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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการนําเอานํ ้ายางพารามาทดสอบเป็ นนํ ้ามันหล่อเย็นชิ ้นงานสําหรับงานกลึง โดยนําเอานํ ้า
ยางพารามาผสมกับนํ ้าและสารประกอบอื่นๆเพื่อเพิ่มสมบัติทางกลที่จะนํามาใช้ ในการหล่อเย็นชิ ้นงานในขณะทํา
การกลึง เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ที่จะนําเอานํา้ ยางพารามาใช้ เป็ นสารหล่อเย็นแทนนํ ้ามันหล่อเย็นที่ใช้ ในการ
กลึงชิ ้นงาน สําหรับตัวแปรที่สนใจในงานวิจยั นี ้จะพิจารณาที่อณ
ุ หภูมใิ นการตัด และค่าความหยาบผิวที่วดั ได้ จาก
ชิ ้นงานหลังผ่านการกลึง ชิ ้นงานที่ถูกนํามาใช้ ในการกลึงทดสอบเป็ น เหล็ก AISI 1018 ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
25 มิลลิเมตร ยาว 150 มิลลิเมตร โดยใช้ อตั ราป้อนทดสอบอยู่ที่ 0.2 มิลลิเมตรต่อรอบ ,ความเร็ วตัดทดสอบอยู่ที่
100,150 และ 200 เมตรต่อนาที, ความเร็ วรอบที่ 1200, 1700, และ 2500 รอบต่อนาที จากนันนํ
้ าผลการทดสอบ
ที่ ได้ มาเปรี ยบการชิ น้ งานที่ ผ่านการกลึง โดยใช้ นํา้ มันหล่อเย็ นไฮคัท 66 (Hikut 66) ซึ่งเป็ นนํ า้ มันหล่อ เย็ น
มาตรฐานที่ใช้ อยู่ในท้ องตลาด จากการทดสอบที่ความเร็ วตัด 150 เมตรต่อนาที พบว่าค่าความหยาบผิวของชิ ้นที่
ผ่านการกลึงโดยใช้ นํ ้ายางพารามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.747 ไมโครเมตร ขณะที่ชิ ้นงานที่ผ่านการกลึงโดยใช้ นํ ้ายาหล่อ
เย็นไฮคัท 66 มีค่าความหยาบเฉลี่ยที่ 2.62 ไมโครเมตร ขณะที่ความเร็ วตัด 200 เมตร/นาที นํ ้ายางพารามีค่า
ความหยาบผิ วเฉลี่ ยที่ 2.555 ไมโครเมตร สารหล่อเย็น ชนิ ด ไฮคัท 66 มีค่าความหยาบผิ วเฉลี่ย ที่ 2.093
ไมโครเมตร จากการทดสอบการใช้ นํ ้ายางพารามาใช้ เป็ นสารหล่อเย็นชิ ้นงานพบว่าสามารถนํามาใช้ เป็ นสารหล่อ
เย็นได้ แต่ต้องหาสารปรุ งแต่งมาปรั บสภาพของนํ า้ ยางพาราไม่ให้ มีความเหนี ยวเกาะติดเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึน้
ปรับปรุ งเรื่ องการแก้ ปัญหาการกัดกร่ อนโลหะ และเรื่ องของกลิ่น ก็สามารถที่จะนํามาใช้ ในการหล่อเย็นชิ ้นงานได้
ต่อไป
คําสําคัญ:นํ ้ายางพารา, อุณหภูมิในการตัด, ค่าความหยาบผิว

