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เทคโนโลยีการกัดเซาะโลหะด้วยตัวนาไฟฟ้า 

(Electrical Discharge Machining Technology: EDM) 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโลหะหรืออุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์สาหรับโลหะหรือแม่พิมพ์สาหรับ

พลาสติกน้ัน ล้วนแล้วแต่ต้องผ่านข้ันตอนการผลิตที่ใช้เครื่อง EDM หรือที่เรียกว่า Electrical Discharged Machine โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ Sink-EDM และ Wire-EDM ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมของไทยมีใช้อยู่เป็นจานวนมาก โดยที่การกัด

เซาะโลหะด้วยตัวนาไฟฟ้า (Electrical Discharged Machining Technology) เป็นกระบวนการที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานเป็น

อย่างมาก เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน ซึ่งเกือบจะเป็นข้ันตอนสุดท้าย อีกทั้งเป็นกระบวนการที่ใช้

เวลาในการผลิตนานมาก 

1.1 การกัดเซาะโลหะด้วยตัวนาไฟฟ้า (Electrical Discharge Machining) ใช้ในงานผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนที่ทาด้วย

วิธีการตัดเฉือนทั่วไปได้ยาก สามารถตัดเฉือนชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็งมาแล้ว ใช้ผลิตส่วนเบ้าของแม่พิมพ์ การตัดเฉือน

โลหะจะใช้การกัดเซาะทางไฟฟ้ามีอิเล็กโทรดเป็นตัวนาไฟฟ้า ข้อเสียคือ ในงานที่ต้องการความละเอียดจะต้องใช้ตัว

อิเล็กโทรดหลายอัน และงานที่ซับซ้อนจะมีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง 

                                  

 

2.เครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้า (Wire Cutting Machine) 
จัดเป็นเครื่องจักรประเภทเดียวกับเครื่อง EDM แต่เปลี่ยนจากการใช้ อิเล็กโทรดเป็นตัวตัดเฉือนชิ้นงานมาใช้ลวดทองเหลืองเป็นตัว
ตัดให้ได้รูปร่างตาม ต้องการในแนวต้ัง เครื่อง Wire cut เป็นเครื่องที่ตัดงานด้วยความเท่ียงตรงขนาดสูงมาก สามารถควบคุมขนาด
ได้เล็กกว่า 5 ไมครอนเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายสูงในการทาชิ้นงานจึงเหมาะกับงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง 



Electrical Discharge Machining; SINK - EDM. 

 
ส่วนประกอบหลักของเคร่ือง EDM แบบ Die sinking (1:ตัวควบคุมกลไก 2:อิเล็กโทรด 3:ชิ้นงาน 4:ของเหลวไม่น าไฟฟ้า 5:

เคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้า 6:เคร่ืองวัดกระแสไฟฟา้) 

 

ประวัติของ Sink EDM 
เครื่องEDMที่เราเห็นอยู่ในทุกวันน้ี เป็นการค้นพบโดย Joseph Preistly ในปี คศ.1770 โดยเขาได้ทาการทดลองปล่อย

กระแสไฟฟ้าจาก electrodes ไปสู่ชิ้นงาน ทาให้เขาพบว่ามีการกัดกร่อนเกิดข้ึน 
ต่อมาในปี 1940 Soviet ได้ทาการพัฒนาและวิจัยทาเครื่อง EDM ออกมา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานมาจนถึงปัจจุบันและในปี 1955 

เครื่อง EDM ที่ชื่อ Charmilles ของทวีป ยุโรป ได้ถูกนามาแสดง ข้ึนในเมือง มิลาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาและใช้งานเครื่อง EDM เบื้องต้น 

2.2 เรียนรู้หลักการของเครื่อง EDM 

 

3. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

3.1 เครือง EDM 

3.2 หัวสปาร์ค 

3.3 ชิ้นงานเหล็กสี่เหลี่ยม 

 



4. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

                   

