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บทคัดยอ 

ในงานวิจัยนี้ จะไดนําเสนอกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผน โดยใชหลักการทํางานที่แตกตางไปจากการขึ้นรูป
โลหะแบบเดิมซึ่งมีตนทุนและมีการใชพลังงานในการขึ้นรูปสูงมาก งานวิจัยนี้จะนําเสนอกระบวนการขึ้นรูปโลหะ
แผน ดวยกระบวนการแบบไมใช แมพิมพในการขึ้นรูป นั้นก็คือ กระบวนการขึ้นรูปแบบ ตอเนื่องดวยการสัมผัสเปน
จุด โดยใชเครื่องจักร CNC ในการควบคุมการทํางาน และใชเครื่องมือในการขึ้นรูปที่ งายตอการผลิต  สําหรับ
งานวิจัยนี้จะศึกษาปจจัยที่มีผลการขึ้นรูปโลหะแผนดวยกระบวนการขึ้นรูปแบบตอเนื่องดวยการสัมผัสเปนจุดคือ 
ความหยาบผิวและ รูปทรงที่เปลี่ยนหลังการขึ้นรูปเมื่อเทียบกับแบบงานจริง  โดยจะทําการศึกษาการขึ้นรูปโดยใช
วัสดุ แผนโลหะทองเหลือง โดยกําหนดคาคงที่ตางๆที่ใชในการทํางานเชน ความเร็วในการหมุนของอุปกรณ 
ความเร็วในการเดินของอุปกรณ ระยะการกดลึกในแตระรอบของการทํางาน  และกําหนดตัวแปรที่ใชในการขึ้นรูป 
ดวยมุมที่แตกตางกัน คือมุม 30, 40 และ มุม 50 องศา จากการทดลอง พบวา ความหยาบผิวของแผนโลหะ
ทองเหลืองที่ผานการขึ้นรูปที่มุม 50 องศา จะมีคาความหยาบผิวสูงสุด ที่ 2.4 Ra  และลดลง เมื่อ มุมที่ใชในการขึ้น
รูปนอยลง และในสวนของความเที่ยงตรงในการขึ้นรูปนั้น พบวาที่มุม 50 องศา จะมีคาความเที่ยงตรงสูงสุด  และคา
ความเที่ยงตรงจะลดนอยลง เมื่อมุมที่ใชในการขึ้นรูปนอยลงตามลําดับ 
 
คําสําคัญ :  กระบวนการขึ้นรูปแบบตอเนื่องโดยการสัมผัสเปนจุด  การขึ้นรูปโลหะแผน  ระบบคอมพิวเตอรชวยในการผลิต 
 

Abstract 
In this research presents the sheet metal forming process that is different from traditional sheet 

metal forming process which has more cost and more consumed energy. This research also presents 
the forming process without mold that is single point incremental forming that control by CNC machine 
and using tools easy to produce. This research studies the factors that affect the single point 
incremental forming on the sheet metal is the surface roughness and change shape after forming a task 
compared to the real. The study will shaping the material. Brass plate. By the constant value that used to 
work as Speed, feed and dept of z axis in each round. And the parameters used in forming. With a 
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different angle is 30, 40 and 50 degree angle. The results showed that the roughness of the brass plate 
on forming a 50 degree angle. Is the surface roughness of 2.4 Ra and maximum decreases when the 
angle formed in less. And the accuracy of the geometry found that the angle is 50 degrees with the 
highest accuracy. And the accuracy is reduced. When the angle formed in the lower order 
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คํานํา 

