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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีเ้ป็นการนําเอานํา้ยางพารามาทดสอบเป็นนํา้มนัหลอ่เย็นชิน้งานสําหรับงานกลงึ โดยนําเอานํา้

ยางพารามาผสมกบันํา้และสารประกอบอ่ืนๆเพ่ือเพ่ิมสมบติัทางกลท่ีจะนํามาใช้ในการหลอ่เย็นชิน้งานในขณะทํา

การกลงึ เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ท่ีจะนําเอานํา้ยางพารามาใช้เป็นสารหล่อเย็นแทนนํา้มนัหล่อเย็นท่ีใช้ในการ

กลงึชิน้งาน สําหรับตวัแปรท่ีสนใจในงานวิจยันีจ้ะพิจารณาท่ีอณุหภมิูในการตดั และคา่ความหยาบผิวท่ีวดัได้จาก

ชิน้งานหลงัผ่านการกลงึ ชิน้งานท่ีถูกนํามาใช้ในการกลงึทดสอบเป็น เหล็ก AISI 1018 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 

25 มิลลิเมตร ยาว 150 มิลลิเมตร โดยใช้อตัราป้อนทดสอบอยู่ท่ี 0.2 มิลลิเมตรต่อรอบ ,ความเร็วตดัทดสอบอยู่ท่ี 

100,150 และ 200 เมตรตอ่นาที, ความเร็วรอบท่ี 1200, 1700, และ 2500 รอบตอ่นาที จากนัน้นําผลการทดสอบ

ท่ีได้มาเปรียบการชิน้งานท่ีผ่านการกลึงโดยใช้นํา้มันหล่อเย็นไฮคัท 66 (Hikut 66) ซึ่งเป็นนํา้มันหล่อเย็น

มาตรฐานท่ีใช้อยู่ในท้องตลาด จากการทดสอบท่ีความเร็วตดั 150 เมตรตอ่นาที พบวา่ค่าความหยาบผิวของชิน้ท่ี

ผ่านการกลงึโดยใช้นํา้ยางพารามีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.747 ไมโครเมตร ขณะท่ีชิน้งานท่ีผ่านการกลงึโดยใช้นํา้ยาหล่อ

เย็นไฮคทั 66 มีค่าความหยาบเฉลี่ยท่ี 2.62 ไมโครเมตร ขณะท่ีความเร็วตดั 200 เมตร/นาที นํา้ยางพารามีค่า

ความหยาบผิวเฉลี่ยท่ี 2.555 ไมโครเมตร สารหล่อเย็นชนิดไฮคัท 66 มีค่าความหยาบผิวเฉลี่ยท่ี 2.093 

ไมโครเมตร จากการทดสอบการใช้นํา้ยางพารามาใช้เป็นสารหลอ่เย็นชิน้งานพบว่าสามารถนํามาใช้เป็นสารหล่อ

เย็นได้แต่ต้องหาสารปรุงแต่งมาปรับสภาพของนํา้ยางพาราไม่ให้มีความเหนียวเกาะติดเม่ือมีอุณหภูมิสูงขึน้ 

ปรับปรุงเร่ืองการแก้ปัญหาการกดักร่อนโลหะ และเร่ืองของกลิ่น ก็สามารถท่ีจะนํามาใช้ในการหล่อเย็นชิน้งานได้

ตอ่ไป 

คําสําคญั:นํา้ยางพารา,  อณุหภมิูในการตดั,  คา่ความหยาบผิว 

 

Abstract 

This paper studies about using rubber latex as coolant in lathe Process. The water latex 

rubber mixed water and other compound to increases property of latex rubber.  The parameters are 

testing that temperature of machining and roughness of Workpiece. The materials used steel AISI 

1018 which have diameters 20 millimeters and length 150 millimeters. The feed of machine fixed 0.2 

millimeters; speed of cut uses 100, 150, and 200 meters per minutes and speed of revolution uses 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

188 

1200, 1700, and 2500 revolution per minutes. Next, the result experiment of latex rubber cooling will 

be compare the experimental of Hi-cut 66 cooling which found that at cutting speed 150 meter per 

minutes. The average roughness of work piece was 2.747 µM. for latex rubber cooling; the average 

roughness of work piece was 2.62 µM. for Hi-Cut 66 cooling. And at cutting speed 200 meter per 

minutes. The average roughness of work piece was 2.555 µM. for latex rubber cooling; the average 

roughness of work piece was 2.093 µM. for Hi-Cut 66 cooling. The result of research found that the 

latex cans using to be cooling on machining but it must additive chemical to improve property of latex 

rubber to solve gluey, stain, corrosion and not good smell. 

