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บทคดัย่อ 
 ในงานวิจัยศึกษาการต่อวสัดุต่างชนิดระหว่างอลูมิเนียม 1100 และเหลก็เคลือบสังกะสีโดยการแล่นประสานแบบ

มิก ศึกษาผลกระทบของตวัแปรในการแล่นประสาน (ความเร็วในการแล่นประสาน (A), กระแสไฟฟ้าที่ใชใ้นการแล่น
ประสาน (B), อตัราการป้อนโลหะเติม (C), ระยะห่างระหว่างช้ินงานกบัหัวทอร์ช (D) และมุมที่ใชใ้นการแล่นประสาน
(E)) ทั้ง 5 ปัจจยักบัการทดลองซ ้ า 3 คร้ัง มีทั้งหมด 48 การทดลอง เม่ือออกแบบการทดลองแบบเศษส่วนเชิงแฟกทอเรียลที่
สองระดบั ผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แสดงให้เห็นถึง ผลกระทบหลกัและผลกระทบร่วมของปัจจัย
ควบคุมที่มีผลต่อความต้านทานแรงเฉือน โดยพบปัจจยัหลกั A และ B เทอมปัจจัยร่วมพบ B*C, B*D และ D*E มี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญักบัความตา้นทานแรงเฉือน ผลจากการวิเคราะห์ทางโลหะวิทยาแสดงใหเ้ห็นเฟสสารประกอบเชิง
โลหะ Fe2Al9Si2 มีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิกเกิดข้ึนท่ีระหว่างโลหะเติมและโลหะพื้นเหล็กเคลือบสังกะสี ขณะที่
ระหว่างพื้นผิวโลหะเติมและโลหะพื้นอลูมิเนียมไม่พบชั้นสารประกอบเชิงโลหะ 

ค าส าคญั : การต่อวสัดุต่างชนิด, อลูมิเนียม, เหลก็เคลือบสังกะสี, การแล่นประสานแบบมิก 

 
ABSTRACT 

 This research has investigated the dissimilar materials joint between aluminum 1100 and zinc 
galvanized steel by MIG brazing. The effect of brazing parameters (i.e., brazing speed (A), brazing 
current (B), filler metal feed rate (C), torch-plate distance (D) and brazing torch angle (E)) were 
investigated involving 5 numerical factors with 3 replicates, thus 48-run of two-level fractional 
factorial design. Results of analysis of variance (ANOVA) indicated the main effect and interactions 
of the control factors on shear strength. It was found that both B and E main factors, and interaction 
terms B*C, B*D and D*E gave a significant effect on the shear strength. From the results of 
metallurgy analysis, the Fe2Al9Si2 intermetallic phase was presented between the filler metal and zinc 
galvanized steel substrate. Crystal structure of intermetallic phase was monoclinic. No intermetallic 
compound layer between the filler metal and aluminum substrate was found in this study. 
Keywords: Dissimilar materials joint, Aluminum, Zinc galvanized steel, MIG brazing
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1. บทน า 
อลูมิเนียมเป็นวสัดุที่มีศกัยภาพสูงดา้นความแข็งแรง 

ทนทานและมีน ้ าหนักเบา ตา้นทานการกดักร่อนและการ
เกิดสนิมไดดี้ จึงนิยมน ามาใชผ้ลิตภาชนะบรรจุภณัฑ์และ
ช้ินส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ส าหรับการผลิตช้ินส่วน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไดมี้การน าอลูมิเนียมมาทดแทน
เหล็กในส่วนที่ไม่ส าคัญต่อการรับแรงมากนักเพื่อลด
น ้ าหนักของรถยนต์ส าหรับตอบสนองการประหยัด
พลงังานจากการบริโภคน ้ ามนัเช้ือเพลิงและลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สภาพแวดลอ้ม [1-3] แต่การ
เช่ือมต่อวสัดุต่างกลุ่มระหว่างโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non-

ferrous metals) กับกลุ่มเหล็ก (Ferrous metals) เข้า
ดว้ยกนันั้นท าไดย้ากโดยเฉพาะการเช่ือมอลูมิเนียมเขา้กบั
เหลก็กลา้เคลือบสังกะสีที่ใชใ้นรถยนต์ซ่ึงมีความแตกต่าง
ของสมบติัทางกายภาพของวสัดุ เช่น อลูมิเนียมมีค่าการน า
ความร้อนและการขยายตวัสูง เกิดชั้นออกไซดท่ี์ผิวไดง่้าย
และมีจุดหลอมเหลวต ่ากว่าเหล็กกล้า [3-6] ดังนั้ นการ
น ามา เช่ื อมด้ว ยกระบวนการ เช่ื อมหลอม  (Fusion 

