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บทคดัย่อ 

 การเช่ือมเสียดทานแบบกวนเป็นการเช่ือมในสภาวะของแข็งท าใหไ้ดป้ระสิทธิภาพของรอยเช่ือมสูงกว่าการเช่ือม
แบบหลอมละลายและลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับรอยเช่ือม ในกระบวนการเช่ือมเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียมอัลลอย 
พารามิเตอร์การเช่ือมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพดา้นความแขง็แรงของแนวเช่ือมทั้งการเช่ือมวสัดุชนิดเดียวกนั การเช่ือมวสัดุ
ต่างชนิด และการเช่ือมวสัดุอลูมิเนียมคอมโพสิต การใชพ้ารามิเตอร์ที่ไม่สัมพนัธ์กนัเป็นปัญหาหลกัซ่ึงท าให้แนวเช่ือมมี
คุณภาพต ่าและส่งผลต่อประสิทธิภาพการใชง้านของแนวเช่ือม บทความน้ีไดศ้ึกษารวบรวมปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพแนว
เช่ือมอลูมิเนียมอลัลอย การทดสอบคุณภาพแนวเช่ือม การศึกษาโครงสร้างทางโลหะวิทยา ตลอดจนกลไกการเพิ่มความ
แขง็แรง เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพแนวเช่ือม 
ค าส าคญั: การเช่ือมเสียดทานแบบกวน อลูมิเนียมอลัลอย กลไกการเพิ่มความแขง็แรง 
 

ABSTRACT 
 Friction stir welding, a solid state joining process, provides higher joints strength than that of 
fusion welding and minimize the problems associated with fusion welding processes. In friction stir 
welding process of aluminum alloys, welding parameters have influence on the welded joint strength 
involving similar or dissimilar aluminum alloys and composites. Using the inappropriate process 
parameters results in lower welded joint quality and affects the welded joint performance. This article 
has collected all useful factors affecting the welded joint qualities of aluminum alloys, welded joint 
characterization, microstructural characterization as well as the joining strengthening mechanism to 
provide valuable information for further improving the welded joint efficiency. 
Keywords: Friction Stir Welding, Aluminum Alloy, Strengthening Mechanism 
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1. บทน า 
อลูมิเนียมอัลลอยถูกน ามาใช้อย่างกวา้งขวางทั้ งใน

อุตสาหกรรมรถไฟ ยานยนต์ การบินและอากาศยาน 
การต่อ เรือเดินสมุทร เป็นต้น  เน่ืองจากมีน ้ าหนักเบา 
มีอตัราส่วนความแขง็แกร่งต่อน ้าหนกัสูง ทนการกดักร่อน 
มีความเหนียวสูง และต้านทานต่อการแตกหัก  ในกลุ่ม
อุ ตส าห กรรม ยาน ยน ต์ มี ป ริม าณ ก ารใช้ ง าน ขอ ง
อลูมิเนียมอัลลอยกลุ่ม 6000, 5000 และอื่นๆ ถึง 61%, 

23% และ 16% ตามล าดับ  [1] ใช้เช่ือมต่อเป็นแผ่น 
Tailor welded blank (TWB) ส า ห รั บ ข้ึ น รู ป เป็ น
ช้ินส่วน เช่น ฝากระโปรงรถ หลงัคา ประตู เป็นต้น การ
เช่ือมแบบหลอมละลายของอลูมิเนียมอัลลอยมีข้อจ ากัด
และเกิดปัญหาหลงัการเช่ือม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเช่ือม
อลูมิเนียมอลัลอยต่างชนิด อาทิ ความยุ่งยากของการเลือก
ลวดเช่ือมที่เหมาะสมกบัวสัดุ ท  าใหเ้กิดการแตกร้าว ความ
เคน้ตกคา้งสูง เกิดจุดบกพร่องหรือต าหนิในแนวเช่ือม เป็น
ตน้ ส่งผลต่อการข้ึนรูปช้ินส่วนประกอบยานยนต์และอายุ
การใชง้าน [2] จากปัญหาดงักล่าว Wayne Thomas จาก
สถาบันการเช่ือมของอังกฤษได้พบวิธีการเช่ือมเพื่ อ
แกปั้ญหาจากการเช่ือมแบบหลอมละลายนั่นคือ การเช่ือม
เสียดทานแบบกวน (Friction Stir Welding ; FSW) 

เป็นเทคนิคการเช่ือมโลหะที่อุณหภูมิต  ่ากว่าอุณหภูมิการ
หลอมละลายเรียกว่า การเช่ือมในสภาวะของแข็ง (Solid 

state) เทคนิคน้ีมีขอ้ดีไดแ้ก่ โครงสร้างจุลภาคเลก็ละเอียด 
คุณสมบติัทางโลหะวิทยาของรอยเช่ือมดี ไม่สูญเสียธาตุ
ผสม เป็นตน้ [3] 

 
รูปที่ 1 กระบวนการเช่ือมเสียดทานแบบกวน [4] 

ความร้อนส าหรับการเช่ือมเสียดทานแบบกวนเกิด
จากการหมุนเสียดสีของเคร่ืองมือกวนกบัช้ินงาน ดงัรูปที่ 
1 ช้ินงานดา้นท่ีถูกเติมเน้ือจากอีกฝ่ังเรียกว่า ดา้นแอดแวน
ซิ ง (Advancing side ; AS) ส่ วน ด้ าน ท่ี ถู ก เอ า เน้ื อ
ออกไปเติมให้ดา้น AS เรียกว่า ดา้นรีทรีติง (Retreating 

side ; RS) [5] เม่ือวัส ดุ ช้ิน งาน เกิ ดการอ่อนตัว เสี ย
รูปแบบพลาสติก เค ร่ืองมือกวนจะถูกสอดลงไปเพื่อ
ผ ส มผ ส าน เน้ื อ วัส ดุ เข้ า เป็ น เน้ื อ เ ดี ย ว กั น  [6, 7] 
กระบวนการเช่ือมเสียดทานแบบกวนสามารถแก้ปัญหา
การเช่ือมอลูมิเนียมอลัลอยไดดี้ ท าให้มีการศึกษาวิจยัอยา่ง
ต่อเน่ืองดา้นโลหะวิทยาและกลไกความแข็งแรงของรอย
เช่ือม [8-10] อย่างไรก็ตาม พบว่า ประสิทธิภาพทางกล
ของรอยเช่ือมย ังต ่ ากว่ าโลหะพื้ น  [11-16] ถึงแม้ว่ า
พารามิเตอร์กระบวนการเช่ือมถูกควบคุมใหเ้หมาะสมแลว้
ก็ตาม [16-19] อิทธิพลของปัจจัยด้านการสึกหรอของ
เคร่ืองมือกวนและการน าความร้อนของวสัดุที่แตกต่างกนั 
ท าให้เกิดจุดบกพร่องข้ึนและเกิดกลไกความแข็งแรงไม่
สม ่าเสมอตลอดแนวเช่ือม [20-22]  

ดงันั้นบทความน้ีไดท้  าการทบทวนองคป์ระกอบของ
พารามิเตอร์การเช่ือมวสัดุอลูมิเนียมอลัลอย โครงสร้างทาง
โลหะวิทยา สมบัติทางกล กลไกความแข็งแรงของรอย
เช่ื อม  จ าก งาน วิ จั ยที่ ผ่ าน มา  เพื่ อ แสดงให้ เห็ น ถึ ง
พารามิเตอร์ที่มีความส าคญัที่ตอ้งควบคุมให้เหมาะสม ซ่ึง
จะน าไปสู่การเกิดโครงสร้างทางโลหะวิทยา สมบติัทางกล 
และกลไกความแข็งแรงของรอยเช่ือมที่ดี ท  าใหร้อยเช่ือมมี
ประสิทธิภาพสูง 

 
2. องค์ประกอบของการเช่ือม 

พารามิเตอร์กระบวนการที่ส าคัญที่ มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพรอยเช่ือมประกอบด้วย รูปแบบการเช่ือมต่อวสัดุ 
เคร่ืองมือกวน และพารามิเตอร์การเช่ือม [22-23] 

2.1 รูปแบบการเช่ือมต่อ 

รูปแบบพื้นฐานของการเช่ือมต่อวสัดุ ประกอบดว้ย 3 

รูปแบบ ไดแ้ก่ การเช่ือมต่อแบบต่อชน (butt joint) แบบ
ต่อเกย (lap joint) และแบบต่อตวัที (T-joint) ดงัรูปท่ี 2   
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รูปที่ 2 รูปแบบการเช่ือมต่อแบบต่อชน 

 แบบต่อเกยและแบบต่อตวัที [24] 
 

