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ปฏิบัติการที� 1 
กระบวนการขึ�นรูปโลหะ  

(Sheet Metal Forming Process) 
 

     เรียบเรียงโดย นายชยัภกัดิ�   สจัจวฒันา 

,. หลกัการและเหตุผล 
กระบวนการขึ� นรูปโลหะ (Metal forming process) หมายถึง กระบวนการผลิต 

(Manufacturing process) ประเภทหนึ6 งที6เปลี6ยนรูปร่างของวตัถุดิบ (Raw material) ให้เป็น
ผลิตภณัฑ ์(product) หรือชิ�นงานที6มีรูปร่างตามตอ้งการโดยใชแ้ม่พิมพห์รือเครื6องมือเฉพาะ (Die or 
Forming tools) ในการขึ�นรูปในขณะที6วตัถุดิบอยูใ่นสภาวะของแข็งโดยไม่มีการเสียเศษ และไม่มี
การเปลี6ยนแปลงองค์ประกอบภายในของวสัดุนั�นๆ หนงัสือวิชาการจึงเรียกกระบวนการนี� วา่ การ
ขึ�นรูปโลหะ (Metal forming process) หรือ การเปลี6ยนรูปโลหะในช่วงการเปลี6ยนรูปถาวร (Metal 
deformation process or Deformation process) ดงันั�น การขึ�นรูปโลหะจึงไม่ไดห้มายรวมถึง การตดั 
กลึง ปาดหน้า (Machining Process) ซึ6 งเป็นการผลิตที6มีการเสียเศษ หรือการหล่อโลหะ (Casting 
process) ที6มีการเปลี6ยนสถานะวตัถุดิบจากของแข็งเป็นของเหลว โดยลักษณะสําคัญของ
กระบวนการขึ�นรูปโลหะเป็นกระบวนการที6เกิดความเคน้สูงในเนื�อวสัดุ เนื6องจากการเปลี6ยนรูป
ของวสัดุแทบทุกส่วนเกิดในเวลาเดียวกนั และเกิดในสภาวะของแข็งที6วสัดุมีค่าความแข็งแรงสูง 
ดงันั�น แม่พิมพจึ์งตอ้งมีความแข็งแรง มีคุณภาพสูง และมกัจะมีขนาดใหญ่ รวมถึงเครื6องปั� มก็ตอ้ง
สามารถส่งผา่นแรงไดม้ากเพียงพอ จึงเป็นกระบวนการที6มีตน้ทุนการผลิตสูง และเหมาะสมหรือคุม้
ทุนในกรณีที6มีปริมาณการผลิตสูง ชิ�นงานที6ผ่านกระบวนการขึ�นรูปจะมีค่าความแข็งแรงเพิ6มขึ�น
เนื6องจากสมบติัความเครียดแข็ง (Strain hardening) ของวสัดุเอง และการจดัเรียงเกรนตามการไหล
ตวั ดงันั�น ในชิ�นงานบางประเภทที6มีการผลิตไม่มาก แต่ตอ้งการสมบติัทางดา้นความแข็งแรงสูง 
เช่น การผลิตชิ�นส่วนสาํหรับอากาศยาน ก็ใชว้ธิิการขึ�นรูปโลหะ เช่นกนั 

2.  วตัถุประสงค์ 
V.  เพื6อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี6ยวกบัประเภทต่างๆ ของการขึ�นรูปโลหะแผน่ได ้
X.  เพื6อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจการเลือกประเภทการขึ�นรูปโลหะแผน่ใหเ้หมาะสมกบั

งาน 
Y.  เพื6อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ ส่วนประกอบต่างๆ ของแม่พิมพแ์ละการเลือกเลือก

แม่พิมพใ์หเ้หมาะสมกบัประเภทการขึ�นรูปโลหะแผน่ 
Z.  เพื6อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ เรื6องการดีดตวักลบัของชิ�นงาน (Spring back) 
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8.  เครื�องมือและอุปกรณ์ 