welding) จึงท าไดย้ากและกระบวนการมีความร้อนสูงกบั
ต าแหน่งที่ท  าการเช่ือมหรือบริเวณที่มีการเติมโลหะเติมท า
ให้สามารถเกิดสารประกอบเชิงโลหะ  (Intermetallic 

compounds: IMC) เช่น  FeAl, Fe3Al, FeAl2, FeAl3 

และ Fe2Al5 ไดง่้ายที่ระหว่างรอยต่อ โดยชั้นสารประกอบ
เชิงโลหะเหล่าน้ีจะมีความแข็งและความเปราะสูง [6-8] 
นอกจากนั้ นยงัเกิดปัญหาจากต าหนิท่ีเกิดข้ึนระหว่างชั้น
สารประกอบเชิงโลหะท่ีเช่ือมติดกบัโลหะพื้นเหลก็จนเกิด
การขยายตัวของรอยแตกจากขอบเกรนไปยงัเน้ือเกรน 

ปัญหาดงักล่าวโดยมากแลว้สามารถพบจากการเช่ือมอาร์
กแบบต่างๆ เช่น การเช่ือมแบบทิก   (Tungsten inert 

gas; TIG) การเช่ือมความตา้นทานแบบจุด (Resistance 

spot welding) เป็นตน้ [9-11] ผลกระทบจากความร้อน
ท่ีเกิดข้ึนเพียงบางส่วนจากกระบวนการส่งผลให้รอยเช่ือม
ประสานเกิดการแตกหกัเสียหายจากความเคน้เน่ืองจากการ
ใช้งาน ดังนั้ นการเพิ่มความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของ
รอยเช่ือมประสานอลูมิเนียมกับเหล็กเคลือบสังกะสีวิธี

หน่ึงที่สามารถท าไดโ้ดยการลดขนาดและปริมาณการเกิด
สารประกอบเชิงโลหะในระหว่างรอยต่อจากการเช่ือมวสัดุ 
[12, 13] จึงได้มีการน ามาเช่ือมด้วยล าเลเซอร์ (Laser 

beam welding)  แ ล ะก าร เช่ื อ มด้ว ยล าอิ เล็ ก ตรอน 

(Electron beam welding) ซ่ึงเป็นวิธีที่สามรถควบคุม
ความร้อนให้เกิดการหลอมเหลวเฉพาะส่วนและควบคุม
การเจริญเติบโตของชั้นสารประกอบเชิงโลหะระหว่าง
อลูมิเนียมกับเหล็กได้ แต่วิ ธีเหล่าน้ี เหมาะกับการเช่ือม
เฉพาะจุดและกระบวนการมีต้นทุ น สู ง ส าห รับล า
อิเลก็ตรอนยงัเกิดรังสีซ่ึงเป็นอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานไดอ้ีก
ดว้ย [14, 15] 

ดังนั้ นการแล่นประสานแบบมิก (MIG brazing) 

จึงเป็นวิธีการต่อวสัดุอีกวิธีหน่ึงที่สามารถต่อวสัดุต่างชนิด
ไดดี้ เน่ืองจากความร้อนที่ใชใ้นการหลอมโลหะเติมต ่ากว่า
จุดหลอมละลายของช้ินงาน ความร้อนเกิดข้ึนและเยน็ตัว
ลงอย่างรวดเร็วโดยใชเ้วลาสั้ นจึงท าให้สามารถลดขนาด
ชั้นสารประกอบเชิงโลหะได ้[16] โดยทัว่ไปแลว้การแล่น
ประสานแบบมิกเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนซ่ึง
จะต้องควบคุมตัวแปรการแล่นประสาน  (Brazing 

parameters) หลายตัวแปร ในการก าหนดค่าตัวแปรที่
เหมาะสมกบัการแล่นประสานวสัดุแต่ละชนิดจึงท าไดย้าก 
ดังนั้ นในกระบวนการแล่นประสานแบบมิกโดยทั่วไป
นอกจากความช านาญของผูค้วบคุมเคร่ืองแลว้จะตอ้งอาศยั
คู่มือการใช้เคร่ืองส าหรับปรับตั้ งค่าให้เหมาะกับวัสดุท่ี
น ามาต่อกัน แต่ส าหรับการต่อวัสดุต่างชนิดจึงยากที่จะ
ปรับตั้งตวัแปรให้เหมาะสมเน่ืองจากคู่มือการใชง้านไม่มี
ข้ อ มู ล ดั งก ล่ า ว  ดั งนั้ น วิ ธี ก า รห า ค่ า ท่ี เห ม าะ ส ม 
(Optimization techniques) แ บ บ ต่ า ง ๆ จึ ง ไ ด้ ถู ก
น ามาใช้ในการเลือกตัวแปรเง่ือนไขส าหรับการแล่น
ประสานวัสดุเพื่อให้ได้ลักษณะเฉพาะตามที่ต้องการ 
[17-21] 

