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บทคัดย$อ 
การตัดเฉือนเสมือนจริงมีความสําคัญเปfนอย�างมากต�อการประมาณค�าของพารามิเตอร"การตัดเฉือนต�างๆ ท่ีซับซ0อนก�อน
การผลิตชิ้นงานจริง ดังน้ันเพ่ือให0ได0ชิ้นงานท่ีมีความถูกต0องแม�นยํา เท่ียงตรง และมีความน�าเชื่อถือ งานวิจัยน้ีจึงมี
วัตถุประสงค"เพ่ือศึกษาผลลัพธ"จากการจําลองการตัดเฉือนเสมือนจริงกับผลการตัดเฉือนของชิ้นงานกลึงขึ้นรูปจริงบน
เคร่ืองกลึงซีเอ็นซี เพ่ือประมาณค�าพิกัดความคลาดเคลื่อนของขนาดและรูปร�างแบบ 3 มิติของความเปfนทรงกระบอก  
โดยการสร0างโมเดลจําลองการเบ่ียงเบนเคลื่อนท่ีคิเนเมติกส" ระบบพิกัดรูปร�างทางเรขาคณิตของเม็ดมีดอินเสิร"ต 
พารามิเตอร"การตัดเฉือน การสึกหรอของเคร่ืองมือตัด และการโก�งงอของชิ้นงาน เปfนต0น ด0วยวิธีการคํานวณคณิตศาสตร"
ทางโฮโมจีเนียสทรานสฟอร"มเมชั่นเมทริกซ"ของกลุ�มจุดพิกัดหลายๆ จุดบนพ้ืนผิวรูปร�างชิ้นงานของกระบวนการกลึงขึ้นรูป
ท่ีถูกสร0างขึ้น แบบจําลองโมเดลท่ีสร0างขึ้นด0วยวิธีการท่ีนําเสนอน้ีพบว�าผลความแตกต�างอยู�ท่ี 4.055 % กับชิ้นงานกลึงขึ้น
รูปจริง  
คําหลัก  การตัดเฉือนเสมือนจริง การเบ่ียงเบนคิเนเมติกส" กระบวนการกลึง เคร่ืองกลึงซีเอ็นซี    

