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1

กระบวนการขึ้นรูปโลหะที่เปนพื้นฐาน อาจจําแนกออกเปน 5 กลุม ดังนี้

1. การหลอ (Casting) วิธีการนี้ทําโดยการหลอมโลหะแลวเทลงแบบหลอจากนั้นปลอยให

แข็งตัว เพื*อเกิดรูปรางตามที่ตองการ วิธีการนี้เหมาะสําหรับการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความซับซอน หรือ

โลหะที่มีความแข็ง เปราะ เชน เหล็กหลอ ซึ่งไมสามารถขึ้นรูปดวยวิธีอื*นได

2. การขึ้นรูปทางกล (Mechanical Working) วิธีนี้ใชแรงกระทําในการขึ้นรูปโลหะใน

สภาวะของแข็ง อาศัยเปล่ียนรูปในสภาวะพลาสติก โดยอาจขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูงหรือตํ่ากวาอุณหภูมิ

เกิดผลึกใหม (Recrystallization Temperature) หรือการขึ้นรูปรอนและการขึ้นรูปเย็น โลหะที่ตั้ง

ตนในการขึ้นรูปดวยวิธีนี้มักเปนอินกอต (Ingot) บลูม (Bloom) บิลเล็ต (Billet) หรือสแลบ (Slab) 

รูปทรงของชิ้นงานที่ผานการขึ้นรูปดวยวิธีนี้มักมีหนาตัดคงที่ เชน แทงกลม สี่เหลี่ยม แผน หรือ

ทอกลวง กระบวนการขึ้นรูปดวยวิธีนี้ ไดแก การตี การรีด การอัดรีด และการดึงขึ้นรูป เปนตน

3. การตัดแตงดวยเครื(องจักร (Machining) วิธีนี้ใชคมของเครื*องมือตัดในการตัดเฉือน

สวนที่ไมตองการออกเพื*อใหเกิดรูปรางช้ินงาน ตําแหนYงท่ีถูกตัดเฉือนอาจมีตําแหนYงเดียวหรือหลาย

ตําแหนYงขึ้นอยูกับชนิดของเครื*องมือตัด วิธีการขึ้นรูปดวยวิธีนี้ ไดแก การกลึง การกัด การเลื*อย และ

การเจียระไน เปนตน วิธีการนี้จะไดความเที่ยงตรงของขนาดชิ้นงานสูงที่สุด

4. การตอ (Joining) วิธีนี้เปนการนําสวนประกอบยอยหลายๆ สวน มาประกอบเปนชิ้นงาน 

หรือผลิตภัณฑโดยการตอ การตออาจอาศัยความรอนชวยในการหลอมละลายและเชื*อมติดกัน หรือ



10 

อาจอาศัยการใชหมุดยํ้า สกรูว และสลักเกลียวเปนตัวจับยึด กระบวนการตอที่มีใช ในอุตสาหกรรม

ประกอบไปดวย การเชื*อม การแลนประสาน การบัดกรี การยึดเหนี่ยวโดยการแพร การยึดเหนี่ยวโดย

ใชกาว และการตอโดยวิธีทางกล เปนตน

5. โลหะผงวทิยา (Power Metallurgy) วธิกีารน้ีทาํการขึน้รปูช้ินงานโดยใชผงโลหะอัดเปน

รูปรางตามแมพิมพ จากนั้นใหความรอนเพื*อใหเกิดการยึดติดกันระหวางผงโลหะ (Sinter) เปนรูปทรง

ของผลิตภัณฑ กระบวนการผลิตโลหะผงประกอบไปดวยขั้นตอนหลักๆ คือการผลิตผงโลหะ การผสม 

การอัดขึ้นรูป การเผาซินเตอร และการตกแตงขั้นสุดทาย

1.1 ความสําคัญของการหลอโลหะ (Important of Casting of Metals)

การหลอเปนวิธีการสรางชิ้นงานโลหะโดยการแข็งตัวในแบบหลอ รูปทรงของชิ้นงานจะเปนไป

ตามรูปรางของโพรงแบบหลอ กระบวนการหลอ (Casting Process) เปนวิธีการหลอมเหลวโลหะ

และเทลงในโพรงแบบหลอที่มีรูปรางและขนาดใกลเคียงกับขนาดจริงของชิ้นงานที่ตองการ การหลอ