การขึ้นรูปโลหะแผนในปจจุบันยังเปนกระบวนการทํางานที่มีความยุงยากซับซอนในการทํางานโดยในการ
ทํางานจะตองประกอบไปดวยองคประกอบในการทํางานหลายๆสวนเชนการผลิตแมพิมพสําหรับใชในการขึ้นรูปซึ่ง
เปนอุปกรณ ขึ้นรูปที่มีความซับซอนในการผลิตและมีราคา คอนขางสูง อีกทั้งยังมีความตองการใชเครื่องจักรที่ใช
กําลังในการทํางานสูงในการขึ้นรูปอีกดวย และในกระบวนการขึ้นรูปดวยวิธีเดิมนั้น ยังจะตองการความตองการใน
การผลิตที่สูงเพื่อใหคุมคาแกการสรางระบบการขึ้นรูปแบบเกา ซึงมีการลงทุนสูงทําใหความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ เปนไปอยางลาชา ซึ่งขัดแยงกับความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน ซึ่งตองการ
ความหลากหลาย ของผลิตภัณฑ อยางสูง  ดังที่กลาวไปแลว จึงไดมีการนําเสนอแนวคิดใหมในการขึ้นรูปโลหะแผน
โดยปราศการการใชแมพิมพในการขึ้นรูป[1] มีการใชกําลังในการขึ้นรูปนอยลงและอุปกรณที่ใชในการขึ้นรูป ที่ไมมี
ความซับซอนในการผลิตนั่นก็คือ กระบวนการขึ้นรูปแบบตอเนื่องดวยการสัมผัสเปนจุด, กระบวนการขึ้นรูป
แบบตอเนื่องดวยการสัมผัสเปนจุดซึ่งเปนกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผนแบบใหมที่มีความสามารถตอบสนองตอ
ระบบเศรษฐกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความสามารถในการขึ้นรูปโลหะแผนไดอยางรวดเร็ว โดย มี
ความซับซอนในกระบวนการผลิตนอยกวากระบวนการผลิตแบบเดิมมาก [2]  ทําใหสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว   

 
อุปกรณและวิธีการในการทดลอง 

 
รูปแบบการทดลอง 

โดยในการขึ้นรูปดวยกระบวนการขึ้นรูปแบบตอเนื่องดวยการสัมผัสเปนจุดเปนกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผน
โดยใชอุปกรณขึ้นรูป รูปทรงกระบอกที่มีปลายเปนรัศมีโคงและหมุนดวยความเร็วรอบที่กําหนดและทําการเคลื่อนที่
ไปตามเสนทางการทํางานที่ถูกกําหนดดวย ระบบคอมพิวเตอรชวยในการผลิต (CAM)[3] แลวทําการกดลงบน
พื้นผิวแผนชิ้นงานโลหะที่ถูกจับยึด ทําใหเกิดการเสียรูปอยางถาวรเฉพาะจุดบนแผนโลหะดังในรูปที ่ 1 โดยในการ
ทดลองนี ้จะมุงเนนตรวจสอบ ถึงผลกระทบของมุมที่ใชในการขึ้นรูป ที่มีผลตอความหยาบผิวและรูปทรงของชิ้นงาน
ที่เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับแบบที่กําหนด ในบริเวณที่ถูกทําใหเกิดเสียรูปอยางถาวร   
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รูปที่ 1   ลักษณะการทํางานของ กระบวนการขึ้นรูปแบบตอเนื่องดวยการสัมผัสเปนจุด [4] 

 
อุปกรณและวัสดุที่ใชในการทดลอง 

1. การทดลองจะดําเนินการทดสอบโดยใชเครื่องกัด CNC แนวตั้งแบบ 3 แกน โดยจะทําการติดตั้งระบบจับ
ยึดแผนโลหะ โดยระบบจับยึดแผนโลหะจะมีการกําหนด พื้นที่ชองวางเพื่อใหแผนโลหะเปลี่ยนไปตามรูปแบบที่
กําหนด  

 
รูปที่ 2   ลักษณะการติดตัง้ระบบจับยึดแผนโลหะในการขึ้นรูปดวย กระบวนการ SPIF 

 
2. อุปกรณที่ใชในการขึ้นรูป  เครื่องมือที่ใชในการขึน้รูป จะถูกออกแบบใหงายตอการขึ้นรูปคือ โดยมี

ลักษณะคือ ครึ่งทรงกลม ขนาด เสนผานศนูยกลาง 8 ม ม โดยใชวัสด ุเหล็กกลา สําหรับการผลิตแมพิมพเกรด SKD 
11 ถูกขึ้นรูปโดยใชเครื่องกลึง ที่ถูกควบคุมการทํางานดวยระบบ CNC  ดัง รูปที ่3 