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
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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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คํานํา
ในปั จจุบนั ราคานํ ้ามันในตลาดโลกมีความผันผวนเกิดขึ ้นจากกลไกทางการตลาด ทําให้ ราคาในตลาดโลก
มีแนวโน้ มราคาขายของนํา้ มันค่อนข้ างสูง จึงเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลให้ ราคานํา้ มันหล่อเย็นที่ใช้ ในกระบวนการตัด
โลหะมีราคาสูงตามไปด้ วย นอกจากนี ้รัฐบาลยังมีการเก็บภาษี นํ ้ามันเพิ่มขึ ้น ทําให้ นํ ้ามันในประเทศมีราคาแพง
แม้ ราคาในท้ องตลาดจะลดลง จึงทําให้ ต้นทุนในการผลิตสูงตามไปด้ วย ในขณะเดีย วกัน ยางพาราเป็ นผลผลิ ต
ทางการเกษตรที่สามารถผลิตได้ ภายในประเทศซึง่ สามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ งานในด้ านต่างๆได้ นอกจากนี ้
ยางพารายังเป็ นพื ชทางเศรษฐกิจที่ สามารถนํ าไปใช้ ประโยชน์ ได้ หลายอย่าง เช่น การผลิตยางรถยนต์, กาว,
รองเท้ า, ยางลบ ฯลฯ เป็ นต้ น ซึง่ ก็มีผ้ วู ิจยั หลายๆคนได้ ค้นคว้ าเกี่ยวกับยางพาราเป็ นจํานวนมาก เช่น บุญรักษ์ [3]
ได้ ใช้ นํา้ ยางพาราในการบอดี ้เพนท์, ชัชมณฑ์และคณะ [4] ศึกษาการรักษาสภาพนํ ้ายางพาราโดยใช้ สารเคมี,
นุชนาฏและคณะ [5] ได้ ศกึ ษาอิทธิพลของสารเคมีต่อปริ มาณโปรตีนที่ละลายนํ ้าได้ ในนํ ้ายางผสมสารเคมี ฯลฯ
แต่ยงั ไม่มีผ้ วู ิจยั ท่านใดทดลองนํายางพารามาทดสอบเป็ นสารหล่อเย็นในการผลิต ทังนี
้ ้เนื่องจากนํ ้ายางพาราไม่
สามารถเก็บได้ นาน และมีความเป็ นกรดและเหนียว ซึง่ เป็ นสาเหตุที่ทําให้ การนํานํ ้ายางพาราไปเป็ นสารหล่อเย็น
ของกระบวนการตัดมีปัญหาเกิดขึ ้นกับชิ ้นงานและตัวเครื่ องจักรได้ ซึง่ ทางผู้วิจยั ก็เล็งเห็นถึงข้ อเสียเปรี ยบประการ
นีอ้ ยู่ จึงทําให้ เกิ ดความคิดที่จะหาวิธีการ ที่สามารถนํ านํา้ ยางพารามาใช้ เป็ นสารหล่อเย็นในกระบวนการตัด
เพื่อที่จะทําให้ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนํามาใช้ เป็ นสารหล่อเย็นแทนนํ ้ามันหล่อเย็นที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ทังยั
้ ง
ลดราคาค่าใช้ จ่ายของสารหล่อเย็นและเป็ นการเพิ่มมูลค่าของยางพาราที่ในปั จจุบนั มีราคาถูก
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อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
สําหรับอุปกรณ์ถกู นํามาใช้ ในการทดลองประกอบด้ วยเครื่ องกลึง, มีดกลึงคาร์ ไบด์, กล้ องจุลทรรศน์ยี่ห้อ
โมทิค (Motic) ขนาดกําลังขยายสามเท่า, เครื่ องวัดค่าความหยาบผิว Mitutoyo Surftest 301 และสารเติมแต่งที่
ใช้ เติมนํ ้ายางพารา ได้ แก่ แอมโมเนีย ประมาณ 30 เปอร์ เซ็นต์ ก่อนนํามาใช้ ต้องทําให้ เจือจาง ให้ ได้ แอมโมเนีย
เข้ มข้ นประมาณ 2 เปอร์ เซ็นต์ โดยใช้ แอมโมเนียชนิดสารละลาย 30 เปอร์ เซ็นต์ จํานวน 3 กิโลกรัม ผสมนํ ้า 50
ลิตร หรื อลดลงตามส่วนที่จําเป็ นต้ องใช้ แอมโมเนียเข้ มข้ น 2 เปอร์ เซ็นต์ ที่เตรี ยมได้ จํานวน 10 ซีซี ต่อนํ ้ายางสด 1
ลิตร หากปริ มาณนํ า้ ยางสดมากกว่านีก้ ็เพิ่มสารละลายแอมโมเนียตามสัดส่วน หรื อหยดในถ้ วยรองรั บนํา้ ยาง
ถ้ วยละ 2-3 หยด , สารกันบูด ภาพที่ 1 แสดงเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทดลอง
0

