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บทคัดย่อ: กระบวนการกดขัดผิวถูกพัฒนาและออกแบบสาหรับการตกแต่งผิวชิน้ งานเพื่อลดเวลาในการผลิต การ
วิจยั นี้ทาการศึกษาการกดขัดผิว บนอะลูมเิ นียมผสม AA5052 ที่ส่งผลต่อความเรียบผิว โดยใช้วธิ ที ากูชิเพื่อ หา
ปั จจัย (ความเร็วรอบ อัตราป้ อน และแรงในการกดขัดผิว ) ที่เหมาะสมของกระบวนการผลิต จากการทดลอง
พบว่าปั จจัยการกดขัดผิวเรียบที่เหมาะสม คือ การปรับ ความเร็วรอบ 200 rev/min ที่ความเร็วเดิน 0.5 mm/rev
และ แรงในการกดขัดผิวเรียบ 200 N ให้ค่าเฉลี่ยความเรียบผิวต่ าสุดที่ 0.47 ไมโครเมตร อัตราส่วน S/N อยู่ท่ี
6.53 ในการทดลองซ้ายืนยันพบว่าค่าทีไ่ ด้มคี ่าใกล้เคียงกับการทดลองครัง้ แรกด้วยการคานวณโดยวิธที ากูชถิ อื ว่า
เป็ นค่าที่ยอมรับได้โดยการปรับค่าสัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจมีค่าร้อยละ 98.14 ดังนัน้ วิธกี ารทากูชสิ ามารถนามา
ออกแบบกระบวนการกดขัดผิวเรียบอะลูมเิ นียมผสม AA5052 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: วิธที ากูช;ิ การกดขัดผิวเรียบ; อะลูมเิ นียมผสม
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Abstract: The burnishing process was developed and designed for the finishing of the workpiece to
reduce the production time. This research was to study the burnishing on AA5052 aluminum alloy which
affects the surface roughness. The Taguchi method was used to determine the appropriate factors
(speed, feed and burnishing Force) for optimization of production processes. From the experiment, the
results showed that the condition of the burnishing process was the speeds 200 rev/min, the feeds 0.5
mm/rev and burnishing force 200 N, which had the average surface roughness as low as 0.47 µm and
the S/N ratio was found to be 6.53. In the repeated trials, it was found that the values were closed to
the first experiment by calculating via the Taguchi method, which was considered acceptable by
estimated model coefficients of 98.14%. Therefore, the Taguchi method could be used to design an
efficient burnishing process for AA5052 aluminum alloy.
Keywords: Taguchi method; Burnishing process; Aluminum alloy
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1. บทนา

ในการต้านทานการกัด กร่อน และความเค้น บริเวณ
ผิวชิน้ งานสูงขึน้ [3-4]
จากงานวิจยั ที่ก ล่าวมาพบว่าการกดขัดผิวเรีย บ
ส า ม า รถ ป รั บ ป รุ ง ผิ ว ข อ ง ชิ้ น ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ ในการศึกษาจึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ทาการตรวจสอบปั จจัยกระบวนการกดขัดผิวเรียบของ
อะลู มิ เ นี ย มผสม AA5052 เนื่ องจากยั ง ไม่ มี ก าร
กล่ า วถึ ง มากนั ก ในการศึ ก ษา ส าหรับ งานวิจ ัย ใช้
เทคนิคการออกแบบด้วยวิธที ากูชิ [5-9] มาช่วยในการ
วิเคราะห์ ต รวจสอบค่ า ความเรีย บผิวเพื่อ ลดจ านวน
ปั จจัยทีไ่ ม่ส่งผลต่อกระบวนการในการผลิต เนื่องจาก
วิธที ากูชสิ ามารถลดต้นทุนในการทดลอง เปอร์เซ็นต์
จานวนครัง้ ในการทดลอง และความเชื่อ มมั ่นในทาง
สถิติสูง เพราะวิธีท ากู ชิอ าศัยหลัก การวิเคราะห์ด้ว ย
ANOVA ร่ ว ม กั บ S/N Ratio ส่ ง ผ ลให้ มี ค วาม น่ า
เชื่อมั ่นกว่าวิธอี ่นื [10-11] การศึกษาทาการตรวจสอบ
ปั จจัยควบคุม ได้แก่ ความเร็วรอบ อัตราป้ อน และแรง
ในการกดขัด ผิ ว เรีย บ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการกดขัดผิวเรียบด้วยเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ผลิ ต โดยงานวิ จ ั ย นี้ ค าดหวั ง ว่ า วิ ธี ท างทากู ชิ จ ะ
สามารถออกแบบกระบวนการกดขัดผิวเรียบได้อย่างมี
ประสิท ธิภ าพ และหวัง ว่ า จะเป็ นประโยชน์ ส าหรับ
ผูผ้ ลิตและผูท้ ส่ี นใจศึกษาด้านการกดขัดผิวเรียบต่อไป

