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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการทางานของกระบวนการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วย
เส้นลวดด้วยวิธีทากูชิโดยเส้นลวดทองเหลืองและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี ด้วยเครื่องกัด
อาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวด (WEDM) ซึ่งชิ้นงานที่ใช้ศึกษาคือโลหะโคบอลต์โครเมียม (CoCr) โดยศึกษา
หาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเรีย บผิว (Ra) อัตราการขจัดเนื้องาน (MRR) และความกว้างของรอยตัด
(Kerf width) ซึ่งปัจจัยที่ต้องการศึกษาประกอบด้วย กระแสไฟฟ้า (I) ความเร็วในการเดินเส้นลวด
(Ws) และความต่างศักย์ (V) โดยลาดับของการทดลองจะถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ โดยใช้ Orthogonal
Array ชนิด L9 จากการศึกษาพบว่าเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีที่มีการปรับค่ากระแสไฟฟ้าอยู่ที่
7 แอมแปร์ ความเร็วในการเดินเส้นลวดเท่ากับ 12 เมตรต่อวินาที และความต่างศักย์เท่ากับ 10 โวลต์
เป็นค่าปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการขจัดเนื้องานที่มากที่สุด คือ 96.83 ตารางมิลลิเมตรต่อนาที และการ
ปรับค่ากระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 5 แอมแปร์ ความเร็วในการเดินเส้นลวดเท่ากับ 8 เมตรต่อวินาที และความ
ต่างศักย์เท่ากับ 8 โวลต์ เป็นค่าปัจจัยที่ส่งผล ต่อความเรียบผิวอยู่ในระดับดีที่สุด คือ 1.56 ไมโครเมตร
คาสาคัญ: เครื่องกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวด, ความเรียบผิว, อัตราการขจัดเนื้องาน, โคบอลต์
โครเมียม
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ABSTRACT
This research is aimed to compare of the performance of WEDM process
with Taguchi technique by using brass wire and zinc-coated brass wire electrode.
Cobalt chromium alloy was used for workpiece. The research was to find out the
suitable parameters for surface roughness (Ra), material removal rate (MRR) and kerf
width. The parameters are electrical current (I), cutting speed of the wire (Ws) and
voltage (V). These parameters are divided into three levels in the experimental design
arranged to be the table of L9 orthogonal array based on Taguchi method. The result
shows that the best is better of MRR is 96.83 mm2/min by the current (I) at 7 A, cutting
speed of the wire (Ws) at 12 m/min and voltage (V) at 10 V using zinc-coated brass
wire and getting the lowest surface roughness (Ra) at 1.56 micrometers when using the
current (I) at 5 A, cutting speed of the wire (Ws) at 8 m/min and voltage (V) at 8 V.
Keywords: Wire cut, Surface roughness, Material removal rate, Cobalt chromium
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compared to a model with only the other terms. It
quantifies the amount of variation in the response
data that is explained by each term in the model
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A statistical measure of how close the data are to
the fitted regression line. It is also known as the
coefficient of determination
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดเป็นตัวนาสามารถตัดงานที่มีความเที่ ยงตรงสูง
มากโดยสามารถควบคุมความเรียบผิว ได้เล็กกว่า 5 ไมครอน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงในการทาชิ้ นจึง
เหมาะกับชิ้นงานที่มีราคาแพง (Singh, Maheshwari, et al., 2004) ในปัจจุบันเส้นลวดทองเหลือง
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องมือ
และอื่น ๆ การกัดอาร์ คไฟฟ้าซึ่งมีคุณสมบัติที่ส าคัญที่สุ ดที่ต้องคานึงถึง คือ การจ่ายไฟฟ้า ความ
ต้านทานความร้อนต่า และการปล่อยความร้อน ส่วนเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีมีความแม่นยา
สูงจะทาให้ความเร็วในการตัดเฉือนเร็วขึ้นและยังช่วยให้พื้นผิว ชิ้นงานดีขึ้นโดยการเคลือบพื้นผิวของ
เส้นลวดด้วยสังกะสีจะมีความสามารถในการปล่อยกระแสไฟออกมาอย่างสม่าเสมอสามารถสร้างการ
กระจายตัวได้ดีกว่าเมื่อใช้ลวดทองเหลืองทั่วไป
โลหะผสมโคบอลต์โครเมียม (Cobalt Chromium alloy) เป็นวัส ดุทางวิศวกรรม ใช้
อย่างแพร่หลายในเทอร์บายน์ การแพทย์ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเครื่องบิน เช่น นามาผลิตเป็น วาล์ว
และแม่พิมพ์ดายคาสเพราะคุณสมบัติของความแข็งแรง มัน วาว ไม่เป็นสนิมและสึกกร่อนง่าย อีกทั้ง
ยังเกิดแผ่นฟิล์มบางปกป้องผิวโลหะ (Passivated metals) อย่างรวดเร็วที่สามารถช่วยป้องกันการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) เมื่อเกิดการเสียดสีกัน (Abbas Razavykia, 2016) ดังนั้น ใน
การผลิตชิ้นส่วนที่ต้องใช้ความเรียบมากจึงจาเป็นต้องใช้แมชชีนแบบพิเศษ เช่น การตัดทางไฟฟ้าโดย
ใช้เส้นลวด
งานวิจัยนี้เป็นศึกษาเปรียบเทียบการทางานของกระบวนการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวด
ด้วยวิธีทากูชิโดยเส้นลวดทองเหลืองและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบการทางานของกระบวนการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดด้วยวิธีทากูชิโดย
เส้นลวดทองเหลืองและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 ชิ้นงาน คือ โลหะโคบอลต์โครเมียม
1.3.2 เส้ น ลวดที่ใช้เป็ นอิเล็ กโตรด คือ เส้ นลวดทองเหลื อง เส้ นผ่ านศูนย์กลาง 0.25
มิลลิเมตรและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร
1.3.3 เครื่องจักรที่ใช้ในการทดลอง คือ เครื่องตัดโลหะด้วยด้วยเส้นลวดไฟฟ้าโดยของ
บริษัทมิตซูบิชิ รุ่น FA10S
1.3.4 ปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความเร็วในการ
เดินเส้นลวด
1.3.5 ผลการศึกษาประเมินจาก
- อัตราการขจัดเนื้องาน (Material Removal Rate, MRR)
- ความกว้างของรอยตัด (Kerf Width)
- ความเรียบผิว (Surface roughness)
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 สามารถเข้าใจถึงกระบวนการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวด
1.4.2 เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในงานตัดโลหะชนิดอื่น
1.4.3 สามารถนาค่าแนวโน้มในการใช้พารามิเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการในการตัด โลหะ
โคบอลต์โครเมียม
1.5 ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาดาเนินงานวิจัย
ลาดับ

แผนงานวิจัย

1

ศึกษาค้นคว้างานวิจัยและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
งานวิจัยทั้งหมด
รวบรวมงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
ออกแบบการทดลอง

2
3

ระยะเวลา (เดือน)
มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค
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ลาดับ

แผนงานวิจัย

4

ทาการทดลองและเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้น
แก้ไขและปรับปรุงผลการ
ทดลอง
วิเคราะห์ผลการทดลอง
รวบรวมข้อมูลและสรุปผล
การทดลอง
จัดทารูปเล่มรายงาน

5
6
7
8

ระยะเวลา (เดือน)
มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 เครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้า
ในยุ ค ก่ อ นสงครามโลกครั้ ง ที่ ส องประมาณ 40 ปี ก ารกั ด เซาะโลหะด้ ว ยไฟฟ้ า เป็ น
กระบวนการที่ใช้สาหรับเจาะรูชิ้นส่วนที่มีราคาแพงโดยจะใช้มือเป็นตัวป้อนอิเล็กโทรดและเมื่อมาถึง
ยุ ค สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องบริ ษั ท Russian Scientists, B.R. และบริ ษั ท N.I. Lazarenko ได้ ป ฏิ วั ติ
เครื่องกัดเซาะโลหะด้วยไฟฟ้าโดยการติดตั้งระบบป้ อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์เป็นครั้งแรก (Manish
Vishwakarma, et al., 2012) และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจากการใช้วงจรความต้านทาน
ร่ ว มกับ ตัว เก็บ ประจุ (RC : Resistor Capacitance) มาเป็น Power Supplies และในปัจจุบันได้มี
การพัฒนาติดตั้งระบบการทางานเป็นแบบอัตโนมั ติควบคุมการเคลื่อนที่แบบหกแกน (CNC 6 Axis)
และได้มีการพัฒนาการกัดเซาะโลหะด้วยไฟฟ้าให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น เกิดเป็นเครื่องมือกลชนิด
ใหม่ ตั ว อย่ า งคื อ เครื่ อ งกั ด อาร์ ค ไฟฟ้ า ด้ ว ยเส้ น ลวด (WEDM : Wire Cut Electrical Discharge
Machining) เครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้าเป็ นเครื่องมือกลที่สาคัญในงานผลิตขั้นสูง (Non-traditional
Manufacturing) และต่อมาก็ได้รับการยอมรับในเรื่องมาตรฐานการผลิต อีกทั้งยังมีการพัฒนาการใน
เรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่ช่วยให้คุณสมบัติของเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ และ
การผลิตทาได้สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น (Singh, Maheshwari, et al., 2004)
เครื่ อ งกั ด อาร์ ค ไฟฟ้ า ด้ ว ยเส้ น ลวด (Wire Cut) จั ด เป็ น เครื่ อ งจั ก รประเภทเดี ย วกั บ
เครื่องกัดอาร์คชิ้นงานด้วยไฟฟ้า (EDM) แต่เปลี่ยนจากการใช้อิเล็กโตรด เป็นตัวตัดเฉือนชิ้นงานมาใช้
ลวดเป็นตัวตัดให้ได้รูปร่างตามต้องการในแนวตั้ง เครื่องกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวด เป็นเครื่องที่ตัด
งานด้วยความเที่ยงตรงขนาดสูงมากโดยสามารถควบคุมการตัดที่ได้ความเรียบผิวเล็กกว่า 5 ไมครอน
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงจึงเหมาะกับงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูงโดยระบบการทางานของเครื่องกัด
อาร์คไฟฟ้าด้วยเส้ นลวด (Wire Cut) (ที่มา: https://toolengineer.files.wordpress.com, สืบค้น
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักดังนี้
1. Computer Numerical Control (CNC) ส่วนนี้ถือว่าเป็น "สมอง" เครื่องกัดอาร์ค
ไฟฟ้าด้วยเส้นลวด
2. Power Supply เพื่อใช้จุดประกายให้เกิดการสปาร์ค ส่วนนี้เป็นส่วนที่เปรียบเสมือน
“กล้ามเนื้อ”
3. Mechanical Section เช่น ลวด โต๊ะชิ้นงาน ส่วนของการทาเทปเปอร์ และระบบ
กลไกการขับเคลื่อนเส้นลวด ส่วนนี้ถือว่าเป็น "ลาตัว"
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4. Dielectric System แหล่งเก็บกักน้ากลั่นให้สาหรับการกรองและการควบคุมสภาพ
และอุณหภูมิ

