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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของการดําเนินการวิจัยเชิงทดลองนี้  เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยการกัดเจาะโลหะทีม่ี

ผลตอการสึกหรอของแทงอิเล็กโทรด ตอการกัดเจาะดวยไฟฟา ของโลหะเหล็ก AISI 5115 ซึ่งปจจยั

ที่ใชในการศึกษา ไดแก แรงดันไฟฟา ระยะหาง และเวลาดิสชารจ ซึ่งแตละปจจัยแปรคาออกเปน

ปจจัยละ 3 ระดับ ผลการทดลองพบวาปจจัยที่สงผลตอเวลาในการสปารค ไดแกปจจัยหลัก

แรงดันไฟฟาโดยแรงดันไฟฟาที่ระดับ 21 V สงผลตอเวลาในการสปารคสูงสุด  4.2120  นาที   

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ปจจัยที่สงผลตอการสึกหรอของแทงอิเล็กโทรด ไดแกปจจัย

หลักแรงดันไฟฟาและเวลาดิสชารจ กับปจจัยรวมทุกปจจัย โดยปจจัยหลักแรงดันไฟฟาที่ระดับ 30 

โวลต ใหอัตราการสึกหรอของแทงอิเล็กโทรดสูงสุด  0.0417  กรัม ปจจัยหลักเวลาดิสชารจที่ระดับ 

300 μs ใหอัตราการสึกหรอของแทงอิเล็กโทรดสูงสุด  0.0432  กรัม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และ .01  ตามลําดับ สวนปจจัยรวมคือ แรงดันไฟฟาที่ระดับ 30 โวลต ระยะหาง 2 μm 

และเวลาดิสชารจ 500 μs ใหอัตราการสึกหรอของแทงอิเล็กโทรดคาเฉลี่ย  0.0655  กรัม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ปจจัยที่สงผลตอความหยาบผิวงานจากการตัดเจาะไดแกปจจัย

หลักระยะหางของการสปารค ผลการทดลองพบวา ระยะหางของการสปารคที่ระดับ 4 μm สงผล

ตอความหยาบผิวงานจากการตัดเจาะต่ําสุด 7.9487 μm อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คําสําคัญ : กรรมวิธี EDM  การสึกหรออิเลคโทด  เวลาสปารค  ความหยาบผิว  

 

ABSTRACT 
The  purpose of  this  experimental  research was to study influence parameters affecting 

to electrode ware on electrical discharged machine (EDM) using steel grade AISI 5115 

Factorial design experiment was applied with three interested parameters, which were 

current, gap, and time on. Each parameter was treated under three levels. Results 

                                                 
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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revealed that  main effect  of current  was showed significantly different for sparking time  

at the level of .05,  which  level of voltage at 30 volts  has  highest sparking time   4.2120  

minute. In addition, two type of effect was appeared on electrode ware. One, main effect 

of current voltage at 30 volts has  highest electrode ware 0.0417 grams. While main 

effect of time on 300 μs has highest electrode ware 0.0432 grams. These were  showed 

respectively significantly different for electrode ware at the level of .05 and .01. Two, 

interaction effect between current, gap, and time on was showed significantly different 

for electrode ware at the level of .01. The highest electrode ware was showed at the 

interaction effect factor between voltage of  30 volts, gap distance 2 μm  and  time on 

discharge of 500 μs at the average of  0.0655 grams. Finally, factor affected to surface 

roughness was main effect of gap and showed significantly different at the level of .01, 

which gap distance 4 μm showed the lowest surface roughness at 7.9487 μm. 

