หลังการอบบมชิ้นงานที่
อุณหภูมิ 400 450 และ 500 องศาเซลเซียส พบวาการแตกหักเกิดจาก
กลไก Clevage mechanism มีลักษณะการแตกหักแบบเปราะ ผิวการ
แตกหักมีการยืดตัวนอยมาก ซ่ึงสอดคลองกันกับผลการทดสอบแรงดึง 
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ที่ใหคาการยืดตัวต่าํ ผิวการแตกหักชิ้นงานหลังการอบบมดวยอุณหภูมิ 
550 และ 600 องศาเซลเซียส มีลักษณะการแตกแบบเหนียว สังเกตุวา
ขนาดเกรนมีขนาดใหญกวาของชิ้นงานอื่น แสดงวาจุดเร่ิมเกิดนิวเคลียส
ของ Microvoid ลดลง 

 

 
(ก) หลังการอบบมดวยอุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส 3000x 

 

 
(ข) หลังการอบบมดวยอุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส 

 

 
(ค) หลังการอบบมดวยอุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส 

 

 
 
 
 

 

 
(ง) หลังการอบบมดวยอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส 

 

 
(จ) หลังการอบบมดวยอุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส 

 

 
(ฉ) หลังการอบบมดวยอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซีย

รูปที่ 11 ผิวการแตกหักของชิ้นงาน Ti-15Mo-4Sn หลังการอบบมดวยอุณหภูมิ



รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 22 
 
 

167 

4. วิเคราะหผลการทดลอง 
สมบัติทางกลของโลหะไทเทเนียมผสมกลุมบีตา สามารถ

เปลี่ยนแปลงไดข้ึนกับพารามิเตอรในกระบวนการผลิต ที่ตองควบคุม
โครงสรางใหเปนไปตามความตองการ การอบบมโลหะไทเทเนียมกลุม
บีตา ข้ึนกับการสลายตัวของเฟสกึ่งเสถียรภาพของเฟสบีตา ระดับความ
แข็งแรงที่ไดรับ ข้ึนกับปริมาณของการตกตะกอนของเฟสอัลฟาที่มี
ลักษณะเปนแผน เรียกกันวา α-Platelets เน่ืองจากบริเวณรอยตอของ
เฟสอัลฟาและเฟสบีตา เปนแบบ Incoherent ดังน้ันเฟสอัลฟา จึง
เกิดข้ึนที่บริเวณขอบเกรนและในเกรนของเฟสบีตา ทําใหเกิดเสนบาง ๆ 
ของเฟสอัลฟา  

 
จากผลการทดลอง พบวาชิ้นงานหลังการอบบมที่อุณหภูมิ 300 

และ 350 องศาเซลเซียส ความแข็งและความตานแรงดึงไมสูงมากนัก 
เน่ืองมาจากการอบบมที่อุณหภูมิดังกลาวยังไมเพียงพอที่จะทําใหเกิด
อนุภาคเล็กกระจายตัวในโครงสรางพื้นของบีตา ซ่ึงอนุภาคดังกลาวจะ
สามารถทําหนาที่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของดิสโลเคชัน จึงสงผลใหคา
ความแข็งและความแข็งแรงไมสูงมาก และจากการตรวจสอบโครงสราง
จุลภาคหลักการทดสอบแรงดึงจากกลองจุลทรรศนแบบสองกราด 
พบวาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส มีลักษณะการแตกหักแบบเหนียว 

 
จากชิ้นงานที่อบบมดวยอุณหภูมิ 400-500 องศาเซลเซียส พบวา

โครงสรางเปนบีตา เห็นไดชัดวามีอนุภาคกระจายตัวในโครงสรางพื้น
และขอบเกรนมากขึ้น จากสิ่งที่เกิดข้ึนน้ีสามารถพิจารณาไดวาการให
ความรอนที่อุณหภูมิระดับดังกลาว สามารถทําใหเกิดอนุภาคที่สามารถ
ขัดขวางการเคลื่อนที่ของดิสโลเคชันไดดี ซ่ึงคาความแข็งและความ
แข็งแรงจะสูงมากขึ้น แตอยางไรก็ตามแมวาผลการทดสอบวัดคาความ
แข็งและความแข็งแรงจะสูง แตเปอร เซ็นตการยืดตัวกลับลดลง 
เน่ืองจากอาจเกิดเฟสโอเมกา ที่มีขนาดเล็กซ่ึงไมสามารถเห็นไดดวย
กลอง SEM จึงสงผลให ชิ้นงานเปราะ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยที่ผาน
มา [5] สําหรับการวิเคราะหชนิดของอนุภาคที่เกิดข้ึนในชิ้นงานที่อบบม 
การจะทราบวาอนุภาคขนาดที่ เกิดข้ึนน้ันเปนอะไร ตองทําการ
ตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศน TEM แตเน่ืองจากการเตรียมชิ้นงานบาง
ทําไดยาก ในการทดลองไมสามารถเตรียมชิ้นงานใหมีขนาดบางได จึง
ไมอาจหาไดวาอนุภาคคืออะไร แตจากงานวิจัยที่ผานมาของ Banergee 
และ Naik [3] รายงานวาการอบบม Ti-15Mo ที่อุณหภูมิ 300 องศา
เซลเซียส จะเกิดเฟสโอเมกาทําใหชิ้นงานแข็ง และเปราะ  

   
โครงสรางของชิ้นงานที่อบบมที่อุณหภูมิ 550-600 องศาเซลเซียส 

พบวาเปนเฟสบีตากับเฟสอัลฟา ซ่ึงทําใหคาความแข็งและความ
แข็งแรงมีคาลดลง ซ่ึงเปนผลมาจากขนาดของเฟสอัลฟา มีขนาดใหญ
เกิน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Wag และคณะ [3, 8] ไดศึกษาการ
พัฒนาโครงสรางจุลภาคและการเพิ่มความแข็งแรงในโลหะไทเทเนียม
เฟสบีตาที่มีสวนผสมของ TNZT (Ti-34Nb-9Zr-8Ta), TMZF (Ti-
13Mo-7Zr-3Fe) และ Ti-15Mo โดยการอบบมที่อุณหภูมิ 600 องศา
เซลเซียส ผลที่ไดคือ ทุกสวนผสมมีเกรนเฟสอัลฟาผสมกับเฟสบีตา 

ชิ้นงาน TMZF มีความแข็งเพิ่มข้ึน สวนชิ้นงาน TNZT และ Ti-15Mo มี
ความแข็งลดลง 
 
5. สรุปผลการทดลอง 
1. การทํากรรมวิธีทางความรอนมีผลตอโครงสรางและสมบัติทางกล

ของ Ti-15Mo-4Sn พบวาการอบบม Ti-15Mo-4Sn ที่อุณหภูมิ 
600 องศาเซลเซียส ที่ใหคาความตานทานแรงดึงสูงสุดเฉลี่ยมีคา 
840 เมกกะปาสคัล การยืดตัวมีคา 10 เปอรเซ็นต โครงสราง
ประกอบดวยเฟสบีตาเปนโครงสรางพื้นและมีอนุภาคอัลฟาขนาด
เล็กกระจายทั่ว 

2. การอบบมที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส พบวาใหความแข็งเฉลี่ย
สูงสุดมีคา 443 วิกเกอร ความตานทานแรงดึงสูงสุดเฉลี่ยมีคา 
1,070 เมกกะปาสคัล แตการยืดตัวมีคาต่ํามาก  
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บทคัดยอ 

วัสดุหนาสัมผัสไฟฟาสวนใหญเปนสินคาที่ถูกนําเขาจากตางประเทศ  
ปจจุบนมีการศึกษาเพื่อพัฒนาวสดุหนาสัมผสไมมากนักในประเทศไทย การ
ปรับสวนผสมของโลหะสําหรับผลิตชิ้นสวนหนาสัมผัสไฟฟา จึงเปนส่ิงที่
นาสนใจ จุดประสงคของบทความนี้ตองการนําเสนอเกี่ยวกับอิทธิพล
ของการปรับสวนผสมทางเคมีและอุณหภูมิที่มีผลตอคาการนําไฟฟา ใน
การทดลองเริ่มจากการหลอมโลหะบริสุทธิ์เขาดวยกัน ตามสวนผสมที่
ตองการแลวหลอเปนอินกอต จากนั้นนําไปรีดเย็น แลวทดสอบสมบัติ
ตาง ๆ ผลการทดลองพบวาโลหะผสม 95Ag-5Cu มีคาการนําไฟฟาสูง
ประมาณ  89%IACS ผลการศึกษาสรุปได ว าการ เติมทองแดง 
อะลูมิเนียม สังกะสี เขาไปในโลหะเงินบริสุทธิ์ มีผลใหคาการนําไฟฟา
ลดลง แตคาความแข็งมีคาสูงข้ึน ทนการเสียดสีดีข้ึน ผลการศึกษานี้จึง
เปนประโยชนตอภาคอุตสาหกรรม เพื่อทราบแนวทางในการปรับ
สวนผสมของโลหะหนาสัมผัสที่ราคาถูกลง และทราบปจจัยที่มีผลตอคา
การนําไฟฟา 

 
Abstract 

Most electrical contact materials have been imported from 
aboard.  The developments of electrical contact materials are 
interesting since they are rarely investigated in Thailand. The 
objectives of this article are presented about the effect of the 
composition modifications and the temperatures on their 
conductivity. In the experiment, pure metals as required 
compositions were melted and cast into ingot. Then, the samples 
were cold rolled and measured their properties. The result 
showed that the 95Ag-5Cu alloy was high conductivity with 
89%IACS. It could be concluded that the electrical conductivity of 
pure silver was reduced by the addition of copper, aluminium and 
zinc. On the other hand, the hardness and wear resistance were 
improved. The finding of this study is useful for the electrical 
contact industrial to understand the effect of the chemical 
composition variations to manufacture the cheaper contact. 

1. คํานํา 
ปจจุบันอุตสาหกรรมการสงออกอุปกรณและเครื่องใชไฟฟา มีการ

เติบโตอยางตอเน่ือง เปาหมายการสงออกป 2550 คาดวาจะมีมูลคา 
15,693 ลานเหรียญดอลลาร  เน่ืองจากในชิ้นสวนอุปกรณและ
เครื่องใชไฟฟา เหลานี้ ตองมีอุปกรณการตัดตอไฟฟาที่มีสวนประกอบ
ของโลหะท่ีใชทําหนาสัมผัสนําไฟฟาอยูดวยเสมอ ไมวาจะเปนสวนของ 
สวิตชไฟฟา (Electrical Switches) เบรคเกอร (Circuit Breaker) หรือ
รีเลย (Relays) ทําหนาที่ใหกระแสไฟฟาไหลผานไดครบวงจร  พบวา
ปจจุบัน วัสดุหนาสัมผัสเหลานี้ลวนแตถูกนําเขาจากตางประเทศทั้งส้ิน 
จากงานวิจัยของ Findik และ Uzun [1] ศึกษาพัฒนาวัสดุหนาสัมผัสนํา
ไฟฟา ที่ทําจากโลหะที่มีสวนผสมของโลหะเงินผสมทังสเตน (Ag-W) 
และโลหะเงินผสมทังสเตนคารไบด (Ag-WC) ผลิตดวยเทคโนโลยีโลหะ
ผง มีรายงานวาโลหะที่มีสวนผสมของ 85Ag-15W มีคาการนําไฟฟา 
87%IACS (International  Annealed Copper Standard) มีความแข็ง 
70 วิกเกอร เน่ืองจากเทคโนโลยีโลหะผงมีตนทุนที่แพง ดังน้ันการ
พัฒนาโลหะเพื่อใชทําหนาสัมผัสนําไฟฟา จึงมีความจําเปนในการ
พัฒนาวัสดุโดยกระบวนการผลิตที่ถูกลง เพื่อเปนการทดแทนการนําเขา 
และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยดานวัสดุตอไป 

 
โดยทั่วไปโลหะที่ใชทําหนาสัมผัสนําไฟฟา ตองเปนโลหะที่นํา

ไฟฟาไดดี ซ่ึงโลหะเงินบริสุทธิ์ (Pure Silver) มีความสามารถนําไฟฟา
ดีที่สุด รองลงมาก็เปนโลหะทองแดง แตนิยมเติมธาตุผสมอื่นเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มสมบัติดานตาง ๆ เชน ความแข็ง ความแข็งแรง และความ
ตานทานการสึกหรอ  เงินบริสุทธิ์มีคาการนําไฟฟาได 63.0 x 10-3 
โอหม-1-มิลลิเมตร-2 [2] มีคาเทียบเทากับ 106%IACS  และไมเกิดฟลม
ออกไซดของเงิน แตมักเกิดฟลมของซัลไฟตและคลอไรด โลหะเงิน
บริสุทธิ์มีคาความแข็งต่ํา มีคาประมาณ 60 วิกเกอร ทําใหมีความ
ตานทานการสึกหรอทางกลไดต่ํา จึงไดมีการพัฒนาเปนโลหะเงินผสม 
(Ag Alloys) สามารถทําไดโดยการเติมธาตุผสมตาง ๆ จากขอมูลที่ผาน
มา [2] พบวาการเติมทองแดง 3-5% ทําใหคาการนําไฟฟาลดลงไมมาก
นัก แตชวยเพิ่มความแข็งไดดข้ึีน จากมาตรฐาน ASTM พบวาขอมูล
สมบัติการนําไฟฟาของทองแดง อะลูมิเนียม และสังกะสี มีคาการนํา
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ไฟฟาที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส วัดได 59.9x10-3, 37.7x10-3 และ 
16.9x10-3โอหม-1-มิลลิเมตร-2 ตามลําดับ โลหะดังกลาวสามารถละลาย
เขากันไดดีในเงิน [3] รวมทั้งหาไดงายในประเทศไทย มีราคาถูกกวา
โลหะเงิน และไมเปนพิษ  จึงถูกเลือกมาใชเปนโลหะผสมในงานวิจัยน้ี 

 
ขอมูลจาก US Patent หมายเลข 2,145,690 [4] มีการพัฒนาเปน

วัสดุ ที่เปนโลหะผสมระหวางเงินกับโลหะออกไซต บางทีเรียกกันวาวัสดุ
คอมโพสิต เพื่อใชสําหรับงานที่ตองการทนตอการสึกหรอไดมากขึ้น วัสดุ
หนาสัมผัสที่ใชกันมาก มีสวนผสมของ Ag-CdO ผลิตโดยใชเทคโนโลยี
โลหะผง แลวผานกระบวนการ Internal Oxidation Process วัดคาการ
นําไฟฟาไดประมาณ 72%IACS ทนการกัดกรอนดี และมีความแข็งสูง 
แตอยางไรก็ตาม Cd เปนโลหะมีพิษ เปนอันตรายตอรางกายมนุษย 
กอใหเกิดมะเร็งไดจึงตองเลิกใช  จึงเปนที่มาของโครงงานวิจัยน้ี เพื่อ
ปรับสวนผสมของโลหะเงิน เพื่อผลิตชิ้นสวนหนาสัมผัสไฟฟาที่
ปราศจากโลหะที่เปนพิษ การผลิตชิ้นงานโลหะหนาสัมผัสไฟฟา โดย
การหลอมและหลอ แลวข้ึนรูปโดยการรีด การดึงเปนลวด สามารถทําได
งายและมีตนทุนการผลิตต่ํากวาการใชเทคโนโลยีโลหะผง ดังน้ันจึงเปน
ที่มาของงานวิจัยน้ี ที่เลือกใชกรรมวิธีการผลิตโดยการหลอมโลหะโดยมี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาอิทธิพลของการปรับสวนผสมทางเคมีและ
อุณหภูมิที่มีผลตอคาการนําไฟฟา 

 
2. วิธีการทดลอง 

การทดลองเริ่มจากการเตรียมโลหะผสม โดยชั่งนํ้าหนักวัตถุดิบ
ดวยเครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูง ±0.0001 กรัม ทําการหลอมโลหะใหมี
สวนผสมตามตองการ ไดแก  95Ag-5Cu, 94Ag-5Cu-1Al และ 94Ag-
5Cu-1Zn โดยเตาไฟฟา อุณหภูมิการหลอมใช 1,020 องศาเซลเซียส 
ใชเบาหลอมกราไฟต แลวนําโลหะทีห่ลอมเหลวเทลงแบบ ไดชิ้นงานรูป
แทงส่ีเหลี่ยมขนาดประมาณ 20x100x10 มิลลิเมตร วิเคราะหสวนผสม
ดวยเทคนิค ICP ศึกษาโครงสรางจุลภาค และวัดความแข็งของงาน
เร่ิมตน จากนั้นนําชิ้นงานไปรีดแปรรูปเย็น 80 เปอรเซนต ไดความหนา
สุดทาย 2 มิลลิเมตร วัดสมบัติทางไฟฟาที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
ทดสอบสมบัติทางกลและศึกษาโครงสรางจุลภาค วัดความตานทานการ
สึกหรอดวยวิธี Scratch Test ใชแรงกด 5 กิโลกรัม  

 
การทํากรรมวิธีทางความรอน ทําไดโดยนําชิ้นงานทีผ่านการรีด

ไปทําการอบที่อุณหภูมิ 550 และ 650 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 1 
ชั่วโมง ดวยเตาอบควบคุมอุณหภูมิดวยระบบ PID ในบรรยากาศปกต ิ
นําไปวัดสมบัติทางไฟฟา ศึกษาโครงสรางจุลภาค และวัดความแข็ง 
ขนาดของชิ้นงานสําหรับการทดสอบแรงดึง ใชตามมาตรฐาน ASTM-
E8M มีความยาวเกจ 25 มิลลิเมตร ความกวางเกจ 6 มิลลิเมตร ชิ้นงาน
ยาว 60 มิลลิเมตร ตัดชิ้นงานไดดวยเครื่อง Wire Cut ใชอัตราเร็วใน
การดึง 3 มิลลเิมตรตอนาที การวัดความแข็งใชเครื่องวัความแข็ง
จุลภาคแบบวิกเกอร ผลิตโดยบริษัท Future-Tech รุน FM 700e ใชแรง
กด 300 กรัม กดแช 10 วินาที การศึกษาโครงสรางจุลภาคใชกลอง
จุลทรรศนแสง  

 

3. ผลการทดลอง และการวิเคราะห  
3.1 โครงสรางจุลภาคงานหลอและรีด 

หลังจากหลอมวัตถุดิบเขาดวยกัน แลวหลอเปนอินกอต ไดทําการ
ตรวจสอบสวนผสมของโลหะดวยเทคนิค ICP แลวพบวาสวนผสม
ถูกตองตามตองการ โครงสรางจุลภาคของอินกอต 95Ag-5Cu, 94Ag-
5Cu-1Al และ 94Ag-5Cu-1Zn แสดงในรูที่ 1(ก)-(ค) ตามลําดับ จากรูป
(ก) จะเห็นไดวาโครงสรางมีลักษณะเปนเดนไดรต เฟสที่เห็นสีขาวเปน
โครงสรางพื้นของเฟสแอลฟา ซ่ึงเปนเฟสสารละลายของของแข็งที่มีเงิน
เปนสวนผสมหลัก (Ag-rich phase) สวนเฟสที่เห็นเปนสีดํา เปนเฟสยู
เทคติด จากรูป (ข) จะเห็นไดวาเกิดเฟสยูเทคติกเพิ่มข้ึน แสดงวาเปน
ผลมาจากการเติม Al เขาไป มีผลตอการเพิ่มของความแข็งเพิ่มข้ึน จาก 
61 วิกเกอรไปเปน 77 วิกเกอร สวนการเติม Zn ทําใหขนาดของเดน
ไดรตมีขนาดใหญข้ึนดังรูป (ค) ทําใหความแข็งมีคาลดลงเล็กนอยเหลือ 
59 วิกเกอร  

 

 
(ก) 95Ag-5Cu 

 

 
(ข) 94Ag-5Cu-1Al 

 

 
(ค) 94Ag-5Cu-1Zn 

 
รูปที่ 1 โครงสรางจุลภาคงานหลอ 
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หลังการรีดเย็น เพื่อแปรรูปเปนแผนบาง พบวาโครงสรางของ
ชิ้นงานมีลักษณะเปนร้ิวยาวตามแนวรีด มีขนาดเกรนที่เล็ก ละเอียด 
โครงสรางจุลภาคของงานรีดเย็นของ 95Ag-5Cu, 94Ag-5Cu-1Al และ 
94Ag-5Cu-1Zn แสดงในรูที่ 2(ก)-(ค) ตามลําดับ โดยทั่วไปงานรีดจะมี
ความเคนตกคางในโครงสราง [5] หลังการนํางานรีดไปอบออนที่
อุณหภูมิ 550 และ 650 องศาเซลเซยีส โครงสรางของชิ้นงานมีลักษณะ
เปนร้ิวยาวตามแนวรีด คลายกับโครงสรางงานรีดกอนอบ เกรนมีขนาด
เล็ก ละเอียด เชนเดิม  โดยทั่วไปการอบออนจะเปนการลดความเคน
ตกคางในโครงสรางที่เกิดจากการรีดเย็น โดยการเกิดกระบวนการคืน
ตัว (Recovery) การเกิดผลึกใหม (Recrystallization) และเกรนโต 
(Grain Growth) ข้ึนกับอุณหภูมิและเวลาที่อบ ทําใหคาการนําไฟฟา
เปลี่ยนแปลงไปได เน่ืองจากอุณหภมิูที่อบต่ําเกินไปในเวลาอบเพียง 1 
ชั่วโมง จึงไมเห็นความแตกตางของโครงสราง โดยทั่วไปโลหะที่มีเกรน
เล็กจะมีคาการนําไฟฟาต่ํากวาโลหะทีมี่เกรนใหญ เน่ืองจากมีขอบเกรน
มากจึงขัดขวางการนําไฟฟา คาที่วัดไดจะกลาวในหัวขอถัดไป 

 

 
(ก) 95Ag-5Cu 

 

 
(ข) 94Ag-5Cu-1Al 

 

 
(ค) 94Ag-5Cu-1Zn 

 
รูปที่ 2 โครงสรางจุลภาคงานรีดเย็น 

 
3.2 คาการนําไฟฟา 

ในการทดลอง ไดวัดคาความตานทานไฟฟาของชิ้นงานที่ผานการ
รีด และการอบออนที่อุณหภูมิ 550 และ 650 องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 
ชั่วโมง หลงัจากนั้นนําคาที่ไดไปคํานวณเปนคาการนําไฟฟา จาก
สมการ ρ  = RA / l เม่ือ ρ คือสภาพตานทานไฟฟาที่อุณหภูมิใด ๆ 

R คือคาความตานทานของชิ้นงาน A คือพื้นที่หนาตัดของชิ้นงาน, l คือ
ความยาวของชิ้นงาน คาการนําไฟฟา δ = 1/ ρ ผลการคํานวณคาการ
นําไฟฟาเฉลี่ยจากการวัด แสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 คาการนําไฟฟาของชิ้นงานที่ผานการรีดและผานการอบออน 

คาการนําไฟฟา (x10-3 โอหม-1-มิลลิเมตร-2) 
สวนผสม งานรีด

เย็น 
งานอบที่ 
550°C 

งานอบที่ 
650°C 

95Ag-5Cu 54.0 37.9 37.4 
94Ag-5Cu-1Al 24.3 20.0 12.1 
94Ag-5Cu-1Zn 35.6 27.2 27.0 

 
 จากผลการคํานวณคาการนําไฟฟา พบวา 95Ag-5Cu ที่ผานการ

รีด มีคาเฉลี่ยเทากับ 54.0x10-3 โอหม-1-มิลลิเมตร-2 มีคาใกลเคียงกับ
คาที่เคยรายงานไวโดย Joshi และ Ramakrishnan, 2004 [6] และมี
คาสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ 94Ag-5Cu-1Al และ 94Ag-5Cu-1Zn ซ่ึงมี
คาเพียง 24.3x10-3 และ 35.6x10-3 โอหม-1- มิลลิเมตร-2 ตามลําดับ เปน
ที่นาสังเกตวาอะลมิูเนียมลดคาการนําไฟฟามากกวาสังกะสี เน่ืองจาก
การเติมอะลูมิเนียมเขาไปทําใหเกิดโครงสรางยูเทคติกสูงข้ึน ทําใหการ
นําฟาลดลง อยางไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาของ 95Ag-
5Cu จากการทดลองนี้ กับโลหะเงนิบริสุทธิ์ พบวามีคาการนําไฟฟา
ลดลงไปประมาณ 14% ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีและหลกัการโดยทั่วไปวา 
การเติมธาตุผสมจะทําใหสมบัติการนําไฟฟาลดลง แตส่ิงที่ไดจากการ
เติมธาตผุสมจะชวยเพิ่มความแข็งข้ึน ซ่ึงสงผลตอการทนตอการสึกหรอ
ไดดีข้ึน  

 
เม่ือคํานวณเปนคา %IACS พบวา 95Ag-5Cu มีคาการนําไฟฟา

ประมาณ 89%IACS ซ่ึงจัดวามีคาสูง เม่ือเปรียบเทียบกับวัสดุ
หนาสัมผัสนําไฟฟาอื่น ในกลุมที่เปนโลหะผสมกลุมเงินเปนธาตหุลกั 
(Silver Based Alloys) จากงานวิจัยของ Kocher, H. H. และ Stockel, 
D. [7] รายงานวา โลหะผสม Ag-20Ni และ 85Ag-15W มีคาการนํา
ไฟฟาประมาณ 85 และ 87%IACS ตามลําดับ [1] จะเหน็ไดวาการเติม
ทองแดง 5 % ลดคาการนําไฟฟานอยกวาการเติมนิเกิล 20% และ
ทังสเตน 15% หลังการอบออนที่อุณหภูมิ 550 และ 650 องศาเซลเซยีส 
พบวาคาการนําไฟฟาของชิ้นงานทั้งหมดทุกสวนผสมมีคาลดลง ซ่ึง
ขัดแยงกับหลักการโดยทั่วไป เน่ืองจากในการทดลองขั้นตอนการอบ ใช
บรรยากาศธรรมดา จึงเกิดออกไซตข้ึนที่ผิว [8] สงผลใหความตานทาน
ไฟฟาสูงข้ึน คาการนําไฟฟาจึงลดลง    

 
3.3.    ผลการทดสอบความแข็ง 

ผลการทดสอบความแข็งของชิ้นงาน หลังผานการรีดเย็นแปรรูป 
พบวามีคาความแข็งเพิ่มข้ึนจากงานหลอทุกสวนผสม เน่ืองจากมีความ
เคนเกิดข้ึนในโครงสราง หลังจากนําชิ้นงานไปอบออนดวยอุณหภูมิ 
550 และ 650 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง พบวาความแข็งเฉลี่ย
มีคาลดลงกวางานรีดเย็น ดังแสดงในตารางที่ 2 ความแข็งลดลง 
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เน่ืองจากโครงสรางมีความเคนลดลง ซ่ึงเปนผลมาจาก มีการเรียงตัว
ใหมของอะตอมและการเกิดผลึกใหมข้ึนในระหวางที่อบออน [8]  

 
ตารางที่ 2 ความแข็งเฉลี่ยของงานรีดและงานอบออน 

ความแข็งเฉลี่ย (วิกเกอร) 
สวนผสมทางเคมี งานรีด อบ 550°C อบ 650°C 

95Ag-5Cu 155 93 70 
94Ag-5Cu-1Al 172 95 74 
94Ag-5Cu-1Zn 169 80 73 

 
3.4.    การทดสอบความตานทานการสึกหรอ 

ผลการทดสอบการสึกหรอ โดยวิธี Scratch test ของช้ินงานรีด
เย็น คาความกวางรอยเฉลี่ยแสดงในตารางที่ 3 จะเห็นวาความกวาง
ของ 94Ag-5Cu-1Al มีขนาดเล็กสุด มีคาประมาณ 330 ไมครอน ซ่ึง
สอดคลองกับคาความแข็งที่มีคาสูงสุด เม่ือเทียบกับอีกสองสวนผสม 

 
ตารางที่ 3 คาความกวางของรอยเฉลี่ยหลังการทดสอบการตานทาน 
              การสึกหรอโดยวิธี Scratch Test 

สวนผสมทางเคมี ความกวางของรอยเฉลีย่ (ไมครอน) 
95Ag-5Cu 430 

94Ag-5Cu-1Al 330 
94Ag-5Cu-1Zn 360 

 
3.5 ผลการทดสอบแรงดึง 

ผลการทดสอบแรงดึงของชิ้นงาน 95Ag-5Cu, 94Ag-5Cu-1Al 
และ 94Ag-5Cu-1Zn ที่ผานการรีดเย็นและหลงัการอบออนที่อุณหภูมิ 
550 และ 650 องศาเซลเซียส แสดงในรูปที่ 4 จะเห็นไดวาความตาน
แรงดึงสูงสุดของ 94Ag-5Cu-1Al ในสภาพรีดมีคาสูงสุดเปน 497 เมกกะ
ปาสคัล เน่ืองจากอิทธิพลของอะลูมิเนียมมีผลใหเกิดโครงสรางยูเทคติก
เพิ่มข้ึนจึงแข็งแรงข้ึน รองลงไปเปน 94Ag-5Cu-1Zn มีคาความตานแรง
ดึงสูงสุด 467 เมกกะปาสคัล เน่ืองจากสังกะสีเกิดสารละลายของ
ของแข็งเพิ่มข้ึน จึงทําใหความตานแรงดึงมีคาสูงกวา 95Ag-5Cu ผล
การทดสอบแรงดึงใหผลสอดคลองกบัความแข็งดังไดกลาวแลว  สวน
หลังการอบออน มีผลทําใหคาความตานแรงดึงของโลหะผสมทุก
สวนผสมลดลง เน่ืองจากโครงสรางมีกระบวนการเกิดผลึกใหมข้ึน
บางสวน  

 
4. สรุปผลการทดลอง  

การปรับสวนผสมของโลหะสําหรับผลิตชิ้นสวน หนาสัมผัสสวิทซ
ไฟฟาที่ทําจากโลหะเงินบริสุทธิ์ โดยการเติมทองแดง อะลูมิเนียม 
สังกะสีน้ัน มีผลใหคาการนําไฟฟาลดลง แตคาความแข็งและความ
แข็งแรงมีคาสูงข้ึน ทนการสึกหรอไดดีข้ึน การเติมทองแดง 5% แลวรีด
เย็นทําใหคาการนาํไฟฟามีคา 89%IACS ซ่ึงยังคงมีคาสูง ใชงานได 
สวนการเติมอะลูมิเนียมหรือสังกะสีมีผลใหการนําไฟฟาลดลงมาก จึงไม
เหมาะในการใชเปนโลหะผสม หลังการอบออนในบรรยากาศปกติ ทํา
ใหการนําไฟฟาลดลงเนื่องจากเกิดออกไซตที่ผิว ผลการศึกษานี้จึงเปน

ประโยชนตอภาคอตุสาหกรรม เพื่อทราบแนวทาง ในการปรับสวนผสม
ของโลหะหนาสัมผัสที่ราคาถูกลง ควรคํานึงถึงการใชงานที่ทําใหเกิด
อุณหภูมิสูงในบรรยากาศปกติ จะสงผลตอการนําไฟฟาที่ต่ําลง ความ
ตานทานกระแสสูงข้ึน จะทําใหชิ้นงานรอน กอความเสียหายได  
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รูปที่ 4 คาความตานแรงดึงสูงสุดของงานรีดและงานอบออน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ฝายอุตสาหกรรม โครงการ IRPUS ประจําป 2550 ที่ใหทุนอุดหนุนใน
การวิจัยน้ี ขอขอบพระคุณบริษัทสยามการไฟฟา บริษัทบางกอกเคเบิ้ล 
ที่ใหความอนุเคราะหการใชเครื่องมือ ในการวิจัยน้ีจนสําเร็จ 

 
เอกสารอางอิง 
1. Findik, F., Uzun, H., 2003, Microstructure, Hardness and 

Electrica Properties of Silver-Based Refractory Contact 
Materials. Materials & Design, Volume 24, Issue 7, pp. 489-
492. 

2. ASM Handbook, 1997, Powder Metal Technologies and 
Applications, vol. 7. Materials Park OH 44073-0002 USA, 
pp. 1020–1030. 

3. Okamoto, H. (2000). Desk Handbook Phase Diagrams for 
Binary Alloys. ASTM International. 

4. Hensel, F.R., US Patent 2,145,690. 
5. Smith, W.F., 1999, Principles of Materials Science and 

Engineering, 3rded, McGraw-Hill Companies, Inc., New York. 
6. Joshi, P. B., Ramakrishnan, P., 2004, Materials for 

Electrical and Electronic Contacts Processing, Properties 
and Applications. Science Publishers, Inc. Plymouths, UK, 
p. 168. 

7. Kocher, H. H., Stockel, D., 1979, Material Transfer of 
Composite Contact Materials. IEEE Transactions on 
component Hybrids, and Manufacturing Technology, Vol., 
NO. 1, March, pp. 15-19. 

8. Smallman, R.E. and Bishop, R.J., 2003, Modern Physical 
Metallurgy and Materials Engineering, 6th edition, 
Butterworth-Heinemann, Oxford. 



AMM027 

รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย  คร้ังที่ 22                                                                     173 

การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 22 
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

 
 

การวิเคราะหพฤติกรรมโครงสรางเครนดวยวิธีไฟไนตเอเลเมนต 
CRANE STRUCTURE ANALYSIS BY FINITE ELEMENT METHOD 

 
ชัยยนัต ใจบญุมา1  และวิรัตน จอมขวา2  

ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซือ่ กรุงเทพฯ 10800 อีเมล 1engineering_mech@hotmail.com  2vrc@kmitnb.ac.th 

  
 
บทคัดยอ   

วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพื่อศึกษาพฤติกรรมความเคนใน
โครงสรางปนจ่ันยกตูสินคา (Ship-to-Shore Gantry Crane) โดยวิธี 
จําลองแบบ และคํานวณดวยโปรแกรมไฟไนตเอเลเมนต  โครงสรางทํา
ดวยเหล็กรูปพรรณรีดรอน (SM 490) มีขนาดเทากับ 30 x 75 x 42 
เมตร โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ลักษณะ คือลักษณะโครงสราง 
ทํางานปกติ และโครงสรางหยุดการทํางาน โครงสรางทํางานปกติ 
พิจารณาสภาวะภาระหยุดน่ิง 7 ตําแหนงภาระ แบบไมมีความเร็วลม 
และมีความเร็วลม 16 m/s ลักษณะโครงสรางหยุดการทํางานแบบที่ 1 
พิจารณาสภาวะภาระหยุดน่ิง 7 ตําแหนง คางภาระไว มีความเร็วลม 35 
m/s และลักษณะโครงสรางหยุดการทํางานแบบที่ 2 ไมมีภาระภายนอก 
มีความเร็วลม 48 m/s ผลการวิเคราะหโครงสรางทํางานปกติจากไฟ
ไนตเอเลเมนตพบวาความเคนสูงสุดเกิดข้ึนที่ตัวดึง Boom (Forestay) 
เทากับ 238.20 MPa ผลการวิเคราะหโครงสรางหยุดการทํางาน ชุด
ฐานลอ และจุดตอระหวาง Boom กับ Girder ของโครงสรางยังอยู
ในชวงยืดหยุนเชิงเสน   
 
Abstract  
 The objective of this study was to analyze the stresses in a 
ship-to-shoe gantry crane by using a finite element method. The 
crane structure was made of steel (SM490) and sized of 
30x75x42-meter. The crane structure was analyzed in two ways 
called the in-service and out-off-service structures. The in-service 
structure was loaded in 7 positions with wind velocity at 16 m/s 
acting on its structure. The out-of-service structure was divided as 
in CASE-1 and CASE-2. In CASE-1 the structure was loaded in 7 
positions with wind velocity at 35 m/s. In CASE-2 the loads was 
taken off and the boom of the crane was hold-up with wind 
velocity at 48 m/s. The results on the in-service structure shown 
that the maximum stress was 238.20 MPa on the forestay.  The 
results on the out-off-service structure also shown that the 
linearity of the stress-stain curve was not violated on the 
basement of the crane. 

1. บทนํา   
การออกแบบโครงสรางที่ รับภาระภายใตการทํางานปกติ มี

ความเร็วลมกระทํา 16 m/s ดังรูปที่ 1 และหยุดการทํางานมีความเร็ว
ลมกระทํา 35 m/s และ 48 m/s [1] ดังรูปที่ 2 ผูออกแบบควรออกแบบ
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก  โดยเฉพาะโครงสรางที่ทํางาน
ปกติรับภาระสูงสุด และมีความเร็วลมมากระทําที่โครงสรางตองมีการ
ออกแบบโดยคํานึงถึงการวิบัติของโครงสราง โดยพิจารณาพฤติกรรม
ความเคนที่เกิดข้ึนเน่ืองจากภาระสูงสุด และการเกิดความลาตัวของ
ชิ้นสวนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของความเคน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการ
วิบัติของโครงสราง และที่สําคัญผูออกแบบตองเขาใจการเกิดพฤติกรรม
ของโครงสราง ในขณะที่รับภาระสูงสุดไดเปนอยางดี ฉะน้ันในการ
ออกแบบโครงสราง ที่ไมสามารถทดสอบหาพฤติกรรมของโครงสรางได
โดยตรง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางและจําลองแบบ และใช
โปรแกรมไฟไนตเอเลเมนตชวยในการวิเคราะหและหาคําตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 ลักษณะโครงสรางทํางานปกต ิ
 
 
 

 
 
 
 

 

รูปท่ี 2 ลักษณะโครงสรางหยุดการทาํงาน 
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รูปท่ี 3 ตําแหนงจุดตอระหวาง boom กับ Girder ของโครงสราง  
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4 ชุดฐานลอของโครงสราง 

  
งานวิจัยน้ีออกแบบสรางแบบจําลองโครงสราง ที่เหมือนจริง เปน

สามมิติชนิดเอเลเมนต BEAM4 โดยใชโปรแกรมไฟไนตเอเลเมนตชวย
ในการสรางและจําลองแบบดังรูปที่ 7 และรูปที่ 8 วิเคราะหพฤติกรรม
ความเคนในโครงสราง โดยรวมทั้งระบบ รวมไปถึงการสรางจําลอง
ตําแหนงจุดตอระหวาง Boom กับ Girder ของโครงสราง และจําลองชุด
ฐานลอดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4 เพื่อตรวจสอบการวิบัติ เน่ืองจากความ
เคนเกินจุดครากของวัสดุ     
 
2. ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ   

ในการศึกษาวิจัยการวิเคราะหพฤติกรรมความเคนในโครงสราง 
ดวยวิธีไฟไนตเอเลเมนต เลือกชนิดเอเลเมนตเปนแบบ Beam4  

 
2.1 วิธีไฟไนตเอเลเมนตชนิดเอเลเมนตแบบ BEAM4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 5 แสดงชนิดเอเลเมนตแบบ BEAM4 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6 ลําดับข้ันอิสระของเอเลเมนตชนิด BEAM4 

 
 ดังน้ันไดเมตริกความแข็งเกร็งของเอเลเมนตเปน [2] 
                            { } { }e e ek d F=⎡ ⎤⎣ ⎦     (1)  
และระบบรวมเปน  

                          [ ]{ } { }k d F=           (2)  
 
2.2 ความเคนของเอเลเมนตชนิด BEAM4   
ความเคนตรง  

  , /dir
i X iF Aσ =    (3)  

เม่ือ  dir
iσ = ความเคนตรง 

        ,x iF = แรงในแนวแกน  
ความเคนดัด 
         , , / 2bnd

Z i y i z yM t Iσ =     (6) 
  , , / 2bnd

Y i Z i y ZM t Iσ =     (7)  
เม่ือ 
 bnd

iZ ,σ = ความเคนดัดบนเอเลเมนต Z+ ของคานที่โหนด i  

 bnd
iy ,σ = ความเคนดัดบนเอเลเมนต Y- ของคานที่โหนด i 
,yM i  = โมเมนตรอบแกน y ที่โหนด i 
,zM i  = โมเมนตรอบแกน z ที่โหนด i 

zt = ความหนาของคานในแนวแกน z   
yt = ความหนาของคานในแนวแกน y  

ความเคนสูงสุดและความเคนต่ําสุดเปน 
  

  bnd
iy

bnd
iz

dir
ii ,,

max σσσσ ++=         (8) 

  bnd
iy

bnd
iz

dir
ii ,,

min σσσσ −−=         (9) 
 
3. การวิเคราะห  
 การวิเคราะหโครงสรางดวยไฟไนตเอเลเมนตแบงการวิเคราะห
ออกเปน 2 ลักษณะ  
1. ลักษณะโครงสรางทํางานปกติ (In-Service: BD1) แบบไมมีความเร็ว
ลม และแบบมีความเร็วลม 16 m/s ดังรูปที่ 7  
2. ลักษณะโครงสรางหยุดทํางาน   
    2.1ลักษณะโครงสรางหยุดทํางานแบบ CASE-1 (Stowed Wind: 
BD2) คางภาระไวและหยุดการทํางาน มีความเร็วลม 35 m/s ดังรูปที ่7 
    2.2 ลักษณะโครงสรางหยุดทํางานแบบ CASE-2 (Out-off-Service: 
BU) เอาภาระออกและหยุดการทํางาน มีความเร็วลม 48 m/s ดังรูปที่ 8   
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3.1 ลักษณะโครงสรางทํางานปกต ิ(In-Service: BD1) 
3.1.1 วิเคราะหภาระกระทํา 7 ตําแหนง Boom ถึง Girder แบบไมมี
ความเร็วลม  
3.1.2 วิเคราะหภาระกระทํา 7 ตําแหนง Boom ถึง Girder แบบมี
ความเร็วลมกระทํา 16 m/s ทิศทางแกน Y+ 
3.1.3 วิเคราะหภาระกระทํา 7 ตําแหนง Boom ถึง Girder แบบมี
ความเร็วลมกระทํา 16 m/s ทิศทางแกน X+  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 7 โครงสรางทํางานปกติและตาํแหนงภาระที่วิเคราะห 
 

3.2 ลักษณะโครงสรางหยุดการทํางานแบบ CASE-1 (Stowed 
Wind: BD2)  
3.2.1 วิเคราะหภาระกระทํา 7 ตําแหนง Boom ถึง Girder แบบมี
ความเร็วลมกระทํา 35 m/s ทิศทางแกน Y+  
3.2.2 วิเคราะหภาระกระทํา 7 ตําแหนง Boom ถึง Girder แบบมีความ  
เร็วลมกระทํา 35 m/s ทิศทางแกน X+  
 

3.3 ลักษณะโครงสรางหยุดการทํางานแบบ CASE-2 (Out off-
Service: BU)  
3.3.1 วิเคราะหภาระ Trolley Load ตําแหนงที่ 6 (PD6) แบบมี
ความเร็วลมกระทํา 48 m/s ทิศทางแกน Y+ 
3.3.2 วิเคราะหภาระ Trolley Load ตําแหนงที่ 6 (PD6) แบบมี
ความเร็วลมกระทํา 48 m/s ทิศทางแกน X+    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 8 โครงสรางหยุดการทํางาน 

4. ผลการวิเคราะหจากไฟไนตเอเลเมนต 
คาสูงสุดของแรงปฏิกิริยา ระยะกระจัดสูงสุด และความเคน

สูงสุดไดแสดงในชองท่ีแรเงาดังตารางที่ 1-ตารางท่ี 21 
4.1 ผลการวิเคราะหโครงสรางทํางานปกติ (BD1) 
4.1.1 ผลวิเคราะหภาระกระทํา 7 ตําแหนง แบบไมมีความเร็วลม แสดง
ผลลัพธดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 1 ผลแรงปฏิกิริยาสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.1.1 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 2 ผลระยะกระจัดสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.1.1 

 
 
 
 

 
ตารางท่ี 3 ผลความเคนสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.1.1 

             
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2 ผลวิเคราะหภาระกระทํา 7 ตําแหนง แบบมีความเร็วลมกระทํา 
16 m/s ทิศทางแกน Y+ แสดงผลลัพธดังตารางที่ 4 ถึงตารางที่ 6  

 
ตารางท่ี 4 ผลแรงปฏิกิริยาสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.1.2 

 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 5 ผลระยะกระจัดสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.1.2 

  
 
 
 
 

Z 

Y 

Z 

Y 
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ตารางท่ี 6 ผลความเคนสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3 ผลวิเคราะหภาระกระทํา 7 ตําแหนง แบบมีความเร็วลมกระทํา 
16 m/s ทิศทางแกน X+ แสดงผลลัพธดังตารางที่ 7 ถึงตารางที่ 9 

 
ตารางท่ี 7 ผลแรงปฏิกิริยาสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.1.3 

 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี 8 ผลระยะกระจัดสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.1.3 
  
 
 
 
 

ตารางท่ี 9 ผลความเคนสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 ผลการวิเคราะหโครงสรางหยุดการทํางาน CASE-1(BD2)  
4.2.1 ผลวิเคราะหภาระกระทํา 7 ตําแหนง แบบมีความเร็วลมกระทํา 
35 m/s ทิศทางแกน Y+ แสดงผลลัพธดังตารางที่ 10 ถึงตารางที่ 12 
 
ตารางท่ี 10 ผลแรงปฏิกิริยาสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.2.1 
  
      
 
 

ตารางท่ี 11 ผลระยะกระจัดสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.2.1 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 12 ผลความเคนสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 ผลวิเคราะหภาระกระทํา 7 ตําแหนง แบบมีความเร็วลมกระทํา 
35 m/s ทิศทางแกน X+ แสดงผลลัพธดังตารางที่ 13 ถึงตารางที่ 15 

 
ตารางท่ี 13 ผลแรงปฏิกิริยาสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.2.2 

 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 14 ผลระยะกระจัดสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.2.2 

 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 15 ผลความเคนสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.2.2 
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4.3 ผลการวิเคราะหโครงสรางหยุดการทํางานแบบ CASE-2 (BU)  
4.3.1 ผลการวิเคราะหลักษณะโครงสรางหยุดการทํางานแบบ CASE-2 
แบบมีความเร็วลมกระทํา 48 m/s ทิศทางแกน Y+ แสดงผลลัพธดัง
ตารางที่ 16 ถึงตารางที่ 18  
 

ตารางท่ี 16 ผลแรงปฏิกิริยาสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.3.1 
 
 
 
 

ตารางท่ี 17 ผลระยะกระจัดสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.3.1 
 
 
 
 

ตารางท่ี 18 ผลความเคนสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.3.1 
 
 
 
 
 
 
4.3.2 ผลการวิเคราะหลักษณะโครงสรางหยุดการทํางานแบบ CASE-2 
แบบมีความเร็วลมกระทํา 48 m/s ทิศทางแกน X+ แสดงผลลัพธดัง
ตารางที่ 19 ถึงตารางที่ 21    
 

ตารางท่ี 19 ผลแรงปฏิกิริยาสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.3.2 
  
 
 
 

ตารางท่ี 20 ผลระยะกระจัดสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.3.2 
 
 
 
 

ตารางท่ี 21 ผลความเคนสูงสุดในกรณีหัวขอ 4.3.2 
 
 
 
 

 
ผลการวิเคราะหจากตารางทั้งหมดทําใหทราบคาแรงปฏิกิริยา

สูงสุด ระยะกระจัดสูงสุด และความเคนสูงสุดในโครงสรางที่ตําแหนง
ภาระกระทําทั้ง 7 ตําแหนงภาระ  

4.4 ผลการวิเคราะหของชุดฐานลอ  
ผลการวิเคราะหความเคนวอนมิสสูงสุดของชุดฐานลอเทากับ 

226.90 MPa เกิดข้ึนตําแหนงตรงมุมดานบนของฐานลอตัวที่ 2 ของ
โครงสรางดังรูปที่ 9 

 

 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 ความเคนวอนมิสของชุดฐานลอ 
 

ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงรูปราง จากไฟไนตเอเลเมนต
เกิดข้ึนสูงสุดที่จุดกึ่งกลางของฐานดานบน เทากับ 3.65 mm ดังรูปที่ 10  

   
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 การเปลี่ยนแปลงรูปรางของชุดฐานลอ 
 

4.5 ผลการวิเคราะหของจุดตอระหวาง Boom กับ Girder  
ผลการวิเคราะหความเคนวอนมิสสูงสุดของตําแหนงจุดตอระหวาง 

Boom กับ Girder เทากับ 169.60 MPa เกิดข้ึนตรงครีบดานใน 
(Stiffeners) ของ Boom ดังรูปที่ 11  

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 11 ความเคนวอนมิสของ Boom 

 
ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงรูปราง จากไฟไนตเอเลเมนต

เกิดข้ึนที่จุดดานบน Boom เทากับ 2.344 mm ดังรูปที่ 12  
       

 
 
 

 
 

รูปท่ี 12 การเปลี่ยนแปลงรูปรางของ Boom 
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ตําแหนงจุดตอระหวาง Boom กับ Girder ใชสลักสองตัว และ
รับภาระภายใต Double Shear แรงที่ทําใหสลักเกิดความเคนเฉือน คือ 
แรงปฏิกิริยาที่จุดตอระหวาง Boom กับ Girder ผลการวิเคราะหจากไฟ 
ไนตเอเลเมนตไดแรงปฏิกิริยาที่จุดตอระหวาง Boom กับ Girder เทา 
กับ 2.2858x106 N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 13 ขนาดจุดตอระหวาง boom กับ Girder  
 
4.5.1 ความปลอดภัยเน่ืองจากความเคนเฉือน 
จากสมการความเคนเฉือน / 2F Aτ =  
 226 )250(2/)4102858.2( mmN πτ ××= = 23.28 MPa 
เม่ือสลักมีขนาด φ =250 mm  
สลักเกิดความเคนเฉือนเทากับ 23.28 MPa  
ดังน้ันไดคาความปลอดภัยของสลักเทากับ 
 max/ 195 / 23.28yN τ τ= = = 8.37 
เม่ือ 0.6 0.6(325) 195y y MPaτ σ= = =   
 
4.5.2 ความปลอดภัยเน่ืองจากความเคนอัด 
จากสมการความเคน AF /=σ      

6 2/ 2.2858 10 /(170 250)F td N mmσ = = × × = 53.78 MPa 
เม่ือ t คือความหนาที่สลักถูกอัด และ d คือเสนผานศูนยกลางของสลัก 
สลักเกิดความเคนอัดเทากับ 53.78 MPa 
ความเคนออกแบบเทากับ 325 MPa 
ดังน้ันไดคาความปลอดภัย 325 / 53.78N = = 6.04 
 
4.5.3 ความปลอดภัยเน่ืองจากความเคนดึง 
จากสมการความเคน /F Aσ =   
       26 61200/102858.2 mmN×=σ = 37.34 MPa 
พื้นที่ภาคตัดที่ถูกดึงรวมพื้นที่ภาคตัดของบูตเทากับ 61200 2mm  
สลักเกิดความเคนดึงเทากับ 36.90 MPa 
ความเคนออกแบบเทากับ 325 MPa 
ดังน้ันไดคาความปลอดภัย 325 / 37.34N = = 8.70 
 
 ความเคนที่เกิดข้ึนในสลักของตําแหนงจุดตอระหวาง Boom กับ
Girder และตําแหนงจุดตอระหวาง Boom กับ Girder ยังอยูในชวงยึด
หยุนเชิงเสน ซ่ึงปลอดภัยจากการวิบัติเน่ืองจากความเคนเกินจุดคราก
ตัวของวัสดุ ถาตองการเพิ่มความปลอดภัยควรเพิ่มความหนาตําแหนง
จุดตอระหวาง boom กับ Girder หรือเพิ่มขนาดของสลักก็ได ข้ึนอยูกับ
ผูออกแบบตองการใหสวนใดคงทนมากกวากัน 

 5. สรุปผล 
 การวิเคราะหโครงสรางเครนสามารถสรุปไดดังนี้ 
5.2 ผลการวิเคราะหโครงสรางทํางานปกติ และหยุดการทํางานแบบที่ 1 
ความเคนสูงสุดเกิดข้ึนที่ตัวดึง Boom (Forestay) ผลการวิเคราะห
โครงสรางหยุดการทํางานแบบที่ 2 คาความเคนสูงสุดที่เกิดข้ึนยังอยู
ในชวงยืดหยุนเชิงเสน ทั้ง 2 ลักษณะปลอดภัยจากการวิบัติ เน่ืองจาก
ความเคนเกินจุดครากตัวของวัสดุ 
5.3 ไมเกิดการลาตัวของโครงสรางเนื่องจากความเคนที่เกิดข้ึนมีคานอย
กวา 0.5 uσ  ของโครงสรางถือวามีอายุใชงานไมจํากัด [3]  
5.1 ระยะกระจัดสูงสุดของโครงสรางเกิดข้ึนที่ตําแหนงปลาย Boom คือ
ตําแหนงที่ 1 คาสูงสุดที่เกิดข้ึนมีคานอยกวา L/180 คาระยะกระจัดที่ 
ยอมใหตามมาตรฐาน AISC/ASD/LRFD [4] 
5.4 ผลของการวิเคราะหในสวนของชุดฐานลอพบวามีคาความปลอดภัย
เน่ืองจากคาความเคนสูงสุดไมเกินคาความเคนที่จุดครากตัวของวัสดุ   
(นาจะเกิดเนื่องจากคา Stress concentration) และมีคาการเปลี่ยน- 
แปลงรูปรางนอยมาก  
5.5 ผลของการวิเคราะหจุดตอระหวาง Boom กับ Girder มีความ
แข็งแรงเพียงพอตอการทํางาน มีคาความปลอดภัยมากเพียงพอ 
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บทคัดยอ 
      การศึกษาครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อ หาแรงกระแทกที่ทําใหเมล็ดขาว
เสียหาย โดยใชเครื่องทดสอบแบบ Drop Weight โดยใหหัวกระแทกจะ
ตกลงบนเมล็ดขาวที่วางบนโหลดเซล แรงดันไฟฟาที่ไดจากโหลดเซล 
(E) จะนําไปหาความสัมพันธกับแรงกระแทก (F) F=0.0456E–0.7091 
ในชวงความสูงของหัวกระแทก 20 – 80 มิลลิเมตร พันธุขาวที่ใชในการ
ทดลองมีพันธุ กข6 และ ขามเหน่ีย ขาวจะถูกอบที่ความรอน 50oC เปน
เวลา 24 ชั่วโมงและการทดลองจะวางเมล็ดขาวในแนวนอนและแนวตั้ง 
ผลการทดลอง การวางเมล็ดขาวในแนวนอน เมล็ดขาวพันธุ กข6 ใช
แรงที่ทําใหเมล็ดเร่ิมมีรอยราว แตกเปนสองสวน แตกเปนสามสวนและ
แตกปะลัย ที่ 2.324 N, 2.992 N, 3.406 N และ 3.738 N ตามลําดับ  
สําหรับขาวพันธุขามเหน่ีย ที่ 1.642 N, 2.276 N, 2.775 Nและ3.13 N 
ตามลําดับ สําหรับการวางเมล็ดขาวในแนวตั้ง เมล็ดขาวพันธุ กข6 
เมล็ดเร่ิมมีรอยราว แตกเปนสองสวน แตกเปนสามสวน แตกปะลัย ใช
แรง 2.314 N, 3.265 N, 3.624 N, 3.888 N, ตามลําดับ สําหรับพันธุ
ขามเหน่ีย ใชแรง 1.738 N, 2.350 N, 2.722 N, 3.134 N  ตามลําดับ 

 
Abstract 
     The objective of this study was to investigate the impact 
force affecting to rice damage. The drop weight was used to 
collide with rice on load cell. The  correlation of output voltage (E) 
from load cell and impact force (F) was, F = 0.0456E – 0.7091. 
This equation was developed within the range of dropped height 
20-80 mm.  Two rice cultivars, RD6 and KARM NIAW, were 
tested in this study. After drying under 50oC for 24 hours, rice 
kernel was laid either horizontally or vertically positioning on the 
load cell. The damages of rice kernel was considered as crack 
initiation, 2 pieces fracture, 3 pieces fracture and annihilated 
fracture. The results of the force to break horizontally positioning 
rice kernel to be cracked, 2 pieces broken, 3 pieces broken and 

annihilation of RD6 were 2.324 N, 2.992 N, 3.406 N and 3.738 N 

respectively and of KARM NIAW were 1.642 N, 2.276 N, 2.775 N 
and 3.13 N respectively. The results of the force to break 
vertically positioning rice kernel to be cracked, 2 pieces broken, 3 
pieces broken and annihilation broken of RD6 were 2.314 N, 
3.265 N, 3.624 N and 3.888 N respectively and of KARN NIAN 
were 1.738 N, 2.350 N, 2.722 N, and 3.134 N respectively. 
      
1. คํานํา 
     ในข้ันตอนการผลิตขาวนั้น พบวาการผลิตขาวเปลือกจะมีการ
สูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว  โดยเฉพาะจากการแตกหักในกระบวนการ
แปรรูปขาว  เม่ือถึงเวลาเก็บเกี่ยวเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวดวยมือจะนําขาว
ไปตากบนตอฟางประมาณ 3 - 4 วัน เพื่อลดความชื้นของเมล็ดขาว
กอนทําการนวดหรือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวดวยเครื่องเกี่ยวนวดก็จะนํา
ขาวไปตากกับพื้นที่ลานตากที่เปนพื้นซีเมนต  ซ่ึงที่ลานตากจะใหความ
รอนสูงถึงประมาณ 50oC [1] ในการตากขาวนั้น  ในชวงกลางวันเมล็ด
ขาวจะไดรับความรอนทําใหเกิดการขยายตัว  ในเวลากลางคืนอุณหภูมิ
เย็นลงเมล็ดจะหดตัวสลับกันเปนแบบน้ีอยู 3 - 4 วันหรือจนกวาจะเก็บ  
จะทําใหเมล็ดขาวเกิดความเคนข้ึนภายใน  ทําใหเกิดการแตกราว [2] 
ได  ซ่ึงเม่ือนําขาวไปสีแลวจะสงผลทําใหเมล็ดอาจจะแตกหักทําใหมี
จํานวนเมล็ดเต็มลดลง [3] ดังน้ัน ผูศึกษาจึงจะศึกษาขนาดของแรงที่มี
ผลตอการแตกหักของเมล็ดขาว  หลังจากที่ไดผานการตากแดดหรือลด
ความชื้น 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 เพื่อศึกษาขนาดของแรงกระแทกที่ไดทําใหเมล็ดขาวแตกเสียหาย  
 
3. วัสดุและอุปกรณ 
        อุปกรณท่ีใชในการทดลอง 
    -  เครื่องทดสอบแรงกระแทกของเมล็ดขาวเปลือก 
     - ดิจิตอล ออสซิลโลสโคป 
          -  เครื่องวัดความชื้น   
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เครื่อง Universal test    
   กดลงที่ โหลดเซล 

 

F = 0.0456E - 0.7091
R2 = 0.9994   n=20
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          -  เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิคส                      
     -  กลองสองที่มีกําลังการขยาย 200 เทา 
          -  เครื่องวัดความเร็ว    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 เครื่องทดสอบแรงกระแทก  Drop  Weight [4] 
                (คติวัฒน  กันธา, 2547)  
 
พันธุขาว 
       ใชขาวพันธุ  ขาวขามเหน่ียและขาว กข6  เปนขาวที่เก็บเกี่ยวในป 
2550  โดยเมล็ดขาวจะวางในแนวนอนและวางในแนวตั้ง  ดังรูปที่ 2 
 
 
 
                วางแนวนอน                  วางแนวตั้ง 
                            
              รูปที่ 2 การวางเมล็ดขาวทีใชทําการทดลอง 
 
4. วิธีการ 
4.1 ขั้นตอนปรับเทียบเครื่องมือวัด 

ปรับเทียบเครื่องมือวัดแรงกระแทกกับแรงมาตรฐานจากเครื่อง
ทดสอบ Universal test ยี่หอ  Instron รุน 5566  ซ่ึงมีลําดับข้ันการ
ปรับเทียบดังน้ี  ดังรูปที่ 3 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
              

 
 
         

 
       รูปที่ 3  การปรับเทียบเครื่องมือวัดกับเคร่ือง  
               Universal test ยี่หอ Instron รุน 5566 
 
      1.  ใหเครื่องทดสอบ Universal test ยี่หอ Instron รุน 5566 กดลง
มาที่  load  cell  ของเคร่ืองทดสอบแรงกระแทก 
       2.  แรงกดเครื่อง Instron  ที่ใชจะเร่ิมตั้งแต 2 N  จนถึง  40  N  
โดยเพิ่มข้ึนทีละ 2 N  จํานวนทังหมด 20 คร้ัง จะทําใหโหลดเซลเกิด
การยุบตัว 
       3.  เขียนกราฟความสัมพันธสมการเสนตรงระหวาง แรง (N)  
และแรงดันไฟฟา (mV)  (ดังรูปที่ 4) 
       4.  นําสมการความสัมพันธระหวางแรง (N) และแรงดันไฟฟา 
(mV)  ที่ได นําไปใชคํานวณหาแรงกระแทก (F) เมล็ดขาว สมการที่ได  
F = 0.0456E - 0.7091  เพราะเม่ือหัวกระแทกตกลงมาจะทําโหลดเซล
ยุบตัวลงมา 

 
 

 รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรง(N) กับแรงดันไฟฟา(mV)   
 
ขั้นตอนการทดลองหาแรงกระแทกของเมลด็ 
        1. ขาวที่ทดลองไปอบที่ความรอน 50oC  เปนเวลา 24 ชั่วโมง  
และปลอยไวในบรรยากาศใหเมล็ดขาวสมดุลความชื้นกับบรรยากาศ
รอบๆ  
       2. วัดความชื้นของเมล็ดขาว ขาวขามเหน่ียวัดได 12.8% wb ขาว 
กข6 วัดได 12.2% wb (ความชื้นที่ใชสีขาว 12 – 14 % ความชื้น ) 
         3. นําเครื่องทดสอบแรงกระแทกตอเขากับวงจรปรับแตงสัญญาณ
และดิจิตอลออสซิลโลสโคปและคอมพิวเตอร  

โหลดเซลเครื่อง
ทดสอบแรงกระแทก 

ออสซิโลสสโคป คอมพิวเตอร
แสดงผล 

load cell   

Lower Head 
Instron 

Upper Head 
Instron 
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        4. ทดสอบแรงกระแทกที่ความสูงของหัวกระแทกตั้งแต 2 0 
มิลลิเมตร ถึง 80 มิลลิเมตร โดยเพิ่มความสูงข้ึนครั้งละ10 มิลลิเมตร
และทําการทดสอบ 5 คร้ังตอระดับความสูง 
       5. นําคาแรงดันไฟฟา (mV) ที่ไดจากการทดลองทั้ง 5 คร้ัง มาหา
คาเฉลี่ย จากนั้นนํามาใสในสมการความสัมพันธระหวางแรงกับ
แรงดันไฟฟา เพื่อใชสําหรับคํานวณหาแรงกระแทก (F) จะไดแรง
กระแทกที่ของแตละความสูง ทั้งหมดมี 7 ความสูง 
       6. ขาวแตละเมล็ดที่ใชในการทดลองนํามาแกะเปลือกออก  เพื่อดู
ความเสียหายของเมล็ด 
4.2  สมการที่เกี่ยวของ 
         สมการความสัมพันธระหวางแรง (N)  และแรงดันไฟฟา (E)    
ที่เกิดจากการยุบตัวของโหลดเซล (จากรูปที่ 4)  นําไปใชคํานวณหาแรง
กระแทก (F)  ของเมล็ดขาวเปลือก  สมการที่ได      
                       F =  0.0456E - 0.7091                             (1)                 
 สมการพลังงานจลนการกระแทก [5] 
                       Ui  =  ½ mV2                                         (2)    
โดยที่  F คือแรงกระแทก (N)  E คือ แรงดันไฟฟาที่วัดได (mV)   
V คือความเร็วของหัวกระแทก (m/s)  m คือมวลหัวกระแทก  
(รูปที่1 Impact  Mass = 0.277 kg) 
 
5. ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการทดลอง อบขาวที่ 50 oC วางขาวแนวนอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) คือ รอยราว         (2) คือ แตกสองสวน  
(3) คือ แตกสามสวน  (4) คือ แตกปะลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 กราฟผลการทดลองอบขาวที่ 50 oC  วางขาวแนวนอน           

 
             ตารางที่ 2 ผลการทดลอง อบขาวที่ 50 oC วางขาวแนวตั้ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       (1) คือ รอยราว         (2) คือ แตกสองสวน 
         (3) คือ แตกสามสวน  (4) คือ แตกปะลัย 

 
 

 
 
 

                        
           
 
 
           รูปที่ 6 กราฟผลการทดลองอบขาวที่ 50 oC  วางขาวแนวตั้ง 
 
 
 
 
 
 
             รอยราว       แตกสองสวน    แตกสามสวน     แตกปะลัย  
                         รูปที่ 7  การแตกของเมล็ดขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   เวลาที่กระแทก (ms) 
     รูปที่ 8  แสดงแรงดันไฟฟาที่เกิดจากการกระแทกวัดโดย   
               Oscilloscope 
         
 

ขาวขามเหน่ีย ขาว กข6 
แรงกระแทก

(N) 
พลังงาน 

 (J) 
แรงกระแทก 

(N) 
พลังงาน 

 (J) 
1.642  (1) 0.018   1.864 0.017 
2.276  (2) 0.044 2.324  (1) 0.045 
2.775  (3) 0.06   2.755 0.062 
3.13   (4) 0.08 2.992  (2) 0.08 

  3.366 0.104 3.406  (3) 0.102 
  3.614 0.128 3.738  (4) 0.126 
  3.888 0.151   4.069 0.152 

ขาวขามเหน่ีย ขาว กข6 
แรงกระแทก

(N) 
พลังงาน 

 (J) 
แรงกระแทก 

(N) 
พลังงาน 

(J) 
 1.783  (1) 0.021   1.878 0.020 
 2.350  (2) 0.045 2.314  (1) 0.044 
 2.722  (3) 0.066   2.838 0.067 
 3.134  (4) 0.084 3.265  (2) 0.085 

  3.360 0.104 3.624  (3) 0.109 
  3.674 0.131 3.888  (4) 0.129 
  3.872 0.150   4.421 0.154 

 

แรงดันไฟฟาสูงสุด(E)  

แร
งดั
นไ
ฟฟ

า (
mV

) 
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      การทดลองเพื่อหาคาแรงกระแทกที่มีผลตอความเสียหายของเมล็ด
ขาวนั้น ไดทดลองขาว 2 พันธุ คือขาวพันธุ กข6 และขาวพันธุขาม    
เหน่ีย โดยจะการวางเมล็ดขาว 2 แบบคือ วางเมล็ดขาวในแนวนอนและ
วางในแนวตั้ง  การทดลองไดผลดังน้ี 
        การวางเมล็ดขาวในแนวนอน พบวาแรงที่ทําใหเมล็ดมีรอยราว
แตกสองสวน แตกเปนสามสวนและแตกปะลัย สําหรับขาวพันธุขาม    
เหน่ีย ใชแรงกระแทก 1.642 N, 2.276 N, 2.775 N, 3.13 N ขาวพันธ 
กข6 ใชแรงกระแทก  2.324 N, 2.992 N, 3.406 N, 3.738 N  
ตามลําดับ 
        การวางเมล็ดขาวในแนวตั้ง พบวาแรงที่ทําใหเมล็ดมีรอยราวแตก
สองสวน แตกเปนสามสวนและแตกปะลัย  สําหรับขาวพันธุ ขาวขาม  
เหน่ียใชแรงกระแทก 1.738 N, 2.350 N, 2.722 N, 3.134 ขาวพันธุ  
กข6 ใชแรงกระแทก 2.314 N, 3.265 N, 3.624 N, 3.888 N ตามลําดับ 
       ในการทดลองนั้น เม่ือพบวาเมล็ดขาวแตกปะลัยไปแลวน้ัน ก็
จะตองทําการทดลองใหครบทุกระดับความสูงของหัวกระแทก หัว
กระแทกยิ่งความสูงมากข้ึนเมล็ดขาวจะยิ่งมีการแตกละเอียดมากยิ่งข้ึน
เพราะมีพลังงานจลนเหลือ เมล็ดขาวตองรับพลังงานมากยิ่งข้ึน  สําหรับ
ขาวขามเหน่ียจะรับแรงกระแทกไดนอยกวาขาว กข6 
 
6. สรุปผลการทดลอง 
        การทดลองแรงกระแทกของเมล็ดขาว  โดยใชเครื่องมือทดลอง
แบบ Drop Weight (รูปที่ 1 ) การทดลองจะใชความสูงของหัวกระแทก
ตั้งแต 20 มิลลิเมตรถึง 80 มิลลิเมตร แสดงผลการกระแทกผาน 
Oscilloscope และคอมพิวเตอร   ใชสูตรการคํานวณหาแรงที่ไดจาก
สมการความสัมพันธระหวางแรง (N)  และแรงดันไฟฟา (E)  สมการที่
ไดคือ F = 0.0456E - 0.7091  จากผลการทดลอง พบวาขาวพันธุ กข6  
จะมีความแข็งกวาพันธุ ขามเหน่ีย  ซ่ึง ขาว กข6 จะตองใชแรงกระแทก
ระหวาง 2.324 N ถึง 3.738 N วางเมล็ดในแนวนอน และ 2.314 N ถึง 
3.888 N  วางเมล็ดในแนวตั้ง     
        ขาวขามเหน่ีย ใชแรงกระแทกระหวาง 1.642 N ถึง 3.13 N วาง
เมล็ดในแนวนอนและ 1.738 N ถึง 3.134 N  วางเมล็ดในแนวตั้งของ
การวางเมล็ดขาวทั้งสองแบบ  โดยวางเมล็ดขาวในแนวตั้งจะใชแรง
กระแทกที่สูงกวาวางในแนวนอน 
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บทคัดยอ 
ฟนเฟองถูกออกแบบใหมีผิวโคงอินโวลูต เพื่อใหสามารถสงกําลัง

ดวยอัตราทดที่ถูกตองตลอดเวลา อยางไรก็ตามรูปรางของฟนเฟองทํา
ใหเกิดการไถลของฟนคูที่ขบกัน สงผลใหเกิดกําลังสูญเสียข้ึนโดยไม
สามารถหลีกเลี่ยงได กําลังสูญเสียน้ีจะเพิ่มมากขึ้นเม่ือตองใชเฟองทด
รอบหลายๆ ระดับ เชนระบบเฟองในการสงกําลังของรถไถที่ใชใน
การเกษตร ซ่ึงจําเปนตองมีอัตราทดสูง เพื่อใหสอดคลองกับการทํางาน
ของอุปกรณตอพวง ความเขาใจถึงกลไกการเกิดกําลังสูญเสียในเฟอง
ชวยใหสามารถออกแบบเฟองที่มีประสิทธิภาพการสงกําลังสูงข้ึนได  

บทความนี้เสนอแบบจําลอง เพื่อประเมินกําลังสูญเสียจากการไถล
ของฟนของเฟองตรง การคํานวณจะเริ่มจากการประเมินกําลังสูญเสีย
ของฟนคูที่ขบกันเพียงคูเดียวกอน โดยกําลังสูญเสียในแบบจําลองนี้เกิด
จากทิศทางของแรง ซ่ึงเบ่ียงเบนไปจากเสนแนวแรงกระทําเนื่องจาก
แรงเสียดทานของพื้นผิว หลังจากนั้นจะขยายเปนการประเมินในกรณี
ขบพรอมๆ กัน 2 ฟน เพื่อใหสอดคลองกับการขบกันจริงของเฟองตรง 
ซ่ึงในแตละชวงเวลาจะมีจํานวนฟนที่ขบเปลี่ยนแปลงระหวาง 1 ถึง 2 
ฟน เม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินกําลังสูญเสียที่ไดจากแบบจําลองนี้ 
กับผลการวัดกําลังสูญเสียซ่ึงทําโดยนักวิจัยอื่น พบวามีแนวโนมสอด-
คลองกัน เม่ือเพิ่มความเร็วรอบหมุนและแรงบิด กําลังสูญเสียจะมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้น และเม่ือเปรียบเทียบกําลังสูญเสียของเฟองที่มี
อัตราทดและขนาดเฟองเทากันแตมีโมดูลตางกัน พบวาเฟองที่มีขนาด
ฟนใหญกวามีแนวโนมมีกําลังสูญเสียมากกวา 
คําหลัก เฟองตรง กําลังสูญเสียจากการไถลของฟน 
 
Abstract 

Gear tooth is designed to have involute profile, for power 
can be transmitted at accurate ratio consistently. However 
involute profile leads to sliding between meshing tooth surface 
and consequentially brings about power loss unavoidably. Power 
loss increases significantly when multiple-stage of gear reduction 
is used, for example a transmission system in an agricultural 
tractor that usually has high gear ratio to suit with the operation 

of attached implements. The understanding of the mechanism of 
gear-power loss is very useful for gear design and development.  

This paper proposes a model for estimating spur gear power 
loss due to sliding of tooth surfaces. First the power loss in the 
case of single tooth meshing is considered. The power loss in 
this model is attributed to the deviation in direction of force from 
the line of action due to the effect of friction. Next the power loss 
during double teeth meshing is considered. The estimated power 
losses were compared with the experimental results done by the 
other researchers. The estimated results agree well with 
experimental results. The power losses tend to increase with 
increasing rotational speed and applied torque. In the case of the 
gear pair with the same gear ratio, the power loss of gear having 
larger teeth is larger than gear having smaller teeth. 
Key words Spur gear, sliding loss 
 
1. บทนํา 
 เฟองเปนชิ้นสวนกลที่ใชในการสงถายกําลังและการเคลื่อนที่ โดย
ปกติรูปรางของฟนเฟองถูกออกแบบใหมีผิวโคงแบบอินโวลูต เพื่อให
สามารถสงกําลังดวยอัตราทดที่ถูกตองตลอดเวลา อยางไรก็ตามรูปราง
ของฟนเฟองทําใหเกิดการไถลของฟนคูที่ขบกันข้ึน แรงเสียดทานจาก
การไถลนี้กอใหเกิดกําลังสูญเสียข้ึนโดยไมสามารถหลีกเลี่ยงได และ
กําลังสูญเสียจะถูกแปรสภาพไปเปนความรอน กอใหเกิดความเสียหาย
ตอผิวเฟองได  กําลังสูญเสียน้ีจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือใชเฟองทดรอบหลายๆ 
ระดับ เชนระบบเฟองในการสงกําลังของรถไถที่ใชในการเกษตร ซ่ึง
จําเปนตองมีอัตราทดสูง และตองมีหลายเกียรความเร็ว เพื่อใชงานกับ
อุปกรณการเกษตรหลายๆ ชนิด ความเขาใจถึงกลไกการเกิดกําลัง
สูญเสียชวยใหสามารถพัฒนาการออกแบบเฟอง ใหมีประสิทธิภาพการ
สงกําลังสูงข้ึน ชวยประหยัดพลังงานโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันซ่ึง
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 
 จากความสําคัญ และความตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการสงกํา-
ลังโดยเฟองน้ี จึงมีงานวิจัยมากมายที่เกี่ยวของกับกําลังสูญเสีย และ
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ประสิทธิภาพของเฟอง เชน งานวิจัยของ  Michlin และ Myunster [1] 
ซ่ึงกลาวถึงการสรางแบบจําลอง เพื่อแสดงกลไกการเกิดกําลังสูญเสียใน
เฟองตรงข้ึน อยางไรก็ตามแบบจําลองนี้แสดงถึงกําลังสูญเสียที่เกิดข้ึน
เน่ืองจากการขบกันของฟนเพียง 1 คูเทานั้น ซ่ึงไมสอดคลองกับการ
ทํางานจริงของเฟองตรง ซ่ึงมีจํานวนฟนที่ขบกันในแตละชวงเวลา 1 
หรือ 2 ฟน นอกจากนี้งานวิจัยน้ียังไมไดแสดงการเปรียบเทียบผลจาก
แบบจําลอง กับผลการทดลองวัดกําลังสูญเสียของเฟองตรง  Petry-
Johnson และคณะ [2] ไดทําการวัดกําลังสูญเสียของเฟองตรงที่ความ-
เร็วรอบ และภาระการทํางานตางๆ และไดทดสอบถึงผลของขนาดของ
ฟนเฟองตอกําลังสูญเสียที่เกิดข้ึน อยางไรก็ตามกลไกการเกิดกําลังสูญ-
เสียไมไดกลาวถึงในงานวิจัยน้ี 
 บทความนี้แสดงการพัฒนาแบบจําลองกําลังสูญเสียของ Michlin 
และ Myunster ใหสามารถใชไดในขณะที่การขบของฟนเกิดข้ึน 2 ฟน
พรอมๆ กัน ซ่ึงสอดคลองกับการทํางานจริงของเฟองตรง ผลการ
ทํานายกําลังสูญเสียจากแบบจําลองที่สรางข้ึน จะนําไปเปรียบเทียบกับ 
ผลการวัดกําลังสูญเสียซ่ึงทําโดย Petry-Johnson และคณะ ตอไป 
 
2. กําลังสูญเสียในการขบกนัของเฟอง 
 กําลังสูญเสียในการขบกันของเฟองสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท
ใหญๆ  คือ 1) กําลังสูญเสียที่ข้ึนกับขนาดของภาระ ไดแก กําลังสูญเสีย
เน่ืองจากแรงเสียดทานจากการไถล และการกลิ้งของฟนระหวางการขบ 
และ 2) กําลังสูญเสียซ่ึงไมข้ึนกับภาระ ไดแก กําลังสูญเสียจากการหมุน 
สําหรับการทํางานที่ความเร็วรอบหมุนต่ําๆ และขนาดของเฟองไมใหญ
นัก กําลังสูญเสียสวนใหญจะเกิดเนื่องจากแรงเสียดทานจากการไถล 

โดยกําลังสูญเสียจากแรงเสียดทานเนื่องจากการกลิ้ง และกําลังสูญเสีย
จากการหมุนมีคานอยกวามาก [1-2] สําหรับการสรางแบบจําลองเพื่อ
ประเมินกําลังสูญเสียในบทความนี้ จะคิดเฉพาะกําลังสูญเสียเน่ืองจาก
การไถล ซ่ึงเพียงพอตอการประเมินในสภาวะการทํางานที่ความเร็วรอบ
หมุนเฟองไมสูงนัก 
 
กําลังสูญเสียเน่ืองจากการไถล 
 กําลังสูญเสียจากการไถลเกิดจากการที่ฟนเฟองขบกันแตความเร็ว
สัมผัสไมเทากัน จึงเกิดกําลังสูญเสียไปกับแรงเสียดทานจากการไถล 
การเกิดกําลังสูญเสียจากการไถลสามารถแสดงไดดังรูปที่ 1 เฟอง O1 
หมุนขับเฟอง O2 โดยจุด K เปนจุดที่ฟนเฟองสัมผัสกัน ความเร็วที่จุด
สัมผัสของเฟอง O1 และเฟอง O2 เปน v1 และ v2 ตามลําดับ จากรูปจะ
พบวา เวคเตอรความเร็วในแนวแกน n ของเฟองทั้งสองตัวตองมีคา
เทากันเพื่อใหฟนของเฟองขับ และเฟองตามสัมผัสกันตลอดชวงการขบ 
อยางไรก็ตามเวคเตอรความเร็วในแกน t จะมีคาตางกัน ซ่ึงทําใหเกิด
การไถล และแรงเสียดทานเนื่องจากการไถลขึ้น  
 จากรูปที่ 1(ก) และ (ข) จะพบวาความเร็วการไถลมีการเปลี่ยน-
แปลงเม่ือตําแหนงการขบเปลี่ยนไป สงผลใหกําลังสูญเสียในแตละชวง-
เวลาจะมีคาไมคงที่ดวย โดยอัตราเร็วที่จุดสัมผัสของเฟองตามจะมีคา
มากกวากวาเฟองขับในตอนแรก เม่ือตําแหนงขบเลยจุดพิตซไปแลว
อัตราเร็วของเฟองขับจะมากกวาเฟองตาม นอกจากนี้ยังพบวาที่
ตําแหนงการขบหางจากจุดพิตซมากจะยิ่งมีความเร็วการไถลมาก จึงมี
กําลังสูญเสียมากกวาการขบที่ใกลๆ จุดพิตซ  สําหรับที่จุดพิตซความ-
เร็วสัมผัสของเฟองทั้งคูมีคาเทากัน จึงไมเกิดการไถลข้ึน 
 รูปที่ 2(ก) และ (ข) แสดงแรงที่กระทําที่ผิวเฟองแตละตัวเม่ือ
ตําแหนงการขบตางกัน จากรูปทิศของแรงเสียดทานในชวงเร่ิมตนการ
ขบกอนจะถึงจุดพิตซ และเม่ือตําแหนงการขบเลยจุดพิตซไปแลวมี
ทิศทางตรงกันขามกัน เน่ืองจากทิศทางของความเร็วการไถลจะตรง
ขามกัน สําหรับที่จุดพิตซ เน่ืองจากไมมีการไถลเกิดข้ึนจึงไมมีแรงเสียด
ทานจากการไถล 
 
 

(ก) 

รูปที่ 1 การไถลของฟนเฟอง 

(ข) 

รูปที่ 2 แรงที่กระทําบนฟนเฟอง 

(ก) (ข) 



รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 22 
 

185

Parameter N1P PN2 

µ + − 
n − + 

 
 
3. แบบจําลองเพือ่ประเมินกําลังสูญเสียของเฟองตรง 
3.1 อัตราสวนกําลังสูญเสียจากการขบกันของฟน 1 คู 
 รูปที่ 3 แสดงแรงที่เกิดข้ึนกับเฟองตามระหวางการขบ เฟองขับมี
จุดศูนยกลางอยูที่ O1 และมีรัศมีวงกลมเบส O1N1 สวนเฟองตามมีจุด
ศูนยกลางอยูที่ O2 และมีรัศมีวงกลมเบส O2N2 ในการขบกันของเฟอง
จะเร่ิมตนที่จุด A ซ่ึงเปนจุดที่รากฟนของเฟองขับเร่ิมขบกับปลายฟน
ของเฟองตาม จุดสัมผัสจะคอยๆ เคลื่อนไปตามเสนแนวแรงกระทํา 
(Line of action หรือ Pressure angle line) N1N2 ซ่ึงมีมุมกด 
(Pressure angle) α และจะสิ้นสุดการขบที่จุด B ซ่ึงเปนจุดที่ปลายฟน 
ของเฟองขับขบกับรากฟนของเฟองตาม ในระหวางการขบกันฟนของ
เฟองขับจะสงกําลังไปยังฟนของเฟองตาม โดยแรง R12 เปนแรงที่เฟอง
ขับกระทํากับเฟองตาม ดวยทิศทางที่ทํามุมกับเสนแนวแรงกระทํา µ 
ซ่ึงเปนผลมาจากแรงเสียดทาน ในแบบจําลองนี้จะสมมุติใหการสัมผัส
ของฟนเฟองเปนแนวเสนตรงตามแนวความกวางของฟน ซ่ึงจะเห็น
แนวสัมผัสเปนจุด เม่ือพิจารณาเปนปญหา 2 มิติ สําหรับในรูปฟนเฟอง
สัมผัสกันที่จุด K อัตราสวนกําลังสูญเสีย ϕ หาไดจากความสัมพันธ
ของกําลังเขา H1 กําลังออก H2 และกําลังสูญเสีย H3 ดังสมการ (1) 

1

21

1

3

H
HH

H
H −

==ϕ      (1) 

เน่ืองจากกําลัง H หาไดจากผลคูณของแรงบิด T และความเร็วรอบ
หมุนของเฟอง ω ดังน้ันจะสามารถเขียนกําลังเขาและกําลังออกไดดังน้ี 

11112111 )cos( ω⋅µ+α⋅⋅=ω= FORTH    (2) 

21212222 )cos( ω⋅µ+α⋅⋅=ω= FORTH   (3) 
แทนสมการ (2) และ (3) ลงในสมการ (1) จะได 
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โดย m คืออัตราทดของคูเฟอง  
สมการ (4) สามารถจัดรูปใหมไดดังน้ี 
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กําหนดให  

1

1

PF
POM =        (6) 

ดังน้ันสมการ (5) จะเขียนไดดังน้ี 

M
m

+
+

=ϕ
1
1        (7) 

พิจารณาสามเหลี่ยม O1N1P และสามเหลี่ยม PF1G ซ่ึงเปน
สามเหลี่ยมที่คลายกัน จะไดความสัมพันธดังน้ี 

GF
NO

PF
POM

1

11

1

1 ==      (8) 

คา M ในสมการ (8) จะหาคาไดเม่ือทราบระยะ GF1  และ 11NO  
พิจารณาสามเหลี่ยม KGF1 จะไดความสัมพันธดังน้ี 

( ) µ⋅α⋅+= tantan11 GFKPGF  

µ⋅α−
µ⋅

=
tantan1

tan
1

KPGF      (9) 

กําหนดให n เปนอัตราสวน ซ่ึงแสดงตําแหนงการขบเทียบกับระยะ 
PN1 ดังแสดงในสมการ 

PN
KPn

1

=           (10) 

โดย ในชวงการขบกอนที่จะถึงจุดพิตซ คา n จะมีคาเปนลบ สวนในชวง
การขบหลังจากจุดพิตซไปแลว n จะมีคาเปนบวก 

พิจารณาสามเหลี่ยม O1N1P และใชความสัมพันธในสมการ (10) 
จะสามารถหาระยะ 11NO  ไดดังน้ี 

α−
=

α
=

tantan
1

11 n
KPPNNO        (11) 

แทนสมการ (9) และ (11) ลงในสมการ (8) จะหาคา M ไดดังสมการ 
(12) 

µ⋅α⋅−
µ⋅α−

=
tantan

tantan1
n

M         (12) 

แทนคา M ลงในสมการ (7) จะสามารถหาอัตราสวนกําลังสูญเสียได
ดังน้ี 

µ⋅α⋅+−
+⋅µ⋅α⋅−

=ϕ
tantan)1(1

)1(tantan
n

mn       (13) 

เน่ืองจากทิศทางของแรงเสียดทานจะเปลี่ยนแปลง ข้ึนกับตําแหนง
การขบ ดังแสดงในรูปที่ 2 ดังน้ันการแทนเครื่องหมายของตัวแปรใน
สมการ (13) จึงตองแทนใหถูกตองดังแสดงในตารางที่ 1  
 รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธของอัตราสวนกําลังสูญเสียที่ตําแหนง
การขบตางๆ ซ่ึงคํานวณไดจากสมการ (13) จากรูปพบวากําลังสูญเสีย
จะมีคามากที่บริเวณหางจากตําแหนงพิตซ และมีคานอยลงจนกระทั่ง

รูปที่ 3 แรงที่กระทํากับเฟองตามระหวางการขบ 

ตารางที่ 1 การแทนเครื่องหมายของคาตางๆ สําหรับสมการ (13) 
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เทากับศูนยที่จุดพิตซ ซ่ึงไมเกิดการไถลเนื่องจากความเร็วสัมผัสของ
ฟนทั้งคูมีคาเทากัน 
 
3.2 อัตราสวนกําลังสูญเสียรวม 
 อัตราสวนกําลังสูญเสียที่หาไดจากสมการ (13) และแสดงในรูปที่ 4 
น้ัน เปนอัตราสวนกําลังสูญเสียอันเน่ืองมาจากการไถลกันของฟนเฟอง
เพียงคูเดียว และการสงกําลังเกิดโดยฟนคูน้ีเพียงคูเดียวเทานั้น แตใน
ความเปนจริงแลวในแตละชวงเวลาเฟองอาจจะขบกันมากกวา 1 ฟนได 
อันจะเห็นไดจากอัตราสวนการขบ ซ่ึงในกรณีของเฟองตรงมักมีคาอยู
ในชวง 1.5 ถึง 1.8 อัตราสวนการขบนี้หมายความวาในบางขณะเฟอง
อาจจะขบกันเพียงแคฟนเดียว และในบางขณะเฟองจะขบกันสองฟน 
ดวยเหตุน้ีอัตราสวนกําลังสูญเสียจึงตองคิดคารวม ใหสอดคลองกับการ
ขบกันจริงของฟนเฟองดวย 
 รูปที่ 5(ก) แสดงถึงอัตราสวนกําลังสูญเสียที่เกิดข้ึนจากฟนเฟอง
แตละคูตามลําดับการขบที่ชวงเวลา (ตําแหนงการขบ) ตางๆ  ชวงเวลา
ที่มีกราฟเพียงเสนเดียวหมายถึง ในขณะนั้นเฟองขบกันเพียงแคฟน
เดียว สวนชวงเวลาที่กราฟซอนกันหมายถึงในขณะนั้นฟนเฟองมีการ
ขบกัน 2 ฟน อัตราสวนกําลังสูญเสียในขณะที่ฟน 2 คูขบกันสามารถหา 
ไดโดยประมาณใหเฟอง 2 คูสงกําลงัเทากัน โดยกําลงัที่ฟนแตละคูสง
ถายหาไดจาก 

2
1

21
HHH ZZ ==          (14) 

โดย ตัวหอย Z1 และ Z2 หมายถึงฟนคูที่ 1 และฟนคูที่ 2 ตามลําดับ 
อัตราสวนกําลังสูญเสียในขณะที่ขบสองฟน Totalϕ หาไดจาก  
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21 )(
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+
=ϕ         (15) 

กําลังสูญเสียรวมทั้งสองฟนหาไดจาก  
211 ZZTotal LossLossH +=⋅ϕ  

( )21
11

2
1

11 222 ZZZZTotal
HHHH ϕ+ϕ=⋅ϕ+⋅ϕ=⋅ϕ  

(16) 
โดย 1Zϕ และ 2Zϕ เปนอัตราสวนกําลังสูญเสียของฟนคูที่ 1 และ

คูที่ 2 ตามลําดับ อัตราสวนกําลังสูญเสียน้ีสามารถหาไดจากสมการ 
(13) เชนกัน สําหรับอัตราสวนกําลังสูญเสียรวมในขณะที่เฟองขบกัน 2 
ฟนสามารถหาไดดังสมการ (17) 

2
21 ZZ

Total
ϕ+ϕ

=ϕ          (17) 

จะพบวาเม่ือฟนทั้งสองคูรับกําลังเทากัน อัตราสวนกําลังสูญเสีย
รวมจะเปนคาเฉลี่ยของอัตรากําลังสูญเสียของแตละฟน อัตราสวนกําลัง
สูญเสียของเฟองในชวงเวลาตางๆ แสดงดังรูปที่ 5(ข) ชวงที่ฟนขบกัน 
2 คูจะเปนชวงที่มีกําลังสูญเสียมาก สวนที่จุดพิตซซ่ึงไมเกิดการไถล
ของฟนเฟองจะไมมีกําลังสูญเสียเลย สําหรับเสนประในรูปแสดงขนาด
ของอัตราสวนกําลังสูญเสียเฉลี่ย ϕ  ซ่ึงหาไดจากสมการ (18) 

∫ ϕ=ϕ
Pb

dn
Pb 0

1           (18) 

โดย Pb คือระยะเบสพิตซ 
 
4. ผลการประเมนิกําลังสูญเสียของเฟองตรง 

เพื่อตรวจสอบวาแบบจําลองที่สรางข้ึน สามารถใชประเมินอัตรา-
สวนกําลังสูญเสียไดแมนยําหรือไม ในที่น้ีจะทําการเปรียบเทียบผลการ
ประเมินกําลังสูญเสีย กับผลการทดลองซึ่งรายงานโดย T.T.Petry-
Johnson และคณะ [2]   T.T.Petry-Johnson และคณะ ไดทดลองวัด
กําลังสูญเสียของเฟองตรงซึ่งมีอัตราทด 1:1 โดยใชชุดทดสอบเฟอง
แบบ Back-to-back ดังแสดงในรูปที่ 6   ชุดทดสอบแบบนี้ประกอบดวย
หองเกียรและเฟองซ่ึงเหมือนกันทุกประการ 2 ชุดตอเชื่อมกัน ระหวาง
เพลาเพลาหนึ่ง ซ่ึงเชื่อมเฟองในหองเกียรทั้งสองเขาดวยกัน จะติดตั้ง
คับปลิงเพื่อเปนอุปกรณที่ใหภาระกับระบบ ภาระที่ใหในรูปแรงบิดน้ีจะ
ถูกสงใหกับเฟองทั้งสองคู   ชุดทดสอบเฟองน้ีจะขับโดยมอเตอรกระแส-
สลับ และปรับความเร็วรอบใหเหมาะสมโดยชุดเพิ่มความเร็วและสาย-
พาน   เน่ืองจากชุดทดสอบนี้เปนระบบปดซ่ึงกําลังจะเวียนอยูภายใน
ระบบเทานั้น กําลังที่ใชเพื่อขับระบบใหเคลื่อนที่จึงมีคาเทากับกําลัง
สูญเสียที่เกิดข้ึนในระบบทั้งหมด การวัดกําลังสูญเสียจึงทําไดโดยวัด
กําลังที่ใชขับระบบเฟอง โดยอุปกรณวัดแรงบิดซ่ึงอยูระหวางชุดตน

(ข) 

รูปที่ 5 อัตราสวนกําลังสูญเสียของแตละคูฟนตามลําดบัการขบที่
เวลาตางๆ และอัตราสวนกําลังสูญเสียของเฟอง 

รูปที่ 4 อัตราสวนกําลังสูญเสียที่ตําแหนงการขบตางๆ ของฟน 1 คู 

(ก) 
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กําลังและหองเกียร และวัดความเร็วรอบหมุนของเพลาที่ติดอุปกรณวัด
แรงบิดในขณะนั้น 

T.T.Tetry-Johnson และคณะ ไดทดลองวัดกําลังสูญเสียที่ความ-
เร็วรอบหมุนและที่ภาระตางๆ นอกจากนี้ยังไดศึกษาถึงผลของขนาด
ฟนเฟอง โดยทําการทดลองเปรียบเทียบกันระหวางเฟองตรงซ่ึงมีจํา-
นวนฟน 23 ฟน โมดูล 3.95 ม.ม. และเฟองตรงซึ่งมีจํานวนฟน 40 ฟน 
โมดูล 2.32 ม.ม. และเพื่อใหความเคนดัดในเฟองทั้งสองชนิดมีคา
ใกลเคียงกัน ความกวางของเฟอง 40 ฟนจะมากกวาเฟอง 23 ฟน
เล็กนอย อยางไรก็ตามเนื่องจากความกวางของฟนแทบจะไมมีผลตอ
กําลังสูญเสียของเฟอง [2] ดังน้ันกําลังสูญเสียที่แตกตางกันในกรณีของ
เฟอง 23 ฟน และ 40 ฟนจึงสามารถพิจารณาวาเปนผลจากขนาดของ
ฟนได พารามิเตอรอื่นๆ ของเฟองที่ใชในการทดลองแสดงดังตารางที่ 2 

 
4.1 การประเมินอัตราสวนกําลังสูญเสีย  

ผลการประเมินอัตราสวนกําลังสูญเสียแสดงในรูปที่ 7 และ 8 การ
คํานวณในที่น้ีจะใชคาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (tan µ) เทากับ 0.03 
ซ่ึงเปนคาโดยประมาณที่ไดจากการทดลอง ในกรณีที่เฟองที่ใชมีการทํา
ผิว และมีการหลอลื่นอยางดี  จากรูปพบวาในกรณีของเฟอง 23 ฟนจะ
มีอัตรากําลังสูญเสียสูงกวาเฟอง 40 ฟน ทั้งน้ีเน่ืองจากขนาดฟนที่ใหญ
กวาทําใหเกิดการสูญเสียจากการไถลที่บริเวณหางจากจุดพิตซมากกวา 
เม่ือหาอัตราสวนกําลังสูญเสียเฉลี่ยจะไดวา เฟอง 23 ฟนจะมีอัตราสวน
กําลังสูญเสียเฉลี่ย 0.0049 หรือมีประสิทธิภาพการสงกําลัง 99.51
เปอรเซ็นต สวนเฟอง 40 ฟนมีอัตราสวนกําลังสูญเสีย 0.0028 หรือมี
ประสิทธิภาพการสงกําลัง 99.72 เปอรเซ็นต 
 

4.2 การเปรียบเทียบกับผลที่รายงานโดย T.T.Petry-Johnson 
และคณะ 

รูปที่ 9 และ 10 แสดงการเปรียบเทียบผลการวัดกําลังสูญเสียจาก
การทดลอง และผลการประเมินกําลังสูญเสียจากแบบจําลองที่สรางข้ึน 
กําลังสูญเสียที่วัดไดจากการทดลองนั้น จะหักกําลังสูญเสียจากการหมุน
ซ่ึงไมข้ึนกับภาระออกไปกอน และเน่ืองจากเฟองในหองเกียรทั้งสอง
เหมือนกันทุกประการ กําลังสูญเสียที่เกิดจากเฟองคูเดียวจึงเปนครึ่ง-

รูปที่ 6 ชุดทดสอบเฟองในการทดลองของ T.T.Petry-Johnson 
และคณะ [2] 

ตารางที่ 2 พารามิเตอรตางๆ ของเฟองที่ใชในการทดลอง 

Parameter 23T 40T 
Module 3.95 2.32 
Pressure angle, deg 25.0 28.0 
Face width 19.5 26.7 
Center distance 91.5 91.5 รูปที่ 7 ผลการคํานวณกําลังสูญเสียของเฟอง 23 ฟน 

รูปที่ 8 ผลการคํานวณกําลังสูญเสียของเฟอง 40 ฟน 
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หน่ึงของกําลังสูญเสียที่วัดได และหักกําลังสูญเสียจากการหมุนไปแลว 
ดังน้ันกําลังสูญเสียที่แสดงในรูปที่ 9 และ 10 จึงเหลือเพียงกําลังสูญเสีย
จากการไถลและการกลิ้งของเฟองเพียงคูเดียว ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบ
กับผลท่ีประเมินจากแบบจําลองได  

รูปที่ 9 แสดงกําลังสูญเสียที่ความเร็วรอบหมุนเฟองตางๆ โดยใน
การทดลองจะคงแรงบิดคงที่ 413 Nm ผลที่ไดจากการประเมินมีแนว-
โนมเหมือนกับผลการทดลอง โดยกําลังสูญเสียจะมีคาเพิ่มข้ึนแบบเชิง
เสนเม่ือเพ่ิมความเร็วรอบหมุนข้ึน และเฟอง 23 ฟน ซ่ึงมีขนาดฟนใหญ
กวาจะมีกําลังสูญเสียมากกวาเฟอง 40 ฟน  รูปที่ 10 แสดงกําลัง
สูญเสียที่แรงบิดตางๆ โดยจะทดลองที่ความเร็วรอบหมุนคงที่ 6000 
rpm ผลการประเมินมีความสอดคลองกับผลการทดลอง โดยกําลัง
สูญเสียจะเพิ่มข้ึนแบบเชิงเสนเม่ือเพ่ิมแรงบิด และเฟอง 23 ฟนจะมี
กําลังสูญเสียมากกวาเฟอง 40 ฟน 

ถึงแมวาผลการประเมิน จะมีแนวโนมสอดคลองกับผลการทดลอง 
คากําลังสูญเสียที่ประเมินได ยังมีความแตกตางกับคาจากการทดลอง
พอสมควร ปจจัยที่มีผลมากตอความแมนยําของการประเมินตามแบบ-
จําลองนี้คือการเลือกใชคาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน โดยในที่น้ีเลือกใช

คาจากงานวจัิยที่มีมากอน อยางไรก็ตามคาที่รายงานจากงานวิจัยตางๆ 
มีคาแปรผันคอนขางมาก คาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.03 ที่เลือกเปน
คากลางๆ ที่สองคลองกับชวงสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่รายงานใน
งานวิจัยหลายๆ ช้ิน ซ่ึงอาจจะไมสอดคลองกับเฟองที่ใชในการทดลอง
ของ T.T.Petry-Johnson และคณะ   ปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจสงผลตอความ
แมนยําของแบบจําลองคือ การประมาณการรับภาระของฟน โดยในที่น้ี
ไดประมาณใหฟนทั้งสองรับภาระเทากัน ในขณะที่ฟนขบกันสองฟน ซ่ึง
การสมมุติเชนน้ีอาจจะคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได อยางไรก็ตาม 
หากรูการกระจายของภาระที่แตละฟนรับ ในแตละชวงเวลาแมนยํากวา
น้ีจะสามารถปรับปรุงแบบจําลองใหมีความแมนยํามากขึ้นได 
 
5. สรุป 
 บทความนี้นําเสนอถึงแบบจําลองอยางงาย เพ่ือประเมินกําลังสูญ-
เสียในการสงกําลังดวยเฟองตรง โดยคํานึงถึงกําลังสูญเสียที่เปนผลมา
จากแรงเสียดทานจากการไถลของฟนเฟองเปนหลัก ผลการประเมิน
เม่ือเทียบกับผลการทดลอง ซ่ึงรายงานโดยผูวิจัยอ่ืนพบวา มีแนวโนม
สอดคลองกัน โดยกําลังสูญเสียมีแนวโนมเพิ่มข้ึนแบบเชิงเสนเม่ือความ-
เร็วรอบหมุนและแรงบิดมีคาเพิ่มข้ึน และกําลังสูญเสียของเฟองที่มีฟน
ใหญหรือมีโมดูลใหญจะมากกวาเฟองที่มีฟนเล็กหรือมีโมดูลนอย จาก
ผลการเปรียบเทียบน้ีแสดงใหเห็นวา แบบจําลองนี้สามารถนําไปประ-
ยุกตใชเพ่ือประเมินหาแนวโนมกําลังสูญเสียที่จะเกิดได ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอการออกแบบเฟองและระบบเฟอง  
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รูปที่ 9 กําลังสูญเสียที่ความเร็วรอบหมุนตางๆ 

รูปที่ 10 กําลังสูญเสียที่แรงบิดตางๆ 
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บทคัดยอ 

ชิ้นสวนปลูกฝงทางการแพทยที่ใชในประเทศไทยสวนใหญลวน
แลวแตนําเขาจากตางประเทศ  อีกทั้งวัสดุที่ใชสําหรับทางการแพทยน้ัน
มีราคาสูง เพื่อที่จะลดปริมาณการนําเขารวมทั้งทําใหราคาถูกลง จึงไดมี
การศึกษาและทําการวิจัยน้ี  โดยไดศึกษาการออกแบบตนแบบวัสดุ 
รองแทนหมอนรองกระดูกสันหลังเพื่อเชื่อมขอดวยเหล็กกลาไรสนิม
เกรด 316L โดยเทคโนโลยีการฉีดข้ึนรูปโลหะผงที่เหมาะสมกับสรีระคน
ไทย และไดทําการคํานวณการหดตัวระหวางกระบวนการผลิตเพื่อ
ออกแบบแมพิมพฉีดใหไดขนาดตามที่ตองการ ในกระบวนการผลิต
พบวาสามารถควบคุมการผลิตไดดี ตนแบบที่ผลิตไดมีความหนาแนน
หลังการเผาผนึกใกลเคียงกัน ระหวางการเผามีการเปลี่ยนแปลงของ
ขนาดมากแตสามารถควบคุมความแตกตางของขนาดตนแบบที่ผลิตได
กับขนาดจริงที่ตองการใหอยูในชวง ±0.3 มม. ในสวนของการทดสอบ
สมบัติเชิงกลดวยการกดพบวาในระดับแรงกดที่ใชงานจริงในมนุษย คือ 
0.75 และ 2 กิโลนิวตัน ชิ้นงานจะมีการเสียรูปแบบอิลาสติกเพียง
เล็กนอย และชิ้นงานเริ่มเสียรูปแบบพลาสติกเม่ือถูกแรงกระทํามากกวา 
8 กิโลนิวตัน  
 
Abstract 

Most medical implants used in Thailand are imported and 
expensive.  This research is aim to introduce cheaper implants 
and reduce the imported quantity.  In this research, 316L 
stainless steel cage prototypes were designed for the physiology 
of Thai people and produced by metal injection moulding.  The 
shrinkage during processing was determined and used to design 
the desirable injection mould.  During prototype production, it was 
found that the quality of the production process can be controlled 
tightly.  As-sintered density of prototypes is relatively constant.  In 
addition, large dimensional changes were observed during 
sintering.  However, it was possible to control the tolerance to 

±0.3 mm.  Compressive tests at 0.75 and 2 kN, which are 
commonly observed during usage in human, were carried out.  It 
was founded that prototypes was slightly elastically deformed and 
the plastic deformation started at a compressive load higher than 
8 kN. 