ภาพที่ 2.1 กลไกการทางานของเครื่องกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวด
(ที่มา; http://mechanicalinventions.blogspot.com สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)
2.2 หลักการเครื่องกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวด (Wire Cut)
การกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดเป็นรูปแบบของการแปรรูปวัสดุชิ้นงาน โดยอาศัยการกัด
กร่อนจากปฏิกิริยาทางไฟฟ้าให้เกิดความร้อนจากการอาร์คผ่านช่องว่างระหว่างผิววัสดุชิ้นงาน กับผิว
วัสดุเส้นลวดตัวนาโดยมีของเหลวกึ่งตัวนาขวางกั้น ซึ่งเรียกว่า สารไดอิเล็กตริก (Dielectric Fluid) ที่
คอยทาหน้าที่เป็น ฉนวนกั้น เพื่อให้ เกิดความเสถียรของการอาร์คจากวงจรไฟฟ้าซึ่งอาจเป็น ไฟฟ้า
กระแสตรง หรือกระแสสลับที่มีศักย์ไฟฟ้าต่างกันสองวงจร คือ วงจรไฟฟ้ากาลังต่าที่มีกระแสไฟฟ้า
ไหลผ่านตลอดเวลาเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างผิวงานกับผิวเส้นลวด และวงจรไฟฟ้ากาลังสูงที่ทาให้
เกิ ด ความร้ อ นจากการถ่ า ยเทของประจุ โดยแบ่ ง ออกเป็ น เวลาเปิ ด (On Time) หมายถึ ง ช่ ว ง
ระยะเวลาการไหลของกระแสไฟฟ้า และเวลาปิด (Off-Time) หมายถึง ระยะเวลาการหยุดไหลของ
กระแสไฟฟ้า สลับกันเป็นวัฏจักรการอาร์คที่มีความถี่สูง จนเกิดความร้อนที่เพียงพอต่อการหลอม
ละลายวัสดุชิ้นงาน และขจัดออกอย่างฉับพลันในรูปของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ด้วยสารไดอิเล็ก
ตริก ลักษณะและหลักการปล่อยกระแสไฟฟ้าในการตัดจะคล้ายกับการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า (EDM :
Electrical Discharge Machining) เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่ได้พัฒนามาจากพื้นฐานเดียวกัน แต่มี
ข้อแตกต่างตรงที่ การกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดเป็นวัสดุอิเล็กโตรดตัดทะลุผ่านวัสดุชิ้นงาน โดยมี
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ระบบขับ ป้ อนเพื่อรั กษาระยะห่ างของวัส ดุชิ้นงาน กับวัส ดุเส้ นลวดอิเล็ กโตรดให้ คงที่ (กมลพงค์
แจ่มกมล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี, 2555)
2.3 การวัดประสิทธิภาพการทางานในกระบวนการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวด (Measuring of
Performance in WEDM)
กระบวนการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดเป็นกระบวนการการกัดกร่อนเพื่อให้เกิดการ
แปรรูปวัสดุชิ้นงาน ซึ่งในขณะอาร์คลวดอิเล็กโตรดจะเกิดการสึกหรอด้วยเช่นกัน ซึ่งลักษณะของการ
สึกหรอในการแปรรูป สามารถประเมินประสิทธิภาพการทางานได้จากความเร็วในการตัด และความ
กว้างของรอยตัดตลอดจนคุณภาพผิวงาน (Surface Quality) ความลาดเอียงของพื้นผิว (Slope) และ
ความหยาบผิว ซึ่งในที่นี้จะวัดความหยาบผิวเฉลี่ย (Ra : Arithmetical Mean Roughness) และค่า
ความ หยาบผิ ว เฉลี่ ย สิ บ จุ ด (Rz : Ten-point mean roughness) โดยมี วี ธี ก ารประเมิ น ค่ า
ประสิทธิภาพการแปร (กมลพงค์ แจ่มกมล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี; 2555) รูป
ของกระบวนการตัดด้วยลวดไฟฟ้าดังนี้
1. ความเร็วในการตัด (Cutting speed) เครื่องจักรกลทั่วไปที่อาศัยสมบัติทางกล
ของวัสดุ คมตัด และการเคลื่อนที่เพื่อให้ เกิดการตัดเฉือนที่เรียกว่า อัตราป้อน (Feed Rate) จะมี
ความเร็วมากกว่า การตัดด้วยลวดไฟฟ้าเนื่องจากเป็นการอาศัยการกัดกร่อนจากปฏิกิริยาทางไฟฟ้า
ทาให้ชิ้นงานออกจากกันตามแนวการเดินของเส้นลวดเป็นสองส่วน
2. ความกว้างของรอยตัด (Kerf Width) จากการกัดกร่อนด้วยปฏิกิริยาทางไฟฟ้า
ระหว่างเส้นลวดกับชิ้นงานเพื่อทาให้เกิดการแปรรูปจะมีลักษณะรอยการตัดที่เกิดจากเส้นลวดคล้าย
กับรอยตัดที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเลื่อย คือ ความกว้างของรอยตัดมากกว่าความโตของเส้นลวด
อิเล็กโตรด
3. ความลาดเอียงของพื้นผิววัสดุชิ้นงาน (Slope) เป็นการประเมินค่าความต่างของ
แนวการตัดกับพื้นผิวผนังวัสดุชิ้นงานที่ถูกออกที่เกิดจากการสึกกร่อนของเส้นลวดที่เกิดขึ้นขณะทาการ
ตัด ในรูปของความลาดเอียงของพื้นผิวที่ถูกตัดเฉือน ซึ่งวัดค่าออกมาเป็นของมุมที่ลาด
4. ค่า ความหยาบผิวเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ ยของลั กษณะพื้นผิ ว (Profile) จากการ
คานวณ พื้นที่ระหว่างจุดยอด (Peak) และจุดก้นแอ่ง (Volley) จากเส้นกึ่งกลาง (Mean) แล้วนาค่าที่
ระยะห่าง จากเส้นกึ่งกลางด้านบนมาหักล้างกับค่าที่ห่างจากเส้นกึ่งกลางลงด้านล่างซึ่งได้เป็นพื้นที่
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2.4 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวด
ตัว แปรที่ป รากฏที่ห น้ าจอมอนิเตอร์ของเครื่องกัดอาร์ค ไฟฟ้า ด้วยเส้ นลวด ตัว แปรที่
เกี่ยวข้องเหล่านี้เป็นค่าของเครื่องที่จะกาหนดมาด้วยค่าที่เหมาะสมสาหรับการตัดโลหะชนิดต่างๆ โดย
จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความหนา เรียกชุดค่าพารามิเตอร์ (E-Pack No.)
1. การเลือกแหล่งจ่ายพลังงาน (Power selection; PS) ประกอบด้วย 7 ประเภท
HS คือ แหล่งจ่ายพลังงานสาหรับการตัดแบบความเร็วสูงโดยจะเป็นการตัดหยาบ
HP คือ แหล่งจ่ายพลังงานสาหรับการตัดหยาบทั่วไป
HL, MP คือ แหล่งจ่ายพลังงานสาหรับการตัดแบบละเอียดปานกลาง
LA, LB, LC คือ แหล่งจ่ายพลังงานสาหรับการตัดแบบละเอียด
FS คือ แหล่งจ่ายพลังงานสาหรับการตัดแบบละเอียดสูงสุด
DFS คือ แหล่งจ่ายพลังงานสาหรับการตัดแบบละเอียดมาก
2. การเลือกเซอร์โว (Servo selection; SV)
NM, HG ใช้สาหรับสภาพมาตรฐาน
SL ใช้สาหรับงานที่มีความหนาต่างกันเพื่อควบคุมแรงเคลื่อนและระยะออฟเซตที่
เกิดขึ้นโดยเฉลี่ย
HG (ความเที่ยงตรงสูง ) จะใช้ได้กับเครื่องรุ่น PA05, PA20 และ QA สาหรับการ
เคลื่อนที่ของ ระบบเซอร์โวที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง
3. ค่าแรงเคลื่อนเปิด (Voltage Open; VO) ตัวแปรหลักที่ใช้กาหนดค่าแรงเคลื่ อน
เปิดค่าแรงดันจะมีค่าระหว่าง 1-16 จะต้องเพิ่มขึ้นเมื่อมีการตัดงานที่มีความหนามากและจะทาให้น้า
สูญเสียค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้า
4. ค่ากาหนดสูงสุดของกระแส (Processing Setting; IP) ตัวแปรหลักที่ใช้กาหนด
ค่าสูงสุดของกระแสระดับค่ากระแสสู งสุดจะอยู่ที่ 1-18 ถ้าค่ามากจะทาให้กระแสสูง ซึ่งจะทาให้
ความเร็วในการตัดเร็วขึ้นแต่โอกาสลวดขาดก็บ่อยมากขึ้นสาหรับค่า 1-3 ใช้สาหรับตัดเก็บผิวละเอียด
การปรับระดับกระแสสูงสุดมีผลโดยตรงต่อระยะการออฟเซต
5. FA-V, FA-VS ตัวปรับละเอียดของระดับกระแสเป็นค่าที่ใช้ในการปรับพลังงานในการ
เกิดประกายไฟต่อหน่วยของเวลา
6. เวลาปิด (OFF TIME) เวลาการปิดเป็นค่าที่ใช้ในการกาหนดช่วงเวลาหยุด ระหว่าง
การเกิดประกายไฟค่าในการปรับจะอยู่ในช่วง 1-16 ถ้าเพิ่มค่าออฟเซตแล้วความเร็วในการตัดจะช้าลง
แต่การตัดจะมีความเสถียรมากขึ้น
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7. ความเสถียร (Stability A; SA) ค่าความเสถียร เอ เป็นค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ
ปรับส่วนย่อยของปริมาณกระแส เพื่อควบคุมความเสถียรค่าที่ใช้ในการปรับจะอยู่ในช่วง 1-8 เมื่อมี
การเพิ่มค่ า ความเร็ ว ในการตัดก็จ ะเพิ่มขึ้น แต่โ อกาสที่ล วดจะขาดก็ม ากขึ้น ดังนั้นควรปรับ ค่ า ให้
เหมาะสมกับสภาพการตัดขณะนั้นและการปรับค่ามีผลต่อระยะออฟเซต
8. ความเสถียร (Stability B; SB) ค่าความเสถียร B เป็นค่าพารามิเตอร์ส่วนย่อยที่จะ
ใช้ในการปรับช่วงเวลาหยุดระหว่างการเกิดประกายไฟหรือเวลาปิดเมื่อเกิดความเสถียรขณะการ
ปล่อยออกของประจุค่าในการปรับจะอยู่ในช่วง 1-16 ความเร็วในการตัดจะช้าลงแต่การตัดจะมีความ
เสถียรมากขึ้น
9. ความเสถียร (Stability C; SC) ค่าความเสถียร C เป็นค่าพารามิเตอร์ที่ใช้เพิ่มพลัง
ให้กับค่ากระแสสูงสุดช่วง 1-3 ซึ่งทาการควบคุมระดับการจ่ายประจุจากคอนเดนเซอร์สาหรับการตัด
วัสดุแข็ง
10. ความเสถียร (Stability E; SE) ค่าความเสถียร E พารามิเตอร์ที่กาหนดช่ว งของ
การลดพลังงานค่าความเสถียร A เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุมการตัดในครั้งแรก หากตั้งค่าความ
เสถียร E เป็น 1 คือ ปิด หากตั้งเป็น 2-5 คือ เปิด และหากค่ายิ่งมากความเร็วในการตัดก็จะช้าลงแต่
โอกาสลวดขาดก็จะน้อย
11. พารามิเตอร์ที่ใช้ในการปรั บค่าแรงดัน (Target processing voltage 1; VG)
พารามิเตอร์ที่ใช้ในการปรับค่าแรงดันในขณะที่ทาการเกิดประกายไฟและควรมีค่าคงที่ คงที่ที่สุดขณะ
เกิดการเดินเครื่ องตัวเลขที่ใช้ในการปรับจะอยู่ในช่วง 1-150 โวลต์ถ้ามีการเพิ่มค่าจะทาให้ ร ะยะ
ระหว่างลวดกับชิ้นงานมีค่ามากขึ้น ซึ่งจะทาให้ความเร็วในการตัดช้าลงแต่ก็ทาให้โอกาสที่ลวดจะขาด
ลดลงด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้าลดค่าลงจะทาให้ความเร็วในการตัดเพิ่มขึ้นพารามิเตอร์ นี้จะไม่มีผลถ้า
มีการปิดระบบควบคุมการปรับตัว
12. ค่ า ในการปรั บ (Fine Machining; FM) เป็ น ค่ า ในการปรั บ จะเป็ น เปิ ด ปิ ด
พารามิเตอร์ตัวนี้ใช้สาหรับงานตัดละเอียดถ้าจะเลือกใช้ให้กาหนดเป็นเปิด ถ้าไม่เลือกใช้ให้กาหนดเป็น
ปิดพารามิเตอร์นี้จะเลือกใช้ได้ก็ต่อเมื่อใช้แหล่งจ่ ายพลังงานเป็น LA,LB หรือ LC และค่ากระแสสูงสุด
จะต้องอยู่ในช่วง 1-3
13. ความเร็วในการเดินเส้นลวดลวด (Wire Speed) ความเร็วลวดนั้นค่าที่ใช้ปรับจะ
อยู่ในช่วง 1-16 ความเร็วการหมุนลวดจะเพิ่มมากขึ้นถ้ามีการเพิ่มค่า โดยอัตราความเร็วของลวดจะ
ใกล้เคียงกับค่าที่กาหนด เช่น หากความเร็วลวดเท่ากับ 10 ความเร็วลวดจะเท่ากับ 10 เมตรต่อนาที
การปรับใช้ความเร็วลวดช้าลงจะทาให้เกิดการลดของความหนาและลวดอาจจะขาดได้
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14. ความตึ งลวด (Wire Tension; WT) ความตึงลวดค่าที่ปรับจะอยู่ในช่วง 1-16
ลวดจะตึงมากขึ้นเมื่อทาการเพิ่มค่า มักถูกปรับให้น้อยลง เมื่อตัดงานที่มีการลดความหนาและขณะตัด
หยาบ
15. ความตึงย้อนกลับ (Pre-tension; PT) ความตึงย้อนกลับที่ม้วนลวดจะถูกใช้งาน
เมื่อปิดสวิทช์ความตึงลวด ซึ่งจะทาให้ตัวหมุนม้วนลวดหมุนย้อนกลับค่าที่ปรับใช้จะอยู่ในช่วง 1-16
เพื่อควบคุมการไหลออกจากม้วนลวดต่อเนื่องหลังจากการปิดระบบป้อนลวดและทาให้เกิด ความ
สมดุลในการสร้างความตึงของระบบความตึงลวด
16. การปรับสมดุลของน้า (Fluid Balance; FB) การปรับสมดุลของน้าจากจากบน
และล่างใช้ในการปรับตั้งน้าที่ใช้ในการฉีดไล่เศษผงจากการเกิดประกายไฟ ตัวแปรนี้จะใช้ในการเลือก
ปริมาณน้าที่ออกจากหัวฉีดจากบนและล่าง
17. อั ต ราการไหลของน้ า (Liquid Quantity; LQ) อั ต ราการไหลของน้ าเป็ น ค่ า
สาหรับปรับอัตราการไหลของน้าชองหัวนาร่องเส้นลวดทั้งบนและล่างค่าที่ปรับได้จะอยู่ในช่วง 1-16
18. ค่าความต้านทานของน้า (Liquid Resistivity; LR) ค่าความต้านทานของน้ามีไว้
สาหรับการปรับค่าตัววัดค่าความต้านทานของน้า ค่าที่ปรับได้จะอยู่ในช่วง 1-9 ความต้านทานต่า
ไอออนหนาแน่นกระแสสูงผิวของชิ้นงานจากการเกิดประกายไฟหยาบความต้านทานสูงไอออนเบา
บางกระแสต่า ผิวของชิ้นงานจากการเกิดประกายไฟละเอียด

