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บทคัดย่อ
ปัญหาอายุการใช้งานทีส่ นั้ ของใบมีดตัดย่อยทางปาล์มส่งผลท�ำให้ประสิทธิภาพของเครือ่ งย่อยทาง
ปาล์มลดลง การพัฒนาเพือ่ หาใบตัดทีม่ ปี ระสิทธิภาพและอายุการใช้งานสูงจึงเป็นเรือ่ งเร่งด่วนทีม่ กี ารปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ใน 1) การศึกษาสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของใบตัด
โลหะ 4 ชนิด ประกอบด้วยเหล็กกล้า S45C SCM440 SUS304 และ SKD11 และ 2) การเปรียบเทียบ
ต้นทุนในการผลิตใบตัดย่อยทางปาล์ม ผลการทดลองโดยสรุปมีดังต่อไปนี้ ใบตัดเหล็กกล้า SKD11 ที่ผ่าน
การชุบแข็งด้วยสภาวะที่ก�ำหนดให้ค่าความต้านทานการสึกหรอสูงกว่าใบตัดเหล็กกล้า SUS304 S45C
และ SCM440 ที่ค่าประมาณร้อยละ 34 45 และ 60 ตามล�ำดับ นอกจากนั้นพบว่าเหล็กกล้า S45C
มีราคาต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยต�่ำกว่าเหล็กกล้า SCM440 SKD11 และ SUS30 ประมาณร้อยละ 6
42 และ 52 ตามล�ำดับ เมือ่ พิจารณาสมบัตทิ างกลเช่น ความต้านทานการสึกหรอและความแข็งและต้นทุน
การผลิต ใบตัดเหล็กกล้า SKD11 และใบตัดเหล็กกล้า S45C มีความเหมาะสมในการผลิตเป็นใบตัดย่อย
ทางปาล์มเครื่องตัดย่อยแบบใบตัดตั้งฉากตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: ปาล์ม เครื่องตัดปาล์ม การสึกหรอ ต้นทุนการผลิต

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

65

Comparative Study of Mechanical Properties and Production Cost
for Palm Cutting Blade Materials Selection
Pramot Poonnayom1 Voraya Wattanajitsiri2 Surat Triwanapong3 and Kittipong Kimapong4*
promote.p@en.rmutt.ac.th1, voraya.w@en.rmutt.ac.th2, surat.t@en.rmutt.ac.th3,
kittipong.k@en.rmutt.ac.th4*
1-4*

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology
Thanyaburi
Received: August 7, 2017
Revised: November 1, 2017
Accepted: July 4, 2018

Abstract
Shorten tool life service problem of a palm chopper machine cutting blade affects
to deteriorate a palm chopper machine efficiency. Development for optimizing the cutting
blade that shows high efficiency and tool life service was an urgent issue that is continuously
performed. This research aims to 1) study mechanical properties and microstructure of 4
cutting blades metals and 2) compare the manufacturing cost of palm chopper machine
cutting blade. The summarized results are as follows. The SKD11 steel cutting blade
that was harden at the given condition showed the higher wear resistance than that of
SUS304, S45C and SCM440 steels cutting blades for 34, 45 and 60%, respectively. It was
also found that the S45C steel cutting blade showed the lowered manufacturing cost
than that of SCM440, SKD11 and SUS304 for 6, 42 and 52%, respectively. When comparing
wear resistance and production cost, the SKD11 steel blade and the S45C steel blade
were optimized to apply as a cutting blade of the orbital cutting blade palm chopping
machine, respectively.
Keywords: plam, plam chopper, wear, production cost.