ใชขึ้นรูปชิ้นงานท่ีมีความซับซอนต้ังแตงานขนาดเล็กที่มีนํ้าหนักเพียงไมกี่กรัม ดังแสดงในรูปที่ 1.1  

ไปจนถงึช้ินงานขนาดใหญทีม่นีํา้หนกัหลายรอยตนั ดงัแสดงในรปูท่ี 1.2 โลหะทีส่ามารถใชกระบวนการ

หลอในการขึ้นรูปนั้นคอนขางหลากหลาย ไมวาจะเปนเหล็กกลา เหล็กหลอ ทองแดงผสม อะลูมิเนียม

ผสม แมกนีเซยีมผสม และสงักะสผีสม ช้ินงานโลหะทีข่ึน้รปูจากกระบวนการหลอมีใช ในอตุสาหกรรม

กวา 90% เมื*อเทียบกับผลิตภัณฑที่ถูกใชทั้งหมดที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมในสวนตางๆ ไมวาจะเปน

อุตสาหกรรมขนสง (อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมรถไฟ อุตสาหกรรมการเดินเรือ อุตสาหกรรม

อากาศยาน) อุตสาหกรรมเหมืองแร อุตสาหกรรมปาไม อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

อตุสาหกรรมกอสราง สนิคาทางการกฬีา เครื*องใชภายในบาน รวมถงึอตุสาหกรรมทางการเกษตรดวย 

2
1

1.5

0.7

              

(ก) ขนาดของแกนตางหู                         (ข) ชิ้นงานที่หลอเสร็จ

รูปที่ 1.1 ชิ้นงานหลอแกนตางหูที่หลอดวยเงินสเตอรลิง 925 ที่มีนํ้าหนักเพียงไมกี่กรัม 

ที่มา : Beeley P., 2001
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รูปที่ 1.2 โครงของเครื*องจักรที่หลอจากเหล็กกลา นํ้าหนัก 280 ตัน ที่ใชนํ้าหนักเหล็กกลาในการเทกวา 467 ตัน 

ที่มา : Beeley P., 2001

ขอดีของกระบวนการหลอโลหะ (Advantages of Casting Process) มีดังนี้

1. ขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปทรงซับซอนทั้งภายนอกและภายในได ในกระบวนการเดียว โดยไมตองมี

การใชกระบวนการอื*นเขามาชวย ดงัแสดงในรูปที ่1.3 ซ่ึงเปนชิน้งานหลอฝาครอบไดชารจของรถยนต 

ซึ่งมีรูปรางที่ซับซอน

2. โลหะบางชนดิมธีรรมชาติทางโลหวิทยาท่ีจะตองขึน้รปูโดยกระบวนการหลอเทานัน้ ไมสามารถ

ขึน้รปูไดดวยกระบวนการขึน้รปูรอน หรือขึน้รปูเย็น โดยการรีด การตี หรอืการตัดได ตวัอยางของโลหะ

ชนิดนี้ ไดแก เหล็กหลอชนิดตางๆ ซึ่งการใชกระบวนการหลอสําหรับเหล็กกลุมนี้จะทําใหมีสมบัติทาง

โลหวิทยาที่เหมาะสมและมีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวาการนําไปขึ้นรูปดวยกระบวนการอื*นๆ

3. การหลอสามารถผลิตชิ้นงานที่มีปริมาณมากโดยมีคาใชจายที่ตํ่าได โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ชิ้นงานที่มีสวนประกอบที่ซับซอน เชน เครื*องยนตของรถยนต ซึ่งมีรูปรางที่ซับซอนทั้งภายนอกและ

ภายใน อาจขึ้นรูปดวยวิธีการตัดแตงดวยเครื*องจักรกลซีเอ็นซีได แตจะใชเวลาและคาใชจายที่สูงมาก