Keyword:  the water latex rubber, temperature of machining,   roughness of Workpiece 
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คาํนํา 

 ในปัจจบุนัราคานํา้มนัในตลาดโลกมีความผนัผวนเกิดขึน้จากกลไกทางการตลาด ทําให้ราคาในตลาดโลก

มีแนวโน้มราคาขายของนํา้มันค่อนข้างสูง จึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้ราคานํา้มันหล่อเย็นท่ีใช้ในกระบวนการตัด

โลหะมีราคาสงูตามไปด้วย นอกจากนีรั้ฐบาลยงัมีการเก็บภาษีนํา้มนัเพ่ิมขึน้   ทําให้นํา้มนัในประเทศมีราคาแพง

แม้ราคาในท้องตลาดจะลดลง จงึทําให้ต้นทนุในการผลิตสงูตามไปด้วย  ในขณะเดียวกันยางพาราเป็นผลผลิต

ทางการเกษตรท่ีสามารถผลิตได้ภายในประเทศซึง่สามารถท่ีจะนํามาประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆได้  นอกจากนี ้

ยางพารายังเป็นพืชทางเศรษฐกิจท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น การผลิตยางรถยนต์, กาว, 

รองเท้า, ยางลบ ฯลฯ เป็นต้น ซึง่ก็มีผู้ วิจยัหลายๆคนได้ค้นคว้าเก่ียวกบัยางพาราเป็นจํานวนมาก เช่น บญุรักษ์ [3] 

ได้ใช้นํา้ยางพาราในการบอดีเ้พนท์,  ชชัมณฑ์และคณะ [4] ศึกษาการรักษาสภาพนํา้ยางพาราโดยใช้สารเคมี, 

นุชนาฏและคณะ [5]  ได้ศกึษาอิทธิพลของสารเคมีต่อปริมาณโปรตีนท่ีละลายนํา้ได้ในนํา้ยางผสมสารเคมี ฯลฯ  

แตย่งัไมมี่ผู้ วิจยัท่านใดทดลองนํายางพารามาทดสอบเป็นสารหล่อเย็นในการผลิต ทัง้นีเ้น่ืองจากนํา้ยางพาราไม่

สามารถเก็บได้นาน และมีความเป็นกรดและเหนียว ซึง่เป็นสาเหตท่ีุทําให้การนํานํา้ยางพาราไปเป็นสารหล่อเย็น

ของกระบวนการตดัมีปัญหาเกิดขึน้กบัชิน้งานและตวัเคร่ืองจกัรได้ ซึง่ทางผู้ วิจยัก็เลง็เห็นถงึข้อเสียเปรียบประการ

นีอ้ยู่ จึงทําให้เกิดความคิดท่ีจะหาวิธีการ ท่ีสามารถนํานํา้ยางพารามาใช้เป็นสารหล่อเย็นในกระบวนการตัด 

เพ่ือท่ีจะทําให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่สามารถนํามาใช้เป็นสารหล่อเย็นแทนนํา้มนัหล่อเย็นท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั ทัง้ยงั

ลดราคาคา่ใช้จ่ายของสารหลอ่เย็นและเป็นการเพ่ิมมลูคา่ของยางพาราท่ีในปัจจบุนัมีราคาถกู 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

 สําหรับอปุกรณ์ถกูนํามาใช้ในการทดลองประกอบด้วยเคร่ืองกลงึ, มีดกลงึคาร์ไบด์, กล้องจลุทรรศน์ย่ีห้อ

โมทิค (Motic) ขนาดกําลงัขยายสามเท่า, เคร่ืองวดัค่าความหยาบผิว Mitutoyo Surftest 301 และสารเติมแต่งท่ี

ใช้เติมนํา้ยางพารา ได้แก่ แอมโมเนีย ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ก่อนนํามาใช้ต้องทําให้เจือจาง ให้ได้แอมโมเนีย

