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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัน้ีมุ่งเนน้ศึกษาอิทธิพลของระยะช่องวา่งคมตดัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสึกหรอของแม่พิมพ ์ส าหรับการตดั
เหลก็กลา้ความแข็งแรงสูง โดยพนัช์ท ามาจากวสัดุเหลก็กลา้เคร่ืองมือ JIS SKS3 ก าหนดใหค้่าความแข็งคือ 60 ± 2 HRC 
ค่าระยะช่องวา่งคมตดัแตกต่างกนั 4 ระดบัคือ 7%, 10%, 13% และ 16% ของความหนาช้ินงาน และท าการทดลองตดั
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง JIS G3113 เกรด SAPH440 ความหนา 1 .6 มิลลิเมตร เป็นรูปแผ่นกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 25 มิลลิเมตร ตรวจวดัผลการสึกหรอดา้นขา้งและดา้นหน้า ชัง่น ้ าหนักของพนัช์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และศึกษา
คุณภาพขอบตดัช้ินงาน ผลการทดลองพบวา่แม่พิมพท่ี์มีระยะช่องวา่งคมตดันอ้ยท่ีสุดคือ 7% ของความหนาช้ินงาน จะเกิด
การสึกหรอมากท่ีสุด รองลงมาคือ 10%, 13% และ 16% ของความหนาช้ินงาน ตามล าดบั การสึกหรอของพนัช์มีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงขอบตดัช้ินงานในลกัษณะเหมือนกนั คือส่งผลใหส่้วนโคง้มน รอยฉีกขาด และครีบมีขนาดเพ่ิมสูงข้ึน ส่วน
รอยตดัเฉือนลดลง 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to study the influence of cutting clearance on wear behavior 
of blanking die for high strength steel.  Punch material tool steel JIS SKS3, was specified for the 
hardness of 60 ±2 HRC. Four different clearances between punch and die were 7% , 10% , 13%  and 
16% of workpiece thickness (t). The high strength steel, JIS G3113SAPH440 steel strip with thickness 
of 1.6 mm was experimented. The strip was blanked into circular shapes of 25 mm in diameter. The 
measurement of flank wear and face wear, weighting and cutting edge quality were studied. The result 
of the experiments found that the cutting clearance at 7%t had the highest wear, 10%t, 13%t and 16%t 
had the lowest wear rate respectively. Wear of blanking die which affected on cutting edge quality had 
the same results, which were die roll, fracture surface and burr were increased while shear surface was 
decreased. 
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1. บทน า 
เหล็กกลา้ความแข็งแรงสูง (High strength steel) 

ถูกน ามาใช้เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์มากข้ึนแทนเหล็กกล้าทั่วไป เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ความแข็งแรงให้กับโครงสร้างรถ โดยยงัคงขนาดความ
หนาเดิมแต่วสัดุมีความแข็งแรงสูงข้ึน เช่นช้ินส่วนคานกนั
ชนหนา้ของรถยนต ์คานประตูดา้นขา้ง เป็นตน้แต่ปัญหาท่ี
ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์พบ คือเหล็กกลา้ความแข็งแรงสูง
เป็นวตัถุดิบท่ีมีความแข็ง ข้ึนรูปยากส่งผลให้แม่พิมพเ์กิด
การสึกหรอเร็วข้ึน ซ่ึงกระบวนการตดัเฉือนและเจาะรูวสัดุ
เป็นกระบวนท่ีมีการใชง้านอย่างแพร่หลาย การป๊ัมตดัข้ึน
รูปส่วนใหญ่เป็นกระบวนท่ีตอ้งอาศยัการเปล่ียนรูปอย่าง
ถาวรของวสัดุ ขอบตดัของช้ินงานประกอบดว้ยส่วนท่ีเกิด
การเปล่ียนรูปอย่างถาวรและส่วนท่ีเกิดการตัดเฉือนซ่ึง
เกิดข้ึนภายในบริเวณแคบมากๆ คมตัดของแม่พิมพ์อยู่
ภายใตเ้ง่ือนไขการท างานท่ีรุนแรง [1] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีช้ินงานท่ีตดัเป็นวสัดุมีความแขง็แรงสูงก็จะเกิดการ
สึกหรอบนคมตดัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เม่ือแม่พิมพต์ดัเกิด
การสึกหรอ ส่งผลให้ช้ินงานท่ีได้มีคุณภาพแย่ลง ความ
เท่ียงตรงของขนาดลดลง และท าให้เกิดครีบ (Burr) บน
ขอบตัดสูงมากข้ึน  [2] จนไม่สามารถน าไปใช้งานได ้
นอกจากการเลือกใชว้สัดุในการท าแม่พิมพท่ี์ดีแลว้ [3] ยงั
ตอ้งค านึงถึงการออกแบบแม่พิมพท่ี์ถูกตอ้งเหมาะสมกับ
ปริมาณการผลิต เพ่ือให้ไดช้ิ้นงานท่ีมีคุณภาพและช่วยยืด
อายกุารใชง้านของแม่พิมพซ่ึ์งส่งผลต่อตน้ทุนในการผลิต 
โดยในการออกแบบและการเลือกใช้ระยะช่องว่างคมตดั
ของแม่พิมพมี์ความส าคญัมาก เพราะมีผลต่อการสึกหรอ
และคุณภาพของช้ินงานท่ีได้ [4-8] โดยรายงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับกระบวนการตัดเฉือนและการสึกหรอของ
แม่พิมพต์ดั [9] ศึกษาช่องวา่งคมตดัระหวา่งพนัช์และดาย
ในกระบวนการตัดเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง โดย
ก าหนดให้ค่ารัศมีของขอบตัดแตกต่างกันคือ ค่า R=0 

mm, R=0.13 mm และ R=0.33 mm วสัดุท่ีทดลองตดั
คื อ เห ล็ ก ก ล้ าค ว าม แ ข็ ง แ ร ง สู ง เก ร ด  JSC780Y, 

JSC980Y และ JSC1180Y และ [10] ได้ศึกษาการสึก

หรอของพันช์แบบ ขีดข่ วน  (Abrasive)  ในการตัด
ทองแดงผสม โดยการจ าลองการท างาน (Simulation) 
ด้วยระ เบี ยบวิ ธีไฟไนต์ เอ ลิ เมนต์  และ  [11]  ศึกษ า
กระบวนการป๊ัมตดัเหล็กกลา้โบรอนผสม 22MnB5 จาก
กระบวนการป๊ัมข้ึนรูปร้อนท่ีนิยมผลิตในอุตสาหกรรม 
ยานยนต ์ดว้ยการศึกษาคุณภาพขอบตดัช้ินงานและการสึก
หรอของแม่พิมพ ์โดยการทดลองป๊ัมตดัช้ินงานแบบร้อน
ช่วงอุณหภูมิ 400-700oC ก าหนดให้ช่องว่างคมตดัมีค่า 
5%t, 10%t, 15%t, 20%t และ 25%t และ [12] ศึกษา
พฤติกรรมการตดัช้ินงานดว้ยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต ์
ก าหนดให้ระยะห่างคมตัด 0, 10 และ 20%  ของความ
หนาช้ินงาน ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ระยะช่องวา่งของคมตดั
นอ้ยจะใชแ้รงตดัช้ินงานสูง และท่ีระยะช่องวา่งของคมตดั
มากจะใช้แรงตัดช้ินงานต ่ากว่า และ [13] ได้ศึกษารัศมี
โค้งของแม่พิมพ์ท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการสึกหรอของ
กระบวนการข้ึนรูปเหล็กกลา้ความแข็งแรงสูง ผลจากการ
ทดลองพบวา่อิทธิพลรัศมีของแม่พิมพแ์บบต่างๆ มีผลต่อ
การสึกหรอของแม่พิมพ ์

จากเหตุผลและปัญหาการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด
สามารถลดลงได้ถา้มีการออกแบบแม่พิมพ์ท่ีถูกตอ้งและ
เห ม าะสมกับ ป ริม าณ การผ ลิตดั งนั้ น ง าน วิจัย น้ี มี
วตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการศึกษาอิทธิพลของระยะช่องวา่ง
คมตัดระหว่างพนัช์ (Punch) และดาย (Die) ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการสึกหรอโดยการใชเ้หล็กกลา้เคร่ืองมือผ่าน
กระบวนการชุบแข็งและอบคืนตัวมาท าเป็นพันช์ของ
แม่พิมพ ์และการทดลองดว้ยพนัช์ดงักล่าวตดัช้ินงานวสัดุ
เป็นเหล็กกลา้ความแข็งแรงสูงเป็นวสัดุท่ีนิยมผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ในปัจจุบนัแลว้ท าการบนัทึกผลการสึกหรอของ
แม่พิมพ์  ควบคู่กับ คุณภาพขอบตัดของช้ินงาน  เพ่ือ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการสึกหรอของแม่พิมพต์ดัทั้งน้ีเพ่ือ
ลดการสึกหรอของชุดคมตดัแม่พิมพ ์ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพ
งาน และอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ รวมถึงต้นทุนการ
ผลิต 
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นอ้ยจะใชแ้รงตดัช้ินงานสูง และท่ีระยะช่องวา่งของคมตดั
มากจะใช้แรงตัดช้ินงานต ่ากว่า และ [13] ได้ศึกษารัศมี
โค้งของแม่พิมพ์ท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการสึกหรอของ
กระบวนการข้ึนรูปเหล็กกลา้ความแข็งแรงสูง ผลจากการ
ทดลองพบวา่อิทธิพลรัศมีของแม่พิมพแ์บบต่างๆ มีผลต่อ
การสึกหรอของแม่พิมพ ์

จากเหตุผลและปัญหาการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด
สามารถลดลงได้ถา้มีการออกแบบแม่พิมพ์ท่ีถูกตอ้งและ
เห ม าะสมกับ ป ริม าณ การผ ลิตดั งนั้ น ง าน วิจัย น้ี มี
วตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการศึกษาอิทธิพลของระยะช่องวา่ง
คมตัดระหว่างพนัช์ (Punch) และดาย (Die) ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการสึกหรอโดยการใชเ้หล็กกลา้เคร่ืองมือผ่าน
กระบวนการชุบแข็งและอบคืนตัวมาท าเป็นพันช์ของ
แม่พิมพ ์และการทดลองดว้ยพนัช์ดงักล่าวตดัช้ินงานวสัดุ
เป็นเหล็กกลา้ความแข็งแรงสูงเป็นวสัดุท่ีนิยมผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ในปัจจุบนัแลว้ท าการบนัทึกผลการสึกหรอของ
แม่พิมพ์  ควบคู่กับ คุณภาพขอบตัดของช้ินงาน  เพ่ือ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการสึกหรอของแม่พิมพต์ดัทั้งน้ีเพ่ือ
ลดการสึกหรอของชุดคมตดัแม่พิมพ ์ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพ
งาน และอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ รวมถึงต้นทุนการ
ผลิต 

 
 

2. วธีิการทดลอง 
งานวิจัยน้ีมุ่งเน้นศึกษาการสึกหรอของแม่พิมพ์ตดั 

จากการสึกหรอของพนัชแ์ต่ละชนิดท่ีมีระยะช่องวา่งคมตดั
(Clearance) ท่ีแตกต่างกัน 4 ระดับโดยใช้พนัช์ท าจาก
วสัดุคือเหล็กกลา้เคร่ืองมืองานเยน็มาตรฐาน JIS SKS3

ผ่ า น ก า ร ชุ บ แ ข็ ง  ( Hardening)  แ ล ะ อ บ คื น ตั ว 

(Tempering) เพ่ือให้ได้ค่าความแข็ง 60 ± 2HRC ท ำ
การตัดช้ินงานวสัดุเป็นแผ่นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
มาตรฐาน  JIS G3113 เกรด  SAPH440 ความหน า      
1.6 มิลลิเมตร ควบคู่กับการศึกษาคุณภาพขอบตัดของ
ช้ินงาน ดงัตารางท่ี 1 แสดงเง่ือนไขการทดลอง 

 
ตารางที ่1 เง่ือนไขการทดลอง 

Parameter 

 

Punch/Die Clearance 
 

7%t 10%t 13%t 16%t 

Punch 
material 

JIS SKS3 Cold work 
 tool steel 

Punch 
hardness 60  2 HRC 

Die material JIS SKS3 Cold work  
tool steel 

Strip material JIS G3113 Structural 
automobile SAPH440 Steel 

Strip 
thickness 1.6 mm 

Strip diameter 25 mm 
Punching 
speed 35 mm/s 

 
2.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้วจิยั 

2.1.1 ก าหนดให้พนัช์และดายท าจากวสัดุเหล็กกลา้
เคร่ืองมือ JIS SKS3 เป็นการออกแบบเพ่ือตดัแผ่นเปล่า 
(Blanking) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางคือ 25 มิลลิเมตร 
โดยจะลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพันช์ลงตาม
เปอร์เซ็นต์ความหนาของช้ินงาน  ก าหนดขนาดระยะ
ช่องว่างคมตัด  (Clearance) ท่ีแตกต่างกัน 4 ระดับคือ 
7%t, 10%t, 13%t และ 16%t ดงันั้นจึงท าการออกแบบ
พนัชแ์ละดายจ านวน 4 ชุดโดยในการออกแบบแต่ละชุดให้

ขนาดของดายคงท่ี แต่เปล่ียนแปลงท่ีขนาดของพนัชเ์พื่อให้
ได้ค่าระยะช่องว่างคมตัดระหว่างพันช์และดายตามท่ี
ก าหนดไวด้ังรูปท่ี  1 และรูปท่ี 2 แสดงขนาดของพนัช์
ระดบัต่าง ๆ 

การก าหนดระยะช่องว่างคมตดัช้ินงานกลมค านวณ
ไดจ้ากสมการท่ี 1 

 
𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝐷𝐷 − 2𝐶𝐶                                     (1) 