ภาพที่ 2.2 หน้าจอแสดงปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง
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2.5 การกัดอาร์ค
การกัดอาร์คอาศัยการจ่ายประจุไฟฟ้าระหว่างชิ้นงาน (ขั้วลบ) และเส้นลวดอิเล็กโทรด
(ขั้วบวก) ซึ่งกระทาภายใต้ของเหลวฉนวนที่เรียกว่า ไดอิเล็กตริก (Dielectric) การกัดอาร์คจะทาให้
เกิดความร้อนสูงถึงที่อุณหภูมิ 8,000 – 12,000 องศาเซลเซียส ทาให้ชิ้นงานเกิดการหลอมละลาย
และกัดกร่อน โดย อิเล็กโทรด (ขั้วบวก) จะเคลื่อนตามรูปแบบที่กาหนดไว้ในโปรแกรม ซึ่งระหว่างการ
หลอมละลาย สารไดอิเล็กตริก (Dielectric) จะมีหน้าที่ช่วยลดอุณหภูมิและกาจัดเศษโลหะที่เกิดจาก
การกัดกร่อนทางไฟฟ้า (Abbas, Solomon, & bahari, 2007)
กระบวนการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดจะกระทาซ้าเป็นวัฏจักร โดยเริ่มจากการกาเนิด
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดโดยไม่เกิดการไหลผ่านของกระแสระหว่างอิเล็กโทรดและผิวชิ้นงานในสาร ไดอิเล็ก
ตริก (Dielectric) ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 สภาวะ
สภาวะที่หนึ่ง นี้จะเป็นการสร้าง GAP ดังภาพที่ 2.3 (A)
สภาวะที่สอง เป็นสภาวะของการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) เพื่อปก
คลุ ม พื้ น ผิ ว บริ เ วณที่ จ ะกั ด กร่ อ นด้ ว ยแรงดั น ไฟฟ้ า สู ง สุ ด คงที่ โ ดยที่ ไ ม่ มี ก ระแสไหลผ่ า นระหว่ า ง
อิเล็กโทรดและผิวงานดังภาพที่ 2.3 (B)
สภาวะที่ ส าม เป็ น สภาวะที่ เ กิ ด การลดลงของแรงดั น ไฟฟ้ า พร้ อ มกั บ เริ่ ม ปล่ อ ยให้
กระแสไฟฟ้ า ไหลผ่ า นระหว่ า งเส้ น ลวดอิ เ ล็ ก โทรดกั บ ผิ ว งานซึ่ ง ทาให้ เ กิ ด เป็น สภาวะเริ่ ม ต้ นของ
การสปาร์ค และเมื่อเกิดการ สปาร์คจะส่งผลให้เกิดสภาวะการเริ่มต้นของการเกิดสุญญากาศตามมา
ดังภาพที่ 2.3 (C)

ภาพที่ 2.3 สภาวะการสร้างช่องว่างในการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวด
(ที่มา; กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)
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สภาวะที่สี่ เป็นสภาวะที่แรงดันไฟฟ้าสูงสุดลดต่าลงโดยที่กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ทา
ให้เกิดการ สปาร์คที่รุนแรง ช่องว่างสุญญากาศเพิ่มมากขึ้นดังภาพที่ 2.4 (D)
สภาวะที่ห้า เป็นสภาวะของการลดแรงดันไฟฟ้าสู งสุดลดลงต่าสุด และกระแสเพิ่มขึ้ น
สูงสุดทาให้ความรุนแรงของการสปาร์คเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้เกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลให้ช่องว่าง
สุญญากาศขยายตัวมากขึ้นดังภาพที่ 2.4 (E)
สภาวะที่หก เป็นสภาวะคงที่ของกระแสและแรงดันเพื่อให้การขจัดเนื้องาน หากสภาวะ
นี้ยาวนานเกิน ไปจะทาให้ เกิดการหลอมละลายเป็นหลุมขนาดใหญ่และลึ ก ขณะเดียวกันการเกิด
ช่องว่างของสุญญากาศก็ขยายตัวสูงสุดที่สภาวะนี้ด้วยเช่นกันซึ่งแสดงไว้ดังภาพที่ 2.4 (F)

ภาพที่ 2.4 สภาวะการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวด
(ที่มา; กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)
สภาวะที่เจ็ด เป็นสภาวะของการลดกระแสและแรงดัน สภาวะนี้จะทาให้เข้าสู่สภาวะ
สุดท้ายของการสปาร์คช่องว่างสุญญากาศจะเริ่มดึงสารไดอิเล็กตริก ที่อยู่โดยรอบเข้ามาขจัดเศษเนื้ อ
งานที่หลอมเหลวออก และเป็นจุดเริ่มต้นของการหล่อเย็นดังแสดงในภาพที่ 2.5 (G)
สภาวะที่แปด เป็นสภาวะที่ไม่มีทั้งกระแสและแรงดันไฟฟ้า ทาให้สิ้นสุดของการสปาร์ค
ช่องว่างสุญญากาศจะเกิดการหดตัวอย่างรวดเร็วทาให้สารไดอิเล็กตริก เข้ามาขจัดเศษเนื้องานและ
หล่อเย็นชิ้นงานดังแสดงในภาพที่ 2.5 (H)
สภาวะที่เก้า เป็นสภาวะสุดท้าย คือกระบวนการปกคลุมพื้นผิวด้วยสารไดอิเล็ กตริ ก
ก่อนเริ่มต้นวัฏจักรต่อไปดังภาพที่ 2.5 (I)
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ภาพที่ 2.5 สภาวะการหล่อเย็นในการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวด
(ที่มา; กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)
วั ฎ จั ก รการท างาน ดั ง ภาพที่ 2.6 ท าให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเวลาปล่ อ ยประจุ
กระแสไฟฟ้าที่เรียกว่า เวลาเปิด (On-Time) กับเวลาในการหยุดปล่อยประจุกระแสไฟฟ้าที่เรียกว่า
เวลาปิด (Off-Time) โดยคิดเป็นประสิทธิภาพการทางานในหนึ่งวัฎจักร (Duty Cycle)

ภาพที่ 2.6 ช่วงเวลาเปิดและเวลาปิด ในการปล่อยประจุไฟฟ้า
(ที่มา; กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)

Ref. code: 25616010037163GXN

13
เวลาเปิ ด (On time) คือ เวลาที่เกิดการถ่ายเทประจุ ไ ฟฟ้า ท าให้ อิเล็ กโตรดเกิ ด การ
สปาร์ค เนื้องาน ซึ่งระยะเวลาในการถ่ายเทประจุไฟฟ้าที่ยาวนานส่งผลต่อการหลอมละลายของเนื้อ
งานให้เป็นหลุมลึกมีความกว้างเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ทาให้เนื้องานมีความหยาบผิวมากกว่าระยะเวลา
ปล่อยประจุไฟฟ้าที่สั้น
เวลาปิด (Off time) คือ ช่วงเวลาที่หยุดถ่ายเทประจุไฟฟ้าเวลานี้จะไม่มีการขจัดเนื้องาน
เวลาปิดมากขึ้นวัฎจักรในการทางานน้อยลงส่งผลให้ความเร็วในการทางานช้าลง การระบายความร้อน
และการขจัดเศษที่หลุดออกมาดีขึ้น ทาให้เกิดการเสถียรในการรักษาค่าความต้านทานของสารไดอิเล็ก
ตริกซึ่งส่งผลการสร้างช่องว่างระหว่างชิ้นงานกับอิเล็กโตรดเพื่อพร้อมเริ่มวัฎจักรใหม่
2.6 เส้นลวดอิเล็กโตรด (Wire Electrode)
2.6.1 เส้นลวดทองเหลือง
เป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากเนื่องจากมีราคาถูกกว่าเส้นลวดชนิดอื่นๆ สามารถร้อย
เส้นลวดด้วยมือและอัตโนมัติด้วยเครื่องได้ซึ่งเป็นที่นิยมในอุตสากรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องมือและอื่นๆ เนื่องจากทนต่อการเกิดสนิม การกัดกร่อนและมีการนาไฟฟ้า
อย่างสม่าเสมอ (S. Sarkar, M. S et al, 2006)

ภาพที่ 2.7 ลวดทองเหลืองที่ใช้ในการทดลอง
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2.6.2 เส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี
ลวดเคลือบสังกะสีนี้ประกอบด้วยลวดทองเหลืองที่ชุบด้วยสังกะสีความบริสุทธิ์สูง
ความแม่นยาในการชุบสูงจะทาให้ความเร็วในการตัดเฉือนเร็วขึ้น และยังช่วยให้พื้นผิวชิ้นงานดีขึ้น
โดยการเคลือบพื้นผิวของเส้นลวดด้วยสังกะสีจะมีความสามารถในการปล่อยกระแสไฟออกมาอย่าง
สม่าเสมอ สามารถสร้างการกระจายตัวได้ดีกว่าเมื่อใช้ลวดทองเหลื องทั่วไป ในขั้นตอนนี้สามารถ
ตกแต่งทาให้พื้นผิวของชิ้นงานมีความเรียบและมีความสมบูรณ์ของพื้นผิวที่ดีขึ้นเส้นลวดทองเหลือง
เคลือบสังกะสี

ภาพที่ 2.8 ลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีที่ใช้ในการทดลอง

ภาพที่ 2.9 กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทางานของลวดทองเหลืองและเส้นลวดทองเหลือง
เคลือบสังกะสี (ที่มา; http://www.okidensen.co.jp สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)
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2.7 โลหะโคบอลต์โครเมียม
โลหะผสมโคบอลต์โครเมียม ถูกค้นพบในช่วงต้นปี 1900s มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก มี
ความแข็งแกร่งและความแข็งแรงที่สูง ทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยมจึงถูกใช้ในงานที่ต้องการวัสดุที่ทน
ต่อการสึกหรอสูง เช่น ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเครื่องบิน มีด แบริ่ง เป็นต้น
เนื่ องด้ว ยคุณสมบั ติความต้านทานการสึ กหรอที่สู ง จุดเดือดสู งและจะแข็งแรงมากที่
อุณหภูมิสูง (ที่มา; http://thai.cobaltchromealloy.com สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)

ภาพที่ 2.10 วาล์วซีน
(ที่มา; http://hynickelalloy.com/product/uns-r30021-stellite-21/
สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561)

ภาพที่ 2.11 ข้อต่อของกังหันแก๊ส
(ที่มา; http://gas-turbine-parts.com สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
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ภาพที่ 2.12 ขั้นตอนการทางานของเครื่องกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวด
(ที่มา; https://toolengineer.files.wordpress.com สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561)
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โลหะผสมโคบอลต์โครเมียมเกรด Stellite21 คือ โคบอลต์โครเมียมใช้สาหรับทาวาล์ว และแม่พิมพ์
ดายคาส มักจะผสมคาร์บอนเพื่อสร้างสารประกอบคาร์ไบด์ที่ทาให้มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง อีกทั้ง
การเติมธาตุโ ครเมีย มในโลหะผสมโคบอลต์โ ครเมียมนั้นมักจะทาที่ปริมาณ 20-30% ซึ่งจะทาให้
ป้องกันการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงอันเนื่องจากโครเมียมจะจับตัวกับออกซิเจนเป็นแผ่นฟิล์มโครเมียม
ออกไซด์ (Cr2O3) บางๆ ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นซึ่งทาให้มีความต้านทานการสึกหรอที่ผิว
ของชั้นด้วย
2.8 วิเคราะห์ผลการทดลอง
2.8.1 อัตราการขจัดเนื้องาน (Material Removal Rate, MRR)
การกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดนั้นเมื่อเทียบกับวิธีการขึ้นรูปอื่นๆ เช่น การตัด
การเจาะ การกลึง แล้วนับว่ามีความเร็วต่ามากในการใช้เงื่อนไขที่การขึ้นรูปดาเนินไปอย่างช้าๆ นั้นจะ
ทาให้ประสิทธิภาพการผลิตต่าแต่ถ้าปรับการใช้เงื่อนไขทาให้มีความเร็วสูงขึ้นผิวของชิ้นงานที่ได้ก็จะ
หยาบขึ้นจึงจาเป็นต้องหาความเร็วที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น
วัสดุที่ใช้ทาอิเล็กโทรด วัสดุที่เป็นชิ้นงาน ประเภทของของเหลวตัวกลาง เป็นต้น (รติรส ยิ้มมี, 2554)
โดยสมการหาการขจั ด เนื้ อ งานเป็ น ดั ง สมการที่ 1 (Amitesh Goswami and Jatinder Kumar
,2016)
MRR

= (1 × t)/T

(2.1)

1 คือ ความยาวในการตัด หน่วย มิลลิเมตร
𝑡 คือ ความหนาของชิ้นงาน หน่วย มิลลิเมตร
𝑇 คือ เวลาในการตัดทั้งหมด หน่วย นาที
หน่วยของ 𝑀𝑅𝑅 คือ ตารางมิลลิเมตรต่อนาที (𝑚𝑚2 /min)
2.8.2 ความหยาบผิว (Surface Roughness)
การวั ด ความหยาบผิ ว ของชิ้ น งานจากการตั ด ขึ้ น รู ป โลหะมี ค วามส าคั ญ ต่ อ
คุณภาพชิ้น งานเป็ น อย่ างมาก โดยเฉพาะงานที่ต้องการความละเอียดผิ วสู ง เช่น งานแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติก ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการวัดความหยาบผิวมีหลายอย่าง ตั้งแต่การกาหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนของความหยาบผิวในขั้นตอนการออกแบบ การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมและครอบคลุม
มาตรฐานที่ต้องการ รวมทั้งการตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องมือวัดให้เหมาะกับลักษณะของชิ้นงานเมื่อ
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กระแสเพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบต่อความหยาบผิวงาน การเพิ่มขึ้นของช่วงระยะเวลาพัลส์ทาให้อัตรา
การกัดเนื้อความหยาบผิ วงานลดลง (ทวีป จีระประดิษฐ, 2538) ชนิดของโลหะขึ้นรูป กระแสไฟฟ้า
และวัสดุขั้วไฟฟ้า มีผลกระทบต่อ ความหยาบผิว โดยที่ระดับของกระแสไฟสูงจะมีอิทธิพลเพิ่มต่อ
ความหยาบผิว
2.8.3 ความกว้างของรอยตัด (Kerf width)
จากการกัดกร่อนด้วยปฏิกิริยาทางไฟฟ้าระหว่างเส้นลวดกั บชิ้นงานเพื่อทาให้เกิด
การแปรรูปจะมีลักษณะรอยการตัดที่เกิดจากเส้นลวดคล้ายกับรอยตัดที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเลื่อย
คือ ความกว้างของรอยตัดมากกว่าความโตของเส้นลวดอิเล็กโตรด