 
1. คํานํา 

ปจจุบันเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทยที่ใชในประเทศสวน
ใหญนําเขาจากตางประเทศ มีเพียงสวนนอยที่เปนเครื่องมือหรือ
อุปกรณซ่ึงตองการเทคโนโลยีที่ไมซับซอนมากที่ผลิตในประเทศ  เชน 
แผนโลหะสําหรับจับยึดกระดูกที่แตกหัก สกรูสําหรับจับยึด และ 
เครื่องมือสําหรับประกอบการผาตัด โดยการผลิตจะเปนตัดการปาด 
(Machining) จากชิ้นงานกอน ในการตัดปาดชิ้นงานที่มีรูปรางซับซอน 
ตองมีหลายข้ันตอน ทั้งน้ีจะใชเวลามากและเกิดเศษเหลือทิ้งจํานวนมาก 

เทคโนโลยีการฉีดข้ึนรูปโลหะผงเปนเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะ
สําหรับชิ้นสวนโลหะที่มีรูปรางซับซอน สามารถผลิตชิ้นงานที่ไดรูปราง
ใกลเคียงกับรูปรางสุดทาย (Near-net-shape manufacturing process) 
อีกทั้งกระบวนการฉีดข้ึนรูปโลหะผงน้ีมีเศษเหลือทิ้งนอย เน่ืองจากเศษ
จากการฉีดและชิ้นงานที่บกพรองจากการฉีดสามารถนําไปบดเพื่อนํา
กลับไปใชฉีดใหมไดโดยที่ไมมีผลกระทบตอสมบัติเชิงกลของชิ้นงานฉีด
ข้ึนรูปโลหะผงที่ตองการผลิต อีกทั้งเปนกระบวนการผลิตที่เหมาะ
สําหรับการผลิตชิ้นงานจํานวนมากและสามารถควบคุมความเที่ยงตรง
ไดดี [1] 

งานวิจัยน้ีไดทําการออกแบบวัสดุรองแทนหมอนรองกระดูกสัน
หลังเพื่อเชื่อมขอ  (Cage) ที่ผลิตจากการฉีด ข้ึนรูปโลหะผงดวย
เหล็กกลาไรสนิมเกรด 316L ใหเหมาะสมสําหรับการใชงานในประเทศ 
รวมทั้งทําการสรางแมพิมพฉีดข้ึนรูปโลหะผงและทําการผลิตตนแบบ 
ซ่ึงรูปรางและลักษณะการใชงานของ Cage แสดงในรูปที่ 1 [2] 
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(ก)                         (ข)                           (ค) 
รูปที่ 1 (ก) วัสดุรองแทนหมอนรองกระดูกสันหลังเพื่อเชื่อมขอ (Cage)    

(ข) ภาพรังสีเอกซของกระดูกสันหลังที่ประสบอุบัติเหตุ และ  
(ค) ภาพรังสีเอกซแสดงการใชงานของ Cage [2] 

 
2. วิธีการทดลอง 
 สําหรับข้ันตอนการทดลองไดแบงออกเปนข้ันตอนดังแสดงในรูปที่ 
2 โดยเริ่มจากการผลิตตนแบบ Cage ดวยการตัดปาด การแกะแบบ
และคํานวณเผ่ือการเปลี่ยนแปลงของขนาดชิ้นงานระหวางกระบวนการ
ผลิต การสรางแมพิมพ การผลิตชิ้นงานดวยกระบวนการฉีดข้ึนรูปโลหะ
ผง และสุดทายคือการทดสอบสมบัติเชิงกลโดยการทดสอบแรงกด 
 

 
รูปที่ 2 ลําดับข้ันตอนในการวิจัย 

 
3. ผลการทดลองและการวิจารณผล 

3.1 การออกแบบตนแบบพลาสติก 
ในการดําเนินการวิจัยน้ีไดทํางานรวมกับบริษัทรวมโครงการอยาง

ใกลชิด โดยไดรับคําปรึกษาจากแพทยเฉพาะทางดานศัลยกรรมกระดูก
และผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงในเบ้ืองตนของการออกแบบแมพิมพน้ีไดมีการสราง
แบบจากตนแบบพลาสติกขนาดเหมือนจริงโดยใชการตัดปาดเพื่อให
เห็นภาพงายและมีความเขาใจที่ตรงกัน โดยภาพถายของตนแบบนี้
แสดงไวในรูปที่ 3 ชิ้นงาน Cage มีรอยหยักเปนฟนปลาที่ดานขาง 2 
ดานดังแสดงในภาพ เพื่อปองกันการเคลื่อนที่ของ Cage ขณะใชงาน ที่
ปลายดานหน่ึงมีลักษณะเฉพาะสําหรับตอยึดกับเคร่ืองมือและสามารถ
ประกอบไดงายและสะดวก สวนปลายอีกดานหนึ่งมีลักษณะสอบ 
(Taper) เขา มีขนาดเล็กกวาตัวของชิ้นงานเพื่อใหงายตอการสอด
ชิ้นงานเขาไปในกระดูกสันหลัง   

 

 
               รูปที่ 3 ตนแบบพลาสติกของชิ้นงาน Cage 

 
3.2 การออกแบบแมพิมพฉีดข้ึนรูปโลหะผง 
หลังจากไดชิ้นงานตนแบบที่มีขนาดและรูปรางที่เหมาะสม ไดทํา

การแกะแบบและทําภาพเขียนเสน (Drawing) ของช้ินงานตนแบบ โดย
เผ่ือการหดตัวของชิ้นงานในระหวางข้ันตอนการขึ้นรูป เน่ืองจากจะมี
การเปลี่ยนแปลงขนาดอยูหลายชวง ทั้งในชวงการฉีดและนําชิ้นงาน
ออกจากแมพิมพฉีด การกําจัดวัสดุประสาน (Debinding) และการเผา
ผนึก(Sintering) เม่ือเปรียบเทียบขนาดของรองแมพิมพ (Cavity) และ
ขนาดของชิ้นงานหลังการเผาแลวพบวามีการหดตัวมากอยางสังเกตได
ชัด โดยจะมีการยืดตัวกลับ (Spring back) เล็กนอยของชิ้นงานที่ไดจาก
การฉีดเม่ือเปรียบเทียบกับรองแมพิมพ แตจะมีการหดตัวมากเนื่องจาก
การแนนตัวระหวางการเผาผนึก ดังแสดงตัวอยางเปรียบเทียบชิ้นงาน
หลังการฉีดและชิ้นงานหลังการเผาในรูปที่ 4 
   

 
รูปที่ 4 การเปรียบเทียบขนาดของชิ้นงานที่ฉีดข้ึนรูปดวยเหล็กกลา    

ไรสนิมเกรด 316 L กอนเผา (ซาย) และหลงัเผาผนึก (ขวา) 
 
ไดทําการคํานวณอัตราการหดตัวเชิงเสน (Linear shrinkage, δ ) 

เพื่อนํามาหาสัดสวนการขยาย (Shrink factor, S) ของช้ินงานและนําไป
สรางแมพิมพตอไป  ซ่ึงอัตราการหดตัวเชิงเสน คือสัดสวนการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของชิ้นงานฉีดข้ึนรูปโลหะผงหลังการเผาผนึก 
(L)โดยเทียบกับขนาดของรองแมพิมพ (L0) ซ่ึงใชในการฉีดข้ึนรูปโลหะ
ผง และนําเสนอในรูปของรอยละ ความรูเกี่ยวกับอัตราการหดตัวมีความ
จําเปนตอการควบคุมขนาดของชิ้นงานที่ตองการผลิตดวยวิธีฉีดข้ึนรูป
โลหะผงมาก อัตราการหดตัวเชิงเสนของเม็ดฉีดข้ึนอยูกับหลายปจจัย 
เชน ชนิดของผงโลหะและวัสดุประสาน (Binder) อัตราสวนในการผสม 
การฉีด การกําจัดวัสดุประสาน และการเผาผนึก อัตราการหดตัวเชิง
เสนเปนลักษณะเฉพาะของเม็ดฉีดสําหรับฉีดข้ึนรูปโลหะผง ซ่ึงสามารถ
คํานวณไดดังสมการ (1) [3] 

การออกแบบตนแบบการออกแบบตนแบบ cage  cage 

การแกะแบบการแกะแบบ  cagecage  และและการเผื่อการเผื่อ
การหดตัวระหวางการหดตัวระหวางการเผาผนึกการเผาผนึก

การสรางแมพิมพการสรางแมพิมพ

การผลิตชิ้นงานตนแบบการผลิตชิ้นงานตนแบบ

ทดสอบสมบัติเชิงกลทดสอบสมบัติเชิงกล

การออกแบบตนแบบการออกแบบตนแบบ cage  cage 

การแกะแบบการแกะแบบ  cagecage  และและการเผื่อการเผื่อ
การหดตัวระหวางการหดตัวระหวางการเผาผนึกการเผาผนึก

การสรางแมพิมพการสรางแมพิมพ

การผลิตชิ้นงานตนแบบการผลิตชิ้นงานตนแบบ

ทดสอบสมบัติเชิงกลทดสอบสมบัติเชิงกล
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โดยที่      δ   คือ อัตราการหดตัวเชิงเสน 
  

0L   คือ ขนาดของรองแมพิมพ 
  L   คือ ขนาดของชิ้นงานหลังการเผาผนึก 
 

ซ่ึงจากงานวิจัยกอนหนานี้ [4] พบวาที่สภาวะการเผาผนึกที่ 1350 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง ภายใตบรรยากาศกาซอารกอน จะ
ใหสมบัติเชิงกลที่ดีที่สุดและไดอัตราการหดตัวเชิงเสนรอยละ 13.75 
และในบางครั้งการหดตัวถูกกําหนดโดยใชสัดสวนการขยายแทน โดย
สัดสวนการขยายเปนสัดสวนของขนาดของรองแมพิมพและขนาดของ
ชิ้นงานหลังการเผาผนึก ซ่ึงสัดสวนการขยายสามารถกําหนดไดตาม
สมการ (2) [3] 

 
                           

L
LS 0=                                         (2) 

 
โดยที่ S  คือ สัดสวนการขยาย 
 
 สําหรับอัตราการหดตัวเชิงเสนนิยมใชระหวางการควบคุม
กระบวนการผลิต สวนสัดสวนการขยายนิยมใชระหวางการออกแบบ
แมพิมพ ทั้งน้ีเน่ืองจากขนาดของรองแมพิมพสามารถคํานวณไดงาย
จากขนาดชิ้นงานที่ตองการ โดยการคูณคาสัดสวนการขยายกับขนาด
ของช้ินงานที่ตองการดังแสดงในสมการ (3) 
 
                                SLL =0

             (3) 
 

โดยอัตราการหดตัวเชิงเสนและสัดสวนการขยายมีความสัมพันธ
ดังแสดงในสมการ (4) 
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จากอัตราการหดตัวเชิงเสนรอยละ 13.75 จะไดสัดสวนการขยาย

เทากับ 1.1594 ซ่ึงสามารถนําคาที่ไดน้ีไปทําการคํานวณตามสมการ 
(3) เพื่อหาขนาดของรองแมพิมพในการออกแบบแมพิมพได 

รูปที่ 5 แสดงลักษณะภายนอกของแมพิมพสําหรับฉีดข้ึนรูป Cage 
ซ่ึงมีระบบนํ้ารอนหมุนเวียนภายในแมพิมพทั้งสองสวนเพื่อปองกัน
ไมใหวัสดุที่ฉีดแข็งตัวเร็วเกินไปและแยกชั้นขณะที่ยังฉีดไมเต็มรอง
แมพิมพ ซ่ึงเปนสวนที่แตกตางจากแมพิมพฉีดพลาสติก  ในรูปที่ 6 
แสดงระบบภายในทั้งสองสวนของแมพิมพ ซ่ึงมีระบบสไลด (Slide) 
ภายในแมพิมพเพื่อทําใหเกิดรูตามที่ตองการ สําหรับแมพิมพที่ผลิตน้ีมี 
รองแมพิมพสําหรับฉีดที่มีขนาดแตกตางกัน 2 ขนาด เน่ืองจากปริมาตร
ของรองแมพิมพทั้งสองไมเทากัน ในการทําใหรองแมพิมพทั้งสองเต็ม
พรอมกันและปองกันการอัดแนนเกินไปในรองแมพิมพที่มีปริมาตรเล็ก

กวา ไดมีการใชเทคนิคทางวิ่ง (Runner) ตางขนาดเพื่อสรางสมดุลใน
การฉีด (Balancing runner) โดยรองแมพิมพที่มีปริมาตรใหญกวาจะมี
ขนาดของทางวิ่งใหญกวาดวย เพื่อใหเน้ือวัสดุที่ไหลผานมีปริมาณที่
มากกวา  

 

 
 รูปที่ 5 ระบบนํ้ารอนหมุนเวียนภายในแมพิมพสําหรับฉีดข้ึนรูป Cage 
 

 
รูปที่ 6 ระบบสไลดและทางวิ่งภายในแมพิมพสําหรับฉีดข้ึนรูป Cage 

 
3.3 ความแตกตางระหวางแมพิมพฉีดพลาสติกและแมพิมพฉีดข้ึน

รูปโลหะผง 
หลังจากการผลิตแมพิมพไดทําการทดสอบการฉีด ซ่ึงในการฉีด

ตองมีการตั้งคาตัวแปรในการฉีด เชน เวลาในการฉีด เวลาในการเย็น
ตัวในแมพิมพ ความเร็ว ความดัน และ อุณหภูมิในการฉีด รวมทั้ง
อุณหภูมิแมพิมพใหเหมาะสม และไมทําใหเกิดขอบกพรองในชิ้นงาน 
แตพบวาเกิดปญหาหลายอยางจากแมพิมพจึงตองนําแมพิมพกลับไป
แกไขหลายครั้ง และสรุปปญหาพรอมแนวทางแกไขที่พบไดดังน้ี 

 
3.3.1 ชิ้นงานแตกและมีฟนบางซีกหักติดแมพิมพเม่ือปลด

ชิ้นงานออกจากแมพิมพ  
เน่ืองจากชิ้นงานฉีดมีความเปราะจากการที่มีปริมาณผงโลหะ

และวัสดุประสานกลุมเทอรโมพลาสติกผสมกันอยู ซ่ึงแตกตางจาก
ชิ้นงานพลาสติกที่มีความยืดหยุนสูง ชิ้นงานแตกเกิดจากแรงเสียดทาน

ทางวิ่งใหญ   ระบบสไลด ทางวิ่งเล็ก   
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ระหวางแมพิมพและชิ้นงาน และแกนสไลดบางสวนที่ไปเกี่ยวชิ้นงาน
ตอนถอยแกนสไลดระหวางเปดแมพิมพเพื่อนําชิ้นงานออกจากแมพิมพ
ดังแสดงในรูปที่ 7 ไดทําการแกไขโดยการนําแมพิมพไปขัดผิวใหมี
ความเรียบระดับผิวกระจก (Mirror finish) และแกแกนสไลดใหตรง  

 
3.3.2 ทางเขา (Gate) หักหลังจากกระทุงชิ้นงานออกจาก

แมพิมพ 
เน่ืองจากชิ้นงานมีนํ้าหนักมากและทางเขามีขนาดเล็กไม

สามารถรับนํ้าหนักของชิ้นงานได (ชิ้นงานฉีดข้ึนรูปโลหะผงมีความ
เปราะไมสามารถปลอยใหตกพื้นไดเหมือนชิ้นงานฉีดพลาสติก) ดัง
แสดงในรูปที่ 8 จึงไดทําการแกไขโดยเพิ่มขนาดทางเขาใหใหญข้ึน 

 

 
รูปที่ 7 ลักษณะการแตกและฟนบางซี่หักของชิ้นงาน Cage 

 

 
รูปที่ 8 ลักษณะการหักของทางเขาของชิ้นงาน Cage 

 
3.3.3 กานสปรู  (Sprue) หักติดแมพิมพ 
เน่ืองจากลักษณะของกานสปรูที่มีขนาดยาวและเรียวเล็ก

เหมือนสปรูสําหรับฉีดพลาสติกทั่วไป ทําใหมีความเสียดทานระหวาง
แมพิมพและสปรูมาก แกไขโดยการทําใหหัวฉีด (Nozzle) พุงเขาไปใน
แมพิมพมากข้ึนเพื่อทําใหกานสปรูส้ันลง โดยไดแสดงลักษณะของ
กานสปรูกอนและหลังแกไขในรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 ลักษณะของกานสปรูกอนแกไข (ลาง) และหลังแกไข (บน) 

 
3.3.4 เกิดครีบ 

  เน่ืองจากเทอรโมพลาสติกที่ใชเปนวัสดุประสานมีสวนผสม
ของเทอรโมพลาสติกหลายชนิดที่มีจุดหลอมเหลวแตกตางกัน สงผลให
ที่อุณหภูมิฉีดมีพลาสติกบางตัวมีความหนืดต่ํามาก สามารถไหลไดดี 
สงผลใหเกิดครีบไดงายดังแสดงในรูปที่ 10 สําหรับแนวทางการแกไข 
คือการลดชองวางระหวางชิ้นสวนที่ใชประกอบแมพิมพ (Clearance) 
ใหนอยลงเพื่อปองกันการเกิดครีบ 
 

 
รูปที่ 10 ลักษณะการเกิดครีบของช้ินงาน Cage 

 
หลังจากที่ไดแกไขแมพิมพหลายครั้งจนไดแมพิมพที่มีคุณภาพที่ดี 

จนสามารถฉีดชิ้นงานออกมาไดอยางสมบูรณดังแสดงในรูปที่ 11 
 
3.4 ลักษณะชิ้นงาน Cage ที่ผลิตได 
เม่ือนําชิ้นงานที่ไดหลังทําการฉีดไปเขากระบวนการกําจัดวัสดุ

ประสานและเผาผนึก จะไดชิ้นงานที่มีลักษณะที่ดี มีความสม่ําเสมอและ
ความหนาแนนหลังการเผาที่ไดมีคาใกลเคียงกันที่ 7.57 กรัมตอ
ลูกบาศกเซนติเมตรหรือมีความหนาแนนสัมพัทธเทากับรอยละ 96.3 
ซ่ึงความหนาแนนของชิ้นงานฉีดข้ึนรูปโลหะผงเปนดัชนีชี้วัดที่ดีที่จะ
แสดงระดับของสมบัติเชิงกลของชิ้นงาน โดยทั่วไปช้ินงานที่มีความ
หนาแนนสูงจะมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี [5] สําหรับขนาดของช้ินงานหลัง
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การเผาพบวามีการหดตัวในทุกดานเม่ือเทียบกับชิ้นงานกอนการเผา
ผนึก ดังแสดงในรูปที่ 12  
 

 
รูปที่ 11 ชิ้นงาน Cage ที่สมบูรณหลงัการฉีด 

 

 
รูปที่ 12 การเปรียบเทียบขนาดของชิ้นงาน Cage 
กอนการเผา (ซาย) และ หลังการเผาผนึก (ขวา) 

 
งานวิจัยน้ีไดมีการเปรียบเทียบขนาดของชิ้นงานที่ผลิตไดกับขนาด

จริงที่ตองการ โดยมีการวัดอัตราการหดตัวเชิงเสนของชิ้นงานในแตละ
ตําแหนงดังแสดงในรูปที่ 13 พบวารูทั้งส่ีรูที่มีขนาดเทากันและอยูใน
ทิศทางเดียวกัน (R1, R2, R3 และ R4) มีการหดตัวใกลเคียงกันมาก 
และโดยปกติแลวรูจะหดตัวนอยกวาแนวเชิงเสนเล็กนอยเน่ืองจากแรง
ตานในแนวรัศมี สําหรับรู (R5) มีการหดตัวมากกวารูอื่น จากการ
สังเกตพบคือรูน้ีมีขนาดเล็กกวาและอยูคนละแนวกับรูอื่น ในดานความ
สูง (T) จะมีการหดตัวมากที่สุด ซ่ึงจะสงผลใหในดานความสูงจะมีความ
แตกตางมากที่สุดเชนเดียวกัน เน่ืองจากอิทธิพลของแรงดึงดูดของโลก
ทําใหมีการหดตัวมากกวาดานอื่น ความแตกตางนี้สามารถปรับปรุงให
นอยลงไดดวยการปรับอุณหภูมิสูงสุดในการเผาผนึก ซ่ึงจะสงผลกระทบ
ตอสมบัติเชิงกลของชิ้นงานเล็กนอย แตทวาเราสามารถควบคุมขนาด
ของชิ้นงานใหอยูในชวง ±0.3 มม. ถือวาเปนที่ยอมรับไดสําหรับการใช
งานของชิ้นสวนน้ีจึงไมจําเปนตองปรับการเผาผนึก และจากการ
เปรียบเทียบขนาดของชิ้นงานหลังการเผาผนึกและขนาดของชิ้นงาน

จริงที่ตองการ จะเห็นวาชิ้นงานที่ผลิตไดมีขนาดใกลเคียงกับที่ตองการ
ดังแสดงในรูปที่ 14 

 
รูปที่ 13 การหดตัวเชิงเสนที่ตําแหนงตางๆของชิ้นงาน Cage 

 

 
รูปที่ 14 เปรียบเทยีบขนาดของชิ้นงาน Cage หลังการเผาผนึก 

และขนาดของชิ้นงานจริงที่ตองการ 
 

 
(ก)                                          (ข) 

รูปที่ 15 เปรียบเทยีบ (ก) ชิ้นงาน Cage กอนการทดสอบและ 
(ข) ชิ้นงาน Cage ที่เสียรูปอยางถาวรที่ 8 กิโลนิวตัน 

 
ชิ้นงานที่ผลิตไดขนาดและรูปรางตามที่ตองการแลวน้ันจําเปนตอง

มีสมบัติเชิงกลที่ดีและสมํ่าเสมอ เน่ืองจากลักษณะการใชงานของวัสดุ
รองแทนหมอนรองกระดูกสันหลังเพื่อเชื่อมขอจะถูกใชงานเพื่อรับแรง
กดเสมอดังแสดงในรูปที่ 1  ดังน้ันชิ้นงานที่ผลิตไดจึงถูกนําไปทดสอบ
สมบัติเชิงกลโดยการกด พบวาชิ้นงานเกิดการเสียรูปถาวรที่ 8        
กิโลนิวตัน ดังแสดงในรูปที่ 15 แตในทางปฏิบัติแลวชิ้นงานจะรับแรงกด
เพียงที่ 0.75 และ 2 กิโลนิวตัน โดยแรง 0.75 กิโลนิวตันเทียบเทากับ
นํ้าหนักเฉลี่ยของมนุษย และที่แรง 2 กิโลนิวตันเปนแรงสูงสุดที่อาจ
เกิดข้ึนไดเน่ืองจากมีความเรง เชน อุบัติเหตุ [6] ซ่ึงจากการทดสอบที่
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แรงดังกลาวพบวาชิ้นงานที่ผลิตไดมีการเสียรูปแบบอิลาสติกเพียง
เล็กนอย คือไมมีการเสียรูปถาวร  
 
4. สรุป 

 การออกแบบแมพิมพสําหรับผลิตตนแบบวัสดุสําหรับรอง
แทนหมอนรองกระดูกสันหลังเพื่อเชื่อมขอดวยเหล็กกลาไรสนิมเกรด 
316L น้ัน ส่ิงสําคัญคือการใชคาอัตราการหดตัวและสัดสวนการขยาย
ของวัสดุใหเหมาะสมในแตละดานของชิ้นงาน เพื่อใหไดขนาดของ
ชิ้นงานที่ออกมาใกลเคียงกับขนาดจริง โดยตองคํานึงถึงการหดตัวตาม
แนวดิ่งของชิ้นงานที่มีความสูงมากซึ่งไดรับอิทธิพลของแรงโนมถวงโลก
ทําใหมีการหดตัวมากที่สุด สวนการทําแมพิมพฉีดข้ึนรูปโลหะผงควรจะ
ขัดผิวหนาของแมพิมพใหเรียบระดับผิวกระจกตั้งแตแรกเพื่อลดการเกิด
ปญหาที่ตามมา สําหรับตนแบบที่ผลิตไดมีความสม่ําเสมอดี สามารถ
ควบคุมใหขนาดมีความเที่ยงตรงในระดับที่ดี รวมทั้งมีความแข็งแรง
เพียงพอตอการใชงานจริง 
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บทคัดยอ 

ในงานวิจัยน้ีเปนการวิเคราะหคาความเผื่อของชิ้นงานประกอบ
โดยใชวิธีการของ DLM (Direction Linearization Method) โดย DLM 
จะอาศัยสมการ Taylor series และหลักการคํานวณของระบบเมตริกซ
เพื่องายตอการคํานวณ มาเปรียบเทียบกับวิธีการคํานวณหาคาโดยการ
สรางประชากรเชิงสุม (Simulation) ดวยวิธีการของ Monte Carlo จาก
ผลการทดลองสามารถสรุปไดวา สมการทางคณิตศาสตรที่ใชในการ
วิเคราะหคาความเผื่อโดยใชวิธีการของ DLM น้ันสามารถนํามาใชใน
การวิเคราะหคาความเผื่อไดแมนยํา และเม่ือเทียบกับการวัดคาโดย
โปรแกรม CAD แลวมีคา Error เฉลี่ยอยูที่ 0.000085%  
 
Abstract 

In this study, we analyzed the value of tolerance stack-up by 
using DLM (Direction Linearization Method) which was base on 
equation of Taylor series and principle of metric system was used 
to be simple calculation. Then, the value obtained from this 
method was compare to those from calculation which constructs 
the simulation by Monte Carlo’s method. From the result, we 
found that mathematical equation analysis of tolerance stack-up 
using DLM could be used to evaluate the accurate value and be 
comparable to those from CAD program (0.000085% error) 

 
1. คํานํา 

ความคลาดเคลื่อนของงานประกอบทุกชิ้นเปนผลที่จะตองเกิดกับ
ทุกๆชิ้นงาน เน่ืองจากในงานที่มีความละเอียดสูง และขนาดของชิ้นงาน
ที่เล็กมากจะตองมีการเกิดคาความคลาดเคลื่อนข้ึน โดยที่คาความ
คลาดเคลื่อนน้ันมีสาเหตุมาจาก ขนาด รูปทรงและจุดที่เชื่อมตอ ซ่ึงคา

ความคลาดเคลื่อนเหลานี้อาจมีสาเหตุทําใหงานไมไดคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ไดออกแบบไวในข้ันตน โดยความคลาดเคลื่อนที่เกิดจะ
สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพ และประสิทธิภาพของงาน ดังน้ันการ
วิเคราะหคาความเผื่อของงานประกอบ (Assembly Tolerance Stack-
up Analysis) จึงเปนส่ิงที่สําคัญอยางยิ่งในการที่จะนํามาวิเคราะหเพื่อ
หาความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดข้ึน และเน่ืองจากชิ้นงานประกอบใน
อุตสาหกรรมนั้นเม่ือประกอบกันแลวสมการที่ไดจะมีรูปแบบไมเปนเชิง
เสน (Nonlinear) ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงเปนการแสดงการวิเคราะหคา
ความเผ่ือของชิ้นงานประกอบโดยใชวิธีการของ DLM (Direction 
Linearization Method) ซ่ึงเปนวิธีการหาคาความคลาดเคลื่อนแบบแมน
ตรง โดย DLM จะอาศัยหลกการกระจายของเทลเลอร (Taylor’s Series 
Expansion) และหลักการคํานวณของระบบเมตริกซเพื่องายตอการ
คํานวณ เน่ืองจาก DLM [6], [8] จะมองสวนของงานประกอบเปน
เวกเตอรที่มีทั้งขนาด และทิศทาง 

 
รูปที่ 1 แบบจําลองเวกเตอรของงานประกอบแบบปกติ 
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ในบทความนี้ มุ ง เนนที่จะศึกษาวา  สวนประกอบของ  HAS 
สามารถที่จะวิเคราะหโดยวิธีการ DLM ไดหรือไม และนําขอมูลมา
เปรียบเทียบกับวิธีการคํานวณหาคาโดยการสรางประชากรเชิงสุม 
(Simulation) ดวยวิธีการของ Monte Carlo ซ่ึงการสรางประชากรเชิง
สุมน้ันอยูบนพื้นฐานของวิชาทางสถิติ [4] ซ่ึงจะเกี่ยวของกับ คาเฉลี่ย
เลขคณิต และคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ซ่ึงวิธีการนี้ไดมีการนํามาใช
ในงานของแบบจําลองงานประกอบในเครื่องกล โดยสามารถที่จะใชทั้ง
สองวิธีสามารถนํามาใชวิ เคราะหคาระยะเ ผ่ือของงานประกอบ 
(Tolerance Stack-up) [1], [3], [4] ที่มักจะเขียนสมการความสัมพันธใน
รูปของสมการที่ไมเชิงเสน (Nonlinear function) และสมการที่ตัวแปร
ไมเปนอิสระตอกัน (Implicit function) โดยจะนําวิธีการทั้งสองนี้มา
วิเคราะหคาชองวางที่เกิดข้ึนในงานประกอบ (Gap) โดยใช Model 
สวนประกอบของ HSA (Head Stack Assemblies) โดยที่วิเคราะหหา
คา Worst Case แลคา RSS (Root Sum Squares) ซ่ึงเปนคาที่จะเปน
ในการจัดการในงานการผลิตชิ้นงานประกอบเพ่ือเปรียบเทียบผล
วิเคราะหที่เกิดข้ึน 

 
รูปที่ 2 HSA (Head Stack Assemblies) 

 
Sakchuchawan และ Tangchaichit [7] ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ

การสรางสมการคณิตศาสตรที่ใชวิธีการสรางประชากรเชิงสุมดวย
วิธีการของ Monte Carlo ซ่ึงปรากฎวาไดสมการเปน 

 
fedcbaGap 616.275.075.075.0 +++++=       (1) 

 
ซ่ึงในบทความนี้จะเปนการทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับ

สมการที่ใชวิธีการ Monte Carlo Simulation วาวิธีการใดจะมีความ
เหมาะสม หรือมีขอเดนขอดอยในการนํามาใชในการสรางสมการ
คณิตศาสตรของงานประกอบของ HGA ในฮารดดิสกไดรอยางไร 

 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อศึกษาสมการคณิตศาสตรที่ใชในการวิเคราะหคาความเผื่อ
ในงานประกอบ HSA โดยวิธีการ DLM (Direct Linearization Method) 

2.2 เพื่อทําการเปรียบเทียบสมการคณิตศาสตรที่ ใชในการ
วิเคราะหคาความเผื่อของงานประกอบที่ไดจากวิธีการ DLM และ Mote 
Carlo Simulation  
 
 
 

3. วิธีการ 
DLM (Direct Linearization Method) เปนวิธีการหาสมการความ

คลาดเคลื่อนดวยวิธีการของเมตริกซ [1], [5] ซ่ึงจะแบงลูปออกเปน 2 
ประเภทคือลูปแบบเปด (Open vector loops) และลูปแบบปด (Closed 
vector loops) โดยที่เม่ือสรางสมการตามเวกเตอรลูปสมการที่ไดจะอยู
ในสมการ Implicit function ซ่ึงยากแกการหาคําตอบจึงตองใชวิธีการ
กระจายอนุกรมเทลเลอรเขามาชวย ความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนน้ันจะ
แบงเปน 3 สวน [1], [2], [3], [5] ไดแก 

• ความคลาดเคลื่อนจากมุม และขนาด (Dimensional 
variations) 

• การกําหนดคาความเผื่อของรูปทรง (Geometric form 
feature variations) 

• ความคลาดเคลื่ อนที่ เ กิ ดจากจุด เชื่ อมต อ ในลูป 
(Kinematic variations) 

 
รูปที่ 3 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากงานประกอบ 

 
จากรูปที่ 2 เปนการแสดงภาพของ HSA ที่ไดทําการประกอบแลว

จะเห็นไดวาใน HSA 1 ชิ้น ประกอบไปดวยหลายชิ้นสวนดวยกัน ซ่ึงใน
แตละชิ้นสวนก็จะมีคาความเผื่อในแตละจุดตางกัน การที่จะพัฒนางาน
ประกอบ HSA น้ันสามารถที่จะทําไดหลายวิธี และตัวชี้วัดก็แตกตางกัน
ไป แตจากบทความกอนหนาของ Sakchuchawan P.[1] ไดกลาวถึง
ความสําคัญของคา Gram Load และปจจัยที่เกี่ยวของที่สามารถวัดได 
ดังน้ันจึงไดสรางแบบจําลองของ HSA ข้ันมาเพื่อใหงายตอการวิเคราะห
ไดดังรูปที่ 4 

รูปที่ 4 แบบจําลอง HSA ที่ใชในการวิเคราะหดวย Monte Carlo 
 

แตเน่ืองจากการวิเคราะหโดยใช DLM น้ันจําเปนตองสรางลูป
เวกเตอรเพื่อใชในการวิเคราะหจึงจําเปนตองทราบตัวแปรเพ่ิมข้ึน โดย
อานจากแบบของผลิตภัณฑที่กําหนดให แลวจะไดรูปดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 แบบจําลอง HSA ที่ใชในการวิเคราะหดวย DLM 
 

หลังจากที่ไดแบบจําลองที่ใชการวิเคราะหแลวน้ันก็นําเอาคาของ
ตัวแปรที่สรางข้ึนมาใสในตารางเพื่อใชในการคํานวณหาคาในสมการ
ของ DLM โดยอางอิงจากแบบที่ใชในงานจริง จะไดคาตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 คา parameter ในงานประกอบ 

Type Parameter Nominal (mm) Tolerance(+/-) 
In g 5.7610 0.0130 
 e 0.3100 0.0130 
 h 1.8390 0.0000 
 d 0.9650 0.0250 
 i 25.2200 0.0000 
 c 0.1620 0.0200 
 j 6.2900 0.0000 
 k 7.3100 0.0000 
 b 0.0254 0.0025 
 a 0.1530 0.0000 

De - - - 
Geo β  0.0000 0.0593o 

*หมายเหตุ : 
 In =Independent variables 
 De =Dependent variables 
 Geo =Geometric Feature variable 
 
หลังจากนั้นจึงตองกําหนดเวกเตอรลูปที่ตองการหา ในที่น้ีงานวิจัย

ตองการหาคา Gap ดังน้ันจึงสามารถกําหนดเวกเตอรลูปไดดังภาพที่ 6 

รูปที่ 6 แบบจําลองการสรางเวกเตอรลูปที่ใชในการวิเคราะห 

สรางสมการคณิตศาสตรโดยอาศัยหลักการของเมตริกซของการ
ประกอบ และอธิบายการเปลี่ยนแปลงโดยใชสมการของ Taylor Series 
จะไดสมการตามสมการที่ (2) 

 
{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ }δαδδδ GUDXCGap ++=         (2) 
 
โดยที่  { }Gapδ  คือเมตริกซของคาระยะ Gap ที่เปลี่ยนไป 
  [ ]C   คือเมตริกซสมการ Partial diff ของ Gap เทียบกับ

คาความคลาดเคลื่อนจากการผลิต 
  [ ]D   คือเมตริกซสมการ Partial diff ของ Gap เทียบกับ

คาความคลาดเคลื่อนจากจุดเชื่อมตอใน Loop 
  [ ]G   คือเมตริกซสมการ Partial diff ของ Gap เทียบกับ

คาความคลาดเคลื่อนจากรูปทรง 
  { }Xδ  คือเวกเตอรของคาความคลาดเคลื่อนจากการผลิต 
  { }Uδ  คือเวกเตอรของคาความคลาดเคลื่อนจากจุด

เชื่อมตอ 
  { }δα   คือเวกเตอรของคาความคลาดเคลื่อนจากรูปทรง 
 
จากลูปเวกเตอรในรูปที่ 6 สามารถสรางสมการของ Gap ไดดัง

สมการที่ (3), (4), (5) 
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จากรูปที่ 6 จะเห็นไดวางานประกอบ HAS น้ันไมมีเมตริกซ

เน่ืองจากคาความคลาดเคลื่อนจากจุดตอ หรือความคลาดเคลื่อนที่ไม
อิสระ (Dependent variable) ดังน้ันเมตริกซ [ ]D  ในสมการที่ (2) จึง
เปนศูนย เมตริกซที่จําเปนตองใชในการคํานวณจึงมีเพียง [ ]C  และ 
[ ]G  ซ่ึงหาคาไดตามสมการที่ (6), (7) 
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แทนคาตัวแปรในสมการที่ (6), (7) ตามตารางที่ 1 จะไดคา

เมตริกซดังน้ี 
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นําเมตริกซ [ ]C  และ [ ]D ไปแทนลงในสมการที่ (2) จะไดสมการ

ทางคณิตศาสตรที่ใชในการทํานายตําแหนง Gap ของ HSA ไดดังน้ี 
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จากสมการที่ (10) สามารถที่จะนําเอาวิเคราะหหาคา Worst Case 

และ RSS expressions ซ่ึงเปนคาที่จําเปนที่จะตองใชในการออกแบบ
งานประกอบไดจากสมการที่ (11) และสมการที่ (12) 

 
Worst Case 

∑= jij xSVorU δδδ           (11) 
RSS 

∑= ))(( 2
jij xSVorU δδδ          (12) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แทนคาตัวแปรตางๆที่กําหนดไวในงาน และที่คํานวณไดใน
กระบวนการลงไปในสมการที่ (11), (12) จะไดคา ดังน้ี 

 
Worst Case: 
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RSS 
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4. ผลการวิจัย 

4.1 จากการวิจัยสามารถที่จะเปรียบเทียบสมการ Gap โดยวิธี 
Monte Carlo และ DLM ไดดังน้ี 

 
Monte Carlo Simulation Method 
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DLM (Direct Linearization Method) 
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4.2 หลังจากที่ไดสมการก็สามารถที่จะเปรียบเทียบคา Gap ที่มี

การเปลี่ยนแปลง ( yGapδ ) เม่ือมีการเปลี่ยนตัวแปร (parameter) 
ตางๆของงานประกอบ กับโปรแกรม CAD ที่ใชในการเขียนแบบทั่วไป 
จะไดคาดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 คา Error ที่เกิดข้ึนเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง parameter 

Change Gap Error 
P Value Monte DLM CAD Monte DLM 
a .0000 1.55615 1.91540 1.91540 18.76 0.00 
b .0025 1.55865 1.91790 1.91790 18.78 0.00 
c .0200 1.57115 1.93540 1.93540 18.82 0.00 
d .0250 1.57490 1.94040 1.94040 18.84 0.00 
e .0200 1.57115 1.93540 1.93540 18.82 0.00 
β  .0130 1.59016 1.96345 1.96344 19.01 0.00 

Mean 18.84 0.00 
 
5. สรุป และวิจารณผล 

จากการที่ไดทีการทดสอบพบวาวิธีการ DLM น้ันมีข้ันตอนในการ
สรางไม ซับซอนนัก และสามารถที่จะนํามาใชในการทํานายคา
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนเม่ือมีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนภายใน
ชิ้นสวนที่นํามาประกอบได โดยที่สมการทางคณิตศาสตรที่ไดจาก
วิธีการนี้น้ันสามารถที่จะนํามาวิเคราะหคาของ Worst Case และ RSS 
expressions ที่เปนคาซึ่งจําเปนตอการออกแบบงานประกอบได โดย
การเปรียบเทียบวิธีการระหวาง DLM และ Monte Carlo Simulation 
น้ัน คา Error ของสมการที่ใชทํานายนั้นเม่ือวัดจากโปรแกรม CAD น้ัน 
คา Error ของสมการคณิตศาสตรของวิธีการ Monte Carlo Simulation 
น้ัน มีคาอยูที่ประมาณ 18.84% และคา Error ของสมการที่ใชวิธี DLM 
น้ันมีคาอยูที่ประมาณ 0.000085% 
 
6. ขอเสนอแนะ 

ในงานประกอบตางๆนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสราง
สมการคณิตศาสตรเพื่อใชในการวิเคราะหงานที่ประกอบ เพราะเปน
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหและพัฒนางาน ซ่ึงวิธีการของ DLM 
(Direct Linearization Method) น้ันก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถ
นําไปใชในการวิเคราะหได และสมการที่ไดยังสามารถที่จะใชวิเคราะห
การเปลี่ยนแปลงไดทั้งในแกน x, y และการเปลี่ยนแปลงของมุมดวย 
และถาจะใหสมการสามารถที่จะใชวิเคราะหผลดีที่สุดควรจะเพิ่มการ
วิเคราะหการจัดสรรคาระยะความเผื่อเทียบกับตนทุนการผลิตดวย 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณบริษัทบริษัทเวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัดและ

คุณเทิดไท เทียนทอง ที่ใหการสนับสนุนดานอุปกรณและขอมูลทาง
เทคนิคในการทําวิจัย รวมถึงศูนยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบ
ฮารดดิสกไดรฟ (I/UCRC in HDD Component) คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ชวยประสานงานทางดานทุนในการทําวิจัยและ
ขอขอบคุณ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC) ที่ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาในการทําวิจัยครั้งน้ี ภายใต
โครงการพัฒนาทัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมฮารดดิสก 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครื่องวัดทอรกมาตรฐาน10 Nm 

โดยใชหลักการของคานและน้ําหนักตายตัว (DeadWeight Type) ทํา
การประมวลผลใหอยูในรูปของทอรก ลักษณะเดน ของเคร่ืองวัดทอรก
มาตรฐานคือ จุดหมุนและที่ปลายคานทั้งสองขางใชแผนโลหะบางความ
หนา 0.03 mm ความสามารถของการวัดของเครื่องไดจากการประเมิน 
คาความไมแนนอนจากการวัดความยาวของคาน การสมดุลของคาน 
ความผิดพลาดของทอรกเนื่องจากความแข็งตึงตอการดัดของแผนโลหะ
บาง และแรงที่กระทํากับคาน และเพื่อเปนการยืนยันความถูกตองไดทํา
การเปรียบเทียบผลการวัดกับเครื่องวัดทอรกมาตรฐานปฐมภูมิ Model 
No: Dm-BNME 1,000 Nm S/N 153 GTM ที่ไดรับการยอมรับแลว  

ผลการวิจัยพบวา เคร่ืองวัดทอรกมาตรฐาน 10Nm มีความไม
แนนอนของการวัดอยูที่ 0.004% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% เม่ือ
เปรียบเทียบเครื่องวัดทอรกมาตรฐาน 10 Nm กับเครื่องวัดทอรก
มาตรฐานปฐมภูมิ 1,000 Nm พบวามีคารีพีตอะบิลิตีเทากับ 0.002 % 
และ 0.02 % คารีโพรดิวซิบิลิตีเทากับ 0.005 % และ 0.015 % คา
ลิเนียรลิตีเทากับ 0.0048 % และ 0.01 %  คาความเบี่ยงเบนของการ
วัดเทากันที่ 0.0246 % ตามลําดับ 
 
Abstract 

The objective of this research is to develop 10 Nm 
torque standard machine by applying beam and deadweight 
principle and evaluating them in terms of torque. The significant 
characteristic of this torque standard machine is to use 0.03 mm-
thick stainless steel sheet as a fulcrum point holding the beam 
and at two end points holding the weights. The measurement 
capability of the torque standard machine is determined by 
measurement uncertainty of arm length, equilibrium of arm length, 
bending stiffness of steel sheet, and force. To validate the 
machine, the measurement results from the machine was 
compared to those from 1000 Nm primary torque machine, model 
Dm-BNME S/N 153 GTM, of National Institute of Metrology 
(Thailand). 

 The results show that the measurement uncertainty of the 
10 Nm torque standard machine is 0.004% at confidential level 
approximately 95%. The comparison gives the repeatability at 
0.02% and 0.002%, the reproducibility at 0.015% and 0.005%, 
the linearity at 0.011% and 0.0048% for 10 Nm machine and 
1000 Nm primary machine respectively, as well as average of 
standard deviation of measurement points at 0.0246% 
1. คํานํา 

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมีหนาที่พัฒนาจัดหาและเก็บรัก ษา
มาตรฐานแหงชาติวัสดุอางอิง มาตรฐาน ของประเทศทุกสาขาเพื่อให
สอดคลองกับระบบมาตรวิทยาสากลรวมถึงการถายทอดความถูก ตอง
ของการวัดไปสูมาตรฐานแหงชาติทางสถาบันฯไดดําเนินการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการวัดในสาขาการวัดตางๆมาอยางตอเน่ือง ทอรก
มาตรฐาน (Torque Measurement Standard)เปนพารามิเตอรหน่ึงที่
สถาบันมาตรวิทยาแห งชาติเก็บรักษาและต องถ ายทอดค าไปสู 
ภาคอุตสาหกรรมผานทางหองปฏิบัติการสอบเทียบในปจจุบันหอง
ปฏิบัติการทอรกของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติสามารถถายทอดคา
ความถูกตองมากกวา 10 Nm ถึง 1,000 Nm ซ่ึงมีคาความถูกตองที่ 
0.001 %และ 1 Nm ถึง 10Nm คาความถูกตอง 0.03 % เพื่อ ความ
สามารถถายทอดคาทอรกจาก 1 Nm ถึง 1,000 Nm ที่ถูกตอง0.001 % 
ตลอดชวงการวัดจําเปนตองออกแบบและสรางเครื่องวัดทอรกข้ึนใหม 
โดยเฉพาะชวงทอรก 1 Nm ถึง 10 Nm 

2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 2.1 เพื่อสรางและประเมินเคร่ืองวัดทอรกมาตรฐาน 10 Nm  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบคาการวัดที่ไดจากเครื่องวัดทอรกมาตรฐานที่
สรางข้ึน กับเคร่ืองวัดทอรกมาตรฐานปฐมภูมิ ที่ไดรับการยอมรับแลว 

 
3. ทฤษฎ ี

โมเมนตของแรงรอบจุด เทากับผลของการคูณแบบเวกเตอร ของ
ระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงกับแรง  

ทอรก (Torque) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา โมเมนตของแรง 
(Moment of force) เปนปริมาณอนุพันธ (Derived quantity) มีหนวย
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การวัดที่เปนไปตามมาตรฐานสากล (International System of Units, 
SI Units) คือ Nm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 อธิบายการวัดทอรก 
การวัด ทอรกเริ่มข้ึนเม่ือคานอยูในสภาวะสมดุลและมีแรง 

(Weight)กระทํากับวัตถุ(คาน)มีระยะทางจากจุดหมุนจนถึงจุดที่แรง
กระทํา(L)จะทําใหคานนั้นหมุน ในที่น้ีไดใช Torque Transducer ตอยึด
ที่ จุ ดห มุนของคาน ( Fulcrum)เ ม่ื อค าน เกิ ดก า รห มุนตั วTorque 
Transducerจะรับการหมุนน้ัน แลวหลังจากนั้นจะหมุนเกียรซ่ึงติดกับ 
ตัวTorque Transducer กลับใหคานเขาสูสภาวะสมดุลดังเดิม ตัว
Torque Transducer จะผลิตกระแสไฟฟาออกมา(mV) จากนั้นจะนําคา
ไปคํานวณคาทอรกที่เกิดข้ึน 

ความไมแนนอนของการวัด(Uncertainty) หมายถึงพารามิ 
เตอรที่รวมมากับผลของการวัดที่บอกลักษณะการกระจายของคาซึ่ง
สามารถอางไดอยางสมเหตุสมผลวาเปนของปริมาณที่ถูกวัดน้ัน 

 
3.1 การประเมินคาผลของการวัดทอรกมาตรฐาน 
 การวัดคาทอรกมาตรฐานจากเครื่องวัดทอรกมาตรฐานสามารถ
สอบกลับไดโดยตรงในหนวยของ เอสไอ อยูในรูปมวล ความยาวและ
ความผิดพลาดของทอรกอันเน่ืองมาจากความแข็งตึงตอการดัดของ
แผนโลหะบางดังสมการ 

          
รูปที่ 2 การประเมินคาผลการวัดทอรกมาตรฐาน 

residualstd MLFM −⋅=                                 (1) 
เม่ือ 

Mstd = ทอรกมาตรฐาน   
F = แรงที่กระทํากับคาน 
L = ความยาวของคาน 

      residualM  = โมเมนตคงเหลือของทอรก(Residual torque) 
 ทอรกมาตรฐาน, Mstd สามารถประเมินคาความไมแนนอนของการ
วัดไดดังสมการที่ (1) โดยการคูณกันของ F,L,และ ลบดวยคาของ 

residualM   ในการหาคาความไมแนนอนของการวัดทอรกมาตรฐาน 
(Mstd) สามารถประเมินไดดังสมการ 
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                         (2) 
 3.2 คาความไมแนนอนจากการวัด แรง (Force), F 
 แรงที่กระทํากับคานเกิดจากตุมนํ้าหนัก(ดังรูปที่1)ทําการคํานวณ
และปรับมวลโดยคิดผลกระทบจากแรงโนมถวงของโลก ณ ตําแหนงที่
ทดลอง คาความหนาแนนของอากาศ คาความหนาแนนของมวล การ
ประเมินคาความไมแนนอนของการวัดของแรงสามารถหาไดจากสมการ
(3) โดยจะประกอบไปดวย :  
            m

m

a
local FgmF ∆−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅⋅=
ρ
ρ1                 (3) 

เม่ือ 
F = แรง 
m = มวลของตุมนํ้าหนัก 

localg  = คาความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลก 
    ตําแหนงที่ทดลอง 
 aρ  = คาความหนาแนนของอากาศ 

mρ  = คาความหนาแนนของมวล 

mF∆  = คาความผิดพลาดของมวล 
 คาความไมแนนอนของการวัดทอรกสัมพัทธw(F) ของแรงสามารถ
หาไดจากสมการ  
 

Weight (F) 

Fulcrum 

Gears carries 

Transducer Computer 

Beam 

F
r

r‘ 
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 - มวล  (m)   สามารถหาคาไดจากการสงสอบเทียบกับหองปฏิบัติ 
การมวลซึ่งไดรับการยอมรับและรายงานคาความไมแนนอนของการวัด 
 - คาความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวง ( localg ) มีคา 9.783124318 
m/s2 ซ่ึงไดจากการวัดของหองปฏิบัติการความดันและรายงานคาความ
ไมแนนอนของการวัด 
 - คาความหนาแนนของอากาศ ( aρ ) สามารถประเมินคาความไม
แนนอนจากการวัดจากสมการ (5) 
 - คาความหนาแนนของมวล ( mρ ) มีคาเทากับ 8,000 kg/m3 
 - คาความผิดพลาดของมวล ( mF∆ ) ไดจากคาความหนาแนน
ของอากาศ 1.2 kg/m3และ คาความหนาแนนของมวล มีคาเทากับ 
8,000 kg/m3 ซ่ึงมีคาการเบี่ยงเบนไป ± 0.2 kg/m3 และ ± 400 kg/m3  
ไดคาความผิดพลาดของแรง  ± 1.5·10-4 % และคิดเปนคาความไม
แนนอนของการวัด ± 8.7×10-5 % 

3.3  ความยาวของคาน, L 
 ความยาวของคาน L สามารถหาคาความไมแนนอนจากการวัดได
จากการสงวัดความยาวคานกับหองปฏิบัติการความยาว 

3.4 ความหนาแนนของอากาศ , aρ  สามารถหาคาความ
ไมแนนอนจากสมการ (6) 
    

f
t

eRHP t

a δρ −
+

⋅⋅−
=

)15.273(
)(009.034848.0 )061.0(             (5) 

เม่ือ  
aρ   =  ความหนาแนนของอากาศ 
fδ   =  Uncertainty of the formula used 

P   =  ความดันบรรยากาศ มีหนวยเปน mbar 
             RH       =  เปอรเซ็นตคาความชื้นสัมพัทธ 

   t       =   อุณหภูมิหอง °C 
คาความไมแนนอนจากการวัดของความหนาแนนของอากาศหาไดจาก, 
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 1 คาความไมแนนอน ของ fδ  มีคาเทากับ ± 2·10-4 ซ่ึงอยูในคา 
900 hPa < p  < 1100 hPa, 10 C°  < t  < 30 C°  and RH  < 80 % 
 2  คาความดันบรรยากาศ P , ความชื้นสัมพัทธ RH , อุณหภูมิ 
t ,  สามารถทราบคาไดโดยใชเครื่องวัดซ่ึงตองผานการสอบเทียบจาก
หองปฏิบัติการอุณหภูมิ 
4. การดําเนินการวิจัย 

4.1. การสรางเครื่องวัดทอรกมาตรฐาน 10 Nm 
4.1.1 จุดศูนยกลางแรงบิด  

เพื่อตองการใหคานเกิดการบิดโดยที่มีจุดหมุนอยูตรงกลางคานได
มีการนําแผนโลหะบางมายึดกับคานตรงกลางในที่น้ีไดเลือกแผนโลหะ 
บางขนาด 0.03 มิลลิเมตร การยึดเพื่อใหสามารถที่จะรับแรงการบิดได
และไมทําใหจุดหมุนน้ันแข็งเกร็งหรือมีผลกระทบกับแรงที่กระทําที่คาน
จึงตองออกแบบชุด รองรับคานรวมดวย 

4.1.2 แรงท่ีกระทํากับคาน 
 ไดจากแรงจากตุมนํ้าหนักและเพื่อใหการสงถายแรงที่กระทํากับ
คานทั้งสองขางตั้งฉากกับคาน ไดใชแผนโลหะบางเปนอุปกรณในการ
สงถายแรงเพราะวาแผนโลหะบางมีความแข็งเกร็งนอยในที่น้ีไดเลือก
แผนเหล็กกลาไรสนิมบางขนาด 0.03 มิลลิเมตร  

4.1.3. การวัดระดับของคานเพื่อวัดคา Residual Torqueได 
ใช Proximity sensor ชนิด Inductive Type เปนอุปกรณการตรวจสอบ
ซ่ึงตองเลือกใชระยะการทํางานที่ 4 มิลิเมตรติดตั้งที่คานทั้งสองขาง ซ่ึง
การตรวจสอบจะอยูในรูปของมุมการบิดของคาน 

4.1.4. คาน 
เพื่อใหคานนั้นสมดุลในขณะที่เร่ิมตนวัดแรงจึงตองสมดุล

มวลของคานทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง 
4.2  การเตรียมการปรับเครื่องวัดทอรกมาตรฐาน 10 Nm 

และเครื่องวัดทอรกมาตรฐานปฐมภูมิ 1,000 Nm 
การเปรียบเทียบผลการวัดของเครื่องวัดทอรกมาตรฐาน 10 Nm 

กับเคร่ืองวัดทอรกมาตรฐานปฐมภูมิ 1,000 Nm สามารถอธิบาย
ลักษณะการทํางานเพื่อเปรียบเทียบผลการวัดของเครื่องวัดทอรกมาตร 
ฐานทั้งสองไดดังน้ี  

เครื่องวัดทอรกมาตรฐาน 10 Nm มีความสามารถในการวัดทอรก
ตั้งแต 1 Nm ถึง 10 Nm ใชตุมนํ้าหนักสําหรับวัดทอรก 1 Nm ถึง 10 
Nm เพื่อเปรียบเทียบผลการวัด 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 10 Nm 

สวนเครื่องวัดทอรกมาตรฐานปฐมภูมิ 1,000 Nm มีความ สามารถ
ในการวัดทอรกตั้งแต1 Nm ถึง 1,000 Nm ซ่ึงลักษณะการทํางานถา
ตองการวัดทอรกในพิสัยการวัดใดจะใชตุมนํ้าหนักเซทสําหรับ การวัด
ทอรกน้ัน เชน พิสัยการวัด 1 Nm ถึง 10 Nm หรือ 10 Nm ถึง 100 Nm 
หรือ 100 Nm ถึง 1,000 Nm ซ่ึงแตละพิสัยการวัดจะมีความสามารถใน
การวัดตางกัน ในการเปรียบเทียบผลการวัดน้ีใชพิสัยการวัดที่1Nm ถึง
10 Nm เพื่อเปรียบเทียบผลการวัดที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 10 Nm 

4.2.1 การเตรียมการปรับเคร่ืองวัดทอรกมาตรฐาน 10 Nm  
หลังจากการสรางเครื่องวัดทอรกมาตรฐาน 10 Nmกอนทําการประเมิน
คาความไมแนนอนของการวัดแลวจําเปนที่จะตองเตรียมการปรับเคร่ือง
อุณหภูมิ ความชื้นของหอง และ อุปกรณการวัดอื่นๆ เชน ระดับนํ้า 
นาฬิกาจับเวลา อินดิเคเตอร    

4.2.2 การเตรียมการปรับเครื่องวัดทอรกมาตรฐานปฐมภูมิ1,000 
Nm 

ตองเตรียมการปรับเครื่อง อุณหภูมิ ความชื้นของหอง และ 
อุปกรณการวัดอื่นๆ เชน ระดับนํ้า นาฬิกาจับเวลา อินดิเคเตอร ดวย
เชนเดียวกัน   

4.3การประเมินคาความไมแนนอนจากการวัดเคร่ืองวัด
ทอรกมาตรฐาน 10 Nm 
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การดําเนินการวิจัยจําเปนตองประเมินคาองคประกอบตางๆ ของ
เครื่องวัดทอรกมาตรฐาน 10 Nm ซ่ึงมีองคประกอบดังน้ี 

4.3.1 การวัดระยะความยาวของคาน   
 สมบัติที่จําเปนของคานเพื่อไมใหสงผลกระทบตอการวัดทอรก คือ 

มีนํ้าหนักเบาและไมมีความเปนแมเหล็กไดออกแบบคานซึ่งใชวัสดุเปน
อะลูมิเนียม AA7075-T6 เพื่อใหทราบคาความยาวของคานที่แนนอน
สําหรับการคํานวณทอรกจึงตองมีการวัดโดยสงวัดกับหองปฏิบัติ การ
ความยาว สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ซ่ึงมีความยาวของคานดังขอมูล
ดานลาง 
ตาราง 1 ขอมูลคาความยาวของคาน 
 

ชื่อ/อุปกรณ ความยาวของชิ้นงาน 
 (mm) 

คาความขนาน 
(µm) 

TB/10 499.929 1 
 
ผลการวัดที่ไดคือคาความไมแนนอนของการวัด = 1.0 µm +1.8⋅10-6 L 
 L =  คาความยาวของคาน มีหนวยเปน mm  

 
รูปที่3 แสดงความยาวรวมของคาน 

เพื่อใหทราบคาของทอรกที่ถูกตองมากที่สุดจําเปนที่จะตอง
วัดความยาวของคานใหถูกตองมากที่สุดดวยโดยไดมีการเพิ่มความยาว
ของคานโดยใสแผนโลหะบางที่มีความหนา 0.03 mm ที่ปลายคานทั้ง
สองขางเม่ือประกอบกันแลวคานจะมีความยาวทั้งหมด 500.019 mm 
ซ่ึงการเพิ่มความยาวคานทั้งสองขางนั้นคาความไมแนนอนจากการวัดมี
คานอยมาก จึงไมนํามาคิด  

4.3.2  การสมดุลคาน  
การเปรยีบเทียบผลการวัดทอรกตองมีการเปรียบเทียบการ 

วัดทั้งในทางตามเข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกา ดังน้ันจึงจําเปนตอง
สมดุลคานซึ่งตองสมดุลยคานทั้งสองใหเทากันโดยจะสมดุลคานอยาง
อยางหยาบและสมดุลยคานอยางละเอียด 

4.3.3. ความผิดพลาดของทอรกเนื่องจากความแข็งตึงตอ  
การดัดของแผนโลหะบาง 

ในการออกแบบสมบัติที่จําเปนสําหรับการวัดทอรกคือเปน
แผนโลหะบางและมีความแข็งแรงและไมมีความเปนแมเหล็ก ไมเปน
สนิม ไดเลือกใชแผนเหล็กกลาไรสนิม จากระบบการทํางานของ
เครื่องวัดทอรกที่ทําการสรางนี้ จําเปนจะตองรูคความผิดพลาดของ
ทอรกเนื่องจากความแข็งตึงตอการดัดของแผนโลหะบางที่ใชแขวนคาน 
ความสัมพันธของทอรกตอมุมที่แผนโลหะบางดัดไป ถูกใชเปนตัว
อธิบายปริมาณของความแข็งตึงตอการดัด (Bending Stiffness) โดย
เม่ือคานอยูในสภาวะสมดุลไดทําการใสมวล 1 mg  ถึง 6 mg ที่ปลาย  

คานจะเอียงไปเปนมุม ซ่ึงสามารถแปลงเปนคาแรงบิดไดจากนั้น
คํานวณหาคาความผิดพลาดที่ได 

4.3.4 แรงท่ีกระทํากับคาน  
ตุมนํ้าหนัก เปนอุปกรณในการสงถายแรงที่กระทํากับคาน 

โดยผานแผนโลหะบางที่ปลายคานทั้งสองขางซึ่งที่สมบัติที่จําเปนคือ ไม
มีความเปนแมเหล็ก ไมเปนสนิม สรางงาย ไดออกแบบตุมนํ้าหนัก เปน
แบบ สเตปเวต ทําจากวัสดุเหล็กกลาไรสนิม 316L แตละชิ้นมีคา 4 N    
± 0.003 % แขวนที่คานดานขวา 10 ชิ้น และ แขวนที่คานดานซาย 10  
ชิ้น ซ่ึงสามารถวัดทอรกได 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 10 Nm 

4.4 การเปรียบเทียบผลการวัดของเครื่องวัดทอรก 10 Nm กับ
เคร่ืองวัดทอรกมาตรฐานปฐมภูมิ 1,000 Nm 

4.4.1 การสอบเทียบเพ่ือหาคารีพีตอะบิลิตี และ คารีโพรดิวซิ 
บิลิตีของเคร่ืองวัดทอรกมาตรฐานขนาด 10 Nm โดยจะตองทําการสอบ
เทียบทอรกของตัวแปรสัญญาณทอรก ทั้งหมด 3 มุมคือ 0  องศา 120 
องศา และ 240 องศา ซ่ึง ในแตละองศา จะตองทดลองคาทอรกตั้งแต 1 
ถึง 10 Nm 

4.4.2 การสอบเทียบเพื่อเปรียบเทียบผลการวัดมิสอไลเมนต 
ระหวางเครื่องวัดทอรกมาตรฐานขนาด 10 Nm กับเคร่ืองวัดทอรก
มาตรฐานปฐมภูมิ 1,000 Nm ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
5.ผลการวิจัย 

5.1 ผลของการประเมินเครื่องวัดทอรกมาตรฐาน 10 Nm 
5.1.1 คาน การปรับความยาวคานเปนองคประกอบของ 

ความไมแนนอนของการวัดของคานซึ่งเม่ือทราบวาคานสองขางไมยาว
เทากันเทาไรก็ทําใหทราบคาความผิดพลาดของการวัดของการวัด
ทอรกน้ันได 

การปรับความยาวคานอยางละเอียดโดยใชวิธีทริมเวต
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รูปที่ 4 คาผลการสมดุลของคานโดยใชวีธีทริมเวต 
จากรูปที่4ผลการปรับความยาวคานอยางละเอียดทั้งสองขางพบวา

สามารถปรับใหคานดานขวายาวกวาคานดานซายอยูระหวาง -2.56µm 
ถึง -2.17 µm เฉลี่ย -2.44 µm 

5.1.2  คาความผิดพลาดของทอรกเนื่องจากความแข็งตึงตอ 
การดัดของแผนโลหะบาง 

คาความผิดพลาดของทอรกเน่ืองจากความแข็งตึงตอการดัดของแผนโลหะบาง
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รูปที่ 5 แสดงคาความผิดพลาดของทอรกเนื่องจากความแข็งตึงตอการ 

    ดัดของแผนโลหะบาง 

แผนโลหะบางความหนา 0.03 มิลลิเมตร 
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จากรูปที่ 5 เพื่อหาคาความผิดพลาดของทอรกเนื่องจากความแข็ง
ตึงตอการดัดของแผนโลหะบาง(คาแรงตานทอรก)ของเคร่ืองวัดทอรก
มาตรฐาน 10 Nm โดยทําการเพิ่มมวล 1 mg ถึง 6 mg ที่ตุมนํ้าหนัก 
พบวาทอรกที่ไดจากการทดลองมีคา 2.074 µNm ถึง 13.895 µNm 
และจากการคํานวณมีคา 2.46 µNm ถึง 14.80 µNm ทําใหเกิดความ
ผิดพลาดของทอรกสูงสุดที่มวล 6 mg มีคา -0.91 µNm  

5.1.3 แรงท่ีกระทํากับคาน  
เพื่อใหแรงที่ไดจากตุมนํ้าหนักแตละลูกมีคา 4 N ± 0.003 % 

จากคาแรงโนมถวงที่จุดใชงาน (Local gravity) มีคา 9.78312 m/s2 ตุม 
นํ้าหนักจึงถูกออกแบบใหมีคา 408.929 g ± 5mg ผลการสอบเทียบตุม 
นํ้าหนักทั้ง 20 ลูกพบวาอยูในเกณฑที่กําหนดทั้งหมด 

5.2ผลการประเมินคาความไมแนนอนของการวัดของเครื่อง 
วัดทอรกมาตรฐาน 10 Nm 
ตาราง2 คาความไมแนนอนของการวัดเครื่องวัดทอรกมาตรฐาน10 Nm 

 
จากตาราง 2 ผลการประเมินเคร่ืองวัดทอรกมาตรฐาน 10 Nm 

พบวาคาความไมแนนอนของการวัดของแรงเทากับ 0.0015 % คา
ความไมแนนอนของการวัดความยาวของคานจากจุดหมุนถึงจุดที่แรง
กระทํา0.001 %คาความไมแนนอนของการวัดการสมดุลคาน0.0002 %
คาความไมแนนอนจากการวัดที่เกิดจากความผิดพลาดของทอรก
เน่ืองจากความแข็งตึงตอการดัดของแผนโลหะบางเทากับ 0.0002 % 
สามารถประเมินคาความไมแนนอนรวมไดเทากับ ±0.004 % ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95 % 

5.3 ผลการเปรียบเทียบคาการวัดท่ีไดจากเคร่ืองวัดทอรก
มาตรฐาน 10 Nm กับเครื่องวัดทอรกมาตรฐานปฐมภูมิ 1,000 Nm 

5.3.1 การเปรียบเทียบคารีพีตอะบิลิตี  

เปอรเซนตรีพีทอะบิลิตี ( Repeatability)
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รูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบคาเปอรเซ็นตรีพีตอะบิลิตี 

จากรูปที่6พบวาคารีพีตอะบิลิตีของเคร่ืองวัดทอรกมาตรฐาน
ปฐมภูมิ 1,000 Nm มีคาเฉลี่ย 0.02 % เครื่องวัดทอรกมาตรฐาน 10 
Nm มีคาเฉลี่ย 0.002 % ดังน้ันคารีพีตอะบิลิตีของเคร่ืองวัดทอรก
มาตรฐาน 10 Nm  มีคาดีกวา 

5.3.2 การเปรียบเทียบการวัดรีโพรดิวซิบิลิตี  

เปอรเซนตรีโปรดิวสซิบิลิตี( Reproducibility)
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รูปที่ 7  แสดงเปอรเซ็นตรีโพรดิวซิบิลิตี 

จากรูปที่ 7  พบวาคารีโพรดิวซิบิลิตีของเครื่องวัดทอรก
มาตรฐานปฐมภูมิ 1,000 Nm มีคาเฉลี่ย 0.015 % เครื่องวัดทอรก
มาตรฐาน 10 Nm มีคาเฉลี่ย 0.005 % ดังน้ันคารีโพรดิวซิบิลิตีของ
เครื่องวัดทอรกมาตรฐาน 10 Nm มีคาที่ดีกวา 

5.3.3 การเปรียบเทียบคาลิเนียรลิตี  
เปอรเซนตผลการวัดคาลิเนียรลิตี(Linearity results)
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รูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตคาลิเนียรลิตี  
จากรูปที่ 8 พบวาคาลิเนียรลิตีของเคร่ืองวัดทอรกมาตรฐาน

ปฐมภูมิ  1,000 Nm มีคาเฉลี่ย 0.011 % เครื่องวัดทอรกมาตรฐาน    
10 Nm มีคาเฉลี่ย 0.0048 % ดังน้ันคาลิเนียรลิตีของเครื่องวัดทอรก
มาตรฐาน 10 Nm มีคาที่ดีกวา 

5.3.4 การเปรียบเทียบผลของการเยื้องศูนยของทอรก  
 เปอรเซนตผลของการเยื้องศูนยของแรงบิด(Misaligement effect NIMT TSM)
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รูปที่ 9 แสดงเปอรเซ็นตการเยื้องศูนยของทอรก 1,000 Nm 
 

องคประกอบ
ความไม

แนนอนการ
จากการวัด 

พิสัยการวัด 
โดยประมาณ 

 

ความไม
แนนอน
สัมพัทธ 

การแจกแจง
ความนาจะ

เปน 

สัมประสิทธิ์ 
ความไม
แนนอน 

คาความ
ไม

แนนอน 

Xi xi w(xi), %  Ci wi(y), % 
F 4 Nm 0.0015 Normal 1 0.0015 
L 0.2500095 m 0.0010 Normal 1 0.0010 

E(Lorrect) 0.00000244 m 0.0002 Normal 1 0.0002 
S 0 Nm 0.0002 Rectangular 1 0.0002 

Mstd 1.00004776 Nm ผลคาความไมแนนอนของการวัดรวม 0.002 
   คาความไมแนนอนขยาย , k=2 0.004 

ตําแหนงการวัดทอรก 

เปอรเซนตรีพีตอะบิลิต ี

ตําแหนงการวัดทอรก 

เปอรเซ็นตผลการวัดรีโพรดิวซิบิลิตี 

ตําแหนงการวดัทอรก 

เปอรเซ็นตผลการเยื้องศูนยของทอรก 
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 เปอรเซนตผลการย้ืองศนยของทอรก %
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รูปที่ 10 แสดงเปอรเซ็นตการเยื้องศนูยของทอรก 10 Nm 

จากรูปที่ 9 ถึง 10 พบวาคาความสามารถในการวัดความ
เยื้องศูนยของทอรก ของเครื่องวัดทอรกมาตรฐานปฐมภูมิ 1,000 Nm 
เฉลี่ย 0.01 %  และ เครื่องวัดทอรกมาตรฐาน 10 Nm เฉลี่ยเทากับ 
0.01 %  มีคาใกลเคียงกับตําแหนงเดิมมีคาไมแตกตางกัน 

5.3.5 ผลการเปรียบเทียบความเบี่ยงเบนของการวดั 
(Deviation of comparison result) 

เปอรเซนตผลการเปรียบเทียบความเบ่ียงเบนของการวัด(Deviation of comparison
 results)
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รูปที่ 11 แสดงเปอรเซ็นตผลการเปรียบเทียบความเบ่ียงเบนของการวัด  

จากรูปที่ 11 พบวาคาความเบี่ยงเบนของการวัดของ
เครื่องวัดทอรกมาตรฐานปฐมภูมิ 1,000 Nm และ เครื่องวัดทอรก
มาตรฐาน 10 Nm พิจารณาในรูปเปอรเซ็นตเฉลี่ย 0.0246 % 
6. สรุปและอภิปรายผล 
 6.1. ผลการประเมินเครื่องวัดทอรกมาตรฐาน 10 Nm  
 

 
 

รูปที่ 12 แสดงเครื่องวัดทอรกมาตรฐาน 10 Nm  
ผลการวิจัยพบวา เครื่องวัดทอรกมาตรฐาน 10 Nm มีความ

ไมแนนอนของการวัดอยู ที่ 0.004% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
นอกจากนี้เครื่องที่สรางข้ึนยัง ไมมีการรบกวนจากการสั่นสะเทือนของ
คาน ไมมีการลื่นไถลของคาน และ บํารุงรักษางาย ราคาถูก 

 6.2. ผลการเปรียบเทียบคาการวัดท่ีไดจากเครื่องวัดทอรก
มาตรฐาน 10 Nm กับเครื่องวัดทอรกมาตรฐานปฐมภูมิ 1,000 Nm 
ไดทําตารางแสดงผลการเปรียบเทียบเครื่องที่สรางข้ึนกับเคร่ืองที่
ยอมรับแลว 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบระหวางเครื่องวัดทอรกมาตรฐาน 10 Nm 
กับ เครื่องวัดทอรกมาตรฐานปฐมภูมิ 1,000 Nm 

6.2 อภิปรายผล 
จากการสรางเครื่องวัดทอรกมาตรฐาน 10 Nm ไดผลเปนที่

นาพอใจมากและหลังจากนั้นไดเปรียบเทียบผลการวัดแลวไดคารีพีทอะ
บิลิตี รีโปรดิวสซิบิลิตี ลิเนียรลิตีดีกวา สวนคาการเยื้องศูนยของทอรก
ไมมีความแตกตางกัน ซ่ึงมีคาความไมแนนอนรวมของการวัดทอรกที่
ตางกันคอนขางมากมีผลใหผลการเปรียบเทียบไมชัดเจนเทาที่ควร ถา
ตองการยืนยันความถูกตองที่สูงข้ึนจําเปนที่จะตองเปรียบเทียบผลการ
วัดกับเครื่องวัดทอรกมาตรฐานปฐมภูมิเครื่องอื่นที่มีคาพิสัยของการวัด
ใกลเคียงกัน และ ควรเปรียบเทียบผลการวัดในลักษณะเปนกลุม 
7 กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ พล.อ.ต.เพียร โตทาโรง ผูอํานวยการสถาบัน
มาตรวิทยาแหงชาติ คุณวีระ ตุลาสมบัติ หัวหนาฝายมาตรวิทยาเชิงกล 
คุณทัศนัย แสนพลพัฒน หัวหนาหองปฏิบัติการทอรกและความแข็ง 
และพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติกระทรวงวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีที่อนุญาตและสนับสนุนใหใชสถานที่ เครื่องมือ ตลอดจนให
คําปรึกษา คําแนะนํา ความชวยเหลือ จนสําเร็จ 
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รายการเปรียบเทียบ เคร่ือง 10 Nm TSM เคร่ือง 1,000 Nm TSM 

พิสัย  1 - 10 Nm 1 - 1,000 Nm 

คาความแมนยํา 3⋅E-4 3⋅E-4 
คาความไมแนนอนของ
การวัด 0.004% 0.030% 

คารีพีตอะบิลิต ี 0.002% 0.02% 

คารีโปรดิวสซิบลิิต ี 0.005% 0.015% 

คา ลิเนียรลิตี 0.0048% 0.01% 

คาการเยื้องศนูยทอรก 0.01% 0.01% 
คาการเบี่ยงเบนของ
การวัด  0.0246% 0.0246% 

ตําแหนงการวัดทอรก 

เปอรเซ็นตผลการเยื้องศูนยของทอรก 

ตําแหนงการวัดทอรก Nm 

Weight (F) Thin Sheet  Metal 

Beam Transducer 
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การศึกษาพฤติกรรมการดีดกลับในการดัดขึ้นรูปครึ่งวงกลมของโลหะแผนหนา     
เหล็กกลาไรสนิมเฟอรริติก SUS 409 โดยวธิีไฟไนตเอลิเมนตเปรียบเทียบกับการทดลอง 

A Study of Springback Action in Semi-Circle Shape Bending of Ferritic Stainless Steel 
Plate SUS 409 by Finite Element Method Compare with Experiment Method 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดีดกลับในการ

ดัดข้ึนรูปครึ่งวงกลมของโลหะแผนหนาเหล็กกลาไรสนิมเฟอรริติก SUS 
409 โดยใชระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตในการวิเคราะหผลเปรียบเทียบ
กับการทดลอง ชิ้นงานสําหรับการวิจัยเปนชิ้นสวนรถยนต คือ Damper 
Exhaust Pipe วัสดุชิ้นงานมีขนาด 105 x 120 x 10 mm, รัศมีดัดโคง 
30.5 mm และคาพิกัดความเผื่อ ± 0.5 mm ตัวแปรที่มีผลตอการดีด
กลับ คือรัศมีพั้นชขนาด 30.0, 30.5 และ 31.0 mm โดยใชเครื่อง
เพรสไฮดรอลิกขนาด 500 Ton ในการขึ้นรูป และโปรแกรมสําหรับการ
วิเคราะหดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตคือ ABAQUS V.6.4-1 ซ่ึง
พิจารณาเปนปญหาแบบความเครียดในระนาบ 

ผลการวิจัย พบวาพฤติกรรมการดีดกลับในการดัดข้ึนรูปครึ่ง
วงกลมของโลหะแผนหนาเหล็กกลาไรสนิมเฟอรริติก SUS 409 โดย
ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตกับการทดลองมีความสอดคลองกัน คือไม
เกิดการดีดกลับ และขนาดของชิ้นงานที่ข้ึนรูปอยูในคาพิกัดที่กําหนด  
โดยแรงที่ใชในการขึ้นรูปก็มีคาใกลเคียงกัน  
 
Abstract 
 The objective of this research is to compare the springback 
behavior in semi-circle shape bending of  ferritic stainless steel 
plate SUS 409 analyzed by finite element method with 
experiment. The workpiece for this research is a car damper 
exhaust pipe. Its dimension is 105 x 120 x 10 mm, bending 
radius 30.5 mm and tolerance ± 0.5 mm. The parameter effecting 
springback in forming process is radius of punch which are 
included of 3 radius sizes 30.0, 30.5 and 31.0 mm. The 500 tons 
hydraulic press machine was used to perform the forming 
process. Meanwhile, the ABAQUS V.6.4-1 software was used for 

forming process such the simulation, and considered as plane 
strain problem. 
 The results show that the springback action in semi-circle 
shape bending of  ferritic stainless steel plate SUS 409 by finite 
element method conforms to experiments which the forming 
forces are almost the same. In addition, there is no springback 
effect and dimension of the workpiece deformed is in tolerance. 

 
1. คํานํา 

ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานแมพิมพไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว 
ซ่ึงเปนผลมาจากการคนควา วิจัย และนวัตกรรมใหมๆ ที่พัฒนาข้ึน 
นอกจากนั้นการผลิตแมพิมพจะตองประกอบไปดวยคุณภาพ เวลาการ
ผลิตและการออกแบบที่ส้ันลง เน่ืองจากความตองการในสวนของภาค 
อุตสาหกรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผลิตภัณฑไปอยางรวดเร็ว 
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดทันที ดังน้ันอุตสาหกรรม
แมพิมพจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต 
อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส หรืออุตสาหกรรมการผลิตดานอื่นๆก็ตาม ซ่ึงสงผลให
เพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตใหสูงข้ึน รวมถึงลดคาใชจายและ
เวลาที่ใชในข้ันตอนกระบวนการผลิตใหลดลงได 

กรรมวิธีการดัดข้ึนรูปโลหะ เปนกระบวนการที่ทําใหชิ้นงานมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปทรงทางเรขาคณิต วัสดุชิ้นงานสามารถเปลี่ยนรูปไดเม่ือ
รับแรง ทําใหโลหะเปลี่ยนรูปที่อุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิการตกผลึกใหม 
โดยโลหะจะเริ่มตนเปลี่ยนรูปในชวงยืดหยุนกอน จากนั้นจึงมีการ
เปลี่ยนรูปเพิ่มข้ึนในชวงพลาสติก จนกระทั่งความสามารถในการเปลี่ยน
รูปของโลหะลดลง เม่ือเอาแรงออกจากวัสดุชิ้นงานทําใหชิ้นงานเกิดการ
ดีดตัวกลับ สาเหตุเกิดจากบริเวณผิวดานนอกของชิ้นงานอยูในสภาพ
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พลาสติก สวนบริเวณผิวดานในยังอยูในสภาพยืดหยุน ทําใหรูปทรง
ของชิ้นงานเปลี่ยนแปลงไป ไมไดรูปทรงตามตองการและเมื่อนําไป
ประกอบเขากับชิ้นงานสวนอื่น ทําใหเกิดปญหาไมสามารถประกอบเขา
กันได โดยตัวแปรที่มีผลทําใหชิ้นงานเกิดการดีดกลับ เน่ืองมาจากความ
หนาของแผนวัสดุชิ้นงาน ขนาดรัศมีภายในของการดัดข้ึนรูป  ชองวาง
ระหวางพั้นชกับดาย  แนวทิศทางการรีดของวัสดุ และแรงเสียดทานที่
เกิดข้ึน จากปญหาดังกลาวจําเปน ตองทราบถึงกรรมวิธีการดัดข้ึนรูป
วัสดุชิ้นงานใหไดรูปทรงตามตองการนั้น  ซ่ึงอาจแกปญหาไดโดยการ
สรางแมพิมพทดลองการผลิตแบบลองผิดลองถูกหรือใชหลักการ
คํานวณทางทฤษฎี ทําใหเกิดความลาชาเสียเวลาและเสียคาใชจาย
เพิ่มข้ึน ปจจุบันเทคนิคการสรางแมพิมพสมัยใหม ไดถูกปรับเปลี่ยนไป
เปนลักษณะการบูรณาการองคความรูระหวางหลักการออกแบบทฤษฎี
การขึ้นรูปโลหะ ความเชี่ยวชาญในการทดลองและการปรับแตงแมพิมพ
เขาไวดวยกัน  โดยการนําระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตมาชวยในการ
วิเคราะห เพื่อทํานายถึงพฤติกรรมที่ เกิด ข้ึนในระหวาง ข้ันตอน
กระบวนการดัดข้ึนรูป  เพื่อหาคาตัวแปรที่เหมาะสม ซ่ึงสามารถนําไป
ออกแบบแมพิมพไดอยางถูกตอง และชวยลดเวลาในข้ันตอนการ
ทดลองแมพิมพได 

 
2. วัตถุประสงคของงานวจิัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรม การดีดกลับในการดัดข้ึนรูปคร่ึงวงกลมของ
โลหะแผนหนาเหล็กกลาไรสนิมเฟอรริติก SUS 409 โดยใชระเบียบวิธี
ไฟไนตเอลิเมนตในการวิเคราะหผลเปรียบเทียบกับการทดลอง 
 
3. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
3.1 กระบวนการดัดขึ้นรูป 
 การดัดมีสมมติฐานเชนเดียวกับการขึ้นรูปโดยวิธีอื่น คือวัสดุ
ชิ้นงานสามารถเปลี่ยนรูปไดเม่ือไดรับแรง เม่ือทําใหโลหะเปลี่ยนรูปที่
อุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิการตกผลึกใหม โลหะเร่ิมตนเปลี่ยนรูปในชวง
ยืดหยุนกอน จากนั้นมีการเปลี่ยนรูปเพิ่มข้ึนในชวงพลาสติกจนกระทั่ง
ความสามารถในการเปลี่ยนรูปของโลหะลดลง สุดทายจึงเกิดความ
เสียหายขึ้น เม่ือตองการลดการแตกของชิ้นงานในระหวางการดัด วัสดุ
จึงควรมีความยืดหยุนในการดัดนอย เพราะความยืดหยุนจะทําให
ชิ้นงานเกิดการดีดกลับ ภายหลังการคลายแรงที่ใชในการดัดออก การ
ดีดกลับยืดหยุน (Elastic Springback) บางสวนอาจเปนสาเหตุทําให
เกิดความเคนเหลือคางได ถารัศมีการดัดมีขนาดเล็กมาก ความเครียด
ดึงที่บริเวณผิวดานนอกก็จะมีคามาก อาจสงผลใหเกิดความเสียหาย 
สวนบริเวณผิวดานในของการดัด จะเกิดความเครียดกดมากเกินไป 
อาจเกิดการปองหรือบวม (Buckling)  การทําความเขาใจกลไกของการ
ดัดจึงพิจารณากรณีที่งายมาก คือการดัดวัสดุแผนแบนที่ไมเกิดการทํา
ใหแข็งดวยความเครียดโดยใชโมเมนตดัดอยางเดียว 
 ระบบพิกัดสําหรับการดัด ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยให r เปนรัศมี
ความโคงวัดถึงระนาบกึ่งกลาง และ z คือระยะที่วัดจากระนาบกึ่งกลาง
ถึงเอลิเมนต  

 
 

รูปที่ 1 ระบบพิกัดสําหรับวิเคราะหการดัด 
 
3.2 การดีดกลับ (Springback) 
 เม่ือมีแรงดัดแผนวัสดุที่กึ่งกลางของความหนาแผนวัสดุ จะมีการ
เปลี่ยนรูปในชวงยืดหยุนเทานั้น บริเวณหนาตัดสวนที่เหลือของแผน
วัสดุจึงมีการเปลี่ยนรูปที่มีการบังคับในชวงยืดหยุน และการเปลี่ยนรูป
ในชวงพลาสติก จากรูปที่ 2 แสดงการเปลี่ยนรูปในแผนวัสดุ เห็นไดวา
การเปลี่ยนรูปในชวงยืดหยุนเปนสัดสวนกับความเคนดัด เม่ือคลายแรง
ดัดแผนวัสดุเกิดความโคงกลับคืน ซ่ึงเปนการคืนตัวยืดหยุน (Elastic 
Recovery)  

 

 
 

รูปที่ 2 การเปลี่ยนรูปในแผนวัสดุ 
 tε  ความเครียดทั้งหมด, eε ความเครียดยดืหยุน,               

 rε ความเครียดพลาสติก, 2.0pR  ความเคนพิสูจน 0.2% 
 
 การยืดตัวในชวงยืดหยุน และความเคนในชวงยืดหยุนในแผนวัสดุ 
เม่ือแรงกระทํากับแผนวัสดุทําใหเกิดโมเมนตข้ึน แตเม่ือโมเมนตดาน
นอกหายไปบางสวนก็จะไมเปนไปตามเงื่อนไขการสมดุล ดังน้ันแผน
วัสดุ จึงตองโคงกลับจนกระทั่งถึงเงื่อนไขการสมดุลระหวางแรงกับ
โมเมนต ผิวชั้นนอกที่ เดิมเปนดานดึง นอกจากไมมีความเคนดึง
เหลืออยู แตยังมีความเคนกดเปนความเคนตกคางดวย สวนบริเวณผิว
ชั้นนอกที่เดิมเปนดานกดก็จะมีความเคนตกคางเปนความเคนดึง เพื่อ
ใชคลายโหลดบนแผนวัสดุมีคาเทากับโมเมนตดัด แตมีทิศทางตรงกัน
ขาม ซ่ึงความเคนมีความหมายวา การกระจายความเคนซอนทับการ
กระจายความเคนยืดหยุน - พลาสติก ซ่ึงเปนไปตามกฎของฮุก แตเปน
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ผลจากโมเมนตที่มีคาเทากัน ความแตกตางของพื้นที่โมเมนตทั้งสอง
เทากับพื้นที่ความเคนตกคาง 
 
4. การดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดีดกลับในการดัดข้ึน
รูปครึ่งวงกลมของโลหะแผนหนาเหล็กกลาไรสนิมเฟอรริติก SUS 409 
มีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
4.1 การดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตจําลอง
การขึ้นรูป (Finite Element Method Simulation) 
 4.1.1 การทดสอบการดึง  
 ชิ้นทดสอบวัสดุเหล็กกลาไรสนิมเฟอรริติก SUS 409 ขนาดความ
หนา 10 mm ทําเปนชิ้นทดสอบ (Specimens) ซ่ึงมีขนาดดังรูปที่ 3 
โดยอางอิงจาก ASTM E8M-01 จากนั้นทดสอบการดึงดวยเครื่อง
ทดสอบสมบัติทางกลอินสตรอน รุน l55R4502 เพื่อนําคาสมบัติทางกล
ของวัสดุเหล็กกลาไรสนิมเฟอรริติก SUS 409 ดังแสดงในตารางที่ 1 ไป
ประกอบการวิเคราะหทางระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

 

 
 

รูปที่ 3 แสดงชิ้นทดสอบการดึง 
 

ตารางที่ 1 สมบัติทางกลของวัสดุชิ้นงานที่ใชในการขึ้นรูป 
สมบัติทางกลของวัสดุเหล็กกลาไรสนิมเฟอรริติก SUS409 

 Young’s Modulus (E) ; GPa 186.67 
 Poisson’s ratio (ν) 0.3 
 Yield strength ; MPa 252.22 
 Strength coefficient (K) ; MPa 592.1 
 Strain – hardening exponent (n) 0.1812 

 
 4.1.2 การสรางแบบจําลอง  
 โดยใชโปรแกรม ABAQUS V.6.4-1 ซ่ึงเปนโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางไฟไนตเอลิเมนต เพื่อใชในการวิเคราะหและจําลองการสราง 
Tooling ซ่ึงข้ันตอนการทํางานของระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตสามารถ
แบงออกเปน 3 ข้ันตอนการทํางาน 
  4.1.2.1 กอนการประมวลผล (Pre-Processing) 
 การสรางแบบจําลองการขึ้นรูปคร้ังที่ 1 กําหนดใหวัสดุชิ้นงานมี
ขนาด 10 x 52.5 mm รัศมีพั้นช 30.5 mm และรัศมีดาย 40.5 mm และ
การสรางแบบจําลองการขึ้นรูปคร้ังที่ 2 กําหนดใหรัศมีพั้นชมีขนาด 
30.0, 30.5 และ 31.0 mm และรัศมีดาย 40.0, 40.5 และ 41.0 mm 
ตามลําดับ ซ่ึงจะสมมุติวาพั้นชและดายมีสมบัติเปนวัสดุแข็งเกร็ง จะไม
มีการเสียรูปเกิดข้ึน และวัสดุชิ้นงานมีสมบัติเปนวัตถุเสียรูปได ดังรูปที่ 
4 แสดงแบบจําลองการขึ้นรูปครั้งที่ 1 

 
 

รูปที่ 4 แบบจําลองการขึ้นรูปครั้งที่ 1 
 

 การกําหนดสมบัติของวัสดุชิ้นงาน วัสดุชิ้นงานคือเหล็กกลาไรสนิม
เฟอรริติก SUS 409 สมบัติของวัสดุเปนแบบไอโซโทรปก สภาพความ
เคนแบบความเครียดในระนาบ วัสดุชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนรูปตาม
ทฤษฎีสภาพพลาสติก จากนั้นกําหนดเงื่อนไขขอบเขต โดยการจัดเรียง
ตําแหนงของเคร่ืองมือ เพื่อกําหนดทิศทางการเคลื่อนที่ใหกับเครื่องมือ
แตละตัว โดยกําหนดใหคาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเทากับ 0.1 
จากนั้นแบงสวนเอลิเมนต โดยกําหนดใหแบบจําลองมีลักษณะเปน 2 
มิติ และเลือกชนิดของเอลิเมนตเปนรูปส่ีเหลี่ยมขนาด 0.5 mm จะได
จํานวนเอลิเมนตเทากับ 2,139   เอลิเมนต และจํานวนโหนดเทากับ 
2,266 โหนด  
  4.1.2.2 การประมวลผล (Processing) 
 เม่ือกําหนดคาพารามิเตอรตางๆ ในแบบจําลองครบถวนแลว ใน
ข้ันตอนน้ีใหโปรแกรมทําการประมวลผล โดยใชระเบียบวิธีการเชิงตัวเลข
ในการแกปญหาสําหรับกระบวนการจําลองการขึ้นรูป  
  4.1.2.3 แสดงผลลัพธจากการประมวลผล (Post-processing) 
 ลักษณะโดยทั่วไป กระบวนการดัดข้ึนรูปครึ่งวงกลมของโลหะแผน
หนาเหล็กกลาไรสนิมเฟอรริติก SUS 409 จากการวิเคราะหโดย
ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต เพื่อหาคาการดีดกลับภายหลังการดัดข้ึน
รูป ซ่ึงแสดงการจําลองกระบวนการขึ้นรูป ดังในรูปที่ 5 และรูปที่ 6  
 

 
 

รูปที่ 5 แสดงการจําลองลักษณะการขึ้นรูปครั้งที่ 1 
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รูปที่ 6 แสดงการจําลองลักษณะการขึ้นรูปครั้งที่ 2 
 

4.2 การดําเนินการวิจัยโดยการทดลอง (Experiment) 
 4.2.1 การทดลองโดยการขึ้นรูปชิ้นงาน 
 เตรียมวัสดุชิ้นงานเหล็กกลาไรสนิมเฟอรริติก SUS 409 ขนาด 
105 x 120 x 10 mm เพื่อใชในการทดลองขึ้นรูปชิ้นงาน วางในชุด
แมพิมพ จากนั้นทําการขึ้นรูปชิ้นงาน ดังรูปที่ 7 แสดงการทดลองขึ้นรูป 
และรูปที่ 8 แสดงชิ้นงานภายหลังการขึ้นรูป 
 

 
 

รูปที่ 7 การทดลองขึ้นรูป 
 

 
 

รูปที่ 8 แสดงชิ้นงานภายหลงัการขึ้นรูป 

 4.2.2 การตรวจสอบชิ้นงาน 
 การตรวจสอบชิ้นงาน โดยทําการตรวจสอบกับฟกเจอรตรวจสอบ 
(Checking Fixture) เพื่อวัดคาความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนที่ตําแหนงจุด 
A-G ตามแบบชิ้นงาน ดังรูปที่ 9 แสดงการตรวจสอบชิ้นงาน 
 

 
 

รูปที่ 9 การตรวจสอบชิ้นงาน 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการวิเคราะห โดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
 5.1.1 การดีดกลับ 
 

ตําแหนงตรวจสอบ
A B C D E F G

คา
การ

ดีด
กลั

บ (
 m

m )

28

29

30

31

32

33

34 FEM (Punch radius 30.5 mm)
FEM (Punch radius 30.0 mm)
FEM (Punch radius 31.0 mm)

r 31.0 mm 
 

r 30.5 mm 
 r 30.0 mm 

 

 
 

รูปที่ 10 แสดงความสัมพันธระหวางคาของการดีดกลับและตําแหนง 
             ตรวจสอบที่ขนาดรัศมีพั้นช 30.0, 30.5 และ 31.0 mm และ 
             รัศมีดายขนาด 40.0, 40.5 และ 41.0 mm ตามลําดับ 
  
 จากรูปที่ 10 คาการดีดกลับที่ขนาดรัศมีพั้นช 30.0, 30.5 และ 
31.0 mm และรัศมีดายขนาด 40.0, 40.5 และ 41.0 mm ตามลําดับ
พบวาที่รัศมีพั้นชขนาด 30.5 mm และรัศมีดายขนาด 40.5 mm มีคา
ใกลเคียงกับคามาตรฐานการตรวจสอบมากที่สุด โดยมีคาความแตกตาง
ระหวางคาจากระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตกับคาที่ตองการอยู 0.03 ถึง 
0.33% ซ่ึงคาความแตกตางสูงสุดที่ตําแหนง D และคาความแตกตาง
ต่ําสุดที่ตําแหนง A และ G 
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 5.1.2 แรงในการขึ้นรูป 
 

การกระจัด (mm)

0 10 20 30 40 50

แร
ง (

kN
)

0

1000

2000

3000

4000
Punch Load (radius 30.0 mm)
Punch Load (radius 30.5 mm)
Punch Load (radius 31.0 mm)

 
 
รูปที่ 11 แสดงความสัมพันธระหวางแรงและการกระจัด ที่ขนาดรัศมี 

             พั้นช 30.0, 30.5 และ 31.0 mm และรัศมีดายขนาด 40.0,  
             40.5 และ 41.0 mm ตามลําดับ 
 
 จากรูปที่ 11 พบวาแรงใชในการขึ้นรูปชิ้นงานที่ขนาดรัศมีพั้นช 
30.0 mm แรงในการขึ้นรูปเทากับ 3,661.67 kN, รัศมีพั้นชขนาด 30.5 
mm แรงในการขึ้นรูปเทากับ 3,695.64 kN และรัศมีพั้นชขนาด 31.0 
mm แรงในการขึ้นรูปเทากับ 3,784.54 kN  
 
5.2 ผลการทดลอง 
 5.2.1 การดีดกลับ 
 

ตําแหนงตรวจสอบ
A B C D E F G

คา
กา
รด
ีดก

ลับ
 ( m

m )

28

29

30

31

32

33

34 EXP ( Punch radius 30.5 mm )

r 30.5 mm 
 

 
 

รูปที่ 12 แสดงความสัมพันธระหวางคาของการดีดกลับและตําแหนง   
             ตรวจสอบที่รัศมีพั้นช 30.5 mm และรัศมีดาย 40.5 mm 
  
 จากรูปที่ 12 คาการดีดกลับภายหลังการขึ้นรูปของวัสดุชิ้นงาน
เหล็กกลาไรสนิมเฟอรริติก SUS 409 จากการทดลองที่ขนาดรัศมีพั้นช 
30.5 mm พบวามีคาใกลเคียงกับคามาตรฐานการตรวจสอบ โดยมีคา
ความแตกตางระหวางคาจากการทดลองกับคาที่ตองการอยู 0.16 ถึง 

0.66% ซ่ึงคาความแตกตางสูงสุดที่ตําแหนง A และ G และคาความ
แตกตางต่ําสุดที่ตําแหนง D 
  
 5.2.2  แรงในการขึ้นรูป 
 
ตารางที่ 2 แรงที่ใชในการขึ้นรูปชิ้นงานที่ความหนาชิ้นงานขนาด 
             10.0 mm รัศมีพั้นช 30.5 mm และรัศมีดาย 40.5 mm     
              ที่ไดจากการทดลอง  

รัศมีพั้นช (mm) รัศมีดาย (mm) 
แรงในการขึ้นรูปจากการ

ทดลอง (kN) 

30.5 40.5  3,500  

 
 จากตารางที่ 2 พบวาแรงที่ใชในการขึ้นรูปชิ้นงานจากการทดลองที่
รัศมีพั้นชขนาด 30.5 mm และรัศมีดายขนาด 40.5 mm มีคาใกลเคียง
กัน โดยแรงในการขึ้นรูปมีคาเทากับ 3,500 kN  
 
5.3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห โดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต
กับผลการทดลอง 
 5.3.1 การดีดกลับ  
  

ตําแหนงตรวจสอบ
A B C D E F G

คา
กา
รดี
ดก

ลับ
 ( m

m 
)

28

29

30

31

32

33

34 EXP ( Punch radius 30.5 mm )
FEM ( Punch radius 30.5 mm )

r 30.5 mm 
 

r 30.5 mm 
 

 
 
รูปที่ 13 แสดงความสัมพันธระหวางคาของการดีดกลับและตําแหนง 

             ตรวจสอบที่รัศมีพั้นชขนาด  30.5 mm และรัศมีดาย  40.5  
             mm  จากระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตกับการทดลอง  
  
 จากรูปที่ 13 เปรียบเทียบการดีดกลับภายหลังการขึ้นรูประหวาง
ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตกับการทดลองที่รัศมีพั้นชขนาด 30.5 mm 
และรัศมีดาย 40.5 mm พบวามีคาใกลเคียงกับการทดลอง โดยมีคา
ความแตกตางระหวางคาจากระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตกับคาจากการ
ทดลองอยูระหวาง 0.16 ถึง 0.62% ซ่ึงคาความแตกตางสูงสุดที่
ตําแหนง A และ G และคาความแตกตางต่ําสุดที่ตําแหนง D  
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 5.3.2 แรงในการขึ้นรูป 
 
ตารางที่ 3 แรงที่ใชในการขึ้นรูป ที่ความหนาชิ้นงานขนาด 10.0  mm  

รัศมีพั้นช  30.5  mm  และรัศมีดาย  40.5  mm  จากการ 
             วิเคราะหโดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตกับการทดลอง 

 แรงในการขึ้นรูป (kN) 
การทดลอง  FEM 

ความแตกตาง 
(kN) 

ความแตกตาง 
(%) 

3,500  3,695.64  195.64 5.59 
  
 จากตารางที่ 3 พบวาแรงที่ใชในการข้ึนรูปชิ้นงานโดยระเบียบวิธี
ไฟไนตเอลิเมนตกับการทดลองที่รัศมีพั้นชขนาด 30.5 mm และรัศมี
ดาย 40.5 mm มีคาใกลเคียงกัน โดยแรงในการขึ้นรูปมีคาความ
แตกตางเทากับ 195.64 kN หรือ 5.59% 
 
6. สรุปผลและอภิปรายผล 
6.1 สรุปผล 
 6.1.1 จากผลการวิเคราะหการดีดกลับ       โดยระเบียบวิธีไฟไนต 
เอลิเมนตกับคาที่ตองการที่รัศมีพั้นชขนาด 30.0, 30.5 และ 31.0 mm 
และรัศมีดายขนาด 40.0, 40.5 และ 41.0 mm ตามลําดับ มีคาอยูใน
พิกัดที่กําหนดและไมเกิดการดีดกลับ โดยรัศมีพั้นชขนาด 30.5 mm 
และรัศมีดายขนาด 40.5 mm มีคาสอดคลองกับคาที่ตองการมากที่สุด 
ซ่ึงมีเปอรเซ็นตเฉลี่ยแตกตางกัน 0.1% และแรงที่ใชในการขึ้นรูปเทากับ 
3,695.64 kN 
 6.1.2 จากผลการทดลองการดัดข้ึนรูปโดยใชเครื่องเพรสไฮดรอลิก 
ขนาด 500 Ton ที่รัศมีพั้นชขนาด 30.5 mm และรัศมีดายขนาด 40.5 
mm มีความสอดคลองกับคาที่ตองการ ซ่ึงมีคาอยูในพิกัดที่กําหนดและ
ไมเกิดการดีดกลับ โดยมีเปอรเซ็นตเฉลี่ยแตกตางกัน 0.44% และแรงที่
ใชในการขึ้นรูปเทากับ 3,500 kN 
 6.1.3 จากผลการวิเคราะหการดีดกลับ       โดยระเบียบวิธีไฟไนต 
เอลิเมนตกับการทดลองมีความสอดคลองกัน ซ่ึงมีคาอยูในพิกัดที่
กําหนดและไมเกิดการดีดกลับ โดยรัศมีพั้นชขนาด 30.5 mm และรัศมี
ดายขนาด 40.5 mm มีคาสอดคลองกับผลการทดลองมากที่สุด ซ่ึงมี
เปอรเซ็นตเฉลี่ยแตกตางกัน 0.04% และแรงที่ใชในการขึ้นรูปมีคา
ใกลเคียงกัน โดยมีเปอรเซ็นตเฉลี่ยแตกตางกัน 5.59% 
 
6.2 อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหคาการดีดกลับโดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
ที่รัศมีพั้นชขนาด 30.0, 30.5 และ 31.0 mm และรัศมีดายขนาด 40.0, 
40.5 และ 41.0 mm ตามลําดับ พบวาผลลัพธมีคาอยูในพิกัดที่กําหนด 
ซ่ึงยอมรับไดในการวิเคราะหดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต สามารถ
ประยุกตใชในการจําลองการขึ้นรูป และปรับพารามิเตอรตางๆ 
 เม่ือพิจารณาถึงคาการดีดกลับ จากผลการวิเคราะหโดยระเบียบวิธี
ไฟไนตเอลิเมนตที่รัศมีพั้นชขนาด 30.5 mm และรัศมีดายขนาด 40.5 
mm มีคาสอดคลองกับผลการทดลองมากที่สุด พบวาการดีดกลับจะไม

เกิดข้ึน เน่ืองจากคาความเคนและความเครียดกระจายสม่ําเสมอสงผล
ใหวัสดุชิ้นงานมีสภาพเปนพลาสติกสมบูรณ   
 ในสวนของแรงที่ใชในการขึ้นรูป พบวาที่รัศมีพั้นชขนาด 30.0, 
30.5 และ 31.0 mm ขนาดของแรงกดพั้นชมีคาใกลเคียงกับการทดลอง 
ซ่ึงแรงกดพั้นชมีคาสูงที่รัศมีพั้นชขนาด 31.0 mm และแรงมีคานอยที่
รัศมีพั้นชขนาด 30.0 mm เน่ืองจากขนาดรัศมีพั้นชที่เพิ่มข้ึนสงผลให
แรงที่ใชในการขึ้นรูปมีคาสูงข้ึน เน่ืองจากวัสดุชิ้นงานพยายามตานแรง
กด จึงเกิดการอัดตัวอยางแรงตามแนวความหนาของวัสดุชิ้นงาน ทําให
ตองใชแรงในการกดดัดเพิ่มข้ึนอยางมาก ทําใหความเคนภายในชิ้นงาน
มีคาสูงกวาจุดครากของวัสดุชิ้นงาน  
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บทคัดยอ 
บทความนี้เปนการศึกษาความเหมาะสมการขยายปกปากรูชิ้นงาน

โลหะแผน และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความหนาและความสูงของ
ปกปากรูชิ้นงาน โดยการจําลองการขึ้นรูปการขยายปกปากรูชิ้นงาน
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป AutoForm วัสดุที่ใชในการทดลองเปนวัสดุ
เหล็กกลารีดเย็น(SPCC) และวัสดุอลูมิเนียม โดยใชพั้นชที่มีขนาดลําตัว
เทากันทั้งหมด แตจะแตกตางกันตรงที่ขนาดของรูเจาะนําที่ปลายพั้นช
เร่ิมตนตั้งแตขนาดเสนผานศูนยกลาง 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 
และ 7.0 มม. และใชบัททอมดายส(Buttom Die)เปนตัวคงที่ ขนาดเสน
ผานศูนยกลางรูภายในขนาด 11.5, 12.0 และ 12.5 มม. ผลการศึกษา
พบวา วัสดุอลูมิเนียมมีการยืดตัวไดดีกวาวัสดุโลหะแผนเหล็กกลารีด
เย็น และขนาดของรูเจาะนํามีผลตอความสูงของปกปากรู สวนระยะ
ชองวาง (Clearance) มีผลกับความสูงและความหนาของปกปากรูวัสดุ
โลหะแผน ผลการวิเคราะหการจําลองดวยโปรแกรมคาความหนาและ
คาความสูงของปกปากรู มีความสอดคลองกับการทดลองดวยแมพิมพ  
คําหลัก: การจําลอง, ปกปากรู, โลหะแผน 
 
Abstract 
 This paper is the analysis of simulation about hole flanging 
operation for iron steel sheet and a comparison between 
changing characteristics of wall thickness and height of flange 
hole by using program code AUTOFORM, experimental condition 
consists of material aluminum sheet and cold rolled steel (SPCC) 
that were punched  by  dies in constant diameter of all set, pilot 
piercing punch of diameter 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 and 7.0 
mm respectively, button dies sizes of internal diameter 11.5mm, 
12.0mm and 12.5mm respectively. The results were found that 
aluminum sheet has a good elongation more than cold rolled  
 

 
 
steel, the sizes of pilot piercing hole have influence in the height 
of hole flanging, The clearance are also affected to a height and  
thinning problem of flanging area. As the results of simulation 
analyzing with AUTOFORM program have compliance with actual 
experiments. 
Keywords: Simulation, Hole flanging, Sheet metal 
 
1. บทนํา 

ในสภาวะปจจุบันกระบวนการผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมตางๆ ดวย
วัสดุโลหะแผนจัดไดวามีอยางแพรหลาย สําหรับการผลิตชิ้นสวนวัสดุ
โลหะแผนเพื่อใหไดรูปทรงตามที่ตองการเพี่อที่จะนําไปใชการประกอบ
กับชิ้นสวนอื่นอาจดวยวิธีการเชื่อมจุด (Spot) หรือการทําเกลียวจับยึด 
เพื่อนําไปใชในงานอุตสาหกรรมตอไป กลาวคือ เม่ือชิ้นสวนโลหะแผน
ผานกระบวนการตัดเจาะรู (Piercing) แลวจากนั้นนําไปทําการขยายปก
ปากรูเพื่อที่จะนําไปประกอบกับชิ้นสวนอื่นๆ[1]สวนใหญมักจะเกิดภาวะ 
ขนาดความหนาและขนาดความสูงของปกปากรูชิ้นงานมีคานอย หรือมี
ความบางจนเกินไปสงผลทําใหการประกอบมีความยากลําบากขึ้น หรือ
ในบางครั้งไมสามารถนํามาประกอบได[2] ซ่ึงในปจจุบันปญหาที่เกิดข้ึน
ผูผลิตไดทําการออกแบบและทดสอบการขยายปกปากรูจากชิ้นงานจริง
เพื่อใหไดความหนาและความสูงที่เหมาะสมกับชิ้นสวนน้ันๆ ดวยการ
ลองผิดลองถูกหลายๆคร้ังเปนผลทําใหเกิดการสูญเสียเวลา และตนทุน
ในการผลิตเน่ืองจากชิ้นงานที่ทําการทดสอบจะกลายสภาพเปนของเสีย
ที่เกิดข้ึนจากการทดสอบ[3]       

ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงไดมีความคิดที่จะทําการจําลองการทดสอบการ
ขยายปกปากรู (Hole Flanging) ดวยโปรแกรมจําลองทางคอมพิวเตอร 
กับวสดุที่ตางชนิดกัน เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการนําขอมูลไปใชใน
การออกแบบเพื่อเปนประโยชน และใหผลดานประสิทธิภาพการผลิต
ตอไป 
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2. ทฤษฎี 
2.1 การขยายปกปากรู[6-7] 
 การขยายปกปากรูชิ้นงานเพื่อการใชงานดานการประกอบ ซ่ึงตอง
นําสวนที่ยื่นขยายออกของช้ินงานไปใชงาน อาจจะดวยวิธีการเชื่อมจุด
แลวประกอบกับชิ้นงานอื่น หรือวิธีทําเกลียวชิ้นงานสําหรับการประกอบ
จับยึด จากหลักการดังกลาวจะตองมีการเจาะรูชิ้นงานกอนเพื่อใหได
สัดสวนขนาดที่เหมาะสม จากนั้นจึงขยายปกปากรูโดยเปนวิธีที่นิยมใช
ซ่ึงพิจารณาหลักการทํางานไดจากรูปที่ 1 สังเกตไดวาพั้นชจะเคลื่อนตัว
ลงมาขยายรูเจาะ(Dm)โดยมีระยะชองวาง(CR)เพื่อชวยทําใหเกิดการรีด
ความหนาผนังรูชิ้นงานใหเกิดการยืดออกโดยการรองรับโคงการไหล
วัสดุดวยรัศมีดายส (R1) 
 

 
รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการขยายปกปากร ู

 
2.2 การตัดเจาะ [4-5]  
 กรรมวิธีการตัดเจาะรูชิ้นงานกอนการขยายปกปากรูจําเปนตอง
อาศัยกลไกของการตัดเฉือนซ่ึงเปนหลักการกดตัดของชุดแมพิมพ
กลาวคือ เม่ือแทงพั้นช(Punch)ดันเขาในดายส(Die) ซ่ึงในตําแหนงน้ี
วัสดุจะเร่ิมแยกออกจากกัน เปนผลทําใหเกิดการตัดวัสดุข้ึน ทั้งน้ีวัสดุจะ
สามารถตานทานการแตกหักไดที่บริเวณขอบคมตัด(Edge)ของพั้นช
และดายส ดังน้ันการตัดเฉือนเกิดข้ึนที่คมของพ้ันชในขณะเดียวกันแทง
พั้นชก็จะกดลงในดายสตอไปอีก ทําใหเกิดการแยกแตกจากกันอีกครั้ง
หน่ึง และจะเกิดการตัดเฉือนข้ึนที่คมตัดของดายสการตัดเฉือนที่เกิดข้ึน
ทั้งที่พั้นชและดายสมีผลทําใหเกิดเปนแถบโคง(Radius Band) และแถบ
รอยตัดเฉือน(Shear Band) ประมาณ 1/3 จากดานบนของรูและ 1/3 
จากดานลางของพั้นช ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 แสดงการเกิดการตัดเฉือนของวัสดุ 

 
2.3 สัดสวนการขยายปกปากรู [8] 
 ประการสําคัญอีกอยางหนึ่งของการขยายปกปากรูชิ้นงานโลหะ
แผน คือ ความตรง, และตั้งฉาก ของปกปากรูที่ยืดออก ดังน้ีการที่จะทํา
ใหไดลักษณะตามความตองการ ตองขยายปกปากรูจากการตัดเจาะรู
ชิ้นงานกอนและจึงขยายปกปากรู โดยการกําหนดสัดสวนของเจาะรู
กอนการขยายปกปากรู ดังรายละเอียดแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 แสดงสัดสวนการออกแบบสําหรับการขยายปกปากรูชิ้นงาน 

 
3.วิธีการทดลอง 
 ในการทดลองดวยการจําลองการขึ้นรูปขยายปกปากรูชิ้นงานโลหะ
แผน จะตองเร่ิมจากการออกแบบสรางพั้นช และดายสเพื่อใชเปน
เครื่องมือในการจําลองการขึ้นรูปขยายปกปากรู โดยการกําหนดขนาด
ของพ้ันช และดายสตามขนาดชิ้นสวนมาตรฐานสําหรับการออกแบบ
แมพิมพแลวจึงทําการจําลองการขึ้นรูปขยายปกปากรูชิ้นงาน จากนั้น
นําผลการจําลองที่ไดมาบันทึกผลเพื่อทําการวิเคราะหตอไป 
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3.1 การเตรียมการทดลอง 
 การเตรียมขอมูลการทดลองโดยการสรางเครื่องมือ พั้นช และ
ดายสเพื่อใชในการจําลองการขึ้นรูปการขยายปกปากรู สรางจาก
โปรแกรมUnigraphics Nx3  โดยอางอิงจากคูมือชิ้นสวนมาตรฐาน
สําหรับการออกแบบแมพิมพข้ึนรูปโลหะ สําหรับการทดลองไดกําหนด
วัสดุเหล็กกลารีดเย็น spcc และวัสดุอลูมิเนียม โดยกําหนดใหชุด
แมพิมพมีระยะชองวาง ที่ขนาด 0.75, 1.0 ,1.25 มม. และขนาดความ
หนาวัสดุชิ้นงาน 1.0, 1.2, 1.4 มม. 
 

                  
รูปที่ 4 แสดงการออกแบบลักษณะพั้นช และดายส 

 
3.2 ขั้นตอนจําลองการขึ้นรูปขยายปกปากรู 

1) เร่ิมตนดวยการเปดโปรแกรม AutoForm4.1.0สําหรับวิเคราะห
การขึ้นรูปขยายปกปากรูวัสดุชิ้นงานโลหะแผน 

2)ใชคําสั่งGeometry Generator เพื่อ Import ขอมูลนามสกุล 
.iges ซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการทดลอง จากนั้นทําการแยกผิวชิ้นงาน
ตนแบบในโปรแกรมการทดลอง 

3) ใชคําสั่งการกําหนดความหนาของวัสดุที่ใชในการทดลองดวย
ชุดคําสั่ง Process Generator และเลือกรูปแบบการทดลองแบบSingle 
Action และกําหนดการคํานวณการขึ้นรูปอยางละเอียดและสมบูรณทุก
ข้ันตอนโดยคําสั่ง Increment ซ่ึงจะมีข้ันตอนของการขึ้นรูปเปนแบบ
Crash Form 

4) ใชคําสั่งการกําหนดขนาดความกวาง ความยาว ความหนา และ
ชนิดของวัสดุทดลองดวยชุดคําสั่ง Blank จากโปรแกรมการทดลองโดย
กําหนดความหนาเทากับ 1 มม. กําหนดขนาดชิ้นทดสอบ 40x40 มม. 
และเลือกชนิดของวัสดุที่ใชในการทดลองเปนวัสดุเหล็กกลารีดเย็น 
SPCC 

 
 

 
 

รูปที่ 5 แสดงคุณสมบัติของวัสดุเหล็กกลารีดเย็น SPCC 
 

5) ใชคําส่ังการระบุประเภทของเครื่องมือพั้นช ดายส และแพท
(Pad) เครื่องมือดายสเลือก Below คือตําแหนงDie อยูดานลาง และ
กําหนดการเคลื่อนที่เปน 0 และทําการเลือกผิวชิ้นงานดายส เครื่อง
มือพ้ันช เลือกที่ Above คือตําแหนงพั้นชอยูดานบน และกําหนดระยะ
การเคลื่อนไปที่-50แลวทําการเลือกผิวชิ้นงานพั้นช เครื่องมือแพทเลือก
ที่Above คือตําแหนงแพทอยูดานบนดายส และกําหนดระยะการเคลื่อน
ไปที่ -25 และทําการเลือกเครื่องมือแพท 

6) ใชคําสั่งProcessในข้ันตอนของการทดลอง ซ่ึงในการขึ้นรูปการ
ขยายปกปากรูชิ้นงานจะประกอบดวยข้ันตอนในการขึ้นรูป 3 ข้ันตอน
คือ Closing, Cutting และForming ข้ันตอนของการClosing คือเม่ือ 
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของพั้นซ และแพท  โดยความเร็วเทากับ 1 
มม/วินาที และระยะเคลื่อนที่ลงมาเทากับ  25 สวนในข้ันตอนของการ
Cutting คือเม่ือพั้นซเร่ิมเคลื่อนที่เขากระทําการตัดเจาะรูชิ้นงาน คือการ
เลือกสวนปลายของพั้นช เปนเสน Curve สําหรับการตัดเจาะรู จะไมมี
การระบุแรงกระทํา และในขั้นตอนของการ Form คือเม่ือพั้นช เคลื่อนที่
ลงมาดวยความเร็วเทากับ 1 มม/วินาที และระยะเคลื่อนที่ลงมาเทากับ
50 และแพทออกแรงกระทําที่ 1758 นิวตัน 

7) เม่ือทําการกําหนดเงื่อนไงตางๆสําหรับการขึ้นรูปการขยายปก
ปากรูชิ้นงานเรียบรอยแลว จากนั้นจําลองการขึ้นรูปโดยใชคําส่ังRun 
แลวเลือกคําสั่ง Start Simulation 

8) เม่ือโปรแกรมทําการวิเคราะหการทดลองเปนที่เรียบรอยแลว ก็
ทําการตรวจสอบผลของการขึ้นรูปการขยายปกปากรู 

9)  ใชคํ าสั่ ง  Results แลวเลือกที่  FLD ซ่ึงจะเปนการแสดง
ไดอะแกรมการยืดตัวและการหดตัวของเน้ือวัสดุในแตละชนิด 

10) บันทึกผลการทดลอง พรอมวิเคราะหเปรียบเทียบผลการ
ทดลองในแตละเงื่อนไขการทดลอง 

11) อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 
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รูปที่ 6 แสดงผลการจําลองขยายปกปากรู 
 

 
 

รูปที่ 7 แสดงลักษณะการยืดตัวและการหดตัวของเน้ือวัสดุ 
 
4. ผลการทดลอง 

ในการจําลองการทดสอบการขยายปกปากรูชิ้นงานวัสดุโลหะแผน
ดวยโปรแกรมจําลองทางคอมพิวเตอร ระหวางวัสดุชิ้นงานทดสอบโลหะ
แผนเหล็กกลารีดเย็น SPCC กับวัสดุอลูมิเนียม เพื่อศึกษาความ
เหมาะสมในการนําขอมูลไปใชในการออกแบบเพื่อเปนประโยชน และ
ใหผลดานประสิทธิภาพการผลิตตอไป โดยสามารถแสดงผลการทดลอง
ไดดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสูงจากการจําลองดวยโปรแกรม และการ

ทดลองดวยชุดแมพิมพแมพิมพที่ระยะชองวาง  0.75 มม. 
ความหนา 1 มม. 

Simulation Experiment สัดสวนรู
และดายส AL (h) SPCC 

(h) 
AL 
(h) 

SPCC 
(h) 

0.30 4.89 4.32 4.89 4.32 
0.35 4.45 4.25 4.45 4.30 
0.39 4.40 4.22 4.07 4.15 
0.43 4.15 4.06 4.39 4.23 
0.48 3.84 3.72 3.83 3.77 
0.52 3.41 3.33 3.43 3.39 
0.56 3.31 3.16 3.31 3.15 
0.61 2.99 2.82 2.95 2.83 

 

 
 

รูปที่ 8 การเปรียบเทียบความสูงจากการจําลองดวยโปรแกรม และการ
ทดลองดวยชุดแมพิมพที่ระยะชองวาง 0.75 มม 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสูงจากการจําลองดวยโปรแกรมและการ

ทดลองดวยชุดแมพิมพที่ระยะชองวาง 1.0 มม. 
ความหนา 1 มม. 

Simulation Experiment สัดสวนรู
และดายส AL 

(h) 
SPCC (h) AL (h) SPCC (h) 

0.29 4.31 4.14 4.30 4.11 
0.33 3.88 3.91 3.87 3.93 
0.37 3.63 3.74 3.63 3.78 
0.42 3.51 3.49 3.51 3.44 
0.46 3.17 3.28 3.18 3.26 
0.50 3.05 3.16 3.07 3.18 
0.54 2.82 2.78 2.83 2.72 
0.58 2.63 2.62 2.64 2.73 

 
 

 
รูปที่ 9 การเปรียบเทียบความสูงจากการจําลองดวยโปรแกรมและการ

ทดลองดวยชุดแมพิมพ ที่ระยะชองวาง  1.0 มม. 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความสูงจากการจําลองดวยโปรแกรมและการ

ทดลองดวยชุดแมพิมพที่ระยะชองวาง  1.25 มม. 
ความหนา 1.0 มม. 

Simulation Experiment สัดสวนรู
และดายส AL (h) SPCC (h) AL (h) SPCC 

(h) 
0.28 4.28 4.41 4.28 4.38 
0.32 4.03 4.02 4.02 3.89 
0.36 3.70 3.75 3.70 3.90 
0.40 3.54 3.66 3.55 3.66 
0.44 3.29 3.33 3.30 3.31 
0.48 3.16 3.18 3.06 3.21 
0.52 2.97 2.89 2.97 2.91 
0.56 2.74 2.69 2.75 2.76 

 

 
รูปที่ 10 เปรียบเทยีบความสูงจากการจําลองดวยโปรแกรมและการ

ทดลองดวยแมพิมพที่ระยะชองวาง 1.25 มม. 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความหนาการจําลองดวยโปรแกรมและการ
ทดลองดวยชุดแมพิมพที่ระยะชองวาง  0.75 มม. 

ระยะชองวาง 0.75 มม. 
Simulation Experiment ความหนา 

SPCC AL SPCC AL 
1.0 0.66 0.61 0.52 0.66 
1.2 0.77 0.76 0.58 0.48 
1.4 0.84 0.90 0.52 -0.69 

 
วิเคราะหเปรียบเทียบผลการทดลองจากตารางที่ 3 พิจารณาไดวา

สัดสวนขนาดรูเจาะและขนาดดายสใหผลขนาดความสูงมีคามาก   เม่ือ
ขนาดสัดสวนรูเจาะกับดายสมีคานอย ซ่ึงเปนผลมาจากขนาดรูเจาะเล็ก
สามารถใหผลดานความสูงดีกวาเพราะจํานวนเนื้อวัสดุชิ้นงานที่ถูกตัด
ออกยังคงเหลือมีจํานวนมากกวาขนาดรูเจาะที่มีขนาดใหญกวา ทั้งน้ีผล
การจําลองและการทดลองมีความสอดคลองกัน 

 
รูปที่ 11 เปรียบเทยีบความหนาจากการจําลองดวยโปรแกรม และการ

ทดลองดวยชุดแมพิมพที่ระยะชองวาง 0.75 มม. 
 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความหนาการจําลองดวยโปรแกรม และการ
ทดลองดวยแมพิมพที่ระยะชองวาง 1 มม. 

 
 

 
รูปที่ 12 การเปรียบเทียบความหนาจากการจําลองดวยโปรแกรมดวย

การทดลองชุดแมพิมพที่ระยะชองวาง 1.0 มม. 
 
 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลดานความหนาชิ้นงานภายหลังการ
ข้ึนรูปขยายปกปากรูดวยการจําลอง และการทดลองใหผลสอดคลองกัน 
กลาวคือผลขนาดความหนามีคามากเปนผลมาจากขนาดชองวางม่ีคา
มากเชนกัน สืบเน่ืองจากความสามารถในการรีดผนังบริเวณปกปากรู
สามารถทําไดนอย แตทั้งน้ีลักษณะเชน น้ีเปนผลทําใหปกปากรูชิ้นงาน
มีความไดฉากนอย 
 

ระยะชองวาง 1.0 มม. 
Simulation Experiment 

ความ
หนา 

SPCC AL SPCC AL 
1.0 0.74 0.71 0.89 0.65 
1.2 0.91 0.86 0.88 0.72 
1.4 1.07 1.09 1.05 0.92 
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความหนาการจําลองดวยโปรแกรม และการ
ทดลองดวยชุดแมพิมพที่ระยะชองวาง 1.25 มม. 

 
 

 
รูปที่ 13 เปรียบเทยีบความหนาจากการจําลองโปรแกรมและการ

ทดลองดวยชุดแมพิมพที่ระยะชองวาง 1.25 มม. 
 