4. การหลอสามารถข้ึนรูปชิ้นงานท่ีมีขนาดใหญ นํ้าหนักมากไดดวยตนทุนที่ตํ่า เชน โครง

เครื*องจักรขนาดใหญที่มีนํ้าหนักมากกวา 200 ตัน เปนตน

5. การหลอสามารถตอบสนองสมบัติทางวิศวกรรมบางอยางไดดี เชน

 ความสามารถในการตัดเฉือนดวยเครื*องจักร และความสามารถในการรับแรงส่ันสะเทือน

ของเหล็กหลอ

 มสีมบัตทิีส่มํา่เสมอตลอดท้ังชิน้งาน เพราะมีความเปนเนือ้เดยีวกัน แตกตางจากกระบวนการ

อื*น เชน กระบวนการเชื*อม เนื้อโลหะจะไมเปนเนื้อเดียวกัน ทําใหมีโครงสรางที่แตกตาง

กัน สงผลใหมีสมบัติทางวิศวกรรมที่แตกตางกันไปดวย
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6. เทคโนโลยีทางดานการหลอที่กาวหนา สามารถหลอโลหะที่มีความบางมากๆ ได เชน การ

หลอผนังบาง (Thin–wall–casting) ทําใหนักออกแบบสามารถลดนํ้าหนักของชิ้นงานหลอลงไดมาก

                       (ก) ภาพดานใน                                                     (ข) ภาพดานนอก

รูปที่ 1.3 ชิ้นงานหลออะลูมิเนียมผสมฝาครอบไดชารจที่หลอการหลอดายคาสติง

ที่มา : Beeley P., 2001

1.2 ประวัติและพัฒนาการของการหลอ 

 (History and Development of Casting)

ประวัติและพัฒนาการของการหลอมีดังนี้

1.2.1 ประวัติของการหลอโลหะ (History of Casting of Metals)

การหลอโลหะเปนอุตสาหกรรมท่ีเกาแกที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการกลาวถึงในกระบวนการ

ผลิตโลหะ ตั้งแตครั้งในอดีตเมื*อ 5,000 ปกอนคริสตศักราช (BC) ไดมีการหลอทองแดงดวยแบบ

หลอแบบเปด ที่ทําจากหิน ชิ้นงานหลอในสมัยนั้นจะเปนชิ้นงานที่มีรูปทรงงายๆ เชน การหลอขวาน 

การพัฒนาการหลอบรอนซ (Bronze) ไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื*อง จากเดิมที่มีการหลอโดยแบบ

หลอหินที่มีเพียงซีกเดียว ไดมีการพัฒนามาเปนแบบหลอแบบปดที่มีแบบหลอซีกบนและซีกลาง รวม

ถึงการพัฒนาให ใชไสแบบที่ทําใหเกิดรูในชิ้นงานหลอ กระบวนการหลอที่ถูกพัฒนาข้ึนมาใช ในสมัย

อดีตและยังถูกใชมาถึงปจจุบันนี้ คือการหลออินเวสตเมนต (Investment Casting) หรือที่เรียกกัน

วา การหลอประณีต 

วธิกีารน้ีปจจุบนัยังใช ในการหลอพระพทุธรปู เครื*องประดบั รปูปนงานศลิปะและประตมิากรรม  

รวมถึงในอุตสาหกรรมยังใช ในการหลอใบพัดเทอรไบน และช้ินงานทีต่องการความละเอียดของผวิงาน
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หลอสูงๆ ในชวงปลายของยุคชิ้นงานหลอบรอนซและพิวเตอร (Pewter) ไดถูกหลอขึ้นมาใชทําเครื*อง

ตกแตงภายในโบสถและบริเวณสาธารณะตางๆ ในขณะที่เหล็กหลอไดถูกนํามาหลอเปนปนใหญที่ใช

ในการสูรบ จากนั้นการพัฒนาการหลอไดมีอยางตอเนื*องมีการนําหีบหลอและทรายหลอเขามาใช ใน

กระบวนการหลอโลหะ มกีารศกึษาและพัฒนาวิธกีารปรบัปรงุโครงสรางของเหล็กหลอ การศกึษาปจจยั

ที่มีผลตอการผลิตเหล็กหลอขาว เหล็กหลอสีเทา และเหล็กหลอมอตเทิล (Mottle Iron) การพัฒนา