        
           เครื6องป̂ัมโลหะแผน่     แม่พิมพ ์
 

  
         แผน่เหล็กแบน-กลม    แผน่เหล็กแบน-สี6เหลี6ยม 

=.  ทฤษฏีที�เกี�ยวข้อง 

ประเภทของการขึ�นรูปโลหะ 
 การขึ�นรูปโลหะแบ่งเป็น X กลุ่ม โดยพิจารณาจากวสัดุเริ6มตน้ ถา้วสัดุเริ6มตน้เป็นโลหะแผน่ 
จะเป็นกลุ่มการขึ�นรูปโลหะแผ่น (Sheet metal forming process) เช่น กระบวนการตดัเฉือน 
(Blanking process) กระบวนการพบัขึ�นรูป (Bending process) และกระบวนการลากขึ�นรูปลึก 
(Deep drawing process) เป็นตน้ และถา้วสัดุเริ6มตน้มีลกัษณะเป็นกอ้น จะเป็นกระบวนการขึ�นรูป
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โลหะก้อน (Bulk metal forming process) เช่น กระบวนการทุบขึ�นรูป (Forging Process) 
กระบวนการอดัรีดขึ�นรูป (Extrusion process) และกระบวนการรีดขึ�นรูป (Rolling process) เป็นตน้ 
โดยเนื�อหาในปฏิบติัการนี�จะมุ่งเนน้ที6จะศึกษาถึงกระบวนการขึ�นรูปชิ�นงานโลหะแผน่ให้ไดรู้ปร่าง
ตามที6ตอ้งการ และกระบวนการพบัขึ�นรูป (Bending process) เพื6อหาค่าการดีดกลบั (Spring back) 
ของชิ�นงานโลหะแผน่ภายหลงัผา่นกระบวนการพบัขึ�นรูปได ้

องค์ประกอบที�สําคัญในการขึ�นรูปโลหะแผ่น 
 การทาํงานและการผลิตชิ�นงานด้วยกระบวนการปั� มโลหะ เพื6อให้ได้ชิ�นงานที6สมบูรณ์
ถูกตอ้ง เที6ยงตรงตามความตอ้งการ รวมถึงกระบวนการผลิตที6ดูแลรักษาง่ายไม่เกิดค่าใช้จ่ายสูง
เกินไป โดยผูที้6ทาํงานในดา้นการขึ�นรูปโลหะควรมีความรู้ความเขา้ใจพื�นฐานขององคป์ระกอบดงันี�  

1. กลไกการเปลี6ยนรูปถาวรของวสัดุและการไหลตวัสภาวะความเคน้ที6เกิดขึ�นปริเวณต่างๆ 
เพื6อวางแผนออกแบบแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพสามารถทาํนายตาํแหน่งหรือโอกาสในการเกิด
ความเสียหายขณะทาํการขึ�นรูป เพื6อหาแนวทางในการแกไ้ข ป้องกนัเพื6อใหไ้ดชิ้�นงานที6สมบูรณ์ 

2. คุณสมบติัเริ6มตน้ของวสัดุ องคป์ระกอบทางเคมีความแข็งแรงของวสัดุ ความสามารถใน
การไหลตวั ความแข็งแรงที6เพิ6มขึ�นในขณะขึ�นรูป (Work hardening) ในบางกรณีตอ้งคาํนึงถึง
คุณสมบัติทางด้านทิศทางว่าตามแนวรีดหรือขวางแนวรีดของวสัดุ คุณสมบติัทางโลหะวิทยา 
รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างโดยใชค้วามร้อน (Heat treatment) ก่อนขึ�นรูปดว้ย 

3. คุณสมบติัของวสัดุหลงัการขึ�นรูป ซึ6 งมกัจะหมายถึง คุณสมบติัทางกล ลกัษณะของผิว
สําเร็จ ความเที6ยงตรงของขนาด ในบางกรณีการเกิดความเครียดในเนื�อวสัดุอาจส่งผลต่อการ
นาํไปใชง้าน จึงตอ้งคาํนึงถึงการปรับปรุงคุณสมบติัดว้ยความร้อนก่อนนาํไปใชง้าน 