66

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

1. บทน�ำ
ปาล์ ม เป็ น หนึ่ ง ในพื ช เศรษฐกิ จ ส� ำ คั ญ
ทีท่ ำ� รายได้เข้าประเทศเป็นปริมาณสูง นอกจากนัน้
เป็นพืชที่ท�ำให้เกิดการสร้างงานให้แก่เกษตรกร
มากกว่ า หนึ่ ง แสนครั ว เรื อ น และมี พื้ น ที่ เ พาะ
ปลูกปาล์มและพื้นที่ให้ผลผลิตมากกว่า 3 ล้านไร่
และมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น เนื่ อ งจาก
ความต้องการในการใช้น�้ำมันปาล์มเป็นแหล่ง
พลังงานทางเลือกของโลก [1] ในการปลูกปาล์ม
เพื่อน�ำมาท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น�้ำมันพืช
สบู่ หรือไบโอดีเซลนั้น พบว่าต้นปาล์มที่ประกอบ
ด้วยล�ำต้น กิ่ง ใบ ดอก และผล นั้นมีส่วนของ
ผลปาล์มไม่เกินร้อยละ 30 เท่านั้นที่ถูกน�ำมา
แปรรูป [2] ขณะที่ส่วนอื่นๆนั้นเมื่อสิ้นอายุการให้
ผลปาล์มของต้นปาล์ม เกษตรกรจะท�ำการย่อย
ให้มีขนาดเล็กเพื่อน�ำไปใช้งานรูปแบบอื่นต่อไป
ด้วยเครื่องเครื่องย่อยกิ่งไม้ทั่วไปซึ่งมีขนาดใหญ่
และมีราคาสูง ด้วยเหตุนเี้ กษตรกรทีป่ ลูกต้นปาล์ม
จึงมีคิดค้นเครื่องย่อยทางปาล์มขนาดเล็กขึ้นมา
ใช้งาน โดยใช้ตน้ ก�ำลังจากรถไขนาดเล็กนัน้ ในการ
ท�ำให้ระบบการย่อยเศษเกิดขึ้น ด้วยข้อจ�ำกัด
ทางด้ า นวิ ศ วกรรม ปั ญ หาอายุ ก ารใช้ ง านที่
สัน้ ลงของใบมีดตัดย่อยทางปาล์มทีม่ คี วามเหนียว
กว่ า เศษไม้ ทั่ ว ไปได้ เ กิ ด ขึ้ น และส่ ง ผลท� ำ ให้
ประสิทธิภาพใบตัดของเครือ่ งย่อยไม้ลดลง ปัญหา
ดังกล่าวเกษตรกรได้ท�ำการทดลองเลือกใช้วัสดุ
หลายชนิด และวิธีการปรับปรุงสมบัติด้วยวิธีการ
ต่างๆ หากข้อมูลการเลือกใช้โลหะที่เหมาะสม
ในการผลิตใบตัดเครื่องย่อยปาล์มมีการศึกษา
อย่ า งเป็ น ระบบอาจท� ำ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ
อุตสาหกรรมการผลิตปาล์มได้
ที่ ผ ่ า นมามี ง านวิ จั ย ที่ ท� ำ การศึ ก ษา
เปรียบเทียบสมบัติของโลหะต่างๆ เพื่อเลือกวัสดุ
ที่ใช้ในการตัดวัสดุ และมีการเปรียบเทียบผลการ
ทดลองที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้ การศึกษาเปรียบเทียบ
สมบัตทิ างกลของใบมีดตัดอ้อยทีท่ ำ� จากเหล็กกล้า