Abstract 
The virtual machining is the most important characteristics to estimate the complex various machining 
parameters of machined parts before real machining, in order to obtain the accuracy, precision and 
reliability. The objective of the present research is to propose a simulation model of the shape 
generation processes in the turning operations of the generated faces, based on the machining 
parameters, kinematic motion deviations, the inserted cutting tool geometries, tool wear and deflection 
of workpiece. The shape generation motions with deviations are mathematically described by 
homogeneous transformation matrices. The proposed method results of the cylindricity provide us to 
be confirmed the simulation of virtual turning processes is similarity the actual turning processes, which 
approximately different at 4.055 %. 
Keywords:  Virtual machining, Kinematic motion deviation, Turning processes, CNC Turning center 
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1. บทนํา 
 ในโลกปuจจุบันของการแข�งขันทางด0านคุณภาพ ความ
น�าเชื่อถือ ความแม�นยํา และความพึงพอใจของลูกค0าสําหรับ
ผลิตภัณฑ"อุตสาหกรรมชิ้นส�วนยานยนต"  และชิ้นส�วน
อิเล็กทรอนิกส" ได0มีการเร�งพัฒนาการผลิตทางด0านกายภาพ
และโลกไซเบอร"ให0สูงขึ้นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการผลิต
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงเค ร่ืองจักรกลการผลิตแบบ
สมัยใหม�ของโรงงานอุตสาหกรรม ต0องมีการเก่ียวพันอย�าง
ใกล0ชิดกับอินเทอร"เน็ตของสิ่งของ (Internet of Things) 
และการผนวกกับระบบทางกายภาพท่ีต0องการจําลองการ
ผลิตจาก “จริง” ไป “เสมือนจริง” โดยความช�วยเหลือของ
คอมพิวเตอร"ทางด0านเทคนิคการจําลองทางกายภาพของ
ระบบการผลิตเสมือนจริงและเลียนแบบพฤติกรรมของระบบ
กรรมวิธีการผลิตก�อนท่ีจะไปทําการผลิตจริง เพ่ือลดจํานวน
ของการทดสอบและทดลองในโรงฝ|กปฏิบัติงาน [1] 
  Kaymakci และคณะ [2] ได0มีการนําเสนอการตัดเฉือน
เสมือนจริงเพ่ือลดหรือกําจัดการทดลองทางกายภาพของการ
ปฏิบัติงานจริง โดยการจําลองการทํางานทางกายภาพใน
สิ่งแวดล0อมทางดิจิตอลก�อนการผลิตจริง แต�อย�างไรก็ตาม
ระเบียบวิธีการท่ีนําเสนอดังกล�าวก็ยังไม�ได0จัดการเก่ียวกับ
วิธีการอย�างไรสําหรับการประยุกต"การประมาณรูปร�าง
สุดท0ายของการตัดเฉือนให0เสมือนจริง หรือการเบ่ียงเบน
ทางคิเนเมติกส"เพ่ือประเมินขนาดพิกัดความคลาดเคลื่อนและ
ความหยาบของผิวงานแบบ 3 มิติจากการตัดเฉือนเสมือน
จริงของกระบวนการกลึงขึ้นรูป และหลายๆ ผลงานวิจัยใน
สาขาน้ียังไม�ได0มีการพัฒนาอย�างต�อเน่ือง  
 Thasana และคณะ [3-4] ไ ด0มี ก า ร นํ า เสนอการ
ประมาณค�าความหยาบของผิวงาน 3 มิติของกระบวนการ
กลึงและคว0านขึ้น รูปบนพ้ืนฐานการเบ่ียงเบนของการ
เคลื่อนไหวคิเนเมติกส" (Kinematics) แต�ก็ยังไม�ได0ศึกษาการ
ตัดเฉือนเสมือนจริงของกระบวนการกลึงท่ีรวมฟuงก"ชันการสึก
หรอเคร่ืองมือตัดและการโก�งงอของชิ้นงาน พร0อมกับการ
เปรียบเทียบผลการทดลองจริง ดัง น้ันงานวิ จัยน้ี จึงมี
วัตถุประสงค" เ พ่ือ ศึกษาการตัด เ ฉือนเส มือนจริงของ
กระบวนการกลึงด0วยวิธีการพิจารณาการเบ่ียงเบนคิเนเม-
ติกส" การสึกหรอเคร่ืองมือตัด และการโก�งงอของชิ้นงานบน

การตัดเฉือนของเคร่ืองกลึงซีเอ็นซี แล0วเปรียบเทียบกับผล
การทดลองตัดเฉือนของกระบวนการกลึงจริงด0วยการวัดผล
ความเปfนทรงกระบอกจากเคร่ืองวัดขนาดชิ้นงาน 3 มิติ 
(Coordinate Measuring Machine: CMM) โมเดลจําลอง
การตัดเฉือนเสมือนจริงจะใช0การพิจารณารูปร�างการ
เบ่ียงเบนเคลื่อนท่ีคิเนเมติกส" และพิกัดรูปร�างเรขาคณิตของ
เม็ดมีดอินเสิร"ตจากโมเดล Thasana และคณะ [4] แล0วรวม
โมเดลการสึกหรอของเคร่ืองมือตัดและการโก�งงอของชิ้นงาน 
ด0วยวิธีทางคณิตศาสตร"โดยใช0โฮโมจีเนียสทรานสฟอร"มเมชั่น
เ ม ท ริ กซ"  (Homogeneous Transformation Matrices: 
HTM)  ของกลุ�มจุดพิกัดหลายๆ จุดบนพ้ืนผิวรูปร�างชิ้นงาน
กลึงขึ้นรูป ซ่ึงสร0างขึ้นโดยการสร0างแบบจําลองท่ีมีผลกระทบ
ต�อความคลาดเคลื่อนสถิตในกระบวนการกลึงขึ้นรูป  

