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การศึกษาอิทธิพลรัศมีแม่สปินน่ิงท่ีมีผลต่อการขึน้รูปถ้วยอะลูมิเนียมด้วยกระบวนการสปินน่ิง 
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บทคัดย่อ 

 บทความนีมี้จุดประสงค์หลกัในการศกึษาอิทธิพลรัศมีแม่พิมพ์สปินน่ิงของกระบวนการสปินน่ิงท่ีมีผลต่อ

คณุภาพชิน้งานสําเร็จ โดยกําหนดค่ารัศมีของแม่พิมพ์สปินน่ิง 3 ระดบั คือ R 30, R 40, และR 50 มิลลิเมตร

ตามลําดบั ใช้อตัราป้อน 3 ระดบั คือ 0.3, 0.5  และ0.7 มิลลิเมตรตอ่รอบ ตามลําดบั ความเร็วรอบ 300 รอบตอ่นาที 

เพ่ือขึน้รูปชิน้งานท่ีมีลกัษณะเป็นถ้วยท่ีมีขนาดความโตของฐานถ้วย 40 มิลลิเมตร ปากถ้วย 80 มิลลิเมตร วสัดุ

ชิน้งานเป็นอะลมิูเนียม เกรด Al 1100 ความหนา 1.2 มิลลิเมตร ขนาดเร่ิมต้นเส้รผ่านศนูย์กลาง 90 มิลลิเมตร ทํา

การหมุนรีดขึน้รูปตามสมมุติฐานท่ีกําหนด และทําการวิเคราะห์ผลจากลกัษณะของชิน้งานสําเร็จซึ่ง พบว่ารัศมี

แมพิ่มพ์สปินน่ิงโต มีผลทําให้ความหนาชิน้งานเปลี่ยนแปลงมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 5.56 เปอร์เซ็นต์ เทียบกบัความ

หนาเดิม ความสงูชิน้งานสงูขึน้ ความเท่ียงตรงปากถ้วยชิน้งานคลาดเคลื่อนมาก และอาจส่งผลบริเวณผนงัเกิดการ

ฉีกขาด และเม่ือใช้รัศมีแม่พิมพ์สปินน่ิงเล็กลง พบว่าความหนาชิน้งานเปลี่ยนแปลงน้อย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 3.28 

เปอร์เซน็ต์ เทียบกบัความหนาเดิม สง่ผลความเท่ียงตรงปากถ้วยชิน้งานมีคลาดเคลื่อนและความสงูชิน้งานลดลง มี

ผลให้คณุภาพชิน้งานมีคณุภาพดีท่ีสดุ 

 

คาํสาํคัญ การขึน้รูปโลหะแผน่, กระบวนการสปินน่ิง ,แมส่ปินน่ิง, ลกูลิง้ 

 

Abstract 

 

 The primary purpose of this article was to study mandrel radius influence on spinning process 

on quality of a completed work piece. The mandrel radius values were defined in 3 levels namely; R30, 

R40 and R50 millimeters, respectively with 3 levels of feeding rate namely; 0.3, 0.5 and 0.7 millimeters 

per round, respectively, and speed per round for 300 rounds per minute in order to form a cup of work 

piece with cup base size of 40 millimeters and top of the cup of 80 millimeters. The material of the work 
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piece was aluminum grade AI110, 1.2 millimeters in thickness and the initial diameter of 90 millimeters 

which was produced by roll forming  

according to the defined hypothesis and the result was analyzed by the characteristic of the completed 

work piece. It was found that larger mandrel radius resulted to the change of work piece thickness for 

5.56% comparing to the original thickness; the work piece was higher, the accuracy of the top of the 

work piece was much in error and there was tearing at the wall. While it was found that with smaller 

mandrel radius, the change of work piece thickness had smaller effect for 3.28% comparing to the 

original thickness; the accuracy of the top of the work piece was smaller in error and the height of the 

work piece was reduced resulting in the optimum quality of the work piece.       

