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ค�ำน�ำ
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1
บทน�ำสู่การหล่อโลหะ

กระบวนการขึ้นรูปโลหะที่เป็นพื้นฐาน อาจจ�ำแนกออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. การหล่อ (Casting) วิธีการนี้ท�ำโดยการหลอมโลหะแล้วเทลงแบบหล่อจากนั้นปล่อยให้

แข็งตัว เพื่อเกิดรูปร่างตามที่ต้องการ วิธีการนี้เหมาะส�ำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความซับซ้อน หรือ
โลหะที่มีความแข็ง เปราะ เช่น เหล็กหล่อ ซึ่งไม่สามารถขึ้นรูปด้วยวิธีอื่นได้

2. การขึ้นรูปทางกล (Mechanical Working) วิธีนี้ใช้แรงกระท�ำในการขึ้นรูปโลหะใน

สภาวะของแข็ง อาศัยเปลี่ยนรูปในสภาวะพลาสติก โดยอาจขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูงหรือต�่ำกว่าอุณหภูมิ
เกิดผลึกใหม่ (Recrystallization Temperature) หรือการขึ้นรูปร้อนและการขึ้นรูปเย็น โลหะที่ตั้ง
ต้นในการขึ้นรูปด้วยวิธีนี้มักเป็นอินกอต (Ingot) บลูม (Bloom) บิลเล็ต (Billet) หรือสแลบ (Slab)
รูปทรงของชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยวิธีนี้มักมีหน้าตัดคงที่ เช่น แท่งกลม สี่เหลี่ยม แผ่น หรือ
ท่อกลวง กระบวนการขึ้นรูปด้วยวิธีนี้ ได้แก่ การตี การรีด การอัดรีด และการดึงขึ้นรูป เป็นต้น

3. การตัดแต่งด้วยเครื่องจักร (Machining) วิธีนี้ใช้คมของเครื่องมือตัดในการตัดเฉือน

ส่วนที่ไม่ต้องการออกเพื่อให้เกิดรูปร่างชิ้นงาน ต�ำแหน่งที่ถูกตัดเฉือนอาจมีต�ำแหน่งเดียวหรือหลาย
ต�ำแหน่งขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือตัด วิธีการขึ้นรูปด้วยวิธีนี้ ได้แก่ การกลึง การกัด การเลื่อย และ
การเจียระไน เป็นต้น วิธีการนี้จะได้ความเที่ยงตรงของขนาดชิ้นงานสูงที่สุด

4. การต่อ (Joining) วิธีนี้เป็นการน�ำส่วนประกอบย่อยหลายๆ ส่วน มาประกอบเป็นชิ้นงาน

หรือผลิตภัณฑ์ โดยการต่อ การต่ออาจอาศัยความร้อนช่วยในการหลอมละลายและเชื่อมติดกัน หรือ
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อาจอาศัยการใช้หมุดย�้ำ สกรูว์ และสลักเกลียวเป็นตัวจับยึด กระบวนการต่อที่มีใช้ ในอุตสาหกรรม
ประกอบไปด้วย การเชื่อม การแล่นประสาน การบัดกรี การยึดเหนี่ยวโดยการแพร่ การยึดเหนี่ยวโดย
ใช้กาว และการต่อโดยวิธีทางกล เป็นต้น

5. โลหะผงวิทยา (Power Metallurgy) วิธกี ารนีท้ ำ� การขึน้ รูปชิน้ งานโดยใช้ผงโลหะอัดเป็น

รูปร่างตามแม่พิมพ์ จากนั้นให้ความร้อนเพื่อให้เกิดการยึดติดกันระหว่างผงโลหะ (Sinter) เป็นรูปทรง
ของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตโลหะผงประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักๆ คือการผลิตผงโลหะ การผสม
การอัดขึ้นรูป การเผาซินเตอร์ และการตกแต่งขั้นสุดท้าย