2 .  โมเดลการจํ าลองการเคลื่ อน ท่ี คิ เน เมติกส�ของ
กระบวนการกลึง [4] 
 กระบวนการกลึงขึ้น รูปบนเคร่ืองกลึงซี เอ็นซีโดย
ส�วนมากจะทําการตัดเฉือนโดยการใช0ตัวจับยึดเคร่ืองมือตัด
บนชุดป�อมมีด และจับชิ้นงานในเพลาหัวจับ (Spindle 
rotations)  และหลังจากนั้นก็ทําการป�อนตัดในแนวเส0นตรง
ตามแนวแกน Z  ดังน้ันการเบ่ียงเบนการเคลื่อนท่ีของเพลา
หัวจับ จึงเปfนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับการประเมินค�าการเบ่ียงเบน
ของกระบวนการกลึง จากรูปท่ี 1 แสดงระบบพิกัดของการ
จําลองกระบวนการกลึง ซ่ึงกําหนดโดยตัวแทนการเบ่ียงเบน
เคลื่อนท่ี โดยมี OW , OS, OR, OCR, OCS, OT, OVB และ OE ซ่ึง
จัดตามระบบของ ISO 230-1:2012  โดยเปfนตัวแทนของ
ระบบพิกัดชิ้นงาน เพลาหัวจับ ระบบพิกัดแกนอ0างอิง ชุด
แท�นเลื่อน ชุดแท�นเลื่อนขวาง จุดศูนย"กลางเม็ดมีดอินเสิร"ต 
รัศมีปลายมีดท่ีคํานึงถึงการสึกหรอของเม็ดมีดอินเสิร"ต ดังรูป
ท่ี 2 และทฤษฏีการสร0างรูปร�างการเคลื่อนท่ี (The shape 
generation motions) ด0วยวิธีทางคณิตศาสตร"แบบ HTM 
[5] ดังแสดงสมการท่ี 1 และ 2 ดังน้ี 

�  � ���������������������������  ����  

 ������                                                                             

(1) 



การประชุมวิชาการข�ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป� พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร"  มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม� 
 

 

โดยท่ี 
Aij   : การส�งถ�ายเมทริกซ"แบบ 4 คูณ 4 ท่ีแทนตําแหน�งและ

การเบ่ียงเบนเคลื่อนท่ีระหว�างวัตถุแข็งเกร็ง i และ j 
XW  : ตําแหน�งเวกเตอร"ของชิ้นงาน 
XE   : ตําแหน�งเวกเตอร"ของจุดปลายคมตัด  
 

 
รูปที่ 1 ระบบพิกัดสําหรับการตัดเฉือนเสมือนจริงในกระบวนการกลึง  

จากสมการท่ี 1 ของการเบ่ียงเบนการเคลื่อนท่ีคิเนเม-
ติกส"ท่ีรวมท้ังพิกัดตําแหน�งของชิ้นงาน พิกัดรูปร�างเรขาคณิต
ของเม็ดมีดอินเสิร"ต การสึกหรอของเคร่ืองมือตัด และการโก�ง
งอของชิ้นงานในกระบวนการกลึง สามารถอธิบายได0ดัง
สมการท่ี 2 ซ่ึงเมทริกซ"จะรวมคิเนเมติกส"และตําแหน�งการ
เบ่ียงเบนระหว�างท้ังค�าความผิดพลาดของการเคลื่อนท่ีและ
ความผิดพลาดของการติดต้ัง 
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โดยท่ี 
"./�0� : การส�งถ�ายเมทริกซ"แบบ 4 คูณ 4 แทนตําแหน�ง

และการเบ่ียงเบนเคลื่อนท่ี 
α (=1,..6) : ทิศทางการเคลื่อนท่ีและตําแหน�งทางคิเนเมติกส" 

ซึ่ง 1, 2 และ 3 หมายถึง การเคลื่อนท่ีทางตรง
ของแกน x, y และ z ตามลําดับ ส�วน 4, 5 และ 6 
หมายถึงการเคลื่อนท่ีการหมุนรอบแกน x, y และ z ตามลําดับ 

β  : ค�าของตําแหน�งและการเคลื่อนท่ีของคิเนเมติกส" 
γ  : ระบบพิกัดของชิ้นส�วน 

'(  : มุมการหมุนของเพลาหัวจับ  x, z   : ตําแหน�งการเคลื่อนท่ีในแนวแกน X และ Z 

)� , $�  : ระยะทางระหว�าง OT และ OE ของจุดศูนย"กลาง
เม็ดมีดอินเสิร"ตและรัศมีปลายมีด 

