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บทคัดย่ อ ปั จจุ บัน คุ ณภาพของชิ้ นงานจากกระบวนการตัด เฉื อนในอุ ตสาหกรรมการผลิ ตแม่พิ มพ์ชนิ ดต่ างๆ ด้วย
เหล็กกล้า P20 มีความสาคัญอย่างมาก โดยเฉพาะคุณภาพผิวหลังการตัดเฉื อนและกระบวนการตัดเฉื อนด้วยลวดไฟฟ้ า
(WEDM) วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาการตัดเหล็กกล้า P20 แนวเอียงด้วยลวดไฟฟ้ า เพื่อค้นหาสภาวะที่
เหมาะสมด้วยหลักการเชิ งสถิติประยุกต์ โดยมีพารามิเตอร์ ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ มุมเอียงในการตัดชิ้นงาน เวลาปิ ด
กระแสไฟฟ้า และเวลาการหยุดสปาร์ ค ผลตอบสนองสาหรับการวิ เคราะห์เชิงสถิติดว้ ยเทคนิคการออกแบบการทดลอง
เชิงแฟกทอเรี ยล คือ ค่าความหยาบผิวเฉลี่ย (Ra) พบว่า สภาวะที่เหมาะสมของพารามิเตอร์ในการตัดเฉือนเหล็กกล้า P20
ด้วยลวดไฟฟ้า คือ เวลาปิ ดกระแสไฟฟ้า 14 µs เวลาการหยุด สปาร์ค 50 µs และแนวเอียงช่วงมุม 10 องศา

คำสำคัญ : การตัดเฉือนด้วยลวดไฟฟ้า (WEDM), เหล็กกล้า P20, ค่าความหยาบผิวเฉลี่ย (Ra), การออกแบบการทดลอง
เชิงแฟกทอเรี ยล
Abstract Currently, the P20 steel machining quality of molding industrial is importance very
much such as finished surface passed WEDM machining. This objective of research was to
study the optimization of P20-steel taper cutting with WEDM by statistical applicability
methodology. The parameters were taper angle, pulse-off time and arc-off time. The response
value of statistical analysis was surface roughness average (Ra). Summary, the research
optimization of P20-steel taper cutting with WEDM were the arc-off time of 14 µs, pulse-off
time of 50 µs and taper angle of 10.

Keywords: Wire Electrical Discharged Machine (WEDM), P20-steel, Surface Roughness
Average (Ra), Factorial Experiment.
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(Taper Cutting) ที่ ไ ด้จ ากกระบวนการ WEDM นั้ น จะ
ขึ้นอยูก่ บั พารามิเตอร์ของเครื่ องจักร WEDM เป็ นหลัก [1]
ตัวอย่างเช่ น วิธีการควบคุ มช่ วงคลื่ น ซึ่ งเป็ นสิ่ งส าคัญที่
ก่ อให้เกิ ดการควบคุมสัญญาณความถี่สูงและช่ วงคลื่ น ที่
สั้ น [2] นอกจากนี้ พารามิเตอร์ เกี่ ยวกับ มุมเอี ยงตัด ของ
ชิ้นงานในกระบวนการ WEDM ก็มีผลต่อความแม่นยาใน
การตัดเฉือนวัสดุที่มีความแข็งสู ง [3]
คุ ณ ภาพผิ ว ที่ ดี ข องชิ้ น งานภายหลั ง จากผ่ า น
กระบวนการ WEDM ถื อ เป็ นสิ่ งสาคัญ ผลจากการปรั บ
ตาแหน่ งของหัวจับเส้นลวดด้านบน-ล่างให้เกิดการเยื้อง
ศูนย์กลางต่อกันตามความต้องการรู ปร่ างของชิ้นงาน ดัง
แสดงในรู ปที่ 1 และรู ปที่ 2 จะเป็ นตัว อย่ า งชิ้ น งานที่
จาเป็ นต้องดาเนิ นการตัดในแนวเอียง ดังนั้น การปรับตั้ง
ค่ า พารามิ เ ตอร์ ต่ า งๆ ของกระบวนการ WEDM จึ ง
จ าเป็ นต้อ งมี ค วามเหมาะสม เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งคุ ณ ภาพ
ผิ ว ชิ้ น งานที่ ดี จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้า งต้ น น ามาซึ่ ง
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาเกี่ ยวกับสภาวะที่
เหมาะสมของพารามิเตอร์ ต่างๆ ในการตัดเฉื อนแนวเอียง
ด้วยกระบวนการ WEDM