ในงานวิจัยน้ีท  าการแล่นประสานแบบมิกระหว่าง 
อลูมิเนียมเกรด 1100 และเหลก็เคลือบสังกะสี จากตวัแปร
ที่ก  าหนด คือ ความเร็วในการแล่นประสาน กระแสไฟฟ้าที่
ใชใ้นการแล่นประสาน อตัราการป้อนโลหะเติม ระยะห่าง
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ระหว่างช้ินงานกับหัวทอร์ชและมุมท่ีใช้ในการแล่น
ประสาน เพื่อศึกษาความต้านทานแรงเฉือน ตลอดจน
ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีจาก
การต่อวสัดุต่างชนิด 

 
2. อุปกรณ์และวธิีการทดลอง 
2.1 การออกแบบการทดลอง 

งานวิจัยฉบบัน้ีศึกษาปัจจัยในการแล่นประสาน คือ 

ความเร็วในการแล่นประสาน (A) กระแสไฟฟ้าที่ใชใ้น
การแล่นประสาน (B) อตัราการป้อนลวด (C) ระยะห่าง
ระหว่างช้ินงานกบัหัวทอร์ช (D) และมุมที่ใชใ้นการแล่น
ประสาน (E) โดยแต่ละตวัแปรมี 2 ระดบั ซ่ึงเลือกมาจาก
คู่ มื อก ารป รับ ตั้ ง ค่ าส าห รับก าร เช่ื อมแบบ มิกแม็ก 
(MIG/MAG welding) มาประยุกต์ใช้กับการต่อวัสดุ
ต่างชนิดซ่ึงสามารถแสดงปัจจัยและระดบัของปัจจัยที่ใช้
ในการทดลองได้ดงัตารางที่ 1 จากแผนการทดลองแบบ
แฟคทอเรียลบางส่วน (2k-p) โดยแต่ละตัวแปรจะมีการ
ทดลองซ ้ า 3 คร้ังซ่ึงมีการทดลองทั้ งหมด (25-1) 48 การ
ทดลอง 

 
ตารางที่  1 ปัจจัยและระดับของปัจจัยในกระบวนการ    
แล่นประสาน 

ปัจจยั หน่วย ระดบัต ่า ระดบัสูง 
A mm/min 80 120 
B Amp 25 50 
C m/min 6 7 
D mm 3 5 
E degree 60 90 

 
2.2 การแล่นประสานและการตรวจสอบ 

วสัดุในการวิจัยใช้อลูมิเนียมเกรด 1100 และเหล็ก
เคลือบสั งกะสี มีขน าด  115 x 100 x 1.0 mm แล่น
ประสานดว้ยเคร่ืองเช่ือม MIG/MAG ยีห่้อ FRONIUS 

รุ่น Vario Star 2500 ใชโ้ลหะผสม Al-12Si แบบลวด
ขนาด 1 mm เป็นโลหะเติมและใชก้๊าซอาร์กอน (Ar) ปก
คลุมแนวเช่ือมประสาน หลงัการแล่นประสานตดัช้ินงาน
ดว้ยวิธีการจ่ายประจุไฟฟ้าผ่านเส้นลวด (Wire-EDM) 

เคร่ืองยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น FA20S รูปที่  1 แสดงการ
เตรียมช้ินงานทดสอบซ่ึงจะถูกตดัมาจากส่วนกลางของ
แนวการแล่นประสานและน าไปทดสอบความต้านทาน
แรงเฉือนด้วยเคร่ืองทดสอบอเนกประสงค์ยี่ห้อ Zwick 

รุ่น Z020 ดว้ยความเร็ว 1 mm/min  
 

 
 

รูปที่ 1 การเตรียมช้ินงานทดสอบความตา้นทานแรงเฉือน 
 
ส าหรับช้ินงานอีกส่วนหน่ึงน าไปหล่อในเรซิน ขัด

ด้วยกระดาษทรายตั้ งแต่เบอร์ 320, 600, 800, 1,200 

และ1,500 ตามล าดับ  จากนั้ น ใช้ผงอลู มิน่ า (Al2O3) 
ขนาด 0.3 และ 0.1 μm ขดับนสักหราดโดยใชเ้คร่ืองขัด
ช้ินงานยี่ห้อ Stuers รุ่น Dap 7 และกัดดว้ยสารละลาย
กรด จึงน าไปตรวจสอบที่ระดบัมาโครดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์
แบบแสง ยี่ห้อ JENCOTM USA รุ่น V 203410  โดย
โครงสร้างจุลภาคที่ระดบัไมโครใช้กลอ้งจุลทรรศน์แบบ
แสง (Optical microscope: OM) ยี่ห้อ OLYMPUS 

รุ่น  BX 60 M และกล้องจุลทรรศน์ แบบส่องกราด 
(Scanning electron microscope: SEM) ยี่ห้อ JEOL 