อะลูมเิ นียมเป็ นวัสดุทม่ี กี ารใช้งานอย่างกว้างขวาง
ในงานอุ ต สาหกรรม เช่ น อุ ต สาหกรรมยานยนต์
อุ ต สาหกรรมเรือ อุ ต สาหกรรมอากาศยาน ฯลฯ
เนื่องจากมีน้ าหนักเบา และมีสดั ส่วนความแข็งแรงต่อ
น้ าหนักสูง การผลิตชิ้นส่วนจากอะลูมเิ นียมส่วนใหญ่
มัก ใช้ก ระบวนการตัด เฉื อน อาทิ การกลึ งปลอกผิว
การกัดลดขนาด การเจาะ เป็ นต้น โดยกระบวนการ
ตัด เฉื อนเหล่านี้ ม ัก ส่งผลต่ อคุ ณ ภาพผิว สุด ท้ายของ
วัส ดุ เช่ น ความเรีย บผิว ขนาดชิ้น งาน และเป็ นที่
ทราบกันดีว่าวัสดุกลุ่มอะลูมเิ นียมไม่สามารถตกแต่ง
ผิ ว สุ ด ท้ า ยด้ ว ยกระบวนการเจี ย ระไนได้ ดั ง นั ้ น
กระบวนการกดขัดผิวเรียบ (Burnishing Process) จึง
เป็ นทางเลือกให้กับวัสดุเหล่านี้ โดยกระบวนการกด
ขัดผิวเรียบนัน้ มีองค์ประกอบของกระบวนการทีส่ ่งผล
ต่อคุณภาพผิวสุดท้ายของชิน้ งาน ได้แก่ ความเร็วรอบ
แรงในการกดขัด และอัตราป้ อน ซึ่งปั จจัยเหล่านี้มกั
เป็ นตัวกาหนดคุณภาพของชิ้นงาน Gharbi, et al. [1]
ศึ ก ษากระบวนการกดขัด ผิ ว ต่ อ คุ ณ ภาพผิ ว และ
โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอนต่า AISI1010
พบว่าแรงในการกดขัดผิวส่งผลต่อความเรียบผิวและ
ความแข็งของชิ้นงานมากสุดรองลงมาเป็ นความเร็ว
รอ บ แ ล ะอั ต รา ป้ อ น มี ผ ล ต่ อ ชิ้ น ง าน น้ อ ย สุ ด
Hamadache, et al. [2] ท าการปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพผิว
ของเหล็กผสมสูงด้วยการกดขัดผิวเรียบพบว่าแรงใน
การกดขัด ผิวเรียบส่งผลต่ อความเรียบผิวและความ
แข็งของชิ้นงานมากกว่าปั จจัยในการผลิตอื่น และยังมี
รายงานว่ากระบวนการกดขัดผิวเรียบนอกจากจะช่วย
ปรับปรุงคุณภาพผิวแล้วยังสามารถเพิม่ ความสามารถ

2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
2.1 การกดขัดผิวเรียบ (Burnishing Process)
กระบวนการกดขัดผิวเรียบ เป็ นการทาให้ชน้ิ งานที่
ผ่านการตัดเฉือนมาแล้วมีผิวเรียบและแข็งขึ้น ซึ่ง มี
ความเป็ นไปได้ท่จี ะใช้ได้กับทุกวัสดุ โดยลูกรีดจะถูก
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กดลงบนผิวงานด้วยกลไกทีม่ คี วามแม่นยาสูง [12-14]
เมื่ อ ลู ก รีด กดสัม ผั ส กั บ ผิ ว ชิ้ น งานจะถู ก หมุ น ด้ ว ย
ความเร็วรอบและเคลื่อนที่ไปข้างหน้ าตามอัตราการ
เคลื่อนที่ท่ถี ูกกาหนดจากเครื่องจักร ซึ่งการกดขัดผิว
เรียบเป็ นวิธีการปรับ ขนาด ตกแต่งชิ้น งานที่รวดเร็ว
ผิวชิน้ งานสะอาด มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดเวลา
ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เนื่องจากชิ้นงานไม่
ต้องถูกถอดออกจากเครื่องจักรเดิมสามารถทางานให้
แ ล้ ว เส ร็ จ ภ าย ใน เค รื่ อ งจั ก รเดี ย ว จึ ง ส่ งผ ล ให้
ประหยัดเวลาและแรงงานในการผลิต [15-18] ต่อมามี
การใช้ ก ระบ วนการกดขั ด ผิ ว อย่ า งกว้ า งขวาง
โดยเฉพาะในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ เนื่ อ งจากมีข้อ
ได้ เ ปรีย บกว่ า กระบวนการอื่ น ๆ ประโยชน์ ข อง
กระบวนการกดขัดผิวเรียบ คือ สามารถควบคุมขนาด
ทีแ่ ม่นยามาก (ความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 0.0005นิ้ว
หรือ ดีก ว่ า ขึ้น อยู่ กับ ประเภทวัส ดุ แ ละปั จ จัย อื่น ๆ)
พื้น ผิว สาเร็จ ที่ดี (โดยทัว่ ไประหว่ า ง 1 ถึง 10 Ra)
ความแข็งผิวเพิม่ ขึ้น (มากถึง 5-10 % หรือมากกว่า)
รอบเวลาในการผลิต ที่ลดลง ผิว ชิ้น งานสะอาดกว่ า
วิธีก ารอื่น ๆ และสามารถขจัด กระบวนการผลิต ผิว
ส าเร็ จ ของชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั ก รกลที่ ล่ า ช้ า และลด
ค่าใช้จ่ายของกระบวนการ เช่น ไม่ตอ้ งมีการเจียระไน
หรือขัดผิวสาเร็จ
รูปที่ 1 แสดงกลไกของกระบวนการกดขัดผิวเรียบ
เมื่อลูกรีดกดลงบนผิวชิ้นงานทีผ่ ่านการเตรียมผิวที่ยงั
มีความเรียบผิวต่า (Ra>80) หรือผิวเดิมแสดงยังพืน้ ที่
D (Machined Surface) ลักษณะผิวเดิมมีค่าความสูง
ต่ า ของผิ ว เมื่ อ ลู ก รี ด กดสั ม ผั ส กั บ ผิ ว ด้ ว ยแรงที่
เหมาะสมและคงทีต่ ลอดการเคลื่อนที่ทส่ี ม่าเสมอ ลูก
รีดทาการกดทีผ่ วิ ส่งผลให้เกิดการไหลตัวของวัสดุจาก