คาร์บอน 2 ชนิด คือ SUPA และ SUP7 ที่ผ่าน
การชุบแข็งด้วยวิธีการต่างๆ พบว่าใบมีดตัดอ้อย
ที่ อ บชุ บ ด้ ว ยกระบวนการที่ ก� ำ หนดและผ่ า น
การอบคืนไฟ ท�ำให้ใบมีดมีความแข็งในระดับ
เดียวกันกับมีดตัดอ้อยที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ
ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 [3] หรือ
การศึกษาการออกแบบและสร้างชุดทดสอบใบมีด
ตัดตอซังข้าวเพือ่ จุดประสงค์ในเลือกชนิดใบมีดทีม่ ี
ความเหมาะสมของกลุม่ ใบมีด 2 แบบ และตัวแปร
การตั ด ต่ า ง ผลการทดลองที่ ไ ด้ แ สดงตั ว แปร
การออกแบบใบตัดตอซังข้าวที่สามารถย่อยตอ
ซังข้าวได้มากทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ 66 ทีม่ คี วามยาว
ของซังข้าวสูงสุดคือ 8.1-12 ซม. [4] หรือการ
เลือกใบกวนผสมอาหารสัตว์ที่ผลิตจากเหล็กกล้า
คาร์ บ อนและมี ก ารปรั บ ปรุ ง สมบั ติ ข องใบมี ด
ด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง สมบั ติ ด ้ ว ยความร้ อ นและ
การเคลื อ บผิ ว ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ พบว่ า ผิ ว ของ
ใบมีดที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยวิธีการที่ก�ำหนด
2 รูปแบบให้อัตราการสึกกร่อนต�่ำกว่าผิวของ
ใบมีดที่ผ่านการปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อน
ใบมี ด ที่ เ คลื อ บผิ ว ด้ ว ยเซรามิ ก ผสมเป็ น ใบมี ด
ที่แสดงค่าอัตราการสึกกร่อนต�่ำสุดและเหมาะสม
น�ำไปใช้งาน [5] หรือการเลือกเหล็กกล้า 4 ชนิด
ที่มีอัตราการสึกกร่อนต�่ำสุด
เพื่ อ การตั ด วั ส ดุ ก ระดาษแผ่ น บางที่
เรียงตัวเป็นชั้นหนา โดยท�ำการปรับปรุงสมบัติ
ด้วยความร้อนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างให้มีความ
แข็งและกระจายตัวพบว่าประสิทธิภาพในการ
ตั ด ของเหล็ ก กล้ า คาร์ บ อนต�่ ำ กว่ า เหล็ ก กล้ า
ไร้สนิมและต�่ำกว่าเหล็กกล้าดามัสกัส [6] หรือ
การศึกษาคุณลักษณะและกลไกการสึกกร่อนของ
ใบตัดที่มีความบางของใบมีดที่ท�ำจากเหล็กกล้า
คาร์บอน 3 ชนิดทีม่ ปี ริมาณคาร์บอนทีแ่ ตกต่างกัน
และผ่านการชุบแข็งและอบคืนไฟ การเลือกใบมีด
ที่ เ หมาะสมท� ำ ได้ โ ดยการเปรี ย บเที ย บผลการ
ทดสอบการสึกกร่อนและการจ�ำลองสถานการณ์
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2. วิธีการทดลอง
และพบว่ า อั ต ราการสึ ก กร่ อ นของใบมี ด ที่ มี
ความบางมี ผ ลเนื่ อ งจากรู ป ร่ า งและความหนา
วัสดุในการทดลองประกอบด้วยเหล็กกล้า
ของคมตั ด [7] หรื อ การเลื อ กชนิ ด ของใบมี ด
ผสมต�่ำเกรด SCM440 เหล็กกล้าไร้สนิมเกรด
ที่เคลือบผิวด้วยเทคนิคต่างๆ ส�ำหรับใช้ในการ
SUS304 เหล็กกล้าคาร์บอน S45C และเหล็กกล้า
ตัดไม้ที่พบว่าใบตัดที่เคลือบผิวด้วยพอลีเทราเครื่ อ งมื อ เกรด SKD11 ที่ มี ส ่ ว นผสมทางเคมี
ฟลูออลอเอธิลีนท�ำให้เกิดการออกแรงในการตัด
ดังตารางที่ 1
น้อยกว่าใบมีดแบบอื่นๆ และเหมาะสมในการ
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุที่ใช้ใน
ออกแบบใบมี ด ตั ด ไม้ [8] หรื อ การหาสภาวะ
การทดลอง (ร้อยละโดยน�้ำหนัก)
ทิศทางการตัด จ�ำนวนใบมีด และขนาดเกรน
ธาตุ SCM440 SUS304 S45C SKD11
ของวัสดุขัดผิวที่เหมาะสมในการตัดและเตรียม
Fe สมดุล สมดุล สมดุล สมดุล
ไม้ซีดาร์ ที่พบว่าทิศทางในการตัดและเตรียมผิว
มีผลต่อการเลือกใบมีดและผิวส�ำเร็จของเนื้อไม้
C
0.38 0.42 0.45 1.07
ความเรียบของผิวไม้ขึ้นอยู่กับมุมของการเติมไม้
Si
0.23 1.70 0.23 0.97
และความละเอียดของกระดาษทรายที่ใช้ขัด [9]
Mn 0.65 0.02 0.67 0.45
นอกจากนั้นการตัดย่อยไม้ป๊อปลาร์ที่มีความชื้น
P
0.02 0.03 0.02 0.04
ที่แตกต่างกันสามารถเลือกใช้ใบมีดรูปทรงกรวย
ทีผ่ า่ นการชุบแข็ง และได้เศษไม้ทมี่ ขี นาดความยาว
S
0.02 7.70 0.02 0.02
ของเศษไม้ลดลงเมื่อมุมเอียงการป้อนเพิ่มขึ้นได้
Ni
0.04 17.41 0.04 0.14
[10] เป็นต้น งานวิจัยเหล่านี้ได้น�ำเสนอแนวคิด
Cr
0.96 0.24 0.98 12.35
ในการเลื อ กวั ส ดุ ที่ ใช้ ใ นการผลิ ต ใบตั ด และ
Mo 0.15
0.17 1.86
กระบวนการในการปรับปรุงสมบัตดิ ว้ ยความร้อน
Cu 0.01
0.01 0.04
ของใบตัดที่มีความเหมาะสมในการตัดวัสดุแต่ละ
ชนิด เพื่อให้อายุการใช้งานของใบตัดยาวนาน
Al
0.02
0.02 0.01
ขึ้นได้
W
0.03
0.04 0.05
ด้วยข้อมูลปัญหาการใช้งานเครื่องย่อย
ปาล์ ม ขนาดเล็ ก ที่ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านของใบตั ด
เครื่ อ งย่ อ ยปาล์ ม ขนาดเล็ ก ที่ สั้ น และข้ อ มู ล
การวิจยั ในการพัฒนาใบมีดตัด ทีจ่ ำ� กัด บทความนี้
จึงมีแนวคิดในการน�ำเสนอผลการศึกษาเลือกวัสดุ
ในการผลิตใบตัดเครื่องย่อยปาล์มขนาดเล็ก และ
ใช้วธิ กี ารปรับปรุงสมบัตดิ ว้ ยวิธกี ารทางความร้อน
ที่เหมาะสมที่คาดว่าสามารถส่งผลท�ำให้เกิดการ
เพิ่ มอายุก ารใช้งานและเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพของ
รูปที่ 1 ชิ้นงานทดสอบ (หน่วย: มม.)
ใบตัดเครื่องย่อยทางปาล์มขนาดเล็กที่ก่อให้เกิด
ความคุ้มค่าในการลงทุน และสามารถท�ำให้เกิด
ประโยชน์ในกลุม่ ผูใ้ ช้งาน กลุม่ ช่างซ่อมบ�ำรุง และ
ผู้เกี่ยวข้อง
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เหล็กกล้าทั้ง 4 ชนิด ถูกน�ำมาท�ำการ
ขึ้ น รู ป ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางกั ด (Milling) ที่ มี ก าร
หล่ อ เย็ น ด้ ว ยน�้ ำ หล่ อ เย็ น ขณะท� ำ การขึ้ น รู ป
ให้มีรูปร่างเป็นใบตัดเครื่องย่อยทางปาล์มใบตัด
แนวตั้งขนาดเล็ก ขนาดของใบตัดมีขนาดกว้าง
50 มม. ยาว 190 มม. และหนา 18 มม. ดังรูป
ที่ 1 เมือ่ ท�ำการขึน้ รูปชิน้ งานเรียบร้อยแล้ว ชิน้ งาน
ถูกน�ำไปท�ำการปรับปรุงสมบัตดิ ว้ ยความร้อนด้วย
กรรมวิธกี ารชุบแข็ง และการชุบแข็ง+การอบคืนไฟ
ด้วยตัวแปรการปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อน
ดังตารางที่ 2
ชิ้นงานใบตัดที่ผ่านการปรับปรุงสมบัติ
ด้วยความร้อนถูกน�ำมาท�ำการเตรียมชิ้นทดสอบ
เพื่ อ ท� ำ การศึ ก ษาสมบั ติ ท างกลและโครงสร้ า ง
โลหะวิ ท ยาประกอบด้ ว ยการทดสอบความ
ต้านทานการสึกหรอแบบขัดสี การทดสอบความ
แข็ง และการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค
การทดสอบความต้านทานการสึกหรอ
เป็นไปตาม ASTM G65-94 ก�ำหนดให้ชิ้นงาน
ทดสอบมีขนาดกว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. และหนา
18 มม. ส�ำหรับโคนใบตัด มีขนาดกว้าง 25 มม.
ยาว 50 มม. และหนาตามความลาดเอียงของ
คมตัด ท�ำการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบความ
ต้ า นทานการสึ ก หรอด้ ว ยการขั ด สี พื้ น ผิ ว ด้ ว ย
ล้อยางและใช้สารขัดเป็นทรายแห้งขนาด 80 เมช
ล้อยางหมุนด้วยอัตราเร็ว 200 รอบต่อวินาที เวลา
ในการทดสอบ 30 นาที และท�ำการเปรียบเทียบ
เทียบค่าน�้ำหนักชิ้นงานที่สูญเสียไป [11]