 
เม่ือ 
Dp = เสน้ผา่นศูนยก์ลางของ Punch, มิลลิเมตร 
Dd = เสน้ผา่นศูนยก์ลางของ Die, มิลลิเมตร 
C   = ระยะช่องวา่งคมตดั (Clearance), มิลลิเมตร 
 

 
 

รูปที ่1 การก าหนดระยะช่องวา่งคมตดั 
 

 
 

  (a) Clearance 7%t    (b) Clearance 10%t 
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(c) Clearance 13%t (d) Clearance 16%t 
 

รูปที ่2 พนัชท่ี์ใชใ้นทดลองท าจากวสัดุ JIS SKS3 

 
สมการส าหรับค านวณหาค่าแรงตดั Pp ท่ีตอ้งการใช้

ในการตดัหรือเจาะวสัดุก าหนดใหผ้ิวหนา้ตดัของพนัชแ์ละ
ดายมีลกัษณะเรียบค านวณไดจ้ากสมการท่ี 2 

      
𝑃𝑃𝑃𝑃  =  𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 1

1000                                (2) 

เม่ือ 
Pp = แรงตดั, ตนั 
d = ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง, มิลลิเมตร 
t = ความหนาของวสัดุ, มิลลิเมตร 
 s = Shearing strength, กิโลกรัม/มิลลิเมตร2 
 

2.1.2 การออกแบบและสร้างแม่พิมพต์ดั 
การออกแบบและจัดสร้างชุดแม่พิมพ์ตัดส าหรับ

งานวิจยัน้ี เพ่ือให้ไดข้อ้มูลต่างๆ ท่ีถูกตอ้งตามจุดประสงค ์
และขอบเขตของงานวจิยั จึงไดอ้อกแบบแม่พิมพท่ี์สามารถ
ถอดเป ล่ียนชุดพันช์และดายได้อย่างสะดวก  เพ่ือให้
สามารถน าไปตรวจวดัผลต่างๆไดง่้าย รวมถึงประสิทธิภาพ
และความเท่ียงตรงของแม่พิมพ์ตดัซ่ึงชุดแม่พิมพ์ท่ีใช้ท า
การทดลอง ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ท่ีส าคญัดงัน้ี 

2.1.2.1 ชุด Die Set ประกอบดว้ย Upper die set

และ Lower die set จะท าหนา้ท่ีเป็นส่วนท่ีใชย้ึดแผ่นยึด
พนัชแ์ละแผน่ยดึดาย 

2.1.2.2 ชุดพนัช์ (Punch) และดาย (Die) ส าหรับ
งานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ศึกษาพฤติกรรมการสึกหรอของแม่พิมพ์

ตดัโดยการก าหนดระยะช่องว่างคมตัด (Clearance) ท่ี
ระดบัต่างๆ กนัคือ 7%t, 10%t, 13%t และ 16%t ซ่ึงการ
ควบคุมช่องว่างคมตดัเร่ิมตน้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ 
การชดเชยขนาดหลงัการชุบแข็ง และการตรวจสอบขนาด
เพื่อให้ไดข้นาดตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้และทดลองตดัวสัดุ 

SAPH440 ความหนา 1 .6 มิลลิเมตร  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางคือ 25 มิลลิเมตร โดยต าแหน่งโครงร่างของการ
ตดัแผน่ช้ินงาน ดงัรูปท่ี 3  

 

 
 

รูปที ่3 ต าแหน่งการตดัแผน่ช้ินงาน 
 
2.1.2.3 แผ่นยึดพนัช์  (Punch plate) และแผ่นยึด

ดาย (Die plate) ส าหรับแผน่ยดึพนัชแ์ละดาย 

2.1.2.4 แผ่นกดช้ินงาน (Stripper plate) ท าหน้าท่ี
เป็นตวักดแผ่นช้ินงานขณะท าการตดัเฉือนและท าหน้าท่ี
ปลดแผน่เหลก็ไม่ใหติ้ดตามมากบัพนัชเ์ม่ือยกพนัชข้ึ์น 

2 .1 .3  เค ร่ื อ ง ป๊ั ม โลห ะแบ บ เพ ล าข้ อ เห วี่ ย ง 
(Eccentric press) 

เคร่ืองป้ัมโลหะท่ีใช้ในการทดลองแบบเพลาข้อ
เหวี่ยงรุ่น OCP-60 ขนาด 60 ตนั ความเร็วในการตดัคงท่ี
เท่ากบั 35 มิลลิเมตรต่อวนิาที 
2.2 วธีิการทดลองเพ่ือศึกษาการสึกหรอของพนัช์ 

การทดลองตดัช้ินงานดว้ยพนัช ์แต่ละชนิดจะหยดุตดั
เป็นช่วงๆ เพ่ือถอดพนัช์ออกมาวดัผลการสึกหรอและค่า
ต่างๆ โดยพันช์ท่ีใช้เป็นแบบอินเสิร์ท (Insert Punch) 
ก าหนดจ านวนคร้ังในการตัดท่ี  100, 200 300, 400, 
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 
1600, 1800, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000,6000 
และ 7000 โดยทุกคร้ังท่ีหยุดการตดัช้ินงานเป็นช่วงๆท า
การบนัทึกผล ดงัต่อไปน้ี 
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(c) Clearance 13%t (d) Clearance 16%t 
 

รูปที ่2 พนัชท่ี์ใชใ้นทดลองท าจากวสัดุ JIS SKS3 

 
สมการส าหรับค านวณหาค่าแรงตดั Pp ท่ีตอ้งการใช้

ในการตดัหรือเจาะวสัดุก าหนดใหผ้ิวหนา้ตดัของพนัชแ์ละ
ดายมีลกัษณะเรียบค านวณไดจ้ากสมการท่ี 2 

      
𝑃𝑃𝑃𝑃  =  𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 1

1000                                (2) 

เม่ือ 
Pp = แรงตดั, ตนั 
d = ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง, มิลลิเมตร 
t = ความหนาของวสัดุ, มิลลิเมตร 
 s = Shearing strength, กิโลกรัม/มิลลิเมตร2 
 

2.1.2 การออกแบบและสร้างแม่พิมพต์ดั 
การออกแบบและจัดสร้างชุดแม่พิมพ์ตัดส าหรับ

งานวิจยัน้ี เพ่ือให้ไดข้อ้มูลต่างๆ ท่ีถูกตอ้งตามจุดประสงค ์
และขอบเขตของงานวจิยั จึงไดอ้อกแบบแม่พิมพท่ี์สามารถ
ถอดเป ล่ียนชุดพันช์และดายได้อย่างสะดวก  เพ่ือให้
สามารถน าไปตรวจวดัผลต่างๆไดง่้าย รวมถึงประสิทธิภาพ
และความเท่ียงตรงของแม่พิมพ์ตดัซ่ึงชุดแม่พิมพ์ท่ีใช้ท า
การทดลอง ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ท่ีส าคญัดงัน้ี 