การท างานโดยการสปาร์ค โดยอาศัยการจ่ายประจุไฟฟ้าระหว่างชิ้นงาน (ข้ัวลบ) และตัวกัดอิเลคโทรด(ข้ัวบวก) ซึ่ง

กระทาภายใต้ของเหลวฉนวนที่เรียกว่า ไดอิเลคทริค (Dielectric) การสปาร์คจะทาให้เกิดความร้อนสูงถึง 8000 – 12000องศา

เซลเซียส ทาให้ชิ้นงานเกิดการหล่อมละลายและกัดกร่อน โดยกัดอิเลคโทรด Electrode (ข้ัวบวก)จะเคลื่อนตามรูปแบบที่กาหนดไว้

ใน NC โปรแกรม ซึ่งระหว่างการหล่อมละลายไดอิเลคทริค (Dielectric) จะมีหน้าท่ีช่วยลดอุณหภูมิและกาจัดเศษโลหะที่เกิดจาก

การกัดกร่อน 

ส่วนประกอบหลักของเคร่ือง EDM 

1. แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Power supply) 

2.ระบบไดอิเล็กทริค (Dielectric system) 

3.อิเล็กโทรด (Electrode) 

4.ระบบเซอร์โว (Servo system) 

1. แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Power supply) ทาหน้าท่ีผลิตพลังงานดิสชาร์จเพ่ือใช้ในการแยกอนุภาคโลหะ 

2. ระบบไดอิเล็กตริก (Dielectric system)ระบบไดอิเล็กตริกประกอบด้วย สารไดอิเล็กตริก ท่อส่งปมเครื่อง

กรอง และถังบรรจุสารไดอิเล็กตริก สารไดอิเล็กตริกมีหลายชนิด แต่ปกติใช้กันมากคือน้ามันไฮโดรคาร์บอน  น้ามัน

ซิลิกอน และน้ากาจัดไอออน 

 

หน้าที่ของสารไดอิเล็กตริก มีดังน้ี 

1.ฉนวน (Insulation) เป็นฉนวนระหว่างอิเล็กโทรดกับชิ้นงาน การดิสชาร์จไม่ควรจะเกิดข้ึนจนกว่าระยะช่องว่างจะน้อย

ที่สุดเท่าท่ี เป็นไปได้เพ่ือให้ได้ความละเอียดถูกต้องมากท่ีสุด 

2.ไอออน (Ionisation) สารไดอิเล็กตริกควรที่จะสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสาหรับการดิสชาร์จเร็วที่สุดและเมื่อสวิตซ์ออฟ 

(off) สารไดอิเล็กตริกจาเป็นต้องกาจัดไอออนในเส้นทางดิสชาร์จเพ่ือให้เกิดการดิสชาร์จใหม่ในตาแหน่งอื่นต่อไป 

3.การหล่อเย็น (Cooling) ไดอิเล็กตริกจึงทาหน้าท่ีระบายความร้อนจากชิ้นงาน 



4.การพัดพาอนุภาคโลหะ อนุภาคโลหะจากกระบวนการอีดีเอ็มในช่องว่างดิสชาร์จจะถูกสารไดอิเล็กตริกพัดพาออกมา 

จึงช่วยกระบวนการให้ดาเนินไปได้ปกติมีประสิทธิภาพ ถ้าการไหลเอาอนุภาคโลหะไม่ดีจะทาให้เกิดการหยุดน่ิงของสารไดอิเล็กตริก 

ทาให้มีอนุภาคโลหะในช่องว่างและอาจจะเกิดการลัดวงจรได้ 

คุณ สมบัติของสารไดอิเล็กตริก 

1.มีความหนืดต่า 
2.มีจุดเดือดสูง และจุดวาบไฟสูง 
3.มีคุณ สมบัติความเป็นฉนวนสูง 
4.ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและผิวหนัง 
5.ต้องไม่เกิดแก๊สที่เป็นอันตรายจากการแตกตัวหรือสลายตัวเน่ืองจากความร้อน 
6.ไม่กัดกร่อนชิ้นงาน 
7.มีความสามารถในการระบายความร้อนได้ดี มีราคาถูกหรือประหยัด 
8. อิเล็กโทรด (Electrode) ทาหน้าท่ีเป็นตัวสร้างแบบให้กับชิ้นงานเพ่ือใช้สปาร์คกัด เซาะชิ้นงาน 
 