Key Words : Electrical discharged machine, Electrode ware, Sparking time, Surface roughness 

E-mail : phongphrai@gmail.com 

1. บทนํา 
ปจจุบันกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถทําไดหลายลักษณะขึ้นอยูกับความจําเปน

ของการใชผลิตภัณฑ กรรมวิธีที่นํามาใชในการผลิตที่สําคัญอีกวิธีหนึ่ง  คือ กรรมวิธี EDM หรือที่

เรียกวา Electrical Discharged Machine โดยแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ Sink-EDM และ 

Wire-EDM ซึ่งในปจจุบันอุตสาหกรรมของไทยมีใชอยูเปนจํานวนมากโดยที่การตัดเจาะโลหะดวย

ตัวนําไฟฟา (Electrical Discharged Machining Technology) เปนกระบวนการที่มีผลตอ

คุณภาพของชิ้นงานเปนอยางมากเพราะเปนกระบวนการที่ตองเก็บรายละเอียดของชิ้นงานซึ่ง

เกือบจะเปนขั้นตอนสุดทาย อีกทั้งเปนกระบวนการที่ใชในงานผลิตชิ้นงานที่มีรูปรางซับซอนที่ทํา

ดวยวิธีการตัดเจาะทั่วไปไดยาก สามารถตัดเจาะชิ้นงานที่ผานการชุบแข็งมาแลว ใชผลิตสวนเบา

ของแมพิมพ การตัดเจาะโลหะจะใชการตัดเจาะทางไฟฟามีอิเล็กโทรดเปนตัวนําไฟฟา [1] 
 งานวิจัยของกรรมวิธีอีดีเอ็มสวนใหญจะมุงเนนที่ประสิทธิภาพการกัดเนื้อโลหะ การสึก

หรอของอิเล็กโทรด  ความหยาบของผิวงานและโอเวอรคัต ในกรรมวิธีอีดีเอ็มสามารถกําหนดความ

หยาบของผิวงานอัตราการตัดเนื้อโลหะ การสึกหรอของอิเล็กโทรดและโอเวอรคัต โดยการควบคุม

กระแส ดิสชารสโวลตเทจและความถี่   [2] 

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่ผานมากระทําอยางกวางขวาง แตการคนควาวิจัย

ในดานอีดีเอ็มนับวามีนอยมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาปจจัยที่สงตอกระขบวนการตัดเจาะ
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ดวยกรรมวิธีอีดีเอ็ม โดยอาศัยหลักการออกแบบการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลองเพื่อหา

ความสัมพันธทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพระหวางเงื่อนไขความสัมพันธที่เหมาะสมใน

ลักษณะ 3 ตัวแปร โดยการทดลองปรับคากระแสไฟในชวงตางๆ ใหเหมาะสมกับชนิของอิเล็กโทรด

และชนิดของโลหะขึ้นรูป ซึ่งมีผลกระทบตอกันโดยตรง ผธลัพธที่ไดจากการวิจัยนึ้จึง เปนประโยชน

ตอไปในอนาคต เพื่อปนเแนวทางในการศึกษาและพัฒนาประยุกใชงานใหเหมาะสมตอไป 
 

2. วธิีการทดลอง 
2.1 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลอง 
เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณที่ใชในการทดลองประกอบดวย  

       1. เครื่องจักรอีดีเอ็ม (Electrical Discharge Machine) 

เครื่องจักรอีดีเอ็ม เปนเครื่องจักรที่ใชในการศึกษาทดลอง  เครื่องหมายการคา Trade Ard Mark 

Type M30F S/N 30636 ผลิตโดย บริษัท ART PRCISION MACHINERY CO., LTD  

 Machine Unit รุน M30 F , Control Unit รุน P 30 ม สารไดอิเล็กตริก PB EDM  OIL 30 

       2. เครื่องกลึง (Lathe Machine) 

       3. เครื่องเจียระไนผิวราบ (Horizontal Surface Grinding Machine) 

       4. เครื่องมือวัดละเอียด ทีใ่ชในการศึกษาทดลองประกอบดวย  

           4.1 เครื่องวัดความหยาบผิว  เครื่องหมายการคา Mahr รุน Marsurf PS1 

           4.2 เครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่องหมายการคา Denver Instrument รุน T/TB Series 