บริเวณยอดผิวสู่พน้ื ผิวด้านล่าง (บริเวณพืน้ ผิวต่า) ทา
ให้ความเรียบผิวมีความสม่าเสมอหรือผิวงานสุดท้ายมี
ความเรีย บผิ ว สู ง ขึ้น ดัง แสดงในจุ ด E (Burnishing
Surface) และในขณ ะที่ มี แ รงกดจากลู ก รี ด ท าให้
บริเวณที่เกิดการไหลของวัสดุเกิดการเปลี่ยนรูปร่าง
อย่างถาวร (Plastic Deformation) และเกิดความเค้น
อัด ตกค้าง (Compressive Residual Stress) บริเวณ
พื้น ผิว ที่ถู ก กดสัม ผัส ซึ่ ง ในท านองเดีย วกัน พื้น ผิว
ภายในเนื้อวัสดุท่ไี ด้รบั อิทธิพลจากแรงกดของลูกรีด
ภายนอกทาให้เกิดการตกค้างของความเค้นดึงภายใน
เนื้ อ วัสดุ (Tensile Residual Stress) ส่ ง ผลให้ว ัสดุ มี
ความแข็งขึน้ จากการสะสมของความเค้นจากภายนอก
ทีม่ ากระทา ในทานองเดียวกันเมื่อบริเวณการเปลี่ยน
รูป ร่ า งอย่ า งถาวรมัก มีก ารเพิ่ ม ขึ้น ของดิส โลเคชัน่
จานวนมากจึงท าให้ดิสโลเคชัน่ เกิดอันตรกริยาซึ่งกัน
และกั น ความแข็ งและความแข็ งแรงบริเวณพื้ น ผิ ว
ดังกล่าวจึงมีค่าเพิม่ สูงขึน้ 5-10 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่า
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2.2 การทดลองการกดขัดผิวเรียบ
การทดลองกดขัดผิวเรียบทาการศึกษาปั จจัยของ
เครื่องจักรในการผลิต ได้แก่ ความเร็วรอบ อัตราป้ อน
และแรงกดขัด ผิว เรีย บ เนื่ อ งจากปั จ จัย ทัง้ สามมัก
ส่งผลต่อคุณภาพผิวของชิ้นงาน [1-2] บนเครื่องกลึง
อัตโนมัติ CNC ที่สามารถควบคุ มความเร็วรอบและ
การเคลื่อนที่ของเครื่องมือกดคงที่ ระยะความลึกใน
การกด 0.25 มิล ลิเมตร ท าการกดขึ้น รูป ครัง้ เดีย ว
เครื่องมือกดผิวเป็ นลูกรีดวงกลม โดยเครื่องมือในการ
กดถูกออกแบบให้สามารถวัดแรงในการกดใช้สปริง
เป็ น ตัว ก าหนดระยะโดยหมุ น ปรับ ระยะเกลีย วซึ่ง มี
เกจวัดแรงดันเป็ นตัววัดแรงในการกดขัดผิวเรียบ ซึ่ง
ลัก ษณะการทดลองแสดงดังรูป ที่ 2 หลังจากนั น้ น า
ชิ้น งานมาท าการวัด ความเรีย บผิวด้ว ยเครื่องมือวัด

แบบเคลื่อนที่สมั ผัส และนาค่าความเรียบผิวเฉลี่ยมา
ทาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการทดลอง
ซึง่ จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
2.3 วัสดุในการทดลอง
วัส ดุ ในการทดลองใช้ อ ะลู มิเนี ย มผสม AA5052
ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 25.4 mm ยาว 120 mm
ส่ว นผสมทางเคมีแ ละสมบัติท างกลของอะลู มิเนี ย ม
ผสม AA5052 ดังตารางที่ 1 ท าการปลอกผิวหยาบ
ก่อนการกดขัดผิวเรียบโดยมีค่ าความเรียบผิวเฉลี่ย
4.20 µm หั ว กดขั ด ผิ ว เรี ย บ ท าจากเห ล็ ก เครื่ อ ง
SKD11 ทาการเพิม่ ความแข็งด้วยกระบวนการชุบแข็ง
ด้วยน้ ามันจากนัน้ ทาการกดขัดผิวเรียบตามปั จจัยที่
กาหนดก่อนทาการวัดความเรียบผิว

ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีและสมบัตทิ างกลของอะลูมเิ นียม AA5052
Chemical composition
Al
Bal.

Si
0.48

Cu
0.24

Mn
0.12

Mg
0.95

Cr
0.21

Zn
0.23

Fe
0.45

Mechanical Properties

 y (MPa)

 u (MPa)