ตารางที่ 2 สภาวะการปรั บ ปรุ ง สมบั ติ ด ้ ว ย
ความร้อน
การชุบ การอบ
วัสดุ
สภาวะ
แข็ง
คืนไฟ
อุณหภูมิ 1200 °C 650 °C
SCM440 เวลา 60 นาที 60 นาที
สารชุบ
น�้ำ
อากาศ
อุณหภูมิ 1090 °C 650 °C
SUS304
เวลา 60 นาที 60 นาที
สารชุบ น�้ำมัน อากาศ
อุณหภูมิ 1050 °C 650 °C
S45C
เวลา 60 นาที 60 นาที
สารชุบ น�้ำมัน อากาศ
อุณหภูมิ 1030 °C 650 °C
S45C
เวลา 60 นาที 60 นาที
สารชุบ น�้ำมัน อากาศ
การตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา
ใบตัดบริเวณคมตัดถูกท�ำการตัดแยกออกและ
หล่อประคองด้วยเรซิน ผิวหน้าของชิ้นทดสอบ
ถูกขัดเตรียมโดยการขัดหยาบด้วยกระดาษทราย
เบอร์ 150-2000 ในน�้ำไหล แล้วขัดละเอียดด้วย
ผงเพชรขนาด 9 3 และ 1 ไมครอนบนผ้าสักหลาด
จนกระทั่ ง ได้ ผิ ว มั น วาวคล้ า ยกระจกเงา และ
กั ด ผิ วหน้ า ด้ วยสารละลายที่ ก� ำ หนดเพื่ อ แสดง
รายละเอียดของโครงสร้างจุลภาค

