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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความเค้นอัดตกค้างในกระบวนการยิงอนุภาคแข็งบน
วัสดุผลิตแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนเกรด JIS-SKD61 โดยก าหนดปัจจัย 3 ปัจจัย คือ อัตราการครอบคลุมผิว,ขนาดเม็ดโลหะ
และแรงดันลมโดยออกแบบการทดลองตามหลักเทคนิคแบบออโทกอนอลอะเรย์ ตามแนวทางของ “ทากูชิ” ผลที่ได้จาก
การทดลองน ามาค านวณค่าสัญญาณต่อสิ่งรบกวนสูงสุด (Max Signal-to-noise Ratio) เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสม จากนัน้
ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการทดลองและท าการพยากรณ์ จากการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความเค้นอัดตกค้างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้แก่ อัตราการครอบคลุมผิว,ขนาดเม็ดโลหะและ
แรงดันลมและเงื่อนไขที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทากูชิ แนะน าให้เลือกใช้อัตราการครอบคลุมผิวระดับที่ 2 
คือ 200% ขนาดเม็ดโลหะระดับที่ 2 คือ 0.1 มิลลิเมตรและแรงดันลมระดับที่ 1 คือ 0.2 เมกะปาสคาล  
ค ำส ำคัญ: วิธีทากูช,ิ งานทบุขึ้นรูปร้อน, การยิงอนุภาคแข็ง, วัสดุแม่พิมพ์, ความเค้นตกค้าง 
 
Abstract 

This research aims to study parameters that have an influence in compressive residual stress in 
solid particle bombarding process on hot forging die material JIS-SKD61 grade. Three factors; coverage 
ratio, shot size, and air pressure for experiment have been defined by taguchi method. The experimental 
results have been calculated the S/N ratio for select the Max signal-to-noise ratio for the optimal 
processing parameters. Next, variance analyzing is operated for experimental validity testing. And 
prediction. From the study with confidence 95%, Factor that have an influence on compressive residual 
stress are coverage ratio, shot size, and air pressure. The results from taguchi method suggest to selecting 
coverage ratio, shot size and air pressure at 200%, 0.1 mm and 0.2 Mpa, respectively.  

Keywords: Taguchi method, Hot Forging, Shot peening, Die material, Residual stress 
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1. บทน า 
 กระบวนการทุบข้ึนรูปเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
และประหยัดส าหรับ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ [1] ซึ่งกระบวนการทุบขึ้นรูปชิ้นงานร้อน (Hot 
forging) เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ใช้ในการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม
หลายประเภท กระบวนการทุบขึ้นรูปร้อนนี้ถ้าเทียบ
กับกระบวนการแปรรูปชิ้นงานแบบอ่ืน ๆ ที่ต้องการ
ให้มีรูปร่างและขนาดที่ซับซ้อนเหมือนกัน จะพบได้ว่า
มีข้อได้เปรียบกว่ากระบวนการอ่ืน ๆ เป็นอย่างมาก 
อาทิเช่น เวลา ต้นทุน และคุณสมบัติทางกลของ
ชิ้นงาน (Mechanical Property) เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดีแม้จะมีข้อได้เปรียบที่ไม่อาจจะปฏิเสธ
หลายประการของกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อน แต่
ปัจจัยหลักของกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อนคือแม่พิมพ์
ที่ใช้ในกระบวนการซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อคุณภาพ
และต้นทุนต่อการผลิตชิ้นงาน ยังคงประสบปัญหา
บางอย่าง คือ การสึกหรอของพิมพ์ (Tools Wear) 
อายุการใช้งานแม่พิมพ์ที่สั้น (Tools life) ซึ่งสิ่งนี้จะ
เป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิตและส่งผลเสียต่อคุณภาพ
ของชิ้นงาน [2] และยังเป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิต
จากการซ่อมบ ารุงและเปลี่ยนแม่พิมพ์ ประเมิน
ค่าใช้จ่ายแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปที่เกิดขึ้นโดยประมาณ 15-
40% ของต้นทุนการผลิต [1] ตัวแปรที่ส าคัญของอายุ
การใช้งานของแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปคือ 1.คุณสมบัติของ
วั สดุที่ ท าแม่ พิม พ์  2. การออกแบบแม่ พิม พ์  3.