รุ่น JSM-6510LV การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี
ใ ช้  Energy dispersive spectrometer (EDS)  ยี่ ห้ อ 
OXFORD รุ่น X-MAX ส าหรับการศึกษาเฟสและตัว
แปรโครงผลึกของชั้นสารประกอบเชิงโลหะท่ีเกิดข้ึนจาก
การแล่นประสานจะใชเ้คร่ืองตรวจสอบการเลี้ ยวเบนของ
รั ง สี เอ็ ก ซ์  (X-Ray Diffractometer: XRD)  ยี่ ห้ อ 
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3.  ผลการทดลอง 
3.1 อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อความต้านทานแรงเฉือน 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเมตริกซ์การออกแบบ 
(Design matrix) จะถูกแปลงค่าอยู่ในรูป Orthogonal 

coding  คือ 1 และ -1 โดยใชส้มการที่ (1) 
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เม่ือ Xj คือ ค่าที่แปลงของปัจจัย j, dj คร่ึงหน่ึงของ
ผลต่างระหว่างค่าสูงสุดและต ่าสุดของค่าจริงของปัจจยั j, 
ti คือ ค่าจริงของปัจจยั jt คือ ค่าเฉลี่ยของค่าจริงที่ใชทุ้กค่า
ของปัจจยั j 

ส าหรับผลกระทบของปัจจัยหลัก (Main effect) 
และปัจจยัร่วม (Interaction) เม่ือน ามาเขียนอยูใ่นรูปแบบ
สมการเส้นตรงแบบเตม็รูปสามารถแสดงไดด้งัสมการ 

 

Y = β0+ β1 A + β2 B + β3 C + β4 D + β5 E + β6 A*B + 
β7 A*C + β8 A*D + Β9 A*E + β10 B*C + β11 B*D + 
β12 B*E + β13 C*D + β14 C*E + β15 D*E (2) 

 

เม่ือ  β0 , β1……… β15  คือ สัมประสิทธ์ิ โดยที ่A, B, 
C, D, และ E คือ ตวัแปรอิสระในการทดลอง  

จากการทดสอบสมมติฐานเบ้ืองตน้ประกอบดว้ย การ
แจกแจงแบบปกติ (Normal probability) ความเป็น
อิสระต่อกนั (Independence) และความแปรปรวนคงที่ 
(Constant variance) แสดงดงัรูปที่ 2-4 ผลการทดสอบ
สมมติฐานของขอ้มูลพบว่า ค่าความผิดพลาดมีลกัษณะเป็น
เส้นตรง มีแนวโน้มการกระจายตัวแบบสุ่มและไม่มี
รูปแบบการละเมิดสมมติฐาน และจากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ในการ
เลือกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความตา้นทานแรงเฉือนจาก
การแล่นประสานแสดงดงัตารางที่ 2 พบว่า ปัจจยัหลกั คือ 
B และ E ปัจจัยร่วมได้แก่ B*C, B*D และ D*E ส่งผล
กระทบต่อค่าความตา้นทานแรงเฉือนอย่างมีนัยส าคญัที่
ระดับความ เช่ือมั่น  95% (α  = 0.05)  เน่ื อ งจ ากค่ า 

P-value มีค่าน้อยกว่า α หรือสามารถตรวจสอบไดจ้าก
ผลกระทบของปัจจัยหลกัและปัจจยัร่วมที่มีผลต่อค่าความ
ตา้นทานแรงเฉือนในการทดลองแสดงดงัรูปที่ 5 
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รูปที่ 2 การตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติ 
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รูปที่ 3 การตรวจสอบความเป็นอิสระของขอ้มูล 
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รูปที่ 4 การตรวจสอบความแปรปรวน 
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ตารางที่  2 ผลการวิ เคราะห์   ANOVA  แบบ  Coded 
units 

Term Effect Coef SE Coef P-value 
Constant  1,779.6 57.09 <0.001 

A -226.7 -113.3 57.09 0.056 
B -262.5 -131.3 57.09  0.028 
C 180.8 90.4 57.09 0.123 
D -204.2 -102.1 57.09 0.083 
E 305.0 152.5 57.09  0.012 

A*B 55.0           27.5      57.09 0.633 
A*C 156.7 78.3 57.09 0.180 
A*D 25.0 12.5 57.09 0.828 
A*E 74.2 37.1 57.09 0.521 
B*C 292.5 146.3 57.09  0.015 
B*D -235.8 -117.9 57.09  0.047 
B*E 43.3 21.7 57.09 0.707 
C*D -24.2 -12.1 57.09 0.834 
C*E -56.7 -28.3 57.09 0.623 
D*E 311.7 155.8 57.09  0.010 
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รูปที่ 5 ปัจจยัที่มีผลและไม่มีผลกระทบ 

