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ผลกระทบตอสมบัติทางกลของการตดัเฉือนเหล็กแมพิมพ AISI M2  
ที่ผานการอบชุบดวยกรรมวิธี  EDM 

Effects of Heat Treatment on the Surface of Die Steels AISI M2 Machined by EDM 
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บทคัดยอ 
              การศึกษาผลกระทบตอสมบัติทางกลของการตัดเฉือนเหล็กแมพิมพ   AISI  M2  ที่ผานการอบชุบ ดวย

กรรมวิธี  EDM    โดยไดทําการศึกษาผลกระทบที่สงผลตอการสึกหรอของแทงอิเล็กโทรด, ระยะเวลาในการแปร

รูป และความหยาบของผิวงาน  โดยออกแบบการทดลองใชหลักการของ Factorial Design 33  ซึ่งปจจัยที่

การศึกษากําหนดที่ 3 ระดับ ไดแกแรงดันไฟฟาที่ระดับ 15 V, 21 V, 30 V,  ระยะหางการสปารคที่ระดับ 2 μm, 4 

μm, 6μm และเวลาดิสชารจที่ระดับ 300 μs,  500 μs, 900 μs ทดลองซ้ํา  2 คร้ัง พบวาปจจัยที่สงผลตออัตรา

การสึกหรอของแทง ไดแกเวลาดิสชารจ และ ระยะหางการสปารค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    ปจจัย

ที่สงผลตอเวลาในการแปรรูปคือ ปจจัยหลักไดแก คาแรงดันไฟฟา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปจจัยที่

สงผลตอความหยาบของผิวงาน ไดแก แรงดันไฟฟา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปจจัยรวมระหวาง

แรงดันไฟฟาที่ระดับ 15 V กับ เวลาดิสชารจที่ระดับ  900 μs อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ :  กรรมวิธี EDM  การสึกหรออิเลคโทด  เวลาสปารค  ความหยาบผิว 
 

ABSTRACT 
              The objective of this research was to study influence parameters affecting to electrode 

ware,sprark time, Surface Roughness on electrical discharged machine (EDM) using heat  treatment 

on the surface of die steel grade AISI M2. Factorial design experiment was applied with Factorial 

Design 33  then three interested parameters levels , Each factor was consisted of three levels. which 

current Amp  15V, 21V,30V   gap 2 μm, 4 μm, 6μm , and time on 300 μs,  500 μs, 900 μs. Results 

revealed that Main  Effect of gap, and time on was showed significantly different for electrode ware at 

the level of  0.1, factors affected to sparking time were main effects of current showed significantly 

different at the level of .05, factor affected to surface roughness ,was Interaction  Effect of current 

voltage and time on  showed significantly different at the level of .01, which current voltage at 15 volts 

and time on at  900 μs showed significantly different at the level of .05      

Key Words : Electrical discharged machine, Electrode ware, Sparking time, Surface roughness  
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คํานํา 
 การขึ้นรูปโดยเครื่อง EDM เปนกรรมวิธีการตัดเฉือนที่กาวหนาวิธีหนึ่ง มีการนํามาใชในงานการผลิตงาน

โลหะที่หลากหลาย และยังถูกนําไปศึกษาเพื่อใชในการตัดวัสดุเซรามิกที่นําไฟฟาอีกดวย   ในการผลิตแมพิมพ 

การขึ้นรูปโดยเครื่อง EDM ถูกนําไปใชในการขึ้นรูปงานเหล็กที่มีความแข็งมากเปนพิเศษ และโลหะชนิดอื่นที่

วิธีการขึ้นรูปแบบเดิมไมสามารถทําได  โดยวิธีการขึ้นรูปโดยเครื่อง EDM จะทําใหเกิดความรอนสูงถึง 8,000 oC – 

12,000 oC เกิดจากสปารคของกระแสไฟฟา ในการขึ้นรูปโดยเครื่อง EDM นี้ ตัวชิ้นงานและตัวเครื่อง จะถือเปน 

อิเลคโทรด และในขณะที่เกิดการตัดเนื้อวัสดุของชิ้นงานออกสวนของเครื่องที่เปนอิเลคโทรดก็ถูกกัดเซาะออกไป

เชนกัน โดยเนื่องจากวัสดุที่ถูกตัดออกจากเครื่องที่เปนอิเลคโทรด จะเกิดการเปลี่ยนรูปและขนาดของอิเลคโทรด 

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นนี้รูจักกันในนาม การสึกหรอของอิเลคโทรด และการสึกหรอของอิเลคโทรดนี้มีผลนําไปสู

การขาดความเที่ยงตรงแมนยําของการขึ้นรูป สงผลตอคุณภาพของชิ้นงานและความสามารถในการเพิ่มอัตราการ