ภาพที่ 2.13 ภาพถ่ายรอยตัดเชื่อมชิ้นงานแสดงความกว้างของรอยตัด และความหยาบผิว
(Alias, Abdullah, & Abbas, 2012a)
2.9 การออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากุชิ (Definition of Taguchi Method)
ทากุชิเป็ น รู ป แบบการคิดแบบใหม่โ ดยที่การดาเนินการออกแบบการทดลองซึ่ ง เป็ น
พื้นฐานการแนะนาในข้อจากัดที่ดี วิธีการทากุชิจะใช้การจัดลาดับแบบพิเศษที่เรียกว่า ลาดับของ ออร์
โทโกนอล (Orthogonal) มาตรฐานการจัดลาดับเป็นการกาหนดที่เป็นแนวทางการดาเนินงานของ
จานวนตัวเลขที่มีค่าน้อยสุดสาหรับการทดลองซึ่งสามารถกาหนดให้ข้อมูลมีความละเอียดมากที่สุด
ของปัจจัยทั้งหมดที่มีผลต่อสมรรถนะของของค่าพารามิเตอร์เหล่านั้น จุดสาคัญของวิธีกรจัดวางลาดับ
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แบบออร์โทโกนอล (Orthogonal) ที่อาจไม่เป็นความจริงต่อการเลือกในระดับการรวมกันของตัวแปร
ทีทาการออกแบบผลลัพธ์ที่ได้สาหรับแต่ละการทดลอง
วิธีการทางทากุชิ คือ เทคนิคที่มีการเตรียมการของวิธีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีระเบียบแบบแผนสาหรับการศึกษาค่าที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการ ข้อกาหนดของทากุชิ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ในช่วงระยะเวลาสัดส่วนของเสียโดยผลิตภัณ ฑ์ บางสิ่งบางอย่างที่สูญเสียซึ่งไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้จนกระทั่งความเบี่ยงเบนสาหรับคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นความ
ต้องการสาหรับค่าเป้าหมายของวิธีทากุชิและถูกเรียกว่า ความสูญเสียที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จนถึง
ค่าที่เบี่ยงเบน ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เบี่ยงเบนจากค่า
เป้าหมายนั้นๆ ที่มีทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสามารถทาการศึกษาผลกระทบของปัจจัยเดี่ยวภายใต้
ผลลัพธ์ การรวมเข้าปัจจัยตัวที่ดีที่สุด จึงถูกนามาพิจารณา
ขั้นตอนมาตรฐานของทากุชิ มีดังต่อไปนี้
1. จ าแนกการดาเนิ น งานหลั ก ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่ อผลข้างเคีย งและโหมดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น
2. จาแนกปัจจัย Noise ภายใต้เงื่อนไขของการทดสอบ และลักษณะเฉพาะของคุณภาพ
3. จาแนกเป้าหมายของการดาเนินงานจนได้ค่าที่ดีที่สุด
4. จาแนกปัจจัยควบคุมและระดับต่างๆ
5. เลือกการทดลองเมตริกซ์แบบออร์โทโกนอลแอเรย์ (Orthogonal Array)
6. ดาเนินการทดลองตามเมตริกซ์
7. วิเคราะห์ข้อมูล ทานายผลที่ได้คาดหวังไว้
8. ดาเนินการทดลองเพื่อพิสูจน์ความจริงและวางแผนการดาเนินการในอนาคต
2.9.1 การคานวณ
หลักจากทาการเลือกข้อมูลแล้วทาการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยสาหรับการคานวณด้วย
อัตราส่วนเอส/เอ็น (S/N) อัตราส่วนเอส/เอ็น (S/N) คือ ความเข้าใจทางด้านคุณภาพมุ้งเน้น ไปที่
ผลกระทบสาหรับการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการในสมรรถนะของกระบวนการหรือ
ผลผลิตที่ได้จากการประเมิน โดยทั่วไปแล้ว ผลผลิตของอัตราส่วนเอส/เอ็น (S/N) ที่มีขนาดมากกว่า
จะดีกว่าผลลัพธ์ที่ได้ช่วงสุดท้าย ของค่าเฉลี่ย ความแตกต่างสาหรับผลลัพธ์สุดท้ายจะกลายมาเป็นค่าที่
น้อยที่สุด คุณลักษณะของอัตราส่วนเอส/เอ็น (S/N) แบ่งได้แบ่ง 3 ชนิด
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1. ปัญหาชนิด Small-is-Better เป็นการสมมติอัตราส่ ว นเอส/เอ็น (S/N) ของค่ า
เป้าหมายสาหรับผลตอบที่เป็นศูนย์และเป็นค่ าที่เหมาะสมเมื่อแสดงรายละเอียดเพื่อพิกัดความเผื่อ
จากัดด้านบน หาได้จากสมการ 2.2
𝑛

1
𝑆/𝑁𝑠 = −10 log ( ∑ 𝑦𝑖2 )
𝑛

(2.2)

𝑖=1

เป้าหมายในการทดลอง คือ ค่าน้อยสุด ∑ 𝑦𝑖2 เมื่อค่า n คือ จานวนค่าที่ได้จากการวัด
ในการทดลอง และค่า y คือ ค่าเป้าหมายสูงสุด หาได้จากสมการ 2.3
𝑛

1
𝑦 = −10 log ( ∑ 𝑦𝑖2 )
𝑛

(2.3)

𝑖=1

2. ปัญหาชนิด Larger-is-Better เป็นการสมมติอัตราส่วนเอส/เอ็น (S/N) เป้าหมาย
คือค่าสูงสุดของผลตอบและเป็นค่าที่เหมาะสมเมื่อแสดงรายการเพียงพิกัดความเผื่อจากัดด้านล่าง หา
ได้จากสมการ 2.4
𝑛

1
1
𝑆/𝑁𝐿 = −10 log ( ∑ 2 )
𝑛
𝑦𝑖

(2.4)

𝑖=1

เป้าหมายของการทดลอง คือ ค่ามากที่สุดของผลตอบ(ผลตอบของกระบวนการ) แต่ค่า
วาย (y) มากที่สุด คือ น้อยที่สุดของ 1/y นั้น เป้าหมายสูงสุดหาจากสมการ 2.5
𝑛

1
1
1/𝑦 = −10 log ( ∑ 2 )
𝑛
𝑦𝑖

(2.5)

𝑖=1

3. ปัจจัยชนิดอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของผลตอบ (Target-Valueis-Best) เป็นการสมมติอัตราส่วนเอส/เอ็น S/N ให้ค่าเป้าหมาย คือ ค่าที่ดีที่สุดและเป็นค่าที่เหมาะสม
เมื่อค่านั้นเป้าหมายกับพิกัดความเผื่อจากัดด้านบนและด้านล่าง หาได้จากสมการ 2.6
𝑆/𝑁𝑁 = −10 log(𝑦 −2 /𝑆 2 )

(2.6)

เป้าหมายของการทดลอง คือ ความแปรปรวนลดลงรอบๆ ค่าเป้าหมายเฉพาะ เมื่อ
ความแปรปรวนของผลตอบ ลดลงจะมีความสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยผลตอบ ทาให้เอส/เอ็น (S/N) เพิ่มขึ้น
หลังจากได้ค่าคานวณจากทั้งสามสมการดังกล่าวแล้ว จึงนามาวิเคราะห์ความแปรปรวน
อิทธิพลของนอยซ์ (Noise) และวิเคราะห์สมรรถนะของกระบวนการต่อไป (สุรพงศ์ บางพาน; 2557)
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2.10 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่าสองค่าจึงทดสอบด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน ด้วยสถิติ F–test การทดสอบความแปรปรวนนั้น ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระ 1 ตัวจะ
เรียก One – way ANOVA, 2 ตัว เรียก Two –way ANOVA และถ้ามีตัวแปรอิสระ 3 ตัว ก็จะเป็น
การวิเคราะห์ 3-way ANOVA ซึ่งการวิเคราะห์และการตีความก็จะยากขึ้นตามลาดับ
ค่าสถิติที่ต้องคานวณสิ่งสาคัญในการวิเคราะห์ความแปรปรวน คือ การคานวณผลบวก
ของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง (The sum of square) ซึ่งเป็นค่าที่จะนาไปหาค่าความแปรปรวน
1. Total sum of squares ( ssT ) หาได้จากสมการ 2.7
K


j 1

2

T2
i1 X  N
ij
n

K

หรือ ssT = 
j 1

nj




X

X



ij

i 1 

2

(2.7)

2. Between – groups sum of squares ( ss B ) สมการ 2.8
K

T j2

 (n )j 1

j

T2
N

หรือ



K

n ( X
j

j 1



j

X

)2

(2.8)

3. Within – group sum of squares ( SSW ) สมการ 2.7
K


j 1

 T j2 
X   

 
i 1
j 1  n j 
nj

K

2
ij

K

หรือ 
j 1

nj




X

X


ij
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i 1 

2

(2.9)

ค่า SS T หรือ SS B และ SS W เมื่อหารด้วยค่าองศาอิสระ (df) ของแต่ละตัวจะหมายถึง
ความแปรปรวน (Mean of squear : MS) โดยมี df T = N – 1 , df B = K – 1 และ df W = N – K
เมื่อ N คือ จานวนข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและ K คือ จานวนกลุ่ม
2.10.1 การคานวณค่าสถิติ F – test
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทีย บค่าเฉลี่ย 3 ค่าขึ้นไปนั้นจะใช้
F – test ส าหรั บ การทดสอบซึ่งในกรณีการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยวนี้ ค่า F หาได้จาก
อัตราส่วนความแปรปรวนโดยหาจากความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (SS B ) หารด้วยความแปรปรวน
ภายในกลุ่ม (SS W ) ซึ่งมีค่า df = K – 1 (degree of freedom for the numerator) และ df L = N
– K (degree of freedom for the denominator) การหาค่า F – test สามารถสรุปเป็นตารางที่
2.1
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ตารางที่ 2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจาแนกทางเดียว
Source of
SS
df
MS
variation
Between groups SS B
K–1
SS B / K – 1
Within groups
SS W
N -K
SS W /N - K
Total
SS B + SS W
N–1

F
MS B / MS w

ความหมายของสัญลักษณ์
T i = ผลรวมของคะแนน n ค่าในแต่ละกลุ่ม
T = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n j = จานนวนข้อมูลในแต่ละกลุ่ม
K = จานวนกลุ่ม
X ij = ข้อมูลตัวที่ i ในกลุ่ม j


Xj


X
K

= ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม j

= ค่าเฉลี่ยรวม
nj

  X = ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสองทุกๆ ค่าในทุกกลุ่ม
j 1