 
จาก รูปที่  6 แส ดงผลกระทบของปั จจั ยห ลัก

กระแสไฟฟ้าที่ใชใ้นการแล่นประสานและมุมที่ใชใ้นการ
แล่นประสานพบว่ามีผลแปรผกผนัโดยที่กระแสไฟฟ้าที่ใช้
ในการแล่นประสานเพิ่มข้ึนท าให้ความตา้นทานแรงเฉือน
ของตวัอย่างลดลง แต่อย่างไรก็ตามการปรับตั้งมุมที่ใชใ้น
การแล่นประสานที่ 90๐ จะมีความต้านทานแรงเฉือนที่
ดีกว่าการใชมุ้ม 60๐ ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัและระดบั
ที่ มีอิท ธิพลร่วมกันระหว่างปัจจัยโดยรูปที่  7 และ 8 
แสดงผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัย เกิ ดในลักษณะ 
Crossing Interaction ซ่ึงจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ค่าผลต่างจากการเปลี่ยนอตัราการป้อนลวดและมุมที่ใชใ้น
การแล่นประสานจากระดบัต ่าไปที่ระดบัสูงจนท าให้มีค่า
ความตา้นทานแรงเฉือนถึงจุดที่เท่ากนัและสุดทา้ยมีความ

แตก ต่ า งกัน เล็ ก น้ อ ยที่ ร ะ ดับ สู งจ าก ก ารก าห น ด
กระแสไฟฟ้าที่ ใช้ในการแล่นประสานและระยะห่าง
ระหว่างช้ินงานกบัหวัทอร์ชที่ระดบัต่างกนั 
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รูปที่ 6 ผลกระทบของปัจจยัหลกั 
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รูปที่ 7 ผลกระทบร่วมระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ใชใ้นการ

แล่นประสาน (B) และอตัราการป้อนลวด (C) 
 

รูปที่ 9 แสดงผลต่างของค่าความตา้นทานแรงเฉือน
กรณีปัจจัยร่วมระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการแล่น
ประสานและระยะห่างระหว่างช้ินงานกับหัวทอร์ชซ่ึง
เกิดข้ึนในลกัษณะ Positive Interaction จากการก าหนด
ระยะห่างระหว่างช้ินงานกบัหัวทอร์ชที่ 3 mm ท าให้ค่า
ความต้านทานแรงเฉือนแตกต่างกนัเล็กน้อยถึงแม้มีการ
ปรับตั้งกระแสไฟฟ้าที่ใชใ้นการแล่นประสานต่างกนัที่ 25 
และ 50 Amp แต่ในขณะที่ก  าหนดระยะห่างระหว่าง
ช้ินงานกับหัวทอร์ชที่  5 mm ท าให้มีผลต่างของความ
ตา้นทานแรงเฉือนต่างกนัมาก  
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A*D 25.0 12.5 57.09 0.828 
A*E 74.2 37.1 57.09 0.521 
B*C 292.5 146.3 57.09  0.015 
B*D -235.8 -117.9 57.09  0.047 
B*E 43.3 21.7 57.09 0.707 
C*D -24.2 -12.1 57.09 0.834 
C*E -56.7 -28.3 57.09 0.623 
D*E 311.7 155.8 57.09  0.010 
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รูปที่ 5 ปัจจยัที่มีผลและไม่มีผลกระทบ 

 
จาก รูปที่  6 แส ดงผลกระทบของปั จจั ยห ลัก

กระแสไฟฟ้าที่ใชใ้นการแล่นประสานและมุมที่ใชใ้นการ
แล่นประสานพบว่ามีผลแปรผกผนัโดยที่กระแสไฟฟ้าที่ใช้
ในการแล่นประสานเพิ่มข้ึนท าให้ความตา้นทานแรงเฉือน
ของตวัอย่างลดลง แต่อย่างไรก็ตามการปรับตั้งมุมที่ใชใ้น
การแล่นประสานที่ 90๐ จะมีความต้านทานแรงเฉือนที่
ดีกว่าการใชมุ้ม 60๐ ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัและระดบั
ที่ มีอิท ธิพลร่วมกันระหว่างปัจจัยโดยรูปที่  7 และ 8 
แสดงผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัย เกิ ดในลักษณะ 
Crossing Interaction ซ่ึงจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ค่าผลต่างจากการเปลี่ยนอตัราการป้อนลวดและมุมที่ใชใ้น
การแล่นประสานจากระดบัต ่าไปที่ระดบัสูงจนท าให้มีค่า
ความตา้นทานแรงเฉือนถึงจุดที่เท่ากนัและสุดทา้ยมีความ