89.6

195

Hardness, BHN
47

รูปที่ 2 แผนภาพการดาเนินงานขัน้ ตอนการกดขัดผิวเรียบอะลูมเิ นียมผสม AA5052
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2.4 ขัน้ ตอนการทดสอบเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพ
2.4.1 ตัวแปรในการทดลอง
การศึกษาทาการออกแบบการทดลองจานวน
ของปั จ จัย ควบคุ ม (Control Factor) และระดับ ของ
ปั จจัยควบคุม (Control Factor Level) ที่ได้ออกแบบ
ไว้โดยนาค่าทัง้ สองนี้มาทาการพิจารณาเลือกใช้ชนิด
Orthogonal Array (OA) ก า รใช้ OA ซึ่ ง จ ะท า ให้
สามารถหาอิทธิพลของปั จจัยทีม่ หี ลายปั จจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการกาหนดปั จจัยควบคุมหรือตัวแปร
ที่ได้อ อกแบบไว้ใน OA อย่ างเหมาะสม ดังขัน้ ตอน
ต่อไปนี้พจิ ารณาตัวแปรทีส่ ่งผลต่อกระบวนการกดขัด
ผิวเรียบซึง่ ประกอบด้วย 3 ตัวแปร 3 ระดับ โดยปั จจัย
และระดับปั จจัยถูกกาหนดด้วยขัน้ ตอนการผลิตของ
เครื่อ งจัก ร [19] แสดงดัง ตารางที่ 2 ส่ ว นตัว แปรที่
ไม่ ได้ก าหนดวิธีก ารควบคุ ม ตัวแปรเนื่ อ งจากปั จ จัย
ภ ายนอกเกิ ด ขึ้ น น้ อยที่ สุ ด เช่ น สภ าพ อากาศ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ฯลฯ

ทีก่ าหนด เครื่องมือทีใ่ ช้สาหรับวิธที ากูชิ คือ OA เป็ น
ระบบเมตริกซ์ของจานวนข้อกาหนดในระดับแถวและ
คอลัมน์ วิธกี ารทากูชคิ อื การใช้อตั ราส่วนแบบ Signalto-Noise (S/N) จะหาจานวนของตัว แปรที่มีอ ยู่ S/N
คือ ค่ า เฉลี่ย ที่ใช้ว ัด ของผลกระทบของปั จ จัย Noise
ตามลักษณะของสมรรถนะของตัวแปร และจะทาการ
วัดค่าทัง้ สองคือ S/N ของจานวนตัวแปรในข้อมูลของ
ผลตอบและเพื่อ ให้เข้าใกล้ค่ าเฉลี่ย ของผลตอบของ
เป้ าหมายทีต่ อ้ งการมากทีส่ ุด
ทากูชไิ ด้เสนอ 8 ขัน้ ตอนมาตรฐานดังนี้
1. จ าแนกการด าเนิ น งานหลัก ซึ่ ง จะส่ ง ผล
กระทบข้างเคียงแลโหมดความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้
2. จาแนกปั จจัย Noise ภายใต้เงื่อนไขของการ
ทดสอบ และลักษณะเฉพาะของคุณภาพ
3. จ าแนกเป้ าหมายของการดาเนิ น งานจนได้
ค่าทีด่ ที ส่ี ุด
4. จาแนกปั จจัยควบคุมและระดับต่าง ๆ
5. เลือกการทดลองแบบเมตริกซ์แบบ OA
6. ดาเนินการทดลองแบบเมตริกซ์
7. วิเคราะห์ขอ้ มูล ทานายผลในระดับทีค่ าดหวัง
และสมรรถนะกระบวนการทีด่ ที ส่ี ุด
8. ด าเนิ น การทดลองเพื่อ พิสู จ น์ ห าความจริง
และวางแผนการดาเนินงานในอนาคต

2.4.2 วิ ธีทางทากูชิ [20]
ทากูชิเป็ นเทคนิคสาหรับการออกแบบและท า
การทดลองจนเป็ นกระบวนการค้นหาผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้
ทีไ่ ด้จากปั จจัยในการนามาทาการทดลอง วิธกี ารทากู
ชิ คือสิง่ ทีต่ ้องการการออกแบบซึ่งเป็ นขัน้ ตอนสุดท้าย
โดยได้ทาการกาหนดสมรรถนะทีด่ ที ส่ี ุดภายใต้เงือ่ นไข

ตารางที่ 2 ปั จจัยและพารามิเตอร์ในการทดลอง
Experimental Level
Experimental Factors
-1
0
1
Speeds (rev/min)
200
500
800
Feeds (mm/ rev)
0.1
0.3
0.5
Burnishing Force (N)
100
150
200
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ตารางที่ 3 อัตราส่วน S/N-Ratio ของค่าความเรียบผิวจากการทดลองทัง้ 9 Run โดยทาการทดลองซ้า 3 ครัง้
Speeds
Feeds Burnishing Test-1
Test-2
Test-3
Run
SN-Ratio Mean
(rev/min) (mm/ rev) Force (N) (µm)
(µm)
(µm)
1
200
0.1
100
1.05
1.12
1.08
-0.70
1.08
2
200
0.3
150
0.75
0.82
0.74
2.26
0.77
3
200
0.5
200
0.42
0.52
0.47
6.53
0.47
4
500
0.1
150
1.26
1.18
1.22
-1.73
1.22
5
500
0.3
200
0.51
0.46
0.48
6.31
0.48
6
500
0.5
150
1.91
1.86
1.95
-5.61
1.91
7
800
0.1
200
0.74
0.66
0.72
3.01
0.71
8
800
0.3
100
2.40
2.52
2.38
-7.73
2.43
9
800
0.5
150
2.35
2.40
2.38
-7.52
2.38
Average = -0.58
1.27
2.4.3 การคานวณ [23]
ห ลั ง จากท าการเลื อ กข้ อ มู ล ส าห รั บ การ
วิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ในการคานวณอัตราส่วน S/N โดยที่
อัตราส่วน S/N-Ratio เป็ นความเข้าใจทางคุณภาพที่
มุ้งเน้ น ไปที่ผ ลกระทบสาหรับการเปลี่ยนแปลงโดย
ค่ า ตั ว แป รของกระบ วนการในสม รรถ นะของ
กระบวนการหรือผลผลิตทีไ่ ด้จากการประเมิน ดังนัน้
ข้อกาหนดการปรับ การวัดเรียกว่า Signal-to-Noise
อั ต ราส่ ว น S/N ซึ่ ง เป็ นการเข้ า รวมกั น ระหว่ า ง
ค่ า เฉลี่ย และค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐานการวัด ค่ า ของ
ข้อมูลทีน่ ามาวิเคราะห์ดว้ ยการออกแบบ Robust ซึ่ง
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะของ อั ต ราส่ ว น S/N-Ratio ส าหรั บ
การศึก ษานี้ เลือ กเป้ าหมายของการทดลองสาหรับ
สมการแบบ Smaller-is-Better ดังแสดงในสมการที่ 1
เนื่องจากผลลัพธ์คอื ความเรียบผิวต่ าสุดของชิ้นงาน
ปั จจัยการทดลองแสดงดังตารางที่ 2 ใช้ OAs แบบ

