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บทคัดย่ อ
ธุรกิจการตลาดนั้นมีการแข่งขันกันสูง ซึ่งต้ นทุนในการผลิตเป็ นตัวแปรสําคัญดังนั้นผู้ผลิตก็ต้องเน้ นถึง
การลดต้ นทุนแม่พิมพ์ก็เป็ นเครื่ องมือหลักที่ใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ในปริ มาณมากที่ใช้ ต้นทุนและเวลามากในการ
สร้ าง ดังนั้นคณะวิจยั จึงศึกษาการสร้างแม่พิมพ์โดยเลือกแม่พิมพ์ฉีดยางที่ขึ ้นรู ปด้ วยกระบวนการเติมเนื ้อโลหะ
โดยจะปรั บปรุ งผิวความแข็งแรงของแม่พิมพ์และออกแบบเพื่อลดการเติมเนือ้ โลหะในการสร้ างแม่พิมพ์แต่ยัง
สามารถรับแรงฉีดในสภาวะปกติได้ โดยเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ที่มีมา จากการศึกษาเมื่อนําลวดเชื่อมพอกแข็ง
เกรด DWH350 (มาตราฐานJIS Z3326 YF2A-C-350) เติมสลับชั้นกับเนื ้อลวด ER70s - 6 (มาตราฐาน AWS)
ทํ า เป็ นชิ น้ ทดสอบนํ า ไปทดสอบคุณ สมบัติ เ ชิ ง กลและนํ า ค่ า ไปใช้ ในการออกแบบแม่ พิ ม พ์ ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ พบว่าการสร้ างแม่พิมพ์ฉีดด้ วยกระบวนการเติมเนื ้อวัสดุแบบสลับนี ้จะเพิ่มคุณสมบัติความแข็งแรง
ของแม่พิมพ์ที่สงู ขึ ้นและเนื ้อปริ มาตรของวัสดุที่ใช้ ในการเติมลดลงเมื่อเทียบกับแม่พิมพ์ชนิดเดียวกันแต่ใช้ วสั ดุ
ER70s – 6 ชนิดเดียวในการเติมเนื ้อ