นอกจากนั้นยงัมีรูปแบบการเช่ือมแบบต่อประยุกต ์
เช่น แบบต่อชนขอบ  (edge butt joint) แบบต่อชนแบบ
ตัวที  (T-butt joint) แบบต่อเกยหลายๆชั้ น  (multiple 

lap joint) แบบต่อมุม  (fillet joint) โดยแต่ละรูปแบบ
การเช่ือมต่อนั้ น  เกิดการไหลของเน้ือวัสดุในลักษณะท่ี
แตกต่างกัน 2 แบบ คือ การไหลแบบราบเรียบ  (laminar 

flow) และการไหลแบบป่ันป่วน (turbulent flow) ซ่ึงมี
ผลต่อโครงสร้างและประสิทธิภาพรอยเช่ือม [25] โดยการ
เช่ือมต่อแบบต่อชนมีลกัษณะการไหลตวัผสมกนัของเน้ือ
วสัดุแบบราบเรียบ  โครงสร้างรอยเช่ือมมีความสม ่าเสมอ
และเป็นเน้ือเดียวกนั มีประสิทธิภาพรอยเช่ือมที่ดี [25, 26] 
ส่วนการเช่ือมต่อแบบต่อเกยและการต่อแบบตวัที การไหล
ของเน้ือวัสดุเป็นแบบป่ันป่วนเพื่อให้เกิดการผสมผสาน
เป็นเน้ือเดียวกนัของวสัดุดา้นบนและดา้นล่าง ซ่ึงการไหล
ตวัของเน้ือวสัดุแบบป่ันป่วนท่ีไม่เพียงพอท าใหโ้ครงสร้าง
รอยเช่ือมเกิดจุดบกพร่องไดง่้าย ส่งผลต่อประสิทธิภาพทาง
กลต ่าลง [27-29] โดยการเช่ือมต่อแบบต่อชนและแบบต่อ
เกยเป็นรูปแบบการเช่ือมต่อที่ มีปริมาณการใช้งานใน
อุตสาหกรรมยานยนตม์าก แต่การเช่ือมแผ่น TWB ใชก้าร
เช่ือมต่อแบบต่อชนค่อนขา้งมาก [30, 31] เน่ืองจากการต่อ
แบบต่อเกย  ความร้อนจะมีผลกระทบกับรอยเช่ือมที่
มากกว่าท าใหเ้กิดจุดบกพร่องไดง่้าย น าไปสู่การพงัเสียหาย
ไดเ้ร็วกว่าการเช่ือมต่อแบบต่อชน [32, 33] อยา่งไรกต็าม 
ประสิทธิภาพการไหลของเน้ือวสัดุข้ึนอยู่กบัการเลือกใช้
รูปทรงเคร่ืองมือกวนและพารามิเตอร์การเช่ือมที่เหมาะสม 
ส่งผลใหก้ารเกิดจุดบกพร่องลดลง [26] ดงันั้นรูปแบบการ
เช่ือมต่อแบบต่อชนเป็นรูปแบบการต่อวัส ดุที่ ใช้งาน
มากกว่าการเช่ือมต่อแบบอื่นๆ และเป็นพารามิเตอร์เร่ิมตน้
ส าหรับพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมือกวนและพารามิเตอร์การ
เช่ือมใหเ้หมาะสมส าหรับการเช่ือมเสียดทานแบบกวน  

2.2  เคร่ืองมือกวน 

เคร่ืองมือกวนท าหน้าที่สร้างความร้อนข้ึนในขณะ
เช่ือมและกวนให้เกิดการประสานติดกัน เคร่ืองมือกวนมี
ส่ วนประกอบส าคัญ  2 ส่ วน  คือ  ส่ วนบ่ าแท่ งกวน
(Shoulder) ท าหน้าที่เสียดสีกบัผิวหน้าวสัดุเช่ือม  ท าให้
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และกวนเน้ือวัสดุให้เกิดการไหลตัวเข้าไปผสมผสาน
ภายในรอยเช่ือม รูปทรงเคร่ืองมือกวนพื้นฐานและรูปทรง
แบบขั้นสูงแสดงดงัรูปที่ 3 แรกเร่ิมรูปทรงของเคร่ืองมือ
กวนแบบพื้นฐานออกแบบให้มีหวักวนรูปทรงกระบอก บ่า
กวนแบนราบจากนั้นพฒันาใหมี้เกลียวและบ่ากวนเวา้ [3]  
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รูปที่ 2 รูปแบบการเช่ือมต่อแบบต่อชน 

 แบบต่อเกยและแบบต่อตวัที [24] 
 

นอกจากนั้นยงัมีรูปแบบการเช่ือมแบบต่อประยุกต ์
เช่น แบบต่อชนขอบ  (edge butt joint) แบบต่อชนแบบ
ตัวที  (T-butt joint) แบบต่อเกยหลายๆชั้ น  (multiple 

lap joint) แบบต่อมุม  (fillet joint) โดยแต่ละรูปแบบ
การเช่ือมต่อนั้ น  เกิดการไหลของเน้ือวัสดุในลักษณะท่ี
แตกต่างกัน 2 แบบ คือ การไหลแบบราบเรียบ  (laminar 

flow) และการไหลแบบป่ันป่วน (turbulent flow) ซ่ึงมี
ผลต่อโครงสร้างและประสิทธิภาพรอยเช่ือม [25] โดยการ
เช่ือมต่อแบบต่อชนมีลกัษณะการไหลตวัผสมกนัของเน้ือ
วสัดุแบบราบเรียบ  โครงสร้างรอยเช่ือมมีความสม ่าเสมอ
และเป็นเน้ือเดียวกนั มีประสิทธิภาพรอยเช่ือมที่ดี [25, 26] 
ส่วนการเช่ือมต่อแบบต่อเกยและการต่อแบบตวัที การไหล
ของเน้ือวัสดุเป็นแบบป่ันป่วนเพื่อให้เกิดการผสมผสาน
เป็นเน้ือเดียวกนัของวสัดุดา้นบนและดา้นล่าง ซ่ึงการไหล
ตวัของเน้ือวสัดุแบบป่ันป่วนท่ีไม่เพียงพอท าใหโ้ครงสร้าง
รอยเช่ือมเกิดจุดบกพร่องไดง่้าย ส่งผลต่อประสิทธิภาพทาง
กลต ่าลง [27-29] โดยการเช่ือมต่อแบบต่อชนและแบบต่อ
เกยเป็นรูปแบบการเช่ือมต่อที่ มีปริมาณการใช้งานใน
อุตสาหกรรมยานยนตม์าก แต่การเช่ือมแผ่น TWB ใชก้าร
เช่ือมต่อแบบต่อชนค่อนขา้งมาก [30, 31] เน่ืองจากการต่อ
แบบต่อเกย  ความร้อนจะมีผลกระทบกับรอยเช่ือมที่
มากกว่าท าใหเ้กิดจุดบกพร่องไดง่้าย น าไปสู่การพงัเสียหาย
ไดเ้ร็วกว่าการเช่ือมต่อแบบต่อชน [32, 33] อยา่งไรกต็าม 
ประสิทธิภาพการไหลของเน้ือวสัดุข้ึนอยู่กบัการเลือกใช้
รูปทรงเคร่ืองมือกวนและพารามิเตอร์การเช่ือมที่เหมาะสม 
ส่งผลใหก้ารเกิดจุดบกพร่องลดลง [26] ดงันั้นรูปแบบการ
เช่ือมต่อแบบต่อชนเป็นรูปแบบการต่อวัส ดุที่ ใช้งาน
มากกว่าการเช่ือมต่อแบบอื่นๆ และเป็นพารามิเตอร์เร่ิมตน้
ส าหรับพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมือกวนและพารามิเตอร์การ
เช่ือมใหเ้หมาะสมส าหรับการเช่ือมเสียดทานแบบกวน  

2.2  เคร่ืองมือกวน 

เคร่ืองมือกวนท าหน้าที่สร้างความร้อนข้ึนในขณะ
เช่ือมและกวนให้เกิดการประสานติดกัน เคร่ืองมือกวนมี
ส่ วนประกอบส าคัญ  2 ส่ วน  คือ  ส่ วนบ่ าแท่ งกวน
(Shoulder) ท าหน้าที่เสียดสีกบัผิวหน้าวสัดุเช่ือม  ท าให้
เกิดความร้อนกบัแนวเช่ือมและเกิดการอ่อนตวั และส่วน
หวักวน (Pin) ท าหน้าเสียดสีสร้างความร้อนในรอยเช่ือม
และกวนเน้ือวัสดุให้เกิดการไหลตัวเข้าไปผสมผสาน
ภายในรอยเช่ือม รูปทรงเคร่ืองมือกวนพื้นฐานและรูปทรง
แบบขั้นสูงแสดงดงัรูปที่ 3 แรกเร่ิมรูปทรงของเคร่ืองมือ
กวนแบบพื้นฐานออกแบบให้มีหวักวนรูปทรงกระบอก บ่า
กวนแบนราบจากนั้นพฒันาใหมี้เกลียวและบ่ากวนเวา้ [3]  
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ใช้แบบ WhorlTM และแบบ MX-TrifluteTM ช่วยลด   
ปริมาตรการแทนท่ีของหัวกวนในเน้ือวสัดุได้ 60-70% 
ส่ วนแบบต่อ เกยและแบบ ต่อตัว ที ใช้แบบ  Flared-

TrifluteTM  และ A-SkewTM  ซ่ึงจะช่วยเพิ่มอัตราส่วน
ปริมาตรการพาเน้ือวสัดุใหไ้หลตวัต่อปริมาตรคงท่ีรอบหัว
กวนไดดี้ในการเช่ือม นอกจากน้ีการสึกหรอของเคร่ืองมือ
กวนส่งผลใหป้ริมาณความร้อนและ ประสิทธิภาพการกวน
เน้ื อวัส ดุ ต ่ า ลง  [36, 37] โดย เฉพ าะก าร เช่ื อมวัส ดุ
อลูมิเนียมคอมโพสิต เกิดการสึกหรอของหัวกวนอย่าง
รวดเร็ว [38] การเลือกชนิดของวัสดุเคร่ืองมือกวนให้
เหมาะสมกบัวสัดุเช่ือมจึงเป็นส่ิงส าคญั ควรเลือกวสัดุท่ีมี
สมบติัตา้นทานการสึกหรอไดดี้ เช่น วสัดุในกลุ่มเหลก็กลา้
เคร่ืองมือ AISI H13 หรือเหลก็กลา้ผ่านการเพิ่มความแข็ง 
เป็นตน้ [24, 39, 40] 