i 1

2
ij

2.10.2 ค่า P-value
การใช้ ค่ า P-value ในบริ บ ทของการพิ สู จ น์ ส มมติ ฐ านนั้ น ใช้ เ พื่ อ ทดสอบ
สมมติฐานว่าง เพื่อหาว่าหลักฐานหนึ่งๆ มีนัยสาคัญทางสถิติมากน้อยเพียงใด ซึ่งการใช้สมมติฐานว่าง
นี้เป็นการประยุกต์แนวคิดพิสูจน์ด้วยหลักการแบบ Reductio ad absurdum มาใช้ในทางสถิติ หรือ
กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ คาอ้างหนึ่ง ๆ จะเป็นที่น่าเชื่อถือ ถ้าคาอ้างที่ค้านคาอ้างนั้น ไม่น่าเป็นไปได้
ดังนั้น สมมติฐานหรือคาอ้างค้านในที่นี้ก็คือสมมติฐานว่าง ซึ่งเป็นสมมติฐานที่
ต้องนิยามให้ชัดเจนในการพิสูจน์ ผลการวิจัยหนึ่ง ๆ จะมีนัยสาคัญทางสถิติ ถ้ามันทาให้เราสามารถ
ปฏิเสธสมมติฐานว่างได้ ผลการวิจัยที่มีนัยสาคัญทางสถิติควรจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆ หากสมมติ
ให้สมมติฐานว่างเป็นจริง เช่นนั้นแล้วเราก็จาเป็นจะต้องปฏิเสธสมมติฐานว่าง ทาให้สมมติฐานที่จะ
เป็ น จริ ง ได้ ก็ คื อ สมมติ ฐ านอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส มมติ ฐ านว่ า ง อย่ า งไรก็ ดี ถ้ า สมมติ ฐ านทางเลื อ กไม่ ไ ด้ มี
สมมติฐานเดียวลาพังเฉพาะการสามารถปฏิเสธสมมติฐานว่างได้ ไม่ได้บอกเราว่าสมมติฐานทางเลือก
อื่นๆ นั้น อันไหนเป็นสมมติฐานที่ถูกต้อง
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2.11 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
M.T. Yan และ Y.S. Liao (1998) ศึกษาการควบคุมกระบวนการตัดด้วยลวดไฟฟ้าโดย
ใช้แผนการควบคุม (ตรรกะ) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราการขจัดเนื้องานกับอัตราป้อนเส้น
ลวดในการตัดวัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า SKD 61 หนา 30 มิลลิเมตร ซึ่งจากการทดลองพบว่าอัตราการ
ขจัดเนื้องานจะเพิ่มขึ้นตามอัตราป้อนเส้นลวด จนถึงระดับหนึ่งความเร็วในการป้อนเส้นลวดจะส่งผล
ต่อการลัดวงจรการสปาร์ค (Short Circuit) เกิดเป็นรูปคลื่นที่ผิดปกติ (Abnormal Ratio) หากเกิน
กว่า 54 เปอร์เซ็นต์ จะทาให้อัตราการขจัดเนื้องานจะลดลงจากนั้น J.T.Huang และคณะ (1999)
ศึกษาการกาหนดค่าพารามิเตอร์และจานวนครั้งของการตัดเพื่อปรับสภาพพื้นผิวในกระบวนการตัด
ด้ ว ยลวดไฟฟ้ า การก าหนดค่ า พารามิ เ ตอร์ แ ละจ านวนครั้ ง ของการตั ด เพื่ อ ปรั บ สภาพพื้ น ผิ ว ใน
กระบวนการตัดด้วยลวดไฟฟ้า เป็นกระบวนการที่ใช้ในการผลิตที่มีความเที่ยงตรงสูงและมีคุณภาพผิว
งานที่ดี โดยการตัดแบบหยาบ และตัดซ้าอีกครั้งเพื่อเก็บผิวละเอียด จากการปรับเวลาเปิด เวลาปิด
อัตราป้อน แรงดันน้าเพื่อขจัดเศษ และระยะห่างระหว่างผิวเส้นลวดกับ ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการ
แปรรูป และมีผลกระทบต่อวัสดุชิ้นงานในรูปของความกว้างของรอยตัด ความหยาบ และความหนา
การเกิดชิ้นสีขาว ซึ่งจากการทดลองโดยใช้ทากูชิเทคนิคร่วมกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข พบว่าเวลาเปิด
และระยะห่างระหว่างผิวลวดกับผิวชิ้นงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการแปรรูปซึ่งสามารถสร้างรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์โดยการสร้างสมการทดถอยแบบอัลกอลิทึม ต่อมา Shajan Kuriakose
และคณะ (2004) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเรียบผิวของโลหะ Ti6A14V ด้วยวิธีการตัด
โลหะด้วยไฟฟ้าโดยใช้เส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีโดยออกแบบการทดลองแบบ Orthogonal
Array (OA) ตามวิธีของทากูชิโดยพบว่าปัจจัยที่ผลต่อความเรียบผิวมากที่สุด คือ เวลาเปิด (off time)
และ (on time) Vishal Parashar และคณะ (2010) วิเคราะห์ความกว้างของรอยตัดของการตัดโลหะ
ด้วยไฟฟ้าโดยใช้ลวด SS 304L ในการทาการทดลอง โดยใช้หลักการของทากูชิ ในการออกแบบการ
ทดลองซึ่ ง ศึ ก ษา 5 ปั จ จั ย คื อ 1. กระแสไฟ 2. เวลาเปิ ด 3. เวลาปิ ด 4. ความเร็ ว ลวดในการตัด
5. แรงดันน้าเพื่อขจัดเศษ โดยปัจจัยที่สาคัญที่สุดต่อขนาดของรอยตัด คือ เวลาเปิดและ แรงดันน้า
เพื่อขจัดเศษ ส่วนกระแสดิสชาร์จ (VG) เวลาปิด ความเร็วลวดในการตัดส่งผลต่อความกว้างของรอย
ตัดน้อยมาก ขรรค์ชัย โฆสิต และคณะ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดเหล็ ก กล้ า
SKD11 ด้วยวิธีการตัดโลหะด้วยไฟฟ้าโดยใช้ลวดทองเหลืองโดยปรับ 5 ปัจจัย คือ ได้แก่ 1. กระแส
ดิ ส ชาร์ จ 2. เวลาปิ ด 3. ความเร็ ว ในการตั ด ของเส้ น ลวด 4. ความตึ ง ลวด 5. ระยะห่ า งลวดโดย
ออกแบบการทดลองแบบ Orthogonal Array (OA) ตามวิธีของทากูชิ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงื่อนไขที่
ทาให้ชิ้นงานมีความPardeep Kumar และคณะ (2014) ได้ศึกษาการตัดวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ช นิด
76%WC-24%Co ด้วยวิธีการตัดโลหะด้วยไฟฟ้าโดยใช้ลวดโดยปรับ 4 ปัจจัย คือ 1. เวลาเปิด 2. เวลา
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ปิ ด 3. แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ า เซอร์ โ ว 4. ค่ า ก าหนดสู ง สุ ด ของกระแส โดยออกแบบการทดลองแบบ
Orthogonal Array (OA) ตามวิ ธี ข องทากู ชิ เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบต่ อ ความเร็ ว การตั ด โดยมี
วัตถุป ระสงค์ห ลั กเพื่อเพิ่มความเร็ วตัดสูงสุ ดที่เหมาะสมการตัดทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดนี้ซึ่งจากผล
การศึ ก ษาพบว่ า ความเร็ ว ในการตั ด เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เพิ่ ม เวลาเปิ ด และค่ า ก าหนดสู ง สุ ด ของกระแส
M.Manjaiah (2014) และคณะ ได้ ศึ ก ษาผลกระทบของเส้ น ลวดอิ เ ล็ ก โทรดที่ มี ผ ลต่ อ โลหะ
Ti50Ni50−xCux ด้วยวิธีการตัดโลหะด้วยไฟฟ้าโดยใช้ลวดทองเหลื องและลวดทองเหลื องเคลื อบ
สังกะสีในการศึกษาโดยออกแบบการทดลองแบบ Orthogonal Array (OA) ตามวิธีของทากูชิพบว่ า
เส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีสามารถตัดชิ้นงานให้มีความเรียบผิวที่ดี (Surface Roughness)
กว่าเส้นลวดทองเหลืองและยังมีค่า อัตราการขจัดเนื้องาน (Material Removal Rate, MRR) ที่ดีกว่า
เส้นลวดทองเหลืองและเมื่อนาชิ้นงานไป SEM ยังพบว่าเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีสามารถตัด
ชิ้นงานให้มีความแตกร้าวน้อยกว่าเส้นลวดทองเหลือง Mohd. Hasbullah Idris (2016) และคณะได้
ศึกษาการตัดวัสดุโคบอลต์โคเมียมด้วยวิธีการกัดอาร์คด้วยเส้นลวดไฟฟ้าปัจจัยที่ศึกษาประกอบด้วย
1. เวลาเปิด 2. เวลาปิด 3. กระแสไฟฟ้า โดยการศึกษาใช้การออกแบบการทดลองแบบ Design of
Experiment (DOE) ในการออกแบบการทดลองพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ อัตราการขจัดเนื้องาน ความ
เรียบผิว และความกว้างรอยตัดมากที่สุดคือ เวลาปิด
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
3.1 ศึกษารูปแบบการทดลอง
3.1.1 วัสดุในการทดลอง
โลหะโคบอลต์โครเมียมได้รับความนิยมใช้อย่างแพร่หลายในทางการแพทย์เพราะ
มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดี และมีสัดส่วนความแข็งแรงต่อน้าหนักสูง แต่วัสดุโคบอลต์โครเมียม
จัดได้ว่าเป็นวัสดุที่ตัดแต่งได้ยากโดยวิธีธรรมดา ดังนั้น จึงต้องอาศัยวิธีการตัดแต่ง แบบพิเศษโดย
นาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ คือการแปรรูปโดยอาศัยปฏิกิริยาความร้อนทางไฟฟ้าที่ถูกส่งผ่าน
วัส ดุตัว น าที่เรี ยกว่าอิเล็กโตรดซึ่งทาหน้าที่เป็นตัวควบคุมลั กษณะการหลอมเหลวของผิ วงาน ใน
ของเหลวกึ่งตัว น า (Dielectric) ซึ่งทาหน้าที่ขจัดเนื้องานส่ ว นที่ห ลอมเหลวและระบายความร้อน
กระบวนการดั ง กล่ า วคื อ กระบวนการกั ด อาร์ ค โลหะด้ ว ยเส้ นลวด “Wire- Electrical Discharge
Machining” (WEDM) โดยใช้หลักการเหนี่ยวนาของไฟฟ้า วิธีการคือการปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านแท่ง
อิเล็กโตรดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นลวดทองเหลือง เมื่อเคลื่อนแท่งอิเล็กโตรดเข้าไปใกล้กับชิ้นงานจะเกิด
การเหนี่ยวนากระแสไฟฟ้าทาให้ผิวของชิ้นงานเกิดการหลอม เมื่อหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า จะเกิดการ
ระเบิดทาให้เนื้องานที่โดนหลอมหลุดออกมา (Jahare, 2016) โดยมีส่วนประกอบทางเคมีของโคบอล
โคเมียมอัลลอยด์ ตามมาตรฐาน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ธาตุ (Electro dispersive spectrum; EDS) ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ส่วนประกอบทางเคมีของโลหะโคบอลต์โครเมียม (CoCr)
ส่วนประกอบ
Chromium (cr)
cobalt, co
Molybdenum, mo
Iron, fe
Carbon, c
Silicone, Si
Manganese, Mn
Oxygen, O
Copper, Cu

Wt%
23.97
53.79
5.15
0.64
9.05
0.66
0.78
3.11
2.84
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ผลจากการวิเคราะห์ธาตุด้วยวิธีการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและ
การวิเคราะห์ประมาณธาตุ (SEM&EDS) สามารถวิเคราะห์ปริมาณธาตุได้แสดงดังภาพที่ 3.1 กราฟ
การกระจายตัว ของปริ ม าณธาตุของชิ้นงานตัว อย่างและภาพที่ 3.2 แสดงสมบัติเชิงกลของโลหะ
โคบอลต์โครเมียม (CoCr)

ภาพที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุในชิ้นงานตัวอย่างด้วยวิธีองค์ประกอบของธาตุ
(Electro dispersive spectrum; EDS)
ตารางที่ 3.2 สมบัติเชิงกลของโลหะโคบอลต์โครเมียม (CoCr)
Hardness
27-40 HRC
Density
8.33 g/cm3
Melting Range
2360-2615 °F
Elongation
20 A (%)
Elastic Modulus
245 Gpa
Thermal conductivity
14.5 W/m.K
Electrical resistivity
87.38 µ-ohm.cm
(ที่มา; http://exocor.com/downloads/product-datasheets/Stellite-21-Datasheet.pdf)
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3.1.2 เส้นลวดอิเล็กโตรดที่ใช้ในการทดลอง
ในขั้นตอนการทดลองผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองโดยใช้เส้นลวดอิเล็กโตรด 2 ชนิด
คือ เส้นลวดทองเหลืองและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี ยี่ห้อโอกิ (Oki) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.25 มิลลิเมตรโดยเส้นลวดอิเล็กโตรดมีคุณสมบัติดังตารางที่ 3.2 (https://www.okidensen.co.jp)
ตารางที่ 3.3 สมบัติของเส้นลวดอิเล็กโตรด
ชนิดของเส้นลวด
เส้นลวดทองเหลือง
เส้นลวดทองเหลืองเคลือบ
สังกะสี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.25 มิลลิเมตร

จุดหลอมเหลว
1084.62 °C

ค่าการนาไฟฟ้า
22%

0.25 มิลลิเมตร

380°C

20%

(ที่มา; http://www.okidensen.co.jp)
ค่าการนาไฟฟ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับทองแดงที่100% โดยทองแดงมีค่า
การนาไฟฟ้าอยู่ที่ 1.68×10−8 Ω•m
3.1.3 เครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้าด้วยเส้นลวด
เครื่องจักรหรือเครื่องกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวด Mitsubishi FA10S มาใช้ในการ
ทดลองเป็นเครื่องจักรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แสดงดังภาพ
ที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 เครื่องตัดชิ้นงานด้วยเส้นลวด (Wire-cut EDM)
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3.1.4 ตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง
ในการกัดอาร์คจะมีการปรับตั้งค่า ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อัตราการ
ป้อนเส้นลวด เพื่อศึกษาผลจากการตั้งค่าต่างๆ โดยตัวแปรที่ใช้ในการทดลองจะเลือกใช้ค่าตัวแปรที่ใช้
ในการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 ค่าพารามิเตอร์ในการทดลองที่ใช้ เส้นลวดทองเหลืองและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบ
สังกะสีในการตัด
ปัจจัยควบคุม
กระแสไฟฟ้า (A)
ความต่างศักย์ (v)
ความเร็วในการเดินเส้นลวด
(m/min)