รูปที่ 2 ตำ�แหน่งวัดความแข็งที่ปลายคมตัด
(หน่วย: มม.)
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ความแข็ ง ของชิ้ น งานก่ อ นและหลั ง
การปรั บ ปรุ ง สมบั ติ ด ้ ว ยความร้ อ นถู ก ทดสอบ
ด้ ว ยเครื่ อ งทดสอบความแข็ ง ไมโครวิ ก เกอร์ ส
ตามมาตรฐานการทดสอบ JIS Z2244 ก�ำหนด
ให้ใช้แรงในการกดทดสอบ 300 กรัมแรง เวลา
กดแช่ 10 วินาที [12] แบ่งการทดสอบออกเป็น
2 ส่วนประกอบ คือ การทดสอบความแข็งที่
โคนใบตั ด และปลายใบตั ด โดยท� ำ การทดสอบ
ความแข็ ง บนพื้ น ผิ ว การตรวจสอบโครงสร้ า ง
จุลภาค การทดสอบความแข็งบริเวณโคนใบตัด
ท�ำการทดสอบแบบสุ่มจ�ำนวน 15 จุด แต่ละจุด
ห่างกันอย่างน้อย 0.5 มม. ขณะที่การทดสอบ
ความแข็ ง ที่ บ ริ เวณปลายใบตั ด ก�ำ หนดให้ มี จุ ด
ท�ำการทดสอบดังรูปที่ 2 โดยจุดท�ำการทดสอบ
ห่างจากปลายใบมีดประมาณ 0.5 มม. และท�ำการ
ทดสอบห่างจากผิวด้านข้าง 0.1 มม. ระยะห่าง
การทดสอบ 0.5 มม. หลั ง จากท� ำ การศึ ก ษา
สมบั ติ ท างกล ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการผลิ ต ผลิ ต ของ
ใบตัดเหล็กกล้าทั้ง 4 ชนิดถูกน�ำมาเปรียบเทียบ
โดยค�ำนวณจากผลรวมระหว่างค่าวัสดุ ค่าแรงขึ้น
ค่าโสหุ้ย ค่าไฟฟ้า และค่าสารชุบ

ชนิดของเหล็กกล้าในสภาพจ�ำหน่าย สภาพทีผ่ า่ น
การชุบแข็ง และสภาพการชุบแข็ง+การอบคืนไฟ
พบว่าเหล็กกล้ามีความต้านทานการสึกหรอต�่ำ
เมื่ออยู่ในสภาพจ�ำหน่าย และเพิ่มสูงสุดเมื่อถูก
น� ำ ไปท� ำ การชุ บ แข็ ง และสุ ด ท้ า ยมี ค ่ า ลดลง
เล็กน้อยเมื่อชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็งถูกน�ำไป
ท�ำการอบคืนไฟ ค่าความต้านทานการสึกหรอนี้
มีความแตกต่างกันตามต�ำแหน่งและรูปร่างของ
รูป ค่าโสหุ้ย ค่าไฟฟ้า และค่าสารชุบชิ้นทดสอบ
ดั ง แสดงด้ ว ยการทดสอบความต้ า นทานการ
สึกหรอทีโ่ คนใบตัดและปลายใบตัด ผลการทดลอง
ดังรูปที่ 3 (ก) และ (ข) แสดงความต้านทาน
การสึ ก หรอของชิ้ น ทดสอบที่ มี ค วามบางกว่ า
ซึ่ ง ในที่ นี้ คื อ ปลายใบตั ด มี ค ่ า ความต้ า นทาน
การสึ ก หรอที่ สู ง กว่ า โคนใบตั ด ที่ มี ค วามหนา
ของชิ้ น ทดสอบสู ง กว่ า ผลการทดสอบความ
ต้านทานการสึกหรอแสดงค่าความต้านทานสูงสุด
ที่ชิ้นทดสอบเหล็กกล้า SKD11 ต�ำแหน่งปลายใบ
ตัดที่ค่าร้อยละการสูญเสียน�้ำหนักประมาณ 2.53

3. ผลการทดลองและการวิจารณ์
รูปที่ 3 แสดงการสูญเสียน�้ำหนักของชิ้น
ทดสอบที่ผ่านการทดสอบการสึกหรอ การแปล
ความหมายผลการทดสอบนี้ คือหากชิ้นทดสอบ
มีการสูญเสียน�้ำหนักน้อยหมายถึงชิ้นทดสอบมี
ความต้านทานการสึกหรอสูง และหากชิน้ ทดสอบ
มี ก ารสู ญ เสี ย น�้ ำ หนั ก มากหมายถึ ง ชิ้ น ทดสอบ
มีความต้านทานการสึกหรอต�่ำ เหล็กกล้าที่ใช้
เป็นชิ้นทดสอบใบตัดย่อยทางปาล์มให้ค่าความ
ต้านทานการสึกหรอที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
ชนิดของเหล็กกล้าที่ใช้ในการทดสอบพบว่า ค่า
ความต้ า นทานการสึ ก หรอของเหล็ ก กล้ า มี ค ่ า
เพิ่มสูงขึ้นเมื่อชิ้นทดสอบมีการเปลี่ยนแปลง คือ
รูปที่ 3 ผลการทดสอบการสูญเสียน�้ำหนักของ
เหล็กกล้า SCM440 SUS304 S45C และ SKD11
วัสดุใบตัดแบบต่างๆ ที่ผ่านการปรับปรุงสมบัติ
ตามล�ำดับ ขณะเดียวกันเมื่อท�ำการเปรียบเทียบ
ด้วยความร้อน
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การเปลี่ ย นแปลงความต้ า นทานการ
สึกหรอของวัสดุโลหะหรือชั้นผิวเคลือบมีสาเหตุ
หลักมาจากการเปลี่ยนแปลงค่าความแข็งของ
โลหะที่เกิดการเสียดสีกับสิ่งแวดล้อม [13] ด้วย
เหตุนี้ผลการทดสอบความต้านทานการสึกหรอ
ของชิ้นทดสอบเหล็กกล้าต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต
ใบตัดเครื่องย่อยทางปาล์มจึงถูก น� ำ มาท� ำ การ
ทดสอบความแข็งโดยการทดสอบความแข็งดังที่
กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2 ผลการทดสอบความแข็งทีไ่ ด้
มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับความต้านทาน
การสึกหรอ