1.1 ความส�ำคัญของการหล่อโลหะ (Important of Casting of Metals)
การหล่อเป็นวิธีการสร้างชิ้นงานโลหะโดยการแข็งตัวในแบบหล่อ รูปทรงของชิ้นงานจะเป็นไป
ตามรูปร่างของโพรงแบบหล่อ กระบวนการหล่อ (Casting Process) เป็นวิธีการหลอมเหลวโลหะ
และเทลงในโพรงแบบหล่อที่มีรูปร่างและขนาดใกล้เคียงกับขนาดจริงของชิ้นงานที่ต้องการ การหล่อ
ใช้ขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความซับซ้อนตั้งแต่งานขนาดเล็กที่มีน�้ำหนักเพียงไม่กี่กรัม ดังแสดงในรูปที่ 1.1
ไปจนถึงชิน้ งานขนาดใหญ่ทมี่ นี ำ�้ หนักหลายร้อยตัน ดังแสดงในรูปที่ 1.2 โลหะทีส่ ามารถใช้กระบวนการ
หล่อในการขึ้นรูปนั้นค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเหล็กกล้า เหล็กหล่อ ทองแดงผสม อะลูมิเนียม
ผสม แมกนีเซียมผสม และสังกะสีผสม ชิน้ งานโลหะทีข่ นึ้ รูปจากกระบวนการหล่อมีใช้ ในอุตสาหกรรม
กว่า 90% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้ทั้งหมดที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
อุตสาหกรรมขนส่ง (อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมรถไฟ อุตสาหกรรมการเดินเรือ อุตสาหกรรม
อากาศยาน) อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมป่าไม้ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมก่อสร้าง สินค้าทางการกีฬา เครื่องใช้ภายในบ้าน รวมถึงอุตสาหกรรมทางการเกษตรด้วย
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∅1.5

∅0.7

(ก) ขนาดของแกนต่างหู
(ข) ชิ้นงานที่หล่อเสร็จ
รูปที่ 1.1 ชิ้นงานหล่อแกนต่างหูที่หล่อด้วยเงินสเตอร์ลิง 925 ที่มีน�้ำหนักเพียงไม่กี่กรัม
ที่มา : Beeley P., 2001
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รูปที่ 1.2 โครงของเครื่องจักรที่หล่อจากเหล็กกล้า น�้ำหนัก 280 ตัน ที่ใช้นำ�้ หนักเหล็กกล้าในการเทกว่า 467 ตัน
ที่มา : Beeley P., 2001

ข้อดีของกระบวนการหล่อโลหะ (Advantages of Casting Process) มีดังนี้
1. ขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปทรงซับซ้อนทั้งภายนอกและภายในได้ ในกระบวนการเดียว โดยไม่ต้องมี
การใช้กระบวนการอื่นเข้ามาช่วย ดังแสดงในรูปที่ 1.3 ซึง่ เป็นชิน้ งานหล่อฝาครอบไดชาร์จของรถยนต์
ซึ่งมีรูปร่างที่ซับซ้อน
2. โลหะบางชนิดมีธรรมชาติทางโลหวิทยาทีจ่ ะต้องขึน้ รูปโดยกระบวนการหล่อเท่านัน้ ไม่สามารถ
ขึน้ รูปได้ดว้ ยกระบวนการขึน้ รูปร้อน หรือขึน้ รูปเย็น โดยการรีด การตี หรือการตัดได้ ตัวอย่างของโลหะ
ชนิดนี้ ได้แก่ เหล็กหล่อชนิดต่างๆ ซึ่งการใช้กระบวนการหล่อส�ำหรับเหล็กกลุ่มนี้จะท�ำให้มีสมบัติทาง
โลหวิทยาที่เหมาะสมและมีต้นทุนการผลิตที่ต�่ำกว่าการน�ำไปขึ้นรูปด้วยกระบวนการอื่นๆ
3. การหล่อสามารถผลิตชิ้นงานที่มีปริมาณมากโดยมีค่าใช้จ่ายที่ต�่ำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชิ้นงานที่มีส่วนประกอบที่ซับซ้อน เช่น เครื่องยนต์ของรถยนต์ ซึ่งมีรูปร่างที่ซับซ้อนทั้งภายนอกและ
ภายใน อาจขึ้นรูปด้วยวิธีการตัดแต่งด้วยเครื่องจักรกลซีเอ็นซีได้ แต่จะใช้เวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
4. การหล่อสามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ น�้ำหนักมากได้ด้วยต้นทุนที่ต�่ำ เช่น โครง
เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีนำ�้ หนักมากกว่า 200 ตัน เป็นต้น
5. การหล่อสามารถตอบสนองสมบัติทางวิศวกรรมบางอย่างได้ดี เช่น
•• ความสามารถในการตัดเฉือนด้วยเครื่องจักร และความสามารถในการรับแรงสัน่ สะเทือน
ของเหล็กหล่อ
•• มีสมบัตทิ สี่ ม�ำ่ เสมอตลอดทัง้ ชิน้ งาน เพราะมีความเป็นเนือ้ เดียวกัน แตกต่างจากกระบวนการ
อื่น เช่น กระบวนการเชื่อม เนื้อโลหะจะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ท�ำให้มีโครงสร้างที่แตกต่าง
กัน ส่งผลให้มีสมบัติทางวิศวกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย
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6. เทคโนโลยีทางด้านการหล่อที่ก้าวหน้า สามารถหล่อโลหะที่มีความบางมากๆ ได้ เช่น การ
หล่อผนังบาง (Thin–wall–casting) ท�ำให้นักออกแบบสามารถลดน�ำ้ หนักของชิ้นงานหล่อลงได้มาก