จากรายงานวิ จัย  หัวกวน รูปทรงกรวย มีพื้ น ที่
ผิวสัมผัสมาก ท าให้เกิดการกระจายความร้อนได้ดี การ
ไหลเขา้ไปผสมผสานของเน้ือวสัดุสม ่าเสมอ รอยเช่ือมมี
ประสิทธิภาพทางกลสูง [41] ในขณะที่การสร้างเกลียว
ช่วยลดหรือขจัดต าหนิในโครงสร้างรอยเช่ือม  [42-44] 
ในทางกลบักนั การใชห้ัวกวนรูปทรงส่ีเหลี่ยมจะเพิ่มการ
ป่ันป่วนข้ึนที่บริเวณขอบของหวักวน เกิดความเครียดสูง 

[34, 45] ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการกวนเน้ือวสัดุ 
ท าให้ คุณสมบัติทางกลสูง  นอกจากน้ีขนาดสัดส่วน
ระหว่างบ่ากวนกบัหัวกวนมีผลต่อแรงและปริมาณความ
ร้อนเช่นกนั [7] โดยสัดส่วนเท่ากับ 3 ให้ประสิทธิภาพ
ความแข็งแรงขอ งรอย เช่ือม ดีที่ สุ ด  อีกทั้ ง มี ผ ล ต่อ
ประสิทธิภาพทางกลโดยรวมสูงถึง 60% ของโลหะพื้น 
[41, 46, 47]   

ดังนั้ นลักษณะรูปทรงเคร่ืองมือกวน  วัสดุที่ใช้ท  า
เค ร่ืองมือกวน และขนาดสัดส่วนของเคร่ืองมือกวน 
มีอิทธิพลต่อปริมาณความร้อนและการผสมผสานของเน้ือ
วสัดุในรอยเช่ือม ซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการ
เช่ือม FSW ที่ท  าให้ประสิทธิภาพของรอยเช่ือมมีความ
แขง็แรงสูง 

 
 

2.3 พารามิเตอร์การเช่ือม 
พารามิเตอร์การเช่ือม ทีเ่ป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัต่อ

คุณภาพของรอยเช่ือม ประกอบดว้ย ความเร็วรอบการหมุน
เคร่ืองมือกวน (Rotational speed) ความเร็วเดินเช่ือม 

(Welding speed) รูป ทรงของบ่ าก วน และหั ว กวน 

(Shoulder and pin profile) ซ่ึ ง พ า ร า มิ เต อ ร์ ด้ า น
ความเร็วรอบการหมุนเคร่ืองมือกวน  ท าให้เกิดปริมาณ
ความร้อนและการเสียรูปแบบพลาสติก โดยปริมาณความ
ร้อนแปรเปลี่ยนตามอตัราความเร็วรอบการหมุนเคร่ืองมือ
กวน [48] พารามิเตอร์ดา้นความเร็วเดินเช่ือมควบคุมความ
ร้อนให้มีปริมาณที่เหมาะสม ถา้หากความเร็วเดินเช่ือมสูง
ท าให้ความร้อนที่เกิดมีอุณหภูมิต  ่า ส่งผลให้การเปลี่ยน
รูปแบบพลาสติกไม่เพียงพอส าหรับการไหลของเน้ือวสัดุ
และ ส่ งผล ต่อโครงส ร้างภายในรอยเช่ือม  [34] ซ่ึ ง
พารามิเตอ ร์ทั้ ง 2 ต้องควบคุมให้สัมพัน ธ์กัน  ส่ วน
พารามิเตอร์ดา้นรูปทรงของบ่าเคร่ืองมือกวนและหัวกวน
ท าให้เกิดการกวนและป่ันป่วนเน้ือวัสดุผสมให้เป็นเน้ือ
เดียวกนั นอกจากน้ีระยะกดลึกผิวงาน (Tool penetration 
depth) และแรงกดลงช้ินงาน (Downward force) เป็น
พารามิเตอร์เกี่ยวขอ้งกบัการเกิดความร้อนเช่นกนั สามารถ
หาค่าความร้อนท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเช่ือมไดจ้ากสมการที่ 
1 [49] 

 

  Q = 4π2αμFSR3

3V
                     (1) 

 
เม่ือ Q คือปริมาณความร้อนท่ีเกิดข้ึนต่อหน่วยความ

ยาว (J/mm)  คือ ประสิทธิภาพความร้อนที่เกิดในการ
เช่ือม µ คือ สัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน F คือ แรงกดเสียด
ทาน  (N) S คือ ความเร็วรอบการหมุน เคร่ืองมือกวน
(rpm) V คือ ความเร็วเดินเช่ือม (mm/min) และ R คือ 
รัศมีบ่ากวน (mm) จากความสัมพนัธ์ของพารามิเตอร์การ
เช่ือมแสดงปริมาณความร้อนที่ต้องการในระหว่างการ
เช่ือม ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างจุลภาคในพื้นท่ีการ
เช่ือม ความเร็วรอบการหมุนเคร่ืองมือกวนและความเร็ว
เดินเช่ือม  รูปทรงเคร่ืองมือกวนมีอิทธิพลถึง 43.7%, 

33.79% และ  11.22% ตามล าดับ  [50] อัต รา ส่ วน
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ระหว่าง S/V ควรอยู่ระหว่างช่วง 10-50 [34, 38, 40, 

51, 52] อุณหภูมิความร้อนเกิดข้ึนระหว่าง 400-550ºC 
[53, 54] นอกจากน้ีการเอียงมุมแท่งกวน (Tool Tilt 

angle) เป็นพารามิเตอร์ท่ีช่วยให้การกวนเกิดการป่ันป่วน
ของเน้ือวัสดุและผสมผสานเข้ากันได้ดีมากข้ึน โดยมุม
เอียงควรอยู่ระหว่าง 0-3º [55] และระยะกดลึกผิวงาน
ระหว่าง 0.1-0.3 มิลลิเมตร ท าให้เกิดความร้อนและการ
อ่อนตวัของวสัดุเช่ือมไดดี้ [50, 56]  

ดังนั้ นพารามิ เตอร์การเช่ือมด้านความเร็วรอบ
เคร่ืองมือกวนและความเร็วเดินเช่ือมเป็นพารามิเตอร์หลกั
ที่ส าคญั ท าให้เกิดการแปรเปลี่ยนปริมาณความร้อนและ
การเสียรูปแบบพลาสติกของเน้ือวสัดุในระหว่างการเช่ือม
ซ่ึงส่งผลต่อโครงสร้างทางโลหะวิทยาและสมบติัทางกล
ของรอยเช่ือมโดยตรง 

 
3. การเช่ือมเสียดทานแบบกวนอลูมเินียม 

FSW เป็นเทคนิคที่ใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรม
ส าหรับการเช่ือมวสัดุอลูมิเนียม จึงมีการศึกษาวิจยัดา้นการ
เช่ือม  FSW วัส ดุอลู มิ เนี ยมอย่างต่อเน่ื องทั้ งการหา
พารามิเตอร์ที่ เหมาะสมในการเช่ือม การหา รูปทรง
เค ร่ืองมือกวนที่ เหมาะส าห รับการเช่ือม เพื่ อให้ได ้
โครงสร้างจุลภาคและกลไกความแข็งแรง สมบติัทางกล
ของรอยเช่ือมที่ดี ดว้ยการเช่ือมอลูมิเนียมอลัลอยแบบชนิด
เดียวกนัหรือแบบต่างชนิดกนัและอลูมิเนียมคอมโพสิต  
3.1 การเช่ือมอลูมิเนียมอัลลอยแบบชนิดเดียวกัน 

การเช่ือมต่ออลูมิเนียมอัลลอยแบบชนิดเดียวกัน
โครงสร้างจุลภาคและสมบติัทางกลของรอยเช่ือมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปจากโลหะพื้น การควบคุมพารามิเตอร์การ
เช่ือมให้สัมพนัธ์ช่วยให้รอยเช่ือมมีประสิทธิภาพที่ดี จาก
การศึกษาขอ้มูลที่ผ่านมา พบว่า พารามิเตอร์การเช่ือมที่
เหมาะสมแตกต่างกันไปตามชนิดของวัสดุ เช่ือมและ
พารามิเตอร์ที่ศึกษาดงัตารางที่ 1 จากรายงานการศึกษาดา้น
พารามิเตอร์การเช่ือม พบว่า  ความเร็วรอบการหมุน
เคร่ืองมือกวนและความเร็วเดินเช่ือมมีอิทธิพลต่อขนาด
ของเกรนตกผลึกใหม่  และอัตราความเครียดภายใน 

รอยเช่ือม [57, 58] อาทิ การเช่ือมอลูมิเนียมอลัลอยเกรด 
6061 ความเร็วเดินเช่ือมต ่าจะเกิดความร้อนในพื้นท่ีกวน
สูง โครงสร้างเกิดเฟสตกตะกอนได้มากและขนาดเกรน
ตกตะกอนเติบโตได้มาก ส่งผลให้คุณสมบัติทางกลลด
ต ่าลง [59] การใช้ความเร็วเดินเช่ือมสูงสามารถเพิ่ ม
คุณสมบติัทางกลของรอยเช่ือมได ้แต่อาจเกิดต าหนิในรอย
เช่ือมไดเ้ช่นกนั อย่างไรก็ตามการให้ความร้อนแก่ช้ินงาน
ขณะเช่ือมหรือหลงัการเช่ือมสามารถลดต าหนิท่ีเกิดข้ึนได ้
[60, 61] นอกจากนั้นการเอียงมุมของเคร่ืองมือกวนนั้นจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกวนและช่วยขจัดต าหนิหรือ
จุดบกพร่องออกไปจากโครงสร้าง [62]   