2.1.2.1 ชุด Die Set ประกอบดว้ย Upper die set

และ Lower die set จะท าหนา้ท่ีเป็นส่วนท่ีใชย้ึดแผ่นยึด
พนัชแ์ละแผน่ยดึดาย 

2.1.2.2 ชุดพนัช์ (Punch) และดาย (Die) ส าหรับ
งานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ศึกษาพฤติกรรมการสึกหรอของแม่พิมพ์

ตดัโดยการก าหนดระยะช่องว่างคมตัด (Clearance) ท่ี
ระดบัต่างๆ กนัคือ 7%t, 10%t, 13%t และ 16%t ซ่ึงการ
ควบคุมช่องว่างคมตดัเร่ิมตน้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ 
การชดเชยขนาดหลงัการชุบแข็ง และการตรวจสอบขนาด
เพื่อให้ไดข้นาดตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้และทดลองตดัวสัดุ 

SAPH440 ความหนา 1 .6 มิลลิเมตร  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางคือ 25 มิลลิเมตร โดยต าแหน่งโครงร่างของการ
ตดัแผน่ช้ินงาน ดงัรูปท่ี 3  

 

 
 

รูปที ่3 ต าแหน่งการตดัแผน่ช้ินงาน 
 
2.1.2.3 แผ่นยึดพนัช์  (Punch plate) และแผ่นยึด

ดาย (Die plate) ส าหรับแผน่ยดึพนัชแ์ละดาย 

2.1.2.4 แผ่นกดช้ินงาน (Stripper plate) ท าหน้าท่ี
เป็นตวักดแผ่นช้ินงานขณะท าการตดัเฉือนและท าหน้าท่ี
ปลดแผน่เหลก็ไม่ใหติ้ดตามมากบัพนัชเ์ม่ือยกพนัชข้ึ์น 

2 .1 .3  เค ร่ื อ ง ป๊ั ม โลห ะแบ บ เพ ล าข้ อ เห วี่ ย ง 
(Eccentric press) 

เคร่ืองป้ัมโลหะท่ีใช้ในการทดลองแบบเพลาข้อ
เหวี่ยงรุ่น OCP-60 ขนาด 60 ตนั ความเร็วในการตดัคงท่ี
เท่ากบั 35 มิลลิเมตรต่อวนิาที 
2.2 วธีิการทดลองเพ่ือศึกษาการสึกหรอของพนัช์ 

การทดลองตดัช้ินงานดว้ยพนัช ์แต่ละชนิดจะหยดุตดั
เป็นช่วงๆ เพ่ือถอดพนัช์ออกมาวดัผลการสึกหรอและค่า
ต่างๆ โดยพันช์ท่ีใช้เป็นแบบอินเสิร์ท (Insert Punch) 
ก าหนดจ านวนคร้ังในการตัดท่ี  100, 200 300, 400, 
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 
1600, 1800, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000,6000 
และ 7000 โดยทุกคร้ังท่ีหยุดการตดัช้ินงานเป็นช่วงๆท า
การบนัทึกผล ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 ตรวจวดัการสึกหรอด้านขา้ง (Flank wear) 
และดา้นหน้า (Face wear) ของพนัช์ท่ีเกิดข้ึน ดงัรูปท่ี 4
และภาพถ่ายลักษณะการสึกหรอของพันช์ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แบบส่องแสง  Optical Microscope ยี่ห้อ 
JENCO 

2 .2 .2  ชั่งน ้ าหนักของพันช์ด้วยเคร่ืองชั่งดิจิตอล 
Sartorius รุ่น  CP224S ค่าความแม่นย  า 0.0001 กรัม 
เพื่อน ามาใชใ้นการค านวณหาร้อยละของการเปล่ียนแปลง
น ้ าหนกัเน่ืองจากการสึกหรอของพนัช ์

 

 
 

รูปที ่4 ต าแหน่งการสึกหรอของพนัช ์[14] 
 
2.3 การศึกษาลกัษณะขอบตดัช้ินงาน 
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รูปที ่5 ลกัษณะคุณภาพขอบตดัช้ินงาน 
 

3. ผลการทดลองและวเิคราะห์ผล 
3.1 การสึกหรอของพนัช์ 
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m ตามล าดบั  
 

 
 

รูปที ่6 การสึกหรอดา้นขา้งของพนัช ์
 

3.1.1 วเิคราะห์ผลการสึกหรอ 

อิทธิพลของระยะช่องวา่งคมตดั (Clearance: Cl) มี
ผลต่อการสึกหรอของพนัช์ ซ่ึงการสึกหรอเกิดข้ึนสูงใน
ช่วงแรกของการตดัจากพนัช์ทั้ง 4 ชุด และมีแนวโนม้คงท่ี
เม่ือจ านวนการตดัเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงแม่พิมพท่ี์มีค่าช่องว่างคม
ตดัน้อยมีการสึกหรอสูงกวา่แม่พิมพท่ี์มีค่าช่องวา่งตดัมาก 
โดยต าแหน่งการสึกหรอเกิดท่ีด้านข้างคมตัด (Flank 

wear)  มากกว่าด้านหน้ า (Face wear)  เน่ื องจากผิ ว
ดา้นขา้งมีการสัมผสัโดยตรงกบัผิวช้ินงานมากกวา่ ซ่ึงการ
เสียดสีจะเกิดข้ึนในช่วงของการกดตัดและขณะท่ีพันช์
ยกข้ึนมีการเสียดสีกับขอบของรูช้ินงาน ลกัษณะการสึก
หรอด้านข้างของพันช์ท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นไปตามทฤษฎีของ
John A. Schey [14] โดยการสึกหรอด้านขา้งเกิดท่ีผิว
ตามแนวยาวหรือแนวแกนของพนัช์ การสึกหรอด้านขา้งน้ี
มีความส าคญัเน่ืองจากมีผลต่อขนาดช้ินงานส าเร็จ เพราะ
จะท าใหข้นาดของพนัชบ์ริเวณคมตดัเปล่ียนแปลงไป [15] 
และการสึกหรอด้านข้างเกิดเพ่ิมข้ึนเม่ือจ านวนการตัด
เพ่ิมข้ึนเป็นผลจากการขูดหรือการขีดข่วน (Abrasive) 

เรี ยกก าร สึ กห รอแบบ น้ี ว่ าก าร สึ กห รอแบบ ขัด ถู 
(Abrasive wear) ในช่วงแรกของการตดัเกิดการสึกหรอ
จากการขีดข่วนข้ึนสูงและการสึกหรอค่อย ๆ ลดลงเม่ือ

จ านวนคร้ังในการตดัเพ่ิมข้ึนเพราะระยะช่องวา่งระหว่าง
คมตัดท่ีเพ่ิมข้ึน [16] เม่ือเปรียบเทียบลักษณะของการ 
สึกหรอท่ีเกิดข้ึนกบัพนัช์ทั้ ง 4 ชุดท่ีช่องวา่งคมตดัน้อยคือ 
7% t เกิดการสึกหรอในลักษณะการขีดข่วนมากท่ีสุด
ในช่วงเร่ิมตน้ และเกิดการสึกหรอลกัษณะขีดข่วนสูง เม่ือ
ผิวของพนัช์หยาบข้ึนจากการสึกหรอ ส่วนท่ีช่องวา่งคมตดั
มากคือ 16%t เกิดการสึกหรอในลกัษณะขดัถูน้อยกว่าเม่ือ
เร่ิมต้นของการตัด เน่ืองจากแรงเสียดทาน (Friction 