เข้มข้นประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้แอมโมเนียชนิดสารละลาย 30 เปอร์เซ็นต์ จํานวน 3 กิโลกรัม ผสมนํา้ 50 

ลิตร หรือลดลงตามสว่นท่ีจําเป็นต้องใช้ แอมโมเนียเข้มข้น 2 เปอร์เซน็ต์ ท่ีเตรียมได้จํานวน 10 ซีซี ตอ่นํา้ยางสด 1 

ลิตร หากปริมาณนํา้ยางสดมากกว่านีก้็เพ่ิมสารละลายแอมโมเนียตามสัดส่วน หรือหยดในถ้วยรองรับนํา้ยาง 

ถ้วยละ 2-3 หยด0 , สารกนับดู ภาพท่ี 1 แสดงเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 

      
(ก) เคร่ืองกลงึ   (ข)กล้องจลุทรรศน์ย่ีห้อโมทิค (ค)เคร่ืองวดัคา่ความหยาบผิว 

ภาพท่ี 1 แสดงอปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 

 ในการดําเนินการทดสอบจะดําเนินการโดยนํานํา้ยางพารามาใช้เป็นสารหล่อเย็นเพ่ือเทียบผลกับสาร

หล่อเย็นไฮคทั 66 โดยจะพิจารณาจากค่าความเรียบผิว, อณุหภูมิในการหล่อเย็น และพิจารณาการสกึหรอของ

มีดกลึง โดยตวัแปรท่ีมีค่าคงท่ีในการทดสอบคืออตัราป้อน และความเร็วตดั โดยจะมีค่าอยู่ท่ี 0.2 มิลลิเมตรต่อ

รอบ และ 150 เมตรตอ่นาทีตามลําดบั ชิน้งานท่ีใช้ในการทดสอบเป็นเหล็ก AISI 1018 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 

25 มิลลิเมตร ยาว 150 มิลลิเมตร ในขณะท่ีกําลงัทําการกลงึชิน้งานโดยใช้นํา้ยางพาราเป็นสารหล่อลื่นจะทําการ

บนัทกึอณุหภมิูของนํา้ยางพารา เพ่ือบนัทึกค่าอณุหภูมิของนํา้หล่อเย็น หลงัจากท่ีทําการกลงึชิน้งานสําเร็จจะนํา

ชิน้งานนัน้ไปวดัค่าความหยาบผิวของชิน้งาน ในขณะท่ีมีดกลึงจะถูกตรวจสอบการสึกหรอด้วยการส่องกล้อง

จลุทรรศน์ท่ีกําลงัขยาย 3 เท่า ดงัแสดงในภาพท่ี 2  

         
(ก) วดัอณุหภมิูชิน้งาน       (ข) วดัความหยาบผิว              (ค) วดัการสกึหรอของมีดกลงึ  

ภาพท่ี 2 แสดงวิธีการวดัคา่อณุหภมิู, ความหยาบผิว, และการสกึหรอของชิน้งาน 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. การวัดค่าอุณหภูมิท่ีเกิดขึน้ในขณะตัดเฉือนโลหะโดยใช้นํา้ยางพาราเป็นสารหล่อเย็น พบว่าท่ี

ความเร็วรอบ 1200 รอบต่อนาที มีค่าอณุหภูมิในการตดัเฉือนสงูสดุเฉลี่ยอยู่ท่ี 41.58 องศาเซลเซียล สําหรับนํา้

ยางพารา และ 36.55 องศาเซลเซียล สําหรับนํา้มนัหล่อเย็นไฮคทั 66 ท่ีความเร็วรอบ1700 รอบต่อนาที มีค่า

อณุหภูมิในการตดัเฉือนสงูสดุเฉลี่ยอยู่ท่ี 47.17 องศาเซลเซียล สําหรับนํา้ยางพารา และ 38.75 องศาเซลเซียล 

สําหรับนํา้มนัหลอ่เย็นไฮคทั 66 และท่ีความเร็วรอบ2500 รอบตอ่นาที มีคา่อณุหภมิูในการตดัเฉือนสงูสดุเฉลี่ยอยู่