1
5
8

ระดับการทดลอง
2
6
10

3
7
12

8

10

12

กระบวนการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดศึกษาค่ากระแสที่ 5, 6, 7 แอมแปร์ ความ
ต่างศักย์ ที่ 8, 10, 12 โวลต์ และความเร็ว ในการเดินเส้ นลวดที่ 8, 10, 12 มิล ลิ เมตรต่อวิ น าที ซึ่ ง
ออกแบบการทดลองด้ว ยวิธีท ากุชิ ดัง ภาพที่ 3.3 ในงานวิจัยนี้เลื อกเป้าหมายการทดลองส าหรั บ
สถานการณ์ Smaller-is-Better เนื่องจากต้องการค่าความเรียบผิวและค่าความกว้างรอยตัดที่น้อย
ที่สุดและเลือกสถานการณ์ Larger-is-Better เนื่องจากต้องการค่าอัตตราการขจัดเนื้องานที่มากที่สุด
โดยทาการติดตั้งเครื่องมือเพื่อใช้ในการทดลองดัง ภาพที่ 3.4 - 3.6 จากนั้นผู้วิจัยทาการติดตั้งชิ้นงาน
เพื่อทาการทดลองโดยทาการติดตั้งตัวอย่างการทดลองบนแท่นวางชิ้นงาน ดัง ภาพที่ 3.7 จากนั้นทา
การเลือกค่าปัจจัยที่เหมาะสมต่อการตัดชิ้นงานด้วยเส้นลวดไฟฟ้า ดังภาพที่ 3.8 - 3.9
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ภาพที่ 3.3 ขั้นตอนการทดสอบของการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดเพื่อหาค่าที่ดีที่สุดด้วยวิธีทากุชิ
3.1.5 ศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อกระบวนการการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดด้วย
วิธีการทากุชิ
การทดลองครั้งนี้เมื่อได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการกัดอาร์คไฟฟ้า
ด้วยเส้นลวดโดยออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากุชิซึ่งปัจจัยที่ส่งผลมีทั้งหมด 3 ปัจจัยแต่ล่ะปัจจัยมี 3
ระดับจึงใช้การจัดวางลาดับแบบแนวฉาก (Orthogonal Array, OA) ชนิด L-9 จึงทาให้ได้การทดลอง
ออกมาทั้งหมด 9 การทดลองดังที่แสดงในตารางที่ 3.5
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ตารางที่ 3.5 การจัดวางลาดับแบบแนวฉากชนิด L-9
ลาดับการทดลอง
I
1
5
2
5
3
5
4
6
5
6
6
6
7
7
8
7
9
7

ปัจจัย
V
8
10
12
8
10
12
8
10
12

Ws
8
10
12
10
12
8
12
8
10

3.2 ขั้นตอนการทดลอง
ขั้นตอนการทดลองเพื่อหาค่าแนวโน้มปัจจัยจากค่าตัวแปรต่างๆ คือ ค่า ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อัตราการป้อนเส้นลวด เพื่อหาปัจจัยที่ได้โดยทาการทดลองดังต่อไปนี้
3.2.1 เตรียมวัสดุชิ้นงานโลหะโคบอลต์โครเมียม (CoCr)
3.2.2 ทาการติดตั้งเส้นลวดอิเล็กโทรด ดังภาพที่ 3.4

ภาพที่ 3.4 การติดตั้งเส้นลวดอิเล็กโตรด
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3.2.3 กาหนดตาแหน่งหลุมที่จะใช้ยึดปากกาจับชิ้นงานและทาการยึดชิ้นงานกับ ปากกา
จับชิ้นงานดังภาพที่ 3.5

ภาพที่ 3.5 กาหนดตาแหน่งที่จะใช้ยึดปากกาจับชิ้นงาน
3.2.4 ทาการตั้งศูนย์ชิ้นงานและตาแหน่งที่จะเริ่มตัดงาน ดังภาพที่ 3.6

ภาพที่ 3.6 การตั้งศูนย์ชิ้นงานและตาแหน่งที่จะเริ่มตัดงาน
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3.2.5 เลือกโปรแกรมที่ใช้ตัดชิ้นงาน ดังภาพที่ 3.7

ภาพที่ 3.7 โปรแกรมที่ใช้ตัดชิ้นงาน
3.2.6 ตั้งค่าพารามิเตอร์ในการตัดชิ้นงาน ดังภาพที่ 3.8 โดยอ้างอิงพารามิเตอร์อื่นๆ ที่
ไม่ได้ศึกษาจาก FA-S Advance Series Machining Data Sheet ดังภาพที่ 3.9

ภาพที่ 3.8 พารามิเตอร์ในการตัดชิ้นงาน
ภาพที่ 3.8 ค่าพารามิเตอร์ในการตัดชิ้นงาน
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ภาพที่ 3.9 ค่าปัจจัยที่เหมาะสมในการตัดชิ้นงาน
3.2.7 เริ่มการตัดชิ้นงานโดยตัดเข้าไปลึก 1 มิลลิเมตร เพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในการตัด
โลหะโคบอลต์โครเมียม (CoCr)
3.2.8 น าชิ้ น งานที่ ตั ด เสร็ จ แล้ ว ไปวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความเรี ย บผิ ว (Surface
roughness) ด้ ว ยกล้ อ งไมโครสโคป นอกจากนี้ ยั ง สามารถศึ ก ษาหาค่ า อั ต ราการขจั ด เนื้ อ งาน
(Material Removal Rate, MRR) และความกว้างของรอยตัด (Kerf Width)
3.2.9 บันทึกและวิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้
3.2.10 สรุปผลการทดลองเปรียบเทียบลั กษณะของพื้นผิ วหลั งการตัดโลหะโคบอลต์
โครเมียมระหว่างเส้นเส้นลวดทองเหลื องกับเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี โดยพิจารณาจากค่า
ความเรียบผิว (Surface roughness) ค่าอัตราการขจัดเนื้องาน (Material Removal Rate, MRR)
และความกว้างของรอยตัด (Kerf Width)
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3.3 วิเคราะห์ผลชิ้นงานจากกระบวนการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวด
3.3.1 ทดสอบความเรียบผิวชิ้นงาน
จากกระบวนการตัดอาร์คด้วยเส้นลวดไฟฟ้าด้วยกระแสไฟฟ้า และอัตราการเดิน
ลวดที่แตกต่างกันทาชิ้นงานที่ผ่านการตัดมาทดสอบค่าความเรียบผิวของชิ้นงานด้วยเครื่องทดสอบ
ความเรี ย บผิ ว ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ ไ มโครสโคป ยี่ ห้ อ โอลิ ม ปั ส (Olympus รุ่ น OLS3000 LEXT
Microscope) ดังภาพที่ 3.10

ภาพที่ 3.10 กล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปยี่ห้อโอลิมปัส (Olympus รุ่น OLS3000
LEXTMicroscope)
สมบัติของกล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคป ยี่ห้อโอลิมปัส (Olympus รุ่น OLS3000
LEXT Microscope) เป็นกล้องที่ใช้แสงเลเซอร์ในการพิจารณาความเรียบผิวของชิ้นงานโดยเมื่อแสง
เลเซอร์ตกกระทบกับผิวของชิ้นงานสามารถบอกถึงความขรุขระและความหยาบผิวของชิ้นงานโดย
สามารถ วิเคราะห์ผลได้ทั้งภาพ 2 มิติ 3 มิติ และสามารถวิเคราะห์ค่าความหยาบผิวได้ในรูปแบบของ
กราฟ
จากนั้นทาการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning
Electron Micrograph : SEM) ดังภาพที่ 3.11
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ภาพที่ 3.11 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Micrograph : SEM)
3.3.2 ทดสอบความกว้างของรอยตัด (Kerf width)
ความกว้างของรอยตั ด (Kerf width) เป็นผลกระทบที่เกิ ดขึ้น เนื่ องจากความ
รุนแรงของการกัด อาร์คทางไฟฟ้าส่งผลให้เกิดความกว้างของรอยตัดที่มากกว่าขนาดของความกว้าง
ของเครื่ อ งมื อ ตั ด ในลั ก ษณะเดี ย วกั บการตั ด ด้ ว ยใบเลื่ อ ย ลวดอิ เ ล็ ก โตรดที่ ใ ช้ใ นการทดลองเป็น
ทองเหลืองและทองเหลืองเคลือบสังกะสีมีขนาด 0.25 มิลลิเมตร ให้ขนาดความกว้างของรอยตัดเล็ก
มากจนไม่สามารถวัดด้วยเครื่องมือทั่วไป ในที่นี้จึงเลือกใช้กล้ องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์ไมโคส
โคปทาการส่องขยายดังภาพที่ 3.12 และวัดความกว้างของรอยตัดดังภาพที่ 3.13

ภาพที่ 3.12 กล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์ไมโคสโคป
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ความกว้างรอยตัด

ภาพที่ 3.13 ภาพถ่ายความแตกต่างของรอยตัด (Kerf width) จากกล้องจุลทรรศน์
ไมโคสโคปที่ค่าพารามิเตอร์ต่างกัน
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บทที่ 4
ผลการทดลองและการอภิปรายผล
4.1 การวิเคราะห์ผลของปัจจัยที่ศึกษา
การวิเคราะห์ผลของปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการขจัดเนื้องาน (MRR) ความหยาบผิวและ
ความกว้างรอยตัด (Kerf Width) ของเส้ นลวดทองเหลื องด้ว ยวิธีการทากูชิซึ่งแนวโน้มของปัจจัย
ผลกระทบหลักแสดงค่าทั้งหมดที่ได้จากทดลองดังตารางที่ 4.1 และกราฟแสดงแนวโน้มอัตราการขจัด
เนื้องาน (MRR) ความหยาบผิวและความกว้างรอยตัด (Kerf Width) แสดงดังภาพที่ 4.1 - 4.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

I

V

Ws

5
5
5
6
6
6
7
7
7

8
10
12
8
10
12
8
10
12

8
10
12
10
12
8
12
8
10

58.03
62.17
70.00
64.55
71.29
76.67
73.16
78.26
85.00

1.67
1.69
1.73
1.72
1.77
1.96
1.75
1.92
1.98

Kerf
width(µm)

ปัจจัย

MRR
(mm2/min)

ลาดับการ
ทดลอง

Ra (µm)

ตารางที่ 4.1 ค่าที่ได้จากการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดเส้นลวดทองเหลือง

67.22
68.73
69.52
68.14
69.13
70.31
71.69
72.84
73.16
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ภาพที่ 4.1 กราฟแสดงค่าอัตราการขจัดเนื้องาน (MRR) กับลาดับการทดลองของเส้นลวดทองเหลือง

ภาพที่ 4.2 กราฟแสดงค่าความเรียบผิว (Ra) กับลาดับการทดลองของเส้นลวดทองเหลือง
เคลือบสังกะสี
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ภาพที่ 4.3 กราฟแสดงค่าความกว้างรอยตัด (Kerf Width) กับลาดับการทดลองของเส้นลวด
ทองเหลือง
การวิเคราะห์ผลของปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการขจัดเนื้องาน (MRR) ความหยาบผิวและ
ความกว้างรอยตัด (Kerf Width) ของเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีด้วยวิธีการทากูชิซึ่งแนวโน้ม
ของปัจจัยผลกระทบหลักแสดงค่าทั้งหมดที่ได้จากทดลองดังตารางที่ 4.2 และกราฟแสดงแนวโน้ม
อัตราการขจัดเนื้องาน (MRR) ความหยาบผิว และความกว้างรอยตัด (Kerf Width) แสดงดังภาพที่
4.4 - 4.6
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

I

V

Ws

5
5
5
6
6
6
7
7
7

8
10
12
8
10
12
8
10
12

8
10
12
10
12
8
12
8
10

64.29
73.47
80.00
76.60
81.82
87.81
83.82
85.71
96.83

1.56
1.60
1.65
1.68
1.67
1.80
1.70
1.76
1.86

Kerf
width(um)

ปัจจัย

Ra (µm)

ลาดับการ
ทดลอง

MRR
(mm2/min)

ตารางที่ 4.2 ค่าที่ได้จากการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี

65.31
67.24
69.71
67.37
69.79
70.63
69.87
71.76
72.11

ภาพที่ 4.4 กราฟแสดงค่าอัตราการขจัดเนื้องาน (MRR) กับลาดับการทดลองของเส้นลวดทองเหลือง
เคลือบสังกะสี
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ภาพที่ 4.5 กราฟแสดงค่าความเรียบผิว (Ra) กับลาดับการทดลองของเส้นลวดทองเหลือง
เคลือบสังกะสี

ภาพที่ 4.6 กราฟแสดงค่าความกว้างรอยตัด (Kerf Width) กับลาดับการทดลองของเส้นลวด
ทองเหลืองเคลือบสังกะสี
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ปัจจัยผลกระทบหลัก ที่ส่งผลต่อค่าอัตราการขจัดเนื้อ(MRR) ของเส้นลวดทองเหลืองและ
เส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี แสดงภาพที่ 4.7 และ 4.8 ตามลาดับ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของค่าอัตราการขจัดเนื้องานแสดงดังตารางที่ 4.3 และ 4.5 ส่วนการจัดลาดับปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตตรา
การขจัดเนื้องาน (MRR) ของเส้นลวดทองเหลือง แสดงดังตารางที่ 4.4 และ 4.6 ตามลาดับ

ภาพที่ 4.7 กราฟปัจจัยผลกระทบหลักที่ส่งผลต่อค่าอัตราการขจัดเนื้องาน (MRR) ของเส้นลวด
ทองเหลือง
ตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าอัตราการขจัดเนื้องาน (MRR) ของเส้นลวด
ทองเหลือง
Source

DF

Adj SS

Adj MS

F-Value

P-Value

I
V

2
2

356.190
216.036

178.095
108.018

385.37
233.73

0.003*
0.004*

Ws
Error

2
2

1.246
0.924

0.623
0.462

1.35

0.426

Total
S=0.679812

8

574.397
R-Sq = 99.84%

R-Sq(adj) = 99.36%

*significance at p-value less than 0.05
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ตารางที่ 4.4 การจัดลาดับปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตตราการขจัดเนื้องาน (MRR) ของเส้นลวดทองเหลือง
Level
1
2
3
Delta
Rank