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคและสมบติัทางกล
มีอิทธิพลจากความเร็วรอบการหมุนเคร่ืองมือกวนและ
ความเร็วเดินเช่ือม การใชพ้ารามิเตอร์ไม่สัมพนัธ์กนัท าให้
เกิดจุดบกพร่องและลดประสิทธิภาพทางกล การเอียงมุม
เคร่ืองมือกวนและการปรับปรุงรอยเช่ือมด้วยความร้อน
สามารถลดจุดบกพร่องไดดี้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพ
รอยเช่ือมท่ีไดย้งัต  ่ากว่าโลหะพื้น 
3.2 การเช่ือมอลูมิเนียมอัลลอยแบบต่างชนิด 

การเช่ือมเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียมอลัลอยต่าง
ชนิด การวางต าแหน่งของช้ินงานเช่ือมทั้ ง 2 ชนิด ถูก
พิจารณาจากสมบติัที่แตกต่างกัน ดา้นโลหะวิทยา สมบัติ
ทางกล สมบติัทางความร้อนและความสามารถในการเช่ือม 
เป็นตน้ โดยทัว่ไปวสัดุที่มีความแขง็แรงสูงและยากต่อการ
ท าให้เสียรูปแบบพลาสติกในการไหลตัวเข้าไปผสมใน
แนวเช่ือมจะถูกวางไวด้า้น AS และวสัดุที่มีความแข็งแรง
นอ้ยกว่าจะถูกวางไวด้า้น RS และการขยบัเคร่ืองมือกวน
ออกจากศูนย์กลางแนวการเช่ือม  (Offset) ไปด้านที่ มี
ความแขง็แรงนอ้ยกว่า สามารถท าใหก้ารไหลของเน้ือวสัดุ
จากด้าน RS ไหลเข้ามาเติมเต็มภายในรอยเช่ือมได้ดีข้ึน
และช่วยลดความแตกต่างดา้นการขยายตัวทางความร้อน
ของวสัดุทั้ง 2 ชนิดได ้ท าให้จุดบกพร่องภายในรอยเช่ือม
ลดลง [63-65] อย่างไรก็ตาม สัมประสิทธ์ิการขยายตัว
ทางความร้อนที่ ต่างกันของอลูมิเนียมอัลลอยต่างชนิด
ส่งผลให้พื้นท่ีกวนมีการไหลของวสัดุทั้งสองชนิดต่างกนั 
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ระหว่าง S/V ควรอยู่ระหว่างช่วง 10-50 [34, 38, 40, 

51, 52] อุณหภูมิความร้อนเกิดข้ึนระหว่าง 400-550ºC 
[53, 54] นอกจากน้ีการเอียงมุมแท่งกวน (Tool Tilt 

angle) เป็นพารามิเตอร์ท่ีช่วยให้การกวนเกิดการป่ันป่วน
ของเน้ือวัสดุและผสมผสานเข้ากันได้ดีมากข้ึน โดยมุม
เอียงควรอยู่ระหว่าง 0-3º [55] และระยะกดลึกผิวงาน
ระหว่าง 0.1-0.3 มิลลิเมตร ท าให้เกิดความร้อนและการ
อ่อนตวัของวสัดุเช่ือมไดดี้ [50, 56]  

ดังนั้ นพารามิ เตอร์การเช่ือมด้านความเร็วรอบ
เคร่ืองมือกวนและความเร็วเดินเช่ือมเป็นพารามิเตอร์หลกั
ที่ส าคญั ท าให้เกิดการแปรเปลี่ยนปริมาณความร้อนและ
การเสียรูปแบบพลาสติกของเน้ือวสัดุในระหว่างการเช่ือม
ซ่ึงส่งผลต่อโครงสร้างทางโลหะวิทยาและสมบติัทางกล
ของรอยเช่ือมโดยตรง 

 
3. การเช่ือมเสียดทานแบบกวนอลูมเินียม 

FSW เป็นเทคนิคที่ใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรม
ส าหรับการเช่ือมวสัดุอลูมิเนียม จึงมีการศึกษาวิจยัดา้นการ
เช่ือม  FSW วัส ดุอ ลูมิ เนี ยมอย่างต่อเน่ื องทั้ งการหา
พารามิเตอร์ที่ เหมาะสมในการเช่ือม การหา รูปทรง
เค ร่ืองมือกวนที่ เหมาะส าห รับการเช่ือม เพื่ อให้ได ้
โครงสร้างจุลภาคและกลไกความแข็งแรง สมบติัทางกล
ของรอยเช่ือมที่ดี ดว้ยการเช่ือมอลูมิเนียมอลัลอยแบบชนิด
เดียวกนัหรือแบบต่างชนิดกนัและอลูมิเนียมคอมโพสิต  
3.1 การเช่ือมอลูมิเนียมอัลลอยแบบชนิดเดียวกัน 

การเช่ือมต่ออลูมิเนียมอัลลอยแบบชนิดเดียวกัน
โครงสร้างจุลภาคและสมบติัทางกลของรอยเช่ือมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปจากโลหะพื้น การควบคุมพารามิเตอร์การ
เช่ือมให้สัมพนัธ์ช่วยให้รอยเช่ือมมีประสิทธิภาพที่ดี จาก
การศึกษาขอ้มูลที่ผ่านมา พบว่า พารามิเตอร์การเช่ือมที่
เหมาะสมแตกต่างกันไปตามชนิดของวัสดุ เช่ือมและ
พารามิเตอร์ที่ศึกษาดงัตารางที่ 1 จากรายงานการศึกษาดา้น
พารามิเตอร์การเช่ือม พบว่า  ความเร็วรอบการหมุน
เคร่ืองมือกวนและความเร็วเดินเช่ือมมีอิทธิพลต่อขนาด
ของเกรนตกผลึกใหม่  และอัตราความเครียดภายใน 

รอยเช่ือม [57, 58] อาทิ การเช่ือมอลูมิเนียมอลัลอยเกรด 
6061 ความเร็วเดินเช่ือมต ่าจะเกิดความร้อนในพื้นท่ีกวน
สูง โครงสร้างเกิดเฟสตกตะกอนได้มากและขนาดเกรน
ตกตะกอนเติบโตได้มาก ส่งผลให้คุณสมบัติทางกลลด
ต ่าลง [59] การใช้ความเร็วเดินเช่ือมสูงสามารถเพิ่ ม
คุณสมบติัทางกลของรอยเช่ือมได ้แต่อาจเกิดต าหนิในรอย
เช่ือมไดเ้ช่นกนั อย่างไรก็ตามการให้ความร้อนแก่ช้ินงาน
ขณะเช่ือมหรือหลงัการเช่ือมสามารถลดต าหนิท่ีเกิดข้ึนได ้
[60, 61] นอกจากนั้นการเอียงมุมของเคร่ืองมือกวนนั้นจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกวนและช่วยขจัดต าหนิหรือ
จุดบกพร่องออกไปจากโครงสร้าง [62]   

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคและสมบติัทางกล
มีอิทธิพลจากความเร็วรอบการหมุนเคร่ืองมือกวนและ
ความเร็วเดินเช่ือม การใชพ้ารามิเตอร์ไม่สัมพนัธ์กนัท าให้
เกิดจุดบกพร่องและลดประสิทธิภาพทางกล การเอียงมุม
เคร่ืองมือกวนและการปรับปรุงรอยเช่ือมด้วยความร้อน
สามารถลดจุดบกพร่องไดดี้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพ
รอยเช่ือมท่ีไดย้งัต  ่ากว่าโลหะพื้น 
3.2 การเช่ือมอลูมิเนียมอัลลอยแบบต่างชนิด 

การเช่ือมเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียมอลัลอยต่าง
ชนิด การวางต าแหน่งของช้ินงานเช่ือมทั้ ง 2 ชนิด ถูก
พิจารณาจากสมบติัที่แตกต่างกัน ดา้นโลหะวิทยา สมบัติ
ทางกล สมบติัทางความร้อนและความสามารถในการเช่ือม 
เป็นตน้ โดยทัว่ไปวสัดุที่มีความแขง็แรงสูงและยากต่อการ
ท าให้เสียรูปแบบพลาสติกในการไหลตัวเข้าไปผสมใน
แนวเช่ือมจะถูกวางไวด้า้น AS และวสัดุที่มีความแข็งแรง
นอ้ยกว่าจะถูกวางไวด้า้น RS และการขยบัเคร่ืองมือกวน
ออกจากศูนย์กลางแนวการเช่ือม  (Offset) ไปด้านที่ มี
ความแขง็แรงนอ้ยกว่า สามารถท าใหก้ารไหลของเน้ือวสัดุ
จากด้าน RS ไหลเข้ามาเติมเต็มภายในรอยเช่ือมได้ดีข้ึน
และช่วยลดความแตกต่างดา้นการขยายตัวทางความร้อน
ของวสัดุทั้ง 2 ชนิดได ้ท าให้จุดบกพร่องภายในรอยเช่ือม
ลดลง [63-65] อย่างไรก็ตาม สัมประสิทธ์ิการขยายตัว
ทางความร้อนที่ ต่างกันของอลูมิเนียมอัลลอยต่างชนิด
ส่งผลให้พื้นท่ีกวนมีการไหลของวสัดุทั้งสองชนิดต่างกนั 