3. โมเดลการสึกหรอเม็ดมีดอินเสริ�ต 
 ในกระบวนการกลึงของการตัดเฉือนในระยะสุดท0าย
ของอายุการใช0งานเคร่ืองมือตัด โดยบ�อยคร้ังมากจะมีสาเหตุ
มาจากการคายเศษและการแตกหักของคมตัดของรัศมีปลาย
มีด การเกิดขึ้นน้ีเปfนเพราะกระบวนการกลึงบนเคร่ืองกลึง
ซีเอ็นซีเปfนการตัดเฉือนแบบขัดจังหวะการตัดเฉือน ซ่ึงคมตัด
จะเข0าไปและคงอยู�บนชิ้นงานหลายๆ คร้ังต�อวินาที ดังน้ัน
รัศมีปลายมีดจึงเปfนจุดวิกฤติอันตรายในการเกิดการสึกหรอ 
เพราะมันอยู�ข0างหลังบนพ้ืนผิวของการตัดเฉือน ซ่ึงรัศมีปลาย
มีดจะมีผลกระทบโดยตรงกับการเกิดการสึกหรอบนผิวหลบ 
(Flank Wear) บนการเปลี่ยนแปลงของรัศมีปลายมีด และ
การสึกหรอบนผิวหลบเกิดขึ้นบ�อยมากท่ีสุดโดยขึ้นอยู�กับวัสดุ
เคร่ืองมือตัดและการประยุกต"ใช0  ซ่ึงโมเดลจําลองการสึกหรอ
เม็ดมีดอินเสิร"ตของงานวิจัยน้ีจะใช0การสึกหรอบนผิวหลบ 
จากสมการอายุการใช0งานเคร่ืองมือตัดแบบขยายความของ
เทย" เลอร"  (Taylor’s extended equation) ซ่ึงหลายๆ 
งานวิจัยได0นําเสนอดังสมการท่ี 3  

56778 � 9 :;<=>?=@
A

 

            (3) 
โดยท่ี 
56778   : อายุการใช0งานเคร่ืองมือตัด  C, n, n1, n2 : ค�าคงท่ี v      : ความเร็วตัด  f   : อัตราป�อน    d   : ความลึกของการตัด  

 ค�าคงท่ีต�างๆ ได0นํามาจาก Meng และคณะ [6] เม่ือ
อัตราป�อน ความเร็วตัด และความลึกของการตัด ได0ใส�เข0าไป
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ในโมเดลการจําลองตามสมการอายุการใช0งานของเม็ดมีดอิน
เสิ ร"ต ดังสมการท่ี 3 ซ่ึงสมมติว�า เม็ด มีดอินเสิ ร"ต กําลั ง
ดําเนินการอยู�ในขั้นตอนของสถานะการสึกหรอคงท่ี (Study 
state wear) อัตราการสึกหรอของเม็ดมีดอินเสิร"ตในแต�ละ
การตัดเฉือนท่ีต0องการก็จะสามารถประมาณการได0ดังสมการ
ท่ี 4 โดยการอ0างอิงจาก Ramaswami [7] ถ0าระยะป�อน 
ความเร็วรอบ และความลึกของการตัดถูกรักษาไว0คงท่ี ดังนั้น
การสึกหรอของเม็ดมีดอินเสิร"ตในระหว�างการดําเนินการตัด
เฉือนสามารถคํานวณได0ดังน้ี  

,HIJK � LMNOJ*56778 P ∗ 5O  

            (4) 
โดยท่ี Lwear  : ระยะการสึกหรอของเคร่ืองมือตัด  VBmax : ค�าสึกหรอบนผิวหลบมากท่ีสุด  tm     : เวลาการตัดเฉือน 