1. บทนา
คุณภาพความเรี ยบผิวของชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ (Mold
parts) จากกระบวนการตัด เฉื อ นของอุ ต สาหกรรมการ
ผลิ ต แม่ พิ ม พ์ ถื อ เป็ นสิ่ งที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง
กระบวนการตัด เฉื อ นด้ว ยลวดไฟฟ้ า (Wire Electrical
Discharge Machining: WEDM) ถื อ เป็ นอี กกระบวนการ
หนึ่งที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่ หลายในอุตสาหกรรมการ
ผลิตแม่พิมพ์ โดยการตัดเฉื อ นด้วย WEDM ใช้หลักการ
สปาร์ ค (Spark) ทางไฟฟ้ าภายใต้ของเหลวประเภทไม่
เป็ นสื่ อนาทางไฟฟ้า (Dielectric) ด้วยการเพิ่มอุณหภูมิข้ ึน
อย่างรวดเร็ ว ทาให้ผิวชิ้นงานเกิ ดการหลอมตัว และการ
สลายตัวของกลุ่ม พลาสม่า (Plasma) เกิดขึ้นเหนื อชิ้นงาน
ที่หลอมตัว ทาให้เกิดคลื่นกระตุกเป็ นช่วง (Shock Wave)
ส่ งผลให้เกิ ดการเอาเนื้ อ วัส ดุ อ อก และการพัดพาเอาผง
วัส ดุ บ ริ เวณผิวหน้าชิ้ นงานออก ภายหลังจากนั้นทาการ
จ่ายประจุไฟฟ้าให้กบั เส้นลวดเป็ นตัวตัดเฉื อนชิ้นงานให้
เกิ ดรู ปร่ างตามค าสั่ ง โปรแกรมซี เอ็ น ซี (Computer
Numerical Control: CNC) ซึ่ งคุณภาพเกี่ยวกับความเรี ยบ
ผิ ว ของชิ้ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการตัด เฉื อ นในแนวเอี ย ง

รู ปที่ 1 การตัดเฉือนแนวเอียงด้วย WEDM [4]
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รู ปที่ 2 ชิ้นงานหลังการตัดเฉือนแนวเอียงด้วย WEDM [5]
แฟคทอเรี ยล (3k Factorial Experiment) โดยมีพารามิเตอร์
ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา 3 พารามิ เ ตอร์ ได้ แ ก่ เวลาปิ ด
กระแสไฟฟ้ า ระยะเวลาการหยุดสปาร์ ค และมุมเอียงใน
การตัดเฉื อน ซึ่ งการกาหนดค่าระดับพารามิเตอร์ ได้จาก
การ Pre-test เบื้องต้นร่ วมกันกับการศึกษางานวิจยั ที่ผ่าน
มาในอดีต ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยใช้ผลตอบสนองเป็ น
ค่าความหยาบผิวเฉลี่ย (Ra)

2. การดาเนินงานวิจยั
การศึ ก ษากระบวนการตัด เฉื อ นแนวเอี ย งด้ว ย
WEDM (ยีห่ อ้ ARISTECH รุ่ น CW-30) กับเหล็กกล้า P20
ขนาด 80x80x25 mm เพื่อ หาค่ า พารามิเตอร์ ที่ เหมาะสม
สาหรั บคุณภาพความหยาบผิวเฉลี่ย (Surface Roughness
Average: Ra) ต่ า สุ ดโดยมี ก ารก าหนดพารามิ เ ตอร์ ที่
ควบคุมได้ (Controllable) และพารามิเตอร์ ที่ควบคุมไม่ได้
(Un-controllable) ต่างๆ และโดยได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ
การใช้เครื่ องฯ ต้องทาการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ ที่สาคัญ
3 ค่ าได้แ ก่ เวลาปิ ดกระแสไฟฟ้ า (Off Time) ระยะเวลา
การหยุด สปาร์ ค (Arc Off Time) และมุมเอียงในการตัด
เฉือน (Angle) ซึ่งเป็ นพารามิเตอร์สาคัญที่อาจจะมีอิทธิพล
ต่อค่าความหยาบผิวเฉลี่ยได้ และจากงานวิจยั ที่ผา่ นมาใน
อดี ต พบว่ า ทั้ง 3 พารามิ เ ตอร์ ถื อ เป็ นพารามิ เ ตอร์ ที่ มี
ความสาคัญกับกระบวนการนี้
การวิเคราะห์ หาสภาวะที่ เ หมาะสมนั้น จะเป็ น
การประยุกต์ใช้หลักการออกแบบการทดลอง (Design of
Experiment: DOE) ด้ ว ยเท ค นิ ค วิ ธี ก า ร ท ดล อ ง เ ชิ ง