                             
รูปที่ 3   ลักษณะของอุปกรณที่ใชในในการขึ้นรูปดวย กระบวนการขึ้นรูปแบบตอเนื่องดวยการสัมผัสเปนจุด 
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3. เครื่องวัดความเรยีบผิว จะทําการวัดความเรียบผิวของชิ้นงานโดยทําการ วัดคาเรียบพื้นผิวเฉลี่ย (Ra) ที่
เกิดจาการขึ้นรูปตามมุมที่กําหนด โดยในการวัดความเรียบผวิ จะเนนไปที่จุดที่ทูลสัมผัสกับแผนโลหะทองเหลือง จน
เกิดการขึ้นรูป ทั้งในแนวแกน X และแกน Y 

4. เครือ่งสแกน พื้นผิวสามมิติแบบสัมผัสโดยทําการสแกนพื้นผิวเพื่อศึกษาถึงคาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นรูป
จากการขึ้นรูป โดยทําการสแกนพื้นผิวของแผนโลหะทองเหลืองที่ผานการขึ้นรูปที่ความละเอียด 1 ตารางมิลลิเมตร 
ทั่วทั้งบริเวณที่มีการเปลี่ยนรูปรางของแผนโลหะ 

5. วัสดทุี่ใชในการศึกษาผลกระทบของปจจัยมุมในการขึ้นรูปโลหะแผนดวยกรรมวิธีการขึ้นรูปแบบตอเนื่อง
โดยการสัมผัสเปนจุดนั้นจะใชแผนทองเหลือง ขนาด 150 x 90 มม โดยจะมีความหนาของแผนทองเหลือง ประมาณ 
1 ม ม  
 
วิธีการในการทดลอง 

ในการทดสอบนี ้จะใชการขึ้นรูปทรง ที่งายตอการขึ้นรูป โดยในการทดสอบจะทําการขึ้นรูปโดยมีรปูทรงแบบ 
ปรามิดหัวตัด โดยฐานของปรามิดเปน สีเหลี่ยมดานเทาขนาด 58 x 58 มม โดยในการขึ้นรูป จะควบคุมเสนทางใน
การเดินขึ้นรูปใหเปนไปตามที่กําหนดไวดวย  ระบบ CAM  กําหนด ความลึกในการขึ้นรูปไวที ่ความลึก 20 มม และ
มีคาการ กดขึ้นรูปในแนวแกน Z เทากับ 0.5 มิลลิเมตร และมีการใชสารหลอลื่นประเภท จารบี ในการลดการเสียดส ี
โดย มีการกําหนด ตัวแปร คือมุม ที่ใชในการขึน้รูปคือ มุม 30 องศา , มุม 40 องศา , มุม 50 องศา ดังรูปที ่4โดยใน
การขึ้นรูปนั้นจะมีการใชคาพื้นฐานในการกําหนดการทํางานของเครื่องกัด CNC เทากัน ในทุกๆ มุมที่ไดทําการ
ทดสอบขึ้นรูป ดังรูปที ่5  

 
 รูปที่ 6   ภาพแสดงมุม, เสนทางการเดินของทูล 
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Process parameter 
l (mm) 58 mm 
p(mm) 0.5 mm  
h(mm) 20 mm 
α ( •  ) 30 , 40 , 50  
Feed (mm/min) 100 
Speed (rpm/min) 200 

รูปที่ 7   ตารางแสดงคาคาตัวแปรตางๆ ที่ใชในการขึ้นรูป 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 
1. ความหยาบผิวของโลหะ 

จากการทดลอง ความหยาบผิวของโลหะที่เปลี่ยนแปลงไปตามมุมที่ทําการขึ้นรูป ตามที่ไดแสดงไวใน รูปที ่
7 แสดงใหเห็นวา ความหยาบผิวที่เกิดขึ้นจากระบวนการ ขึ้นรูปแบบ SPIF จะแปรผัน ไปตามมุมที่ไดทําการขึ้นรูป 
กลาวคือ เมือมุมที่ใชในการขึ้นรูปเพิ่มขึ้น คาความหยาบผิว ที่เกิดจากการขึ้นรูป ก็จะเพิ่มขึ้นดวย 