[20] และในการเช่ือมต่ออลูมิเนียมอลัลอยระหว่างเกรด 
5083 กับเกรด 6082 พบว่า พื้นท่ีกวนมีขนาดเกรนตก
ผลึกใหม่ที่เลก็ละเอียดและความแขง็บริเวณกลางแนวเช่ือม
ลดลง แต่จะเพิ่มข้ึนภายหลงัจากการตกตะกอนภายในเกรน
ของอลู มิ เนี ยม อัล ลอย เก รด  6082 [66] นอกจาก น้ี
ความสัมพนัธ์ของพารามิเตอร์การเช่ือมมีความส าคญัต่อ
ประสิทธิภาพทางกลของรอยเช่ือม  การออกแบบการ
ทดลองจึงถูกน ามาใช้ในการศึกษาหาค่าพารามิเตอร์ที่
เห มาะส มใน ก าร เช่ื อมด้ว ย วิ ธีก ารพื้ น ผิ ว ผ ลตอบ 

(Response surface method : RSM) และวิธีการทากู
ซิ (Taguchi method) ซ่ึงท าให้รอยเช่ือมมีประสิทธิภาพ
ความแข็งแรงดึงสูงและเปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่ดี [4, 16, 
55, 62, 67, 68]  

ดงันั้นการวางต าแหน่งช้ินงานและการขยบัเคร่ืองมือ
กวนออกจากศูนยก์ลางแนวเช่ือม ความเร็วรอบการหมุน
เคร่ืองมือกวนและความเร็วเดินเช่ือม มีอิทธิพลต่อการเช่ือม
ติดและโครงสร้างจุลภาค กลไกความแขง็แรง ประสิทธิภาพ
ทางกลของรอยเช่ือม  
3.3 การเช่ือมอลูมิเนียมคอมโพสิต 

การเช่ือมอลูมิเนียมคอมโพสิตด้วยกระบวนการ 

FSW สามารถแกปั้ญหาขอ้บกพร่องของรอยเช่ือมจากการ
เช่ือมแบบหลอมละลายไดดี้ ใหป้ระสิทธิภาพรอยเช่ือมสูง
ระหว่าง 60%-100% [69] ปัจจัยส าคัญที่ ส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบติัทางกลของรอยเช่ือม คือ 
อตัราส่วน S/V รูปทรงเคร่ืองมือกวน และ การสึกหรอ
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4. สมบัตขิองแนวเช่ือม 
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เกรน ส่งผลให้เกรนมีขนาดเลก็ลง และเพิ่มความหนาแน่น
ของเกรนในพื้น ท่ีกวน  [59] นอกจากน้ีการเพิ่มอัตรา
ความเร็วเดินเช่ือม ท าใหอ้ตัราความเครียดในรอยเช่ือมเกิด
มากข้ึนและช่วยเพิ่ มค่ าความแข็ง [16, 59, 76] โดย
ส่วนมากการเช่ือมวสัดุอลูมิเนียมต่างชนิดกนั จะมีค่าความ
แข็งของรอยเช่ือมที่ สูงกว่าการเช่ือมแบบชนิดเดียวกัน 
เน่ืองจากสมบติัท่ีแตกต่างกนัของวสัดุทั้ง 2 ชนิด และการ
เกิ ด เฟ ส ส า รป ระ ก อบ  (Intermetallic compound) 
กระจายไปทั่วบริเวณพื้นท่ีกวน  รวมถึงการตกตะกอน
สารละลายของแข็งในเน้ือวัสดุ [66, 77, 78] ส่งผลให้
ความแข็งรอยเช่ือมใกล้เคียงกับโลหะพื้ น  ในขณะท่ี
อลูมิเนียมคอมโพสิตมีความแขง็รอยเช่ือมใกลเ้คียงหรือสูง
กว่าโลหะพื้น [79] นอกจากเกิดกลไกความแข็งแรงที่
กล่าวขา้งตน้แลว้ การเช่ือมอลูมิเนียมคอมโพสิตยงัมีกลไก
ความแข็งแรงจากการเสริมแรงดว้ยอนุภาค การกวนท าให้

อนุภาคเสริมแรงเกิดการแตกหักมีขนาดเลก็ลงและมีการ
กระจายตวัที่สม ่าเสมอมากข้ึน ส่งผลให้ความแข็งแรงยิ่ง
เพิ่มสูงข้ึน นอกจากนั้นปริมาณสัดส่วนและความแข็งของ
อนุภาคเสริมแรงยงัเป็นอีกปัจจัยท่ีเพิ่มความแขง็แรงให้กบั
รอยเช่ือม [80] ดงัรูปท่ี 5 

ดงันั้นความแข็งของรอยเช่ือมอลูมิเนียมอลัลอยแบบ
ชนิดเดียวกนัและแบบต่างชนิดกนัจะเพิ่มสูงข้ึนจากกลไก
ความแข็งแรงของสารละลายตกตะกอนที่กระจายอยู่ใน
เน้ื อวัส ดุ  จากอิท ธิพลความร้อนที่ เกิดในการ เช่ือม
นอกจากน้ีอิทธิพลของพารามิเตอร์ความเร็วเดินเช่ือมท าให้
กลไกความแข็งแรงจากการเพิ่มความเครียดเกิดไดม้ากข้ึน
และกลไกการเสริมแรงดว้ยอนุภาค เป็นอีกหน่ึงกลไกที่
ช่วยเพิ่มความแข็งของรอยเช่ือมอลูมิเนียมคอมโพสิตใหสู้ง
กว่าหรือใกลเ้คียงกบัความแขง็ของโลหะพื้น 

 

 

 
ก) เช่ือมต่อแบบชนิดเดียวกนั  AA6061 [59] 

 
ข) เช่ือมต่อแบบต่างชนิด  AA6082-AA5083 [66] 

รูปที่ 4 กราฟความแขง็ของรอยเช่ือมอลูมิเนียมอลัลอย 
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4.1.2 ความแข็งแรงดึง (Tensile strength) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพความแข็งแรงดึงของ
รอยเช่ือม ไดแ้ก่ ต  าหนิในรอยเช่ือม ปริมาณการไหลตัว
และปริมาณการผสมของเน้ือวสัดุทั้ง 2 ดา้น ขนาดเกรนใน
พื้นท่ีกระทบร้อน ระดบัของสารละลายตกตะกอนและการ
บ่มใหเ้กิดการตกตะกอน [20] อีกทั้งพารามิเตอร์การเช่ือม
ดา้นความเร็วรอบการหมุนเคร่ืองมือกวน  ความเร็วเดิน
เช่ือม และรูปทรงของหัวกวน ล้วนมีผลกระทบต่อความ
แข็งแรงดึง  [20, 18, 82] อิท ธิพลของพารามิ เตอร์ที่
เหมาะสมท าให้ประสิทธิภาพความแข็งแรงดึงสูงแต่ยงัต ่า
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กว่าโลหะพื้ นดังตารางที่  1 และตัวอย่างเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพรอยเช่ือมดงัรูปที่ 6 โดยค่าความแข็งแรงดึง
ของรอยเช่ือมของอลู มิ เนี ยมอัลลอยชนิดเดียวกัน มี
ประสิทธิภาพเฉลี่ย 73% ของโลหะพื้น [11, 13-15, 39, 

41, 59, 60, 62, 76] ส่วนรอยเช่ือมของอลูมิเนียมอลัลอย
ต่างชนิดมีประสิทธิภาพความแข็งแรงดึงเฉลี่ย 71% ของ
โลหะพื้นดา้น RS หรือ 59% ของโลหะพื้นดา้น AS [11, 
12, 16, 76, 77, 82-86] ส าหรับอลูมิเนียมคอมโพสิต
ประสิทธิภาพความแข็งแรงดึงเฉลี่ย 92% ของโลหะพื้น 
[69-72, 79, 80, 87-90] รอยเช่ือมอลูมิเนียมคอมโพสิตให้
ประสิทธิภาพความแข็งแรงดึงสูงกว่ารอยเช่ือมอลูมิเนียม 
อัลลอยทั้ งแบบการเช่ือมชนิดเดียวและแบบต่างชนิด 
ถึงแมว้่าประสิทธิภาพรอยเช่ือมของวสัดุคอมโพสิตมีค่าสูง
แต่ก็มีตน้ทุนการผลิตสูง ดังนั้นวสัดุคอมโพสิตจึงเหมาะ
ส าหรับใชเ้ฉพาะจุดที่ส าคญัที่ตอ้งการรับแรงกระท าสูง 

 

 
รูปที่ 6 ตวัอยา่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพรอยเช่ือม 

[11, 14, 15, 41, 59, 62, 72, 76, 79, 80, 82-88, 90] 
 

ประสิทธิภาพความแขง็แรงดึงข้ึนอยู่กบัการควบคุม
พารามิเตอร์การเช่ือมดา้นความเร็วรอบการหมุนเคร่ืองมือ
กวน ความเร็วเดินเช่ือมและรูปทรงหวักวนใหเ้หมาะสม ท า
ให้โครงสร้างจุลภาครอยเช่ือมเกิดกลไกความแข็งแรงไดดี้
ยิง่ข้ึน 

4.1.3 ค ว าม แ ข็ ง แ ร ง ต่ อ ค ว าม ล้ า  (Fatigue 
strength) 