Force) ท่ีเกิดข้ึนน้อยกว่าเป็นผลมาจากขนาดของระยะ
ช่องวา่งคมตดัระหวา่งพนัชแ์ละดายท่ีมากกวา่ 

รูป แบ บ การ สึ กห รอของแ ม่ พิ มพ์  ข้ึ น อยู่ กับ
องค์ประกอบหลายด้าน เช่น องค์ประกอบทางเคมีของ
แม่พิมพแ์ละวสัดุช้ินงาน  องคป์ระกอบดา้นความเรียบผิว
แม่พิมพ์ และองค์ประกอบด้านความเสียดทาน เป็นต้น
ทั้ งน้ีจากการทดลองเน่ืองจากองค์ประกอบทางเคมีของ
แม่พิมพ์ท่ีท าจากวสัดุเหล็กกล้าเคร่ืองมือ JIS SKS3 มี
ความแตกต่างจากช้ินงานท่ีทดลองตดัคือเหล็กกลา้ความ
แข็งแรงสูง JIS G3113 เกรด SAPH440 การสึกหรอจึง
เกิดข้ึนในลกัษณะแบบขีดข่วน (Abrasive wear) ส่วน
คุณภาพขอบตัดช้ินงานข้ึนอยู่กับระยะช่องว่างคมตัด
ระหว่างพันช์และดาย และคุณสมบัติทางกลของวสัดุ
ช้ินงานเป็นหลัก ซ่ึงมีความสามารถในการยืดตวัต ่ากว่า
เหล็กกล้าทั่วไป ท าให้เกิดรอยแตกร้าวเร็วกว่า จึงเป็น
สาเหตุให้ เกิดส่วนฉีกขาดสูงกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับ
เหลก็กลา้ทัว่ไปท่ีระยะช่องวา่งคมตดัระหวา่งพนัชแ์ละดาย
เท่ากนั 

 

 
 

(a) ช้ินท่ี 100                      (b) ช้ินท่ี 7,000 
 

รูปที ่7 การสึกหรอดา้นขา้งของพนัช ์Cl = 7%t 
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รูปที ่8 การสึกหรอดา้นขา้งของพนัช ์Cl = 10%t 

 

 
 

(a) ช้ินท่ี 100    (b) ช้ินท่ี 7,000 
 

รูปที ่9 การสึกหรอดา้นขา้งของพนัช ์Cl = 13%t 
 

 
 

(a) ช้ินท่ี 100                      (b) ช้ินท่ี 7,000 

 
รูปที ่10 การสึกหรอดา้นขา้งของพนัช ์Cl = 16%t 

 
จากรูปท่ี 7 ถึงรูปท่ี 10 แสดงผลภาพถ่ายลกัษณะการ

สึกหรอของพนัช์ พิจารณาภาพการสึกหรอด้านขา้งของ
พนัช์จากรูปท่ี 7 (a) ถึง 10 (a) ซ่ึงเป็นพนัช์ท่ีท าการตัด
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การลดลงของน ้ าหนักเกิดข้ึนสูงในช่วงแรกของการตัด 
เน่ืองจากช่วงน้ีมีการสึกหรอเกิดข้ึนสูง ซ่ึงแม่พิมพ์ท่ีมี
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13% t และ 16% t น ้ าหนักของพันช์ลดลง 0 .037 กรัม 
0.036 กรัม 0 .033 กรัม และ 0 .032 กรัม หรือคิดเป็น
เปอร์เซ็นตก์ารลดลงของน ้ าหนกัเม่ือเทียบกบัน ้ าหนกัพนัช์
ก่อนการทดลองคือ 0.0526%, 0.0515%, 0.0482% 
และ 0.0470% ตามล าดบั 
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3.2 การศึกษาลกัษณะคุณภาพขอบตดัช้ินงาน  

การสึกหรอของพนัช์มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
ขอบตดัช้ินงานในลกัษณะเหมือนกนัคือส่งผลให้ส่วนโคง้
มน (Die roll) เพ่ิมข้ึน ส่วนรอยตดัเฉือนหรือส่วนเรียบ
ตรงนอ้ยลง (Shear surface) ส่วนรอยฉีกขาด (Fracture 

surface) เพ่ิมข้ึน และครีบ (Burr) มีขนาดเพ่ิมสูงข้ึนโดย
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวของขอบตดัเป็นผลมาจากการสึก
หรอท่ีเกิดข้ึนกับพนัช์และดาย [4, 5, 7] โดยปกติขนาด
ของครีบท่ีขอบตดัช้ินงาน สามารถบ่งบอกอายกุารใชง้าน
ของแม่พิมพไ์ดร้ะดบัหน่ึง การวดัความสูงของครีบช้ินงาน
ท่ีไดจ้ากการตดัโดยใชแ้ม่พิมพท์ั้ ง 4 ชุดท่ีมีช่องวา่งคมตดั
แตกต่างกนัดงัรูปท่ี 12 เม่ือน าช้ินงานช้ินท่ี 100 ของทุกชุด
แม่พิมพ์มาท าการวดัค่าความสูงครีบ ช้ินงานท่ีตัดด้วย
แม่พิมพท่ี์มีช่องวา่งคมตดั 7%t, 10%t, 13%t และ 16%t 

วดัความสูงครีบได้ 16.63 m 18.03 m 20.41 m 

และ 21.98 m ตามล าดับ  ห รือ  1.04% , 1 .13% , 

1.28% และ 1.38% ของความหนาช้ินงาน ค่าความสูง
ของครีบในช่วงเร่ิมตน้ของการตดัเกิดข้ึนสูงกบัช้ินงานท่ี
ไดจ้ากแม่พิมพ์ท่ีมีช่องว่างคมตดัมาก และครีบจะเกิดข้ึน
นอ้ยกบัแม่พิมพท่ี์มีช่องวา่งคมตดันอ้ย ค่าความสูงของครีบ
มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วงแรกของการตดัโดย
ช้ินงานท่ีไดจ้ากแม่พิมพ์ท่ีมีช่องว่างคมตดัน้อยจะมีอตัรา
การเพ่ิมข้ึนของครีบสูงท่ีสุด เน่ืองจากบริเวณคมตดัของ