 
5 สรุปผล 
  1) ขนาดของรูเจาะนําที่มีขนาดเล็ก จะทําใหชิ้นงานภายหลังการ
ขยายปกปากรูมีความยาวของปกปากรูมากกวาขนาดของรูเจาะนําที่มี
ขนาดใหญกวา  เน่ืองจากพื้นที่บริเวณที่ถูกเจาะรูออกไปนั้นมีนอย 
พื้นที่ ที่เหลืออยูจึงมีมากกวา เม่ือทําการขยายปกปากรูจะทําใหพื้นที่
สวนที่เหลือน้ันสามารถขยายปกปากรูไดสูงกวา   
 2) การเลือกใชระยะชองวาง โดยคิดเปนสัดสวนระหวางพั้นชกับ
ดายส คือพ้ันชที่ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 มม. ดายสที่มีขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 12.0 มม. ระยะชองวางมีคาเทากับ1.0 มีความเหมาะสม
ในการขยายปกปากรูชิ้นงานนั้นควรเลือกใชระยะชองวางเทากับความ
หนา หรือใกลเคียงกับวัสดุที่ใชในการทดลอง คือวัสดุหนา1.0 มม.ระยะ
ชองวาง 1.0 มม. เพราะจะทําใหความหนาของปกปากรูชิ้นงานมีการ
เปลี่ยนแปลงนอยที่สุด แตถามีระยะชองวาง นอยจะทําใหปกปากรูบาง
จนเกินไปหรือฉีกขาดได เน่ืองจากชองวางระหวางพั้นชและดายสมีนอย 
เม่ือมีการขยายปกปากรูความหนาของวัสดุมีคามากกวาชองวาง
ระหวางพันชกับดายส ก็จะเกิดการรีดผนัง(Ironing ) หรือถามีระยะ
ชองวางมากเกินไปจะทําใหปกปากรูชิ้นงานไมไดฉาก ทําใหชิ้นงานเกิด
การดีดกลับภายหลังการขึ้นรูป  
 3) วัสดุชิ้นงานที่ใชในการทดสอบตางชนิดกันจะใหผลการทดสอบ
ไดดีไมเทากัน ซ่ึงการทดสอบนี้วัสดุทดสอบที่เปนอลูมิเนียมจะมีการยืด

ตัวไดดีกวาวัสดุทดสอบที่เปนแผนเหล็กกรีดเย็นSPCC เพราะเนื้อของ
อลูมิเนียมมีความออนมากกวาวัสดุแผนเหล็กSPCC แตการ
เปลี่ยนแปลงความหนาของวัสดุ อลูมิเนียมมีการเปลี่ยนแปลงมากกวา
แผนเหล็กกรีดเย็นSPCC เน่ืองจากอลูมิเนียมยืดตัวไดดีกวาแผนเหล็ก
SPCC ทําใหความหนาของปกปากรูชิ้นงานลดลงไปดวย 

4.ผลการจําลองดวยโปรแกรมขนาดรูเจาะนําขนาดเล็กจะทําให
ความสูงปกปากรูมากวาขนาดรูเจาะนําขนาดใหญ ซ่ึงเม่ือเพิ่มขนาด
รูเจาะนําใหใหญข้ึนความสูงของปกปากรูก็จะลดลงอยางตอเน่ืองทั้งน้ีผล
การจําลองมีความสอดคลองกับการทดลองดวยชุดแมพิมพ 
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ระยะชองวาง 1.25 มม. 
Simulation Experiment 

ความหนา
ของวัสดุ 

SPCC  AL SPCC AL 
1.0 0.76 0.73 0.72 0.73 
1.2 0.93 0.88 0.85 0.87 
1.4 1.09 1.11 1.06 1.22 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาความสามารถในการสรางแบบจําลองผลิตภัณฑ  โดย
ใชเครื่องวัดขนาดแบบ 3 มิติ รวมกับหัววัดแบบเลเซอรสแกน สําหรับ
การทดสอบโหมดการทํางาน และความเร็วในการสแกนชิ้นงานที่มี
พื้นผิวแตกตางกัน แบงออกเปน 1.การทดสอบโหมดการทํางานและ
ความเร็วในการสแกนงานผิวเรียบ  2.การทดสอบโหมดการทํางาน  E 
ในการสแกนชิ้นงานผิวโคง 3.การทดสอบโหมดการทํางาน E ในการ
สแกนชิ้นงานผิวดํามัน  ในสวนของช้ินงานพื้นผิวดํามันจะมีการพน
ละอองแปง และไมพนละอองแปง เพื่อหาความเหมาะสมของพิกัดจุด
ขอมูล และพื้นผิวโพลิกอนที่ไดจากการสแกน  จากการทดสอบโหมด
การทํางานและความเร็วในการสแกนชิ้นงานพื้นผิวเรียบ พบวาจะมี
พิกัดจุดขอมูล และพื้นผิวโพลิกอนที่สมบูรณ ตามโหมดการทํางาน
ดังน้ีคือ  โหมดการทํางาน B ที่ความเร็ว 20 mm/sec โหมดการทํางาน 
C ที่ความเร็ว 70 mm/sec โหมดการทํางาน E ที่ความเร็ว 10 mm/sec    
โหมดการทํางาน F ที่ความเร็ว 30 mm/sec โหมดการทํางาน  C+ ที่
ความเร็ว  50 mm/sec และโหมดการทํางาน  f/h  ที่ความเร็ว 10 
mm/sec  จากการทดลองจะพบวาโหมดการทํางาน E ที่ความเร็ว 10 
mm/sec  ใหผลของพิกัดจุดขอมูล และโพลิกอนสมบูรณที่สุด ทั้งในงาน
ผิวเรียบ  งานผิวโคง  และผิวดํามัน  โดยผลลัพธที่ไดจากการพนละออง
แปงคือพิกัดจุดขอมูลมีการจัดเรียงตัว และพื้นผิวโพลิกอนที่ไดมีความ
สมบูรณมากกวาพื้นผิวชิ้นงานที่ไมมีการพนละอองแปง 
คําหลัก : วิศวกรรมยอนรอย, เทคนิคโหมด, 3Dสแกนเนอร 
 
Abstract 

The objective of this research is study about building the 
products model with 3D Measuring Machine and Laser Scanning 
transducer, experimental procedure including ; 1) speed mode 
test of Scanning in smooth surfaces, 2) E- Mode test in curve 
surfaces, 3) E- Mode test in black surfaces which were divided 

into power sprayed surface and  non-power sprayed surface, for 
finding appropriate coordinate data and Polygon surface from  
scanning. As the results of speed mode test of Scanning in 
smooth surfaces have a suitable coordinate data and perfect 
polygon surface at scanning speed 70 mm/sec in B-mode, 10 
mm/sec in E-mode, 30 mm/sec F-mode, 50mm/sec in C+ mode, 
10 mm/sec in  f/h mode and these results shown that the most 
suitable coordinate data and polygon surface was at 10 mm/sec 
in E-mode, and the results of E- Mode test in curve surfaces 
shown the most suitable coordinate data and perfect polygon 
surface was at 10 mm/sec, and E- Mode test in black surfaces ; 
power sprayed surface condition has  a  coordinate data and 
perfect polygon surface better than non-power sprayed surface 
condition. 
Keywords: Reverse Engineering, Technique mode, 3D Scanner     

 
1.บทนํา 

ในปจจุบันไดมีการคิดคนและพัฒนากระบวนการตางๆ เพื่อ
นํามาใชในกระบวนการผลิต  ซ่ึงจุดประสงคสําคัญคือ ตองการใหมี
ความรวดเร็วในการสรางผลิตภัณฑ หน่ึงในกระบวนการที่ไดรับความ
นิยมคือการนําผลิตภัณฑตนแบบมาทําการศึกษา เพื่อพัฒนาใหดีข้ึน
หรือที่เรียกวาวิศวกรรมยอนรอย (Reverse Engineering) ส่ิงสําคัญใน
กระบวนการนี้คือความถูกตองแมนยําของขอมูลจึงได มีการนํา 
เครื่องวัดขนาด 3 มิติแบบใชงานดวยหัววัดแบบเลเซอรสแกน  เก็บ
ขอมูลในการสรางแบบจําลองผลิตภัณฑมาใช สวนการเลือกใชโหมด
การทํางานจัดเปนส่ิงสําคัญในวิศวกรรมยอนรอยสําหรับการสราง
แมพิมพข้ึนรูปที่มีรูปรางซับซอน นอกจากนี้ยังมีการสรางตนแบบดวย 
β -Spline ทําใหไดขนาดใกลเคียงกับชิ้นงานตนแบบ [1] นอกจากนี้การ
สรางตนแบบอยางรวดเร็วเพื่อที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑที่ออกแบบไว
สามารถทําไดดวยการวัดปริมาตรของชิ้นงานจริงเปรียบเทียบกับ
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ชิ้นงานตนแบบพบวามีความคลาดเคลื่อนประมาณ 5-7 เปอรเซ็นต [3] 
สําหรับการนําเทคโนโลยีการสแกนชิ้นงาน 3 มิติ มาแทนการเขียนแบบ
ดวยคอมพิวเตอรน้ันสามารถใหผลและขนาดใกลเคียงมากและสามารถ
ลดเวลาในขั้นตอนการเขียนแบบไดมากพอสมควร  เปนผลใหเกิดความ
รวดเร็วในการผลิตชิ้นงาน[5] ในกรณีของเครื่องมือวัดขนาด 3 มิติ 
(CMM) ภายใตการตรวจสอบขนาดผลิตภัณฑรวมกับเทคโนโลยีการ
สแกนชิ้นงาน 3 มิติ น้ันสามารถใหผลการตรวจสอบที่มีคาความ
คลาดเคลื่อนนอยกวาการตรวจสอบแบบสแกน[4] 

 
2.ทฤษฎ ี
         2.1 ชนิดของสแกนเนอร 3 มติิ [1] 
   ในการสรางแบบจําลองผลิตภัณฑโดยกระบวนการวิศวกรรมยอน
รอยน้ัน  อุปกรณที่มีความสําคัญอยางยิ่งก็คือหัววัดแบบสแกนเนอร ซ่ึง
แบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ สแกนเนอรแบบสัมผัส (Contact 3D 
Scanner) และแบบไมสัมผัส (Non-Contact 3D Scanner) โดยแตละ
แบบจะมีรายละเอียด และหลักการทํางาน ดังน้ี 
         1) สแกนเนอรแบบสัมผัส (Contact 3D Scanner) ที่ใชรวมกับ
เครื่องมือวดแบบ 3 แกน (Coordinate Measuring Machine: CMM) 
เปนอุปกรณในการเก็บจุดพิกัดของชิ้นงาน โดยการใชหัววัด (Probe) 
สัมผัสลงไปบนผิวงาน ตรงตําแหนงที่ตองการ  เม่ือเกิดการสัมผัส
สัญญาณที่ เกิด ข้ึนจะถูกส งไปยังระบบประมวลผลเปนพิกัดจุด 
(Coordinate Point) ซ่ึงอางอิงตําแหนงกับจุดที่กําหนด (ในที่น้ีคือ 
Reference Ball) ทําเชนน้ีไปเรื่อยๆ จนไดกลุมพิกัดจุดที่เพียงพอที่จะ  
นําไปใชเปนขอมูลในการสรางแบบจําลองตอไป สําหรับเคร่ืองมือวด
แบบ 3 แกน หรือCMM น้ัน โดยสวนใหญแลวจะใชในการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑมากกวาการเก็บกลุมพิกัดจุด  เพื่อสรางแบบจําลอง
ผลิตภัณฑ  แมวาความแมนยําที่ไดจากเครื่องมือวัดแบบ 3 แกน  จะสูง
มากก็ตาม  เน่ืองจากความเร็วในการสแกนชิ้นงานจะขึ้นอยูกับความเร็ว
ในการเคลื่อนที่  และความไวของตัวจับสัญญาณที่หัววัดเปนสําคัญ อีก
ทั้งการสัมผัสแตละครั้งจะไดตําแหนงของพิกัดจํานวนไมมากนัก 
รูปแบบการใชงานเคร่ืองมือวดแบบ 3 แกน เพื่อสแกนงานจะทําการ
เคลื่อนหัววัดเปนแนวไปตามชิ้นงาน  ดังน้ันไฟลกลุมจุดพิกัดที่ไดจะ
เรียงกันคอนขางเปนระเบียบเหมือนแนวภาคตัวขวาง เปนผลทําใหการ
เก็บกลุมจุดพิกัดทีเพียงพอตอการนําไปสรางแบบจําลอง ในแตข้ันตอน
น้ีตองใชเวลามาก รวมถึงพื้นที่ที่ติดตั้งตองไมมีการสั่นสะเทือน  และมี
การควบคุมอุณหภูมิเพื่อปองกันคาความผิดพลาด  ที่เกิดจากการ
ขยายตัว หรือหดตัวของอุปกรณการวัดและตัวชิ้นงานเอง นอกจากนี้ยัง
ไมสามารถสแกนชิ้นงานที่มีลักษณะพื้นผิวที่มีความออนสูงได เชน 
ตนแบบที่ผลิตข้ึนจากยาง รวมไปถึงตนแบบที่มีขนาดเล็กกวาขนาดของ
หัววัดหรือมีขนาดใหญเกินกวาขนาดของโตะทํางาน รวมถึงระยะทํางาน
ของหัววัดที่จํากัด  โดยรูปแบบตางๆของ CMM ที่มีใชใน
ภาคอุตสาหกรรมดังรายละเอียดแสดงในรูปที่ 1 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         2) สแกนเนอรแบบไมสัมผัส (Non-Contact 3D Scanner)  เปน
อุปกรณที่ใชในการเก็บกลุมพิกัดจุด  เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการสราง
แบบจําลองของผลิตภัณฑ  นิยมใชกันมากในปจจุบันเน่ืองจากสามารถ
พกพาไปในสถานที่ตางๆไดสะดวก (กรณีของCMMสวนใหญจะติดตั้ง
เฉพาะที่ และไมมีการเคลื่อนยาย) รวมถึงการสแกนงานในแตละครั้งจะ
เก็บจํานวนกลุมจุดพิกัดไดคอนขางมาก สแกนเนอรแบบไมสัมผัสจะใช
หลักการสะทอนของแสงที่สัมผัสกับชิ้นงาน  การทํางานโดยรวมของ
สแกนเนอรแบบไมสัมผัสนั้นจะอาศัยหลักการคํานวณทางคณิตศาสตร  
และเทคนิคที่แตกตางกันออกไปในแตละผูผลิต  แตที่นิยมใชกันมาก
เปนสวนใหญจะเรียกวา “Triangulation Principle” ซ่ึงเปนหลักการ
คํานวณหาตําแหนงความลึกของพิกัดบนพื้นผิวของวัตถุที่ตองการ  
วิธีการจะเริ่มจากการใชแหลงกําเนิดแสงที่มีลักษณะเปนแนวยาว ฉาย
ลงไปในวัตถุเพื่อใหลําแสงสะทอนกลับมายังอุปกรณรับสัญญาณ
ตําแหนงของลําแสง(CCD) โดยแตละตําแหนงในแนวลําแสงที่ตก
กระทบและสะทอนกลับมายังอุปกรณรับตําแหนงของลําแสง จะเปน
หน่ึงพิกัดจุดที่คํานวณไดจาก Triangulation Principle โดยแสดงใหเห็น
เปนจุดพิกัดบนหนาจอคอมพิวเตอร  ซ่ึงในสวนของสแกนเนอรแบบไม
สัมผัส จะแบงออกเปน 2 ชนิดไดแก แบบแสงเลเซอร (Laser 
technology) และ แบบกลองถายภาพ (Optical technology) หลักการ
ทํางานของทั้งสองแบบนี้จะคลายกันคือตัวเครื่องจะประกอบดวย
แหลงกําเนิดแสงเลเซอร หรือแสงธรรมดาที่มีรูปแบบฉายลงบนวัตถุและ
จะมีกลอง CCD (Charged Coupling Device) จับภาพและสงมา
ประมวลผลในคอมพิวเตอรโดยใชหลักการคํานวณแบบสามเหลี่ยม 
(Triangulation) [2] ดังรูปที่ 2 เพื่อคํานวณหาจุดพิกัดบนผิวของวัตถุ
เครื่องสแกนแบบ   ไมสัมผัสใหคาวัดที่มีความละเอียดสูงประมาณ 2 
µm.[4] การสแกนสามารถทําไดเร็วกวาเครื่องสแกนแบบสัมผัสหลาย
เทา  และไดขอมูลจุดพิกัดมากกวา เน่ืองจากการสแกนจะไมสัมผัส
ชิ้นงาน ชิ้นงานไมเสียหายและสามารถสแกนชิ้นงานที่มีลักษณะนิ่มได  
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบของสแกนเนอร 
แบบสัมผัสและลักษณะของหัว Probe  
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รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการสรางแบบจําลอง 
ผลิตภัณฑดวยสแกนเนอร 3 มิติ 

รูปที่ 4 แสดงกระบวนทํางานของโปรแกรมวิศวกรรมยอนรอย
ที่ผนวกรวมเขากับโปรแกรม CAD [2] 

ขอเสียของเครื่องสแกนแบบไมสัมผัสคือ ไมสามารถสแกนวัตถุที่มีสีดํา
และวัตถุที่มีผิวสะทอนแสงได แตขอเสียน้ีสามารถแกไขไดโดยการพน
ผงแปงสีขาวใหเคลือบผิวชิ้นงานบางๆ เพื่อทําใหวัตถุมีสีขาวและลดการ
สะทอนแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 การสรางแบบจําลองผลิตภัณฑจากสแกนเนอร 3 มิติ [2] 
ในข้ันตอนการทํางานเพื่อสรางแบบจําลองผลิตภัณฑดวย

กระบวนการวิศวกรรมยอนรอยน้ัน อาจแบงไดออกเปน 3 สวนใหญๆ
ไดแก ข้ันตอนการจัดเตรียมชิ้นงานตนแบบ ข้ันตอนการสแกนชิ้นงาน
ดวยสแกนเนอรแบบไมสัมผัสดังรูปที่ 3 และข้ันตอนการตกแตงและ
ปรับเปลี่ยนแบบจําลองโพลิกอน (Polygon Model) ใหกลายเปน CAD 
Model ดังรูปที่ 4  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.วิธีการทดสอบ 
3.1 การเตรียมชิ้นงานทดสอบ 
ในการทดสอบโหมดการทํางานและความเร็วในการสแกนชิ้นงาน 

ที่มีพื้นผิวงานที่แตกตางกัน จะมีการจัดเตรียมชิ้นงานเปน 3 ลักษณะ
พื้นผิวดังน้ี 1.ชิ้นงานพื้นผิวเรียบใชแผนสแตนเลส ขนาด 150 X 150 X 
3 mm. ดังรูปที่ 5 (ก)  ชิ้นงานพื้นผิวโคงโดยใชชิ้นสวนของแมพิมพข้ึน
รูปโลหะขนาดเสนผาศูนยกลาง 120 mm. ความหนา 80 mm. ดังรูปที่ 
5 (ข) และชิ้นสวนรถจักรยานยนตพื้นผิวสีดํามันดังรูปที่ 5 (ค) 

 
 

 
 

 
 
 

 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 

 1) เครื่องมือวัดแบบ 3 แกน(Coordinate Measuring 
Machine,CMM) ยี่หอ Mittutoyo รุน Beyond Crystsa C776 โดยใช
รวมกับหัววัดแบบสัมผัส (Touch Probe) รุน PH10MQ และหัววัดแบบ
ไมสัมผัส (Laser Scanner Non-Contact 3D Scanner) รุนTDS-
1622PH 
 2) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร Dell PC/Pentium 4(2.2GHz) 
Dual Processor / 3 GB    
 3) ซอฟแวรที่ใชในการสรางตนแบบประกอบดวย โปรแกรม 
MCOSMOS, โปรแกรม TDS 3D SCANNER, โปรแกรม Geomagic 
Studio 9, โปรแกรม Metris CAD Compares และโปรแกรม Uni 
Graphics NX-4  
 

3.3 ขั้นตอนการทดลอง 
ทําการสแกนชิ้นงานพื้นผิวเรียบ โดยการทดลองจะมีการใชโหมด

ทุกโหมดในการเก็บกลุมจุดพิกัด ดังแสดงในตารางที่   1  ซ่ึงความเร็วที่
ใชจะมีตั้งแต 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ100mm/sec     
โดยมีข้ันตอนทดลองชิ้นงานพื้นผิวเรียบ โดยข้ันตอน ดังแสดงขันตอน
ในรูปที่ 6 
 

ตารางที่ 1 โหมดการทํางานที่ใชสแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 หลักการคาํนวณจุดพิกัดแบบสามเหลี่ยม[1] 

(ก) (ค) (ข) 

รูปที่ 5 แสดงพื้นผิวชิ้นงานที่ทําการทดลอง 
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Point Data 

STL 

ช้ินงาน สแกนชิ้นงาน 

วิเคราะหผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในการสแกนชิ้นงานพื้นผิวโคง โดยใชโหมด E ในการสแกน

ชิ้นงานเพื่อเก็บกลุมจุดพิกัด เพื่อวิเคราะหความเหมาะสม ของความเร็ว
ที่ใชในโหมด E โดยมีการกําหนดการใชความเร็วเหมือนกับชิ้นงาน
พื้นผิวเรียบ โดยมีข้ันตอนทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 7  

 

 
 
 

ในการสแกนพื้นผิวสีดํามัน จะมีการสแกนโดยใชโหมด E ในการ
เก็บกลุมจุดพิกัด โดยชิ้นงานจะมีการพนผงแปง (Powder Spray) และ
ไมพนผงแปง (Powder Spray) เพื่อเปรียบเทียบผลของกลุมจุดพิกัด 
และพื้นผิวโพลิกอนที่ไดในทั้ง 2 กรณี โดยมีข้ันตอนการทดสอบดัง
แสดงในรูปที่ 8 

 
 

 
 
จากนั้นนําขอมูลจุดพิกัด (Point Data) ที่ไดจากการสแกนใน

แตละเงื่อนไขการทดลอง มาทําการสรางพื้นผิวโพลิกอน โดยใช
โปรแกรม Geomagic Studio 9 ดังแสดงในรูปที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.ผลการทดลอง 

4.1 ผลการทดลองที่ไดของชิ้นงานพ้ืนผิวเรียบ  
กลุมพิกัดจุดและพื้นผิวที่เปนโพลิกอน ของโหมดการทํางาน B ที่

ความเร็ว 1mm/sec พบวาปริมาณของพิกัดจุดมีประมาณ 1,800 
point/cm2 ทําใหลักษณะผิวโพลิกอนที่ไดเกิดการทับซอนไมสมํ่าเสมอ
ดังแสดงในรูปที่ 10 และโหมดการทํางาน B ที่ความเร็ว 100mm/sec 
พบวาปริมาณของพิกัดจุดมีประมาณ 187 point/cm2 ทําใหลักษณะผิว
โพลิกอนที่ไดเกิดเปนชองวางเนื่องจากไมสามารถเชื่อมตอระหวางจุด
ในการสรางผิวโพลิกอนไดดังแสดงในรูปที่ 11  

 
 
 
 
 

Point Data 

STL 

ช้ินงาน สแกนชิ้นงาน 

วิเคราะหผล 

Point Data ช้ินงาน สแกนชิ้นงาน 

วิเคราะหผล STL 

รูปที่ 6 แสดงขั้นตอนในการทดสอบชิ้นงานพื้นผิวเรียบ 

รูปที่ 7 แสดงขั้นตอนในการทดลองชิ้นงานพื้นผิวโคง 

รูปที่ 8 แสดงขั้นตอนในการทดลองชิ้นงานพื้นผิวสีดํามัน 

รูปที่ 9 พื้นผิวโพลิกอนที่ไดจากโปรแกรม Geomagic Studio 9 
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4.2 ผลการทดลองโหมด E ในการสแกนชิ้นงานผิวโคง 
 กลุมพิกัดจุดและพื้นผิวที่เปนโพลิกอน ของโหมดการทํางาน E ที่

ความเร็ว 10mm/sec พบวาปริมาณของพิกัดจุดมีประมาณ 460 
point/cm2 ทําใหลักษณะผิวโพลิกอนที่ไดมีความสมบูรณ ดังแสดงในรูป
ที่ 12 และโหมดการทํางาน E ที่ความเร็ว 100mm/sec พบวาปริมาณ
ของพิกัดจุดมีประมาณ 68 point/cm2 ทําใหไมสามารถสรางลักษณะผิว
โพลิกอนเนื่องจากพิกัดจุดที่ไดมีจํานวนนอยและเกิดในลักษณะเปนแนว
เสนตรงดังแสดงในรูปที่ 13 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3 ผลการทดลองโหมด E ในการสแกนชิ้นงานพ้ืนผิวสีดํามัน 
 กลุมพิกัดจุดและพื้นผิวโพลิกอน ของโหมดการทํางาน E ที่

ความเร็ว 10 mm/sec โดยไมพนละอองแปงพบวาเกิดการกระจายตัว
ของพิกัดจุดไมสมํ่าเสมอทําใหเกิดเปนชองวางบนพื้นผิวในจุดที่มี
ระยะหางระหวางจุดมาก สวนบริเวณที่มีพิกัดจุดทับซอนทําใหเกิด
พื้นผิวที่ขรุขระดังแสดงในรูปที่ 14 หลังจากทําการพนละอองแปง
ปรากฏวาพื้นผิวโพลิกอนเกิดความสมบูรณและสมํ่าเสมอมากขึ้น ดัง
แสดงในรูปที่ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
จากการทดลองสามารถสรางความสัมพันธระหวางโหมดการ

ทํางานและความเรว็ทําใหเกิดจํานวนพิกัดจุดไดดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธในการสแกนแตละโหมดการทํางาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) กลุมพิกัดจุด                                     (ข) โพลิกอน 
รูปที่ 10 แสดงผลโหมดการทํางาน  B ที่ความเร็ว 1 mm/sec 

(ก) กลุมพิกัดจุด                                     (ข) โพลิกอน 
รูปที่ 11 แสดงผลโหมดการทํางาน  B ที่ความเร็ว 100 mm/sec 

(ก) กลุมพิกัดจุด                                     (ข) โพลิกอน 
รูปที่ 12 แสดงผลโหมดการทํางาน  E ที่ความเร็ว 10 mm/sec 

(ก) กลุมพิกัดจุด                                     (ข) โพลิกอน 
รูปที่ 13 แสดงผลโหมดการทํางาน  E ที่ความเร็ว 100 mm/sec 

(ก) กลุมพิกัดจุด                                     (ข) โพลิกอน 
รูปที่ 14 แสดงผลโหมดการทํางาน  E ที่ความเร็ว 10 mm/sec 

โดยไมพนละอองแปง 

(ก) กลุมพิกัดจุด                              (ข) โพลิกอน 
รูปที่ 15 แสดงผลโหมดการทํางาน  E ที่ความเร็ว 10 mm/sec 

โดยพนละอองแปง 
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5. สรุปผล 

5.1 ผลการทดลองหาโหมดการทํางานและความเร็วที่เหมาะสมใน
การสแกนชิ้นงานผิวเรียบ พบวา ในแตละโหมดการทํางานจะมี
ความเร็วที่ทําใหกลุมพิกัดจุด และผิวโพลิกอนสมบูรณมากที่สุด ซ่ึง
สามารถสรุปตามโหมดการทํางานในการสแกนไดดังน้ี โหมดการทํางาน 
B ความเร็ว 20 mm/sec โหมดการทํางาน C ความเร็ว  70 mm/sec 
โหมดการทํางาน E ความเร็ว 10 mm/sec โหมดการทํางาน F 
ความเร็ว   30 mm/sec โหมดการทํางาน C+ ความเร็ว 50 mm/sec 
และโหมดการทํางาน f/h ความเร็ว 10 mm/sec และโหมดการทํางาน E 
ที่ความเร็ว 10 mm/sec จะใหกลุมพิกัดจุด และผิวโพลิกอนสมบูรณมาก
ที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับโหมดการทํางานอื่นๆในการสแกนงานพื้นผิว
เรียบ  

5.2 ผลการทดลองโหมด E ในการสแกนชิ้นงานทําการสแกน
ชิ้นงานพื้นผิวโคงพบวา คาความเร็วที่ใชในการสแกนที่ทําใหกลุมพิกัด
จุด และผิวโพลิกอนที่ออกมาสมบูรณมากที่สุด คือ ความความเร็ว
เทากับ 10 mm/sec  

5.3 ผลการทดลองความเหมาะสมของโหมด E และคาความเร็วที่
ใชในการสแกนพื้นผิวสีดํามัน พบวาผิวงานที่มีการพนละอองแปง  จะมี
การจัดเรียงตัวของกลุมพิกัดจุดที่ดีกวาไมพนละอองแปง  และเม่ือนํา
กลุมพิกัดจุด ที่ไดมาสรางพื้นผิวโพลิกอนจะพบวา ที่ความเร็ว 10,20
และ30mm/sec ผิวของโพลิกอนจะมีพื้นผิวงานที่ดีกวาไมพนละอองแปง  
และในสวนของความเร็วอื่นๆ จะมีการกระจายของกลุมจุดพิกัดมาก
เกินไป ทําใหสรางผิวโพลิกอนแลวไมสามารถเปรียบเทียบได  

5.4 โหมดการทํางานที่ไหพิกัดจุดที่สามารถสรางพื้นผิวโพลิกอน
สมบูรณที่สุดในการสแกนผิวโลหะผิวเรียบ และผิวโคงคือ โหมดการ
ทํางาน E ที่ความเร็ว 10 mm/sec โดยใหพิกัดจุดประมาณ 460 
point/cm2 ปริมาณพิกัดจุดต่ํากวาน้ีจะทําใหผิวโพลิกอนที่สรางข้ึนเกิด
เปนชองวาง และหากปริมาณพิกัดจุดเกินกวานี้ทําใหใชเวลาในการเก็บ
พิกัดจุดมาก และเกิดการทับซอนของพิกัดจุดลักษณะผิวโพลิกอนที่ได
จะเกิดการกระโดด สําหรับการสแกนงานผิวดํามันวาวจะเกิดการ
กระโดดของพิกัดจุดเน่ืองจากผิวที่เปนสีดําเกิดการดูดกลืนแสง และ
ความมันวาวเกิดการหักแหของแสงสะทอน สามารถทําการแกไขไดโดย
การปรับผิวโดยการพนละอองแปงซ่ึงทําใหพิกัดจุดเกิดการเรียงตัวเปน
ระเบียบและสมํ่าเสมอมากขึ้น 
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รูปที่ 16 กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง พิกัดจุด กับ
ความเร็วในการสแกนในแตละโหมดการทํางาน 
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บทคัดยอ 

จากสภาวการณในปจจุบัน การแขงขันในทางอุตสาหกรรม
ฮารดดิสกไดรฟ (Hard disk drives) มีอัตราการแขงขันสูงข้ึนเร่ือยๆ 
ดังน้ันภายในอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟน้ัน จึงมีความตองการที่จะลด
ตนทุนการผลิต และตองการใชอุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อกอใหเกิดผลผลิตทางอุตสาหกรรมที่สูงข้ึน ซ่ึง
ปจจุบันมีปญหาในกระบวนการผลิตในเรื่องของหัวอานเขียนขอมูล 
(Slider) ที่ไมสามารถอานได ซ่ึงปญหาที่เกิดสาเหตุสวนหน่ึงมาจาก
คาแรงกรัมโหลด (Gram Load) ที่เกิดข้ึนจากคาคงที่ของสปริงที่ตัว
หัวอานและเขียนขอมูล (Slider) โดยคาแรงกรัมโหลดที่เกิดข้ึนจาก
คาคงที่ของสปริง ซ่ึงมีไวชวยทําใหสมดุลในการที่จากบินเหนือแผน
มีเดียในขณะที่ฮารดดิสกไดรฟกําลังทํางาน ที่ตัวหัวอานเขียนขอมูลมี
คามากเกินไปหรือนอยเกินไป จะทําใหหัวอานเขียนขอมูลไมสามารถ
อานขอมูลบนแผนมีเดียได ซ่ึงสาเหตุที่ทําใหหัวอานเขียนขอมูลมี
ระยะหางในชวงที่บินน้ันมากหรือต่ําเกินไปน้ัน เน่ืองจากขนาดของแต
ละชิ้นสวนน้ันมีขนาดมากหรือนอยเกินไปทําใหระยะหางในชวงที่บินอยู
น้ัน มีระยะหางที่ไมเหมาะสมกับการใชงาน ดังน้ัน จึงตองศึกษาปจจัย
ตางๆที่สงผลกระทบตอคาแรงกรัมโหลด ที่เกิดข้ึนจากคาคงที่ของสปริง 
ซ่ึ งป จ จัยต างๆนี้  จะเกิด ข้ึนในขบวนการผลิตชิ้ นส วนหัวอ าน
คอมพิวเตอร (Head Stack Assembly) เพื่อนําไปหาสาเหตุและแกไข
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการสรางสมการคณิตศาสตร เพื่อที่จะหา
ความเหมาะสมของขนาดและระยะเผื่อในการนําไปใชงาน และสามารถ
นําไปใชในการแกไขชิ้นสวนหัวอานคอมพิวเตอรที่ไมสามารถอานขอมูล
ไดอยางรวดเร็ว 
 
Abstract 

Nowadays, Hard Disk Drive industry is increasing with 
research and development effort, which focus on a cost reduction 
and an increase of process performance. Main problem that 
occurs in the assembly process is the inappropriate tolerances, 

which cause to Gram Load value. Gram load value is force that 
calculated from the vertical spring rate and the vertical distance 
which make equilibrium fly height while hard disk drive is working. 
Fly height is the gap between slider and media which is high or 
low cause to slider can’t read and write because of size of each 
assemblies are inappropriate size. This research studies the 
dimension and tolerance that relate to Gram Load value. The 
tolerances are generated in the Head Stack Assembly process. In 
addition, the mathematical model is generated to explain the 
relationship of each parameters and it could be used for control 
and decrease the error of the assembly process and calculate the 
suitability of the size and tolerance. 
 
ความเปนมา    

ปจจุบันประเทศไทยนั้น เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมฮารดดิสก
ไดรฟ และมีการแขงขันในระดับประเทศเพื่อที่จะนําอุตสาหกรรม
ฮารดดิสกไดรฟเขามาใหประเทศของตนเปนฐานการผลิต ซ่ึงทําใหมี
รายไดเขาสูประเทศ ดังน้ัน จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟ
ใหสามารถนําไปแขงขันระดับประเทศ เพื่อลดตนทุนในการผลิต และ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค จากการพัฒนาฮารดดิสกไดรฟ
อยางรวดเร็วในปจจุบัน ผลจากการพัฒนาที่เนนไปท่ีความเร็วในการ
อานขอมูลและความจุของฮารดดิสกไดรฟ ดังน้ัน ขนาดของชิ้นสวน
ตางๆ จึงตองมีความแมนยํามากขึ้น ทําใหขนาดของชิ้นสวนตางๆ ถูก
นํามาวิเคราะหโดยละเอียดมากขึ้น 

จากปญหาที่เกิดข้ึนจากการอานและเขียนขอมูลจากหัวอานเขียน
ขอมูล จึงมีการแกไขและปองกันปญหาที่มีสาเหตุมาจากการที่หัวอาน
เขียนขอมูลอานหรือเขียนขอมูลไมได เน่ืองจากระยะหางในชวงที่บินอยู
น้ัน การแกไขน้ันสามารถวิเคราะหออกมาเปนสมการ โดยพิจารณาคา
กรัมโหลด คากรัมโหลดมีความสําคัญมากในการอานและเขียนขอมูล 
เน่ืองจากในขณะที่ฮารดดิสกไดรฟทํางานอยูน้ัน หัวอานเขียนขอมูลจะ
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บินอยู เหนือแผนมีเดีย ซ่ึงการลอยตัวของหัวอานเขียนขอมูลน้ัน
จําเปนตองมีนํ้าหนักกด เพื่อใหหัวอานเขียนขอมูลบินอยูในระยะที่
เหมาะสมซึ่งนํ้าหนักที่กดนั้นก็คือ คากรัมโหลด ซ่ึงปจจัยที่มีผลตอคา
กรัมโหลดนั้นเกิดข้ึนมาจากขนาดของแตละชิ้นสวนที่ประกอบเปน
ชิ้นสวนหัวอานคอมพิวเตอรตองมาคาที่อยูในระยะที่เหมาะสม ซ่ึง
สามารถใชการวิเคราะหจากคาระยะเผ่ือ (tolerance analysis) [1]-[6], 
[10]-[17] ซ่ึงการที่จะวิเคราะหระยะเผื่อไดน้ัน เราจําเปนตองอานแบบ 
โดยใชความรูทางดานขนาดรูปทรงเรขาคณิตและระยะเผ่ือ (geometric 
dimensioning and tolerancing) ซ่ึงจะทําใหการออกแบบมีคุณภาพที่ดี
ข้ึน และคาระยะเผ่ือสําหรับการผลิตเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงคือมีคาความเผื่อ
เสริม (bonus tolerance) ทําใหลดตนทุนในการผลิตได [9] 

การวิเคราะหคาระยะเผื่อสามารถวิเคราะหไดทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ 
ในการวิเคราะหแบบ 2 มิติน้ัน สามารถวิเคราะหไดจากวิธีวิเคราะห
ระยะเผ่ือที่ซอนกัน (tolerance stack-up analysis) การวิเคราะหแบบน้ี
น้ันสามารถวิเคราะหไดถึงกรณีที่ดีที่สุดและแยที่สุด โดยการใชวิธี
วิเคราะหแบบลูบ (loop analysis) และการวิเคราะหขนาดและรูปทรง
เรขาคณิตและระยะเผ่ือ [7] การใชวิธีคณิตศาสตรในการวิเคราะห
โครงสรางของชวงระยะเผ่ือ (tolerance zone) สามารถทําไดหลายวิธี 
ดังน้ี 1. วิธีออฟเซ็ต (offset method) เปนวิธีทางคณิตศาสตร โดยการ
สรางตัวแปรไรมิติ (non-parametrically) เพื่อกําหนดพื้นที่ 2. สราง
แบบจําลอง (parametric space model) เปนการสรางแบบจําลองใน
แบบท่ีสมบูรณและไมสมบูรณที่ไดจากระยะเผื่อ 3. วิธีแอลเจอบราอิก 
(algabraic method) 4. วิธีการเปลี่ยนรูปเมตริกซ (homogenous 
transformation metric method) 5. การกําหนดพื้นที่ระยะเผ่ือ โดยใช
เสนโคง (user-defined tolerance zone using parametric curves) [5] 
แตในการวิเคราะหระยะเผ่ือแบบ 3 มิติน้ัน จะมีความซับซอนกวาแบบ 
2 มิติ ซ่ึงมีทั้งใชโปรแกรมในการวิเคราะห ในการใชโปรแกรมนั้นมี
ลําดับข้ันตอน คือ ตองรูขอมูลในการวิเคราะหทั้งหมด นําไปสราง
แบบจําลองระยะเผ่ือในการซิมมูเลชั่นและสุดทายนําไปซิมมูเลชั่น เพื่อ
หาการออกแบบที่ดีที่สุด [2, 3] ในการวิเคราะหคาระยะเผ่ือทั้ง 2 มิติ 
และ  3   มิติ   จําเปนตองใชขอมูลทางสถิติ   (statistic tolerance)   มา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหดวย [1, 2, 3, 6] เพื่อความแมนยํามากขึ้น ในขณะที่หัวอาน
เขียนขอมูลกําลังบินอยูบนแผนมีเดีย ถาหัวอานเขียนขอมูลบินสูงหรือ
ต่ําเกินไป เม่ือประกอบชิ้นสวนหัวอานคอมพิวเตอร เรียบรอยแลวใน
การแกไขน้ัน ไดมีเครื่องยิงเลเซอรเพื่อแกไขใหหัวอานเขียนขอมูลบิน
อยูในตําแหนงที่เหมาะสมและสามารถอานขอมูลได วิธีการทํางาน คือ 
เครื่องจะยิงเลเซอรไปที่ซัสเพนชั่น (suspension) โดยลดและเพิ่มแสง
ตามที่ตองการจะเปลี่ยนระยะของหัวอานเขียนขอมูล ซ่ึงการเพิ่มและลด
แสงน้ันจะทําใหความเคนลดลงเพื่อใหไดระยะที่เหมาะสม และการวัดคา
กรัมโหลด วัดโดยใชแทงเซนเซอรคอยรับนํ้าหนักของซัสเพนชั่นแลว
อานคาออกมา [8] 

แนวทางการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนน้ัน จําเปนตองใหระยะชองวาง
ระหวางหัวอานขียนขอมูลอยูในระยะที่เหมาะสม โดยการสรางสมการ
ทางคณิตศาสตร เพื่อนําไปหาสาเหตุและแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
การวิเคราะหขนาดจากระยะเผื่อ 

การวิเคราะหขนาดรูปทรงเรขาคณิตและระยะเผื่อ (GD&T) 
เปรียบเสมือนการกอสรางอาคาร ซ่ึงส่ิงที่คาดหวังก็คือ อาคารที่แข็งแรง
และม่ันคง แตจะเปนเชนน้ันไดจะตองทําการวางรากฐานไวอยางม่ันคง
เสียกอน ซ่ึงก็เชนเดียวกับการศึกษาเรื่องขนาดรูปทรงเรขาคณิตและ
ระยะเผ่ือตองเขาใจไวอยางม่ันคง ในแบบงานทางวิศวกรรมจะมีการ
กําหนดขนาดรูปรางของชิ้นงานไดสามวิธี คือ 

-   การกําหนดขนาดดวยคาตัวเลข 
 -   การกําหนดขนาดโดยการเขียนบรรยาย 
 -   การกําหนดขนาดดวยสัญลักษณ 

ซ่ึงขนาดรูปทรงเรขาคณิตและระยะเผ่ือ เปนการกําหนดขนาดดวย
สัญลักษณ ในการกําหนดขนาดทั้งหมดที่กลาวมา ตางก็มีวัตถุประสงค
เชนกันคือ ประการแรก เปนการกําหนดรูปรางของชิ้นสวน (Part 
Feature) และเปนการกําหนดคาความเผื่อ (Tolerance) โดยการ
กําหนดรูปแบบการเขียนสัญลักษณมาตรฐาน ประการที่สอง เปนการ
ระบุถึงปรัชญาการทํางาน (Philosophy of defining a part) ของ
ชิ้นสวนน้ันๆ สามารถระบุไดวาผูออกแบบตองการใหชิ้นสวนน้ันทํางาน 
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อยางไร สัญลักษณขนาดรูปทรงเรขาคณิตและระยะเผ่ือ มีดวยกัน
ทั้งหมด 14 สัญลักษณ ซ่ึงแสดงไวดังรูปที่ 1 เรียกสั้นๆวา 
Characteristic Symbol 
 

 
รูปที่ 1 Geometric characteristic Symbols 

 
แตละโดยสัญลักษณจะพิจารณาที่ชิ้นสวนที่ลักษณะเดียวกับ

สัญลักษณ เชน ทรงกระบอก, ทรงกลม, กรวย, รู (Slot) และส่ิงที่
คลายๆกัน โดยพิจารณาที่ 2 มิติ จากรูปที่ 2 แสดงตัวอยางขอบเขต
ของชิ้นสวนหน่ึง ที่มีการจํากัดระยะเผ่ือ จะเห็นไดวา เราสามารถ
พิจารณาสิ่งที่เกิดข้ึนไดในกรณีตางๆกัน เชน กรณีที่ชิ้นสวนออกมาเล็ก
ที่สุด ใหญที่สุด หรือออกมาแบบเอียง เปนตน 

การวิเคราะหระยะเผ่ือที่ซอนกัน (Tolerance Stack-up Analysis) 
เปนการวิเคราะหในอีกแบบหน่ึง   ซ่ึงไมคลายกับการวิเคราะหขนาด
รูปทรงเรขาคณิตและระยะเผ่ือ เน่ืองจากการวิเคราะหระยะเผ่ือที่ซอน
กัน จะวิเคราะหเฉพาะกรณีที่ออกมาแยที่สุด รวมไปถึงชิ้นสวน และสวน
ที่จะนําไปประกอบจะวิเคราะหกรณีที่แยที่สุดออกมา แตในการวิเคราะห
ระยะเผ่ือที่ซอนกันจะกําหนดใหชิ้นสวนและสวนประกอบมีความ
พอเหมาะกัน ซ่ึงในการวิเคราะหระยะเผ่ือที่ซอนกันน้ี ทําใหเราสามารถ
ออกแบบชิ้นสวนตางๆได โดยไมวาจะเปนกรณีใดๆ ก็สามารถสวมกัน
ไดหรือประกอบกันไดอยางพอดี 
ระยะเผ่ือที่ซอนกันเปนการวิเคราะหโดยการสรางลูป (Loop Analysis) 
ข้ึนมา เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในกรณีที่แยที่สุด ทําใหออกแบบ
ชิ้นสวนไดอยางสะดวกยิ่งข้ึน ดังรูปที่ 3 จะเห็นไดวา ใหการออกแบบ
วัตถุสองชนิดนํามาสวมประกอบกันน้ัน ในออกแบบตองใสคาระยะเผ่ือ
ในขนาดของแตละชิ้นสวน ซ่ึงในการผลิตออกมานั้น ชิ้นสวนที่ได
ออกแบบไวจะมีขนาดไมเกินคาระยะเผ่ือที่ไดกําหนดไว แตเม่ือนํามา
สวมประกอบกัน อาจเกิดชองวางหรือไมสามารถสวมประกอบกันได 
เน่ืองจากใหคาระยะเผ่ือที่มากเกินไปหรือนอยเกินไป ซ่ึงในการผลิต 

 
รูปที่ 3 วิเคราะหโดยใช Loop Analysis 

 
ชิ้นสวนน้ัน ไมสามารถทําการผลิตไดออกมาสมบูรณแบบ (ideal) 
ดังน้ันในการวิเคราะหเชนน้ีมีประโยชนตอการวิเคราะหเปนอยางมาก 
ซ่ึงสามารถนําไปใชในการวิเคราะหชิ้นสวนหัวอานคอมพิวเตอรโดยการ
พิจารณาชิ้นสวนที่นํามาประกอบเปนชิ้นสวนหัวอานคอมพิวเตอรวามี
ชิ้นสวนไหนมีผลตอคากรัมโหลด แลวนําการวิเคราะหแบบลูปมา
ประยุกตกับงาน โดยการนําขนาดและระยะเผ่ือของแตละชิ้นสวนมา
พิจารณา ในการศึกษาเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลไดทําข้ันตอน ไวดังรูป
ที่ 4  
 

 
รูปที่ 4 Flow Chart ในการวิเคราะหทางทฤษฎี 

 
จากการศึกษาทฤษฎีตางๆ ขางตนน้ันสามารถระบุตัวแปรที่มีผล

ตอคากรัมโหลด (Gram load) ออกมาไดทั้งหมด 6 ตัว ดังตอไปน้ี 

สราง  Loop Analysis ในสวนประกอบของชิ้นสวน
หัวอานคอมพิวเตอร (Head Stack Assembly) 

เขียนปจจัยที่มีผลตอคาแรงกรัมโหลดที่เกิดข้ึนจาก
คาคงที่ของสปริงกบัระยะเผ่ือ 

หาผลกระทบทางดาน Multiplier ที่มีตอคาแรงกรัม
โหลด (Gram Load) ตางๆ  

นําปจจัยทุกตัวมาควบคุมดวยคา Cpk (คาทาง 
Statistic) 

สรางสมการคณิตศาสตร 
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 Slider to Hinge 
 Hinge Thickness 
 Base Plate Thickness  
 Actuator Arm : Height  
 Pivot – Height  
 Pivot : Perpendicularity of Hole ACA 

 

การปรับปรุงคาระยะเผื่อ (Multiplier) 
ผลกระทบทาง Multiplier ที่มีตอคาแรงกรัมโหลดนั่นมีอยู 3 แบบ

ดวยกัน คือ 
1. การปรับปรุงคาระยะเผื่อทางรูปราง (Geometric multiplier)

คือ ตัวคูณเพื่อเพ่ิมหรือลดคาระยะเผ่ือ เม่ือคาระยะเผ่ือมีการเปลี่ยนแลว
ทําใหรูปรางเปลี่ยนแปลงไปดวย  

2. การปรับปรุงคาระยะเผื่อทางความนาจะเปน (Probability 
multiplier) คือ ตัวที่ไวใชแกไขในการปรับปรุงคาระยะเผ่ือ เม่ือชิ้นสวนมี
การควบคุมทางรูปราง โดยในสวนของงานฮารดดิสกไดรฟจะใชในการ
ควบคุมรูปรางแบบขนาน (parallelism) และลาดเอียงหรือต้ังฉาก 
(perpendicularity) 

3. การปรับปรุงคาระยะเผ่ือทางสถิติ  (Statistical Multiplier) ใช
เม่ือตองการควบคุมการแจกแจงคาระยะเผ่ือใหอยูในขอบเขตที่ตองการ 

ในการวิเคราะหการควบคุมทางสถิติ (Statistical Multiplier) จะใช
การแจกแจงในการวิเคราะหงานวิจัยน้ีอยูทั้งหมด 3 แบบ คือ 

1. การแจกแจงแบบสม่ําเสมอ (Uniform Distribution) เปนวิธีที่
ทําใหมีความไมแนนอนสูง ซ่ึงจะใหคาเบ่ียงเบนมาตรฐานที่สูง ในการ
คํานวณคาเบ่ียงเบนมาตรฐานจะยึดหลักสมมุติฐานจุดส้ินสุดการ
ควบคุม (end-point) ± a ของการแจกแจง ซ่ึงทําใหสามารถหาคา
เบ่ียงเบนมาตรฐานได และยิ่งไปกวานั้นการรวมสมมุติฐานคา
ผลกระทบทั้งหมด จะอยูในระหวาง -a ถึง +a อยางเทาเทียมกัน ดังรูป
ที่ 6 (a) 

2. การแจกแจงสามเหลี่ยม (Triangular Distribution) เปนวิธีที่
ทําใหมีความไมแนนอนนอย ซ่ึงจะใหคาเบ่ียงเบนมาตรฐานนอยกวา
การแจกแจงแบบสม่ําเสมอ  ในการคํานวณคาเบ่ียงเบนมาตรฐานจะยึด
หลักสมมุติฐานจุดส้ินสุดการควบคุม ± a ของการแจกแจง ซ่ึงทําให
สามารถหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐานได และที่จุดส้ินสุดตองมีคาเทากับ
ศูนย ดังรูปที่ 6 (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) เปนวิธีที่ทําให
มีความไมแนนอนนอยที่สุด ซ่ึงจะใหคาเบ่ียงเบนมาตรฐานนอยที่สุด
เชนกัน ในการคํานวณคาเบ่ียงเบนมาตรฐานจะยึดหลักสมมุติฐาน
จุดส้ินสุดการควบคุม ± a โดยคา a มีคาเทากับ 99.7 ของการแจกแจง 
ดังรูปที่ 6 (c) 
 
 

 
 

(a) 
 

 
 
 

(b) 
 
 
 
 

(c) 
 
 
 

การสรางสมการคณิตศาสตร 
การสรางสมการนั้นจะพิจารณาคากรัมโหลดเปนหลัก ซ่ึงคากรัม

โหลดเปนแรงที่เกิดจากคาสัมประสิทธิ์ของสปริงกับระยะความสูงของ
หัวอานเขียนขอมูล ซ่ึงระยะความสูงน้ันประกอบไปดวยตัวแปรทั้ง 6 
ตัวที่ไดกลาวมาขางตน โดยการนําเอาขนาดและระยะเผื่อมาสราง
สมการ สมการที่สรางข้ึนมานั้น จะนําไปประยุกตใชงาน โดยสมการนั้น
สามารถวิ เคราะห เพื่ อหาขอ ผิดพลาดทางด านขนาด  เ ม่ือได
ทําการศึกษาการวิเคราะหระยะเผ่ือที่ซอนกัน (Tolerance Stack-up 
Analysis) สามารถนําประยุกตใชในการสรางสมการทางคณิตศาสตร 
จากรูปที่ 5 เปนวิธีการลูบ (Loop Analysis) ของช้ินสวนหัวอาน
คอมพิวเตอร (Head Stack Assembly) โดยเริ่มตนจากหัวอานและ
เขียนขอมูล   (Slider)   ไปจนถึง   Hinge   ใหเปนสัญลักษณ   a  และ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 5 Loop Analysis ที่ประยุกตใชกับงาน 

รูปที่ 6 (a) การแจกแจงแบบสม่ําเสมอ (b) การแจกแจงแบบ  
สามเหลี่ยม (c) สามเหลี่ยมการแจกแจงปกติ 
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สัญลักษณ b, c น้ันคือ ความหนาของ Hinge และ Base Plate
ตามลําดับ   ความสูงของแขนชิ้นสวนหัวอานคอมพิวเตอร    (Actuator 
Arm) เปนสัญลักษณ d สวนสัญลักษณ e คือ ความสูงของ pivot 
bearing เม่ือประกอบกับชิ้นสวนหัวอานคอมพิวเตอร ซ่ึงเร่ิมตั้งแตฐาน
ของแขนชิ้นสวนหัวอานคอมพิวเตอรถึงฐานของ pivot bearing และ
สัญลักษณ f เปนการควบคุมระยะเผ่ือแบบตั้งฉาก (perpendicularity) 
ที่ pivot bearing เม่ือสวมกับชิ้นสวนหัวอานคอมพิวเตอรแลว โดยตัว
แปรและขนาดของแตละชิ้นสวนที่เกี่ยวของกับงาน ไดแสดงใหเห็นดัง
ตารางที่ 1  
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ตัวแปรและขนาดของแตละชิ้นสวนที่เกี่ยวของกับงาน 
 

จากการวิเคราะหแบบวิธีการลูบ ดังรูปที่ 9 ส่ิงที่เราสนใจในการใช
วิธีน้ีคือ Gap โดย Gap ที่ไดน้ันจะเปนสมการที่ติดตัวแปร เม่ือนํามา
คูณกับคาสปริงของ Head Gimble Assembly (HGA) เราจะไดคากรัม
โหลด (Gram load) ซ่ึงเม่ือนําซัสเพนชั่น (suspension) มาประกอบกับ
หัวอานและเขียนขอมูล จะถูกเรียกวา Head Gimble Assembly  ดังน้ัน
เราสามารถสรางสมการ โดยการสรางตารางเพื่อหาความสัมพันธของ
ตัวแปรแตละตัว ดังตารางที่ 2 ซ่ึงตารางไดแสดงตัวแปรแตละตัว, คา
ระยะเผ่ือและคาปรับปรุงระยะเผ่ือ จะเห็นไดวา ตัวแปร c, d และ e มี
การปรับปรุงหรือควบคุมทางสถิติ น้ันก็คือ ตัวแปรทั้ง 3 มีการควบคุม
การแจกแจงปกติ ในการควบคุมทางสถิติน้ันข้ึนอยูกับผูผลิตวาตองการ
ควบคุมมากนอยเพียงใด ในที่น้ีเราควบคุมคา Cpk ที่ 1.33 เม่ือนํามา
แทนในรูปที่ 3(c) จะได  

as
3
1

=  

a = 3s = 3(1.33) 
a = 4 sigma 

 
เมื่อรูวามีการควบคุม Cpk = 1.33 = 4 sigma เราสามารถคํานวณคา

ปรับปรุงระยะเผื่อได คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75.0
4

)(3
=
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เม่ือเราควบคุมคา Cpk ที่ 1.33 เราจะไดคาปรับปรุงทางสถิติ เทากับ 
0.75 จากตัวแปร f คือ Pivot: Perpendicularity of Hole ACA มีการ
ปรับปรุงคาระยะเผ่ือทาง Geometric multiplier และ Probability 
multiplier ในการปรับปรุงทาง Geometric multiplier จะแสดงในรูปที่ 4 
 

70.3
56.12
42.46

==GeoMult  

 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปที่ 4 เราสามารถหาคา Geometric multiplier ไดจาก
อัตราสวนระหวางความสูงกับความยาว ซ่ึงอัตราสวนน้ีคือ สัมประสิทธิ์
เพื่อนําไปปรับปรุงระยะเผ่ือทางดานรูปราง 

การปรับปรุงทาง Probability multiplier น้ัน จะมีการปรับปรุงที่ 
Pivot: Perpendicularity of Hole ACA โดยคิดในสภาวะโอกาสความ
คลาดเคลื่อน +/- 45 องศา ซ่ึงจากรูปที่ 5 น้ัน การหาระยะ A น้ัน เราจะ
พิจารณาวงกลม 1 หนวย จากนั้นใชตรีโกณมิติในการหาคา A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ตารางเพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรแตละตัว 

รูปที่ 4 Geometry Multiplier ของ Pivot: Perpendicularity of Hole 

รูปที่ 5 Probability Multiplier ของ Perpendicularity 
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ดังน้ัน Probability multiplier มีคาเทากับ 0.707 จากตารางที่ 2 
ไดใสทิศทางตามการวิเคราะหแบบลูบ ใหทิศทางลงเปนลบ (-) และ
ทิศทางขึ้นเปนบวก (+) โดยเคร่ืองหมายของทิศทางนั้น จะนํามาคิดที่
ขนาดของตัวแปร จากน้ัน นําคาปรับปรุงมาคูณกับระยะเผื่อจะไดเปน
ระยะเผ่ือสามารถนําไปใชได ซ่ึงจากตารางก็คือ Eff. Tolerance ซ่ึงเม่ือ
รวมคาระยะเผ่ือทั้งหมดแลว งานที่แยที่สุด (Worst of Work) ที่สามารถ
ยอมรับได คือ คาระยะเผ่ือตองไมเกิน +/- 0.0853 มิลลิเมตร แตในการ
คิดแบบ root sum squares (RSS) งานที่แยที่สุดที่สามารถยอมรับได 
คือ คาระยะเผ่ือตองไมเกิน +/- 0.0443 มิลลิเมตร ซ่ึงวิธีการแบบ root 
sum squares เปนวิธีที่ยอมรับมากกวา เน่ืองจากจะทําใหมีงานเสีย
นอยกวาแบบ Worse of Work 

จากตารางที่ 2 สามารถสรางสมการทางคณิตศาสตร แสดง
ความสัมพันธไดดังน้ี 
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fedcbGap 616.275.075.075.081225.0 +++++=  

 
เพราะฉะนั้น จาก 
 

.*GapkGramLoad =  
 

)616.275.075.075.081225.0( fedcbkGramLoad +++++=
 
โดยที่ k คือ คาสปริงของ Head Gimble Assembly ซ่ึงคาสปริงน้ีจะมี
คาไมคงที่ โดยคาสปริงจะข้ึนอยูกับการผลิตฮารดดิสกไดรฟ 

สมการที่ไดมานั้นเปนสมการที่สามารถใสขนาดของตัวแปรแตละ
ตัว ซ่ึงทําใหรูคากรัมโหลดไดจากสมการ ซ่ึงสมการสามารถนําไปใช
เพื่อหาขอผิดพลาดทางดานขนาด และพัฒนาเพื่อใหไดมีขนาดที่
เหมาะสมที่สุด 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

งานวิ จัย น้ีไดกลาวถึงการนํา เอาวิธีวิ เคราะหค าระยะเ ผ่ือ 
(tolerance analysis) มาประยุกตใชในชิ้นสวนหัวอานคอมพิวเตอร ซ่ึง
วิธีวิเคราะหคาระยะเผ่ือจะชวยแสดงใหเห็นถึงผลกระทบตางๆ และการ
วิเคราะหระยะเผ่ือที่ซอนกัน (tolerance Stack-up Analysis) เปน
เทคนิคการปรับปรุงความคลาดเคลื่อนหรือระยะเผ่ือของตัวแปรแตละ
ตัว ซ่ึงไดพิจารณาที่ชิ้นสวนหัวอานคอมพิวเตอร เพื่อใหตัวงานมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึงทางหนึ่งที่สามารถปรับปรุงระยะเผ่ือได คือ การ
สรางสมการคณิตศาสตร ดังสมการขางตน ซ่ึงสมการนี้แสดงถึง
ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ซ่ึงสมการจะชวยในการออกแบบ 
ควบคุม และลดความผิดพลาดของขนาดของชิ้นสวนตางๆในการผลิต
ชิ้นสวนหัวอานคอมพิวเตอร โดยการใสขนาดของแตละชิ้นสวน เพื่อดู
คากรัมโหลดอยูในระยะที่สามารถยอมรับไดหรือเปลา  
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บทคัดยอ 
บทความนี้ นําเสนอการวิเคราะหอายุความลาของโครงสราง

รถสามลอสกายแลปดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ความเคนที่เกิดข้ึนใน
โครงสรางถูกคํานวณดวยระเบียบวิธีไฟไนเอลิเมนต ภาระกระทําบน
โครงสรางเปนผลมาจากความขรุขระของผิวถนนที่ใหเปนแบบ Random 
Two-Dimensional Isotropic Gaussian Field วิธีการ Stress-Life ถูกใช
ในการทํานายอายุความลาของโครงสราง โดยใชกฎ Palmgren-Miner 
ในการคํานวณความเสียหายสะสม และใชวิธี Rainflow สําหรับการนับ
จํานวนรอบความเคน 
 
Abstract 

Numerical analysis of high-cycle fatigue life for the structure 
of Rot Samlor Skylab is presented.  Stress time history for the 
structure is computed by means of linear transient finite element 
analysis.  Rough pavement surfaces inducing random loads on the 
structure are represented by a random two-dimensional isotropic 
Gaussian field.  The stress-life (S-N) method using Palmgren-
Miner's rule to compute the cumulative damage and the rainflow 
method for cycles counting is employed to predict the fatigue life 
of the structure. 

 
1. คํานํา 

ความลา (Fatigue) เปนปญหาที่เกิดข้ึนกับโครงสรางประเภทตาง ๆ ที่
ตองรับแรงกระทําแบบซํ้า ๆ และสามารถทําใหชิ้นสวนโครงสรางเกิดการ
วิบัติไดภายใตความเคนที่มีคาต่ํากวาคาความเคนที่จุดครากของวัสดุหรือ
ความเคนที่ยอมใหที่ไดออกแบบไวสําหรับชิ้นสวนน้ัน ๆ โดยการวิบัติจาก
ความลานี้ เปนสาเหตุหลักของการวิบัติที่เกิดข้ึนกับชิ้นสวนและโครงสราง
ตาง ๆ  

เน่ืองจากชิ้นสวนหรือรอยตอชิ้นสวนประเภทตาง ๆ สวนใหญจะมี
กําลังในการตานทานความลาที่ต่ํากวาผูออกแบบไดประเมินไว โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในชิ้นสวนโครงสรางที่เกิดสภาวะของความเคนที่เพิ่มสูงข้ึน (Stress 
Concentration) ตัวอยางเชน  ในชิ้นสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงหนาตัดอยาง
ทันทีทันใด    และรอยแตกราวเริ่มตนที่มีอยูแลวในวัสดุ (Defect, Flaw) 
เหลานี้เปนตน  จะเปนบริเวณที่เกิดความเสียหายจากความลาไดมากกวา
บริเวณอื่นซ่ึงในบริเวณดังกลาวนี้เม่ือรับแรงกระทําซ้ํา ๆ อยางตอเน่ืองจะมี
โอกาสเกิดการแตกราวเร่ิมตนจากความลาและอาจนําไปสูความเสียหายของ
โครงสรางและโครงสรางเกิดการวิบัติจากความลาได ดังน้ันในกระบวนการ
ออกแบบจึงมีความจําเปนที่ตองพิจารณาถึงความเสียหายอันเน่ืองมาจาก
ความลาในกระบวนการวิเคราะหความลา โดยวิธีการทดลองนั้นมีความ
ยุงยากและซับซอนและมีคาใชจายสูง การใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับ
การวิเคราะหความลาจึงเปนทางเลือกที่เหมาะสมในกระบวนการออกแบบ 

ในงานวิจัยน้ีเปนการประมาณอายุความลาของโครงสรางรถสามลอ
สกายแลปดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ความเคนในโครงสรางซึ่งเปนผลมาจาก
การที่รถวิ่งบนผิวถนนที่ขรุขระถูกวิเคราะหดวยระเบียบวิธีไฟไนเอลิเมนต 
โดยผิวถนนใหมีลักษณะเปนแบบ Random Two-Dimensional Isotropic 
Gaussian Field จากนั้นคาความเคนที่ไดในโดเมนของเวลาถูกนําไปใชใน
การวิเคราะหความลาตัวของโครงสรางดวยวิธีการ Stress -Life (S-N) [1] 
โดยใชสมการของ Goodman ในการแกคา Mean Stress กฎของ Palmgren-
Miner [2, 3] ถูกนํามาใชในการคํานวณคาความเสียหายสะสมและวิธีการ 
Rainflow ในการนับจํานวนรอบความเคน [4] 
 
2. รายละเอียดโครงสรางและระบบกันสะเทือนรถสามลอ 

รถสามลอสกายแลปที่ใชในการวิเคราะหน้ีเปนรถสําหรับขนสงผูโดย 
สารขนาดไมเกิน 10 คน โดยโครงสรางรถนั้นทําจากทอเหล็กที่มีคุณ 
สมบัติดังน้ี มีคาความหนาแนน (ρ) 7850 kg/m3,มอดุลัสสภาพยืดหยุน 
(E) 207 GPa, อัตราปวซอง (υ) 0.3, ความเคนคราก (σy) 315 MPa, 
สําหรับระบบกันสะเทือนของรถนั้นประกอบดวย ระบบกันสะเทือนแบบ
โชคคูที่ลอหนาและแหนบสปริงที่ลอหลัง รูปที่ 1 แสดงแบบจําลองโครงสราง
และระบบกันสะเทือนของรถสามลอ โดยคาคงที่สําหรับชุดระบบกัน
สะเทือนน้ันใหไวในตารางที่ 1 
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รูปที่ 1 แบบจําลองโครงสรางและระบบกันสะเทือนของรถสามลอ 
 

ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางกลศาสตรของชุดกันสะเทือน 
 

คาคงที่สําหรับชุดระบบกันสะเทือน ลอหนา ลอหลงั 
การหนวงของยาง, c1 (kN⋅s/m) 2.86 2.86 

การหนวงของโชค, c2 (kN⋅s/m) 1 1.1 
สตีฟเนสของยาง, k1 (kN/m) 215 215 
สตีฟเนสของโชค, k2 (kN/m) 35 38 

 
 

3. แบบจําลองผิวถนน 
ผิวถนนโดยทั่วไปอาจจะพิจารณาใหเปนแบบ Random Two-

Dimensional Isotropic Gaussian Field ซ่ึงอธิบายโดยฟงกชัน Power 
Spectral Density (PSD) [5]  
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โดย rA  คือคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระมีหนวย m3/cycle, ω คือ
คาความถี่ในหนวย cycles/m และ ω0 คือความถี่ไมตอเน่ืองซ่ึงใหมีคา
เทากับ 2

π  cycles/m สภาพผิวถนนจัดใหอยูในรูปของคาสัมประสิทธิ์
ความขรุขระ โดยผิวถนนแบบ Good, Average และ Poor มีคา
สัมประสิทธิ์เทากับ 20x10-6, 80x10-6 และ 256x10-6 m3/cycle 
ตามลําดับ  ลักษณะของผิวถนนถูกสรางจากคา PSD โดยสมการ (2) [6] 
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โดย r(x) คือฟงกชันแสดงลักษณะผิวถนน L คือความยาวของผิวถนน 
ϕk คือมุมเฟสของลาํดับความถี่ kth ซ่ึงกําหนดใหมุมเฟสของความถี่มี
การกระจายตัวแบบสุมที่มีคาระหวาง 0 และ 2π 
 
4. การประมาณอายุความลา 

วิธีการ Stress-Life ถูกใชในการวิเคราะหอายุความลาของ
โครงสรางรถสามลอ โดยใชกฎของ Palmgren-Miner สําหรับคํานวณ
ความเสียหายสะสมในแตละรอบความเคน ดังแสดงในสมการ (3)  
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โดย ni คือจํานวนรอบของคาความเคน Alternating σi และ Ni คือ
จํานวนรอบอายุการใชงานที่ระดับความเคน σi  ซ่ึงในการนับจํานวน
ความเคนน้ันไดใชวิธีการ Rainflow  ในรูปที่ 2 แสดงกราฟความสัมพันธ
ระหวางระดับคาความเคนกับจํานวนรอบอายุการใชงาน  
 

 
 

 

รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนรอบความเสียหายกับ
ระดับคาความเคน 

 
วิธีการ Goodman ถูกนํามาใชในการแกไขคาเฉลี่ยของความเคน 

Alternating เพื่อใหไดคาความเคนสมมูล σequiv ดังแสดงในสมการ (4) 
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โดยที่ σa เปนความเคน Alternating, σm เปนคาเฉลี่ยของความเคน 
Alternating และ σu เปนความเคนประลัย ซ่ึงความเคนที่ใชในการ
คํานวณสมการ (4) น้ันใหใชเปนคาความเคนสมมูล von Mises [1, 7] 
 
5. วีธีการทดลอง 

การวิเคราะหความแข็งแรงของโครงสร างนั ้นจะใชว ิธ ีการ 
Semi-discretization [8] โดยเริ่มจากการสรางแบบจําลองไฟไนตเอ
ลิเมนตในโดเมนเชิงพื้นที่ ซึ่งจะทําใหไดสมการเชิงอนุพันธสามัญ
อันดับสองในฟงกชันของเวลา ดังแสดงในสมการ (5) 

 
       [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } { })()()()( tftuKtuCtuM =++ &&&                (5a) 

 

{ } { }0)0( uu =            (5b)   
 

{ } { }0)0( vv =&          (5c) 
 

โดย )}({)},({ tutu &&&  และ )}({ tu เปนเวกเตอรความเรง ความเร็ว และ
การขจัดในฟงกชันของเวลา ตามลําดับ  [M], [C] และ [K] เปนเมทริกซ
ของมวล ความหนวง และความแข็งแกรง ตามลําดับ {f(t)} เปน
เวกเตอรแรงภายนอกที่กระทํากับโครงสราง โดยมีสภาวะเริ่มตน 
(Initial Conditions) เปนเวกเตอรระยะขจัด { } { }0)0( uu =  และ
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เวกเตอรความเร็ว { } { }0)0( vu =&   โดยระบบสมการนี้สามารถถูกแกหา
ผลเฉลยไดดวยวิธีการ Newmark [9] 
 

ร ูปที ่ 3  แสดงแบบจําลองไฟไนต เอล ิเมนตของโครงสร าง
รถสามลอที่ใชในการวิเคราะห ซึ่งแบบจําลองนี้ไดใชเอลิเมนตเปน
แบบคาน (Beam Element) สําหรับโครงสรางที่ทําจากทอเหล็กและ
ใชเอลิเมนตแบบเปลือก (Shell Element) สําหรับโครงสรางทําจาก
แผนเหล็ก โดยในงานวิจัยนี้จะไมพิจารณาถึงผลกระทบของรอยเชื่อม
ในโครงสราง จุดรองรับโครงสรางนั ้นอยู ที ่จุด A1, A2 และ A3 ดัง
แสดง ซึ่งจุดเหลานี้เปนจุดที่จะทําการใสระยะขจัดอันเกิดจากความ
ขรุขระของผิวถนน นํ้าหนักที ่กระทําตอโครงสรางนั ้นประกอบดวย 
นํ้าหนักของผูโดยสาร 10 คน (เฉลี่ยคนละ 60 kg) กระทําที่จุด B1, 
นํ้าหนักของผูขับขี่ 60 kg กระทําที่จุด B2 และน้ําหนักเครื่องยนต 50 
kg กระทําที่จุด B3 ดังแสดงในรูปที่ 3 ในงานวิจัยนี้ไดใชโปรแกรม 
MSC. Patran-Natran เพื่อการวิเคราะหหาคาความเคนในชวงเวลา 
(Stress Time History) ของโครงสราง 

 

ในการหาระยะขจัดที ่จ ุดรองร ับ A1, A2, และ  A3 นั ้นไดใช
โปรแกรม MSC. Adams ในการวิเคราะหทางพลศาสตรของ
โครงสราง รูปที่ 4 แสดงแบบจําลองโครงสรางและระบบกับสะเทือน
ของรถสามลอ โดยระยะขจัดของผิวถนนซึ่งไดจากสมการ (2) ถูก
นําไปใสที่จุดรองรับที่ลอหนาและหลัง ดังแสดง การขจัดที่จุดรองรับ
โครงสราง A1, A2, และ A3 ในขณะที่รถวิ่งดวยความเร็ว 40 km/hr 
ถูกแสดงในรูปที่ 5 (a), (b), และ (c) สําหรับผิวถนนแบบ Good, 
Average, และ Poor ตามลําดับ สวนในรูปที่ 6 (a), (b) และ(c) นั้น
แสดงการขจัดที่จุดรองรับโครงสราง A1, A2, และ A3 ในขณะที่รถวิ่ง
บนผิวถนนแบบ Average ที่ความเร็ว 60, 40, และ 20 km/hr 
ตามลําดับ 

 
 

 
 

รูปที่ 3 แบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตของโครงสรางรถสามลอ 
 

 

 
 

รูปที่ 4 แบบจําลองสําหรับการวิเคราะหทางดานพลศาสตรของโครงสราง 
 
 

 
 

(a) 
 

Average condition @ Velocity 40 km/hr
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(b) 
 

Poor condition @ Velocity 40 km/hr
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(c) 
 

รูปที่ 5 การขจัดที่จุดรองรับ A1, A2 และ A3 ขณะที่รถวิ่งดวยความเร็ว 
40 km/hr สําหรับผิวถนนแบบ (a) Good (b) Average (c) Poor  
 

Good condition @ Velocity 40 km/hr
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Average condition@ 60km/hr
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(a) 
 

Average condition @ Velocity 40 km/hr
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(b) 
 

Average condition@ Velocity 20km/hr
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(c) 
 

รูปที่ 6 ระยะขจัดที่จุดรองรับ A1, A2 และ A3 สําหรับผิวถนนแบบ
Average ที่ความเร็วรถ (a) 60 km/hr (b) 40 km/hr (c) 20 km/hr 

 
คาความเคนในชวงเวลา (Stress Time History) บนโครงสรางที่ไดจาก

การวิเคราะหดวยวธิีการไฟไนตเอลิเมนตน้ันถูกนํามาใชสําหรับการวิเคราะห
อายุความลาของโครงสรางรถสามลอ ในงานวิจัยน้ีไดใชโปรแกรม MSC. 
Fatigue เพื่อการทํานายอายุการใชงานของโครงสรางรถสามลอ โดยใช
วิธีการวิเคราะหแบบ Stress Life ดังคําอธิบายในหัวขอที่ 4  
 
6. ผลการทดลอง 

รูปที่ 7 แสดงบริเวณที่เกิดความลาตัวมากสุดในโครงสราง โดยจะ
เกิดที่บริเวณ Node 3597 หรือ Node 4313 แลวแตสภาพของผิวถนน
และความเร็วรถ ตัวยางเชน สภาพผิวถนนแบบ Average และความเร็ว 
60 km/hr จุดที่เกิดความเสียหายสูงสุดน้ันอยูที่บริเวณ Node 3597 โดย
คาความเคน von Mises ที่เกิดข้ึนที่จุดน้ีถูกแสดงอยูในรูปที่ 8 หมายเหตุ 
คาความเคนในชวง 2 วินาทีแรกจะไมถูกนําไปใชในการวิเคราะหความลา
เน่ืองจากระบบยังไมเสถียร ดังน้ันคาความเคนที่ใชในการวิเคราะหน้ัน 

 

อยูในชวง 2 ถึง 10 วินาที ในกรณีที่สภาพผิวถนนเปนแบบ Poor และ
ความเร็วเทากับ 20 km/hr คาความลาตัวสูงสุดจะเกิดข้ึนบริเวณ Node 
4313 โดยความเคน von Mises เกิดข้ึนที่จุดน้ีแสดงอยูในรูปที่ 9 

ในการทํานายอายุความลาสําหรับแตละสภาพผิวถนนและความเร็วรถ
น้ันจะใชลักษณะผิวถนนที่เปนแบบสุม 10 ตัวอยางเพื่อทําการวิเคราะห 
จากนั้นจะนําอายุความลาที่ไดจากแตละตัวอยางมาหาคาเฉลี่ย ตารางที่ 2 
แสดงอายุการใชงานของโครงสรางรถสามลอที่สภาวะตาง ๆ โดยกําหนดใหรถ
ถูกใชงานวันละ 8 ชั่วโมง จากผลการวิเคราะหพบวาอายุการใชงานของ
โครงสรางรถนั้นข้ึนอยูกับทั้งสภาพผิวถนนและความเร็ว โดยโครงสรางรถจะมี
อายุการใชงานเกินกวา 20 ป เม่ือวิ่งบนผิวถนนแบบ Good ในทุกคาความเร็ว
ที่ใช ในสภาพถนนแบบ Average และ Poor โครงสรางรถจะมีอายุการใช
ตํ่าลงเม่ือใชความเร็วรถสูงข้ึน 

 

 
รูปที่ 7  บริเวณที่เกิดความลาตัวในโครงสรางสูงสุด 

 

 
 

รูปที่ 8 ความเคนที่ Node 3597 โดยใชผิวถนนแบบ Average และ 
    ความเร็ว 60 km/hr 
 

 
 

รูปที่ 9 ความเคนที่ Node 4313 โดยใชผิวถนนแบบ Poor และ 
ความเร็ว 20 km/hr 
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ตารางที่ 2 อายุการใชงาน (วัน) เฉลี่ยจาก 10 ตัวอยาง สําหรับสภาวะ
การใชงานแบบตาง ๆ 

 
สภาพผิวถนน ความเร็วรถ 

(km/hr) Good Average Poor 
60 - 108 3.6 
40 - 360 58 
20 - 1692 432 

- คือมีอายุการใชงานมากกวา 20 ป 
 
7. สรุป 

งานวิจัยน้ีทําการวิเคราะหประมาณคาอายุความลาของโครงสราง
รถสามลอสกายแลปโดยใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลข วิธีการรวมถึงข้ันตอน
การวิเคราะหไดถูกนําเสนอในบทความนี้ การประยุกตใชโปรแกรม MSC 
Software ชวยใหการวิเคราะหมีความสะดวกและรวดเร็ว ผลการ
วิเคราะหที่ไดสามารถนําไปใชในการพัฒนาโครงสรางรถสามลอใหมีอายุ
การใชงานที่สูงข้ึน นอกจากนี้กระบวนการวิเคราะหความลาที่นําเสนอใน
บทความนี้ยังสามารถนําไปประยุกตกับกระบวนการออกแบบชิ้น
โครงสรางประเภทอื่น ๆ ได 
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บทคัดยอ 
 ใบมีดกรีดยาง เปนองคประกอบที่สําคัญอยางหน่ึงในการตัด
เปลือก ยางพารา เพื่อตองการใหไดนํ้ายางพาราในปริมาณที่เหมาะสม
และตองไมกอใหเกิดความเสียหายแกตนยางดวย การตัดจะใช
พลังงานมากหรือนอยข้ึนอยูกับมุมมีดทั้ง 4 มุม คือ มุมเงย มุมมีด มุม
หลบและมุมเอียง การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหามุมของใบมีดกรีด
ยางที่ เหมาะสม เพื่อที่การกรีดยางจะใชพลังงานในการตัดหรือ
พลังงานจําเพาะที่ต่ําที่สุด จากการทดลองที่มุมมีด 10 ระดับและมุม
เอียง 10 ระดับ โดยกําหนดใหมุมหลบคงที่ที่ 15๐ พบวาที่มุมมีด 45๐ 

และมุมเอียง 45๐  ใชพลังงานจําเพาะในการตัดเปลือกยางพารานอย
ที่สุด เทากับ 0.00202 จูล/ตารางมิลลิเมตร 
 
Abstract 

Para rubber tapping Knife is a crucial component  for 
cutting the bark of para rubber tree. In addition, the knife maw 
affect to amount of latex and trunk of the para rubber tree itself. 
Beside this, energy used for cutting the bark depends on blade 
angles of the knife. There are four types of knife angle; rake 
angle, wedge angle, clearance angle, and inclination angle. This 
study aims to determine the appropriate para rubber tapping 
knife angle in order minimize the energy or specific energy 
consumed by cutting the bark of para rubber tree. experiments 
were done at different blade angles, and they were 10 levels of 
wedge angle and another 10 levels of inclination angle, and 
also the clearance angle was kept constant at 15. From 
experiments, the results shown that the lowest specific energy 
used for cutting the bark of Para rubber tree is about 0.00202 
Joule per square millimeter when cutting the Para rubber 
sample with wedge angle at 30 and inclination angle at 45. 
 
 
 
 

1. บทนํา 
การตัด หมายถึง การใชใบมีดที่มีความแข็งสูงกดลงบนชิ้นงานที่

มีความแข็งนอยกวา เน้ือชิ้นงานจะเกิดสนามความเคน เม่ือกดคมมีด
ผาเนื้อชิ้นงาน คาความเคนในระนาบหน่ึงบนเน้ือชิ้นงาน จะสูงเทากับ
หรือมากกวาความตานการเฉือนของเน้ือวัสดุชิ้นงาน เปนผลใหเกิด
การเฉือนของเน้ือชิ้นงาน ชิ้นงานจึงแยกออกเปน 2 สวน สวนแรก คือ 
ชิ้นสวนที่จะนําเอาไปใชงาน สวนที่สองคือ สวนที่แยกออกมา มี
ลักษณะเปนเสนยาว ๆ หรือเปนทอนส้ันๆ เรียกวา ฝอย [2] 

 1.1 ผลจากมุมของใบมีด 
มุมของใบมีดโดยพื้นฐานแลว จะมีมุมที่สําคัญตอการตัดอยู 4 

มุมดวยกันคือ มุมเงย มุมมีด มุมหลบและมุมเอียง ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 แสดงมุมมีดที่ใชในการทดลอง 

 
ซ่ึงมุมแตละมุมดังกลาวนี้ ถามีคาเปลี่ยนแปลงไปแลวจะมีผลที่

แตกตางกันออกไปดังน้ี [1] 
1) มุมเงย (Rake Angle) คือมุมที่เกิดข้ึนระหวางผิวหนาของ

ใบมีดกับแนวเสนตั้งฉากของทิศทางการเคลื่อนที่ของใบมีด มีผล 
กระทบโดยตรงกับแรงที่ใช อยางไรก็ดีมุมน้ีถามีคามากขึ้นแรงที่ใชก็
จะนอยลง 

2) มุมมีด (Wedge Angle) เปนมุมระหวางผิวดานหนาและหลัง
ของคมมีด ถามุมมีดมีคายิ่งมาก แรงที่ใชในการตัดก็จะมากขึ้น ใบมีด
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ถายิ่งทื่อหรือสึก แรงที่ใชก็ยิ่งมากขึ้น เพราะคาของ Rake Angle จะ
นอยลง จนถึงอาจจะติดลบได 

3) มุมหลบ (Clearance Angle) ไมมีผลกระทบสําคัญตอแรงที่ใช
ในการตัด ปกติจะมีคา 15 องศา ในขณะที่มุมน้ีจะลดลงนอยกวา 15 
องศา กําลังที่ใชในการตัดของใบมีดจะสูงข้ึนเปนลําดับ ในใบมีดที่ทื่อ 
คา Clearance Angle ก็จะยิ่งลดลง จนอาจมีคาเปนลบได แรงที่ใชใน
การตัดจะยิ่งสูงข้ึน และคุณภาพของผิวงานที่ไดจะเปนตําหนิ ใน
ทํานองเดียวกัน หาก Clearance Angle มีคาสูงและ Rake Angle มี
คาคงตัวแลว ใบมีดจะมีลักษณะบอบบาง เปนผลใหมีการสึกของใบมีด
เร็วข้ึน ทําใหตองใชแรงในการตัดสูงข้ึน 

4) มุมเอียง (Inclination Angle) เปนมุมที่บงบอกถึงแรงที่ใชใน
การตัดชิ้นงาน กลาวคือใบมีที่มีมุมตัดเฉือนแรงที่ใชในการตัดจะ
สมํ่าเสมอ ทําใหมีการสั่นสะเทือนที่นอย 
 
2. วิธีการศึกษา 
 2.1 ตัวแปรที่ทําการศึกษา 
      2.1.1 มุมมีดของใบมีด ๆ ที่ทําการศึกษา คือ 30, 35,   
                          40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 และ 75 องศา 
      2.1.2 มุมเอียงของใบมีด ๆ ที่ทําการศึกษา คือ 0, 5,  
                          10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 และ 45 องศา 
 2.2 คาชี้ผล 
      2.2.1 พลังงานจําเพาะ  
 2.3 วัสดุและอุปกรณในการศึกษา 
      2.3.1 เครื่องทดสอบอเนกประสงค (UTM) 
      2.3.2 ใบมีดที่มีมุมมีดตาง ๆ 10 ใบ 
      2.3.3 ปากกาจับใบมีด 
      2.3.4 ปากกาจับเปลือกยางพารา 
      2.3.5 เวอรเนียคารลิปเปอรแบบดิจิตอล 
 2.4 ข้ันตอนการศึกษา 
      2.4.1 นําเปลือกยางพาราและใบมีดไปติดตั้งกับเครื่อง
ทดสอบอเนกประสงค 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงการติดตั้งเปลือกยางพาราและใบมีด 
                     กับเคร่ืองทดสอบอเนกประสงค 

 

2.4.2 ทําการทดสอบการตัดที่มุมมีดคาตาง ๆ ที่ความเร็วในการ
เคลื่อนของใบมีด 25 มิลลิเมตรตอนาที 
 

 
รูปที่ 3 แสดงตัวอยางการทดลองที่มุมมีดของใบมีด 30 องศา 

              มุมเอียงของใบมีด 0 องศา 
 

2.4.3 ทําการทดสอบการตัดที่มุมเอียงคาตาง ๆ ที่ความเร็วใน
การเคลื่อนของใบมีด 25 มิลลิเมตรตอนาที 
 

 
รูปที่ 4 แสดงตัวอยางการทดลองที่มุมมีดของใบมีด 30 องศา 

              มุมเอียงของใบมีด 45 องศา 
 

 
 

รูปที่ 5 แสดงการทดสอบการตัด 



 

                                                          รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 22 
 

238

2.4.4 นําคาแรงตัดและระยะทางการเคลื่อนที่ของใบมีดไปเขียน 
กราฟ เพื่อหาพลังงานในการตัดจากพื้นที่ใตกราฟ 
 2.4.5 คํานวณหาพลังงานจําเพาะ 
 
3. ผลและการวิจารณ 
 

มุมมีด 75 องศา มุมเอียง 0 องศา
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รูปที่ 6 กราฟแสดงแรงและระยะทางการเคลื่อนที่ของใบมีด  
             ที่มุมมีด 75 องศาและมุมเอียง 0 องศา 
 

 จากกราฟผลการทดสอบที่มุมมีด 75 ๐ และมุมเอียง 0๐ จะ
เห็นวาในชวงแรกใบมีดจะเคลื่อนตัดอากาศเปนระยะ 2.5 มิลลิเมตร 
จากนั้นจึงเร่ิมสัมผัสดานบนของเปลือกยาง แรงจะเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็วไปท่ี 78 นิวตันในขณะที่ใบมีดเคลื่อนที่ไปไดอีก 2.5 มิลลิเมตร 
หลังจากนั้นแรงจะลดลงเหลือ 11 นิวตัน หลังจากนั้นแรงจะเพิ่มข้ึนอีก
คร้ัง ดังรูปที่ 6 ที่เปนเชนน้ีเพราะคมมีดไมไดตัดลงไปในชิ้นงาน 
เพียงแตดันชิ้นงานใหหัก หลังจากนั้นใบมีดจะเคลื่อนลงไปดันชิ้นงาน
ที่เหลือใหขาดจากกัน 
 

มุมมีด 30 องศา มุมเอียง 45 องศา
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รูปที่ 7 กราฟแสดงแรงและระยะทางการเคลื่อนของใบมีดที่ 
            มุมมีด 30  องศาและมุมเอียง 45 องศา 
 
จากกราฟผลการทดสอบที่มุมมีด 30๐ และมุมเอียง 45๐ จะเห็น

วาในชวงแรกใบมีดจะเคลื่อนตัดอากาศนอยกวากราฟผลการทดสอบ
ที่มุมมีด 75๐ และมุมเอียง 0๐  ใบมีดจะเริ่มตัดบริเวณมุมของเปลือก
ยาง แรงจะเพิ่มข้ึนที่ 45 นิวตัน หลังจากนั้นแรงจะลดลงอยางรวดเร็ว
ที่ 22 นิวตัน เน่ืองจากเกิดการราวของรอยตัด หลังจากนั้นใบมีดจะ
เคลื่อนลงไปตัดเปลือกยางสวนที่เหลือ ทําใหแรงเพิ่มข้ึนเปนระยะทาง
ยาวอีกครั้ง แลวแรงจะลดลงเมื่อตัดผานบริเวณมุมลางสุด 

 
ตารางที่ 1 พลังงานจําเพาะที่ใชตัดเปลือกยางพารา 

                  (จูลตอตารางมิลลิเมตร) 
มุมมีด (องศา) มุมเอียง 

ของใบมีด 
(องศา) 30 35 40 45 50 

0 0.00293 0.00252 0.0024 0.00217 0.00239 
5 0.00298 0.00279 0.00227 0.00222 0.0029 
10 0.00371 0.00286 0.00261 0.00207 0.00294 
15 0.0029 0.00277 0.00251 0.0021 0.00275 
20 0.0034 0.00294 0.00238 0.00274 0.00283 
25 0.00288 0.00266 0.00273 0.00212 0.00295 
30 0.0032 0.00292 0.0028 0.00217 0.00314 
35 0.00386 0.00279 0.00265 0.00241 0.00303 
40 0.00323 0.00246 0.00249 0.00204 0.00294 
45 0.00253 0.00254 0.00206 0.00202 0.00266 

 
ตารางที่ 1 พลังงานจําเพาะที่ใชตัดเปลือกยางพารา 

                 (จูลตอตารางมิลลิเมตร) (ตอ) 
มุมมีด (องศา) มุมเอียง

ของใบมีด 
(องศา) 55 60 65 70 75 

0 0.00221 0.0022 0.00259 0.0027 0.00397 
5 0.00241 0.00256 0.00316 0.00321 0.00396 
10 0.00268 0.00235 0.00287 0.00307 0.00365 
15 0.00244 0.00263 0.00273 0.00335 0.00423 
20 0.00256 0.00256 0.00312 0.00316 0.0039 
25 0.00241 0.00279 0.00274 0.00376 0.00393 
30 0.00239 0.00251 0.00272 0.00402 0.00446 
35 0.00298 0.0025 0.00317 0.00336 0.0043 
40 0.00225 0.00287 0.00268 0.00348 0.00409 
45 0.00243 0.00237 0.00282 0.0032 0.00427 

 
 

พลังงานจําเพาะที่ใชตัดเปลือกยางพารา
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รูปที่ 8 กราฟแสดงพลังงานจําเพาะที่ใชตัดเปลือกยางพารา 
         (จูลตอตารางมิลลิเมตร) 
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 จากตารางที่ 1 และรูปที่ 8 ไดแสดงถึงพลังงานจําเพาะที่ใช
ตัดเปลือกยางพารา ที่มุมมีดและมุมเอียงที่คาตาง ๆ ของใบมีด จาก
การคํานวณทางสถิติพบวา มุมมีดและมุมเอียงของใบมีดมีอิทธิพลตอ
พลังงานจําเพาะที่ใชตัดเปลือกยางพารา    แตทั้งสองปจจัยไมมี
ปฏิกิริยาสัมพันธตอกัน จากกราฟจะเห็นวาที่มุมมีด 45 องศา มุม
เอียงเกือบทุกมุมใชพลังงานจําเพาะนอยที่สุด 
 
4.สรุปผล 
 จากการทดลอง 100 ทรีตเมนต ๆ ละ 4 ซํ้า พบวาที่มุมมีด 
45๐  มุมเอียง 45๐  ใชพลังงานจําเพาะในการตัดเปลือกยางพารานอย
ที่สุด เทากับ 0.00202 จูล/ตารางมิลลิเมตร ที่คา sdv. 0.000247861 ซ่ึง
จากผลการทดลองนี้  ผูทําการวิจัยจะนําคามุมใบมีดที่เหมาะสมไปใช
ในการออกแบบใบมีดกรีดยางของเครื่องตนแบบกรีดยางพาราแบบใช
มอเตอรไฟฟาตอไป 
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สมบัติทางกลของชิ้นงานเงินสเตอรลิงที่มีผลมาจากอัลลอยทางการคา 
Mechanical Properties of Sterling Silver Piece from Commercial Alloys 
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วัตถุประสงคงานวิจัยน้ี เพื่อศึกษาสมบัติทางกลชิ้นงานเงินสเตอร
ลิงที่มีผลมาจากอัลลอยทางการคา วิธีทดลองเริ่มจากการวิเคราะห
สวนผสมทางเคมีของอัลลอย หลังจากนั้นนําอัลลอยหลอมรวมกับโลหะ
เงินบริสุทธิ์และหลอเปนเม็ดเงินสเตอรลิง ตอมานําเม็ดเงินสเตอรลิง
หลอมโดยใชอุณหภูมิ ตาง ๆ กัน หลอเปนชิ้นงาน ทดสอบสมบัติทาง
กล ผลการทดลองพบวา สวนผสมทางเคมีของอัลลอยจัดอยูในกลุม
โลหะทองเหลือง ซ่ึงประกอบดวยทองแดงและสังกะสีเปนสวนผสมหลัก 
มีธาตุอื่น ๆ เปนสวนผสมรอง ในปริมาณที่แตกตางกัน โครงสราง
จุลภาค ความแข็งจุลภาค และความตานแรงดึงจะอภิปรายตอไป สรุป
ไดวาสวนผสมของอัลลอย มีผลกระทบตอสมบัติทางกล งานวิจัยน้ีจึงมี
ประโยชนตออุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับ เพื่อที่จะไดตระหนักถึง
สมบัติทางกลที่ไดรับผลมาจากอัลลอยทางการคา 
 
Abstract 

The objective of this article is to investigate on mechanical 
properties of sterling silver piece from commercial alloys. The 
experimental procedures start with the chemical analysis of 
alloys. Later, each alloy is melted together with pure silver metal 
and cast to silver sterling granules. Subsequently, silver sterling 
granules are melted in the difference temperatures and cast into 
samples. The results show that the alloys compositions are brass 
compositions, which mainly consisted of copper and zinc together 
with other minor alloying elements in the different contents. 
Microstructures, microhardness and tensile strength will be 
discussed later. It could be concluded that mechanical properties 
are effected on the alloy compositions. The research results are 
useful for the sterling industrials in order to realize the 
mechanical properties of alloying elements. 

 
1. คํานํา 

ปจจุบันการผลิตเคร่ืองประดับเงินสเตอรลิง ไดมีการพัฒนาระบบ
การผลิตใหมีความทันสมัยข้ึน เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีข้ึน 
อยางไรก็ตามก็ยังพบปญหาของงานหลอ ปญหาเกิดคราบสีนํ้าตาลแดง 

ซ่ึงเกิดจากการรวมกันของทองแดงและออกซิเจน จึงไดมีการแกไขโดย
การเติมธาตุอื่นๆ เชน ซิลิคอน อลูมิเนียม และดีบุก เปนตน เพื่อชวยลด
ปญหานี้ [1] ซ่ึงการเติมธาตุเจืออื่นๆ อาจจะสงผลใหเกิดผลดี หรือ
ผลเสียตอสมบัติของเงินสเตอรลิงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับชนิดและปริมาณของ
ธาตุที่เติมเขาไป  

จากงานวิจัยที่ผานมา พบวาปริมาณซิลิคอนที่เหมาะสมควรอยู
ในชวง 0.02–0.20% โดยนํ้าหนัก ถาเติมมากไป จะทําใหเกิดโครงสราง
ตาขายตามขอบเกรน ทําใหเงินสเตอรลิงมีความเปราะ [2, 3]  การเติม
ธาตุอะลูมิเนียม 1.50% โดยนํ้าหนัก จะชวยปองกันการเกิดออกไซดที่มี
สีหมองคล้ําถึงแดงได แตหากเติมมากกวานี้  จะทําใหสีไมสวยงาม และ
มีความแข็งสูงมาก ยากตอการข้ึนรูปเคร่ืองประดับ [4] เพื่อเปนการ
หลีกเลี่ยงปญหาที่เกิดข้ึนดังกลาว ในปจจุบันผูผลิตเคร่ืองประดับเงิน จึง
สนใจในการเลือกใชอัลลอย ซ่ึงเปนโลหะผสมสําเร็จรูป มีขายใน
ทองตลาดหลายชนิด เปนสินคานําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงไมเปดเผย
สวนผสมทางเคมี อาจมีขอมูลบางวาใหใชอัลลอยน้ีเพื่อตองการใหได
สมบัติเฉพาะดานอยางไร แตในการใชงานจริง กลับพบปญหาบางอยาง
ตามมา เน่ืองจากไมทราบขอมูลที่แนชัดในการใชงานใหเหมาะสม 
รวมถึงการเลือกชนิดของอัลลอย ที่จะนํามาใชงานใหเหมาะกับสมบัติ
ของเงินสเตอรลิงที่ตองการในอุตสาหกรรม  

ดังน้ันจึงเปนที่มาของงานวิจัยน้ี เพื่อที่จะศึกษาสมบัติทางกลของ
เครื่องประดับเงินสเตอรลิงที่มีผลมาจากอัลลอยตางชนิดกันที่มีขายใน
ทองตลาด เพื่อใชเปนขอมูลที่สําคัญกับภาคอุตสาหกรรม และในดาน
การวิจัยและพัฒนาสวนผสมของอัลลอยตอไป  

 
2. วิธีดําเนินการทดลอง 

อัลลอยที่ศึกษานี้ เลือกมาจากที่มีจําหนายในทองตลาดปจจุบันมา 
2 ชนิด โดยเลือกจากปริมาณการใชงานสูงสุด ของผูผลิตเครื่องประดับ
เงินสเตอรลิง ในที่น้ีแทนดวยสัญลักษณเปน A และ B ตามลําดับ ไม
ทราบสวนผสมทางเคมี ในการทดลองไดศึกษาโครงสรางจุลภาค และ
วิเคราะหสวนผสมทางเคมีของอัลลอย ดวยเทคนิค ICP จากนั้นนําอัล
ลอยแตละชนิด ไปหลอมรวมกับเงินบริสุทธิ์ หลอเปนเม็ดเงินสเตอรลิง 
(Sterling Silver Granules) โดยใชเงินบริสุทธิ์ปริมาณ 92.50% และอัล
ลอยปริมาณ 7.5% โดยนํ้าหนัก ใชเครื่องเทเม็ดโลหะรุน Oldmoon- PM 
100 ใชเวลาหลอมคงที่ 15 นาที  
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ข้ันตอนตอไป นําเม็ดเงินสเตอรลิงที่ได ไปหลอมและหลอเปน
ชิ้นงานหลอโลหะเงินสเตอรลิง แลวนําไปทดสอบสมบัติทางกล การหลอ
ใชเครื่องหลอระบบสุญญากาศ รุน YASUI-KT 17 ใชอุณหภูมิหลอ
แตกตางกัน 3 คา ไดแก ก) อุณหภูมิที่ไดรับการแนะนําจากแหลง
ขายอัลลอยเปนอุณหภูมิกลาง ข) อุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิกลาง 10 
องศาเซลเซียส และ ค) อุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิกลาง 10 องศา
เซลเซียส การหลอน้ีใชความดันและเวลาคงที่ อุณหภูมิที่ใชในการหลอ
ชิ้นงานโลหะเงินสเตอรลิง แสดงในตารางที่ 1 การทดสอบความแข็ง
จุลภาค ตามมาตรฐาน ASTM-E38 การทดสอบแรงดึงใชชิ้นงานตาม
มาตรฐาน ASTM E8-99 ศึกษาโครงสรางจุลภาคใชกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) วิเคราะหสวนผสมทางเคมีดวย EDS 
สารเคมีที่ใชกัดชิ้นงาน ประกอบดวย K2Cr3O4 1 กรัม H2SO4 4 
มิลลิลิตร และ H2O 50 มิลลิลิตร 
 
ตารางที่ 1 อุณหภูมิหลอชิ้นงานโลหะเงินสเตอรลิง  

อุณหภูมิหลอชิ้นงาน (องศาเซลเซียส) 
อัลลอย 

คากลาง-10 คากลาง คากลาง +10 
A 980 990 1000 
B 995 1005 1015 

 
3. ผลการทดลอง 
3.1 โครงสรางและสวนผสมทางเคมีของอัลลอย 

โครงสรางจุลภาคของอัลลอยชนิด A และ B แสดงในรูปที่ 1(ก)–
(ข) ตามลําดับ โครงสรางของอัลลอยทั้งสองชนิดมีลักษณะแบบเดน
ไดรต ขนาดตางกัน 

 

 
 
 

 
 

รูปที่ 1 โครงสรางจุลภาคของอัลลอย 2 ชนิด 

ผลการวิเคราะหสวนผสมทางเคมีของอัลลอย A และ B โดย
เทคนิค ICP แสดงในตารางที่ 2 บอกไดวาอัลลอย A และ B มีสวนผสม
เปนทองเหลืองแอลฟา (Yellow Brass) เน่ืองจากสวนผสมประกอบดวย 
Cu และ Zn เปนธาตุผสมหลัก มีปริมาณของ Zn ไมเกิน 36% 
นอกจากนี้ยังมีธาตุผสมในปริมาณนอยที่แตกตางกัน  
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสวนผสมทางเคมีของอัลลอย  

 
3.2 โครงสรางและสวนผสมของชิ้นงานเงินสเตอรลิง 

ลักษณะโครงสรางจุลภาคของชิ้นงานเงินสเตอรลิง ที่ไดจากการ
ใชอัลลอย ชนิด A และ B หลอดวยอุณหภูมิแตกตางกัน 3 คา พบวา มี
ลักษณะโครงสรางไมแตกตางกัน กลาวคือ โครงสรางมีลักษณะเปนเดน
ไดรต ในที่น้ีจึงเลือกแสดงรูปถายเฉพาะของชิ้นงานที่หลอดวยอุณหภูมิ
สูงสุดเทานั้น แสดงในรูปที่ 2 (ก) และ (ข) ตามลําดับ   

     

 
 

 
 

รูปที่ 2 โครงสรางจุลภาคของชิ้นงานหลอโลหะเงินสเตอรลิง 
 

จะเห็นวาโครงสรางจุลภาคของชิ้นงานหลอเงินสเตอรลิงที่ใชอัล
ลอยชนิด A ใหโครงสรางเดนไดรตของเฟสแอลฟาที่มีเงินเปนสวนผสม
หลัก (Ag-rich phase) และเฟสยูเทคติกบางเล็กนอย สวนโครงสราง
ของช้ินงานที่หลอดวยอัลลอยชนิด B พบวาเกิดเฟสที่สอง (Secondary 
Phase) ที่บริเวณชองวางระหวางเดนไดรต (Interdendritic dendrite) 
อยางชัดเจนและยาวตอเน่ืองกันไป   

ชนิดและปริมาณของธาตุ (เปอรเซนตโดยนํ้าหนัก) อัล
ลอย Cu Zn Si Sn Al P Ge In 
A 68.25 31.09 0.04 0.47 0.05 trace - 0.05 
B 63.23 35.36 0.98 0.16 - - 1.39 0.17 

เฟสยูเทคติค 

เฟสที่สอง 

(ก) อัลลอยชนิด A 

(ข) อัลลอยชนิด B 

(ก) อัลลอยชนิด A 

(ข) อัลลอยชนิด B 



 

                                                                    รวมบทความวชิาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 22 
 

242

ผลการวิเคราะหสวนผสมทางเคมีของช้ินงานหลอน้ี ที่บริเวณเดน
ไดรต และบริเวณชองวางระหวางเดนไดรต โดยใชเทคนิค EDS 
แสดงผลในตารางที่ 3 จะเห็นวาสวนผสมทางเคมีของช้ินงานที่หลอ
ดวยอัลลอย A มีสวนผสมคอนขางสม่ําเสมอ แตสวนผสมของชิ้นงานที่
หลอดวยอัลลอย B พบวาเฟสที่สองประกอบดวยซิลิคอนและสังกะสีใน
ปริมาณสูง 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหสวนผสมทางเคมีของช้ินงาน 
             หลอเงินสเตอรลิงที่ใชอัลลอย A และ B 

 
3.5 ผลการทดสอบสมบัติทางกลของชิ้นงานหลอเงินสเตอรลิง 

ผลการวัดคาความแข็งของชิ้นงานหลอโลหะเงินสเตอรลิงหลอ
ดวยอัลลอยทั้งสอง ดวยอุณหภูมิแตกตางกัน 3 คา แสดงในรูปที่ 3 จะ
เห็นไดวาความแข็งของชิ้นงานหลอดวยอัลลอยชนิด A ที่อุณหภูมิ 980, 
990 และ 1000 องศาเซลเซียส มีคาไมแตกตางกันนัก ใหคาความแข็ง
เฉลี่ยชวง 81-82 HV แสดงวาอุณหภูมิการหลอมไมมีผลตอความแข็ง
ของช้ินงาน สําหรับชิ้นงานที่หลอดวยอัลลอย B ที่อุณหภูมิ 995, 1005 
และ 1015 องศาเซลเซียส พบวาความแข็งเฉลี่ยมีคาแตกตางกัน คา
ความแข็งเฉลี่ยอยูในชวง  75-78 HV จะเห็นไดวาชิ้นงานที่ใชอัลลอย A 
มีคาความแข็งเฉลี่ยสูงกวาชิ้นงานที่หลอดวยอัลลอย B   
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รูปที่ 3 ความแข็งของชิ้นงานที่หลอดวยอัลลอย 2 ชนิด 
 

ผลการทดสอบแรงดึง  ไดความตานแรงดึงสูงสุดของชิ้นงานที่หลอ
ดวยอัลลอย 2 ชนิด แสดงในรูปที่ 4 พบวาชิ้นงานที่หลอดวยอัลลอย

ชนิด A ที่หลอดวยอุณหภูมิตางกัน มีคาความตานแรงดึงสูงสุดตางกัน 
ชิ้นงานที่หลอดวยอุณหภูมิ 980 องศาเซลเซียส มีคาความตานแรงดึง
เฉลี่ย 196 เมกกะปาสคัล ซ่ึงมีคาสูงกวาความตานแรงดึงสูงสุดของ
ช้ินงานที่หลอดวยอุณหภูมิอื่น 
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รูปที่ 4 คาความตานแรงดึงสูงสุดของชิ้นงานหลอ 

 
สวนชิ้นงานหลอดวยอัลลอยชนิด B หลอดวยอณุหภูมิ 1005 และ 

1015 องศาเซลเซียส พบวามีคาความตานแรงดึงสูงสุดมีคาเฉลี่ยเปน 
68 และ 78 เมกกะปาสคัล ตามลําดับ สําหรับชิ้นงานที่อุณหภูมิ 995 
องศาเซลเซียส ไมสามารถทดสอบแรงดึงได เน่ืองจากเกิดการแตกหัก
ข้ึนที่ชิ้นงานหลังหลอ จะเห็นวาชิ้นงานหลอดวยอลัลอยชนิด B มีคา
ความตานแรงดงึสูงสุดต่ํากวาชิ้นงานหลอดวยชนิด A เน่ืองจากใน
ชิ้นงานหลอดวยชนิด B พบรอยราวขนาดเล็ก ๆ ในโครงสรางของ
ชิ้นงานกอนการทดสอบ  
 

ลักษณะผิวของชิ้นงานที่แตกหัก ของงานหลอดวยอัลลอย B แสดง
ในรูปที่ 5 (ก)-(ข) จะเห็นไดวามีอนุภาคเปนเม็ดที่เห็นเปนสีขาวกระจาย
ทั่วในโครงสรางพื้น ผลการวิเคราะหสวนผสมทางเคมี พบวาบริเวณที่
เห็นอนุภาคเม็ดสีขาวประกอบดวย สวนผสมหลักของ 14.78%Ca และ 
32.50%Si จึงเปนสาเหตุทําใหเกิดรอยราวไดเน่ืองจาก Ca และ Si เปน
เฟสที่เปราะ ธาตุ Ca, Mg อาจหลุดมาจากปูนที่ใชทําแบบหลอ สวนธาตุ 
Si มาจากอัลลอย มีการกระจายตัวไมสมํ่าเสมอ หรืออาจเกิดการ
แยกตัวของเฟสในระหวางการแข็งตัวก็ได  

 
จากแผนภาพเฟสสมดุลของ Ag-Si, Zn-Si แสดงวา Si ไมสามารถ

ละลายไดเลยใน  Ag และ Zn  จึงเปนไปไดที่จะเกิดการแยกตัวของ Si 
ออกมา หรือ  Si อาจรวมตัวกับธาตุอื่นเกิดเปนสารประกอบที่แข็งและ
เปราะได ทําใหคาความตานแรงดึงมีคาต่ํา การที่มีเฟสที่สองยาว
ตอเน่ือง มีสวนผสมของ Zn และ Si จึงเปนสาเหตุใหแตกได จาก
งานวิจัยของ  Carrano [4] กลาววาการเติมธาตุผสม Zn และ Si ในเงิน
สเตอรลิง ชวยเพิ่มความสามารถในการหลอไดดีข้ึน แตถาใชในปริมาณ
มากเกิน ก็จะกอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา [7] การเติม Ge และ Zn 

ชนิดและปริมาณของธาต ุ(%โดยนํ้าหนัก) ชนิด บริเวณ 

Ag Cu Zn Si Al Ge Mg 

เดนไดรต 94.55 3.21 1.80 0.06 0.19 - 0.29 A 
ชองวาง 93.79 3.18 1.85 0.05 0.19 - 0.27 
เดนไดรต 94.30 4.09 1.64 0.76 0.14 0.05 0.09 B 
ชองวาง 51.58 42.22 2.45 3.42 0 0.39 0.28 
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ชวยเปนตัวลดออกซิเจนท่ีดี การเติมปริมาณ 1-2% Zn ชวยทําใหผิว
เรียบ เงางาม โดยลดขอบกพรองที่จะเกิดจากปฏิกิริยากับปูนที่ใชเปน
แบบ ชิ้นงานหลอดวยอัลลอยชนิด A มีสมบัติทางกลและผิวงานดี มี
สวนผสมทางเคมีสมํ่าเสมอ ดัง น้ันผลที่ ไดจากงานวิ จัยน้ีจึงเปน
ประโยชนตอภาคอุตสาหกรรม ตองระมัดระวังปญหาการแตกราวจาก
การหลอที่มาจากสวนผสมของอัลลอย 

 

 
 
 

 
 

รูปที่ 5 รอยแตกหักของชิ้นงานหลอดวยอัลลอย B  
     
5. สรุปผลการทดลอง 
1. อัลลอยทางการคาทั้งสองชนิดที่ศึกษา มีสวนผสมของทองแดง

และสังกะสีเปนองคประกอบหลัก และมีธาตุผสมในปริมาณนอยๆ 
ที่แตกตางกัน จึงสงผลตอสมบัติทางกลแตกตางกัน 

2. สมบัติทางกลของชิ้นงานหลอเงินสเตอรลิงที่ไดจากการหลอม
ดวยอัลลอย A มีคาความตานแรงดึงสูงสุด 196 เมกกะปาสคัล 
ความแข็งเฉลี่ย 82 วิกเกอร ซ่ึงมีสมบัติทางกลที่ดีกวาชิ้นงานหลอ
เงินสเตอรลิงที่ไดจากการหลอมดวยอัลลอย B 

3. ชิ้นงานหลอเงินสเตอรลิงที่ไดจากการหลอมดวยอัลลอย B โดยใช
อุณหภูมิแตกตางกัน มีผลใหสมบัติทางกลที่ไดมีคาแตกตางกัน
มาก ชิ้นงานมีรอยแตกจึงสงผลเสียตอคาที่วัดได 
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บทคัดยอ 
ปญหาการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกโดยวิธีการฉีดน้ัน ตองมีการ

ส้ินเปลืองวัสดุไปกับระบบปอนเติม (Feed System) พลาสติก ใหกับ
การฉีดชิ้นงานเปนอยางมาก ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคตองการ
ลด การสูญเสียวัสดุในระบบปอนเติมพลาสติก โดยการลดขนาดทางวิ่ง 
(Runner) แตตองคงตําแหนงของโพรงแบบ (Cavity) ไวตามเดิม ใน
การศึกษา ไดทดลองใชการจําลองการฉีด (Simulation) โดยใชไฟไนทอิ
ลิเมนท (Finite Element) ประกอบกับเทคนิคการออกแบบ ใชในการ
แกปญหา ผลการจําลองการฉีดพบวา ระบบปอนเติมที่ออกแบบใหม 
สามารถลดน้ําหนักของพลาสติกในระบบปอนเติมจากระบบเดิมลงไดถึง 
37 เปอรเซ็นต  ซ่ึงใหผลการวิเคราะหสอดคลองกับผลการทดลอง ใน
การฉีดพลาสติกโดยใชแมพิมพจริง ๆ เม่ือเปรียบเทียบระหวางการใช
แมพิมพแบบเดิมกอนการแกไข  และแมพิมพแบบที่ แก ไขแลว 
นอกจากนั้น ยังไดเสนอทางเลือกใหมที่จะลดการสูญเสียลงไดถึง 61 
เปอรเซ็นต หากมีการยายตําแหนงของโพรงแบบดวย 
คําสําคัญ: ไฟไนทอิลิเมนท / การวิเคราะหการไหลของพลาสติก /  
               แมพิมพพลาสติก 
 
Abstract 

The problem in plastics injection moulding process has lost a 
lot of plastics in feeding system. Thus, the main objective of this 
research tries to reduce the plastics loss in the feeding system of 
the injection moulding process by reducing the runner sizes but 
fixing the position of the mould cavity. In this study, the simulation 
by finite element on the plastic injection moulding and the design 
technique were used to solve this problem. The results of the 

injection moulding simulation showed that the new feeding design 
could reduce the total weight of the plastic part and the feeding 
system about 37 percent in compare with the previous feeding 
system. The simulation results were agreed with the experimental 
results in both before and after mould correction. Moreover, the 
total weight of plastic part and feeding system can be reduced to 
61 percent by changing the position of the mould cavity.            
Keywords: Finite Element / Plastic Flow Analysis / Plastic Mould 

 
1. บทนํา 

ในปจจุบันประเทศไทยมีความตองการผลิตภัณฑพลาสติกมากขึ้น
เพื่อจําหนายในประเทศและ สงออกตางประเทศ ซ่ึงแมพิมพที่ใชผลิต
บางสวนก็นําเขาจากตางประเทศ บางสวนก็ผลิตเองในประเทศ ซ่ึงถา
แมพิมพที่ผลิตในประเทศ มีการออกแบบที่ไมเหมาะสมมีปญหาในการ
ฉีดชิ้นงานและเกิดของเสียมาก ทําใหตนทุนในการผลิตสูง ดังน้ันราคา
ขายของสินคาจึงมีราคาแพงมากขึ้น ทําใหเปนการเสียเปรียบตอการ
แขงขันกับชิ้นงานที่ผลิตจากแมพิมพที่ออกแบบที่เหมาะสม โดยปจจัยที่
มีผลตอการออกแบบแมพิมพ เชน การวางตําแหนงของ gate ซ่ึงมีผล
ตอเสนทางการไหลของพลาสติกที่เขาใน cavity และ ระบบ runner ซ่ึง 
เปนสวนที่เชื่อมโยง ระหวางพลาสติกที่ฉีดจากเครื่องฉีดผานระบบปอน
เติมไดแก sprue และ ทางวิ่ง (runner) เขาสูโพรงแบบ (cavity) โดย
ผานทางเขา (gate)  เพื่อกระจายพลาสติกเขาสูทุก cavity ในเวลา
เดียวกัน และ ภายใตแรงดันเทากัน ขนาดของ runner จะข้ึนอยูกับ
ขนาดของชิ้นงาน แบบของแมพิมพ และ ชนิดของพลาสติกที่ใชฉีด การ
ผลิตชิ้นงานตองทําอยางประหยัดที่สุดเทาที่จะทําไดโดย runner จะมีผล
ตอปริมาณเศษพลาสติกที่เกิดจากการผลิตและเวลาในการหลอเย็น ถา



รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 22 
 

245

หนาตัดของ runner มีขนาดใหญเกินไปไมเหมาะสมกับขนาดชิ้นงานจะ
ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองและเปนเศษเหลือจํานวนมากในการผลิต  

โครงการนี้ เปนกรณีศึกษาในการใชไฟไนทอิลิเมนท มาทําการ
วิเคราะหการไหล ซ่ึงจะทําใหสามารถชวยใหการแกไข หรือออกแบบ
แมพิมพมีความถูกตองแมนยํามากขึ้น เห็นไดจาก งานวิจัยที่ผานมาของ
สุรศิษฐและสิริพร [1] ไดใช CAE เปนเคร่ืองมือในการศึกษาผลของ
ความแตกตาง ของระดับความดันฉีดตอชวงเวลาภายหลังการเติมเต็ม
โพรงแบบที่มีตอชิ้นงานฉีดพลาสติกพอลีโพพิลีนโดยวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
งานวิจัยของ Li และ Shen [2] ไดทําการศึกษาและออกแบบ runner 
แบบสมดุลที่ เหมาะสมของแมพิมพฉีดพลาสติก โดยใชวิธี Finite 
Element ขณะที่ Miguel และคณะ [3] ไดทําการวิจัยออกแบบความหนา
ของเลนซ Polycarbonate โดยใช CAE เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห 
จากงานของ Seow และ Lam [4] ไดศึกษาการใชซอฟแวร CAE ทําการ
ปรับค าความหนา  ในแตละตํ าแหน งของ ช้ินงานที่ ข้ึน รูป  โดย
กระบวนการฉีดที่ทําใหการไหลของพลาสติกเขาเติมในแมพิมพมีความ
สมดุลมากที่สุด ขณะที่ Chun [5] ไดศึกษาการนํา CAE มาใชในการ
แกปญหาขอบกพรอง Weld Line และ Balance ที่เกิดระหวางการไหล
ของพลาสติกเขาเติมในแมพิมพ โดยการปรับคาความหนาชิ้นงาน จาก
ขอมูลที่ไดกลาวมาแลว จึงเปนที่ของงานวิจัยน้ี เพื่อที่จะไดประโยชนแก
ภาคอุตสาหกรรมในการแกปญหา และเปนแนวทางในการวิจัยตอไป 
 
2. วิธีดําเนินการทดลอง 
 ในการทําวิจัยน้ี ไดออกแบบข้ันตอนการดําเนินการวิจัย แสดงดัง
รูปที่ 1 ประกอยดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังน้ี 

- ทําการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของชิ้นงานในปจจุบัน 
- ทําการสรางโมเดลชิ้นงานแผงกั้นลอที่จะทําการวิเคราะห 
- คํานวณขนาด runner และกําหนดตําแหนง gate ที่เหมาะสม 
- ออกแบบตําแหนง gate และ runner มาจํานวน 3 แบบเพื่อ 
   เปรียบเทียบกับตําแหนง gate และ  runner ที่ใชในปจจุบัน 
- นําผลการทดลองที่ไดมาเปรียบเทียบกัน 
- ทําการแกไขแมพิมพตามผลการทดลอง 
- วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 

 
3. การทดลองจําลองการฉีดชิ้นงาน 
3.1 การสราง model เพ่ือการวิเคราะหการไหลในแมพิมพกอน 
      การแกไข (model 1) 
 เขียนโมเดลชิ้นงานโดยใชโปรแกรม CAD เปน Solid Mode จาก
ชิ้นงานที่ทําการผลิตกอนการแกไข (Model 1) ดังในรูปที่ 2 ซ่ึงมีขนาด 
ทางวิ่งหลักหนา 13 มิลลิเมตร ทางวิ่งรองหนา 11 มิลลิเมตร ชิ้นงานที่มี
รูปรางเปนเสนตรงมีรูปหนาตัดเปนรูปสามเหลี่ยมหนาจ่ัวดานฐานกวาง 
5 มิลลิเมตรดานสูงมีขนาด 5 มิลลิเมตร ชิ้นงานบริเวณที่มีรูปรางไมเปน
เสนตรงจะมีลักษณะแบนมีความหนา 3 มิลลิเมตร มีทางเขาทั้งหมด 12
ตําแหนง จากนั้นแปลง Solid Mode ที่ไดไปเปนไฟล STL 
(Stereolithography files)  เพื่อนําไปทําการวิเคราะหการฉีด 

 
รูปที่ 1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

  

 
  รูปที่ 2 โมเดลแผงกั้นลอที่ทําการผลิตกอนการแกไข (model 1) 

 
3.2 การวิเคราะหการไหลของพลาสติกหลอมเหลวกอนการแกไข  
       (model 1) 
 ทําการวิเคราะหการไหลของพลาสติก (model 1) ในแมพิมพฉีด
กอนการแกไขโดยวิธีการทางไฟไนต เอลิ เมนต ดวยโปรแกรม 
CADMOULD เพื่อดูลักษณะการไหลของวามีความสมดุลกันหรือไม 
เพื่อหาแนวทางแกไขแมพิมพตอไป 
 
 
 



                                                                    รวมบทความวชิาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 22 246

3.3 พารามิเตอรท่ีใชในการวิเคราะห  
พารามิเตอรที่ใชในการวิเคราะหการไหลแสดงดังในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 พารามิเตอรที่ใชในการวิเคราะหการไหล 

พลาสติกที่ใชในการฉีด HDPE 
เวลาในการฉีด (วินาที) 2 
อุณหภูมิพลาสติกฉีด (oC) 210 
อุณหภูมิแมพิมพ (oC) 40 

 
3.4 ทําการคํานวณขนาดทางวิ่ง (runner) ท่ีเหมาะสม 
 คํานวณขนาดของทางวิ่งโดยใชวิธีการของ Stank [6] เม่ือ 

S = ความหนาของชิ้นงาน (มม.) 
D/ = เสนผาศูนยกลางของ runner (มม.) 
G = นํ้าหนักของชิ้นงาน (กรัม) 
L =  ระยะทางไกลสุดที่พลาสติกไหล (มม.) 
fL = คาแกไข (Correction Factor) 

จาก 
 นํ้าหนักชิ้นงาน (G) เทากับ 190.6 กรัม ความหนาชิ้นงาน (S) 
เทากับ 3.5 มม. ความยาวของ runner ที่เขาไป cavity เดียวเทากับ 
270 มม. จากแผนภูมิในรูปที่ 3  จะได D/ เทากับ 5.7 มม. เม่ือ L 
เทากับ 270 มม. จากแผนภูมิในรูปที่ 4 จะได fL เทากับ 1.45 ขนาด 
runner  ที่ตองแกไข D จะเทากับ  [7] 

D = D/ x fL                                                         (1) 
 D = 5.7 x 1.45  
         = 8 มม. 
ขนาด runner ที่เลือกใชเสนผาศูนยกลางควรมีเสนผาศูนยกลางเทากับ 
8 mm. 
 
 

 
รูปที่ 3 แผนภูมิสําหรับหาคา D’ ของ stank [7] 

 
รูปที่ 4 แผนภูมิสําหรับหาคา fl ของ stank [7] 

 
3.5 การหาแรงปดแมพิมพ (clamping force) 

การหาแรงปดแมพิมพ (clamping force) เพื่อหาคาของเครื่องฉีด
พลาสติกที่เหมาะสม และตรวจสอบวาเครื่องฉีดที่ใชมีขนาดเหมาะสม
หรือไมหาไดจาก 

F  =  A X P               (2) 
เม่ือ F = แรงปดแมพิมพ    
  A = พื้นที่ภาพฉายของชิ้นงาน   
 P = ความดันเฉลี่ยภายใน Cavity ของแมพิมพ 
พื้นที่ภาพฉายของชิ้นงานเทากับ 938.65 cm2 ความดันเฉลี่ยภายใน 
cavity ของพลาสติก HDPE เทากับ 300 kgf/cm2 จะไดแรงปดแมพิมพ
เม่ือใชคา safety Factor เทากับ 20% เทากับ 337 ตัน ปจจุบันใชเครื่อง
ฉีดพลาสติกยี่หอ Kawagushi  ขนาด 450 ตัน จึงมีแรง clamp เพียงพอ
ในการปดแมพิมพ 
 
3.6 การสรางโมเดลสําหรับทําการวิเคราะหการไหลเพื่อใชแกไข 
      แมพิมพ 

ไดทําการสรางโมเดลข้ึนอีก 3 แบบเพื่อใชทําการวิเคราะหสําหรับ
แกไขแมพิมพโดยการแกไขดูแนวโนมจากผลของการวิเคราะหโมเดลที่ 
1 (model 1)  ไดทําการลดขนาด runner เปน 8 มม. จัดวางทางเขา
ใหมใหวางในตําแหนงที่คาดวาจะทําใหเกิดสมดุลของการไหล โดย
ตําแหนงของโพรงแบบยังคงอยูที่เดิมเหมือนโมเดลที่ 1 คือ  

- โมเดลแบบที่ 2 (model 2) มีลักษณะดังรูปที่ 5 ซ่ึงขนาด Runner
จะมีเสนผาศูนยกลาง 8 มม. และมีตําแหนงทางเขา 10 ตําแหนงโดยตัด
ทางวิ่งที่อยูใกลสปรูออกดานละ 1 ทางวิ่ง เลื่อนตําแหนงของสปรูมาไวที่
กึ่งกลาง runner ระหวางแผงบนและลาง 

- โมเดลแบบที่ 3 (model 3) มีลักษณะดังรูปที่ 6 ซ่ึงขนาด runner 
จะมีเสนผาศูนยกลาง 8 มม. และมีตําแหนงทางเขา 11 ตําแหนง 

- โมเดลแบบที่ 4 (model 2) มีลักษณะดังรูปที่ 7 ซ่ึงขนาด runner 
จะมีเสนผาศูนยกลาง 8 มม. และมีตําแหนงทางเขา 10 ตําแหนง 

 



รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 22 
 

247

 
รูปที่ 5 โมเดลแบบที่ 2 (model 2) 

 

              รูปที่ 6 โมเดลแบบที่ 3 (model 3) 
 

 
รูปที่ 7 โมเดลแบบที่ 4 (model 4) 

 
4. ผลการทดลองและการวิเคราะหผล 

ผลการวิเคราะหการจําลองการฉีดโดยวิธีไฟไนตเอลิเมนต ของ
โมเดล 1, 2, 3, และ 4 สามารถเปรียบเทียบไดดังน้ี 
 
4.1 ผลการวิเคราะหแรงปดแมพิมพ (Clamping Force)  

จากผลการวิเคราะหจากโมเดล 2, 3, 4  จะพบวาคา Clamping 
Force ของโมเดลแบบที่ 2 มีคานอยที่สุดคือ 10995.453 kN   ซ่ึงมีคา
ใกลเคียงกับคา Clamping Force แบบปจจุบัน (model 1)   มากที่สุด 
ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห  Clamping force 

 

4.2 ผลการวิเคราะห Fill by gate 
Fill by gate   คือการวิเคราะหดวยโปรแกรม Cadmould ทําให

ทราบถึงทิศทางการไหลของพอลิเมอรของแตละ gate   ที่เขาไปใน
ชิ้นงานซึ่งดูจากสัดสวนการไหล โดยจะแสดงเปนสีที่ไหลเขาไปในโพรง
แบบตามสีของทางวิ่ง ของแตละ gate ในโมเดล 2, 3, และ 4 ผลการ
วิเคราะห Fill by gate แสดงดังรูปที่ 8 ถึง รูปที่ 10 

 

 
รูปที่ 8 ผลการวิเคราะห Fill by gate ของโมเดลแบบที่ 2 

 

 
รูปที่ 9 ผลการวิเคราะห Fill by gate ของโมเดลแบบที่ 3 
 

 
รูปที่ 10 ผลการวิเคราะห Fill by gate ของโมเดลแบบที่ 4 
 
ซ่ึงจากผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม Cadmould พบวาโมเดลที่ 2 

มีการไหลที่สมดุลที่สุดคือ   gate ที่ 1, 2, 3, 4, 5 มีสัดสวนการไหลที่
ใกลเคียงกันและทางเขาที่ 6, 7, 8, 9, 10 มีสัดสวนการไหลที่ใกลเคียง
กัน ดังจะเห็นไดจากรูปที่ 8 แตโพรงแบบชิ้นงานดานบนจะเต็มเร็วกวา
โพรงแบบชิ้นงานดานลางเนื่องจากมีขนาดโพรงแบบเล็กกวา 
 
4.3 ผลการวิเคราะหอุณหภูมิและแรงดัน ของพลาสติกในแมพิมพ 

ผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม Cadmould ของแมพิมพแผงกั้นลอ
ในโมเดลทั้ง 4 แบบไดผลการเปรียบเทียบดังในรูปที่ 11 และ รูปที่ 12 

ปจจัย แบบที่ 1 
(ปจจุบัน) 

แบบที่  
2 

แบบที่  
3 

แบบที่  
4 

แรงปด
แมพิมพ(kN) 

10597 10995 11011 11857 
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ซ่ึงจะเห็นวาโมเดลแบบที่ 2 และ 3 มีคาอุณหภูมิสูงสุดของพลาสติกใน
โพรงแบบและแรงดันฉีดสูงสุดใกลเคียงกันในขณะที่ โมเดลที่ 4 จะมี
อุณหภูมิของพลาสติกในโพรงแบบต่ํากวาแสดงใหเห็นแนวโนมที่อาจจะ
ไหลไมเต็มแบบและตองใชแรงดันฉีดสูงกวา 
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รูปที่ 11 ผลของอุณหภูมิที่เกิดข้ึนในโมเดลทั้ง 4 แบบ 
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รูปที่ 12 ผลของแรงดันฉีดที่เกิดข้ึนในโมเดลทั้ง 4 แบบ 

 
4.4 สรุปผลการวิเคราะหโมเดลทั้ง 4 แบบ 

ซ่ึงผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม Cadmould สามารถสรุปไดดัง
ตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม Cadmould 

 
โดยการใหคะแนนจะใหคะแนน โดยเรียงลําดับที่ดีที่สุดไปถึงลําดับ

ที่แยที่สุด แลวใหคะแนนตามลําดับ จากคะแนนมากสุดไปหาคะแนน
นอยสุด ลําดับที่ดีที่สุดเปนลําดับที่ 1 คะแนนเทากับ 3 ลําดับที่ 2 

คะแนนเทากับ 2 ลําดับที่ 3 คะแนนเทากับ 1 และใหความสําคัญกับแรง
ปดพิมพ การสมดุลการไหล อุณหภูมิและแรงดันโดยใหคะแนนเพิ่มเปน
อีก 1 ผลของการใหคะแนนแสดงในตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบโดยการถวงคะแนน 
 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 
แรงปดแมพิมพไดลําดับ 

คะแนนที่ได 
1 

3+1 
2 
2 

3 
1 

Fill by gate ไดลําดับ 
คะแนนที่ได 

1 
3 

2 
2 

3 
1 

อุณหภูมิไดลําดับ 
คะแนนที่ได 

1 
3+1 

2 
2 

3 
1 

ความดันไดลําดับ 
คะแนนที่ได 

1 
3+1 

2 
3+1 

3 
1 

จํานวน gate ไดลําดับ 
คะแนนที่ได 

1 
3+1 

2 
2 

3 
3+1 

เวลาฉีด ไดลําดับ 
คะแนนที่ได 

3 
1 

2 
2 

1 
3 

รวม 19 14 11 
 

ซ่ึงจะพบวาแบบทีไดคะแนนสูงสุดและเหมาะสมในการนําไปแกไข
แมพิมพคือแบบที่ 2 เพราะมีการไหลที่สมดุลดีที่สุด มีนํ้าหนักแตกตาง
จากแบบอื่นๆไมมากนัก จํานวนทางเขานอย จากนั้นนําแบบที่ 2 คือ
คาที่ไดคะแนนมากที่สุดมาลด runner ลงซ่ึงจะไดชิ้นงานตาม โมเดล
แบบที่ 5 ซ่ึงจะทําการลดขนาด runner จุดที่ 7, 9 ลงจาก 8 มม. เปน 6
มม. ดังเห็นไดจากรูปที่ 13 
 

 
รูปที่ 13   ลักษณะ runner และตําแหนง gate ของโมเดล แบบที่ 5 

 
จากการจําลองการฉีด พบวาสามารถลดน้ําหนักลงไดอีกเล็กนอย 

ขณะที่ผลทั่วไปกลับไมแตกตางจากเดิมยกเวนการแกลดขนาดทางเขา
หมายเลข 7 และ 9 จาก 8 มิลลิเมตร เปน 6 มิลลิเมตร จะสงผลให
ชิ้นงานดานบนและดานลางไหลเต็มแบบในเวลาใกลเคียงกันเปนการลด
การเกิด Over packing ในชิ้นงานดานบนลงไปได ผลการจําลองการฉีด
แสดงดังในตารางที่ 5 โดยเม่ือนําผลที่ไดไปทําการแกไขแมพิมพแลว 
พบวา สามารถฉีดไดเต็มชิ้นงานทั้งดานบนและดานลางในเวลา
ใกลเคียงกัน รูปชิ้นงานฉีดจริงไดแสดงการเปรียบเทียบชิ้นงานกอน
แกไขแมพิมพดังในรูปที่ 14 และหลังจากการแกไขแมพิมพในรูปที่ 15  

 แบบท่ี 1 
(Original) 

แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 

แรงปดแมพิมพ 
(kN) 

10597 10995 11011 11857 

อุณหภูมิ ( oC) 
สูงสุด 
ต่ําสุด  

 
236.8 
158.4 

 
236.0 
141.7 

 
235.2 
137.5 

 
211.5 
138.1 

จํานวน gate 12 10 11 10 
เวลาฉีด(sec) 2.155 2.132 2.130 2.117 
น้ําหนักรวม(g) 77.0 50.5 49.5 43.8 
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รูปที่ 14 ชิ้นงานกอนการแกไขแมพิมพ (โมเดล 1) 

 

 
รูปที่ 15 ชิ้นงานภายหลงัการแกไขแมพิมพตามโมเดลที่ 5 

 
ตารางท่ี 5 สรุปผลการจําลองการฉดีของโมเดลที่ 5 

 
หากทําการวางตําแหนงชิ้นงานใหม โดยการวางกลับดานกับ

แบบเดิม ใหปลายของแผงกั้นลอดานแคบหันเขาหากัน แลวจึงวาง 
runner และ gate จะไดโมเดลแบบที่ 6  ดังในรูปที่  14 ซ่ึงสามารถลด
นํ้าหนักลงไดจากโมเดลที่ 1 ถึง 30.3 กรัม 

 

 
รูปที่ 16 ลักษณะ runner และตําแหนง gate ของโมเดลแบบที่ 6 

 
5. สรุปผล 

ผลการแกไขแมพิมพ โดยการวิเคราะหดวยไฟไนทอิลิเมนทกอน 
จะ ทําใหสามารถลดขนาดของ runner จากเดิมเสนผาศูนยกลาง 12  
มม. เปนขนาด 8 มม. และจํานวน gate จากเดิม 12 จุด เปน 10 จุด ทํา
ใหสามารถลดน้ําหนัก runner ของช้ินงานแผงกั้นลอกอนแกไข จากเดิม

ชิ้นงานรวมระบบปอนเติมกอนแกไขหนัก   79.9 กรัม  หลังแกไข
ชิ้นงานรวมระบบปอนเติมหนักเทากับ 50.6  กรัม  สามารถลดน้ําหนัก
ลงได  29.3  กรัม หรือคิดเปนลดลงไดรอยละ 36.67 ทําใหลดปริมาณ
พลาสติกที่ใชผลิตลงไดมาก  โดยสามารถลดตนทุนการผลิตไดเม่ือคิด
ราคาเม็ดพลาสติก HDPE ที่ 55 บาทตอกิโลกรัมจะสามารถลดตนทุน
ลงได 1.61 บาทตอ 1 วัฎจักรการฉีด และหากจัดวางชิ้นงานใหมตาม
โมเดลในแบบที่ 6 จะสามารถลดน้ําหนักชิ้นงานรวมระบบปอนเติม 
ลดลงไดถึง 30.3  กรัม หรือคิดเปนลดลงไดรอยละ 61.32  ทีเดียว แต
การแกไขตามโมเดลที่ 6 จะตองทําการกัด cavity ใหมทั้งสองขางซึ่ง
ยุงยากกวาการแกไขในแบบท่ี 5 ที่แกไขเฉพาะ runner และ gate 
เทานั้น 
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 แบบที่ 2 แบบที่ 5 
แรงปดแมพิมพ (kN) 10995 10649.37 
อุณหภูมิ ( oC) 
       สูงสุด 
       ต่ําสุด 

 
236 

141.7 

 
236.9 
142.9 

ความดัน (bar) 2017 2010.2 
จํานวน gate 10 10 
เวลาฉีด(sec) 2.132 2.121 
ปริมาตร(g) 50.5 49 
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บทคัดยอ 
การวิ จัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหาและเปรียบเทียบคาความถี่

ธรรมชาติโดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตกับการทดลอง  ชิ้นงานที่ทํา
การวิจัยคือเส้ือสูบเคร่ืองยนตแกสโซลีนสูบเดียว 4 จังหวะ  สราง
แบบจําลองดวยโปรแกรม SolidWork2004 จากนั้นจึงทําการวิเคราะห
โดยการใชโปรแกรม Msc.Nastran2007, Ansys8.1และการทดลองโดย
ใชคอนเคาะวัดคาฟงกชั่นถายโอน  ภายใตเงื่อนไขการยึดที่ฐานเส้ือสูบ 

ผลการวิจัยพบวา ความถี่ธรรมชาติที่ไดจากระเบียบวิธีไฟไนตเอลิ
เมนตสอดคลองกับการทดลองโดยความถี่ธรรมชาติ โหมดที่ 1 ของเส้ือ
สูบเครื่องยนตแกสโซลีนสูบเดียวที่ไดจากการทดลองมีคาเทากับ 
242.50 Hz จากโปรแกรม Msc.Nastran2007 และ Ansys8.1 มีคา
เทากับ 242.24 Hz และ 240.18 Hz ตามลําดับ ซ่ึงมีความแตกตาง 
0.11 % และ  0.95 % ตามลําดับ ดังน้ัน เส้ือสูบเคร่ืองยนตแกสโซลีน
สูบเดียวจึงมีคาความถี่ธรรมชาติมากกวาความถี่ใชงาน (ความถี่ใชงาน
เทากับ 30 Hz ที่ความเร็วรอบ 3600 rpm) จึงไมมีโอกาสเสียหาย
เน่ืองจากความถี่พอง 
 
Abstract 

The aim of this research is to analyses the natural 
frequencies using finite elements method and to be compare with 
the experiment method. In this research, a single cylinder block 
of  gasoline engines, 4 stoke cycle. Solid models were create 
using SolidWork2004, these models were assumed to be locking 
on a rigid plate. Msc.Nastran2007 and  Ansys8.1, which are the 
commercial finite element packages, have been used to 
determine the mode shapes.  The finite element results were 

compare with the experiment performed by  hammering impact 
excitation, which enable to measure the transfer function. 