กระบวนการทางความร้อนและการปรับสภาพผิว
แม่พิมพ์ 4. ขั้นตอนและตัวแปรในการทุบขึ้นรูป 
ส าหรับกลไกการเสียหายของแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปเมื่อใช้
งานไปได้ระยะหนึ่งจะเกิดความล้า (Fatigue) และการ
สึกหรอ (Wear) ขึ้นทั้งนี้อาจจะเกิดจากสาเหตุใด
สาเหตุหนึ่งหรือเกิดพร้อมกันก็ได้ [3-6] 
 กระบวนการยิงอนุภาคแข็งเป็นหนึ่งในวิธีการที่
ช่วยเพ่ิมความต้านทานการล้า (Fatigue Strength ) 
ซึ่งความล้า ( Fatigue) เป็นตัวการที่จะส่งผลให้สึก
หรอ แตกร้าว ของแม่พิมพ์ โดยการยิงอนุภาคแข็ง มี
วิธีการคือยิงเม็ดโลหะในขนาดระดับไมครอนด้วย
ความเร็วสูง โดยการอัดอากาศพร้อมกับเม็ดโลหะให้
เข้าไปกระแทกกับพ้ืนผิวของชิ้นงานเป้าหมาย ด้วย
กระบวนการนี้ท าให้ได้พ้ืนผิวที่ดีขึ้นและมีความเค้นกด
ตกค้ างสู ง  (Residual Compressive Stress) [7-8] 
ความเค้นอัดตกค้างที่เกิดขึ้นที่วัสดุจะช่วยต้านทาน
การแตกร้าวที่เกิดจากความล้าและชะลอการโตของ
รอยแตกจากความล้าของวัสดุได้ [9-11] ซึ่งมีผล
โดยตรงต่อความแข็งแรงของพ้ืนผิวและความทนทาน
ต่อการสึกหรอของแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูป 
  งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจัยและ
หาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการยิงอนุภาคแข็งที่
มีผลต่อความเค้นอัดตกค้างที่ผิวแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
เกรด JIS-SKD61 เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมคุณภาพ
ของชิ้นงานและลดต้นทุนการผลิต น ามาซึ่งแนวทางใน
การแก้ปัญหาการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้ ใน
อนาคต 
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2. วัสดุและวิธีการทดลอง  
 ในการทดลองวัสดุที่ ใช้ ในการทดลอง เป็ น
เหล็กกล้าเครื่องมือร้อนเกรด JIS-SKD 61 มีคุณสมบัติ
ดังตาราง 1 ซึ่งเหล็กชนิดนี้เป็นเหล็กที่ใช้ผลิตแม่พิมพ์
ทุบขึ้นรูปร้อน (Hot Forging Die) โดยชิ้นงานทดสอบ
ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้จะมีขนาด ความยาว 76.2 
มม. ความกว้าง 18.98 มม. ความหนา 5 มม. ดังรูปที่ 
1 ชิ้นงานทุกชิ้นมีผิวส าเร็จที่ผ่านกรรมวิธีการผลิต
เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ แม่ พิ ม พ์ทุ บ ขึ้ น รู ป ร้ อนและผ่ าน
กระบวนการอบชุบทางความร้อน (Hardening + 
Nitriding) ความแข็งอยู่ที่  48 HRC. เช่นเดียวกับ
แม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนทุกประการ และผ่านการขัดผิว
ซึ่งผิวของชิ้นงานทดสอบมีความหยาบผิวเฉลี่ยที่ Ra = 
0.35 ไมโครเมตร 

 
ตารางท่ี 1 ส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุ JIS-SKD61 

C SI Mn Cr Mo V 
0.35 0.95 0.45 5.35 1.24 0.81 

 

 
รูปที่ 1 ชิ้นงานทดสอบ 

 
 