พนัช์และดายมีการสึกหรอเพ่ิมข้ึน ต าแหน่งท่ีเร่ิมเกิดรอย
แตกจะห่างจากคมตดัมากข้ึนท าให้รอยแตกท่ีเกิดข้ึนจาก
ดา้นพนัช์และดายจะขยายยาวออกไปแต่ไม่บรรจบกนั ท า
ให้เน้ือวสัดุท่ีเหลือ บนขอบตัดหรือครีบมีขนาดมากข้ึน 
[15] ดงัรูปท่ี 13 และช้ินงานท่ีไดจ้ากแม่พิมพท่ี์มีช่องวา่ง
คมตดัมาก มีแนวโนม้การเพ่ิมข้ึนของครีบต ่าท่ีสุด ค่าความ
สูงของครีบจากการวดัท่ีจ านวนการตัด 7,000 ช้ิน ด้วย
แม่พิมพท่ี์มีช่องวา่งคมตดั 7%t, 10%t, 13%t และ 16%t 

มีค่า 37 .88m, 36 .08m 33 .37m และ 31.42 m 

หรือ 2.37%, 2.26%, 2.09%  และ 1.96%  ของความ
หนาช้ินงาน ตามล าดบั 

 

 
 

รูปที ่12 ความสูงของครีบบนขอบตดัช้ินงาน 
 

 
 

รูปที ่13 การขยายตวัของรอยแตกในช้ินงาน 

กรณีท่ี Clearance นอ้ยเกินไป [15] 
 

3.2.1 วเิคราะห์ผลเก่ียวกบัลกัษณะขอบตดัช้ินงาน 

จากผลการทดลองเม่ือน าช้ินงานท่ีไดจ้ากการตดัดว้ย
แ ม่ พิ มพ์ ท่ี ช่ อ งว่ า งค ม ตัด ร ะห ว่ า งพัน ช์ แ ล ะด าย 
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กรณีท่ี Clearance นอ้ยเกินไป [15] 
 

3.2.1 วเิคราะห์ผลเก่ียวกบัลกัษณะขอบตดัช้ินงาน 

จากผลการทดลองเม่ือน าช้ินงานท่ีไดจ้ากการตดัดว้ย
แ ม่ พิ มพ์ ท่ี ช่ อ งว่ า งค ม ตัด ร ะห ว่ า งพัน ช์ แ ล ะด าย 

(Clearance) แตกต่างกัน ดังรูปท่ี 14 พบว่าค่าความสูง
ของครีบ (Burr) ท่ีเกิดบนช้ินงานท่ีได้จากช่วงแรกของ
การตดัเป็นผลมาจากค่าระยะห่างของช่องวา่งคมตดัซ่ึงครีบ
เกิดข้ึนสูงกบัช้ินงานท่ีไดจ้ากชุดแม่พิมพท่ี์มีช่องวา่งคมตดั
มาก และเกิดข้ึนนอ้ยกบัแม่พิมพท่ี์มีช่องวา่งคมตดันอ้ย แต่
เม่ือจ านวนการตดัเพ่ิมสูงข้ึนท าให้คมตดัของพนัช์และดาย
เกิดการสึกหรอ คมตดัพนัช์เปล่ียนเป็นรัศมีท าให้การตดั
เกิดข้ึนไม่สมบูรณ์ส่งผลใหค้่าความสูงของครีบเพ่ิมข้ึนดว้ย
อตัราท่ีสูง ซ่ึงในช่วงน้ีอิทธิพลของลกัษณะคมตดัมีผลต่อ
การเกิดครีบมากกวา่ช่องว่างของคมตดัแม่พิมพซ่ึ์งเป็นไป
ตามทฤษฏี [14] 

 
 

 
 

รูปที ่14 ความสูงส่วนต่างๆ ของขอบตดัช้ินงาน 

ท่ีช่องวา่งคมตดั 7%t 
 

ส่วนโค้งมน  (Die roll) เกิดจากการเปล่ียนแปลง
รูปร่างอย่างถาวรของช้ินงานท่ีถูกดึงโดยคมตดัของพนัช์
และดายในช่วงแรกของการตดั พบว่าความสูงของส่วน
โค้งมนมีค่ ามาก ข้ึนในจ านวนค ร้ังการตัด ท่ี เพ่ิม ข้ึน 
เน่ืองจากการสึกหรอของพนัช์ท าให้การตดัยากข้ึนตอ้งใช้
แรงในการตดัสูง ความเคน้ดึงในเน้ือวสัดุมากข้ึน ส่งผลท า
ใหส่้วนโคง้มนเพ่ิมข้ึนและการสึกหรอดา้นขา้งคมตดัท าให้
ระยะช่องวา่งคมตดัระหวา่งพนัช์และดายมากข้ึน ส่วนโคง้
มนจึงสูงข้ึน  ผลการวดัส่วนโค้งมนท่ีขอบตัดช้ินงานท่ี
ช่องว่างคมตัด  7% t มีการเกิดส่วนโค้งมนน้อยท่ี สุด

เน่ืองจากเกิดค่าความเค้นดึงสูงบริเวณคมตัดและมีการ
กระจายของค่าความเคน้นอ้ยกวา่ลกัษณะการเปล่ียนรูปใน
ลกัษณะโคง้มนจึงเกิดข้ึนน้อยและท่ีช่องว่างคมตดั 16%t 
เกิดส่วนโคง้มนสูงท่ีสุด เม่ือเร่ิมตน้การตดัช้ินงานเกิดส่วน
โคง้มนท่ี 7%t, 10%t, 13%t และ 16%t คือ 190.25 

m 221.11 m 240.86 m และ 280.15  m หรือ 
11.89%, 13.81%, 15.05%  และ 17.50%ของความ
หนาช้ินงาน ตามล าดบั และเม่ือท าการตดัไปถึงจ านวนการ
ตดัท่ี 7,000 ช้ิน ส่วนการโคง้มนจะเพ่ิมเป็น 245.75 m 

274.41 m 299.77 m และ 316.21m ตามล าดับ 
หรือ 15.36%, 17.15%, 18.73% และ 19.76 % ของ
ความหนาช้ินงานและหลังจากนั้ นระยะการโค้งมนจะ
เพ่ิมข้ึนนอ้ยมาก ดงัรูปท่ี 15 

 

 
 