I
36.02
36.98
37.91
1.9
1

V
36.25
36.93
37.73
1.48
2

Ws
36.95
36.89
37.08
0.2
3

ภาพที่ 4.8 กราฟปัจจัยผลกระทบหลักที่ส่งผลต่อค่าอัตราการขจัดเนื้องาน (MRR) ของเส้นลวด
ทองเหลืองเคลือบสังกะสี
จากภาพที่ 4.7 และ 4.8 แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการขจัดเนื้องานโดยแสดงให้เห็นถีง
แนวโน้มว่าอัตราการขจัดเนื้องานมากที่สุดเมื่อปัจจัยของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์อยู่ในระดับที่
สามคือทีก่ ระแสไฟ 7 A ความต่างศักย์ 12 V ความเร็วลวดที่ 10 m/min
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ตารางที่ 4.5 การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของค่ า อั ต ราการขจั ด เนื้ อ งาน (MRR) ของเส้ น ลวด
ทองเหลืองเคลือบสังกะสี
Source

DF

Adj SS

Adj MS

I
2
397.52
198.76
V
2
268.74
134.37
Ws
2
16.17
8.08
Error
2
1.43
0.71
Total
8
638.86
S=0.844808
R-Sq = 99.79%
*significance at p-value less than 0.05

F-Value
278.5
188.2
11.33

P-Value
0.004*
0.005*
0.081

R-Sq(adj) = 99.17%

ตารางที่ 4.6 การจัดลาดับปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตตราการขจัดเนื้องาน (MRR) ของเส้นลวดทองเหลือง
เคลือบสังกะสี
Level
I
V
Ws
1
37.18
37.44
37.9
2
38.27
38.08
38.24
3
38.95
38.88
38.26
Delta
1.77
1.45
0.36
Rank
1
2
3
จากตารางที่ 4.3 และ 4.5 แสดงผลค่าการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของพารามิเตอร์ที่
มีต่ออัตราการขจัดเนื้องานโดยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการขจัดเนื้องานอย่ างมีนัยสาคัญ
ได้แก่ กระแสไฟ และความต่างศักย์ โดยมีค่าความเชื่อมันที่ยอมรับได้ ที่ 99.36% และ 99.17%
ตามลาดับส่วนตารางที่ 4.4 และ 4.6 แสดงการจัดลาดับปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตตราการขจัดเนื้องานต่อ
ค่าอัตราการขจัดเนื้องาน (MRR) ของเส้นลวดทองเหลืองและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี โดย
กระแสไฟมีผลต่ออัตราการขจัดเนื้องานมากที่สุดเป็นลาดับที่ 1 รองลงมา คือ ความต่างศักย์เป็นลาดับ
ที่ 2 และความเร็วในการเดินเส้นลวดเป็นลาดับที่ 3 ซึ่งการทดลองที่ให้อัตราการขจัดเนื้องานมากที่สุด
คือการทดลองที่ 9 โดยมีค่ากระแสไฟ 7 A ความต่างศักย์ 10 V และความเร็วในการเดินเส้นลวด 12
m/mim

Ref. code: 25616010037163GXN

45
แนวโน้มของปัจจัยผลกระทบหลักที่ส่งผลต่อ ค่าความเรียบผิว (Ra) แสดงดังภาพที่ 4.9
และ 4.10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่า ความเรียบผิวแสดงดังตารางที่ 4.7 และ 4.9 ส่วนการ
จัดลาดับปัจจัยที่ส่งผลความเรียบผิว แสดงดังตารางที่ 4.8 และ 4.10 ตามลาดับ

ภาพที่ 4.9 กราฟปัจจัยผลกระทบหลักที่ส่งผลต่อค่าความเรียบผิว (Ra) ของเส้นลวดทองเหลือง
ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความเรียบผิว (Ra) ของเส้นลวดทองเหลือง
Source
I
V
Ws
Error
Total
S=0.0145297

DF
2
2
2
2
8

Adj SS

Adj MS

0.053689
0.026844
0.046956
0.023478
0.015022
0.007511
0.000422
0.000211
0.116089
R-Sq = 99.64%

F-Value
127.16
111.21
35.58

P-Value
0.008*
0.009*
0.027*

R-Sq(adj) = 98.55%

*significance at p-value less than 0.05
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ตารางที่ 4.8 การจัดลาดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเรียบผิว (Ra) ของเส้นลวดทองเหลือง
Level

I

V

Ws

1

-4.591

-4.675

-5.322

2

-5.172

-5.061

-5.067

3

-5.487

-5.513

-4.86

Delta
Rank

0.896
1

0.838
2

0.461
3

ภาพที่ 4.10 กราฟปัจจัยผลกระทบหลักที่ส่งผลต่อค่าความเรียบผิว (Ra) ของเส้นลวดทองเหลือง
เคลือบสังกะสี
จากภาพที่ 4.9 และ 4.10 แสดงปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเรี ย บผิ ว โดยแสดงให้ เ ห็ น ถีง
แนวโน้มว่าปัจจัยระดับที่หนึ่งของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ส่งผลต่อค่าเรียบผิวมากที่สุด
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ตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความเรียบผิว (Ra) ของเส้นลวดทองเหลืองเคลือบ
สังกะสี
Source
DF
Adj SS
Adj MS
I
2
0.044956
0.022478
V
2
0.024822
0.012411
Ws
2
0.002756
0.001378
Error
2
0.000022
0.000022
Total
8
0.072556
S=0.000333333
R-Sq = 99.97%
*significance at p-value less than 0.05

F-Value
2023.00
1117.00
124.00

P-Value
0.000*
0.001*
0.008*

R-Sq(adj) = 99.88%

ตารางที่ 4.10 การจัดลาดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเรียบผิว (Ra) ของเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี
Level

I

V

Ws

1

-4.098

-4.326

-4.626

2

-4.689

-4.482

-4.660

3

-4.97

-4.948

-4.471

Delta
Rank

0.872
1

0.623
2

0.189
3

จากตารางที่ 4.7 และ 4.9 แสดงผลค่าการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของปัจจัยที่มีต่อ
ความเรียบผิวโดยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อ ความเรียบผิวอย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่ กระแสไฟ และ
ความต่างศักย์ โดยมีค่าความเชื่อมันที่ยอมรับได้ ที่ 98.55% และ 99.88% ตามลาดับส่วนตารางที่
4.8 และ 4.10 แสดงการจัดลาดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเรียบผิวของเส้นลวดทองเหลือง โดยกระแสไฟ
มีผลต่อความเรียบผิวมากที่สุดเป็นลาดับที่ 1 รองลงมา คือ ความต่างศักย์เป็นลาดับที่ 2 และความเร็ว
ในการเดินเส้นลวดเป็นลาดับที่ 3 คือ ซึ่งการทดลองที่ให้ค่าความเรียบผิวดีที่สุดคือการทดลองที่ 1 โดย
มีค่ากระแสไฟ 5 A ความต่างศักย์ 8 V และความเร็วในการเดินเส้นลวด 8 m/mim
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แนวโน้มของปัจจัยผลกระทบหลักที่ส่งผลต่อ ค่ากว้างรอยตัด แสดงดังภาพที่ 4.11 และ
4.12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่า กว้างรอยตัด แสดงดังตารางที่ 4.11 และ 4.13 ส่วนการ
จัดลาดับปัจจัยที่ส่งผลความเรียบผิว แสดงดังตารางที่ 4.12 และ 4.14 ตามลาดับ

ภาพที่ 4.11 กราฟปัจจัยผลกระทบหลักที่ส่งผลต่อค่าความกว้างรอยตัด (Kerf width) ของ
เส้นลวดทองเหลือง
ตารางที่ 4.11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความกว้างรอยตัด (Kerf width) ของเส้นลวด
ทองเหลือง
Source
DF
Adj SS
Adj MS
I
2
28.4436
14.2218
V
2
5.9834
2.9917
Ws
2
0.0236
0.0118
Error
2
0.2802
0.1401
Total
8
34.7308
S=0.374270
R-Sq = 99.19%
*significance at p-value less than 0.05

F-Value
101.53
21.36
0.08

P-Value
0.010*
0.045*
0.922

R-Sq(adj) = 96.77%

Ref. code: 25616010037163GXN

49
ตารางที่ 4.12 การจัดลาดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความกว้างรอยตัด (Kerf width) ของเส้นลวดทองเหลือง
Level
1
2
3
Delta
Rank

I
-36.71
-36.80
-37.21
0.50
1

V
-36.78
-36.93
-37.02
0.25
2

Ws
-36.91
-36.900
-36.91
0.02
3

ภาพที่ 4.12 กราฟปัจจัยผลกระทบหลักที่ส่งผลต่อค่าความกว้างรอยตัด (Kerf width) ของเส้นลวด
ทองเหลืองเคลือบสังกะสี
จากภาพที่ 4.11 และ 4.12 แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อความกว้างรอยตัดโดยแสดงให้เห็นถีง
แนวโน้มว่าปัจจัยระดับที่สามของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ส่งผลต่อค่าเรียบผิวมากที่สุด
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ตารางที่ 4.13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความกว้างรอยตัด (Kerf width) ของเส้นลวด
ทองเหลืองเคลือบสังกะสี
Source

DF

Adj SS

Adj MS

F-Value

P-Value

I

2

21.9749

10.9874

47.68

0.021*

V

2

16.7048

8.3524

36.25

0.027*

Ws

2

1.1969

0.5984

2.6

0.278

Error

2

0.4609

0.22304

Total

8

40.3374

S=0.480035

R-Sq = 98.86%

R-Sq(adj) = 95.43%

*significance at p-value less than 0.0
ตารางที่ 4.14 การจัดลาดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความกว้างรอยตัด (Kerf width) ของเส้นลวดทองเหลือง
เคลือบสังกะสี
Level
I
V
Ws
1
-36.57
-36.58
-36.80
2
-36.81
-36.85
-36.760
3
-37.05
-37.00
-36.88
Delta
0.48
0.42
0.12
Rank
1
2
3
จากตารางที่ 4.11 และ 4.13 แสดงผลค่ า การวิ เ คราะห์ ค่ า ความแปรปรวนของ
พารามิเตอร์ที่มีต่อค่าความกว้างรอยตัดโดยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อค่าความกว้างรอยตัดอย่างมี
นัยสาคัญ ได้แก่ กระแสไฟ และความต่างศักย์ โดยมีค่าความเชื่อมันที่ยอมรับได้ ที่ 96.77% และ
95.43% ตามลาดับส่วนตารางที่ 4.12 และ 4.14 แสดงการจัดลาดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความกว้างรอย
ตัดของเส้นลวดทองเหลืองและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีโดยกระแสไฟมีผลต่อความกว้างรอย
ตัดมากที่สุดเป็นลาดับที่ 1 รองลงมา คือ ความต่างศักย์เป็นลาดับที่ 2 และความเร็วในการเดินเส้น
ลวดเป็นลาดับที่ 3 คือ ซึ่งการทดลองที่ให้ความกว้างรอยตัดมากที่สุดคือการทดลองที่ 9 โดยมีค่า
กระแสไฟ 7 A ความต่างศักย์ 10 V และความเร็วในการเดินเส้นลวด 12 m/mim

Ref. code: 25616010037163GXN

51
จากกราฟปัจจัยผลกระทบหลักทั้งสามที่ส่งผลต่อค่าความเรียบผิวพบว่า ค่ากระแสไฟ
ส่งผลกระทบต่อความเรียบผิวมากที่สุดมากที่สุด รองลงมา คือ ค่าความต่างศักย์ซึ่งเป็นไปตามงานวิจัย
ข้างต้นดังที่ (M.Manjaiah; 2014) กล่าวว่าเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีสามารถตัดชิ้นงานให้มี
ความเรียบผิวที่ดี (Surface Roughness) กว่าเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีแ ละยังมีค่าอัตราการ
ขจัดเนื้องาน (Material Removal Rate, MRR) กับความกว้างรอยตัด (Kerf width) ที่ดีกว่าเส้นลวด
ทองเหลื อ ง (ขรรค์ ชั ย โฆสิ ต ; 2555) กล่ า วว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเรี ย บผิ ว ที่ ม ากที่ สุ ด คื อ ค่ า
กระแสไฟฟ้า
กราฟ Interaction Plot แสดงผลกระทบจากการเปลี่ ยนระดับของปัจจัยหนึ่งต่ออีก
ปัจจัยหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลร่วมทาให้ผลของอิทธิพลหลักมีค่ามากขึ้นหรือลดลงดังนั้นการพิจารณา
อิทธิพลร่วมจึงมีความสาคัญอย่างมาก

ภาพที่ 4.13 กราฟ Interaction Plot ต่อค่าอัตราการขจัดเนื้องานของเส้นลวดทองเหลือง

ภาพที่ 4.14 กราฟ Interaction Plot ต่อค่าอัตราการขจัดเนื้องานของเส้นลวดทองเหลือง
เคลือบสังกะสี
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จากภาพที่ 4.13 และ 4.14 กราฟแสดงถึงปัจจัย ระหว่าง กระแสไฟกับความเร็วในการ
เดิ น เส้ น ลวดและความต่ า งศั ก ย์ กั บ ความเร็ ว ในการเดิ น เส้ น ลวดมี อิ ท ธิ พ ลร่ ว มระหว่ า งปั จ จั ย
(Interaction Effect) นั่นคือ เส้นเชื่อมระหว่างค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์ทั้งสองปัจจัยมีจุดตัดกันจึงส่งผลทา
ให้ปัจจัยทั้งสองมีค่ามากขึ้นหรือลดลง ปัจจัยกระแสไฟกับความต่างศักย์ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัย
(Not Interaction Effect) ซึ่งจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าอัตราการขจัดเนื้องาน (MRR)
ของเส้นลวดทองเหลืองและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีดังตารางที่ 4.3 และ 4.5 พบว่ามีเพียง 2
ปั จ จั ย ที่ มี นั ย ส าคั ญ (Signicant) ต่ อ อั ต ราการขจั ด เนื้ อ งาน คื อ กระแสไฟและความต่ า งศั ก ย์ แ ต่
เนื่องจากมีอิทธิพลร่วม (Interaction Effect) ของกระแสไฟกับความเร็วในการเดินเส้นลวดและความ
ต่างศักย์กับความเร็วในการเดินเส้นลวดจึงถือว่าอิทธิพลหลัก (Main Effect) ความเร็วในการเดินเส้น
ลวดมีนัยสาคัญต่อกระบวนการด้วย (Signicant)