 โดยรูปแบบการทดลองชิ้นงานทดสอบจะถูกยิง
เม็ดโลหะมากระทบกับผิวชิ้นงาน ในการทดลองจะ
ควบคุมระยะการยิงระหว่างหัวยิง  (Nozzle) กับ
ชิ้นงานทดสอบ (Specimen) คือ 100 มิลลิเมตร หัว
ยิงท ามุมองศากับชิ้นงานที่  90 องศา ดังรูปที่  2 
ส าหรับการออกแบบการทดลองแบบออร์ ทอ
กอนัลอะเรย์ L18 (Mix Level Design) โดยปัจจัย
เป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในกระบวนการยิงอนุภาคแข็ง คือ 
อัตราการครอบคลุมผิว (Coverage Ratio) ขนาดของ
เม็ดโลหะ (Shot Size) และแรงดันลมที่ใช้ยิงเม็ดโลหะ 
(Air Pressure) โดยปัจจัยและระดับของปัจจัยในการ
ทดลองแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งเมื่อออกแบบการทดลอง
แบบออร์ทอกอนัลอะเรย์ L18 (Mix Level Design) 
จะได้การทดลองทั้งหมด 18 การทดลอง การทดลอง
จะท าซ้ าที่ 2 ครั้ง (Replication) รวมเป็น 36 การ
ทดลอง เพ่ือความแม่นย าของการทดลองและไม่ให้
สิ้นเปลืองมากเกินไป   
 

 
 

รูปที่ 2 รูปแบบของกระบวนการยิงอนุภาคแข็ง 
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ตารางท่ี 2 ปัจจัยและระดับการทดลอง 
 

Factors 
Process Parameters 

Low 
(1) 

Medium 
(2) 

High 
(3) 

Symbol 

Coverage 100 200  CR 
Shot Size 0.05 0.1 0.3 SS 

Air Pressure 0.2 0.4 0.6 AP 

 
การวัดความเค้นตกค้างที่ผิวชิ้นงานใช้เครื่อง

วิ เคราะห์การเลี้ ยว เบนรั งสี เ อ็กซ์ (X-ray Diffract 

Meter) ยี่ห้อ PULSTEC รุ่น µ̅-360n full2D ดังรูปที่ 
3   

 
รูปที่ 3 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ 

(X-ray diffract meter) 
 

3. ผลการทดลอง 
 หลังจากได้ทดลองจากการเปลี่ยนระดับของแต่
ปัจจัยที่แตกต่างกันดังในตารางที่ 3 เก็บข้อมูลของแต่
ละการทดลองมาวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยและระดับที่

เหมาะสมผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ Minitab 
โดยจะพิจารณาค่าสัญญาณต่อสิ่ งรบกวน (The 
signal-to noise ratio; S/N) โ ด ย ส า ห รั บ
ผลตอบสนองของค่าความเค้นอัดตกค้างจะพิจารณา
ในรูปแบบค่ายิ่งมากยิ่งดี (The larger the-better) 
ดังในสมการที่ 1 ส าหรับการพิจารณาตามหลักทากูชิ
เ พ่ือก าหนดค่าระดับปัจจัยที่ เหมาะสมสามารถ
พิจารณาได้จากตารางค่าเฉลี่ยของแต่ละปัจจัยที่มี
ค่าสูงสุดในตาราง อัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวน 
S/N ration (Signal-to-noise Ratio) ดังในตารางที่ 
4 จะพบได้ว่าสภาวะที่เหมาะสมส าหรับค่าความเค้น
อัดตกค้างได้จากการก าหนดอัตราการครอบคลุมผิวที่ 
200% ขนาดของเม็ดโลหะ 0.1 มิลลิเมตรและแรงดัน
ลมที่ 0.2 เมกะปาสคาล (CR2 SS2 AP1) หรือสามารถ
เลือกระดับของแต่ละปัจจัยจากกราฟผลตอบสนองค่า
อัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวน S/N Ratio (Signal-
to-noise Ratio) ดังแสดงในรูป 3 
 
กรณีค่ายิ่งมากยิ่งดี (The larger-the-better) 
 

 
𝑆𝑁𝐿 = −10 log  (

1 

𝑛
∑

1

𝑦𝑖
2

𝑛

𝑖=1

)      
(1) 

 
 เมื่อ n = จ านวนครั้งของเงื่อนไขการทดลอง 
  yi = ผลการทดลองแต่ละครั้ง 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยผลตอบสนองจากระดับของตัว
แปรที่แตกต่างกัน 

 
 
 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวน 
S/N Ratio ของระดับแต่ละปัจจัยของค่าความเค้นอัด
ตกค้าง 