(ก) เครื่ องกลึง (ข)กล้ องจุลทรรศน์ยี่ห้อโมทิค (ค)เครื่ องวัดค่าความหยาบผิว
ภาพที่ 1 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทดลอง
ในการดําเนินการทดสอบจะดําเนินการโดยนํานํ ้ายางพารามาใช้ เป็ นสารหล่อเย็นเพื่อเทียบผลกับสาร
หล่อเย็นไฮคัท 66 โดยจะพิจารณาจากค่าความเรี ยบผิว, อุณหภูมิในการหล่อเย็น และพิจารณาการสึกหรอของ
มีดกลึง โดยตัวแปรที่มีค่าคงที่ในการทดสอบคืออัตราป้อน และความเร็ วตัด โดยจะมีค่าอยู่ที่ 0.2 มิลลิเมตรต่อ
รอบ และ 150 เมตรต่อนาทีตามลําดับ ชิ ้นงานที่ใช้ ในการทดสอบเป็ นเหล็ก AISI 1018 ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
25 มิลลิเมตร ยาว 150 มิลลิเมตร ในขณะที่กําลังทําการกลึงชิ ้นงานโดยใช้ นํ ้ายางพาราเป็ นสารหล่อลื่นจะทําการ
บันทึกอุณหภูมิของนํ ้ายางพารา เพื่อบันทึกค่าอุณหภูมิของนํ ้าหล่อเย็น หลังจากที่ทําการกลึงชิ ้นงานสําเร็ จจะนํา
ชิน้ งานนัน้ ไปวัดค่าความหยาบผิวของชิน้ งาน ในขณะที่มีดกลึงจะถูกตรวจสอบการสึกหรอด้ วยการส่องกล้ อง
จุลทรรศน์ที่กําลังขยาย 3 เท่า ดังแสดงในภาพที่ 2

