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     งานวิจยัน้ีมีความประสงคท่ี์จะทาํการลดตน้ทุนในกระบวนการผลิตเน่ืองจากการเปล่ียน

มีดกดั (End Mill )  ซ่ึงมีตน้ทุนคอ้นขา้งสูงจึงมีแนวคิดท่ีนาํมีดกดั (End Mill) ท่ีผา่นการใชง้านท่ีเกิด

การสึกหรอแล้ว สามารถนํากลับมาใช้ใหม่โดยการลับคมตัดเฉือนและทาํการทดลองเพื่อหา

ประสิทธิภาพของมีดกดัท่ีผา่นการลบัคมตดัเฉือนเป็นอยา่งไร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ี

มีผลต่อความเรียบผิวงานและการสึกหรอของคมตดัเฉือน วสัดุท่ีใช้ในการทดลองคือเหล็กกลา้

คาร์บอนปานกลาง (Medium carbon Steel) S45C  และใชมี้ดกดัชนิด Tialn ปัจจยัท่ีใชศึ้กษา

ประกอบดว้ย ความเร็วตดั  อตัราการป้อน และ การลบัคมตดัเฉือน ตวัแปรตามคือความหยาบของ

ผิวงาน การทดลองใช้เคร่ืองกัดโลหะท่ีควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ภายใต้สภาวะการตัดเฉือน       

แบบแห้ง ผลการศึกษาพบว่าการลบัคมตดัเฉือน ความเร็วตดัและอตัราการป้อนมีผลต่อความเรียบ

ผิว อย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 การลบัคมตดัแต่ละคร้ังมีผลต่ออายุการใชง้านและความเรียบผิว 

โดยท่ีความเร็วอตัราป้อนเพิ่มมากข้ึนมีผลทาํให้ค่าความเรียบผิวมากข้ึน ซ่ึงตรงขา้มกบัความเร็วตดั

เพิ่มมากข้ึนจะทาํใหค่้าความเรียบผวิลดตํ่าลง 
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The research  was aimed to reduce the production cost. Because of the high purchasing 

cost of end mills .The worn out end mills were re cycled by sharpening and their efficiencies were 

determined . The study purposes were to find the factors that affected the work smoothness and 

the implement cutting edge wearing out .The medium carbon steel S45C and Tialn end mill were 

used in the  pediment .The factors of cutting speed , feed rates and the cutting edge sharpening 

were studied. The dependent variable was the surface roughness. The experiments were done by 

using a cnc machining center controlled by acumouter, under dry cutting conditions. It was found 

that the cutting edge sharpening , the cutting speed and the feed rates affected the surface 

smoothness at the significance level of 0.05. The each-time edge sharpening influenced the 

working life and the surface smoothness. The increased feed rates resulted in the elevated surface 

smoothness whereas the increased cutting velocities reduced the surface smoothness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Department of Industrial Engineering and Management                                     Graduate School, Silpakorn University  

Student's signature ........................................                                                                    Academic Year 2011 

Thesis Advisor's signature ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฉ 

กติติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความช่วยเหลือ จากบุคคลหลายท่านขอขอบพระคุณ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นอย่างสูงอาจารย ์ดร.กญัจนา ทองสนิท  ผูช่้วยศาสตราจารย์

ปฏิพทัธ์ หงษสุ์วรรณ   อาจารย ์ดร.สุจินต ์วุฒิชยัวฒัน์  ผูบ้ริหาร บริษทั ชยัชาญ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ          

การจดัการ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร วสัดุ-อุปกรณ์ในการทดลองถ่ายทอด

ความรู้ และให้คาํแนะนาํท่ีดี อนัเป็นประโยชน์ต่อผูว้ิจยัเป็นอย่างมาก อีกทั้งติดตามความกา้วหนา้

ในการทาํวิจัยตลอดเวลา และสละเวลาในการตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ด้วยความตั้ งใจอย่างสูง    

รวมทั้งขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่าของท่าน 

เพื่อให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงและแกไ้ขวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีให้

สมบูรณ์  ผูจ้ดัทาํจึงขอกราบขอบพระคุณมาไว ้ณ ท่ีน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