 
Level 

Factors 

CR SS AP 

1 62.07 61.51 63.10* 
2 62.86* 63.17* 62.62 

3  62.71 61.66 

Delta 0.79 1.66 1.44 
Rank 3 1 2 

 
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยของระดับแต่ละปัจจัยของค่า
ความเค้นอัดตกค้าง 

 
Level 

Factors 

CR SS AP 
1 1273 1193 1437 

2 1403 1447 1361 
3  1374 1216 

Delta 120 254 221 

Rank 3 1 2 
 
 
 
 
 
 

Exp. CR SS AP RS S/N 

1 1 1 1 1245 61.90 

2 1 1 2 1142 61.14 

3 1 1 3 1110 60.90 
4 1 2 1 1332 62.49 

5 1 2 2 1463 63.30 
6 1 2 3 1252 61.94 

7 1 3 1 1421 63.05 

8 1 3 2 1291 62.21 
9 1 3 3 1206 61.62 

10 2 1 1 1348 62.59 

11 2 1 2 1234 61.82 
12 2 1 3 1080 60.66 

13 2 2 1 1651 64.35 
14 2 2 2 1571 63.92 

15 2 2 3 1416 63.02 

16 2 3 1 1628 64.32 
17 2 3 2 1467 63.32 

18 2 3 3 1233 61.81 
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รูปที่ 3 กราฟผลตอบสนองค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อ
สิ่งรบกวน S/N Ratio ของค่าความเค้นอัดตกค้าง 

 

 
 

รูปที่ 4 กราฟผลตอบสนองค่าเฉลี่ยของค่าความเค้น
อัดตกค้าง 

 
 ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของการ
ทดลองและอิทธิพลหลักของกระบวนการยิงอนุภาค
แข็งจะตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of Varian) ของค่า S/N ratio ของความ

เค้นอัดตกค้าง ส าหรับการทดลองนี้ก าหนดให้ความ

เชื่อมั่นที่ 95% (α= 0.05) ได้ทดสอบดังในตารางที่ 6  
 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับ S/N 
Ratio ของค่าความเค้นอัดตกค้าง 
Factor SS DF MS F P 

CR 2.8433 1 2.8433 14.68 <0.05 
SS 8.8743 2 4.4371 22.91 <0.05 

AP 6.4361 2 3.2180 16.62 <0.05 
Error 2.3232 12 0.1936   

Total 20.4770 17    

 
 จากตารางที่ 6 พบว่าค่า P-Value ของอัตราการ
ครอบคลุมผิว (CR) ขนาดเม็ดโลหะ (SS) และแรงดัน
ลม (AP) มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าปัจจัยทั้ง 3 
ปัจจัยมีผลต่อความเค้นอัดตกค้างอย่างมีนัยส าคัญ 
 เมื่อน าปัจจัยที่เหมาะสมของการยิงอนุภาคแข็งไป
พยากรณ์แบบวิธีการทากูชิดั งสมการที่  2 ค่าที่
เหมาะสมที่ได้คือ 1609 เมกะปาสคาล  
 

𝑌𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 =  𝑚 + ∑ [(𝑚𝑖,𝑗)
𝑂𝑝𝑡

− 𝑚]

𝑛

𝑗=1

 
 

(2) 

  
 เมื่อ (mi,j)opt = ค่าท่ีเหมาะสมตามกรณี 

       m = ค่าเฉลี่ยรวม 
              n  = จ านวนปัจจัย 
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 จากนั้นท าการทดลองยืนยันผลตามเงื่อนไขที่
เหมาะสมผลจากการก าหนดอัตราการครอบคลุมผิวที่  
200% ขนาดของเม็ดโลหะ 0.1 มิลลิเมตรและแรงดัน
ลมที่ 0.2 เมกะปาสคาล (CR2 SS2 AP1) ที่ได้จากการ
ทดลองดังตารางที่ 7 

 
ตารางท่ี 7 ผลการทดลองยืนยันผล 

  
 ท าการยืนยันผลด้วย T-test โดยใช้สมการที่ 3 
แล้วน าค่า t ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่า t ที่ช่วงระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 ของ 3 
ตัวอย่างการทดลอง แบบ Two-tails มีค่าเท่ากับ 
4.303 โดยถ้าหากค่า t ที่ค านวณได้จากสมการที่ 3 มี
ค่าน้อยกว่าค่าวิกฤต 4.303 จะสามารถยอมรับได้ว่า
ผลการทดลองกับค่าพยากรณ์ไม่แตกต่างกันผลการ
ทดสอบดังตารางท่ี 8 