ผลิต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่พบในการประยุกตใชงานหลายๆประเภทของการขึ้นรูปโดยเครื่อง EDM  ดังนั้นผูวิจัย

จึงสนใจศึกษาปจจัยในการแปรรูปโดยเครื่อง EDM  ที่สงผลกระทบตอการสึกหรอของอิเลคโทรด เวลาในการแปร

รูป และความหยาบของผิวชิ้นงาน เพื่อศึกษาความเปนไปได ของพารามิเตอรในขบวนการแปรรูปดวยเครื่อง 

EDM ตลอดจนสมบัติทางกลของโลหะที่ผานขบวนการอบชุบ 
 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 
การออกแบบการทดลองขั้นตน (Pilot Study)   
          การทดลองขั้นตนเพื่อหาคาตัวแปรที่เหมาะสม  ที่เปนบรรทัดฐานสําหรับการทดลองตอไป โดยกําหนดตัว

แปรออกเปน 3 ตัวแปร แตละตัวแปรถูกกําหนดออกเปน 3 ระดับ โดยใหมีการทดลองเบื้องตนที่คาตัวแปรใน

ระดับที่ต่ําสุดและสูงสุด จํานวน 8 การทดลอง (Pilot Study)  

                             1)  พารามิเตอร τ แทนคาเวลาในการอารคกําหนดระดับไวที ่

                                    τ on 1   แทนคาเวลาในการอารคที่  300 μs 

                                   τ on 3   แทนคาเวลาในการอารคที่   900 μs 

                               2)  พารามิเตอร A แทนคากระแสดิสชารจกําหนดระดับไวที่ 

                                     A1  แทนคากระแสดิสชารจ 15 V 

                                     A3  แทนคากระแสดิสชารจ 30 V 

                               3)  พารามิเตอร X แทน ระยะหางระหวางอิเล็กโทรดกับชิ้นงานหรือเรียกวาเซอรโว โวลตเทจ 

แบงที่ระดับ 2, 6 (μm) 
การออกแบบการทดลอง (Experimental Design)   
              การออกแบบการทดลองใชหลักการของ Factorial Design 33 โดยกําหนดตัวแปรออกเปน 3 ตัวแปร แต

ละตัวแปรถูกกําหนดออกเปน 3 ระดับ โดยใหมีการทดลองซ้ําในแตละตัวแปร 2 คร้ัง รวมการทดลองทั้งหมด 54 

ครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 3.2 โดยกําหนดคาดังนี้ 

                             1)  พารามเิตอร τ แทนคาเวลาในการอารคกําหนดระดับไวที่ 

                                    τ on 1   แทนคาเวลาในการอารคที่  300  μs 

                                    τ on 2   แทนคาเวลาในการอารคที่  500 μs 
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                                    τ on 3   แทนคาเวลาในการอารคที่  900 μs 

                               2)  พารามิเตอร A แทนคากระแสดิสชารจกําหนดระดับไวที่ 

                                     A1  แทนคากระแสดิสชารจ 15 V 

                                     A2  แทนคากระแสดิสชารจ 21 V 

                                     A3  แทนคากระแสดิสชารจ 30 V 

 
ชิ้นงานทดลอง  
             ในการทดลองใช เหล็กแมพิมพ AISI M2 ที่ผานการอบชุบ  ดังแสดงในรูปที่ 1  มีขนาดความกวาง 30 

mm. x ยาว 40 mm. x หนา 10 mm. เจียระไนเรียบไดฉากทุกดานความหยาบของชิ้นงานหลังการเจียระไนแลว

ตองมีความหยาบไมเกิน 0.10 μm (Ra) 

 
                                                                         

รูปที่ 1  แสดงชิ้นงานในการทดลอง 
  
อิเล็กโทรดทองแดงที่ใชในการศึกษานี้มีคณุลักษณะดังนี้ 
             มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มม. และมีความยาว 35 มม.หนาของอิเล็กโทรดกลึงใหไดฉาก ขัดหนาให

เรียบดวยกระดาษทรายละเอียดความหยาบของหนาอิเล็กโทรด ตองมีความหยาบไมเกิน 0.55 μm (Ra) 
 

 
รูปที่ 2  แสดงอิเล็กโทรดทองแดง 

  

ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลการทดลองเบื้องตน 
              การดําเนินการกอนการทดลอง (Pilot Study) เพื่อหาถึงตัวแปรอิสระที่เหมาะสมกับการทดลอง จากการ

ทดลองเบื้องตนเพื่อหาคาตัวแปรตาม ประกอบไปดวย อัตราการสึกหรอ  เวลาในการแปรรูป และความหยาบผิว 