วัสดุในงานวิศวกรรมไดมีมาตอเนื*อง กระทั่งป 1709 (พ.ศ. 2252) การหลอมเหล็กโดยใชถานโคกใน

เตาบลาสตเฟอรเนซ (Blast Furnace) ทําใหการผลิตเหล็กหลอออกมาใช ในงานโครงสรางมีมากขึ้น 

สงผลตอเนื*องถงึการพฒันาอตุสาหกรรม จนกระทัง่ในป 1856 (พ.ศ. 2399) การผลติเหลก็กลาทีม่รีาคา

ถกูลงดวยกระบวนการของเบสเซเมอร (Bessemer) ทําใหการใชงานเหลก็กลาเกดิขึน้อยางแพรหลาย

ในยุคแรกๆ ของการหลอโลหะนั้นจะเนนทางดานศิลปะมากกวาทางดานวิทยาศาสตร ความ

สามารถในการทําแบบหลอทีม่รีูปรางซับซอนถูกพัฒนาเขามาใช ในการหลอโลหะมากกวาคุณภาพทาง 

โลหวิทยา และเนือ้ในของชิน้งานหลอทีแ่นYนปราศจากตาํหนใิดๆ ภายใน การตรวจสอบชิน้งานหลอมเีพยีง

การตรวจสอบแบบภายนอกเทานั้น จนกระทั่งไดเกิดเหตุการณพังลงมาของสะพานเทย (Tay Bridge)  

ในป 1879 (พ.ศ. 2422) ซ่ึงเสาเหลก็หลอไดหกัโคนลงมา ภายหลงัการตรวจสอบพบวาเน้ือโลหะมรีพูรนุ 

มากเกินกวาจะยอมรับไดอยูภายใน เหตุการณคร้ังนี้ทําใหมีการหันมาใหความสําคัญกับคุณภาพทาง 

ดานโลหวิทยาของการหลอมากขึ้น และการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีทําใหมีการศึกษาเทคนิคที่จะ

ชวยควบคุมกระบวนการหลอที่จะทําใหคุณภาพของงานหลอดีขึ้น ไมวาจะเปนเทคนิคการวัดอุณหภูมิ

ของนํ้าโลหะ การตรวจสอบสวนผสมทางเคมีของนํ้าโลหะ การทดสอบสมบัติของแบบหลอ การตรวจ

สอบสมบัติของวัสดุที่ใช ในกระบวนการหลอ ตลอดจนการควบคุมตัวแปรในกระบวนการตางๆ อยาง

ถกูตองและแมนยาํมากขึน้ ทาํใหอตุสาหกรรมการหลอพฒันาขึน้ไมเพยีงแตการหลอเหลก็หลอเทานัน้ 

แตยังรวมไปถึงอุตสาหกรรมการหลอโลหะชนิดอื*นๆ ดวย

การพัฒนาอุตสาหกรรมงานหลอในอนาคต ซึ่งตองการตอบสนองตอการผลิตปริมาณมาก ใน

ความหลากหลายของชนิดชิน้งานหลอ ความตองการเหลาน้ีทาํใหตองมกีารทาํงานทีต่องใชเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย เทคนิคการทํางานที่พิเศษ ขอมูลที่มากมายที่ตองเขาถึงและนําออกมาใช ไมวาจะเปนการ

บันทึกเปนเอกสารหรือผานซอฟตแวรคอมพิวเตอร การดําเนินการทางวิศวกรรมกอนการลงมือปฏิบัติ

การหลอจรงิจะมีบทบาทท่ีสําคัญมาก ไมวาจะเปนการใชซอฟตแวรจําลองการหลอ (Casting Simula-

tion) เพื*อคนหาสภาวะการหลอที่ทําใหงานหลอมีความสมบูรณปราศจากจุดบกพรองมากที่สุด การมี

หองปฏิบัติการทางโลหวิทยาที่ทันสมัย ทําใหสามารถตรวจสอบสมบัติของวัสดุทุกชนิดไดตั้งแตกอน

เริ่มทําการหลอม จนกระทั่งในระหวางการหลอม และภายหลังการหลอม การตรวจสอบสวนผสมทาง

เคมทีีแ่มนยาํ การตรวจสอบโครงสรางจลุภาค และสมบัตทิางกลของชิน้งานหลอดวยวิธแีละเครื*องมอื 