ท่ี 42.48 องศาเซลเซียล สําหรับนํา้ยางพารา และ 37.94 องศาเซลเซียล สําหรับนํา้มนัหลอ่เย็นไฮคทั 66  

2. การวัดค่าความหยาบผิวท่ีความเร็วตัด 100 เมตรต่อนาที วัดค่าความหยาบผิวเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.747 

ไมโครเมตร สําหรับการใช้นํา้ยางพาราเป็นสารหลอ่เย็น และ 2.62 ไมโครเมตร สําหรับการใช้นํา้มนัหล่อเย็นไฮคทั 

66 เป็นสารหลอ่เย็น ท่ีความเร็วตดั 150 เมตรต่อนาที วดัค่าความหยาบผิวเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.473 ไมโครเมตร สําหรับ

การใช้นํา้ยางพาราเป็นสารหลอ่เย็น และ 2.351 ไมโครเมตร สําหรับการใช้นํา้มนัหล่อเย็นไฮคทั 66 เป็นสารหล่อ

เย็น และท่ีความเร็วตดั 200 เมตรต่อนาที วดัค่าความหยาบผิวเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.255 ไมโครเมตร สําหรับการใช้นํา้

ยางพาราเป็นสารหลอ่เย็น และ 2.093 ไมโครเมตร สําหรับการใช้นํา้มนัหลอ่เย็นไฮคทั 66 เป็นสารหลอ่เย็น 

ตารางท่ี 1 ผลการวดัอณุหภมิูเฉลี่ยท่ีเกิดขึน้ในการตดัเฉือนสงูสดุ 

ความเร็วรอบ 

(รอบตอ่นาที) 

อณุหภมิูเฉลี่ยท่ีเกิดขึน้ในการตดัเฉือนสงูสดุ (℃) 

นํา้ยางพารา ไฮคทั 66 

1200 41.58 36.55 

1700 47.17 38.75 

2500 42.48 37.94 

ตารางท่ี 2 ผลการวดัคา่ความหยาบผิวเฉลี่ย (Ra) 

ความเร็วตดั 

(เมตรตอ่นาที) 

คา่ความหยาบผิวเฉลี่ย (ไมโครเมตร) 

นํา้ยางพารา ไฮคทั 66 

100 2.747 2.62 

150 2.473 2.351 

200 2.255 2.093 

3. การสกึหรอของมีดกลงึ พบวา่การสกึหรอด้านมมุหลบมีดของมีดกลงึท่ีใช้นํา้มนัหล่อเย็นไฮคทั 66 จะ

มีการสกึหรอมากกวา่มีดกลงึท่ีใช้นํา้ยางพาราในการหลอ่เย็น ดงัแสดงในภาพท่ี 3 

 
(ก) นํา้มนัหลอ่เย็นไฮคทั 66 
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(ข)นํา้ยางพาราหลอ่เย็น 

ภาพท่ี 4 แสดงการสกึหรอด้านมมุหลบมีด 

 4. การสกึหรอด้านมมุคายมีด ในการสกึหรอส่วนนีพ้บว่าการสกึหรอใกล้เคียงกนั ไม่มีความแตกต่างใน

การสกึหรอด้านมมุคายมีดนีม้ากนกั ภาพท่ี 5 แสดงการสกึหรอของมมุคายมีดให้เห็น 

 
(ก) นํา้มนัหลอ่เย็นไฮคทั 66 

 
(ข) นํา้ยางพาราหลอ่เย็น 

ภาพท่ี 5 แสดงการสกึหรอด้านมมุคายมีด 

5. ทําการตรวจสอบวา่ความเร็วรอบ เป็นปัจจยัท่ีมีผลอณุหภมิูการตดัเฉือนท่ีใช้ในการกลงึชิน้งานหรือไม ่

โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย Anova แบบ one way ท่ี α=0.05 ระหว่างความเร็วรอบกบัอณุหภูมิการตดัเฉือนโดยใช้

โปรแกรม Minitab ดงัแสดงในตารางท่ี 3 จากตารางพบว่า ค่า F= 7.32 และค่า F0.05; 2, 27 = 3.35 ทําให้สามารถ