4. บริเวณผิวสัมผสัระหว่างชิ�นงานและแม่พิมพ ์เป็นบริเวณที6เกิดความเสียดทานที6ตา้นการ
ไหลตวัของวสัดุ จึงควรมีความเขา้ใจในศาสตร์ของการหล่อลื6นและศาสตร์ที6เกี6ยวขอ้งกบัการปรับ
สภาวะผิวของแม่พิมพแ์ละชิ�นงาน รวมถึงการสึกหรอที6ผิวของแม่พิมพภ์ายใตส้ภาวะการปั� มโลหะ
ดว้ย 

5. แม่พิมพ ์ความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานของแม่พิมพ ์ตวัแปรที6มีผลต่อความสําเร็จใน
การขึ�นรูป ทาํให้เกิดการออกแบบที6เหมาะสมในการใชง้าน และซ่อมบาํรุงไดง่้าย การผลิตแม่พิมพ์
ที6ถูกตอ้งเที6ยงตรงตามแบบ การใชข้ั�นตอนที6เหมาะสมเพื6อช่วยลดตน้ทุนการผลิต การเลือกใชว้สัดุ
ทาํแม่พิมพที์6เหมาะสม รวมถึงความรู้ความเขา้ใจที6ถูกตอ้งในการผลิต เพื6อให้เกิดความเคน้ตกคา้ง
นอ้ยที6สุดและไม่ทาํใหเ้กิดความเสียหายกบัชิ�นส่วนแม่พิมพไ์ดง่้าย 

6. เครื6องปั� ม เป็นตวัส่งผ่านแรงในการประกบชุดแม่พิมพ์เขา้หากนัเพื6อขึ�นรูปชิ�นงาน การ
เลือกใชเ้ครื6องปั� มที6เหมาะสม ความเขา้ใจในกลไกการทาํงาน การส่งผา่นแรงของเครื6องปั� ม ขนาด
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ของเครื6องปั� ม และขนาดของแรงที6จาํเป็น เพื6อใขใ้นการกาํหนดขนาดของแม่พิมพ์ วิธีการติดตั�ง
แม่พิมพบ์นเครื6องปั� มและการปรับตั�งเงื6อนไขต่างๆ ในการปั� มโลหะ 

7. อุปกรณ์ช่วยอื6นๆ เช่น กลไกการป้อนชิ�นงาน กลไกในการนาํส่วนที6ไม่ตอ้งการหรือเศษที6
เหลือออกจากเครื6องปั� ม ระบบการพ่นหรือฉีดสารหล่อลื6น อุปกรณ์ในการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของชิ�นงานภายหลงัการขึ�นรูป เป็นตน้ 

กรรมวธีิที�ใช้ในงานปัIม (Stamping Process) 
          กรรมวิธีที6ใชใ้นงานป̂ัมขึ�นรูปโลหะแผน่มีหลายกรรมวิธี  แต่แบ่งไดเ้ป็น  3 กรรมวิธีพื�นฐาน
หลกัดงันี�   1. การตดัเฉือน (Shearing) 2. การดดั (Bending)  หรือ การขึ�นรูป (Forming)  3. การลาก
ขึ�นรูป (Drawing) นอกจากนี� ยงัมีกรรมวิธีอื6นๆ เช่น การป̂ัมนูน (embossing) การป̂ัมจม (coining) 
การบีบอดั (Swaging) การฝานขอบ (Shaving) และการตดัขอบ (Trimming) เป็นตน้ ซึ6 งมีลกัษณะ
การทาํงานดงันี�  

1. Blanking เป็นขั�นตอนแรกที6จะตอ้งทาํในการผลิต โดยจะเป็นการตดัแผ่นโลหะดว้ยพั�นซ์
และดายใหไ้ดรู้ปร่างตามที6ตอ้งการ แผน่โลหะที6ตดัออกมานี�  จะนาํไปผา่นกรรมวิธีอื6นเพื6อผลิตเป็น
ชิ�นงานต่อไป 