  การสึกหรอบนผิวหลบท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีความสอดคล0อง
กับการเปลี่ยนแปลงของรัศมีและตําแหน�งของรัศมีปลายมีด
ดังแสดงในรูปท่ี 3 ถ0าการสึกหรอบนผิวหลบทันทีท่ีใดๆ ขอบ
การเปลี่ยนแปลงตําแหน�งจุดนอกสุดของรัศมีปลายมีด 
สามารถ คํ านวณ ท่ีฟu งก" ชั นของ มุมหลบหน0 า  ( Front 
clearance angle (FCA)) ได0ดังสมการท่ี 5 – 6 [7]  
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 ตําแหน�งจุดศูนย"กลางของรัศมีปลายมีด 

 

∆� MNOJ*tan �90 + \]"� 

                       (5) 

_̂_
__̀
a� b� +c�a�d e b�d� 0
ad bd +c�add e bdd� 00 1 +1 00 0 0 1fg

gg
gh i$-d)-djId1 k � i

+:�+:djI� + ∆1 k 

                     (6) 
 เม่ือแกน X และแกน Z ของจุดศูนย"กลางรัศมีปลายมีด 
(xc, zc) ถูกคํานวณ แกนท้ังหมดเหล�านี้ก็สามารถฉายไปบน
มุมคายเศษ เพ่ือคํานวณแกน Y ของรัศมีปลายมีดในชั่วขณะ
ทําการตัดเฉือน (re2) สมการของผิวคายเศษสามารถกําหนด
เปfน yc2 โดยการใช0มุมคายด0านบน (Back rake angle) และ
มุมคายด0านข0าง (Side rake angle) โดยสมมติว�าจุดเร่ิมต0น
ศูนย"กลางปลายมีดตัดผ�านตลอดผิวคายเศษ ซ่ึงตําแหน�งของ
ผิวคายเศษจะถูกกําหนดโดยเฉพาะ 

การชด เชยระหว� า งการสึกหรอ  n)-d,  o-d,  $-dp 
สามารถผสานรวมกันเข0าไปในตําแหน�งการเคลื่อนท่ีของเม็ด
มีดอินเสิร"ตเข0าไปในสมการท่ี 2 ดังนั้นตําแหน�งของ OVB ของ
จุดศูนย"กลางรัศมีปลายมีดสําหรับการเบ่ียงเบนการสึกหรอ
เคร่ืองมือตัดของการตัดเฉือนเสมือนจริงในกระบวนการกลึง
ขึ้นรูปบนเคร่ืองกลึงซีเอ็นซี แสดงดังสมการท่ี 7   

"��qrstqu � n!v. 2p e i$-�)-�o-�1 k 
(7) 

 งานวิจัยน้ีผู0วิจัยได0พิจารณาค�ามากท่ีสุดของการสึกหรอ
บนผิวหลบ (VBmax) จากการทดลองตัดเฉือนจริงดังรูปท่ี 4 ท่ี
ระยะขนาด 0.127 มิลลิเมตร แล0วจากน้ันนําค�าไปคํานวณใน
สมการ 4-6 เพ่ือเปfนค�าการชดเชยการสึกหรอของเม็ดมีดใน
แต�ละแกน 

 

รูปที่ 4 ระยะการสึกหรอบนผิวหลบของเม็ดมีดอินเสิร"ต 

 

bs

A B

D

C



การประชุมวิชาการข�ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป� พ.ศ. 2560 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร"  มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

12-15 กรกฎาคม 2560  เชียงใหม� 
 

 

4. โมเดลการโก$งงอของชิน้งาน 
 การโก�งงอของชิ้นงานเกิดจากการท่ีเม็ดมีดอินเสิร"ตกระ
ทําการตัดเฉือนวัสดุชิ้นงาน จึงเกิดการเบ่ียงเบนจากตําแหน�ง
ทางทฤษฎีของค�าพิกัดความคลาดเคลื่อนของแกน X, Y และ 
Z ดังนั้นเพ่ือให0การจําลองการตัดเฉือนเสมือนจริง ตําแหน�ง
ของเม็ดมีดอินเสิร"ตก็ต0องพิจารณาในเร่ืองการโก�งงอของ
ชิ้นงาน โดยเคลื่อนท่ีตัดเฉือนชิ้นงานให0มีความใกล0เคียงกับ
การตัดเฉือนจริง จากปuญหาดังกล�าวก็มีนักวิจัยได0เสนอ
สมการการโก�งงอของการตัดเฉือน [8-9] ดังสมการท่ี 8 ซ่ึงใน
วิจัยน้ีการชดเชยการโก�งงอของชิ้นงาน สามารถผสานรวมกัน
เข0าไปในตําแหน�งของชิ้นงาน OW ในสมการท่ี 2 ของจุด
ศูนย"กลางตําแหน�งชิ้นงาน          