รูปที่ 4 ผลการทดสอบความแข็งของวัสดุใบตัด
ที่ผ่านการปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อน
ในสภาพจ�ำหน่ายชิ้นทดสอบที่ท�ำจาก
เหล็กกล้า SCM440 ทีแ่ สดงความแข็งต�ำ่ แสดงค่า
ความต้านทานการสึกหรอต�ำ่ สุด และค่าความแข็ง
เพิ่มขึ้นเมื่อเหล็กกล้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น
S45C SUS304 และ SCM440 ตามล� ำ ดั บ
ค่าความแข็งทีเ่ พิม่ ขึน้ นีส้ ง่ ผลท�ำให้เหล็กกล้าต่างๆ

ในสภาพจ�ำหน่ายมีความต้านทานการสึกหรอ
ที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มค่าความแข็งเมื่อรูปแบบของ
เหล็ ก ในสภาพจ� ำ หน่ า ยเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ดังรูปที่ 4 นี้เกิดจากส่วนผสมทางเคมีของธาตุ
ที่ เ สริ ม ความแข็ ง และความแข็ ง แรงของเหล็ ก
มีค่าเพิ่มขึ้น [14] ธาตุผสมดังกล่าวของเหล็ก เช่น
คาร์บอน มีปริมาณสูงมากขึ้นเมื่อเหล็กเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจาก SCM440 ถึง SKD11 ดังแสดง
ในตารางที่ 1 ปริมาณของคาร์บอนทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผล
ท�ำให้เฟสซีเมนไตท์ (C) ในเพิลไลท์ (P) (กรณีของ
เหล็กกล้าคาร์บอน) และเฟสออสเทนไนท์ (กรณี
ของเหล็กกล้าไร้สนิม) เพิ่มขึ้นดังรูปที่ 5 (ก) (ง)
(ช) และ (ญ) สามารถท�ำให้ความแข็งของเหล็ก
เพิ่มขึ้นได้ [15]
การเพิ่ ม ความแข็ ง ของใบตั ด ที่ ท� ำ จาก
เหล็กกล้าทั้ง 4 ชนิด มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อใบตัดถูกน�ำ
ไปท�ำการชุบแข็งในสภาวะที่ก�ำหนด การเพิ่มค่า
ความแข็งเนื่องจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงเฟส
พื้นฐานของเหล็กกล้า คือ เฟอร์ไรท์ เพิลไลท์ และ
ออสเทนไนท์เหล็กกล้าทั้ง 4 ชนิดดังรูปที่ ดังรูป
ที่ 5 (ก) (ง) (ช) และ (ญ) เป็นเฟสมาเทนไซท์
ดังรูปที่ 5 (ข) (จ) (ซ) และ (ฎ) เมื่อเปรียบเทียบ
กั บ เฟสพื้ น ฐานของเหล็ ก กล้ า ก่ อ นการชุ บ แข็ ง
เฟสมาเทนไซท์ มี ค วามแข็ ง สู ง และเป็ น สาเหตุ
ส�ำคัญที่ท�ำให้ใบตัดที่ผ่านการชุบแข็งมีค่าสูงขึ้น
[13] ปริมาณของเฟสมาเทนไซท์ที่เพิ่มขึ้นและ
ขนาดของเฟสมาเทนไซท์ ที่ เ ล็ ก และละเอี ย ด
ลง เป็นตัวแปรส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความแข็งของ
ใบตัดทีม่ คี า่ เพิม่ ขึน้ [15] เหล็กกล้าทีน่ ำ� มาชุบแข็ง
ที่ ส ามารถท� ำ ให้ เ กิ ด โครงสร้ า งมาเทนไซท์ ไ ด้
ในปริ ม าณสู ง คื อ เหล็ ก กล้ า ที่ มี ค วามสามารถ
ในการชุบแข็ง (Hardenability) สูง ซึ่งพบได้
ในเหล็กกล้าที่มีปริมาณธาตุผสม เช่น คาร์บอน
โครเมียม นิกเกิล วานาเดียม เป็นต้นในปริมาณสูง
นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาการวัดค่าความแข็งที่
โคนใบตัดที่มีความหนามากกว่าและปลายใบตัด
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ที่มีความหนาต�่ำกว่า ชิ้นงานที่มีความหนาต�่ำกว่า
มักท�ำให้เกิดการเย็นตัวในอัตราที่เร็วกว่าและ
ส่ ง ผลท� ำ ให้ เ กิ ด โครงสร้ า งเฟสมาเทนไซท์ ที่ มี
ความแข็งสูงกว่าได้ [16-18] ผลที่ได้นี้สอดคล้อง
กั บ การเปลี่ ย นแปลงส่ ว นผสมทางเคมี แ ละ
ต�ำแหน่งการทดสอบความแข็งของชิ้นทดสอบ
ใบตัดเหล็กกล้า SCM440 SUS304 S45C และ
SKD11 ตามล�ำดับ ความแข็งของชิ้ นทดสอบ
ใบตัดเหล็กกล้าที่ผ่านการชุบแข็งมีค่าความแข็ง
ลดลงเล็กน้อยในทุกชนิดของเหล็กกล้าเมือ่ ถูกน�ำไป