(ก) ภาพด้านใน

(ข) ภาพด้านนอก

รูปที่ 1.3 ชิ้นงานหล่ออะลูมิเนียมผสมฝาครอบไดชาร์จที่หล่อการหล่อดายคาสติง
ที่มา : Beeley P., 2001

1.2 ประวัติและพัฒนาการของการหล่อ
(History and Development of Casting)
ประวัติและพัฒนาการของการหล่อมีดังนี้

1.2.1 ประวัติของการหล่อโลหะ (History of Casting of Metals)
การหล่อโลหะเป็นอุตสาหกรรมที่เก่าแก่ที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการกล่าวถึงในกระบวนการ
ผลิตโลหะ ตั้งแต่ครั้งในอดีตเมื่อ 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช (BC) ได้มีการหล่อทองแดงด้วยแบบ
หล่อแบบเปิด ที่ท�ำจากหิน ชิ้นงานหล่อในสมัยนั้นจะเป็นชิ้นงานที่มีรูปทรงง่ายๆ เช่น การหล่อขวาน
การพัฒนาการหล่อบรอนซ์ (Bronze) ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่มีการหล่อโดยแบบ
หล่อหินที่มีเพียงซีกเดียว ได้มีการพัฒนามาเป็นแบบหล่อแบบปิดที่มีแบบหล่อซีกบนและซีกล่าง รวม
ถึงการพัฒนาให้ ใช้ไส้แบบที่ท�ำให้เกิดรูในชิ้นงานหล่อ กระบวนการหล่อที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ ในสมัย
อดีตและยังถูกใช้มาถึงปัจจุบันนี้ คือการหล่ออินเวสต์เมนต์ (Investment Casting) หรือที่เรียกกัน
ว่า การหล่อประณีต
วิธกี ารนีป้ จั จุบนั ยังใช้ ในการหล่อพระพุทธรูป เครื่องประดับ รูปปัน้ งานศิลปะและประติมากรรม
รวมถึงในอุตสาหกรรมยังใช้ ในการหล่อใบพัดเทอร์ไบน์ และชิน้ งานทีต่ อ้ งการความละเอียดของผิวงาน
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หล่อสูงๆ ในช่วงปลายของยุคชิ้นงานหล่อบรอนซ์และพิวเตอร์ (Pewter) ได้ถูกหล่อขึ้นมาใช้ท�ำเครื่อง
ตกแต่งภายในโบสถ์และบริเวณสาธารณะต่างๆ ในขณะที่เหล็กหล่อได้ถูกน�ำมาหล่อเป็นปืนใหญ่ที่ใช้
ในการสู้รบ จากนั้นการพัฒนาการหล่อได้มีอย่างต่อเนื่องมีการน�ำหีบหล่อและทรายหล่อเข้ามาใช้ ใน
กระบวนการหล่อโลหะ มีการศึกษาและพัฒนาวิธกี ารปรับปรุงโครงสร้างของเหล็กหล่อ การศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการผลิตเหล็กหล่อขาว เหล็กหล่อสีเทา และเหล็กหล่อมอตเทิล (Mottle Iron) การพัฒนา
วัสดุในงานวิศวกรรมได้มีมาต่อเนื่อง กระทั่งปี 1709 (พ.ศ. 2252) การหลอมเหล็กโดยใช้ถ่านโค้กใน
เตาบลาสต์เฟอร์เนซ (Blast Furnace) ท�ำให้การผลิตเหล็กหล่อออกมาใช้ ในงานโครงสร้างมีมากขึ้น
ส่งผลต่อเนื่องถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม จนกระทัง่ ในปี 1856 (พ.ศ. 2399) การผลิตเหล็กกล้าทีม่ รี าคา
ถูกลงด้วยกระบวนการของเบสเซเมอร์ (Bessemer) ท�ำให้การใช้งานเหล็กกล้าเกิดขึน้ อย่างแพร่หลาย
ในยุคแรกๆ ของการหล่อโลหะนั้นจะเน้นทางด้านศิลปะมากกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ ความ
สามารถในการท�ำแบบหล่อทีม่ รี ูปร่างซับซ้อนถูกพัฒนาเข้ามาใช้ ในการหล่อโลหะมากกว่าคุณภาพทาง
โลหวิทยา และเนือ้ ในของชิน้ งานหล่อทีแ่ น่นปราศจากต�ำหนิใดๆ ภายใน การตรวจสอบชิน้ งานหล่อมีเพียง
การตรวจสอบแบบภายนอกเท่านั้น จนกระทั่งได้เกิดเหตุการณ์พังลงมาของสะพานเทย์ (Tay Bridge)