ภาพที่ 4.15 กราฟ Interaction Plot ต่อค่าความเรียบผิวของเส้นลวดทองเหลือง

Ref. code: 25616010037163GXN

53

ภาพที่ 4.16 กราฟ Interaction Plot ต่อค่าความเรียบผิวของเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี
จากภาพที่ 4.15 และ 4.16 กราฟแสดงถึงปัจจัย ระหว่างกระแสไฟกับความต่างศักย์
กระแสไฟกับความเร็วในการเดินเส้นลวดและความต่างศักย์กับความเร็วในการเดินเส้นลวดมีอิทธิพล
ร่วมระหว่างปัจจัย (Interaction Effect) นั่นคือ เส้นเชื่อมระหว่างค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์ทั้งสองปัจจัยมี
จุดตัดกันจึงส่งผลทาให้ปัจจัยทั้งสองมีค่ามากขึ้นหรือลดลง ซึ่งจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่า
ความเรียบผิว (Ra) ของเส้นลวดทองเหลืองและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีดังตารางที่ 4.7 และ
4.9 พบว่า ทั้ง 3 ปัจจัยที่มีนัยสาคัญต่อค่าความเรียบผิว (Signicant)

ภาพที่ 4.17 กราฟ Interaction Plot ต่อค่าความกว้างรอยตัดของเส้นลวดทองเหลือง
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ภาพที่ 4.18 กราฟ Interaction Plot ต่อค่าความกว้างรอยตัดของเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี
จากภาพที่ 4.17 และ 4.18 กราฟแสดงถึงปัจจัย ระหว่างกระแสไฟกับความเร็วในการ
เดิ น เส้ น ลวดและความต่ า งศั ก ย์ กั บ ความเร็ ว ในการเดิ น เส้ น ลวดมี อิ ท ธิ พ ลร่ ว มระหว่ า งปั จ จั ย
(Interaction Effect) นั่นคือ เส้นเชื่อมระหว่างค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์ทั้งสองปัจจัยมีจุดตัดกันจึงส่งผล
ทาให้ปัจจัยทั้งสองมีค่ามากขึ้นหรือลดลง ปัจจัย ระหว่างกระแสไฟกับความต่างศักย์ไม่มีอิทธิพลร่วม
ระหว่างปัจจัย (Not Interaction Effect) ซึ่งจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่ าความกว้างรอย
ตัดของเส้นลวดทองเหลืองและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีดังตารางที่ 4.11 และ 4.13 พบว่ามี
เพียง 2 ปัจจัยที่มีนัยสาคัญ (Signicant) ต่อค่าความกว้างรอยตัด คือ กระแสไฟ และความต่างศักย์แต่
เนื่องจากมีอิทธิพลร่วม (Interaction Effect) กระแสไฟกับความเร็วในการเดินเส้นลวดและความ
ต่างศักย์กับความเร็วในการเดินเส้นลวดจึงถือว่าอิทธิพลหลัก (Main Effect) ความเร็วในการเดินเส้น
ลวดมีนัยสาคัญต่อกระบวนการด้วย (Signicant)

Ref. code: 25616010037163GXN

55

ภาพที่ 4.19 ภาพถ่าย SEM เปรียบเทียบผิวภายหลังกระบวนการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดต่าง
ชนิดกัน
จากภาพที่ 4.19 แสดงให้เห็นว่าเมื่อวัดความเรียบผิวจะเห็นได้ว่าเส้นลวดทั้งสองชนิด
สามารถตัดชิ้น งานได้ความเรี ย บผิ ว ที่แ ตกต่างกัน ซึ่งเส้ นลวดทองเหลื องเคลื อบสั งกะสี จ ะปล่ อ ย
กระแสไฟออกมาอย่างสม่าเสมอ สามารถสร้างการกระจายตัวได้ ดีกว่าเมื่อใช้ลวดทองเหลืองทั่ว ไป
(ที่มา; http://www.okidensen.co.jp สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561) ในขั้นตอนนี้สามารถ
ตกแต่งทาให้พื้นผิวของชิ้นงานมีความเรียบและมีความสมบูรณ์ของพื้นผิวที่ดีขึ้นเส้นลวดทองเหลือง
เคลือบสังกะสี
4.2 ผลกระทบของปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการ
เมื่อทาการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดทองเหลืองและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี
กับโลหะผสมโคบอลต์โครเมียมโดยออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากูชิทั้ง 9 การทดลองและนาไป
ทดสอบหาค่าของอัตราการขจัดเนื้องาน (Material removal rate; MRR) ค่าความเรียบผิว (Surface
roughness; Ra) และความกว้างรอยตัด (Kerf width) จากการวิเคราะห์พบว่า การกัดอาร์คไฟฟ้า
ด้วยเส้นลวดทองเหลืองที่ให้ค่าอัตราการขจัดเนื้องานมากสุดเท่ากับ 85 ตารางมิลลิเมตรต่อนาที คือ
การทดลองที่ 9 โดยกระแสไฟที่ 7 แอมแปร์ ความต่างศักย์ที่ 12 โวลต์และความเร็วในการเดินลวดที่
10 เมตรต่อนาที เมื่อนาไปทดสอบหาความเรียบผิวพบว่าการทดลองที่ให้ความเรียบผิวน้อยสุดเท่ากับ
1.67 ไมโครเมตรคือการทดลองที่ 1 แสดงดังภาพที่ 6 กระแสไฟที่ 5 แอมแปร์ ความต่างศักย์ที่ 8
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โวลต์และความเร็วในการเดิน เส้นลวดที่ 8 เมตรต่อนาที จากนั้นนาไปวัดความกว้างรอยตัดที่ให้ความ
กว้างรอยตัดน้อยสุดเท่ากับ 67.22 ไมโครเมตร คือ การทดลองที่ 1 โดยกระแสไฟที่ 5 แอมแปร์ ความ
ต่างศักย์ที่ 8 โวลต์ และความเร็วในการเดินเส้นลวดที่ 8 เมตรต่อนาที ซึ่งลาดับการทดลองที่เหลือของ
แต่ละปัจจัยของการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้าโดยเส้นด้วยเส้นลวดทองเหลืองแสดงดังตารางที่ 3
ส่วนการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีที่ให้ค่าอัตราการขจัดเนื้อ
งานมากสุดเท่ากับ มากสุดเท่ากับ 96.83 ตารางมิลลิเมตรต่อนาที คือ การทดลองที่ 9 โดยกระแส
ไฟที่ 7 แอมแปร์ ความต่างศักย์ที่ 12 โวลต์และความเร็วในการเดิน เส้นลวดที่ 10 เมตรต่อนาที เมื่อ
นาไปทดสอบหาความเรียบผิวพบว่าการทดลองที่ให้ความเรียบผิวน้อยที่สุดเท่ากับ 1.56 ไมโครเมตร
คือการทดลองที่ 6 แสดงดังภาพที่ 6 โดยมีปัจจัยที่กระแสไฟที่ 5 แอมแปร์ ความต่างศักย์ที่ 8 โวลต์
และความเร็วในการเดินเส้นลวดที่ 8 เมตรต่อนาที จากนั้นนาไปวัดความกว้างรอยตัดที่ให้ความกว้าง
รอยตัดน้อยที่สุดเท่ากับ 65.31 ไมโครเมตร คือ การทดลองที่ 1 โดยกระแสไฟที่ 5 แอมแปร์ ความต่าง
ศักย์ที่ 8 โวลต์และความเร็วในการเดิน เส้นลวดที่ 8 เมตรต่อนาที ซึ่งลาดับการทดลองที่เหลือของแต่
ละปัจจัยของการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดทองเหลืองแสดงดังตารางที่ 4 จากผลการทดลองจะเห็น
ว่ า ถ้ า มี ก ระแสไฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ้ น จะมี ก ารถ่ า ยเทประจุ ร ะหว่ า งชิ้ น งานกั บ เส้ น ลวดมากขึ้ น (Danial
Ghodsiyeh et al, 2013) ทาให้เกิดการหลอมละลายของชิ้นงานกับเส้นลวดมากขึ้นทาให้ได้อัตราการ
ขจัดเนื้องานมากขึ้นในขณะที่อุณหภูมิลดลงเศษของชิ้นงานที่หลุดออกจะเกิดการจับตัวเป็นก้อนอีก
ครั้ ง ทาให้ ไปยึ ดติดกับ บริ เวณผิ ว ของชิ้นงาน ส่ งผลให้ เกิดความขรุขระที่ผิ ว งานมากขึ้น (Pattitar
Nakwong; 2011) จึงส่งผลให้ความเรียบผิวลดลง
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง
การศึกษาการเปรียบเทียบการทางานของกระบวนการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วยเส้นลวดด้วย
วิธีทากูชิโดยเส้นลวดทองเหลืองและเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีเป็นการเปลี่ยนแปรรูปโดยอาศัย
ความร้อน ซึ่งเกิดจากปฎิกิริยาทางไฟฟ้าในการกัดกร่อน
ในงานวิจัยนี้ทาการศึกษาปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยซึ่งประกอบด้วยกระแสไฟฟ้า (I) ความต่าง
ศักย์ (V) และความเร็วในการเดินเส้นลวด (Ws) โดยใช้วิธีทากูชิในการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษา
ถึงผลกระทบต่ อ กระบวนการกั ด อาร์ ค ไฟฟ้ าโดยประเมิ นจาก อัตราการขจั ดเนื้ อ งาน (Material
Removal Rate, MRR) ความเรี ย บผิ ว (Surface roughness, Ra) และความกว้ า งรอยตั ด (Kerf
Width) โดยจากการทดลองสามารถสรุปได้คือ
1. จากการศึกษาอัตราการขจัดเนื้องานพบว่าเส้นลวดทองเหลืองสามารถตัดชิ้นงานโดย
ให้อัตราการขจัดเนื้องานที่มากที่สุดเท่ากับ 85.00 มม2 ต่อนาที และเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี
ให้อัตราการการขจัดเนื้องานที่มากที่สุดเท่ากับ 96.83 มม2 ต่อนาที
2. จากการศึกษาความเรียบผิวพบว่าพบว่า เส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสี ให้ค่า
ความเรียบผิวน้อยที่สุดคือ 1.56 ไมโครเมตรส่วนเส้นลวดทองเหลืองให้ความเรียบผิวน้อยที่สุด คือ
1.67 ไมโครเมตรซึ่ ง เส้ น ลวดทองเหลื อ งเคลื อ บสั ง กะสี มี ค วามเรี ย บที่ ดี ก ว่ า เส้ น ลวดทองเหลื อ ง
เนื่องจากเมื่ อเกิดการหลอมแล้วแล้วอุณหภูมิลดลงเศษของชิ้นงานที่หลุดออกจะเกิดการจับตัวเป็น
ก้อนอีกครั้งมากกว่าเส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีส่งผลทาให้พื้นผิวมีความเรียบผิวลดลงมากกว่า
3. จากการศึกษาความกว้างรอยตัดพบว่า เส้นลวดทองเหลืองเคลือบสังกะสีให้ ความ
กว้างรอยตัดน้อยที่สุด คือ 65.31 ไมโครเมตรและเส้นลวดทองเหลืองให้ความกว้างรอยตัดที่น้อยที่สุด
คือ 67.22 ไมโครเมตร
4. ผลกระทบหลั ก ที่ ส่ ง ผลต่ อ ค่ า อั ต ราการขจั ด เนื้ อ งานและความเรี ย บผิ ว คื อ ค่ า
กระแสไฟ รองลงมาคือ ค่าความต่างศักย์และความเร็วในการเดินเส้นลวด ตามลาดับ
5. ปั จ จั ย ระหว่ า งกระแสไฟกั บ ความเร็ ว ในการเดิ น เส้ น ลวดและความต่ า งศั ก ย์ กั บ
ความเร็วในการเดินเส้นลวดมีอิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัย (Interaction Effect) และปัจจัยระหว่าง
กระแสไฟกับความต่างศักย์ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัย (Not Interaction Effect) ต่อค่าอัตราการ
ขจัดเนื้องานและความกว้างรอยตัด
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6. ปัจจัยระหว่างกระแสไฟกับความต่างศักย์ กระแสไฟกับความเร็วในการเดินเส้นลวด
และความต่างศักย์กับความเร็วในการเดินเส้นลวดมีอิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัย (Interaction Effect)
ต่อค่าความเรียบผิว
5.2 ข้อเสนอแนะ
ค่าที่ดีที่สุดที่ได้จากการตัดโลหะโคบอลต์โครเมียมระหว่างเส้นลวดทองเหลืองกับเส้น
ลวดทองเหลืองเคลื อบสั งกะสี ต้องนาไปศึกษายืนยันผลการทดลองที่ได้ซ้าอีก เพื่อจะทาให้ก ารตัด
ชิ้นส่วนโคบอลต์โครเมียมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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