ท�ำการอบคืนไฟในสภาวะทีก่ ำ� หนด การอบคืนไฟ
ดั ง กล่ า วเป็ น การอบเพื่ อ ลดความเครี ย ด และ
เพิ่มความเหนียวให้กับเฟสมาเทนไซท์ท�ำให้ได้
เฟสเทมเปอร์มาเทนไซท์ (Tempered matensite:
TM) ส่งผลท�ำให้เฟสมาเทนไซท์ทไี่ ด้มขี นาดใหญ่ขนึ้
และมี ค วามกลมมนเพิ่ ม มากขึ้ น นอกจากนั้ น
เฟสคาร์ไบด์บางตัวสามารถตรวจสอบพบได้ใน
พื้นหลักโลหะที่ผ่านการอบคืนไฟดังรูปที่ 5 (ค)
(ฉ) (ฌ) และ (ฏ)

รูปที่ 5 โครงสร้างจุลภาคของวัสดุใบตัดก่อนและหลังการปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อน (F=เฟอไรท์
P=เพิลไลท์ M=มาเทนไซท์ TM=เทมเปอมาเทนไซท์ C=คาร์ไบด์ TC=คาร์ไบด์เปลี่ยนแปลงรูปร่าง)
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ตารางที่ 3 ต้นทุนการผลิตใบมีดตัดทางปาล์มต่อหน่วย (บาทต่อหนึ่งหน่วย)
วัสดุ
สภาวะ
ค่าวัสดุ ค่าแรงขึ้นรูป ค่าโสหุ้ย ค่าไฟฟ้า* ค่าสารชุบ
รวม
จำ�หน่าย
200.00
200.00
250.00
0.00
0.00
650.00
SCM440
ชุบแข็ง
200.00
200.00
250.00 65.00
10.00
725.00
ชุบแข็ง+อบคืนไฟ 200.00
200.00
250.00 73.00
10.00
733.00
จำ�หน่าย
600.00
300.00
250.00
0.00
0.00
1150.00
SUS304
ชุบแข็ง
600.00
300.00
250.00 65.00
34.00 1249.00
ชุบแข็ง+อบคืนไฟ 600.00
300.00
250.00 73.00
34.00 1257.00
จำ�หน่าย
150.00
200.00
250.00
0.00
0.00
600.00
S45C
ชุบแข็ง
150.00
200.00
250.00 65.00
10.00
675.00
ชุบแข็ง+อบคืนไฟ 150.00
200.00
250.00 73.00
10.00
683.00
จำ�หน่าย
300.00
300.00
250.00
0.00
0.00
850.00
SKD11
ชุบแข็ง
300.00
300.00
250.00 65.00
34.00
949.00
ชุบแข็ง+อบคืนไฟ 300.00
300.00
250.00 73.00
34.00
957.00
*ค่าไฟฟ้าคำ�นวณจากการใช้ไฟฟ้าของเตาอบในการปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อนเท่านั้น

นอกจากกระบวนการอบชุ บ สามารถ
ท�ำให้เกิดการเพิ่มความแข็งและความต้านทาน
การสึ ก หรอของชิ้ น งานใบตั ด เหล็ ก กล้ า ทั้ ง 4
ชนิดแล้ว การเพิ่มขึ้นของปริมาณธาตุคาร์บอน
โครเมียม วานาเดียม แมงกานีส โมลิบดินมั และ
คาร์บอน ในเหล็กกล้าทัง้ 4 ชนิด เป็นส่งทีต่ อ้ งมีการ
ศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงกลไกการเพิ่มความแข็งและ
ความต้านทานการสึกหรอของใบตัด เนือ่ งจากธาตุ
เหล่านีก้ อ่ ให้เกิดโลหะคาร์ไบด์ในเหล็กกล้าผสมสูง
เช่น เหล็กกล้า SKD11 ซึ่งแสดงสมบัติทางกล
เด่นที่สุดในการทดลองนี้ ที่สามารถเสริมความ
แข็ ง และความแข็ ง ของโลหะเชื่ อ มเพิ่ ม ขึ้ น และ
เฟสเสริมความแข็งมีขนาดลดลง [19] เฟสดังกล่าว
อาจสามารถก่อตัวเป็นเฟสโลหะคาร์ไบด์ (M7C3)
ที่มีขนาดเล็กและกระจายตัวในเฟสพื้นยูเตคติคคาร์ไบด์ ที่ส่งผลท�ำให้ค่าความแข็งและความ
ต้ า นทานการสึ ก หรอสามารถเพิ่ ม ขึ้ น ได้ [20]
นอกจากนั้นความแข็งของโลหะเหล็กกล้าผสม