โดยปจจัยที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย แรงดันไฟฟา(โวลต)เวลาดิสชารจ โลหะเหล็กแมพิมพ (AISI M2)ที่ผาน

กรรมวิธีอบชุบ  โดยใชกลุมตัวอยางที่ครอบคลุมคาระดับที่ต่ําสุดและสูงสุด  จํานวน 8 ชิ้นใชแรงดันไฟฟาที่ 15 
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โวลต และ 30 โวลต เวลาดิสชารจที่ 300 μs และ 900 μs ระยะหางการสปารค ที่ระดับ 2 μm และ 6 μm  สภาวะ 

โลหะเหล็กเหล็กแมพิมพ AISI M2  ที่ผานการอบชุบ  และทําการหาคาการแจกแจงแบบปกติของขอมูลดังแสดง

ตัวอยางในรูปที่ 3 พบวา p-value = .624 เวลาในการแปรรูป p-value =.747 และความหยาบผิว p-value = 

.287 ซึ่งคา p-value สูงกวา .05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

                                            รูปที่ 3  แสดงการแจกแจงปกติอัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรด        

ผลการวิเคราะหคาความแปรปรวน  
           พบวาปจจัยที่สงผลตออัตราการสึกหรอของแทงอิเล็กโทรด คือที่เปนปจจัยหลัก (Main  Effect) เวลา

ดิสชารจและที่ระดับ 900  μs สงผลตออัตราการสึกหรอของแทงอิเล็กโทรดสูงสุดเฉลี่ย 0.0240 กรัม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปจจัยที่เปนปจจัยรวม (Interaction Effect) ไมสงผลตออัตราการสึกหรอของแทง 

อิเล็กโทรด ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  แสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลอัตราการสึกหรออิเล็กโทรด 

 
 

 

              พบวาปจจัยที่สงผลตอเวลาในการแปรรูปชิ้นงาน คือแรงดันไฟฟา และที่แรงดันไฟฟาระดับ 21 V  

สงผลตอเวลาในการแปรรูปโดยเฉลี่ยนอยสุด เทากับ 3.4332  นาที   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวน
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ระยะหางการสปารค และ เวลาดิสชารจ   ไมสงผลตอเวลาในการตัดเฉือนชิ้นงาน  ปจจัยที่เปนอิทธิพลรวม 

(Interaction  Effect) ไมสงผลตอเวลาในการตัดเฉือนชิ้นงาน ดังตารางที่ 2   

ตารางที่ 2  แสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลเวลาในการแปรรูป 

 
 

        พบวาปจจัยที่สงผลตอสงผลตอตอความหยาบผิวงาน (Roughness) คือ ระยะหางของการสปารคและที่

ระยะหางระดับ 6 μm  มีคาความหยาบผิวโดยเฉลี่ยนอยสุด  เทากับ   9.481 μm อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่3   อิทธิพลรวม (Interaction  Effect)  ที่สงผลตอตอความหยาบผิวงาน 

(Roughness)  แรงดันไฟฟา กับ เวลาดิสชารจ โดยที่แรงดันไฟฟาที่ระดับ 15V และเวลาดิสชารจที่ระดับ 900 μs 

จะสงผลตอที่สงผลตอตอความหยาบผิวงาน (Roughness)  มากที่สุดโดยเฉลี่ย 11.352 μm อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงใน รูปที่ 4  

ตารางที่ 3  แสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความหยาบผิว 
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รูปที่ 4  กราฟแสดงอิทธิพลรวมระหวางเวลาดิสชารจและแรงดันไฟฟาที่มีผลตออัตราการสึกหรอของอเิล็กโทรด 

 
          อิทธิพลหลัก (Main  Effect)   ระยะหางของการสปารค และ เวลาดิสชารจ ที่สงผลตออัตราการสึกหรอของ

อิเล็กโทรด โดยที่ระยะเวลาดิสชารจที่ระดับสูง จะสงผลตออัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรดที่ระดับสูง ในทาง

เดียวกันระยะหางของการสปารค ที่ระดับปานกลางถึงมาก จะสงผลตออัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรดที่ระดับ

มากเชนเดียวกัน การสึกหรอของอิเล็กโทรดที่ระยะหางของการสปารค ที่ระดับสูงกับระยะเวลาดิสชารจที่ระดับสูง 

ที่สึกหรอสูงเพราะเวลาที่ใชในการตัดเจาะมากทําใหตองทําการตัดเจาะชิ้นเปนจํานวนครั้งที่มากขึ้นจึงสงผลตอ

การสึกหรอของอิเล็กโทรดโดยตรงมากซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรวรรณ  คลอยภยันต  อภิวัฒน มุตตามระ 