"H_J-6yJ8 � \3!{ �, + 0.5a�# 

(8) 

โดยท่ี 

 F  : แรงการตัดเฉือนในแต�ละแกนของแกน X, Y และ Z E : มอดูลัสของสภาพยดึหยุ�น I : โมเมนต"ความเฉ่ือย L : ความยาวของชิ้นงาน a : ความลึกของการตัดในแนวแกน 

 การทดลองน้ีผู0วิจัยไม�มีเคร่ืองมือในการวัดแรงจริงของ
การตัดเฉือนในแต�ละแกน จึงได0พิจารณาค�าของการโก�งงอ
จาก [9] เพ่ือใช0ประกอบในการใส�ค�าจําลองการตัดเฉือน
เสมือนจริงแบบเบ้ืองต0นท่ีระยะ )H � 0.0047 มม. oH �
0.019 มม. และ $H � 0.004 มม. 

5. การจําลองตัดเฉือนเสมือนจริงของงานกลึง 
 การจําลองการตัดเฉือนเสมือนจริงของกระบวนการ
กลึงด0วยวิธีการพิจารณาการเบ่ียงเบนคิเนเมติกส" การสึกหรอ
เคร่ืองมือตัด และการโก�งงอของชิ้นงานบนการตัดเฉือนของ
เคร่ืองกลึงซีเอ็นซี ดําเนินการและจัดรูปของจุดตําแหน�งพิกัด
ในการวิเคราะห"การสร0างเพ่ือเปfนตัวแทนของผิวการกลึงขึ้น
รูป ซ่ึงประกอบด0วยการใส�ข0อมูลบนพ้ืนฐานของการเบ่ียงเบน
คิเนเมติกส" พารามิเตอร"การตัดเฉือน เรขาคณิตของคมตัด

เม็ดมีดอินเสิร"ต การสึกหรอเม็ดมีดอินเสิร"ต และการโก�งงอ
ของชิ้นงาน ดังแสดงขั้นตอนการจําลองเสมือนจริงของ
กระบวนการกลึงท่ีได0ถูกนําเสนอจาก Thasana และคณะ 
[4] เม่ือตําแหน�งของสันคมตัดจากรัศมีปลายมีดและค�าของ
การโก�งงอของชิ้นงานถูกได0รับ ในลําดับต�อไปก็จะสร0างจุด
พิกัด x, y และ z ท้ังหมดบนการสร0างผิวกลึงขึ้นรูปของ
ชิ้นงาน  
 รูปท่ี 5 แสดงให0เห็นถึงผลของการจําลองการตัดเฉือน
เสมือนจริงของการกลึงวัสดุ S45C ในโปรแกรม MATLAB 
บนพ้ืนผิวของจุดพิกัดจากการจําลองท่ีได0รับคือ 10,000 จุด 
ตลอดการจําลองการตัดเฉือน  สําหรับค�าการเบ่ียงเบนทางคิ-
เนเมติกส"บนพ้ืนฐานการใส�ค�าพารามิเตอร"ต�างๆ ตามสมการ
ท่ี 2 ใช0แบบสุ�มตัวเลขให0อยู�ในค�ามาตรฐานการแจกแจงแบบ
ปกติตามหลักการทางสถิติ โดยอ0างอิงจากใบสอบเทียบการ
ติดต้ังเคร่ืองกลึงซีเอ็นซี และสําหรับพารามิเตอร"การตัดเฉือน
และเรขาคณิตของคมตัดเม็ดมีดอินเสิร"ต ใช0เม็ดมีดอินเสิร"ต
คาร"ไบด" CNMG 120408N-GU  แบบสี่เหลี่ยมด0านขนาน
ตามมาตรฐาน ISO 13399 ส�วนการสึกหรอเม็ดมีดอินเสิร"ต
และการโก�งงอของชิ้นงานอ0างอิงดังท่ีได0กล�าวมา 
 