สมบติัทางกลดา้นความแขง็แรงต่อความลา้ของการใช้
งานของช้ินส่วนยานยนต์ โครงสร้างอากาศยาน  และ
โครงสร้างเรือเดินสมุทร จะถูกพิจารณาดว้ยการประเมิน

พฤติกรรมการเสียหายจากความลา้จากความสัมพันธ์ของ
ความเคน้-จ านวนรอบการรับความเคน้ (S-N Curve) และ
พฤติกรรมการแตกขยาย (Fatigue crack propagation) 
ภายในโครงสร้าง [86, 90, 91] รอยเช่ือมของการเช่ือม 
FSW มีความแข็งแรงต่อความล้าที่ 107 รอบ ซ่ึงต ่ากว่า
โลหะพื้น [3] และจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลง
อตัราส่วน S/V [57] รวมถึงรูปทรงเคร่ืองมือกวนมีอิทธิพล
ต่อการไหลตวัผสมผสานกันให้มีความสม ่าเสมอ ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อสมบัติทางกลด้านความแข็งแรงดึงและความ
แข็งแรงต่อความลา้รวมถึงจุดบกพร่องในโครงสร้าง [57] 
การแปรเปลี่ยนอายคุวามลา้ของรอยเช่ือมจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามระดบัความแข็งแรงดึง [92] และการไหลตวัของเน้ือ
วสัดุในการเช่ือมมีผลต่อการเกิดจุดบกพร่องและอายคุวาม
ลา้ ซ่ึงเกิดจากอิทธิพลของความเร็วรอบการหมุนเคร่ืองมือ
ก ว น  แ ล ะ ค ว าม เร็ ว เดิ น เช่ื อ ม  [57] เ ม่ื อ ป รั บ ให้ มี
ความสัมพนัธ์ที่เหมาะสมแลว้ จะส่งผลใหข้ีดจ ากดัของการ
ลา้สูงตามไปดว้ย [86] รวมถึงการอบใหค้วามร้อนหลงัการ
เช่ือมจะช่วยใหก้ารตกผลึกใหม่ของเกรนเพิ่มข้ึนสม ่าเสมอ
ในรอยเช่ือม ส่งผลให้ความแข็งแรงต่อการลา้เพิ่มข้ึน 10-

12% [93] และอัตราการแตกขยายของรอยแตกภายใน
โครงสร้างข้ึนกับปริมาณความเค้นท่ีได้รับ เม่ือรับแรง
กระท าน้อยและอัตราส่วนความเค้น (R-ratio) ระหว่าง
ความเคน้ต ่าสุดและสูงสุดมีค่าต ่า จะลดปริมาณความเคน้
และการแตกขยายลดลง [3, 12] อายุความล้าสามารถ
ท านายจากการทดสอบความลา้ โดยอายคุวามลา้ลดลงเม่ือ
รอยเช่ือมเกิดจุดบกพร่องข้ึนภายในและปริมาณความเคน้ที่
ไดรั้บท าใหเ้กิดการแตกและขยายเพิ่มข้ึน [94] การควบคุม
อัตราส่วน S/V ให้เหมาะสมและการเลือกใช้รูปทรง
เคร่ืองมือกวนใหเ้หมาะสมช่วยใหค้วามแขง็แรงต่อความลา้
ดีข้ึน [95, 96] รวมถึงกระบวนการปรับปรุงทางความร้อน
หลงัการเช่ือมดว้ย 
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AA2219-T6 [13] 20 ทรงกรวยเกลียว 800 200 2.5 - 0.3 78% 

2198 T8 AL–Li alloy [15] 2 ทรงกระบอก 600 200 - - - 71% 

AA2014-T6 [41] 5 ทรงกรวย 900 40 2.5 5 - 69.6% 

AAA2014-T6 [62] 5 ทรงกรวย 1000 600 2.5 - - 67.7% 

AA5083 [14] 3 ทรงกระบอกเกลียว - 100 2 - 0.55 67% 

AA5086 [11] 6 ทรงกรวย 500 5 0 4.3 - 72% 

AA5083-O [39] 4 ทรงกรวย 1120 100 1.5 - - 89.7% 

AA6061 [76] 3 ทรงกระบอก 890,1540 118,155 - - - 63% 

AA6061-T6 [59] 4 bobbin 600 50-250 - - - 69% 

AA7075-T6 [60] 3 ทรงกรวย 1050 100 2 - - 86.5% 

ต่า
งช

นิด
(D

is
si

m
ila

r)
 

AA6056 T4(RS)- AA2024 
T351(AS) [83] - ทรงกระบอกเกลียว 800 150 - - - 

71.5%ของดา้น RS 

55.9%ของดา้น AS 

AA5083 H12(RS)-AA6061 
T6(AS) [76] 3 ทรงกระบอกเกลียว 890 115 - - - 

61.5%ของดา้น RS 

63.1%ของดา้น AS 

AA5754(RS)-AA7075(AS) [84] 5 ทรงกระบอกเกลียว 1000 80 3 - - 
113%ของดา้น RS 

41.8%ของดา้น AS 

AA7075 T6(RS)-AA2024 T3(AS) 
[12] 2.5 ทรงกระบอก - 160 3 - - 

74.3%ของดา้น RS 

86.5%ของดา้น AS 

AA5083 H12(RS)-AA6061 
T6(AS) [16] 1.5 ทรงกระบอก 2000 80 2 - 0.1 

86.5%ของดา้น RS 

80.7%ของดา้น AS 

AA5086(RS)-AA6061(AS) [11] 6 ทรงกรวย 500 10 0 4.9 - 
65.2%ของดา้น RS 

54.3%ของดา้น AS 

AA6061 T6(RS)-AA7075 
T7451(AS) [85] 5 ทรงกระบอกเกลียว 410 114 - - - 

61.9%ของดา้น RS 

36.6%ของดา้น AS 

AA7075(RS)-AA6061(AS) [82] 6.35 ทรงกรวยเกลียว 900 100 - - - 
35%ของดา้น RS 

67.6%ของดา้น AS 

AA6061(RS)-AA7075(AS) [77] 6.3 ทรงกรวยเกลียว 1200 300 2.5 7 - 
75.8%ของดา้น RS 

41%ของดา้น AS 

AA6082 T651(RS)-AA5083 
H111(AS) [86] 1 ทรงกรวยเกลียว 1250 64 2 - - 

64.4%ของดา้น RS 

64%ของดา้น AS 

คอ
มโ

พสิ
ต(C

om
po

si
te

) 

AC4A/30 vol.%SiCp [87] 5 ทรงกระบอกเกลียว 2000 25-150 3 - - 98.1% 

AA6061/Al2O3/20p [80] 6 ทรงกรวย 1800 22 3 - - 84.4% 

AA6061/ZrB2/10wt% [72] 6 ทรงส่ีเหล่ียม 1150 50 - 6 - 90% 

AA2009/15 vol.% SiCp [69] 6 ทรงกรวย 800 100 - - - 82.1% 

AA6061/20vol%SiCp [88] 6 ทรงกระบอกเกลียว 1370 88.9 - 9.6 - 92.3% 

AA6061/12vol%B4C [89] 6 ทรงส่ีเหล่ียม 1000 78 - 10 - 96.7% 

Al(PM) / 2vol%Al2O3p [70] 3 ทรงกระบอก 1360 30 - - - 111% 

AA7005/10%Al2O3p [71] 7 ทรงกระบอกเกลียว 600 300 - 12 - 80% 

AA6061/ 20%Al2O3p [79] 7 - 800 56 - - - 87% 

AA6061/22vol% Al2O3p [90] 4 ทรงกรวย 880 260 - - - 99% 
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AA2219-T6 [13] 20 ทรงกรวยเกลียว 800 200 2.5 - 0.3 78% 

2198 T8 AL–Li alloy [15] 2 ทรงกระบอก 600 200 - - - 71% 

AA2014-T6 [41] 5 ทรงกรวย 900 40 2.5 5 - 69.6% 

AAA2014-T6 [62] 5 ทรงกรวย 1000 600 2.5 - - 67.7% 

AA5083 [14] 3 ทรงกระบอกเกลียว - 100 2 - 0.55 67% 

AA5086 [11] 6 ทรงกรวย 500 5 0 4.3 - 72% 

AA5083-O [39] 4 ทรงกรวย 1120 100 1.5 - - 89.7% 

AA6061 [76] 3 ทรงกระบอก 890,1540 118,155 - - - 63% 

AA6061-T6 [59] 4 bobbin 600 50-250 - - - 69% 

AA7075-T6 [60] 3 ทรงกรวย 1050 100 2 - - 86.5% 

ต่า
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AA6056 T4(RS)- AA2024 
T351(AS) [83] - ทรงกระบอกเกลียว 800 150 - - - 