L-9 (33) ทาการทดลองซ้า 3 ครัง้ เพื่อยืนยันผลการ
ทดลอง ดัง นั น้ จึง ท าการทดลองเท่ ากับ 27 run ซึ่ง
การจั ด ล าดั บ แบ บ OAs แบ บ L-9(3 3 ) ที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาและผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 3
1 n

S / N s = −10 log  y i2 
 n i =1 

(1)

3. ผลการทดลองและอภิ ปรายผล
การศึกษาประสิทธิภาพการกดขัดผิวเรียบเมื่อทา
การทดลองการกดขัด ผิ ว เรี ย บและน าไปท าการ
ตรวจสอบค่าความเรียบผิวของชิน้ งานตามสภาวะทีไ่ ด้
ท าการออกแบบโดยวิธีท ากู ชิท งั ้ 9 การทดลองแล้ว
พบว่าค่าความเรียบผิวต่าสุด คือ การทดลองที่ 3 โดย
ปั จจัยทีใ่ ห้ค่าความเรียบผิวต่าสุดได้แก่ความเร็วรอบที่
200 rev/min อัตราป้ อน 0.5 mm/rev และแรงในการ
กดที่ 200 N ให้ความเรียบผิวต่ าสุดเท่ากับ 0.47 µm
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ส่วนค่าความเรียบผิวชิน้ งานสูงสุดของการทดลองอยูท่ ่ี
ระดับการทดลองที่ 8 ให้ค่าความเรียบผิวของชิ้นงาน
เฉลี่ยเท่ ากับ 2.43 µm ที่ค วามเร็ว รอบ 800 rev/min
อัต ราป้ อน 0.3 mm/rev และแรงในการกด 100 N
ส่ ว นล าดับ การทดลองอื่น ของแต่ ล ะปั จ จัย แสดงดัง
ตารางที่ 3 จากผลการทดลองซ้าในตารางที่ 3 ผลลัพธ์
จากการทดลองซ้ามีค่าใกล้เคียงกับการทดลองเดิมซึ่ง
จากการสังเกตมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้ อยของ
กระบวนการ โดยผลต่างของผลลัพธ์จากการทดลอง
ซ้ าอ าจ เกิ ด จ าก ก ารค ว บ คุ ม ก ารท ด ล อ งแ ล ะ
ผูป้ ฏิบตั งิ านจึงส่งผลให้ค่าทีไ่ ด้จากการทดลองไม่คงที่
แต่ไม่มคี วามแตกต่างกันมากนัก โดยเฉพาะการตัง้ ค่า
เครื่องมือในการกดขัดผิวเรียบอาจมีการคลาดเคลื่อน
ไปจากตาแหน่ งเดิม และผลจากการทดสอบค่าความ
เรีย บผิ ว อยู่ ใ นช่ ว ง 0.42-2.52 µm และ อัต ราส่ ว น
S/N-Ratio ของค่ า ความเรีย บผิว อยู่ ร ะหว่ า ง -7.736.53 โดยมีค่าเฉลีย่ ของ S/N-Ratio ที่ -0.58
การวิเคราะห์อทิ ธิพลของปั จจัยโดยอาศัยค่า S/NRatio เฉลี่ย ของค่า ความเรีย บผิว ถ้า ค่า S/N-Ratio
เฉลี่ย ของปั จ จัย ควบคุม ใดมีค ่า มากหมายความว่า
ปั จจัยควบคุม นัน้ จะมีผลทาให้คุณภาพงานออกมาดี
โดยได้ ผ ลการวิเ คราะห์ ค่ า เฉลี่ย S/N-Ratio ของ

ค่ า ความเรีย บผิ ว ดั ง แสดงในตารางที่ 4 จากการ
วิเคราะห์อทิ ธิพลของปั จจัยค่า S/N-Ratio ถูกนามาหา
ระดับของปั จจัยจากผลต่างของค่าของระดับปั จจัยที่
สูงสุด (Max) และปั จจัยทีม่ คี ่าต่ าสุด (Min) จากนัน้ ทา
การวิเคราะห์รอ้ ยละของอิทธิพลหลัก (% Main Effect)
ของแต่ละปั จจัยพบว่าแรงในการกดขัดผิว เป็ นปั จจัยที่
มีผลต่อค่า S/N-Ratio เฉลี่ยของค่าความเรียบผิวของ
ชิ้น งานมากสุ ด คิด เป็ นร้อ ยละ 51.82 รองลงมาคื อ
ความเร็ว รอบในการขัด ผิว มี ค่ า ร้อ ยละ 35.28 และ
ปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อความเรียบผิวต่าสุด คือ อัตรา
ป้ อนมีค่าร้อยละ 12.90 จากผลในตารางที่ 4 สามารถ
สร้างกราฟผลตอบสนองของ S/N-Ratio โดยขึน้ อยู่กบั
ค่าเฉลี่ยที่ถูกคานวณสาหรับแต่ละระดับของปั จจัยใน
รูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่าความเร็วรอบ และแรงกด มีผล
ต่ อ ค่ า S/N-Ratio ของค่ า ความเรีย บผิว มากแต่ เมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับของอัตราป้ อนมีผลต่อค่า S/NRatio ของค่าความเรียบผิวชิ้นงานต่ ามากเมื่อเทียบ
กับทัง้ สองปั จจัย โดยสรุปจากกราฟหากต้องการให้ได้
ค่าความเรียบผิวชิ้นงานต่ า สุดควรก าหนดความเร็ว
รอบที่ 200 rev/min, อัตราป้ อน 0.3 mm/rev และแรง
ในการกดขัดผิวที่ 200 N