In the experiment we got a natural frequency of 242.50 Hz, 
but the mathematical result of two difference the finite element 
method show 242.24 Hz of Msc.Nastran2007 and 240.18 Hz of 
Ansys8.1. The difference between Msc.Nastran2007 the 
calculation and experiment was 0.11 %. The divergence between 
calculation of Ansys8.1 and the real experiment  is  0.95 %. The 
engine running will 3600 rpm. And produce a vibration of 30 
Hz(working frequency). Our the finite element method and 
experimental outcome are much higher than this working 
frequency. Therefore the cylinder block of gasoline engines will 
not damage by resonance frequency. 
 
คํานํา 
 ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การกอสราง การขนสงและภาค
ครัวเรือน การใชงานเครื่องยนตแกสโซลีนสูบเดียวเปนเครื่องตนกําลัง
ของเครื่องทุนแรงและเคร่ืองจักร เชน เครื่องเรือหางยาว เครื่องพน
สารเคมี เครื่องสูบนํ้า เครื่องปนไฟฟา เครื่องตัดหญาและโมผสมปูน 
เปนตน  นอกจากนี้เครื่องยนตแกสโซลีนสูบเดียวสามารถทําการซอม
บํารุงไดงายอีกดวยเปนการใชงานอยางยั่งยืน 
 เครื่องยนตแกสโซลีนรับภาระสถิตและภาระการแปรเปลี่ยนสงผล
ใหตอบสนองที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชวงการทํางาน ลักษณะเฉพาะ
ทางดานพลศาสตร หรือความสามารถในการตานทานสั่นสะเทือนไดดี
น้ัน ลักษณะโครงสรางของเครื่องยนตมีความแข็งแรงและเกิดความ
ส่ันสะเทือนนอยที่สุด การวิเคราะหโครงสรางเครื่องยนต สามารถ
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วิเคราะหเชิงสถิตและพลศาสตรควบคูกันไป แมวาภาระงานเปนภาระ
พลศาสตร แตตราบเทาที่การสรางความถี่ของภาระนั้นมีนอยกวา
ความถี่ธรรมชาติของโครงเครื่องยังสามารถการใชงานไดดี    การ
ตอบสนองที่เกิดข้ึนสามารถวิเคราะหเชิงสถิตได  มีผูผลิตเครื่องยนต
แกสโซลีนจําหนายหลายเครื่องหมายการคา และขบวนการผลิตซ่ึงมีผล
ตอคุณสมบัติและพฤติกรรมการรับภาระการทํางานในดานตางๆของ
โครงเสื้อสูบ ถาพิจารณาดานการรับแรงสั่นสะเทือน โครงเสื้อสูบจะถูก
กระตุนจากแรงกระทําของลูกสูบ กานสูบ เพลาขอเหว่ียงและชิ้นสวน
กลไกอื่นๆ ทําใหเกิดความถี่ สวนหลักของเครื่องยนตไดแก โครงเสื้อ
สูบรับสภาพรับภาระการสั่นสะเทือนจากการสันดาปภายใน การใชงาน
และการสั่นโดยความถี่ธรรมชาติของโครงสรางเอง  ความถี่จากการใช
งานจะเกิดฐานนิยมทางกลแสดงสภาวะออกมาได ตามขอจํากัดของ
ขนาด รูปทรงและชนิดวัสดุ การหาความสามารถของโครงเสื้อสูบตอ
การรับการสั่นสะเทือนและการใชงานจึงจําเปนตอการวิเคราะหหา
ความสามารถดานตางๆ  สวนการวิจัยน้ีจะวิเคราะหเกี่ยวกับการ
ส่ันสะเทือน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อหาและเปรียบเทียบคาความถี่ธรรมชาติโดยระเบียบวิธีไฟไนต
เอลิเมนตกับการทดลอง 
 
ทฤษฏี 
 พิจารณาฟงกชั่นตอบสนองเชิงความถี่ (Frequency Response 
Function, FRF) ของแบบจําลองระบบการสั่นสะเทือนที่แทนดวยกอน 
มวล m ที่ยึดติดกับสปริงและตัวหนวงที่มีคาคงที่สปริง k  และ
สัมประสิทธิ์ความหนวง c จะไดความสัมพันธระหวางสัญญาณ
ตอบสนองออกหารดวยสัญญาณกระตุนเขาดังน้ี [1] 
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โดย   mk /0 =ω    หรือความถี่ธรรมชาติของโครงสราง       และ 

( )mkc /2/=ζ  คือคาอัตราสวนการหนวง โดยเม่ือเขียนในรูป
ของคาเจาะจง p  น้ันจะอยูในรูปคาเชิงซอน djωσ ±−  โดยมีสวน

คาจริ ง  0ζωσ =  และ  สวนคา จินตภาพ  2
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สําหรับเทอม R  จะเปนคาสเกลของฟงกชั่นมีคาเทากับ 
)2/(1 dmj ωm  ซ่ึง เม่ือพิจารณาโครงสรางที่มีความตอเน่ืองหรือ

พิจารณาวาโครงสรางมีโหมดการสั่นที่สนใจทั้งหมด n โหมด จะเขียน
ฟงกชั่นตอบสนองความถี่เปนการรวมกันของโหมดการสั่น n โหมดเขา
ดวยกัน ถาพิจารณาการกระตุนเขาที่จุด j และการตอบสนองออกที่จุด i 
จะเขียนไดใหมดังน้ี [1] 
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โดยที่ความถี่ รีโซแนนซจะสามารถประมาณคาฟงกชั่นตอบสนอง
ความถี่ไดเปน σω /)H( Rd ≅  ซ่ึงคาสเกล R  น้ีจะเปนสัดสวนที่
แสดงรูปรางการสั่น ณ ความถี่รีโซแนนซ 
 การวิเคราะหโมดัลโดยการวัดสัญญาณการสั่นสะเทือน ศึกษา
ลักษณะการพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของเสื้อสูบ จะทําการทดลองหา
รูปของฟงกชั่นการตอบสนองความถี่และการตอบสนองในเทอมของ
เวลา (Impulse response function) นําไปหาคาความถี่ธรรมชาติและ
ขนาดพรอมทิศทางการสั่นของเส้ือสูบ ส่ิงที่จําเปนอยางยิ่ง คือ การวัด
สัญญาณ (Signal measurement) พรอมทั้งการใชอุปกรณและการเลือก
อุปกรณที่จะใชวัดสัญญาณ  เปนส่ิงจําเปนหลักเพราะไมสามารถหา
พารามิเตอรตางๆ ของระบบโดยตรงได  
 

 
 

รูปที่1 แสดงแนวทางการวิเคราะหการส่ันสะเทือน 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงระบบที่มีสัญญาณเขาและสัญญาณออก 
 

 
รูปที่ 3 แผนผังแสดงฟงกชั่นถายโอนในทางปฏิบัติ [3] 

 

 
รูปที่ 4 แสดงผังอุปกรณในการวิเคราะหความถี่ธรรมชาติ 
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 การทดสอบตองตรวจสอบความถี่ธรรมชาติ ใหอยูในความถี่ต่ํา
กอน  ตองเปนไปตามทิศทางเริ่มตนการสั่นสะเทือนตามปกติ  จับยึด
ชิ้นงานกับพื้นแทนเหล็กมาตรฐาน การยึดเสื้อสูบที่ฐานเปนไปตาม
สภาพของชิ้นงาน และการใชงานเสื้อสูบตองยึดฐานใหม่ันคง [4] 
 
อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เส้ือสูบเคร่ืองยนตแกสโซลีนสูบเดียว 4 จังหวะ  อุปกรณสงและรับ
สัญญาณกระตุน (Force transducer and Accelerometer) เครื่องขยาย
สัญญาณ(Charge amplifier) เครื่องวเิคราะหสัญญาณ(Dynamic Signal 
Analyzer) โปรแกรม SolidWork2004,  MSC.Nastran2007 Ansys8.1 
[2] และแทนเหล็ก                 
 
วิธีดําเนินการวิจยัโดยการทดลอง 
 โดยการทดลองทําการยึดฐานของเส้ือสูบติดกับแทนเหล็ก ติดตั้ง
อุปกรณสงและรับสัญญาณกระตุน  กําหนดจุดเคาะทดลองที่ชิ้นงาน คือ
จุด L1  L2 และ L3  เปนจุดเคาะตามแนวแกน X    จุด T1, T2 และ T3 
เปนจุดเคาะตามแนวแกน Y   จุด F1 และ F2 เปนจุดเคาะตามแนวแกน 
Z   ทําการใชคอนเคาะ(Impact hammer) ออกแรงกระตุนสงสัญญาณที่
จุดวัดและรับสัญญาณออก ในทิศทาง X , Y  และ Z   หัวรับสัญญาณจะ
สงสัญญาณใหเครื่องขยายสัญญาณแรงข้ึนและสงตอไปยังเครื่อง
วิเคราะหสัญญาณ เครื่องวิเคราะหสัญญาณจะหาคาความถี่ธรรมชาติให
โดยอัตโนมัติ    

 
 

รูปที่ 5 การยึดฐานของเสื้อสูบติดกับแทนเหล็ก 
 

 
รูปที่ 6 การกําหนดจุดทดสอบ 

ผลการวิจัยจากการทดลอง 

 ผลการหาคาความถี่ธรรมชาติโดยการทดลอง ตามแนวแกน X ที่
จุด L1, L2 และ L3  ไดคาความถี่ธรรมชาติ  320 Hz  ตามแนวแกน Y 
ที่จุด T1, T2 และ T3 ไดคาความถี่ธรรมชาติ 242.5 Hz   ตามแนวแกน 
Z (ที่ครีบระบายความรอน) ที่จุด F1  และ F2  ไดคาความถี่ธรรมชาติ 
545 Hz, 675 Hz และ 785 Hz  ตามลําดับ  
 

   ตารางที่ 1 คาความถี่ธรรมชาติโดยการทดลอง 

Mode 
Experiment 

Natural Frequency (Hz) 
1                 242.5                  
2 320                     
3 545 
4 675 
5 785 

  
 จากตารางที่ 1  คาความถี่ธรรมชาติโดยการทดลอง โหมดที่ 1 มี
คาความถี่ธรรมชาติ 242.5 Hz ตามแนวแกน Y  โหมดที่ 2 มีคาความถี่
ธรรมชาติ 320 Hz ตามแนวแกน X  โหมดที่ 3, 4 และ 5  มีคาความถี่
ธรรมชาติ 545 Hz, 675 Hz และ 785 Hz ตามลําดับ ตามแนวแกน Z   
 จากรูปที่ 7  ใชคอนเคาะกระตุนเพื่อกําเนิดสัญญาณการสงความถี่
ที่จุดเคาะ L1 ตามแนวแกน X พบความถี่ธรรมชาติ 320 Hz มีขนาด
สัญญาณ 19.6 dB,ref.(m/s2/N)  
 จากรูปที่ 8  สัญญาณการตอบสนองความถี่ที่ Output Singnal L 
พบความถี่ธรรมชาติ  320 Hz มีขนาดสัญญาณ 9.5 m/s2/N 
 จากรูปที่ 9  ใชคอนเคาะกระตุนเพื่อกําเนิดสัญญาณการสงความถี่
ที่จุดเคาะ T1 ตามแนวแกน Y    พบความถี่ธรรมชาติ 242.5Hz      มี
ขนาดสัญญาณ 25 dB,ref.(m/s2/N)    
 จากรูปที่ 10  สัญญาณการตอบสนองความถี่ที่ Output Singnal T 
พบความถี่ธรรมชาติ  242.5 Hz มีขนาดสัญญาณ 18 m/s2/N 
 

 
รูปที่ 7  สัญญาณการสงความถี่ที่จุดเคาะ L1 
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รูปที่ 8 สัญญาณการตอบสนองความถี่ที่ output Singnal L 

 

 
รูปที่ 9 สัญญาณการสงความถี่ที่จุดเคาะ T1 

  

 
 รูปที่ 10  สัญญาณการตอบสนองความถี่ที่ output Singnal T 

 
  
  

 
รูปที่ 11 สัญญาณการสงความถี่ที่จุดเคาะ F1 

 

 
รูปที่ 12 สัญญาณการตอบสนองความถี่ที่ output Singnal F 

 
 จากรูปที่ 11  การใชคอนเคาะกระตุนเพื่อกําเนิดสัญญาณการสง
ความถี่ที่จุดเคาะ F1 ตามแนวแกน Z   พบความถี่ธรรมชาติ 545 Hz,   
675 Hz และ785 Hz มีขนาดสัญญาณ 12.5, 9 และ16 dB,ref.(m/s2/N) 
ตามลําดับ 
 จากรูปที่ 12  สัญญาณการตอบสนองความถี่ที่ output Singnal F 
พบความถี่ธรรมชาติ 545 Hz, 675 Hz และ785 Hz  มีขนาดสัญญาณ 
9, 6 และ 12 m/s2/N ตามลําดับ 
 
วิธีวิธีดําเนินการวิจัยโโดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
      สรางแบบจําลองดวยโปรแกรม SolidWork2004 จากน้ันจึงทําการ
วิเคราะหโดยการใชโปรแกรม Msc.Nastran2007, Ansys8.1 ภายใต
เงื่อนไขการยึดที่ฐานเสื้อสูบ วัสดุเส้ือสูบไดแก อลูมิเนียมอัลลอย
(Aluminum alloy) มีคุณสมบัติ Modulus of Elasticity= 73.1Gpa, 
Poisson’s Ratio = 0.33, Density = 2710 kg/m3, และปลอกสูบ 
(Liners) เหล็ก มีคุณสมบัติ Modulus of Elasticity = 138 Gpa, 
Poisson’s Ratio = 0.22, Density = 7210 kg/m3 
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ผลการวิจัยโดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
จากตารางที่ 2  พบวาคาความถี่ธรรมชาติโหมดที่ 1 ของเส้ือสูบ

เครื่องยนตแกสโซลีนสูบเดียวที่ไดจากโปรแกรม Msc.Nastran2007 มี
คาเทากับ 242.24 Hz และไดจากโปรแกรม Ansys8.1 มีคาเทากับ 
240.18 Hz  มีความแตกตาง(Difference) เทากับ 0.86 %  ซ่ึงมีความ
แตกตางนอยที่สุดเม่ือเทียบกับความแตกตางโหมดอื่นๆ 
 
ตารางที่ 2 คาความถี่ธรรมชาติโดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตที่เมชท 

0.004 m 

Mode  
Msc.Nastran2007  
Natural Fre.(Hz)    

Ansys8.1  
Natural Fre.(Hz)    

 Difference 
% 

1 242.24          240.18         0.86 
2 287.36          275.18         4.43 
3 548.87          595.09         7.76 
4 620.16          657.49         5.68 
5 662.12          798.11         15.91 

  
 
 

Mode Msc.Nastran2007 Ansys8.1 

1 

 
242.24 Hz 

 
240.18 Hz 

2 

 
287.36 Hz 275.18Hz 

 
รูปที่ 13 เปรียบเทยีบรูปรางโหมดโดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ที่

เมชท 0.004 m 
 
 
 
 
 

ตารางที ่3  เปรียบเทียบคาความถี่ธรรมชาติโดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิ-
เมนตที่เมชท 0.004 m  ไดจาก Msc.Nastran2007 กับการทดลอง 

Mode    
Experiment 

Natural Fre.(Hz)   
Msc.Nastran2007   
Natural Fre.(Hz) 

Difference 
% 

1 242.5          242.24          0.11      
2 320           287.36          10.20     
3 545 548.87          0.71      
4 675 620.16          8.12      
5 785           662.12          15.65     

  
ตารางที ่4  เปรียบเทียบคาความถี่ธรรมชาติโดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิ-

เมนตที่เมชท 0.004 m ไดจาก Ansys8.1 กับการทดลอง 

Mode   
Experiment 

Natural Fre.(Hz)  
Ansys8.1       

Natural Fre.(Hz)   
  Difference 

% 
1 242.5         240.18         0.95 
2 320           275.18         14.01 
3 545 595.09         9.19 
4 675 657.49         2.59 
5 785           798.11         1.67 

 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการหาคาความถี่ธรรมชาติโดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
ที่เมชท 0.004 m โดยใชโปรแกรม Msc.Nastran2007 โดยการยึดแนน
ที่ฐาน ไดคาความถี่ธรรมชาติในโหมดที่ 1 ถึง 5  มีคาความถี่ธรรมชาติ 
242.24 Hz, 287.36 Hz,  548.87 Hz,  620.16 Hz และ 662.12 Hz 
ตามลําดับ โหมดที่ 1 ความถี่ธรรมชาติ 242.24 Hz รูปรางโหมดเปน
การเคลื่อนที่ตามแกน Y  ในโหมดที่ 2  ความถี่ธรรมชาติ 287.36 Hz  
รูปรางโหมดเปนการเคลื่อนที่ตามแนว X ตั้งแตโหมดที่ 3-5 มีคาความถี่
ธรรมชาติ 548.87 Hz, 620.16 Hz และ662.12 Hz ตามลําดับ รูปราง
โหมดเปนการเคลื่อนไหว(deformation)  ของครีบระบายความรอน    
 ผลการหาคาความถี่ธรรมชาติโดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ที่
เมชท 0.004 m โดยใชโปรแกรม Ansys8.1 โดยการยึดแนนที่ฐาน ได
คาความถี่ธรรมชาติในโหมดที่ 1 ถึง 5  มีคาความถี่ธรรมชาติ 240.18 
Hz, 275.18 Hz, 595.09 Hz, 657.49 Hz และ 798.11 Hz ตามลําดับ   
โหมดที่  1  มีคาความถี่ธรรมชาติ 240.18 Hz รูปรางโหมดเปนการ
เคลื่อนที่ตามแกน Y  ในโหมดที่ 2  มีคาความถี่ธรรมชาติ 275.18 Hz 
รูปรางโหมดเปนการเคลื่อนตัวตามแนวแกน X  ตั้งแตโหมดที่ 3 ถึง 5 
มีคาความถี่ธรรมชาติ 595.09 Hz, 657.49 Hz และ 798.11 Hz 
ตามลําดับ รูปรางโหมดเปนการเคลื่อนไหว(deformation) ของครีบ
ระบายความรอน    
 ผลการหาคาความถี่ธรรมชาติโดยการทดลอง  โดยการยึดแนนที่
ฐานบนแทนแข็งเกร็งและการใชคอนเคาะตามตามแนวแกน X , ตาม
แนวแกน Y และ ตามแนวแกน Z วัดคาฟงกชั่นถายโอนและการ
วิเคราะหฟงกชั่นถายโอนโดยเครื่องวิเคราะหสัญญาณ  ผลลัพธเปน
ความถี่ธรรมชาติ  242.50  Hz,  320.00 Hz, 545 Hz, 675 Hz และ 
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785 Hz  ตามลําดับ  ผลลัพธจาการทดลองจัดเขากลุมโหมดไดดังน้ี  
โหมดที่ 1  มีคาความถี่ธรรมชาติ 242.5 Hz มีทิศทางตามแกน Y  
โหมดที่ 2 มีคาความถี่ธรรมชาติ 320 Hz  ไดทิศทางตามแนว X  โหมด
ที่ 3-5  มีคาความถี่ธรรมชาติ 545 Hz, 675 Hz และ 785 Hz  ตาม
แนวแกน Z เปนความถี่ธรรมชาติที่สงผลกระทบกับครีบระบายความ
รอนโดยตรง    
   การเปรียบเทียบคาความถี่ธรรมชาติ   โดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิ- 
เมนตกับการทดลอง จากโปรแกรมMsc.Nastran2007 กับการทดลอง 
พบวาโหมดที่ 1-5 มีคาความแตกตาง 0.11, 10.20, 0.71, 8.12  และ 
15.65 %  ตามลําดับ (ที่เมชท 0.004 m)    จากโปรแกรม Ansys8.1 
กับการทดลอง พบวาโหมดที่ 1-5 มีคาความแตกตาง 0.95, 14.01, 
9.19, 2.59 และ 1.67 % ตามลําดับ (ที่เมชท 0.004 m) 

   
2.  อภิปรายผล  

การวิเคราะหหาคาความถี่ธรรมชาติโดยระเบียบวิธีไฟไนตเอ
ลิเมนต    โดยการใชโปรแกรม Msc.Nastran2007  และโปรแกรม 
Ansys8.1  ไดคาความถี่ธรรมชาติมีความสอดคลองกัน  และรูปราง
โหมดเหมือนกัน   มีคาความแตกตางระหวาง 0.11 % และ 0.95 % 
เม่ือเทียบกับการทดลองของโหมดที่ 1 การกําหนดขนาดความยาวของ
เอลิเมนตที่มากหรือนอยจะไดรูปรางโหมดที่ เหมือนกันและจะได
คาความถี่ธรรมชาติแตกตางกันเล็กนอย  ในการวิเคราะหความถี่
ธรรมชาติควรเริ่มที่เอลิเมนตหยาบกอนเพื่อตรวจสอบการใชคาตัวเลข
ตางๆ และหาคําตอบเบ้ืองตน เพื่อเปนแนวทางการวิเคราะหปญหาที่
ละเอียดตอไป    
 การหาคาความถี่ธรรมชาติโดยการทดลองจะไดคาตางๆ มีความ
ยอมรับไดเพราะไดกระทํากับเส้ือสูบโดยตรง  ถึงแมจะมีคาความถี่
ธรรมชาติใหมาเพียงบางสวนแตสามารถยึนยันถึงสภาพความเปนจริง
ของเส้ือสูบได  ผลการเปรียบเทียบคาความถี่ธรรมชาติโดยระเบียบวิธี
ไฟไนตเอลิเมนตกับการทดลองไดคาความถี่ธรรมชาติมีความสอดคลอง
กัน จะเปนขอมูลยืนยันวาการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมไดตัวเลข
ถูกตอง และเปนแนวทางการวิเคราะหโดยโปรแกรมที่ถูกตอง   
 การทดลองกับเส้ือสูบที่ครีบระบายความรอนจะกระทําไดกับสวน
บนสุดเทานั้น การทดลองกับสวนครีบที่อยูใกลกันไมสามารถกระทําได
เน่ืองจากชองวางที่จะวางหัวรับสัญญาณมีจํากัด และการใชคอนเคาะสง
สัญญาณกระทําไมได ซ่ึงครีบไมใชสวนหลักในการรับแรงกระทําใดๆ 
แตมีหนาที่ระบายความรอนออกจากเครื่องยนต  ในเครื่องยนตแกส
โซลีนสูบเดียว 4 จังหวะ หมุน 2 รอบ จุดระเบิด 1 คร้ัง ทําใหเกิดแรง
กระตุน(Excitation force) 1 คร้ังเชนกัน โดยเครื่องยนตมีเร็วรอบสูงสุด 
3600 รอบ/นาที เทากับ 60 รอบตอวินาที  โดยจะมีการจุดระเบิด 30 
คร้ัง/วินาที ทําใหเกิดความถี่  30 Hz และเกิดความถี่ฮารโมนิคมีคา 60, 
90,120, 150, 210 และ 240 Hz  เปนตน อันดับของฮารโมนิคสูงข้ึน
ขนาดแอมปลิจูลลดลงเปนลําดับและไมมีผลตอการใชงานของเสื้อสูบ 
การขบกันของฟนเฟองภายในเครื่องยนตและระบบเปด-ปดวาลวทําให
เกิดความถี่ฮารโมนิคไดเชนกัน  ซ่ึงจะตองตรวจกอนใชงานอีกครั้ง 
รวมท้ังคา Stiffnessและมวลของวัสดุสงผลตอการเกิดความถี่ธรรมชาติ
ของชิ้นสวนเอง เส้ือสูบเคร่ืองยนตสูบเดียว จะรับภาระการทํางาน   

จากการวิเคราะหหาคาความถี่ธรรมชาติโดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต
กับการทดลองพบวา เส้ือสูบมีคาความถี่ธรรมชาติมากกวาความถี่ที่เกิด
จากทํางานของเครื่องยนต  เครื่องยนตสรางความถี่ 30 Hz ที่ความเร็ว
รอบสูงสุด 3600 รอบ/นาที ซ่ึงความถี่ธรรมชาติไมสรางความถี่พองและ
ไมมีผลตอการใชงานของเสื้อสูบเคร่ืองยนตแกสโซลีนสูบเดียว 
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บทคัดยอ  
ในงานวิจัยน้ี ผงโลหะสําเร็จรูปสําหรับกระบวนการฉีดข้ึนรูป 2 

ชนิด คือ เหล็กกลาไรสนิม 316L และทังเสตน ไดถูกดัดแปรดวยการ
เติมผงวัสดุชนิดอื่นลงไป โดยผงเหล็กกลาไรสนิม 316L ถูกเติมดวย
ซิลิกอนคารไบด และ ทังเสตนถูกเติมดวยทองแดง การผสมสวนผสม
เขาดวยกันอาศัยเครื่งผสมแบบแกนผสมคู สวนผสมที่ไดจะนําไปเผา
ไลตัวประสานและเผาประสาน โดยยังไมผานกระบวนการอัดรีด เพื่อ
ตรวจสอบการกระจายตัวของผงหลังการผสม โครงสรางจุลภาคของ
สวนผสมแสดงใหเห็นวาผงที่เติมลงไปสามารถเขากับสวนผสมหลักได
ดี และแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการผสมวาอยูในระดับที่ใช
งานได จากการนําสวนผสมดังกลาวไปทดลองอัดรีด พบวาเหล็กกลา
ไรสนิม 316L ผสมซิลิกอนคารไบดสามารถอัดรีดได ในขณะที่ผงทังเส
ตนผสมทองแดงยังตองการการพัฒนาเพื่อใหอัดรีดไดดีข้ึน 
 
Abstract 

In this study, two commercial BASF feedstocks (the 
feedstock is a common name of a homogeneous mixture of 
particulate powder and organic binder) of 316L and W were 
admixed with additives. The additive for 316L was SiC powder 
and for W was Cu powder. Mixing was carried out by using a 
twin screw mixer. The prepared feedstocks were debinded and 
sintered (without being extruded). Microstructures of the 
sintered 316L-SiC and W-Cu materials exhibited homogeneous 
distribution of additives (SiC and Cu particles). This indicated 
that mixing performance was acceptable. Preliminary extrusion 
of the prepared feedstocks showed that the 316L-SiC feedstock 
was successfully extrudable but the W-Cu feedstock needed 
further improvement. 

 

1. คํานํา 
กระบวนการอัดรีดผงโลหะ (Powder extrusion) จัดเปน

กระบวนการขึ้นรูปโลหะหน่ึงในกระบวนการทางโลหะผงวิทยา
(Powder metallurgy) โดยผงโลหะจะถูกผสมกับสารโพลิเมอร เพื่อทํา
หนาที่เปนตัวประสานทําใหผงโลหะสามารถยึดเกาะกันไดและทําให
สวนผสมมีลักษณะเปนของไหลที่น่ิมตัวจนสามารถอัดรีดผานชองเปด
ของแมพิมพไดเม่ือไดรับแรงบีบอัด กระบวนการนี้เหมาะสําหรับการ
ข้ึนรูปชิ้นงานที่มีพื้นที่หนาตัดคงที่และมีขนาดยาว [1] ภายหลังจาก
ผานการอัดรีดแลว ชิ้นงานจะผานเขาสูกระบวนการเผาไลตัวประสาน 
(Debinding) และการเผาประสาน (Sintering) เชนเดียวกับชิ้นงานที่
ข้ึนรูปดวยกระบวนการโลหะผงวิทยาโดยทั่วๆ ไป 

หน่ึงในกระบวนการทางดานโลหะผงวิทยาที่มีความคลายคลงึ
กับการอัดรีดผงโลหะ คือ การฉีดข้ึนรูปผงโลหะ (Metal injection 
molding) ซ่ึงมีการใชงานอยางแพรหลายในการผลิตชิน้งานที่มีขนาด
เล็กและมีความซับซอนสูง ทําใหผงสําเร็จรูป (Feedstock) สําหรับ
งานฉีดข้ึนรูปมีมากมายหลายรูปแบบตามแตประเภทของสารโพลิ
เมอรที่ใช ในขณะที่ผงสําหรับกระบวนการอัดรีดยังไมมีผูผลิตใหความ
สนใจมากนัก งานวิจัยน้ีมีแนวความคิดในการดัดแปลงผงสําเร็จรูปที่
ใชในการฉีด มาปรับใชในกระบวนการอัดรีด โดยมีการเติมผงวัสดุอื่น
ลงไปเพื่อชวยในการปรับปรุงสมบัติของวัสดุดวย [2] 

ผงโลหะสําเร็จรูปที่ใชในกระบวนการฉีด (BASF feedstocks) 2 
ตัวอยาง คือ เหล็กกลาไรสนิม 316L และทังเสตน ถูกดัดแปรโดยการ
เติมผงวัสดุอื่นลงไปเพื่อปรับปรุงสมบัติของเน้ือวัสดุ สําหรับเหล็กกลา
ไรสนิม 316L จะถูกเติมดวยผงซิลิกอนคารไบด เพื่อปรับปรุงสมบัติ
ดานความแข็งและการทนตอการขัดสี ในขณะที่ผงทังเสตนจะถูกเติม
ดวยทองแดง เพื่อชวยเพิ่มความสามารถในการเผาประสาน งานวิจัย
น้ีมุงเนนศึกษาพฤติกรรมการเขากันของเน้ือวัสดุในข้ันตอนการผสม 
มีการทดลองเพื่อหาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการผสม และนํา
ผงที่ผสมแลวมาทดลองอัดรีดจริง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอัดรีดวามี
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ความเปลี่ยนแปลงจากผงปกติอยางไร  และมีความเปนไปไดมาก
นอยเพียงไนในการดัดแปลงผงสําเร็จรูปในกระบวนการฉีดข้ึนรูป มา
ใชในกระบวนการอัดรีด 
 
2.วิธีการทดลอง 

ผงโลหะสําเร็จรูปสําหรับกระบวนการฉีดข้ึนรูป 2 ชนิด คือ 
เหล็กกลาไรสนิม 316L และทังเสตน (BASF Feedstock) ไดถูกดัด
แปรดวยการเติมผงวัสดุชนิดอื่นลงไป ในปริมาณ 5 เปอรเซ็นตโดย
นํ้าหนักของผงโลหะ โดยผงเหล็กกลาไรสนิม ถูกเติมดวยซิลิกอนคาร
ไบดในขณะที่ทังเสตนถูกเติมดวยทองแดง การตรวจสอบน้ําหนักผง
โลหะในผงสําเร็จรูป ใชเทคนิคการวิเคราะหเทอรโมกราวิเมทริก 
(Thermogravimetric Analysis, TGA) ควบคูกับการเปรียบเทียบโดย
การเผาไลตัวประสานและเผาประสานในเตาเผาจริง  

การผสมผงวัสดุเขาดวยกันอาศัยเครือ่งผสมแบบแกนผสม
เกลียวหนอนคู (Twin screw mixer) ใชอุณหภูมิขณะผสม 190 องศา
เซลเซียส ขณะที่ปรับเปลี่ยนเวลาผสม คือ 30 60 และ 90 นาที  

ผงที่ผานการผสมแลวจะนํามาเผาไลตัวประสานที่ 110 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมงภายใตบรรยากาศกรดไนตริก และเผา
ประสานที่ 1200 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 45 นาที ภายใตบรรยากาศ
ไฮโดรเจน หลังจากเผาประสานแลว ชิ้นงานจะถูกนํามาตัดและขัด
เพื่อศึกษาโครงสรางจุลภาคและตรวจสอบการกระจายตัวของผงวัสดุ
ที่ผสมเพิ่มเขาไป ดวยกลองจุลทรรศนแบบแสง (Optical  
Microscope) และกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) 

การทดสอบพฤติกรรมการฉีดข้ึนรูปจริง จะถูกตรวจสอบใน
ข้ันตอนสุดทายโดยใชผงวัสดุดังกลาวอัดรีดผาน เครื่องอัดรีดขนาด 
100 ตัน โดยอัดรีดชิ้นงานเปนทรงกระบอก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
5 มิลลิเมตร ที่อุณภูมิ 180 องศาเซลเซียส  หลังจากนั้นชิ้นงานที่ผาน
การอัดรีดจะนํามาตรวจสอบสภาพผิวการอัดรีด และความแนนตัวใน
แนวภาคตัดขวาง และเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงขนาด 
 
3. ผลการทดลอง 
 
3.1 การตรวจสอบน้ําหนักผงโลหะในสวนผสมสําเร็จรูป 

เน่ืองจากการเติมผงวัสดุลงในผงโลหะสําเร็จรูปจําเปนตองทราบ
เปอรเซ็นตสวนผสมของผงโลหะในสวนผสมทั้งหมด การวิเคราะห
เทอรโมกราวิเมทริก และการชั่งนํ้าหนักเปรียบเทียบโดยการเผาไลตัว
ประสานและเผาประสานในเตาเผาจริง จึงจําเปนตองดําเนินการกอน
การผสมผง ปริมาณของสารโพลิเมอรที่ใชเปนตัวประสานถูกคํานวณ
จากน้ําหนักที่หายไปในระหวางกระบวนการเพิ่มอุณหภูมิในการเผา 
ผลที่ไดแสดงในตารางที่ 1  

จากผลที่แสดงในตารางที่ 1 พบวาผงสําเร็จรูปทั้งสองชนิดใช
ปริมาณโพลิเมอรตัวประสานไมเทากัน โดยผงเหล็กกลาไรสนิม 316L 
ใชโพลิเมอรในปริมาณมากกวา  เปอรเซนตโดยนํ้าหนักที่หาไดจากทั้ง 
2 วิธีมีคาใกลเคียงกัน โดยผลที่ไดจากการเผาไลในเตาเผาจริงจะมีคา
สูงกวาเล็กนอย ซ่ึงเปนผลจากการเผาไลภายใตบรรยากาศกรดไน
ตริก ซ่ึงสามารถกําจัดสารโพลิเมอรออกไปไดดีกวาเตาเผาของเครื่อง

เทอโมกราวิเมทริก โดยในการผสมผงในขั้นตอนตอไปเลือกใชคาจาก
การเผาไลในเตาเผาจริงในการคํานวณปริมาณผงวัสดุที่จะเติมเขาไป 
 

ตารางที่ 1 เปอรเซนตโดยนํ้าหนักของโพลิเมอรตัวประสาน 
 

วัสดุ เทอรโมกราวิเมทริก 
(% โดยนํ้าหนัก) 

เผาไลในเตาเผา 
(% โดยนํ้าหนัก) 

316L 8.00 8.23 
ทังเสตน 6.04 6.31 

 
 
3.2 การผสมผงโลหะ 

ในการผสมผงโลหะเขากับผงวัสดุ ทําโดยการอุนผงสําเร็จรูปที่
อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซยีสและกวนจนกระทั่งผงสําเร็จรูปน่ิมตัวมี
ลักษณะเปนครีม จากนั้นจึงคอยๆ ผสมผงวัสดุลงตัวเติมไปทีละนอยจน
หมด เน่ืองจากผงสําเร็จรูปและผงวัสดุที่เติมเขาไปมีสีที่แตกตางกัน การ
สังเกตเนื้อของของผสม จึงเปนการระบุไดเบ้ืองตนวาการผสมเขากันดี
หรือไม โดยพบวาการผสมที่ 30 นาที ยังปรากฏลกัษณะเนื้อที่มีการ
แยกชั้นและแยกสี แตเม่ือเพิ่มเวลาการผสมเปน 60 นาที พบวาเนื้อมี
ความสม่ําเสมอมากขึ้นและไมปรากฏการแยกชั้นแยกสี เม่ือเพิ่มเวลา
ผสมเปน 90 นาที พบวาของผสมเขากันไดดีเชนกันแตสารโพลิเมอรมี
การระเหยโดยมีควันและกลิ่นเกิดข้ึนจากการผสม ดังน้ันจึงเลือกใชเวลา
ในการผสมเปน 60 นาที โดยคาดวาของผสมที่เวลานี้ของผสมสามารถ
เขากันไดดี โดยที่สารโพลิเมอรไมเกิดดารสลายตัวมากจนเกินไป ทั้งน้ี
ยังตองอาศัยการศกึษาโครงสรางจุลภาคเพื่อดูลักษณะการกระจายตัว
ในการยืนยันสมมติฐานในขั้นตอนตอไป 
 
3.3 โครงสรางจุลภาค 
 

การตรวจสอบลักษณะผงวัสดุตั้งตนทั้งหมดกอนการผสม จะชวย
ใหสามารถจําแนกผงตางๆ เม่ือผสมวัสดุเขากันแลวไดงายข้ึน ลักษณะ
ผงชนิดตางๆ แสดงในรูปที่ 1  

จากรูปที่ 1 และ 2 แสดงใหเห็นวาผงเหล็กกลาไรสนิม 316L และ
ผงทังเสตนสําเร็จรูปมีผงเปนลักษณะทรงกลม ซ่ึงเปนลกัษณะเฉพาะตัว
ของผงที่ใชในการฉีดข้ึนรูป [3,4] และมีสารโพลิเมอรลักษณะเปนแผน
เยื่อกระจายตัวอยูทั่วไปในเน้ือผงวัสดุ ผงซิลิกอนคารไบดมีขนาดโดย 
รวมเล็กกวาผง 316L และมีการเกาะตัวกันเปนกลุมกอนตามลักษณะ
ของผงเซรามิก ในขณะที่ผงทังเสตนมีขนาดเล็กกวาผงทองแดง  
โครงสรางจุลภาคของผงวัสดุที่ผานการผสม เผาไลตัวประสานและเผา
ซินเตอรแลว แสดงในรูปที่ 3 และ 4 
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รูปที่ 1 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 
แสดงลักษณะของผง 316L 

ก) ผงเหล็กกลาไรสนิม 316L สําเร็จรูป 
ข) ผงซิลิกอนคารไบด 
ค) ผงเหล็กกลาไรสนิม 316L ผสมซิลิกอนคารไบด 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

รูปที่ 2 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 
แสดงลักษณะของผงทังเสตน 

ก) ผงทังเสตนสําเร็จรูป 
ข) ผงทองแดง 
ค) ผงทังเสตนผสมทองแดง  
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ก) กลองจุลทรรศนแบบแสง 
 

 
ข) กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 

รูปที่ 3 โครงสรางจุลภาคของผงเหลก็กลาไรสนิม 316L  
ผสม ซิลิกอนคารไบด 

 
จากรูปที่ 3 ลักษณะโครงสรางจุลภาคของเนื้อวัสดุมีความ

สมํ่าเสมอดี โดยแสดงลักษณะเกรนและปรากฏเฟสตกตะกอนที่ขอบ
เกรนโดยทั่วทั้งชิ้นงาน ที่นาสังเกตคือ ภายในเกรนของ 316L ไม
ปรากฏลักษณะลายเสนทวิน (Twin line) ซ่ึงมักจะปรากฏในเกรนของ
เหล็กกลาไรสนิมกลุมออสเทนเนติก 

จากการใชเทคนิคการแสกนเชิงเสนผานเฟสดังกลาว พบวามี
ปริมาณของโครเมียมและคารบอนสูงกวาบริเวณอื่น ในขณะที่ซิลิกอน
กระจายตัวอยูทั่วไปในเน้ือเกรน จากขอมูลดังกลาวอาจสรุปไดวาเม่ือ
ผานกระบวนการทางความรอน จะเกิดการแพรของอะตอม โดยซิลิกอน
ในผงซิลิกอนคารไบดแพรเขาไปในเนื้อเกรน 316L ในขณะที่โครเมียม
จากเนื้อ 316L แพรมาที่บริเวณขอบเกรนและเกิดเฟสของโครเมียมคาร
ไบดข้ึนที่ขอบเกรนทั่วทั้งชิ้นงาน 

หากพิจารณาในเรื่องการผสม ถือไดวามีการผสมเขากันไดดี แต
ในเชิงสมบัติของวัสดุ การสูญเสียโครเมียมไปจากเกรนของ 316L อาจ
สงผลตอสมบัติของเหล็กกลาไรสนิม เชน เหล็กกลาไรสนิมอาจจะมี
ปริมาณโครเมียมไมเพียงพอในการสรางฟลมออกไซดและเกิดการเปน
สนิมข้ึนไดเม่ือนําไปใชงาน 

 
 

รูปที่ 4 โครงสรางจุลภาคของผงทังเสตน ผสมผงทองแดง 
จากกลองจุลทรรศนแบบแสง 

 
จากรูปที่ 4 พบวา การกระจายตัวของอนุภาคทองแดงยังไมดีนัก 

ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการที่อนุภาคผงทองแดงมีขนาดใหญ (ขนาด
อนุภาคเฉลี่ย 45 ไมครอน) ไมสามารถแทรกตัวเขาไประหวางผงทัง-   
เสตนไดดี ถึงแมวาทองแดงจะเกิดการหลอมตัวในระหวางกระบวนการ
เผาประสาน (เน่ืองจากจุดหลอมเหลวต่ํากวาอุณหภูมิเผาประสาน) แต
การแทรกตัวของนํ้าทองแดงไปตามชองวางของผงทังเสตนเพื่อใหเกิด
ปรากฏการณเผาประสานในสถานะของเหลว (Liquid phase sintering) 
ก็ยังไมสมํ่าเสมอ ซ่ึงเปนผลโดยตรงจากการกระจายตัวน่ันเอง 
 
3.4 การทดลองอัดรีดผงวัสดุ 

ในข้ันตอนสุดทายของการทดลอง ไดทดลองอัดรีดผงวัสดุดวย
เครื่องอัดรีดแนวดิ่งขนาด 100 ตัน โดยใชอุณหภูมิอดัรีด 180 องศา
เซลเซียส พบวาผงเหล็กกลาไรสนิม 316L ผสมซิลิกอนคารไบด 
สามารถอัดรีดชิ้นงานไดอยางสม่ําเสมอ มีผิวเรียบ และยึดเกาะตัวดี
พอสมควร ในขณะที่ผงทังเสตนผสมทองแดง ชิ้นงานอัดรีดมีผิวขรุขระ 
และชิ้นงานมีเน้ือไมสมํ่าเสมอและขาดจากกันเปนชิ้นส้ันๆ ทั้งน้ีอาจเปน
ผลมาจากความไมสมํ่าเสมอของเนื้อผง 
 

ภายหลงันําชิ้นงานอัดรีดทรงกระบอกไปเผาไลตัวประสานและเผา
ประสานแลว พบวาสามารถเผาประสานไดโดยมีการบิดเบ้ียวเล็กนอย 
เปอรเซนตการหดตัวของชิ้นงานในแนวรัศมีถูกคํานวณจากขนาด
เสนผาศูนยกลางของชิ้นงานเทียบกับขนาดของแมพิมม จากการ
ทดลองพบวาชิ้นงาน 316L ผสมซิลิกอนคารไบดมีการหดตัว 5.0 
เปอรเซ็นต ในขณะที่ชิ้นงานทังเสตนผสมทองแดงมีการหดตัว 7.4 
เปอรเซ็นต 
 

เม่ือนําชิ้นงาน 316L ผสมซิลิกอนคารไบดมาตัดและขัด เพื่อดู
พฤติกรรมการแนนตัวในแนวภาคตัดขวาง พบวาเนื้อชิ้นงานที่บริเวณ
ผิวมีการยึดเกาะตัวไมดีเทาที่บริเวณเน้ือใน ดังแสดงในรูปที่ 5 ซ่ึงเปน
ผลจากแรงเสียดทานระหวางผงกับแมพิมพในระหวางการอัดรีด ซ่ึงทํา
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ใหเน้ือผงวัสดุแยกตัวจากกัน และสงผลมาถึงการเผาประสานในขั้นตอน
ตอมาดวย 
 

 
 
รูปที่ 5 แสดงผิวดานนอกและเนื้อชิ้นงานภายในชิ้นงาน 316L ผสม
ซิลิกอนคารไบด จากภาคตัดขวางของชิ้นงานที่ผานการอัดรีดและเผา

ประสาน 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
1. ผงสําเร็จรูปสําหรับฉีดข้ึนรูปสามารถนํามาดัดแปลง เพื่อใชใน

กระบวนการอัดรีดได โดยปริมาณตัวประสานในผงสําเร็จรูปทั้ง
สองชนิดไมเทากัน โดยผงเหล็กกลาไรสนิม 316L มีปริมาณโพลิ
เมอรผสมอยู 8.23 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก ในขณะที่ผงทังเสตน มี
ปริมาณโพลิเมอรผสมอยู 6.31 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

2. การผสมผงวัสดุอื่นลงในผงสําเร็จรูปสามารถทําไดโดยใชอุณหภูมิ
ในการผสม 190 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 1 ชั่วโมง โดยสวนผสม
สามารถเขากันไดดี และโพลิเมอรไมเกิดการสลายตัวมาก 
จนเกินไป 

3. ชิ้นงาน 316L ผสมซิลิกอนคารไบดเกิดการแพรของอะตอม
ซิลิกอนและโครเมียม โดยซิลิกอนในผงซิลิกอนคารไบดแพรเขา
ไปในเน้ือเกรน 316L ในขณะที่โครเมียมจากเนื้อ 316L แพรมาที่
บริเวณขอบเกรนและเกิดเฟสของโครเมียมคารไบดข้ึนที่ขอบเกรน
ทั่วทั้งชิ้นงาน  

4. ชิ้นงานทังเสตนผสมทองแดง มีการกระจายตัวของเน้ือผงไมดีนัก 
เน่ืองจากผงทองแดงมีขนาดใหญ ถึงแมจะเกิดการหลอมตัวและ
เผาประสานในสภาวะของเหลวได แตเน้ือทองแดงไมสามารถ
แทรกตัวเขาในรูพรุนของชิ้นงานไดอยางทั่วถึง 

5. เน้ือชิ้นงานที่บริเวณผิวรอบนอกมีการยึดเกาะตัวไมดีเทาที่บริเวณ
เน้ือใน ซ่ึงเปนผลจากแรงเสียดทานระหวางผงกับแมพิมพใน
ระหวางการอัดรีด ซ่ึงทําใหเน้ือผงวัสดุแยกตัวจากกัน และสงผล
มาถึงการเผาประสาน ซ่ึงปญหานี้สามารถแกไขไดดวยการ
ปรับเปลี่ยนอุณหภมิูในการอัดรีดใหสูงข้ึน แตทั้งน้ีตองระวังมิให
อุณหภูมิสูงเกินไป จนสวนผสมเหลวและไมสามารถคงรูปอยูได 

6. จากการนําสวนผสมไปทดลองอัดรีด พบวาเหล็กกลาไรสนิม 316L 
ผสมซิลิกอนคารไบดสามารถอัดรีดได ในขณะที่ผงทังเสตนผสม
ทองแดงยังตองการการพัฒนาเพื่อใหอัดรีดไดดีข้ึน 
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บทคัดยอ 
โลหะผสมไทเทเนียม ถูกใชงานดานการแพทยอยางกวางขวาง 

สามารถปรับโครงสรางและสมบัติทางกลได โดยการปรับสวนผสมทาง
เคมีและการทํากรรมวิธีทางความรอน วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของอัตราการเย็นตัวที่มีผลตอโครงสรางจุลภาค และ
ความแข็งของโลหะผสม Ti-13Zr-nNb (n= 5-20 เปอรเซ็นโดยน้ําหนัก) 
ในการทดลองเริ่มจากการเตรียมอินกอตที่มีสวนผสมตามตองการ ดวย
เตาอารคภายใตบรรยากาศอารกอน จากนั้นนําชิ้นงานไปทําการอบ
ในชวงอุณหภูมิที่เปนเฟสบีตา แลวทําใหเย็นตัวในตวักลางตาง ๆ กัน 
วิเคราะหโครงสรางผลึกโดยใชเทคนคิการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ ศึกษา
โครงสรางจุลภาคดวยกลองจุลทรรศน และวัดความแข็งจุลภาค ผลการ
ทดลองพบวาโครงสรางที่ไดที่อุณหภูมิหองของโลหะผสม Ti-13Zr-nNb 
ทุกสวนผสม ข้ึนกับอัตราการเย็นตัว 
 
Abstract 

Titanium alloys have been extensively used in medical 
application. Their structures and mechanical properties could be 
adjusted by composition and heat treatment. The purpose of this 
article is to study the influence of cooling rate on microstructures 
and hardness of Ti-13Zr-nNb (n=5-20) alloys. In the experiment, 
nominal compositions of ingots were prepared by the argon arc 
melter. After that, samples were solution treated at a beta 
temperature, subsequently, quenched in various media. 
Crystalline structures were characterized by X-ray diffraction 
technique. Microstructures and microhardness were investigated. 
The experimental results showed that microstructures and 
microhardness of Ti-13Zr-nNb depended on the cooling rates. 

 

1. คํานํา 
โลหะไทเทเนียมผสมแบงตามโครงสรางได 3 กลุมใหญๆ คือ กลุม

ที่มีโครงสรางเปนเฟสแอลฟา (α-HCP) กลุมที่มีโครงสรางเปนเฟสบีตา 
(β-BCC) และกลุมที่มีโครงสรางเปนเฟสแอลฟาและเฟสบีตา (α+β) มี
การนําไปใชงานในดานตาง ๆ เชน งานทางดานอากาศยาน ดานกีฬา 
อุปกรณยานยนต และวัสดุทางการแพทยที่ใชในรางกายมนุษย เปนตน 
โลหะไทเทเนียมผสมในกลุมเฟสบีตา กลุมเฟสแอลฟาและบีตา มีสมบัติ
ที่เหมาะสมในงานทางการแพทย เน่ืองจากโลหะผสมในกลุมน้ีสามารถ
ปรับคามอดูลัสใหต่ําได ความเขากันไดทางชีวภาพสูง  ความแข็งแรงสูง
และความตานทานการกัดกรอนที่ดี เม่ือเปรียบเทียบกับวัสดุทางการ
แพทยที่ใชกันอยูในปจจุบัน ในกลุมที่เปนเหล็กกลาไรสนิม กลุมโลหะ
ผสมโคบอลและโครเมียม 
 

โลหะผสม Ti-6Al-4V กลุมเฟสแอลฟาและบีตา ถูกนํามาใชเปน
วัสดุทางการแพทยกันอยางกวางขวาง ถูกใชกันมานานจนถึงปจจุบัน 
อยางไรก็ตาม เม่ือไมนานมานี้มีรายงานวาธาตุวานาเดยีม เกิดปฏิกิริยา
กับรางกายมนุษยได เน่ืองจากอิออนของวานาเดียมมีความเปนพิษกับ
เน้ือเยื่อมนุษย [1] ดังน้ันจึงมีการวิจัยและพัฒนาโดยการเติมธาตุชนิด
อื่น ๆ ทดแทน [2] ตองเปนธาตุทีไ่มเคยมีรายงานความเปนพิษ เปน
ธาตุกลุมที่เติมเขาไปแลว มีความสามารถในการเขากันไดกับเน้ือเยื่อ
มนุษยดี อีกทั้งยังทําใหมีคามอดูลัสต่ําลง ไดแก ไนโอเบียม แทนทาลัม 
เซอรโคเนียม และโมลิบดินัม [3-4] จากการวิจัยของ Hon [5] รายงาน
วาการเติมไนโอเบียมในปริมาณ 14–26 เปอรเซนตโดยน้ําหนัก ทําให
คาอิลาสติกมอดูลัสของไทเทเนียมมีคาลดลงต่าํสุดเหลอื 60 จิกกะปาส
คัล เน่ืองจากมีสัดสวนของเฟสแอลฟาลดลง การเติม Nb มากกวานี้จะ
ทําใหคามอดูลัสสูงข้ึนอีกครั้ง ซ่ึงจะมีคาสูงสุดเม่ือเติม Nb 30-34 
เปอรเซนตโดยนํ้าหนัก  หากเติม Nb ในปริมาณมากกวา 34 
เปอรเซนต จะทําใหเกิดเฟสโอเมกาได ซ่ึงเปนเฟสที่แข็งและเปราะ  
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 ในป ค.ศ. 1992 บริษัท Smith & N ไดผลิต Ti-13Zr-13Nb ซ่ึง
จัดเปนไทเทเนียมเฟสบีตาผสมสูง สามารถนําไปใชงานดานศัลยกรรม
กระดูก [6] ส่ิงหน่ึงที่สําคัญในการนําโลหะผสมไทเทเนียมเฟสบีตาไปใช
งาน คือการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใชสภาวะที่เหมาะสม เพื่อใหได
โครงสรางจุลภาคและสมบัติทางกลตามตองการ จึงจําเปนตองหา
เทคนิคและกระบวนการที่เหมาะสมสําหรับการผลิต จากเอกสาร
งานวิจัยที่ผานมา มีขอมูลของอุณภูมิที่ใชในการอบ แตไมพบวามี
งานวิจัยเกี่ยวกับอตัราการเย็นตัวหลงัการอบของไทเทเนียมผสม Ti-Zr-
Nb ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค เพื่อที่จะศึกษาโครงสรางจุลภาค
และความแข็งของโลหะไทเทเนียมผสม Ti-13Zr-nNb โดยที่ปริมาณธาตุ
ผสม Nb มีคาตั้งแต 5-20 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก ที่ไดจากการอบที่
อุณหภูมิบีตา แลวทําใหเย็นดวยอัตราการเย็นตัวที่แตกตางกัน ในการ
ทดลองนี้ใชทําใหเย็นในสารตัวกลาง 3 ชนิด ไดแก เย็นตัวในน้ํา เย็นตัว
ในอากาศ และปลอยใหเย็นตัวในเตา เพื่อใหทราบถึงอิทธิพลของอัตรา
การเย็นตัวที่มีตอโครงสรางจุลภาคและความแข็ง เพื่อนําไปเปนขอมูล
พื้นฐานในกระบวนการอื่นตอไป เชน การอบบม การข้ึนรูปเพื่อใชงาน
ทางดานวัสดุทางการแพทย เปนตน 
 
2. วิธีทดลอง 

เตรียมอินกอตของโลหะผสมที่มีสวนผสมของ Ti-13Zr-nNb (โดยที่ 
n = 5, 10, 15 และ 20 เปอรเซนตโดยนํ้าหนัก) ที่เหลือเปนเปอรเซนต
โดยนํ้าหนักของไทเทเนียม  เร่ิมจากการชั่งนํ้าหนักของธาตุบริสุทธิ์ของ
แตละธาตุใหไดนํ้าหนักตามตองการ ในการทดลองใชนํ้าหนักรวมของ
วัตถุดิบคงที่ 30 กรัมทุกสวนผสม หลอมโดยใชเตาอารคสุญญากาศ
ภายใตบรรยากาศของแกสอารกอน ในการหลอมไดพลิกกลับชิ้นงาน
หลอม เพื่อหลอมซ้ําประมาณ 3-4 คร้ัง  แลวปลอยใหเย็นตัวในเบา
หลอมทองแดงที่มีนํ้าหลอเย็น (Water-Cooled Copper Crucible) ดวย
เวลาเทากันกอนนํ้าออกจากเบา เพื่อควบคุมอัตราการเย็นตัวของ
ชิ้นงานใหเทากัน  

 
หลังจากนั้นนําอินกอตไปทําการวิเคราะหสวนผสมทางเคมีโดยใช

เทคนิค Energy Dispersive Spectrometer (EDS) และวิเคราะห
โครงสรางผลึกของอินกอต โดยใชเทคนิค X-Ray Diffractrometer 
(XRD) นําอินกอตที่ไดจากการหลอมมาทําการอบละลายเฟส (Solution 
treat) ที่อุณหภูมิอบในชวงที่โครงสรางเปนเฟสบีตา ในการทดลองนี้ใช 
820 องศาเซียสเซียส เปนเวลานาน 5 ชั่วโมง ทําใหเย็นตัวในตัวกลาง
ตางๆ ไดแก นํ้า อากาศ และเย็นตวัในเตา ตรวจสอบโครงสรางจุลภาค
จากกลองจุลทรรศนแสงธรรมดา โดยนําชิ้นงานมาขัดผิวหนาดวย
กระดาษทราย และขัดมันผงขัดอลูมินาขนาด 1 และ 0.5 ไมครอน 
ตามลําดับ กรดที่ใชกัดผิวงานประกอบดวยกรดไฮโดรฟลูออริก (HF) 
เขมขน 40% ปริมาณ 3 มิลลิลิตร  + กรดไนตริก (HNO3) เขมขน 65% 
ปริมาณ 5 มิลลลิติร + นํ้ากลั่นปริมาณ 92 มิลลิลิตร ทดสอบความแข็ง 
โดยใชเครื่องวัดความแข็งแบบจุลภาค โดยเครื่องวัดความแข็งผลิตโดย
บริษัท Shimadzu รุน  HVM-2000 ใชแรงกด 300 กรัม กดคางไวเปน
เวลานาน 15 วินาที 

 

3. ผลการทดลอง 
ผลการวิเคราะหสวนผสมทางเคมีดวยเทคนิค EDS พบวา

สวนผสมของอินกอตที่ได มีคาแตกตางไปจากสวนผสมเริ่มตนทุก
สวนผสม ดังแสดงผลในตารางที่ 1  การที่สวนผสมมีปริมาณธาตุ
แตกตางจากเริ่มตน พบไดโดยทั่วไปจากการหลอมโลหะดวยระบบการ
อารค มีการสูญเสียธาตุบางธาตุในปริมาณที่แตกตางกัน นอกจากนี้ยัง
อาจเนื่องมาจากเทคนิคการหลอม จํานวนครั้งในการพลิกคว่ําชิ้นงาน
แลวหลอมซ้ํา เพื่อใหสวนผสมเขากันไดดี ในการทดลองไดหลอมซํ้า
กลับชิ้นงานไปมา 3-4 คร้ัง อาจไมเพียงพอที่จะทําใหสวนผสมเขากัน
อยางสมํ่าเสมอ ควรหลอมซํ้าเพิ่มข้ึนอีก อยางไรก็ตาม ในที่น้ียังคง
เรียกชื่อของโลหะผสม โดยใชสวนผสมเริ่มตนตลอดการทดลอง 

 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหสวนผสมทางเคมีดวยเทคนคิ EDS 

 
ปริมาณ (เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก)   สวนผสมของ 

โลหะผสมที่ตองการ Ti Zr Nb 
Ti-13Zr-5Nb 83.6 12.2 4.2 
Ti-13Zr-10Nb 78.2 12.7 9.1 
Ti-13Zr-15Nb 72.8 12.7 14.5 
Ti-13Zr-20Nb 68.6 13.8 17.6 

 
3.1 โครงสรางจุลภาคของงานหลอ 

ผลการศึกษาโครงสรางจุลภาคของอนิกอต ที่ไดจากการหลอมดวย
ระบบอารค  แลวปลอยใหเย็นตัวในเบาหลอมทองแดงที่มีนํ้าหลอเย็น
โดยตัดชิ้นงานอินกอตตามแนวดิ่ง เพื่อศึกษาโครงสรางบริเวณหนาตัด
จากแนวลางที่สัมผัสเบาทองแดง ถึงบริเวณผิวบนที่สัมผัสกับ
บรรยากาศของอินกอต Ti-13Zr-5Nb, Ti-13Zr-10Nb, Ti-13Zr-15Nb 
และ Ti-13Zr-20Nb พบวามีโครงสรางไมคอยสม่ําเสมอ ตลอดหนาตัด
ชิ้นงาน มีสาเหตุมาจากอัตราการเย็นตัวบริเวณที่อินกอตสัมผสเบา
หลอมมีการเย็นเร็ว เน่ืองจากมีนํ้าหลอเย็นใตเบาหลอม สวนบริเวณที่
หางจากสวนที่สัมผัสเบาจึงเย็นตัวชากวา รวมท้ังอาจเปนผลจาก
สวนผสมเขากันไมดีก็ได จึงไดเลือกถายรูปเฉพาะบรเิวณกลางชิ้นงาน
ทั้งหมด แสดงในรูปที่ 1 (ก)-(ง) ตามลําดับ  

 
พบวาโครงสรางของอินกอต Ti-13Zr-5Nb มีเฟสบีตาที่เห็นเปนสี

ดํา และเฟสแอลฟาที่เห็นเปนสีขาวมีลักษณะเปนรูปคลายเข็มหรือขน
นก (Acicular Shape) เรียงสานไขวกันเหมือนตะกราสาน ที่นิยมเรียก
กันวา Basket Weave มีลักษณะโครงสรางเปน Widmanstätten ซ่ึง
เกิดข้ึนไดทั่วไปในไทเทเนียมผสมกลุมแอลฟา ซ่ึงเกิดจากอัตราการเย็น
ตัวอยางรวดเร็ว จากอุณหภูมิบริเวณที่เปนเฟสบีตา สวนโครงสราง
จุลภาคของอินกอต Ti-13Zr-10Nb และ Ti-13Zr-15Nb พบวาเฟสแอล
ฟามีลักษณะเปนเสนที่ละเอียดมากขึ้น ดังรูปที่ 1 (ข)-(ค) ตามลําดับ 
โครงสรางจุลภาคของอินกอต Ti-13Zr-20Nb มีเฟสแอลฟาลดลงอยาง
เห็นไดชัด พบเกรนของเฟสบีตามากขึ้น  
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เม่ือเปรียบเทียบโครงสรางจุลภาคของโลหะผสมไทเทเนียมกลุมน้ี
แลว จะเห็นไดวาปริมาณธาตุไนโอเบียม มีผลตอปริมาณและขนาดของ
เฟสแอลฟา อยางเห็นไดชัดจากการศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแสง
ธรรมดา กลาวคือปริมาณธาตุไนโอเบียมเพ่ิมข้ึน ทําใหขนาดของเฟส
แอลฟามีลักษณะเปนรูปเข็มละเอียดข้ึน รวมทั้งปริมาณเฟสบีตาเพิ่มข้ึน 

 

  
(ก) Ti-13Zr-5Nb 

 

  
(ข) Ti-13Zr-10Nb 

 

 
(ค) Ti-13Zr-15Nb  

 

  
(ง) Ti-13Zr-20Nb 

 
รูปท่ี 1 โครงสรางจุลภาคของอินกอต Ti-13Zr-nNb เม่ือ  

                   (n= 5, 10, 15, 20) 

3.2 ผลการวิเคราะหโครงสรางผลึกของชิ้นงานในสภาพหลอ  
ผลการศึกษาโครงสรางผลึกของชิ้นงานในสภาพหลอ ดวยเทคนิค

เอกซเรยดิฟแฟรกชั่น รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซเรยของ
ชิ้นงาน Ti-13Zr-nNb เม่ือ n = 5-20 แสดงในรูปที่ 2 พบวาโครงสราง
ผลึกของชิ้นงานทั้งหมด มีโครงสรางผลึกเปน HCP และ BCC เฟส
แอลฟาของโลหะไทเทเนียมมีโครงสรางผลึกเปน HCP สวนเฟสบีตามี
โครงสรางผลึกเปน BCC [7] ผลการทดลองนี้สอดคลองกับงานวิจัยที่
ผานมาของ Collings [5, 8]  ทั้งน้ีเน่ืองจากวาธาตุไนโอเบียมเปนธาตุ
ผสม ที่ชวยเพิ่มเสถียรภาพใหกับเฟสบีตา การเติม Nb ในไทเทเนียม
บริสุทธิ์ ตองมากกวา 36 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก จะทําใหเกิดเปนเฟส
บีตาทั้งหมดที่อุณหภูมิหอง  สวนธาตุเซอรโคเนียม จัดเปนธาตุที่เปน
กลางตอการเปลี่ยนแปลงโครงสราง ดังน้ันจึงเปนการยืนยันวา
โครงสรางงานหลอที่ไดทั้งหมดเปนเฟสผสมของเฟส HCP และ BCC  

 

 
 

รูปท่ี 2 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซบนโลหะผสม Ti-13Zr-nNb 
           หลังการหลอ 
 
3.5 โครงสรางจุลภาคหลังการอบละลายเฟสแลวทําใหเย็นตัว 
 หลังจากนําอินกอตของโลหะผสมไทเทเนียม Ti-13Zr-5Nb มาทํา
การอบละลายเฟสที่ 820 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ชั่วโมง แลวปลอย
ใหเย็นตัวในเตา ในอากาศ และในน้ํา โครงสรางจุลภาคแสดงในรูปที่ 3 
(ก)-(ค) ตามลําดับ พบวาโครงสรางของชิ้นงานหลังเย็นตัวในเตา 
โครงสรางมีลักษณะเปน Widmanstätten คลายกับที่พบในอินกอต เฟส
แอลฟามีลักษณะเปนแผนขนาดคอนขางใหญ เม่ือเทียบกับโครงสราง
ของช้ินงานที่เย็นในอากาศและในน้ํา เน่ืองจากการเย็นตัวในเตาชิ้นงาน
มีอัตราการเย็นตัวชากวาในอากาศและในน้ํา ดังน้ันโครงสรางของ
ชิ้นงานหลังเย็นตัวในอากาศและในน้ํา จึงละเอียดมากขึ้นอยางเห็นได
ชัดเจน ลักษณะของเฟสของแอลฟา(ที่เปนสีขาว)มีขนาดเล็กลงและ
ปริมาณลดลง สวนปริมาณของเฟสบีตามีเพิ่มข้ึน  
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(ก) เย็นตัวในเตา 

 

 
(ข) เย็นตัวในอากาศ 

 

        
(ค) เย็นตัวในน้ํา 

 
รูปท่ี 3 โครงสรางจุลภาคของอินกอต Ti-13Zr-5Nb ที่ผานการอบ 

              ละลายเฟส แลวเย็นตัวในตัวกลางที่ตางกัน 
 

เม่ือเพ่ิมปริมาณไนโอเบียมข้ึนเปน 10 เปอรเซ็นต พบวา
โครงสรางของชิ้นงาน Ti-13Zr-10Nb หลังอบละลายเฟสที่ 820 องศา
เซลเซียส แลวปลอยใหเย็นตัวในเตา ในอากาศ และในนํ้า แสดงในรูปที่ 
4 (ก)-(ค) ตามลําดับ จะเห็นวาโครงสรางของชิ้นงานที่เย็นตัวชา ๆ ใน
เตายังคงมีลักษณะเปน Widmanstätten คลายกันกับโครงสรางของ Ti-
13Zr-5Nb ที่เย็นตัวในเตา แตเม่ือชิ้นงานเย็นตัวในอากาศและในน้ําซึ่งมี
อัตราการเย็นตัวเพิ่มข้ึน พบวาโครงสรางของแอลฟา (สีขาว) มีปริมาณ
ลดลง ปริมาณเฟสบีตา (โครงสรางพื้น) มีเพิ่มข้ึน แสดงวาอัตราการเย็น
ตัวมีผลตอปริมาณขอเฟส 

 

 
(ก) เย็นตัวในเตา 

 

 
(ข) เย็นตัวในอากาศ 

 

 
(ค) เย็นตัวในน้ํา 

 
รูปท่ี 4 โครงสรางจุลภาคของอินกอต Ti-13Zr-10Nb ที่ผานการอบ                           
         ละลายเฟส แลวเย็นตัวในตัวกลางที่ตางกัน 

 
โครงสรางจุลภาคของโลหะผสม Ti-13Zr-15Nb หลังอบละลายเฟส

ที่ 820 องศาเซลเซียส แลวปลอยใหเย็นตัวในเตา ในอากาศ และในน้ํา 
แสดงในรูปที่ 5 (ก)-(ค) ตามลําดับ พบวาโครงสรางจุลภาคของชิ้นงานที่
ปลอยใหเย็นตัวในเตา มีโครงสรางลกัษณะ Widmanstätten ปริมาณ
และขนาดลดลงอยางมาก ตองใชกลองกําลังขยายสูงข้ึนจึงจะเห็นไดชัด
ข้ึน เม่ือชิ้นงานเย็นตัวในอากาศและในน้ําลักษณะของเฟสแอลฟาสวนที่
เปนสีขาวเปนแผนไมตอเน่ือง โครงสรางของเฟสบีตา มีปริมาณมากขึ้น 
แสดงวาปริมาณของไนโอเบียม 15 เปอรเซนต มีมากพอที่จะทําใหเห็น
วามีผลตอการเปลีย่นแปลงโครงสรางไดชัดเจนข้ึน กวาการเติม
ไนโอเบียมเพียง 10 เปอรเซนต 
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โครงสรางจุลภาคของโลหะผสม Ti-13Zr-20Nb หลังอบละลายเฟส
แลวปลอยใหเย็นตวัในเตา ในอากาศ และในน้ํา แสดงในรูปที่ 6 (ก)-(ค) 
ตามลําดับ พบวาโครงสรางจุลภาคของชิ้นงานที่ปลอยใหเย็นตัวในเตา 
ไมมีโครงสรางลักษณะของ Widmanstätten อยางที่พบในโครงสราง
ของช้ินงานที่มีสวนผสมของไนโอเบียม 5-15 เปอรเซ็นต โครงสรางเปน
เฟสบีตามากขึ้น และเม่ือชิ้นงานเยน็ตัวในอากาศและในน้ํา โครงสราง
จุลภาคสวนใหญเปนเฟสบีตา แสดงวาการเติมไนโอเบียมปริมาณ 20 
เปอรเซ็นตชวยใหเกิดเฟสบีตาไดมากข้ึน แตอยางไรก็ตาม ยังคงมีเฟส
แอลฟากระจายในโครงสราง 

 

 
(ก) เย็นตัวในเตา 

 

 
(ข) เย็นตัวในอากาศ 

 

 
(ค) เย็นตัวในน้ํา 

 
รูปท่ี 5 โครงสรางจุลภาคของอินกอต Ti-13Zr-15Nb ที่ผานการอบ 

             ละลายเฟส แลวเย็นตัวในตัวกลางที่ตางกัน 

3.3 ผลการทดสอบความแข็งของอินกอตและชิ้นงานท่ีผานการอบ 
       ละลายในสารตัวกลางตางๆ 
 ผลการวัดความแข็งจุลภาคของอินกอต ที่เปนงานหลอของโลหะ
ผสม Ti-13Zr-nNb เม่ือ n = 5-20 โดยวัดความแข็งชิ้นงานละ 10 จุด 
บริเวณกลางชิ้นงานทั้งหมด พบวาความแข็งเฉลี่ยของ Ti-13Zr-5Nb มี
คา 245 วิกเกอร ความแข็งเฉลี่ยของอินกอตมีคาเพิ่มข้ึนเปน 258, 273 
และ 321 วิกเกอร เม่ือปริมาณไนโอเบียม เพิ่มข้ึนเปน 10, 15 และ 20 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาปริมาณไนโอเบียมมีผลตอการ
เพิ่มข้ึนของความแข็งของงานหลอ 
 

 
(ก) เย็นตัวในเตา 

 

 
(ข) เย็นตัวในอากาศ 

 

 
(ค) เย็นตัวในน้ํา 

 
รูปท่ี 6 โครงสรางจุลภาคของอินกอต Ti-13Zr-20Nb ที่ผานการอบ 

             ละลายเฟส แลวเย็นตัวในตัวกลางที่ตางกัน 
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ผลการวัดความแข็งจุลภาคของชิ้นงาน ทุกสวนผสมหลังการอบ
ละลายเฟสที่อุณหภูมิ 820 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ชั่วโมง แลว
ปลอยใหเย็นตัวในเตา ในอากาศ และในนํ้า แสดงในตารางที่ 2 พบวา
ความแข็งเฉลี่ยของชิ้นงาน Ti-13Zr-5Nb เม่ือผานการเย็นตัวในเตามี
คาสูงสุดวัดได 289 วิกเกอร แตเม่ือชิ้นงานเย็นตัวในอากาศและเย็นใน
นํ้า ความแข็งเฉลีย่ของอินกอตมีคาลดลงเปน 276 และ 248 วิกเกอร 
ตามลําดับ จะเห็นไดชัดเจนวา ความแข็งของชิ้นงานที่วัดไดข้ึนกับอัตรา
การเย็นตัวของชิ้นงาน ซ่ึงผลของความแข็งน้ีสอดคลองกับโครงสราง
จุลภาคดังไดกลาวไปแลว โดยทั่วไปการเย็นตัวในน้ํามีอัตราการเย็นตัว
สูงสุดเม่ือเทียบกับการเย็นตัวในอากาศและเตา ตามลาํดับ การเย็นตัว
สูงข้ึนทําใหเกิดเฟสบีตามากขึ้น ซ่ึงโดยทั่วไปความแข็งของไทเทเนียม
เฟสแอลฟามีโครงสรางผลึกเปน HCP และมีความแข็งสูงกวา
ไทเทเนียมเฟสบีตา จึงสงผลใหความแข็งใหลดลง ทํานองเดียวกัน คา
ความแข็งเฉลี่ยของชิ้นงาน Ti-13Zr-10Nb, Ti-13Zr-15Nb และ Ti-
13Zr-20Nb เม่ือผานการเย็นตัวในเตาใหความแข็งของชิ้นงานสูงสุดทุก
สวนผสม แตเม่ือเย็นตัวในอากาศและเย็นในนํ้า ความแข็งมีคาต่ําลงมี
ผลมาจากปริมาณเฟสบีตาที่เพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด จึงไมไดทําการ
วิเคราะหปริมาณเฟสดวย Image Analyzer 

 
ตารางที่ 2 ความแข็งของอินกอต Ti-13Zr-nNb เม่ือ (n= 5, 10, 15, 20) 
             หลังการทําใหเย็นตัวในตัวกลางตาง ๆ 
 

ความแข็งจุลภาค (วิกเกอร)  โลหะผสม 

งานหลอ เย็นในนํ้า เย็นใน
อากาศ 

เย็นในเตา 

Ti-13Zr- 5Nb 245 248 276 289 

Ti-13Zr-10Nb 258 303 329 392 

Ti-13Zr-15Nb 273 353 373 406 

Ti-13Zr-20Nb 321 464 468 480 

 
4. การวิเคราะหผลการทดลอง 

โลหะผสมไทเทเนียม  Ti-13Zr-nNb เม่ือ (n= 5, 10, 15, 20) หลัง
การทํากรรมวิธีทางความรอน ดวยอัตราการเย็นตัวที่แตกตางกัน พบวา
ลักษณะโครงสรางและความแข็งจุลภาคที่วัดได มีคาแตกตางกัน 
เน่ืองจากโลหะผสม Ti-nZr  เม่ือ n=2-12 เปนไทเทเนียมเฟสแอลฟา
โครงสรางผลึกเปน HCP [8, 9] การเติม Nb ซ่ึงเปนธาตุที่ชวยเพิ่ม
เสถียรภาพใหบีตา จากผลการทดลองไดเติมไนโอเบียมสูงสุด 20 
เปอรเซนต ไมสามารถเปลี่ยนแปลงใหโครงสรางเปนเฟสบีตาทั้งหมดที่
อุณหภูมิหองได  จากแผนภาพสมดุลยของระบบสองธาตุของ Ti-Nb 
พบวาที่สวนผสมของ Ti-20Nb เม่ือปลอยใหเย็นตัวชา ๆ จะได
โครงสรางเปนแอลฟาและบีตา หากเติมไนโอเบียมปริมาณสูงข้ึน อีกจน
ใกลสวนผสมของเฟสบีตา โครงสรางหลังการเย็นตัวที่มีอัตราการเย็นตัว
สูง เปนไปไดที่จะไดโครงสรางเปนบีตากึ่งเสถียรภาพ (Metastable β) 
หรือ  บีตาที่เสถียรภาพ (Stable β) ที่อุณหภูมิหอง   

5. สรุปผลการทดลอง 
5.1 อัตราการเย็นตัวของโลหะผสม Ti-13Zr-nNb (n = 5-20) หลงั

อบที่อุณหภูมิ 820 องศาเซลเซียส มีผลตอโครงสรางจุลภาคและความ
แข็ง โครงสรางที่ไดเปนเฟสผสมของแอลฟาและบีตาทั้งหมด เม่ืออัตรา
การเย็นตัวสูงข้ึนทําใหความแข็งลดลง เน่ืองจากปริมาณของเฟสบีตา
เพิ่มมากข้ึน ไมมีสวนผสมใดเกิดเปนเฟสบีตาทั้งหมดที่อุณหภูมิหอง  
 

5.2 ปริมาณธาตุไนโอเบียมที่เติมใน Ti-13Zr-nNb มีผลทําใหความ
แข็งของงานหลอสูงข้ึนเม่ือเติมปริมาณสูงข้ึน และมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางจุลภาค เม่ือเติมไนโอเบียมปริมาณ 5 เปอรเซ็นต 
เกิดเปนโครงสราง Basket Weave ซ่ึงเปนเฟสผสมของแอลฟากับบีตา 
เม่ือเติมไนโอเบียมปริมาณสูงข้ึน ทําใหเกิดเฟสบีตามากขึ้น   
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บทคัดยอ 
         งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษา ออกแบบ สรางและทดสอบเครื่อง
แยกเนื้อหอยออกจากเปลือก ซ่ึงมี ข้ันตอนในการศึกษาที่ สําคัญ          
2 ข้ันตอนคือ การศึกษาหาปริมาณอุณหภูมิที่เหมาะสมที่จะทําใหหอย
อาออกจากเปลือกโดยใชสายพานลําเลียงผานน้ํารอน และการศึกษา
เพื่อหาปริมาณของความถี่ที่เหมาะสมของการเขยาเปลือกหอยใหเน้ือ
หอยหลุดออก จากผลการทดสอบพบวาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการตม
ใหหอยอาออก คือ 98.4 องศาเซลเซียส และคาความถี่ที่เหมาะสมใน
การเขยาใหเน้ือหอยแยกออกจากเปลือก คือ 5.6 Hz สวนประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองแยกเนื้อหอยออกจากเปลือกที่ออกแบบไวน้ันมีคา 72% 
 
Abstract 
         This paper has objective to design the shell separation 
machine. It has two process is 1) boiling process in order to 
cause shell to open up and 2) shaking process in order to cause 
shell to be separated from meat. The result shows that the 
working temperature from the test of machine is 98.4oC and the 
shaking frequency is 5.6 Hz. Efficiency of the machine is at 72%. 
 
1. บทนํา 
         ในปจจุบันไดมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับหอยมากมาย ทั้งที่
เปนอาหารสดและเปนอาหารที่ผานการแปรรูปแลว ซ่ึงการที่จะสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพนั้น จําเปนตองผานกระบวนการหลาย
ข้ันตอน เร่ิมตั้งแตการเพาะเลี้ยงหอย การคัดแยกหอย การนําเนื้อหอย
แยกออกจากเปลือก และการนําเนื้อหอยไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ 
ซ่ึงกระบวนการแตละข้ันตอนก็ลวนแตมีความสําคัญ โดยเฉพาะขั้นตอน
การแยกเนื้อหอยออกจากเปลือก จัดไดวาเปนข้ันตอนที่มีความสําคัญ
มาก และเปนข้ันตอนที่มีความยุงยากมากขั้นตอนหนึ่ง และกอใหเกิด
การเสียเวลาเปนอยางมากสําหรับผูผลิต 
         ปจจุบันไดมีการแยกเนื้อหอยออกจากเปลือกโดยใชวิธีการแกะ
ดวยมือ ซ่ึงจําเปนตองใชจํานวนผูแกะคอนขางมาก เพื่อใหไดเน้ือหอย
ตามปริมาณที่ตองการในแตละวัน จึงเห็นวาหากไดมีการพัฒนาการ

แยกเนื้อหอยออกจากเปลือกโดยใชเครื่องจักรแทนคน ก็นาจะสามารถ
ชวยแกปญหาความลาชาในกระบวนการผลิตได เน่ืองจากในปจจุบัน
ระยะเวลาและคุณภาพของผลิตภัณฑน้ันมีความสําคัญตอการอยูรอด
ของอุตสาหกรรมทุกระดับ 
         จากการเขาไปศึกษา สอบถามกรรมวิธี และปญหาของการแยก
เน้ือหอยออกจากเปลือกของกลุมเกษตรกรที่ อําเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง 
พบวา วิธีการแยกเนื้อหอยออกจากเปลือกน้ันจะใชแรงงานคนเปนสวน
ใหญ มีบางสวนเทานั้นที่ใชวิธีการตมนํ้าใหเดือดในกระทะ กอนที่จะใส
หอยในปริมาณครั้งละ  3 ถึง 10 กิโลกรัม ลงไปในน้ําเดือด โดยเม่ือตม
หอยในน้ําเดือดเปนเวลามากพอก็จะทําใหเปลือกหอยอาออกจากกัน 
จากนั้นผูคัดแยกเนื้อหอยออกจากเปลือกก็จะใชไมที่มีลักษณะเหมือน
ไมพายคนหอยที่อาไปเรื่อยๆในทิศทางหมุนวน จนกระทั่งเน้ือหอยแยก
ออกจากเปลือกจนหมด เน้ือหอยที่มีนํ้าหนักเบากวาเปลือกก็จะลอย
ข้ึนมาดานบนของกระทะตม ทําใหสามารถใชชอนที่ทําจากอลูมิเนียม
ชอนเน้ือหอยข้ึนมาใสในนํ้าสะอาด เพื่อที่จะนําเนื้อหอยไปแปรรูปใน
กระบวนการตอไปได หลังจากนั้นจึงทําการชอนเปลือกหอยที่อยูกน
กระทะทิ้งไป โดยวิธีการนี้อาจจะมีเน้ือหอยบางสวนที่ไมสามารถแยกได 
เน่ืองจากมีการยึดติดกันแนนระหวางเนื้อหอยกับเปลือกหอย ผูแยกจึง
จําเปนตองใชมือแยกอีกครั้งหน่ึง จากการสํารวจพบวาการแยกเนื้อหอย
ออกจากเปลือกจะใชระยะเวลาประมาณ 10 ถึง 15 นาที เน่ืองจาก
ปริมาณหอยที่มากและที่สําคัญคือผูแยกเนื้อหอยออกจากเปลือก อาจจะ
ไมสามารถคนหอยไดทั่วถึงและใชแรงในการคนไมสมํ่าเสมอ จนสงผล
ใหตองใชเวลาในการคนที่คอนขางนานกวาปกติ  
         จากเหตุผลเหลานี้จึงเกิดแนวความคิดที่จะมีการออกแบบ และ
พัฒนาวิธีการแยกเนื้อหอยออกจากเปลือกโดยใชเครื่องจักรแทน
แรงงานคน ทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนในการผลิต มีกําไรเพิ่มข้ึน 
และสามารถแขงขันในตลาดได 
 
2. ทฤษฎี 
         กระบวนการแยกเนื้อหอยออกจากเปลือกน้ีไดใชระบบสายพาน
ลําเลียงเขามาลําเลียงหอยผานน้ํารอนที่ผานการตมและควบคุม
อุณหภูมิและระยะเวลาที่หอยสัมผัสกับนํ้ารอนใหเหมาะสมที่จะทําให
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เปลือกหอยอาออก กอนที่จะสงตอไปยังเคร่ืองเขยาเพื่อแยกเนื้อหอย
ออกจากเปลือกตอไป ซ่ึงในงานวิจัยน้ีมีทฤษฎีที่เกี่ยวของ คือ 
2.1 การขนถายวัสดุ 
         การที่จะใหไดมาซึ่งผลผลิตที่อยูในรูปของสินคาและบริการนั้น 
จะเห็นวา ในระบบการผลิตจะตองมีการเคลื่อนที่ทุกข้ันตอน ดวยเหตุน้ี
จึงจําเปนตองมีระบบการขนถายวัสดุเกิดข้ึน ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวา 
การขนถายวัสดุ (Materials handling) หมายถึงการจัดเตรียมสถานที่
และตําแหนงของวัสดุเพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายหรือ
เก็บรักษา ซ่ึงการที่จะทําใหเกิดส่ิงเหลานี้ไดก็จําเปนตองอาศัยศิลปะใน
การสรรหาเครื่องมือและอุปกรณการขนถายวัสดุมาใชใหเหมาะสมกับ
งาน รวมไปถึงการออกแบบสรางเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆ ให
เหมาะสมและเปนไปอยางมีระบบ ซ่ึงการขนถายวัสดุมีองคประกอบที่
สําคัญ คือ การเคลื่อนที่ (Motion) เวลา (Time) ปริมาณ (Quantity) 
และเน้ือที่ (Space) ดังรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1 การขนถายวัสดุกับองคประกอบที่สําคัญ 
 
2.2 เคร่ืองลําเลียงแบบลูกระนาด  
        งานวิจัยน้ีไดใชเคร่ืองลําเลียงลูกระนาดดังรูปที่ 2 เปนเคร่ืองมือ
ในการทดลอง โดยสวนใหญเครื่องลําเลียงลูกระนาดนี้จะถูกใชเปน
เคร่ืองมือลําเลียงสําหรับงานขนถายวัสดุเปนชวงๆ หรือบางครั้งอาจใช
กับงานขนถายอยางตอเน่ืองได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการปอนวัสดุเขา เครื่อง
ลําเลียงประเภทนี้จะใชโซเปนเคร่ืองสงกําลังและพาใหเคลื่อนที่ โดยการ
นําวัสดุแผนบางรูปแทง หรือข้ึนรูปใหเหมาะสมกับการรองรับวัสดุที่ขน
ถายที่ทําดวยโลหะ พลาสติก หรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแกรงไปติดบน
ขอโซในแนวขวางของทิศทางการเคลื่อนที่ของโซ โดยติดทุกขอโซหรือ
อาจเวนระยะการติดเปนชวงๆก็ได 
         การติดของวัสดุแผนบางกับโซจะมีลักษณะคลายกับลูกระนาด 
ซ่ึงมีขอสําคัญคือ แผนวัสดุที่นําไปติดทับขอโซจะตองมีความกวางไม
เกินระยะพิชของโซน้ันๆ โซที่รองรับติดแผนวัสดุจะใชตั้งแต 2 เสนหรือ
มากกวาก็ได เพื่อใหเหมาะสมกับแรงดึงหรือแรงลากจูงที่เกิดข้ึน เม่ือติด
แผนวัสดุบนโซเรียบรอยแลว จะเห็นคลายกับสายพานลําเลียงแบบแบน
ราบ แตวิธีการนี้จะมีขอดีกวาสายพานคือ สามารถที่จะรับนํ้าหนักได
มากกวา การขนวัสดุข้ึนในที่เอียงลาดชันไดมากกวา ที่สําคัญวัสดุที่ขน
ถายและโซจะไมตกออกนอกทางวิ่ง แตจะมีขอเสียคือ มีเสียงดัง การ
บํารุงรักษาเสียคาใชจายสูง มีนํ้าหนักมาก ขนวัสดุที่เปนชิ้นเล็กๆ หรือมี
ฝุนผงไมไดเพราะอาจจะเกิดการรั่วทะลุข้ึนได  [1] 

 
 

รูปที่ 2 เครื่องลําเลยีงลูกระนาด 
 

2.3 อุปกรณล็อค 
         การยึดชิ้นงานใหติดกันดวยเกลียวโดยทั่วไปน้ัน จะตองคิดถึง
แรงสองชนิด [2] คือ 
         1.  แรงที่ทําใหรอยตอหลวม ซ่ึงเกิดจากแรงในแนวแกน 
พยายามทําใหเกลียวคลายตัว หรือเกิดจากการสั่นสะเทือน 
         2.  แรงที่เกิดจากความเสียดทาน ซ่ึงตานทานการคลายตัวของ
เกลียว 
         ถาให bk และ ck  เปนคาความแข็งตึงของสลักเกลียวและ
ชิ้นงานตามลําดับ จะไดวา 

สําหรับสลักเกลียว    
b

i
b

F
k

δ
θ ==tan  

สําหรับชิ้นงาน          
c

i
c

F
k

δ
α ==tan  

         เม่ือ    iF   คือ แรงดึงชั้นตน 
                 bδ   คือ ระยะยืดของสลักเกลียว 
                 cδ   คือ ระยะหดของชิ้นงาน 
                 θ    คือ มุมความสัมพันธระหวางระยะยืดของ 
                        สลักเกลียวกับแรงดึงชั้นตน 
                 α    คือ มุมความสัมพันธระหวางระยะหดของชิ้นงาน 
                        กับแรงดึงชั้นตน 
 
         ดังน้ัน แรงดึงชั้นตน สามารถหาไดจาก  
 

bbbi k
l

EAF δδ =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=                 (1) 

 
         เม่ือ    A   คือ พื้นที่หนาตัดของสลักเกลียว 
                  l    คือ ความยาวของสลักเกลียว 
 
         ซ่ึงเปนสมการเดียวกันกับความยืดหยุนของสปริง ดังน้ัน     
ความแข็งตึง คือ 
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bk    =   
l

EA
                                  (2) 

 
         ในชิ้นงานที่มีปะเก็นรองรับ ( ซ่ึงมีความแข็งตึงไมเทากับสลัก
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2.4 ลักษณะจําเพาะของหอยที่ใชทดลอง 
         หอยท่ีใชในการทดลองเปนหอยสองฝา ซ่ึงเปนหอยกลุมใหญที่
พบมากเปนอันดับสองของชนิดหอยทั้งหมด โดยหอยสองฝามีจํานวน
ทั้งส้ินประมาณ 10,000 ชนิด [3] ลักษณะที่สังเกตงายคือมีสองฝา และ
มักฝงตัวในทรายหรือปะการัง ซ่ึงหอยประเภทนี้มีทั้งขนาดเล็กจนไปถึง
มีขนาดใหญมาก เชน หอยมือเสือ ซ่ึงเปนหอยที่มีขนาดใหญที่สุดใน
โลก โดยมีขนาดความยาวเต็มที่อาจจะเกิน 1.30 เมตร และอาจจะมี
นํ้าหนักมากถึงหลายรอยกิโลกรัม [4, 5] 
         เปลือกหอยเปนฝาสองฝาขนาดเทากันมีบานพับอาและสามารถ
เปดปดได หอยหลายชนิดไดฝงตัวอยูตามพื้นทรายและโคลน แตยังมี
หอยอีกหลายชนิดที่เกาะติดกับโขดหิน หรือวัสดุแข็ง 
         จากรูปที่ 3 แสดงหอยลาย  ซ่ึงเปนหอยที่ถูกนํามาใชในการ
ทดลอง โดยหอยลายมีลักษณะทั่วไป คือเปนหอยสองฝาที่มีเปลือกหนา
มีรูปรางแบนรี เปลือกมีลวดลายสีนํ้าตาลเขม ตัดกันเปนแนวเฉียง พื้นสี
เหลืองอมนํ้าตาลหรือบางตัวอาจจะเห็นเปนสีนํ้าตาลเทาอมดํา โดยจะ
ข้ึนอยูกับแหลงอาศัยดวย หอยลายจะพบมากบริเวณจังหวัดชลบุรี   
บางปะกง สมุทรปราการ ตราด สุราษฎรธานี เปนตน 

 

 
 

รูปที่ 3 รูปทางกายภาพของหอยลาย 
 
3. การทดลองเบื้องตน 
         ในการศึกษาวิจัยน้ีจะตองทําการออกแบบสรางและทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องแยกเนื้อหอยออกจากเปลือก แตเน่ืองจากยังไมมี

ขอมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิและระยะเวลาในการที่จะทําใหเปลือกหอยอา
ออกจากเปลือก และกระบวนการแยกเนื้อหอยออกจากเปลือกโดยการ
เขยา ดังน้ันจึงจําเปนตองทําการทดสอบเบื้องตนโดย ไดแบงการ
ทดลองออกเปน 2 สวน  คือ 
         1. การทดลองเพื่อหาเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทําให
หอยอาออก ซ่ึงไดแบงการทดลองออกเปน 2 วิธี คือ 
             1.1 การลวกหอยดวยนํ้าเดือด 
             1.2 การนึ่งหอย 
         2. การทดลองการเขยาหอยเพื่อทําใหเน้ือหอยหลุดออกจาก
เปลือก ซ่ึงไดแบงการทดลองออกเปน 2 วิธี คือ 
             2.1 การเขยาในแนวตั้ง 
             2.2 การเขยาในแนวนอน 
         จากการทดลองเบื้องตน ดังรูปที่ 4 พบวาในกรณีการลวกหอย
ดวยนํ้าเดือดน้ัน อุณหภูมินํ้าเฉลี่ยที่สามารถทําใหเปลือกหอยอา คือ 
98.4 องศาเซสเซียส โดยใหหอยสัมผัสกับนํ้าเดือดเปนเวลาประมาณ   
3  นาที สวนในกรณีการทดลองดวยการนึ่ง หากใหอุณหภูมินํ้าที่ไดคือ 
98.4 องศาเซสเซียส  เชนเดียวกันกรณีการลวก จะพบวาเวลาที่
สามารถทําใหเปลือกหอยอานั้นจะใชเวลามากกวาการลวก คือประมาณ 
5 นาที และปริมาณของเปลือกหอยที่อานั้นจะนอยกวากรณีการลวก
อยางเห็นไดชัด ซ่ึงระยะเวลาของการลวกหอยที่มีคานอยกวานั้นก็นาจะ
เปนเพราะตัวหอยไดสัมผัสกับนํ้ารอน ทําใหมีการถายเทความรอนได
ดีกวาการนึ่ง และเม่ือมาพิจารณาในกรณีของระยะเวลาและปริมาณการ
อาของหอยที่ทั้ง 2 กรณี พบวาในการออกแบบและสรางเครื่องตนแบบ
ควรใชวิธีการลวก สวนในกรณีของการเขยาพบวา ถาเขยาหอยใน
ลักษณะแนวตั้งจะสามารถแยกเนื้อหอยออกจากเปลือกไดดีกวาการ
เขยาลักษณะแนวนอน แตความสูงของอุปกรณการเขยาควรมีระยะนอย
กวาระยะความกวาง ซ่ึงจะทําใหการเขยาของหอยในลักษณะแนวตั้ง
เปนไปอยางทั่วถึงกวาแนวนอน 
 

 
 

รูปที่ 4 การทดลองเบื้องตน 
 

4. อุปกรณและผลการทดลอง 
         หลังจากไดผลการทดลองเบื้องตนแลว จึงไดทําการออกแบบ
และสรางเครื่องแยกเนื้อหอยออกจากเปลือก ซ่ึงไดแบงเปน   2  สวน 
คือ 
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         1. สวนของการลวกหอยดวยความรอน 
         2. สวนของการเขยาเนื้อหอยออกจากเปลือก 
 

 
 

รูปที่ 5 สวนของการตมหอยดวยความรอน 
 
         สวนของการลวกหอยดวยความรอนมีหลักการทํางาน โดยชุด
ลําเลียงของเครื่องลวกหอยจะถูกควบคุมดวยชุดขับมอเตอรที่ควบคุม
ดวยอินเวอรเตอร ซ่ึงไดทําการทดสอบการทํางานเบื้องตนจนพบวาใน
การทดลองนั้นควรที่จะตั้งความเร็วรอบของอินเวอรเตอรไวที่ความถี่
ประมาณ 1.5 ถึง 2.5 Hz เพราะนาจะเปนความถี่ที่ทําใหเกิดความเร็ว
รอบที่เหมาะสมตอการลําเลียงหอยลงสูถังลวกพอดีกับระยะเวลาที่ทําให
หอยเกิดการอาของเปลือก เน่ืองจากถาความเร็วรอบที่ต่ําหรือสูงกวานี้
มากจนเกินไปก็จะทําใหระยะเวลาที่หอยสัมผัสกับนํ้ารอนไมเปนไปตาม
การทดลองเบื้องตน และอาจจะทําใหการอาของเปลือกหอยหรือ
คุณภาพของเนื้อหอยไมเปนไปตามที่ตองการ สวนนํ้าในถังลวกจะถูก
ทําใหเดือดโดยการใชความรอนจากชุดอุปกรณใหความรอน กอนที่จะ
ไดทําการบรรจุหอยเขาที่ทางเขาของเครื่อง หลังจากนั้นหอยจะถูก
ลําเลียงไปยังถังลวก และถูกสงออกมายังทางออกของเครื่อง กอนที่จะ
ถูกลําเลียงเขาไปที่เครื่องเขยาเปนข้ันตอนตอไป 
         จากการทดสอบการทํางานของเครื่องลวกหอยดวยความรอน 
ดังรูปที่ 5 ซ่ึงไดลําเลียงหอยที่เตรียมการทดลองไวผานถังลวกที่ได
กําหนดอุณหภูมินํ้าไวที่ 98.4 องศาเซสเซียส ตามการทดลองเบื้องตน
จากการทดลองการปรับคาความถี่ของอินเวอรเตอรใหมีความเร็วรอบที่
เหมาะสมตอระยะเวลาการลําเลียงหอยลงสูถังลวกกับอุณหภูมิที่กําหนด
ไวพบวา คาความถี่ที่เหมาะสมสําหรับการลวกหอย คือ 1.9 Hz เพราะ
เปนคาความถี่ที่ทําใหหอยอาออกจากเปลือกไดมากที่สุดและไมมีการ
เปอยยุยสําหรับการลวกที่นํ้ารอนอุณหภูมิ 98.4 องศาเซสเซียส สวนใน
กรณีที่อินเวอรเตอรมีคาความถี่นอยกวา 1.9 Hz น้ัน แมจะทําใหเปลือก
หอยอาไดมากกวาที่คาความถี่ 1.9 Hz แตหากไดเปรียบเทียบปริมาณ
กันแลว จะพบวายังมีปริมาณการอาของเปลือกที่ไมแตกตางกันมากนัก 
ดูรูปที่ 7 แตลักษณะของเนื้อหอยที่ไดจะเกิดการเปอยยุย จนอาจจะทํา
ใหคุณภาพลดลงได 
         หลังจากที่หอยไดถูกลําเลียงผานจากเครื่องลวกหอยแลว จะถูก
ลําเลียงสงตอมายังเครื่องเขยา โดยเคร่ืองเขยาจะถูกควบคุมดวย
มอเตอร และมอเตอรจะถูกควบคุมดวยอินเวอรเตอรเชนเดียวกัน 

         ในการทํางานอินเวอรเตอรจะถูกตั้งความถี่ไวที่  5 Hz โดยจะมี
เพลาเยื้องศูนยที่ติดไวกับแกนมอเตอร ปลายเพลาอีกดานหน่ึงจะตอเขา
กับเครื่องเขยา การหมุนของเครื่องเขยาจะหมุนเปนแบบกระแทกใน
แนวราบ โดยรัศมีจะเปนวงกลม เปลือกหอยที่ไดจะถูกเขยาจนเนื้อหอย
หลุดออกจากเปลือกลงสูดานลางของถัง สวนเปลือกหอยจะไหลออก
จากตัวเคร่ือง ซ่ึงมีภาชนะรองรับไวทางดานลาง 
 

 
 

รูปที่ 6 สวนของการเขยาเนื้อหอยออกจากเปลือก 
 
         จากการทดสอบเครื่องเขยาเนื้อหอยออกจากเปลือก ดังรูปที่ 6 
หอยที่ผานเครื่องลวกมาแลวจะถูกลําเลียงผานมายังเครื่องเขยา สําหรับ
การเขยานั้นจะใชการเขยาแบบกระแทกในแนวนอนแทนการเขยาใน
แนวตั้ง เน่ืองจากในการทดลองสําหรับการกระแทกในแนวตั้งน้ัน มี
ความยุงยากในการออกแบบหาระดับความสูงที่เหมาะสมในการปลอย
ใหหอยตกกระแทกกับพื้นรองรับโดยที่เปลือกหอยไมแตก (เปลือกหอย
มีความแข็งแรงแตกตางกัน) ซ่ึงในการเขยาในแนวนอนนี้ก็สามารถทํา
ใหเน้ือหอยถูกกระแทกหลุดออกมาจากเปลือกไดเชนกัน โดยจากการ
ทดลองพบวาเครื่องเขยาจะมีประสิทธิภาพการแยกเนื้อหอยออกจาก
เปลือกอยูในชวง 65-75 %  
 
5. ผลการทดลองและวิจารณผล 
         จากการทดลองโดยการลวกหอยกอนทําการเขยาเนื้อหอยออก
จากเปลือก เพื่อหาประสิทธิภาพและความถี่ที่เหมาะสมนั้นพบวา ในแต
ละชวงของความถี่ หรือ รอบตอนาที จะใหประสิทธิภาพในการทําให
หอยอาออกจากเปลือกที่แตกตางกัน โดยเม่ือคาความถี่มีคามากขึ้นก็จะ
มีแนวโนมทําใหความเร็วรอบของการเคลื่อนที่มากข้ึน และสงผลให
ระบบมีความเร็วมากยิ่งข้ึน ทําใหระยะเวลาที่หอยสัมผัสกับความรอน
จากน้ําเดือดไดนอยลง การอาออกจากเปลือกหอยจึงไมดีเทาที่ควร 
เน่ืองจากในการทดลองเบื้องตนพบวา ระยะเวลาที่พอเหมาะในการทํา
ใหหอยอาออกไดดีในการลวกน้ํารอนที่อุณหภูมิ 98.4 องศาเซลเซียส
น้ัน จะตองใหเวลาหอยสัมผัสกับนํ้าเดือดมากกวา 3 นาทีข้ึนไป น่ันคือ
จําเปนตองตั้งคาความถี่ของอินเวอรเตอรใหนอยกวา 2 Hz และเม่ือ
หากพิจารณาชวงที่ความถี่ที่มีคามากกวา 2 Hz ข้ึนไปแลว ดูรูปที่ 8   
จะพบวาระยะเวลาที่หอยสัมผัสกับนํ้าเดือดจะมีคานอยลงเร่ือยๆ 
จนกระทั่งนอยกวา 3 นาที ซ่ึงจะทําใหประสิทธิภาพในการทําใหเปลือก
หอยอานั้นลดนอยลงน่ันเอง  
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รูปที่ 7  ความสัมพันธระหวาง ความถี่ ( Hz ) กับ ประสิทธิภาพ  (%) 
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รูปที่ 8  ความสัมพันธระหวาง ความถี่ ( Hz ) กับเวลา (นาที) 
 
         จากรูปที่ 9 พบวา เคร่ืองลวกหอยจะมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 
(สําหรับการทดลอง 3 คร้ังที่แสดงตามกราฟ) คือ  62.06% เม่ือหอยได
สัมผัสกับนํ้าเดือดเปนเวลาประมาณ 3.23 นาที ซ่ึงเปนไปตามที่ได
ทดลองไวในตอนตน และถายิ่งทําใหเวลามากขึ้นไดเทาไรก็จะสงผลดี
ตอประสิทธิภาพในการทําใหหอยอาออกจากเปลือกไดมากข้ึน แตจาก
การทดลองหลายครั้งจึงพบวา แมการตมหอยเปนเวลานานจะทําให
เปลือกหอยอาออกไดมากข้ึน แตถาใชระยะเวลาในการตมนานเกินไปก็
จะทําใหเน้ือหอยเกิดการเปอยยุยข้ึนได ดังน้ันจึงเห็นวาสําหรับความถ่ีที่
เหมาะสมในการลําเลียงหอยเพื่อแยกเนื้อออกจากเปลือกควรมีคา 1.9 
Hz เพราะเนื่องจากจะทําใหหอยอาออกจากเปลือกไดประสิทธิภาพสูง
แลว เน้ือหอยที่ไดก็ไมมีการเปอยยุยดวยเชนกัน 
         สวนการทดลองการเขย า เ น้ือหอยออกจากเปลือกของ
เครื่องตนแบบที่ไดออกแบบไวพบวา ในแตละชวงของความถี่ของ
อินเวอรเตอรจะมีผลตอประสิทธิภาพของการแยกหอยออกจากเปลือก 
เพราะหากสามารถทําใหเครื่องตนแบบเกิดการเขยาแรงข้ึน หอยก็จะมี
โอกาสแยกออกจากเปลือกไดมากข้ึน แตความถี่ที่ใชก็จะตองมีคามาก
ข้ึนตามไปดวย  
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รูปที่ 9  ความสัมพันธระหวาง ประสิทธิภาพ  (%) กับเวลา (นาที) 
 

นอกจากนี้ยังพบวา ระยะเยื้องศูนยและระยะเวลาการเขยานั้นมี
ความสําคัญมากในการแยกเนื้อหอยออกจากเปลือก เพราะหาก
ระยะเวลาในการแยกเนื้อหอยออกจากเปลือกมีคานอยลงก็จะสงผล
กระทบตอคาประสิทธิภาพในการแยกเนื้อหอยออกจากเปลือก แต
ในทางตรงกันขามกันถาระยะเยื้องศูนยไมเหมาะสมแลว แมจะใชเวลา
ในการเขยาเพิ่มข้ึนก็ไมสามารถทําใหประสิทธิภาพในการแยกเนื้อหอย
ออกจากเปลือกเพิ่มข้ึนไดเชนกัน เพราะการเขยาเปนไปอยางไมทั่วถึง 
ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดคือหากมีการปรับระยะเยื้องศูนยและความถี่ที่
เหมาะสม ก็ทําใหหอยเกิดการเขยาไดอยางทั่วถึง และจะทําให
ประสิทธิภาพของการแยกเนื้อหอยออกจากเปลือกเพิ่มข้ึนเชนกัน ซ่ึง
จากการทดลองพบวาสําหรับเคร่ืองแยกเนื้อหอยออกจากเปลือกที่ได
ออกแบบและสรางนั้น เม่ือใชคาความถี่ที่ 5.6 Hz และใชเวลาในการ
เขยาเฉลี่ย 38.12 วินาทีน้ัน จะทําใหไดประสิทธิภาพในการแยกเนื้อ
หอยออกจากเปลือกสูงสุดถึง 72% ดังรูปที่ 10 และ 11 
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รูปที่ 10  ความสัมพันธระหวาง ความถี่ ( Hz ) กับ ประสิทธิภาพ  (%) 
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รูปที่ 11  ความสัมพันธระหวาง ความถี่ ( Hz ) กับเวลา (วินาที) 
 
6. สรุปผลการทดลอง 
         จากการศึกษา ออกแบบ และสรางเครื่องแยกเนื้อหอยออกจาก
เปลือก พรอมทั้งทําการทดลองโดยแยกเปน 2 สวน คือสวนของการ
ลวกหอยดวยความรอนกับสวนของการเขยาเน้ือหอยออกจากเปลือก
น้ัน จากการศึกษาพบวา ในสวนของเคร่ืองลวกหอยนั้น หอยสามารถอา
ไดมากที่สุดที่ระยะเวลา 3.23 นาที ที่ความถี่ของอินเวอรเตอร 1.9 Hz 
และมีประสิทธิภาพ 62.06% สวนความถี่ของอินเวอรเตอรที่เหมาะสม
ในการทํางานของเครื่องเขยาเน้ือหอยออกจากเปลือกน้ันมีคา 5.6 Hz 
โดยใชเวลาในการแยกเนื้อหอยออกจากเปลือก 38.12 วินาที และมี
ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยสําหรับการแยกเนื้อหอยออกจากเปลือกสําหรับ
หอยที่ผานสวนของเคร่ืองลวกหอยมาแลว คือ 72% 
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บทคัดยอ 

แมวาการเชื่อมดวยอุลตราโซนิคจะเปนเทคนิคการเชื่อมที่เพิ่ง
ไดรับการพัฒนาใหสามารถใชงานไดจริงเม่ือไมนานมานี้ แตกําลัง
ไดรับความนิยมอยางกวางขวางในแวดวงอุตสาหกรรมหลายแขนง 
เชนอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเลกโทรนิค 
และอุตสาหกรรมชิ้นสวนพลาสติก ทั้งน้ีเน่ืองจากการเชื่อมดวย 
อุลตราโซนิคใชเวลาในการทํางานสั้น คุณภาพรอยเชื่อมดี และ
สามารถเชื่อมวัสดุหลายชนิดที่วิธีการเชื่อมแบบอื่นๆ ทําไมได เชน 
เซรามิกส เปนตน อยางไรก็ตามการเชื่อมดวยอุลตราโซนิคยังคงมี
ขอจํากัดบางประการ เชน รอยเชื่อมที่ไดยังมีขนาดเล็ก และตองการ
ระบบควบคุมที่ซับซอน ซ่ึงขอดอยเหลาน้ีกําลังไดรับการศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
 ในการใชงานการเชื่อมดวยอุลตราโซนิคน้ันมักนิยมใชการเชื่อม
ในแนวแกนเปนหลัก จึงเปนขอจํากัดตอรูปทรงชิ้นงานที่ตองมี
ลักษณะแบนราบเทานั้น ในงานวิจัยน้ีจึงไดพยายามศึกษาหาแนว
ทางการพัฒนาการเชื่อมดวยอุลตราโซนิคใหสามารถใชงานกับ
โครงสรางที่มีสวนโคง เชน ทอกลม โดยไดทําการออกแบบชุดจับ
ชิ้นงานใหหมุนรอบตัวเองได และทําการเชื่อมในแนวแกนแบบทั่วไป  
จากนั้นไดทําการทดลองเชื่อมทอพลาสติกกลมขนาด 35 มม. โดยใช
ความถี่ในการเชื่อมที่ 28 kHz ผลที่ได พบวาการประยุกตใช 
อุลตราโซนิคในการเชื่อมทอพลาสติกกลมนั้นสามารถสรางรอยเชื่อม
ได และที่ตําแหนงจุดเชื่อมน้ันพลาสติกจะเกิดการหลอมละลายเปน
เน้ือเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบวาแรงกด และมุมบากของทอก็มีผลตอ
รอยเชื่อมอีกดวย 
 
Abstract 

Although ultrasonic welding is a newly developed 
technique, it has been widely used in many industries i.e. 
automotive parts, electronic parts and plastic industries. This is 
due to its’ advantages such as shorter welding time, high 
quality of joint and ability to join highly different property 

materials. However, ultrasonic welding, still, has some weak 
features such as small welding area and requires complicate 
control system. Therefore, research on this welding technique 
is still under focused. 

Normally, ultrasonic welding is used in axial welding. As 
the result, only flat-shape specimen can be joined effectively. 

This study was aimed to apply ultrasonic welding to weld 
curve-shape specimen such as round tube. The welding jig 
was designed and constructed to be able to rotate the 
specimen around. The jig was tested with a normal 28 kHz 
welding machine to weld round plastic tubes of 35 mm 
diameter. The round tube was welded with acceptable quality. 
It was observed that at the welded area, plastic is melted 
together. In addition, it was found that axial force and interface 
angle can affect the quality of joint.  
 
บทนํา 

การเชื่อมดวยอุลตราโซนิคมีขอดีหลายประการเชน สามารถ
เชื่อมวัสดุที่มีจุดหลอมเหลวตางกันมากๆได ใชเวลาในการเชื่อมนอย 
ใชพลังงานนอย และสามารถเชื่อมวัสดุที่วิธีการเชื่อมแบบอื่นๆไม
สามารถเชื่อมไดเชน เซรามิก [1-2] ไมวาจะเปนการเชื่อมในแนวตั้ง
หรือแนวนอน [3] แตวิธีการเชื่อมแบบนี้ยังจํากัดการเชื่อมในชิ้นงาน
ที่มีขนาดเล็ก ในทางวิศวกรรมการเชื่อมพลาสติกโดยใชอุลตราโซนิค
น้ันไดมีการศึกษาและพัฒนามาอยางตอเน่ือง [4-7] จนสามารถใชได
ใน อุตสาหกรรมหลายประเภท และไดมีการศึกษาพัฒนาในการเชื่อม
พลาสติกใหมีขนาดรอยเชื่อมที่ใหญข้ึนโดยใชความถี่หลายๆคาใน
การเชื่อม [8] การเชื่อมโดยใชอุลตราโซนิคไดมีการศึกษาวิจัยและใช
ในการเชื่อมกันอยางแพรหลาย สําหรับวัสดุที่มีลักษณะตางๆ และได
มีการศึกษาเพื่อหาเงื่อนไขที่จะทําใหไดรอยเชื่อมที่แข็งแรงข้ึน [9-10]   

การเชื่อมตอทอพลาสติกกลมในปจจุบัน มักนิยมใชการเชื่อม
โดยใชกาวหรือตัวประสาน การใชความรอน หรือการใชน็อต เปนตน 
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ซ่ึงแตละวิธีตองใชเคร่ืองมือ และเวลาในการเตรียมชิ้นงาน ตลอดจน
ตองใชทักษะของผูทํางาน ในการศึกษานี้จึงมีแนวคิดนําการเชื่อม
ดวยอุลตราโซนิค ที่สามารถเชื่อมพลาสติกไดเปนอยางดี มา
ประยุกตใชในการเชื่อมทอ โดยใชหลักการหมุนของชิ้นงาน เพื่อให
เกิดการเชื่อมโดยรอบ หากวิธีการดังกลาว สามารถทําใหเกิดแนว
เชื่อมได ก็อาจจะทําใหไดรอยเชื่อมที่แข็งแรงใกลเคียงกับวิธีการอื่นๆ 
ลักษณะของรอยเชื่อมพลาสติกที่เกิดจากการเชื่อมโดยใชอุลตราโซ
นิคน้ัน ตรงจุดเชื่อมจะหลอมละลายเขาดวยกันคลายกับการเชื่อม
เหล็กดวยไฟฟา โดยไมตองใชลวดเชื่อม อยางไรก็ตามกลไกการ
ละลายของพลาสติกน้ันยังไมเปนที่ทราบชัดเจน และกําลังไดรับ
การศึกษาอยู [11-12] การเชื่อมโดยใชอุลตราโซนิคจึงเปนอีกหน่ึง
วิธีการที่สามารถนํามาประยุกตใชสําหรับการเชื่อมทอพลาสติกกลม 
หากวิธีการนี้สามารถเชื่อมทอพลาสติกกลมได ก็อาจจะเชื่อมทอชนิด
อื่นได ในอนาคตตอไป 

 
การออกแบบและการทํางานของชุดหัวเชื่อม 
 การเชื่อมดวยอุลตราโซนิคน้ันสามารถที่จะเชื่อมพลาสติกได
เปนอยางดี จึงไดนําเหตุผลขอน้ีมาเปนตัวตั้งในการออกแบบ ซ่ึง
ลักษณะของชิ้นงานที่เปนพลาสติกกลมนั้นมีลักษณะที่โคง หัวเชื่อม
ปกติจึงไมสามารถที่จะเช่ือมไดโดยรอบ งานวิจัยน้ีจึงประยุกตใชการ
หมุนชิ้นงานรอบตัวเองแทน โดยใหหัวเชื่อมอยูกับที่ และมีแรงกด
จากดานขาง ในแนวแกนของทอ โดยที่ยังคงใชงานกับหัวเชื่อม
แบบเดิมทั่วๆ ไปได  
 ชุดหัวเชื่อมที่ออกแบบประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน คือ  

1. หัวเชื่อม ทําหนาที่สงผานคลื่นอุลตราโซนิคเพื่อเชื่อมชิ้นงาน 
     2. ลูกกลิ้ง ทําหนาที่หมุนทอใหรอบแกนเพื่อใหหัวเชื่อมสัมผัส
โดยรอบทอ 
    3. มอเตอร ทําหนาที่เปนตนกําลังใหลูกกลิ้งหมุน 
       4. สปริง  ทําหนาที่สรางแรงกดในแนวแกนอยางตอเน่ือง 

รูปที่ 1 แสดงชุดเชื่อมทอพลาสติกกลมที่ออกแบบและสรางเพื่อ
ใชในการทดลอง หัวเชื่อม (หมายเลข 1 ) มีลักษณะกลม ตรงปลาย
หัวเชื่อมเปนส่ีเหลี่ยมขนาด 6x10 มิลลิเมตร พื้นผิวเรียบ อยูใน
แนวต้ัง มีลูกกลิ้ง (หมายเลข 2 ) รองรับชิ้นงานดานลางสองขาง 
ลูกกลิ้งทั้งสอง และหัวเชื่อมทํามุมกัน 120 องศา ชิ้นงานเปนอิสระใน
แนวแกนเพื่อใหแรงกดจากดานขางสามารถที่จะกดชิ้นงานได หัว
เชื่อม จะเปนตัวบังคับใหชิ้นงานติดกับลูกกลิ้งเพื่อใหเกิดการหมุน
อยางตอเน่ือง ลูกกลิ้งจะทํางานพรอมกับการสั่นของหัวเชื่อม โดยมี
มอเตอร (หมายเลข 3 ) เปนตนกําลัง ในการเชื่อมน้ันจะมีเฉพาะแรง
กดจากดานขาง โดยใชสปริง (หมายเลข 4 ) ที่รูคาคงที่ เพื่อวัดแรง
กดในแนวแกน และใหเกิดการกดชิ้นงานอยางตอเน่ืองตลอด
ระยะเวลาของการเชื่อม หัวเชื่อม ดานบนจะสัมผัสกับผิวของชิ้นงาน
อยางอิสระ จะมีแคแรงกดจากน้ําหนักของชุดหัวเชื่อมเองเทานั้นที่ทํา
หนาที่กดหัวเชื่อมลงมา  
 นอกจากนี้ชิ้นสวนอยางอื่นก็เปนตัวชวยใหการเชื่อมสมบูรณ
ยิ่งข้ึน เชน ตลับลูกปน ที่ทําใหการหมุนสมํ่าเสมอเมื่ออยูภายไดแรง
กด เปนตน 

 
 
รูปที่ 1 แสดงชุดเชื่อมทอพลาสติกกลมที่ออกแบบและสรางเพื่อใชใน
การทดลอง 

 
วิธีการทดลอง 
 ชิ้นงานที่ใชในการทดลองเปนทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 35 
มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร โดยที่ปลายดานหน่ึงทําการกลึงเพื่อ
สรางความเรียวของปลายดวยมุมตางๆ เพื่อใหทอสวมกันไดในขณะ
เชื่อม รูปที่ 2 แสดงตัวอยางลักษณะของทอที่นํามาใชในการทดลอง 
 ในการทดลองจะนําชิ้นงานวางบนพื้นที่เชื่อมดังแสดงใน รูปที่ 3 
ซ่ึงแสดงลักษณะการวางชิ้นงานในการทดลอง จากน้ันวัดระยะกด
ของสปริงเพื่อคํานวนหาแรงกดในแนวแกน รูปที่ 4  แสดงการวัดการ
ยืด-หดตัวของสปริง 

 
(a) แสดงตัวอยางไดอะแกรมของชิ้นงานเชื่อม 

  
                         ตัวดานใน               ตัวดานนอก 

 
 

(b) แสดงตัวอยางชิ้นงานที่ใชในการทดลอง 
 

รูปที่ 2 ลักษณะชิน้งานตัวอยางที่นํามาทดลองเชื่อม 
 

 
 

 

4 
1 

3 2 
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รูปที่ 3 แสดงลักษณะการวางชิ้นงาน 
 

 
 

รูปที่ 4 การวัดการยืด-หดตัวของสปริง 
 
 ในการทดลองใชเงือ่นไขในการเชื่อมคือ ใชความถี่ 28 kHz 
กําลัง 500 w เวลาในการเชื่อมที่ 5-10 วินาที ความเร็วรอบในการ
หมุนของชิ้นงานคงที่ที่ 24 รอบ/ตอนาที และเพิ่มแรงกดดานขางใน
แนวแกนของทอข้ึนตามลําดับ 
  
ผลการทดลอง 
 ตัวอยางของชิ้นงานที่ผานการเชื่อมดวยชุดหัวเชื่อมที่ออกแบบ
ไว แสดงในรูปที่ 5(a) 6(a) และ 7(a) จากรูปจะสังเกตุเห็นพื้นที่ที่
พลาสติกเชื่อมติดกัน ซ่ึงจะมีลักษณะใส และเปนเสนกระจายตัวกัน
ไปโดยรอบทอ สวนพื้นที่ที่ ไม เกิดรอยเชื่อม จะมีลักษณะขุน 
เน่ืองจากเปนลักษณะของทอเดิมที่ผานการกลึงบากมา 
 
      พื้นที่ที่ไมเกิดรอยเชื่อม                 พื้นที่ที่เกิดรอยเชื่อม 

 
 

(a) แสดงลักษณะของชิ้นงานที่ผานการเชื่อม 
 

 
 

(b) แสดงลักษณะของรอยเชื่อมที่เกิดข้ึนโดยรอบทอ 
รูปที่ 5 ลักษณะของรอยเชื่อม ของทอที่มีมุม ตัวดานใน 2.8 องศา 
ตัวดานนอก 5.7 องศา 

พื้นที่ที่ไมเกิดรอยเชื่อม               พื้นที่ที่เกิดรอยเชื่อม 

 
 

(a) แสดงลักษณะของชิ้นงานที่ผานการเชื่อม  
 

 
 

(b) แสดงลักษณะของรอยเชื่อมที่เกิดข้ึนโดยรอบทอ 
รูปที่ 6 ลักษณะรอยเชื่อมของทอที่มีมุม ตัวดานใน 3.8 องศา ตัวดาน
นอก 2.8 องศา 

 
พื้นที่ที่ไมเกิดรอยเชื่อม              พื้นที่ที่เกิดรอยเชื่อม 

 
 

(a) แสดงลักษณะของช้ินงานที่ผานการเชื่อม 
 

 
 

(b) แสดงลักษณะของรอยเชื่อมที่เกิดข้ึนโดยรอบทอ 
รูปที่ 7 ลักษณะของรอยเชื่อม ของทอที่มีมุม ตัวดานใน 3.8 องศา 
ตัวดานนอก 0 องศา 

 
เพื่อใหเห็นลักษณะของรอยเชื่อมไดดีข้ึน จึงไดทําการคัดลอก

รอยเชื่อมลงบนแถบกาว ซ่ึงจะทําใหมองเห็นแนวรอยเชื่อมได
โดยรอบทอ ดังแสดงในรูปที่ 5(b) 6(b) และ 7(b)  

จากรูปที่ 5(b) 6(b) และ 7(b) จะเห็นวาชุดหัวเชื่อมสามารถ
สรางรอยเชื่อมไดโดยรอบทอพลาสติก แตรอยเชื่อมที่ไดเปนชวงๆ 
ไมตอเน่ืองกัน มีบางกรณีที่รอยเชื่อมเกิดลักษณะเปนเสนแนวรอย
เชื่อมหลายแนวซอนกัน เชน รูปที่ 5(b) และ 6(b) แตในรูปที่ 7(b) 
เห็นรอยเช่ือมที่เกิดข้ึนเปนแนวเดียวอยางคอนขางสมบูรณ 

เพื่อทําการวิเคราะหหารอยละของพื้นที่รอยเชื่อม จึงไดนํารอย
เชื่อมที่คัดลอกแลวไปวิเคราะหดวย โปรแกรม Dewinter Material 
Plus 4.1 ภายใตมาตรฐาน ASTM E562&E1245 ผลการทดสอบพบ
ความสัมพันธระหวาง รอยละของพ้ืนที่รอยเชื่อม กับ ขนาดของแรง
กดดานขางซึ่งเขียนเปนกราฟแสดงความสัมพันธไดในรูปที่ 8 และ 9 
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รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธของแรงกดและพื้นที่รอยเชื่อมมุม
ตัวดานใน 2.8 องศา กับตัวดานนอกมุม 5.7 องศา 

 
จากรูปที่ 8 ไดแสดงความสัมพันธของรอยละของพื้นที่รอย

เชื่อมที่เกิดข้ึนกับขนาดของแรงกดสําหรับชิ้นงานที่มีมุมตัวดานใน 
2.8 องศา กับตัวดานนอก 5.7 องศา พบวา เม่ือแรงกดในแนวแกนมี
ขนาดสูงข้ึน พื้นที่ของรอยเช่ือมที่ไดจะมีจํานวนหรือมีสัดสวนลดลง  
แตในกรณีของทอที่มีมุมตัวดานใน 0 องศา กับมุมตัวดานนอก 3.8 
องศา  ซ่ึงแสดงผลในรูปที่ 9 จะเห็นวา เม่ือแรงกดในแนวแกน
เพิ่มข้ึนในชวงแรก (ระหวาง 82-105N) น้ันจํานวนหรือสัดสวนพื้นที่
ของรอยเชื่อมจะเพิ่มมากข้ึน แตเม่ือแรงกดมีขนาดสูงข้ึนไปอีก (แรง
กดมากกวา 105 N) กลับพบวา พื้นที่ของรอยเช่ือมมีจํานวนลดลง 
ดังน้ันอาจกลาวไดวา ขนาดของแรงกดในแนวแกนที่มากขึ้นมีสวน
ทําใหพื้นที่ของรอยเช่ือมลดลง เน่ืองจากแรงกดที่มีขนาดสูงเกินไปจะ
ทําใหชิ้นงานไมสามารถเคลื่อนที่ไดอีกในขณะที่ทําการเชื่อม จึงไม
เกิดรอยเชื่อมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธของแรงกดและพื้นที่รอยเชื่อมมุม
ตัวดานใน 0 องศา กับตัวดานนอก 3.8 องศา 
 
สรุป 
 งานวิจัยน้ีไดออกแบบและสรางเครื่องเช่ือมดวยอุลตราโซนิค
สําหรับเชื่อมทอพลาสติกกลม โดยอาศัยหลักการใหทอหมุนรอบ
ตัวเอง และใชงานกับหัวเชื่อมปกติ เครื่องเชื่อมดังกลาวถูกนําไป

ทดสอบเชื่อมทอพลาสติก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 35 มิลลิเมตร โดย
พบวา สามารถเชื่อมทอพลาสติกไดในระดับที่นาพอใจ โดยพบวา
สามารถสรางรอยเชื่อมไดรอบทอ แมวารอยเชื่อมที่ไดอาจจะไม
ตอเน่ืองก็ตาม 
 นอกจากนี้ยังพบวา มุมของทอ และแรงกดในแนวแกนมีผลตอ
จํานวนพื้นที่รอยเชื่อมที่เกิด โดยพบวามุมของทอตองทําใหชิ้นงาน
สวมกันได และเคลื่อนที่ได ภายใตแรงเสียดทานและแรงกดตองไม
มากเกินและไมนอยเกินเพื่อใหสามารถเคลื่อนที่ไดเชนกัน 
  
ขอเสนอแนะ 
 อยางไรก็ตามงานวิจัยน้ียังคงตองการการพัฒนาตอไป เพื่อให
ไดรอยเชื่อมที่สมบูรณข้ึน โดยอาจศึกษาผลของมุมของชิ้นงาน 
ลักษณะหัวเชื่อมแบบอื่นๆ ความเร็วรอบของการหมุนชิ้นงาน เวลา
ตลอดจนความถี่ที่ใชงาน เปนตน  
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บทคัดยอ 
         การศึกษาวิเคราะหการแตกหกัของคอลูกรีดเปนกรณีศึกษาจาก
โรงงานผลิตเหล็กเสนแหงหน่ึงในประเทศไทย เราไดวิเคราะหหาสาเหตุ
การแตกหักของคอลูกรีดเพื่อหาแนวทางในปองกันไมใหเกิดข้ึนซํ้าอีกใน
อนาคต      การวิเคราะหไดรวบรวมขอมูลพื้นฐานจากโรงงานผลิต
เหล็กเสนและผูผลิตลูกรีด ตรวจสอบความแข็ง    ตรวจสอบลักษณะ
รอยราวใชสารแทรกซึม เลือกตัวอยางบริเวณที่เสียหายตรวจสอบ
โครงสรางจุลภาค  และวิเคราะหความเคนที่เกิดข้ึนโดยใช ANSYS 
Software    ผลจากการวิเคราะหการแตกของลูกรีดเกิดจากการปรับ
รองรีดที่ผิดวิธี ทําใหเกิดแรงรุนที่ลูกปนเกิดความรอนสงผลให Inner 
Ring ขยายตวัเสียดสีกับคอลูกรีดและเกิดความรอนที่คอลูกรีดดวย
สงผลใหซีล (Oil seal) เสียหาย   นํ้าหลอเย็นไหลเขาสู    Bearing 
Chock และดึงความรอนออกจากคอลูกรีดอยางรวดเร็ว   โครงสราง
จุลภาคของคอลูกรีดเปลี่ยนจากเพิรลไลตเปนมารเตนไซต ทําใหสมบัติ
ความเหนียวลดลงและแตกหักในที่สุด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abstract 

The study is analysis of journal rolls breakage with a 
case study of hot rolling steel rebars production in Thailand. We 
analyze the cause of the journal rolls breakage to find the way to 
prevent the happening in the future. The analysis collected basic 
data from the steel rebars production factory, the rolls 
manufacturer, tasted their hardness, examined the characteristics 
of the breakage using dye-penetration, tested microstructure of 
the broken area and analyzed the stress occurred using ANSYS 
software. The results of the analysis of the journal rolls breakage 
found the breakage is caused by the wrong method of adjustment 
of grooving rolls, which created heat between inner ring and the 
journal rolls and damaged the oil seal. Cold water flowed into the 
bearing chock and drew out heat from the journal rolls very 
rapidly. The microstructure of the journal rolls changed from 
pearlite to martensite and reduced the toughness quality and 
broke finally. 
 