 

รูปที่ 8   คาความหยาบผิวเฉลี่ย ตอมุมที่ทําการขึ้นรูป 
 
2. ความเที่ยงตรงของการขึ้นรูป ในแนวแกน x และแกน y  

จาการทดลองโดยนําชิ้นงานที่ผานการ ขึ้นรูป ดวยมุมที่กําหนดทั้ง สามมุมคือ 30, 40 และ 50  องศามาทํา
การสแกนพื้นผิว ดวยเครื่องสแกนพื้นผิวสามมิตแิบบสัมผัส ทําใหไดรูปทรงของชิ้นงานออกมาเปนพื้นผิวสามมิต ิ  
ดังรูป  แลวจึงทําการเปรียบเทียบรูปทรงสามมิติที่ไดจาการสแกน เทียบตนแบบในแนวแกน X และ แนวแกน  Y 
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                  30  องศา                                            40 องศา                                           50 องศา 

รูปที่ 9   รูปชิ้นทดสอบที่ผานการสแกนพื้นผิว สาม มิต ิ
 
ผลการเปรียบเทียบความเที่ยงตรงในการขึ้นรูปที่ระหวางมุม 30, 40 และ 50 องศาตามแนวแกน X และ
ตามแนวแกนY 

โดยทําการนําระนาบ ภาคตัดในแนวแกน X และแกน Y ในแตละมุมมาเปรียบเทียบกันในแตละมุมที่ไดทํา
การขึ้นรูป จะพบวาเมื่อมุมในการขึ้นรูปเพิ่มขึ้นความเที่ยงตรงของชิ้นทดสอบที่ผานการขึ้นรูปจะเพิ่มขึ้น ตามลําดับ
จะเห็นไดชัดวาที่มุม 30 องศานั้น จะมีคาความผิดพลาดของ รูปทรง เมื่อเปรียบเทียบกับรูปทรงที่กําหนดมากที่สุด 
        
 

           
            การเปรียบเทียบการขึ้นรูปที่มุม 30 องศา                          การเปรียบเทียบการขึ้นรูปที่มุม 40 องศา 

                                 
การเปรียบเทียบขึ้นรูปที่มุม 50 องศา 

รูปที่ 9   รูปแสดงผลการเปรียบเทียบความเทีย่งตรงในการขึ้นรูปตามแนวแกน X และตามแนวแกน Y 
 

สรุปผลการทดลอง 
จากการศึกษาการขึ้นรูปดวยกระบวนการการขึ้นรูปแบบตอเนื่องดวยการสัมผัสเปนจุดโดยกําหนดใหมีการ

เปลี่ยนแปลงมุมในการขึ้นรูป เพื่อทําการศึกษาถึงสภาวะของความหยาบผิวและความเที่ยงตรงของชิ้นงานทดสอบ
เมื่อเทียบกับแบบที่กําหนดตามแนวแกน X และ แกน Y  จะพบวา ความหยาบผิวของชิ้นงานทดสอบจะมีคาเพิ่มขึ้น
ตามมุมที่เพิ่มขึ้นในการขึ้นรูป และความเที่ยงตรงของรูปทรงชิ้นงานทดสอบหลังการขึ้นรูปในแนวแกน X และ แกน Y
จะพบวาความเที่ยงตรงของรูปทรงชิ้นงานหลังการขึ้นรูปจะเพิม่สูงขึ้น เมื่อมุมที่ใชในการขึ้นรูปเพิ่มขึ้นดวยตามลําดับ 

เสนรูปทรงตามแนวแกน  X เสนรูปทรงตามแนวแกน  Y เสนรูปทรงท่ีกําหนด 

30 องศา 40 องศา 50 องศา แนวแกน Y 

แนวแกน X 

แนวแกน Y 

แนวแกน X แนวแกน X 

แนวแกน Y 
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