แตก ต่ า งกัน เล็ ก น้ อ ยที่ ร ะ ดับ สู งจ าก ก ารก าห น ด
กระแสไฟฟ้าที่ ใช้ในการแล่นประสานและระยะห่าง
ระหว่างช้ินงานกบัหวัทอร์ชที่ระดบัต่างกนั 
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รูปที่ 6 ผลกระทบของปัจจยัหลกั 
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รูปที่ 7 ผลกระทบร่วมระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ใชใ้นการ

แล่นประสาน (B) และอตัราการป้อนลวด (C) 
 

รูปที่ 9 แสดงผลต่างของค่าความตา้นทานแรงเฉือน
กรณีปัจจัยร่วมระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการแล่น
ประสานและระยะห่างระหว่างช้ินงานกับหัวทอร์ชซ่ึง
เกิดข้ึนในลกัษณะ Positive Interaction จากการก าหนด
ระยะห่างระหว่างช้ินงานกบัหัวทอร์ชที่ 3 mm ท าให้ค่า
ความต้านทานแรงเฉือนแตกต่างกนัเล็กน้อยถึงแม้มีการ
ปรับตั้งกระแสไฟฟ้าที่ใชใ้นการแล่นประสานต่างกนัที่ 25 
และ 50 Amp แต่ในขณะที่ก  าหนดระยะห่างระหว่าง
ช้ินงานกับหัวทอร์ชที่  5 mm ท าให้มีผลต่างของความ
ตา้นทานแรงเฉือนต่างกนัมาก  
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รูปที่ 8 ผลกระทบร่วมระหว่างระยะห่างระหว่างช้ินงานกบั
หวัทอร์ช (D) และมุมที่ใชใ้นการแล่นประสาน (E) 
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รูปที่ 9 ผลกระทบของปัจจยัร่วมระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ใช้
ในการแล่นประสาน (B) และระยะห่างระหว่างช้ินงานกบั

หวัทอร์ช (D) 
 

รูปแบบของสมการเส้นตรงของค่าความตา้นทานแรง
เฉือนในการทดลองจากตวัแปรของปัจจัยหลักและปัจจัย
ร่วมที่มีผลต่อค่าความตา้นทานแรงเฉือนมีค่าสัมประสิทธ์ิ 
(Coefficients) แสดงดงัตารางที่ 3 และเขียนเป็นสมการ
เส้นตรงไดด้งัสมการที่ (3) 
 

ตารางที่  3 ผ ล ก าร วิ เค ราะห์  ANOVA แ บ บ  Coded 

units ที่มีผลต่อค่าความตา้นทานแรงเฉือน 
Term Effect Coefficient P-value 

Constant  1,779.6 <0.001 
B -262.5 -131.3 0.025 
C 180.8 90.4 0.116 
D -204.2 -102.1 0.078 
E 305.0 152.5 0.010 

B*C 292.5 146.3 0.013 
B*D -235.8 -117.9 0.043 
D*E 311.7 155.8 0.009 

Y = 1779.6 -131.3 B+90.4 C-102.1 D+152.5 E+146.3    
        B*C-117.9 B*D+155.8 D*E      (3) 
 

จากสมการแสดงให้เห็น E มีผลกระทบต่อความ
ตา้นทานแรงเฉือนมากกว่า C ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิหน้าตัว
แปรมีค่าเป็นบวกและแตกต่างกบัปัจจัย B และ D ที่มีผล
ในแง่ลบ แต่อยา่งไรกต็ามจากการทดลองเพื่อการวิเคราะห์
เบ้ืองต้น การทดลองแบบแฟคทอเรียลบางส่วนพบว่ามี
ข้อด้อย คื อ  ไม่ส ามารถศึกษ าผลกระทบหลักและ
ผลกระทบร่วมไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเกิดโครงสร้างซ ้ าซ้อน 
(Alias structure) แต่นิยมใชเ้น่ืองจากสามารถลดจ านวณ
การทดลองได ้

3.2 โครงสร้างจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีของ
รอยต่อ 

จากรูปที่ 10 แสดงรอยต่อส่วนประกอบของรอยต่อ
ต าแหน่งต่างๆจากการแล่นประสานตรวจสอบดว้ยกลอ้ง
จุลทรรศน์ แบบแสงและรูปที่  11 แสดงให้ เป็ นชั้ น
สารประกอบเชิงโลหะที่มีขนาดบางจากการตรวจสอบดว้ย 
SEM และผลการเลี้ ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) ในช่วง
มุมการเลี้ ยวเบนท่ี 2θ ตั้ งแต่ 25-100๐  แสดงดังรูปที่ 12 

พบว่า ชั้ นสารประกอบเชิงโลหะท่ี เกิด ข้ึน เป็นชนิด 
Fe2Al9Si2 มี โ ค ร ง ส ร้ า ง ผ ลึ ก แ บ บ โ ม โ น ค ลิ นิ ก 