2. Piercing โดยทั6วไปเป็นขั�นตอนที6ต่อจาก Blanking โดยจะตดัแผ่นโลหะให้เป็นรูตาม
ตาํแหน่งที6ตอ้งการบางครั� ง Blanking และ Piercing สามารถทาํพร้อมกนัไดใ้นขั�นตอนเดียว   โดย
ขอ้แตกต่างระหว่าง Blanking และ Piercing จะใช้แผ่นโลหะที6ตดัออกมาดว้ยพั�นซ์และดายเป็น
ชิ�นงาน   ส่วน Piercing จะใชแ้ผน่โลหะที6ถูกตดัเป็นรูเป็นชิ�นงาน 

3. Bending   เป็นการดดัพื�นผวิระนาบของโลหะทาํมุมกนัตั�งแต่หนึ6งมุมขึ�นไป โดยความหนา
ของแผน่โลหะไม่เปลี6ยนแปลง 

4. Drawing เป็นการลากขึ�นรูปโลหะแผน่ดว้ยพั�นซ์เขา้ไปในโพรงของดายโดยปราศจากการ
ยดืของแผน่โลหะ   โดยช่องวา่งระหวา่งพั�นซ์และดายจะเท่ากบัความหนาของแผน่โลหะ 

5. Embossing เป็นการขึ� นรูปแผ่นโลหะให้เป็นหลุมหรือปุ่มตื�นๆโดยที6ความหนาไม่
เปลี6ยนแปลงปกติทาํแผน่ป่ายต่างๆ ที6มีตวัอกัษรนูน 

6. Coining เป็นการขึ� นรูปแผ่นโลหะให้เป็นลวดโดยการบีบอัดแผ่นโลหะในแม่พิมพ์
ปิด   ลวดลายทั�งสองดา้นจะไม่เหมือนกนัก็ได ้ 

7. Swaging  เป็นการขึ�นรูปโลหะโดยการบีบอดัในแม่พิมพเ์ปิด  โลหะจะสามารถไหลผา่น
แม่พิมพอ์อกมาไดอ้ยา่งอิสระ 

8. Shaving  เป็นการตดัแต่งขอบแผน่โลหะผา่นการ  Blanking  หรือ  Piercing  มาแลว้ 
9. Trimming เป็นการทาํงานคล้าย Blanking เพื6อตดัโลหะส่วนเกินออกวิธีนี� จะทาํทีหลงัสุด

เมื6อแผน่โลหะผา่นกรรมวธีิอื6นๆ มาแลว้ 
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ชนิดของแม่พมิพ์  (Types  of  Dies) 
              การแบ่งชนิดของแม่พิมพ์สามารถแบ่งตามกรรมวิธีหรือแบ่งตามวิธีการทาํงาน  ได้
ดงัต่อไปนี�  
              V.  แม่พิมพธ์รรมดาหรือแม่พิมพเ์ดี6ยว  (Simple  die or Single die)  เป็นแม่พิมพที์6ทาํงานได้
กรรมวิธีเดียวในการกดหนึ6 งครั� ง  โดยตดัชิ�นงาน ที6มีเส้นคมตดัเส้นเดียว (Cut off die) เส้นคมตดั
สองเส้น (Parting die) หรือเส้นคมตดัเหมือนกบัรูปแบบของชิ�นงานที6ถูกตดั (Blanking die) ซึ6 งแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ แม่พิมพต์ดัแบบเดี6ยว (Conventional single die) และแม่พิมพต์ดัแบบเดี6ยวชนิด
กลบัดา้น (Inverted single die) 

 
รูปที6 1 แม่พิมพต์ดัแบบเดี6ยวชนิดธรรมดา และชนิดกลบัดา้น 

              2.  แม่พิมพผ์สม (Compound die) เป็นแม่พิมพที์6มีขั�นตอนในการขึ�นรูปชิ�นงานโลหะแผน่ 
จาํนวน 2 ถึง 3 ขั�นตอนขึ�นไปผสมรวมกนัอยูเ่ป็นหนึ6งสถานีงานบนแม่พิมพต์วัเดียว (Single station 
die) เช่นสามารถทํา Blanking และ Piercing ได้พร้อมกันในการกดหนึ6 งครั� ง โดยใช้หลักการ
เดียวกนั 