Abstract
Marketing is the most important thing in the competitive world. Manufacturing cost is the key
factor which manufacturers have to pay attention to. Mold costs are the main problem for every
manufacturer who does mass productions. The reduction on mold making can definitely reduce the
cost for mass production. Typically, molds are made from a material stock and cut into the required
shapes with material removal process. However, this conventional process has drawbacks such as
raw material cost, and mold weight. In order to reduce the problem, we started by developing hybrid
process combining additive process and removal process. Welding process, using pure ER70s – 6
wire, has been performed to get a near-net shape of the mold. After that, milling process is done in
order to get a good surface finish. The hardness of the molds made of ER70s – 6 wire is not good
compared to S50C steel. This paper describes a process to improve the hardness property of welded
mold by adding DWH350 wire. Specimens made of the combination of the 2 wires are made in order
to test mechanical properties. From our study, using Finite Element software, it shows that the
mechanical properties are obviously improved.
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1. คํานํา
ในสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั และธุรกิจการตลาดนั้นมีการแข่งขันกันสูงขึ ้น โดยเน้ นด้ านคุณภาพและ
ราคา ซึ่งเป็ นปั จจัยตัวสําคัญที่นํามาแข่งขันกัน ดังนัน้ ผู้ผลิตเองก็ต้องเน้ นถึงต้ นทุนในการผลิตซึ่งเป็ นตัวแปร
สําคัญในการดําเนินธุรกิจในยุคสมัยนี ้ และแม่พิมพ์ก็เป็ นเครื่ องมือหลักที่ใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ในปริ มาณมาก
เช่น อุตสาหกรรมการผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์หรื ออุตสาหกรรมการผลิตด้ านต่างๆเป็ นต้ น การสร้ างแม่พิมพ์ปัจจุบนั
นันจะใช้
้
เวลาค่อนข้ างนานและต้ องผ่านกระบวนการผลิตที่ย่งุ ยากซึ่งเป็ นเหตุทําให้ ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และต้ นทุนในการผลิตแม่พิมพ์นนก็
ั ้ มีราคาสูงขึ ้นตาม
เศรษฐกิจปั จจุบนั จึงทําให้ ผ้ ปู ระกอบการด้ านนี ้ขาดทุนเพราะมีการแข่งขันทางด้ านราคาค่อนข้ างสูง จึงทําให้ เกิด
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์ด้วยกระบวนการเติมเนื ้อโลหะ (Metal Deposition) (คุณยุต และ คณะ, 2550, Song,
Y.A., Park., S., and Chae, S.-W., 2005 ) ซึง่ สามารถที่จะผลิตแม่พิมพ์ได้ โดยตรงจาก CAD Drawing สามารถ
ข้ ามขั้นตอนในการผลิตแม่พิมพ์ได้ หลายขั้นตอนช่วยลดเวลาในการผลิตและยังลดต้ นทุนในการผลิตแม่พิมพ์ลงได้
และยังสามารถที่ผลิตแม่พิมพ์ที่มีลกั ษณะที่ซบั ซ้ อนได้ ง่ายกว่าและรวดเร็ วกว่าการสร้ างแม่พิมพ์ด้วยวิธีปัจจุบนั ที่
ใช้ วสั ดุทงก้
ั ้ อนมากัดขึ ้นรู ปแม่พิมพ์ แต่แม่พิมพ์ที่ได้ หลังจากการผลิตจากกระบวนการเติมเนื ้อโลหะนี ้ยังมีความ
แข็งของผิวแม่พิมพ์ที่ตํ่าเมื่อเทียบกับความแข็งของผิวแม่พิมพ์ที่ใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิตทัว่ ไป ซึ่งในงานวิจัย
ก่อนหน้ านี ้ (ณัฐพร และ คณะ, 2552) ได้ นําเสนอผลวิจยั ที่ทําการตรวจสอบโครงสร้ างเนื ้อโลหะด้ วย SEM และ
การตรวจสอบด้ วยรังสีพบว่ามีโครงสร้ างที่ดี ไม่มีรอยแตกและรู พรุนขนาดใหญ่ รู พรุนขนาดเล็ก (micro pores)
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 8.96 µm มีปรากฏอยูป่ ระมาณ 0.49% โดยพื ้นที่ซงึ่ ถือได้ วา่ น้ อยและเล็กมาก
ดัง นั้นคณะวิจัย จึงศึก ษาและพัฒ นากระบวนการผลิต แม่ พิม พ์ ด้ ว ยกระบวนการเติม เนื อ้ โลหะโดย
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยางด้ วยกระบวนการเติมเนือ้ โลหะโดยปรั บปรุ งผิวความแข็งของแม่พิมพ์และลดเนือ้ วัสดุ
แม่พิมพ์แต่ยงั สามารถรับแรงฉีดในสภาวะปกติได้ โดยศึกษาคุณสมบัติของเกรดลวดเชื่อมมิกที่มีความแข็งที่สงู มา
เติมสลับชั้นกับ เนื อ้ ลวดเชื่ อมมิกที่อ่อนกว่าขึน้ มาเป็ นชัน้ แม่พิมพ์ โลหะทีละชั้นโดยนํ าเทคโนโลยีทางด้ านการ
วิเคราะห์วสั ดุด้วยระเบียบวิธีไฟไนท์อิเลเมนต์ (Finite Element Analysis - FEA) มาออกแบบการผลิตแม่พิมพ์
ก่อนขึ ้นชิ ้นงานจริ งโดยวิเคราะห์คณ
ุ สมบัตเิ ชิงกลด้ านวัสดุและลดการเติมเนื ้อวัสดุที่เป็ นลวดเชื่อมโลหะลงแต่ยงั คง
อยู่ในค่าความปลอดภัยเชิงกลโดยการวิจยั นี ้จะช่วยเพิ่มมูลค่าและประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์ของแม่พิมพ์ที่จะ
นําไปใช้

2. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
2.1 อุปกรณ์ การทดลอง
2.1.1 เครื่ องเชื่อม Gas Metal Arc Welding (GMAW) ยี่ห้อ KINGTON
2.1.2 ชุดป้อนลวดเครื่ องเชื่อมยี่ห้อ PANA 350 A
2.1.3 ก๊ าซปกคลุม (Shielding Gas)
2.1.4 ลวดเชื่อมอ่อน MIG/ MAG เกรด ER70s - 6 มาตราฐาน AWS (มานะศิษฎ์ พิมพ์สาร, 2002)
2.1.5 ลวดเชื่อม MIG/ MAG เกรดDWH350 ลวดพอกแข็งหรื อมาตราฐาน JIS Z3326 YF2A-C-350

2.2 การเตรี ยมชิน้ งานทดสอบ
2.2.1 ชิ ้นงานทดสอบความแข็งโดยการกระบวนการเชื่อม MIG/ MAG เติมเนื ้อโลหะขึ ้นมา 2 ชั ้นระหว่าง
ลวดแข็งและลวดอ่อนบนโลหะเกรด SS 400
2.2.2 รูปที่ 1 แสดงชิ ้นงานทดสอบ Tensile Test มาตรฐาน ASTM E8-04 (YEN, C., 2006) โดยทําชิ ้น
ทดสอบด้ วยกระบวนการเชื่อม MIG/ MAG ทั้ง 3 ชิ ้น ดังแสดงในรูปที่ 2
(ก) ชิ ้นทดสอบของลวดเชื่อม MIG/ MAG เกรด ER70s - 6
(ข) ชิ ้นทดสอบของลวดเชื่อม MIG/ MAG เกรดDWH350
(ค) ชิ ้นทดสอบของลวดเชื่อม MIG/ MAG เกรด ER70s - 6 เชื่อมสลับชั้นกับลวดเชื่อม MIG/ MAG
เกรด DWH350

รู ปที่ 1 แสดงชิ ้นงานทดสอบมาตรฐาน ASTM E8-04

รู ปที่ 2 แสดงตัวอย่างชิ ้นงานทดสอบ
2.3 การวิเคราะห์ และทดสอบคุณสมบัตทิ างกล
2.3.1 ทําการทดสอบความแข็ง (Hardness Test) ดังแสดงในรู ปที่ 3 โดยใช้ เครื่ องทดสอบยี่ห้อ
INDENTECH โดยเลือกใช้ หวั กดเพชร load ขนาด150 kgf จะได้ หน่วยความแข็งคือ HRC

รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างชิ ้นงานและตําแหน่งการทดสอบความแข็ง

2.3.2 ทําการทดสอบ Tensile Test จากชิ ้นงานทดสอบมาตรฐาน ASTM E8-04 จํานวน 5 ชิ ้น โดยใช้
เครื่ อง Universal Testing Machine ยี่ห้อ HOUNSFIELD รุ่น H50K-S ขนาด 50 KN เพื่อนําผลจากการ
ทดสอบมาวิเคราะห์คณ
ุ สมบัตทิ างกลของชนิดลวดแต่ละตัวมาเปรี ยบเทียบกับคุณสมบัตขิ องเหล็กทัว่ ไป
2.4 การวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์นั้นจะนําค่าจากการทดสอบเชิงกลมาออกแบบแม่พิมพ์ก่อนขึ ้นชิ ้นงานจริ งและกําหนดค่า
ความปลอดภัยในการออกแบบที่คา่ 1.5 โดยยังสามารถรับแรงฉีดของแม่พิมพ์ฉีดยางในสภาวะปกติได้ ชนิดของ
โปรแกรมที่ใช้ ในการวิเคราะห์แรงที่กระทําต่อแม่พิมพ์นั้นจะเลือกใช้ โปรแกรม COSMOS Works Simulation มา
วิเคราะห์และออกแบบแม่พมิ พ์เพราะใช้ งานง่ายและสามารถจําลองสถานการณ์ไปได้ พร้ อมๆกัน
2.5 การวิเคราะห์ เชิงกลเปรียบเทียบกับเชิงพาณิชย์
การวิเคราะห์นนจะนํ
ั ้ าผลของปริ มาตรในการเติมเนื ้อวัสดุจากโปรแกรม COSMOS Works Simulationมา
เปรี ยบเทียบคิดเป็ นราคาต้ นทุนของวัสดุในการเติมเนื ้อของลวดแต่ละชนิดเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนในการสร้ างแม่พิมพ์
จริ งและเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ที่สร้ างแม่พมิ พ์จากกระบวนการเดียวกันและเป็ นแม่พิมพ์ชนิดเดียวกัน