สามารถเพิม่ ขึน้ ได้เนือ่ งจากธาตุผสมเหล่านีม้ กั ท�ำให้
เกิดโลหะคาร์ไบด์เชิงซ้อนหลายแบบทีม่ คี วามแข็ง
ในโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าได้ [21] อย่างไร
ก็ตามในการทดลองครั้งนี้ไม่ได้ท�ำการศึกษาเพื่อ
ระบุชนิดของเฟสต่างๆ ที่แม่นย�ำไว้ เนื่องจาก
ข้อจ�ำกัดในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความ
แม่นย�ำ เช่น การวัดการเลีย้ วเบนรังสีเอ็กซ์ (X-ray
driffractometer: XRD) หรือกล้องจุลทรรศน์
อิเลกตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron
microscope: TEM) และสมควรด�ำเนินการต่อไป
ในอนาคต และความเข้าใจกลไกการเพิม่ ความแข็ง
และความต้านทานการสึกหรอในใบตัดต่อไป
ตารางที่ 3 แสดงราคาต้นทุนการผลิตใบมีด
ตัดปาล์ม ซึ่งในการเลือกใช้วัสดุใบตัดนั้น มีหลัก
ในการลดต้นทุนที่ส�ำคัญ คือ การเลือกใช้วัสดุที่
ท�ำให้เกิดต้นทุนต่อหน่วยทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ โดยค�ำนึงถึง
ผลกระทบต่อคุณภาพเป็นส�ำคัญ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมต่ อ การน� ำ ไปใช้ ง าน ดั ง ราคาต้ น ทุ น
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การผลิ ต ใบตั ด ในสภาพชุ บ แข็ ง ของเหล็ ก กล้ า
คาร์บอนเกรด S45C ดังรูปที่ 6 พบว่าใบมีดตัดทีท่ ำ�
จากเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด S45C และเหล็กกล้า
ผสมต�ำ่ เกรด SCM440 นัน้ มีราคาต้นทุนการผลิต
ที่ต�่ำกว่าในเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด SUS304 และ
เหล็กกล้าเครือ่ งมือเกรด SKD11 อยูเ่ กือบเท่าตัว
โดยมีตน้ ทุนการผลิตของเหล็กกล้าในสภาพชุบแข็ง
ของวัสดุแต่ละชนิดจากต�ำ่ ไปหาสูงส�ำหรับเหล็กกล้า
S45C SCM440 SUS304 และ SKD11 ตามล�ำดับ
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ น� ำ ต้ น ทุ น การผลิ ต ไป
เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการทดสอบสมบั ติ ท าง
กลแล้ว พบว่า เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด S45C
และเหล็กกล้าผสมต�่ำเกรด SCM440 แม้จะให้ค่า
ผลการทดสอบสมบัติทางกลที่ต่�ำกว่าเหล็กกล้า
เครื่องมือ SKD11 แต่ก็มีความเหมาะสมต่อการ
น�ำมาท�ำใบตัดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีสมบัติ
ทางกลปานกลาง รวมถึ ง ราคาต้ น ทุ น ที่ ต�่ ำ สุ ด
จึงเป็นเหตุผลในการเลือกใช้เหล็กกล้าคาร์บอน
เกรด S45C ในการท�ำใบมีดตัดทางปาล์มมากกว่า
เหล็กกล้าผสมต�่ำเกรด SCM440

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของเหล็ก
การสูญเสียน�้ำหนัก และต้นทุนการผลิต
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4. สรุปผลการทดลอง
ง า น วิ จั ย นี้ ท� ำ ก า ร ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ
เที ย บสมบั ติ ท างกลวั ส ดุ ส� ำ หรั บ ท� ำ ใบมี ด
ตั ด ทางปาล์ ม และต้ น ทุ น การผลิ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้
ใบตั ด ที่ มี ค วามเหมาะสมในการย่ อ ยทาง
ปาล์ ม ผลการศึ ก ษาสามารถสรุ ป ได้ ดั ง นี้
ใบตัดเหล็กกล้า SKD11 ที่ผ่านการชุบแข็งด้วย
สภาวะที่ก�ำหนดให้ค่าความต้านทานการสึกหรอ
สูงกว่าใบตัดเหล็กกล้า SUS304 S45C และ
SCM440 ที่ค่าประมาณร้อยละ 34 45 และ 60
ตามล�ำดับ เหล็กกล้า S45C มีราคาต้นทุนใน
การผลิตต่อหน่วยต�่ำกว่าเหล็กกล้า SCM440
SKD11 และ SUS30 ประมาณร้อยละ 6 42 และ
52 ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาสมบัติทางกล เช่น
ความต้ า นทานการสึ ก หรอและความแข็ ง และ
ต้นทุนการผลิต ใบตัดเหล็กกล้า SKD11 และ
ใบตัดเหล็กกล้า S45C มีความเหมาะสมในการ
ผลิตเป็นใบตัดย่อยทางปาล์มเครื่องตัดย่อยแบบ
ใบตัดตั้งฉากตามล�ำดับ
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