Keywords: journal rolls, failure analysis, hot rolling steel re-
bars process 
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1.คํานํา 
ลูกรีดเปนอุปกรณหลักที่สําคัญในกระบวนการผลิตเหล็กเสน 

การแตกหักของลูกรีดในแตละครั้งไมเฉพาะตองเสียคาใชจายในการทํา
ลูกรีดข้ึนใหมแตยังไดสงผลกระทบโดยตรงตอกระบวนการผลิต โดย
ตองสูญเสียเวลาทําใหผลิตผล(Productivity) ลดลงและที่สําคัญที่สุด
โรงงานไมสามารถสงสินคาตรงตามแผนงานที่กําหนดไว  ในกรณีน้ีตอง
สูญเสียเวลา 40 ชั่วโมงหรือสูญเสียโอกาสในการผลิตเหล็กเสนจํานวน
1,400 ตัน  จากวารสารปริทัศนการเกิดการเสียหายของลูกรีดกอน
กําหนดผลมาจากการทํางานของพนักงานปฏิบัติงานและอิทธิพลทาง
โลหะวิทยา [1]  การเสียหายของลูกรีดสวนมากมีสาเหตุเน่ืองจาก over 
load โดย dynamic impact และ fire crack [2] การศึกษาวิเคราะหการ
แตกหักของคอลูกรีดไดศึกษาจากขอมูลของโรงงานผลิตเหล็กเสนแหง
หน่ึงในประเทศไทยซึ่งกระบวนผลิตใชวัตถุดิบเปน Billet 120 x 120 
มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร ลําดับการลดขนาดจํานวน 14 พาส (Pass)    
รีดเหล็กเสนกลมและเหล็กขอออยเสนผานศูนยกลาง  9-25 มิลลิเมตร  
ลูกรีดที่แตกหักติดตั้งอยูที่ตําแหนงพาส(Pass)ที่ 9  ซ่ึงหมุนดวย
ความเร็ว  94  รอบตอนาที ทําการรีดชิ้นงานสี่เหลี่ยม(Square) ขนาด  
31x 31 มิลลิเมตร  ใหเปน  Oval  ขนาด  38 x 10 มิลลิเมตร  ขนาด
ของลูกรีดเสนผานศูนยกลาง 380 x 800 มิลลิเมตร ดังรายละเอียดใน
รูปที่ 1  และลูกรีดใชงานไดประมาณ  1 เดือนกอนเกิดการเสียหาย 
   

 
รูปที่ 1 รายละเอียดขนาดของลูกรีด 

2.ขั้นตอนการวิเคราะห 
1) รวบรวมขอมูลเบ้ืองตน (Review documentation and    
       speak with appropriate individuals) 
2) ตรวจสอบเบื้องตนสําหรับชิ้นสวนที่เสียหาย 
3) เลือกตัวอยางสวนที่เสียหายสําหรับตรวจสอบ 
4) ทดสอบความแข็ง 
5) ตรวจสอบแบบ Dry-Penetration 
6) วิเคราะหความเคน(Stress analysis) 
7) วิเคราะหสวนผสมทางเคม ี
8) วิเคราะหหาหลักฐานและความชัดเจน 
9) สรุปผล 
10) เสนอแนะเพื่อปองกันการเกิดซํ้าอีก 

 
 
 

2.1 Visual investigation 
 การตรวจสอบเบื้องตนบริเวณสถานที่เกิดเหตุ พบวา 
ลูกรีดหักที่บริเวณคอลูกรีด (Journal)  ซึ่งเปนจุดติดต้ังลูกปน  
(Roller Bearing) เบอร 23038 cc/w33 และดูลักษณะรอยแตกหัก
พบวามีรอยดําๆ รอบๆ คอลูกรีดที่หักมีรอย Crack 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ลักษณะการหักของคอลูกรีด 
 
2.2 การตรวจสอบความแข็ง 
 การตรวจสอบความแข็ง(Hardness) ของลูกรีดที่หนางาน 
(Site)  พบวามีความแข็งบริเวณรอยหักที่คอลูกรีด(Journal)  61 HSC
และบริเวณคอลูกรีด  (Journal)  อีกดานมีความแข็ง 48 HSC  เพิ่มข้ึน
จากใบ Certificate  ที่ผูผลิตลูกรีดออก ซ่ึงคาความแข็งบริเวณตําแหนง
ลูกรีดหักกอนใชงานมีความแข็ง  47 HSC  แสดงใหเห็นวามี       
ความผิดปกติบริเวณที่คอลูกรีดหัก  สวนตําแหนงที่วัดความแข็ง      
ดังแสดงในรูปที่ 3  และรายละเอียดของขอมูลจากใบ Certificate  ดัง
ตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 

มีรอยดําๆ รอบๆ  
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รูปที่ 3  ตําแหนงที่วัดความแข็ง 

 
 
 
 
 

 
 
ตารางท่ี 1 ขอมูลจากใบ  Certificate [1] 

 
 

Dimension (mm) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

170 190 380 190 170 440 800 440 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Dry –penetration test  
 จากการตรวจสอบดวย Dye-Penetration (PT) เพื่อหารอย
ราว (Crack)  พบวาบริเวณรอบรอยหักมีรอยราว (Crack) ชัดเจน ดัง
แสดงรูปที่ 4 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4 แสดงรอยราว (Crack) บริเวณรอยแตกหัก 
 
2.4 Stress analysis 
 จากขอมูลเบ้ืองตน ชิ้นงานกอนรีดมีส่ีเหลี่ยม(Square) ขนาด  
31 x 31 มิลลิเมตร  รีดใหเปน Oval  ขนาด  38 x 10 มิลลิเมตร
อุณหภูมิขณะรีด  1000 OC   ความเร็ว 94 รอบตอนาที  และเม่ือนํา
ขอมูลที่ทราบใสเขาใน Software [3]ซ่ึงเปนโปรแกรมการคํานวณหาแรง
ที่กระทําและแรงบิด  ผลสรุปของการคํานวณคาตางๆดังแสดงใน      
ตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemical Composition (%/Wt) Hardness (HSC) 

C Si Mn Ni Cr Mo HS
1 

HS
2 

HS
3 

HS
4 

HS
5 

3.31 1.12 0.59 2.29 0.71 0.33 49 49 48 47 48 

48 HSC 61 HSC 

Crack 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลของการคํานวณคาตางๆ [3]  

 
เม่ือไดผลการคํานวณจาก Software แลวนําผลของแรงที่

กระทําตอลูกรีด  และเงื่อนไขตางๆ ใหเหมือนสภาพใชงานขณะรีดดัง
รูปที่ 5ใน ANSYS software และผลสรุปแสดงในรูปที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5  ลักษณะของแรงที่กระทําบนลูกรีด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6  ผลการคํานวณและแสดงจุดที่เกิด Stress สูงสุด 

 

 ซ่ึงผลจาก ANSYS software พบวามี stress สูงสุด       
230 MPa  บริเวณคอลูกรีด(Journal) จะเห็นไดวาเปนคาที่ต่ํา กวา
เกือบ 2 เทา เม่ือเทียบกับความแข็งแรงของลูกรีดซ่ึงมีคา 400 MPa 
[1]แสดงวาการแตกหักที่เกิดข้ึนไมไดเปนผลจากการออกแบบลูกรีด   
  
2.5 Microstructure examination 
 จากการตรวจสอบโครงสรางจุลภาค (Microstructure)  
พบวาโครงสรางเปลี่ยนจาก โครงสรางหลักเพิรลไลต(Pearlite matrix ) 
เปน มารเตนไซต( Martensite)  ดังรูปที่ 8  ซ่ึงแสดงวาบริเวณที่เกิด
การหักของลูกรีดไดรับความรอนเกินเสนอุณหภูมิวิกฤติลาง โดย
โครงสรางเปลี่ยนเฟสจากเพิรลไลตเปนออสเทนไนต( Austenite)  และ
ถูกดึงความรอนออกอยางรวดเร็วโดยน้ําระบายความรอนของลูกรีด  
ทําใหเกิดเฟสมารเตนไซตข้ึน[4]    มารเตนไซตเปนเฟสที่มีสมบัติแข็ง
และเปราะ เม่ือรับภาระเกิดความเคนทําใหลูกรีดแตกหักในที่สุด 
 
 

 
 
 

รูปที่ 8 การเปรียบเทียบโครงสรางจุลภาคกอนและหลังการแตกหัก 
 
2.6 การวิเคราะหหาสาเหตุการเกิดความรอน 
 
 
 
 
 
  
 

รูปที่ 9  ภาพประกอบโครงสรางชิ้นสวนของชุด  Bearing Chock 
 การวิเคราะหรูปโครงสรางชิ้นสวน Bearing chock พบวา
ลูกปน( roller bearing )จะเกิดความรอนไดเม่ือรับแรงรุนที่กระทําเปน
ปริมาณที่มาก  มีผลทําใหเกิดความรอน  แตลักษณะของภาระ(Load) 
ที่กระทํากับลูกรีดเปนแรงกระทําในแนวรัศมี (Radial Load)  เทานั้น 
จากการตรวจโครงสรางของแทนรีดดังแสดงในรูปที่ 10และรูปที่ 11 
พบวาแรงรุนเกิดจากการขันน็อตเพื่อปรับระยะรองรีดใหตรงกันโดย
ไมไดคลายน็อตดานตรงขาม โดยสงผลใหลูกปนรับแรงรุนและเกิดความ
รอน 
 
 

Entry 31x31 Rolling temp.(oC) 1000 
Rolling force (kN) 426.157 Torque (kNm) 9.1874 
Projective contact 
area (mm2) 

1821.58 Power (kW) 142.71 

Average pressure 
(N/mm2) 

233.95 Mean flow stress 
(N/mm2) 

160.21 

Cross-section area 
entered (mm2) 

953.27 Cross-section area 
roll (mm2) 

446.60 

Standard of journal Martensite Phase

Pearlite Matrix 100X 400X Nodular graphite
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ตําแหนงการปรับ 
ระยะรองรีด (ซาย-ขวา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 โครงสรางของแทนรีดและตัวปรับระยะรองรีด 
 
3. Conclusion 
 การแตกหักของลกูรีดเกิดจากการปรับหรือ Set up รองรีด
ของชางปรับที่ผิดวิธีโดยขันน็อตอัดแนนมากและไมไดคลายน็อตดาน
ตรงขามสงผลใหลูกปน (Roller Bearing) รับแรงรุน (Axial Load) และ
เกิดความรอนทําให Inner ring ของลูกปนเกิดการขยายตัว Inner ring 
หมุนเสียดสีกับคอลูกรีด (Journal) จนเกิดความรอนเกินเสนอุณหภูมิ
วิกฤตลางหรือ 723 OC [4] โครงสรางของเหล็กเปลีย่นเปนออสเทนไนต 
และเย็นตัวลงอยางรวดเร็วไดโครงสรางมารเตนไซต ซ่ึงมีความแข็งสูง
แตมีความเหนียวต่ําทําใหเกิดการแตกหักในที่สุด 
 
4. Discussion and recommendations 
     จากโครงสรางของแทนรีดที่ออกแบบนั้นถาชางปรับ (Adjustor)  
ตองการปรับหรือ  Set up  รองรีดใหรองตรงกันตองขันนอต  เพื่อให  
Bearing Chock เคลื่อนตัวไปดานขาง  แตบางครั้งอาจลืมคลายนอตที่
อยูอีกดานหน่ึง  ความเห็นของผูวิจัย 
1) ออกแบบระบบ Lock สกรูและน็อตใหมีตัว Lock  ดานใน  ซ่ึงถา   
       ตองปรับหรือ Set up  จะตองคลายน็อตตัวในกอนเสมอ  

 

 
 

รูปที่ 11 ลักษณะการยึดน็อต 2 ตัวดานใน 
 

2) ควรมีการอบรมและสาธิตวิธีการปรับแทนสําหรับพนักงานที่
รับผิดชอบโดยตรงเพราะผูออกแบบแตละทานจะออกแบบ
ไมเหมือนกัน 
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การออกแบบการทดสอบแบบโมดอลเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือน 
ที่มีผลตอเสียงในสปนเดิลมอเตอรสําหรับฮารดดิสกไดรฟ 

Modal testing approach for investigation of vibration that induces noise  
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บทคัดยอ 
 เน่ืองจากการสั่นสะเทือนที่แพรไปสูเสียงของสปนเดิลมอเตอรชนิด 
Fluid-dynamic bearing ในฮารดดิสกไดรฟ (HDD) น้ัน เกิดจากการ
กระตุนของแรงแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic excitation) เปนหลัก 
ดังน้ันในการศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนที่แพรไปสูเสียงของสปน
เดิลมอเตอรโดยการทดสอบแบบโมดอล จะตองออกแบบการทดสอบให
ใกลเคียงกับการสั่นสะเทือนที่เกิดข้ึนจริง ในงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค
เพื่ อออกแบบการทดสอบแบบโมดอล  ดวยวิธีการกระตุนการ
ส่ันสะเทือนที่เหมาะสมกับมอเตอรขนาดเล็ก โดยพิจารณาวิธีการ
กระตุนทางกลโดยการใชคอนเคาะเปรียบเทียบกับการกระตุนทางไฟฟา
ดวยแรงแมเหล็กไฟฟาโดยการจายแรงดันไฟฟาแบบ Sine-swept 
ใหกับมอเตอรหน่ึงเฟสในชวงความถี่ 0-20 kHz ในการทดสอบทําการ
ทดสอบกับสปนเดิลมอเตอรสําหรับ HDD ขนาด 3.5” น้ัน เม่ือ
เปรียบเทียบผลตอบสนองเชิงความถี่ (Frequency response 
functions, FRFs) และความถี่ธรรมชาติของโครงสรางมอเตอร พบวา
ลักษณะของโหมดที่ปรากฏใน FRFs จากการกระตุนทางกลนั้นจะ
ข้ึนอยูกับตําแหนงที่เคาะเปนหลัก แตลักษณะของโหมดที่เกิดข้ึนจาก
การกระตุนทางไฟฟาจะเกิดข้ึนอยางเดนชัดและครบถวนมากกวา 
ทายสุดเม่ือเปรียบเทียบผลตอบสนองเชิงความถี่จากการทดสอบแบบ
โมดอลและสเปคตรัมเสียงของมอเตอรขณะทํางาน พบวาการทดสอบ
แบบโมดอลโดยการกระตุนทางไฟฟาสามารถนําไปศึกษาพฤติกรรม
การสั่นสะเทือนที่แพรไปสูเสียงไดเหมาะสม ทั้งน้ีการทดสอบการ
ส่ันสะเทือนโดยการกระตุนทางไฟฟายังสามารถปรับใชไดกับมอเตอร
ขนาดเล็กลงไปที่ใชใน HDD ขนาด 2.5” ไดเหมาะสมอีกดวย 
 
Abstract 
 The vibration that leads to the acoustic noise of fluid-
dynamic bearing spindle motor in hard disk drive is primarily 
caused by the electromagnetic excitation. Therefore, in modal 
analysis, it is needed to use the testing that exhibits this 

particular vibration. The purpose of this research is to design the 
modal testing with a suitable excitation for small motors. This test 
is performed to compare the frequency response functions 
(FRFs) from mechanical excitation by an impact hammer to those 
from electrical excitation by the electromagnetic force by the 
supplied sine-swept current fed to one phase of the motor with 
the frequency range of 0-20 kHz. Spindle motors for 3.5” HDD 
are used in the experiment. When the FRFs are compared to the 
motor’s natural frequencies, it is found that the mechanically 
excited mode in FRFs depends on the impact position while the 
electrical excited mode occurrs more clearly and consistently. 
When the FRFs from modal testing are compared to the sound 
spectrum of motor while running, It is also found that the modal 
testing by electrical excitation is more suitable for the study of the 
vibro-acoustic behaviors of small motors than that by mechanical 
excitation. Additionally, the electrically excited modal testing can 
also be applied to small motors in 2.5” HDD with good results. 

 
1. บทนํา 
 HDD เปนสวนประกอบที่สําคัญในเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับการ
จัดเก็บและการอานขอมูล ในปจจุบันผูผลิตไดพัฒนาให HDD มีความจุ
ขอมูลที่สูงมากข้ึนในขณะที่ยังมีขนาดเทาเดิม และยังไดพัฒนาใหอาน
ขอมูลที่รวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงเปนผลมาจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพของ
สวนประกอบภายใน HDD หลายสวนๆ แตสวนประกอบหลักและถือ
เปนหัวใจสําคัญน่ันก็คือ สปนเดิลมอเตอร ซ่ึงการพัฒนาใหสปนเดิล
มอเตอรหมุนเร็วข้ึนจะทําใหเซ็คเตอรที่บรรจุขอมูลจะถูกหมุนมาพบ
หัวอานเร็วข้ึน เปนการลดเวลาในการเขาถึงขอมูลและสงผานขอมูลไปที่
หนวยประมวลผลไดเร็วข้ึน แตผลกระทบที่ตามมาก็คือ การสั่นสะเทือน
และการแพรเสียงที่เกิดข้ึนจากการหมุนของมอเตอรที่มีมากข้ึนดวย 
โดยงานวิจัยน้ีจะเนนศึกษาเรื่องการแพรเสียงของมอเตอรเปนหลัก 



284                                                                      รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 22 

 สาเหตุของการเกิดเสียงที่ สําคัญจากการทํางานของสปนเดิล
มอเตอรน้ันมาจาก 3 แหลงกําเนิดหลักดวยกันคือ การกระตุนของแรง
แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic excitation) การกระตุนจากความไม
สมมาตรทางกล (Mechanical unbalance) และแหลงกําเนิดทางอากาศ
พลศาสตร (Aerodynamic source) [1] ซ่ึงจากการศึกษาถึงพฤติกรรม
ของเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนและแหลงกําเนิดเสียงของสปนเดิล
มอเตอรประเภท Fluid-dynamic bearing (FDB) ที่ใชใน HDD ปจจุบัน
นั้นผูวิจัยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย [2] พบวาการกระตุนของแรง
แมเหล็กไฟฟาเปนแหลงกําเนิดหลักของการเกิดเสียงในมอเตอรและ
แรงดังกลาวมีอิทธิพลอยางมากในชวงความถี่ 7-20 kHz การศึกษา
พฤติกรรมการสั่นสะเทือนที่แพรไปสูเสียงของสปนเดิลมอเตอรในชวง
ความถี่สนใจที่สูงดังกลาวสามารถกระทําโดยการทดสอบแบบโมดอล 
โดยในการทดสอบจําเปนตองออกแบบการกระตุนการสั่นสะเทือนให
ใกลเคียงกับลักษณะที่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงจากการทดสอบการสั่นสะเทือนใน
เบ้ืองตน [3] ใชการกระตุนทางไฟฟาดวยการจายแหลงกําเนิดแรงดัน
คลื่นรูปไซนที่ความถี่ใดๆใหแกมอเตอรเพียงหน่ึงเฟส เพื่อหา FRFs 
และวิเคราะหหาความถี่ธรรมชาติของโครงสรางมอเตอร ผลการทดสอบ
ยังใหจํานวนโหมดที่เกิดข้ึนในแตละชวงความถี่ไมสมบูรณครบถวน 
โดยเฉพาะในชวงความถ่ีสูงที่มีอิทธิพลตอการเกิดเสียง และยังใชเวลา
ในการทดสอบแตละครั้งคอนขางนาน 
 ในบทความนี้จึงเนนไปที่การออกแบบการทดสอบแบบโมดอล 
โดยเนนวิธีการกระตุนการสั่นสะเทือนที่สงผลตอเสียงในมอเตอรขนาด
เล็ก ทั้งน้ีพิจารณาวิธีการกระตุนทางไฟฟาดวยแรงแมเหล็กไฟฟา
เปรียบเทียบกับการกระตุนทางกล สปนเดิลมอเตอรที่นํามาศึกษาเปน
ชนิดที่ใชใน HDD ขนาด 3.5” นอกจากนี้การออกแบบการทดสอบยัง
พิจารณาถึงการเลือกใชเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนที่เหมาะสมเพื่อให
ไดผลตอบสนองการสั่นสะเทือนที่ดีที่สุดในชวงความถี่ที่ที่สามารถไดยิน
ไดกลาวคือ 20 Hz-20 kHz เม่ือไดรูปแบบการทดสอบการสั่นสะเทือนที่
สงผลตอเสียงที่ เหมาะสมแลว เราสามารถวิเคราะหฟงกชันการ
ตอบสนองการสั่นสะเทือนเชิงความถี่หรือ Frequency response 
functions (FRFs) โดยเปรียบเทียบผลดังกลาวกับสเปคตรัมเสียงของ
มอเตอรขณะทํางาน วิธีการทดสอบการสั่นสะเทือนดังกลาวยังสามารถ
ปรับใชกับมอเตอรขนาดเล็กลงไปที่ใชใน HDD ขนาด 2.5” ไดอยาง
เหมาะสมอีกดวย 
 
2. การทดสอบแบบโมดอลโดยการกระตุนทางกลและทางไฟฟา 
 การทดสอบแบบโมดอลบนมอเตอรขนาดเล็กเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การสั่นสะเทือนที่แพรไปสูเสียงน้ันสามารถกระทําไดโดยการกระตุนทาง
กลดวยคอนเคาะ [4] รูปที่ 1 แสดงการติดตั้งเครื่องมือสําหรับการ
ทดสอบดังกลาว การทดสอบเริ่มจากการกระตุนโครงสรางใหเกิดการ
ส่ันสะเทือนดวยคอนเคาะ ทําใหเกิดแรงกระทํากับโครงสรางโดยตรงใน
ลักษณะของ Impulsive force โดยสัญญาณของแรงที่ใชในการกระตุน
จะวัดจากทรานสดิวเซอรที่ติดตั้งอยูบริเวณหนาสัมผัสของคอนเคาะโดย
สัญญาณน้ีสงผานไปที่ Charge amplifier  เพื่อสงตอไปยัง Dynamic 
signal analyzer (DSA) เพื่อวิเคราะหตอไป การวัดการสั่นสะเทือนใน
กา รทดสอบแบบ โมดอล  ส าม า รถ เ ลื อ ก ใ ช เ ค ร่ื อ ง มื อ วั ดทั้ ง 

Accelerometer และ Laser doppler vibrometer (LDV) ซ่ึงจะกลาวถึง
การเลือกใชเครื่องมือวัดทั้งสองในหัวขอที่ 4 ตอไป อยางไรก็ตามในรูป
ที่ 1 และ 2 จะอธิบายเพียงวิธีการวัดการสั่นสะเทือนโดยใช LDV โดย
เซ็นเซอรจะวัดความเร็วที่เกิดข้ึนที่ผิวโครงสราง และแปลงสัญญาณการ
ส่ันสะเทือนใหอยูในรูปของสัญญาณแรงดันไฟฟาเพื่อสงตอไปยัง DSA 
และประมวลหาผลตอบสนองเชิงความถี่ของการสั่นสะเทือนตอแรง
กระทําตอไป 
 

 
รูปที่ 1 การติดตั้งเครื่องมือทดสอบโดยการกระตุนทางกลโดยใช LDV 

ในการวัดการสั่นสะเทือน 
 

 
รูปที่ 2 การติดตั้งเครื่องมือทดสอบการโดยการกระตุนทางไฟฟาโดยใช 

LDV ในการวัดการสั่นสะเทือน 
 

  ในขณะเดียวกันเราไดปรับปรุงวิธีการกระตุนทางไฟฟาใหดีข้ึน ใน
การทดสอบการสั่นสะเทือนแบบโมดอล โดยการกระตุนทางไฟฟาดวย
แรงแมเหล็กไฟฟาจะแสดงในรูปที่ 2 การทดสอบลักษณะนี้จะแตกตาง
จากการกระตุนทางกลในสวนการกําเนิดแรง กลาวคือจะมีโพรบวัด
กระแสไฟฟา (Current probe) และชุด Amplifier ซ่ึงจะประกอบไปดวย
หมอแปลงไฟฟา วงจรไอซีเรกูเลเตอร และวงจรแปลงแรงดันเปน
กระแสไฟฟา ในที่น้ี DSA ทําหนาที่ 2 สวนคือ สวนแรกทําหนาที่
ประมวลผลสัญญาณที่วัดได และสวนที่สองทําหนาที่เปนแหลงจาย
แรงดันไฟฟาในรูปคลื่นไซนูซอยดอลแบบปรับเปลี่ยนความถี่ (Sine-
swept) ใหกับสปนเดิลมอเตอรในชวงความถี่ 0-20 kHz ข้ันตอนการ
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ทดสอบเริ่มจาก DSA จายแรงดันไฟฟาแบบปรับเปลี่ยนความถี่ใหกับ
ชุด Amplifier ซ่ึงทําหนาที่ปรับเปลี่ยนระดับของแรงดันไฟฟาเพื่อทําให
ระดับกระแสไฟฟาคงที่และราบเรียบตลอดทุกชวงความถี่ สําหรับจาย
ใหกับวงแหวนขดลวดเหนี่ยวนําของสปนเดิลมอเตอรเพียงหน่ึงเฟส 
และไมทําใหมอเตอรหมุน กระแสไฟฟาที่ไหลเขาสูวงแหวนขดลวด
เหน่ียวนํา จะเหน่ียวนําใหเกิดสนามแมเหล็กไฟฟาเกิดข้ึนรอบๆวง
แหวนขดลวดเหนี่ยวนํา  เปนผลให เกิดแรงแม เหล็กไฟฟาซึ่ ง มี
สวนประกอบทั้งในทิศทางตามแนวรัศมี (Radial) และแนวเสนสัมผัส
วงกลม (Tangential) กระตุนใหเกิดการสั่นสะเทือนข้ึนที่วงแหวน
ขดลวดเหน่ียวนําและโรเตอร การสั่นสะเทือนเกิดข้ึนจากภายในมอเตอร 
จะสงผานมาสูผิวโครงสรางดานนอกและแพรไปสูเสียงตอไป ในการ
ทดสอบทําการวัดสัญญาณของกระแสไฟฟาที่จายใหกับมอเตอรโดยใช
โพรบวัดกระแสไฟฟาซึ่งจะแปลงใหอยูในรูปของสัญญาณแรงดันไฟฟา
และสงตอใหกับ DSA สําหรับการสั่นสะเทือนของสปนเดิลมอเตอรน้ัน 
ยังคงใช LDV ในการวัดสัญญาณ สัญญาณการสั่นสะเทือนจะสงตอไป
ยัง DSA เพื่อประมวลหาผลตอบสนองเชิงความถี่ของการสั่นสะเทือน
ตอกระแสไฟฟาที่จายใหกับมอเตอรตอไป 
 
3. การเปรียบเทียบผลตอบสนองการสั่นสะเทือนของการกระตุน
ทางกลและทางไฟฟา 
 ในการศึกษานี้จะทําการทดสอบการสั่นสะเทือนดวยการกระตุน
ทางกลและทางไฟฟา เพื่อหาวิธีการกระตุนที่เหมาะสมกับ FDB สปน
เดิลมอเตอรสําหรับ HDD ขนาด 3.5” มีจํานวนของ Pole และ Slot 
เทากับ 12 และ 9 ตามลําดับ ในสวนของการกระตุนทางไฟฟา ทําโดย
จายแรงดันไฟฟาที่เหมาะสมกับกําลังของมอเตอรขนาด 500 mV แบบ
ปรับเปลี่ยนความถี่ตั้งแต 0-20 kHz ใหกับวงแหวนขดลวดเหนี่ยวเพียง 
1 เฟส สําหรับการเปรียบเทียบผลจากการกระตุนทั้งสองวิธีน้ีจะวัดการ
ส่ันสะเทือนในตําแหนงเดียวกันที่บริเวณฐานของมอเตอรใกลกับ
แกนกลางของฐานในทิศทาง Transverse ดวย Accelerometer เพื่อ
งายตอการทดสอบขั้นตน 
  

 
รูปที่ 3 FRFs ของการกระตุนทางกลเปรียบเทียบกับทางไฟฟา 

a) FRFs ของการกระตุนทางกล b) FRFs ของการกระตุนทางไฟฟา 

 การเปรียบเทียบ FRFs ระหวางการกระตุนทางกลและทางไฟฟา
แสดงในรูปที่ 3 สําหรับการกระตุนทางกลที่ตําแหนง A และ B หมายถึง
ตําแหนงที่ใชคอนเคาะที่ใกลกับบริเวณแกนกลางและที่ขอบนอกของ
ฐานของมอเตอรตามลําดับ โหมดการสั่นสะเทือนสามารถระบุไดที่
ความถี่ที่ มีขนาดการสั่นสะเทือนสูงสุดปรากฏ ซ่ึงมอเตอรที่นํามา
ทดสอบพบวามีโหมดการสั่นสะเทือนจํานวนมากในชวงความถี่ที่ไดยิน
และบางโหมดปรากฏใกลกันและไมสามารถแยกไดชัดเจน จากผลของ 
FRFs ในรูปที่ 3 พบวาการกระตุนทางกลที่ตําแหนงตางกันในชวง
ความถี่ 2-12 kHz ในรูปที่ 3a) จะพบลักษณะของโหมดเกิดข้ึนที่
ตําแหนงเดียวกัน แตจะไมพบบางโหมดอยางชัดเจนในชวงความถ่ี 15-
20 kHz หากเคาะบริเวณขอบนอกของฐาน สําหรับการกระตุนทางกล
โดยใชคอนเคาะนั้น ลักษณะโหมดของโครงสรางมอเตอรที่ปรากฏจะ
ข้ึนอยูกับตําแหนงของการเคาะเปนสําคัญ กลาวคือการเคาะที่บริเวณ
ใกลแกนกลางของมอเตอรจะใหผล FRFs ที่มีโหมดปรากฏชัดเจนกวา
เม่ือเทียบกับการเคาะที่ขอบนอก ในสวนของการกระตุนทางไฟฟาจะ
เห็นวาในชวงความถี่ต่ํา จะพบโหมดการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 2.4 kHz 
ซ่ึงตรงกับโหมดที่พบจากการกระตุนทางกล และในชวงความถี่ 7-12 
kHz ก็ยังคงพบโหมดการสั่นสะเทือนเกิดข้ึนในบริเวณเดียวกันหลาย
โหมด และในชวงความถี่ 15-20 kHz จะพบโหมดหลายโหมดไดชัดเจน
เม่ือเปรียบเทียบกับการกระตุนทางกล และเม่ือเปรียบเทียบคาความถี่
ธรรมชาติที่พบจากการวัดการส่ันสะเทือนที่ฐานของมอเตอรจากการ
กระตุนทางกลและทางไฟฟา ดังแสดงในตารางที่ 1 ในสวนของการ
กระตุนทางกลจะเห็นวาในชวงความถี่ 7-20 kHz จะไมพบโหมดการ
ส่ันสะเทือนที่ความถี่ 7.7, 9.55, 15.06 และ 16.1 kHz อยางชัดเจน
เหมือนกรณีการกระตุนทางไฟฟา และคาความถี่ธรรมชาติในบางโหมด
อาจจะมีการเลื่อนตําแหนงไปบางเม่ือเปรียบเทียบกับการกระตุนทาง
ไฟฟา  
 
ตารางที่ 1 ความถี่ธรรมชาติที่พบจากการกระตุนทางกลและทางไฟฟา 

Natural Frequency (kHz) 
Mode 

Mechanical Excitation Electrical Excitation 
1 2.4 2.4 
2 - 7.7 
3 8.5 8.4 
4 - 9.55 
5 9.84 9.9 
6 10.78 10.6 
7 - 15.06 
8 15.3 15.4 
9 - 16.1 
10 16.8 16.9 
11 17.2 17.2 
12 18.4 18.4 
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 จากตารางที่ 1 เม่ือพิจารณาจํานวนโหมดของการสั่นสะเทือนที่พบ
ในการกระตุนทางไฟฟา จะเห็นลักษณะของโหมดที่เกิดข้ึนอยางเดนชัด
และจํานวนโหมดที่พบมีมากกวาการกระตุนทางกลอีกดวย เพราะฉะนั้น
การทดสอบการสั่นสะเทือนโดยวิธีการกระตุนทางไฟฟาดวยแรง
แมเหล็กไฟฟาจึงนาจะเหมาะสมกับมอเตอรที่มีขนาดเล็กมากกวาการ
ทดสอบโดยการกระตุนทางกล  เ น่ืองจากใหผลตอบสนองการ
ส่ันสะเทือนที่เดนชัดและจํานวนโหมดที่พบมีความสมบูรณมากกวาการ
กระตุนทางกล การกระตุนทางไฟฟายังมีขอดีคือเราสามารถควบคุมแรง
แมเหล็กไดคงที่ผานการจายกระแสไฟฟา ทําใหผลตอบสนองการ
ส่ันสะเทือนซํ้ารูปแบบเดิมทุกครั้งที่ทําการทดสอบ นอกจากนี้ลักษณะ
แรงแม เหล็กไฟฟาที่ เกิดจากการจายกระแสเหนี่ยวนําให เกิด
สนามแมเหล็กยังมีลักษณะคลายคลึงกับปรากฏการณการเกิดแรง
แมเหล็กไฟฟาขณะมอเตอรทํางานจริง และจากการศึกษา [2] พบวา
แรงแมเหล็กไฟฟานั้นเปนสาเหตุหลักของการเกิดเสียง กลาวคือแรง
ดังกลาวกระตุนใหเกิดการสั่นสะเทือนบริเวณแกนขดลวดและโรเตอร
ภายในมอเตอร และการสั่นสะเทือนจะสงผานมาสู ผิวนอกผาน
โครงสรางมอเตอร และแพรไปสูเสียงในที่สุด ซ่ึงจะตางจากการกระตุน
ทางกลที่เปนการกระตุนการสั่นสะเทือนที่ภายนอกโดยตรง ดังน้ันการ
กระตุนทางไฟฟาจึงนาจะเหมาะสมสําหรับการนําไปศึกษาการ
ส่ันสะเทือนที่แพรไปสูเสียงตอไป 
 
4. การเลือกใชเคร่ืองมือวัดการส่ันสะเทือนท่ีเหมาะสมกับมอเตอร
ขนาดเล็กในชวงความถี่ท่ีไดยินได 
 ในสวนน้ีเปนการศึกษาการเลือกใชเคร่ืองมือวัดการสั่นสะเทือนที่
เหมาะสมกับชวงความถี่ที่ไดยินกลาวคือชวงความถี่ 20 Hz-20 kHz  
โดยเปรียบเทียบผล FRFs จากการใชเครื่องมือวัดที่แตกตางกัน เม่ือ
ทดสอบการสั่นสะเทือนโดยการกระตุนทางไฟฟากับสปนเดิลมอเตอร
โดยใช Accelerometer เปนของ Brüel & Kjær Type 4397 และ LDV 
เปนของ Polytec ซ่ึงประกอบไปดวย Vibrometer controller model 
OFV-5000 และ Differential fiber optical sensor head model OFV-
512 วัดการสั่นสะเทือน จะไดผล FRFs จากเครื่องมือวัดทั้งสองดังแสดง
ในรูปที่ 4 ในแตละแบบแสดงผลการวัดการสั่นสะเทือนที่ฐานของ
มอเตอรในทิศทาง Transverse เปรียบเทียบกันสองตําแหนง โดยที่
ตําแหนง A และ B เปนตําแหนงที่วัดการสั่นสะเทือนที่ใกลกับแกนกลาง
และที่ใกลกับขอบนอกของฐานของมอเตอรตามลําดับ จากรูปที่ 4 
พบวา FRFs ที่ไดจากการวัดการสั่นสะเทือนดวย Accelerometer และ 
LDV จะใหผลตอบสนองเชิงความถี่ที่มีโหมดการสั่นสะเทือนปรากฏได
ครบถวนในชวงความถี่ 0-20 kHz ไดไมตางกัน  
 เน่ืองจากการสั่นสะเทือนที่เกิดข้ึนบนมอเตอรน้ันเปนผลมาจากแรง
แมเหล็กไฟฟาที่กระทําระหวางวงแหวนขดลวดเหนี่ยวนําและโรเตอร 
สงผลใหเกิดการสั่นสะเทือนข้ึนกับทั้งสองสวน และจะสงผานไปสูฐาน
ของมอเตอรและโรเตอรที่ผิวนอกของมอเตอรและแพรไปสูเสียงตอไป 
การศึกษาการแพรของเสียงจึงตองพิจารณาการสั่นสะเทือนที่เกิดข้ึนทั้ง
ที่ฐานของมอเตอรในทิศทาง Transverse และที่โรเตอรในทิศทาง
Transverse และแนวรัศมี ซ่ึงลักษณะการสั่นสะเทือนดังกลาวจะมีผลตอ
การแพรเสียงมากกวาการสั่นสะเทือนในแนวอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาประเด็น

ของการวัดการสั่นสะเทือนในหลายทิศทางและหลายตําแหนงบน
โครงสรางมอเตอรจะพบวา LDV สามารถวัดการสั่นสะเทือนที่เกิดข้ึน
บนมอเตอรไดทุกตําแหนงและทิศทางโดยที่เครื่องมือวัดไมตองสัมผัส
กับชิ้นงานโดยตรง ซ่ึงถือเปนขอจํากัดของ Accelerometer เน่ืองจากมี
ขนาดใหญเม่ือเทียบกับมอเตอรที่มีขนาดเล็กและจะตองติดตั้งบนตัว
ชิ้นงานโดยตรง ทําใหไมสามารถวัดการสั่นสะเทือนของช้ินงานใน
บริเวณที่มีรูปทรงสลับซับซอนได ดังน้ันการเลือกใช LDV จึงเหมาะสม
กับการวัดการสั่นสะเทือนที่แพรไปสูเสียงของมอเตอรขนาดเล็กในชวง
ความถี่ 0-20 kHz 
 

 
รูปที่ 4 FRFs ของการวัดดวย Accelerometer เปรียบเทียบกับ LDV 

a) FRFs ของ Accelerometer b) FRFs ของ LDV 
 
5. การเปรียบเทียบผลตอบสนองเชิงความถี่ของการส่ันสะเทือน
ของมอเตอรกับสเปคตรัมเสียง 
 หลังจากไดพิจารณาวิธีการทดสอบการสั่นสะเทือนแบบโมดอลที่
เหมาะสมโดยการกระตุนทางไฟฟาและวัดการสั่นสะเทือนดวย LDV 
สําหรับมอเตอรขนาดเล็กแลว ในการศึกษาตอไปน้ีเปนการศึกษาการ
ส่ันสะเทือนที่แพรไปสูเสียงของสปนเดิลมอเตอรที่ใชใน HDD ขนาด 
3.5” โดยการเปรียบเทียบผลตอบสนองเชิงความถี่ของการสั่นสะเทือน
จากการทดสอบดังกลาวขางตนกับสเปคตรัมของเสียงที่วัดไดขณะ
มอเตอรหมุนที่ความเร็ว 7,200 rpm การวัดเสียงทําโดยใหสปนเดิล
มอเตอรวางบนจุดรองรับที่ตั้งอยูภายในหองไรเสียงสะทอน (Anechoic 
room) จุดรองรับมีลักษณะเปนเชือกสองเสนพาดทับกันเพื่อใหเสียงที่
เกิดข้ึนจากการหมุนของมอเตอรแพรออกไดทุกทิศทาง มอเตอรจะถูก
ขับดวยแรงดันไฟฟาที่จายมาจาก Pulse-width modulation inverter 
เพื่อรักษาความเร็วรอบใหคงที่และวัดเสียงที่แพรออกมาดวยไมโครโฟน
ทั้งหมด 10 ตัวที่ตั้งอยูในแตละตําแหนงตามลักษณะของครึ่งทรงกลม 
โดยที่ระยะหางระหวางปลายไมโครโฟนถึงผิวโครงสรางของมอเตอร
เทากันทุกตัวคือ 30 cm โดยสัญญาณเสียงที่วัดไดจากไมโครโฟนแตละ
ตัวจะนําไปประมวลผลและคํานวณคาระดับกําลังเสียง (Sound power 
level) ในชวงความถี่ที่หูสามารถไดยินได กลาวคือในชวงความถี่ 20 
Hz-20 kHz ตอไป 
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รูปที่ 5 FRFs เปรียบเทียบกับสเปคตรัมเสียงที่ความเร็ว 7,200 rpm  

a) สเปคตรัมของเสียง b) FRFs ของการกระตุนทางไฟฟา 
 
 การเปรียบเทียบผลตอบสนองเชิงความถี่ที่ไดจากการทดสอบแบบ
โมดอลที่ฐานของมอเตอรและที่โรเตอรในทิศทาง Transverse และแนว
รัศมีที่ตําแหนงใดๆ กับผลสเปคตรัมของระดับกําลังเสียงที่หมุนดวย
ความเร็ว 7,200 rpm แสดงในรูปที่ 5 สําหรับสเปคตรัมเสียงสามารถ
คํานวณคาระดับกําลังเสียงรวมตลอดชวงความถี่ไดเทากับ 29.58 dB 
และคาระดับเสียงรวมของหองวัดเสียง (Background noise) มีคา
เทากับ 10.48 dB ในสเปคตรัมเสียงจะพบลักษณะของยอดแหลม
เกิดข้ึนที่หลายๆความถี่และพบลักษณะของยอดแหลมที่อยูรวมกัน
อยางหนาแนนเกิดข้ึนเปนยอดภูเขาเชนเดียวกับการเกิดโหมดการ
ส่ันสะเทือน จากการเปรียบเทียบในรูปที่ 5 พบวายอดแหลมของเสียงที่
เกิดข้ึนในแตละความถี่น้ันใกลเคียงกับเรโซแนนซของการสั่นสะเทือนที่
พบในผลตอบสนองเชิงความถี่จากการวัดที่ฐานของมอเตอรและโรเตอร
ทั้งในทิศทางตามแนวรัศมีและทิศทาง Transverse น่ันหมายความวา
เม่ือความถี่ของการสั่นสะเทือนเขาใกลความถี่ธรรมชาติของโครงสราง
มอเตอร จะสงผลใหเกิดการสั่นสะเทือนที่รุนแรงและมีเสียงแพรออกมา
จากโรเตอรและฐานของมอเตอรดังข้ึนอีกดวย โดยเฉพาะในชวงความถี่ 
14.6-16.5 kHz จะพบการขยายของเสียงเพิ่มสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด 
เน่ืองจากพบปรากฏการณเรโซแนนซของการสั่นสะเทือนในชวงความถี่
น้ีมากกวาชวงอื่นๆ ดังน้ันการทดสอบการสั่นสะเทือนโดยการกระตุน
ทางไฟฟาดวยแรงแมเหล็กไฟฟาสามารถกระตุนการสั่นสะเทือนที่มีผล
ตอเสียงไดใกลเคียงกับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริงในขณะที่มอเตอรกําลัง
ทํางาน 
  
6. สรุป 
 ในการศึกษาวิธีการทดสอบการสั่นสะเทือนที่มีผลตอเสียงเพ่ือหา
วิธีการกระตุนการสั่นสะเทือนที่เหมาะสมกับมอเตอรที่มีขนาดเล็ก 
พบวาการเลือกใชการกระตุนทางไฟฟาดวยแรงแมเหล็กไฟฟาและใช 
LDV ในการวัดการสั่นสะเทือนที่ฐานของมอเตอรและโรเตอรซ่ึงเปน
สวนประกอบสําคัญของการแพร เ สียงน้ัน  ใหผลตอบสนองการ
ส่ันสะเทือนที่เดนชัดและจํานวนโหมดการสั่นสะเทือนที่พบครบถวน

สมบูรณตลอดชวงความถี่ 0-20 kHz อีกทั้งผลตอบสนองการ
ส่ันสะเทือนที่ไดจากการทดสอบดวยวิธีการดังกลาวเม่ือนําไปพิจารณา
เปรียบเทียบกับสเปคตรัมเสียงที่วัดไดจากการทํางานของมอเตอร 
พบวาโหมดการสั่นสะเทือนที่เกิดข้ึนในผลตอบสนองเชิงความถี่มี
ความสําคัญอยางมากกับพฤติกรรมการแพรเสียงของสปนเดิลมอเตอร
โดยเฉพาะในชวงความถี่ 7-20 kHz ซ่ึงเปนชวงที่แรงแมเหล็กไฟฟามี
อิทธิพลตอการเกิดเสียงมากที่สุด ดังน้ันการกระตุนทางไฟฟาดวยแรง
แมเหล็กไฟฟาและวัดการสั่นสะเทือนดวย LDV จึงเหมาะสมสําหรับการ
นําไปศึกษาการสั่นสะเทือนที่แพรไปสูเสียงตอไป เม่ือนําวิธีการทดสอบ
การสั่นสะเทือนโดยการกระตุนทางไฟฟาดวยแรงแมเหล็กไฟฟาไปปรับ
ใชกับสปนเดิลมอเตอรที่มีขนาดเล็กลงไปที่ใชใน HDD ขนาด 2.5” และ
วัดการสั่นสะเทือนที่เกิดข้ึนดวย LDV พบวาสามารถปรับใชกับมอเตอร
ขนาดเล็กไดอยางเหมาะสม  
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บทคัดยอ 
 จากปญหามลภาวะโลกรอนในปจจุบัน ทําใหเกิดมาตรการกําหนด
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด สําหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนตแลว ส่ิงที่สามารถกระทําได คือการลดน้ําหนักของรถยนตเพื่อลด
อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามัน ยกตัวอยางเชน การเปลี่ยนใชวัสดุอะลูมิเนียม
ผสมแทนวัสดุจําพวกเหล็กในการผลติชิ้นสวนยานยนต นอกจากนี้ 
ทามกลางภาวะที่มีการแขงขันเชิงธุรกิจอยางรุนแรง การลดตนทุนการ
ผลิตพรอมทั้งการยกระดับคุณภาพของชิ้นสวนยังเปนอกีปจจัยหน่ึงที่ทํา
ใหผูผลิตชิ้นสวนยานยนตเลือกใชกระบวนการไดคาสติ้งแบบกึ่งของแข็ง 
หรือแบบกึ่งของเหลว (Semi-Solid, Semi-Liquid Die Casting) สําหรับ
การผลิตชิ้นสวนอะลูมิเนียมผสมที่ตองการคุณภาพในระดับสูง  แต
อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีไดคาสติ้งแบบกึ่งของแข็งที่มีอยูในปจจุบัน ยัง
ไมสามารถตอบสนองความตองการดงักลาวได กลาวคอื กระบวนการ
ผลิตสเลอรี่กึ่งของแข็ง (Semi-Solid Slurry) มีความซับซอนและใชเวลา
มากกวารอบการผลิตชิ้นงานไดคาสติ้ง อีกทั้งเครื่องจักรอุปกรณที่ใชมี
ราคาสูงมาก รวมทั้งยังจํากัดเฉพาะวัสดุอะลูมิเนียมผสมบางจําพวก
เทานั้น1)--8)  ดวยเหตุผลดังกลาว คณะผูวิจัยฯ จึงไดคิดคนพัฒนา
กระบวนการไดคาสติ้งแบบกึ่งของแข็งวิธีใหม โดยใชหลักการตีวนของ
แมเหล็กไฟฟา (Electro-magnetic stirring) ชวยในการผลิตสเลอรี่กึ่ง
ของแข็งในชื่อ “Nanocast Method” ซ่ึงทําใหไดขนาดของผลึกปฐมภูมิ
ที่ต่ํากวา 100 ไมครอน และมีการกระจายตัวของเกรนที่สมํ่าเสมอ ซ่ึงจะ
ทําใหผลิตภัณฑที่ไดมีคุณภาพภายในและมีคุณสมบัติเชิงกลที่สูงกวา
กระบวนการผลิตไดคาสติ้งแบบกึ่งของแข็งวิธีอื่นดวยตนทุนการผลิตที่
ลดลง 
 
คําหลัก 
กระบวนการไดคาสติ้งแบบกึ่งของเหลว  กระบวนการไดคาสติ้งแบบกึ่ง
ของแข็ง  การตีวนของแมเหล็กไฟฟา  สเลอรี่กึ่งของแข็ง  สัดสวนของ
ของแข็ง  โครงสรางจุลภาคที่ละเอียด  ความสมบูรณของเนื้อภายใน 

Abstract 
Global warming is an extremely severe problem facing the 

world today. Its effects and causes have been on the rise and 
people need to do something about it before the problem gets 
any worse. From that reason, the trend of technology 
development for automobile makers and automotive part 
manufacturers are to light weight vehicle for minimum fuel 
consumption such as changing iron material to aluminium alloy. 
In addition, in order to reduce a production cost and increase a 
quality of parts most of automotive part manufacturers choose 
Semi-Solid or Semi-Liquid Die Casting for producing a high 
quality of aluminium parts. However, there are some 
disadvantages of those techniques comprising of process 
complicated, time consuming, machinery high-price, and material 
constraints.1)-8) Therefore, team researcher had developed quick 
and easy semi-solid slurry manufacturing using electro-magnetic 
stirring named as “Nanocast method” which provided a product 
internal quality and a mechanical property higher than other 
conventional Semi-Solid Die Casting method with cost reduction.  
 
Key words 
Semi-liquid die casting, Thixo-casting, Semi-solid die casting, 
Rheo-casting, Electro-magnetic stirring, Semi-solid slurry, 
Nanocast, Fraction of solid, Refined grain, Soundness 
 
1. บทนํา 
 รถยนตที่ถูกผลิตข้ึนในปจจุบันมีแนวโนมของการเปลี่ยนมาใชวัสดุ
จําพวกอะลูมิเนียมผสมเพื่อลดน้ําหนัก และชวยลดอัตราการสิ้นเปลือง
พลังงาน โดยในปจจุบันมีสัดสวนการใชอะลูมิเนียมผสมเพิ่มมากขึ้นถึง
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รอยละ 7-10 ต อป  ในขณะเดียวกัน มีการคาดการณถึงแนวโนมการใช
ชิ้นสวนยานยนตที่ผลิตจากวัสดุจําพวกแมกนีเซียมผสมมากถึงรอยละ 6 
ภายในป พ.ศ. 2553  สําหรับกระบวนการขึ้นรูปชิ้นสวนยานยนตที่เปน
อะลูมิเนียมผสมนั้น กระบวนการไดคาสติ้งแบบธรรมดา (Conventional 
die casting) เปนกระบวนการที่ถูกใชอยางแพรหลายในปจจุบัน 
เน่ืองจากสามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปทรงซับซอนไดดวยราคาตนทุนที่
ต่ําภายในระยะรวดเร็ว แตอยางไรก็ตาม ชิ้นสวนที่ผลิตดวย
กระบวนการไดคาสติ้งแบบธรรมดาจะมีขอดอยในดานคุณภาพภายในที่
ไมสมบูรณ กลาวคือ เกิดฟองอากาศและโพรงหดตัวข้ึนภายใน ดังแสดง
ในรูปที่ 1 เปนตน  ดังน้ัน จึงมีการคิดคนกระบวนการไดคาสติ้งแบบ
พิเศษ ยกตัวอยางเชน กระบวนการสควีซแคสติ้ง (Squeeze casting) 
กระบวนการไดคาสติ้งแบบสุญญากาศ (High vacuum die casting) 
รวมถึงกระบวนการไดคาสติ้งแบบกึ่งของแข็งและกึ่งของเหลว (Semi-
liquid, Semi-solid die casting) ข้ึน เพื่อตอบสนองตอความตองการใน
การผลิตชิ้นสวนยานยนตคุณภาพสูง  แตอยางไรก็ตาม ขอจํากัดดาน
การผลิตรวมถึงราคาตนทุนการผลิตที่สูงยังเปนปญหาสําคัญที่ทําใหไม
สามารถนําเอาเทคโนโลยีดงักลาวมาใชใหเกิดประโยชนไดจริงในสถาน
ประกอบการ 
 

 
รูปที่ 1 ฟองอากาศและโพรงหดตัวทีเ่กิดข้ึนภายในชิ้นงาน 

 
 กระบวนการไดคาสติ้งแบบกึ่งของแข็ง (Semi-solid die casting) 
เปนกรรมวิธีหลอโลหะประเภทหนึ่งโดยใชวัตถุดิบของโลหะในสถานะกึ่ง
ของแข็ง จึงทําใหอัตราการหดตัวของโลหะภายในแมพมิพมีคาต่ํา และ
เน่ืองจากอุณหภูมิของโลหะในสถานะกึ่งของแข็งมีคาที่ต่ํากวา จึงทําให
อายุการใชงานของแมพิมพยาวนานขึ้น  แตอยางไรก็ตาม อุปกรณใน
การผลิตสเลอรี่กึ่งของแข็งรวมทั้งเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันยังมีราคา
ที่สูง  จึงไมเหมาะสําหรับบริษัทผูผลิตขนาดกลางและขนาดยอม  
 

 
รูปที่ 2 อัตราการเย็นตัวของโลหะในกระบวนการหลอแบบตางๆ9) 

 โดยกระบวนการผลิตสเลอรี่ของโลหะยังสามารถแบงออกไดเปน
กระบวนการผลิตสเลอรี่แบบกึ่งของเหลว (Semi-liquid method) และ 
กระบวนการผลิตสเลอรี่แบบกึ่งของแข็ง (Semi-solid method) โดยที่
กระบวนการไดคาสติ้ง แบบกึ่งของเหลวซึ่งรูจักกนัทั่วไปในชื่อของ 
Thixo-casting และกระบวนการไดคาสติ้งแบบกึ่งของแข็งซ่ึงรูจักกัน
ทั่วไปในชื่อของ Rheo-casting  ซ่ึงทั้งสองกระบวนการแตกตางกันที่
ความซับซอนในการผลิตสเลอรี่โดยสามารถอธิบาย ไดตามกราฟอัตรา
การเย็นตัวดังแสดงในรูปที่ 2 แตอยางไรก็ตาม ทั้งสองกระบวนการยัง
ตองการเครื่องจักรอุปกรณเฉพาะแบบและมีราคาแพง 
 ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองพัฒนากระบวนการไดคาสติ้งแบบกึ่ง
ของแข็งอยางงายใหมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชไดจริงสําหรับ
การผลิตชิ้นสวนยานยนตเชิงปริมาณ 
 
2. วัตถุประสงค 

เพื่อใหผูประกอบการผลิตชิ้นสวนยานยนตขนาดกลางและขนาด
ยอมเขาถึงเทคโนโลยีไดคาสติ้งแบบกึ่งของแข็ง จึงมีความจําเปนตอง
พัฒนากระบวนการไดคาสติ้งแบบกึ่งของแข็งใหมีราคาถูกลงและตองใช
งานไดจริงในการผลิตเชิงปริมาณ  โดยเนนที่อะลมิูเนียมผสมและ
แมกนีเซียมผสม ซ่ึงถือเปนโลหะที่จะมีบทบาทในทางอุตสาหกรรม
ตอไปในอนาคต  สําหรับรายละเอียดของงานวิจัยฯ จะไมเฉพาะเพยีง
ทําใหเกิดสเลอรี่กึ่งของแข็งเทานั้น  แตยังจะตองพัฒนาใหไดโครงสราง
จุลภาคแบบผลึกกลมขนาดละเอียดเพื่อคุณสมบัติเชิงกลที่สูง รวมถึง
เงื่อนไขการผลิตที่เหมาะสมสําหรับเทคโนโลยีไดคาสติ้งแบบกึ่งของแข็ง
น้ีดวย 

 
3. กระบวนการผลิตสเลอรี่กึ่งของแข็งดวยวิธี Nanocast 
 การผลิตสเลอรี่กึ่งของแข็งดวยวิธ ี Nanocast น ี้อาศัยพลงังาน
แมเหล็กไฟฟาชวยใหเกิดโครงสรางผลึกปฐมภูมิรูปทรงกลมระหวางการ
เย็นตัวของโลหะผสม ดังแสดงในรูปที่ 3 กลาวคือ ดึงความรอนออกจาก
โลหะผสมใหอยูในชวงระหวาง อณุหภูมิของการกลายเปนของเหลว 
(Liquidus temperature) และอุณหภูมิของการกลายเปนของแข็ง 
(Solidus temperature) หรือในอีกนัยหน่ึง ลดอุณหภูมิใหอยูในชวงกึ่ง
แข็งกึ่งเหลว (Mushy zone) ในขณะเดียวกันพลังงานแมเหล็กไฟฟาจะ
ชวยใหผลึกปฐมภมิูที่เกิดข้ึนมาไมเจริญเติบโตเปนโครงสรางเดนไดรต 
(Dendritic structure) แตอยูในรูปทรงกลม 
 

 
รูปที่ 3 อุปกรณผลิตสเลอรี่กึ่งของแข็งดวยวิธี Nanocast 
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4. กระบวนการไดคาสติ้งแบบกึ่งของแข็งประยุกตวิธี Nanocast 
สําหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณที่ใชในกระบวนการไดคาสติ้งแบบ

กึ่งของแข็งวิธี Nanocast น้ี ประกอบข้ึนดวยเครื่องไดคาสติ้งแบบ
ธรรมดาขนาด 250 ตันที่ผานการดัดแปลงใหเหมาะสมสําหรับ
กระบวนการไดคาสติ้งแบบกึ่งของแข็งและอุปกรณสําหรับการผลิตสเลอ
ร่ีกึ่งของแข็งวิธี Nanocast ขนาดเสนผานศูนยกลาง 70 ม.ม. ดังแสดง
ในรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 เครื่องฉีดไดคาสติ้งที่ไดรับการดัดแปลงแลว 

 
ในสวนของวัสดุสําหรับงานวิจัยฯ ในคร้ังน้ีเลือกเปนอะลูมิเนียม

ผสมเกรด AC4C ซ ึ่งมีคาสวนผสมทางเคมีและคาคุณสมบัติที่สําคัญดัง
ตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ (อางอิงจากมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุน) 
และมีแผนภูมิเฟสสมดุลดังแสดงในรูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 5 แผนภูมิเฟสสมดุลของโลหะผสมอะลูมิเนียมซิลิกอน 

 
ตารางที่ 1 คาสวนผสมทางเคมีของ AC4C 

Element  Wt% Element  Wt% 
Mg 0.2-0.45 Si 6.5-7.5 
Cr ≤ 0.1 Fe ≤ 0.55 
Cu ≤ 0.25 Sn ≤ 0.05 
Al Residual Ti ≤ 0.2 
Mn ≤ 0.35 Ni ≤ 0.1 
Zn ≤ 0.35 Pb ≤ 0.1 

แหลงขอมูล : มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุน (JIS Standard) 

ตารางที่ 2 คาคุณสมบัติที่สําคัญของ AC4C 
Density 2.68  g/cm3 
Liquidus 610 °C 
Solidus (°C) 555 °C 
Specific Heat  0.963 kJ/kg⋅K 
แหลงขอมูล : มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุน (JIS Standard) 

 
 กระบวนการไดคาสติ้งกึ่งของแข็งประยุกตวิธี Nanocast ม ีข้ันตอน
การทํางานพอสังเขปดังตอไปน้ี 
 (1) เตรียมภาชนะสําหรับการผลิตโลหะผสมกึ่งของแข็ง 
 (2) เทน้ําโลหะลงไปในภาชนะดังกลาว 
 (3) หลงัจากที่อปุกรณแมเหล็กไฟฟาทํางานที่ระยะเวลาหนึ่งแลว
จะทําใหอุณหภูมิของโลหะผสมเสถียร และไดสเลอรี่กึ่งของแข็งดังแสดง
ในรูปที่ 7 
 (4) บรรจุสเลอรี่กึ่งของแข็งที่ไดลงในกระบอกสูบของเครื่องฉีดได
คาสติ้งเพื่อทําการผลิตชิ้นงานตอไป 
 โดยข้ันตอนการทํางานทั้งหมดสามารถอธิบายไดดังรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 6 กระบวนการไดคาสติ้งแบบกึ่งของแข็งประยุกตวิธี Nanocast 

 

 
รูปที่ 7 สเลอรี่กึ่งของแข็ง (AC4C) 

 
 โดยปกติ Curring time ซ่ึงเปนข้ันตอนสุดทายกอนนําชิ้นงานออก
จากแมพิมพน้ัน หากเปนกรณีของสควีซไดคาสติ้ง (Squeeze casting) 
จะใชเวลาที่แปรผันตรงตามความหนาของชิ้นงาน  แตในกรณีของ
กระบวนการไดคาสติ้งแบบกึ่งของแข็งแลว จะใชเวลา Curring time 
เพียงแคประมาณกึ่งหน่ึงของกระบวนการสควีซไดคาสติ้ง  เน่ืองจาก
โลหะที่อยูในสถานะกึ่งของแข็งมีการปลอยความรอนแฝง (Latent heat) 
ออกมาแลวประมาณครึ่งหน่ึง จึงสามารถลดระยะเวลาการผลิตตอรอบ
ได  และดวยเหตุผลเดียวกันน้ีเอง ทําใหสามารถยืดอายุการใชงานของ
แมพิมพไดมากข้ึน 

 
4. ผลการวิจัย 

สําหรับการทดสอบคาคุณสมบัติเชิงกลของชิ้นงานที่ผานการขึ้นรูป
ดวยกระบวนการไดคาสติ้งแบบกึ่งของแข็งประยุกตวิธ ี Nanocast น้ีได
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ใชแมพิมพชิ้นงานทดสอบ No.4 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุน (JIS 
Standard)  และชิ้นงานผานกระบวนการอบชุบทางความรอน (Heat 
treatment) กอนนําไปทดสอบคาคุณสมบัติเชิงกล ดังแสดงในรูปที่ 9 

 

 
รูปที่ 9 ชิ้นงานทดสอบแรงดึง (AC4C) 

 
จากผลการทดสอบชิ้นงานจะเห็นไดวา ชิ้นงานที่ผานการขึ้นรูป

ดวยกระบวนการไดคาสติงแบบกึ่งของแข็ง มีคาคุณสมบัติเชิงกลทั้งคา
ความตานทานแรงดึงสูงสุด (UTS) และคาการยืดตัว (Elongation) ที่สูง
กวาดังแสดงในตารางที่ 3  นอกจากนั้นขนาดของผลึกปฐมภูมิมีขนาด
เฉลี่ยประมาณ 50∼70 ไมครอน ดังแสดงในรูปที่ 10 และที่สําคัญคือมี
ปริมาณของแกสผสมต่ํากวา 1cc/100gAl ซ่ึงหมายความถึง
ความสามารถในการนําไปผานกระบวนการอบชุบทางความรอน (Heat 
treatable) หรือแมกระทั่งความสามารถของการนําไปเชื่อม (Weldable) 
กับชิ้นงานอื่น 

 
ตารางที ่3 คาคุณสมบัติเชิงกลของ AC4C 

Alloy Process Type UTS 
(MPa) 

Elongation 
(%) 

AC4C Nanocast T6 300 10 
AC4C Permanent mold T6 285 7.3 

 

 
รูปที่ 10 โครงสรางจุลภาคของสเลอรี่กึ่งของแข็ง (AC4C) 

 
5. ขอวิจารณ 
 จากการศึกษากระบวนการไดคาสติ้งแบบกึ่งของแข็ง (Semi solid 
die casting) ดวยวิธี Nanocast ทําใหทราบวา 
 1. โครงสรางจุลภาคที่ละเอียด (Refined grain) ทําใหชิ้นงานที่ข้ึน
รูปไดมีความแข็งแรงสูง (High strength and pressure tightness) ซ่ึง
ทําใหสามารถใชเครื่องไคดาสติ้งที่มีอยูผลิตชิ้นงานที่สามารถตอบสนอง
ตอความตองการไดในวงกวางข้ึน 

 2. สามารถควบคุมสัดสวนของของแข็ง (Fraction of solid) ได
อยางงาย 
 3. ของเสียประเภทโพรงหดตัว (Shrinkage) และฟองอากาศ
ตกคาง (Gas defect) ภายในชิ้นงานลดลงไปอยางเห็นไดชัดจากการขึ้น
รูปดวยกระบวนการไดคาสติ้งแบบกึ่งของแข็ง 
 
6. สรุปและขอเสนอแนะ 
 การดัดแปลงเครื่องฉีดไดคาสติ้งที่มีอยูในปจจุบันเพียงเล็กนอย ทํา
ใหสามารถประยุกตใชวิธี Nanocast ได ซ่ึงจะสงผลใหเทคโนโลยีได
คาสติ้งแบบกึ่งของแข็งน้ี ไมจํากัดเฉพาะแตในบริษัทผูผลิตรถยนตราย
ใหญเทานั้น  แตจะสามารถขยายไปสูบริษัทผูผลิตชิ้นสวนขนาดกลาง
และขนาดยอมได โดยกรณีของโลหะอะลูมิเนียมผสมน้ัน สามารถลด
ตนทุนการผลิตไดถึง 1/2  - 1/3 เม่ือเปรียบเทียบกับการใชวัสดุจําพวก
ดึงข้ึนรูป (Extrusion material) และไดคาความแข็งแรงที่สูงกวา 1.3 
เทาและคาการยืดตัวที่สูงกวา 5 เทา เม่ือเปรียบเทียบกับกระบวนการ
ไดคาสติ้งแบบธรรมดา (Conventional die casting)  นอกจากนั้น 
ตามที่ไดกลาวแลวขางตนวาจะไดความสมบูรณ (Soundness) ภายใน
เน้ือชิ้นงานที่สูงมาก 
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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอการออกแบบและสรางเครื่องข้ึนรูปหินพรุนเพื่อ

ใชในหองปฏิบัติการ เคร่ืองข้ึนรูปหินพรุนน้ีจะสามารถรับแรงอัดไดถึง 
10 ตัน และสามารถปรับตําแหนงแผนเลื่อนได หินพรุนประกอบดวย
ทรายและกาวอารัลไดท  ดวยอัตราสวน  9 : 1  การทดสอบเครื่องข้ึน
รูปหินพรุนน้ีมี 2 ข้ันตอนคือ การทดสอบแรงอัดดวยการเปลี่ยนแรงอัด 
3  5 และ 7 ตัน ตามลําดับ และการทดสอบการเคลื่อนที่ของโครงสราง
โดยการเพิ่มแรงอัดทีละ 0.5 ตัน จาก 1.0 ถึง 10 ตัน  จากการทดสอบ
แรงอัดที่ 3   5 และ 7 ตัน ตามลําดับพบวาคาความหนาแนนเฉลี่ยของ
หินพรุนคือ 1,570  1,640 และ 1,760 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
ตามลําดับ และสามารถรับแรงอัดไดสูงสุดเฉลี่ย 143.09   231.43 และ 
338.82 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ตามลําดับ   จากผลการทดสอบ
โดยรวมของระยะการเคลื่อนที่ของโครงสรางเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับ
แรงอัดที่เพิ่มข้ึนและมีระยะการยืดตัวสูงสุดคือ 0.28 มิลลิเมตร 

 
Abstract 
  This paper presents a design and construction of a porous 
stone molding machine to use in laboratory. This machine must 
be able to endure at 10 tons of pressure and a moving plate of 
the machine able to be adjusted. The porous stone was 
composed of sand and Araldite(epoxy resin) with 9:1 ratio. There 
were 2 testes of the porous stone molding machine which were a 
pressure test by changing of 3 , 5 and 7 tons respectively and a 
structure displacement test by increasing the pressure of 0.5 ton 
at a time, starting from 1.0 to 10 tons. From the pressure test, at 
the pressure of 3 , 5 and 7 tons respectively, the average 
densities of porous stone were 1,570 , 1,640 and 1,760 kg/m3 
respectively and the maximum average pressures were 143.09,  
231.43 and 388.82 kg/cm2 respectively. The overall test result of 
structure displacement ranges was changed in accordance with 
the increased pressure and the overall highest elongated range 
was 0.28 mm. 
 

1. บทนํา 
 เครื่องข้ึนรูปหินพรุนเปนเคร่ืองมือสําหรับข้ึนรูปของสวนผสม 

ระหวางกาวและทราย เพื่อใหไดหินพรุนออกมา  ซ่ึง “หินพรุน” เปน
วัสดุสําหรับการทดลองในหองปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ซ่ึงเคร่ืองข้ึนรูป
หินพรุนน้ีจะสามารถชวยใหสามารถนําวัสดุที่มีอยูภายในประเทศ มาใช
ใหเกิดประโยชนและลดคาใชจายในการสั่งซ้ือหินพรุนจากตางประเทศ 
ซ่ึงทําใหเสียทั้งเวลาและคาใชจายที่มาก อีกทั้งยังสามารถนําไป
ประยุกตใชกับงานทางวิศวกรรมโยธาตอไปในภายหนา 
 
2. ทฤษฎี 
2.1 การทดสอบแรงดึง  

 คุณสมบัติทางกลของวัสดุน้ันจะทราบไดจากการทดสอบ โดยอาจ
แบงการทดสอบออกไดเปน 3 รูปแบบดงัน้ี 

1)  การทดสอบดวยภาระสถิต  เปนการทดสอบหาสมบัติทางกล
ชนิดหน่ึง  โดยนําชิ้นทดสอบมาจับยึดใหตรึงอยูกับที่หลังจากนั้นจึงให
แรงกระทํากับชิ้นทดสอบ โดยใหแรงกระทําเพิ่มมากขึ้นเ ร่ือยๆ 
จนกระทั่งชิ้นงานขาด  หัก  พังเสียหาย   

2)  การทดสอบดวยภาระเคลื่อนที่ เปนการทดสอบเพื่อหา
คุณสมบัติของ วัสดุ โดยนําชิ้ นทดสอบมาจับยึดใหต รึงอยู กับที่    
หลังจากนั้นจึงใหแรงกระแทกลงบนชิ้นทดสอบเพียงครั้งเดียว  ชิ้นงาน
จะแตกหักหลังจากนั้น  จึงนําไปวิเคราะหหาคุณสมบัติทางกลตอไป 

3)  การทดสอบดวยภาระตอเน่ือง เปนการทดสอบเพื่อหา
คุณสมบัติของวัสดุโดยใหแรงกระทํากับวัสดุกลับไปกลับมา  หรือใหแรง
กระทําเปนรอบการทํางาน  หรือใหแรกกระทําซ้ําๆ กระทํากับวัสดุไป
เร่ือย ๆ โดยใหแรงกระทํานั้นคงที่ตลอดเวลา   
 
2.2 การออกแบบ 

2.2.1 คานบนและฐานลาง   
       เครื่องข้ึนรูปหินพรุนจะรับแรงที่เกิดข้ึนจากการอัดของแมแรง

ในแนวดิ่ง ลักษณะเชนเดียวกับคานทั่วไป  ฉะน้ันจึงใชความเคนดัดและ
การยุบตัว เปนขอจํากัดการออกแบบ ความเคนดัดสูงสุดที่เกิดข้ึน
คํานวณไดจากสมการ (2.1) 
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I
Mc

=σ        (2.1) 

โดยที่  M  คือโมเมนตดัด 
c  คือระยะจากแกนสะเทินไปยังผิวนอกสุด  

  I  คือโมเมนตความเฉื่อยของพ้ืนที่ 
 

2.2.2 การออกแบบแมพิมพ 
แมพิมพเปนลักษณะทรงกระบอกดังน้ันจึงสามารถคํานวณความ

เคนไดจากสมการ (2.2) และ (2.3) 
 

 
รูปที่ 2.1 ความเคนในทรงกระบอก 

 
ความเคนในแนวเสนรอบวง คือ 

( ) ( )
2 21 2 2
22 2

a ba P b P P Pt i o o i
rb a

σ
⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟= − − −

⎜ ⎟⎢ ⎥− ⎝ ⎠⎣ ⎦
  (2.2) 

ความเคนในแนวรัศมี คือ 

( ) ( )
2 21 2 2
22 2

a ba P b P P Pr i o o i
rb a

σ
⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟= − + −

⎜ ⎟⎢ ⎥− ⎝ ⎠⎣ ⎦
  (2.3) 

เม่ือ  iP  คือความดันภายใน , OP คือความดันภายนอก 
a  คือรัศมีภายใน  , b คือรัศมีภายนอก 
 

2.2.3 แรงไฮดรอลิก 
            ไฮดรอลิกเปนเคร่ืองผอนแรงที่ใชของเหลวเปนส่ือสงแรง จาก
พฤติกรรมของเหลวภายในภาชนะซึ่งมีชองทะลุถึงกันได ความดันใน
ของเหลวที่ระดับเดียวกันจะตองมีคาเทากัน ดังน้ันถามีกระบอกสูบสอง
กระบอก มีขนาดใหญอันหน่ึงและเล็กอันหน่ึง ดังรูปที่ 2.2 มีทอตอให
นํ้ามันภายในกระบอกทั้งสองไหลถึงกันได เม่ือกดลูกสูบเล็กลง นํ้ามัน
จะถูกอัดไปดันใหลูกสูบใหญลอยข้ึน ถาออกแรงกด P บนลูกสูบเล็กซ่ึง
มีพื้นที่หนาตัด a จะเกิดแรงยก W ใตลูกสูบใหญซ่ึงมีพื้นที่หนาตัด A 
ตามกฎของปาสกาล ความดันของนํ้ามันที่ระดับเดียวกันในกระบอกทั้ง
สองตองเทากัน น่ันคือ AWaP =   ดังน้ัน ถาลูกสูบใหญมี
พื้นที่หนาตัดเปน 10 เทาของอันเล็ก แรงที่ใชกดบนลูกสูบเล็กจะเปน
เพียงหน่ึงในสิบของนํ้าหนักที่ตองการยกทางลูกสูบใหญเทานั้น จึงใชทํา
แมแรงไฮดรอลิกทั้งหลายได  

 
รูปที่ 2.2 การทํางานของระบบไฮดรอลิก 

 
2.3 คุณสมบัติพ้ืนฐานของดิน 

  คุณสมบัติพื้นฐานของมวลดินที่ตองการทราบ ไดแก อัตราสวน
ชองวาง ความพรุน ความชื้น ดีกรีหรือระดับความอิ่มตัว หนวยนํ้าหนัก 
ตลอดจนความถวงจําเพาะ สําหรับนําไปบงชี้ตอไปถึงคุณสมบัติ
ทางดานวิศวกรรมของมวลดิน เชน การไหลซึมของนํ้า กําลังตานแรง
เฉือนและการทรุดตัว เปนตน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพื้นฐานอื่นที่
ตองการทราบ คือ การกระจายขนาดของเม็ดดิน และสถานภาพความ
ขนเหลวหรือพลาสติกซิตี้ของมวลดินเม็ดละเอียด เพื่อนําไปจําแนก
ประเภท และใชเปนตัวบงชี้ถึงความเหมาะสมในการนําไปใชงานดาน
ตางๆ 

2.3.1 สวนประกอบและคุณสมบัติของดิน 
        ในงานวิศวกรรมปฐพี ถือวามวลดินธรรมชาติประกอบดวย 

เม็ดดิน นํ้าและอากาศ ผสมคลุกเคลาอยูดวยกัน โดยที่นํ้าและอากาศจะ
แทรกตัวอยูในโพรงหรือชองวางระหวางเม็ดดิน แตเพื่อใหงายตอการ
คํานวณคุณสมบัติพื้นฐานของมวลดิน จึงแยกเขียนสวนประกอบของ
มวลดินธรรมชาติ ออกเปนสามสวนเรียกวา three phase system ซ่ึง
ไดแก  ก) สวนที่เปนของแข็ง หมายถึงเน้ือดินที่ประกอบจากเม็ดดิน
ขนาดตางๆ  ข) สวนที่เปนของเหลว หมายถึงนํ้าในมวลดินที่อยูระหวาง
ชองวางของเม็ดดิน และ ค) สวนที่เปนกาช ที่อยูระหวางชองวางของ
เม็ดดิน ดังแสดงในรูปที่ 2.3  โดยเรียกรูปน้ีวา phase diagram ซ่ึงจะให
สวนของเน้ือดินหรือเม็ดดินอยูดานลางสุด และในสวนของนํ้า และ
อากาศที่มีในชองวางระหวางเม็ดดินอยูเหนือข้ึนมาตามลําดับ สังเกตวา
ปริมาตรและน้ําหนักของสวนประกอบตางๆ ที่มีในมวลดิน จะแสดงไว
ทางดานซายมือและทางดานขวามือของรูป phase diagram ตามลําดับ 
 

 
รูปที่ 2.3 Phase Diagram (วินิต,2547:29) 

 
    มวลดินในสภาพธรรมชาติจะมีความชื้นอยูบาง ซ่ึงเรียกมวลดินน้ี
วามวลดินชื้น ในการพิจารณาหาคุณสมบัติพื้นฐานของมวลดินชื้น จะได
จากการสมมุติวามวลดินชื้นกอนน้ีมีเน้ือที่ภาคตัดขวางเทากับหน่ึง
หนวย และสมมุติให 

V  คือปริมาตรทั้งหมดของมวลดิน 
Va คือปริมาตรของอากาศในโพรงหรือชองวางระหวางเม็ดดิน 

a

iP

oP

rσ
tσb
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Vw คือปริมาตรของนํ้าในโพรงหรือชองวางระหวางเม็ดดิน 

Vs  คือปริมาตรของเนื้อดินหรือเม็ดดินในมวลดิน 

Vv  คือปริมาตรทั้งหมดของโพรงหรือชองวางระหวางเม็ดดิน  
W  คือนํ้าหนักทั้งหมดของมวลดิน 
Ws คือนํ้าหนักของเน้ือดินหรือเม็ดดินในมวลดิน 

Ww คือนํ้าหนักของน้ําในโพรงหรือชองวางระหวางเม็ดดิน 

Wa  คือนํ้าหนักของอากาศในโพรงหรือชองวางซึ่งถือวามีคา     
       เทากับศูนย 
ปริมาตรทั้งหมดของมวลดิน :V V V Va w s= + +  
นํ้าหนักทั้งหมดของมวลดิน :W W Ww s= +   
และ ปริมาตรทั้งหมดในชองวางระหวางเม็ดดิน :V V Va w= +  

เม่ือนํามวลดินชื้นกอนน้ีไปอบในเตาอบจนแหงสนิท จะไดนํ้าหนัก
ของเม็ดดินหรือเน้ือดิน ( )Ws  โดยที่ภายในโพรงหรือชองวางระหวาง
เม็ดดินจะมีแตอากาศเพียงอยางเดียว น่ันคือ ปริมาตรทั้งหมดของ
ชองวางระหวางเม็ดดิน :V Vv a=  สวนกรณีที่มวลดินอิ่มตัวเต็มไปดวย
นํ้า ซ่ึงภายในโพรงหรือชองวางระหวางเม็ดดินจะมีแตนํ้าอยางเดียว 
ดังน้ัน ปริมาตรทั้งหมดของชองวางระหวางเม็ดดิน :V Vv w=  

2.3.2 อัตราสวนชองวาง ความพรุน และดีกรีของความอิ่มตัว     
               การหาอัตราสวนชองวาง ( )e  ความพรุน ( )n  ดีกรีของ
ความอิ่มตัว ( )S  ของมวลดินชื้นตลอดจนปริมาณอากาศ  ( )ac  
พิจารณาไดจากความสัมพันธทางดานปริมาตรที่แสดงในรูป phase 
diagram ตามคําจํากัดความตอไปน้ี 

2.3.3 อัตราสวนชองวางของมวลดิน (void ratio : e) หมายถึง 
อัตราสวนระหวางปริมาตรของชองวางระหวางเม็ดดิน ตอปริมาตรของ
เม็ดดิน น่ันคือ 

V V Vv a we
V Vs s

+
= =       (2.4) 

2.3.4 ความพรุนของมวลดิน (Porosity : n) หมายถึง อัตราสวน
ระหวางปริมาตรของชองวางระหวางเม็ดดิน ตอปริมาตรทั้งหมดของ
มวลดิน น่ันคือ 

   V V Vv a wn
V V V Vs w a

+
= =

+ +
     (2.5) 

2.3.5 หนวยนํ้าหนักทั้งหมดของมวลดิน (total unit weight : γ ) 
หมายถึง อัตราสวนระหวางน้ําหนักทั้งหมดของมวลดินตอปริมาตร
ทั้งหมดของมวลดิน น่ันคือ 

   W W Ws w
V V V Vs w a

γ +
= =

+ +
     (2.6) 

 
3.  การดําเนินโครงการ 
3.1 การออกแบบ 

การออกแบบเครื่องข้ึนรูปหินพรุนน้ันสามารถแบงออกเปน 3 สวน
ใหญๆ คือ การออกแบบคาน การออกแบบเสา และการออกแบบ
แมพิมพ  

 
 

3.2 การวิเคราะหโครงสรางดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ใช โปรแกรมคอมพิวเตอรวิ เคราะหการเกิดความเคนและ

ความเครียดของชิ้นสวนตางๆในโครงสราง 
 

    
ความเคนและความเครียดของปลอกแมพิมพ 

 

    
ความเครียดของคานบนและฐาน 

 

     
ความเครียดของเสาและเกลยีว 

รูปที่ 3.1 ชิ้นสวนที่วิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

3.3 การสรางเครื่องขึ้นรูปหินพรุน 
ดําเนินการสรางในแตละสวนตางๆกอนไดแก คาน ฐาน เสาและ 

แมพิมพ เสร็จแลวนํามาประกอบเปนเคร่ืองที่มีลักษณะดังรูปที่ 3.2 
 

   
คานและฐานลาง 

   
เสาและแมพิมพ 

 
 

รูปที่ 3.2 เครื่องข้ึนรูปหินพรุน 
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3.4 การทดสอบ 
     การทดสอบนี้จะแบงแรงที่ใชอัดข้ึนรูปออกเปน 3 คา ไดแก แรงอัด
ขนาด 3   5 และ 7 ตัน  ซ่ึงมีข้ันตอนในการทดสอบดังตอไปน้ี 

1. ติดตั้งแมแรงพรอมทั้งไดอัลเกจเขากับเครื่องข้ึนรูปหินพรุน ดัง
รูปที่ 3.3 

 
 

รูปที่ 3.3 การติดตั้งแมแรงและชุดไดอัลเกจ 
 

2. นําสวนของของทรายและกาวอารัลไดท ใสเขาไปในแมพิมพ 
พรอมทั้งชั่งนํ้าหนักของสวนผสม 

3. เร่ิมใหแรงอัด  ขนาด 3 ตัน พรอมกับบันทึกคาระยะการเคลื่อน
ตัวของโครงสรางจากไดอัลเกจ 
 4. ปลอยแมพิมพไวประมาณ 4 นาที เพื่อรอใหสวนผสมของหิน
พรุนน้ันแข็งตัว  แลวจึงเอาหินพรุนออกจากแมพิมพเพื่อวัดขนาดและ
ชั่งนํ้าหนัก  หลังจากนั้นนําหินพรุนเขาเตาอบ โดยใชอุณหภูมิในการอบ
ประมาณ 80 - 100 องศาเซลเซียส และใชระยะเวลาในการอบ 18 - 24 
ชั่วโมง 

 
รูปที่ 3.4 ตัวอยางหินพรุนที่ข้ึนรูปแลว 

 

5. นําหินพรุนมาวัดขนาดและชั่งนํ้าหนักอีกครั้ง และนําไปทดสอบ
ความแข็ง 

6 .ทําการทดสอบซ้ํ า โดยเปลี่ยนแรงอัดเปน  5 และ  7 ตัน  
ตามลําดับ  ซ่ึงใชตัวอยาง 6 ชิ้นตอแรงอัด 
 

4. ผลการทดสอบ 
จากการทดสอบหินพรุนที่ไดจะพบวา ความหนาแนนกอนอบและ

หลังอบแหงแลวน้ันจะไมแตกตางกันเลยสวนแรงกดที่หินพรุนรับไดจะ
เพิ่มข้ึนตามขนาดของแรงอัดข้ึนรูป ดังขอมูลในตารางที่ 4.1  

 

ตารางที่ 4.1 ขอมูลหินพรุนกอนและหลังอบ 
แรงอัด
(ตัน) 

ช้ิน
ทดสอบ 

มวล 
(g) ( )3/ cmg

wetρ  
( )3/ cmg

dryρ  แรงกดที่รับได 
(kg/cm2) 

1 65 1.58 1.58 165.74 
2 65 1.59 1.59 154.96 
3 65 1.60 1.60 201.14 
4 65 1.54 1.53 115.76 
5 65 1.56 1.56 99.28 

3 

6 65 1.57 1.56 121.65 

ตารางท่ี 4.1 ขอมูลหินพรุนกอนและหลังอบ (ตอ) 
แรงอัด
(ตัน) 

ช้ิน
ทดสอบ 

มวล 
(g) ( )3/ cmg

wetρ  
( )3/ cmg

dryρ  แรงกดที่รับได 
(kg/cm2) 

1 65 1.63 1.62 213.35 
2 65 1.66 1.65 233.64 
3 60 1.64 1.62 205.93 
4 65 1.64 1.64 222.63 
5 65 1.65 1.64 213.72 

5 

6 65 1.67 1.65 299.29 
1 65 1.80 1.79 361.47 
2 65 1.76 1.74 312.39 
3 65 1.78 1.76 333.61 
4 65 1.77 1.77 485.17 
5 65 1.73 1.72 392.62 

7 

6 65 1.76 1.75 447.69 
 
 ตารางที่ 4.2 เปนตารางขอมูลการทดสอบการเคลื่อนตัวของเสา
โครงสรางที่ไดจากโปรแกรมและที่ไดจากการทดสอบจริง ซ่ึงพบวาการ
เพิ่มแรงอัดจะใหระยะเคลื่อนตัวของเสามีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
 

ตารางที่ 4.2 การเคลื่อนตัวของเสาจากโปรแกรมและจากการทดสอบ 
แรงอัด
(ตัน) 

แรงอัดตอเสา 
(นิวตัน) 

จากโปรแกรม 
( )mm  

จากการทดสอบ 
( )mm  

1.0 2452.50 0.0102 0.0000 
1.5 3678.75 0.0153 0.0000 
2.0 4905.00 0.0204 0.0000 
2.5 6131.25 0.0255 0.0000 
3.0 7357.50 0.0306 0.0000 
3.5 8583.75 0.0357 0.0100 
4.0 9810.00 0.0408 0.0150 
4.5 11036.00 0.0459 0.0190 
5.0 12262.50 0.0510 0.0210 
5.5 13488.75 0.0561 0.0280 
6.0 14715.00 0.0612 0.0300 
6.5 15941.25 0.0663 0.0350 
7.0 17167.5 0.0714 0.0400 
7.5 18393.75 0.0765 0.0480 
8.0 19620.00 0.0816 0.0500 
8.5 20846.25 0.0867 0.0600 
9.0 22072.50 0.0918 0.0630 
9.5 23298.75 0.0969 0.0700 
10.0 24525.00 0.1025 0.0750 

 
 เม่ือพิจารณาถึงผลของแรงอัดที่ทําใหโครงสรางเกิดการเคลื่อนตัว
รวมทั้งหมดพบวา ที่แรงอัดขนาด 10 ตัน จะมีระยะยืดตัวของเสา 0.08 
มิลลิเมตร และระยะของโครงสรางอื่นๆอีก 0.2 มิลลิเมตร ทําใหระยะยืด
ตัวรวมสูงสุดอยูที่ 0.28 มิลลิเมตร ดังตารางที่ 4.3  
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ตารางที่ 4.3 การเคลื่อนตัวของโครงสราง 
แรงอัด 
(ตัน) 

การเคลื่อนตัวของ
โครงสรางรวม ( )mm  

การเคลื่อนตัวของเสา 
( )mm  

2.5 0.01 0.00 
3.0 0.03 0.00 
3.5 0.04 0.01 
4.0 0.06 0.02 
4.5 0.08 0.02 
5.0 0.10 0.01 
5.5 0.12 0.03 
6.0 0.13 0.03 
6.5 0.15 0.04 
7.0 0.16 0.04 
7.5 0.17 0.05 
8.0 0.20 0.05 
8.5 0.22 0.06 
9.0 0.23 0.06 
9.5 0.25 0.07 
10.0 0.28 0.08 

 
 ผลการทดสอบโครงสรางเครื่องข้ึนรูปหินพรุน แสดงใหเห็นวาเม่ือ
แรงอัดเพิ่มข้ึนจะทําใหระยะยืดตัวของโครงสรางเสาเพิ่มข้ึนตามไปดวย  
ดังรูปที่ 4.1 
 

 
รูปที่ 4.1 กราฟการเปรียบเทียบระยะการเคลื่อนตัวของเสา 

 

 และจากการขึ้นรูปหินพรุนที่แรงอัดขนาด 3 5 และ 7 ตัน จะ
สามารถเปรียบเทียบคาความหนาแนนได ดังรูปที่ 4.2 

ความหนาแนนของหินพรุนหลังอบ
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รูปที่ 4.2 กราฟเปรียบเทียบความหนาแนน 

5. สรุปผลการทดสอบ 
 จากการทดสอบหินพรุนซ่ึงมีสวนผสมของทรายและกาวอารัลไดท

ในอัตราสวน 9:1 ที่แรงอัด 3 5 และ 7 ตัน พบวาคาความหนาแนนเฉลี่ย
ของหินพรุนคือ 1,570  1,640 และ 1,760 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
ตามลําดับ  และหินพรุนสามารถรับแรงอัดไดสูงสุดเฉลี่ย 143.09   
231.43 และ 338.82 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ตามลําดับ   ซ่ึงจะมี
คาเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองตามภาระแรงอัด   และจากการทดสอบโดยรวม
ของระยะการเคลื่อนที่ของโครงสรางพบวามีการเปลี่ยนแปลงระยะ
เคลื่อนตัวสอดคลองกับแรงอัดที่เพิ่มข้ึน ซ่ึงมีระยะการยืดตัวสูงสุดอยูที่ 
0.28 มิลลิเมตร ที่แรงอัดขนาด 10 ตัน 

 

5.1 ปญหาและอุปสรรค 
5.1.1 เครื่องชั่งดิจิตอลที่นํามาชั่งนํ้าหนักสวนผสม ระหวางทราย

และกาวอารัลไดทสติล จะมีคาความละเอียดที่ 5 กรัม  ซ่ึงเปนคาที่ยัง
ละเอียดไมเพียงพอ  ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนกับอัตราสวนผสม 
สงผลใหคาความหนาแนนของหินพรุนไมคงที่ 

5.1.2 เกจวัดแรงดันของแมแรงเปนแบบอนาล็อก (แบบเข็ม)  
ดังน้ันเม่ือเปลี่ยนแรงอัดแตละครั้งจะทําใหมีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนได 

5.1.3 สวนผสมของหินพรุนที่จะนําไปข้ึนรูปมีอยู  2  สวนคือ  
ทรายและกาวอารัลไดท ซ่ึงการทดสอบนั้น จะผสมทรายกับกาวอารัล
ไดทกันโดยตรงเลยไมไดผสมสวนของกาวอารัลไดทกอน  ซ่ึงปกติใน
การใชกาวอารัลไดทจะตองผสมสวนของ HARDENER และ RESIN ใน
อัตราสวน 1:1  ใหเขากันกอนแลวจึงนําไปใชงาน แตเน่ืองจากเรื่องของ
เวลาจึงไมสามารถทําเชนน้ันได  เพราะวากาวอารัลไดทจะแหงภายใน  
4  นาที  มีผลทําใหความหนาแนนไมเทากันได 
 

5.2 ขอเสนอแนะ 
5.2.1 ถาตองการความสะดวกในการทดสอบ ควรจะมีสเกลติดอยูที่

แผนเลื่อนเพ่ือใหสามารถวางแมพิมพลงตรงกลางของแผนเลื่อนไดพอดี 
5.2.2 เครื่องข้ึนรูปหินพรุนนอกจากจะนํามาข้ึนรูปหินพรุนไดแลว 

ยังสามารถนําไปประยุกตใชในงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการทํางานที่
คลายกันตอไปไดอีก 
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Abstract 
 A thermopnuematic microvalve for switching fluid 
in a microchannel of PDMS based microfluidic chip was 
designed and fabricated from multi-stack PDMS structure 
on a glass substrate. Microvalve structure consists of inlet 
and outlet, microchannel, a thermopneumatic actuation 
chamber, and a thin film heater. In microchannel, fluid is 
blocked or passed by the motion of actuation diaphragm. 
Actuation diaphragm is bent up and down by exploiting 
air expansion that is induced by increasing heater 
temperature. The microvalve was designed and simulated 
by CoventorWareTM, MEMS commercial finite element 
simulation software, to predict its characteristics and 
optimize the design. The microvalve created for 
simulation model has a diameter of 2.5 mm and a total 
height of 450 µm. The microvalve was then fabricated on 
glass substrate by low cost processes including PDMS 
spinning, oxygen plasma bonding, electroplated 
micromasking, and thermal evaporation. The microvalve 
characteristics were measured as a function of applied 
voltage and inlet pressure. From the experiment, a 
maximum inlet pressure of 10 kPa can be applied with 7 -
17 V applied voltage to the microvalve heater. The leak 
rate and maximum inlet pressure results obtained from 
CoventorWareTM agree well with the experimental data. 
 
Keywords:  actuation, bonding, electroplated 
 
1. Introduction 

In recent years, microvalves are often one of the 
most important components for the realization of a fully 
integrated microfluidic system, such as lab-on-a-chip or a 
micro total analysis system (µTAS). Thermopneumatic 
microvalves are performed by volumetric thermal 
expansion couple to diaphragm deflection. Typically, it 
has an actuator with a sealed chamber and movable 
diaphragm, where the gas phase system is heated by 
resistor (microheater) incorporated in the chamber [1-2]. 

The polydimethylsiloxane (PDMS) with low 
Young’s modulus and high reversible strain allows for 
large stroke and high sealing performance, as well as 
effective adherence between glasses in the structure. A 
chamber and microchannels can be made in a cross-

configuration separated by a thin film of PDMS. 
Applying pressure in the chamber, the PDMS film is 
deformed so that in the cross-section of the adjacent 
channel is changed, resulting an effective actuation [3]. 
Similarly, advanced microfluidic devices can then be 
fabricated for chemical and biological applications [4-5]. 
The microvalve consists of three main components 
including microchannel, actuation diaphragm attached to 
actuation chambers, and heaters on glass slide. The cross-
sectional view of microvalve is depicted in Fig 1 to 
demonstrate the operating principle of the peristaltic 
microvalve. Initially, each of heaters is supplied with 
driving voltage to its corresponding electrical pad. The 
temperature of heater is increased by Joule’s heating 
effect causing the air inside actuation chamber to expand 
and the flexible actuation diaphragm to move up to 
microchannel [6] 

In this work, we study the response of the PDMS 
microvalves by finite element method and measure the 
temperature of a microheater through the microvalve 
section that is controlled pneumatically. By 
systematically changing the voltage applied to 
microheater in the chamber, the optimal condition for 
actuation in several types of microfluidic components can 
be determined. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 1 Cross-section view of thermopneumatic 
microvalve. 
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2. Fabrication process 

The process diagram for thermo-pneumatic 
microvalve fabrication is shown in Fig. 2 (a) and (b). The 
process consists of two main parts, sputtering of 
nichrome microheater and molding PDMS microchannel. 
In the first part, the substrate for electroplating is a 2 mm-
thick stainless steel plate. First, a 38 µm-thick dry 
photoresist film was laminated on a cleaned stainless 
steel plate by a commercial rolling-laminating machine at 
80 °C. It should be noted that dry photoresist film is 
chosen instead of wet photoresist because of its suitable 
thickness . Conventional photolithography was then 
performed to obtain desired patterns of photoresist on the 
substrate. In the photolithography process, the 
photoresist-coated plate was exposed under 360 nm 
ultraviolet (UV) light from a 300 W UV source for 3 
seconds. The photo mask was a thin sheet of dark film 
patterned by a commercial pattern generator system. The 
pattern was microheater that consisted of 300 µm wide 
microheater. After exposure, the photoresist was 
developed for 90-120 seconds. Next, the patterned 
substrate was surface-treated by immersion in 20%-
potassium-dichromate (K2Cr2O7) aqueous solution for 5 
minutes to form a very thin layer of chromium oxide on 
the stainless steel surface. It was necessary to form the 
oxide to facilitate detachment of electroplated Ni 
structure from the stainless steel substrate. Ni- 
electroplating process was then performed on the 
substrate. In electroplating process, the substrate 
(cathode) was biased at a negative potential relative to 
counter electrode in nickel sulphate plating solution. The 
electroplating was conducted at constant current varying 
from 0.1 to 0.4 A/dm2 for 4 hours. The electroplated Ni 
microstructures were detached from the substrate by 
simple peeling off method. The thickness of the plated 
structure was measured to be 43 µm by a white-light 
interferometer (Polytech Inc.). The photograph of nickel-
electroplated microshadow mask is shown in Fig. 3 (a).  

Finally, the micro-electroplated structure is then 
used as templates for pattern transfer on glass substrates 
via sputtering through shadow masking. The shadow 
mask was put in front of glass substrate (1 mm-thick) and 
strong magnets were then placed behind to attract the 
micro-electroplated Ni templates to the substrates. The 
magnet is very important for pattern transfer from 
microelectroplated structures because the transfer of 
micron-scale patterns requires an intimate contact 
between the substrates and the mask templates. The 
assembled structures were then loaded into a magnetron 
sputtering system. After a base vacuum environment of 
3x10-6 mbar, the substrates were cleaned by RF plasma at 
an argon pressure of 3x10-3 mbar. This cleaning was to 
improve adhesion of the film to the substrates by 
removing moisture and any organic contaminants on the 
surface. The 50 nm thick chromium film was then 
deposited by DC sputtering at room temperature under an 
argon pressure of 3x10-3 mbar. This thin Cr layer was 
used as an adhesive layer for subsequent nichrome (Ni 
80% Cr 20%) film on glass substrate.  0.5 µm thick 

Nichrome layer was sputtered on the Cr layer. Typical 
photograph of nichrome patterns on glass substrates is 
shown in Fig. 3 (b). 

The second part starts from mold fabrication using 
SU-8 negative photoresist (MicroChem co.,ltd). Before 
spin coating, a 500 µm-thick 3 inch silicon substrate was 
ground and precleaned by oxygen plasma treatment at 35 
W RF power for 10 minutes. The SU-8 No. 2100 
photoresist was then pre-spun at 500 rpm for 5 seconds 
and then spun at speed of 3000 rpm for 30 seconds.  Next, 
SU-8 film was pre-baked on a hot plate at 60 oC for 5 
minutes at each temperature and then soft-baked at 95 oC 
for 60 minutes before slowly cooling down to room 
temperature. In the photolithography process, the 
photoresist-coated plate was exposed under 360 nm 
ultraviolet (UV) light from a 300 W UV source for 10 
seconds. The photo mask was a thin sheet of dark film 
patterned by a commercial pattern generator system. The 
pattern was a 200 µm wide microchannel. After exposure, 
the photoresist was developed for 90-120 seconds. The 
photograph of the SU-8 mold on silicon wafer for PDMS 
microchannel casting is shown in Fig. 4. Then, 10:1 of 
PDMS (Dow Corning Sylgard 184) base and curing agent 
were mixed and degassed for filling up SU-8 mold. 
PDMS microchannel replica is peeled off from mold and 
inlet/outlet ports are made by hole-punching. Fig. 5 
shows the photographs of the microheater on glass 
substrate and microchannel before final bonding process.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Schematic presentation the thermo-pneumatic 
valve fabrication (a) the process diagram for microheater 

and (b) the process diagram for microchannel. 

(a) (b) 
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Fig. 3 Photograph of (a) electroplated Ni microshadow 

mask and (b) nichrome patterns on glass substrates. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Photographs of SU-8 mold on silicon wafer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 Photographs of the microheater on glass substrate 

and microchannel before final bonding process 
 
 
3. Experiment and Simulation 
 
3.1 Microheater 

The characteristic of microheater is characterized by 
varying applied voltage and measuring its temperature by 
a commercial temperature sensor. The characteristic of 
temperature sensor as a function of time and voltage is 
shown in Fig. 6. The measured temperature should be 
lower than the true temperature of the microheater 
because loading effect of temperature sensor, which is 
very large of compared to the microheater. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 Characteristic of temperature sensor as a function 

of time and voltage. 
 

3.2 PDMS microvalve 
Multi-layer soft lithography has been used for the 

rapid prototyping of Microvalve as conceptually 
illustrated in Fig. 1. It consists of a three layer PDMS 
microchannel structure bonded on a glass substrate. Both 
the flow and control channels are designed to have an 
initial channel width of 200 µm and a height of 100 µm. 
The microvalve was tested using air as a working fluid 
instead of DI water for simplicity in experiment. Fig. 6 
illustrates the experimental setup for microvalve testing. 
Voltage is supplied to the microvalve to control water 
flow, which is pumped by a syringe pump thorough the 
regulator and mass flow meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 The experiment setup for microvalve testing. 
 
3.3 Displacement Simulation 
 The temperature of heater is increased by Joule’s 
heating effect causing the air inside actuation chamber to 
expand and the flexible actuation diaphragm to move up 
to microchannel. The air pressure in the actuation 
actuation chambers can be estimated from ideal gas law: 

 RTp ρ=     (1) 
where ρ is density, p is pressure, R is the gas constant, 
and T is temperature. 
 

(a) 

(b) 
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Table 1. Material property 
 

Material Glass Nichrome Air PDMS 
Young’s 
modulus 
(MPa) 4.00e+07 2.28e+5 - 5.00e-01 
Possion 
Ratio 1.70e-01 3.05e-1 - 6.15e-01 
Density 
(kg/µm3) 2.23e-15 6.33e-15 1.16e-18 9.08e-16 
Specific 
Heat 
(pJ/kg.K) 8.35e+14 4.44e+14 1.01e+15 1.01e+15 
Electrical 
Conductivity 
(pS/µm) - 2.16e-15 - - 
Thermal 
Conductivity 
(pW/µm.K) 1.40e+06 9.05e+07 2.62e+04 2.62e+00 

 
The simulated model was a 5.0 mm wide, 5.0 mm 

long, and 0.45 mm high microvalves. The 3D model was 
meshed with suitable hexagonal mesh with the number of 
element ≈ 30000 and type of element C3D20R as shown 
in Fig. 7. The structure was then simulated by 
CoventorWareTM static using general module. In addition, 
the simulations are performed with different pressures of 
20.45 kPa, 29.94 kPa, 42.07 kPa, 59.37 kPa, and 81.76 
kPa, respectively. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7 3D model of simulated diaphram in microvalve 
with hexagonal mesh. 

 
Table 2. Relationship of voltages, temperature and 

pressures 
V(V) T (°K) P (kPa) 

7 339.62 14.2 
9 357.99 20.45 

11 385.87 29.94 
13 421.53 42.07 
15 472.37 59.37 
17 538.18 81.76 

 

 
 
4. Results and Discussions 

The deformation of diaphragm simulation yields air 
pressures applied on the chamber structure. Typical 3D 
temperature profile in the microvalve structure is shown 
in Fig. 8. Fig. 9 shows 3D cross-section of microvalve 
demonstrating diaphram moving up to microchannel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 3D simulated result of air temperature in chamber 

from thermopneumatic microvalves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 3D cross-section of microvalve demonstrating 
diaphram moving up to microchannel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 10 Displacements of actuation diaphragm vs. time 
plots simulated with different number of elements. 
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Fig. 11 Displacements of actuation diaphragm vs. time 
plots for different applied voltages. 

 
 Fig. 10 shows displacements of actuation 
diaphragm vs. time plots simulated with different number 
of elements. It can be seen that the number of elements of 
30,000 provide sufficient accuracy. Fig. 11 shows 
displacements of actuation diaphragm vs. time plots for 
different applied voltages. It can be seen that the 
displacement is increased with higher rate as the applied 
voltage increased, however, displacements of actuation 
diaphragm has slow responsibility and motion toward 
microchannel because the big chamber with values of  
specific heat and thermal conductivity less compare with 
other working fluid. 
 