           4.3 นาฬิกาจบัเวลา CASIO ความละเอียด 0.01 วินาที 

       5. เครื่องมือประกอบ  ไดแก Dial Indicator และ Magnetic Stands 

       6. ชิ้นงานทดลอง ใชเหล็กกลาผสม AISI5115   มีขนาดความกวาง 150 mm. x ยาว 100 

mm. x หนา 25 mm. เจียระไนเรียบไดฉากทุกดาน  ความหยาบของชิ้นงานหลังการเจียระไนแลว

ตองมีความหยาบไมเกิน 0.10 μm 

       7. อิเล็กโทรดทองแดงที่ใชในการศึกษานี้มีคุณลักษณะคือ มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 มม. 

และมีความยาว 30 มม. หนาของอิเล็กโทรดกลึงใหไดฉาก ขัดหนาใหเรียบดวยกระดาษทราย

ละเอียด ความหยาบของหนาอิเล็กโทรด ตองไมเกิน 0.55 μm Ra 

2.2 ข้ันตอนการออกแบบการทดลองขั้นตน (Pilot Study)   
        การออกแบบการทดลองขั้นตนใชหลักการของ Factorial Design 33 โดยกําหนดตัวแปร

ออกเปน 3 ตัวแปร แตละตัวแปรถูกกําหนดออกเปน 3 ระดับ โดยใหมีการทดลองเบื้องตนที่คาตัว

แปรในระดับที่ต่ําสุดและสูงสุด จํานวน 8 การทดลองดังแสดงในตารางที่ 1 
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       1)  พารามิเตอร τ แทนคาเวลาในการอารคกําหนดระดับไวที ่

           τ on 1   แทนคาเวลาในการอารคที่  300 sμ  

           τ on 3   แทนคาเวลาในการอารคที่   900 sμ  

       2)  พารามิเตอร A แทนคากระแสดิสชารจกําหนดระดับไวที่ 

            A1  แทนคากระแสดิสชารจ 15 V 

            A3  แทนคากระแสดิสชารจ 30 V 

       3)  พารามิเตอร X แทน ระยะหางระหวางอิเล็กโทรดกับชิ้นงานหรือเรียกวาเซอรโวโวลตเทจ 

แบงที่ระดับ 2, 6 (μm) 

          ตารางที่ 1   ตารางการออกแบบการทดลองเบื้องตน 

X  ( mμ ) 

2 4 6 
τ ( sμ ) τ ( sμ ) τ ( sμ ) 

A 
(V) 

300 500 900 300 500 900 300 500 900 

A11  C11    G11  I11 
15 

         

         
21 

         

S11  U11    Y11  AA11 
30 

         

2.3 ข้ันตอนการออกแบบการทดลอง (Experimental Design)   
           การออกแบบการทดลองใชหลักการของ Factorial Design 33 โดยกาํหนดตัวแปรออกเปน 

3 ตัวแปร แตละตัวแปรถูกกําหนดออกเปน 3 ระดับ โดยใหมกีารทดลองซ้ําในแตละตัวแปร 2 คร้ัง 

รวมการทดลองทั้งหมด 54 ครั้ง โดยกําหนดคาดังนี้ 

                             1)  พารามิเตอร τ แทนคาเวลาในการอารคกําหนดระดับไวที ่

                                    τ on 1   แทนคาเวลาในการอารคที่  300  sμ  

                                    τ on 2   แทนคาเวลาในการอารคที่  500 sμ  

                                    τ on 3   แทนคาเวลาในการอารคที่  900 sμ  

                               2)  พารามิเตอร A แทนคากระแสดิสชารจกําหนดระดับไวที่ 

                                     A1  แทนคากระแสดิสชารจ 15 V 

                                     A2  แทนคากระแสดิสชารจ 21 V 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 271 