รูปที ่15 ส่วนโคง้มนของช้ินงาน 

 
ส่วนของรอยตัดเฉือนหรือส่วนเรียบตรง (Shear 

surface) ท่ีเกิดข้ึนบนขอบตดัช้ินงานเกิดข้ึนสูงท่ีสุดกับ
ช้ินงานท่ีผ่านการตัดด้วยแม่พิมพ์ท่ีมีช่องว่างคมตัดน้อย 
และเกิดข้ึนน้อยกบัช้ินงานจากแม่พิมพ์ท่ีมีช่องว่างคมตดั
มาก และมีแนวโนม้ลดลงเม่ือจ านวนของการตดัเพ่ิมข้ึนซ่ึง
เกิดจากเน้ือวสัดุท่ีถูกคมตดัของพนัช์และดายเฉือนให้เกิด
เป็นส่วนท่ีมีผิวเรียบตรงจะเห็นวา่ส่วนของรอยตดัเฉือนมี
ค่าลดลง เม่ือจ านวนคร้ังการตดัท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะการสึกหรอ
ท าให้เกิดความเค้นอดัภายในเน้ือวสัดุลดลง จากผลการ
ทดลองวคัค่าความกวา้งส่วนรอยตดัเฉือนท่ีขอบตดัช้ินงาน 
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ปรากฏว่าช้ินงานท่ีผ่านการตดัดว้ยแม่พิมพท่ี์มีช่องวา่งคม
ตัด  7% t มีความกวา้งของส่วนรอยตัดเฉือนมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ 10%t, 13%t และ 16%t ตามล าดับ โดยท่ี
ส่วนรอยตดัเฉือนเพ่ิมข้ึนดว้ยอตัราท่ีสูงในช่วงแรกของการ
ทดลอง และเม่ือจ านวนการตัดเพ่ิมข้ึนส่วนของรอยตัด
เฉือนเร่ิมคงท่ีซ่ึงช้ินงานท่ีผ่านการตดัดว้ยแม่พิมพช่์องว่าง
คมตดั 7%t, 10%t, 13%t และ 16%t มีระยะส่วนของ
รอยตัดเฉือนจากการตัดคร้ังท่ี  100  คือ 487 .11 m 

415.18 m 391.21 m และ 375.61 m ตามล าดับ 
หรือ 30.44% 25.94% 24.45%  และ 23.47%  ของ
ความหนาช้ินงาน และเม่ือท าการตดัช้ินงานถึง 7,000 ช้ิน 
ส่วนของรอยตัดเฉือนลดลง 416.36m 335 .10 m 

310.21 m และ 245.69 m ตามล าดบั หรือ 26.02% 

20.94% 19.38%  และ 15.35% ของความหนาช้ินงาน
หลงัจากนั้นระยะรอยตดัเฉือนจะมีแนวโนม้คงท่ี ดงัรูปท่ี 16 

 

 
 

รูปที ่16 ส่วนรอยตดัเฉือนหรือส่วนเรียบตรง 
 

ส่วนของรอยฉีกขาด (Fracture surface) ท่ีขอบตดั
ช้ินงานเกิดข้ึนสูงกบัช้ินงานท่ีผ่านการตดัดว้ยแม่พิมพท่ี์มี
ช่องวา่งคมตดัมาก เน่ืองจากขณะพนัช์เพ่ิมระยะการกดลึก
หลงัจากเกิดการเฉือนค่าความเคน้ดึงจะเพ่ิมข้ึนสูง จนเลย
ขีดจ ากัดค่าความแข็งแรงดึงของวสัดุท าให้วสัดุขาดออก
จากกนัในลกัษณะการฉีกเกิดเป็นรอยขรุขระ และเกิดข้ึน
ต ่ ากับช้ินงานท่ีได้จากแม่พิมพ์ท่ี มีช่องว่างคมตัดน้อย 
แนวโน้มการเกิดรอยแตกจากการฉีกขาดจะเพ่ิมข้ึนเม่ือ

จ านวนของการตดัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากระยะห่างคมตดัเพ่ิมข้ึน 
และลกัษณะของคมตดัท่ีเปล่ียนไป โดยช้ินงานท่ีช่องว่าง
คมตัด 16% t รอยฉีกขาดเกิดข้ึนสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ 
13%t, 10%t และ 7%t ตามล าดับ โดยส่วนของรอยฉีก
ขาดเกิดข้ึนท่ีขอบตดัช้ินงานจากการตดัคร้ังท่ี 100 ช่องวา่ง
คมตดั 7%t, 10%t, 13%t และ 16%t คือ 918.99 m 

921.05  m 924.30  m แ ล ะ  926.48 m ห รื อ 
57.43% 57.56% 57.76%  และ 57.90%  ของความ
หนาช้ินงาน ตามล าดับ และเม่ือท าการตัดช้ินงานไปถึง 
7,000 ช้ิน ส่วนของรอยฉีกขาดเพ่ิมข้ึนเป็น 940.58 m 

947 .02 m 950 .63 m และ 952 .66 m ห รือ 
58.78% 59.18% 59.41%  และ 59.54%  ของความ
หนาช้ินงาน ตามล าดบั ดงัรูปท่ี 17 

 

 
 

รูปที ่17 ระยะการฉีกขาดของช้ินงาน 
 

3.2.2 ภาพถ่ายดา้นขา้งของขอบตดัช้ินงาน 
 

 
     

(a) ช้ินท่ี 100                  (b) ช้ินท่ี 7,000 
 

รูปที ่18 ขอบตดัช้ินงานท่ีช่องวา่งคมตดั 7%t 
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ปรากฏว่าช้ินงานท่ีผ่านการตดัดว้ยแม่พิมพท่ี์มีช่องวา่งคม
ตัด  7% t มีความกวา้งของส่วนรอยตัดเฉือนมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ 10%t, 13%t และ 16%t ตามล าดับ โดยท่ี
ส่วนรอยตดัเฉือนเพ่ิมข้ึนดว้ยอตัราท่ีสูงในช่วงแรกของการ
ทดลอง และเม่ือจ านวนการตัดเพ่ิมข้ึนส่วนของรอยตัด
เฉือนเร่ิมคงท่ีซ่ึงช้ินงานท่ีผ่านการตดัดว้ยแม่พิมพช่์องว่าง
คมตดั 7%t, 10%t, 13%t และ 16%t มีระยะส่วนของ
รอยตัดเฉือนจากการตัดคร้ังท่ี  100  คือ 487 .11 m 

415.18 m 391.21 m และ 375.61 m ตามล าดับ 
หรือ 30.44% 25.94% 24.45%  และ 23.47%  ของ
ความหนาช้ินงาน และเม่ือท าการตดัช้ินงานถึง 7,000 ช้ิน 
ส่วนของรอยตัดเฉือนลดลง 416.36m 335 .10 m 

310.21 m และ 245.69 m ตามล าดบั หรือ 26.02% 

20.94% 19.38%  และ 15.35% ของความหนาช้ินงาน
หลงัจากนั้นระยะรอยตดัเฉือนจะมีแนวโนม้คงท่ี ดงัรูปท่ี 16 

 

 
 

รูปที ่16 ส่วนรอยตดัเฉือนหรือส่วนเรียบตรง 
 

ส่วนของรอยฉีกขาด (Fracture surface) ท่ีขอบตดั
ช้ินงานเกิดข้ึนสูงกบัช้ินงานท่ีผ่านการตดัดว้ยแม่พิมพท่ี์มี
ช่องวา่งคมตดัมาก เน่ืองจากขณะพนัช์เพ่ิมระยะการกดลึก
หลงัจากเกิดการเฉือนค่าความเคน้ดึงจะเพ่ิมข้ึนสูง จนเลย
ขีดจ ากัดค่าความแข็งแรงดึงของวสัดุท าให้วสัดุขาดออก
จากกนัในลกัษณะการฉีกเกิดเป็นรอยขรุขระ และเกิดข้ึน
ต ่ ากับช้ินงานท่ีได้จากแม่พิมพ์ท่ี มีช่องว่างคมตัดน้อย 
แนวโน้มการเกิดรอยแตกจากการฉีกขาดจะเพ่ิมข้ึนเม่ือ