 
รูปที6 2 แม่พิมพผ์สม 

            3.  แม่พิมพผ์สมแยกส่วน  (Combination  die)  แม่พิมพแ์บบผสมแยกส่วนเป็นแม่พิมพที์6มี
รูปแบบที6ผิดปกติไปจากแม่พิมพ์แบบอื6นๆ แม่พิมพ์แบบนี� สามารถใช้ในการขึ� นรูปชิ�นงานทีมี
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รูปร่างแตกต่างกนัจาํนวน 2 ชิ�นไดใ้นเวลาเดียวกนั  เช่นตดัแผน่ชิ�นงานและดดังอขึ�นรูปชิ�นงาน โดย
ใช้แม่พิมพชุ์ดหนึ6งจะถูกทาํเป็นสองสถานีงานหรือมากกว่า ซึ6 งนี6ก็คือจุดเริ6มตน้ของแม่พิมพห์ลาย
สถานีงาน (Multi-station die) แม่พิมพแ์บบนี�จะแตกต่างจากแม่พิมพแ์บบต่อเนื6อง (Progressive die) 
ในกรณีที6ว่าแผ่นป้อนชิ�นงานจะถูกขึ�นรูปจากสถานีที6หนึ6 งไปยงัสถานีที6สองโดยใช้คนงานหรือ
เครื6องมือกลป้อน และแม่พิมพแ์บบนี� จะไม่มีการป้อนแผ่นป้อนชิ�นงานเขา้สู่แต่ละสถานีงานอย่าง
ต่อเนื6อง ทั�งนี� เพราะวา่แต่ละสถานีงานบนแม่พิมพแ์บบผสมแยกส่วนจะมีการทาํงานที6แตกต่างกนั  
 