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
ตารางที่1 ค่าการทดสอบความแข็งของผิวชิ ้นงานทดสอบ
เกรดชนิดลวดเชื่อม
ตําแหน่งบริ เวณทดสอบ
DWH 350
ER70s - 6
PLATE SS 400

1
35.0
11.6
12.2

2
33.5
11.5
11.5

3
32.4
11.3
11.8

4
34.7
10.8
12.6

5
34.7
10.7
11.4

ค่าเฉลี่ยความแข็ง
(HRC)
34.1
11.2
11.9

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบความแข็งจะเห็นว่าความแข็งของวัสดุชั ้นที่เป็ นเนื ้อลวดเชื่อม DWH350
จะมีคา่ ความแข็งสูงที่สดุ ส่วนชั้นบริ เวณเนื ้อลวดเชื่อม ER70s - 6 นั้นจะมีคา่ ใกล้ เคียงกับชั ้นของเนื ้อโลหะ SS400
ซึง่ ผลบอกได้ วา่ ลวดเชื่อม DWH350 สามารถนํามาเพิ่มคุณสมบัตดิ ้ านความแข็งที่ผิวแม่พิมพ์ได้

3.1 ผลการทดสอบ Tensile Test
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รู ปที่ 4 กราฟแสดง Stress-Strain Curve ของชิ ้นงานทดสอบ
ผลจากกราฟวัสดุทดสอบทั้ง 3 ชนิด (รูปที่ 4) ที่ขึ ้นรูปจากลวดเชื่อมชนิดต่างกันและชิ ้นที่ขึ ้นรูปสลับชั้น
พบว่าชิ ้นของลวด DWH350 นี ้น่าสามารถมาช่วยในการขึ ้นรูปแม่พิมพ์ได้ เพราะมีคณ
ุ สมบัตเิ ชิงกลที่ใช้ ในการ
ออกแบบดีที่สดุ
แต่เนื่องจากคุณสมบัตขิ องลวดเชื่อมตัวนี ้เป็ นลวดพอกแข็งจะไม่สามารถขึ ้นรูปแม่พมิ พ์
จริ งได้ เพราะถ้ าใช้ เนื ้อลวดชนิดนี ้ 100% ขึ ้นรูปหลายๆชั้นแล้ วเนื ้อของผิวลวดจะแตก [6] และจากผลการทดสอบ
นั้นลวดที่สลับชั ้นลวดแข็งและอ่อนอย่างละ 50% มีคา่ คุณสมบัตริ องลงมาและใกล้ เคียงกับเหล็ก S50C ซึง่ นิยมใช้
ทําแม่พิมพ์ในปั จจุบนั
ซึง่ ทําให้ สามารถนําค่าคุณสมบัตเิ ชิงกลมาวิเคราะห์ในการออกแบบได้ โดยเมื่อนํามา
เปรี ยบเทียบกับค่าของลวด ER70s-6 และเหล็กเกรด SS400 แล้ วจะเห็นว่าน่าจะใช้ ในการปรับปรุงแม่พิมพ์แบบ
เก่าที่สร้ างจากการเติมลวด ER70s-6 ชนิดเดียวและยังน่าลดเนื ้อลวดวัสดุที่ใช้ เติมขึ ้นรูปได้ ซึง่ ค่าที่ได้ จากการ
ทดสอบสามารถสรุปได้ ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่2 ผลการทดสอบ Tensile Test
Welding Type
ER70s - 6
Metal SS400
Composite ER70S6 50%+DWH350 50%
DWH350

E-Modulus
( GPa )
20
19.8
60
240

Offset Yield
(MPa)
200
350
485
850

Ultimate Tensile Strength
(MPa)
335
390
690
1016

3.2 ผลการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
FOSmin = 1.55 (124.46, -54.9, -149.4)