จ านวนของการตดัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากระยะห่างคมตดัเพ่ิมข้ึน 
และลกัษณะของคมตดัท่ีเปล่ียนไป โดยช้ินงานท่ีช่องว่าง
คมตัด 16% t รอยฉีกขาดเกิดข้ึนสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ 
13%t, 10%t และ 7%t ตามล าดับ โดยส่วนของรอยฉีก
ขาดเกิดข้ึนท่ีขอบตดัช้ินงานจากการตดัคร้ังท่ี 100 ช่องวา่ง
คมตดั 7%t, 10%t, 13%t และ 16%t คือ 918.99 m 

921.05  m 924.30  m แ ล ะ  926.48 m ห รื อ 
57.43% 57.56% 57.76%  และ 57.90%  ของความ
หนาช้ินงาน ตามล าดับ และเม่ือท าการตัดช้ินงานไปถึง 
7,000 ช้ิน ส่วนของรอยฉีกขาดเพ่ิมข้ึนเป็น 940.58 m 

947 .02 m 950 .63 m และ 952 .66 m ห รือ 
58.78% 59.18% 59.41%  และ 59.54%  ของความ
หนาช้ินงาน ตามล าดบั ดงัรูปท่ี 17 

 

 
 

รูปที ่17 ระยะการฉีกขาดของช้ินงาน 
 

3.2.2 ภาพถ่ายดา้นขา้งของขอบตดัช้ินงาน 
 

 
     

(a) ช้ินท่ี 100                  (b) ช้ินท่ี 7,000 
 

รูปที ่18 ขอบตดัช้ินงานท่ีช่องวา่งคมตดั 7%t 

จากรูปท่ี 18 เป็นการเปรียบเทียบขอบตดัช้ินงานท่ีได้
จากการตดัคร้ังท่ี 100 ถึงการตดัคร้ังท่ี 7,000 โดยช่วงเร่ิม   
ตน้การตัดบริเวณคมตดัของแม่พิมพ์ยงัไม่มีการสึกหรอ 
ความสูงของครีบเกิดข้ึนเล็กน้อย ขอบตดัของช้ินงานใน
ส่วนต่างๆ ก็มีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย เม่ือจ านวน
การตดัเพ่ิมข้ึนท าให้คมตัดของพันช์และดายเกิดการสึก
หรอท าให้ลกัษณะของคมตดัเปล่ียนแปลงไปต าแหน่งท่ี
เร่ิมเกิดรอยแตกจะห่างจากคมตดัมากข้ึนคือเล่ือนสูงข้ึน
เหนือรัศมีคมตดัท าให้เน้ือวสัดุท่ีเหลือบนขอบตดัหรือครีบ
มีขนาดใหญ่มากข้ึน และจากรูปท่ี 19 เป็นขอบตดัช้ินงาน
ท่ีได้จากการตัดค ร้ังท่ี  7,000  ด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิ เล็ ก ต ร อน แบ บ ส่ อ งก ว าด  (Scanning Electron 
Microscope, SEM) 

 

 
 

รูปที ่19 ขอบตดัช้ินงานท่ีช่องวา่งคมตดั 7%t 

ดว้ยกลอ้ง SEM 

4. สรุปผลการทดลอง 

4 .1  ระยะช่องว่างคมตัดระหว่างพันช์และดายมี
อิทธิพลต่อการสึกหรอท่ีเกิดข้ึนในแม่พิมพ์ การสึกหรอ
เกิดข้ึนสูงท่ีสุดกับแม่พิมพ์ท่ี มีช่องว่างคมตัดน้อย คือ
ช่องวา่งคมตดั 7%t เน่ืองจากการเสียดสีระหวา่งพนัช์และ
ดายกบัช้ินงานเกิดข้ึนสูง ท าให้คมตดัของพนัช์เปล่ียนเป็น
รัศมี และการสึกหรอจะเกิดข้ึนนอ้ยกบัแม่พิมพท่ี์มีช่องวา่ง
คมตดัมาก คือช่องวา่งคมตดั 16%t เน่ืองจากการเสียดสีท่ี
เกิดข้ึนน้อยกว่า โดยการสึกหรอท่ีเกิดข้ึนบริเวณดา้นขา้ง
ของคมตดัมากกวา่ดา้นหนา้คมตดัพนัช ์ 

4.2 การสึกหรอของพนัช์มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของขอบตดัช้ินงานในลกัษณะเหมือนกนัคือส่งผลให้ส่วน
โค้งมน (Die roll) เพ่ิมข้ึน ส่วนของรอยตัดเฉือนหรือ
ส่วนเรียบตรงน้อยลง (Shear surface) ระยะการฉีกขาด 
(Fracture surface) เพ่ิมข้ึน และครีบ (Burr) จะมีขนาด
เพ่ิมสูงข้ึน 

 4 .3  ระยะช่องว่างคมตัดระหว่างพันช์และดายมี
อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงค่าน ้ าหนกัของพนัช์ โดยพนัช์
ท่ีช่องวา่งคมตดั 7%t มีอตัราการลดลงของน ้ าหนกัสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือ 10%t, 13%t และ 16%t โดยมีแนวโนม้ไป
ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการสึกหรอของแม่พิมพ ์
อตัราการลดลงของน ้ าหนักเกิดข้ึนสูงในช่วงแรกของการ
ตดั เน่ืองจากช่วงน้ีมีการสึกหรอเกิดข้ึนสูง 
 
ข้อเสนอแนะ 

การสึกหรอของแม่พิมพแ์ปรผกผนักบัระยะช่องวา่ง
คมตดัระหว่างพนัช์และดาย คือระยะช่องว่างคมตดัน้อย
การสึกหรอจะเกิดข้ึนสูง แต่ถา้ระยะช่องวา่งคมตดัมากการ
สึกหรอจะเกิดข้ึนน้อยลง ส่วนคุณภาพขอบตัดช้ินงาน
ข้ึนอยูก่บัระยะช่องวา่งคมตดัระหว่างพนัช์และดาย ดงันั้น
การประยุกต์ใช้ในงานในอุตสาหกรรมจึงต้องค านึงถึง
ปริมาณการผลิตและคุณภาพช้ินงานเป็นส าคัญ คือถ้า
ตอ้งการคุณภาพขอบตดัช้ินงานคุณภาพสูง แต่ปริมาณการ
ผลิตไม่มากแนะน าให้เลือกใช้ระยะช่องว่างคมตดัท่ีมีค่า
นอ้ย แต่ถา้ปริมาณการผลิตค่อนขา้งสูงแนะน าให้เลือกใช้
ระยะช่องว่างคมตดัระหวา่งพนัช์และดายท่ีมีค่าปานกลาง
ถึงมากส าหรับการตดัเหลก็กลา้ความแขง็แรงสูง 
 
 
5. กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัน้ีไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณในการท าวิจยั
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะผูว้จิยัใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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