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ ในการตัดเหล็กกล้า P20 แนวเอียง
ด้วยกระบวนการ WEDM
พารามิเตอร์
ระดับของพารามิเตอร์
(Parameters)
(Level of Parameter)
เวลาปิ ดกระแสไฟฟ้า
9
14
19
(Off Time : OT)
ระยะเวลาการหยุดสปาร์ค
8
28
50
(Arc Off Time : AOT)
มุมเอียงในการตัดเฉือน
10o
20o 30o
(Angle : A)
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รู ปกราฟมุมซ้ายมือด้านบน ข้อมูลมีแนวโน้มการเรี ยงตัว
เป็ นระฆังคว่า (Histogram) ดังแสดงในรู ปกราฟมุมซ้าย
มื อ ด้า นล่ า ง ข้อ มู ล มี แ นวโน้ม การกระจายตัว เท่ า ๆ กัน
ระหว่างเส้นอ้างอิงในแนวนอนดังแสดงในรู ปกราฟมุ ม
ขวามือด้านบน และข้อมูลมีลกั ษณะเป็ นการสุ่ มตัวอย่าง
(Sampling) ในการทดลองดังแสดงในรู ปกราฟมุมขวามือ
ด้านล่าง

3. ผลลัพธ์ งานวิจยั
ในส่ วนแรกจะเป็ นการวิเคราะห์ความน่ าเชื่ อถือ
และความถูกต้องของข้อมูลที่นามาวิเคราะห์เชิงสถิติ โดย
สามารถพิจารณาได้จากรู ปที่ 3 ซึ่ งพบว่าข้อมูลมีการแจก
แจงรู ปแบบปกติ (Normal Distribution) เนื่ องจากข้อมูลมี
แนวโน้มการเรี ย งตัว เป็ นเส้ น ตรง (Linear) ดังแสดงใน

รู ปที่ 3 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง
ของข้อมูลที่นามาวิเคราะห์เชิงสถิติ
ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์เชิงสถิติเกี่ยวกับผลการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น Analysis of Variance :
ANOVA) ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า พารามิเตอร์ มุม
เอี ยงในการตัด เฉื อ น (Angle : A) มีอิ ท ธิ พลหลัก (Main
Effect) ต่ อ ค่ า ความหยาบผิว เฉลี่ ย Ra การตัด เหล็ก กล้า
P20 แนวเอียงด้วยกระบวนการ WEDM อย่างมีนัยสาคัญ
(Significant) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยพิจารณาจาก

ค่า P-value < ค่า α กล่าวคือ 0.001 < 0.05 แต่ไม่สามารถ
ตัดพารามิเตอร์ เวลาปิ ดกระแสไฟฟ้า (Off Time : OT) กับ
พารามิเตอร์ ระยะเวลาการหยุดสปาร์ ค (Arc Off Time :
AOT) ออกได้ เนื่ อ งจากเมื่ อ ท าการพิ จ ารณาเกี่ ย วกับ
อิทธิ พลร่ วมกันระหว่างพารามิเตอร์ (Interaction) จะเห็น
ได้ว่ า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค่ า ความหยาบผิ ว เฉลี่ ย Ra การตัด
เหล็กกล้า P20 แนวเอียงด้วยกระบวนการ WEDM
18
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ANOVA ในการตัดเหล็กกล้า
P20 แนวเอียงด้วยกระบวนการ WEDM
Source
DF SS
MS
F
P
OT
2 0.0440 0.0220 2.01
0.144
AOT
2 0.0591 0.0295 2.69
0.077
A
2 0.5400 0.2700 24.61 < 0.001
OT*AOT
4 0.2438 0.0609 5.56
0.001
OT*A
4 0.0001 0.0001 0.01
1.000
AOT*A
4 0.0001 0.0001 0.01
1.000
OT*AOT*A 8 0.0001 0.0001 0.01
1.000
Error
54 0.5924 0.0110
Total
80 1.4793

เมื่อ ท าการพิจารณากราฟแสดงผลของอิ ท ธิ พ ล
หลั ก (Main Effect Plot) ดั ง แสดงในรู ปที่ 4 พบว่ า
เส้นกราฟของพารามิเตอร์ ท้ งั 3 พารามิเตอร์ จะไม่ขนาน
กั บ เส้ น อ้ า งอิ ง (Reference Line) นั่ น หมายควา มว่ า
พารามิเตอร์ท้ งั 3 พารามิเตอร์ มีอิทธิพลต่อค่า Ra ภายหลัง