5. Conclusion 

In this paper, a thermopneumatic microvalve has been 
designed and fabricated. The microvalve is constructed 
using a simple fabrication process that allows it to be 
integrated with other plastic based microfluidic devices 
and circuits. The deformation behaviors of diaphram in 
the microvalve have been evaluated by finite element 
simulation using CoventorWareTM program. 
Displacement of diaphram move up to microchannel is 
faster as the applied voltage to micorheater increases. 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงกลไกในการตัดข้ึนรูปวัสดุเพื่อ

ลดแรงตัดที่เกิดข้ึนบน rake face ของเครื่องมือตัดดวยวิธีการลดแรง
เสียดทานที่หนาสัมผัสระหวาง rake face ของเคร่ืองมือตัดกับเศษกลึง 
โดยในการทดลองไดอาศัยเทคนิค abrasive polishing ในการลดแรง
เสียดทานที่ rake face ของเครื่องมือตัดกอนนํามีดตัดไปทดลองกลึง
ชิ้นงาน mild steel ผลการทดลองปรากฏวาการลดแรงเสียดทานดวยวิธี
ดังกลาวสามารถลดแรงในการตัดลงได เน่ืองจากการลดคาแรงเสียด
ทานสงผลโดยตรงตอคามุม shear angle ทําใหแรงในการตัดลดลงโดย
จากการทดลองพบวามีดกลึงที่ผานกระบวนการ abrasive polishing ได
เศษกลึงที่มีขนาดบางกวาเศษกลึงที่ไดจากมีดกลึงที่ไมผานกระบวนการ
ขัดผิวสงผลใหแรงในการตัด cutting force และ thrust force ลดลง
27.28% และ 73.84%ตามลําดับ ดังน้ันเทคนิคการลดแรงเสียดทานที่ 
rake face ของมีดกลึงจึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการเพิ่มอายุ
การใชงานของเครื่องมือตัด 
คําชี้ : กระบวนการขึ้นรูป , การสึกหรอของเครื่องมือตัด, การขัดผิว 
Abstract 

This research paper presents tool friction reduction 
technique which improves cutting mechanism in machining 
process. The experiment is set up by preparing the polished tool 
in which friction at tool’s rake face is reduced by abrasive 
polishing technique and then the polished tool is used to machine 
mild steel workpiece. Results show that chips from polished tool 
are thinner than chips from unpolished tool and increasing in 
shear angle leads to reduction of cutting force and thrust force by 
27.28% and 73.84%, respectively. These results show promising 
trend in increasing tool life 
Keywords : machining process, tool-wear ,abrasive polishing 
 

บทนํา 
 ปญหาที่พบในงานกระบวนการขึ้นรูปวัสดุมีอยูดวยกันหลาย
ประการตัวอยางเชนในกระบวนการกลึงชิ้นงานจะประสบกับปญหาการ
สึกหรอของเครื่องมือตัด ปญหาคุณภาพผิวของชิ้นงานที่ไมราบเรียบ 
และปญหาการสั่นสะเทือนระหวางการตัด เปนตน ซ่ึงปญหาที่สําคัญ
ที่สุดในงานผลิตเชิงอุตสาหกรรมคือปญหาดานการสึกหรอของเครื่องมือ
ตัดซ่ึงสงผลโดยตรงตอคาใชจายในการผลิต และยังกอใหเกิดปญหา
คุณภาพผิวและการสั่นสะเทือนตามมาอีกดวย ปญหาการสึกหรอของ
เครื่องมือตัดเกิดจากหลายปจจัยเชนเกิดจากแรงในการตัดระหวางคม
มีดกับชิ้นงานที่สงผลใหเกิดการสึกหรอ หรือเกิดจากอุณหภูมิในการตัด
ที่มากเกินไปทําใหมีดตัดเกิดการออนตัวและแตกหักงาย เปนตน เม่ือ
พิจารณาถึงกลไกในการตัดจะพบวาแรงเสียดทานเปนปจจัยที่สําคัญที่
กอใหเกิดแรงตัดและความรอนบนเครื่องมือตัดซ่ึงสงผลใหเกิดการสึก
หรอตามมาดังน้ันการลดแรงเสียดทานจะนําไปสูการลดการสึกหรอของ
เคร่ืองมือตัดในที่สุด โดยในงานวิจัยจะมุงเนนไปที่การศึกษาถึง
ความสัมพันธระหวางแรงในการตัดกับแรงเสียดทาน 
 
1.กลไกในการตัด (cutting mechanism)[1],[2] 
          ในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานนั้นสามารถแบงไดเปนหลาย
วิ ธี การ  เชนกระบวนการกลึ ง   กระบวนการการ  milling และ
กระบวนการเจาะ เปนตน ซ่ึงกระบวนการเหลานี้ถึงแมวาจะใชเครื่องมือ
ตัดที่มีรูปรางที่แตกตางกันแตก็อาศัยหลักการเดียวกันในการตัดเฉือน
ชิ้นงาน ซ่ึงก็คือการตัดแบบตั้งฉาก (orthogonal cutting) โดยอาศัยการ
เคลื่อนที่ของคมมีดตั้งฉากไปบนชิ้นงานทําใหเกิดการตัดเฉือนเน้ือของ
ชิ้นงานใหหลุดออกไป แตเม่ือพิจารณาการตัดที่ซับซอนยิ่งข้ึนโดย
พิจารณาการตัดในสามมิติจะเปนการตัดแบบเฉียง (oblique cutting) 
ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แรงที่เกิดข้ึนในการตัดแบบเฉียง  
 

ในการพิจารณาแรงที่เกิดข้ึนบนเคร่ืองมือตัดจะพิจารณาแรง
ไดดังน้ี แรง Fn คือแรงที่ตั้งฉากกับขอบการตัด, Fc คือแรงที่ขนานกับ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเคร่ืองมือตัด, Fp คือแรงที่ขนานกับขอบตัด, Fz 
คือแรงที่ตั้งฉากกับระนาบของแรง Fn และ Fp ; Fl คือแรงที่ตั้งฉากกับ
ระนาบของแรง Fc และ Fz  โดยแรง Fc,Fl,Fnและ Fp มีความสัมพันธกัน
โดยมุมเอียง λ  ตามสมการที่ (1)  

cos sin
sin cos

cos sin

sin cos

n c l

p c l

c n p

l n p

F F F
F F F

F F F

F F F

λ λ
λ λ

λ λ

λ λ

= ⋅ + ⋅

= − ⋅ + ⋅

= ⋅ − ⋅

= ⋅ + ⋅
 แรงที่ใชในการตัด (cutting force) เปนตัวแปรสําคัญที่ใชในการ

พิจารณาถึงพลังงานและภาระโหลดที่สงผลถึงการเปลี่ยนรูปของ
เครื่องมือตัดและวัสดุ การวัดคาแรงที่ใชในกระบวนการตัดมักจะถูก
นําไปใชในการเปรียบเทียบคุณสมบัติการขึ้นรูป (machinability)  โดย
แรงที่ใชในการตัดจะข้ึนอยูกับความเร็วในการตัด (cutting speed),อัตรา
การปอน (feed rate), ระยะกินลึก (depth of cut),รูปรางของเครื่องมือ
ตัด (tool geometry) และคุณสมบัติของวัสดุและเครื่องมือตัด เปนตน  
โดยในกระบวนการตัดจะเกิดความเคนเฉือนข้ึนตามแนว shear plane 
ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
 

รูปที่ 2  a) การกลึงชิ้นงานประเภททอดวยการตัดแบบตั้งฉาก  
b) ทฤษฏี shear plane ของ Ernst และ Mechant ในการตัดแบบตั้ง

ฉาก 
 
ในการพิจารณาการตัดแบบตั้งฉากซึ่งเสนอโดย Piispanen, 

Ernst และ Merchant [1] เสนอวาเศษกลึงเกิดจากความเคนตามแนว
ระนาบที่มุม φ  เรียกวาคามุมเฉือน (shear angle) โดยคาφ สามารถ
หาไดจากความสัมพันธดังสมการที่ (2)  

cos
tan

1 sin
c

c

r
r

α
φ

α
⋅

=
− ⋅

 

โดย rc คืออัตราสวนการตัด         
sin

cos( )c
c

ar
a

φ
φ α

= =
−

 

โดย a คือคา ความหนาเศษกลึงกอนการตัด (uncut chip  thickness) 
     ca คือความหนาเศษกลึง (chip thickness) 
     α คือคามุม rake angle  
แรงรวมที่ปลายมีด,R จะกําหนดใหกระทําในมุม β  ซ่ึงเรียกวาคามุม
เสียดทาน (friction angle) โดยมีความสัมพันธกับสัมประสิทธิ์แรงเสียด
ทานดังสมการที่ (4)  

tan e
P
N

β µ= =  

โดย P คือแรงในแนวขนาดกับ Rake face 
 N คือแรงในแนวตั้งฉากกับ Rake face 
ตอมาจะพิจารณาถึงความเร็วตามแนว Shear plane ,Vs และความเร็ว
ตามแนวมุมคายของเครื่องมือตัด, Vc ดังรูปที่ 3 คา Vs และ Vc สามารถ
หาไดจากความสัมพันธดังสมการที่ (5)  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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รูปที่ 3 ทิศความเร็วในการตัดแบบตั้งฉาก 
 

cos( ) cos sin
s cV VV

φ α α φ
= =

−  
โดย V คือความเร็วของเครื่องมือตัดที่เคลื่อนที่ไปขณะทําการตัดเฉือน

 

จากกฎการอนุรักษมวลจะไดวา 

c cV a V a⋅ = ⋅        
ภายใตขอกําหนดเหลาน้ีคาแรงในการตัด Fc และแรงในแนวแกน Fz 
สามารถหาไดจากสมการที่ (7)  

cos( )
sin cos( )

sin( )
sin cos( )

c

z

k a bF

k a bF

β α
φ φ β α

β α
φ φ β α

⋅ ⋅ ⋅ −
=

⋅ + −
⋅ ⋅ ⋅ −

=
⋅ + −

 

โดยคา k คือ flow stress และคา b คือ ความหนาของเศษ
กลึง ซ่ึงในการหาคาφ  เพื่อใช ในการคํานวณแรงที่ ใช ในการตัด 
Merchant   ไดกําหนดใหกําลังในการตัด (cutting power) สามารถหา
ไดจาก cV F⋅  และคา φ  จะมีคาที่ทําใหใชกําลังนอยสุด หากคา k 
และ β  ไมข้ึนกับ φ  จะไดความสัมพันธตามสมการ 

45
2 2
β αφ = − +o  

ภายใตขอกําหนดนี้คาความเคนเฉือนสูงสุดจะเกิดข้ึนที่ Shear plane 
 
2. การทดลองเพื่อศึกษาผลของแรงเสียดทานกับ shear angle 

จากการพิจารณากลไกของการตัดจะพบวาแรงที่เกิดข้ึนในขณะตัด
จะข้ึนกับคามุมเฉือน φ ตามสมการที่ (7) ซ่ึงเม่ือพล็อตคา Fc และ Fz 
เทียบกับคา φ  โดยใหคา , , ,a b k α และ β เปนคาคงตัวจะได
ความสัมพันธดังรูปที่ 4 และ 5 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวางคามุมเฉือน φ  กับคาแรงขนานในแนว

การตัด cutting force,Fc 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางคามุมเฉือน φ  กับคาแรงตั้งฉากในแนว

การตัด thrust force ,Fz 

 
จากกราฟจะเห็นไดวายิ่งคามุมเฉือน φ  เพิ่มข้ึนจะยิ่งทําให

แรงในการตัดลดลงและเนื่องจากคามุมเฉือนกับคามุมเสียดทาน β  มี
ความสัมพันธกันตามสมการที่ (8) ซ่ึงจะพบวาคามุมเฉือนจะเพ่ิมข้ึนเม่ือ
คามุมเสียดทาน β ลดลงดังน้ันในการทดลองจะอาศัยเทคนิค abrasive 
polishing ทําใหความหยาบผิวที่บริเวณผิวสัมผัส (tool/chip interface)
ลดลงเพื่อลดแรงเสียดทานหรือ β  ใหลดลงน่ันเอง  
 
3.ขั้นตอนการทดลอง 

ในการทดลองจะเริ่มตนจากการเจียรมีดกลึงคารไบดใหมีมุมคาย 
(rake angle) และมุมหลบ (clearance angle) เทากับ 150 และ 80 
ตามลําดับจํานวนสามเลม จากน้ันจึงนํามีดกลึงเลมที่หน่ึงไปทําการขัด
ผิวที่บริเวณ rake face  ดวยกระดาษทรายเบอร 600 800 และ 1200 
ตามลําดับ และมีดกลึงเลมที่สองขัดผิวที่บริเวณ rake face  ดวย
กระดาษทรายเบอร 600 800 และ1200 ใชแปรงขัดชุบผงอลูมินาขนาด 
1 mµ ในการขัดผิว จากนั้นนํามีดกลึงทั้งสามเลมไปทําการวัดความ
หยาบพื้นผิวดวยเครื่องวัดความหยาบผิว (Surftest SJ-201 P/M 10 นา
โนเมตร) โดยทําการลากหัว stylus ไปบนชิ้นงานเปนระยะทาง 0.25 
มิลลิเมตร ที่ตําแหนงตางๆ 5 ตําแหนงจากนั้นจึงนําผลที่ไดไปหา
คาเฉลี่ยซ่ึงพบวามีดกลึงที่ไดจากการเจียรผิวจะมีคาความหยาบ Ra = 
1.55 mµ  มีดกลึงที่ผานการขัดผิวดวยกระดาษทรายจะมีคา Ra = 
0.25 mµ และมีดกลึงที่ผานการขัดผิวดวยกระดาษทรายและผงอลูมิ
นาจะมีคา Ra = 0.06 mµ ดังรูปที่ 6 7 และ 8 ตามลําดับดังแสดงใน
ตารางที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 มีดกลึงที่ไดจากการเจียรผิว (Ra = 1.55 mµ  ) 
 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(N) 

(N) 
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รูปที่ 7 มีดกลึงที่ผานการขัดผิวดวยกระดาษทราย (Ra = 0.25 mµ  ) 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8 มีดกลึงที่ผานการขัดผิวดวยกระดาษทรายและผงอลูมินา (Ra = 
0.06 mµ  ) 

ตารางที่ 1 กระบวนการเตรียมและความหยาบผิวของมีดกลึง 
มีดกลึงเลมที่ กระบวนการเตรียม ความหยาบผิว Ra 

( mµ ) 
1 ไมผานกระบวนการขัด

ผิว 
1.55 

2 ขัดดวยกระดาษทราย
เบอร 600 800 และ 

1200 

0.25 

3 ขัดดวยกระดาษทราย
เบอร 600 800 และ 
1200 และ ผงอลูมินา

ขนาด 1 mµ  

0.06 

 
ข้ันตอนตอไปจะเปนการทดลองนํามีดไปกลึงชิ้นงาน mild 

steel (111 HB) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 50 mm เพื่อนําเศษกลึงมาหา
ขนาดความหนาเศษกลึง (chip thickness),ac โดยทําการตั้งสภาวะการ
ตัด (cutting condition) ของเครื่องกลึงแบบกึ่งอัตโนมัติของ Win Ho 
Technology Industrial Co.,Ltd ไวที่ความเร็วการหมุน 170 rpm ระยะ
กินลึก (depth of cut),b 2 มิลลิเมตร, มุมตัด (approach angle) 90°   
uncut chip thickness ,a ที่ระยะ 0.21 0.30 0.42 0.54 0.60 และ 0.74 
ตามลําดับและเปนการตัดแบบ dry cut จากนั้นทําการวัดความหนาของ

เศษกลึงดวยไมโครมิเตอร ( Mitutoyo 0.01 mm) โดยทําการวัดขนาด
บนตัวเศษกลึง 3 จุดตอ 1 ชิ้นและทําการหาคาเฉลี่ยและนําไปคํานวณ
คามุมเฉือนφ ดวยความสัมพันธตามสมการ (2)และ(3)ตามลําดับ 
 
4.ผลการทดลอง 

ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 9  

 
     รูปที่ 9 ความสัมพันธระหวางคาความหยาบผิวกับมุม shear angle 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบคาแรง cutting force,Fc และ 
 thrust force Fz ที่ความลึกตัด a = 0.6 mm 

-เม่ือพิจารณาผลการทดลองจากรูปที่ 9 พบวามีดกลึงที่มีคาความหยาบ
ผิวนอยจะทําใหเกิดเศษกลึงที่มีคามุมเฉือนมากกวาซึ่งสงผลใหแรงที่ใช

(N) 
(N) 
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ในการตัดนอยกวา โดยเม่ือพิจารณาคาแรงที่ใชในการตัดจะพบวามีด
กลึงที่ผานการขัดผิว  (Ra = 0.06 mµ ) จะเกิดแรงในการตัดนอยกวา
มีดกลึงที่ไมผานการขัดผิว (Ra = 1.55 mµ ) เชนเม่ือพิจารณาที่ความ
ลึกตัด 0.6 mm (รูปที่ 10) คาแรงตัด Fc และ Fz ลดลง  27.28%และ 
73.84% ตามลําดับ 
-การใชเทคนิค abrasive polishing ในการขัดผิวมีดกลึงจะสงผลให
ความหยาบผิวของมีดบริเวณ rake face ลดลง เม่ือพิจารณาถึงแรง
เสียดทานบริเวณหนาสัมผัสระหวางมีดกลึงกับเศษกลึงแลวจะพบวา มีด
กลึงที่ผานการขัดผิวจะมีคาสัมประสิทธิแรงเสียดทานนอยกวามีดกลึงที่
ไมไดผานการขัดผิวเน่ืองจากคาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานขึ้นอยูกับคา
ความหยาบระหวางผิวของวัตถุ 2 ชนิด[3]ดังน้ันการลดคาความหยาบจึง
สงผลใหคาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานลดลงซึ่งสงผลตอ φ  ดัง
ความสัมพันธตามสมการที่ (8)  

 

 
a) b) 

รูปที่ 11 แสดงเศษกลึงที่ไดจากการทดลอง a)มีดกลึง Ra = 
1.55 mµ b)มีดกลึง Ra = 0.06 mµ  
 
-จากการพิจารณาถึงเศษกลงึที่เกิดข้ึนจะพบวาที่ความลึกตัด 0.42-0.74 
mm เศษกลงึที่เกิดจากมีดกลึงที่ไมผานการขัดผิว (Ra = 1.55 mµ ) จะ
เกิดเศษกลึงชนิดไมตอเน่ืองแบบ Long ear type แตในขณะที่มีดกลึงที่
ผานการขัดผิว(Ra = 0.06 mµ )ยังมีลักษณะเปนเศษกลึงแบบตอเน่ือง
อยูดังแสดงในรูปที่ 11 ซ่ึงเศษกลึงประเภทนี้เปนเศษกลึงในแบบที่
ตองการ[4],[5] แสดงใหเห็นถึง cutting machinability ของมีดกลึงที่ผาน
การขัดที่ดีกวามีดกลึงที่ไมผานการขัดผิว  
 
6.สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองสรุปไดวาการลดคาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
ระหวางผิวสัมผัสหนา rake face กับเศษกลึงมีผลทําใหคามุมเฉือน
ลดลงตามทฤษฏี และเมือพิจารณาถึงคามุมเฉือนที่เพิ่มข้ึนที่ความลึกตัด 
0.6 mm  ซ่ึงเปนคาความลึกที่มีดกลึงที่ผานการขัดมีคามุมเฉือนเพ่ิมข้ึน
มากที่สุดคือ 7.051o สงผลใหคาแรงตัด Fc และ Fz ลดลง27.28 % และ 
73.84% ตามลําดับ 
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การดึงเสนลวดทองแดงขนาดเลก็โดยใชแมพิมพขนาดความเที่ยงตรงสูง 
Copper Wire Drawing using High Precision Wire Drawing 
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บทคัดยอ: 
ปจจุบันอุตสาหกรรมการดึงลวดนั้นไดพัฒนากันมาอยางตอเน่ือง 

ดวยเทคนิคและวิธีการผลิตที่แตกตางกันไป ซ่ึงผลิตภัณฑเสนลวดโลหะ
น้ัน ไดมีการนําไปใชงานกันเพิ่มมากข้ึนในแตละป ทําใหเกิดการแขง
พัฒนาและปรับปรุงเทคนิคการผลิต และนําไปใชประโยชนกันอยาง
กวางขวาง งานวิจัยชิ้นน้ี เปนการศึกษาและหาวิธีควบคุมความ
เที่ ย ง ต ร งขอ ง เ ส น ลวดทองแดงด ว ยวิ ธี ก า รดึ ง ล วด  โ ดย ใช
เสนลวดทองแดงขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.2 , 1.4 และ 1.6 mm 
นํามาดึงผานแมพิมพที่สรางข้ึน โดยมีขนาดมุมทางเขาแมพิมพ 
(Approach angle) เทากับ 250, 300 และมีขนาดเสนผานศูนยกลางของ
รูภายในของแมพิมพเทากับ 1.1, 1.2 และ 1.4 mm โดยชิ้นงานที่ได
หลังจากการผลิต จะนํามาทดสอบ ความเรียบผิวของช้ินงาน ผลการ
ทดลองที่ไดพบวา ปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพชิ้นงาน คือ มุมทาง
ไหลเขา โดยที่มุมขนาดทางไหลเขาแคบ คาความเรียบผิวที่ไดจะดีกวา
มุมที่มีขนาดกวาง และความเร็วที่ใช หากเพิ่มความเร็วในการดึง 
เปอรเซ็นตการขยายตัวของเสนลวดก็จะมากตาม และการควบคุม
อุณหภูมิของช้ินงานใหคงที่จะทําใหไดชิ้นงานที่มีขนาดและคุณสมบัติ
ใกลเคียงกันกับขนาดของรูทางไหลเขาของแมพิมพ ซ่ึงจะมีคาเบ่ียงเบน
ของขนาดเสนผานศูนยกลางอยูประมาณ 0.5-0.9 µ m  
 
Abstract 

Nowadays, Wire drawing process has been developed to 
many purpose applications for various industries in the different 
methods to improve the quality of wires  

The purpose of this Research concerns about dimension 
accuracy control of copper wires, by using copper wires diameter 

1.2 mm, 1.4 mm and 1.6 mm which drawn through Wire die 
drawing by Universal testing machine, all dies have approach 
angle 250 and 300 respectively, and using Laser Interferometer to 
test for surface roughness of samples 

From the result of this experiment, factors which take 
effects to sample’s quality, drawing speeds and forces, approach 
angles 250 and 300 have been use and test for mechanical 
properties, and result of comparison between diameter of wire 
coppers and dies show the deviation approximately 0.5-0.9 µ m 
the results found for small angle obtained fine roughness more 
than wide angles. 
 
1. บทนํา 

งานวิจัยชิ้นน้ี เปนการศึกษาออกแบบและปรับปรุงการควบคุมมิติ
ขนาดของเสนลวดทองแดงเพื่อนําไปใชในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
ดวยวิธีการดึงลวด (Wire drawing) โดยใชหลักการวิศวกรรมความ
เที่ยงตรงเขามาชวย โดยใชเสนลวดทองแดงที่ มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 1.2, 1.4 และ 1.6 mm โดยนํามาดึงผานแมพิมพดึงลวดที่
สรางข้ึน โดยมีขนาดมุมทางเขาแมพิมพ (Approach angle) เทากับ 
250 และ 300 ขนาดเสนผานศูนยกลางของทางไหลออกของแมพิมพ
เทากับ 1.1, 1.2 และ 1.4 mm โดยชิ้นงานที่ไดหลังจากการผลิต จะ
นํามาทดสอบสมบัติตางๆ เชน ความเรียบผิวของชิ้นงาน สมบัติเชิงกล 
โดยเนนการศึกษาและปรับปรุงตัวแปรในการผลิต เชน มุมทางเขา
แมพิมพและขนาดของเสนผานศูนยกลาง (Diameter) และการทํา 
Surface finish หลังการผลิตใหชิ้นงานออกมามีคุณภาพที่ดีและ
ใกลเคียงกัน โดยเพื่อใหไดชิ้นงานที่ มีสามารถควบคุมขนาดและ
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คุณภาพที่ดีข้ึนในดานทั้งขนาด ความเรียบ ความกลมของพื้นผิวและ
ความสม่ําเสมอกันของขนาดเสนผานศูนยกลางตลอดชิ้นงาน ซ่ึงผลท่ีได
จะรับเม่ือดําเนินการวิจัยและทดลองสรุปผลเรียบรอยแลวก็คือ คุณภาพ
ของชิ้นที่ ไดและแนวทางการควบคุมขนาดทางมิติของชิ้นงาน
เสนลวดทองแดงที่ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ ซ่ึงจะเปน
แนวทางและตัวเลือกสําหรับเทคนิคในการพัฒนาการปรับปรุง
กระบวนการผลิตโดยใชวิธีทางวิศวกรรมความเที่ยงเขามาชวยในงาน
ผลิตชิ้นงานแบบเสนลวดทองแดงสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ตอไปในอนาคต 
 
2. การดึงเสนลวดทองแดงขนาดเล็ก (Copper wire drawing) 

การดึงลวดนั้นเปนกระบวนการขึ้นรูปโลหะชนิดหน่ึงซ่ึงทําใหลวด
เกิดการเปลี่ยนรูปรางอยางถาวร ดวยการดึงผานแมพิมพข้ึนรูปที่พัฒนา
มาเพื่อใชในการผลิตเสนลวดชนิดตางๆ ไมวาจะเปน เสนลวดทอง เสน
ลวดอลูมิน่ัม เสนลวดเงิน หรือเสนลวดทองแดง เปนตน โดยการลด
ขนาดหรือการเปลี่ยนรูปรางของเสนลวดทองแดงนั้นเกิดมาจาก แรงดึง 
(Tensile force) ที่มากกวาความแข็งแรงของเสนลวดทองแดงที่สามารถ
ทนได ถูกดึงจนเสนลวดทองแดงแสดงพฤติกรรมตามกราฟ Stress-
Strain Diagram ที่เลยจุด Yield stress จึงทําใหชิ้นงานเกิดการเปลี่ยน
รูปดวยพฤติกรรมแบบ Plastic deformation ซ่ึงเสนลวดขนาดเล็ก
เหลานี้น้ันไดนําไปใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมตางๆ และไดมี
งานวิจัยออกมามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนการพัฒนาการผลิตให
ไดผลิตภัณฑ หรือประสิทธิภาพของเสนลวดทองแดงขนาดเล็กที่ผาน
การดึงใหมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยวิธีการดึงลวดคือ ใชแรงกระทํา
ภายนอก (Applied force) เปนตัวดึงเสนลวดผานแมพิมพดึงลวด (Wire 
drawing die) โดยขนาดและรูปรางของเสนลวดทองแดงนั้นจะเปลี่ยน
ลักษณะและลดลงตามขนาดรูภายในของแมพิมพดึงลวด ซ่ึงทั้งน้ีก็
ข้ึนอยูกับรูภายในของแมพิมพดึงลวดที่นํามาใช แมพิมพดึงลวดก็มีอยู
หลากหลายรูปแบบ เชน ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม หรือทรงหกเหลี่ยม 
เปนตน ตัวแปรสําคัญที่สงผลตอสมบัติของเสนลวดที่ไดหลังจาก
กระบวนการดึง ดังเชน ความเร็ว (Speeds) แรงที่ใชในการดึง (Tensile 
force) ชนิดของสารหลอลื่นที่ใช (Lubricants) และมุมทางเขาแมพิมพ 
(Approach angle) เปนตน โดยแมพิมพที่ใชสําหรับดึงลวดนั้นจะมี
หนาที่ลดขนาดพื้นที่หนาตัดของเสนลวดที่ผานเขาไปในแมพิมพใหเล็ก
ลงโดยการดึงผานแมพิมพดึงลวด ซ่ึงในรูปที่ 1 น้ันอธิบายข้ันตอนการ
ลดขนาดของเสนลวดทองแดงที่ถูกดึงผานแมพิมพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ตัวอยางการดึงเสนลวดทองแดงผานแมพิมพดึงลวด 

ตาราง 1 สมบัติเชิงกลของวัสดุทองแดง 
 
 
 
 
 
ดวยแรงจากเคร่ืองจักรดึงลวดที่สมํ่าเสมอโดยมีแมพิมพดึงลวดเปนตัว
ควบคุมขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนลวดใหไดตามที่ตองการ 
แมพิมพดึงลวด ประกอบไปดวย 2 สวน คือสวนแรกตัวเรือนภายนอก 
(Die case) ทําจากเหล็กเหนียวหรือเหล็กกลาคารบอนต่ํา ซ่ึงมีคารบอน
ผสมอยูต่ํากวา 8% มีสมบัติดานความเหนียวแข็งแรง และสวนที่สอง 
คือตัวเรือนภายใน (Insert, Nib) ทําดวยวัสดุทังสเตนคารไบด 
(Tungsten Carbide, WC) ซ่ึงมีสมบัติดานคงทนตอแรงกัดกรอนและสึก
หรอ (Wear) ไดดี ความแข็งแรงสูง ทนอุณหภูมิสูงไดดี และมีสวนผสม
ของคารบอนประมาณ 0.5% โดยในตารางที่ 1 น้ันแสดงถึงคุณสมบัติ
ของวัสดุทองแดงที่ใชในงานวิจัยชิ้นน้ี 
 
3.  ขั้นตอนการทํางาน   

สําหรับลําดับข้ันตอนการทดลองนั้น ข้ันแรกจะทําการกําหนดคา
ความเร็วที่ใชในการดึงลวดทองแดงออกเปน 5 ระดับ โดยการทดลอง
แรกเริ่มตนที่ความเร็ว 50, 100, 150, 200 และ 250 mm/min 
ตามลําดับ ใหครบทุกขนาดของเสนลวดทองแดงและแมพิมพ โดยใช
แรงในการดึงคงที่เทากับ 400 N ของทุกความเร็วในการทดลอง เร่ิม
จากการนําเอาแมพิมพดึงลวดมาจับที่แทนยึดและเร่ิมทําการทดลองดึง
ลวดผานแมพิมพ โดยรูปตัวอยางการดึงชิ้นงานเสนลวดทองแดงผาน
แมพิมพดึงลวดนั้น ดังแสดงในรูปที่ 2 สําหรับเสนลวดทองแดงที่กําลัง
ถูกดึงผานแมพิมพจะถูกลดขนาดเหลือเทากับมุมทางออกของแมพิมพ
แตละชิ้น แลวตัดเอาตัวอยางชิ้นงานขนาดความยาว 10 cm มาทดสอบ
หาสมบัติตางๆ เชน ความเรียบผิวและสมบัติเชิงกลโดยการวัดพื้น 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 เสนลวดทองแดงขณะดึงผานแมพิมพดึงลวด 

 
ผิวหนาของวัสดุ วัดไดจากเครื่องมือวัดแบบเลเซอรอินเทอรฟรอมิเตอร 
ยี่หอ Polytec รุน MSA-400 ไดรับความอนุเคราะหในดานการใชงาน
เครื่องมือจากหองปฏิบัติการระบบเครื่องกลไฟฟาจุลภาค (MEMS lab) 
ของศูนย เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกสและคอมพิว เตอรแห งชาติ 
(NECTEC) โดยจะนําเสนลวดทองแดงที่ผานการดึงผานแมพิมพ มาทํา
การตรวจสอบ โดยใชกําลังขยายขนาดเทากับ 10X จากนั้นนําไป
วิเคราะหผลที่ไดจากการทดลอง 
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4.  ผลการทดลอง สรุปและวิจารณ 
การข้ึนรูปเสนลวดทองแดงขนาดเล็กเพื่อใหไดขนาดตามที่

ตองการ ตองมีการควบคุมตัวแปรตางๆ ที่สงผลตอการขึ้นรูปของ
เสนลวดทองแดงขนาดเล็กในขณะทําการดึงเสนลวดทองแดง โดยปจจัย
ที่ทําใหเสนลวดทองแดงมีลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกันน้ัน จาก
ผลการทดลองครั้งน้ี พบวาปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงตอ
คุณภาพของเสนลวดทองแดงมากที่สุด คือขนาดของมุมทางไหลเขา
แมพิมพ (Approach angle) ซ่ึงในงานวิจัยน้ีไดใชมุมทางไหลเขา 2 
ขนาดดวยกัน ก็คือ 250 และ 300 ซ่ึงพบเสนลวดที่ดึงผานมุมที่มีขนาด
ทางไหลเขาแคบ (Narrow angle) น้ัน จะมีคาความเรียบผิวที่ดีกวามุม
ทางไหลเขาขนาดกวาง (Wide angle) เปอรเซ็นตการขยายตัวของเสน
ลวดก็จะมีมากตามเม่ือความเร็วและแรงดึงถูกเพิ่มเขาไป [2] โดยเสน
ลวดที่ดึงผานแมพิมพแลวขนาด 1.1 mm, และ 1.2 mm น้ัน ซ่ึงขนาด
และสมบัติของเสนลวดทองแดงและรูทางไหลเขาของแมพิมพน้ันมี
ขนาดที่ใกลเคียงกัน ซ่ึงเม่ือทําการวัดดวยเครื่องมือแบบมาตรฐานแลว 
มีคาเบ่ียงเบน (Deviation) ระหวางขนาดรูทางไหลเขาของแมพิมพและ
ขนาดของเสนผานศูนยกลางของเสนลวดทองแดง ซ่ึงในรูปที่ 3 น้ัน
แสดงถึงคาของความเรียบผิวที่เกิดข้ึนหลังจากผานการดึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ความเรียบผิวของเสนลวดทองแดงที่วัดได 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 คาความเรียบผิวของเสนลวดทองแดงที่ดึงผานมุมขนาด 250 

 
เม่ือมีการใชความเร็วต่ําในการดึงเสนลวด ทําใหเสนลวดเกิด

พฤติกรรมการเปลี่ยนรูปแบบ Plastic deformation ในชวงที่ถูกดึงผาน
มุมทางไหลเขาที่แคบ ทําใหเสนลวดมีเวลาในการเปลี่ยนโครงสรางและ
ถายเทผิว ทําใหเม่ือดึงออกมาแลว อัตราเปอรเซ็นตคาความเรียบผิวที่
ไดก็จะดีกวา เสนลวดทองแดงที่ถูกดึงดวยความเร็วเทากันแตมีมุมทาง

ไหลเขาแมพิมพที่กวางกวา ถาหากเพิ่มอัตราเร็วแตดึงดวยแมพิมพมุม
ทางไหลเขาที่แคบ คุณภาพผิวที่ไดก็ยังดีกวาเสนลวดที่ดึงดวยความเร็ว
เทากันที่ถูกดึงดวยแมพิมพมุมกวาง [3], [4] ในรูปที่ 4 และ รูปที่ 5 น้ัน
แสดงถึงคาความเรียบผิวของชิ้นงานที่วัดไดหลังจากทําการดึงผาน
แมพิมพและวัดดวยเครื่องมือวัดแบบ Laser Interferometer จะเห็นได
วาที่ชิ้นงานที่ดึงผานแมพิมพมุม 250 ภายใตสภาวะการทดลองเดียวกัน
น้ัน ความเรียบผิวจะมีมากกวาชิ้นงานที่ดึงผานแมพิมพมุม 300     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 5 คาความเรียบผิวของเสนลวดทองแดงที่ดึงผานมุมขนาด 300 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 6 คาความสัมพันธระหวางแรงดึงและความเร็วที่ใชในการดึง
ลวดทองแดงดวยแมพิมพมุม 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7 คาความสัมพันธระหวางแรงดึงและความเร็วที่ใชในการดึง

ลวดทองแดงดวยแมพิมพมุม 300 
 

รูปที่ 6 และรูปที่ 7 แสดงคากราฟความสัมพันธระหวางแรงดึงและ
ความที่ใชในการดึงลวดทองแดงดวยแมพิมพมุมที่มีมุมแตกตางกันน้ัน 
สามารถสรุปไดวา ในการเพิ่มความเร็วใหมากข้ึนตามลําดับ การเกิด
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ความเครียดแข็ง (Strain hardening) จะมีความเปนไปไดสูง [1] ซ่ึง
ปรากฏการณน้ีสามารถอธิบายไดวา การลดพื้นที่หนาตัด (Cross 
section area) เม่ือเน้ือวัสดุของเสนลวดทองแดงทําการเสียดเสียกับ
ผนังของแมพิมพดึงลวดในขณะที่ถูกดึงผานรูภายในของแมพิมพ ส่ิงที่
ตามมาก็คือการเกิดแรงเสียดทาน ข้ึนที่ผิวหนาและโครงสรางภายใน
ของชิ้นงาน และเกิดการถายเทผิวระหวางชิ้นงานกับแมพิมพ ซ่ึงทําให
เกิดความเครียดสะสมภายในชิ้นงานที่กําลังถูกดึง และเม่ือยิ่งเพิ่ม
ความเร็ว แรงที่กระทําตอเสนลวดทั้ง แรงเสียดทาน ความเคนตกคาง
(Residual stress) และอัตราความเครียด (Strain rate) จะเพ่ิมข้ึน  

การทดสอบแรงดึง (Tensile strength) และเปอรเซ็นตการยืดตัว 
(Elongation) ซ่ึงแสดงผลออกมาเปนความสัมพันธตามรูปที่ 6-7 พบวา
เม่ือทําการเพิ่มความเร็วใหแกระบบในการดึงลวด อัตราการเกิด
ความเครียดแข็ง จะเพ่ิมตามไปดวย สงผลใหความเครียดเพิ่มข้ึน โดยที่
มุมทางไหลเขาถามีขนาดแคบ แรงที่ใชในการทดสอบก็จะนอยตามไป
ดวย และเม่ือมุมทางไหลเขาสูง เสนลวดทองแดงที่ผานการดึงมานั้น 
เม่ือทําการทดสอบ ก็จะตองใชแรงดึงมากตาม ทั้งน้ีก็มาจากการเกิดคา
ความเครียดแข็งข้ึนในเสนลวดนั่นเอง 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอตัราการปลดปลอยพลังงาน

ความเครียดหรือพลังงานการฉีกขาดของยางคงรูปผสมคารบอน เม่ือ
รับภาระการดึงในแนวแกนเดียวภายใตสภาวะระนาบความเครียด ดวย
การจําลองชิ้นงาน 3 มิติ ที่มีรอยฉีกขาดดานขาง การจําลองจะศึกษา
ผลกระทบของความหนาที่มีตอการเกิดระนาบความเครียด การคํานวณ
ในงานวิจัยน้ีจะพิจารณาจาก อัตราการปลดปลอยพลงังานความเครียด 
โดยระเบียบวิธีไฟไนเอลเิมนตดวยเทคนิคเจ-อินติกรัล ( J-integral ) ผล
การจําลองพบวาแบบจําลองพหุนามอันดับ 2 สามารถแทนพฤติกรรม
ไมเปนเชิงเสนของยางที่ใชในงานวิจัยน้ีไดเหมาะสมที่สุด จากการ
จําลองชิ้นงาน 3 มิติ ไดแสดงใหเห็นวาคาพลงังานการฉีกขาดขึ้นอยู
ปจจัยหลายอยาง เชน ความหนาชิ้นงาน รอยแยกเริ่มตนของชิ้นงาน 

 ผลสําเร็จของงานวิจัยจะใชเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับการหาคา
ความเขมความเคนวิกฤติของยางตอไป 
 
Abstract 

The purpose of this research to study tearing energy of black 
carbon vulcanizes rubber under uniaxial plane strain condition 
with single edge notch, (SEN) 3-D simulation. The simulations to 
be interest result of thickness with the plane strain in rubber 
materials. Finite element analysis is used to determine the strain 
energy release rate by J-integral technique. The Polynomial order 
2 Model are approve in this research. The result of 3-D simulation 
that show the tearing energy is varies with several factors such as 
thickness initial crack length. 

The totally of this research are information to experiment for 
critical stress intensity factors.  
 
 
 
 

 
 
1. บทนํา 

ปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกยางพารามากเปนอันดับ
หน่ึงของโลกทัง้ในรูปของนํ้ายางดิบหรือยางแผนดิบรมควัน และมี
แนวโนมมากข้ึนตามปริมาณความตองการของตลาดโลก แตแนวโนมน้ี
สวนทางกับปริมาณการใชยางพาราของอุตสาหกรรมภายในประเทศ ที่
มีปริมาณการใชตอปนอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการสงออก ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวาประเทศไทยขาดการสงเสริมอยางจริงจังในการพัฒนา  เพื่อ
พัฒนาตอยอดจากการเปนประเทศผูสงออกยางพารา ใหกลายเปน
ประเทศผูสงออกผลิตภัณฑที่ทําจากยางพารา ส่ิงสําคญัที่สุดที่ประเทศ
ไทยจําเปนตองมี คือตองมีการสรางและพัฒนาองคความรูในทุก ๆ ดาน
ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญใน
การพัฒนาความสามารถของอุตสาหกรรมไทย 

หน่ึงในการพัฒนาองคความรู สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ออกแบบผลิตภัณฑที่ทําจากยางพาราคือการศึกษาการแตกหักของยาง 
เน่ืองจากยางเปนวสัดุที่มีพฤติกรรมเชิงกลไมเปนเชิงเสน และข้ึนอยูกับ
ปจจัยหลายอยางเชน เวลา อุณหภูมิ การเปลี่ยนรูปราง ความเคน เปน
ตน งานวิจัยน้ีศึกษาพฤติกรรมการแตกหักของยางภายใตการดึงใน
แนวแกนเดียว โดยไดทําการจําลองเพื่อทํานายคาความหนาของยางที่มี
ผลตอการเกิดระนาบความเครียด สําหรับใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการ
กําหนดชิ้นทดสอบเพื่อหาคาความเขมความเคนวิกฤติของยาง 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1  ศึกษาพฤติกรรมและคุณสมบัติทางกลของยาง 
2.2 ศึกษาพลังงานการฉีกขาดของยางเมือ่เกิดรอยแยกของยาง

ในรูปแบบการดึง (Tensile Mode) 
2.3 ศึกษาผลพลังงานฉีกขาดที่สงผลตอความหนาชิ้นงาน 
 



312                                                                      รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 22 
 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 แบบจําลองทางคณิตศาสตรของวัสดุไฮเปอรอีลาสติก 
 ในงานวิจัยไดสมมติใหยางเปนวัสดุไฮเปอรอีลาสติก ทีมี่พฤติกรรม
ทางกลไมเปนเชิงเสน การกําหนดพฤติกรรมทางกลของวัสดุจะกําหนด
พฤติกรรมดวยการสรางแบบจําลองฟงกชันพลังงานความเครียด ซ่ึงได
จากการทดลอง สําหรับขอมูลที่ใชไดทําการทดสอบการดึงในแนวแกน
เดียว (Uniaxial Test) ตามมาตรฐาน ASTM : D412 [2] ทําการ
เปรียบเทียบเพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์ที่เหมาะสม ซ่ึงแบบจําลองพหุนาม
อันดับ 2 สามารถแทนพฤติกรรมของวัสดุที่อยูในชวงขอมูลการทดลอง
ไดเหมาะสมที่สุดดังรูป 1 
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รูปที่ 1  แบบจําลองไฮเปอรอีลาสติกชนิดตาง ๆ  
  เทียบกับผลการทดลอง 

 
3.2 การจําลองเพื่อหาคาพลังงานการฉีกขาด (Tearing Energy, T) 
 การจําลองเพื่อหาคาพลังงานการฉีกขาดใชโปรแกรมอบาคัส ซีเออี 
(Abaqus/CAE) จําลองชิ้นงาน 3 มิติ ที่อัตราสวนความหนา (t) ตอ
ความกวางชิ้นงาน (w) ตาง ๆ กันคือ t/w = 0.24, 0.40, 0.56, 0.72, 
0.88, 1.04, 1.2 โดยมีลักษณะดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2  ลักษณะชิ้นงาน 3 มิติ แบบ SEN 

 ชิ้นงานแตละความหนาจะมีอัตราสวนของรอยฉีกขาด (a)ตอความ
กวางของชิ้นงานตาง ๆ กัน คือ a/w = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 การ
กําหนดเงื่อนไขขอบเขตของปญหาจะกําหนดใหมีสภาวะเหมือนกับการ
ทดลอง คือยึดดานลางของชิ้นทดสอบและดึงดานบนดวยระยะยืด(u) 
 

  3.2.1 การคํานวณคาความเสียหายทีเ่กิดข้ึนในเน้ือยาง [1] 
การหาความเสียหายที่เกิดข้ึนในวัสดุยางนั้น สามารถคํานวณได

โดยพิจารณาคาอตัราการปลดปลอยพลังงานความเครียด ซ่ึงเปนการ
คํานวณจากความสัมพันธระหวางแรงปฏิกิริยา (P) กับระยะยืด เพื่อ
คํานวณคาพลงังานความเครียดรวม (U) ตามสมการที่ (1) 

 ∫= PduU                                  (1)                
 

โดย P คือแรงที่กระทํากับชิ้นทดสอบ u คือระยะยืด และจะเปลี่ยน
ระยะรอยฉีกขาดเริ่มตน (a) โดยเลือ่นจุดปลายรอยฉกีขาด แลวนํามา
เขียนกราฟ สรางความสัมพันธระหวาง P กับ u และหาอัตราการ
ปลดปลอยพลงังานความเครียด ตามสมการ (2) 

 )(1
da
dU

t
T −=  (2) 

 
3.2.2 เทคนิคเจ-อินติกรัล 
เทคนิคเจ-อินติกรัล เปนวิธีการคํานวณอัตราการปลดปลอย

พลังงานความเครียด ซ่ึงสามารถใชไดกับวัสดุที่มีพฤติกรรมเชิงเสนและ
ไมเปนเชิงเสน กับการจําลองแบบ 2 มิติและ 3 มิติ โดย Rice[5] ได
เสนอการพิสูจนทางคณิตศาสตร ดวยการหาผลอินตกิรัลในตามเสนวง
ปดลอมรอบพื้นที่การแตกหัก สรุปไดวาเจ-อินติกรัลมีคุณสมบัติไม
ข้ึนกับเสนทางในการอินติเกรท ที่เรียกวาความเปนอิสระตอวิถี (Path 
Independent) กลาวคือคาผลของการอินติเกรทดวยเจ-อินติกรัลจะ
ข้ึนอยูกับตําแหนงเร่ิมตนและสุดทายเทานั้น 

 
3.2.3 การจําลองการฉีกขาดดวยไฟไนอิลิเมนต 
ในการจําลองการฉีกจะทําการสรางชิ้นงาน 3 มิติ โดยใชอิลิเมนต 

(Element) ชนิด C3D8RH ทําการแบงเมช (Mesh) ชิ้นงานดวยเมช
ชนิดลูกบาศกเปนหลักตามรูปที่ 4 ยกเวนบริเวณรอบ ๆ ปลายรอยแยก
หักจะใชรูปแบบการเมชพิเศษแบบซิงกูลารริตี้ (Singularity) โดยแบง
สวนชิ้นงานรอบรอยแยกออกเปนวงกลมและเมชแบบสวีป (Sweep 
Mesh) ทําการแบงสวนออกเปน 12 สวนรอบจุดซิงกูลารริตี้ และ 9 สวน
ในแนวรัศมี รวมกับใชการแบงแบบไบแอส (Bias Seed) ในแนวรัศมี
ดวยอัตราสวนไบแอสเทากับ 2 

 
รูปที่ 4  การแบงเมชแบบสวีปรอบจุดซิงกูลารริตี้ 
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3.3 ชิ้นงานท่ีมีแยกดานขาง (Single Edge Notch, SEN) [6] 
 สําหรับชิ้นงานที่มีรอยแยกดานขางสามารถแสดงความสัมพันธ
ระหวางพลงังานการฉีกขาดกับรอยแยก ไดดังสมการที่ 3  

kWaT 2=          (3) 
เม่ือ W คือความหนาแนนพลังงานความเครียดของชิ้นงานที่ไมมี

รอยแยก ซ่ึงสามารถคํานวณไดโดยนําพลังงานความเครียดของชิ้น
ทดสอบหารดวยปริมาตรชิ้นงาน และ k คือตัวแปรไรมิติที่ข้ึนอยูกับ
ระยะยืด สําหรับคา k สามารถคํานวณ ไดโดยเปลี่ยนรูปสมการที่ 3 
เปนสมการที่ 4 ดังน้ี 

Wa
Tk

2
=          (4) 

สําหรับการคํานวณคา k ชิ้นงานในแบบ 3 มิติจะเฉลี่ยคาในแนว
ความหนาชิ้นงานดวยการอินติเกรทสมการ (5)  
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−=

=
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4. ผลการจําลอง 
4.1 ตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง 

ทําการตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองที่เลือกใช โดย
เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางความเคนกับความเครียด ที่ไดจาก
การจําลองดวยแบบจําลองพหุนามอันดับ 2 กับการทดลอง ผลที่ได
แสดงดังรูปที่ 5 และคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองพหุนามอันดับ 2 
แสดงในตารางที่ 1 
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รูปที่ 5  เปรียบเทียบแบบจําลองพหุนามอันดบั 2 กับการทดลอง 

 
ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองพหุนาม อันดับ 2 

C10 C01 C20 C11 C02 
-2.4862 3.3613 0.8503 -3.0443 3.7407 

 
4.2 อิทธิพลของเสนทางเดิน (Contour) 
 เจ-อินติกรัลเปนเทคนิคอินติเกรทตามแนวเสนทางเดิน ซ่ึงเจ-อิน
ติกรัลมีความเปนอิสระตอวิถีแตในการจําลองพบวาเสนทางเดินที่ใกล
กับจุดซิงกูลารริตี้คาเจ-อินติกรัลมีแนวโนมเพิ่มข้ึนแตจะมีแนวโนมคงที่
เม่ือเสนทางเดินหางจากจุดซิงกูลารริตี้ จากการจําลองพบวาในเสนทาง
เดินที่ 7 เปนตนไปคาเจ-อินติกรัลมีเร่ิมมีคาคงที่ ตามรูปที่ 6 ดังน้ันใน

การจําลองจึงกําหนดใหใชจํานวนเสนทางเดินไมนอยกวา 7 รอบในการ
จําลอง 
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รูปที่ 6  คาเจ-อินติกรัลในแตละเสนทางเดิน 

ของช้ินงาน a/w=0.5, t=12 mm. 
 
4.3 ผลของขนาดอิลิเมนตบริเวณรอบนอก (Global Seed) 

ในการจําลองไดกําหนดรูปแบบอิลิเมนตออกเปน 2 สวนตามที่ได
กลาวมาแลว ซ่ึงในการกําหนดเสนทางเดินเพื่อคํานวณคาเจ-อินติกรัล
จะกําหนดใหอยูในขอบเขตภายในเมชแบบสวีปเทานั้น ขนาดอิลิเมนต
ในสวนรอบนอกจึงไมสงผลกระทบตอการคํานวณคาเจ-อินติกรัลภายใน
บริเวณรอบรอยแยก แตจากการจําลองพบวาคาเจ-อินติกรัลมีแนวโนม
เปลี่ยนแปลงเม่ือขนาดอิลิเมนตรอบนอกเปลี่ยนไป และคาเจอินตีกรัลมี
แนวโนมคงที่เม่ือขนาดอิลิเมนตรอบนอกเล็กลง 
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รูปที่ 8 ผลของคาเจ-อินติกรัลเม่ือขนาดอิลิเมนตรอบนอก 

ตางกันของชิ้นงาน a/w=0.5, t=12 mm. 
 
4.4 ผลของความหนา 

การจําลองชิ้นงานเพื่อเปรียบเทียบผลของความหนาที่มีตอคา k 
ผลที่ไดมีลักษณะดังรูปที่ 9 ที่ y/t = 0.5 เปนบริเวณปลายชิ้นงานซึ่งจะ
เกิดระนาบความเคนข้ึน สวนที่ y/t=0 เปนบริเวณตรงกลางชิ้นงานซึ่ง
เกิดระนาบความเครียดข้ึน จากรูปที่ 9 จะเห็นวาระนาบความเครียดที่
เกิดข้ึน 62% ของความหนาชิ้นงานทั้งหมด ซ่ึงคาระนาบความเคนที่ได
จากรูปที่ 9 น้ันจะมีคานอยกวาระนาบความเครียดในทุก ๆ ความหนา
ชิ้นงาน ซ่ึงมีผลเปนไปในแนวทางเดียวกับการเกิดเสนแนวรูปรางของ
ความเคนในแนวความหนาชิ้นงานดังรูปที่ 14 
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รูปที่ 9 การเกิดระนาบความเคนและระนาบความเครียด 
  ของช้ินงาน a/w=0.3 (10% Strain) 
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รูปที่ 10  คาความเขมความเคนเฉลี่ย ที่อัตราสวน t/w ตาง ๆ  
  ของช้ินงาน a/w=0.3 
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รูปที่ 11  เปรียบเทียบผลการจําลอง 2 มิติ และ 3 มิติ  
 ของช้ินงาน a/w=0.3  
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รูปที่ 12  ผลของระนาบความเคนและความเครียดของชิ้นงาน 

   ที่มีรอยแยก a/w=0.1 และ a/w=0.3   
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รูปที่ 13 เปรียบเทียบขนาดรอยแยกตาง ๆ  
  ของช้ินงาน t/w=1.20 

 

 
รูปที่ 14  เสนแสดงรูปรางเพื่อแสดงลักษณะความเคน (σ33) 
  ในแนวความหนาชิ้นงาน (แกน y) 

 
4.4 ผลของระยะยืด 
 รูปที่ 10 ไดแสดงใหเห็นถึงการเปลีย่นแปลงคา kave เม่ือระยะยืด
ตางกัน ผลที่ไดพบวาคา kave ของยางที่ใชในการทดสอบมีคาลดลงมาก
เม่ือระยะยืดมีคามากขึ้น จากกราฟในทุกอัตราสวน t/w ที่แสดงนั้นคา 
kave จะลดลงประมาณ 22% เม่ือความเครียดเพิ่มข้ึน 10% และผลการ
จําลองในทุก ๆ ความหนาชิ้นงานพบวาลักษณะการลดลงของคา kave 
เปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีคาเปลี่ยนแปลงเพยีง 5 % เม่ือความ
หนาชิ้นงานเพิ่มข้ึนจาก t/w=0.24 เปน t/w=1.2 และผลการจําลองของ
ทุกคา a/w เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 
4.5 ผลของการจาํลองแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 

รูปที่ 11 แสดงผลของการจําลองชิ้นงาน 2 มิติและ 3 มิติ พบวาการ
จําลองชิ้นงาน แบบ 2 มิติซ่ึงเปนการจําลองแบบระนาบความเคนใหคา
การจําลองที่ต่ํากวาการจําลองแบบ 3 มิติซ่ึงเปนการจําลองแบบระนาบ
ความเครียด ในทุก ๆ ความหนาและในทุก ๆ ระยะยืด และเม่ือดูผล
จากรูปที่ 12 เปนการแสดงถึงคา kave ของระนาบความเคน (y/t=0.5) 
และระนาบความเครียด (y/t=0) ของชิ้นงานปรากฏวาแนวโนมของคา 
kave ที่อยูบนระนาบความเคนมีคาใกลเคียงและมีแนวโนมไปในทิศทาง
เดียวกัน แมความหนาชิ้นงานหรือความยาวรอยแยกเริ่มตนจะ
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงแตกตางกับแนวโนมของคา kave ที่อยูบนระนาบ
ความเครียดที่มีแนวโนมเปลี่ยนแปลง เม่ือความหนาชิ้นงานหรือความ
ยาวรอยแยกเริ่มตนชิ้นงานเปลี่ยนแปลงไป 
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4.6 ผลของขนาดรอยแยก 
รูปที่ 13 แสดงใหเห็นถึงคา kave ที่ขนาดรอยแยกตาง ๆ กันพบวา

คา kave ในชวงแรกของการเปลี่ยนแปลงเม่ือเพิ่มคา a/w = 0.1-0.4 ทีละ
ข้ัน (ที่10% Strain) คา kave มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนอยู
ในชวงระหวาง 5%-14% แตเม่ือเพิ่มคา a/w จาก 0.4 เปน 0.5 น้ันคา 
kave มีคามากขึ้นถึง 20% และคา kave ของ a/w=0.5 มีคามากกวาคา 
kave ที่ a/w=0.1 ถึง 67% น่ันแสดงใหเห็นวาการเปลีย่นแปลงรอยแยก
เร่ิมตนมีผลตอการเพิ่มข้ึนของคา kave  

 
5. สรุป 
 แบบจําลองพหุนามอันดับ 2 สามารถแทนพฤติกรรมไฮเปอรอีลา
สติกของยางที่ใชในงานวิจัยและในชวงที่ทดสอบไดเปนอยางด ีจากการ
จําลองเปรียบเทยีบการหา คาพลังงานการฉีกขาดของยางที่ใชงานวิจัย 
พบวาวิธีเจ-อินติกรัลสามารถทําการคํานวณผลของพลงังานการฉีกขาด
ในรูปแบบการคํานวณชิ้นงาน 3 มิติ เม่ือระยะการยืดนอย ๆ ไดเปน
อยางดี ซ่ึงจากการจําลองชิ้นงาน 3 มิติพบวา คาพลังงานการฉีกขาดที่
เกดิข้ึนบนระนาบความเครียดมีคาข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง คือ ระยะ
ยืดของชิ้นทดสอบ ความหนาของชิ้นทดสอบ และความยาวของรอย
แยกเริ่มตน ซ่ึงแตกตางกับคาพลงังานการฉีกขาดทีเ่กิดข้ึนบนระนาบ
ความเคนที่ใกลเคยีงกันถึงความหนาของชิ้นทดสอบหรือรอยแตก
เร่ิมตนจะเปลี่ยนแปลงไป  
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การสึกหรอของอิพอกซีเรซินเติมดวยซิลิกาบด 

Wear of epoxy resin filled with crushed silica particles 
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บทคัดยอ 

ผลกระทบของแรงสัมผัส (70-200 นิวตัน) และความเร็วการไถล 
(0.2-2 เมตรตอวินาที) ที่มีตอการสึกหรอของอิพอกซีเติมดวยซิลิกาบด 
(ขนาด 20-30 ไมครอน และปริมาณ 390% ตอนํ้าหนัก) ไดถูกศึกษา
ดวยชุดทดสอบ pin on disc ในสภาพไรสารหลอลื่น โดยการสึกหรอจะ
เพิ่มข้ึนตามความเร็วการไถลในชวงความเร็วการไถลต่ํา และจะลดลง
ตามความเร็วการไถลในชวงความเร็วการไถลสูง อุณหภูมิของช้ิน
ทดสอบแบบหมุดคงที่ไมข้ึนกับความเร็วการไถลในชวงความเร็วการ
ไถลตํ่า และเพิ่มข้ึนตามความเร็วการไถลในชวงความเร็วการไถลสูง  
กลไกการสึกหรอสามารถแบงออกไดเปน 3 กลไก คือ (1) การสึกหรอ
แบบขูด โดยมีการสึกหรอต่ํา เกิดภายใตแรงสัมผัสและความเร็วการไถล
ขนาดต่ํา (แรงสัมผัส 70 นิวตัน และ ความเร็วการไถล 0.2 เมตรตอ
วินาที) (2) การสึกหรอแบบขูดรวมกับความเสียหายที่อณุหภูมิต่ํา โดยมี
การสึกหรอสูง เกิดภายใตสภาพที่ความเร็วการไถลไมสงผลตออุณหภูมิ
ของช้ินทดสอบแบบหมุด (ความเร็วการไถลต่ํากวา 2, 1.4 และ 0.8 
เมตรตอวินาที ภายใตแรงสัมผัส 70, 140 และ 200 นิวตัน ตามลําดับ) 
และ (3) การสึกหรอแบบขูดรวมกับความเสียหายที่อณุหภูมิสูง โดยมี
การสึกหรอปานกลาง เกิดภายใตสภาพที่ความเร็วการไถลสงผลตอ
อุณหภูมิของช้ินทดสอบแบบหมุดสูงข้ึน (ความเร็วการไถลสูงกวา 0.8, 
1.4 และ 0.8 เมตรตอวินาที ภายใตแรงสัมผัส 70, 140 และ 200 นิวตัน 
ตามลําดับ) 

Abstract 
The effects of contact load as well as sliding speed on sliding wear 

behavior of epoxy resin filled with crushed silica particles (20-30 µm and 
volume fraction of 390 wt.%) were evaluated using pin-on-disc tests. For each 
contact load, there was an increasing in the volume losses over a range of low 
sliding speeds, and then volume loss decreased up to a sliding speed of 2 
m/s. The bulk temperature of pin was stable at low sliding speeds, and 
became increasing bulk temperature with sliding speed. Three wear 
mechanisms were observed. Abrasive wear occurred at low contact load and 
low sliding speed. The transition from abrasive wear to abrasive wear with low 
temperature fracture occurred gradually as contact load and/or sliding speed 
increased. At this wear mechanism, the highest wear rate could be observed. 
With further increasing in contact load and/or sliding speed, the wear 
mechanism became abrasive wear with high temperature fracture, and 
resulted in the reduction of wear rates. 

1.บทนํา 
วัสดุเซรามิกเปนที่นิยมอยางแพรหลาย เน่ืองจากมีความแข็ง 

ทนทานตอความรอน ทนทานตอส่ิงแวดลอมที่เปนกรดและดางไดดีกวา
โลหะและโพลีเมอร แตการขึ้นรูปเซรามิกจําเปนตองใชอุณหภูมิสูง และ
ชิ้นงานที่ไดมีความเปลาะ จึงทาํใหยากในการผลิตชิ้นสวนที่มีความ
ซับซอนดวยเซรามิก [1-3] เพื่อเปนการชดเชยขอดอยของเซรามิก จึง
ไดมีการผลิตวัสดุอิพอกซีเรซินเติมดวยซิลิกาบด (epoxy resin filled 
with crushed silica particles)  ซ่ึงประกอบดวย ซิลิกาบดเปนวัสดุหลัก
และใชอีพอกซีเรซินเปนตัวประสาน ซ่ึงสามารถข้ึนรูปไดงายและมี
คุณสมบัติใกลเคียงเซรามิก จึงสามารถใชทดแทนเซรามิกในการใชงาน
ที่อุณหภูมิต่ําได แตในสภาพการใชงานที่มีการสัมผัสกันระหวางวัสดุอิ
พอกซีเรซินเติมดวยซิลิกาบดกับวัตถุแข็งชนิดอื่น อาจสงผลใหเกิด
ความเสียหายที่ผิว เชน การสึกหรอ (wear) ได ซ่ึงความเขาใจใน
พฤติกรรมและกลไกของการสึกหรอในวัสดุผสมระหวางเซรามิกและโพ
ลิเมอร มีความจําเปนในการพัฒนาวัสดุผสมใหสามารถใชงานทาง
วิศวกรรมได 

Xing and Li [4] ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสึกหรอ
ของอิพอกซีที่เติมอนุภาคซิลิกาแบบทรงกลมขนาดเล็ก (เสนผาน
ศูนยกลางขนาด 120 และ 510 nm) พบวาอนุภาคซิลิกาแบบทรงกลม
ขนาดเล็กสามารถเพิ่มการตานทานการสึกหรอได เม่ือเติมลงไปใน 
อัตราสวน 0.5-4 % โดยนํ้าหนัก Durand และคณะ [5] ไดทําการศึกษา
พฤติกรรมการสึกหรอแบบไรสารหลอลื่นของอิพอกซีเสริมดวยอนุภาค
เซรามิก (Al2O3, TiC, SiC) โดยเปลี่ยนแปลงขนาดอนุภาค (5-100 µm) 
และสัดสวนโดยมวลของอนุภาค (5 - 40%) พบวาการสึกหรอเกิดจาก
รอยราวและการแยกตัวของอนุภาคจากวัสดุหลัก โดยอนุภาคขนาด
ใหญ (~100 µm) สามารถปองกันการสึกหรอไดดีกวาอนุภาคขนาดเล็ก 
(~20 µm) และสัดสวนโดยมวลของอนุภาคมากกวา 20% ไมสงผลให
ความตานทานการสึกหรอเพิ่มสูงข้ึน Shi และคณะ [6] ไดทําการศึกษา
การสึกหรอแบบไรสารหลอลื่นของอิพอกซีเสริมดวยอนุภาคซิลิกอนไน -
ไตรดขนาดนาโนเมตร พบวาอนุภาคซิลิกอนไนไตรดขนาดนาโนเมตร
สามารถเพิ่มความตานทานการสึกหรอและสมบัติทางกล เม่ือเติมลงไป
ในวัสดุในปริมาณที่ต่ํา (นอยกวา 1% โดยปริมาตร) โดยการยึดติด
ระหวางซิลิกอนไนไตรดกับอิพอกซี ชวยลดการบิดตัวเน่ืองมาจาก
อุณหภูมิ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานและอัตราการสึกหรอ 
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ในขณะที่มีงานวิจัยจํานวนมาก ไดศึกษาการสึกหรอของวัสดุผสม
ระหวางเซรามิกกับโพลิเมอร โดยโพลิเมอรเปนวัสดุหลัก (matrix) และ
เซรามิกเปนวัสดุเสริมความแข็งแรง (reinforcement) แตยังไมมี
งานวิจัยใดที่ศึกษา การสึกหรอของวัสดุผสมที่มีเซรามิกเปนวัสดุหลัก
และมีโพลิเมอรเปนตัวประสาน (binder) ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงศึกษา
ผลกระทบของความเร็วการไถล (sliding speed) และแรงสัมผัส 
(contact load) ที่มีตอการสึกหรอของวัสดุอิพอกซีเติมดวยซิลิกาบด 
(ขนาด 20-30 µm และสัดสวนโดยปริมาตรเปน 390% ตอนํ้าหนัก) 
ภายใตสภาพไรสารหลอลื่น โดยวัสดุน้ีสามารถใชเปนบุชของมอเตอรใน
ฮารดดิสตขนาดเล็ก 

2. วัสดุและขั้นตอนการวิจัย 
2.1 วัสดุ 

อิพอกซีเรซินเติมดวยซิลิกาบด เปนวัสดุที่เกิดข้ึนจากการนําอิ
พอกซีเรซิน (biphenol resin ผสมกับ acid anhydridel hardener ใน
อัตราสวน 100:80 โดยนํ้าหนัก) ผสมกับซิลิกาบดขนาด 20-30 µm 
โดยสวนผสมของซิลิกาบดเปน 390% โดยนํ้าหนักของอิพอกซีเรซิน 
วัสดุผสมที่ไดถูกเทลงในแบบ ฟองอากาศที่เกิดข้ึนระหวางกระบวนการ
ผสมถูกดูดออกโดยใชปมสุญญากาศ วัสดุผสมถูกทิ้งใหแข็งตัวที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง กอนนําเขาเตาอบที่อุณหภูมิ 80 ˚C 
เปนเวลา 4 ชั่วโมงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทางกล   โครงสรางของอิพอก
ซีเรซินเติมดวยซิลิกาถูกแสดงในรูปที่ 1 ในขณะที่องคประกอบและ
คุณสมบัติเชิงกลแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 

 

 
รูปที่ 1 อิพอกซีเรซินเติมดวยซิลิกาบดโดย ซิลิกาบดแสดงดวยบริเวณสี

ขาว และอิพอกซีแสดงดวยบริเวณสีดํา 
 
 

ตารางที่ 1 สวนผสมของอิพอกซีเรซินเสริมเติมดวยซิลิกาบด [1] 
Composition of material used 

Epoxy resin: Biphenol 100 
Hardener: Acid Anhydridel 80 
Silica filler: Amorphous 390 

Phr (per hundred of resin by weight) 
 

 

ตารางที่ 2 คุณสมบัติเชิงกลของอิพอกซีเรซินเสริมเติมดวยซิลิกาบด [1] 
Tensile strength (MPa) 79.0 
Modulus of elasticity (GPa) 12.5 
Hardness (HRB) 114.5 
Fracture toughness, KIC (MPa⋅m

1/2) 2.5 
Thermal expansion coefficient (10-6 K) 21.0 
Glass transition temperature (˚C) 108 
Density (g/cm3) 1.73 

 
รูปที่ 2 ชิ้นทดสอบแบบหมุด (pin specimen) และชิ้นทดสอบแบบจาน 

(disk specimen) (ขนาดเปนมิลลิเมตร) 
 

2.2 การทดสอบการสึกหรอ 
การทดสอบการสึกหรอในสภาวะไรสารหลอลื่น (dry sliding 

condition) ทําโดยใชชุดทดสอบแบบ pin-on-disc (Phoenix Tribology: 
TE88) วิธีการทดสอบอางอิงตามมาตรฐาน ASTM G99 – Standard 
Test Method for Wear Testing with a Pin-on-Disk  [7] ดําเนินการ
ทดสอบที่อุณหภูมิ 25 ± 2 °C ความชื้นสัมพัทธ 60 ± 5 % (relative 
humidity, RH) โดยชิ้นทดสอบแบบจาน (disc specimen) ทําจาก
เหล็กกลาไรสนิม 304 ข้ึนรูปดวยวิธทีางกล (wrought stainless steel) 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 75 มิลลิเมตร หนา 8 มิลลิเมตร  และชิ้น
ทดสอบแบบหมุด (pin specimen) ทําจากอิพอกซีเรซินเติมดวยซิลิ
กาบด ขนาด 8 มิลลิเมตร × 8 มิลลิเมตร × 20 มิลลิเมตร โดยลักษณะ
ของช้ินทดสอบทั้งสองแสดงดังรูปที่ 2  กอนการใชงานชิ้นทดสอบทั้ง
สองถูกนําไปผานข้ันตอนการเตรียมผิวและวัดความหยาบผิว (Mitutoyo 
Roughness Tester รุน SJ-301) โดยกําหนดใหชิน้ทดสอบมีความ
หยาบผิวเร่ิมตน 0.2 µm Ra โดยทําการทดสอบภายใตภาระสัมผัส 
(contact load) 70 - 200 นิวตัน  ความเร็วการไถล (sliding speed) 0.2 
– 2.0 เมตรตอวินาที และระยะไถล (sliding distance) 2,000 เมตร ใน
แตละการทดสอบทดสอบซ้ํา 3 คร้ัง  แรงเสียดทานและอุณหภูมิถูก
บันทึกคาอยางตอเน่ืองตลอดการทดสอบดวยโหลดเซล (load cell) และ
เทอรโมคัปเปลชนิด K (thermocouple type K)  การเปลี่ยนแปลงความ
สูงของชิ้นทดสอบแบบหมุด ในระหวางการทดสอบถูกวัดดวย
ทรานสดิวเซอร (transducer)  ในขณะที่มวลของชิ้นทดสอบแบบหมุด
กอนและหลังการทดสอบถูกชั่งดวย เครื่องชั่งแบบดิจิตอล (Mettler 
Toledo รุน AB204) โดยมีความละเอียด 0.1 มิลลิกรัม  การสึกหรอวัด
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ไดจากการเปลี่ยนแปลงมวลหลังส้ินสุดการทดสอบและนํามาคํานวณหา
อัตราการสูญเสียมวล (volume loss, V) ดังน้ี 

ρ
mv ∆

=      (1) 

โดยที่ ∆m คือ มวลที่สูญเสียไปในการทดลองของชิ้นทดสอบแบบเข็ม 
ρ คือ ความหนาแนนของชิ้นทดสอบแบบเข็ม 

พื้นผิวการสึกหรอ (worn surface) และเศษการสึกหรอ (debris) 
หลังส้ินสุดการทดสอบถูกนํามาวิเคราะหเพื่ออธิบายพฤติกรรมการสึก
หรอโดยใชกลองจุลทรรศนแบบแสงและ กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
แบบสองกวาด (Scanning Electron Microscope, SEM) 

 
3.ผลและการวิเคราะห 
3.1 พฤติกรรมการสึกหรอ 

เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางการสูญเสียมวล (volume loss) 
กับระยะการไถล (sliding speed) พบวา การสูญเสียมวลเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็วในชวงแรกและเขาสูสภาวะคงตัว (steady stage) เม่ือระยะการ
ไถลสูงกวา 500 เมตร  โดยความสัมพันธระหวางการสูญเสียมวล
ภายหลงัการทดสอบการสึกหรอกับความเร็วการไถลแสดงดังรูปที่ 3a 
และ ความสัมพันธระหวางอัตราการสึกหรอและความเร็วการไถลแสดง
ดังรูปที่ 3b การสูญเสียมวลเพิ่มข้ึนตามแรงสัมผัสที่มีคามากขึ้น และ
การสูญเสียมวลจะเพิ่มสูงข้ึนในชวงความเร็วการไถลต่ํา และลดลง
ในชวงความเร็วการไถลสูง 

(a)  

(b)    

รูปที่ 3 (a) แสดงความสัมพันธระหวางการสูญเสียมวลกับ
ความเร็วการไถล และ (b) ความสัมพันธระหวางอัตราการสึกหรอกับ

ความเร็วการไถล 

อุณหภูมิของช้ินทดสอบแบบเข็มจะเพิ่มข้ึนตามระยะการไถล และ
เขาสูสภาวะสมดุลดังแสดงในรูปที่ 4a ในกรณีแรงสัมผัส 70 นิวตัน 
ความเร็วการไถลที่เพิ่มสูงข้ึน ไมสงผลกระทบตออุณหภูมิของช้ิน
ทดสอบแบบเข็มในชวง 0.2-1.5 เมตรตอวินาที โดยอุณหภูมิสูงข้ึน
เล็กนอยเม่ือความเร็วการไถลเปน 2 เมตรตอวินาที  ในขณะที่แรง
สัมผัส 140 นิวตัน และ 200 นิวตัน สงผลใหอุณหภูมิของช้ินทดสอบ
แบบหมุดจะคงที่ที่ความเร็วการไถลต่ํา และเพิ่มสูงข้ึนหลังจากความเร็ว
การไถล 1.4 เมตรตอวินาที กรณีแรงสัมผัส 140 นิวตัน และความเร็ว
การไถล 0.7 เมตรตอวินาที กรณีอแรงสัมผัส 200 นิวตัน  

ขณะทําการทดสอบการสึกหรอ แรงเสียดทานมีคาสูงในชวง
เร่ิมตน และลดลงเมื่อระยะการไถลเพิ่มมากข้ึน หลังจากนั้นแรงเสียด
ทานจะเขาสูสภาวะคงตัว ความสัมพนัธระหวางแรงเสยีดทานที่สภาวะ
คงตัวกับความเร็วการไถลแสดงดังรูป 4b  โดยแรงเสียดทานจะเพิ่ม
ตามแรงสัมผัส ที่แรงสัมผัส 200 นิวตัน แรงเสียดทานจะลดลงตาม
ความเร็วการไถลที่สูงข้ึน    ในขณะที่แรงสัมผัส 70 นิวตัน และ 140 นิว
ตัน แรงเสียดทานจะลดลงตามความเร็วการไถลที่สูงข้ึน และเพิ่มสูงข้ึน
เม่ือความเร็วการไถลสูงกวา 1.4 เมตรตอวินาที 
 

(a)  

(b)  
 

รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวาง (a) อุณหภูมิของช้ินทดสอบแบบ
เข็มและความเร็วการไถล (b) แรงเสียดทานและความเร็วการไถล 
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(a)      (b)         (c)            (d)               (e)      (f) 
 

รูปที่ 5 พื้นผิวการสึกหรอของชิ้นงานทดสอบแบบหมุด ทดสอบดวยแรงสัมผัส 70 นิวตัน (a) ความเร็วการไถล 0.2 เมตรตอวินาที-กําลังขยายต่ํา (b) ความเร็วการไถล 0.2 เมตรตอวินาที-กําลังขยายสูง  
(c) ความเร็วการไถล 0.8 เมตรตอวินาที-กําลังขยายต่าํ (d) ความเร็วการไถล 0.8 เมตรตอวินาที-กําลังขยายสูง (e) ความเร็วการไถล 2 เมตรตอวินาที-กําลังขยายต่ํา (f) ความเร็วการไถล 2 เมตรตอวินาที-

กําลังขยายสูง (ทิศทางการไถลจากดานซายไปดานขวา) 
 
 
 

      
(a)      (b)         (c)            (d)               (e)      (f) 
 

รูปที่ 6 พื้นผิวการสึกหรอของชิ้นงานทดสอบแบบหมุด ทดสอบดวยแรงสัมผัส 200 นิวตัน (a) ความเร็วการไถล 0.2 เมตรตอวินาที-กําลังขยายต่ํา (b) ความเร็วการไถล 0.2 เมตรตอวินาที-กําลังขยายสูง 
(c) ความเร็วการไถล 0.8 เมตรตอวินาที-กําลังขยายต่าํ (d) ความเร็วการไถล 0.8 เมตรตอวินาที-กําลังขยายสูง (e) ความเร็วการไถล 2 เมตรตอวินาที-กําลังขยายต่ํา (f) ความเร็วการไถล 2 เมตรตอวินาที-

กําลังขยายสูง (ทิศทางการไถลจากดานซายไปดานขวา) 
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3.2 กลไกการสึกหรอ 
การศึกษาพื้นผิวการสึกหรอที่ทดสอบภายใตแรงสัมผัส 70 และ 

200 นิวตัน ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (scanning 
electron microscope; SEM) แสดงไดดังรูปที่ 5 และ 6 ตามลําดับ 
พื้นผิวการสึกหรอภายใตแรงสัมผัส 70 นิวตัน และความเร็วการไถล 
0.2 เมตรตอวินาที รูปที่ 5a-b แสดงการสึกหรอแบบขูด (abrasive 
wear) สงผลทําใหเกิดการสูญเสียมวลนอยและอุณหภมิูของช้ินทดสอบ
แบบหมุดต่ํา ซ่ึงอุณหภูมิของช้ินทดสอบแบบหมุดมีคาคงที่ตาม
ความเร็วการไถลในชวง 0.2-1.5 เมตรตอวินาที (รูปที่ 4a) ดังน้ันกลไก
การสึกหรอภายใตแรงสัมผัส 70 นิวตัน และความเร็วการไถลในชวง 
0.2-1.5 เมตรตอวินาทีข้ึนกับความเร็วการไถลเทานั้น จากงานวิจัยกอน
หนานี้ [8] พบวาความทนทานการแตกหัก (fracture toughness) ของอิ
พอกซีข้ึนอยูกับเวลา โดยความทนทานการแตกหักลดเม่ือเพิ่มอัตรา
ภาระ ภายใตความเร็วการไถลที่แตกตางกัน เวลาสําหรับกลไกการเกิด
การสึกหรอก็จะแตกตางกันดวย ดังน้ันกลไกการสึกหรอภายใตแรง
สัมผัส 70 นิวตัน จึงเปลี่ยนจากกลไกการสึกหรอแบบขูดไปเปนกลไก
การสึกหรอแบบผสมระหวางการสึกหรอแบบขูดกับความเสียหายที่ข้ึน -
กับเวลา (time-dependent fracture) ซ่ึงสอดคลองกับการสูญเสียมวล
เพิ่มข้ึนเม่ือเพ่ิมความเร็วการไถลเพิ่มข้ึนจาก 0.2 เมตรตอวินาที เปน 
0.8 เมตรตอวินาที (รูปที่ 3) พื้นผิวความเสียหายภายใตแรงสัมผัส 70 
นิวตันและความเร็วการไถล 0.8 เมตรตอวินาที (รูปที่ 5c-d) แสดงความ
เสียหายแบบผสมระหวางการสึกหรอแบบขูดและการแตกหัก เน่ืองจาก
พื้นผิวสัมผัสและความแข็งแรงของช้ินทดสอบแบบหมุดลดลง 

ผลการตรวจวัดอุณหภูมิของช้ินทดสอบแบบหมุดพบวาภายใตแรง
สัมผัส 70 นิวตัน และความเร็วการไถล 2 เมตรตอวินาที อุณหภูมิจะมี
คาสูงกวาอุณหภูมิในชวงความเร็วการไถล 0.2-1.5 เมตรตอวินาที ซ่ึง
อุณหภูมิที่สูงข้ึนจะสงผลใหอิพอกซีเรซินที่ผิวสัมผัสของชิ้นทดสอบแบบ
หมุดออนตัวลง สามารถดูดซึมพลังงานทางกลไดมากข้ึน และสงผลให
ความตานทานการแตกหักสูงข้ึน ดังน้ันจึงสงผลใหการสึกหรอลดลงดวย 
(รูปที่ 3) และการแตกหักที่ผิวลดลงเม่ือเปรียบเทยีบระหวางผิวการ
แตกหักภายใตความเร็วการไถล 0.8 เมตรตอวินาที (รูปที่ 5c และ 5e) 

ภายใตแรงสัมผัส 200 นิวตัน อุณหภูมิของช้ินงานทดสอบแบบ
หมุดคงที่ในชวงความเร็วการไถลต่ํา จากนั้นจะสูงข้ึนเม่ือความเร็วการ
ไถลเพิ่มข้ึนเปน 0.8 เมตรตอวินาที (รูปที่ 4a)  ในชวงความเร็วการไถล
ต่ํา (อุณหภูมิคงที่) พื้นผิวการสึกหรอแสดงการรวมกันของความ
เสียหายที่ข้ึนกับเวลาและการสึกหรอแบบขูด (รูปที่ 6a-d) โดยการ
สูญเสียมวลเพิ่มข้ึนตามความเร็วการไถล (รูปที่ 3) เม่ืออุณหภูมิของช้ิน
ทดสอบแบบหมุดสูงข้ึน (ความเร็วการไถลสูงกวา 0.8 เมตรตอวินาที) 
กลไกการเกิดความเสียหายที่ข้ึนกับอุณหภูมิสงผลใหเกิดการยืดตัวของ
วัสดุ และความทนทานการแตกหักของวัสดุสูงข้ึน [9, 10] ดังน้ันการสึก
หรอจึงลดลง เม่ือความเร็วการไถลสูงกวา 0.8 เมตรตอวินาที (รูปที่ 3) 
และพื้นผิวการสึกหรอแสดงกลไกแบบผสมระหวางการสึกหรอแบบขูด
และการแตกหักทีอุ่ณหภูมิสูง (รูปที่ 6e และ 6f)  

การรวมของความเสียหายที่ข้ึนกับเวลาและการสึกหรอแบบขูดจะ
เกิดข้ึน เม่ืออุณหภูมิของช้ินทดสอบต่ําเรียกวา การสึกหรอแบบขูด
รวมกับความเสียหายที่อุณหภูมิต่ํา (abrasive wear and low -

temperature fracture) ในทางตรงกันขาม การรวมกันของความ
เสียหายที่ข้ึนกับอุณหภูมิและการสึกหรอแบบขูดจะเกิดข้ึน เม่ืออุณหภูมิ
ของช้ินทดสอบสูงเรียกวา การสึกหรอแบบขูดรวมกับความเสียหายที่
อุณหภูมิสูง (abrasive wear and high temperature fracture) ในการ
ทดสอบการสึกหรอภายใตแรงสัมผัส 140 นิวตัน น้ันจะเกิดพฤติกรรม
การสึกหรอคลายกบัการสึกหรอภายใตแรงสัมผัส 200 นิวตัน โดยจุด
เปลี่ยนจากการสึกหรอแบบขูดรวมกับความเสียหายที่อณุหภูมิสูงจะอยู
ที่ความเร็วการไถล 1.4 เมตรตอวินาที 

เศษการสึกหรอ (wear debris) จากการทดสอบภายใตแรงสัมผัส 
70 นิวตัน และความเร็วการไถล 0.2 เมตรตอวินาที มีขนาดเล็ก ในขณะ
ที่เศษการสึกหรอจากการทดสอบอื่นๆ มีลักษณะเปนองคประกอบ
ระหวางอนุภาคขนาดเล็ก อนุภาคขนาดใหญ และเศษขดเกรียว โดย
ขนาดของเศษการสึกหรอดังกลาวสอดคลองกับขนาดของรอง (groove) 
และการแตกหักบนผิวการสึกหรอ จากการวิเคราะหองคประกอบของ
เศษการสึกหรอดวยวิธี energy dispersive X-ray spectrometer (EDS) 
พบวาอนุภาคขนาดเล็กมีองคประกอบของ อิพอกซีเรซิน ซิลิกา และ 
เหล็กกลาไรสนิม 304 ในขณะที่อนุภาคขนาดใหญมีองคประกอบเปน -
ซิลิกา และเศษขดเกรียวมีองคประกอบเปน เหล็กกลาไรสนิม 304 

4.สรุป 
จากการศึกษาผลกระทบของแรงสัมผัส (70-200 นิวตัน) และ

ความเร็วการไถล (0.2-2 เมตรตอวินาที) ที่มีตอการสึกหรอของอิพอกซี
เติมดวยซิลิกาบด (ขนาด 20-30 ไมครอน และปริมาณ 390% ตอ
นํ้าหนัก) ดวยชุดทดสอบ pin on disc ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังน้ี 
1) การสึกหรอจะเพิ่มข้ึนตามความเร็วการไถลในชวงความเร็วการไถล
ต่ํา และจะลดลงตามความเร็วการไถลในชวงความเร็วการไถลสูง โดยมี
จุดเปลี่ยนอยูที่ความเร็วการไถล 0.8, 1.4 และ 0.8 เมตรตอวินาที 
ภายใตแรงสัมผัส 70, 140 และ 200 นิวตัน ตามลําดับ อุณหภูมิของช้ิน
ทดสอบแบบหมุดภายใตแรงสัมผัส 70 นิวตัน คงที่ไมข้ึนกับความเร็ว
การไถล ในชวงความเร็วการไถล 0.2 ถึง 1.5 เมตรตอวินาที ในขณะที่
อุณหภูมิของช้ินทดสอบแบบหมุดภายใตแรงสัมผัส 140 และ 200 นิว
ตัน จะคงที่ไมข้ึนกับความเร็วการไถล ในชวงความเร็วการไถลต่ํา และ
เพิ่มข้ึนตามความเร็วการไถลในชวงความเร็วการไถลสูง โดยการ
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการสึกหรอ และอุณหภูมิของช้ินทดสอบแบบ
หมุด เกิดที่จุดเปลี่ยนเดียวกัน คือ 1.4 และ 0.8 เมตรตอวินาที ภายใต
แรงสัมผัส 140 และ 200 นิวตัน ตามลําดับ 
2)  กลไกการสึกหรอสามารถแบงออกไดเปน 3 กลไก คือ (1) การสึก
หรอแบบขูด มีการสึกหรอต่ํา เกิดภายใตแรงสัมผัส 70 นิวตัน และ 
ความเร็วการไถล 0.2 เมตรตอวินาที, (2) การสึกหรอแบบขูดรวมกับ
ความเสียหายที่อณุหภูมิต่ํา มีการสึกหรอสูง เกิดภายใตสภาพที่ความ - 
เร็วการไถลไมสงผลตออุณหภูมิของช้ินทดสอบแบบหมุด (ความเร็วการ
ไถลตํ่ากวา 2, 1.4 และ 0.8 เมตรตอวินาที ภายใตแรงสัมผัส 70 140 
และ 200 นิวตัน ตามลําดับ) และ (3) การสึกหรอแบบขูดรวมกับความ
เสียหายที่อุณหภูมิสูง มีการสึกหรอปานกลาง เกดิภายใตสภาพที่
ความเร็วการไถลสงผลตออุณหภูมิของช้ินทดสอบแบบหมุด (ความเร็ว
การไถลสูงกวา 0.8,1.4 และ 0.8 เมตรตอวินาที ภายใตแรงสัมผัส 70 
140 และ 200 นิวตัน ตามลําดับ) 
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บทคัดยอ 
การฉีดข้ึนรูปโลหะผง (metal injection moulding, MIM) ใช

แพรหลายในการผลิตชิ้นสวนขนาดเล็กที่มีรูปรางซับซอน เชน ชิ้นสวน
อิเล็คทรอนิคส เครื่องมือทางการแพทย และอุปกรณทนัตกรรม เปนตน 
อยางไรก็ตาม ลักษณะการใชงานชิน้สวน MIM แบบเคลื่อนที่ไถลและ
ขอจํากัดในการใชสารหลอลื่นทําใหเกิดปญหาการสึกหรอที่รุนแรง ใน
งานวิจัยน้ีจึงไดศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิผิวสัมผัสตอพฤติกรรมการ
สึกหรอของเหลก็กลาไรสนิม 316L ข้ึนรูปดวยวิธี MIM (ความพรุน 2% 
และ 6%) และข้ึนรูปดวยวิธี wrought (ความพรุน 0%) โดยใชชุด
ทดสอบแบบ pin-on-disc ในสภาวะไรสารหลอลื่นในชวงความเร็วการ
ไถล 0.2-2.0 m/s ที่ภาระกด 1 MPa โดยอุณหภูมิผิวสัมผัสคํานวณได
จากผลการทดสอบ และสูตรทางความรอนบริเวณยอดสูง (asperity) 
ของพ้ืนผิวสัมผัส (flash heating) และชิ้นทดสอบแบบหมุด (bulk 
heating) ที่ความเร็วไถลตางๆ กัน ทําการวิเคราะหพื้นผิวการสึกหรอ
และเศษการสึกหรอโดยใชกลองจุลทรรศนแบบสแกนนิง (SEM) และ
มาตรวัดการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ  (XRD)    ผลการศึกษาพบวา 
อัตราการสึกหรอถูกควบคุมโดยกลไกการสึกหรอแบบหลุดลอน 
(delamination wear) และปจจัยของอุณหภูมิผิวสัมผัส ณ ขณะน้ัน โดย
อุณหภูมิผิวสัมผัสจะเพิ่มข้ึนตามความเร็วการไถล สงผลใหสมบัติของ
พื้นผิว (surface properties) เปลีย่นแปลง พฤติกรรมการสึกหรอของ
เหล็กกลาไรสนิม 316L แบงเปน 2 ชวง คือ ชวงความเร็วการไถลต่ํา 
(0.2-0.6 m/s) อุณหภูมิผิวสัมผัสอยูในชวง 140-220°C พฤติกรรมการ
สึกหรอถูกควบคุมโดยกลไกการแนบติด โดยอัตราการสึกหรอลดลงเมื่อ
ความเร็วการไถลเพิ่มข้ึน ในขณะที่ชวงความเร็วการไถลสูง (0.6-2.0 
m/s) อุณหภูมิผิวสัมผัสอยูในชวง 220-450°C อัตราการสึกหรอเพิ่มข้ึน
โดยผลกระทบจากความรอน ทําใหวัสดุออนตัวและเกิดการสึกหรอแบบ
ขัดถู โดยอุณหภูมิผิวสัมผัสเปน  220°C (0.6 m/s)  แสดงจุดเปลี่ยน

กลไกการสึกหรอแบบหลุดลอนจากการแนบติดกลายเปนการสึกหรอ
แบบหลุดลอนจากการขัดถู สําหรับ MIM 316L ความพรุน 6% มี
แนวโนมการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิผิวสัมผัสสูงกวา MIM 316L ความ
พรุน 2% ในชวงความเร็วการไถล 0.6-2.0 m/s สงผลใหอัตราการสึก
หรอสูงกวา ในขณะที่ wrought 316L มีความตานทานการสึกหรอดีกวา 
MIM 316L เน่ืองจากมีโครงสรางจุลภาคที่ตอเน่ืองและมีความแข็งสูง
กวา 
 
คําสําคัญ: การฉีดข้ึนรูปโลหะผง  เหล็กกลาไรสนิม 316L   การสึกหรอ  
ความพรุน  อุณหภูมิผิวสัมผัส 
 
Abstract 

Metal injection moulding (MIM) technology is widely used to 
fabricate small component with intricate shape such as electronic 
parts, medical instruments and dental devices, etc. However, 
sliding application of these MIM parts and the limitation of the 
lubricant usage could cause severe wear. In the present 
investigation, the effects of contact surface temperature on the 
wear behaviour of MIM 316L stainless steel (2% and 6% porosity 
by area) and wrought 316L were studied under dry sliding 
conditions using pin-on-disc apparatus within a sliding speed 
range of 0.2-2.0 m/s and an apparent contact pressure of 1 MPa. 
The contact temperatures were determined using experiment data 
and empirical calculations of flash and bulk heating at the 
different sliding speeds. Worn surfaces and wear debris were 
analysed by means of scaning electron microscope (SEM) and X-
ray Diffractometer (XRD). For the given conditions, the wear rate 
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was controlled by delamination wear and the instantaneous 
temperature at the sliding interface. The contact temperature rise 
was due to the increasing of sliding speed, resulting in the 
changes of sliding surface properties. The wear behaviour of 
stainless steel 316L was characterized into two regimes. In the 
range of low speed (0.2-0.6 m/s), as well as for contact 
temperature in the range 140-220°C, the behaviour was 
controlled by adhesion, which the wear rate was decreased when 
the speed increased. On the other hand, in the range of high 
sliding speed (0.6-2.0 m/s) or contact temperature in the range 
220-450°C, the thermal softening caused the increasing wear 
rate, resulting in abrasive mechanism. At the contact temperature 
of 220°C or sliding speed of 0.6 m/s, the wear mechanism 
changed from the adhesion-induced delamination wear to the 
abrasive induced-delamination wear. The trend of the contact 
surface temperature of MIM 316L with porosity of 6% was more 
increase than that of MIM 316L with porosity of 2% in the high 
speed range (0.6-2.0 m/s), resulting in the higher wear rate. 
Furthermore, wrought 316L showed a better wear resistance than 
MIM 316L because of its homogeneous microstructure and higher 
hardness. 
 
Keywords: metal injection moulding (MIM), 316L stainless steel, 
wear, porosity, contact surface temperature  

 
1. คํานํา 

ในปจจุบันการออกแบบชิ้นสวนวิศวกรรมไดมุงเนนการยอสวน
ชิ้นงานใหมีขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา และคงสมบัติดานความแข็งแรงไว 
การฉีดข้ึนรูปโลหะผง (metal injection moulding, MIM) เปน
กระบวนการผลิตที่ใชเทคนิคการฉีดพลาสติกสําหรับการขึ้นรูปและใชวิธี
ทางโลหะผงวิทยาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหกับชิ้นงานฉีด จึงเหมาะสม
สําหรับการผลิตชิ้นสวนที่มีขนาดเล็กและมีรูปรางซับซอน สามารถลด
ข้ันตอนการกัดกลึงผิว ลดปญหาเศษวัสดุเหลือใช และผลิตไดใน
ปริมาณมาก แตดวยลักษณะโครงสรางทีมี่ความพรุนทําใหความ
ตานทานการสึกหรอลดลงภายใตสภาวะการใชงานที่แตกตางกัน  
ประกอบกับการสึกหรอเปนสาเหตุความเสียหายที่พบบอยในชิ้นสวน
วิศวกรรม การสึกหรอจึงเปนปจจัยสําคัญที่ตองพิจารณาในการ
ออกแบบดานวิศวกรรม ความเขาใจในกลไกและพฤติกรรมการสึกหรอ
ของวัสดุที่ใชออกแบบจึงมีความจําเปน เพื่อการเลือกใชวัสดุที่เหมาะสม 
การบํารุงรักษาที่ถูกตอง และการประเมินอายุการใชงานซึ่งจะชวย
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได  

มีงานวิจัยจํานวนมากไดศึกษาพฤติกรรมการสึกหรอของวัสดุที่ข้ึน
รูปดวยวิธีทางกล (wrought) โดย Straffelini et al. [1], Straffelini and 
Molinary [2], Lim and Ashby [3] และ Lim et al. [4] ไดศึกษา
พฤติกรรมการสึกหรอของโลหะกลุมเหล็กและไททาเนยีมอัลลอยที่ข้ึน
รูปดวยวิธี wrought ทําการทดสอบแบบการไถลในทิศทางเดียว 

(unidirectional sliding) ในสภาวะไรสารหลอลื่น พบวา พฤติกรรมและ
กลไกการสึกหรอข้ึนอยูกับโครงสรางจุลภาค สมบัติเชิงกล ภาระกด 
ความเร็วการไถล ระยะไถล และสภาพแวดลอม  Kameo et al. [5] ได
ศึกษาพฤติกรรมการสึกหรอของเหลก็กลาไรสนิม 316L และ 17-4PH ที่
ข้ึนรูปดวยวิธี wrought เปรียบเทียบกับโลหะชนิดเดียวกันที่ข้ึนรูปดวย
วิธี MIM โดยใชชดุทดสอบแบบ pin-on-disc ซ่ึงชิ้นทดสอบแบบหมุด 
(pin) และแบบจาน (disc) ผลิตจากวัสดุชนิดเดียวกัน (self-mating) 
พบวา wrought มีความตานทานการสึกหรอดีกวา MIM โดยปจจัย
สําคัญที่ควบคุมการสึกหรอของช้ินสวน MIM คือ ความแข็ง โครงสราง
จุลภาค และกระบวนการออกซิเดชัน  อยางไรก็ตาม  ปริมาณความ
พรุนไมไดสงผลเสียตอการสึกหรอเสมอไป  มีงานวิจัยที่ศึกษาบทบาท
ของความพรุนตอพฤติกรรมการสึกหรอของเหล็ก โดยพบวา ชิ้น
ทดสอบที่มีปริมาณความพรุนมากกวา 10% และขนาดรูพรุนใหญกวา 
12 µm มีพฤติกรรมเปนอางเก็บ (reservoir) เศษการสกึหรอ  ซ่ึงสงผล
ใหความตานทานการสึกหรอเพิ่มข้ึน และปองกันการสึกหรอแบบขัดถู 
[6-8] นอกจากนั้น การปรับปรุงโครงสรางจุลภาคของ MIM ใหมีสมบัติ
ทางกลที่แข็งแรงข้ึนไดถูกศึกษาในงานวิจัยของ Guelsoy [9] และ 
Vardavoulias et al. [10] โดยพบวา การเติมผงโลหะหรือผงเซรามิกทํา
ใหเมตริกซหลักสามารถตานทานการสึกหรอไดดีข้ึน ชวยลดการเปลี่ยน
รูปถาวร (plastic deformation) และการสึกหรอแบบหลุดลอน 
(delamination wear)  จากงานวิจัยที่กลาวมาไดศึกษาพฤติกรรมการ
สึกหรอโดยเนนที่ปจจัยดานวัสดุ แตมีงานวิจัยจํานวนไมมากที่ไดศึกษา
โดยเนนที่ปจจัยดานสภาวะการใชงาน เชน ความเร็วการไถล ภาระกด 
และอุณหภูมิ ซ่ึงเปนปจจัยหลักที่มีอทิธิพลในการควบคุมพฤติกรรมการ
สึกหรอ โดย Zhang and Alpas [11] และ Wilson and Alpas [12] ได
ทําการศึกษาผลกระทบของภาระกดและความเร็วการไถลตอพฤติกรรม
การสึกหรอของอลูมิเนียมอัลลอย โดยพบวา อุณหภูมิผิวสัมผัสมี
อิทธิพลในการกําหนดจุดเปลี่ยนกลไกการสึกหรอ โดยสามารถควบคุม
ใหอยูในชวงการสึกหรอแบบไมรุนแรง (mild wear)   

ในงานวิจัยน้ีตองการศึกษา ผลกระทบของอุณหภูมิผิวสัมผัสตอ
พฤติกรรมการสึกหรอของ MIM 316L ความพรุน 2% และ 6% 
เปรียบเทียบกับ wrought 316L เน่ืองจากเหลก็กลาไรสนิมกลุมออสเตน
นิติกน้ีมีสมบัติเชิงกลและความตานทานการกัดกรอนที่ดีจึงถูกนําไปใช
ผลิตชิ้นสวน MIM อยางแพรหลาย ในขณะที่การศึกษาพฤติกรรมการ
สึกหรอของโลหะกลุมน้ียังมีนอยและไมเพียงพอตอการทําความเขาใจ
ในปรากฏการณการสึกหรอประเภทตางๆ  
 
2. ระเบียบวิธีวิจยั 
2.1 วัสดุ 

ชิ้นทดสอบแบบจานผลิตจาก wrought 316L ขนาด ∅ 75 mm × 
8 mm และชิ้นทดสอบแบบหมุดถูกข้ึนรูปดวยวิธีการกัดเซาะโลหะดวย
ตัวนําไฟฟา (EDM) ใหมีขนาด 6.4 × 11 × 20 mm ซ่ึงแบงเปน 3 กลุม 
คือ wrought 316L และ MIM 316L ความพรุน 2% และ 6% โดยชิ้น
ทดสอบ MIM ผลิตจากผงเหล็กกลาไรสนิมเกรด 316L (ATMIX 
ประเทศญี่ปุน) ขนาดเฉลี่ย 10.9 µm ผลิตดวยกระบวนพนดวยนํ้าที่
ความดันสูง (water atomization) ใชวัสดุประสานกลุมเทอรโมพลาสติก 
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(Mold Research ประเทศญี่ปุน) ผลิตไดเปนเม็ดฉีดดวยสัดสวนผสม
ระหวางผงโลหะ 62% และตัวประสาน 38% โดยปริมาตร ใชอุณหภูมิ
การเผาผนึก 1350°C เปนเวลา 2 ชั่วโมง ภายใตบรรยากาศกาซ
อารกอน [13] ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและสมบัติทาง
กายภาพและทางกลสรุปไดในตารางที่ 1 และ 2 
 
2.2 การทดสอบการสึกหรอ 

การทดสอบการสึกหรอแบบไถลในสภาวะไรสารหลอลืน่ (dry 
sliding condition) กระทําโดยใชชุดทดสอบแบบ pin-on-disc (Phoenix 
Tribology : TE88)  วิธีการทดสอบอางอิงตามมาตรฐาน ASTM G99 
[14] ดําเนินการทดสอบภายในหองปรับอากาศ อุณหภูมิ 25 ± 2°C  
ความชื้นสัมพัทธ 60 ± 5% RH  กําหนดใหชิ้นทดสอบแบบหมุดและ
แบบจานมีความหยาบผิวเร่ิมตน 0.2 µm (Ra) ทําการทดสอบภายใต
ภาระกดคงที่ 1 MPa หรือ 70 N  ความเร็วการไถล 0.2-2.0 m/s  และ
ระยะไถล 2-8 km โดยทุกเงื่อนไขทําการทดสอบซ้ําอยางนอย 3 คร้ัง  
แรงเสียดทานและอุณหภูมิของช้ินทดสอบแบบหมุด (T0) ถูกบันทึกคา
อยางตอเน่ืองตลอดชวงการทดสอบดวยโหลดเซลและเทอรโมคัปเปล
ชนิด K  ซ่ึงตอเขากับชุดควบคุมของเครื่องทดสอบการสึกหรอ  ระยะ
สึกหรอของช้ินทดสอบแบบหมุดวัดโดยทรานสดิวเซอร มวลของชิ้น
ทดสอบแบบหมุดวัดโดยเครื่องชั่งแบบดิจิตอล (Mettler Toledo รุน 

AB204) ความละเอียด 0.1 mg การสึกหรอวัดไดจากการเปลี่ยนแปลง
มวลหลังส้ินสุดการทดสอบและนํามาคํานวณหาอัตราการสึกหรอ
จําเพาะ (specific wear rate, sW ) ดังน้ี 

 
                                                        (1) 

 
โดย m∆  คือ มวลที่สูญเสียไปของชิ้นทดสอบแบบหมุดหลังจาก

ส้ินสุดการทดสอบ  ρ  คือ ความหนาแนนของชิ้นทดสอบแบบหมุด   
S  คือ ระยะไถล และ NF  คือ นํ้าหนักกด 
 
2.3 การวิเคราะหพ้ืนผิวสึกหรอและเศษการสึกหรอ 

การวิเคราะหพื้นผิวสึกหรอและเศษการสึกหรอหลังส้ินสุดการ
ทดสอบ โดยใชกลองจุลทรรศนแบบแสงชนิด inverted (Buehler 
inverted microscope รุน Axiovert 200 M)  และกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสแกนนิง (JEOL Scanning Electron Microscope 
(SEM) รุน JSM-5410LV) สําหรับการวิเคราะหพื้นผิวสึกหรอ และใช
มาตรวัดการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ (SHIMADZU X-ray 
Diffractometer รุน XRD-6000) สําหรับการวิเคราะหโครงสรางผลึก
ของเศษการสึกหรอ  

 
ตารางที่ 1  องคประกอบทางเคมีของเหล็กกลาไรสนิม MIM 316L และ wrought 316L 

Composition, wt. % Material 
Fe C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu O 

SUS 316L  
(ATMIX®) [13] Bal. 0.024 0.81 0.80 0.019 0.009 12.53 16.49 2.10 0.03 0.34 

wrought 316L   
(AISI 316L) Bal. 0.017 0.282 1.428 0.028 0.027 10.77 16.72 2.313 0.319 - 

 
 

ตารางที่ 2  สมบัติทางกายภาพและทางกลของเหล็กกลาไรสนิม MIM 316L และ wrought 316L 

Material Tensile Strength  
(MPa) 

Yield Strength 
(MPa) 

Elongation  
(%) 

Hardness  
(HV 10) 

Density  
(kg/m3)  

MIM 316L  526 [13] 219 [13] 80 [13] 98 (2% porosity) 
95 (6% porosity) 7.47 

wrought 316L  
(AISI 316L) 552 250 80 250 (disc) 

140 (pin) 7.95 

 
 

3. ผลและการอภปิรายผล 
3.1 อิทธิพลของความเร็วการไถลตอสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน

และอุณหภูม ิ
คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ข้ึนอยูกับสภาพพื้นผิวคูสัมผัสและ

กลไกการสึกหรอ โดยพบวา ในทุกเงื่อนไขการทดสอบ สัมประสิทธิ์
ความเสียดทานปรับเขาสูสภาวะสมดุล เม่ือระยะไถลมีคาประมาณ 300 
m โดยสัมประสิทธิ์ความเสียดทานมีคาใกลเคียงกันอยูในชวง 0.33-0.39 

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของช้ินทดสอบแบบหมุด 
( 0T ) และความเร็วการไถล ซ่ึงพบวา อุณหภูมิของช้ินทดสอบทั้ง 3 
กลุมมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในลักษณะเชิงเสนตามความเร็วการไถล อยู
ในชวง 35-118°C โดยแนวโนมการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิในชิ้นทดสอบ
แบบหมุด MIM 316L ความพรุน 6% สูงกวา MIM 316L ความพรุน 
2% และ wrought 316L ตามลําดับ 

 

N
s FS

mW
⋅⋅

∆
=
ρ
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รูปที่ 1 ความสัมพันธระหวางอุณหภมิูของช้ินทดสอบแบบหมุด ( 0T )

และความเร็วการไถล ที่ระยะไถล 2 km 
 
3.2   ผลกระทบของระยะไถล ความเร็วการไถล และความพรุน 

ตอการสึกหรอ 
ผลกระทบของระยะไถลตอการสึกหรอ ไดถูกศึกษาโดยทําการ

ทดสอบซ้ํา 3 คร้ัง ซ่ึงพบวา ภายใตเงื่อนไขการทดสอบเดียวกัน ระยะ
สึกหรอมีคาใกลเคียงกัน (คาคลาดเคลื่อนนอยกวา 5%) และแปรผัน
ตามระยะไถล รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางระยะสึกหรอของช้ิน
ทดสอบแบบหมุด MIM 316L (ความพรุน 2%) และระยะไถล โดย
พบวา การเปลี่ยนแปลงความชันของระยะสึกหรอที่ระยะไถล 2 km 
และ 8 km เกือบจะเปนเสนตรงเดียวกัน ซ่ึงสรุปวา กลไกการสึกหรอ
ในชวงระยะไถล 2-8 km ไมมีการเปลี่ยนแปลง  

ความสัมพันธระหวางอัตราการสึกหรอจําเพาะของชิ้นทดสอบ
แบบหมุด MIM 316L ความพรุน 2% และความพรุน 6% และ 
wrought 316L (ความพรุน 0%) ในชวงความเร็วการไถล 0.2-2.0 m/s 
ที่ระยะไถล 2 km แสดงดังรูปที่ 3 โดยพบวา ชิ้นทดสอบทั้ง 3 กลุม
แสดงพฤติกรรมการสึกหรอแบงเปน 2 ชวง คือ ชวง 0.2-0.6 m/s 
(อุณหภูมิ 0T  อยูในชวง 35-55°C) การสึกหรอเปลีย่นแปลงลดลง 
ในขณะที่ชวง 0.6-2.0 m/s (อุณหภูมิ 0T  อยูในชวง 55-118°C)  การ
สึกหรอเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน ที่ความเร็วการไถล 0.6 m/s (อุณหภูมิ 0T
อยูในชวง 50-55°C) อัตราการสึกหรอมีคาต่ําสุด แสดงจุดเปลี่ยนการ
สึกหรอ 

ผลกระทบของความพรุนตอการสึกหรอ พบวา ในชวงความเร็ว
สูง (0.6-2.0 m/s) อัตราการสึกหรอของ MIM 316L ความพรุน 6% 
แสดงแนวโนมการเพิ่มข้ึนสูงกวา MIM 316L ความพรุน 2% ในขณะที่
ชวงความเร็วต่ํา (0.2-0.6 m/s) อัตราการสึกหรอมีคาใกลเคียงกันโดย
ไมข้ึนกับปริมาณความพรุน เน่ืองจากในชวงความเร็วสูง MIM316L 
ความพรุน 6% มีแนวโนมการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิสูงกวา MIM 316L 
ความพรุน 2%  ในทางกลับกัน แนวโนมอุณหภูมิของ wrought 316L 
แตกตางจาก MIM 316L (ความพรุน 2%) เพียงเล็กนอย ในขณะที่

อัตราการสึกหรอของ wrought 316L มีคาต่ํากวา MIM 316L มากกวา 
50%  
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
รูปที่ 2 ความสัมพันธระหวางระยะสกึหรอของช้ินทดสอบแบบหมุด

MIM 316L (ความพรุน 2%) ที่ระยะไถล 2 km และ 8 km 
 
 
 
 
 
     

  
 
 
 
 
 

รูปที่ 3   ความสัมพันธระหวางอัตราการสึกหรอจําเพาะ  
และความเร็วการไถล ที่ระยะไถล 2 km 

 
3.3 พ้ืนผิวการสึกหรอและเศษการสึกหรอ  

รูปที่  4  และ  5 แสดงภาพถายอิเลก็ตรอนพื้นผิวการสึกหรอและ
เศษการสึกหรอหลงัจากสิ้นสุดการทดสอบที่ระยะไถล 2 km พบวา ที่
ความเร็วการไถล 0.2 m/s พื้นผิวการสึกหรอแสดงลักษณะ shear 
tongue และบริเวณพื้นผิวรอบๆแสดงรองรอยการเปลีย่นรูปถาวร (รูปที่ 
4 ก) ซ่ึงเปนลักษณะเดนของกลไกการสึกหรอแบบแนบติด (adhesive 
wear) โดยการแนบติดจะเกิดบริเวณรอยตอระหวางผิวสัมผัส การ
เคลื่อนที่ทําใหเกิดแรงดึงสวนที่ออนแอบริเวณใตผิวการสึกหรอฉีกขาด
ออกจากกัน กลายเปนเศษการสึกหรอในลักษณะแผนหนา ดังแสดงใน
รูป 5 (ก) ในขณะที่ความเร็วการไถล 2.0 m/s พื้นผิวการสึกหรอแสดง
ลักษณะรองละเอียด (groove) ขนานตามทิศทางการเคลื่อนที่ไถล (รูปที่ 
4 ข) ซ่ึงเปนลักษณะเดนของการสึกหรอแบบขัดถู (abrasive wear) ที่
เกิดจากพื้นผิวที่แข็งกวาของชิ้นทดสอบแบบจานขัดถูบนพื้นผิวที่ออน
กวาของชิ้นทดสอบแบบหมุด การขัดถูทําใหเกิดแรงดึงและครูดสวนที่
ออนแอขาดจากกัน สงผลใหเกิดเศษการสึกหรอในลักษณะแผนบาง มี
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ขอบคม และพื้นผิวเศษการสึกหรอปรากฏรองละเอียดในลักษณะ
เดียวกับพื้นผิวสึกหรอ (รูปที่ 5 ข)  

โดยสรุป ในทุกเงื่อนไขการทดสอบปรากฎเศษการสึกหรอใน
ลักษณะแผน (plate-like shape) ซ่ึงเปนลักษณะเดนของการสึกหรอ
แบบหลุดลอนที่เกิดจากการสะสมของการเปลีย่นรูปถาวรจากแรงเฉือน 
(plastic shear deformation) เม่ือระยะไถลเพิ่มข้ึนจะเกิดการสะสมของ
รอยราวใตผิวบริเวณใกลรูพรุน การเชื่อมตอของรอยราว และการ
ขยายตัวของรอยราวกลายเปนเศษการสึกหรอลักษณะแผน อยางไรก็
ตาม พฤติกรรมการสึกหรอแบบหลุดลอนที่ความเร็วไถล 0.2 m/s และ 
2.0 m/s เกิดจากปจจัยเหน่ียวนําทีแ่ตกตางกัน โดยพบวา พฤติกรรมที่
ความเร็วการไถลต่ํา (0.2 m/s) ถูกควบคุมโดยกลไกการสึกหรอใน
ลักษณะแผนจากการแนบติด (adhesion induced delamination wear) 
โดยระดับของกลไกการแนบติดจะลดลง เม่ือความเร็วการไถลเพิ่มข้ึน 
สงผลใหอัตราการสึกหรอมีแนวโนมลดลง ในขณะที่พฤติกรรมที่
ความเร็วการไถลสูง (2.0 m/s) ถูกควบคุมโดยกลไกการสึกหรอใน
ลักษณะแผนจากการขัดถู (abrasive induced delamination wear) 
และผลกระทบทางความรอนทําใหชิ้นทดสอบแบบหมุดมีสภาพออนตัว 
(thermal softening) สงผลใหอัตราการสึกหรอมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน 

 
 

 
 

 
 
 
 

รูปที่ 4   ภาพถายอิเล็กตรอนพื้นผิวการสึกหรอของช้ินทดสอบ 
แบบหมุด MIM 316L (ความพรุน 2%) ที่ระยะไถล 2 km  
และความเร็วการไถล (ก) 0.2 m/s และ (ข) 2.0 m/s 

 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 5   ภาพถายอิเล็กตรอนเศษการสึกหรอของช้ินทดสอบ 
แบบหมุด MIM 316L (ความพรุน 2%) ที่ระยะไถล 2 km  
และความเร็วการไถล (ก) 0.2 m/s และ (ข) 2.0 m/s 

 
เพื่อตรวจสอบกลไกการสึกหรอแบบออกซิเดชัน เศษการสึกหรอที่

ความเร็วการไถล 0.2 m/s และ 2.0 m/s หลังส้ินสุดการทดสอบถูก
นําไปวิเคราะหหาโครงสรางผลึกโดยเทคนิค XRD   พบวา   เศษการ
สึกหรอทั้งหมดเปนโครงสรางผลึกของโลหะพื้น โดยไมพบโครงสราง
ผลึกของออกไซดโลหะใดๆ ปะปนอยู จึงสรุปไดวา กลไกการสึกหรอ
แบบออกซิเดชันไมสงผลภายใตเงื่อนไขการทดสอบนี้ 
4. วิจารณผล 

4.1 ผลกระทบของอุณหภูมิผิวสัมผสัตอพฤติกรรมการสึกหรอ 
ปรากฎการณการตอบสนองของพื้นผิวสัมผัสในขณะเคลื่อนที่ไถลใน

สภาวะไรสารหลอลื่นจะกําหนดพฤติกรรม และอายกุารใชงานของ
พื้นผิว โดยความแตกตางของพฤตกิรรมข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิผิวสัมผัส ซ่ึงสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานกลที่ใหกับ
ระบบเพื่อเอาชนะแรงเสียดทานในขณะเคลื่อนที่ โดยเปลีย่นรูปเปน
พลังงานความรอน สงผลใหอุณหภมิูผิวสัมผัสเพิ่มข้ึน เม่ือพิจารณา
พื้นผิวในระดับจุลภาค พบวา การเปลี่ยนแปลงของอณุหภูมิ ณ จุดที่
สัมผัสนี้มีคาสูง และเปลีย่นแปลงตามสถานการณที่ไมแนนอนของ
สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน พื้นที่สัมผัสจริง (real contact area) เวลา
ของการสัมผัสแหลงกําเนิดความรอน และสมบัติทางความรอนของวัสดุ 
สงผลใหพฤติกรรมการสึกหรอเปลี่ยนแปลงตาม เน่ืองจากสมบัติของ
วัสดุและพื้นผิวไมคงที่ การวิเคราะหหาอุณหภูมิผิวสัมผัสจึงมีประโยชน
ตอการออกแบบสภาวะการใชงาน และการเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับ
ระดับของอุณหภูมิผิวสัมผัสที่แทจริง เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงกลไก
การสึกหรอของวัสดุที่เกิดข้ึน แตเน่ืองจากความรอนจากแรงเสียดทาน
เกิดข้ึนบริเวณพื้นที่เล็ก ๆ ของยอดสูงซ่ึงไมสามารถวัดไดจริง ใน
งานวิจัยน้ีจึงอางองิการคํานวณอุณหภูมิผิวสัมผัสตาม ASM Handbook  
[15] และสมการทางความรอนของช้ินทดสอบ (bulk heating) และความ
รอนบริเวณยอดสูงที่สัมผัส (flash heating) ที่เสนอโดย Lim and 
Ashby [3]   

โดยพลังงานที่ใชในการเคลื่อนที่ไถลของชิ้นทดสอบเปลี่ยนเปน
พลังงานความรอนเน่ืองจากแรงเสียดทาน (frictional heating, q ) [3] 
ซ่ึงคํานวณไดจากสมการที่ (2) 

 

                                                                            (2) 
 
โดยที่  µ   คือ สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน    F  คือ ภาระกด     

v    คือ  ความเร็วการไถล  และ nA   คือ  พื้นที่สัมผัสของชิ้นทดสอบ
แบบหมุด  

ความรอนจากแรงเสียดทานในสมการที่ (2) สงผลใหอุณหภูมิ
ผิวสัมผัสเพิ่มข้ึน และแพรกระจาย (heat distribution coefficient,α ) 
เขาสูชิ้นทดสอบแบบหมุดและชิ้นทดสอบแบบจาน โดยสัดสวนของ
ความรอนที่แพรกระจายเขาสูชิ้นทดสอบแบบจาน ( qα ) และสวนที่

เหลือจะแพรกระจายเขาสูชิ้นทดสอบแบบหมุด ( ( )qα−1 ) แสดงในรูปที่ 
6 โดยอุณหภูมิผิวสัมผัส (contact temperature, cT ) ข้ึนอยูกับ อุณหภูมิ 
ณ จุดที่ยอดสูงสัมผัส (local of flash temperature,

fT ) และอุณหภูมิ
เฉลี่ยของชิ้นทดสอบแบบหมุดที่ระยะหางจากผิวสัมผัสคาหนึ่ง (bulk 
temperature, bT ) [15] สมการที่ (3) แสดงการคํานวณหาอุณหภูมิ
ผิวสัมผัส ( cT )  
 

                                                                                   (3) 
 

สมการ (4) และ (5) แสดงสูตรการคํานวณอุณหภมิูเฉลี่ยของชิ้น
ทดสอบแบบหมุด ( bT ) และอุณหภูมิ ณ จุดที่ยอดสูงสัมผัส (

fT ) ที่

(ก) 

shear tongue 

(ข) groove 

(ก) (ข) 

nA
Fvq µ

=

fbc TTT +=
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รูปที่ 6 แผนภาพแสดงชุดทดสอบ pin-on-disc ซ่ึงใชในการคํานวณ  
(ก) อุณหภูมิเฉลี่ยของชิ้นทดสอบแบบหมุด (bulk temperature, bT ) และ (ข) อุณหภูมิ ณ จุดที่ยอดสูงสัมผัส (flash temperature,

fT ) 
 

ตารางที่ 3  การคํานวณอุณหภูมิเฉลีย่ของชิ้นทดสอบ ( bT ) และอุณหภูมิ ณ จุดที่ยอดสูงสัมผัส (
fT ) 

Bulk heating [3] Flash heating [3] 
Symbol Definition (units) Equation/Value Symbol Definition (units) Equation/Value 
q  Rate of heat input per unit area 

(J/m2s) nA
Fvq µ

=  fT  Local of flash temperature 
(K) ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

0

*
0

~
r
rvTTT af

f βαµ  

µ  Friction coefficient Value for each test 
condition 

0
f

T  Sink temperature for flash 
heating (K) 

( )0
0

0 TT
r
rTT b

a
b

f −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=  

F  Normal force on sliding interface (N) 70 ar  Radius of an asperity (m) 

0H
Fra ⋅

=
π

       [15] 

v  Sliding velocity (m/s) Value for each test 
condition 

*T  an equivalent temperature 
for MIM 316L (K) mK

aHT 0* =  

nA  Nominal contact area or apparent 
contact area (m2) 

0.7 x 10-6 0H  Room temperature 
hardness of MIM 316L (Pa) 

0.95 x 109  

bT  Bulk temperature (K) ( ) ( )
( ) 2/1

2/1

0
12

π
α

m

d
b K

atq
TT

−
+=

 

β  Dimensionless parameter 
for bulk heating 0r

lb=β
 

0T  Sink temperature for bulk heating (K) Value for each test 
condition 

v~  Normalised velocity 
a

vrv 0~ =  

α  Heat distribution coefficient 
( )08/2
1

arvl
α

b π⋅+
=

 
cT  Contact temperature (K) 

fbc TTT +=          [15] 

bl  Equivalent linear diffusion distance 
for bulk heating (m) 

8 x 10-3 mT  Melting point of metal (K) 1718.15               [16] 

fl  Equivalent linear diffusion distance 
for flash heating (m) 

bl≈  φ  Jaeger's dimensionless 
constant (transient,        ) a

vr
t
t

d

h

2
0==φ  

a  Thermal diffusivity of AISI 316  
(m2/s) p

m

C
Ka
ρ

=
 

ht  Heat diffusion time (s) 
a
r

th

2
0=  

0r  Radius of pin (m) 5.5 x 10-3 dt  Pin/disc interaction time (s) 
v
r

td
02

=  

mK  Thermal conductivity of AISI 316 
(W/m-K) 

14.6                   [16] N  Total number of contacting 
asperities ( ) 1~1~

2

0 +−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= FF

r
r

N
a

 
ρ  Density of AISI 316 (kg/m3) 7470                  [16] F~  Normalised pressure on 

sliding interface 0

~
HA
FF
n

=  

pC  Specific heat of AISI 316 (J/kg-K) 500                    [16]    

(ก) (ข) 

1>φ
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เสนอโดย Lim and Ashby [3] โดยรายละเอยีดของสูตรการคํานวณ 
นิยาม และคาตัวแปรตางๆ แสดงในตารางที่ 3  
 
                                                                                   (4) 
 

โดยที่  0T   คือ อุณหภูมิของช้ินทดสอบแบบหมุดที่ไดจากการวัด, 
α  คือ heat distribution coefficient,      a    คือ  thermal diffusivity,  

dt   คือ  pin/disc interaction time และ mK    คือ สัมประสิทธิ์การนํา
ความรอน 
 
                                                                                   (5) 
 

โดยที่  fT
0

 คือ sink temperature for flash heating, *T  คอื 
equivalent temperature,  β   คือ  dimensionless parameter for 
bulk heating, v~   คือ  normalized velocity, 0r  คือ รัศมีของช้ิน
ทดสอบแบบหมุด  และ ar คือ รัศมีของยอดสูงที่สัมผัส 

 
รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและความเร็วการไถล

ของช้ินทดสอบแบบหมุด   MIM 316L  (ความพรุน 2%)   ที่ระยะไถล 
2 km โดยพบวา อุณหภูมิตางๆ มีแนวโนมเพิ่มข้ึนในลักษณะเชิงเสน
ตามความเร็วการไถล โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของชิ้นทดสอบแบบหมุดที่ได
จากการคํานวณ ( bT ) มีคาสูงกวาอุณหภูมิที่ไดจากการวัด ( 0T ) 
ประมาณ 1-5 °C (ประมาณ 5%) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาของ 
Zhang and Alpas [11] เพื่อวิเคราะหผลกระทบของอุณหภูมิสัมผัส 
( cT ) ตอพฤติกรรมการหลุดลอนของเหล็กกลาไรสนิม 316L ผลการ
ทดสอบของชิ้นทดสอบแบบหมุด MIM 316L (ความพรุน 2%) ที่ระยะ
ไถล 2 km ถูกนํามาคํานวณหาอณุหภูมิผิวสัมผัส ( cT ) ซ่ึงมีคาอยู
ในชวง 140-450°C (0.40-0.60 mT )  รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธ
ระหวางอัตราการสึกหรอและอุณหภูมิผิวสัมผัส ( cT ) ของชิ้นทดสอบ
แบบหมุด MIM 316L (ความพรุน 2%) โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ
แนวโนมการลดลงของความแข็งแรง ณ จุดครากของ AISI 316L [16] 
พบวา ในชวงความเร็วการไถลสูง (0.6-2.0 m/s) อุณหภูมิผิวสัมผัส 
( cT ) สูงข้ึน 220-450°C (0.45-0.60 mT ) สงผลใหชิ้นทดสอบแบบหมุด
ออนตัวจากผลกระทบทางความรอน (thermal softening) โดยความ
แข็งแรง ณ จุดครากที่ความเร็ว 2.0 m/s (450°C) ลดลงจากที่ความเร็ว 
0.2 m/s (140°C) มากกวา 20% จึงงายตอการที่ยอดสูง (asperity) ของ
ชิ้นทดสอบแบบจานซึ่งมีความแข็งสูงกวา จะฝงลงในเนื้อวัสดุของช้ิน
ทดสอบแบบหมุด การเคลื่อนที่ทําใหเกิดการไถ (plowing) เน้ือวัสดุที่
ออนแอขาดจากกัน สงผลใหอัตราการสึกหรอมีคาสูง โดยความลึกของ
รอยไถจะข้ึนอยูกับขนาดของยอดสูง ภาระกด และอุณหภูมิของช้ิน
ทดสอบแบบหมุด ในทางกลับกันในชวงความเร็วการไถลต่ํา (0.2-0.6 
m/s) อุณหภูมิผิวสัมผัส ( cT ) เพิ่มข้ึน 140-220°C (0.40-0.45 mT ) 
ความแข็งแรง ณ จุดครากลดลง 4-6% ชิ้นทดสอบแบบหมุดมีสภาพ
ออนตัว ทําใหพื้นที่สัมผัสจริงเพิ่มข้ึน กลาวคือ พื้นผิวถูกอัดแนนข้ึน 
(surface densification) ทําใหความเคนเฉือนและการเปลี่ยนรูปถาวร

ลดลง เม่ือความเร็วไถลเพิ่มข้ึน อิทธิพลจากกลไกการแนบติดลดลง 
สงผลใหอัตราการสึกหรอลดลง โดยที่อุณหภูมิผิวสัมผัส 220°C 
(0.45 mT ) แสดงอัตราการสึกหรอต่ําสุด เน่ืองจากอิทธิพลจากกลไกการ
แนบติดลดลง และเปนจุดเปลี่ยนพฤติกรรมของวัสดุ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7   ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและความเร็วการไถลของ 
 ชิ้นทดสอบแบบหมุด MIM 316L (ความพรุน 2%)  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
รูปที่ 8   ความสัมพันธระหวางอัตราการสึกหรอและอุณหภูมิผิวสัมผัส

ของช้ินทดสอบแบบหมุด MIM 316L (ความพรุน 2%)   
 

4.2 อิทธิพลของความพรุนตอพฤติกรรมการสึกหรอ 
ผลกระทบของความพรุนของ   MIM  316L   ตอพฤติกรรมการ

สึกหรอ พบวา ที่สภาวะการใชงานในชวงความเร็วต่ํา (0.2-0.6 m/s) 
อัตราการสึกหรอไมข้ึนกับปริมาณความพรุน เน่ืองจากรูพรุนถูกรีดแบน
และพื้นผิวถูกอัดแนนข้ึน (รูปที่ 9 ก) ในขณะที่การใชงานในชวงความ 
เร็วสูง (0.6-2.0 m/s) อุณหภูมิที่สูงข้ึนทําใหการเชื่อมตอของรูพรุน
บริเวณพื้นผิวสึกหรอและใตผิวสึกหรอเกิดไดงาย (รูปที่ 9 ข)  สงผลให
อัตราการสึกหรอของชิ้นสวนที่มีปริมาณความพรุนสูงกวามีแนวโนม
เพิ่มข้ึน สําหรับพฤติกรรมการสึกหรอของ wrought 316L   พบวา  
ชิ้นสวนที่ข้ึนรูปโดยวิธี wrought มีโครงสรางจุลภาคที่ตอเน่ือง (ความ
พรุน 0%) และมีความแข็งสูงกวาชิ้นสวนที่ข้ึนรูปโดยวิธี MIM สงผลให
ชิ้นสวน wrought มีความตานทานการสึกหรอดีกวา MIM ภายใต
เงื่อนไขการทดสอบเดียวกัน 
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รูปที่ 9  ลักษณะการเชื่อมตอของรูพรุนของชิ้นทดสอบ 
แบบหมุด MIM 316L (ความพรุน 2%) ที่ความเร็วการไถล  

(ก) 0.2 m/s และ (ข) 2.0 m/s 
 
4.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอจุดเปลี่ยนกลไกการสึกหรอ 

การศึกษาปจจัยทีมี่อิทธิพลตอจุดเปลี่ยนกลไกการสึกหรอ จะเปน
ประโยชนในการออกแบบปองกันการสึกหรอ และการทํานายอายุการใช
งานของชิ้นสวนวิศวกรรมตางๆ ได จากงานวิจัยของ Lim et al. [4] 
สรุปวา จุดเปลี่ยนการสึกหรอข้ึนอยูกับภาระกด (load-dependent 
transition) ความเร็วการไถล (velocity-dependent transition) และ
ระยะไถล (distance-dependent transition) ในทํานองเดียวกัน การ
เปลี่ยนแปลงของภาระกด ความเร็วการไถล เวลาหรือระยะไถล สงผล
ใหอุณหภูมิผิวสัมผัสเปลี่ยนแปลง ดงัน้ัน ในงานวิจัยน้ีจึงใชอุณหภูมิ
ผิวสัมผัสเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการสึกหรอ จากรูปที่ 8 สามารถใช
เปนขอมูลเบ้ืองตนในการออกแบบชิ้นสวนเหล็กกลาไรสนิม 316L ใน
ลักษณะการเคลื่อนที่ไถล และใชเปนแนวทางในการปองกันการสึกหรอ  
โดยควบคุมใหอุณหภูมิผิวสัมผัสต่ํากวาจุดเปลี่ยนอุณหภูมิ (transition 
temperature, 220oC) ซ่ึงอาจพิจารณาเลือกใชเทคนิคตางๆ ในการปรับ
ลดอุณหภูมิสําหรบัการใชงานที่ความเร็วสูง เชน การเลือกใชวัสดุคู
สัมผัสที่ตางชนิดกัน และมีคาการนําความรอนต่ํา นอกจากนั้น การ
พิจารณาใชสารหลอลื่นเปนอีกทางเลอืกที่ดีในการลดอุณหภูมิผิวสัมผัส 
อีกทั้งชวยปองกันการสึกหรอแบบแนบติดในการใชงานในชวงความเร็ว
ต่ํา อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เลือกพิจารณาปรับเปลีย่นสภาวะการใชงาน 
เชน ปรับลดภาระกด และความเร็วการไถลจําเปนตองคํานึงถึง
ผลกระทบจากการแนบติด  ซ่ึงสงผลใหอัตราการสึกหรอสูงโดยไม
ข้ึนกับความแข็งแรงของพื้นผิว 
 
5. สรุปผล 

การศึกษาพฤติกรรมการสึกหรอของ MIM 316L ในลักษณะการ
เคลื่อนที่ไถลในสภาวะไรสารหลอลื่น ภายใตเงื่อนไขการทดสอบ คือ 
ภาระกด 1 MPa ความเร็วการไถล 0.2-2.0 m/s และระยะไถล 2 km 
วัสดุที่ใชทดสอบแบงเปน 3 กลุม คือ MIM 316L ความพรุน 2% และ
ความพรุน 6% และ wrought 316L (ความพรุน 0%) ผลการวิจัย
สามารถสรุปไดดังน้ี 

1) ในทุกเงื่อนไขการทดสอบ พฤติกรรมการสึกหรอถูกควบคุม
ดวยกลไกการสึกหรอแบบหลุดลอน ซ่ึงเกิดจากปจจัยที่แตกตางกัน 
ข้ึนอยูกับ ระดับของพฤติกรรมการแนบติดของผิวสัมผัส และผลกระทบ
จากอุณหภูมิผิวสัมผัส  

2) พฤติกรรมของวัสดุในชวงความเร็วการไถลต่ํา (0.2-0.6 m/s) 
ถูกควบคุมโดยกระบวนการเปลี่ยนรูปถาวรจากแรงเฉือนที่อุณหภูมิต่ํา 

( CTc
o220< ) การสึกหรอถูกควบคุมโดยกลไกการสึกหรอแบบแนบติด 

ทําใหอัตราการสึกหรอสูง อยางไรกต็าม ระดับของการแนบติดจะลดลง 
เม่ือความเร็วการไถลเพิ่มข้ึน สงผลใหอัตราการสึกหรอลดลง 

3) พฤติกรรมของวัสดุในชวงความเร็วการไถลสูง   (0.6-2.0 m/s) 
ถูกควบคุมโดยกระบวนการเปลี่ยนรูปถาวรจากแรงเฉือนที่อุณหภูมิสูง 
( CTc

o220> ) สงผลใหวัสดุออนตัวลงจากผลกระทบทางความรอน 
ประกอบกับการสึกหรอถูกควบคุมดวยกลไกการสึกหรอแบบขัดถู สงผล
ใหอัตราการสึกหรอเพิ่มข้ึน  

4) ที่อุณหภูมิผิวสัมผัส ( CTc
o220= ) แสดงจุดเปลี่ยนอณุหภูมิ

ทําใหสมบัติพื้นผิวและพฤติกรรมการสึกหรอเปลี่ยนแปลง ประกอบกับ
อิทธิพลจากกลไกการแนบติดที่ลดลง สงผลใหอัตราการสึกหรอมีคา
ต่ําสุด 

5) ผลกระทบของความพรุนตอการสึกหรอ พบวา MIM 316L 
ความพรุน 2% มีความตานทานการสึกหรอดีกวา MIM 316L ความ
พรุน 6% สําหรับการใชงานในชวงความเร็วสูง ในขณะที่การใชงาน
ในชวงความเร็วต่ํา ปริมาณความพรุนที่แตกตางกันไมสงผลใหอัตรา
การสึกหรอแตกตางกัน  

6) wrought 316L มีความตานทานการสึกหรอดีกวา MIM 316L 
เน่ืองจาก wrought มีโครงสรางจุลภาคที่ตอเน่ืองและมีความแข็งสูงกวา 
MIM 
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บทคัดยอ 
ปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหน่ึง บทความนี้จึงไดมี

การพัฒนารูปแบบเครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลาย โดยไมตองฟน
แยกทะลายกอน โดยมีโครงสรางคานและเสาเปนเหล็กขนาด C 
100x11 และตัวถังแยกจะมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1000 ม.ม. และมี
ความสูง 1100 ม.ม. ทําดวยเหล็กมีความหนา 6 ม.ม. และรอบๆ ถังจะ
มีเดือยเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 18 ม.ม. และตัวจานหมุนใชเหล็ก
ชนิดเดียวกันกับตัวถัง มีความหนา 7 ม.ม. ถังแยกทะลายปาลมจะยึด
ติดกับโครงสราง สวนฐานกนถังมีลักษณะเปนกรวยติดเดือยเหล็ก ใช
เครื่องยนตสูบเดียวขนาด 11.5 แรงมา สงแรงผานเกียรทด ขนาด 30:1 
ใหหมุนเหว่ียงทะลายปาลมกลิ้งกระแทกกับเดือยเหล็กผลปาลมก็จะถูก
เดือยเหล็กแซะออกจากทะลาย รวงหลนลงชองระหวางถังกับฐานหมุน
เหวี่ยง ซ่ึงจะมีรางรองรับสําหรับกานทะลายก็จะถูกหมุนเหว่ียงออกทาง
ดานขางของถัง จากการทดสอบใชงานปรากฏวาความเร็วที่เหมาะสม
อยูที่ 60-70 รอบตอนาที และควรจะบมปาลมกอนเขาเครื่องแยก
ประมาณ 2 วัน โดยผลผลิตที่ไดจะมีเปอรเซ็นตของกรดไขมันอิสระอยูที่
ประมาณ 4.215 % สมรรถนะของเครื่อง 1680 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
 
Abstract 
Nowadays, oil palm is of major economical importance. The aim 
of paper is to develop an oil-palm seed separating machine 
without the need of pre-cutting task. The primary components of 
the machine are a cylindrical separating bin diameter 1000 mm 
and high 1100 mm thickness 6 mm made by material steel of 
c100x11 and an engine unit 11.5 hp. Inside the separating bin, 
the steel rods are attached throughout inside perimeter. During 
the operation of the machine, steel rods collide and separate the 
seeds from its bunches. In the field test, it was found that the 
optimum operating speeds of the machine are 60-70 rpm and the 
cut oil palm bunches have to be retained for 2 days before 

separated and test Free fatty acids as palmitic 4.215 %. 
Coefficient of machine at 1,680 kg/hr. 