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์อทิ ธิพลของปั จจัยหลักโดยอาศัยค่า S/N-Ratio เฉลีย่ ของค่าความเรียบผิว
Average of S/N-Ratio
Factors
Max Min Max-Min % Main effect
Level-1 Level-2 Level-3
Speeds (rev/min)
2.70
-0.34
-4.08
2.7 -4.08
6.78
35.28
Feeds (mm/rev)
0.19
0.28
-2.20
0.28 -2.20
2.48
12.90
Burnishing Force (N) -4.68
-2.33
5.28
5.28 -4.68
9.96
51.82
Average = 19.22
100.00
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ของระดับปั จจัยหลัก
การวิ เ คราะห์ ค่ า ความแปรปรวนเพื่ อ ท าการ
ตรวจสอบความถู ก ต้อง การทดลองนี้ กาหนดระดับ
ความเชื่อ มั ่นร้อ ยละ 95 (  = 0.05) ผลการทดลอง
หุ่นจาลองสาประสิทธิส์ าหรับอัตราส่วน S/N-Ratio ดัง
แสดงในตารางที่ 5 ค่า P-Value ผลลัพธ์สมั ประสิท ธิ ์
สาหรับอัตราส่วน S/N-Ratio ของกระบวนการกดขัด
ผิ ว เรี ย บ ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 คื อ ปั จจั ย ที่ 1
ความเร็วรอบ (200 rev/min) ผลลัพธ์การประมาณค่า
หุ่นจาลองสัมประสิทธิ ์ S/N-Ratio ซึ่งมีค่า P-Value ที่
ไม่ เกินระดับ นัย สาคัญ 0.05 สรุป ว่ามีผ ลต่อ ค่า S/NRatio (มีนั ย ส าคัญ ) ส่ ว นปั จ จัย ที่ 2 อัต ราป้ อ น (0.1
และ 0.3 mm/rev) ผลลัพธ์การประมาณค่าหุ่นจาลอง

สัมประสิทธิ ์ S/N ซึง่ มีค่า P-Value เกินระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.05 สรุปว่าไม่มผี ลต่อค่า S/N-Ratio และ ปั จจัยที่
3 แ รงใน การกด (100 แ ละ 150 N) พ บ ว่ า มี ค่ า
P-Value ทีไ่ ม่เกินระดับนัยสาคัญ 0.05 สรุปว่ามีผลต่อ
ค่ า S/N-Ratio (มี นั ย ส าคั ญ ) ในตารางที่ 6 ผลการ
วิเคราะห์ ความแปรปรวนของค่ า S/N-Ratio ซึ่ งมี ค่ า
P-Value ที่ไม่ เกิน 0.05 คือ ปั จจัยที่ 1 (ความเร็วรอบ)
และปั จจัยที่ 3 (แรงในการกด) ส่งผลต่อค่า S/N-Ratio (มี
นัยสาคัญ) ส่ วนปั จจัยที่ 2 (อัตราป้ อน) ไม่ส่งผลต่ อค่ า
S/N-Ratio (ไม่มนี ัยสาคัญ) โดยปั จจัยที่ 1 คือ ความเร็ว
รอบมีค่ า P-Value เท่ากับ 0.02 และปั จจัยที่ 3 คือ แรง
ในการกด มีค่า P-Value เท่ากับ 0.01 มีระดับนัยสาคัญ

The Journal of Industrial Technology (2021) volume 17, issue 1.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

90

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2021.04.001
บทความวิจัย

ทีไ่ ม่เกิน 0.05 สรุปว่ามีผลต่อค่ารูปแบบการประมาณค่า
สัมประสิทธิส์ าหรับค่าเฉลี่ย (มีนัยสาคัญ) ส่วนปั จจัยอื่น
ที่มีค่าเกินระดับนัยสาคัญ 0.05 สรุปว่าไม่มีผลต่อค่า
รูป แบบการประมาณค่าสัม ประสิท ธิส์ าหรับ ค่าเฉลี่ย
(ไม่ มี นั ย ส าคัญ ) และการปรับ ค่ า สัม ประสิ ท ธิก์ าร

ตัดสินใจร้อยละ 98.14 แสดงให้ถงึ ความน่าเชื่อถือของ
กระบวนการที่ดี ส่วนสมการสัมประสิทธิการถดถอย
์
สาหรับ อัตราส่วน S/N-Ratio การกดขัดผิวเรียบเพื่อ
ตรวจสอบความเรียบผิวน้อยสุดแสดงดังสมการที่ 2