                                     A3  แทนคากระแสดิสชารจ 30 V 

                               3)  พารามิเตอร X แทน ระยะหางระหวางอิเล็กโทรดกับชิ้นงาน  แบงที่ระดับ 

2, 4, 6 (μm) 
 2.4 ข้ันตอนดาํเนินการทดลองและเก็บขอมูล 
              1)  จบัยึดอิเล็กโทรดเขากับหัวจับของเครื่องอีดีเอ็มพรอมตรวจเชค็ใหไดฉาก 

              2)  จบัยึดชิ้นงานตรงบริเวณกึ่งกลางแทนเคร่ือง ตั้งระนาบ X, Y ของชิ้นงาน 

               3)  หาระนาบของผิวงานกับระนาบของหนาอิเล็กโทรด แลวเซตคาเปน 0  

               4)  ตั้งเงื่อนไขการแปรรูปตามที่กาํหนดไว 

               5)  เดินเครื่องอีดีเอ็ม เพื่อทําการแปรรูปชิ้นงานพรอมจบัเวลา จดบันทึกขอมูล 

               6) ทาํการทดลองซ้ําตามลําดับการทดลอง จนครบจํานวนของการทดลอง                 

        2.4.3 ภายหลังจากการทดลอง ดําเนินการเก็บขอมูลโดยชั่งน้ําหนักอิเล็กโทรด (กรัม) และวัด

ความเรียบผิว                   

3. ผลการทดลอง 
3.1 ผลการทดลองเบื้องตน 

        จากการทดลองเบื้องตนเพื่อหาคาตัวแปรตาม ประกอบไปดวย เวลาในการแปรรูป 

อัตราการสึกหรอ และความหยาบผิว โดยปจจัยที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย แรงดันไฟฟา (V) 

เวลาดิสชารจ โลหะเหล็กกลาผสม เกรด  AISI 5115 โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 8 ชิ้นใช

แรงดันไฟฟาที่ 15 V และ 30 V เวลาดิสชารจที่ 300 μs และ 900 μs ระยะหางของการสปารค) ที่

ระดับ 2 และ 6 μm ไดระดับตัวแปรที่เหมาะสมแลว จึงทําการดําเนินการทดลองตามแผนการ

ทดลองและวัดคาตัวแปรตามตอไป  

 

 

 

 

 
                               

จากรูปที่ 2 แสดงใหเห็นวา คาของตัวแปรคือ เวลาในการแปรรูป อัตราการสึกหรอ และ

ความหยาบผิว มีการแจกแจงแบบปกติ โดยพิจารณาไดจากคา P-value มีคามากกวา .05  
3.2 ผลการทดลอง       

 
 

รูปที่ 2  แสดงการแจกแจงปกติของอัตราการสึกหรอจากการทดลองเบื้องตน 
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      จากการทดลองโดยใชอิเล็กโทรดทองแดงขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 mm. กัดเจาะชิ้นงานโลหะ

เหล็กกลาผสม เกรด  AISI 5115  จํานวนครั้งการทดลองทั้งหมด 54 คร้ังโดยกําหนดใหตัวแปรตน

ประกอบดวย พารามิเตอรแรงดันไฟฟาที่ ระดับ 15 V 21 V และ 30 V เวลาดิสชารจที่ 300 μs  500 

μs และ 900 μs ระยะหางของการสปารค  ที่ระดับ  2  4  และ 6 μm  
3.2.1 ผลการทดลองเวลาในการสปารค (Spark Time ) 
         พบวาปจจัยที่สงผลตอเวลาในการสปารค คือ อิทธพิลหลักของแรงดันไฟฟา ที่ระดบั 21 V 

สงผลตอเวลาในการสปารคสูงสุด  4.2120  นาที อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวน

อิทธิพลอื่นๆ ทัง้อิทธิพลหลักและอิทธิพลรวมไมสงผลตอเวลาในการสปารค  
3.2.2 ผลการทดลองการสึกหรอของแทงอิเล็กโทรด 
        พบวาปจจัยที่สงผลตอ การสึกหรอของแทงอิเล็กโทรดคืออิทธิพลหลักของแรงดันไฟฟา อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และอิทธิพลหลักของเวลาดิสชารจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 สวนอิทธิพลรวมของแรงดันไฟฟา เวลาดิสชารจ และระยะหางของการสปารค สงผลตอ