 
1. คํานํา 

กระทรวงพลังงานไดกําหนดใหใชนํ้ามันปาลมทดแทนอันตราสวน
รอยละ 2 ในป พ.ศ.2551 ตองการใชนํ้ามันปาลมดิบจํานวน 0.37 ลาน
ตันและเพิ่มข้ึนเปน 2.87 ลานตัน ในป พ.ศ. 2555  ประเทศไทยตองมี
การปลูกเพิ่มข้ึนในป พ.ศ. 2551 น้ีเพื่อใหเพียงพอตอความตองการใน
อนาคต กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดนโยบายการเพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกใหได 5 ลานไร ในป พ.ศ. 2552 สําหรบัพืชปาลมนํ้ามัน
สามารถใชประโยชนไดทุกสวน โดยใบมาบดเปนอาหารสัตว กะลา
ปาลมเปนวัตถุดิบเชื้อเพลิง ทะลายปาลมใชเพาะเห็ด และกระทั่งการ
ปลูกลงดินไปแลวก็ชวยในการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด ในการ
ชวยลดภาวะโลกรอนไดอีกดวย ตนปาลมนํ้ามันจะออกผลเปนทะลาย
จํานวนประมาณ 10-20 ทะลายตอตนตอป นํ้าหนักทะลายประมาณ  
10-30 กก. ผลปาลมมีลักษณะเปนรูปกลมมนคลายรูปไข ดังรูปที่ 1 จะ
มีจํานวนประมาณ 1000-3000 ผลตอทะลาย   ปริมาณนํ้ามันตอทะลาย
ประมาณ 22-24 เปอรเซ็นต หรือประมาณ 640-800 กิโลกรัมตอไร  ใน
พื้นที่ 1 ไรปลูกไดจํานวน  22-25 ตนและมีอายุการเกบ็เกี่ยวประมาณ 6 
- 25 ป  

 
รูปที่ 1.  แสดงลักษณะของทะลายปาลม 

ประกอบกับราคาผลปาลมนํ้ามัน ยงัจูงใจใหเกษตรกรดูแลรักษา 
สงผลใหภาพรวมผลผลิตปาลมนํ้ามันเพิ่มข้ึน  ในจังหวัดที่เปนแหลง
ผลิตสําคัญ คือ สุราษฏรธานี กระบ่ี ชุมพร สตูล และตรัง[1] ปจจุบันไดมี
การขยายพื้นที่ปลกูปาลมในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศ เชน ปทุมธานี 
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กาญจนบุรี สะแกว ระยอง จันทบุรี เปนตน ซ่ึงอนาคตจะเกิดปญหา
เพราะโรงงานที่ผลตินํ้ามันปาลมอยูไกล ไมมีจุดรับซ้ือหรือตนทุนในการ
ขนสงสูงเพื่อจะสงมายังโรงงาน  

ปจจุบันการบีบน้ํามันปาลมแบงออกเปน 2 กลุม คือ1. การบีบ
น้ํามันแบบแยกเนื้อกับเมล็ดใน(โรงงานขนาดใหญ) ใชหมอตมไอน้ําที่ 
120 C°  นึ่งเพื่อยับยั้งเอ็นไซดและใหผลปาลมหลุดจากทะลาย มีกรด
ไขมันอิสระประมาณ 4-5 % มีวิตามินอี 600-800 ppm ลงทุนสูง  2.การ
บีบแบบรวมระหวางเนื้อกับเมล็ดในปาลม รับซ้ือผลปาลมรวงแลวใช
ความรอนจากฟนยาง ไดน้ํามันเกรด B มีกรดไขมันอิสระประมาณ 5-8 % 
น้ํามันที่ไดมีราคาถูก มีงานวิจัยและพัฒนาทางดานเคมีและทางดาน
วิศวกรรมจํานวนมาก สวนใหญจะเนนไปในกระบวนการสกัดน้ํามัน
สําหรับโรงงานขนาดใหญที่เนนสําหรับใชประกอบอาหารเปนหลัก  แต
จากขอมูลจากการศึกษาของนักเคมีหลายทานพบวา ผลปาลมสดจะมี
สวนผสมของวิตามินอีอยูเปนจํานวนมากเมื่อเทียบพืชน้ํามันชนิดอื่นๆ 
วิตามินอี ในน้ํามันปาลมชวยตอตานการเกิดออกซิเดช่ัน ทั้งยังชวยลด
ระดับ โคเรสเตอรอลในเลือดได การสกัดน้ํามันปาลมที่อุณหภูมิตํ่าโดยไม
เติมสารสกัดจะทําใหยังคงมีวิตามินอี และวิตามินเอ อยูในน้ํามันปาลม
เปนจํานวนมาก   ทางทีมงานวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะออกแบบ
กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมโดยไมตองผานกระบวนการทางความรอน
ที่อุณหภูมิสูงเพื่อใหยังคงวิตามินอี กระบวนการที่ไดออกแบบระบบการ
ผลิตขนาดเล็ก ที่มีกําลังการผลิตไมนอยกวา  1.6 ตันทะลายสดตอช่ัวโมง 
ดังรูปที่ 2ขอดีคือ สามารถนําเขามาใชไดถึงในสวน  ชวยลดปญหา
คาใชจายในการขนสง ไดปริมารน้ํามันสูงเนื่องจากจะตองใชปาลมที่สุก
เทานั้น มีทะลายปาลมเปลาที่สามารถนํามาทําเปนปุย หรือเช้ือเพลิง 

 
รูปที่ 2 เครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลายแบบลากจูง 

 
2. ขอบเขตของโครงการ 

1.ขนาดทะลายปาลมสุกอยูในชวง15-30กิโลกรัมครั้งละ2-3 ทะลาย 
2.ทดลองหาความเร็วรอบที่ 40 50 60 และ70 รอบตอนาที 
3.ทําการหา%กรดไขมันอิสระทุก ๆ 6 ชั่วโมง  

 
3.หลักการออกแบบและสวนประกอบของเครื่องแยกผลปาลม
แบบลากจงู 
เครื่องแยกผลปาลมจากทะลายปาลมไดออกแบบใหสามารถใสทะลาย
ปาลมได คร้ังละ 2-3 ทะลาย นํ้าหนักตอหน่ึงทะลายประมาณ 30 
กิโลกรัม การแยก 1 คร้ัง จะใชเวลาประมาณ 2 นาที นํ้าหนักผลปาลมที่

แยกแลวประมาณ 56 กิโลกรัม หรือ 1680 กิโลกรัมตอชั่วโมง สามารถ
ทํางานไดอยางตอเน่ือง เครื่องที่ออกแบบมีสวนประกอบหลักๆ คือ 
โครงสราง ถังแยก เดือยแยก เพลาขับ แบร่ิง และเครื่องยนตตนกําลัง 

 
รูปที่3 สวนประกอบตางๆของเครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลาย 

 
3.1 การออกแบบถังแยกผลปาลมออกจากทะลาย 
          ตัวถังแยกเมล็ดปาลมจะประกอบดวยจานหมุนและตัวเดือยรอบ
ดังรูปที่ 3 เม่ือใสทะลายปาลมลงไปตัวจานหมุนจะเหวี่ยงใหทะลาย
ปาลมกลิ้งไปกระแทกกับเดือยรอบถังโดยตัวเดือยจะแซะเอาเมล็ดปาลม
หลุดออกมารวงลงดานลางสวนกากกานทะลายจะโดนเหวี่ยงออกทาง
ดานขางของถัง ทําการออกแบบถังแยกใหมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 
1000 มิลลิเมตร และสูง 1100 มิลลิเมตร โดยถังจะไดรับแรงเฉือนจาก
เดือยดวยแรง Fa = 176 นิวตัน สมมุติใหถังคลี่ออกเปนแผนเหล็ก
ส่ีเหลี่ยม มีรูเจาะ 3 แถวแตละแถวหางกัน 130 มิลลิเมตร และรูเจาะมี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 12.5 มิลลิเมตร ใชเหล็กแผนผิวเรียบ A36  มี
ความเคนแรงดึงที่จุดคราก (σy) = 250 N/mm2 [2]คิดที่แรงดึงๆถังขาด
ตรงแนวรูเจาะ 

 d)t(b
σ

dF 2
3

−=        

           =   537500  นิวตัน 
เพราะฉะนั้น  Fd > Fa  ดั้งน้ันจึงใชขนาดความหนาถัง 6 มิลลิเมตร 
                                   
 

 
รูปที่ 4  ถังแยกและฐานหมุน 

 
           โดยตัวถังจะมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1000 ม.ม.และมีความ
สูง 1100 ม.ม. ทําดวยถังเหล็กมีความหนา  6 ม.ม. ดังรูปที่ 4 และ
รอบๆถังจะมีเดือยเหล็กดังรูปที่ 5 ที่ใชแซะผลทะลายใหหลุดออก
ทั้งหมด 60 อันรวมมีนํ้าหนักของถังเหล็กมีคาเทากับ  165.2 ก.ก. และ
ขางๆถังจะมีประตูเพื่อเปดใหกากกานทะลายปาลมออกมาการเปด
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ประตูจะใชรอกในการหมุนใหประตูเลื่อนข้ึนและจะใชแรงเหว่ียงหนีศูนย
พาใหกากกานทะลายปาลมกระเด็นออกมาทางดานขางถังตรงประตู 

 
รูปที่ 5 เดือยเหล็ก 

 
3.2  ตัวจานหมุน 
    ใชเหล็กชนิดเดียวกันกับตัวถัง มีความหนา  7 ม.ม.และมีเหล็กตัว
พาทะลายปาลมอีก 8 ตัวรวมมีนํ้าหนัก 10 ก.ก.   ดังรูปที่ 6 โดยตัวจาน
หมุนจะเปนตัวพาใหทะลายปาลมกลิ้งไปมากระแทกกับเดือยเหล็กเพื่อ
แซะผลปาลมออกมาโดยการคํานวณหากําลังงานในการพาทะลาย
ปาลมหาไดดังน้ี   

 
รูปที่ 6 จานหมุน 

 
    กอนที่จะทําการคํานวณหาขนาดของเครื่องยนตไดน้ันเราจําเปนตอง
รูแรงที่จะตองใชในการพาทะลายปาลมใหกลิ้งอยูในถังไดโดยแรงที่หา
ไดจะนําไปหาแรงบิด ดังรูปที่ 7 เพื่อจะนําไปหาขนาดของเครื่องยนต
หรือกําลังเครื่องยนตตอไป  

 
รูปที่7 แสดงมวลบนจานหมุน 

 
∑ =−+= 020sin5.020cos mgFFyF    

∑ =−+= 0117720sin5.020cos FFyF  

    67.1059
)20sin5.020(cos

1170
=

+
=F  นิวตัน 

พิจารณา แรงบิด ที่เกิดจากแรงตานของทะลายปาลมเม่ือแรงตานคือ 
5.0=µ  

F= Nµ  = 0.5 x1059.67 = 529.835 นิวตัน 
พิจารณา แรงบิด ที่เกิดจากแรงตาน = F.r =529.835 x 0.5 = 265  
นิวตันเมตร แรงบิด ที่เอาชนะความตานทานเพื่อที่จะใหเครื่องจักร
ทํางานไดตองมากกวา 265 นิวตันเมตร [3] 

การหาขนาดกําลังของเครื่องจักรตนกําลัง 

1110
60

40
)265(2

60
2 === ππ

N
TW วัตต =1.5 แรงมา 

คิดคาความความฝดตางๆที่สูญเสียไปดังน้ันเลือกคาความปลอดภัย 
เทากับ 2  ดังน้ันใชเครื่องยนตขนาด  3 แรงมา 
3.3 ระบบเขยาแยกเศษปาลม 
        ระบบน้ีเปนการแยกเศษกากปาลมออกจากผลปาลม  โดยผล
ปาลมและเศษกากปาลมที่ไดจากถังแยก ดังรูปที่ 8 แลวจะตกลงสู
ตะแกรงแยกเศษ  จะสามารถชวยลดระยะเวลาในการแยกเศษกาก
ปาลมไดเปนอยางดี  โดยมีเกียรทด 10 :1 จะรับกําลังจากระบบสงกําลัง
มาผานเกียรทด เพื่อสงตอไปยังเพลาลูกเบ้ียว เพลาลูกเบ้ียวจะทําการ
หมุนกระแทกตะแกรง สวนประกอบของตะแกรงเปนเหล็กฉาก 1  น้ิว 
ทําเปนโครง และมีเหล็กเสนเสนผานศูนยกลาง 0.5 มิลลิเมตร ทําเปน
ตะแกรงชองวางระหวางกัน  และตะแกรงจะถูกยึดดวยลวดสลิงจํานวน 
4 เสน  2 เสนที่ติดอยูกับถังแยกมีความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร 
และอีก 2 เสน จะถูก 

 
รูปที่ 8 ตะแกรงแยกเศษกากปาลม 

 

ยึดไวเหล็กฉาก 1  น้ิว ที่เชื่อมติดกับถังแยกมีความยาวประมาณ 50 
เซนติเมตร ดังน้ันระบบจะเขยาแยกเศษกากปาลมน้ี จะชวยผอนแรงใน
การแยกเศษกากปาลมโดยที่เราไมตองมาทําการแยกเศษกากปาลมอีก 
3.4  เกียรทด 
       เกียรทดเปนระบบทดกําลังจากความเร็วรอบของเครื่องยนตผาน
ระบบสงกําลังดวยสายพานและตอมายังเกียรทดตัวน้ี  ดังรูปที่ 9 
เพื่อที่จะนํากําลังไปขับจานหมุนเหว่ียง เกียรทดตัวน้ีจะทําการทด 30:1  
คือรับความเร็วรอบจากระบบสงกําลังดวยสายพานที่ 1200 รอบตอนาที 
จะถูกลดความเร็วรอบลงเหลือ 40 รอบตอนาที ดังน้ันความเร็วรอบที่ 
40 รอบตอนาที จะใชในการตีแยกทะลายปาลม โดยเกียรทดนี้  

 
รูปที่ 9 เกียรทด 30:1 

3.5 การออกแบบชุดรางกวาด 
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        ออกแบบใหรองรับเมล็ดปาลมที่ผานการแยกแลวใหออกตาม
ชองทาง ลักษณะของชุดรางกวาดจะมีรูปรางเปนเปนชองวงกลมขนาด
เสนผานศูนยกลางภายนอก 1000 ม.ม. ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 
800 ม.ม.ความหนา 4.5 ม.ม. ภายในจะมีใบกวาดและกานใบกวาดเปน
ตัวกวาดเมล็ดปาลมลงสูชองทางออก   ใบกวาดจะยึดอยูกับเพลาที่สง
กําลังใหชุดจานหมุน ดังรูปที่ 10 
 

 
รูปที่10 ชุดรางกวาด 

3.6  โครงสราง 
     ในการออกแบบสวนโครงสรางจะทําการคํานวณหาขนาดเหล็กที่ใช
ทําโครงสรางโดยอาศัยนํ้าหนักปาลม 3 ทะลาย จะมีนํ้าหนักรวมเทากับ 
120 กิโลกรัม หรือ 1177  นิวตัน  นํ้าหนักของถังแยกซึ่งใชเหล็กเหนียว
ความหนา 6 มิลลิเมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1000 มิลลิเมตร และสูง 
1100 มิลลิเมตร ซ่ึงจากการคํานวณจะไดนํ้าหนักคือ 165.2  กิโลกรัม 
หรือ 1618.96 นิวตัน นํ้าหนักของชุดจานหมุนใชเหล็กชนิดเดียวกันกับ
ถั ง แ ยกซึ่ ง มี ค ว า มหน า  6  มิ ล ลิ เ ม ต ร  เ ท า กั น  โ ด ย มี ขน า ด
เสนผาศูนยกลางของจานหมุน 900 มิลลิเมตร จากการคํานวณจะได
นํ้าหนักคือ 7.7 กิโลกรัม หรือ 75 นิวตัน นํ้าหนักเพลาเลือกใชเพลา
ขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 60 มิลลิเมตร ยาว 600 มิลลิเมตร จาก
การคํานวณจะไดนํ้าหนักคือ 13.25  กิโลกรัม หรือ 130 นิวตัน นํ้าหนัก
ของเดือยทั้งหมด 65 อัน คํานวณแลวไดนํ้าหนัก 3.40 กิโลกรัม หรือ 33 
นิวตัน  นํ้าหนักของชุดเกียรทดแบบ 35(1/30) 7.5 แรงมา  มีนํ้าหนัก 
88 กิโลกรัม หรือ 863 นิวตัน  และชุดเครื่องยนตตนกําลังเปน
เครื่องยนตดีเซลขนาด 11 แรงมา มีนํ้าหนัก 100 กิโลกรัม หรือ 981  
นิวตัน  เพราะฉะนั้นชุดโครงสรางจะรับนํ้าหนักทั้งหมด  
ผลรวมน้ําหนักที่โครงสรางจะรับ =  นํ้าหนักปาลม 3 ทะลาย + นํ้าหนัก
ของถังแยก  + นํ้ าหนักจานหมุน  + นํ้ าหนักของชุดเกียรทด  + 
เครื่องยนตตนกําลัง + นํ้าหนักเพลา + นํ้าหนักของเดือย 
=  1,177 + 1,587 + 75 + 863 + 981 + 130 + 33 =   4,846    นิวตัน 
           เม่ือรวมแรงเน่ืองจากน้ําหนกัทั้งหมดที่กระทําตอโครงเหล็กคือ  
4846  นิวตัน เฉลี่ยแรงกระทําตอคาน 4 ตัวคานแตละอันจะรับนํ้าหนัก 
เทากับ  1211.5  นิวตัน   จากตารางโลหะเลือกเหล็ก   Structural  
A36   ขนาด  C 100 × 11   โดยมีขอมูล   σy = 250  N/mm2        
Ιxx = 0.18×106  mm4   
Ιyy = 1.91×106  mm4        , Ε = 200 GPa  , Α = 1,370 mm2  
เลือกใชคาความปลอดภัยเทากับ  2 
โมเมนตที่เกิดข้ึนสูงสุดมีคาเทากับ  355821.2   N/mm2[4] 

σd = 
N
yσ

       = 125   N/mm2 

σb = 
I

MC
    = 108.22   N/mm2   

σc =  
A
F

      = 1.768   N/mm2 

                σd>σb>σc  แสดงวาขนาดเหล็ก  C 100×11   สามารถ
รับโหลดได 
 
4. หลักการทํางานและการทดสอบเครื่องแยกผลปาลมออกจาก
ทะลายแบบลากจูง 

หลักการทํางานและสมรรถนะของเครื่องแยกผลปาลมออกจาก
ทะลาย  ในการใชเครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลาย เร่ิมจาก  สตารท
เครื่องยนตตนกําลัง และตอระบบสงกําลังโดยการโยกคันสงกําลังลง จะ
ทําใหระบบสายพานสงกําลังจากเครื่องยนตตนกําลังสงกําลังไปยังชุด
เพลาพูเลยสายพานและสงกําลังไปยังเกียรทด จะสงกําลังไปยังเพลาซึ่ง
ยึดกับชุดจานหมุนเหว่ียง โดยใชนอต ยึดไวทําใหจานหมุนเหว่ียงหมุน 
หลังจากนั้นนําทะลายปาลมที่ผานการชั่งนํ้าหนักแลวจํานวน 2-3 
ทะลายใสลงไปในถังทางดานบน ชุดจานหมุนเหว่ียงจะเหว่ียงใหทะลาย
ปาลมกลิ้งไปกลิ้งมาอยูบนจานหมุนเหวี่ยงและจะกระแทกกับผนังของ
ถังซ่ึงที่จานหมุนเหว่ียงจะมีเหล็กฉากเชื่อมติดอยูที่ตัวจานหมุนเหว่ียง
และผนังของถังจะมีเดือยเหล็กติดอยูโดยมีนอตขันยึดไวทางดานนอก
ถัง ดังน้ันทะลายปาลมกลิ้งไปครูดกับเดือยเหล็กทําใหเมล็ดผลปาลม
หลุดออกจากทะลาย รวงผานลงในชองระหวางถังกับชุดจานหมุนเหว่ียง
เขาไปยังรางกวาดเมล็ดผลปาลมดังรูปที่ 11 

 

รูปที่ 11 ทะลายปาลมขณะกําลังทําการแยกผลปาลมออกมา 

 
โดยจะมีชุดใบกวาดเปนตัวกวาดเมล็ดผลปาลมออกมายังชอง

ทางออก ชุดใบกวาดนี้จะถูกยึดติดกับเพลาที่สงกําลังใหจานหมุนเหว่ียง
ทะลายปาลม เม่ือเมล็ดผลปาลมหลุดออกจากทะลายปาลมหมดแลว 
โดยใชเวลาในการหมุนเหวี่ยงอยูประมาณ 120 วินาที จะตกลงสู 
ตระแกรงรอนที่อยูดานลางเพื่อทําการแยกเศษกากกับผลปาลมและจะ
ทําการเปดประตูชองทางออกของกากกานทะลายปาลม โดยการหมุน
วงลอเปดประตู โดยลวดสลิงจะดึงประตูข้ึนทําใหประตูเปดออก กาก
กานทะลายปาลมจะถูกเหวี่ยงออกมาจากถังเคร่ืองแยกผล เม่ือกากกาน
ทะลายปาลมถูกเหวี่ยงออกจากถังเครื่องแยกผลปาลมหมดแลวทําการ
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ปดประตูชองทางออก ดังรูปที่ 12 – 14 จากนั้นก็ใสทะลายปาลมชุด
ใหมลงไป เพื่อทําการแยกผลปาลมตอไป  

 
รูปที่ 12 เมล็ดผลปาลมออกมายังชองทางออกลงสูตระแกรงรอน 

 

 
รูปที่ 13 กากกานทะลายปาลมที่จะถูกเหวี่ยงออกมาจากถัง 

 

 
 รูปที่ 14 เมล็ดผลปาลมและกากกานทะลายปาลมที่ไดจากการแยก 

 
5. วิธีการทดสอบเครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลาย 
1. ทําการทดสอบทะลายปาลมที่ทําการบม 1 วัน และที่ทําการบม 2 วัน 
2. นําทะลายปาลมที่ทําการบม 1 วัน ที่มีนํ้าหนัก 300 กิโลกรัม และ
ทะลายปาลมที่ทําการบม 2 วัน ที่มีนํ้าหนัก 300 กิโลกรัม มาทําการ
แยก 3.ทําการแยกทะลายปาลมโดยใชตราชั่งชั่งนํ้าหนักกองละ 50 
กิโลกรัม จํานวน 6 กอง ตอการบมแตละวัน 4.ตั้งรอบจานหมุนเหว่ียงที่
ความเร็ว 40 , 50 และ 60 รอบตอนาที  โดยใชเครื่องมือวัดความเร็ว
รอบ  5.นําทะลายปาลมที่แยกไวจํานวน 6 กอง ตอการบมแตละวัน มา
ทําการแยก  6.แยกทะลายปาลมที่ความเร็ว 40 รอบตอนาที จํานวน 2 
กอง ตอการบมแตละวัน 7.แยกทะลายปาลมที่ความเร็ว 50 รอบตอนาที 
จํานวน 2 กอง ตอการบมแตละวัน  8.แยกทะลายปาลมที่ความเร็ว 60 
รอบตอนาที จํานวน 2 กอง ตอการบมแตละวัน 9.ใสทะลายปาลมที่
ความเร็ว 40 , 50, 60 และ 70 รอบตอนาที ลงในเครื่องแยกเมล็ดปาลม 
10.ทําการชั่งเมล็ดปาลมและทําการชั่งกากกานทะลายปาลมเปลา ที่ได
จากเครื่องแยกเมล็ดปาลม 

6.ผลการทดสอบ 
ทดลองชั่งทะลายปาลมครั้งละ 90 กก. แตละความเร็วรอบทําการ

ทดลองทั้งหมด 4 คร้ัง 
ตารางที ่1  นํ้าหนักเมล็ดปาลมจากการทดลองบม 1 วัน 

นํ้าหนัก
ทะลาย
ปาลม
เฉลี่ย   

รอบ
เคร่ือง 

น้ําหนัก
เมล็ด
ปาลม
เฉลี่ย   

% 
น้ําหนัก
ผล

ปาลม
รวง 

 
น้ําหนัก
กาก
ทะลาย
ปาลม 

% 
น้ําหนัก
กาก
ทะลาย
ปาลม 

เวลา 

kg  rpm    kg        kg   s 
88.73 40 41.83 46.48 46.90 53.52 129 
88.52 50 42.58 47.31 45.94 52.69 126 
88.68 60 43.80 48.67 44.88 51.33 117 
88.59 70 44.88 49.87 43.71 50.13 115 

 
ตารางที่2  นํ้าหนักเมล็ดปาลมจากการทดลองบม 2 วัน 

นํ้าหนัก
ทะลาย
ปาลม
เฉลี่ย   

รอบ
เคร่ือง 

น้ําหนัก
เมล็ด
ปาลม
เฉลี่ย   

% 
น้ําหนัก
ผล

ปาลม
รวง 

 
น้ําหนัก
กาก
ทะลาย
ปาลม 

% 
น้ําหนัก
กาก
ทะลาย
ปาลม 

เวลา 

kg  rpm    kg        kg   s 
85.55 40 52.74 58.60 32.81 41.40 158 
85.82 50 54.53 60.59 31.29 39.41 142 
85.79 60 56.83 63.14 28.96 36.86 123 
85.86 70 57.08 63.42 28.78 36.58 122 

  
 จากผลทดลองในตารางที่ 1 และ 2 จะเห็นไดวาความเร็วรอบที่
เหมาะสมในการทําการแยกผลปาลมที่จะไมทําใหเกิดความช้ําของผล
ปาลม คือความเร็วที่อยูระหวาง 60-70 รอบตอนาที และทําการบม 2 
วัน จะไดนํ้าหนักของผลปาลมมากข้ึน ซ่ึงความความเร็วรอบน้ีวัดจาก
ความเร็วของเพลาที่รับกําลังจากเกียรทดที่สงไปยังจานหมุนเหวี่ยง  
และความเร็วรอบที่ 70 รอบตอนาที ข้ึนไปจะทําใหเกิดความช้ําของผล
ปาลมมากข้ึนและ % กรดไขมันอิสระจะเกิน 5% ไมเปนที่ตองการของ
โรงงานรับซ้ือผลปาลม  
 
7.การทดสอบคุณสมบัติของน้ํามันปาลม 
อุปกรณที่ใชในการทดลอง 
1. ตูอบ     2. มีดหั่นเน้ือปาลม 
3. กระบอกสูบอัดนํ้ามัน  4. เครื่องอัดไฮดรอลิกส 
5. แกวทดลองขนาดตางๆ 6. เครื่องชั่ง 4 ทศนิยม 
7. อุปกรณตมนํ้ามัน   8. อุปกรณไทเทรต 
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รูปที่ 15 การแบงกลุมของผลปาลม 40 50 60 70 รอบตอนาที 

 
นําผลปาลมอบที่ความรอน 115°-120° c เปนเวลา 15 นาที ดังรูปที่ 
15 เพื่อทําการหยุดเอ็นซายนที่เปนตัวทําใหเกิดกรดไขมันจากนั้นนําผล
ปาลมมาหั่นเปนชิ้นแลวเขากระบอกสูบอัดเอาน้ํามันปาลมโดยใชเครื่อง
อัดไฮดรอลิกสเพื่อทําการบีบเอาน้ํามัน วิธีวิเคราะหทําโดยการชั่งนํ้ามัน
ตัวอยาง 3.0 กรัม ชั่งนํ้ามันดวยเครื่องชั่งแบบ 4 ทศนิยมทําการเติม 
Iso-propanal 50 ml เพื่อเพิ่มปริมาตรของนํ้ามันทําการอุนนํ้ามันให
เดือดจากนั้นหยดสาร phenolphthalein indicator 1% ประมาณ 2-3 
หยดแลวเขยาใหเขากันแลวนําน้ํามันปาลมไปไทเทรตดวย NaOH 0.1 
N โดยทําการหยดสารไปเรื่อยๆจนน้ํามันปาลมเปลี่ยนสีแลวอานคาที่ได
จากหลอดที่ทําการไทเทรต แทนคาสูตรการหาคา % กรดไขมัน  Free 
fatty as palmitic  ตัวอยางการคํานวณหาคา % กรดไขมัน เชนถาอาน
คาการไทเทรตได 4.5 และชั่งนํ้าหนักได 3.0047กรัม จะนําคานี้แทนใน
สูตรจะไดวา[5] 

% FFA    =  
0.3

0977.06.25 xNaOHx
   

  = 
0047.3

0977.06.255.4 xx
 

% FFA    =       3.746  % 
 
ตารางที่ 3 คา% กรดไขมันอิสระเฉลี่ย ณ.เวลาหลังผานเครื่องแยกผล

ออกจากทะลาย (ทําการทดลองทั้งหมด 3 คร้ังตอการทดลอง) 

% กรดไขมันอิสระเฉลี่ย ณ.เวลาหลังจากผานเครื่องแยกผลออกจาก
ทะลาย 

ความเร็ว
รอบ 

(รอบตอ
นาที)  12hr 18hr 24hr 30hr 36hr 42hr 

60 2.19 2.213 2.671 3.215 4.215 7.1 

70 4.15 4.413 5.392 6.394 7.831 11.45 
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60 รอบตอนาที 70 รอบตอนาที

 
รูปที่ 16 การเพิ่มของ % กรดไขมันอิสระ 

 
8.สรุปและขอเสนอแนะ 
 เครื่องแยกผลออกจากทะลายแบบลากจูงสามารถสรางความ
สะดวกใหกับสําหรับเกษตรกรเพื่อลดปญหาการขนสงที่ตองบรรทุกทั้ง
ทะลายและกากกานทะลายก็สามารถแปรสภาพเปนปุยในสวนตอไป
หรือโรงงานขนาดเล็กสามารถแยกผลปาลมรวงและสามารถผลิตเปน
นํ้ามันปาลมดิบตอไป ปาลมที่ทําการแยกผลจากเครื่องน้ีจะมีความช้ํา
หรือความเสียหายนอยโดยปรับความเร็วรอบตางๆ สามารถพิสูจนได
จากการทดลองหาคา%กรดไขมันอิสระไมเกิน 5 % ดังตารางที่ 3 จาก
ผลการทดลองพบวาที่บมผลปาลมไว 2 วัน จะไดผลปาลมมากกวา และ
ที่ความเร็วรอบ 60 รอบตอนาที ไดปริมาณผลปาลมรวง ถึง 56.83 ก.ก. 
ใชเวลา 123 วินาที สมรรถนะของเครื่อง 1680 ก.ก.ตอชั่วโมง จากรูปที่ 
16 จะเห็นไดวาตองผานกระบวนการยับยั้งเอ็นซายนภายใน 36 ชั่วโมง
หลังจากผานการทํางานของเครื่อง สวนที่ความเร็วรอบ 70 รอบตอนาที 
จะเห็นไดวา มีคาการแยกผลปาลมออกจากทะลายใกลเคียงกับที่ 60
รอบตอนาที แตตองนําผลปาลมเขาสูกระบวนการยับยั้งเอ็นซายน
ภายใน 18 ชั่วโมง  
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีเปนการพัฒนาและออกแบบสรางเครื่องอัดเม็ดปุย
อินทรียแบบเพลเลทมิลลใหทํางานรวมกับเครื่องผสมแบบเพลาแกน
นอน ซ่ึงใชเครื่องยนตตนกําลังเดียวขนาด 11 แรงมา ใชความเร็วรอบ
สูงสุดขณะทํางาน  1600 รอบตอนาที ความเร็วรอบในการอัด 213 รอบ
ตอนาที และความเร็วรอบของเพลาผสม 29 รอบตอนาที โดยใชหัวอัดที่
เปนแบบลูกกลิ้งคูเพื่อสมดุลแรงเปนการยืดอายุการใชงานของแบริ่ง
ดวย หัวอัดที่ใชมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 300 มิลลิเมตร ทําการเจาะรู
ลอมรอบ ซ่ึงรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร จํานวน 15 แถว แต
ละแถวหางกัน 7 มิลลิเมตร และมีสายพานลําเลียงเพื่อใชในการลําเลียง
ปุยที่ผานการผสมเสร็จแลวไปยังชุดหัวอัด ซ่ึงขนาดของสายพานกวาง 
300 มิลลิเมตร เคลื่อนที่ดวยความเร็ว 0.13 เมตรตอวินาที ในการ
ทดลองไดทําการทดลองเพื่อหาสวนผสมระหวางปุยอินทรียที่ผานการตี
ปนตอนํ้าที่เหมาะสม โดยใชนํ้าปริมาณคงที่ 1 กิโลกรัม สวนปุยอินทรีย
เร่ิมจาก 3, 2.5, 2, 1.5 และ 1 กิโลกรัม และในขณะเดียวกันไดเปลี่ยน
ความเร็วรอบ 1400, 1600, 1800 และ 2000 รอบตอนาที จากการ
ทดลองพบวา อัตราสวนผสมระหวางปุยอินทรียที่ผานการตีปนตอนํ้าที่
เหมาะสม คือ 2 : 1 ที่ความเร็วรอบ 1600 รอบตอนาที โดยใหลักษณะ
ของเม็ดปุยมีความยาวเฉลี่ย 10 มิลลิเมตร เสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 5.5 
มิลลิเมตร และมีความหนาแนน (ขณะเปยก) เฉลี่ย 2.8 กรัมตอ
ลูกบาศกเซนติเมตร นอกจากนี้ยังพบวา อัตราการผลิตเฉลี่ย 258 
กิโลกรัมตอช่ัวโมง (กอนนําไปตากแหง) มีอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง
เฉลี่ย 1.6 ลูกบาศกเซนติเมตรตอนาที 
 
 

คําสําคัญ : เครื่องอัด เครื่องผสม 
 
Abstract 

The research was purposed to development and design of 
pellet organic fertilizer machine work with horizontal axis mixing 
machine by using single power engine 11 horse power with the 

maximum operation of round speed 1600 rounds per minute, 
compressing round speed 213 rounds per minute and mixing axis 
of round speed 29 rounds per minute. Using compressing head 
of twin rollers was to power balance of effective bearing. The 
diameter of compressing head were 300 millimeters, to make a 
hole around which this size of hole were 5 millimeters for 15 
rows, but each row were width 7 millimeters and it has driving 
conveying belt to bring fertilizer passed mixing to compressing  
head. The width of conveying belt was 300 millimeters and it 
moved with the velocity 0.13 meter per second. In the part of test 
to find mixer between compressing organic fertilizer to 
appropriate water, a fixed water quantity at 1 kilogram, organic 
fertilizer 3, 2.5, 2, 1.5 and 1 kilogram and varied the round speed 
to 1400, 1600, 1800 and 2000 rounds per minute. It found that 
the mixing ratio between the organic fertilizers to appropriately  
water 2 : 1, at 1600 rounds per minute which was a proper round 
speed. The length of the compressed fertilizer pellet average 10 
millimeters, diameters average 5.5 millimeters and the density 
(wet) average 2.8 gram per cubic centimeter. Beside that it found 
that production rate averaged 258 kilogram per hour (before  
dry), and the fuel consumption averaged 1.6 cubic centimeter per 
minute. 

 

Key word : Compressing machine, Mixing machine 
 

1. คํานํา 
เน่ืองจากประชากรสวนใหญของประเทศไทยมีอาชีพในภาค

เกษตรกรรม  ปจจัยสําคัญอยางหน่ึงของการทําเกษตรกรรมคือ ดิน ซ่ึง
คุณภาพของดินจะเปนตัวแปรสําคัญอยางหนึ่งที่จะชี้ผลสําเร็จในการทํา
เกษตรกรรม  การปรับปรุงคุณภาพของดินจึงเปนส่ิงที่สําคัญอยางมาก
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โดยสามารถปฏิบัติดวยการไถพรวนดิน การใหนํ้ารวมถึงการใสปุย ซ่ึง
การใชปุยอินทรียมีขอดีคือ จะชวยปรับปรุงและรักษาคุณสมบัติทาง
กายภาพของดินไว แตเน่ืองจากปุยอินทรียมีปริมาตรมากเมื่อเทียบกับ
นํ้าหนักปุย ทําใหส้ินเปลืองคาใชจายในการขนสงและไมสะดวกในการ
ใชงานเนื่องจากการฟุงกระจายของปุย  รวมไปถึงกลิ่นอันไมพึงประสงค
และแมลงรบกวน  จึงทําใหปุยอินทรียไมเปนที่นิยมใช แนวทางการ
พัฒนาใชปุยอินทรียซ่ึงเปนวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหเกิดประโยชน 
จึงนาจะเปนแนวทางการแปรรูปเพื่อใหสะดวกในการใชงานและการ
ขนสง  อีกทั้งยังเปนการเพิ่มมูลคาของวัสดุที่เหลือใชทางการเกษตร  
ซ่ึงจะเปนการพัฒนาการใชทรัพยากรในยุคเศรษฐกิจพอเพียงแนวทาง
หน่ึง นอกจากนั้นยังเปนการลดมลภาวะสิ่งแวดลอมจากกลิ่นและแมลง
รบกวนไปในตัวและหากสามารถนําไปจําหนายก็จะเปนรายไดแก
เกษตรกรอีกดวย ซ่ึงในปจจุบันน้ีก็ไดมีการแปรรูปปุยอินทรีย  โดย
กระบวนการแปรรูปปุยอินทรีย น้ัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ไดทําการเสนอกระบวนการผลิตดังน้ี 
นําสวนผสมทั้งหมดและน้ํามาใสในเครื่องผสมแลวผสมใหเขากัน 
หลังจากทําการคลุกเคลาสวนผสมดวยเครื่องผสมใหเขากันดีแลว จะใช
แรงงานคนในการขนยายสวนผสมเขาสูเครื่องอัดเม็ด ทําใหตองใช
แรงงานคนมากและสิ้นเปลืองเวลาในขั้นตอนการผลิตน้ี ดังน้ันเพื่อเปน
การลดแรงงานคนและเวลาในการผลิต ผูทําวิจัยจึงไดนําเครื่องผสมและ
เคร่ืองอัดเม็ด มารวมเปนชุดเดียวกันเพื่อลดข้ันตอนในการผลิตปุย
อินทรีย จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดดังน้ี สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย วว. (2546) [1] ไดสราง
เครื่องอัดเม็ดปุยอินทรีย เครื่องดังกลาวประกอบดวยเครื่องยนตดีเซล
ขนาด 11 แรงมา และหัวอัดมีรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 3–5 มิลลิเมตร 
สามารถอัดปุยไดชั่วโมงละ 150 กิโลกรัม และไดสรางเครื่องที่ใชในการ
ผสมวัตถุดิบตางๆ แบบเพลาแนวนอน เพื่อผสมใหวัตถุดิบตางๆ ใน
กระบวนการผลิตปุยเขากันไดดี  เครื่องผสมดังกลาวมีลักษณะเปนใบ
กวนใชมอเตอรขนาด 2 แรงมา ไฟฟา 220 โวลท พรอมสวิตซตางๆ 
ควบคุมการทํางาน  
 บรรจงศรี จีระวิพูลวรรณ และคณะ (2541) [2] ไดพัฒนาเครื่องอัด
ปุยอินทรีย จากตนแบบที่สรางข้ึนเพื่ออัดเม็ดปุยอินทรีย เปนถังผสม
แกนนอนภายในติดตั้งใบกวน 7 ใบ เกลียวลําเลียงขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 10 เซนติเมตร มายังอุปกรณอัดเม็ดที่ดัดแปลงมาจากเครื่อง
บดเอนกประสงคแบบมินเซอร โดยติดตั้งอุปกรณตัดปุยที่ผานการอัดให
เปนเม็ดที่บริเวณดานหนาของแผนหนาแวน  ตนกําลังขนาด 1 แรงมา 
ถายทอดกําลังผานสายพานและลอสายพาน ไดปุยอินทรียอัดเม็ดที่มี
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร ความยาว 10 มิลลิเมตร เครื่อง
อัดปุยอินทรียน้ีสามารถอัดเม็ดปุยได 54 กิโลกรัมตอชั่วโมง เพิ่มความ
หนาแนนข้ึนเปน  2.04 เทา ตอมาเฉลิมชัย สุขประเสริฐและบดินทร 
นาทประยุทธ (2544) [3] ไดพัฒนาเคร่ืองอัดเม็ดมูลสัตว  โดยพัฒนา
และปรับปรุงขอบกพรองของเคร่ืองอัดเม็ดมูลสัตวเครื่องตนแบบ ซ่ึง
เครื่องอัดเม็ดมูลสัตวที่พัฒนามีความสูง 90 เซนติเมตร มีถังผสมแกน
นอนภายในเปนเพลากวนแบบซี่กวนติดเกลียวลําเลียงเพื่อเพิ่มแรงอัด
ลงชองออกของมูลสัตวที่ผสมมายังชุดปอนวัสดุลง 3 ใบ ระยะหางแตละ
ใบ 120 องศา เครื่องอัดเม็ดแบบมินเซอร จะติดตั้งอุปกรณตัดปุยที่ผาน

การอัดใหเปนเม็ดที่บริเวณดานหนาของแผนหนาแวน มีตนกําลังขนาด 
1 แรงมา ถายทอดกําลังสงผานสายพาน พูเลย และเฟองโซ เพลาผสม
วัสดุมีความเร็ว 40 รอบตอนาที และใชความเร็วในการอัดเม็ด 100 รอบ
ตอนาที อัตราสวนมูลสัตวตอนํ้า 2 : 1 โดยนํ้าหนัก  ใชเวลาผสม 7 นาที 
ไดอัตราการผลิตเฉลี่ย  89.23 กิโลกรัมตอชั่วโมง ใชความชื้นในการ
ผสม 50 เปอรเซ็นต ลักษณะเม็ดปุยมีความหนาแนน 1.55 กรัมตอ
ลูกบาศกเซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 1.48 เซนติเมตร เสนผาน
ศูนยกลางเฉลี่ย 0.72 เซนติเมตร   

จากการสืบคนงานวิจัยที่ผานมาพบวา เครื่องผลิตปุยอินทรีย
อัดเม็ดไดรับการพัฒนามาอยางตอเน่ืองตามลําดับ แตอยางไรก็ตามใน
ปจจุบันเคร่ืองผลิตปุยอินทรียอัดเม็ดที่มีใชกันอยูยังไมเหมาะสมตอการ
ใชงานมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานเคร่ืองตนกําลัง ปจจุบัน
เครื่องผสมมีการใชมอเตอรไฟฟาเปนตนกําลังขับ ซ่ึงไมสะดวกใน
ชนบท ดังน้ันจึงเปนสาเหตุในการทําวิจัยในครั้งน้ี โดยเนนการออกแบบ
ระบบสงกําลังเคร่ืองอัดใหทํางานรวมกับเครื่องผสมโดยใชตนกําลัง
เดียวกันและเปนตนกําลังเดิมของเครื่องอัด รวมทั้งใชวัสดุที่สราง
สวนประกอบตางๆ ของเคร่ืองเปนวัสดุที่มีทั่วไปตามทองตลาด (จังหวัด
นครราชสีมา) ซ่ึงทําใหสะดวกในการสรางและบํารุงรักษา 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 พัฒนาเครื่องอัดเม็ดระบบเพลเลทมิลลใหทํางานรวมกับเคร่ือง
ผสมแบบเพลาแกนนอน 

2.2 หาอัตราสวนผสมของปุยอินทรียกับนํ้าที่เหมาะสมสําหรับการ
อัดเม็ด  

2.3 ประเมินสมรรถนะการทํางานของเครื่องที่ไดจากการพัฒนา  
 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเปนการพัฒนาเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยอินทรีย ให
ทํางานรวมกันไดโดยใชตนกําลังรวมกัน มีขอบเขตของงานวิจัยดังน้ี 

3.1 ใชเครื่องยนตดีเซลขนาด 11 แรงมา จํานวนหน่ึงเครื่อง เปน
ตนกําลังขับ 

3.2 ใชปุยอินทรียที่ทําจากมูลของโคที่ผานการตีปนเปนปุยสําหรับ
การทดลอง 

3.3 เครื่องที่ไดจากการพัฒนาสามารถผลิตเม็ดปุยอินทรียไดไมต่ํา
กวา 250 กิโลกรัมตอชั่วโมง 

3.4 ขนาดของเม็ดปุยอินทรียที่ไดจากการอัดมีเสนผานศูนยกลาง 
5-7 มิลลิเมตร และยาว 8-12 มิลลิเมตร 

  
4. การคํานวณและการออกแบบ 

ในการพัฒนาเครื่องอัดเม็ดแบบเพลเลทมิลลใหทํางานรวมกับ
เครื่องผสมแบบเพลาแกนนอนโดยใชตนกําลังเดียวกัน ไดอางอิงขอมูล
ในการออกแบบจาก วว. เปนหลัก ซ่ึงการออกแบบจะเริ่มจากการ
คํานวณหาความเร็วรอบของแตละเพลา จากน้ันคํานวณหาแรงบิดที่
กระทํากับเพลาเพื่อหาขนาดของเพลาสงกําลัง แลวจึงนํากําลังขับและ
ความเร็วรอบไปใชในการเลือกขนาดและจํานวนของสายพาน ซ่ึงในการ
คํานวณนั้นจะเปนข้ันเปนตอนและจะตอเน่ืองกันไปเร่ือยๆ ดังน้ี 
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รูปที่ 1 สวนประกอบและระบบสงกําลังของเครื่องอัดและผสมเม็ดปุยอินทรีย 
 

4.1 การคํานวณอัตราทดและความเร็วรอบ 
 ในการคํานวณอัตราทดและความเร็วรอบน้ี ไดใชขอมูลของ
เคร่ืองยนตคูโบตา 11 แรงมา ซ่ึงที่ความเร็วรอบของตนกําลังเทากับ 
1600 รอบตอนาที จะใหแรงบิดสูงสุดที่ 4 กิโลกรัม-เมตร (39.24 นิวตัน-
เมตร) โดยนําคานี้มาใชในการคํานวณและพิจารณาหาความเร็วรอบ
ของเพลาและขนาดของลอสายพานตางๆ แสดงดังรูปที่ 1 สวนประกอบ
ของเครื่องและลักษณะของการติดตั้งลอสายพานและมุมที่ลอสายพาน
กระทํากับแนวระดับซ่ึงเปนมุมที่มีผลตอการคํานวณหาคาโมเมนตดัดใน
เพลา การคํานวณเร่ิมตนที่ความเร็วรอบของเพลาหลักของชุดอัดเม็ด 
(เพลาชุดที่ 1) สงกําลังตอไปสองทางคือ สวนแรกสงไปถึงเพลาของหัว
อัด (เพลาชุดที่ 2) และอีกสวนตอไปยังเพลาชุดผสม (เพลาชุดที่ 5) โดย
ผานเพลาชุดที่ 3 และ 4 ในการคํานวณอัตราทด (i) และความเร็วรอบ
จะใชสมการ ดังน้ี 
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                                                (1) 

 

เม่ือ  D1  คือขนาดเสนผานศูนยกลางของลอสายพานตาม 

D2  คือขนาดเสนผานศูนยกลางของลอสายพานขับ 

n1  คือความเร็วรอบของลอสายพานตาม 
n2  คือความเร็วรอบของลอสายพานขับ 
 

4.2 การคํานวณหาขนาดเพลา 
ในการออกแบบเพลาไดใชทฤษฎีตามโคดของ ASME B106.1M-

1985 [4] และใชวัสดุทําเพลาชนิดเดียวกันทั้งหมด (St 42) เน่ืองจาก
เปนการงายตอการคํานวณแลวยังเปนการประหยัดคาใชจายในการซื้อ

วัสดุในการทําเพลาดวย เน่ืองจากตองการใหแรงบิดที่เกิดข้ึนที่เพลา
ผสม (เพลาชุดที่ 5) ใหมีแรงบิดมากในขณะผสม ดังน้ันจึงออกแบบให
ความเร็วรอบของเพลาผสมต่ํา (29 รอบตอนาที) สําหรับการคํานวณ
ขนาดของเพลา (d) จะใชสมการดังน้ี 

 

1 / 23 2 2
t m

d

16d ( C T ) ( C M )
πτ

⎡ ⎤= ⋅ + ⋅⎣ ⎦          (2) 

 

เม่ือ  Cm  คือตัวประกอบความลาเนื่องจากการดัด  

Ct  คือตัวประกอบความลาเนื่องจากการบิด  

T  คือแรงบิดที่เกิดกับเพลา  
M  คือโมเมนตดัดที่เกิดกับเพลา  

dτ  คือคาความเคนเฉือนในการออกแบบ  
 

ในเบ้ืองตนไดทําการวัดแรงบิดที่เพลาตางๆ ดวยประแจวัดแรงบิดจาก
เครื่องของ วว. เพื่อนําคาที่ไดน้ีเปนขอมูลในการออกแบบเพลาตางๆ 
ตอไป จากการวัดทราบวาเพลาหัวอัดตองการแรงบิด 113 นิวตัน-เมตร 
เพลาผสมตองการแรงบิด 170 นิวตัน-เมตร เพลาสายพานลําเลียง
ตองการแรงบิด 39.24 นิวตัน-เมตร และเพลาสกรูลําเลียงตองการ
แรงบิด 9.81 นิวตัน-เมตร จากนั้นคํานวณหาขนาดของเพลาโดย
พิจารณารวมกับขนาดของลอสายพานตางๆ เพลาของสกรูลําเลียง 
(เพลาชุดที่ 8) เลือกใชความเร็วรอบ 21 รอบตอนาที ก็เพื่อปองกัน
ไมใหปุยถูกลําเลียงลงไปในหัวอัดเร็วเกินไปซ่ึงอาจทําใหหัวอัดน้ันอัด
ปุยไมทัน และกําหนดใหเพลาหัวอัดหมุนดวยความเร็วรอบ 213 รอบ
ตอนาที (ตามขอมูลเครื่องผสมของ วว.) ในสวนของความเร็วรอบของ
เพลาสายพานลําเลียงตองการใหหมุนดวยความเร็วรอบ 25 รอบตอ
นาที ซ่ึงเปนความเร็วที่ไมสูงเกินไปท่ีปองกันไมใหปุยที่ผานการผสม

S1 

S7 

S5 

S2 

S8 

S3 

S6 

S4 



340                                                                      รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 22 
 

แลวน้ันไมเกิดการกระเด็นออกจากสายพาน และคํานวณหาความเร็ว
รอบของเพลาชุดที่ 6 ซ่ึงหมุนดวยความเร็วรอบ 90 รอบตอนาที การ
เลือกขนาดของลอสายพานไดใชตามมาตรฐาน ISO/R 52-1975 (E) 
และ ISO/R 253-1962 (E) ซ่ึงระบุขนาดเสนผานศูนยกลางพิตช (Dp) 
ของลอสายพานลิ่มเปนมิลลิเมตร ในสวนของเพลาผสมนั้นตองพิจารณา
เปนพิเศษ เน่ืองจากวาถาตองการใหความเร็วรอบเร่ิมตนที่ 1600 รอบ
ตอนาที  ลดลงไปเปนความเร็วรอบ  29 รอบตอนาที  จากการพิจารณา 
 

ตารางที่ 1 ขนาดของเพลาและความเร็วรอบ 
 

เพลา d (มิลลิเมตร) n (รอบตอนาที)
เพลาหลักชุดหัวอัด (S1) 40 640 
เพลาชุดหัวอัด (S2) 35 213 
เพลาหลักของชุดผสม (S3) 40 320 
เพลาทดรอบของชุดผสม (S4) 25 115 
เพลาชุดผสม (S5) 35 29 
เพลาทดรอบสายพานลําเลียง (S6) 15 90 
เพลาขับสายพานลําเลียง (S7) 30 25 
เพลาสกรูลําเลียง (S8) 15 21 
 
พบวา ถาหากวาเลือกใชเปนลอสายพานจะทําใหไดขนาดของลอ
สายพานที่มีขนาดใหญเกินไป จึงแกไขโดยการเลือกใชเฟองทดแบบ
เฟองฟนตรง ทั้งน้ีการเลือกใชขนาดของอัตราทดและความเร็วรอบได
พิจารณาถึงขนาดและราคาของลอสายพานดวยเชนกัน ซ่ึงถาหากใชลอ
สายพานที่มีขนาดใหญเกินไปจะทําใหส้ินเปลืองและมีนํ้าหนักมากยาก
ตอการเคลื่อนยาย หลังจากที่ไดทําการเลือกขนาดของลอสายพานและ
เฟองแลว จึงคํานวณหาความเร็วรอบของเพลา ซ่ึงสรุปไดดังตารางที่ 1 

 ในสวนของการคํานวณหาความเคนดัดของเพลา ขอยกตัวอยาง
การคํานวณเพลาหลักของชุดหัวอัด (เพลาชุดที่ 1) ซ่ึงเปนเพลาที่ทํา
หนาที่แบงกําลังและแรงบิดไปยังเพลาชุดที่ 2 (S2) และชุดที่ 3 (S3) แรง
ตางๆ ที่กระทําบนเพลาหลักของชุดหัวอัดแสดงดังน้ี (รูปที่ 2) 
 

60o

5o

 
 

รูปที่ 2 แรงตางๆ ที่กระทําบนเพลาหลักของชุดหัวอัด 

4.3 การคํานวณหากําลังงานที่เพลา 
 เม่ือทราบความเร็วรอบและแรงบิดของเพลา สามารถคํานวณหา
กําลังงานที่เกิดข้ึนในเพลาไดดังน้ี 
 

  2 TnP
(60 )(746 )

π
=                                            (3) 

  

เม่ือ  P  คือกําลังงาน (แรงมา) 
T  คือแรงบิด (นิวตัน-เมตร) 

  n  คือความเร็วรอบของเพลา (รอบตอนาที) 
 
4.4 การคํานวณหาโมเมนตดัดสูงสุดท่ีเกิดขึ้นในเพลา 
 เม่ือทําการวิเคราะหโมเมนตดัดที่ เกิดข้ึนในเพลาโดยทําการ
พิจารณาจากแรงตางๆ ที่กระทํากับเพลา โดยทําการแบงการพิจาณา
เปนสองระนาบ คือแนวนอนกับแนวดิ่ง จากนั้นทําการคํานวณหา
โมเมนตสูงสุดไดจากสมการ 
 

  = +2 2
H VM ( M ) ( M )                               (4) 

  

เม่ือ  M  คือโมเมนตดัดสูงสุดที่เกิดข้ึนกับเพลา (นิวตัน-เมตร) 

MH  คือโมเมนตดัดสูงสุดในแนวนอน (นิวตัน-เมตร) 
MV  คือโมเมนตดัดสูงสุดในแนวดิ่ง (นิวตัน-เมตร) 
 

การคํานวณเร่ิมตนที่การกําหนดคาแรงบิด (ไดมาจากขอมูลสมรรถนะ
ของเคร่ืองยนตจากผูผลิต) ซ่ึงมีคาเทากับ 39.24 นิวตัน-เมตร จากนั้น
กําหนดใหอัตราสวนความตึงของสายพาน 1 2F / F = 3 และเลือก

ขนาดของลอสายพาน  Deng เทากับ 100 มิลลิเมตร จะได 
 
  engT = −1 2 eng( F F )( D / 2 )  

engT = 2 eng( 2F )( D / 2 )  

39.24N.m = 2( 2F )(0.1m / 2 )  
=2F 392.4N  และ = =1 2F 3F 1177.2N  
 

เม่ือทราบคาแรงตึงบนลอสายพานแลว ตอไปนําคาที่ไดน้ีไปคํานวณหา
คาแรงบิดที่ลอสายพาน DB โดยที่ขนาดของ DB = 250 มิลลิเมตร 
 

=BT (1177.2 - =392.4 )N(0.25m / 2 ) 98.1N.m  
 

จากนั้นนําคาแรงบิดที่ไดน้ีไปคํานวณหาคากําลังงาน โดยใชสมการ (3) 
ซ่ึงกําลังขับที่เพลาผสม เพลาสกรูลําเลียง และเพลาขับสายพานลําเลียง
มีคาเทากับ 0.69, 0.03 และ 0.14 แรงมา ตามลําดับ ซ่ึงรวมกันแลวได
เทากับ 0.85 แรงมา ดังน้ันกําลังที่จะตองสงไปยังลอสายพาน DB ตอง
ไมนอยกวา 0.85 แรงมา และเม่ือความเร็วรอบของเพลาหลักหัวอัดมีคา
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รูปที่ 3 โมเมนดัดของเพลาตางๆ ของเคร่ืองอัดและผสมเม็ดปุยอินทรีย 
(ก) และ (ข) เพลาทดรอบชุดสายพานลําเลียง (ค) และ (ง) เพลาขับสายพานลําเลยีง (จ) และ (ฉ) เพลาสกรูลําเลียง  

 
เทากับ 640 รอบตอนาที จะได =AT 9.1 นิวตัน-เมตร จากนั้น
คํานวณหาคา A2F และ A1F  ซ่ึงไดเทากับ 63.23 และ 189.68 นิวตัน-
เมตร ตามลําดับ ตอไปทําการรวมแรงบนลอสายพาน DA ซ่ึงมีคาดังน้ี 
 

= + = + =A 1 2F F F 189.68 63.23 252.91N
= = =A,H AF F cos5 252.91cos 5 251.95No o  
=A,V AF F sin5o - AW = 252.91s in5o - 42N   

         = 19.96 N  
 

ในทํานองเดียวกันคํานวณคา B B,HF ,F , B,VF , E E ,HF ,F และ E ,VF
ซ่ึงคาที่ไดแสดงดังรูปที่ 4  และ 5 จากนั้นนําคาที่ไดน้ีไปคํานวณหาคา
โมเมนตดัดที่เกิดข้ึนบนเพลาตอไป ซ่ึงผลการคํานวณคาโมเมนตดัด 
สรุปไดวา โมเมนตดัดในเพลาที่จุด D มีคา D,HM และ D,VM มีคา
เทากับ -259.07 และ 59.53 นิวตัน-เมตร ตามลําดับ และโมเมนตดัดใน
เพลาที่จุด E มีคา E ,HM  และ E ,VM มีคาเทากับ - 8.10 และ 
209.36 นิวตัน-เมตร ตามลําดับ จากนั้นคํานวณหาคาโมเมนตดัดสูงสุด
ที่กระทํากับเพลาดังน้ี 
 

 

 
 

รูปที่ 4 โมเมนตดัดในเพลาหลักชุดหัวอัดแนวนอน  
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รูปที่ 5 โมเมนตดัดในเพลาหลักชุดหัวอัดแนวดิ่ง 
 

 = +2 2
D DH DVM ( M ) ( M )  

 = − +2 2
DM ( 259.07 ) ( 59.53 ) = 265.82 N.m 

= +2 2
E EH EVM ( M ) ( M )  

 = − +2 2
EM ( 8.10 ) ( 209.36 ) = 209.52 N.m 

 
ดังน้ันโมเมนตดัดที่กระทํากับเพลานี้จะเกิดข้ึนสูงสุด ณ จุด D ซ่ึงมีคา
เทากับ 265.82 นิวตันเมตร และนําคาโมเมนตดัดที่ไดน้ีไปคํานวณหา
คาขนาดของเพลา (ใชสมการ (2)) จะได d = 36.38 มิลลิเมตร และทํา
การเลือกใชขนาดเพลาเทากับ 40 มิลลิเมตร และในทํานองเดียวกันผล
การคํานวณหาคาโมเมนตดัดของเพลาตางๆ แสดงไวในรูปที่ 3 และ
ขนาดของเพลากับความเร็วรอบตางๆ ไดแสดงไวในตารางที่ 1 
 
5. การทดลองเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยอินทรีย 
 การทดลองเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยอินทรีย  โดยใชวัตถุดิบเปน
ปุยอินทรียที่ผานการตีปน ซ่ึงใชสัดสวนของปุยอินทรียที่ผานการตีปน
กับนํ้าเปนสัดสวน (โดยมวล) คือปุยอินทรีย 3 กิโลกรัม ตอนํ้า 1 
กิโลกรัม ซ่ึงไดเปลี่ยนความเร็วรอบของเครื่องยนตที่ 1400, 1600, 
1800 และ 2000 รอบตอนาที หลังจากที่ไดจัดเตรียมอุปกรณเรียบรอย
แลว เร่ิมทดลองโดยทําการใสปุยอินทรียและน้ําตามสัดสวนที่กําหนดลง
ในถังผสม แลวทําการผสม หลังจากสวนผสมเขากันดีแลวซ่ึงใชเวลา
ประมาณ 5 นาที จากนั้นเปดปุยที่ผสมเสร็จลงสูชุดสายพานลําเลียงเพื่อ
สงไปยังหัวอัดเม็ด ก็จะไดเม็ดปุยออกมา และทําการสุมตัวอยางเม็ดปุย
ที่ไดไปชั่งหามวล วัดขนาดเสนผานศูนยกลางและความยาวของเม็ดปุย 
เพื่อคํานวณหาความหนาแนนของเม็ดปุยที่อัดได จากนั้นนําภาชนะมา
ตวงเม็ดปุยที่ถูกอัดออกจากหัวอัดพรอมกับการจับเวลา 1 นาที และนํา
ปุยที่ไดจากการตวงไปชั่งมวล เพื่อคํานวณหาอัตราการผลิต จากนั้นนํา

เม็ดปุยที่ไดไปตากแดดประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง เพื่อใหเม็ดปุยแหงและ
ปองกันการเกิดเชื้อรา และทําการเปลี่ยนอัตราสวนผสมระหวางปุย
อินทรียกับนํ้าเปน 2.5:1,  2:1, 1.5:1 และ 1:1 ตามลําดับ นอกจากนี้
ในขณะทําการทดลองยังไดทําการวัดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดวย 
 
5.1 ลักษณะของเม็ดปุย 
 รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนผสมของปุยกับนํ้า
เทียบกับความยาวเม็ดปุย เสนผานศูนยกลาง ความหนาแนน และอัตรา
การผลิต โดยใชความเร็วรอบเคร่ืองยนต 1600 รอบตอนาที ความเร็ว
รอบในการผสม 29 รอบตอนาที และความเร็วรอบหัวอัด 213 รอบตอ
นาที จะเห็นไดวา เม่ือสัดสวนปุยอินทรียมีสัดสวนที่เพิ่มข้ึนจะทําให
ความยาวของเม็ดปุยที่อัดไดส้ันลง ซ่ึงจากการทดลองนี้ความยาวของ
เม็ดปุยจะอยูประมาณ 8-20 มิลลิเมตร สําหรับการชั่งมวลทําการสุม
ตัวอยางจํานวน 10 เม็ดที่วัดขนาดเสร็จไปช่ังจะทําใหทราบมวลเฉลี่ย
ขณะเปยก จากการทดลองพบวา เม่ือสัดสวนของปุยอินทรียเพิ่มข้ึนมี
ผลทําใหความหนาแนนของเม็ดปุยเพิ่มข้ึน ซ่ึงที่อัตราสวนผสม 2:1 จะ
เปนอัตราสวนผสมที่เหมาะสมที่สุดจากอัตราสวนผสมทั้งหมด  
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รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนผสม เสนผานศูนยกลางและ
ความยาวของเม็ดปุย ความหนาแนน และอัตราการผลิต  

 
5.2 อัตราการผลิตของเครื่องอัดเม็ด 

สําหรับการประเมินอัตราสวนการผลิตน้ัน ไดทําการทดลองที่อัตรา
สวนผสมปุยอินทรียตอนํ้า 2:1 และเปลี่ยนความเร็วรอบของเคร่ืองยนต
ที่ 1400, 1600, 1800 และ 2000 รอบตอนาที ผลที่ไดการทดลองนํามา
เขียนกราฟแสดงความสัมพันธตางๆ ดังแสดงดังน้ี 
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รูปที่ 7 ความสัมพันธระหวางความยาวของเม็ดปุย อัตราการผลิต  
และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 

 
จากรูปที่ 7 พบวาอัตราการผลิตเฉลี่ยสูงสุดเปน 258 กิโลกรัมตอ

ชั่วโมง ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต 1600 รอบตอนาที ลักษณะของเม็ด
ปุยที่อัดไดมีความยาว 9-12 มิลลิเมตร ซ่ึงเปนความเร็วรอบที่เหมาะสม
ที่กวาความเร็วรอบอื่นๆ จากทั้งหมดที่ไดทําการทดลอง 
 
6. สรุปผลการทดลอง 

 จากการทดสอบเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยอินทรียสามารถ
สรุปไดดังน้ี (1) ความเร็วรอบในการทดลองที่ 1600 รอบตอนาที พบวา
เปนความเร็วรอบที่เหมาะสมกวารอบอื่นๆ (2) ลักษณะของเม็ดปุยที่อัด
มีความยาวเฉลี่ย 10 มิลลิเมตร เสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 5.5 มิลลิเมตร 
(3) อัตราการผลิตเทากับ 258 กิโลกรัมตอชั่วโมง และ (4) เม่ือทําการ
อัดดวยความเร็วรอบเครื่องยนตสูงข้ึน ทําใหอัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามัน
เชื้อเพลิงสูงข้ึนดวย โดยที่ความเร็วรอบในการทดลองสูงกวา 1600 รอบ
ตอนาที ทําใหอัตราผลิตลดลง นอกจากนี้การทดสอบอัตราสวนผสมของ
ปุยอินทรียตอนํ้า สามารถสรุปความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ดังน้ี 

(1) ความสัมพันธระหวางอัตราการผสมกับความหนาแนนของเม็ด
ปุยที่อัดได พบวาสัดสวนของปุยอินทรียที่มากข้ึนทําใหความหนาแนน
ของเม็ดปุยอินทรียเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย 

(2) ความสัมพันธระหวางอัตราสวนปุยอินทรียตอนํ้ากับอัตราการ
ผลิตเม็ดปุย พบวาเม่ืออัตราสวนปุยอินทรียตอนํ้าในสัดสวน 1:1 ถึง 2:1 
ทําใหอัตราการผลิตจะเพิ่มข้ึน แตถาอัตราสวนปุยอินทรียตอนํ้ามากกวา 
2:1 แลวจะทําใหอัตราผลิตลดลง  

(3) ความสัมพันธระหวางอัตราสวนปุยอินทรียตอนํ้ากับความยาว
ของเม็ดปุยอินทรีย พบวาในสัดสวนปุยอินทรียเพิ่มข้ึนทําใหความยาว
ของเม็ดปุยลดลง 

7. ความหมายของสัญลักษณ 
d เสนผานศูนยกลางของเพลา (มิลลิเมตร)  

D เสนผานศูนยกลางของลอสายพาน (มิลลิเมตร)  

i อัตราทด  
n ความเร็วรอบ (รอบตอนาที) 

P  กําลังงาน (แรงมา) 

T แรงบิด (นิวตัน-เมตร) 
C ตัวประกอบความลา 

M โมเมนตดัดบนเพลา (นิวตัน-เมตร) 

F แรงตึงบนสายพาน (นิวตัน) 
S เพลา 

R แรงปฏิกิริยา 
 

สัญลักษณกรีก 
π  พาย 
τ  ความเคนเฉือน (นิวตันตอตารางเมตร) 
 

ตัวหอย 
1 ตัวขับ 

2 ตัวตาม 
d คาสําหรับการออกแบบ 

A,B,D,E จุดที่พิจารณา 

H ระนาบแนวนอน 

V ระนาบแนวดิ่ง 

eng เครื่องยนต 
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บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ี เปนการศึกษาการขึ้นรูปวัสดุผสมของ
อีปอกซี่กับใยปาลมที่เหลือใช จากกระบวนการหีบนํ้ามันปาลม ในการ
ทดลองไดนําเสนใยปาลมที่เหลือใช มาทําการขึ้นรูปรวมกับอีปอกซี่เปน
วัสดุผสม เสนใยปาลมที่ใชมี 3 กลุม ไดแก เสนใยตามธรรมชาติ เสนใย
ปรับสภาพผิวดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) และเสนใย
ปรับสภาพผิวดวย สารละลายอะมิโนไซเลน (Aminosilane) ของ N-
(aminoethyl)-3-propyltrimethoxysilane (KBM603A)  ไดทําการ
ทดลองโดยการหลอวัสดุผสมอีปอกซี่ดวยเสนใยปาลมทั้งสามกลุมใน
สัดสวนอีปอกซี่ 200 กรัม ตอเสนใย 15, 20 และ 25 กรัม ตามลําดับ  
ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมพบวา  เสนใยที่ผานการปรับ
สภาพผิวดวย KBM603A สามารถที่จะชวยลดเปอรเซ็นการยืดตัวของ
วัสดุผสมไดดีที่สุด การผสมเสนใยในวัสดุผสมอีปอกซ่ีทั้งสามสัดสวน
สามารถขึ้นรูปชิ้นงานไดโดยไมทําใหเสียความเรียบผิว นอกจากนี้ยัง
สามารถลดการใชอีปอกซี่ลงไดอีกดวย  
คําสําคัญ: เสนใยปาลม / วัสดุผสม / การปรับสภาพผิว 
 
Abstract 
 The object of this research is to study the fabrication of palm 
fiber epoxy composites from the waste of palm oil press process. 
In the experiment, palm fibers were blended with epoxy to form 
composite materials. There are three groups of palm fibers, such 
as natural palm fibers without surface treatment, palm fibers 
surface treated with NaOH and Aminosilane (KBM603A). Epoxy 
composite materials were mixed in the ratio of epoxy in 200 gram 
to palm fibers in 15, 20 and 25 gram, respectively. The 
mechanical properties on composites results show that KBM603A 
treated surface palm fibers can reduce maximum elongation of 
samples. The mixing of three ratios of palm fibers to epoxy can 

be fabricated in smooth surface without any ruin cast surface 
including reducing the usage of epoxy. 
Keyword: Oil palm fibers / composites / surface treatment 
 
1. บทนํา 
 เน่ืองจากปจจุบัน นํ้ามันดีเซลมีราคาเพิ่มข้ึนจากเดิมอยางมาก  จึง
ไดมีการนําน้ํามันปาลมมาผสม เพื่อใชทําไบโอดเีซลเพื่อลดการใชนํ้ามัน
ดีเซลลง ในกระบวนการหีบผลปาลมจากทะลายปาลม เพื่อนําน้ํามันมา
ใชจะมีเสนใยปาลมเหลือจากกระบวนการอยูประมาณ 28% ซ่ึงไมไดใช
ประโยชน นอกจากนั้นยังมีการขยายพื้นที่ปลูกปาลมเพิ่มข้ึนอยางมาก
เพื่อใชทําน้ํามัน ดังน้ันการนําของเหลือใชในกระบวนการหีบนํ้ามัน
ปาลม  โดยใชเสนใยที่เหลือในกระบวนการ นํามาทําการปรับสภาพผิว 
ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด และ สารละลายอะมิโนไซเลน
จากนั้น นําไปขึ้นรูปกับอีปอกซี่ เพื่อใหเกิดประโยชนจากการนําของที่
เหลือใช จากกระบวนการหีบนํ้ามันปาลมเขามาชวยลดปริมาณการใช
ในอีปอกซี่  การขึ้นรูปวัสดุ โดยในงานวิจัยน้ีทําการศึกษา สมบัติเชิงกล
ของเสนใยที่ไดรับการปรับสภาพผิวและไมไดรับการปรับสภาพผิวของ
วัสดุผสม 
 
2. วิธีดําเนินการทดลอง 
 ในงานวิจัยน้ีไดทําการขึ้นรูปวัสดุผสมโดยนําเสนใยปาลมมาผสม
กับอีปอกซี่เหลว แลวนํามาข้ึนรูปโดยวิธีการหลอข้ึนรูปในแบบหลอ 
ขนาด 165 × 228 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร ปดทับดวยแผนฟลม
และกระจก เพื่อใหไดผิวหนาชิ้นงานที่เรียบและสมํ่าเสมอทั้งชิ้น  
 
2.1 การเตรียมอีปอกซ่ีสําหรับงานหลอ 
 ใชอีปอกซี่ DER 331 ของบริษัท Dow Chemical Company ผสม
กับตัวเรง DETA Diethylenetriamine N-(2-aminoethyl-1, 2-
ethanediamine) ในอัตราสวน 10 ตอ 1 กวนใหเขากัน แลวนําอีปอกซี่
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ที่ไดไปทําการกําจัดฟองอากาศ โดยใสในภาชนะปด ที่ปมอากาศออก
โดยเครื่อง Vacuum rotary pump ชนิด 2 ข้ัน เปนเวลา 15 นาที 
หลังจากนั้นจึงนํามาผสมกับเสนใยปาลม ที่ผานการปรับสภาพผิวที่
แตกตางกันสามชนิด เพื่อใหไดชิ้นงานวัสดุผสมแตละชนิดที่มีเสนใย
ปาลมที่ผิวแตกตางกัน 
 
2.2 การเตรียมเสนใยปาลม 
 ในงานวิจัยน้ีไดนําเสนใยมาทําการปรับสภาพผิวเพื่อใหไดผิวของ
เสนใยที่แตกตางกัน 3 ชนิด  
2.2.1 เสนใยตามธรรมชาติ 
 เสนใยปาลมที่ใชไดจากทะลายปาลมที่เหลือจากการหีบแลวตัด
เปนเสนออกจากทะลาย ทิ้งไวใหแหงเปนเวลานาน และเปนเสนใย
ปาลมตามธรรมชาติที่ไมไดทําการปรับสภาพผิว รอการนําไปข้ึนรูปเปน
วัสดุผสม 
2.2.2 เสนใยที่ปรับสภาพผิวดวย NaOH 
 เปนเสนใยปาลมที่ทําการปรับสภาพผิวดวยสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซด (NaOH) ความเขมขน 1% [1] โดยการนําเสนใย ไปอบใน
ตูอบดวยอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นแช
เสนใยในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 1% โดยนํ้าหนัก 
ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที จากนั้นจึงนําไปอบ
ในตูอบที่อุณหภูมิ 80 องซาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง รอการนําไป
ข้ึนรูปเปนวัสดุผสม 
2.2.3 เสนใยที่ปรับสภาพผิวดวย KBM603A 
 เปนเสนใยที่ไดรับการปรับสภาพผิวดวย สารละลายอะมิโนไซเลน 
ในงานวิจัยน้ีใชN-(aminoethyl)-3-propyltrimethoxysilane (KBM603A) 
ของบริษัท Shin-Etsu Chemical จํากัด (ประเทศญี่ปุน) การปรับสภาพ
ผิวเสนใย ดวยอะมิโนไซเลน ทําไดโดยการนําเสนใยไปอบในตูอบดวย
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นแชเสนใยใน
สารละลายอะมิโนไซเลน (KBM603A) ความเขมขน 1%  โดยนํ้าหนัก 
[2, 3] ซ่ึงเตรียมไดจาก การหยดสารอมิโนไซเลนลงในน้ําที่ผาน
กระบวนการดีไอออไนเซชั่น (Demonized water) กวนสารละลายดวย
แทงกวนแบบแมเหล็ก (Magnetic Stirrer)  เปนเวลา 30 นาที เพื่อให
เกิดไฮโดรไลซิส (Hydrolysis reaction) แลวนําไปอบในตูอบ ดวย
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อกําจัดเมทานอลที่
เกิดข้ึนในข้ันตอนไฮโดรไลซิสออก [3]  รอการนําไปข้ึนรูปเปนวัสดุผสม 
 
2.3 การเตรียมชิ้นงานวัสดุผสม 
 วัสดุผสมที่ใชในการทดลองในครั้งน้ีจะถูกจัดเตรียมเปนสามกลุม 
แตละกลุมจะมีปริมาณของเสนใยในวัสดุผสมที่แตกตางกัน 3 คา โดย
วัสดุผสมภายหลังจากการหลอจะมีขนาดความกวาง 165 มิลลิเมตร 
ความยาว 228 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร และจะถูกนําไปตัดแยก
ออกจากกันใหไดขนาดความกวาง x ความยาว เทากับ 165x19 
มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร เพื่อใชทําชิ้นงานทดสอบตอไป ลักษณะ
ชิ้นงานแสดงในรูปที่ 1โดยมีรายละเอียดของแตละกลุมดังน้ี  
 

 
รูปที่ 1 ชิ้นงานวัสดุผสมขนาด 165 x 19 x 3 มิลลิเมตร 

 
2.3.1 วัสดุผสมกลุมเสนใยตามธรรมชาติ 
 เปนวัสดุผสมที่ไดจากการใชอีปอกซี่ที่ไดจากการเตรียมตามหัวขอ
2.1 ใชทําหนาที่เปนแมทริก (Matrix) ผสมกับเสนใยปาลมทําหนาที่เปน
ไฟเบอร (Fibre) โดยใชเสนใยที่จัดเตรียมตามหัวขอ 2.2.1 โดยกลุมน้ีจะ
จัดเตรียมชิ้นงานเปนวัสดุผสมที่มีสวนผสมของเสนใยที่แตกตางกัน 3 
ชนิดตามสัดสวนดังน้ีคือ 

• อีปอกซี 200 กรัมตอเสนใย 15 กรัม 
• อีปอกซี 200 กรัมตอเสนใย 20 กรัม   
• อีปอกซี 200 กรัมตอเสนใย 25 กรัม 

2.3.2 วัสดุผสมกลุมเสนใยปรับผิวดวย NaOH 
 เปนวัสดุผสมที่ไดจากการใชอีปอกซี่ที่ไดจากการเตรียมตามหัวขอ
2.1 ใชทําหนาที่เปนแมทริก ผสมกับเสนใยปาลมทําหนาที่เปนไฟเบอร 
โดยใชเสนใยที่จัดเตรียมตามหัวขอ 2.2.2 จัดเตรียมชิ้นงานเปนวัสดุ
ผสมที่มีสวนผสมของเสนใยที่แตกตางกัน 3 ชนิดตามสัดสวนดังน้ีคือ 

• อีปอกซี 200 กรัมตอเสนใย 15 กรัม 
• อีปอกซี 200 กรัมตอเสนใย 20 กรัม   
• อีปอกซี 200 กรัมตอเสนใย 25 กรัม 

2.3.3 วัสดุผสมกลุมเสนใยปรับผิวดวย KBM603A 
 เปนวัสดุผสมที่ไดจากการใชอีปอกซี่ที่ไดจากการเตรียมตามหัวขอ
2.1 ใชทําหนาที่เปนแมทริก  ผสมกับเสนใยปาลมทําหนาที่เปนไฟเบอร 
โดยใชเสนใยที่จัดเตรียมตามหัวขอ 2.2.3 จัดเตรียมชิ้นงานเปนวัสดุ
ผสมที่มีสวนผสมของเสนใยที่แตกตางกัน 3 ชนิดตามสัดสวนดังน้ีคือ 

• อีปอกซี 200 กรัมตอเสนใย 15 กรัม 
• อีปอกซี 200 กรัมตอเสนใย 20 กรัม   
• อีปอกซี 200 กรัมตอเสนใย 25 กรัม 

 
3. การกําหนดตัวแปรและการทดสอบคุณสมบัติทางกล 
3.1 การกําหนดตัวแปรของวัสดุผสม  
 ในการวิจัยไดกําหนดตัวแปรในการทดลองไวดังน้ีคือ  

• การศึกษาผลของความแตกตางของสภาพผิวเสนใย  
• ปริมาณของเสนใยในวัสดุผสมที่แตกตางกัน  

โดยใชเงื่อนไขในการกําหนดปริมาณของเสนใยในวัสดุผสมแตละกลุมไว
แสดงรายละเอียดดังในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 กลุมตัวแปรเพื่อใชควบคุมในการขึ้นรูปวัสดุผสม 
ชนิดของ
MATRIX 

ชนิดของกลุม 
FIBRE 

สัดสวนของไฟเบอร
ในวัสดุผสม  

15 กรัม 
20 กรัม 

กลุมเสนใยตาม
ธรรมชาติ 

25 กรัม 
15 กรัม 
20 กรัม 

 
กลุมเสนใยปรับ
สภาพผิวโดย 

NaOH 
 

25 กรัม 

15 กรัม 
20 กรัม 

 
 
 

อีปอกซี่ 
200 กรัม 

 
 กลุมเสนใยปรับ

สภาพผิวโดย 
KBM603A 25 กรัม 

 
3.2 การทดสอบสมบัติทางกล 

การทดสอบสมบัติทางกลของชิ้นงาน ใชเครื่อง Universal Testing 
Machine ผลิตโดยบริษัท Lloyd รุน LR-50K ดังแสดงในรูปที่ 2โดยใช 
Load cell ขนาด 5 kN ควบคุมการเคลื่อนที่ของคานดวยระบบสกรู ใช
คอมพิวเตอรบันทึกคาที่ไดจากการทดสอบ ความเร็วในการดึงใช
คาคงที่ 3 มิลลิเมตรตอนาที  
 

 
รูปที่ 2 เครื่อง Universal Testing Machine  

 
4. ผลการทดลองและการวิเคราะหผล 
 ภายหลังการขึ้นรูปวัสดุผสมไดการทดลองหาคาความตานทาน
แรงดึง (Tensile strength) และคาการยืดตัว (elongation) เพื่อศึกษาถึง
อิทธิพลจากการปรับสภาพผิวเสนใยในแตละกลุม และอิทธิพลของ
ปริมาณเสนใยที่แตกตางกันในวัสดุผสม 
 
4.1  สมบัติทางกล 
 พบวาคาเฉลี่ยความเคนแรงดึงสูงสุดของวัสดุผสมทั้งสามกลุมที่
สัดสวนอีปอกซี่ 200 กรัมตอเสนใย 15 กรัม มีคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 18 
ถึง 21 N/mm2 ซ่ึงมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอยเทานั้น การกระจาย
ตัวของคาความเคนแรงดึงของวัสดุผสมกลุมที่เสนใยปรับสภาพผิวดวย 
NaOH จะมีการกระจายตัวนอยที่สุด ดังแสดงในกราฟรูปที่ 3  ในขณะที่ 

อัตราการยืดตัวกอนขาดของวัสดุผสมกลุมเสนใยธรรมชาติจะแสดง
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (Significant) กับวัสดุผสมกลุมเสนใย
ปรับสภาพผิวทั้งสองชนิด ซ่ึงวัสดุผสมกลุมเสนใยปรับสภาพผิวทั้งสอง
จะมีคาแตกตางกันเล็กนอยเทานั้น และมีคาเฉลี่ยต่ํากวาของวัสดุผสม
กลุมเสนใยธรรมชาติ ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4   ซ่ึงจะเห็นไดชัดเจนวา
การปรับสภาพผิวของเสนใยดวย NaOH และ KBM603A ตางมีผลตอ
การลดอัตราการยืดตัวกอนขาดของวัสดุผสมที่สัดสวนน้ี  
 ที่สัดสวนอีปอกซี่ 200 กรัมตอเสนใย 20 กรัม จากรูปที่ 3 พบวา
ความเคนแรงดึงสูงสุดเฉลี่ยมีความแตกตางกันโดย คาของวัสดุผสมเสน
ใยธรรมชาติมีคาความเคนแรงดึงต่ําสุด สวนวัสดุผสมเสนใยปรับสภาพ
ผิวดวย KBM603A มีคาความเคนแรงดึงสูงสุดใน ขณะที่คาเปอรเซ็นต
การยืดตัวของชิ้นงานเม่ือขาดออกจากกัน ของวัสดุผสมเสนใยปรับ
สภาพผิวทั้งสองชนิดยังต่ํากวาวัสดุผสมเสนใยธรรมชาติอยางมี
นัยสําคัญ ดังเห็นไดจากกราฟในรูปที่ 4 เหมือนที่สัดสวนอีปอกซี่ 200 
กรัมตอเสนใย 15 กรัม 
 ที่สัดสวนอีปอกซี่ 200  กรัมตอเสนใย 25 กรัม พบวาความเคน
แรงดึงสูงสุดเฉลี่ยของวัสดุผสมเสนใยธรรมชาติและวัสดุผสมเสนใยปรับ
สภาพผิวดวย KBM603A มีคาใกลเคียงกันและมีคาสูงกวาวัสดุผสมเสน
ใยปรับสภาพผิวดวย NaOH อยางมีนัยสําคัญ ขณะที่คาเปอรเซ็นการ
ยืดตัวกอนขาดของวัสดุผสมเสนใยปรับสภาพผิวทั้งสามชนิดมีความ
แตกตางกันโดย วัสดุผสมเสนใยธรรมชาติจะมีคาสูงสุด และวัสดุผสม
เสนใยปรับสภาพผิวดวย KBM603A จะมีคาเฉลี่ยต่ําสุดโดยวัสดุผสมทั้ง
สามแสดงความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด ดังเห็นไดจากกราฟในรูปที่ 
4 แตกตางจากที่สัดสวนอีปอกซี่ 200 กรัมตอเสนใย 20 กรัม 
 เม่ือพิจารณาที่วัสดุผสมเสนใยธรรมชาติจะพบวาเม่ือเพิ่มปริมาณ
เสนใยใหมากข้ึนคาความเคนแรงดึงเฉลี่ยแสดงแนวโนมที่เพิ่มข้ึนโดยที่
วัสดุผสมเสนใยปรับผิวดวย KBM603A มีแนวโนมที่ความเคนแรงดึงจะ
เพิ่มเม่ือเพิ่มสัดสวนปริมาณเสนใยสูงที่สุด วัสดุผสมเสนใยธรรมชาติ
รองลงมา สวน วัสดุผสมเสนใยปรับผิวดวย NaOH มีแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงที่นอยมากดังเห็นไดจากรูปที่ 5 
 สวนคาเปอรเซ็นการยืดตัวจะลดลงเปนสวนกลับกับคาความเคน
แรงดึงโดยทั้งวัสดุผสมเสนใยธรรมชาติและวัสดุผสมเสนใยปรับสภาพ
ผิวดวย KBM603A คาเปอรเซ็นการยืดตัวมีแนวโนมที่จะลดลงทั้งสอง
ชนิดและวัสดุผสมเสนใยธรรมชาติมีแนวโนมที่จะลดลงสูงที่สุด ในขณะ
ที่วัสดุผสมเสนใยปรับสภาพผิวดวย NaOH มีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึน
เล็กนอย ดังจะเห็นไดจากรูปที่ 6 
 
 4.2 การขึ้นรูปวัสดุผสม 
 ในการขึ้นรูปวัสดุผสมเสนใย ถาทําการลดแกสในอีปอกซี่กอนทํา
การผสมเสนใยเพื่อข้ึนรูป จะทําใหสามารถลดฟองอากาศในวัสดุผสมลง
ไดอยางมาก วัสดุผสมเสนใยที่ไดทั้งสามสัดสวนสามารถขึ้นรูปไดโดยมี
ผิวเรียบที่ไมแตกตางกัน ผิววัสดุผสมจะข้ึนกับวัสดุที่เปนผิวแมแบบ 
การเพิ่มสวนผสมเสนใยใหมากข้ึน จะทําใหการไหลตัวของวัสดุผสม
ในขณะข้ึนรูปทําไดยากขึ้น เพราะวาวัสดุผสมจะมีความหนืดสูง แตการ
เพิ่มเสนใยในวัสดุผสมสามารถลดการใชอีปอกซ่ีลงไดในการข้ึนรูปวสดุ
ผสมโดยไมทําใหผิวชิ้นงานสูญเสียความเรียบไป 
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รูปที่ 3 เปรียบเทียบความเคนแรงดึงสูงสุดของวัสดุผสมที่สัดสวน 

อีปอกซี่ 200 ตอเสนใย 15 กรัม 20 กรัม และ 25 กรัม 
 

 
รูปที่ 4  เปรียบเทียบอัตราการยืดตัวกอนขาดของวัสดุผสมที่ 

สัดสวนอีปอกซี่ 200 ตอเสนใย 15 กรัม 
 

 
รูปที่ 5 แนวโนมความเคนแรงดึงสูงสุดของวัสดุผสมที่สัดสวน 

อีปอกซี่ 200 ตอเสนใย 15 กรัม 20 กรัม และ 25 กรัม 
 
 

 

 
รูปที่ 6 แนวโนมเปอรเซ็นการยืดตัวของวัสดุผสมที่สัดสวน 
อีปอกซี่ 200 ตอเสนใย 15 กรัม 20 กรัม และ 25 กรัม 

 
5. สรุปผลการทดลอง 
1. การเพิ่มปริมาณของเสนใยที่ปรับสภาพผิวดวย KBM603A ในวัสดุ
ผสมอีปอกซี่ มีผลตอแนวโนมการเพิ่มคาความเคนแรงดึงในวัสดุผสมสูง
ที่สุด 
2. ปริมาณของเสนใยธรรมชาติในวัสดุผสมอีปอกซี่ มีผลตอแนวโนม
การลดคาเปอรเซ็นตการยืดตัวของวัสดุผสมมากที่สุด 
3. ปริมาณเสนใยซ่ึงเปนของเหลือใชสามารถชวยในการลดปริมาณการ
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บทคัดยอ 
ในบทความนี้ไดศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของการหาคํา 

ตอบที่เหมาะสมของการใหความรอนในกระบวนการเทอรโมฟอรมม่ิง 
วิธี Net Radiation ถูกนํามาใชเพื่อหาคาการแผรังสีระหวางแผงให
ความรอนและแผนพลาสติก โดยแบบจําลองที่ไดสามารถใหคาการตั้ง
อุณหภูมิของแผนใหความรอนแตละแผนที่เหมาะสม ดวยการกําหนด 
การกระจายตัวของอุณหภูมิของแผนพลาสติกที่ตองการ ซ่ึงงานวิจัยน้ี
มุงเนนในกรณีของ การกระจายตัวของอุณหภูมิแบบไมสมํ่าเสมอ 
นอกจากนี้ยังศึกษาศึกษาผลกระทบของตัวแปรทางกระบวน การของ
การใหความรอนแกแผนพลาสติก ตอการกระจายตัวของอุณหภูมิที่
ตองการของแผนพลาสติกซ่ึงมี 3 ตัวแปรคือ จํานวนแผนใหความรอน, 
ระยะหางระหวางแผงใหความรอนและแผนพลาสติกและเวลาที่ใชในการ
ใหความรอน 
 
Abstract 

In this paper, the optimized radiative heating of opaque 
thermoplastic sheet during thermoforming processes has been 
studied by using a newly developed modeling and optimization 
approach. The net radiation method has been employed to 
develop a comprehensive numerical code. The resultant 
simulation model can accommodate full non-symmetric zone 
heating situations. A coupled optimization package was then 
developed to obtain optimized heater pattern solutions that will 
lead to desired material temperatures during thermoforming 
processes. This is done by specifying a desired thermoplastic 
sheet temperature distribution and iteratively solving for the 
heater setting needed to obtain the desired results. Also, the 
basic process variables were studied such as the number of 
heater elements, the space between heater and sheet and the 
heating time. 

 
1. ความสําคัญและที่มาของปญหา 

ที่ผานมาในกระบวนการผลิตดวยวิธี Thermoforming จะใชความ
ชํานาญของผูควบคุมเคร่ืองจักรในการปรับคาตางๆเพื่อใหไดอุณหภูมิที่
ผิวของแผนพลาสติกกอนที่จะนําไปข้ึนรูป และจะตองมีการลองผิดลอง
ถูก (Trial and Error) กอนที่จะไดคาการตั้งเครื่องจักรตางๆเพื่อนําไป
ผลิตชิ้นงาน ทําใหมีการสูญเสียทั้งวัสดุและเวลาในขั้นตอนของการลอง
ผิดลองถูก นอกจากนี้ในปจจุบันไดมีการใชเทคนิคการใหความรอนแบบ
ไมสมํ่าเสมอ (Zone Heating Technique) เพื่อทําใหอุณหภูมิที่ผิวของ
แผนพลาสติกไมสมํ่าเสมอ เพื่อควบคุมการกระจายตัวของความหนา 
(Thickness Distribution) ของช้ินงานหลังการขึ้นรูป โดยมีหลักการคือ 
พื้นที่ที่มีการยืดตัวของแผนพลาสติกสูง ควรใหมีอุณหภูมิมิของแผน
พลาสติกต่ํา และพื้นที่ที่มีการยืดตัวของแผนพลาสติกต่ําควรใหมี
อุณหภูมิของแผนพลาสติกสูง แทนที่การพยามควบคุมอุณหภูมิให
สมํ่าเสมอตลอดทั่วทั้งแผนพลาสติก และจากการวิจัยที่ผานมาทําให
ทราบวา อุณหภูมิของแผนพลาสติกกอนการขึ้นรูปมีผลโดยตรงกับ
ความหนาของชิ้นงาน ดังน้ันใชเทคนิคการใหความรอนแบบไม
สมํ่าเสมอ (Zone Heating Technique) จึงเปนแนวความคิดหน่ึงที่
สามารถแกปญหาการกระจายตัวไมสมํ่าเสมอของความหนาของชิ้นงาน 
(Non-Uniform Thickness Distribution) 

อยางไรก็ตาม ทั้งหมดที่กลาวมานี้จะเห็นไดวา ตัวแปรตางๆใน
การตั้งคาของเครื่องจักรมีมากมาย เชนการตั้งอุณหภูมิของแผงใหความ
รอนซ่ึงมีประมาณตั้งแต 30 แผงจนถึง200-300 แผง และตามเทคนิค
การใหความรอนแบบไมสมํ่าเสมอ แผงความรอนแตละแผงจะตั้งคา
อุณหภูมิไมเทากัน นอกจากนี้ยังมีระยะหางระหวางแผงใหความรอนกับ
แผนพลาสติก และเวลาที่ใชในการใหความรอน โดยที่เวลาในการให
ความรอนจะถูกนํามาใชในการคํานวณเวลาในการทํางานหน่ึงรอบ
(Cycle Time) ดังน้ันจะเห็นไดวาการพัฒนาโปรมแกรมคอมพิวเตอรการ
หาคาการตั้งของเครื่องจักร (Thermoforming Machine) เพียงแคตัง้
อุณหภูมิที่ผิวของแผนพลาสติกที่ตองการ จะกอใหเกิดประโยชนอยาง
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สูงยิ่งสําหรับอุตสาหกรรมการขึ้นรูปพลาสติก โดยจะทั้งชวยลดการ
สูญเสียวัสดุและชวยในการประหยัดเวลาจากการลองผดิลองถูก 

สําหรับงานวิจัยชิ้นน้ีมุงศึกษาผลกระทบของตัวแปรทางกระบวน 
การของการใหความรอนแกแผนพลาสติก ตอการกระจายตัวของ
อุณหภูมิที่ตองการของแผนพลาสติกซ่ึงมี 3 ตัวแปรคือ จํานวนแผนให
ความรอน, ระยะหางระหวางแผงใหความรอนและแผนพลาสติกและ
เวลาที่ใชในการใหความรอน 
 
2. ผลงานที่เกี่ยวของ 

ในกระบวนการ Thermoforming การใหความรอนแกแผนพลาสติก
สวนใหญเปนแบบการแผรังสี (Radiation heat transfer) มีการสราง
แบบจําลองทางคณิตศาสตรและใชการแกปญหาเชิงตัวเลข (Numerical 
method) เพื่อชวยในการแกปญหา [1-4] โดยในชวงแรก เน่ืองจาก
ชิ้นงานมีลักษณะขนาดเล็ก และมุงเนนการสรางอุณหภูมิของแผน
พลาสติกที่เทากันตลอดทั้งแผน ดังน้ันแบบจําลองทางคณิตศาสตรจึง
สรางจากสมมุติฐานอยางงาย ทําใหขาดความแมนยําและไมสนับสนุน
การนําไปใชกับเทคนิคการใหความรอนแบบไมสมํ่าเสมอ (Zone 
Heating Technique) 

ในปจจุบันผูเขียน [5] ไดทําการวิจัยปรับปรุงแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรที่เพิ่มความถูกตองแมนยํา และสอดคลองกับเทคนิคการให
ความรอนแบบไมสมํ่าเสมอ (Zone Heating Technique) โดยการใชวิธ ี
Net radiation method เพื่อคํานวณคาการแลกเปลี่ยนความรอน
ระหวางแผงใหความรอน แผนพลาสติกและสิ่งแวดลอม โดยใชคา View 
factor ที่ถูกตอง 

อยางไรก็ตามงานวิจัยที่ผานมายังไมสามารถตอบสนองความ
ตองการที่แทจริงของผูใชงานภาคอุตสาหกรรม และเปนการยากที่จะนํา
เทคนิคการใหความรอนแบบไมสมํ่าเสมอ (Zone Heating Technique) 
ไปใชเพื่อขจัดปญหาที่สําคัญที่สุดของ Thermoforming คือความไม
สมํ่าเสมอของความหนาของชิ้นงาน โดยส่ิงที่ผูใชงานภาคอุตสาหกรรม
ตองการคือ การกําหนดแบบของชิ้นงานและความหนาของชิ้นงานที่จุด
ตางๆ และผลที่ไดจากการคํานวณคือคาตัวแปรตางๆของเครื่องจักร 
โดยจากการศึกษาของ Je Kyun Lee และคณะ [6] พบวา เทคนิคการ
ใหความรอนแบบไมสมํ่าเสมอ (Zone Heating Technique) สามารถ
ชวยลดปญหาความไมสมํ่าเสมอของความหนาของชิ้นงานได โดย
อุณหภูมิกอนการขึ้นรูปของพลาสติกมีผลตอความหนาของชิ้นงาน 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาโดยการแกปญหาแบบคิดยอนกลับ
(Inverse problem) [7] คือการหาการกระจายตัวของอุณหภูมิของแผน
พลาสติกกอนการขึ้นรูป โดยการกําหนดความหนาของชิ้นงาน ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา มีความเปนไปไดสูงในการแกปญหาในลักษณะน้ี 
ดังน้ัน งานวิจัยชิ้นน้ีจึงสามารถเติมเต็มในสวนของข้ันตอนการใหความ
รอนหลังจากการไดรับการกระจายตัวของอุณหภูมิของแผนพลาสติก
กอนการขึ้นรูปโดยนําไปหาคาตัวแปรตางๆของการตั้งคาของเครื่องจักร 
 
3. แนวทางการแกปญหาโดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

การแผรังสีความรอนในกระบวนการเทอรโมฟอรมม่ิงสามารถ
คํานวณไดโดยใช สมการการนําความรอนโดยกําหนดใหมีการรับการ

แผรังสีและการพาความรอนที่ผิวทั้งสองดานของแผนพลาสติก เน่ือง 
จากแผนพลาสติกมีขนาดดานกวางละยาวมากวาความหนามาก ดังน้ัน
สมการการนําความรอนหน่ึงมิติจึงเหมาะสมที่จะนํามาแกปญหา โดย
สมการแสดงในสมการที่ 1 

p

T T
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t z z
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            (1) 

เม่ือ: 
ρ  = ความหนาแนน (kg/m3) 
Cp = Specific heat (J/kg K) 
k  = คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (W/m K) 

โดยคาเริ่มตนและขอบเขตกําหนดดังน้ี 
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เม่ือ: 

iT  = อุณหภูมิเร่ิมตนของแผนพลาสติก 
''

0convq  = การพาความรอนที่ผิวดานลางของแผนพลาสติก 
''
convLq  = การพาความรอนที่ผิวดานบนของแผนพลาสติก 
''

0radq  = การแผรังสีความรอนที่ผิวดานลางของแผนพลาสติก 
''
radLq  = การแผรังสีความรอนที่ผิวดานบนของแผนพลาสติก 

 
วิธี Net Radiation ถูกนํามาใชในการคํานวณคาการแผรังสีความ

รอน ระหวางแผงใหความรอนกับแผนพลาสติก ซ่ึงความถูกตองของ
การคํานวณจะมาจากการหาคา View Factor ระหวางแผงใหความรอน
กับแผนพลาสติก [5] 

 
4. ขั้นตอนการหารคําตอบที่เหมาะสม (Optimization Procedures) 
 จุดมุงหมายของของข้ันตอนการหาคําตอบที่เหมาะสม เพื่อ
ตองการทราบรูปแบบการตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมของแผนใหความรอน
แตละแผนเพื่อใหไดคาการกระจายตัวของอุณหภูมิที่ตองการบนแผน
พลาสติก ข้ันตอนการหารคําตอบที่เหมาะสมแสดงในรูปที่ 1. โดยเริ่ม
จากการกําหนดคาการกระจายตัวของอุณหภูมิที่ตองการของผิวแผน
พลาสติก จากอุณหภูมิที่ตองการจะถูกนําไปคํานวณเพื่อหาคาเริ่มตน
ของแผนใหความรอนแตละแผน หลังจากนัน้จะทําการตรวจสอบ
ระหวางอุณหภูมิที่ตองการของแผนพลาสติกกับอุณหภมิูของแผน
พลาสติก ที่ไดจากการสุมตั้งคาอุณหภูมิของแผนใหความรอน หากยัง
ไมไดคาที่ตองการ อุณหภูมิของแผนใหความรอนแตละแผนจะถูกปรับ
โดยใชสมการตอไปน้ี 
 

( )1
, , , , , , , ,

t t t tT T T T Wheater i j heater i j desired i j sim i j
+ = + −     (5) 
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เม่ือ desiredT  แสดงอุณหภมิูที่ตองการของแผนพลาสติกแตละสวน  
       simT    แสดงอุณหภูมิที่คํานวณไดของแผนพลาสติกแตละสวน 
และ  t  หมายถึงจํานวนครั้งในการสุม สวน i  และ  j  หมายถึงตําแหนง
ของสวนตางๆบนแผนพลาสติก และ  W  เปนคาคงที่เพื่อเรงการลูเขา
หาคําตอบ 
 

 
รูปที่ 1 รูปแสดงข้ันตอนการหาคําตอบที่เหมาะสมใน 

กระบวนการใหความรอนของเทอรโมฟอรมม่ิง 
 
5. ผลการวิจัยและการวิเคราะหผล 
 ในกระบวนการเทอรโมฟอรมม่ิง ตัวแปรของกระบวนการที่มีผลตอ
การกระจายตัวของอุณหภูมิและอณุหภูมิของแผนพลาสติกมี 3 ตัวแปร
คือ จํานวนแผนใหความรอน, ระยะหางระหวางแผงใหความรอนและ
แผนพลาสติกและเวลาที่ใชในการใหความรอน ซ่ึงงานวิจัยชิ้นน้ีไดนํา
แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ไดพัฒนาข้ึนมาทําการศึกษาถึงผลของตวั
แปรดังกลาว โดยทดลองกับโพลีสไตลีน (Polystyrene) ที่มีขนาด 183 
x 122 ซม. หนา 2.4 มม. และกําหนดคาอุณหภูมิของแผนพลาสติกที่
ตองการตามรูปที่ 2 

 ในการศึกษาผลกระทบของจํานวนแผนใหความรอน ได
ทําการศึกษาเปรยีบเทียบสองกรณีคือ 12x8 แผน และ 8x6 แผน โดย 
กําหนดใหระยะหางระหวางแผงใหความรอนและแผนพลาสติกคือ 12.7 
ซม. และเวลาในการใหความรอนคือ 3 นาที 
 จากผลการศึกษาที่แสดงในรูปที่ 3. แสดงแนวการเปรียบเทียบของ
อุณหภูมิ 3 แนว ในกรณีที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบนแผน
พลาสติกเทียบกับความยาวไมมากนัก (การกระจายตัวของอุณหภูมิไม
ซับซอน) ทั้งสองกรณีไดผลที่ใกลเคียงกัน ดังแสดงในรูปที่ 3.ก แต
เม่ือใดที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของอณุหภูมิ บนแผนพลาสติกเทียบกับ
ความยาวมีคาสูง (การกระจายตัวของอุณหภมิูมีความซับซอน) 
เครื่องจักรที่มีจํานวนแผนใหความรอนมากกวา จะสามารถสรางการ
กระจายตัวของอุณหภูมิไดใกลเคียงกบัอุณหภูมิที่ตองการกวาเครื่อง 
จักรที่มีจํานวนแผนใหความรอนนอยกวา ดังแสดงในรูปที่ 3. ข และ ค 
 สวนอีกสองกรณีคือ ระยะหาง ระหวางแผงใหความรอนและแผน
พลาสติกและเวลาที่ใชในการใหความรอน ใหผลที่ใกลเคียงกันคือ การ
ปรับเปลี่ยนปจจัยดังกลาวจะไมสงผลตอการกระจายตัวของอุณหภูมิ
ของแผนพลาสติกที่ไดรับ แตจะมีผลตออุณหภูมิของแผนใหความรอน
แตละแผน กลาวคือ หากเพิ่มระยะหางใหมากข้ึน หรือลดเวลาในการให
ความรอน อุณหภูมิของแผนใหความรอนมีแนวโนมสูงข้ึน  
 

 
 

 
รูปที่ 2 แสดงการกระจายตัวอุณหภูมิของแผนพลาสติกที่ตองการ 

Input Desired Polymer 
Sheet Surface 

Temperature Distribution 

Calculate Initial Heater 
Temperature Setting

Temperature Distribution 
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Temperature Setting
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Setting
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   (ค) เปรียบเทียบการกระจายตัวของอุณหภูมิในแนว  C-C 
 

รูปที่ 3 เปรียบเทียบอุณหภูมิของแผนพลาสติก 
ในกรณีแผนใหความรอน 12x8 แผน กับ 8x6 แผน 

6. สรุปผลการวิจยั 
 จากผลการทดลองโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่พัฒนาข้ึน 
สามารถสรุปไดวา การหาคําตอบที่เหมาะสมในการใหความรอนแกแผน
พลาสติก สามารถชวยลดเวลาและความเสียหายของวัตถุดิบในการ
ทดลองตั้งคาของเครื่องจักร เพื่อใหไดการกระจายตัวของอุณหภูมิบน
แผนพลาสติกที่ตองการ และสมรรถนะของเครื่องจักรที่สําคัญในการ
สรางการกระจายตัวของอุณหภูมิบนแผนพลาสติกตามที่ตองการคือ 
จํานวนของแผนใหความรอน ยิ่งมีแผนใหความรอนมาก ก็ยิ่งสามารถ
สรางการกระจายตัวของอุณหภูมิที่ซับซอนไดดียิ่งข้ึน  

สวนอีกสองกรณีคือ ระยะหางระหวางแผงใหความรอนและแผน
พลาสติก ตองเลือกคาที่เหมาะสมไมหางมากเกินไป เพื่อไมใหอุณหภูมิ
ของแผนใหความรอนสูงเกินไป จนเกินคาที่แผนใหความรอนสามารถ
ทําได หรือไมเลือก และอีกปจจัยหน่ึงคือ เวลาที่ใชในการใหความรอน 
หากเลือกนานเกินไป ถึงแมวาอุณหภูมิของแผนใหความรอนจะไมสูง
มาก แตจะเปนการเพิ่มระยะเวลาในการผลิตตอรอบ (Cycle time) ทํา
ใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน 
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บทคัดยอ 

Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) เปนเทคนิคที่รูจักกันดี
ในการทดสอบหาคุณสมบัติเชิงพลวัตของโลหะที่อัตราความเครียดสูง 
(102-104 s-1) เทคนิคน้ีเปนการพัฒนาบนทฤษฎีของการเคลื่อนที่ของ
คลื่นตามยาวในแทงกลม โดยใชการกระแทกของ Striker เปนตน
กําเนิดความเร็วเขากระแทกสําหรับสรางคลื่นความเคนอัดใน Pressure 
Bar บทความนี้เปนการนําเสนอระบบยิง Striker ดวยลมอัดซ่ึงสามารถ
ควบคุมความเร็วเขากระแทกของ Striker ณ คาที่กําหนดดวยระบบ 
Electro-Pneumatics ในชวงความดันใชงานไมเกิน 15 bar โดย Striker 
ทั้งสองที่ใชในการทดลองเปนเพลากลมตันขนาดเสนผานศูนยกลาง 26 
mm ที่ความยาว 0.50 m นํ้าหนัก 2.17 kg และที่ความยาว 0.25 m 
นํ้าหนัก 1.11 kg  จากผลการทดลองพบวา ณ ความดัน 14 bar Striker 
ยาว 0.50 m มีความเร็วเขากระแทกที่ทําไดสูงสุดเทากับ 28.05 m/s 
ขณะที่ Striker ยาว 0.25 m มีความเร็วเขากระแทกที่ทําไดสูงสุดเทากับ 
45.95 m/s โดยผลตางจากคาทางทฤษฎีของความเร็วเขากระแทกเฉลี่ย
ของ Striker ยาว 0.50 และ 0.25 m ตลอดชวงการทดลองเทากับ 1.18 
m/s และ 3.67 m/s ตามลําดับ และเม่ือนําคาความเร็วเขากระแทกที่ได
ไปคํานวณหาอัตราความเครียด พบวา สามารถทดสอบ St.A30 และ 
Copper ไดที่ Strain rate ในชวงของ 102 s-1   ขณะที่ Aluminum 
สามารถทดสอบไดที่ Strain rate ซ่ึงอยูในชวง 102 ถึง 103  s-1 ดังน้ันจึง
สรุปไดวา ระะบบยิง Striker ดวยลมอัดน้ีสามารถนําไปใชในการ
ทดสอบคุณสมบัติเชิงพลวัตดวยเทคนิค SHPB ได 

 
Abstract 
 Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) is a well-recognized 
technique for measuring dynamic properties of metal at high 
strain rate (102-104 s-1). This technique was developed on theory 
of longitudinal wave propagation in rod in which a compressive 
stress wave is generated by an impact velocity of striker. This 
paper represents a compressed-air Striker Launching System 
which is capable of controlling the impact velocity of striker at a 
setup value by means of an electro-pneumatics system within a 
range of 15 bar of working pressure. Two 26 mm in diameter 

strikers (0.50 m in length weighted 2.17 kg and 0.25 m weighted 
1.11 kg) were used to conduct the tests. It was found that, at the 
14 bar working pressure, the maximum impact velocity generated 
by both 0.50 m and 0.25 m strikers are 28.05 m/s and 45.95 m/s 
respectively. Throughout the experiment, both average maximum 
of the measured velocities are lower than the theoretical values: 
1.18 m/s for the 0.50 m striker and 3.67 m/s for the 0.25 m 
striker. Within a range of available impact velocities from this 
system, it can be stated that St.A30 and Copper can be 
conducted at range of 102 s-1 while Aluminum is in a conducting 
range of 102-103 s-1. Therefore it can be concluded that the 
SHPB test can be conducted by a use of this Compressed-Air 
Striker Launching System. 
 