 

Key words: Sheet metal forming,  spinning process, mandrel, roller 
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คาํนํา 

ปัจจุบนัการขึน้รูปโลหะแผ่นหรือ Sheet metal forming (SMF) ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆตามท่ีต้องการ 

กรรมวิธีท่ีใช้กนัมีหลายวิธี เช่น การป๊ัมขึน้รูป การขึน้รูปลกึ และกระบวนการสปินน่ิง เป็นต้น และปัจจุบนัการขึน้รูป

โลหะแผ่นมีการพัฒนาเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ กระบวนการผลิตเหล่านีล้้วนต้องใช้แม่พิมพ์ใน

การขึน้รูปโลหะแผ่น ดังนัน้แม่พิมพ์จึงมีความสําคัญ ถ้าแม่พิมพ์มีคุณภาพหรือมีความเท่ียงตรง ก็จะทําให้ได้

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพด้วย อตุสาหกรรมการขึน้รูปโลหะแผ่นเป็นอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตชิน้ส่วนยาน

ยนต์ ภาชนะเคร่ืองครัว และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น สําหรับการขึน้รูปโลหะด้วยกระบวนการสปินน่ิง 

(Spinning) หรือการหมนุรีดขึน้รูปเป็นวิธีหนึ่งในการขึน้รูปโลหะแผ่นบางรูปทรงสมมาตรรอบแกน (Axisymmetric) 

รูปทรงท่ีมีก้นลึก (Deep shape) รูปแปลกๆ หรือมีขนาดใหญ่ เช่นภาชนะเคร่ืองครัว  ก้นหลอดโทรทัศน์ โคมไฟ 

ชิน้ส่วนเคร่ืองบิน ฯลฯ ชิน้ส่วนท่ีใช้ในการผลิตมีจํานวนน้อย ไม่เหมาะสมท่ีจะนํามาป๊ัมขึน้รูป ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์

หลายชุดหรือใช้แม่พิมพ์ท่ีมีขนาดใหญ่มากซึ่งมีราคาแพง จึงใช้การขึน้รูปแผ่นโลหะด้วยกระบวนการสปินน่ิง 

(Spinning) โดยการสร้างแท่งแม่พิมพ์ (Mandrel) และศนูย์ท้ายแท่น (Tail stock) ซึง่ทํามาจากวสัดท่ีุไม่ต้องการ

ความแข็งแรงมาก อีกทัง้ยงัใช้แรงในการขึน้รูปน้อย ใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีขนาดไม่ใหญ่ได้ แต่ในปัจจุบนัการผลิตชิน้ส่วน

ใหม่ๆ  ในแตล่ะครัง้จะต้องมีการทดลองหลายๆครัง้ ทําให้เกิดความเสียหายต่อชิน้งาน เสียเวลาต่อการทํางาน และ

เสียคา่ใช้จ่ายในการผลิต เพ่ือแก้ปัญหาเหลา่นีค้วรทําการทดลองหาตวัแปร  (Variable)  ท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีสามารถ

ทํานายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ในระหว่างการขึน้รูปได้รวดเร็ว และเพียงพอเหมาะสม ท่ีจะรู้ถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ในการ

ขึน้รูปชิน้งาน ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบรูปทรงของชิน้งานและรูปทรงของแม่พิมพ์ ซึ่งทําให้เราสามารถ

เปลี่ยนแปลงรูปทรงของชิน้งาน การเลือกวสัดแุละการเลือกเคร่ืองจกัรได้อย่างเหมาะสมและถกูต้องตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

เคร่ืองกลึง CNC ย่ีห้อ OKUMA รุ่น GENOS L250 

 
 

รูปท่ี 1 เคร่ืองกลงึ CNC ย่ีห้อ OKUMA รุ่น GENOS L250 
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แม่พมิพ์สปินน่ิง ความยาว 50 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางโตสดุ 80 มิลลิเมตร และขนาด

เส้นผ่าศนูย์กลาง 40 มิลลิเมตร 

         
 

รูปท่ี 2 แสดงขนาดและรูปร่างแมพิ่มพ์สปินน่ิง 

ลูกล้อ ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 80 x 20 มิลลิเมตร รัศมีมนลกูกลิง้ 3 มิลลิเมตร 

    
รูปท่ี 3 แสดงรูปร่างและขนาดของลกูล้อ 

ยันศูนย์ท้าย ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 30 ยาว 40 มิลลิเมตร เจาะรูขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 8 มิลลิเมตร 

   
รูปท่ี 4 แสดงรูปร่างและขนาดของลกูล้อ 

ไมโครคาลิปเปอร์ชนิดปลายเขม็ สําหรับวดัความหนาชิน้ทดสอบหลงัการขึน้รูป 

 
รูปท่ี 5 ไมโครคาลิปเปอร์สําหรับวดัความหนาชิน้งาน 

 