(ก) วัดอุณหภูมิชิ ้นงาน

(ข) วัดความหยาบผิว

(ค) วัดการสึกหรอของมีดกลึง

ภาพที่ 2 แสดงวิธีการวัดค่าอุณหภูมิ, ความหยาบผิว, และการสึกหรอของชิ ้นงาน
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การวัด ค่ าอุณ หภูมิ ที่ เ กิ ด ขึน้ ในขณะตัด เฉื อนโลหะโดยใช้ นํ า้ ยางพาราเป็ นสารหล่อ เย็ น พบว่า ที่
ความเร็ วรอบ 1200 รอบต่อนาที มีค่าอุณหภูมิในการตัดเฉือนสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 41.58 องศาเซลเซียล สําหรับนํา้
ยางพารา และ 36.55 องศาเซลเซียล สําหรั บนํา้ มันหล่อเย็นไฮคัท 66 ที่ความเร็ วรอบ1700 รอบต่อนาที มีค่า
อุณหภูมิในการตัดเฉือนสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 47.17 องศาเซลเซียล สําหรับนํ ้ายางพารา และ 38.75 องศาเซลเซียล
สําหรับนํ ้ามันหล่อเย็นไฮคัท 66 และที่ความเร็ วรอบ2500 รอบต่อนาที มีคา่ อุณหภูมิในการตัดเฉือนสูงสุดเฉลี่ยอยู่
ที่ 42.48 องศาเซลเซียล สําหรับนํ ้ายางพารา และ 37.94 องศาเซลเซียล สําหรับนํ ้ามันหล่อเย็นไฮคัท 66
2. การวัดค่าความหยาบผิ วที่ ความเร็ วตัด 100 เมตรต่อนาที วัดค่าความหยาบผิ วเฉลี่ยอยู่ที่ 2.747
ไมโครเมตร สําหรับการใช้ นํ ้ายางพาราเป็ นสารหล่อเย็น และ 2.62 ไมโครเมตร สําหรับการใช้ นํ ้ามันหล่อเย็นไฮคัท
66 เป็ นสารหล่อเย็น ที่ความเร็ วตัด 150 เมตรต่อนาที วัดค่าความหยาบผิวเฉลี่ยอยู่ที่ 2.473 ไมโครเมตร สําหรับ
การใช้ นํ ้ายางพาราเป็ นสารหล่อเย็น และ 2.351 ไมโครเมตร สําหรับการใช้ นํ ้ามันหล่อเย็นไฮคัท 66 เป็ นสารหล่อ
เย็น และที่ความเร็ วตัด 200 เมตรต่อนาที วัดค่าความหยาบผิวเฉลี่ยอยู่ที่ 2.255 ไมโครเมตร สําหรับการใช้ นํา้
ยางพาราเป็ นสารหล่อเย็น และ 2.093 ไมโครเมตร สําหรับการใช้ นํ ้ามันหล่อเย็นไฮคัท 66 เป็ นสารหล่อเย็น
ตารางที่ 1 ผลการวัดอุณหภูมิเฉลี่ยที่เกิดขึ ้นในการตัดเฉือนสูงสุด
ความเร็ วรอบ
อุณหภูมิเฉลี่ยที่เกิดขึ ้นในการตัดเฉือนสูงสุด (℃)
(รอบต่อนาที)
นํ ้ายางพารา
ไฮคัท 66
1200
41.58
36.55
1700
47.17
38.75
2500
42.48
37.94
ตารางที่ 2 ผลการวัดค่าความหยาบผิวเฉลี่ย (Ra)
ความเร็ วตัด
ค่าความหยาบผิวเฉลี่ย (ไมโครเมตร)
(เมตรต่อนาที)
นํ ้ายางพารา
ไฮคัท 66
100
2.747
2.62
150
2.473
2.351
200
2.255
2.093
3. การสึกหรอของมีดกลึง พบว่าการสึกหรอด้ านมุมหลบมีดของมีดกลึงที่ใช้ นํ ้ามันหล่อเย็นไฮคัท 66 จะ
มีการสึกหรอมากกว่ามีดกลึงที่ใช้ นํ ้ายางพาราในการหล่อเย็น ดังแสดงในภาพที่ 3

(ก) นํ ้ามันหล่อเย็นไฮคัท 66
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(ข)นํ ้ายางพาราหล่อเย็น

ภาพที่ 4 แสดงการสึกหรอด้ านมุมหลบมีด
4. การสึกหรอด้ านมุมคายมีด ในการสึกหรอส่วนนี ้พบว่าการสึกหรอใกล้ เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างใน
การสึกหรอด้ านมุมคายมีดนี ้มากนัก ภาพที่ 5 แสดงการสึกหรอของมุมคายมีดให้ เห็น

(ก) นํ ้ามันหล่อเย็นไฮคัท 66

(ข) นํ ้ายางพาราหล่อเย็น

ภาพที่ 5 แสดงการสึกหรอด้ านมุมคายมีด
5. ทําการตรวจสอบว่าความเร็ วรอบ เป็ นปั จจัยที่มีผลอุณหภูมิการตัดเฉือนที่ใช้ ในการกลึงชิ ้นงานหรื อไม่
โดยใช้ การวิเคราะห์ด้วย Anova แบบ one way ที่ α=0.05 ระหว่างความเร็ วรอบกับอุณหภูมิการตัดเฉือนโดยใช้
โปรแกรม Minitab ดังแสดงในตารางที่ 3 จากตารางพบว่า ค่า F= 7.32 และค่า F 0.05; 2, 27 = 3.35 ทําให้ สามารถ
สรุ ปได้ ว่าความเร็ วรอบของมีดกลึงมีผลกระทบต่ออุณหภูมิที่เกิดขึ ้นต่อชิน้ งานที่ใช้ นํ ้ายางพาราเป็ นสารหล่อเย็น
โดยตรง และแผนภาพในรู ปที่ 6 (ก) แสดง Normal Probability Plot
ตารางที่ 3 ตาราง Anova ระหว่างความเร็ วรอบกับอุณหภูมิการตัดเฉือน
One-way ANOVA: temperature versus spindle speed
Source
DF
SS
Speed
2
180.2
Error
27
332.3
Total
29
512.5
S = 3.508