ในปี 1879 (พ.ศ. 2422) ซึง่ เสาเหล็กหล่อได้หกั โค่นลงมา ภายหลังการตรวจสอบพบว่าเนือ้ โลหะมีรพู รุน
มากเกินกว่าจะยอมรับได้อยู่ภายใน เหตุการณ์ครั้งนี้ท�ำให้มีการหันมาให้ความส�ำคัญกับคุณภาพทาง
ด้านโลหวิทยาของการหล่อมากขึ้น และการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีท�ำให้มีการศึกษาเทคนิคที่จะ
ช่วยควบคุมกระบวนการหล่อที่จะท�ำให้คุณภาพของงานหล่อดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการวัดอุณหภูมิ
ของน�ำ้ โลหะ การตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของน�้ำโลหะ การทดสอบสมบัติของแบบหล่อ การตรวจ
สอบสมบัติของวัสดุที่ใช้ ในกระบวนการหล่อ ตลอดจนการควบคุมตัวแปรในกระบวนการต่างๆ อย่าง
ถูกต้องและแม่นย�ำมากขึน้ ท�ำให้อตุ สาหกรรมการหล่อพัฒนาขึน้ ไม่เพียงแต่การหล่อเหล็กหล่อเท่านัน้
แต่ยังรวมไปถึงอุตสาหกรรมการหล่อโลหะชนิดอื่นๆ ด้วย
การพัฒนาอุตสาหกรรมงานหล่อในอนาคต ซึ่งต้องการตอบสนองต่อการผลิตปริมาณมาก ใน
ความหลากหลายของชนิดชิน้ งานหล่อ ความต้องการเหล่านีท้ ำ� ให้ตอ้ งมีการท�ำงานทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เทคนิคการท�ำงานที่พิเศษ ข้อมูลที่มากมายที่ต้องเข้าถึงและน�ำออกมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการ
บันทึกเป็นเอกสารหรือผ่านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การด�ำเนินการทางวิศวกรรมก่อนการลงมือปฏิบัติ
การหล่อจริงจะมีบทบาททีส่ ำ� คัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์จ�ำลองการหล่อ (Casting Simulation) เพื่อค้นหาสภาวะการหล่อที่ทำ� ให้งานหล่อมีความสมบูรณ์ปราศจากจุดบกพร่องมากที่สุด การมี
ห้องปฏิบัติการทางโลหวิทยาที่ทันสมัย ท�ำให้สามารถตรวจสอบสมบัติของวัสดุทุกชนิดได้ตั้งแต่ก่อน
เริ่มท�ำการหลอม จนกระทั่งในระหว่างการหลอม และภายหลังการหลอม การตรวจสอบส่วนผสมทาง
เคมีทแี่ ม่นย�ำ การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค และสมบัตทิ างกลของชิน้ งานหล่อด้วยวิธแี ละเครื่องมือ
ที่มีมาตรฐาน วิธีการท�ำงานที่สามารถควบคุมกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการแล้วได้
ชิ้นงานหล่อส�ำเร็จขึ้นมา
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การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการหล่อจากเดิมที่ต้องใช้
แรงงานจ�ำนวนมากเปลี่ยนมาเป็นการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเข้าช่วย กระทั่งโรงงานหล่อที่ทันสมัย
เปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์ ในการท�ำงานแทนคน เพราะมีประสิทธิภาพในการท�ำงานที่สูงกว่า และรูปแบบ
โรงงานหล่อจากเดิมที่มีฝุ่นละอองจ�ำนวนมาก รวมถึงความสกปรกได้เปลี่ยนมาเป็นโรงงานที่สะอาด
และมีการควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น บางอุตสาหกรรมการหล่อยังขยายความสามารถใน
การผลิตที่นอกจากจะหล่อชิ้นงานได้แล้ว ภายในโรงงานยังสามารถด�ำเนินการผลิตด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อ
เปลี่ยนชิ้นงานหล่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จ ภายในโรงงานของตนเองได้อีกด้วย