วิธีการ 

การขึน้รูปจะเร่ิมต้นโดยการนําแผ่นอะลมูอเนียมกลม(Blank)ขนาด ....... mm. มาติดกบัแมพิ่มพ์สปิน

น่ิง ซึง่แมพิ่มพ์สปินน่ิงมีลกัษณะเป็นถ้วยท่ีก้นมีความโต......และมีรัศมี 3 คา่ คือ 30, 40 และ 50 mm. โดยให้จดุ

ศนูย์กลางตรงกนัแล้วจงึนําศนูย์ท้ายแท่นมากดให้แนบติดกนั ซึง่ในกระบวนสปินน่ิงขึน้รูปชิน้งาน (Spinning) แผ่น

ชิน้งานจะแนบสนิทกบัแมพิ่มพ์สปินน่ิง (Mandrel) ขัน้ตอ่ไปหมนุแมพิ่มพ์สปินน่ิงท่ีความเร็วรอบ 300 รอบตอ่นาที 

รัศมี 30 mm. รัศมี 50 mm. รัศมี 40 mm. 
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แผ่นอะลมิูเนียมและศนูย์ท้ายแท่นจะหมนุตามไปด้วย หลงัจากนัน้จงึนําลกูกลิง้มากดรีดชิน้งานให้แนบไปตาม

แมพิ่มพ์สปินน่ิงท่ีอตัราป้อน 3 ระดบั คือ 0.3, 0.5 และ0.7 mm./rev. แผ่นชิน้งานจะคอ่ยๆถกูขึน้รูปอย่างตอ่เน่ืองใน

บริเวณเลก็ๆท่ีลกูกลิง้สมัผสักบัแผ่นชิน้งานตามการเคลื่อนท่ีของแผ่นชิน้งานรอบแกนการหมนุของแมพิ่มพ์สปินน่ิง

แสดงดงัรูปท่ี 6 

 

รูปท่ี 6 แสดงการขึน้รูปโลหะแผ่นด้วยกระบวนการสปินน่ิง 

3. ผลการทดลองและอภปิรายผล 

อทิธิพลรัศมีแม่พมิพ์สปินน่ิงที่มีผลต่อความหนาชิน้งาน 

ดจูากรูปท่ี 10 แสดงถึงความหนาท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการขึน้รูปด้วยกระบวนการสปินน่ิง จะเห็นได้ว่า

ความหนาของแผ่นอะลมิูเนียม จดุท่ี1 ไม่มีการเปลี่นยแปลง และจุดท่ีมีความหนาลดลงกว่าความหนาเดิม คือจุดท่ี

2,จุดท่ี3 และจุดท่ี4 ส่วนจุดท่ี5 มีความหนาเพ่ิมขึน้กว่าความหนา แผ่นอะลมิูเนียมท่ีขึน้รูปด้วยแม่พิมพ์รัศมี R30 

ความหนาชิน้งานเปลี่ยนแปลงน้อยท่ีสดุ เฉลี่ย 1.16 มิลลิเมตร และ R50 ความหนาชิน้งานเปลี่ยนแปลงมากท่ีสดุ 

เฉลี่ย 1.13 มิลลิเมตร 

 

 
 

รูปท่ี 10 แสดงความหนาชิน้งาน ท่ีขิน้รูปด้วยแมพิ่มพ์สปินน่ิง 
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ตาํแหน่งวดัความหนาชิน้งาน 
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จากผลการทดลอง พบวา่ชิน้งานท่ีขึน้รูปด้วยแมพิ่มพ์สปินน่ิงรัศมี R30 มิลลิเมตร มีความหนาเปลี่ยนแปลง

ไปน้อยท่ีสดุ แตกตา่งจากความหนาเดิม คา่เฉลี่ย 0.04 มิลลิเมตร คิดเป็นเปอร์เซน็ต์ 3.28 เปอร์เซน็ต์ และท่ีขึน้รูป

ด้วยแมพิ่มพ์สปินน่ิงรัศมี R50 มิลลิเมตร มีความหนาท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากท่ีสดุ แตกตา่งจากความหนาเดิม 

คา่เฉลี่ย 0.07 มิลลิเมตร คิดเป็นเปอร์เซน็ต์ 5.56 เปอร์เซน็ต์ จงึวิเคราะห์ได้วา่ อิทธิพลรัศมีแมพิ่มพ์สปินน่ิงมีผลตอ่