ปริมาตรเท่ ากับ 257 cm3
(ข) ทดสอบหาค่า FOS
(ก) แม่พิมพ์กลวง

รู ปที่ 5 ผลการทดสอบหาค่า FOS ของลวด ER70S-6
FOSmin = 1.53 (73.92, -73.92, 49.81)

ปริมาตรเท่ ากับ 215 cm3
(ก) แม่พิมพ์กลวง
(ข) ทดสอบหาค่า FOS

ภาพที่ 6 ผลการทดสอบหาค่า FOS ของลวด Composite
FOSmin = 1.57 (1.24, -54.9, -149.4)

ปริมาตรเท่ ากับ 172 cm3
(ก) แม่พิมพ์กลวง
(ข) ทดสอบหาค่า FOS

รู ปที่7 ผลการทดสอบหาค่า FOS ของลวด DWH 350

จากรูปที่ 5, 6, 7 ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ พารามิเตอร์ เท่ากันหมด และใช้
แม่พิมพ์แบบเดียวกันแต่ทําให้ กลวงด้ วยการลดเนื ้อโลหะด้ านใน ในขณะที่ทําการลดเนื ้อแม่พิมพ์นั้น Factor of
Safety จะถูกจํากัดไม่ให้ ลดตํ่ากว่า 1.5 เพื่อให้ แม่พิมพ์มีความแข็งแรงพอในการใช้ งาน ผลการวิเคราะห์สามารถ
สรุปผลได้ ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่3 ผลการทดสอบ Tensile Test
ปริมาตร
ชิ ้นงาน
(cm3)

ปริมาตร
เต็ม
(cm3)

ปริมาตร
ที่ลดลง
(%)

Max
Deformation
(mm)

Max
Strain

Max Von Mises
Stress
(MPa)

Min
FOS

รายละ
เอียด

ER70S-6

527

257 51.23

0.1850

0.0029

1.2869e+8

1.55

รูปที่ 5

Composite
DWH350

527
527

215 59.20
172 67.36

0.1575
0.0918

0.0029
0.0013

3.1764e+8
5.4145e+8

1.53
1.57

รูปที่ 6
รูปที่ 7

จากผลวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ ว่าเมื่อใช้ ลวดแข็ง (DWH350) ดังแสดงในรูปที่ 7
แม่พิมพ์จะสามารถลดเนื ้อวัสดุลงได้ มากกว่าเมื่อใช้ ลวดอ่อน (ER70S-6) ดังแสดงในรูปที่ 5 เมื่อใช้ ลวดอ่อน (50%
DWH350 และ 50% ER70S-6) ดังแสดงในรูปที่ 6 เมื่อนําค่าเปอร์ เซ็นต์ที่ลดลงของปริ มาตรในการเติมเนื ้อของ
ลวดแต่ละชนิดมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบในด้ านราคา นํ ้าหนักและปริ มาตรที่ลดลงกับเหล็กเกรด S50C ที่ใช้ ทํา
แม่พิมพ์ปัจจุบนั

ภาพที่ 8 กราฟเปรี ยบเทียบเปอร์ เซ็นต์ปริ มาตรที่ลดลงของลวดเมื่อเทียบกับ100%ของเหล็ก S50C