และคณะ เมื่อพิจาณาคาเฉล่ียเวลาในการแปรรูปแรงดันไฟฟาปานกลางจะไดคาเวลาการแปรรูปที่นอย แตเมื่อ

เพิ่มแรงดันไฟฟาสูงขึ้นจะทําใหเวลาในการแปรรูปเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแรงดันไฟฟาสูงลําดิสชารจจะขยายตัว

เพิ่มขึ้น ความหนาแนนของกระแสจึงเพิ่มขึ้น เวลาในการแปรรูปชิ้นงานจึงลดลง สอดคลองกับการทดลองของ 

ฉวีวรรณ  ล้ิมสุวรรณ  ศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอรตอเหล็กกลาเครื่องมือ DC53 พบวา เมื่อเพิ่มเวลาในการ

ปลอยกระแสไฟฟาจะใหคาอัตราการกัดเนื้อโลหะเพิ่มขึ้นขัดแยงกับการทดลอง  ทวีป จิระประดิษฐ ศึกษาเงื่อนไข

การแปรรูปเหล็ก K110 พบวา    การเพิ่มเวลาดิสชารจ จะทําใหอัตราการกัดเนื้อโลหะลดลง  กระแสดิสชาสจต่ํา

จะใหคาความหยาบผิวมาก  แตเมื่อกระแสดิสชาสจ สูงขึ้นจะทําใหคาความหยาบผิวลดลง  ทั้งนี้เพราะที่กระแส

ดิสชาสจสูง จะทําใหเกิดคาพลังงานดิสชารจที่ต่ําทําใหการเกิดดิสชารจมีขนาดเล็กสงผลใหงานมีคาความหยาบ

มาก แตที่กระแสดิสชาสจสูง คาพลังงานดิสชารจก็จะมากตามไปดวยทําใหการเกิดดิสชารจมีขนาดใหญสงผลให

งานมีคาความหยาบผิวมากขึ้นดวย สอดคลองกับการทดลองของ ทวีป จิระประดิษฐ ศึกษาเงื่อนไขการแปรรูป

เหล็ก K110 พบวา เมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟาขึ้นไปจะสงผลใหคาความหยาบผิวเพิ่มขึ้น สอดคลองกับการทดลองของ 

สันติรัฐ นันสะอาง และคณะ  ศึกษาพารามิเตอรของกระบวนการกัดเจาะดวยไฟฟาตอเหล็กกลาเครื่องมือ D2 

พบวา เมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟาขึ้นไปจะสงผลใหคาความหยาบผิวเพิ่มขึ้น 
 

สรุป 
             อิทธิพลหลัก (Main Effect) คือ 1. เวลาในการอารค (τ )  2. แรงดันไฟฟา (v)  3. ระยะหางของ

การสปารค แตละอิทธิพล   อิทธิพลรวม (Interaction Effect) คือ 1. เวลาในการอารค (τ ) รวมกับ แรงดันไฟฟา 

(v)  2. เวลาในการอารค (τ ) รวมกับ  ระยะหางของการสปารค  3. แรงดันไฟฟา (v) รวมกับ เวลาในการอารค 
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(τ ) 4. เวลาในการอารค (τ ) รวมกับ ระยะหางของการสปารค และ แรงดันไฟฟา (v)  รวมกัน  จากผลการ

ทดลอง อิทธิพลที่สงผลกระทบตออัตราการสึกหรอของแทงอิเล็กโทรด สภาวะโลหะเหล็กแมพิมพ AISI M2 ที่ผาน

กรรมวิธีการอบชุบ คือ อิทธิพลหลัก (Main Effect) ซึ่งไดแก  เวลาในการอารค (τ ) และ ระยะหางของการสปารค  

(μm) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   อิทธิพลที่สงผลกระทบตอเวลาในการแปรรูป คือ อิทธิพลหลัก 

(Main Effect) ซึ่งไดแก  แรงดันไฟฟา (v)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และอิทธิพลสงผลกระทบตอ

ความหยาบผิวงาน พบวาทั้งอิทธิพลหลัก (Main Effect) และอิทธิพลรวม (Interaction Effect) สงผลกระทบตอ

ความหยาบผิวงาน  โดยที่อิทธิพลหลัก (Main Effect) ที่สงผลไดแก ระยะหางของการสปารค  สงผลอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และอิทธิพลรวม (Interaction Effect) ที่สงผลไดแก แรงดันไฟฟา รวมกับเวลา

ดิสชารจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะทําวิจัยตอไปไดแกปญหาที่

นาสนใจคือ ศึกษาผลกระทบของระบบการทําความเย็นตอพารามิเตอรของขบวนการในเครื่อง EDM ในสภาวะ

โลหะ  AISI M2  
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