ความหนาของชิน้งานหลงัจากการขึน้รูป โดยคา่รัศมีแมพิ่มพ์สปินน่ิงมาก สง่ผลตอ่การลดลงของความหนาชิน้งาน 

มากกวา่รัศมีแมพิ่มพ์สปินน่ิงน้อย 

อทิธิพลรัศมีแม่พมิพ์สปินน่ิงที่มีผลต่อความสูงชิน้งาน 

ดจูากรูปท่ี 11 แสดงขนาดความสงูชิน้งานหลงัจากการขึน้รูป จะเห็นวา่ความสงูชิน้งานมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ 

ตามคา่รัศมีแมพิ่มพ์สปินน่ิงท่ีมากขึน้ โดยท่ีชิน้งานท่ีขึน้รูปด้วยแมพิ่มพ์สปินน่ิงรัศมี R50, R40 และ R30 มีความสงู

คา่เฉลี่ย 22.67, 20.71 และ 17.88 มิลลิเมตร ตามลําดบั จงึวิเคราะห์ได้วา่ อิทธิพลรัศมีแมพิ่มพ์สปินน่ิงมีผลตอ่

ความสงูของชิน้งานหลงัจากการขึน้รูป โดยรัศมีแมพิ่มพ์สปินน่ิงมาก สง่ผลตอ่การความสงูของชิน้งานให้เพ่ิมสงูขึน้ 

มากกวา่รัศมีแมพิ่มพ์สปินน่ิงน้อย 

 
 

ดจูากรูปท่ี 11 แสดงขนาดความสงูชิน้งานหลงัจากการขึน้รูป 

 

 

อทิธิพลรัศมีแม่พมิพ์สปินน่ิงที่มีผลต่อความกว้างของปากถ้วยชิน้งาน 

ดจูากรูปท่ี 12 แสดงขนาดความกว้างปากถ้วยชิน้งานหลงัจากการขึน้รูป จะเห็นวา่ชิน้งานท่ีขึน้รูปด้วย

แมพิ่มพ์สปินน่ิงรัศมี 50 มิลลิเมตร ขนาดความกว้างปากถ้วยชิน้งานหลงัจากการขึน้รูป เฉลี่ยเท่ากบั 80.34 

มิลลิเมตร เป็นขนาดความกว้างปากถ้วยชิน้งานน้อยท่ีสดุ และชิน้งานท่ีขึน้รูปด้วยแมพิ่มพ์สปินน่ิงรัศมี 30 และ 40 

มิลลิเมตร มีขนาดความกว้างปากถ้วยชิน้งานหลงัจากการขึน้รูป เฉลี่ย 80.68 และ 80.44 มิลลิเมตร ตามลําดบั จงึ

วิเคราะห์ได้วา่ อิทธิพลรัศมีแมพิ่มพ์สปินน่ิงน้อย มีผลตอ่ขนาดความกว้างปากถ้วยชิน้งานหลงัจากการขึน้รูปเพ่ิมขึน้ 

และอาจทําให้ความคลาดเคลื่อนผนงัชิน้งานมีมาก มากกวา่รัศมีแมพิ่มพ์สปินน่ิงน้อย 
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รูปท่ี 12 แสดงขนาดความกว้างปากถ้วยชิน้งานหลงัจากการขึน้รูป  

 

4. สรุปผล 

ผลการศึกษาอิทธิพลรัศมีแม่พิมพ์สปินน่ิงท่ีมีผลต่อการขึน้รูปถ้วยอะลูมิเนียมด้วยกระบวนการสปินน่ิง 

พบว่ารัศมีแม่พิมพ์สปินน่ิง มีผลต่อรูปทรง และคณุภาพชิน้งาน จึงวิเคราะห์ว่ารัศมีแม่พิมพ์สปินน่ิงน้อย ส่งผลให้

ความหนาชิน้งานเปลี่ยนแปลงน้อย และส่งผลให้ความกว้างปากถ้วยชิน้งานกว้างมากขึน้ อาจทําให้ความ

คลาดเคลื่อนผนงัชิน้งานมีมากด้วย  หากใช้รัศมีแม่พิมพ์สปินน่ิงโตขึน้ ส่งผลให้ความสูงเพ่ิมขึน้ และผนงัชิน้งานมี

แนวโน้มน้อยลง อาจสง่ผลให้ชิน้งานเกิดการฉีกขาดบริเวณผนงัไมส่ามารถขึน้รูปได้สําเร็จ 
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รัศมีแม่พิมพ์สปินน่ิง 

 