สรุปได้ว่าความเร็วรอบของมีดกลงึมีผลกระทบต่ออณุหภูมิท่ีเกิดขึน้ต่อชิน้งานท่ีใช้นํา้ยางพาราเป็นสารหล่อเย็น

โดยตรง และแผนภาพในรูปท่ี 6 (ก) แสดง Normal Probability Plot 

ตารางท่ี 3 ตาราง Anova ระหวา่งความเร็วรอบกบัอณุหภมิูการตดัเฉือน 

One-way ANOVA: temperature versus spindle speed  

Source DF SS MS F P 

Speed 

Error 

Total 

2 

27 

29 

180.2 

332.3 

512.5 

90.1 

12.3 

7.32 0.003 

S = 3.508   R-Sq = 35.16%   R-Sq(adj) = 30.35% 

6. ทําการตรวจสอบว่าความเร็วตดั เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าความหยาบผิวของชิน้งานหรือไม ่โดยใช้การ

วิเคราะห์ด้วย Anova แบบ one way ท่ี α=0.05 ระหว่างความเร็วรอบกบัอณุหภูมิการตดัเฉือนโดยใช้โปรแกรม 
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Minitab ดงัแสดงในตารางท่ี 4 จากตารางพบว่า ค่า F= 7.94 และค่า F0.05; 2, 27 = 3.35 ทําให้สามารถสรุปได้ว่า

ความเร็วตัดมีดกลึงมีผลกระทบต่อค่าความหยาบผิวชิน้งานท่ีใช้นํา้ยางพาราเป็นสารหล่อเย็น โดยตรง และ

แผนภาพในรูปท่ี 6 (ข) แสดง Normal Probability Plot  

ตารางท่ี 4 ตาราง Anova ระหวา่งความเร็วรอบกบัอณุหภมิูการตดัเฉือน 

One-way ANOVA: Roughness versus cutting speed 

Source DF SS MS F P 

Speed 

Error 

Total 

2 

27 

29 

1.2155 

2.0669 

3.2804 

0.6078 

0.0766 

7.94 0.002 

S = 0.2767   R-Sq = 37.03%   R-Sq(adj) = 32.37% 

     
(ก) Normal Probability temperature   (ข) Normal Probability Roughness 

      versus spindle speed        versus cutting speed 

แผนภาพท่ี 6 แสดง Normal Probability Plot 

สรุปการดาํเนินการวิจัย 

จากการทดสอบนํานํา้ยางพาราท่ีปรุงแต่งแล้วมาทําการทดลองใช้เป็นสารหล่อเย็นในงานกลึงชิน้งาน 

สามารถท่ีจะสรุปได้ดงันี ้

1. จากการนําเอานํา้ยางพารามาทดลองใช้เป็นสารหล่อเย็นสําหรับกลงึขึน้รูปชิน้งานเหล็ก AISI 1018 

พบว่า นํา้ยางพารามีสมบัติท่ีช่วยในการหล่อลื่นและลดแรงเสียดทานระหว่างทําการกลึงชิน้งานได้ดีระดบัหนึ่ง 

แต่เม่ือการกลึงชิน้งานใช้ความเร็วตัดท่ีสูงขึน้จะทําให้สมบัติในการหล่อเย็นชิน้งานเสื่อมสภาพลง เน่ืองจาก

อณุหภมิูในการกลงึสงูขึน้ จงึทําให้นํา้ยางพารามีความเหนียวและหนืดมากขึน้ 

2. การสกึหรอของมีดกลงึในบริเวณมมุหลบจะเกิดขึน้น้อยกวา่การสกึหรอท่ีใช้นํา้มนัหลอ่เย็นไฮคทั 66  

3. การสกึหรอในส่วนบริเวณมมุคายมีด การสกึหรอของมีดกลงึจากการใช้นํา้ยางพาราหล่อเย็นก็มีการ

สกึหรอใกล้เคียงกบัการใช้นํา้มนัหลอ่เย็นไฮคทั 66 

4. เม่ือทดสอบปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความเรียบผิวของชิน้งาน โดยใช้วิธีทางสถิติด้วยวิธีทดสอบแบบ 

Anova แบบตวัแปรเดียวพบว่า ทัง้ความเร็วรอบและความเร็วตดัชิน้งานเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อค่า

ความเรียบผิวของชิน้งาน 
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