การตัด เฉื อ นเหล็ก กล้า P20 ด้ว ยกระบวนการ WEDM
เช่ นเดียวกันกับการวิเคราะห์กราฟแสดงผลของอิทธิ พล
ร่ วมกันระหว่างพารามิเตอร์ (Interaction Plot) สาหรับการ
ตัดเฉื อนด้วย WEDM ดังแสดงในรู ปที่ 5 พบว่าเส้นกราฟ
ของเทอมระหว่างพารามิเตอร์ 2 พารามิเตอร์ คือ เวลาปิ ด
กระแสไฟฟ้ า กับ มุ ม เอี ย งในการตัด เฉื อ น และเทอม
ระหว่างพารามิเตอร์ 2 พารามิเตอร์ คือ ระยะเวลาในการ
หยุด สปาร์ ค กับ มุ ม เอี ย งในการตัด เฉื อ น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความเรี ยบในการตัดเฉือนเหล็กด้วยลวดไฟฟ้า นอกจากนี้
เมื่อทาการพิจารณาอิทธิพลร่ วมกันระหว่างพารามิเตอร์ ท้ งั
3 คือ พารามิเตอร์ เวลาปิ ดกระแสไฟฟ้า ระยะเวลาในการ
หยุด สปาร์ คและ มุมเอี ยงในการตัดเฉื อ นมีอิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความความหยาบผิวเฉลี่ ย ภายหลังการตัดเฉื อนเหล็กกล้า
P20 ด้วยกระบวนการ WEDM ทั้งนี้ จาการพิจารณาการ
วิเคราะห์แนวโน้มของระดับ พารามิเตอร์ ที่มีผลต่อ y ด้วย
พารามิเตอร์ หลักและพารามิเตอร์ ร่วม 2 พารามิเตอร์ และ
พารามิเตอร์ร่วม 3 พารามิเตอร์ แล้ว

รู ปที่ 4 อิทธิพลหลักของพารามิเตอร์ ต่อค่า Ra
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รู ปที่ 5 อิทธิพลร่ วมกันระหว่างพารามิเตอร์ต่อ Ra
ในส่ วนสุ ดท้ายจะเป็ นผลลัพธ์จากการวิเคราะห์
ด้วยฟังก์ชนั Response Optimization สาหรับการตัดเฉือน
เหล็กกล้า P20 ในแนวมุมเอียงด้วย WEDM ดัง แสดงใน
รู ป ที่ 6 พบว่า สภาวะที่เหมาะสมของพารามิเตอร์ ต่างๆ

ที่ทาให้เกิ ดความเรี ยบผิวเฉลี่ย (Ra) ภายหลังการตัดเฉือน
เหล็ก กล้า P20 ด้ว ยกระบวนการ WEDM คือ เวลาปิ ด
กระแสไฟฟ้า 14 µs เวลาการหยุด สปาร์ ค 50 µs และแนว
เอียงช่วงมุม 10 องศา

รู ปที่ 6 สภาวะที่เหมาะสมสาหรับการตัดเฉือน
เหล็กกล้า P20 ในแนวมุมเอียงด้วย WEDM
20
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4. สรุ ปผลงานวิจยั
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อคุณภาพของผิวที่
ตัด เฉื อ นเหล็ ก กล้า P20 นี้ มี ก ารก าหนดสมมติ ฐ านใน
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พารามิ เ ตอร์ ที่ ส าคั ญ คื อ เวลาปิ ด
กระแสไฟฟ้ า (Off Time) เวลาในการหยุด สปาร์ ค (Arc
Off Time) และมุ ม เอี ย งในการตัด เฉื อ น (Angle) นั้ น มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความหยาบผิว เฉลี่ ย (Ra) โดยอาศัย เทคนิ ค
วิธีการทดลองเชิ งแฟคทอเรี ยลในการวิเคราะห์เชิ งสถิ ติ
เพื่อหาค่าที่เหมาะสมสาหรั บค่าความหยาบผิวเฉลี่ย (Ra)
ผลลั พ ธ์ จ ากการศึ ก ษาสามารถสรุ ปไ ด้ ว่ า เ วล า ปิ ด
กระแสไฟฟ้า เวลาในการหยุด สปาร์ค และมุมเอียงในการ
ตัดเฉื อน มีอิทธิ พลต่อความหยาบผิวเฉลี่ย (Ra) ภายหลัง
การตัดเฉื อนเหล็กกล้า P20 ด้วยกระบวนการ WEDM ซึ่ ง
สภาวะที่เหมาะสมของการปรั บ ระดับ พารามิเตอร์ ที่ทา
ให้เ กิ ด ความหยาบผิวเฉลี่ยต่าที่สุดภายหลังการตัดเฉื อ น
เหล็กกล้า P20 ด้วยกระบวนการ WEDM คือ การตัดเฉือน
เหล็กกล้า P20 ในแนวมุมเอียงด้วย WEDM โดยสภาวะที่
เหมาะสมดังกล่ าวนี้ จะท าให้ได้ค่าความหยาบผิวเฉลี่ ย
(Ra) เท่ า กับ 2.0267 ซึ่ งเมื่ อ เปี ยบเที ย บเป็ นค่ า ความพึ ง
พอใจ (Desirability : D) ต่อสภาวะที่เหมาะสมนี้ มีค่าสู ง
มากถึง 91.67%
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