คุณสมบัติของอิเล็กโทรด 

1.เป็นตัวนาไฟฟาท่ีดี 

2.เป็นตัวนาความร้อนที่ดี 

3.มีจุดหลอมละลายและจุดเดือดสูง 

4.ต่อต้านการกัดเซาะจากไฟฟ้าหรือการสึกหรอต่า 

5.มีสัมประสิทธ์ิการขยายตัวทางความร้อนต่า 

6.มีความสามารถทางานได้ดีราคาควรจะประหยัด และมีความหนาแน่นต่าเพ่ือให้มีน้าหนักเบา 

 

วัตถุแท่งอิเล็กโทรดสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

1.โลหะ เช่น ทองแดง ทองแดง ผสมทังสเตน อลูมิเนียมผสม ทองเหลืองและเหล็ก เป็นต้น 
2.อโลหะ เช่น กราไฟท์เกรดต่าง ๆ 
3.โลหะและอโลหะผสมกัน เช่น ทองแดงผสมกับกราไฟท์ 
 

การสึกหรอของอิเล็กโทรด 

การลดสึกหรอของอิเล็กโทรดทาได้โดยการเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอจากการดิสชาร์จ เช่น ซิลเวอร์

ทังสเตน และทองแดงทังสเตน จะมีอัตราส่วนการสึกหรอประมาณ 10-50% โดยทั่ วไปการสึกหรอของอิเล็กโทรดจะเกิดข้ึนเร็วที่ 

บริเวณขอบและมุม การกาหนดการสึกหรอของอิเล็กโทรดสามารถพิจารณาได้ดังน้ี 

A. อัตราการสึกหรอที่ปลาย (End wear ratio)อัตราการสึกหรอด้านข้าง (Side wear ratio) 



B. อัตราการสึกหรอที่มุม (Corner wear ratio) การสึกหรอน้าหนักสัมพัทธ์ (Weight relative wear) คืออัตราส่วนของ

น้ าหนักอิเล็กโทรดที่สึกกร่อนต่อน้ าหนักของชิ้นงานที่ถูกกัดออกมาการสึกหรอปริมาณสัมพัทธ์ (Volume relative wear) 

 

โอเวอร์คัต (Overcut) 
การเกิดช่องว่างระหว่างอิเล็กโทรดกับชิ้นงานในระหว่างการสปาร์คทางานของเครื่องซึ่งจะเรียกว่า โอเวอร์คัต สามารถ

แบ่ง ออกเป็น 2 ชนิดดังน้ี 
A. โอเวอร์คัต ด้านหน้า (Frontal overcut) 

B. โอเวอร์คัต ด้านข้าง (Laterall overcut) 

4. ระบบเซอร์โว (Servo system) ทาหน้าท่ีควบคุมการปอนอิเล็กโทรดเพ่ือรักษาระยะช่องว่างของการดิสชาร์จให้คงที่ 

 

ระบบเซอร์โวคือระบบควบคุมบังคับกลไกการปอนอิเล็กโทรด โดยอาศัยสัญญาณความแตกต่างของโวลต์เทจจากช่องว่าง

ดิสชาร์จกับโวลต์เทจอ้างอิงเป็นตัวเปรียบเทียบเพ่ือทาการควบคุมกลไกการป้อนอิเล็กโทรดให้เหมาะสมกับอัตราการกัดเน้ือง าน

โลหะเน่ืองจากช่องว่างจะมีเศษอนุภาคโลหะจากการดิสชาร์จแก๊สและทาร์(Tar) ที่เกิดจากการแตกตัวของไดอิเล็กตริกเน่ืองจาก

ความร้อน จะทาให้การเกิดดิสชาร์จครั้งต่อไปขาดเสถียรภาพและอาจทาให้เกิดลัดวงจร 

 