1.2.2 อุตสาหกรรมการหล่อ (Foundry Industry)
การผลิตชิ้นงานหล่อโลหะในอุตสาหกรรมทั่วโลก แสดงข้อมูลในตารางที่ 1.1 ซึ่งเป็นข้อมูล
ระหว่าง ปี 2009–2011 (พ.ศ. 2552–2554) จะเห็นได้ว่าปริมาณการผลิตระหว่างระยะเวลา 3 ปี มี
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น โลหะที่ยังคงมีปริมาณการผลิตสูงที่สุดคือ เหล็กหล่อสีเทา และเหล็กหล่อเหนียว
เนื่องจากธรรมชาติของโลหะกลุม่ นี้ ไม่เหมาะกับการขึน้ รูปด้วยวิธอี ื่นๆ การพยากรณ์ปริมาณการผลิตใน
ปี 2015 (พ.ศ. 2558) คาดว่ายอดการผลิตจะสูงถึง 102 ล้านตัน ส�ำหรับประเทศที่มีการผลิตชิ้นงาน
หล่อโลหะมากทีส่ ดุ คือ ประเทศจีน ดังแสดงในตารางที่ 1.2 ถัดมาคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและอินเดีย
ตารางที่ 1.1 ปริมาณการผลิตชิ้นงานหล่อทั่วโลกระหว่างปี 2009–2011 (หน่วยเป็นตัน)
โลหะ
เหล็กหล่อสีเทา
เหล็กหล่อเหนียว
เหล็กหล่ออบเหนียว
เหล็กกล้า
ทองแดงผสม
อะลูมิเนียมผสม
แมกนีเซียมผสม
สังกะสีผสม
รวม

2009
37,749
29,404
1,013
9,070
1,488
9,477
149
470
88,820

2010
43,258
23,451
–
10,215
1,652
10,879
196
528
90,179

2011
45,870
24,782
–
10,342
1,799
11,319
181
505
94,798

ที่มา : Sahoo M. and Sahu S., 2014

อุตสาหกรรมการหล่อในอนาคต (Future of Casting Industry) กลุ่มหลักทั่วโลกยังเป็น
อุตสาหกรรมการหล่ออะลูมิเนียม เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และทองแดงผสม ซึ่งยังคงมีการลงทุนเพื่อ