 
 

 

รูปท่ี 5 ผลการจําลองการตัดเฉือนเสมือนจริงสําหรับ
กระบวนการกลึงปอก 

รูปท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบผลการวัดความเปfน
ทรงกระบอกของชิ้นงานจริงท่ีวัดจากเคร่ือง CMM Carl 
Zeiss หลังจากท่ีได0กลึงชิ้นงานบนเคร่ืองกลึงซีเอ็นซีกับการ
จําลองตัดเฉือนเสมือนจริง พบว�าผลความแตกต�างอยู� ท่ี 
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4.055 % ทําให0ผู0วิจัยสามารถประมาณค�าทางด0านความเปfน
ทรงกระบอกหรือความหยาบผิวของชิ้นงานการก�อนการตัด
เฉือนจริงได0ในเบ้ืองต0น แต�อย�างไรก็ตามค�าความผิดพลาดท่ี
เกิดขึ้นดังกล�าวน้ันสันนิษฐานว�าเกิดจากท่ีผู0วิจัยไม�ได0วัดจริง
ของค�าเบ่ียงเบนคิเนเมติกส"ของเคร่ืองกลึงซีเอ็นซีท่ีประยุกต"
โดยใช0วิธีการ DBB (Double Ball Bar) และการวัดแรงการ
ตัดเฉือนจริงท่ีวัดโดยใช0เซนเซอร"วัดแรง และการวัดค�าของ
แรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดขึ้นจริง เปfนต0น จากสาเหตุดังกล�าว
ข0างต0นทําให0ผู0วิจัยมีระบบขั้นตอนในการศึกษาและแก0ไข
ปuญหาในแต�ละจุด สําหรับการตัดเฉือนเสมือนจริงในงานวิจัย
ในระดับต�อไป 

 

 รูปท่ี 6 การเปรียบเทียบการจําลองตัดเฉือนเสมือนจริงกับการ
กลึงปอกจริงบนเคร่ืองกลึงซีเอ็นซี 

6. สรุป 
การศึกษาการตัดเฉือนเสมือนจริงของกระบวนการกลึง

ด0วยวิธีการพิจารณาการเบ่ียงเบนคิเนเมติกส" การสึกหรอ
เคร่ืองมือตัด และการโก�งงอของชิ้นงานบนเคร่ืองกลึงซีเอ็นซี 
สามารถสรุปดังต�อไปน้ี 
(1) โมเดลจําลองท่ีได0นําเสนอของการเคลื่อนท่ีคิเนเมติกส"

และการสึกหรอของเคร่ืองมือตัด และการโก�งงอของ
ชิ้นงานกับระบบพิกัดการอ0างอิงของเพลาหัวจับ สามารถ
ประมาณค�าพารามิเตอร"การตัดเฉือนเบ้ืองต0นได0 สําหรับ
กระบวนการกลึงขึ้นรูป  

 (2) ระบบวิธีท่ีได0นําเสนอเปfนการประเมินความเบ่ียงเบน
รูปร�างของการตัดเฉือนบนพ้ืนฐานของการเคลื่อนท่ีคิเน-
เมติกส" การสึกหรอเคร่ืองมือตัดของสันคมตัด และการ
โก�งงอของชิ้นงาน 

(3) โมเดลจําลองท่ีนําเสนอและวิธีการท่ีได0ถูกประยุกต"เพ่ือ
จําลองของการตัดเฉือนเสมือนจริง ได0ถูกประมาณบน

พ้ืนฐานการใส�ข0อ มูลของการเบ่ียงเบนคิเนเมติกส"  
พารามิเตอร"การตัดเฉือน เรขาคณิตคมตัดเม็ดมีดอินเสิร"ต 
การสึกหรอเคร่ืองมือตัด และการโก�งงอของชิ้นงาน ทําให0
ผู0วิจัยมีระบบการประมาณค�าความเปfนทรงกระบอกของ
ชิ้นงานเสมือนจริงได0 
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