S/N = -0.58 +3.27(S200) + 0.23(S500) + 0.77(F0.1) - 0.86(F0.3) - 4.10(f100) - 1.75(f150)
ตารางที่ 5 หุ่นจาลองสาประสิทธิส์ าหรับอัตราส่วน S/N-Ratio
Term
Coef
SE Coef
Constant
Speeds ( 200 rev/min)
Speeds ( 500 rev/min)
Feeds ( 0.1 mm/rev)
Feeds ( 0.3 mm/rev)
Burnishing force (100 N)
Burnishing force (150 N)
S = 0.7536 R-Sq = 99.54 %

-0.58
0.25
3.27
0.36
0.23
0.36
0.77
0.36
0.86
0.36
-4.10
0.36
-1.75
0.36
R-Sq(adj) = 98.14 %

T

P

-2.29
9.21
0.65
2.16
2.41
-11.55
-4.94

0.15
0.01
0.58
0.16
0.14
0.01
0.04

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสาหรับ S/N-Ratio ของความเรียบผิว
Source
DF
Seq SS
Adj SS
Adj MS
Speeds (rev/min)
Feeds (mm/rev)
Burnishing force (N)
Residual Error
Total

2
2
2
2
8

69.12
11.89
162.55
1.14
244.69

69.12
11.89
162.55
1.14
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(2)

34.56
5.94
81.27
0.57

F

P

60.85
10.47
143.11

0.02
0.09
0.01
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4. สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองการกดขัดผิวเรียบพบว่าสามารถเพิม่
คุณภาพผิวให้กบั อลูมิเนียมผสม AA5052 และแนวโน้ ม
ของความแข็งบริเวณผิวชิ้นงานสูงขึ้น อาจกล่าวได้ว่ า
กระบวนการกดขัดผิวสามารถน าไปประยุ กต์ใช้ในการ
เพิม่ คุณภาพผิวให้กบั อะลูมเิ นียมผสมทัง้ ในด้านการผลิต
และการศึกษาต่อไป

การประยุกต์ใช้วธิ ที ากูชสิ าหรับกระบวนการกดขัด
ผิ ว อ ะลู มิ เนี ย ม ผ ส ม AA5052 โด ย ก ารศึ ก ษ า
ค่ าพารามิ เตอร์ ท่ี ดี ท่ี สุ ด ของเครื่อ งจัก รในการผลิ ต
สามารถสรุปผลการทดลองได้ดงั นี้
สภาวะการกดขัดผิวเรียบที่เหมาะสม คือ ลาดับการ
ทดลองที่ 3 การปรับ ความเร็ ว รอบ 200 rev/min ที่
อัตราป้ อน 0.5 mm/rev และ แรงในการกด 200 N ให้
ค่าเฉลี่ยความเรียบผิวต่ าสุดที่ 0.47 µm อัตราส่วน S/N
อยู่ ท่ี 6.53 ในการทดลองซ้ ายืนยันพบว่ าค่ าที่ได้มีค่ า
ใกล้เคียงกับการทดลองครัง้ แรกด้วยการคานวณโดยวิธี
ทากู ชิ ถื อว่ าเป็ นค่ าที่ยอมรับได้ ผลการทดลองมีค่ า
เพิม่ ขึ้นหรือลดลงอาจเกิดจากการปรับตัง้ ค่าเครื่องจักร
ในการทดลองทาให้ค่าที่ได้มีความแตกต่างกันแต่ไม่มี
ความแตกต่างกันมากนักถือว่ายอมรับได้ ดังนัน้ วิธกี าร
ทากู ชิสามารถน ามาออกแบบกระบวนการกดขัดผิว
เรียบอะลูมเิ นียมผสม AA5052 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ ร้อยละของอิ ท ธิพ ลหลัก ของแต่ ละ
ปั จจัยพบว่าแรงในการกดขัดผิวเรียบ เป็ นปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่ อ ค่ า S/N-Ratio เฉลี่ ย ของค่ า ความเรีย บผิ ว ต่ า สุ ด
รองลงมาคือความเร็วรอบ และปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ความเรียบผิวต่าสุดคืออัตราป้ อนในการกดขัดผิว
ปั จจัยในกระบวนการผลิตของเครื่องจักรส่งผลต่อค่า
ความเรียบผิวของชิ้นงานอย่ างชัดเจน กล่ าวคือ ถ้ า
ความเร็วรอบในการขัดผิว และแรงในการกดขัดผิวสูง
หรือต่ ามากเกินไปมักส่ งผลต่ อความเรียบผิว และมัก
นาไปสู่ความล้มเหลวในกระบวนการกดขัดผิวเรียบ

5. ข้อเสนอแนะ
การน าเอาวิธีก ารทากูชิม าช่ วยในการออกแบบ
การทดลองเป็ น วิธีก ารดาเนิน งานที่มีป ระสิท ธิภ าพ
สาหรับการหาค่าที่ดมี ส่ี ุดทีต่ ้องการเข้าใกล้ค่าตัวแปร
ทีไ่ ด้ออกแบบไว้อย่างเหมาะสม การปรับบางค่าตาม
เงื่อนไขของข้อกาหนดและการตัดสินใจเพื่อพิจารณา
ปั จจัย หลัก ที่ ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการทดลอง การ
ออกแบบทากูชเิ ป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญและให้คาแนะนา
อย่างง่ายและเป็ นวิธีท่เี ป็ นระบบจนสามารถนาไปสู่
สมรรถนะที่ดมี ปี ระสิทธิภาพ ลดต้นทุนและคุณภาพ
ของกระบวนการผลิตสูงขึน้
6. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณกองทุ นส่ งเสริมงานวิจยั มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ วรรณ ภู มิ ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ทีใ่ ห้ทุนสนับสนุ นการจัดทางานวิจยั โครงการ
“การศึกษาปั จจัยการผลิตพื้นผิวสาเร็จ ด้วยเทคนิคการ
กดขัดผิวเรียบเพื่อลดขัน้ ตอนและต้นทุ นการผลิตของ
ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลสาหรับรองรับ
การผลิตในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ขอขอบพระคุณไว้
ณ โอกาสนี้