บทที่ 1... บทน�ำสู่การหล่อโลหะ 15                    

ขยายฐานการผลิตเพิ่มขึ้น โลหะผสมอีกชนิดหนึ่งที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการหล่อคือ
แมกนีเซียมผสม แมกนีเซียมผสมจะถูกน�ำมาใช้ ในอุตสาหกรรมการขนส่งและอุตสาหกรรมอื่นๆ มาก
ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากแมกนีเซียมมีความหนาแน่นต�่ำ มีน�้ำหนักเบา และมีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อ
น�ำ้ หนักสูง แมกนีเซียมจะช่วยลดน�ำ้ หนักของเครื่องยนต์ได้ เมื่อน�ำ้ หนักของเครื่องยนต์และตัวรถยนต์
ลดลง ย่อมใช้พลังงานน้อยลง ท�ำให้ประหยัดน�ำ้ มันและลดการสร้างมลภาวะได้ อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ำกัด
ของแมกนีเซียมคือ ท�ำการหล่อได้ค่อนข้างยาก เพราะแมกนีเซียมจะไหม้ไฟที่อุณหภูมิสูง
ตารางที่ 1.2 ปริมาณการผลิตชิ้นงานหล่อโลหะและโรงงานหล่อของประเทศต่างๆ ของปี 2011 (พ.ศ. 2554)
ประเทศ
จีน
สหรัฐอเมริกา
อินเดีย
เยอรมนี
ญี่ปุ่น
รัสเซีย
บราซิล
เกาหลี
อิตาลี
ฝรั่งเศส

ชิ้นงานหล่อ (ตัน)
41.30
10.33
9.99
5.47
4.76
4.20
3.34
2.34
2.21
2.05

จ�ำนวนโรงงานหล่อ
30,000
2,040
4,500
612
1,612
1,350
1,325
890
1,111
441

ที่มา : Sahoo M. and Sahu S., 2014

ส�ำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาส�ำหรับกระบวนการหล่อโลหะ ประกอบไปด้วย
•• ซอฟต์แวร์จำ� ลองการหล่อที่ช่วยให้สามารถหาแบบที่เหมาะสม (Optimum Design)
•• กระบวนการหล่อสุญญากาศ และแรงดันสูงที่ช่วยให้ชิ้นงานหล่อมีสมบัติที่ดีขึ้น
•• การเทน�้ำโลหะด้วยระบบอัตโนมัติ ส�ำหรับการผลิตแบบตามงาน (Job Shop) ช่วยเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพงานหล่อได้
•• การใช้เทคนิคต้นแบบรวดเร็ว (Rapid Prototype) ช่วยลดการใช้เครื่องมือในการผลิต
แม่พิมพ์มากขึ้น
•• ระบบการเจียระไนอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายลงได้
•• การหล่อโลหะผสมแมทริกซ์ โลหะ (Metal–matrix Composite) รวมถึงการหล่อชิ้นงาน
อนุภาคนาโน (Nano Particle Casting)
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เทคโนโลยีการหล่อที่ทันสมัยยังช่วยให้สามารถหล่อชิ้นงานที่เดิมต้องผลิตด้วยกระบวนการอื่น
ดังแสดงในรูปที่ 1.4 (ก) เป็นส่วนประกอบของเครื่องยนต์ ซึง่ เดิมใช้กระบวนการเชื่อมในการผลิต และ
เปลี่ยนมาเป็นการผลิตด้วยกระบวนการหล่ออะลูมิเนียมเกรด A356 ด้วยแบบหล่อทรายชื้น ในขณะที่
ชิ้นส่วนที่ใช้ ในรถบรรทุกพาลเล็ต (Pallet Truck) ดังแสดงในรูปที่ 1.4 (ข) ซึ่งเดิมใช้การผลิตโดย
กระบวนการเชื่อมเปลี่ยนมาเป็นการหล่อชิ้นงานทองเหลืองด้วยแบบหล่อถาวร การเปลี่ยนมาใช้
กระบวนการหล่อ สามารถลดน�้ำหนักชิน้ งานหล่อลงได้ 10% เมื่อเทียบกับการผลิตโดยกระบวนการเชื่อม

(ก) ชิ้นส่วนเครื่องยนต์

(ข) ชิ้นส่วนรถบรรทุกพาลเล็ต

รูปที่ 1.4 ตัวอย่างชิ้นงานที่เปลี่ยนมาผลิตด้วยกระบวนการหล่อ
ที่มา : Sahoo M. and Sahu S., 2014