ที่มีมาตรฐาน วิธีการทํางานที่สามารถควบคุมกระบวนการทั้งหมดตั้งแตตนจนจบกระบวนการแลวได

ชิ้นงานหลอสําเร็จขึ้นมา 
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การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีเหลานี้ สงผลตออุตสาหกรรมการหลอจากเดิมที่ตองใช

แรงงานจํานวนมากเปลี่ยนมาเปนการใชเครื*องจักรอัตโนมัติเขาชวย กระทั่งโรงงานหลอที่ทันสมัย

เปลี่ยนมาใชหุนยนตในการทํางานแทนคน เพราะมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีสูงกวา และรูปแบบ

โรงงานหลอจากเดิมที่มีฝุนละอองจํานวนมาก รวมถึงความสกปรกไดเปลี่ยนมาเปนโรงงานที่สะอาด 

และมีการควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน บางอุตสาหกรรมการหลอยังขยายความสามารถใน

การผลิตที่นอกจากจะหลอชิ้นงานไดแลว ภายในโรงงานยังสามารถดําเนินการผลิตดวยวิธีอื*นๆ เพื*อ

เปลี่ยนชิ้นงานหลอใหเปนผลิตภัณฑสําเร็จ ภายในโรงงานของตนเองไดอีกดวย

1.2.2 อุตสาหกรรมการหลอ (Foundry Industry) 

การผลิตชิ้นงานหลอโลหะในอุตสาหกรรมทั่วโลก แสดงขอมูลในตารางที่ 1.1 ซึ่งเปนขอมูล

ระหวาง ป 2009–2011 (พ.ศ. 2552–2554) จะเห็นไดวาปริมาณการผลิตระหวางระยะเวลา 3 ป มี

ปริมาณที่เพ่ิมขึ้น โลหะที่ยังคงมีปริมาณการผลิตสูงที่สุดคือ เหล็กหลอสีเทา และเหล็กหลอเหนียว 

เนื*องจากธรรมชาติของโลหะกลุมนี้ไมเหมาะกบัการขึน้รปูดวยวธิอีื*นๆ การพยากรณปรมิาณการผลติใน

ป 2015 (พ.ศ. 2558) คาดวายอดการผลิตจะสูงถึง 102 ลานตัน สําหรับประเทศที่มีการผลิตชิ้นงาน

หลอโลหะมากท่ีสดุคอื ประเทศจนี ดงัแสดงในตารางที ่1.2 ถดัมาคอื ประเทศสหรฐัอเมรกิาและอนิเดยี

ตารางที่ 1.1 ปริมาณการผลิตชิ้นงานหลอทั่วโลกระหวางป 2009–2011 (หนYวยเปนตัน)

 โลหะ 2009 2010 2011

เหล็กหลอสีเทา 37,749 43,258 45,870

เหล็กหลอเหนียว 29,404 23,451 24,782

เหล็กหลออบเหนียว 1,013 – –

เหล็กกลา 9,070 10,215 10,342

ทองแดงผสม 1,488 1,652 1,799

อะลูมิเนียมผสม 9,477 10,879 11,319

แมกนีเซียมผสม 149 196 181

สังกะสีผสม 470 528 505

รวม 88,820 90,179 94,798

                   ที่มา : Sahoo M. and Sahu S., 2014

อุตสาหกรรมการหลอในอนาคต (Future of Casting Industry) กลุมหลักทั่วโลกยังเปน

อุตสาหกรรมการหลออะลูมิเนียม เหล็กกลา เหล็กหลอ และทองแดงผสม ซึ่งยังคงมีการลงทุนเพื*อ
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ขยายฐานการผลิตเพิ่มขึ้น โลหะผสมอีกชนิดหน่ึงที่เริ่มเขามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการหลอคือ 

แมกนีเซียมผสม แมกนีเซียมผสมจะถูกนํามาใช ในอุตสาหกรรมการขนสงและอุตสาหกรรมอื*นๆ มาก