The Journal of Industrial Technology (2021) volume 17, issue 1.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

92

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2021.04.001
บทความวิจัย

7. เอกสารอ้างอิ ง

[6] L.N. López de Lacalle, A. Lamikiz, J. Muñoa
and J.A. Sánchez, Quality improvement of
ball-end milled sculptured surfaces by ball
burnishing, International Journal of Machine
Tools and Manufacture, 2005, 45(15),
1659-1668.
[7] F.J. Shiou, S.J. Huang, A.J. Shih, J. Zhu
and M. Yoshino, Fine surface finish of a
hardened stainless steel using a new
burnishing tool, Procedia Manufacturing,
2017, 10, 208-217.
[8] U. Esme, Use of grey based Taguchi
method in ball burnishing process for the
optimization of surface roughness and
microhardness of AA 7075 aluminum alloy,
Materiali in tehnologije, 2010, 44(3),
129-135.
[9] S.R. Thorat and A.G. Thakur, Optimization
of burnishing parameters by taguchi based
GRA method of AA 6061 aluminum alloy,
Materials Today: Proceedings, 2018, 5(2),
7394-7403.
[10] J.D. Kechagias, K.E. Aslani, N.A. Fountas,
N.M. Vaxevanidis and D.E. Manolakos, A
comparative investigation of Taguchi and full
factorial design for machinability prediction
in turning of a titanium alloy. Measurement,
2020, 151, 107213.

[1] F. Gharbi, S. Sghaier, K.J. Al-Fadhalah and
T. Benameur, Effect of ball burnishing
process on the surface quality and
microstructure properties of AISI 1010 steel
plates, Journal of materials engineering and
performance, 2011, 20(6), 903-910.
[2] H. Hamadache, Z. Zemouri, L. Laouar, and S.
Dominiak, Improvement of surface conditions
of 36 Cr Ni Mo 6 steel by ball burnishing
process. Journal of Mechanical Science and
Technology, 2014, 28(4), 1491-1498.
[3] H. Yilmaz and R. Sadeler, Effect of ball
burnishing treatment on the fatigue behavior
of 316L stainless steel operating under
anodic and cathodic polarization potentials.
Metallurgical and Materials Transactions A,
2018, 49(11), 5393-5401.
[4] A. Sova, C. Courbon, F. Valiorgue, J., Rech,
and Ph. Bertrand, Effect of turning and ball
burnishing on the microstructure and
residual stress distribution in stainless steel
cold spray deposits. Journal of Thermal
Spray Technology, 2017, 26(8), 1922-1934.
[5] H. Luo, J. Liu, L. Wang and Q. Zhong,
Investigation of the burnishing process with
PCD tool on non-ferrous metals, The
International Journal of Advanced
Manufacturing Technology, 2005, 25, 454-459.
The Journal of Industrial Technology (2021) volume 17, issue 1.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

93

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2021.04.001
บทความวิจัย

[11] A. Rafidah, A. Nurulhuda, A. Azrina,
Y. Suhaila, I.S. Anwar, and R.A. Syafiq,
Comparison design of experiment (doe):
Taguchi method and full factorial design in
surface roughness. Applied Mechanics and
Materials, 2014, 660, 275-279.
[12] W.Labuda, R.Starosta and R. Dyl,
Estimation of the influence of burnishing
parameters on steel X5CrNi1810 surface
layers strengthening and roughness
changes, Journal of KONES, 2008, 15,
259-267.
[13] V. Chomienne, F. Valiorgue, J. Rech and
C. Verdu, Influence of ball burnishing on
residual stress profile of a 15-5PH stainless
steel, CIRP Journal of Manufacturing
Science and Technology, 2016, 13, 90-96.
[14] Y.C. Yen, P. Sartkulvanich, and T.Altan, Finite
element modeling of roller burnishing process,
CIRP annals, 2005, 54(1), 237-240.
[15] A.M. Hassan, and A.S. Al-Bsharat, Influence
of burnishing process on surface roughness,
hardness, and microstructure of some nonferrous metals, Wear, 1996, 199(1), 1-8.

[16] A.M. Hassan and S.Z. Al-Dhifi, Improvement
in the wear resistance of brass components
by the ball burnishing process, Journal of
Materials Processing Technology, 1999,
96(1-3), 73-80.
[17] Y.C. Lin, S.W. Wang and H.Y. Lai, The
relationship between surface roughness and
burnishing factor in the burnishing process,
The International Journal of Advanced
Manufacturing Technology, 2004, 23(9),
666-671.
[18] H. Basak, , S. Özkan and A. Taskesen,
Application of burnishing process on friction
stir welding and investigation of the effect of
burnishing process on the surface
roughness, hardness and strength,
Experimental Techniques, 2011, 35, 8-16.
[19] S. Swirad and R. Wdowik, Determining the
effect of ball burnishing parameters on
surface roughness using the Taguchi
method, Procedia Manufacturing, 2019, 34,
287-292.
[20] K.L. Tsui, An overview of Taguchi method
and newly developed statistical methods for
robust design, IIE Transactions, 1992, 24(5),
44-57.

The Journal of Industrial Technology (2021) volume 17, issue 1.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

94