(Monoclinic) ชั้นสารประกอบเชิงโลหะท่ีเกิดข้ึนมีตัว
แปรโครงผลึก (Lattice parameters) a = 20.8000 A๐, 

b = 6.1639 A๐ และ c = 6.1556 (A๐) โดยมีมุม Alpha 

(α) = 90.00๐,  Beta (β)= 90.72๐ และ Gamma (γ) = 

90.00๐ โดยที่รอยต่อระหว่างอลูมิเนียมและโลหะเติมเกิด
การหลอมละลายเขา้กนัไดดี้และไม่แสดงให้เห็นการเกิด
ชั้ นสารประกอบเชิงโลหะข้ึนท่ีระหว่างรอยต่อแสดง
โครงสร้างจุลภาคท่ีก  าลงัขยาย 1,000 เท่า ดงัรูปท่ี 13 
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รูปที่ 10 ส่วนประกอบของรอยต่อจากการแล่นประสาน 
 

 
 

รูปที่ 11 โครงสร้างจุลภาคของรอยต่อระหว่างเหลก็และ
โลหะเติม 

 
 

รูปที่ 12 XRD บริเวณรอยต่อ 
 

 
 

รูปที่ 13 โครงสร้างจุลภาคของรอยต่อระหว่างอลูมิเนียม
และโลหะเติม 

 
อย่างไรก็ตามในเมตริกซ์ของโลหะเติมแสดงใหเ้ห็น

อนุภาคของ Si ที่มีองคป์ระกอบทางเคมีอยู ่12 เปอร์เซ็นต์
โดยน ้ าหนักกระจายอยูท่ ัว่พื้นผิวของอลูมิเนียม ผลจากการ
ตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีบริเวณโลหะเติมด้วย 
EDS แสดงดงัรูปท่ี 14 ในโลหะเติมซ่ึงเกิดเกรนและขอบ
เกรน เม่ือตรวจสอบการกระจายตัวของธาตุดังรูปที่  15 

บริเวณโลหะเติมพบอนุภาค Si รวมตัวกันเกิดเป็นขอบ
เกรนล้อมรอบเฟสที่มีความเข้มข้นของอลูมิเนียม (Al-

rich phase) ส าห รับ  Fe สามารถกระจายตัวได้ทั่ ว
เน่ืองจากการแพร่มาจากโลหะพื้น สอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของ Shah และคณะ [22] เน่ืองจากทั้งโลหะพื้นอลูมิเนียม
และโลหะเติมมีองค์ประกอบของอลูมิเนียมเป็นหลัก จึง
ปรากฏเกรนขนาดเล็กของอนุภาค Si ท  าให้มีความแข็ง 
การมีอยู่ของ Si ในเมตริกซ์อลูมิเนียมช่วยเพิ่มอตัราการ
ละลายของ Fe ในอลูมิเนียมที่บริเวณการหลอมละลายและ
มีผ ลอย่ า ง มี นั ย ส าคัญ กับ ก าร ป้ อ งกัน ก าร เกิ ดชั้ น
สารประกอบเชิงโลหะท่ีมีความหนา ดังนั้นการน าโลหะ
เติมชนิด Al-12Si มาใช้กบัการแล่นประสานวัสดุต่าง
ชนิดระหว่างอลูมิ เนียมเกรด  1100 และเหล็กเคลือบ
สังกะสีสามารถเช่ือมต่อวสัดุทั้งสองชนิดไดดี้และมีความ
แขง็แรงสามารถน าไปใชง้านได ้
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รูปที่ 10 ส่วนประกอบของรอยต่อจากการแล่นประสาน 
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เกรนล้อมรอบเฟสที่มีความเข้มข้นของอลูมิเนียม (Al-

rich phase) ส าห รับ  Fe สามารถกระจายตัวได้ทั่ ว
เน่ืองจากการแพร่มาจากโลหะพื้น สอดคลอ้งกบังานวิจัย
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และโลหะเติมมีองค์ประกอบของอลูมิเนียมเป็นหลัก จึง
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ละลายของ Fe ในอลูมิเนียมที่บริเวณการหลอมละลายและ
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สังกะสีสามารถเช่ือมต่อวสัดุทั้งสองชนิดไดดี้และมีความ
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รูปที่ 14 ผล EDS บริเวณโลหะเติม 
 

 
รูปที่ 15 การกระจายตวัของธาตุบริเวณโลหะเติม 

 
4. สรุปผลการทดลอง 

จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติดว้ยแผนการทดลอง
แบบแฟคทอเรียลบางส่วน พบว่า ปัจจยัหลกักระแสไฟฟ้า
ที่ใชใ้นการแล่นประสาน (B) และมุมในการแล่นประสาน 