 
รูปที6 Y แม่พิมพผ์สมแยกส่วน  

              4.  แม่พิมพแ์บบต่อเนื6อง  (Progressive  die)  แม่พิมพแ์บบนี� เป็นแม่พิมพที์6มีสถานีการ
ทาํงานมากกวา่ 3 สถานีขึ�นไป โดยแต่ละสถานีจะเรียงตวัอยูใ่นแนวเดียวกนั แม่พิมพแ์บบนี�สามารถ
ป้อนแผน่ป้อนชิ�นงานดว้ยมือคนโดยแผ่นป้อนชิ�นงานตอ้งถูกตดัซอยออกมาเป็นแถบยาวๆ และมี
การกาํหนดตาํแหน่งของชิ�นงานแบบสลกัหรืออาจป้อนดว้ยแผน่ป้อนชิ�นงานแบบมว้น (Coil stock) 
ซึ6 งจะเป็นการป้อนอตัโนมติั แผ่นป้อนชิ�นงานจะถูกป้อนไปยงัสถานีแรกเพื6อเจาะรูก่อน โดยมีตวั
หยุดตาํแหน่งในสถานีแรกซึ6 งเป็นการหยุดตาํแหน่งโดยใช้มือคนกดตวัหยุดตาํแหน่ง เรียกว่า ฟิง
เกอร์ สตอป (Finger stop) หลงัจากผ่านการเจาะรูแลว้แผน่ป้อนชิ�นงานจะถูกป้อนเคลื6อนที6ไปยงั
สถานีอื6นโดยจะใช้ไพล๊อต (Pilot) เป็นตวักาํหนดตาํแหน่ง ชิ�นงานจะติดอยู่กบัโครงร่างของเศษ
โลหะตลอดเวลาจนถึงสถานีสุดทา้ย ซึ6 งจะเป็นการตดัแผ่นชิ�นงานให้หลุดออกมากลายเป็นชิ�นงาน
เมื6อชิ�นงานหลุดออกแผ่นป้อนชิ�นงานจะถูกหยุดตาํแหน่งที6สลกักาํหนดตาํแหน่ง จากนั�นขั�นตอน
ต่อไปก็จะเริ6มตน้ เช่นนี� เรื6อยๆ 
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รูปที6 4 แม่พิมพแ์บบต่อเนื6อง 
              5.  แม่พิมพแ์บบชิ�นงานเคลื6อน  (Transfer  die)  แม่พิมพแ์บบนี� เป็นแม่พิมพที์6มีหลายสถานี
การทาํงานซึ6งชิ�นงานจะถูกป้อนแบบอตัโนมติัเขา้สู่แม่พิมพ ์ อุปกรณ์ป้อนอตัโนมติัจะเป็นแผน่
โลหะ 2 แผน่ ยึดจบัชิ�นงานจากสถานีหนึ6งไปใส่ในอีกสถานีหนึ6งเพื6อขึ�นรูปต่อเนื6องกนัไป
จนกระทั6งเสร็จ โดยที6ชิ�นงานจะแยกออกอิสระเป็นชิ�นๆไม่ไดย้ดึติดกบัโครงร่างของเศษโลหะ
เหมือนกบัแม่พิมพแ์บบต่อเนื6อง ในกรณีที6เครื6องปั� มโลหะเป็นเครื6องป̂ัมประเภทเคลื6อนยา้ยชิ�นงาน
ไดถู้กนาํมาใชจ้ะทาํใหเ้สียค่าใชจ่้ายในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ ์จึงเหมาะกบัการผลิตชิ�นงานที6
มีปริมาณการผลิตสูง ตามปกติแผน่ชิ�นงานสาํเร็จรูปที6ถูกตดัมาแลว้จะถูกป้อนเขา้สู่สถานีแรกของ
แม่พิมพ ์ แต่ในบางกรณีจะสามารถป้อนชิ�นงานจากมว้นโลหะเพื6อนาํมาตดัแผน่ชิ�นงานก่อนใน
สถานีแรกของแม่พิมพก์็ได ้ จากนั�นแผน่ชิ�นงานที6หลุดเป็นอิสระก็จะถูกป้อนไปยงัสถานีอื6นๆต่อไป 
มีขอ้ควรจาํไวว้า่เพื6อความเหมาะสมควรป้อนแผน่ชิ�นงานสาํเร็จรูปที6ถูกตดัมา แลว้เขา้สู่แม่พิมพ์
แบบเคลื6อนยา้ยชิ�นงานระหวา่งสถานีงาน และแผน่ป้อนชิ�นงานจากมว้นโลหะควรป้อนเขา้สู่
แม่พิมพแ์บบต่อเนื6องจะเหมาะสมกวา่ ขอ้ดีของแม่พิมพแ์บบเคลื6อนยา้ยชิ�นงานระหวา่งสถานีงาน
คือ แต่ละสถานีงานจะทาํงานเป็นอิสระต่อกนั ทาํใหเ้กิดความสะดวกในการทาํงานบนสถานีนั�น แต่
ในแม่พิมพแ์บบต่อเนื6องแผน่ชิ�นงานที6ถูกตดัจะยดึติดกบัโครงร่างของเศษโลหะ ซึ6 งจะมีผลทาํให้
โครงร่างของของเศษโลหะยดืเขา้หรือหดตวัซึ6 งขึ�นอยูก่บักรรมวธีิการขึ�นรูปที6สถานีงานนั�น อาจเป็น
ผลทาํใหโ้ครงร่างของเศษโลหะเกิดการแตกได ้
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ภาพที6 5 แม่พิมพแ์บบชิ�นงานเคลื6อน  