การสึกหรอของแทงอิเล็กโทรด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และอิทธิพลรวมของ

แรงดันไฟฟา เวลาดิสชารจ และระยะหางของการสปารค ที่สงผลตอการสึกหรอของแทงอิเล็กโทรด  

โดยพบวา ที่แรงดันไฟฟา 30 V   เวลาดิสชารจ 500 μs  และระยะหางของการสปารค 2 μm  สงผล

ตอการสึกหรอของแทงอิเล็กโทรดสูงสุดที่   0.0655 กรัม ดังแสดงในรูปท่ี  3 

 
 

รูปที่ 3  กราฟแสดงการการวิเคราะหอิทธิพลรวม 

 
3.2.3 ผลการทดลองวิเคราะหความหยาบผิวงาน (Roughness) 
จากการวิเคราะหคาความแปรปรวน ของขอมูลพบวาปจจัยที่สงผลตอความหยาบผิว คืออิทธิพล

หลักระยะหางของการสปารค  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สวนอิทธิพลอื่นๆ ทั้งอิทธิพล

หลักและอิทธิพลรวมไมสงผลตอความหยาบผิว ดังแสดงในตารางที่ 3 
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                   ตารางที่ 3  แสดงการวิเคราะหคาความแปรปรวน (ANOVA) ตอความหยาบผิว 

 
 

4. สรุปผลการทดลองขอเสนอแนะ 

       อิทธิพลของปจจัยการกัดเจาะโลหะที่มีผลตอการสึกหรอของแทงอิเล็กโทรด ตอการกัดเจาะ

ดวยไฟฟา ของโลหะเหล็ก AISI 5115 ปจจัยที่สงผลตอเวลาในการสปารค ไดแกปจจัยหลัก

แรงดันไฟฟาโดยแรงดันไฟฟาที่ระดับ 21 V สงผลตอเวลาในการสปารคสูงสุด  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  ปจจัยที่สงผลตอการสึกหรอของแทงอิเล็กโทรด ไดแกปจจัยหลักแรงดันไฟฟา

และเวลาดิสชารจ กับปจจัยรวมทุกปจจัย โดยปจจัยหลักแรงดันไฟฟาที่ระดับ 30 โวลต ใหอัตรา

การสึกหรอของแทงอิเล็กโทรดสูงสุด  ปจจัยหลักเวลาดิสชารจที่ระดับ 300 μs ใหอัตราการสึกหรอ

ของแทงอิเล็กโทรดสูงสุด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01  ตามลําดับ สวนปจจัย

รวมคือ แรงดันไฟฟาที่ระดับ 30 โวลต ระยะหาง 2 μm และเวลาดิสชารจ 500 μs ใหอัตราการสึก

หรอของแทงอิเล็กโทรดสูงสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ปจจัยที่สงผลตอความหยาบ

ผิวงานจากการตัดเจาะไดแกปจจัยหลักระยะหางของการสปารค ผลการทดลองพบวา ระยะหาง

ของการสปารคที่ระดับ 4 μm สงผลตอความหยาบผิวงานจากการตัดเจาะต่ําสุด อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และในการศึกษาคาพารามิเตอรในการตัดเจาะโลหะดวยไฟฟาโลหะเหล็ก 

AISI 5115  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป คือ ควรศึกษาผลกระทบจากการตัดเจาะโลหะ

ดวยไฟฟาตอสมบัติทางกลของโลหะ โลหะเหล็ก AISI 5115   ที่ชุบผิวแข็งโดยเติมคารบอน และ

ศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอรที่ศึกษาสงผลตอสมบัติทางกลของโลหะโลหะเหล็ก AISI 5115 
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