ขึ้น ทั้งนี้เนื*องจากแมกนีเซียมมีความหนาแนYนตํ่า มีนํ้าหนักเบา และมีอัตราสวนความแข็งแรงตอ 

นํา้หนกัสงู แมกนเีซยีมจะชวยลดน้ําหนกัของเครื*องยนตได เมื*อนํา้หนักของเครื*องยนตและตวัรถยนต

ลดลง ยอมใชพลงังานนอยลง ทาํใหประหยดันํา้มนัและลดการสรางมลภาวะได อยางไรกต็าม ขอจาํกดั

ของแมกนีเซียมคือ ทําการหลอไดคอนขางยาก เพราะแมกนีเซียมจะไหมไฟที่อุณหภูมิสูง

ตารางที่ 1.2 ปริมาณการผลิตชิ้นงานหลอโลหะและโรงงานหลอของประเทศตางๆ ของป 2011 (พ.ศ. 2554)

ประเทศ ชิ้นงานหลอ (ตัน) จํานวนโรงงานหลอ

จีน 41.30 30,000

สหรัฐอเมริกา 10.33 2,040

อินเดีย 9.99 4,500

เยอรมนี 5.47 612

ญี่ปุน 4.76 1,612

รัสเซีย 4.20 1,350

บราซิล 3.34 1,325

เกาหลี 2.34 890

อิตาลี 2.21 1,111

ฝรั่งเศส 2.05 441

                         ที่มา : Sahoo M. and Sahu S., 2014

สําหรับเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีการพัฒนาสําหรับกระบวนการหลอโลหะ ประกอบไปดวย

 ซอฟตแวรจําลองการหลอที่ชวยใหสามารถหาแบบที่เหมาะสม (Optimum Design)

 กระบวนการหลอสุญญากาศ และแรงดันสูงที่ชวยใหชิ้นงานหลอมีสมบัติที่ดีขึ้น

 การเทนํ้าโลหะดวยระบบอัตโนมัติ สําหรับการผลิตแบบตามงาน (Job Shop) ชวยเพิ่ม

ผลผลิตและคุณภาพงานหลอได

 การใชเทคนิคตนแบบรวดเร็ว (Rapid Prototype) ชวยลดการใชเครื*องมือในการผลิต 

แมพิมพมากขึ้น

 ระบบการเจียระไนอัตโนมัติ ชวยใหสามารถเพิ่มผลผลิตและลดคาใชจายลงได

 การหลอโลหะผสมแมทริกซโลหะ (Metal–matrix Composite) รวมถึงการหลอชิ้นงาน

อนุภาคนาโน (Nano Particle Casting)
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เทคโนโลยีการหลอที่ทันสมัยยังชวยใหสามารถหลอชิ้นงานท่ีเดิมตองผลิตดวยกระบวนการอื*น  

ดงัแสดงในรปูท่ี 1.4 (ก) เปนสวนประกอบของเครื*องยนต ซึง่เดมิใชกระบวนการเชื*อมในการผลติ และ

เปลี่ยนมาเปนการผลิตดวยกระบวนการหลออะลูมิเนียมเกรด A356 ดวยแบบหลอทรายชื้น ในขณะที่ 

ชิ้นสวนที่ใช ในรถบรรทุกพาลเล็ต (Pallet Truck) ดังแสดงในรูปที่ 1.4 (ข) ซึ่งเดิมใชการผลิตโดย

กระบวนการเชื*อมเปลี่ยนมาเปนการหลอชิ้นงานทองเหลืองดวยแบบหลอถาวร การเปลี่ยนมาใช

กระบวนการหลอ สามารถลดนํ้าหนกัชิน้งานหลอลงได 10% เมื*อเทียบกบัการผลติโดยกระบวนการเชื*อม

                       (ก) ชิ้นสวนเครื*องยนต                                    (ข) ชิ้นสวนรถบรรทุกพาลเล็ต

รูปที่ 1.4 ตัวอยางชิ้นงานที่เปลี่ยนมาผลิตดวยกระบวนการหลอ 

ที่มา : Sahoo M. and Sahu S., 2014

1.3 แผนภาพการไหลของกระบวนการหลอ 

 (Flow Diagram of Foundry Process)