การดีดตัวกลบัของชิ�นงาน (Spring back) 
                เมื6อไดท้าํการงอชิ�นงานแลว้จะมีความเคน้เกิดขึ�นในบริเวณที6ทาํการงอ และความเคน้ที6
เกิดขึ�นนี� จะมีความแตกต่างกนัคือไม่เหมือนกนัทุกจุดซึ6 งจะเป็นผลทาํให้เกิดการดีดตวักลบัของ
ชิ�นงาน ความเคน้ดึงจะเกิดขึ�นมากที6สุดที6ผวิหนา้ดา้นนอกของการงอและจะค่อยๆ ลดลงเรื6อยๆ เมื6อ
ระยะของชิ�นงานเขา้ใกลเ้ส้นศูนยก์ลางของความหนา ซึ6 งความเคน้ที6เกิดขึ�นนี� จะกลายเป็นศูนยที์6เส้น
แกนกลาง จากรูปที6 6 เป็นการแสดงถึงการเปลี6ยนแปลงของความเคน้ดึงและความเคน้อดัในบริเวณ
ที6มีการงอจากรูปจะเห็นไดว้า่ที6จุด t นั�น ความเคน้ดึงจะมีค่าเป็นศูนยซึ์6 งจุดนี� จะอยูบ่นเส้นแกนกลาง 
และค่าความเคน้จะเพิ6มขึ�นมากเรื6อยๆ จนกระทั6งถึงจุด x ที6ผิวดา้นนอกของชิ�นงานที6จุด x นี� จะมีค่า
ความเคน้ดึงเกิดมากที6สุด 
                จากรูปที6 6 เราจะเห็นไดว้า่บริเวณส่วนที6ใกลก้บัเส้นแกนกลางนั�นจะมีความเคน้ที6เกิดขึ�น
ตํ6ากว่าจุดยืดหยุ่นจาํกดั สําหรับโลหะส่วนนี� นั�นไดถู้กแสดงด้วยแถบเล็กๆ ที6เรียกว่าแถบยืดหยุ่น 
(elastic band) แถบเล็กๆ นี�จะอยูท่ ั�งสองขา้งของเส้นแกนกลาง โลหะที6อยูห่่างไปจากแถบกลางของ
ชิ�นงานจะมีความเคน้เกิดขึ�นมากกว่าจุดความแข็งแรงลา้ตวัของชิ�นงานนั�น และที6บริเวณนี�จะมีการ
เปลี6ยนแปลงของโลหะอย่างถาวร เมื6อได้ทาํการงอชิ�นงานแล้วและขณะที6ดึงเอาพนัช์ออกไปนั�น 
ส่วนที6เป็นแถบยดืหยุน่เล็กๆ ก็จะพยายามดึงตวักลบัเขา้อยูใ่นตาํแหน่งเดิม แต่ก็ไม่สามารถจะดึงตวั
กลบัคืนไดห้มด เพราะวา่มีความตา้นทานของส่วนที6มีการเปลี6ยนแปลงของโลหะอยา่งถาวร ดงันั�น
จึงมีการดีดกลบัเพียงเล็กนอ้ยเท่านั�นการที6โลหะดีดตวักลบันี� เรียกวา่ “ Spring back” สาเหตุที6โลหะ
ตอ้งดีดกลบัก็เพราะว่าตอ้งการให้อยู่ในสภาวะสมดุลนั6นเอง สําหรับส่วนที6เป็นแถบยืดหยุ่นเล็กๆ 
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นั�นจะเป็นตวัทาํให้เกิดแรงของการดีดกลบัรอบจุด t ดงัที6แสดงไวใ้นรูป ความจริงแลว้ในช่วงของ
การเปลี6ยนแปลงอยา่งถาวรของโลหะ (plastic deformation) ก็ยงัคงมีส่วนที6เป็นความยืดหยุน่ปนอยู่
เล็กนอ้ยซึ6 งส่วนนี�จะไปเพิ6มแรงในการดีดตวักลบัใหม้ากขึ�น 

 

รูปที6 6 การเปลี6ยนรูปแบบของความเคน้ในการงอโลหะ 
  
                สาํหรับรูปที6 8 ใชเ้หล็กกลา้ผสมคาร์บอนตํ6าเป็นตวัอยา่งในการทดลอง จากรูปจะเห็นได้
วา่เส้นกราฟที6เกิดขึ�นนั�นคลา้ยกบัเส้นกราฟแสดงการทดสอบความเคน้-ความเครียดทางดึง เมื6อเรา
ทาํการงอชิ�นงานดว้ยมุมของการงอ X องศา จะปรากฏวา่ชิ�นงานจะดีดตวักลบัเป็นมุม X องศา
เช่นเดียวกนั คือจะเป็นแผน่โลหะแบนๆ เช่นเดิม แต่เมื6อทาํการงอชิ�นงานเป็นมุม Xt องศา การเกิด
การดีดตวักลบัจะเป็นมุมมากกวา่ Z องศา ทั�งนี� เพราะวา่ในพื�นที6ที6ทาํการงอนั�นไดเ้กิดช่วงของการอยู่
ตวัเกิดขึ�น 
  