(E) ผลกระทบร่วม ไดแ้ก่ BC, BD และ DE  มีอิทธิพล

ต่อความตา้นทานแรงเฉือนของรอยแล่นประสานที่ระดบั
นยัส าคญั α = 0.05  ดา้นโลหะวิทยาระหว่างรอยต่อจาก
การแล่นประสานปรากฏชั้นสารประกอบเชิงโลหะท่ีมี
ขนาดบางระหว่างโลหะเติม Al-12Si และเหล็กเคลือบ
สังกะสี (Filler metal/IMC/Steel) โดยชั้นสารประกอบ
เชิงโลหะท่ีเกิดข้ึนเป็นชนิด Fe2Al9Si2  มีโครงสร้างผลึก
แบบโมโนคลินิก โดยท่ีระหว่างโลหะพื้นอลูมิเนียมและ
โลหะเติมไม่ปรากฏชั้นสารประกอบเชิงโลหะแต่มีการ
เช่ือมต่อเขา้กนัไดดี้เน่ืองจากในโลหะเติมและโลหะพื้นมี
อลูมิเนียมผสมอยู่มากและ Si ที่ มีอยู่สามารถช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการละลายของเหล็กและเพิ่มความ
แขง็แรงใหร้อยต่อได ้
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาและแกปั้ญหาการจดัตารางสอนภายในมหาวิทยาลยักรณีศึกษาซ่ึงมีการจดัตารางสอนใน

ลกัษณะให้นกัศึกษาทุกคณะเรียนร่วมกนั เน่ืองมาจากการจดัตารางสอนเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงาน
ดา้นการศึกษาให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ปัจจุบนัพบวา่การจดัตารางสอนของมหาวทิยาลยัในทุกภาคการศึกษายงัมีความ
ผิดพลาดในการจดัตารางสอนเกิดข้ึน อนัเน่ืองมาจากการจดัตารางสอนเป็นกระบวนการท่ีค่อนขา้งยุง่ยากซบัซอ้นเพราะมี
ขอ้มูลรายวชิา หลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน กลุ่มนกัศึกษา และเง่ือนไขท่ีตอ้งพิจารณาเป็นจ านวนมาก อีกทั้งในแต่ละปีการศึกษา
ก็มีจ านวนนักศึกษาและมีการเปิดรายวิชาเรียนเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีจ านวนห้องเรียนท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนมี
ปริมาณคงท่ี ดว้ยเหตุน้ีท าให้มีปัญหาท่ีพบบ่อยก็คือเวลาการใชห้้องเรียนซ ้ าซอ้นกนัจ านวน 269 คร้ัง เวลาสอนของอาจารย์
ซ ้ าซอ้นกนัจ านวน 358 คร้ัง และเวลาเรียนของนกัศึกษาซ ้ าซอ้นกนัจ านวน 267 คร้ัง งานวจิยัน้ีจึงตอ้งการแกปั้ญหาการจดั
ตารางสอนน้ีโดยน าวิธีการทางเจเนติกอลักอริทึมมาประยุกต์ใช้เพื่อพฒันาโปรแกรมช่วยในการจัดตารางสอนส าหรับ
นกัศึกษาโดยมีกรณีศึกษาคือ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีก็เพื่อน าวิธีการ
ทางเจเนติกอลักอริทึมมาประยกุตใ์ช้ในการออกแบบระบบการจดัตารางสอนในมหาวิทยาลยัท่ีมีนกัศึกษาหลายคณะเรียน
ร่วมกนั งานวจิยัน้ีท าการจดัตารางสอนใหเ้ฉพาะกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ของทุกคณะท่ีตอ้งเรียนร่วมกนั ซ่ึงการน าวธีิการทางเจ
เนติกอลักอริทึมมาใช้แกปั้ญหานั้นจะพิจารณาเง่ือนไขบังคบั (Hard constains) และเง่ือนไขเพื่อความสมบูรณ์ (Soft 

constains) เพื่อท าให้การจดัตารางสอนสามารถใชท้รัพยากรและจดัตารางสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขอ้มูลตวัอยา่งท่ีใช้
ในการทดลองประกอบดว้ยรายวิชาจ านวน 20 รายวิชา อาจารยผ์ูส้อนจ านวน 31 คน กลุ่มนักศึกษาจ านวน 23 กลุ่ม และ
ห้องเรียนจ านวน 6 ห้อง มีพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมเพ่ือก าหนดให้เป็นค่าเร่ิมตน้ของโปรแกรมคือ จ านวนประชากรเท่ากบั 
1000 โครโมโซม และจ านวนเจนเนอเรชนัเท่ากบั 500 เจนเนอเรชนั ค่าความน่าจะเป็นในการครอสโอเวอร์เท่ากบั 0.8 ค่า
ความน่าจะเป็นในการมิวเตชันเท่ากับ 0.3 โดยผลลพัธ์จากงานวิจัยน้ีจะท าให้ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัด
ตารางสอนส าหรับมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สามารถลดความผิดพลาดในการจดัตารางสอนได ้
100% 
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