1. บทนํา 

กระบวนการผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรสวนใหญในปจจุบัน อธิเชน
กระบวนการกัด การกลึง พบวาวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ระหวางกระบวนการผลิตที่อัตราความเครียดสูงมากกวา 10 s-1 ซ่ึงคา
คุณสมบัติที่ไดจากเคร่ือง UTM ที่ใชทําการทดสอบหาคุณสมบัติของ
วัสดุ เปนคุณสมบัติของวัสดุที่อัตราความเครียดนอยกวา 1 s-1 ดังน้ันคา
คุณสมบัติที่ไดจึงไมสามารถนําไปใชกับกระบวนการผลิตชิ้นสวนที่วัสดุ
มีการเปลี่ยนแปลงอัตราความเครียดสูงได การทดสอบหาคาคุณสมบัติ
ที่อัตราความเครียดสูงจึงมีความสําคัญอยางมาก  

 
รูปที่ 1 Split Hopkinson Pressure Bars for French-German 

Research Institute of Saint-Louis 
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 ในปจจุบันเครื่องมือที่ใชในการทดสอบหาคุณสมบัติของวัสดุที่
อัตราความเครียดที่สูงมากกวา 10 s-1 คือ Taylor[1] และSplit 
Hopkinson Pressure Bar (SHPB)[2] ซ่ึงบทความนี้มุงเนนไปท่ี SHPB 
ซ่ึงใชเทคนิคการวัดดวย stress wave สําหรับการวัด ณ อัตรา
ความเครียดสูง โดยหลักการทํางานของ SHPB จะเปนการทดสอบโดย
การอัดกระแทกวัสดุทดสอบ  (Specimen) ดวยความเร็ว สูง  ซ่ึ ง
องคประกอบหลักของ SHPB จะประกอบไปดวย Specimen, Striker, 
Incident Bar Transmitted Bar, และ Momentum Trap  ในสวนของ
การอัดกระแทกดวยความเร็วสูงน้ี จะเปนการอัดกระแทกจาก Striker 
ดังน้ันการที่จะทําให Striker เคลื่อนที่ใหไดความเร็วที่ตองการในการ
เขากระแทกที่จะทําใหเกิดอัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดในวัสดุ
ทดสอบไดน้ัน จะตองมีตนกําลังในการสรางความเร็วใหกับ Striker  
เพื่อใหไดความเร็วที่ตองการ 
 ในสวนของบทความนี้สนใจที่สรางระบบยิง Striker ดวยลมอัดเพื่อ
ใชเปนตนกําลังในการสรางความเร็วเขากระแทกสําหรับการทดสอบ
วัสดุเชิงพลวัตดวยเทคนิค SHPB ซ่ึงระบบควบคุมการทํางานของระบบ
ยิงดวยลมอัดจะเปนแบบ Electro-Pneumatics ในชวงความดันใชงาน
ไมเกิน 15 bar โดย Striker ที่ใชในการทดลองเปนเพลากลมตันขนาด
เสนผานศูนยกลาง 26 mm ที่ความยาว 0.50 m นํ้าหนัก 2.17 kg และ
ที่ความยาว 0.25 m นํ้าหนัก 1.11 kg   
 
2. ทฤษฎี Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB)  

การหาความสัมพันธระหวางความเคน-ความเครียดของวัสดุ ดวย
เทคนิค SHPB น้ัน จะตั้งอยูบนหลักการการเคลื่อนที่ของคลื่นใน 1 มิติ 
(One-Dimensional Elastic Wave) ดังที่ Kolsky [2,5] ไดพิสูจนเอาไว
วาสามารถศึกษาพฤติกรรมเชิงกลของวัสดุที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ความเครียดตอเวลาสูง โดยการใช Elastic Bar ที่มีความยาวได เพราะ
การเดินทางของคลื่นน้ันสามารถพยากรณทางคณิตศาสตรได และ
สามารถวัดคา Elastic Wave เพื่อนําไปหาความเคนและความเครียดที่
เกิดข้ึนใน Pressure Bar (Incident Bar และTransmitted Bar) ณ จุด
ใดๆของ Pressure Bar ก็ได 

โดยในบทความนี้จะกําหนดให Incident Strain Wave, Reflected 
Strain Wave และ Transmitted Strain Wave แทนดวย ,i rε ε , tε  
ตามลําดับ และระยะขจัดที่พื้นผิวระหวาง Incident Bar กับวัสดุทดสอบ 
เปน 1u ระยะขจัดที่พื้นผิวระหวาง Transmitted Bar กับวัสดุทดสอบ 
เปน 2u ดังแสดงในรูปที่ 2 

2u
1u

sl

iε

rε
tε

 
รูปที่ 2 ภาพรวมของ Incident Bar, Transmission Bar และ ชิ้น

ทดสอบ (Specimen) [2] 

จากทฤษฎีพื้นฐานของคลื่นตามยาวของ Cauchy [3] สามารถ
เขียนสมการการเคลื่อนที่ของคลื่นตามยาวไดดังสมการที่ 1 

2 2

2 2 2
0

1u u
x c t
∂ ∂

=
∂ ∂

     ,  0

Ec
ρ

=                   (1) 

 เม่ือ 0c  คือ ความเร็วของ Longitudinal Wave ใน Pressure Bar 
E  คือ คายังโมดูลัสของ Pressure Bar และ ρ คือ ความหนาแนนของ 
Pressure Bar  
 โดยการแผของคลื่นในท่ีเกิดข้ึนใน  Pressure Bar จะเปนไปตาม
ผลเฉลยของ D’Alembert [3] ดังสมการที่ 2 

         ( ) ( ) ( )1 1 0 1 0,u x t f x c t g x c t= − + +     

  ( ) ( )2 2 0,u x t f x c t= −                             (2)            

เม่ือ 1f , 1g  และ 2f  เปน Function ที่แสดงถึง Incident Wave 
Reflected Wave และ Transmitted wave ของ Pressure Bar   

จากสมมติฐานทางเทคนิค SHPB ที่กําหนดให Pressure Bar มี
พฤติกรรมการเปลี่ยนรูปแบบอีลาสติกอยางสมบูรณ สามารถเขียน
ความสัมพันธของแรงที่เกิดใน Pressure Bar ไดดังสมการที่ 3 และ
สมการที่ 4  

  ( )1 i rF AE ε ε= +                         (3)                   

                        2 tF AEε=                                   (4)                     
เม่ือ A  คือ พื้นที่หนาตัดของ Pressure Bar และ E  คือ คายัง

โมดูลัสของ Pressure Bar และในทางเทคนิคของ SHPB จะกําหนดให 
Pressure Bar ทํามาจากวัสดุเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีสมมติฐานวาวัสดุ
ทดสอบอยูใน Force Equilibrium และมี Deforming Uniformly ซ่ึงหาก
สมมติฐานเหลานี้เปนจริง แรงที่เกิดข้ึนบนแตละดานของวัสดุทดสอบจะ
เทากัน ( )1 2F F=   และเม่ือนําสมการที่ 3 และ 4 มาเปรียบเทียบจะได
ความสัมพันธของความเครียด ดังสมการที่ 5 

    i r tε ε ε= +                                 (5)         
 ดังน้ันจะไดอัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดตอเวลา ( )ε& ที่
เกิดข้ึนในวัสดุทดสอบดังแสดงในสมการที่ 6   

                 

02 r

s

c
l
ε

ε =&
  

                                     (6) 

 
Longitudinal impact of two rod   

2 0v =1v

x
1l 2l

2 2 2v Eρ1 1 1v Eρ

 
รูปที่ 3 การเขากระแทกตามยาวของแทงเหล็กสองแทง[3] 

การกระแทกตามยาวของแทงเหล็กสองแทง จะกําหนดคุณสมบัติ
ของวัสดุ ความเร็วเขากระแทก และผิวหนาสัมผัสของทั้งสอง ซ่ึงมีผล
ตอการแผของคลื่นตามยาวจากการกระแทกของแทงเหล็ก ดังแสดงใน
รูปที่ 3  กําหนดใหแทงเหล็กสองแทงเปนวัสดุเหมือนกัน  และมี
พื้นที่หนาตัดที่เหมือนกัน  1 2 1 2 1 2, ,E E A Aρ ρ= = =    และความ
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ยาว 2l = ∞  อยู ในรูปที่ 3 การแผของคลื่นความเคนที่เกิดข้ึนที่จุด
กระแทกกันที่ ( )0t =  คลื่นความเคนจะเคลื่อนที่ไปทางขวาและ
ทางซาย ฟงกชันจะเปนไปตามผลเฉลยของ D’Alembert [3]  
 จากเงื่อนไขในเบ้ืองตนที่กลาวมาแลวความเร็วเขากระแทกเทากับ 

1V  และความเร็ว 2 0V = จากสมการที่ 2 หาอนุพันธเทียบระยะขจัด
จะไดความเร็วและความเคน ดังสมการที่ 7 

         ( ) ( ) ( )1 1 1 1,v x t c f x c t c g x c t′ ′= − − + +  
( ) ( ) ( ){ }1 1,x t E f x c t g x c tσ ′ ′= − + +          (7) 

ผลที่ไดจากการกระแทกคือ คลื่นความเคนที่เกิดข้ึนใน Pressure 
Bar ดังสมการที่ 8 

1 1 1

2
c Vρ

σ =                               (8) 

Transmission into another rod  
 จากคุณสมบัติพื้นฐานของคลื่น เม่ือคลื่นเคลื่อนที่ผานจากตัวกลาง
หน่ึงไปอีกตัวกลางหนึ่งจะทําใหเกิดการสะทอนของคลื่น(Reflect wave) 
และการสงผานของคลื่น (transmitted wave) ข้ึน ดังน้ันการเคลื่อนที่
ของคลื่นใน Pressure Bar ก็เชนกัน  
 

2 2cρ
1 1cρ

rσ

iσ
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รูปที่ 4 Incident wave, Reflect wave และTransmit wave  

ระหวางจุดเชื่อมตอ[4] 
 จากรูปที่ 4 สามารถสมดุลแรงที่เกิดข้ึนใน Pressure Bar ระหวาง
จุดที่เชื่อมตอกันไดดังสมการที่ 9 

( )1 2i r tA Aσ σ σ+ =                        (9) 
 ผลที่ไดจากการ Reflected wave จะได 

                          2 2 2 1 1 1

1 1 1 2 2 2
r i

A c A c
A c A c
σ ρ

σ σ
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−
=

+
                            

 กําหนดให α คือ อัตราสวนการสะทอนของคลื่น มีคาเทากับ  
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 ดังน้ัน ผลที่ไดจากการ Reflected wave จะไดดังสมการที่ 10 

r iσ ασ=                               (10) 
 

3. แนวทางการออกแบบ 
 จากการหาความเร็วเขากระแทกของ Striker จากอัตราการ
เปลี่ยนแปลงความเครียดตอเวลา ( )ε& ที่เกิดข้ึนในวัสดุทดสอบดังแสดง
ในสมการที่ 6 ของเทคนิค SHPB เม่ือนําไปเทียบหาความสัมพันธ
ระหวางสมการที่ใชในการออกแบบระบบยิง ก็คือสมการพลังงานเพื่อหา
ความดันที่ใชงาน ในการที่จะทําให Striker เคลื่อนที่ใหไดความเร็วเขา
กระแทกที่จะทําใหเกิดอัตราความเครียดเกิดข้ึนในวัสดุทดสอบ ในชวง
102-104 s-1 ของวัสดุที่ไดเลือกมาใชเปนวัสดุทดสอบ เพื่อเปนแนว
ทางการหาคาความเร็วเขากระแทกของ Striker ซ่ึงมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 
 

3.1 ความเร็วเขากระแทกของ Striker ใน SHPB  
 จากการคํานวณหาความเร็วในการเขากระแทกของ Striker จาก
อัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดตอเวลา ( )ε& ที่เกิดข้ึนในวัสดุทดสอบ
ดังแสดงในสมการที่ 6 สามารถหาความเร็วเขากระแทกของ Striker ที่
อัตราความเครียดตางๆได ดังน้ี 
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 นําสมการที่ 8 และ สมการที่ 10 แทนคาในสมการที่ 6 และ
กําหนดให 0 1c c= จะได 
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 ดังน้ัน ความเร็วเขากระแทกของ Striker ที่ Strain rate ในชวง 
ตางๆของวัสดุทดสอบ สามารถหาไดจาก 
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 จากการคํานวณหาความเร็วเขากระแทกของ Striker ที่ Strain 
rate ในชวง 102-104 s-1ของวัสดุที่นํามาเลือกใชในการหาความเร็วเขา
กระแทกของ Striker ในบทความนี้วัสดุที่นํามาเลือกใชคือ Copper, 
Aluminum และ St.A30 ซ่ึงจะมีคุณสมบัติดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของวัสดุ[5,6] 

Materials 
Density: ρ  
( 3/kg m ) 

Young’s modulus: E  
( Gpa ) 

Copper 8,740 101 
Aluminum 2,790 73.1 

St.A30 7,850 200 
St.4340 7,850 205 

ตารางที่ 2 ความเร็วเขากระแทก 

ความเร็วเขากระแทก(m/s)  ที่ Strain rate ตางๆ 
L/D = 1.5 L/D = 2 

Ma
ter

ial
s 

102 103 104 102 103 104 
copper 7.11 71.05 710.50 9.47 94.73 947.34 

Aluminum 4.39 43.90 439.04 5.85 58.54 585.39 
St.A30 10.24 102.47 1024.71 13.66 136.62 1366.28 

  
 กําหนดให Pressure Bar เปนวัสดุที่ทําจากเหล็ก St.4340 มี
คุณสมบัติของวัสดุดังแสดงในตารางที่ 1 มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
เทากับ 26 mm ความยาวเทากับ 2.5 m และจากเทคนิคของ SHPB 
จะตองคํานึงถึงสัดสวนของความยาวตอขนาดเสนผานศูนยกลางของ
วัสดุทดสอบ คือ L/D จะตองอยูในชวง 1.5-2 เทา และพื้นที่หนาตัดของ
วัสดุทดสอบตอพื้นที่หนาตัดของ Pressure Bar ตองมีขนาดนอยกวา
หรือเทากับ 0.75 เทา หรือ 25% เพราะฉะนั้น จากขอกําหนดและ
เงื่อนไขจากเทคนิคของ SHPB สามารถคํานวณหาคาความเร็วเขา
กระแทกของ Striker ที่ไดจากวัสดุที่เลือกมาใชในการคํานวณที่ Strain 
rate ในชวงที่ไดกลาวมาแลว ดังแสดงในตารางที่ 2และนําไปเปนคา
เร่ิมตนของการออกแบบระบบยิงดวยลมอัด(Air Gun)  
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3.2 ระบบยิงดวยลมอัด (Air Gun)  
ในระบบจากการออกแบบและคํานวณไดนําสมการพลังงานมาใช

เปนสมการหลักในระบบ ในการคํานวณหาความเร็วเขากระแทกของ 
Striker โดยกําหนดให FN <<µ  จึงไมนํามาคิด ณ ที่น้ี และ Striker 
เร่ิมเคลื่อนที่จากสภาวะหยุดน่ิง ( )0 0V =  ดังน้ัน 

                    2 2

1 0

1 1

2 2
Fs Ns mV mVµ− = −            

  
หาความดันที่ใชไดจาก       

                            
 

( )
2

1

2
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P
A s

=
×

                     

 เม่ือ P คือ ความดัน A คือ พื้นที่หนาตัดกระบอก Air Gun  
s คือ ระยะการเคลื่อนที่ของ Striker  m คือ มวลของ Striker     และ  

1V คือ ความเร็วเขากระแทก  
การออกแบบของระบบยิงดวยลมอัด (Air Gun) น้ี ตองศึกษาถึง

คุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใชงาน   เพื่อที่จะทราบถึงความแข็งแรงของ
ชิ้นสวนที่จะนํามาใชทําโครงสรางของถังเก็บความดัน (Pressure 
Chamber) และกระบอกยิง Striker ใหมีความแข็งแรงยิ่งข้ึน จึงได
เลือกใช Safety Factor เทากับ 5 เพื่อปองกันชิ้นสวนเกิดการแตกหัก
เสียหาย ซ่ึงอาจทําใหเกิดอันตรายขณะปฏิบัติงานได ฉะน้ันในการ
ออกแบบจะตองคํานวณหาคาความแข็งแรงของระบบที่จะรับแรงดัน
สูงสุดที่กําหนดไวที่ 15 bar เพื่อความปลอดภัยในการใชทําการทดลอง
หาคาความเร็วเขากระแทกของ Striker จึงไดนําเอาพื้นฐานทางดาน
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล และหลักการเลือกใชวัสดุมาคํานวณ
เพื่อออกแบบชิ้นสวนตางๆ  

ลักษณะของระบบยิง Striker ดวยลมอัดที่ใชเปนตนกําลังในการ
สรางความเร็วเขากระแทกสําหรับการทดสอบวัสดุเชิงพลวัตดวยเทคนิค 
SHPB จะประกอบไปดวย Pressure Chamber, Barrel, Striker, 
Launching System, Compressor Air, Sensor และ Oscilloscope ดัง
แสดงในรูปที่ 5   
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OscilloscopeLaunching Control 
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รูปที่ 5 ระบบยิงดวยลมอัด (Air Gun) 

การทํางานของระบบยิง (Launching System) จะเปนแบบ 
Electro-Pneumatics ซ่ึ งแบ งออกเปน  2  ส วนคือ  Launcher และ 
Lunching Control สวนของ Launcher คือสวนของการควบคุมการจาย
ลมใหกับระบบ ซ่ึงแรงดันใชงานสูงสุดไมเกิน 15 bar และในสวนของ 
Lunching Control จะเปนการควบคุมการยิง Striker ดวยระบบ
วงจรไฟฟา โดยข้ันตอนการทํางานของระบบยิง Striker จะเร่ิมจาก 

Compressor Air จะจายความดันเขาไปยัง Pressure Chamber จนถึง
ระดับความดันที่กําหนดไว จากนั้นระบบ Launcher จะตัดความดันที่
จายไปยัง Pressure Chamber ทําใหระบบจะอยูในสภาวะพรอมยิง 
Striker   เม่ือทําการยิง Striker โดยการกดสวิทชในสวนของ Lunching 
Control ความดันที่ถูกเก็บอยูใน Pressure Chamber จะถูกจายออกไป
ผลัก Striker ใหเคลื่อนที่ ในการเคลื่อนที่ของ Striker จะทําการวัด
ความเร็วกอนเขากระแทกกับ Incident Bar ดวย sensor ตรวจจับ
ความเร็วซ่ึงติดตั้งอยูบริเวณปลายของ Barrel  และคาที่วัดไดจาก 
sensor คือระยะเวลาการเคลื่อนที่ของ Striker จาก sensor ตัวที่ 1ไป
ยัง sensor ตัวสุดทาย สามารถอานคาไดจาก Oscilloscope  

1S∆ 5S∆4S∆3S∆2S∆

รูปที่ 6 Sensor วัดความเร็ว 
การวัดความเร็วของ Striker โดยการใช Photo Diode Sensor 

ติดตั้งที่ระยะหางเทาๆกันจํานวน 6 ชุด ดังแสดงในรูปที่ 6 ในการวัด
ความเร็วกอนเขากระแทก โดยอานคาไดจาก Oscilloscope คาที่อาน
คาไดน้ัน จะอยูในรูปของ t∆ ดังน้ันความเร็วเขากระแทกสามารถหาได
จาก 

( )
5

1
1

/

5
=

∆ ∆
=
∑ i
i

s t
v  

 เม่ือ 1v คือ ความเร็วเขากระแทกของ Striker ที่ไดจากการวัดของ
sensor t∆ คือ ระยะเวลาที่ Striker เคลื่อนที่ผาน sensor ตัวที่ 1 ถึงตัว
ที่ 6 s∆ คือ ระยะทางการเคลื่อนที่ของ Striker จาก sensor ตัวที่ 1 ไป
ยังตัวที่ 6 ซ่ึงคาที่ไดมานี้ ไดมาจากการการสอบเทียบระยะหางของ 
sensor   
 
4. การทดลอง 

ในการทดลองนี้เปนการทดลองเพื่อหาความเร็วเขากระแทกของ 
Striker ที่คาความดันตางๆ แลวนําคาความเร็วเขากระแทกของ Striker
ที่วัดคาได มาเปรียบเทียบกับคาความเร็วเขากระแทกที่ไดจากการ
คํานวณของเทคนิค SHPB ตามตารางที่ 2 เพื่อดูวาความเร็วเขา
กระแทกของ Striker ที่วัดคาไดจากการทดลองนั้น เม่ือเทียบกับ
ความเร็วเขากระแทกในตารางที่ 2 สามารถนําไปใชเปนระบบยิงของ 
SHPB ไดในชวง Strain rate ใดบาง ซ่ึงในการทดลองจะใช Striker มี
ขนาดเสนผานศูนยกลางเทากับ 26 mm โดยกําหนดความยาวไวที่ 
0.50 m และ 0.25 m ใชในการทดลอง 
 
5. ผลการทดลอง 

จากกราฟในรูปที่ 5 จะเห็นไดวาความแตกตางของความเร็วที่ได
จากการทดลองกับความเร็วที่ไดจากทฤษฎีน้ัน จะแตกตางกันตาม
ขนาดของ Striker โดยที่ Striker ยาว 0.5 m น้ันจะมีคาความแตกตาง
ของความเร็วเฉลี่ยอยูที่ 2.55 m/s ซ่ึงจะนอยกวา Striker ยาว 0.25 m 
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จะมีความแตกตางเฉลี่ยของความเร็วอยูที่ 5.46 m/s  เม่ือมาพิจารณา
ถึงสมการพลังงานที่ใชในการคํานวณหาความเร็ว จะเห็นวาตัวแปรที่
สําคัญในสมการก็คือ ความดัน สวนนํ้าหนัก พื้นที่หนาตัด และระยะทาง
การเคลื่อนที่ของ Striker น้ัน ไมสงผลตอการทดลอง เพราะในการ

ทดลองแตละครั้งน้ัน ระยะทางการเคลื่อนที่ และพื้นที่หนาตัดของ 
Striker จะคงที่เสมอ สวนนํ้าหนักของลูกกระสุนซ่ึงไดจากการนําไปชั่ง
นํ้าหนัก ก็จะเปนคาคงที่เชนเดียวกัน 
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รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความดันกับคาความเร็วที่ไดจากการทดลองและจากทฤษฎี 

ที่ Striker 2 ขนาด ยาว 0.50 m นํ้าหนัก 2.17 kg และ ยาว 0.25 m นํ้าหนัก 1.11 kg 
 
6. สรุปผลการทดลอง 

จากผลการทดลองที่ไดจาก Striker 2 แบบ ที่ขนาดความยาวและ
นํ้าหนักตางกัน พบวาที่ Striker ยาว 0.5 m และ 0.25 m ความดันที่ใช
ในการทดลองเริ่มตนที่ 2 bar ไดความเร็วเขากระแทกเทากับ 10.25 
m/s และ 16.77 m/s และความดันสูงสุดที่ใชในการทดลอง 14 bar 
ความเร็วเขากระแทกที่ไดสูงสุดเทากับ 28.67 m/s และ 47.72 m/s 
ตามลําดับ  จากกราฟจะเห็นวาเสนแนวโนมของความเร็วที่ไดจากการ
ทดลองนั้น จะใกลเคียงกับเสนแนวโนมของทฤษฎี คาความแตกตาง
ของความเร็วจะมีคาคอนขางคงที่ตลอดชวงความดัน ซ่ึงคาดวาเกิดจาก
การรั่วของความดันที่ผลักให Striker เคลื่อนที่ตามระยะ s (รูปที่ 5)  
เน่ืองจากการสวม Striker ในกระบอกเปนการสวมแบบคลอน ทําใหเกิด
ชองวางเล็กๆเกิดข้ึนระหวาง Striker กับกระบอก จึงทําใหคาความเร็ว
เขากระแทกที่ Striker ยาว 0.5 m และ 0.25 m ลดลงเฉลี่ย 1.18 m/s
และ 3.67 m/s ตามลําดับตลอดชวงการทดลอง และเม่ือนําคาความเร็ว
เขากระแทกที่ไดไปคํานวนหาอัตราความเรียด พบวา สามารถทดสอบ 
St.A30 และ Copper ไดที่ Strain rate ในชวงของ 102  s-1   ขณะที่ 
aluminum สามารถทดสอบไดที่ Strain rate ซ่ึงอยูในชวง 102 ถึง 103  
s-1 ดังน้ันจึงสรุปไดวา ระะบบยิง Striker ดวยลมอัดน้ีสามารถนําไปใช
ในการทดสอบคุณสมบัติเชิงพลวัตดวยเทคนิค SHPB ได 
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thv  Striker ยาว 0.25 m 

thv  Striker ยาว 0.50 m  

expv  Striker ยาว 0.25 m  

expv    Striker ยาว 0.50 m  
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ABSTRACT 
        Microwave energy is an energy source for heating (without phase change) 
and drying (with phase change) dielectric materials. At present, it has been 
implemented and developed continuously to cure cement-based materials, 
especially at early age for accelerating the rate of strength development. With 
the advantages of heating mechanism that generates volumetric inside out, it 
can be replaced the conventional curing method. This paper presents a point of 
view of a relationship between heat generated by microwave energy and 
strength development of cement-based materials (cement plus water plus void). 
The concept of this relationship is to link microwave energy generating heat 
inside the processed cement paste and strength development by using the 
maturity (temperature history) method. The parameters studied include water-to-
Portland cement Type I ratio by weight (w/c = 0.40), microwave at the 
frequency of 2.45 ± 0.05 GHz, power of 1000 Watts and 15 minutes for time of 
application. The time before applying the energy is kept constantly at 24 hours 
after contacting cement particles and mixing water. Furthermore, a two-
dimensional numerical model is developed to predict power absorption 
distribution and temperature distribution in cement paste. From the test results, 
it was found that an increase of microwave power leads to increasing the rate 
of temperature rise and maximum temperature, and decreasing the rate of 
moisture contents of cement paste and concrete. Besides, the later age 
compressive strength of concrete decreased when increasing the power of 
microwave.  
 
Keywords: Hardened Cement paste; Heating; Microwave 
 
1. Introduction 
        A conceptual development that changes the world is sustainable 
development. Based on this concept, it is combining the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs. 
Thus, regarding to this change has resulted in the forms of energy use 
emphasizing on friendly to environment and without non-valuable by-products 
such as a clean energy form of microwave.  
        Microwave is a form of energy responding this purpose. Microwave is a 
part of electromagnetic band having operating frequencies in a range of 300 
MHz-300 GHz as shown in Fig. 1. It are taken into consider as a powerful  
 
 

heating source. Therefore, microwave processing is usually accomplished at 
frequencies of 915 ± 13 MHz or 2,450 ± 50 MHz (S-band) for industrial, 
scientific and medical applications [1-4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Electromagnetic spectrum 
(Source: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/) 

 
        A term of microwave heating is equally applicability to microwave systems 
in both cases; the heating is due to the fact that dielectric materials which are a 
material with a small but finite electrical conductivity absorb energy when it is 
placed in a high frequency electric field. Consequently, electrically dipole 
polarization and conduction will be generated within dielectric materials which 
are composed of polar molecules with positive ⊕ and negative poles [5]. 
These orderly dispersed polar molecules vibrate instantaneously and violently in 
correspondence to the alternative high frequency electric field. It is necessary to 
overcome the resistance of molecular attraction and motion, as when friction 
generated heat, as a result the temperature of the material is evaluated 
simultaneously [6-7].   
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     Can microwave heating be applied in concrete industry? The answer 
based on theoretical feasibility, is yes. It was proved by numerous research 
groups [8-11] both experimentally and numerically. However, some points of 
curing by microwave are not deeply taken into consideration this is, heat and 
mass transfer mechanisms taking place within concretes. Therefore, this 
research focuses mainly on characterization of hardened cement paste 
subjected to microwave energy in a point of view of heat transfer behavior and 
a relationship of strength development and maturity. This paper is subsequent 
part for confirming the paper which was submitted to the Int. Comm. in Heat 
and Mass Transfer Journal.     
 
2. Experimental program 
        2.1 Sample preparation 
        The samples studied were made with 24-cement paste specimens with 
dimensions of 110.0 cm x 54.61 cm x 5.0 cm. By mixing Portland cement Type 
I (Blaine Fineness of 3,250 cm2/g) together with tap water which kept 
constantly the water-to-cement ratio (w/c) of 0.40 and 1.0% by volume of void 
content conforming to the ASTM C 305 standard [12], the paste was poured 
into moulds. Plastic sheet was used to cover of each mold to protect 
evaporating of water from the specimens. For 23½ ± ½ hours after casting, the 
specimens were demolded, and then half of them were cured with microwave 
energy and other specimens were cured in water. By curing with microwave 
energy, the specimens were cured immediately after demoulding in microwave 
using rectangular wave guide for 15 minutes with a constant power of 1000 
watts. Whereas water curing, a range of temperature and relative moisture 
were controlled of 25.0 ± 2.0 degree Celsius and 60.0 ± 5.0 % respectively. 
The compressive strength of cement paste specimens was tested at the ages 
of 3, 7, 14, and 28 days conforming to the ASTM C 39 [13].  
 
       2.2 Experimental configuration  

The microwave system was a TE10 mode monochromatic wave of 
operating at a frequency of 2.45 ± 0.05 GHz as shown the experimental 
apparatus in Fig. 2. Microwave energy was generated by a magnetron and 
transmitted directly along the z-direction of the rectangular wave guide with 
inside dimensions of 110 mm x 54.61 mm toward a water load that was 
situated at the end of the wave guide. The water load (lower absorbing 
boundary) was a part of system for ensuring that only a minimal amount of 
microwave was reflected back to the sample due to absorb by water. The warm 
water load was circulated passing through the cooling tower to reduce the 
temperature in the water load system. 
        A cement paste specimen is arranged and constrained fitly in 
perpendicular to direction of irradiation via a rectangular wave guide for 
eliminating the effects of transitional contact surface of the wall of waveguide 
and specimen surface. During the experiment, output of magnetron was 
adjusted at specified power (1000 Watts). The plane wave of microwave travels 
directly along the waveguide and contacts to the cement paste specimen 
surface and then was reflected and transmitted. By using a wattmeter, incident, 
reflected and transmitted waves were measured.  
In addition, fiber optic with collective data logger used to detect temperature 
variation inside of the specimen.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Mathematical modeling and numerical solution 
       3.1 Assumptions of the cement paste specimen 
        (a) In fact, at the time of 23½ ± ½ hours, the hydration reactions of the 
cement paste progress continuously [14,15]. It means that heat liberation is 
produced simultaneously as shown in Fig. 3. However, in order to simplify of 
modeling, heat liberated from hydration reactions is neglected for eliminating 
coupling phenomena of heat generation by microwave energy. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fig. 3 A typical of heat liberation (J/g)  
from hydration reactions [16] 

         
        (b) From the preliminary study that the final setting time of the 0.4-w/c 
paste is 228 minutes, therefore, it may be confirmed that the structure of 
calcium silicate hydrates which were a main structure for gaining the setting 
and hardening the strength in cement paste was formed completely.  
        3.2 Analysis of electromagnetic distribution inside a rectangular 
waveguide  
        A plane wave of electromagnetic in TE10 mode is taken into account for 
calculating electric-magnetic fields. Since microwave of TE10 mode propagates 
uniformly in y-direction, the electromagnetic field can be considered in two-
dimensional model on x-z plane (Fig. 4). Thus, such correspondent 
electromagnetic and temperature fields can be contemplated in two-dimensional 
model. Fig. 5 illustrates the physical model for the microwave heating of the 
cement paste using rectangular wave guide. The model proposed has 
assumptions as follows: [17-19] 
        (a) The composition materials of cement paste materials (cement plus 
water) are non-magnetic materials.  
        (b) The electrical properties of the walls of rectangular wave guide are 
perfect conductors that can reflect the wave completely. 
        (c) The absorption of microwave energy by air in rectangular wave guide 
is negligible. 

Time of demoulding 

Fig. 2 The microwave experimental apparatus 

Cement paste 

Cement paste 

Cooling Tower 
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Cement Paste 

  Fig. 4 The electromagnetic field                                        Fig. 5 Physical model 
        distribution on x-z plane 
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        (d) The effect of the specimen container that made of polyethylene on  
the electromagnetic and temperature fields can be neglected. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        In order to analyze the behavior of electric and magnetic fields in the 
wave guide, a set of fundamental equations governing the fields Maxwell's 
equations are used. By using the assumptions, the electromagnetic field can be 
written in term of the component notations of electric and magnetic field 
intensities [19]. 
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        where, E
v

 and H
v

denote electric field intensity in (volt per meter 
(V/m)) and magnetic field intensity (ampere per meter (A/m)), respectively. The 
subscripts (x, y and z) represent components of vectors in x, y and z direction, 
respectively. Further, permittivity or dielectric constant, ε  (farads per meter, 
F/m, ε0 is permittivity of free space (8.854 x 10-12 F/m) [20], magnetic 
permeability, µ and electric conductivity,σ are given by 

 

0 rε =  ε ε , 0µ = µ , ( )σ = 2πfε tanδ                             (4) 

 
        Due to the compositions of cement paste are non-magnetic properties. 
The materials effect is negligible, which is true for most dielectric materials used 

in microwave heating, the magnetic permeability ( µ ) can approximate by 0µ  
in the free space (4π×10−7 H/m).  
        The boundary conditions associated with the physical model as shown in 
Fig. 5, are as follows [19]: 
        (a) Perfectly conducting boundaries; boundary conditions on the inner wall 
surface of a rectangular waveguide are given by using Faraday's law and 
Gauss theorem: 
 

0, 0t nE H= =
v v

                                                               (5) 
          

        (b) Continuity boundary condition; boundary conditions along the interface 
between different materials, for example between air and dielectric material 
surfaces, are given by using Ampere's law and Gauss theorem: 
 

' ' ' ', , ,t t t t n n n nE E H H D D B B= = = =
v v v v v v v v

                           (6) 

        (c) Absorbing boundary condition; at both ends of the rectangular wave 
guide, the first order absorbing conditions is applied: 
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        The symbol ± represents forward or backward waves and υ  is phase 
velocity of the microwave. 
        (d) Oscillation of the electric and magnetic flied intensities by magnetron; 
incident wave due to magnetron is given by the following equations: 
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        ZH is the wave impedance defined as: 
 

g I g 0
H
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λ Z λ µZ = =
λ λ ε

                                                    (10) 

        The finite difference time domain method is applied to predict the electric 
and magnetic fields, the leapfrog scheme are implemented to set of Maxwell’s 
equations. The electric field vector components are offset one half cell in the 
direction of their corresponding components, while the magnetic field vector 
components are offset one half cell in each direction orthogonal to their 
corresponding components. The electric and magnetic field are evaluated at 
alternative half time steps. For TE10 mode, the electric and magnetic field 
components are expressed the total field FDTD equations as: 
 

 
 
  

                               
                                                                        

                                     

 

 
        3.3 Heat transfer analysis  
        The temperature of processed cement paste under soaking with 
microwave can be obtained by solving the heat conduction transport equation 
with the microwave power included as a local electromagnetic heat generation 
term:      
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Fig. 6 A typical electric field distribution rectangular wave guide is filled 
with cement paste sample  

(t = 60 sec., Power = 1000 W). 

         where, T is temperature, a  is thermal diffusivity, ρ is density and 

pc is heat capacity at constant pressure. The local electromagnetic heat 

generation term Q  depends on the electric field distribution defined as: 
    

( ) 2
0 r yQ=2πfε ε tanδ E                                                     (15) 

 
         The initial condition of multi-layered materials defined as: 

0TT = at t=0 . The boundary conditions for solving heat transport 
equation [19]. 
 
         The heat transport equation (Eq. 14) is solved by the method of finite 
differences. The spatial and the temporal terms are approximated using finite 
difference equations for electromagnetic field and temperature field. 
Ratanadecho, P. [9] discretized heat transport equation are solved on this grid 
system. The choice of spatial and temporal resolution is motivated by reasons 
of stability and accuracy. To insure stability of the time-stepping 
algorithm t∆ must be chosen to satisfy the courant stability condition: 
 

  ( ) ( )
υ

22 zx
t

∆+∆
≤∆                                                  (16) 

         and the spatial resolution of each cell is defined as:  

r

gzx
ε

λ

10
, ≤∆∆                                                              (17) 

 
         The calculation conditions which correspond to Eqs. (16) and (17), are 
described as follows: [9] 
         (a) To ensure that each wavelength of the microwave in the 
computational domain for a frequency of 2.45 GHz has more than 10 
subdivisions in the numerical calculation. Thus, the computational domain is 
conservatively set such that the spatial resolution of each cell is 

0.110 ≈≤∆=∆ rmgzx ελ mm. Thus, the total 110 x 250 cells in 

computational domain were used in the numerical calculation, 
         (b) Because of the propagating velocity of microwave is very fast 
compared with the rate of heat transfer, the different time steps of dt = 1 [ps] 
and 1[s] are used for the computation of the electromagnetic field and 
temperature field, respectively. The spatial step size is    dx = dz = 1 [mm], 

(c) Number of grid: N = 110 (width) x 250 (length), 
(d) Relative errors in the iteration procedure of 10-8 were chosen. 

 
        3.4 Analysis of maturity of the heated cement paste 
         The maturity method uses to determine the strength development of 
concrete for different evaluated temperature curing method lied on the 
combined effects of time and temperature. A famous Nurse-Saul maturity 
(temperature-time factor) function [21]: 
 

                                                                                       (18)                            

        where, M is maturity index or temperature-time factor [10], 0c-hours. T is 
average concrete temperature, 0c. T0 is datum temperature (usually taken to be 
-10 0c).         t is elapsed time and ∆t is time interval in hours.  
 
        In addition, the maturity index can be approved based on the Arrhenius 
equation that used to describe the effect of temperature on the rate of a 

chemical reaction. Thus, the equivalent age (te) of cement-based materials is 
set as follows [22]: 

 (19) 

 
        where, te is equivalent age, E is apparent activation energy (J/mol), R is 
universal gas constant (8.314 J/mol.K), T is the average absolute temperature 
of concrete during time interval ∆t (°K), and T0 is the absolute reference 
temperature (23 °K). 
 
        One of a simple strength-maturity relationship [23] used the logarithm 
equation for strength gain under isothermal curing up to equivalent age at 23 oC 
of           28 days.       
    

(20) 
 
        where, S is strength at age t, a is strength for maturity index (M = 1), b is 
slope of the line and M is maturity index.  
 
4. Results and discussion 
       4.1 Electric field dissipation 
      Fig. 6 shows the electric field distribution within a cement paste specimen 
during microwave heating. Due to high lossy material of the paste at the age of 
1 day after cement particles and water are mixed together; therefore, a 
penetrating irradiation of microwave is smaller depth in comparison to the depth 
of specimen. Consequently, larger part of microwaves is absorbed by the 
specimen. It is observed from the figure that the resonance of standing wave 
configuration inside the small specimen is weak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        4.2 Temperature distributions 
        Fig. 7 exhibits temperature in cement paste between heating/curing by 
microwave energy. The temperature distributions correspond to the electric field 
distribution in the processed specimen. This is because attenuation of the 
electric field when travels through the specimen owing to energy absorption 
and thereafter the absorbed energy are converted to heat resulted in increase 
the temperature of the heated cement paste. For example, in addition the 
temperature distributions are shown for time of application of microwave for 15 
minutes bring about the maximum temperature approaches to around 224 0C. It 
is observed that the temperature distributions within the paste display a weak 
wavy behavior due to the penetration depth of microwave drops dramatically 
and the wavelength is short. Since the reflected wave from the lower surface of 
the paste is almost negligible, a weak resonance is formed within the paste. 

S =a+b log(M)=a+2.302 b ln(M)⋅ ⋅ ⋅

t
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1 1
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Fig. 7 A typical temperature distribution (oC) at heating times 
for 60 sec. 

        Regarding to tendency of temperature rise within the cement paste, Fig. 8 
shows that temperature rise is increased continuously when the heating time of 
microwave energy increased. The feature trend of temperature increment 
consists of high rate at the early age and continuous decrease. It is caused by 
the effect of penetration depth of absorbed microwave energy and the amount 
of water content at the surface of the heated specimen. This means that before 
setting of cement paste, the cement particles settled as gravitational force lead 
to high porosity or capillary pores with soaked surface near contacting surface 
to microwave energy.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Fig. 9 shows the strength development of cement paste after  
 
curing by means of microwave energy comparing with water curing. It can be 
seen that the strengths of cement paste cured by microwave are higher than 
those for cement paste cured by water. The compressive strengths of both 
microwave-cured and water-cured cement paste increase quickly at early stage 
until 7 days. From the figure, the early strength of microwave cured cement 
paste is clearly superior. The results indicate that microwave application can 
significantly increase the degree of hydration during a few days, after which the 
microwave cured specimens and control specimen attain similar degree of 
hydration. After 7 days, the strength appears to reach to be constant while at 
the long term the strengths of microwave cured specimens are slightly lower 
than those for normal cured specimens. This is because microwave cured at 
short time exhibits less microcracks corresponding to a better micro structure 
arrangement and the compressive strength is improved [24]. However, after the 
age of 14 days illustrates crossover behavior of the strength between water-
cured and microwave-cured cement paste specimen due to high early hydration 
of cement under over-heating can produce a large amount of very fine calcium 
silicate hydrate (C-S-H) gel coating the unhydrates, causing hindrance of 

diffusion and crystallization of the products of hydration reactions and 
consequent to development of long term-strength [25]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 9 Comparison of compressive strength development for different curing 
methods  

 
4.3 Strength-Maturity relationship 
        According to Eq. (18)-(20) and the ASTM 1074 [12], it can be rewritten 
the relationship of strength-maturity index in Eq. (21). Furthermore, Table 1 
reports the value of the referred parameters in order to calculate the Strength-
Maturity relationship. 

0 0
( / ) 1 1

8.314( / . ) ( ( ) 273)( ) ( ) 273( ) ( )r

E J molt = t
J mol K T C K T C K

e
t = 0

t = e t days
⎛ ⎞−

−⎜ ⎟⎜ ⎟+ +⎝ ⎠∆∑        (21) 

Table 1 The value for calculating the relationship 

Initial conditions Value Reference 
w/c (by weight) 0.4 - 
Temperature 30 0C - 
Properties of cement 
paste 

Value Reference 

absolute reference 
temperature 

23 0C 
23 + 273 0K [26] 

apparent activation 
energy 

E (KJ/mol) = 0.685 x  
          (T0C) + 18.117 [27] 

 

        A relationship are plotted which made of the average compressive 
strength as a function of the average maturity index (factor). Fig. 10 shows the 
strength-maturity relationship of the cement paste having water-to-cement ratio 
equal to 0.40 (by weight) subjected to microwave energy associated with 
rectangular waveguide. It can be illustrated that a straight line with the 
coefficient (a = 284.37 and b = 88.188) is the best-fit smooth curve from 
regression analysis. 

 
 
 
 
 
 

0
30
60
90

120
150
180
210
240

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

    Time to application (minutes) 
Fig. 8 Temperature rise between microwave heating 

   
 T

em
pe

ra
tu

re
 (0 C

) 



362                                                                         รวมบทความวิชาการ  เลมที่ 2  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย  คร้ังที่ 22 
 

St
re

ng
th

 (k
g/

m
2 ), 

S 

S = 284.37+88.188Ln(M)
R2 = 0.85

200
250
300
350
400
450
500
550
600

1 10 100
    Equivalent age at 23 0C, days, M 
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5. Conclusion 
        5.1 Curing by microwave energy associated with rectangular wave guide 
can be affected the long-term strength development (28 days) of cement paste 
having w/c = 0.4. This is because microwave cured at long time exhibits more 
microcracks taking place and high early hydration of cement under over-heating 
can produce a large amount of fine C-S-H. 
        5.2 A straight line relationship to describe the strength-maturity of the 
0.40-w/c cement paste under microwave energy (by weight) is : 
 

Test days Test daysStrength = 284.37 +88.188ln(Maturity Index)   (22) 
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Nomenclature 
B           magnetic flux density (Wb/m2)   
D           electric flux density (C/m2)   
E  electric field intensity [V/m] 
f  frequency of incident wave [Hz] 

H magnetic field intensity [A/m] 

Q local electromagnetic heat generation [W/m 3 ] 
T temperature [C] 
t time [s] 

δtan  loss tangent [-] 

HZ  wave impedance [Ω ] 

IZ  intrinsic impedance [Ω ] 
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บทคัดยอ 
ผลกระทบของคาอัตราสวนความเคน (R=σmin/σmax) ตอการ

ขยายตัวของรอยราวลา (da/dN) ของเทอรโมเซทอิพอกซีเรซิน ไดถูก
ศึกษาในงานวิจัยน้ี โดยการขยายตวัของรอยราวลาที ่ R=0.1 และ 
R=0.4 เกิดภายใตสภาพการครากขนาดเล็ก (small scale yielding) 
โดยปราศจากการสัมผัสของพื้นผิวรอยราว (crack closure)   ∆K และ 
∆J สามารถใชอธิบาย da/dN ได  โดยความสัมพันธระหวาง ∆K - 
da/dN และ ∆J - da/dN  ไดรับผลกระทบจาก R  เน่ืองจากพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลงขนาดแบบขึ้นกับเวลาของอิพอกซีเรซิน โดย Kmax เปน
พารามิเตอรกลศาสตรการแตกหักที่เหมาะสมในการอธิบาย da/dN โดย
ไมแสดงผลกระทบของ R 
 
Abstract 

The influences of stress ratio (R-ratio) on FCG of thermoset 
epoxy resin with polyamine hardener were investigated. The 
fatigue crack growth rates (da/dN) were characterized by both 
linear elastic fracture mechanic parameter (∆K) and elastic-plastic 
fracture mechanic parameter (∆J). FCG at R=0.1 and R=0.4 were 
under small scale yielding condition without any crack closure. 
∆K and ∆J could be used to characterize the da/dN, i.e. the FCG 
curve followed Paris’s law. However, the effect of R level on FCG 
was observed. A time-dependent deformation behavior of epoxy 
resin was the cause of R effect. Under time-dependent 
deformation behavior, Kmax was more appropriate fracture 
mechanic parameter to characterize da/dN for FCG of epoxy 
resin at R=0.1 and R=0.4, no R effect occurred. 
 
1. บทนํา 

อิพอกซีเรซินเปนวัสดุที่มีการหดตัวนอยภายหลังการบม ดูดกลืน
ความชื้นนอย ชวงอุณหภูมิใชงานกวาง (-25 ถึง 150°C) จึงถูกนํามาใช
เปนวัสดุหลักของวสัดุผสมพอลิเมอร [1-3]  ในการใชงานทั่วไปพอล-ิ
เมอรวิศวกรรมอาจรับภาระวงรอบ (cyclic loading) โดยที่มีความไม
ตอเน่ืองในชิ้นสวนน้ัน อาจทําใหเกิดรอยราวลา และเกิดการขยายตัว
ของรอยราวลา เม่ือรอยราวลาขยายตัวไปถึงจุดวิกฤต ชิ้นสวน
เครื่องจักรนั้นจะแตกหักทันที ความไมตอเน่ืองน้ีอาจเกิดจากสิ่งเจือปน

ระหวางการผลิต รอยราวจากการใชงาน หรือเปนรูปทรงที่มีความ
ซับซอน กราฟการขยายตัวของรอยราวลา (fatigue crack growth, 
FCG) เปนความสัมพันธระหวางพารามิเตอรกลศาสตรการแตกหัก และ
อัตราการขยายตัวของรอยราว (da/dN) สามารถนํามาใชทํานายอายุ
การใชงานชิ้นสวนทางวิศวกรรมที่รับภาระวงรอบได  ในกรณีวัสดุ
ยืดหยุนเชิงเสน (linear elastic material) คาพารามิเตอรตัวประกอบ
ความเขมขนของความเคน (stress intensity factor range, ∆K) 
สามารถใชอธิบายอัตราการขยายตัวของรอยราวลา และในกรณีวัสดุที่มี
พฤติกรรมยืดหยุนไมเปนเชิงเสน (nonlinear elastic material) คาอัตรา
การปลอยพลังงานความเครียด (range of strain energy release rate, 
∆J) สามารถอธิบายอัตราการขยายตวัของรอยราวลา [4] 

Ramsteiner และ Armbrust [5] ศึกษาการขยายตัวของรอยราว
ลาของพอลิเมอร ABS (acrylonitrile butadiene styrene) และ PMMA 
(polymethyl methacrylate) โดยใชชิ้นทดสอบแบบดึง (CT) และชิ้น
ทดสอบแบบกดดัด (SENB) ดวยอัตราสวนความเคน (stress ratio, 
R=σmin/σmax) 0.1 การขยายตัวของรอยราวลาของพอลิเมอรทั้งสอง
สามารถอธิบายดวยคา ∆K และพบวาการขยายตัวของรอยราวลาไม
ข้ึนอยูกับรูปทรงของชิ้นทดสอบ (CT และ SENB) หรือความถี่ (1 และ 
10 Hz) Sadananda และ Vasudevan [6] ศึกษาการขยายตัวของรอย
ราวลาของพอลิเมอร PMMA และ polycast PMMA ภายใตคา
อัตราสวนความเคนตางๆ พบวาการขยายตัวของรอยราวลาเพิ่มข้ึนตาม
คา Kmax เน่ืองจากอิทธิพลของกระบวนการของการคืบ โดย polycast 
PMMA แสดงความเสียหายจากกระบวนการของการลามากกวา และมี
ผลของกระบวนการของการคืบนอยกวาวัสดุ PMMA เน่ืองจาก 
polycast PMMA มีความหนาแนนในการเกิดเชื่อมขวาง (crosslink 
density) สูง Fang และคณะ [7] ศึกษาพฤติกรรมการขยายตัวของรอย
ราวลาของวัสดุผสมระหวาง polycarbonate กับ ABS พบวา
ความสัมพันธของ ∆K กับ da/dN ในชวงระหวางอัตราการขยายตัวของ
รอยราวจากต่ําถึงสูง สามารถอธิบายไดดวยกฎของ Paris พื้นผิวความ
เสียหาย (fracture surface) แสดงลักษณะเปนหลุม (dimple) โดยมี
ความหยาบสูงที่อตัราการขยายตัวของรอยราวสูง และมีลักษณะเรียบที่
อัตราการขยายตัวของรอยราวต่ํา โดยระหวางการเปลีย่นจากอัตราการ
ขยายตัวของรอยราวต่ําไปเปนอัตราการขยายตัวของรอยราวสูง จะ
ปรากฏแถบการขยายตัว (stretched band)  
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โดยทั่วไปกลไกการแตกหักของวัสดุผสมอิพอกซี ข้ึนอยูกับสาร
เสริมแรง ขนาด รูปราง อัตราสวนโดยปริมาตร พันธะระหวางผิว การ
เปลี่ยนเฟสของวัสดุ และคุณสมบัติเชิงกล (วัสดุหลักและสารเสริมแรง) 
[8-11] แตมีการศึกษาจํานวนนอยที่ไดศึกษาถึงพฤติกรรมและกลไกการ
ขยายตัวของรอยราวลาของอิพอกซีเรซินบริสุทธิ์ ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจะ
ศึกษาการผลกระทบของของอัตราสวนความเคน (R=σmin/σmax) ที่มีตอ
การขยายตัวของรอยราว (da/dN) ของเทอรโมเซตอิพอกซีเรซินที่ใช 
polyamine เปนสารทําแข็ง โดยอัตราการขยายตัวของรอยราวลาถูก
ศึกษาดวยพารามิเตอรกลศาสตรการแตกหักแบบยืดหยุนเชิงเสน (∆K) 
และดวยพารามิเตอรกลศาสตรการแตกหักแบบอิลาสติกพลาสติก (∆J) 
 
 
2 วิธีการวิจัย 

เทอรโมเซตอีพอกซีเรซินไดรับการสนับสนุนจาก  บริษัทไทยอิ-
พอกซีแอนดอัลลายโปรดักส โดยเรซนิเปน DGEBA (diglycidyl ethers 
bisphenol-A) และสารทําแข็งเปน aliphatic amine ผสมกันดวย
อัตราสวนโดยมวลของเรซินตอสารทําแข็ง 100:35   และบมที่อุณหภูมิ 
หองเปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อใหแข็งตัวเปนแผนที่หนา 10 มิลลิเมตร 
หลังจากนั้นนําไปอบบมที่อุณหภูมิ 80°C เปนเวลา 4 ชั่วโมงเพื่อใหเกิด
ความแข็งแรงเชิงกลที่เหมาะสมที่สุด สมบัติเชิงกลของอิพอกซี แสดงใน
ตารางที่ 1 

 
 

ตารางที่ 1 สมบัติของอิพอกซีเรซิน 
 Glass transition temperature (°C) 85 

Young’s modulus (GPa) 3.8 
Yield stress (MPa) 35 
Tensile strength (MPa) 76 

 
 
 

ชิ้นทดสอบที่ใชเปนแบบ CT ข้ึนรูปจากอิพอกซีเรซินแผนมีขนาด
ตามรูปที่ 1 โดยออกแบบตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM [12] รอย
บาก (notch) สรางจากเลื่อย และใบมีด โดยนําไปรับภาระวงรอบเพื่อให
เกิดรอยราวลาเริ่มตน (initiation crack) การทดสอบการขยายตัวของ
รอยราวลา (fatigue crack growth test, FCG test) กระทําที่ 25°C และ
ความชื้นสัมพัทธ 60 % ดวยเครื่องทดสอบการลา Servo-hydraulic 
fatigue testing machine (Instron 8872 - 5 kN load cell) ตาม
มาตรฐาน ASTM [12] แรงกระทําเปนรูปฟงกชันไซน ความถี่ 10 Hz  
ศึกษาดวยอัตราสวนความเคน (R) 0.1 และ 0.4  ความยาวรอยราว (a) 
วัดจาก traveling microscope ซ่ึงมีความแมนยํา 10 ไมครอน ระยะเปด
ที่ปากรอยราว (crack mouth displacement, CMD) ระหวางการ
ทดสอบวัดดวยคลิปเกจ (clip gauge) ที่ติดตั้งที่ปากของรอยราวของชิ้น
ทดสอบ CT และใชในการคํานวณหาระยะเคลื่อนตามแนวแรง (load-
line displacement) โดยระบบการทดสอบการขยายตัวของรอยราวลา
แสดงดังรูปที่ 2  

 

 
 

รูปที่ 1 รูปทรงและขนาดของชิ้นทดสอบแบบ compact tension  
(CT specimen) 

 

 
 

รูปที่ 2 การทดสอบการขยายตัวของรอยราวลา 
 
ในกรณีที่ขนาดของบริเวณพลาสติก (plastic zone) ที่ปลายรอย

ราวมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับความยาวรอยราว และบริเวณที่ยังไมเกิด
การราว (uncracked ligament) คา ∆K อยูใตสภาพการครากขนาดเล็ก 
(small scale yielding condition) และสามารถใชศึกษาการขยายตัว
ของรอยราวลาได โดย ∆K สําหรับชิ้นทดสอบ CT สามารถคํานวณจาก
สมการตอไปน้ี [12]  

( )P
K f

B W
α

∆
∆ = ⋅         (1) 

( ) ( )
( )

( )2 3 4

3 2

2
0.89 4.64 13.32 14.72 5.6

1
f

α
α α α α α

α

+
= ⋅ + − + −

−

             (2) 

โดย  ∆K  คือ  ผลตางระหวางแรงสูงที่สุดกับแรงต่ําที่สุดในแตละวงรอบ  
B, W และ a คือความหนา ความกวาง และ ความยาวของรอยราว
ตามลําดับ และ α  คือ a/W  
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เน่ืองจากอิพอกซีเรซินมีความเคนครากต่ํา จึงอาจเกิดบริเวณ
พลาสติก (plastic zone) ขนาดใหญข้ึนที่ปลายของรอยราวระหวางการ
ขยายตัวของรอยราวลาได ซ่ึงอาจกลาวไดวารอยราวอยูภายใตสภาพ
การครากขนาดใหญ (large scale yielding) ในสภาพเชนน้ีอัตราการ
ขยายตัวของรอยราวควรถูกอธิบายดวย ∆J ซ่ึงสามารถคํานวณไดจาก
สมการตอไปน้ี [13]  
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โดย A คือพื้นที่ใตกราฟระหวางแรงและระยะเคลื่อนตัวตามแนวแรง 
(load-line displacement) และ b คือ W-a  
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รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางแรง (load) และการเคลื่อนตัวตามแนวแรง 
(load-line displacement) (a) ที่ R = 0.1, ∆K = 0.3 MPa.m1/2  และ 

(b) ที่ R = 0.4, ∆K = 0.2 MPa.m1/2 
 
3 ผลและการวิเคราะห 

การปดของผิวรอยราว (crack closure) สงผลกระทบสําคัญตอ
พฤติกรรมการขยายตัวของรอยราวลา โดยเฉพาะที่ระดับอัตราการ
ขยายตัวของรอยราวต่ํา หรือ ∆K ต่ํา โดยต่ําแหนงที่เกิดการปดของ
รอยราว สามารถตรวจสอบไดจากการเปลี่ยนแปลงความชันของ
ความสัมพันธระหวางแรงและระยะเคลื่อนตัวตามแนวแรง อยางไรก็ตาม

ไมพบการปดตัวของรอยราวระหวางการทดสอบอัตราการขยายตัวของ
รอยราวลา ที่อัตราสวนความเคน R=0.1 และ R=0.4 (รูปที่ 3 )  

ความสัมพันธระหวาง ∆K และ อัตราการขยายตัวของรอยราวลา 
แสดงในรูปที่ 4 โดยอัตราการขยายตวัของรอยราวที่ R=0.4 มีคาสูงกวา
ที่คา R=0.1 ความสัมพันธระหวางของ da/dN และ ∆K เหนือชวงอัตรา
การขยายตัวของรอยราวต่ํา (da/dN >10-9 m/cycle) สามารถแสดงได
ดังสมการ 

( ) 1
1

mda dN C K= ∆          (5) 

โดย C1 คือคาคงที่ และ m1 คือความชัน โดยคา C1และ m1 ของการ
ทดสอบการขยายตัวของรอยราวลาแสดงในตารางที่ 2 
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รูปที่ 4  ความสัมพันธระหวาง ∆K และ da/dN 

ระดับของ ∆K ซ่ึง da/dN ต่ํา (ต่ํากวา 10-9 m/cycle) เรียก ∆Kth 
ซ่ึงสามารถใชแสดง ความสามารถในการตานทานการขยายตัวของรอย
ราวในวัสดุได โดยในงานวิจัยน้ีพบวา ∆Kth ข้ึนกับ R โดย FCG ที่ 
R=0.1 มี ∆Kth สูงกวา ∆Kth ที่ R=0.4 โดยสาเหตุของผลกระทบของ R 
ที่มีตอ FCG   อาจเกิดจากการปดของพื้นผิวรอยราว  (crack closure) 
แตจากการตรวจสอบความสัมพันธระหวางแรง และระยะเคลื่อนตัวตาม
แนวแรงไมพบการเปลี่ยนแปลงความชัน ซ่ึงแสดงวาผลกระทบของ R 
ที่มีตอ FCG ไมไดเกิดจากการปดของพื้นผิวรอยราว 

บริเวณพลาสติก (plastic zone) ที่ปลายรอยราวจะมีขนาดใหญ
ข้ึนตามคา R ที่เพิ่มข้ึน โดยบริเวณพลาสติกขนาดใหญสงผลตอความ
เหมาะสมในการใช ∆K อธิบาย da/dN  โดยเงื่อนไขที่ ∆K สามารถ
อธิบาย da/dN  แสดงไดดวยสมการ 

( )2

max2.5 ya K σ>          (6) 

โดย σy คือความเคนครากของวัสดุ  ขนาดของบริเวณพลาสติกที่
คํานวณไดมีขนาดระหวาง 0.21-0.51 มิลลิเมตร ในขณะที่รอยราวมี
ขนาดระหวาง 14.65 - 29.63 มิลลเิมตร  ซ่ึงแสดงใหเห็นวารอยราว
ขยายตัวในสภาพการครากขนาดเล็ก (small scale yielding) ดังน้ัน
ผลกระทบของคา R ตอ FCG ที่พบเปนผลมาจากปจจัยอื่น ซ่ึงไมใช
การปดของพื้นผิวรอยราวและขนาดของบริเวณพลาสติกขนาดใหญ
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ตารางที่ 2 คาคงทีข่องพฤติกรรมการขยายตัวของรอยราวลาของอิพอกซีเรซิน 

 
 

อิพอกซีเรซินเปนพอลิเมอรซ่ึงมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงขนาด
แบบยืดหยุนไมเปนเชิงเสน [14] ผลกระทบของ R ตอ da/dN อาจจะ
เกิดเม่ือใชพารามิเตอรกลศาสตรการแตกหักแบบยืดหยุนเชิงเสน (∆K) 
อธิบาย da/dN ของวัสดุยืดหยุนไมเปนเชิงเสน  ในสภาพเชนน้ี
พารามิเตอรกลศาสตรการแตกหักแบบอิลาสติกพลาสติก (∆J) อาจเปน
พารามิเตอรที่เหมาะสมกวาในการอธิบาย da/dN  ความสัมพันธ
ระหวาง  ∆J  และ da/dN  ของ  FCG  ที่ R= 0.1 และ  R =0.4   แสดง
ในรูปที่ 5  ซ่ึงพบวา FCG ข้ึนกับ R เชนเดียวกับความสัมพันธระหวาง 
da/dN และ ∆K   โดยความสัมพันธระหวาง da/dN และ ∆J  ที่เหนือ
ชวงอัตราการขยายตัวของรอยราวต่าํ (da/dN > 10-9 m/cycle) แสดงได
ดวยสมการ  

( ) 2
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mda dN C J= ∆         (7) 

โดย C2 คือคาคงที ่และ m2 คือความชัน คา C2 และ m2 แสดงในตาราง
ที่ 2 

100 101 102

10-10

10-9

10-8

10-7

10-6
R=0.1
R=0.4

da
/d

N
 (m

/c
yc

le
)

∆J (N/m)
 

รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวาง ∆J และ da/dN 

เน่ืองจากอิพอกซีเรซินมี glass transition temperature ประมาณ 
85 Co (358 K)   ซ่ึงภายใตอุณหภูมิหอง  (25+/-2 Co หรือ  298+/-2 K) 
อิพอกซีเรซินสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดแบบขึ้นกับเวลา หรือ 
การคืบ (creep) ได  ซ่ึงการคืบจะเพิ่มข้ึนตาม R หรือ ความเคนเฉลี่ย 
(mean stress) ของภาระแบบวงรอบ   โดยในกรณีเชนน้ี Kmax อาจเปน
พารามิเตอรที่เหมาะสมกวาในการอธิบาย da/dN   ความสัมพันธ
ระหวาง  Kmax  และ da/dN  ของ  FCG  ที่ R= 0.1 และ  R = 0.4   

แสดงในรูปที่ 6  ซ่ึงพบวา FCG ไมข้ึนกับ R  โดย FCG ที่ R = 0.1และ 
R =0.4 ใกลเคียงกนั  
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รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวาง Kmax และ da/dN   

 
4 สรุป 

ผลกระทบของคาอัตราสวนความเคน (R) ตอการขยายตัวของ
รอยราวลา (da/dN) ของเทอรโมเซทอิพอกซีเรซินสามารถสรุปไดดังน้ี 

1)  การขยายตัวของรอยราวลาที ่R=0.1 และ R=0.4 เกิดภายใตสภาพ
การครากขนาดเล็ก (small scale yielding) โดยปราศจากการสัมผัส
ของพ้ืนผิวรอยราว (crack closure) 

2)  ∆K และ ∆J  สามารถใชอธิบาย da/dN ได แตพบวา R มีผลตอการ
ขยายตัวของรอยราวลา เน่ืองจากพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงขนาด
แบบข้ึนกับเวลาของอิพอกซีเรซิน 

3) Kmax เปนพารามิเตอรกลศาสตรการแตกหักที่เหมาะสม ในการ
อธิบาย da/dN โดยไมแสดงผลกระทบของ R 
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บทคัดยอ 
Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) เปนเทคนิคที่ใชในการ
ทดสอบหาคุณสมบัติเชิงพลวัตของวัสดุที่อัตราการเปลี่ยนแปลง
ความเครียดตอเวลาสูง (102-104 s-1) เทคนิคน้ีเปนการพัฒนาบนทฤษฎี
การเคลื่อนที่ของคลื่นตามยาวในแทงกลมที่ใชการเคลื่อนที่เขากระแทก
ของ Striker กับชุด Pressure Bar คู ที่มี Specimen อยูระหวางกลาง
เพื่อทําใหเกิดคลื่นความเคนอัดใน Pressure Bar คลื่นความเคนอัดที่
แผออกไปจะทําใหเกิดการเสียรูปของ Specimen โดยความเครียดที่วัด
ไดใน Pressure Bar ทั้งสองจะถูกนําไปหาคุณสมบัติเชิงพลวัตของ 
Specimen บทความนี้จะนําเสนอการจําลอง 3 มิติเพื่อศึกษาแนว
ทางการทดสอบหาคุณสมบัติเชิงพลวัตดวยเทคนิค SHPB โดยใช
โปรแกรม ABAQUS ของทองแดงขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.012 m 
ยาว 0.018 m ณ อัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดตอเวลาเทากับ 
2000 s-1, 1600 s-1, 1200 s-1 และ 800 s-1 โดยแบบจําลองที่สรางข้ึน
ประกอบไปดวย Striker Bar ยาว 0.25 m และ Pressure Bar คู ยาว 
2.5 m โดยใชเหล็ก 4340 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.026 m เทากัน 
จากการจําลองหาคุณสมบัติเชิงพลวัตของ Specimen ที่อัตราการ
เปลี่ยนแปลงความเครียดตอเวลาตางๆ ผลที่ไดมีแนวโนมไปในทิศทาง
เดียวกับโมเดล Johnson-Cook โดยมีคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเทากับ 
14 % ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียด 2000 s-1,12% ที่ 1600 s-1, 
7% ที่ 1200 s-1 และ 5% ที่ 800 s-1 ดังน้ันจึงสรุปไดวาการศึกษาใน
บทความสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติ
เชิงพลวัตของวัสดุได 

Abstract 
Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) is a well-recognized 
technique for measuring dynamic properties of metal at high 
strain rate (102-104 s-1). This technique was developed on theory 
of longitudinal wave propagation in rod. A compressive stress 
wave is generated by an impact velocity of striker into a pair of 
split pressure bars which is holding both ends of specimen. A 

deformation of the specimen is occurred by this compressive 
stress while dynamic properties of the specimen can be obtained 
from the strains measured in both pressure bars. This paper 
represents a simulation study for experimental direction to obtain 
the dynamic properties of metal based-on SHPB technique at the 
strain rates of 2000 s-1, 1600 s-1, 1200 s-1, and 800 s-1 by a use 
of ABAQUS. The 0.25 m striker bar and both 2.50 m pressure 
bars were modeled in 3D with the same diameter of 0.026 m 
4340 steel while the copper specimen was modeled with a length 
of 0.018 m and 0.012 m in diameter. From the simulation of 
dynamic properties of the specimen at the any strain rate. We 
found that the result have a some trend with Johnson-Cook 
model. Moreover increasing of average error due to increase the 
strain rate Therefore, This research can conduct to find a 
dynamic properties of material. 
 
1. บทนํา 

วัสดุประเภทโลหะเปนวัสดุที่ถูกนํามาใชงานในอุตสาหกรรม
ดานตางๆ อยางกวางขวาง ซ่ึงวัสดุที่ถูกนํามาใชงานจะมีคุณสมบัติที่
แตกตางกันไป ดังน้ันในการนําไปใชงานจําเปนตองทราบถึงคุณสมบัติ
ของวัสดุแตละชนิด เพื่อนําไปเลือกใชงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
โดยทั่วไปการทดสอบหาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุในประเทศไทย สวน
ใหญเปนการทดสอบที่อัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดตอเวลาต่ํา 
และอัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดตอเวลาปานกลางเชน 
Compression test, Drop Test แตในขณะที่ขบวนการผลิตตางๆ ลวน  
แตเปนกระบวนการที่ทําใหวัสดุเ สียรูปที่อัตราการเปลี่ยนแปลง
ความเครียดตอเวลาสูง (High Strain Rate) เชน การกลึง การกัด ใน
ปจจุบันเทคนิค Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) เปนเทคนิค
หน่ึงที่ใชในการทดสอบหาคุณสมบัติของวัสดุที่อัตราการเปลี่ยนแปลง
ความเครียดตอเวลาสูง เทคนิคน้ีเปนการพัฒนาบนทฤษฎีการเคลื่อนที่
ของคลื่นตามยาวในแทงกลม ซ่ึงองคประกอบหลักของ SHPB จะ
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ประกอบไปดวย Striker Bar, Pressure Bar(Incident Bar และ 
Transmitted Bar) , Stopper และ Specimen  
 จากงานวิจัยที่ผานมาพบวาไดมีการใช FEM (ABAQUS) หาจุดที่
เหมาะสมของการเสียรูปเชิงพลวัตของชิ้นงานทดสอบดวย  Johnson-
Cook model โดยผลที่ไดจากการจําลองเชิงตัวเลข พบวา มีคาแมนยํา
ใกลเคียงกับการทดลอง [1] และไดมีการศึกษาพฤติกรรมของวัสดุโดย
ใช ABAQUS Explicit และทําการ Validation แบบจําลองแตละวัสดุ
รวมกับ   Johnson-Cook model โดยแบบจําลองสามารถอธิบาย
พฤติกรรมการเสียรูปเชิงพลวัตของ aluminum และ titanium ไดใน
เกณฑดีมาก [2] นอกจากนั้น Johnson และ Cook ไดมีการศึกษา
ลักษณะความเสียหายของ OFFC Copper ,ARMCO Iron และ 4340 
Steel ที่อัตราความเครียดในชวง 102 s-1 และ 104 s-1 [3] จากงานวิจัยที่
ผานมาพบวา Johnson-Cook model สามารถนําไปใชอธิบาย
พฤติกรรมการเสียรูปของวัสดุเชิงพลวัตรวมกับ ABAQUS ได 
 บทความนี้จะนําเสนอการจําลอง 3 มิติเพื่อศึกษาแนวทางการ
ทดสอบหาคุณสมบัติเชิงพลวัตดวยเทคนิค SHPB โดยใชโปรแกรม 
ABAQUS ของทองแดงขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.012 m ยาว 0.018 
m ณ อัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดตอเวลาเทากับ 2000 s-1, 
1600 s-1, 1200 s-1 และ 800 s-1 โดยแบบจําลองที่สรางข้ึนประกอบไป
ดวย Striker Bar ยาว 0.25 m และ Pressure Bar คู ยาว 2.5 m โดย
ใชเหล็ก 4340 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.026 m เทากัน 
 
2. Longitudinal Wave Propagation  

การกระแทกตามยาวของ Pressure Bar จะทําใหเกิดคลื่นความ
เคนแผออกไปตามความยาวของ Pressure Bar ซ่ึงคลื่นความเคนที่
เกิดข้ึน สามารถหาไดจากทฤษฎีพื้นฐานการเคลื่อนที่ของคลื่นตามยาว
ของ Cauchy [4] 

2 2

2 2 2
1

1u u
x c t
∂ ∂

=
∂ ∂

, 1
Ec
ρ

=                       (1) 

เม่ือ 1c คือ ความเร็วคลื่นตามยาวใน Pressure Bar, E คือ คายัง
โมดูลัสของ Pressure Bar, ρ คือ ความหนาแนนของ Pressure Bar 

กําหนดให Pressure Bar ทั้ง 2 แทงทํามาจากวัสดุชนิดเดียวกัน
และ มีพื้ นที่ หน าตั ด เท ากั น  โดยที่  1 2 1 2 1 2, ,E E A Aρ ρ= = =  
ความเร็วเขากระแทกเทากับ 1V ความเร็ว 2 0V = และ ความยาวของ 

2l = ∞  ดังแสดงในรูปที่ 1  
2 0v =1v

x
1l 2l

2 2 2v Eρ1 1 1v Eρ

 
รูปที่ 1 การกระแทกตามยาวของ Pressure Bar [4] 

โดยการแผของคลื่นใน Pressure Bar เปนไปตามผลเฉลยของ 
D’Alembert [4] ดังสมการที่ 2  

( ) ( ) ( )1 1 1 1 1,u x t f x c t g x c t= − + +  

( ) ( ) ( )2 2 1 2 1,u x t f x c t g x c t= − + +                (2) 

 เม่ือ u คือระยะขจัดของอนุภาค 1f , 1g และ 2f  เปน function ที่
แสดงถึง Incident Wave, Reflected Wave และ Transmitted Wave 
ใน Pressure Bar จากนั้นหาอนุพันธของสมการที่ 2 เทียบกับเวลาและ
ระยะขจัด ไดการแผของคลื่นในรูปของความเร็ว ( )v และความ
เคน ( )σ ดังสมการที่ 3 

( ) ( ) ( )1 1 1 1,v x t c f x c t c g x c t′ ′= − − + +  
( ) ( ) ( )1 1,x t E f x c t g x c tσ ′ ′= − + +⎡ ⎤⎣ ⎦             (3) 

ที่ภาวะเริ่มตน ( )0t =  
1 1 1 1 1( ) ( )c f x c g x V′ ′− + =  

                  1 1 1 1 1 1( ) ( ) 0E A f x E A g x′ ′+ =  
                      1 2 1 2( ) ( ) 0c f x c g x′ ′− + =  
                 1 1 2 1 1 2( ) ( ) 0E A f x E A g x′ ′+ =  

แกสมการหา 1 1 2, ,f g f′ ′ ′   และ 2g′  ไดดังน้ี 

2 2 0f g′ ′= =  

( )1
1 1 1

1

, 0
2
V

f g x l
c

′ ′= − = − ≤ ≤  

คลื่นความเคนที่เกดิจากการกระแทก 
1 1c vσ ρ=                               (4) 

เทียบความสัมพันธระหวางสมการที่ 3 กับสมการที่ 4 สามารถหา
คลื่นความเคนที่เกิดข้ึนใน Bar ไดดังน้ี 

1 1 1

2
c Vρ

σ =                              (5) 

 
2.1 Transmission into another rod 

จากคุณสมบัติพื้นฐานของการเคลื่อนที่ของคลื่น เม่ือคลื่นเคลื่อนที่
ผานจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง จะทําใหเกิดคลื่นสะทอน 
(Reflect Wave) และการสงผานของคลื่น (Transmitted Wave) การ
เคลื่อนที่ของคลื่นตามยาวใน Pressure Bar ก็เชนกัน จะเกิดคลื่น
สะทอนและการสงผานของคลื่น เม่ือคุณสมบัติหรือพ้ืนที่หนาตัดของ 
Pressure Bar เปลี่ยนไปดังแสดงในรูปที่ 2 

2 2cρ
1 1cρ

rσ

iσ
tσ

 
รูปที่ 2 การสะทอนและการสงผานของคลื่นใน Pressure Bar [5] 
การสะทอนและการสงผานของคลื่นตามยาวใน Pressure Bar 

สามารถหาไดจากการสมดุลแรงและการสมดุลความเร็วที่เกิดข้ึนไดดังน้ี 
Force Balance 

( )1 2i r tA Aσ σ σ+ =                        (6) 

       Continuity of velocity  

1 1 1 1 2 2

i tr

c c c
σ σσ
ρ ρ ρ

+ =                        (7) 

เม่ือ iσ คือ Incident Stress Wave, rσ คือ Reflected Stress Wave 
และ tσ คือ Transmitted Strain Wave จากสมการที่ 6 และ 7  
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รูปที่ 3 Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) 

สามารถหาการการสะทอนและการสงผานของคลื่นตามยาวใน 
Pressure Bar ไดดังสมการที่ 8 และสมการที่ 9 
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2.2 Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) 
 เทคนิค Split Hopkinson Pressure Bar หรือ Kolsky bar [6] 
(ดังแสดงในรูปที่ 3) เปนเทคนิคที่ใชในการทดสอบหาคุณสมบัติเชิง
พลวัตของวัสดุ ณ อัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดตอเวลาในชวง 
102 s-1 ถึง 104 s-1 โดยใชหลักการการเคลื่อนที่ของคลื่นตามยาวใน 1 
มิติ (One-Dimensional Elastic Wave) จากรูปที่ 3 Specimen จะ
ถูกวางไวระหวาง Incident Bar กับ Transmission Bar โดยมี 
Striker Bar เปนตัวเคลื่อนที่เขากระแทกกับ Incident Bar เพื่อทําให
เกิดคลื่นความเคนอัดแผออกไปตลอดความยาวของ Incident Bar 
จนถึงผิวสัมผัสระหวาง Incident Bar กับ Specimen คลื่นจะถูก
สงผาน Specimen ไปยัง Transmission Bar ในขณะเดียวกันคลื่น
อีกสวนหน่ึงจะถูกสะทอนกลับมายัง Incident Bar ในรูปของคลื่น
ความเคนดึง ดังแสดงในรูปที่ 4  

1v

}

}}

( )i tε

( )r tε
( )t tε

t

x

 

รูปที่ 4 Lagrangion Diagram การแผของคลื่นตามยาวใน SHPB  

ซ่ึงสามารถนําไปหาความเครียดที่เกิดข้ึนใน Pressure Bar จาก
หลักการการเคลื่อนที่ของคลื่นใน 1 มิติ (One-Dimensional Elastic 
Wave) ดังที่ Kolsky [6]ไดพิสูจนเอาไววา สามารถศึกษาพฤติกรรม
เชิงกลของวัสดุที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดตอเวลาสูง โดย
การวัดคา Elastic Wave จาก Elastic Pressure Bar ที่มีความยาว
ได ในบทความนี้จะกําหนดให Incident Strain Wave, Reflected 
Strain Wave และ Transmitted Strain Wave แทนดวย iε , rε , tε  
ตามลํ าดั บ  และการขจั ดที่ พื้ น ผิ ว ระหว า ง  Incident Bar กับ 
Specimen เปน 1u การขจัดที่พื้นผิวระหวาง Transmitted Bar กับ 
Specimen เปน 2u ดังแสดงในรูปที่ 5 

2u
1u

sl

iε
rε tε

 
รูปที่ 5 Incident Bar, Transmitted Bar และ Specimen [7] 

จากผลเฉลยการแผของคลื่นของ D’Alembert [4] ในสมการที่ 2 
สามารถหาการเคลื่อนที่ของคลื่นตามยาวใน Pressure Bar ไดดัง
สมการที่ 10 

                 ( ) ( )1 1 0 1 0 i ru f x c t g x c t u u= − + + = +        
                    

( )2 2 0u f x c t= −                        (10) 

 จากนิยามความเครียดใน 1 มิติ, u xε = ∂ ∂ นําหาอนุพันธ
ของสมการที่ 10 เทียบระยะขจัดจะไดความเครียดที่ เกิดใน 
Pressure Bar  

1 1 1 i rf gε ε ε′ ′= + = +  และ 2 2 tfε ε′= =           (13) 
อัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดตอเวลาที่เกิดข้ึนใน Specimen 
หาไดจากสมการที่ 14 

( )1 2

s

u u
l

ε
−

=
& &

&                             (14) 
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 เม่ือ sl คือ ความยาวของ Specimen, 1u& และ 2u& คือความเร็ว
ของอนุภาคที่หนาสัมผัสระหวาง Incident Bar กับ Specimen และ 
Transmitted Bar กับ Specimen ตามลําดับ แทนสมการที่ 13 ใน 
สมการที่ 14 จะไดวา 

( )0
i r t

s

c
l

ε ε ε ε= − + +&                      (15) 

 จากสมมติฐานที่กําหนดให Pressure Bar มีพฤติกรรมการ
เปลี่ยนรูปแบบอีลาสติก สามารถเขียนความสัมพันธของแรงที่เกิดใน 
Pressure Bar ไดดังน้ี 

( )1 0 i rF A E ε ε= +                        (16) 

( )2 0 tF A E ε=                            (17) 

 เม่ือ 0A คือ พื้นที่หนาตัดของ Pressure Bar และกําหนดให 
Pressure Bar ทํามาจากวัสดุเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีสมมติฐานวา 
Specimen อยูใน Force Equilibrium และมี Deforming Uniformly 
ซ่ึงหากสมมติฐานเหลานี้เปนจริง แรงที่เกิดข้ึนบนแตละดานของ 
Specimen จะเทากัน ( )1 2F F=  เม่ือเทียบสมการที่ 16 และ 17 จะ
ไดความสัมพันธของความเครียดที่เกิดข้ึนใน Pressure Bar ดังน้ี  

t i rε ε ε= +                             (18) 
 แทนสมการที่ 18 ในสมการที่ 15 จะไดอัตราการเปลี่ยนแปลง
ความเครียดตอเวลาที่เกิดข้ึนใน Specimen ดังสมการที่ 19 

( )02
r

s

c
l

ε ε=&                            (19) 

 ความเคนเฉลี่ยใน Specimen สามารถหาไดจาก 
1 2

2s
s

F F
A

σ
+

=                           (20) 

 แทนสมการที่ 16 และ 17 ในสมการที่ 20 จะได 

( )0

2s i r t
s

EA
A

σ ε ε ε= + +                      (21) 

 แทนสมการที่ 18 ในสมการที่ 21 จะไดความเคนใน Specimen 
ดังสมการที่ 22 

( )0
s t

s

EA
A

σ ε=                             (22) 

 เม่ือ sA คือ พื้นที่หนาตัดของ Specimen โดยมีสมมติฐานที่วา 
Pressure Bar เปนของแข็งอัดตัวไมได (Incompressible Solid) และ
ปริมาตรของ Specimen คงที่  
 จากที่กลาวมาขางตนสามารถหาความสัมพันธของความเคน
และความเครียดที่เกิดข้ึนใน Specimen ไดดังน้ี 
 ความเคนที่เกิดข้ึนใน Specimen ณ เวลาใดๆ 

( ) ( )0
s t

s

A E
t t

A
σ ε=                             (23) 

 ความเครียดที่เกิดข้ึนใน Specimen ณ เวลาใดๆ 

( ) ( )0

0

2 t

s r
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c
t t dt

l
ε ε= − ∫                        (24) 

 อัตราความเครียดที่เกิดข้ึนใน Specimen ณ เวลาใดๆ 

( ) ( )02
s

s

c
t t

l
ε ε= −&                           (25)  

 ในการทดลอง Incident Strain Wave ( iε ), Reflected Strain 
Wave ( rε ) วัดคาไดจาก Strain Gage G1 ที่ติดอยูตําแหนง
กึ่งกลางของ Incident Bar ในสวนของ Transmitted Strain Wave 
( tε ) วัดคาไดจาก Strain Gage G2 ที่ติดอยูตําแหนงกึ่งกลางของ 
Transmitted Bar ดังแสดงในรูปที่ 3 ซ่ึงลักษณะสัญญาณของคลื่นทั้ง 
3 ที่วัดได จะมีลักษณะของสัญญาณดังแสดงในรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 Incident Strain Wave, Reflected Strain Wave และ  

Transmitted Strain Wave [6] 

 จากนั้นนําสัญญาณที่ไดมาหาวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ความเคนและความเครียดของ Specimen ตออยางไรก็ตาม
ขอกําหนดที่สําคัญมากสําหรับการทดลอง SHPB คือสมมติฐานที่วา 
True Stress จะไมสามารถหาออกมาไดจากชิ้นทดสอบที่มีปริมาตร
ไมคงที่ ณ เวลาใดๆ และความเคนและความเครียดใน Specimen 
จะสมํ่าเสมอตลอดการทดลอง 
 
3. Simulations for Split Hopkinson Pressure Bar 
 การวิเคราะหทาง Finite  Element น้ันจําเปนที่จะตองศึกษา
พฤติกรรมและองคประกอบโครงสรางของปญหาและเงื่อนไข
ขอบเขตตางๆใหเขาใจเปนอยางดี เพื่อนํามาสราง Model ที่ใชใน
การจําลองไดอยางถูกตอง จากการศึกษารูปแบบทั่วไปของเทคนิค 
SHPB จึงไดจําลอง Model เปนแบบ 3 มิติ โดย Model  ที่สรางข้ึนจะ
ประกอบดวย Striker Bar, Incident Bar, Transmitted Bar และ 
Specimen ซ่ึงทั้งหมดจะวางอยูในแนวเดียวกันและสามารถเคลื่อนที่
ไดเฉพาะในแนวแกนเดียว ดังแสดงในรูปที่ 8 และเน่ืองจาก  Striker 
Bar, Incident Bar, Transmitted Bar และ Specimen  มีลักษณะ
สมมาตร จึงวิเคราะหปญหาเพียงแค 1 ใน 4 สวนของพ้ืนที่หนาตัด
เทานั้น เพื่อลดจํานวณของ Element และเวลาที่ใชในการวิเคราะห 
3.1 การแบง Mesh   
 ขนาดของ Element จะสงผลตอขีดจํากัดความเสถียรภาพ ซ่ึง
แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือ ถาขนาดของ Element มีขนาดใหญก็
จะทําใหความถูกตองแมนยําของผลการทดลองมีคานอยลง ในทาง
กลับกันถาขนาดของ Element มีขนาดเล็กลงก็จะทําใหขีดจํากัด
ความเสถียรภาพนอยลงไปดวย แตจะทําใหความถูกตองแมนยําของ
ผลการทดลองสูงข้ึน ดังน้ันการกําหนดขนาด Element จึงตอง
คํานึงถึงขีดจํากัดความเสถียรภาพ ซ่ึงหาไดจากสมการที่ 26 [8] 
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รูปที่ 8 แบบจําลอง Split Hopkinson Pressure Bar 

0

e
stable

L
t

c
∆ =                               (26) 

เม่ือ stablet∆ คือ ขีดจํากัดความเสถียรภาพ, eL คือ ขนาดของ 
Element และ 0c  
จากนั้น นําคาขีดจํากัดความเสถียรภาพไปหาคา Time increment 
ซ่ึง Time increment ที่ใชในการวิเคราะหแบบ Explicit จะตองนอย
กวาขีดจํากัดความเสถียรภาพ  และจากการกําหนดรูปแบบของ
ปญหาเปน 3 มิติ เน่ืองจากรูปแบบของปญหาเปนลักษณะการ
กระแทกตามยาวทําใหแรงที่เกิดข้ึนใน Element มีแคแรงตาม
แนวแกนเพียงคาเดียวโดยไมมีการดัด ซ่ึงทําใหไมตองคํานึงถึงผล
ของ Hourglass จึงเลือก Element เปน Linear Hexahedron แบบ 
Reduced Integration (C3D8R) 
 
3.2 การกําหนดเงื่อนไขและขอบเขต 
 การกําหนดเงื่อนไขและขอบเขตของปญหาเปนสวนสําคัญที่ทํา
ใหผลการจําลองที่ไดมีความถูกตอง ซ่ึงในการทดสอบคุณสมบัติเชิง
พลวัตของวัสดุดวยเทคนิค SHPB น้ันจําเปนตองพิจารณาถึงการ
เลือกความยาวและขนาดเสนผานศูนยกลางของ Striker Bar กับ 
Pressure Bar ใหเหมาะสมกับอัตราความเครียดที่เกิดข้ึนใน 
Specimen โดยความยาวของ Striker Bar ตองมีคามากกวาหรือ
เทากับ 10 เทาของเสนผานศูนยกลางเพื่อทําใหไมคิดผลกระทบ
จากคลื่อนตามขวาง นอกจากนั้นอัตรสวนความยาวตอเสนผาน
ศูนยกลางของ Pressure Bar จะตองมีคามากกวาหรือเทากับ 20 
เทา แตถาความเครียดที่เกิดข้ึนในช้ินทดสอบมากกวา 30% จะตอง
ใชอัตราสวนความยาวตอเสนผานศูนยกลางมากกวาหรือเทากับ 100 
เทา และอัตราสวนความยาวระหวาง Striker Bar กับ Pressure Bar 
ตองมากกวา 2 เทา เพื่อใหสามารถแยกคลื่นความเคนที่เกิดข้ึน
ระหวาง Incident Wave และ Reflected Wave ได ในที่น้ีกําหนดให 
Striker Bar และ Pressure Bar มีขนาดเสนผานศูนยกลางเทากับ 
0.026 m ยาว 0.25 m และ 2.5 m ตามลําดับ ซ่ึงทําจาก steel 4340 
[9] มีคาความหนาแนนเทากับ 7850 kg/m3,คายังโมดูลัสเทากับ 205  
GPa ,คา Poisson’s Ratio เทากับ 0.29  และมีคุณสมบัติเปน 
Elastic Bar  

ในสวนของ Specimen จะตองคํานึงถึงอัตราสวนความยาวตอ
เสนผานศูนยกลางเพื่อใหอัตราความเครียดที่เกิดข้ึนใน Specimen มี
คาคงที่ โดยอัตราสวนที่เหมาะสมจะอยูในชวง 1.5 ถึง 2.0 และเพื่อ

ลดคาความผิดพลาดที่เกิดจากความเสียดทานระหวางหนาสัมผัส จึง
ตองพิจารณาถึงอัตราสวนระหวางพื้นที่หนาตัดของ Specimen กับ 
Pressure Bar โดยอัตราสวนพื้นที่หนาตัดของ Specimen ตองไม
เกิน 75 % ของพื้นที่หนาตัด Pressure Bar ในที่น้ีกําหนดให 
Specimen มีขนาดเสนผานศูนยกลางเทากับ 0.012 m ยาว 0.018 
m ทํามาจาก Copper [6] มีคาความหนาแนนเทากับ 8960 kg/m3 
คายังโมดูลัสเทากับ 124 GPa คา Poisson’s Ratio เทากับ 0.39 
สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเทากับ 383 J/kg K อุณหภูมิ
หลอมเหลวเทากับ 1356 K และกําหนดใหรูปแบบการเสียรูปของ 
Specimen เปนไปตาม Johnson-Cook Model [3,9] 

* *1 ln 1n mA B c Tσ ε ε⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + + −⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦&  

และ Johnson-Cook Damage [3,9] 
* * *

1 2 3 4 5exp 1 ln 1f D D D D D Tε σ ε⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + + +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦&  

เม่ือ * /mσ σ σ= , *
0/ε ε ε=& & & , และ ( )

( )
* room

melt room

T T
T

T T
−

=
−

 

 โดย *σ  คือ dimensionless pressure-stress ratio , mσ  คือ 
average normal stress, σ คือ von Mises equivalent stress, *ε&
คือ equivalent plastic strain, ε& คือ strain rate, 0ε& คือ 
dimensionless plastic strain rate, *T คือ Homologous 
temperature ซ่ึงมีคาคงที่ A , B , n , c , m , 1D , 2D , 3D , 4D , 
และ 5D ของ Copper ดังตอไปน้ี  90 MPa, 292 MPa, 0.31, 0.025, 
1.09, 0.54, 4.89, 3.03, 0.14, และ 1.12 ตามลําดับ [3,9] ณ เวลา
เร่ิมตน Striker เคลื่อนที่เขากระแทกกับ Incident Bar ดวยความเร็ว
คงที่ และอุณหภูมิเร่ิมตนของ Specimen มีคาเทากับ 25°C  
3.3 การหาผลเฉลี่ย  
 ในบทความนี้เปนการวิเคราะหปญหาดวยวิธี Explicit Time 
Integration แบบ Central Difference วิธีการแบบ Explicit น้ี
เหมาะสมกับการแกปญหาที่ความเร็วสูง (Dynamic) เพราะปญหา
แบบน้ี ตองใช Increment เล็กๆ จํานวนมากเพื่อใหได High-
Resolution การวิเคราะหหาคาตางๆใน Increment ดวยวิธี 
Element-by-Element โดยกําหนดสมการเปนแบบ Non-Linear ซ่ึง
จะไมมีการรวม Increment เพื่อหา Global System จึงทําใหวิธี 
Explicit สามารถจําลองปญหาที่มีจํานวน Increment มากไดถึง 104 
– 106 Increments  
 

Striker Bar

Incident Bar

Transmitted Bar

Specimen
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4.ผลการจําลอง 
 จากการจําลองหาคุณสมบัติเชิงพลวัตของทองแดงที่อัตราการ
เปลี่ยนแปลงความเครียดเทากับ 2000 s-1,1600 s-1,1200 s-1และ 
800 s-1 และจะเก็บคา Incident Strain Wave, Reflected Strain 
Wave  จาก Element ตําแหนงกึ่งกลางของ Incident Bar และเก็บ
คาของ Transmitted Strain Wave จาก Element ตําแหนงกึ่งกลาง
ของ Transmitted Bar (ดังแสดงในรูปที่ 9) พบวาคาความเครียดที่
เกิดข้ึนใน Incident Bar กับ Transmitted Bar มีการกระจายไม
สมํ่าเสมอและมีคาเพิ่มมากข้ึนเม่ืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียด
สูงข้ึน  จากนําคา Reflected Strain Wave ที่ไดแทนในสมการที่ 23 
จะไดอัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดตอหนวยเวลาที่เกิดข้ึนใน 
Specimen ดังแสดงในรูปที่ 10 จะเห็นไดวาอัตราการเปลี่ยนแปลง
ความเครียดที่เกิดข้ึนไมสมํ่าเสมอซึ่งตางจากสมมติฐานของเทคนิค 
SHPB ที่วาอัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดใน Specimen จะตอง
มีคาคงที่ระหวางการทดสอบ  

 
รูปที่ 9 Incident Strain Wave, Reflected Strain Wave และ 

Transmitted Strain Wave 

 
รูปที่ 10 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราความเครียดตอเวลา 

 
รูปที่ 11 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเครียดตอเวลา 

 
รูปที่ 12 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเคนตอเวลา 

อยางไรก็ตามความสัมพันธของความเครียดตอหนวยเวลาที่
เกิดข้ึนใน Specimen (ดังแสดงในรูปที่ 11) เปนผลจากการนําคา 
Reflected Strain Wave แทนในสมการที่ 24 ขณะที่รูปที่ 12 แสดง
กราฟความสัมพันธของความเคนตอหนวยเวลา ที่ไดจากการแทนคา 
Transmitted Strain Wave ในสมการที่ 25 ทายที่สุดคุณสมบัติเชิง
พลวัตของ Specimen สามารถหาไดจากการวิเคราะหรูปที่ 11 และ 
12 (ดังแสดงในรูปที่ 13)  

 
รูปที่ 13 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราการเปลีย่นแปลง

ความเครียดตอเวลา 
5 สรุปผลการทดลอง 

จากการจําลองหาคุณสมบัติเชิงพลวัตของ Specimen ที่อัตรา
การเปลี่ยนแปลงความเครียดตอเวลาตางๆ พบวามีแนวโนมไปใน
ทิศทางเดียวกับโมเดล Johnson-Cook [3,6] ดวยคาความ
คลาดเคลื่อนเทากับ 14 % ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียด 
2000 s-1,12% ที่1600 s-1, 7% ที่ 1200 s-1 และ 5% ที่ 800 s-1 (ดัง
แสดงในรูปที่ 13) จากรูปที่ 9 และ 10 สังเกตไดวาคาความคลาด
เคลื่อนที่ เกิดข้ึน ณ อัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดตางๆ 
สอดคลองกับการเพ่ิมข้ึนของการกระจายของความเครียดและความ
ไมสมํ่าเสมอของอัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียดใน Specimen 
ตามที่กลาวมาแลวในหัวขอที่ 4 ดังน้ันจึงสันนิษฐานไดวาความผิด
ผลาดของผลการจํ าลองเปนผลมาการการกระจายตัวของ
ความเครียดและอัตราความเครียดที่ไมสมํ่าเสมอ แตอยางไรก็ตาม
ขอสันนิษฐานนี้ยังตองมีการศึกษาเพิ่มเติม ดังน้ันจึงสรุปไดวา
การศึกษาในบทความสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการทดสอบ
เพื่อหาคุณสมบัติเชิงพลวัตของวัสดุได 
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Abstract 
        Fatigue crack growth tests of AZ61 magnesium 
alloy were carried out under low humidity environment 
without corrosion influence and 3.5% NaCl spray 
environment to investigate corrosion fatigue crack growth 
behavior and effect of stress ratio. The crack growth 
curves arranged by ∆Keff showed the one curve regardless 
of stress ratio under low humidity. However, those under 
3.5% NaCl spray environment did not show the unique 
curve but the different curves depended on the stress ratio 
and the kind of test (∆K-decreasing and ∆K-increasing 
tests). Influence of corrosion environment on crack 
growth behavior was observed: lower ∆Kth and lower 
crack growth resistance under corrosion environment.   
  
Keywords: Corrosion fatigue, fatigue crack growth, 
stress ratio, magnesium alloy 
 
1. Introduction 
 Magnesium alloy is one of the most attractive 
structural materials with light weight, which is 
increasingly applied to electronic products, automotive 
vehicles, etc. Poor corrosion resistance of magnesium 
alloys is also known as one of the principal drawback of 
these alloys for wide applications in various fields. This 
is due to the high chemical activity of magnesium which 
in many cases leading to the low corrosion resistance. 

The lightweight property of magnesium alloys could 
reduce the total weight of the automobile up to 20%. This 
will substantially increase the efficiency of fuel 
consumption in automobile and at the same time reduce 
the CO2 emissions. Therefore, the automobile industry is 
and will continue to be the most important consumer of 
magnesium alloys. 

Since many mechanically loaded parts such as in 
automobile are often subjected to prolonged cyclic 
stresses in corrosive medium, it is very important to 
understand the corrosion fatigue behavior of magnesium 
alloys. Many researchers reported the reduction of fatigue 
strength and life of magnesium alloys under corrosive 

environment [1- 4]. However, most of research works on 
corrosion fatigue of magnesium alloys has been limited to 
the evaluation of fatigue strength using smooth specimen. 
Detailed corrosion fatigue crack propagation behavior 
and effects of frequency, stress ratio, etc. have not yet 
been fully understood. 
 The aim of present study is to investigate the fatigue 
crack growth behavior of AZ61 magnesium alloy under 
corrosive environment with low and high stress ratio. 
Fatigue crack growth (FCG) test were carried out under 
two different environments: (a) low humidity 
environment (relative humidity of 55 at 20⁰C), and (b) 
3.5% NaCl spray environment.  
 
2. Experimental procedure 
 
2.1 Material 
 The material used in the present study was AZ61 
(Mg-6%Al-1%Zn) magnesium alloy. The dimensions of 
received extruded plate was 3.0 x 70 x 1000 mm. The 
chemical and mechanical properties are summarized in 
Table 1 and 2 respectively. The microstructure of AZ61 
is shown in Fig.1.The average grain size was about 12 
µm. 
 

 
 
Figure 1.  Microstructure of extruded AZ61 magnesium 

alloy. 
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2.2 Specimen  
 Fatigue crack growth (FCG) tests were conducted on 
3 mm thick compact tension (CT) specimens. Details of 
the specimen geometrical configuration are illustrated in 
Fig. 2 and are in accordance with ASTM specification E-
647-95a [5]. Prior to fatigue crack growth tests, all of the 
specimens were polished using 600, 800, 1000, 1200, 
1500 grit silicon carbide papers and 6, 3 µm diamonds 
abrasive, rinsed with ethanol in an ultrasonic oscillator 
and air dried. The final polished surface was mirror-like 
surface, which makes clear observation of crack during 
FCG test. The fatigue crack propagation direction was 
perpendicular to the extruded direction. 
 
Table 1. Chemical composition of the AZ61 magnesium alloy used      
                  (mass%) 

 
Al Zn Fe Ni Cu Si Mn Mg 

5.95 0.26 0.64 0.005 0.009 0.0008 0.0007 Bal. 
 
Table 2. Mechanical properties of the AZ61 magnesium alloy used  

 
 Yield 

stress 
σ0.2 

(MPa) 

Tensile 
strength 

σB 
(MPa) 

Elongation 
(%) 

Young’s 
modulus 
E (GPa) 

AZ61 200 290 18 43 
 
 

 
 
 
 

Figure 2.  Dimensions of the CT specimen used in this 
study. 

 
2.3 Test procedure 
 The specimens were pre-cracked to a length of 9.8 
mm in air prior to FCG rate tests. FCG rate tests were 
carried out using servo-hydraulic fatigue machine with a 
sinusoidal loading waveform.  ∆P control mode for ∆K-
decreasing  and ∆K-increasing tests were conducted to 
obtained a complete curve of FCG by using one specimen 
for each load ratios (R = Pmin/Pmax) under a frequency of 5 
Hz.  
 FCG data were obtained from two environments; (1) 
in a laboratory room under a controlled atmosphere at a 
temperature of 20⁰C and relative humidity of 55%, and 
(2) in 3.5% NaCl fogging environment (salt spray) in 
accordance with ASTM specification B-117-02. The 
schematic diagram of experimental set up is shown in 
Fig. 3. The compressed air supplied to the nozzle for 
atomizing the salt solution was maintained at 0.1 MPa/m2 

and the quantity of collected salt solution is between 1.0 
to 2.0 ml per hour. The concentration of sodium chloride 
used in this study was 3.5% and approximately equal to 
the concentration of artificial sea water. The pH of the 
solution was maintained at a range from 6.5 to 7.2. 
 

 
Figure 3.  Schematic diagram of experimental setup 

 
 Fatigue crack lengths on both sides of the polished 
specimen surfaces were measured to an accuracy of 1 µm 
by using computer controlled compliance technique and 
also monitored by traveling optical microscope. The 
crack length measured by the compliance technique was 
equal to that measured by traveling microscope under air 
environment. So, surly the crack length measurement by 
compliance technique was applied to the tests under 3.5% 
NaCl spray environment. The crack length measured by 
traveling microscope was evaluated by using Equation 
(1). 
 

,                                                            (1)  
                                                          
where  : initial crack length (= 7.2 mm),  , : crack 
extension length on each side of the specimen. 
 Stress intensity factor range ∆K of the CT specimens 
was calculated as [5]: 
 
 
 
              ,   (2)                        
 
where ∆P : the load range (= Pmax- Pmin), B : specimen 
thickness, W: specimen width, α : a/W 
 The threshold stress intensity factor range, ∆Kth is 
corresponding to ∆K at which no crack growth was 
observed for 106 cycles. During FCG test, crack closure 
point was evaluated by using elastic compliance method. 
 The effective stress intensity factor range, ∆Keff was 
defined as: 
 

,                               (3) 
 
 Where, Kmax is the stress intensity factor calculated 
from the maximum load and Kcl is the stress intensity 
value at crack closure load, Pclosure. U is the effective 
stress intensity range ratio or the crack closure ratio. 

Ex
tru

de
d 

di
re

ct
io

n 

Fatigue crack propagation direction 
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Crack closure ratio U can be expressed as; 
 

K,                                                            (4) 
 
 Fracture surface observations were carried out under 
scanning electron microscope (SEM). The corrosion 
product was analyzed by using an energy dispersive 
spectroscopy (EDS). 
   
3. Results and discussion 
 
3.1 Crack growth behavior under low humidity 
       From the fatigue crack growth tests under low 
humidity condition (without corrosion influence), 
relationship between fatigue crack growth rate, da/dN and 
stress intensity factor range, ∆K is shown in Fig. 4. As 
commonly known for metallic materials (any text book), 
fatigue crack growth rates became higher with increasing 
stress ratio, R.  ∆Kth values for R = 0.1 and 0.7 were about 
1.2 and 0.7 MPa.m1/2, respectively. 
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Figure 4. The FCG curve, da/dN vs ∆K, for magnesium 
alloy AZ61 under low humidity environment (relative 

humidity of 55 at 20⁰C). 
 
        From the crack closure measurements, relationship 
between closure ratio, U and stress intensity factor range, 
∆K is shown in Fig.5. As can be seen from the figure, the 
crack closure behavior was more significant in lower ∆K 
region for R = 0.1, while no crack closure behavior was 
observed for R = 0.7. 
        Based on these crack closure measurements, the 
fatigue crack growth curves were rearranged by using a 
parameter “effective stress intensity factor range, ∆Keff”, 
as shown in Fig. 6. As can be seen from the figure, the 
fatigue crack growth curves for R = 0.1 and 0.7 were 
almost on the same curve regardless of stress rates, which 

was not different from the behavior of other metallic 
materials. 

1 2 4 10
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Figure 5. Relationship between crack closure ratio and 
∆K for magnesium alloy AZ61 under low humidity 

environment (relative humidity of 55 at 20⁰C). 
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Figure 6. The FCG curve, da/dN vs ∆Keff, for magnesium 

alloy AZ61 under low humidity environment (relative 
humidity of 55 at 20⁰C). 

 
3.2 Crack growth behavior under 3.5% NaCl spray 
environment 
       From the fatigue crack growth tests under 3.5% NaCl 
spray environment, relationship between da/dN and ∆K is 
shown in Fig. 7. As can be seen from the figure, two 
separated curves were obtained for each stress ratio, 
which were corresponding to test condition: one was for 
∆K-decreasing test and the other was for ∆K-increasing 
test, as indicated in Fig. 7.  ∆Kth values were about 1.4 
and 1.0 MPa.m1/2 R = 0.1 and 0.7, respectively, which 
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R = 0.1, Low humidity (20⁰C, 55% RH) 
R = 0.7, Low humidity (20⁰C, 55% RH) 
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Stress intensity factor range, ∆K [MPa.m1/2] 

R = 0.1, Low humidity (20⁰C, 55% RH) 
R = 0.7, Low humidity (20⁰C, 55% RH) 
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were higher than those under low humidity condition. 
       From the crack closure measurements, relationship 
between U and ∆K is shown in Fig.8. As can be seen 
from the figure, two separated curves were also found in 
this relationship. Especially, for the case of ∆K-increasing 
test under R = 0.1, the crack was almost closed, which 
seemed to be unusual compared to commonly-known 
behavior of metallic materials without corrosion 
influence. 
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Figure 7. The FCG curve, da/dN vs ∆K, for magnesium 
alloy AZ61 under 3.5% NaCl spray environment. 

1 2 4 10
0

1

2

 
 

Figure 8. Relationship between crack closure ratio and 
∆K of magnesium alloy AZ61 under 3.5% NaCl spray 

environment. 
 
       Based on these crack closure measurements, the 
crack growth curves were rearranged by using ∆Keff, as 
shown in Fig. 9. The crack growth curves for ∆K-
decreasing and ∆K-increasing tests under R = 0.7 as well 
as for ∆K-decreasing test under R = 0.1 were come to one 

curve, while wide scatter was found. The ∆Kth values 
were 0.4 and 0.12 MPa.m1/2 for R = 0.7 and 0.1, 
respectively, which were lower than those under low 
humidity condition. The crack growth curve for ∆K-
increasing test under R = 0.1 was apart from other cases.  
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Figure 9. The FCG curve, da/dN vs ∆Keff, for magnesium 

alloy AZ61 under 3.5% NaCl spray environment. 
 
       To investigate this unique crack growth behavior in 
detail, fracture surfaces were observed by using a 
scanning electron microscope. Fatigue crack growth 
regions of fracture surfaces under low humidity are 
shown in Fig. 10. As can be seen from the figure, wavy-
slip-marked surfaces were visible for both R = 0.1 and 
0.7, which indicated typical fatigue crack growth surface 
of ductile metallic materials. Fatigue crack growth 
regions for ∆K-decreasing test under 3.5% NaCl spray 
environment are shown in Fig. 11. As can be seen from 
the figure, fracture surfaces for both R = 0.1 and 0.7 were 
fully corroded. The fracture surface under R = 0.7 
showed more flat and plate-like fracture surface. 
        Fatigue crack growth regions of fracture surfaces for 
the ∆K-increasing tests under 3.5% NaCl spray 
environment are shown in Fig. 12. As can be seen from 
the figure, fracture surface under R = 0.1 indicated 
corroded surface, while that under R = 0.7 indicated the 
similar fracture surface to that under low humidity 
condition. These significant difference of corrosion 
behavior between two stress ratios may induce the 
different crack growth curve for ∆K-increasing test under 
R = 0.1 compared to other crack growth curves for ∆K-
decreasing and ∆K-increasing tests under R = 0.7. From 
the results of EDS analysis, it was suggested that the 
corrode surface would be covered with condensed NaCl 
and MgO2 products. 
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R = 0.7, 3.5% NaCl spray, ∆K decreasing Test 
R = 0.1, 3.5% NaCl spray, ∆K increasing Test 
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R = 0.1, 3.5% NaCl spray, ∆K increasing Test 
R = 0.7, 3.5% NaCl spray, ∆K decreasing Test 
R = 0.1, 3.5% NaCl spray, ∆K increasing Test 
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4. Conclusion 
 

(1) Fatigue crack growth behavior of magnesium AZ61 
under low humidity was influenced by crack closure 
behavior and the unique crack growth curve 
regardless of stress ratio could be obtained if the 
curve was arranged by ∆Keff. 

(2) Fatigue crack growth behavior under 3.5% NaCl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
spray environment was influenced by crack closure 
behavior as well as corrosion behavior. The unique 
crack growth curve was obtained for ∆K-decreasing 
tests under R = 0.1 and 0.7 and ∆K-increasing test 
under R = 0.7 of the curves were arranged by ∆Keff. 

(3) Even if the curve was arranged by ∆Keff, the curve 
for ∆K-increasing test under R = 0.1 indicated the 
different curve compared to the other curves. In this 

Figure 10. Fractographs of magnesium alloy AZ61 under low humidity environment (a) R = 0.1, ∆K = 1.71 (∆Keff = 
0.98) MPa.m1/2 and (b) R = 0.7, ∆K = 1.19 (∆Keff = 1.19) MPa.m1/2 

Figure 11. Fractographs for ∆K-decreasing test of magnesium alloy AZ61 under 3.5% NaCl spray environment   
(a) R = 0.1, ∆K = 1.68 (∆Keff = 1.02) MPa.m1/2 and (b) R = 0.7, ∆K = 1.28 (∆Keff = 1.28) MPa.m1/2 

Figure 12. Fractographs for ∆K-increasing test of magnesium alloy AZ61, under 3.5% NaCl spray environment   
(a) R = 0.1, ∆K = 4.20 (∆Keff = 0.57) MPa.m1/2 and (b) R = 0.7, ∆K = 2.15 (∆Keff = 1.68) MPa.m1/2 

(a) 

(a) 

(a) 

(b)

(b)

(b)
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condition, corrosion products and condensed NaCl 
were almost full between crack surfaces, which 
induced very high closure point and active corrosion 
behavior.  
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	����

(3�2��ก0��(-O�6���&	(�0�	�(��M(�����4�����(�-��(��������� 
�+55�2�(ก��2�2(�0�	�(���&	�2����ก��M( 2 ก���	 ��1. ก��2�2(�0�	�(
�22��ก�(���ก�2�	�P-O((3����(�(�-O�,�) O�6�	6�#6	��(�0���� 120 
C°  �����
�����	�/ 1 ���
3	� 	�ก�-��	�(��%�����	�/ 3-5 % 	�

ก������(%'�  2. ก��2�2�22�
	���
����(���ก�2�	�P-O(���&	 O�6
�	
�6�(5�กUV((����)�����
�����	�/ 24 ���
3	� �-6(�0�	�(�ก�- B 	�ก�-
��	�(��%�����	�/ 4-8 % 3��ก��(��5*��-6�0�ก��4�X(��'��22���
�������2���&	(�0�	�(-6
��	3��
U�(�-%��4�(�0�������22#���(����
3-�	��(�-�6���2 336x2000x350 	.	.3 3-��2�������	- 8 �6�� 
#�-#����	3�
U%��2U+(��� 8 #�
 3-������ก#&O�6�	3��
U5�ก
������O�6�UUZ�[��O(26�(�(�- 750 
�##& �0�ก���-���3-�4�5��/�
1*��+55��#���\ ���	�]�#��ก���2�-6�ก� ��##�ก���Z�(��� 50 70 210 315 
420 ก.ก.#�� �.	.  ������2��4�����(����	3��
U��� 440  520  
750 
�##& (0�]����&	����-6�0�ก��
������&������&�^P(#&ก�-��	�(
��%��	�	�#�N�(O(ก��^������#6���	��ก�( 5% 5�ก]�ก���-���42
��
	������]��(�ก/_&-��(�� �����#��ก���Z�( 50 ��� 70 กก.#���.	. ��� 440  
520  750 
�##& ��##�ก���Z�( 210 กก.#���.	 ��� 520  750 
�##& 
��##�ก���Z�( 315 กก.#���.	 ��� 750 
�##& ��������##�ก���Z�( 420 
กก.#���.	. ��� 750 
�##& �������	��%	���%�-�� �����#��ก���Z�( 420 
กก.#���.	. ��� 750 
�##& 	�����&�^P(#&ก�-��	�(��%��  4.67 % #6(��(
O(ก��]��# 0.038 2��#��ก�3�ก��	 
 

Abstract 
              Nowadays, oil palm is of major economical importance. 
The use palm oil is production uses sterilization process about 
120 C° to prevent free fatty acid 3-5 % build-up in the oil. Other 
proceed will combine between mesocarp with kernel grill oil palm 
24 hr. to prevent free fatty acid 4-8 % build-up in the oil . This 
research has done the continual development of oil palm of 
fumigator with microwave by using a continuous belt. By have the 
room size 336x241x349  mm.3 The amount 8 rooms. The model 

setting up zigzags. From the experiment is usable appear that  
using energy and the capital can see that 440 520 and 750 watt 
at feeding 50 70 210 315 420 kilogram per hour and studying the 
percent of test Free fatty acids as palmitic of lesser than 5 %. 
This results show that at feeding 50 and 70 kg./hr at 440, 520, 
750 watt, feeding 210 kg./hr at 520 and 750 watt,  feeding 315 
kg./hr at 750 watt and feeding 420 kg./hr at 750 watt is passing 
the standard. And found that at feeding 420 kg./hr 750 watt had 
fat acid 4.67 % and optimal cost at 0.038 bath/kg. 
  

1. ������ 
ก����
�4�����(�-6ก0��(-O�6O�6(�0�	�(���&	�-��(��(#��%�
(

�6���� 2 O(�s 4.�.2551 #6��ก��O�6(�0�	�(���&	-�250�(
( 0.37 �6�(
#�(����4��	�*�(��M( 2.87 �6�(#�( O(�s 4.�. 2555  ���������#6��	�
ก����'ก�4��	�*�(O(�s 4.�. 2551 (���4���O�6�4���4�#��
�	#6��ก��O(
�(�# ก����
��ก.#����%�ก�/&�-6ก0��(-(3�2��ก���4��	4��(���
�4����'กO�6�-6 5 �6�(��� O(�s 4.�. 2552 %0����24�����&	(�0�	�(
%�	��1O�6���3��(&�-6��ก%�
( 3-�O2	�2-��M(�����%�#
& ก���
���&	��M(
�#1�-�2������4��� ��������&	O�6�4����P- ���ก������ก��
��'ก��-�(����6
กP��
�O(ก��-'-^�2กt�^��&2�(�-��ก�^-& #6(���&	
(�0�	�(5���ก]���M(�����50�(
(���	�/ 10-20 �����#��#6(#���s 
(�0��(�ก��������	�/ 10-30 กก. ]����&		���ก./���M(�'�ก�		(
�6���'���� -���'���� 1 5�	�50�(
(���	�/ 1000-3000 ]�#�������   
���	�/(�0�	�(#����������	�/ 22-24 ����&�^P(#& �������	�/ 
640-800 ก�3�ก��	#�����  O(4��(��� 1 �����'ก�-650�(
(  22-25 #6(���	�
����ก���กP2�ก���
���	�/ 6 - 25 �s ���ก�2ก�2���]����&	(�0�	�( 
���5'�O5O�6�ก.#�ก�-'����ก.� %��]�O�6[�4�
	]�]��#���&	(�0�	�(
�4��	�*�( O(5���
�-�����M(�����]��#%0��, �� %���.u�&$�(� ก��2�� ��	4� 
%#'� ���#��� �+55�2�(�-6	�ก������4��(�����'ก���&	O(����\5���
�-
���
������ ���( ���	$�(� ก�,5(2��� %��ก6
 ����� 5�(�2��� ��M(#6( 
^*���(�#5��ก�-�+,���4���3����(���]��#(�0�	�(���&	��'��ก� �	�	�5�-
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�+55�2�(ก��2�2(�0�	�(���&	�2����ก��M( 2 ก���	 ��1. ก��2�2
(�0�	�(�22��ก�(���ก�2�	�P-O((3����(�(�-O�,�) O�6�	6�#6	��(�0���� 
120 C°  (*���4�����2������P(�^-&���O�6]����&	���-5�ก����� 	�ก�-
��	�(��%�����	�/ 4-5 % 	�
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2�2�22�
	���
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O�6

�	�6�(5�กUV(�������	�/ 1 
�( �-6(�0�	�(�ก�- B 	�ก�-��	�(
��%�����	�/ 5-8 % (�0�	�(����-6	����1'ก [1] �������2���&	(�0�	�(
-6
��	3��
U�(�-%��4�(�0�������22#���(���� -���'���� 2 �/[�4
(�0�	�(����-65�	�	'���%'� �(����5�ก%����(�0�	�(�	���6	��	��(ก�2ก������ 
���ก�-��	�(��%��5��4��	�*�((6�� 	���(
�5������-6�(�	�������-6�(

��
ก��	50�(
(	�ก %�
(O�,�5��(6(��O(ก��2
(ก��%ก�-(�0�	�(
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5�ก�6�	'�5�กก���*ก.����(�ก�	��������(42
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2. E�	�E�E������ก�� 
1.]����]����&	��
������� 11 ก�3�ก��	 3 ����#��ก���-��� 
2.]����&	���O�6#6��2�	�
6�	��ก�(  2  
�( 
3.O�64�����(5�ก�	3��
U ��� 440  520  750 
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 �	3��
U��M(���(�	����Pก�UUZ��(�-�(*��  ^*��	���'���6
O(
$��	��#�  -
�����#�&��M(]'6%�����((����ก	�  ���(�	3��
U	�
�	1��
#����#�  100 MHz  -  10 GHz �����M(ก���]����%��22�	��0�O�6��#�	
[��O(%%���#ก#�
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�#(6�� ���(�	3��
U
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U5�
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U���	�กก
��  2

5 cmmW ���(�	3��
U	���ก./�
���50���'�  3  ��ก./�  �� ก��%��6�(������(  ( Reflection )  ���(
�	3��
U�	���%����3-(3���5�%��6�(��ก  ���(�	�%�	��1����]��(
3������-6 ก������]��(������(  ( Penetration )  ���(�	3��
U
%�	��1����]��(
�%-�2���(�-�6��ก��5ก%����(6�#��������	O�6�%�
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������16
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�%-������(��	��0���M(
�%-�2��5������  #�

�%-����5��	��6�(5��6�(
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�	3��
U%�	��1-'-ก��(�
63-����������
�%-����	�%�
(]%	���(�0���'�  
�0�O�6ก0������(������(�-����  ^*��ก0�������1'ก-'-ก��(�
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%[�4�0�O�6
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���6���O(�(���
�%-����5��2��6���%��(3	��ก�����(�0������
��(���-6
�
�	1������ก�2
�	1���	3��
U  �	���%%��ก��2#�
��	�
#�	
�	1��������(�	3��
U���O�6  2450 MHz  3	��ก��5�ก��2#�

O(��
����(�	3��
U��
�2
ก��6�	�  2450  �6�(����#��
�(���  ���
�	�����
��2������(�	3��
U��6�	�3	��ก��5�ก��2#�
��ก������M(
50�(
(  2450  �6�(����#��
�(���  ^*��%��]�กP��  �ก�-ก��%��(%�����(
������
-��P
���3	��ก�����(�0�  �0�O�6�-6��2
�	�6�(  �(����5�กก��
�%��-%��(���3	��ก�����(�0�  %��]�O�6(�0�	���/�['	����
�	-�(%'��*�(  
����	���	�
�	-�(%'�ก
��[��(�ก  ��M(��#�O�6�ก�-ก����������(�0�
������
-��P
 ���-�	Pก(�#��(  ( Magnetron  tubes )  ��M(
�����ก0��(�-���(�	3��
U��ก�(�-�(*�����O�6ก0������(��ก	�%'�%�-  
�+55�2�(���-�	Pก(�#��(%�	��1O�6ก0������(����&4���-6%'�%�-1*�  40 
�	ก�
�##&  �����-�2
�	#�����ก�&  50  ก�3�3
�#&  /  
�	1��  10 GHz  
�(����5�ก�	Pก(�#��(	��(�-��Pก���(�0��(�ก�2�  �	�������2ก�2
���%��$�[�4���%'�  ���(�	3��
U��M(���(���	�
�	1��#����#�  300 � 
10000 MHz  ^*����M(���(���ก
6��	�ก  5�กก��
�5�����(�	3��
U���	�

�	1��#����#�  500 � 5000 MHz  -���'���� 4 	����%��$�[�4��	��%	
O(ก��(0�	�O�6ก0��(�-
�	�6�(  �#�O(�������	3��
UO�6
�	1��  
2450 MHz  �(����5�กก��
�5��
�	1��(��%�	��1�0�O�6�����%�
(O�,�
%�ก�-6�
-��P
���%�ก��6���1*�[��O(��-�2
�	�*ก4�-�  ( Penetration  
Depth )  -��(��(O(�������	3��
U���
��5*�%�6��O�6	�
�	1��  2450 
MHz[3]  

 
�'����  4 
�	%�	4�($&���
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 �0�ก����ก�22�6���2���&	3-��0�ก����ก�22O�6	��(�-
Oก�6����ก�2�6���	3��
U���(  2450  MHz  Samsung  MS103HCE  
3-�	��(�-  336 × 241 × 349  	.	.3  50�(
(�����	-  8  �6��  O�6
���Pก�]�(�(����	�/  1  	.	.  ���O�6�	3��
U���(  2450  MHz  
Samsung  MS103HCE  50�(
(  8 ������ -���'���� 5 3-��0�ก��#�-#���
�	3��
U�22
���%��2U+(���ก�(  �4���O�6ก��5�����(�-6���
1*�  ���
ก���0�%�O(�6���2���&	�4���O�6�ก�-ก��%��6�(������(�	3��
U ก��
��ก�22��22%��ก0���� O(ก����ก�22�������2���&	-6
��	3��
U
�(�-%��4�(�0�������22#���(����  5����ก�2-6
����(%�
(�����(�-
3-�O(ก����ก�22(��(5�#6������กO�6���(%�
(O�6��	��%	  -��(��(#6��
0�(
/���(�-���(%�
(������5�ก�#�	���กก�����
��
ก��	ก��
��ก�22������5�ก�ก������	��%	ก�2ก��O�6��(�������2���&	-6
�
�	3��
U�22#���(����3-���22%��ก0����5����ก�2-6
� ก��%��ก0����

3-�%��4�(��M(ก��%��ก0�����22���(#�
�-6	��6�-���  ���1'ก���O�6
��(������2���ก��#�ก���ก��%��(%�����(�-6-��/�O�6��(�	�	��%���-��
��	��%0����2ก��%��ก0����O(ก�/���������������
����'(�&ก���(6�����
���	�
�	%���-  ก���-��-����2��������4���	�#6����2���	�ก�ก�(��
�#�กP���	��6��%������#���-�	��(�(�(�(����5�กก��%��� ( slip )   
�����4  ( creep )   
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 �^3�O%��	�P-���&	�-6��ก�22O�6��M(��ก./�-���'���� 7  �4����0�
O�6ก���0���������]����&	(��(%�-
ก����	�^6�(ก�(  �^3�O%��	�P-
���&	�0�5�ก���Pก�]�(�(����	�/  1  mm.  ���O�6������4�2����0�
ก�������	O�6�-6�'����ก�
�%�������	���	��(�-
�	ก
6������ก�2  
65×35 cm. ���%'�5�ก%��4�(�0���������	�/  35 cm 

 
�'���� 7 �^3�O%��	�P-���&	 
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(��������(������%��4�(�0������ 
(12ก�3�ก��	#���	#� ) 
L       = 
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�	��P
%��4�( 0.5 �	#�#��
�(��� 
TE       = ���-*�%��4�(����6�%��4�(��2 ก�3�ก��	 
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�	�%��-��( 0.022 5�ก#������� 1 
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����2���� 200 5�ก#������� 1 
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��ก�22-���'���� 9   �P##��P�ก���]'6]��#5�ก0��(-O�6�}4������
����	�(O(���	������O(�(
���	�����(��(  -��(��(5*�50���M(���#6��
������(�����������(��5�ก���O�65���\  	�O�6��M(���O(�(
���	�3-�	�
�
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O(�	�(  ����ก
��  ���%		'�  ( Equivalent  force )  �4���5�
�-6O�6O(ก������ก�2����5�ก�P##��P�ก�-6���  AFBMA 
 3-����    P   =  ���%		'� 
            Fr  =  ���O(�(
���	� 
            Fa  =  ���O(�(
�ก(���������( 
            V   =  #�
���ก�2ก���	�(:�	�����
(
�O(�	�(  	���
����ก�2  1  ���  ��
(
�(�ก�	�(	�������ก�2  1.2 
            X   =  #�
���ก�2���O(�(
���	� 
            Y   =  #�
���ก�2�����( 
�0�ก������ก�2�����22  Single � row  Deep � Groove  Ball  
Bearing  5���2���O(�(
�ก(���	���	�ก 
Fr  =  (�0��(�ก����'กก���� + (�0��(�ก���]����&	 + (�0��(�ก���
%��4�(�0������ 
      =  49.81 + 107.91 + 784.8 
      =  942.52  (�
#�( 
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ก��( 5�ก(��( ���-%
�#^&O�6#�
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U (Switch Control Microwave) ��#�	
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�������
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U 5�ก(��(O�6���
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�##&/50กก.#���.	. 13.11 2.65 2.522 0.151 
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�##&/50กก.#���.	. 13.11 2.05 2.805 0.168 
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�##&/50กก.#���.	. 13.11 1.73 3.278 0.197 
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�##&/70กก.#���.	. 9.80 1.251 3.457 0.148 
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�##&/210กก.#���.	. 3.16 6.71 3.215 0.046 
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440
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 100,000 บาท

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 100,000 บาท

สภาวิศวกร 50,000 บาท

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 20,000 บาท

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 20,000 บาท

บรษิทั อลัไพน จาํกดั 20,000 บาท

บรษิทั ไคเนตคิส คอรปอรเรชัน่ จาํกดั 10,000 บาท

บรษิทั ปตท.อะโรมาตกิสและการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) 10,000 บาท

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน/ภาคภาษาอังกฤษ 10,000 บาท

บรษิทั คาวาซมู ิลาบอราทอรี ่(ประเทศไทย) จาํกดั 10,000 บาท

John wiley & Sons (thailand) Co.,Ltd. 10,000 บาท

บรษิทั บุคเนท็ จาํกดั และ Taylor & Francis Co.,Ltd. 10,000 บาท

บรษิทั เนชัน่แนล อนิสทรเูมนทส (ประเทศไทย) 10,000 บาท

บรษิทั เทคซอรส ซสิเทม็ส (ไทยแลนด) จาํกดั 10,000 บาท

บรษิทั เอน็เทค แอสโซซเิอท จาํกดั 10,000 บาท

บรษิทั อนิโนเวทฟี อนิสทรเูมนต จาํกดั 10,000 บาท

บรษิทั เทสติง้ อนิสตรเูมนท จาํกดั 10,000 บาท

บรษิทั ว ีแอนด พ ีเอก็ซแพนด เมททลั จาํกดั (สาขาที1่) 10,000 บาท

Sigma Solution Co.,Ltd 10,000 บาท

บรษิทั เมเชอรโทรนกิซ จาํกดั 10,000 บาท

ศูนยหนังสือพระจอมเกลาธนบุรี 10,000 บาท

Kistler Instrument (Thailand) Co., Ltd. 10,000 บาท

Elsevier (Singapore) Pte Ltd. 8,000 บาท

บรษิทั ไทยพลาสตกิและเคมภีณัฑ จาํกดั (มหาชน) 5,000 บาท

บรษิทั ปนูซเีมนตไทย (ทาหลวง) จาํกดั 5,000 บาท

บรษิทั เจ.บ.ีพ.ี อนิเตอรเนชัน่แนลเพน็ท จาํกดั 5,000 บาท

บรษิทั เซนเกจ เลนินิง่ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,000 บาท

McGraw-Hill International Enterprises, Inc. 5,000 บาท

PEARSON EDUCATION INDOCHINA LTD 5,000 บาท

นติยสาร CONSTRUCTION variety  สนบัสนนุการประชาสมัพนัธ

หนวยวิจัยเพื่อการใชประโยชนจากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม สนับสนุนบุคลากร
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