71.5%ของดา้น RS 

55.9%ของดา้น AS 

AA5083 H12(RS)-AA6061 
T6(AS) [76] 3 ทรงกระบอกเกลียว 890 115 - - - 

61.5%ของดา้น RS 

63.1%ของดา้น AS 

AA5754(RS)-AA7075(AS) [84] 5 ทรงกระบอกเกลียว 1000 80 3 - - 
113%ของดา้น RS 

41.8%ของดา้น AS 

AA7075 T6(RS)-AA2024 T3(AS) 
[12] 2.5 ทรงกระบอก - 160 3 - - 

74.3%ของดา้น RS 

86.5%ของดา้น AS 

AA5083 H12(RS)-AA6061 
T6(AS) [16] 1.5 ทรงกระบอก 2000 80 2 - 0.1 

86.5%ของดา้น RS 

80.7%ของดา้น AS 

AA5086(RS)-AA6061(AS) [11] 6 ทรงกรวย 500 10 0 4.9 - 
65.2%ของดา้น RS 

54.3%ของดา้น AS 

AA6061 T6(RS)-AA7075 
T7451(AS) [85] 5 ทรงกระบอกเกลียว 410 114 - - - 

61.9%ของดา้น RS 

36.6%ของดา้น AS 

AA7075(RS)-AA6061(AS) [82] 6.35 ทรงกรวยเกลียว 900 100 - - - 
35%ของดา้น RS 

67.6%ของดา้น AS 

AA6061(RS)-AA7075(AS) [77] 6.3 ทรงกรวยเกลียว 1200 300 2.5 7 - 
75.8%ของดา้น RS 

41%ของดา้น AS 

AA6082 T651(RS)-AA5083 
H111(AS) [86] 1 ทรงกรวยเกลียว 1250 64 2 - - 

64.4%ของดา้น RS 

64%ของดา้น AS 

คอ
มโ

พสิ
ต(C

om
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te

) 

AC4A/30 vol.%SiCp [87] 5 ทรงกระบอกเกลียว 2000 25-150 3 - - 98.1% 

AA6061/Al2O3/20p [80] 6 ทรงกรวย 1800 22 3 - - 84.4% 

AA6061/ZrB2/10wt% [72] 6 ทรงส่ีเหล่ียม 1150 50 - 6 - 90% 

AA2009/15 vol.% SiCp [69] 6 ทรงกรวย 800 100 - - - 82.1% 

AA6061/20vol%SiCp [88] 6 ทรงกระบอกเกลียว 1370 88.9 - 9.6 - 92.3% 

AA6061/12vol%B4C [89] 6 ทรงส่ีเหล่ียม 1000 78 - 10 - 96.7% 

Al(PM) / 2vol%Al2O3p [70] 3 ทรงกระบอก 1360 30 - - - 111% 

AA7005/10%Al2O3p [71] 7 ทรงกระบอกเกลียว 600 300 - 12 - 80% 

AA6061/ 20%Al2O3p [79] 7 - 800 56 - - - 87% 

AA6061/22vol% Al2O3p [90] 4 ทรงกรวย 880 260 - - - 99% 

4.2 สมบัติทางโลหะวิทยา 
ลกัษณะรอยเช่ือม ประกอบดว้ย 2 รูปร่าง คือ แบบ

อ่าง (Basin-shaped nugget) มีรูปร่างกว้างบริเวณพื้น
ผิวหนา้ดา้นบนที่เกิดจากการเสียรูปและความร้อนจากการ
เสียดทานของหนา้สัมผสับ่ากวนกบัผิวหนา้รอยเช่ือม [15] 
และแบบวงรี  (Elliptical nugget) มีลักษณะโค้งมน
คล้ายรูปไข่  เกิดจากความเร็วในการกวนสูงท าให้เกิด
รูปร่างดงักล่าว [3] ส่วนโครงสร้างภายในบริเวณรอยเช่ือม
ที่รับผลกระทบจากการเช่ือมประกอบดว้ย 3 พื้นท่ี ดงัน้ี  

พื้นท่ีกวน (Nugget Zone: NZ) เป็นพื้นท่ีบริเวณ
ตรงกลางแนวเช่ือมไดรั้บอิทธิพลจากความร้อนและการ
กวนโดยตรง มีอุณหภูมิสูงในช่วง 400-550ºC [53, 54] 
เกิดการไหลของเน้ือวสัดุรอบๆ หัวกวนดา้น RS ไปดา้น 

AS ผสมผสานเป็นเน้ือเดียวกัน  โดยปัจจัยด้านรูปทรง
เคร่ืองมือกวน อุณหภูมิของช้ินงาน และการน าความร้อน
ของวสัดุ มีผลต่อการเปลี่ยนโครงสร้างของพื้นท่ีกวน [3] 

ผลของความร้อนและการกวน โครงสร้างภายในมีลกัษณะ
เป็นวงแหวน (Onion ring) เป็นผลมาจากอิทธิพลของหัว
กวน เกิดการป่ันป่วนรอบๆ หัวกวนจึงเกิดเป็นชั้นๆ ใน
พื้นท่ีกวน  [10, 11, 97, 98] ดังรูปที่  7 โครงสร้างของ
เกรนจะมีขนาดเล็กละเอียดและเกิดเกรนที่ยืดยาวหรือ
เกรนอิคิวแอกซ์เลก็ละเอียด [20, 77]  

 

 
 
รูปที่ 7 ลกัษณะโครงสร้างแบบวงแหวนของอลูมิเนียม 

อลัลอยเกรด 6061-5086 [11] 
 

โครงสร้างจุลภาคของพื้นท่ีกวนเกิดเกรนขนาดเล็ก
เป็นเมด็กลมจากการตกผลึกใหม่ ดงัรูปท่ี 8 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ลกัษณะโครงสร้างจุลภาคอลูมิเนียมอลัลอย  
7075-T651 ก) โลหะพื้น ข) พื้นท่ีกวน [78] 

 
ความร้อนท่ีเกิดข้ึนและการเสียรูปแบบพลาสติก

ระหว่างการกวนท าให้เกิดการตกผลึกใหม่แบบพลวัตร 
(Dynamic recrystallization) ส าหรับอลู มิเนียมคอม 
โพสิตที่เสริมแรงดว้ยอนุภาค อิทธิพลของการกวนอนุภาค
เสริมแรงแตกหักเล็กลง กระจายตวัสม ่าเสมอมีขนาดเกรน
เลก็ละเอียดจากการตกผลึกใหม่ในพื้นท่ีกวน [71, 99] 

พื้นท่ีกระทบร้อนทางกล  (Thermo Mechanical 

Affect Zone: TMAZ) ความสัมพันธ์ของอัตราส่วน 
S/V มีผลให้โครงสร้างจุลภาคในพื้นท่ีกระทบร้อนทางกล
เกิดการเปลี่ยนแปลงของเกรน [15] จากอิทธิพลของความ
ร้อนและการกวน การตกผลึกใหม่เกิดไดน้้อยเพราะความ
ร้อนไม่เพียงพอ และผลของการกวนโครงสร้างเกรนมี
ลกัษณะบิดเบ้ียวยืดยาวรวมกบัเกรนอิคิวแอกซ์หยาบ [9, 

15] ดงัรูปท่ี 9 ส าหรับการเช่ือมต่ออลูมิเนียมคอมโพสิตมี
ลกัษณะโครงสร้างที่ เกิดข้ึนในพื้นท่ีกระทบร้อนทางกล
เช่นเดียวกนั มีอนุภาคเสริมแรงที่แตกหกัแทรกตวัและการ
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รูปที่ 10 ตวัอยา่งจุดบกพร่องในรอยเช่ือม [13, 89, 104] 
 
จุดบกพร่องเหล่าน้ีส่งผลต่อความแข็งแรงของแนว

เช่ือม ดงันั้ นการใช้พารามิเตอร์ที่เหมาะสมและการเลือก
วสัดุท าเคร่ืองมือกวนที่ตา้นทานต่อการสึกหรอสูงจะช่วย
ขจดัจุดบกพร่องเหล่าน้ีได ้[45, 58]  
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5.1 ก ล ไ ก ก า ร ต ก ผ ลึ ก ให ม่  (Recrystallization 
mechanism) 

กลไกการตกผลึกใหม่เกิดจากอิทธิพลของความร้อน
และอัตราความเครียด เม่ือความร้อนเกิดข้ึนสูงและการ
กวนท าให้อัตราความเครียดสูงเกิดการฟ้ืนตวัของเกรนท่ี
เสียรูปก่อตวัตกผลึกใหม่ โดยเกิด 2 ช่วงดว้ยกนั ไดแ้ก่ การ
ตกผลึกใหม่แบบพลวตัร (Dynamic recrystallization) 
เกิดข้ึนในขณะท่ีเน้ือวัส ดุยงัถูกหัวกวนกวนไปรอบๆ   
ความร้อนสูงกว่าอุณหภูมิการตกผลึกใหม่  เกรนที่เสียรูป
ขนาดเกรนเล็กรวมตวักนัอย่างต่อเน่ือง เม่ือหัวกวนเคลื่อน
ผ่านไปเข้า สู่ ช่ว งการตกผลึกใหม่แบบคงที่  (Static 

recrystallization) อุณหภูมิความร้อนยงัคงสูง ท าใหก้าร
ตกผลึกใหม่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยกลไกการเกิดผลึก
ใหม่จะหยุดเม่ืออุณหภูมิลดต ่ากว่าอุณหภูมิการเกิดผลึก
ใหม่ เกรนจากการตกผลึกใหม่มีขนาดเล็กละเอียดในช่วง 
1-10 µm [3, 54] และมีขอบเกรนมุมสูง (high-angle 

boundaries) เข้ามาแทนที่ เกรนของ โลหะพื้นท่ีมีขอบ
เกรนมุมต ่า  (low-angle boundaries) [3, 9, 14, 105, 

106] เม่ืออุณหภูมิในการเช่ือมสูงเกินไปจะท าให้เกิดการ
เติบโตของเกรนตกผลึกใหม่และส่งผลไปยงัพื้นท่ี TMAZ 

และ HAZ ท าให้กลไกดา้นความแข็งแรงของแนวเช่ือม
ลดลงด้วย [75] นอกจากนั้นขนาดเกรนของการตกผลึก
ใหม่ข้ึนอยู่กบัพารามิเตอร์ดา้นความเร็วรอบการหมุนและ
ความเร็วเดินเช่ือม [107] 