กระบวนการหลอเปนการทาํงานท่ีมขีัน้ตอนตางๆ มากมาย และแตละวธิจีะมลีกัษณะการทาํงาน

ที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนการหลอดายคาสติง (Die Casting) การหลออินเวสตเมนต (Investment 

Casting) การหลอเหวี่ยง (Centrifugal Casting) อยางไรก็ตาม คุณลักษณะโดยทั่วๆ ไปของขั้นตอน

การหลออาจมีลักษณะที่คลายกับการหลอแบบดั้งเดิมคือ การหลอดวยแบบหลอทราย (Sand Mold 

Casting) ซึ่งมีขั้นตอนพื้นฐานแสดงดังแผนภาพการไหลของกระบวนการหลอในรูปที่ 1.5 ข้ันตอน

แรกที่เราจะทําการผลิตช้ินงานจะตองมีการเลือกกระบวนการผลิต (Process Selection) เสียกอน

เพราะในอุตสาหกรรมการผลิตนั้นมีกระบวนการในการเลือกใชมากมาย ไดแก การตี การรีด การดึง 

การตัด การพับ เปนตน การจะเลือกกระบวนการใดนั้น ขึ้นอยูกับลักษณะรูปทรงของชิ้นงาน การใช

งาน ตลอดจนคาใชจายในการผลิต 

หลังจากเลือกกระบวนการผลิตไดแลว จึงทําการออกแบบและระบุขอกําหนดตางๆ (Design 

and Speciation) ขั้นตอนนี้จะพิจารณาถึงหนาที่การใชงานเปนหลัก จากนั้นจึงไปสูขั้นตอนการเลือก
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วิธีการหลอหรือเทคนิคการหลอ (Determination of Casting Technique) เมื*อเลือกวิธีการหลอได

แลว จึงเริ่มเขาสูกระบวนการหลอซึ่งแยกงานออกเปน 3 งานหลักๆ คือการเตรียมวัสดุทําแบบหลอ 

(Molding Material Preparation) การทํากระสวน (Pattern Making) และการเตรียมวัสดุในการ

หลอม (Furnace Charge Preparation) 

หลงัจากทีเ่ตรยีมวสัดทุาํแบบหลอและสรางกระสวนไดแลว กม็าถงึขัน้ตอนการทาํแบบหลอและ 

ไสแบบ (Molding and Core Marking) ในขณะที่สวนงานของการเตรียมวัสดุในการหลอมเมื*อพรอม

แลวก็เขาสูขั้นตอนการหลอมโลหะ (Metal Melting) หลังจากท่ีแบบหลอทําเสร็จพรอมประกอบ 

ไสแบบเรียบรอย ก็ถึงขั้นตอนการนํานํ้าโลหะมาเทลงแบบหลอ (Pouring) และเมื*อปลอยใหนํ้าโลหะ 

แข็งตัวแลวก็ถึงขั้นตอนการรื้อแบบ (Shakeout) และทําการตัดระบบทางเขากับรูลนออกแลวทําการ

ตกแตงชิ้นงานใหเรียบรอย (Finishing) หากชิ้นงานหลอตองการใหมีโครงสรางจุลภาคที่สมํ่าเสมอ 

จะตองมีการอบชุบความรอนเสียกอน (Heat Treatment) แลวจึงทําการตรวจสอบและทดสอบ  

(Inspection and Testing) วาตรงตามขอกําหนดหรือไม ปราศจากจุดบกพรองใดๆ จากนั้นจึงถึง 

ขั้นตอนสุดทายคือ การขนสงใหลูกคาหรือผูสั่งซื้อตอไป

การเลือกกระบวนการผลิต

การออกแบบและการระบุขอกําหนด

การเลือกวิธีการหลอ

การเทนํ้าโลหะ

การรื้อแบบหลอ

การตกแตงงานหลอ

การอบชุบความรอน

การตรวจสอบและการทดสอบ

การขนสง

การเลือกกระบวนการผลิต

การทําแบบหลอและไสแบบ

การเตรียมวัสดุทําแบบหลอ การเตรียมวัสดุในการหลอม

รูปที่ 1.5 แผนการไหลของกระบวนการหลอ
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