 
𝑡 =  

(𝑋 − 𝜇)

(
𝑆𝐷

√𝑛
)

  (3) 

 
 เมื่อ �̅� = ค่าเฉลี่ยของการยืนยันผล 

       μ = ค่าพยากรณ์แบบทากูชิ  
           SD = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       n = จ านวนการทดลองยืนยัน 

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบหาค่า t ของการทดลอง
ยืนยันผล 

 RS t<4.303 result 

Prediction 1609 1.985< 
4.303 

Accept 
able Confirmation 1638 

 
 หลังจากนั้นท าการหาช่วงความความเชื่อมั่นจาก
การยืนยันผลที่ ได้จากเงื่ อนไขที่ เหมาะสมที่สุด 
สามารถหาช่วงความเชื่อมั่นได้ดังสมการที่ 4 ซึ่งค่า
ความเค้นอัดตกค้างที่จะได้จากก าหนดอัตราการ
ครอบคลุมผิวที่  200% ขนาดของเม็ดโลหะ 0.1 
มิลลิเมตรและแรงดันลมที่ 0.2 เมกะปาสคาล (CR2 
SS2 AP1) โดย 95% จะมีค่าความเค้นอัดตกค้างอยู่
ระหว่าง 1575 เมกะปาสคาล ถึง  1699 เมกะ
ปาสคาล และส่วนที่เหลือ 5% จะมากและน้อยกว่า 
ช่วงดังกล่าวในจ านวนเท่าๆกัน คือ 2.5% 

 

 𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 = 𝜇 ≥ �̅� − 𝑡𝛼
2

,𝑛−1
𝑆/√𝑛 

𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 = 𝜇 ≤ �̅�  + 𝑡𝛼
2

,𝑛−1
𝑆/√𝑛 

 
(4) 

 
 เมื่อ �̅� = ค่าเฉลี่ยของการยืนยันผล 

 μ = ค่าเฉลี่ยช่วงความเชื่อมั่นประมาณการ     
        n = จ านวนการทดลองยืนยัน 
        S  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     𝑡𝛼

2
,𝑛−1  = ค่าสถิติ t ที่เปิดได้จากตารางที ่

    df = n-1 
 

Exp. CR SS AP RS 

1 2 2 1 1662 
2 2 2 1 1639 

3 2 2 1 1612 
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4.สรุปผล 
 บทความนี้น าเสนอวิธีการเลือกปัจจัยและระดับที่
เหมาะสมของกระบวนการยิงอนุภาคแข็ง ที่ให้ความ
เค้นอัดตกค้างที่ผิวของวัสดุแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนโดย
ใช้วิธีของทากูชิจากปัจจัยที่ต้องการศึกษา คือ อัตรา
การครอบคลุมผิว ขนาดของเม็ดโลหะและแรงดันลม 
ซึ่งผลการทดลองพบว่าปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยมีผลต่อความ
เค้นอัดตกค้างของชิ้นงานทดลองที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 และการวิ เคราะห์แบบวิธีทากูชิ เงื่ อนไขที่
เ หมาะสมคือ  อัตราการครอบคลุ มผิ วที่  200 
เปอร์เซ็นต์ ขนาดเม็ดโลหะขนาด 0.1 มิลลิเมตรและ
แรงดันลมที่ 0.2 เมกะปาสคาล ซึ่งระดับปัจจัยที่
เหมาะสมดังกล่าวจะส่งผลต่อการปรับปรุงผิวของ
ชิ้นงานให้ดีขึ้น โดยผิวของชิ้นงานมีความเค้นอัด
ตกค้างสูงซึ่งค่าความเค้นอัดตกค้างจะเป็นตัวต้านทาน
การสึกหรอจากความล้าของวัสดุได้และเป็นแนวทาง
ในการเพิ่มคุณภาพของแม่พิมพ์และลดต้นทุนการผลิต 
น ามาซึ่ งแนวทาง ในการแก้ปัญหาการผลิ ต ใน
ภาคอุตสาหกรรมการทุบข้ึนรูปร้อนได้ในอนาคต 
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