ดงันั้นอุณหภูมิและอตัราความเครียดมีผลต่อการตก
ผลึกใหม่ ขนาดเกรนมีขนาดเล็กแต่สามารถเติบโตข้ึนได้
เม่ือความร้อนเพียงพอ การเติบโตของเกรนน าไปสู่ความ
แขง็แรงของรอยเช่ือมที่ลดลง 
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5.2 ก ล ไ ก ก าร เพิ่ ม ค ว าม แ ข็ ง แ รง  (Strengthening 
mechanism) 

เม่ือกลไกการตกผลึกใหม่เสร็จส้ินแลว้จะส่งผลต่อ
โครงสร้างจุลภาคท าให้เกิดความแข็งแรงข้ึนในพื้นท่ีกวน
และพื้นท่ีกระทบร้อนทางกล โดยกลไกความแข็งแรงท่ี
เกิดข้ึนประกอบดว้ย  

5.2.1 กลไกความแข็งแรงจากความเครียด (Stain 
hardening)  

กลไกความแข็งแรงจากความเครียดมีพฤติกรรมที่
ส าคญัซ่ึงพิจารณาไดจ้ากการเสียรูปแบบพลาสติก [108] 
และการอดัตวัเขา้ผสมกนัของเน้ือวัสดุเช่ือมจากดา้น RS 
ไปยงัดา้น AS ในพื้นท่ีกวนและพื้นท่ีกระทบร้อนทางกล 
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนท าให้ขนาดเกรนตกผลึกใหม่เล็ก
ละเอียด เกรนอิควิแอกซ์และเกรนยดืยาวเสียรูป ซ่ึงการเพิ่ม
อตัราความเครียดหรือความเร็วการหมุนแท่งกวนสามารถ
ลดขนาดเกรนการตกผลึกใหม่ให้ เล็กลง  [97] ความ
หนาแน่นของดิสโลเคชัน่เพิ่มข้ึนในโครงสร้างรอยเช่ือม 
ไม่สามารถพื้นตวัและจัดเรียงเกรนใหม่ไดท้ันทั้งหมด จึง
ท าใหเ้กิดความเครียดตกคา้งข้ึนภายในโครงสร้างรอยเช่ือม
ส่งผลใหค้วามแขง็แรงของรอยเช่ือมเพิ่มข้ึน [11, 43, 63] 
ในทางกลบักนั หากความร้อนท่ีเกิดข้ึนระหว่างหัวกวนกบั
เน้ือวัสดุสูง เกรนเกิดการเติบโตเพิ่มข้ึน ความเครียดจาก
การเสียรูปของเกรนลดลง ส่งผลให้ความแขง็แรงของรอย
เช่ือมลดลงตามไปดว้ย [82] 

5.2.2 กลไกความแข็งแรงจากสารละลายของแข็ง 
(Solid-solution hardening) 

ผ ล ขอ งค ว าม ร้ อ น แ ล ะ ก า ร ก ว น ท า ให้ ธ า ตุ
องค์ประกอบในเน้ือวัส ดุ เกิดการละลายรวมกัน  เม่ือ
อุณหภูมิลดต ่าลง ธาตุที่ละลายรวมกนัเกิดการตกผลึกใหม่
เฟสเดียวที่มีความเสถียรภาพ มีขนาดเกรนเล็กและมีความ
หนาแน่นของเกรนมากภายในโครงสร้างรอยเช่ือม ซ่ึง
ปรากฏการณ์น้ีเกิดกบัการเช่ือมอลูมิเนียมอัลลอยในกลุ่ม
ไม่สามารถปรับปรุงทางความร้อนได้ [3] อย่างไรก็ตาม
อิทธิพลทางเคมีของธาตุองค์ประกอบสามารถเกิดเฟส
ตกตะกอนขนาดเล็กในเฟสสารละลายของแข็งข้ึนในได้

เช่นกัน  [56, 109] ซ่ึงท าให้มีความแข็งเพิ่มสูงข้ึนกว่า
โลหะพื้น 

5.2.3 กลไกความแข็งแรงจากสารละลายตกตะกอน
(Precipitation hardening) 

การตกตะกอนของสารละลายสามารถเกิดข้ึนไดเ้อง
ตามธรรมชาติ อุณหภูมิสูงที่เกิดจากการเช่ือมท าให้เกิดการ
ละลายของธาตุในเน้ือวสัดุเป็นเน้ือเดียวกนัซ่ึงเป็นสภาวะที่
ไม่เสถียรภาพ เม่ืออุณหภูมิต  ่าลงจะเกิดการแยกตวัเป็นเฟส
ตกตะกอนอดัตวัในเน้ือวสัดุ ซ่ึงตะกอนขนาดเล็กละเอียด
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ทางความร้อนเกิดการละลายของธาตุเป็นเน้ือเดียวกัน
ภายในเน้ือวสัดุน าไปสู่กลไกความแข็งแรง ส าหรับกลไก
ความแข็งแรงจากการตกตะกอนของสารประกอบในเกรน
โลหะพื้น  โดยทั่วไปจะเกิดข้ึนในการเช่ือมอลูมิเนียม 
อลัลอยกลุ่มที่สามารถปรับปรุงทางความร้อน รวมถึงการ
ใช้อนุภาคผงเสริมแรงเป็นอีกวิธีช่วยเพิ่มกลไกความ
แข็งแรงให้กบัรอยเช่ือมของการเช่ือมอลูมิเนียมทั้ง 2 กลุ่ม
ดว้ย อย่างไรก็ตาม กลไกความแขง็แรงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนได้
ดีและมีประสิทธิภาพรอยเช่ือมสูงข้ึนอยู่กับอิทธิพลของ
พารามิเตอร์การเช่ือมดว้ย 

 
6. สรุปผลงานวจิยั 

จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า  
ในการเช่ือมเสียดทานแบบกวนของอลูมิเนียมอัลลอย  
พารามิเตอร์การเช่ือมดา้นความเร็วรอบการหมุนเคร่ืองมือ
กวนและความเร็วเดิน เช่ือม รูปทรงเค ร่ืองมือกวน มี
อิทธิพลต่อการเกิดปริมาณความร้อนและการไหลตวัของ
วสัดุ และการเอียงเคร่ืองมือกวน ช่วยให้เกิดการป่ันป่วน
เน้ือวัสดุในการกวนเข้าไปผสมผสานมีความเป็นเน้ือ
เดียวกนัไดดี้ รวมถึงการให้ความร้อนช้ินงานในขณะเช่ือม
สามารถลดจุดบกพร่องภายในโครงสร้างได ้ 

นอกจากนั้ นสมบัติทางกล ด้านความแข็ง ความ
แข็งแรงดึง และการต้านทานต่อความล้า เป็นสมบัติที่
ส าคัญในการประเมินประสิทธิภาพของรอยเช่ือมให้
เห ม าะส มกับ ก ารใช้ ง าน  สมบั ติท า งก ล เห ล่ า น้ี มี
ความสัมพนัธ์กนั ประสิทธิภาพรอยเช่ือมอลูมิเนียมอลัลอย
ชนิดเดียวกนัและต่างชนิดกนัจะต ่ากว่าโลหะพื้น ในขณะท่ี

ประสิทธิภาพรอยเช่ือมอลูมิเนียมคอมโพสิตสูงกว่าหรือ
ใกลเ้คียงกบัโลหะพื้น 

โครงสร้างรอยเช่ือมเกิดกลไกการตกผลึกใหม่และ
กลไกความแข็งแรงจากความเครียดจากการเสี ย รูป 
สารละลายของแข็ง สารละลายของแขง็ตกตะกอน ซ่ึงเกิด
จากอิทธิพลความเร็วรอบการหมุนแท่งกวนและความเร็ว
เดินเช่ือม ท าให้เกรนมีขนาดเลก็ลงและมีปริมาณของเกรน
หนาแน่นมากข้ึนและการตกตะกอนของสารละลาย
ของแข็งในโลหะพื้น เป็นกลไกเพิ่มความแข็งแรงท่ีเกิดข้ึน
ในรอยเช่ือม รวมถึงการใชอ้นุภาคเสริมแรงช่วยให้รอย
เช่ือมมีความแขง็แรงเพิ่มสูงข้ึนดว้ย  

อย่างไรก็ตามการเพิ่มประสิทธิภาพของรอยเช่ือม
อลูมิเนียมอัลลอยให้ใกล้เคียงกับโลหะพื้นได้รับความ
สนใจและมีการศึกษาและพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยวิธีการ
ต่างๆ ส าหรับการเพิ่มความแขง็แรงในรอยเช่ือมที่ถูกคิดคน้
และศึกษาในปัจจุบนั ประกอบดว้ย การหาค่าพารามิเตอร์
การเช่ือมที่เหมาะสม การศึกษาอิทธิพลลกัษณะรูปทรงของ
เคร่ืองมือกวน การศึกษาโดยใชก้รรมวิธีทางความร้อนก่อน
การเช่ือมและหลงัเช่ือม และการใชอ้นุภาคผงเสริมแรง ซ่ึง
วิธีการเหล่าน้ีช่วยท าให้เกิดกลไกการเพิ่มความแข็งแรง
ให้กับแนวเช่ือมไดใ้กล้เคียงกับโลหะพื้นมากข้ึน แต่เพื่อ
ประโยชน์ ต่อการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม ควรมี
การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพิ่มความแข็งแรงให้กับ
แนวเช่ือม น าไปสู่การใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
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