R-Sq = 35.16%

MS
90.1
12.3

F
7.32

P
0.003

R-Sq(adj) = 30.35%

6. ทําการตรวจสอบว่าความเร็ วตัด เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อค่าความหยาบผิวของชิ ้นงานหรื อไม่ โดยใช้ การ
วิเคราะห์ด้วย Anova แบบ one way ที่ α=0.05 ระหว่างความเร็ วรอบกับอุณหภูมิการตัดเฉือนโดยใช้ โปรแกรม
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Minitab ดังแสดงในตารางที่ 4 จากตารางพบว่า ค่า F= 7.94 และค่า F 0.05; 2, 27 = 3.35 ทําให้ สามารถสรุ ปได้ ว่า
ความเร็ วตัดมีดกลึงมีผลกระทบต่อค่าความหยาบผิวชิ น้ งานที่ ใช้ นํา้ ยางพาราเป็ นสารหล่อเย็น โดยตรง และ
แผนภาพในรู ปที่ 6 (ข) แสดง Normal Probability Plot
ตารางที่ 4 ตาราง Anova ระหว่างความเร็ วรอบกับอุณหภูมิการตัดเฉือน
One-way ANOVA: Roughness versus cutting speed
Source
DF
SS
Speed
2
1.2155
Error
27
2.0669
Total
29
3.2804
S = 0.2767

R-Sq = 37.03%

MS
0.6078
0.0766

F
7.94

R-Sq(adj) = 32.37%

Normal Probability Plot

Normal Probability Plot
(response is Roughness)

99

95

95

90

90

80

80
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Percent

Percent

(response is temperature)

99
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40
30

60
50
40
30

20

20

10
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5

5

1

-10

-5

P
0.002

0
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5

10

(ก) Normal Probability temperature

1

-0.75

-0.50

-0.25

0.00
Residual

0.25

0.50

(ข) Normal Probability Roughness

versus spindle speed

versus cutting speed
แผนภาพที่ 6 แสดง Normal Probability Plot
สรุ ปการดําเนินการวิจัย

จากการทดสอบนํานํา้ ยางพาราที่ปรุ งแต่งแล้ วมาทําการทดลองใช้ เป็ นสารหล่อเย็นในงานกลึงชิ ้นงาน
สามารถที่จะสรุ ปได้ ดงั นี ้
1. จากการนําเอานํ ้ายางพารามาทดลองใช้ เป็ นสารหล่อเย็นสําหรับกลึงขึ ้นรู ปชิ ้นงานเหล็ก AISI 1018
พบว่า นํา้ ยางพารามีสมบัติที่ช่วยในการหล่อลื่นและลดแรงเสียดทานระหว่างทําการกลึงชิน้ งานได้ ดีระดับหนึ่ง
แต่เมื่อการกลึงชิ น้ งานใช้ ความเร็ วตัดที่ สูงขึน้ จะทํ าให้ สมบัติในการหล่อเย็นชิ น้ งานเสื่อมสภาพลง เนื่ องจาก
อุณหภูมิในการกลึงสูงขึ ้น จึงทําให้ นํ ้ายางพารามีความเหนียวและหนืดมากขึ ้น
2. การสึกหรอของมีดกลึงในบริ เวณมุมหลบจะเกิดขึ ้นน้ อยกว่าการสึกหรอที่ใช้ นํ ้ามันหล่อเย็นไฮคัท 66
3. การสึกหรอในส่วนบริ เวณมุมคายมีด การสึกหรอของมีดกลึงจากการใช้ นํ ้ายางพาราหล่อเย็นก็มีการ
สึกหรอใกล้ เคียงกับการใช้ นํ ้ามันหล่อเย็นไฮคัท 66
4. เมื่อทดสอบปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความเรี ยบผิวของชิ ้นงาน โดยใช้ วิธีทางสถิติด้วยวิธีทดสอบแบบ
Anova แบบตัวแปรเดียวพบว่า ทังความเร็
้
วรอบและความเร็ วตัดชิน้ งานเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อค่า
ความเรี ยบผิวของชิ ้นงาน
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