1.3 แผนภาพการไหลของกระบวนการหล่อ
(Flow Diagram of Foundry Process)
กระบวนการหล่อเป็นการท�ำงานทีม่ ขี นั้ ตอนต่างๆ มากมาย และแต่ละวิธจี ะมีลกั ษณะการท�ำงาน
ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการหล่อดายคาสติง (Die Casting) การหล่ออินเวสต์เมนต์ (Investment
Casting) การหล่อเหวี่ยง (Centrifugal Casting) อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะโดยทั่วๆ ไปของขั้นตอน
การหล่ออาจมีลักษณะที่คล้ายกับการหล่อแบบดั้งเดิมคือ การหล่อด้วยแบบหล่อทราย (Sand Mold
Casting) ซึ่งมีขั้นตอนพื้นฐานแสดงดังแผนภาพการไหลของกระบวนการหล่อในรูปที่ 1.5 ขั้นตอน
แรกที่เราจะท�ำการผลิตชิ้นงานจะต้องมีการเลือกกระบวนการผลิต (Process Selection) เสียก่อน
เพราะในอุตสาหกรรมการผลิตนั้นมีกระบวนการในการเลือกใช้มากมาย ได้แก่ การตี การรีด การดึง
การตัด การพับ เป็นต้น การจะเลือกกระบวนการใดนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะรูปทรงของชิ้นงาน การใช้
งาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการผลิต
หลังจากเลือกกระบวนการผลิตได้แล้ว จึงท�ำการออกแบบและระบุข้อก�ำหนดต่างๆ (Design
and Speciation) ขั้นตอนนี้จะพิจารณาถึงหน้าที่การใช้งานเป็นหลัก จากนั้นจึงไปสู่ขั้นตอนการเลือก
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วิธีการหล่อหรือเทคนิคการหล่อ (Determination of Casting Technique) เมื่อเลือกวิธีการหล่อได้
แล้ว จึงเริ่มเข้าสู่กระบวนการหล่อซึ่งแยกงานออกเป็น 3 งานหลักๆ คือการเตรียมวัสดุทำ� แบบหล่อ
(Molding Material Preparation) การท�ำกระสวน (Pattern Making) และการเตรียมวัสดุในการ
หลอม (Furnace Charge Preparation)
หลังจากทีเ่ ตรียมวัสดุทำ� แบบหล่อและสร้างกระสวนได้แล้ว ก็มาถึงขัน้ ตอนการท�ำแบบหล่อและ
ไส้แบบ (Molding and Core Marking) ในขณะที่ส่วนงานของการเตรียมวัสดุในการหลอมเมื่อพร้อม
แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการหลอมโลหะ (Metal Melting) หลังจากที่แบบหล่อท�ำเสร็จพร้อมประกอบ
ไส้แบบเรียบร้อย ก็ถึงขั้นตอนการน�ำน�้ำโลหะมาเทลงแบบหล่อ (Pouring) และเมื่อปล่อยให้น�้ำโลหะ
แข็งตัวแล้วก็ถึงขั้นตอนการรื้อแบบ (Shakeout) และท�ำการตัดระบบทางเข้ากับรูล้นออกแล้วท�ำการ
ตกแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อย (Finishing) หากชิ้นงานหล่อต้องการให้มีโครงสร้างจุลภาคที่สม�่ำเสมอ
จะต้องมีการอบชุบความร้อนเสียก่อน (Heat Treatment) แล้วจึงท�ำการตรวจสอบและทดสอบ
(Inspection and Testing) ว่าตรงตามข้อก�ำหนดหรือไม่ ปราศจากจุดบกพร่องใดๆ จากนั้นจึงถึง
ขั้นตอนสุดท้ายคือ การขนส่งให้ลูกค้าหรือผู้สั่งซื้อต่อไป
การเลือกกระบวนการผลิต
การออกแบบและการระบุข้อก�ำหนด
การเลือกวิธีการหล่อ
การเตรียมวัสดุท�ำแบบหล่อ

การเลือกกระบวนการผลิต

การเตรียมวัสดุในการหลอม

การท�ำแบบหล่อและไส้แบบ
การเทน�้ำโลหะ
การรื้อแบบหล่อ
การตกแต่งงานหล่อ
การอบชุบความร้อน
การตรวจสอบและการทดสอบ
การขนส่ง

รูปที่ 1.5 แผนการไหลของกระบวนการหล่อ
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