 
รูปที6 7 แรงที6เกิดจากการดีดตวักลบั 
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รูปที6 8 การดีดตวักลบัของโลหะ SAE 1008 Aluminum-Killed Cold 

วธีิป้องกนัการเกิดการดีดตวักลบั (Overcoming spring back) 
                มีอยูห่ลายวธีิดว้ยกนัในการป้องกนัการเกิดการดีดกลบั ซึ6 งมีดงัต่อไปนี�  

1. การงอใหม้ากกวา่ความตอ้งการ (Over bending) วิธีนี� เป็นการงอโลหะให้มากเกินจาํนวนที6
ตอ้งการ ซึ6 งเมื6อดึงพนัช์กลบัคืนไปจะทาํให้โลหะนั�นดีดตวักลบัไปเล็กน้อยและได ้มุมที6ตอ้งการ
พอดี 

 

 

รูปที6 { วธีิงอใหม้ากกวา่ความตอ้งการ 
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2.   การกดกระแทกชิ�นงานตรงบริเวณที6งอใหเ้ป็นรอย (Bottoming or setting) วธีินี� เป็นการ
ใชพ้ ั�นช์กดกระแทกโลหะอยา่งแรงที6บริเวณรัศมีที6งอของชิ�นงาน ซึ6 ง ณ ที6ตาํแหน่งนี� โลหะจะไดรั้บ
ความเคน้อยา่งมาก ซึ6 งจะเป็นผลทาํใหเ้กิดการอยูต่วัของโลหะที6บริเวณนั�นผา่นจุดความแขง็แรงลา้
ตวัของโลหะนั�น วธีิการกดกระแทกชิ�นงานตรงบริเวณที6งอใหเ้ป็นรอยควรจะตอ้งทาํรอยนูนขึ�นมา
บนพั�นช์ เพื6อใชใ้นการกระแทกบริเวณพื�นที6ที6ถูกงอ 

3.   การยดืชิ�นงานก่อนงอ (Stretch bending)                 วธีินี� เป็นการยืดชิ�นงานนั�นเกิดความ
เคน้เลยจุดความแขง็แรงลา้ตวัของชิ�นงานนั�น จากนั�นก็ใชแ้รงกดชิ�นงานนั�นลงบนพนัช์ซึ6 งไดต้ั�งรับ
ชิ�นงานไวแ้ลว้ วธีิการนี�จะมีการดีดกลบัของชิ�นงานเกิดขึ�นเล็กนอ้ย และเหมาะสมสาํหรับใชก้บัการ
ขึ�นรูปงานตื�นๆ เช่น กระโปรงครอบหนา้หมอ้รถยนต ์

S.  วธีิการทดลอง 
- ให ้นศ. ทาํการทดลองโดยการปั�มแผน่เหล็กแบน-กลม เพื อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ ์ฐานเสาธง 
- ให ้นศ. ทาํการดดัโลหะใหเ้กิดการงอตวั เพื อศึกษาคุณสมบติัการดีดตวักลบัของโลหะ 

เหล็ก และอลูมิเนียม 
- ให ้นศ. วดัมุมการดีดตวักลบัของชิ5นงานและ คาํนวณการดีดตวักลบั 

6.  รายงาน 
 - ใหน้กัศึกษาทาํรายงานฉบบัยอ่ อธิบายกระบวนการป̂ัมโลหะ ที6ทาํการทดลอง โดยเขียน
วเิคราะห์ลกัษณะชิ�นงานที6ได,้ คาํนวณการดีดตวักลบัของชิ�นงาน และเปรียบเทียบการดีดตวักลบั
ของชิ�นงานเหล็กและชิ�นงานอลูมิเนียม วเิคราะห์ลกัษณะชิ�นงานที6ไดข้องโลหะทั�งสองชนิด 
 