แท่งอิเล็กโทรด 

การสัมผัสโดยตรงระหว่างอิเล็กโทรดกับชิ้นงานจะทาให้เกิดการลัดวงจรด้วย ทาให้การดิสชาร์จจะขาดหายไป 

ประสิทธิภาพการกัดเซาะจึงลดลงเมื่อช่องว่างมีความพอเหมาะปริมาณการกัดเน้ือโลหะจะคงที่ แต่เมื่อช่องว่างแคบลงพลังงาน

ดิสชาร์จที่ช่องว่างก็จะลดลง ทาให้ประสิทธิภาพการกัดเน้ือโลหะต่าลงเพ่ือที่จะรักษาการกัดเน้ือโลหะให้เหมาะสม จะต้องทาการ

ควบคุมกลไกการปอนอิเล็กโทรดให้มีระยะช่องว่างคงที่ ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการสัมผัสระหว่างอิเล็กโทรดกับชิ้นงาน ขณะที่

อิเล็กโทรดและชิ้นงานจะสึกไปด้วย เน่ืองจากช่องว่างน้ีจะแคบมากจึงไม่สามารถรักษาให้คงที่ได้ตามอัตราส่วนของการสึกหรอ 



 

รูปแสดงการกัดเสาะชิ้นงาน 

Electrodeที่ดี  
- จากวัสดุอ่อนและข้ึนรูปได้ง่าย เช่น ทองแดง ทังสเตนคาร์ไบด์  
- ต้องเป็นตัวนาไฟฟ้าท่ีดี  
- ชิ้นงานต้องเป็นตัวนาไฟฟ้าเท่าน้ัน  

 

เคร่ือง Sink EDM 

 
ลักษณะงานที่ได้จากเคร่ือง Sink EDM  
   - ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ เช่น ทาฝากระโปร่งรถยนต์ แม่พิมพ์สาหรับทาชิ้นส่วนรถยนต์  

   - ทาแม่พิมพ์สาหรับปั้มเหรียญกษาปณ์  

   - ทาแม่พิมพ์สาหรับชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์  



   - ทาแม่พิมพ์สาหรับงานแม่พิมพ์พลาสติก  
 
5. วิธีการทดลอง 

การใช้เคร่ือง EDM  
1) การเปิด-ปิด เคร่ือง EDM  

- ยก breaker (on-off) ทั้ง2ตัว  

              
 
- กด switch (on-off)  

 
 

- กด Source(on-off)  > กด Power (on-off)  

 
 

 

 

 



2) การ Set Reference เคร่ือง  

- เข้า Mode manual     >    Feed   >    Limit  >   G01    >    X  >  return  > กดปุ่ม ACK  
> Feed > Limit >G01 > Y > return> กดปุ่ม ACK  
> Feed > Limit >G01 > Z > return> กดปุ่ม ACK  
***กรณี เกิด Aram ให้กดปุ่ม ACK  

กรณีที่ เลื่อนแกนไม่ได้ กดปุ่ม ACK > เข้าโหมด MDI > St + แกนที่ต้องการเลื่อน (+Z, -Z, +X, -X, +Y, -Y) 

 

 
3) การ Set Zero  
- กด shift        กดเลือก X=0 or Y=0 or Z=0  
 
4) การเปิด-ปิดน้า 
-Pump (on-off) 
-HALT (การหยุดชั่วคราว) 
-RST (ให้น้าท้างานต่อ) 

 

 



6) การดูค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 

- เข้า Mode Display > PSTN > Actual machining time (เวลาการท างานจริง) 

- > กด More (เพ่ือออกจากโหมด) 

 

 

ตารางการทดสอบกระแสไฟฟ้าของ EDM รุ่น…  
ความลึกที่กัดลงไป 0. 1 mm 

 

 

6. สรุปและรายงาน 

ให้นกัศกึษาท ารายงานฉบบัย่อ ประกอบด้วย วตัถปุระสงค์ ชัน้ตอนการปฏิบตั ิวเิคราะห์ และสรุปผล 

 

  

 