ภาพที่ 9 กราฟเปรี ยบเทียบเปอร์ เซ็นต์นํ ้าหนักที่ลดลงของลวดเมื่อเทียบกับ100%ของเหล็ก S50C
ภาพที่ 6 แสดงเปอร์ เซ็นต์ที่ลดลงของปริ มาตรเนื ้อโลหะที่ใช้ ทําแม่พิมพ์เมื่อเทียบกับเหล็กก้ อนที่เป็ น
วัตถุดิบที่ต้องซื ้อมาในการทําแม่พิมพ์ในปั จจุบนั (แม่พิมพ์แบบตันใช้ ก้อนเหล็กปริ มาตร 1,100 cm3) ภาพที่ 7
แสดงเปอร์ เซ็นต์ที่ลดลงของนํ ้าหนักแม่พิมพ์ที่ใช้ ลวดเชื่อมพอกเมื่อเทียบกับแม่พิมพ์แบบตัน เมื่อเปรี ยบเทียบใน
ด้ านราคาวัตถุดบิ แล้ วพบว่าราคาวัตถุดบิ นั้นถูกกว่าเหล็ก S50C 61.06 เปอร์ เซ็นต์เมื่อใช้ ลวดเชื่อมER70S-6 อย่าง
เดียว แต่เมื่อสลับเติมลวดเชื่อมชนิด DWH350 ลงไปด้ วยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ กับแม่พิมพ์หรื อเพื่อที่จะลด
นํ ้าหนักแม่พิมพ์ลงนั้นจะทําให้ ราคาวัตถุดิบนั้นสูงขึ ้น จากกราฟในภาพที่ 8 จะเห็นว่าจุดที่วตั ถุดิบลวดเชื่อมผสม
นั้น มี ร าคาเท่า กับ การซื อ้ เหล็ก ก้ อ นสํา หรั บ ทํ า แม่พิ ม พ์ เ มื่ อ เติม ลวด DWH350 ประมาณ 70เปอร์ เ ซ็ น ต์ (70%
DWH350 และ 30% ER70S-6)

เปอร์ เซ็นต์
ของราคา
ทีล่ ดลง

เปอร์ เซ็นต์ ในการเติมลวดแต่ ละชนิด

ภาพที่ 10 กราฟเปรี ยบเทียบเปอร์ เซ็นต์ราคาที่ลดลงของลวดเมื่อเทียบกับ100%ของเหล็ก S50C

สรุ ป
จากการศึกษาคุณสมบัติของลวดแต่ละชนิดพบว่าลวดพอกแข็งเกรด DWH350 (มาตรฐานJIS Z3326
YF2A-C-350) มีคณ
ุ สมบัติเชิงกลดีที่สดุ และจะใช้ เนื ้อวัสดุในการสร้ างแม่พิมพ์น้อยที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่า

ความปลอดภัยที่ใกล้ เคียงกันในการออกแบบสร้างแม่พิมพ์แต่คณ
ุ สมบัติของลวดเกรดนี ้ไม่สามารถนํามาสร้าง
แม่พิมพ์โดยใช้ เนื ้อลวดนี ้100% เนื่องจากค่าความแข็งที่สงู มากเมื่อนํามาเติมหลายชั้นแล้ วเนื ้อลวดจะยากต่อการ
หลอมติดกันและผิวก็จะแตกแต่การนําลวดเชื่อมพอกแข็งเกรด DWH350 เติมสลับชั้นกับเนื ้อลวด ER70s - 6 จะ
สามารถทําได้ เนื่องคุณสมบัตใิ นการเชื่อมพอกแข็งต้ องใช้ ลวดอ่อนในการผสานชิ ้นทดสอบของการเติมสลับชั้นเมื่อ
นําไปทดสอบคุณสมบัติเชิงกลและนําค่าไปการออกแบบด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่าการสร้างแม่พิมพ์ฉีด
ด้ วยกระบวนการเติมเนื ้อวัสดุแบบสลับนี ้จะเพิ่มคุณสมบัติความแข็งแรงของแม่พิมพ์ที่สงู ขึ ้นและเนื ้อปริ มาตรของ
วัสดุที่ใช้ ในการเติมลดลงเมื่อเทียบกับแม่พิมพ์ชนิดเดียวกันแต่ใช้ วสั ดุ ER70s – 6 ชนิดเดียวในการเติมเนื ้อ แต่เมื่อ
เปรี ยบเที ยบเชิ งพาณิ ชย์ พบว่าการทํ าแม่พิมพ์ โดยกระบวนการเชื่ อมพอกเนื อ้ โลหะทํ าให้ ราคาวัตถุดิบลดลง
เนื่องจากปริ มาณเนื ้อโลหะที่ใช้ นั้นน้ อยลง อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการทําแม่พิมพ์นั ้นจะต้ องเลือกอัตราส่วนผสม
ของลวดเชื่อมเองเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการทั้งในด้ านราคาวัตถุดบิ และ นํ ้าหนักของแม่พิมพ์
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