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แข็งของรอยเช่ือมมากท่ีสุดในช่วงบริเวณ TMAZ - SZ ท่ี 145.10 Hv ท่ีความเร็วหมุนเช่ือม 1400 รอบต่อนาที ความเร็ว
เดินเช่ือม 160 มิลลิเมตรต่อนาที และค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดของการทดลองอยูท่ี่ความเร็วหมุนเช่ือม 710 รอบต่อนาที 
ความเร็วเดินเช่ือม 160 มิลลิเมตรต่อนาที ท่ี 208.08 MPa โดยค่าความแขง็แรงดึงของรอยเช่ือมทุกสภาวะการทดลองมีค่า
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ABSTRACT 
 This article studied the influence of friction welding parameters stirred semi-solid casting of 
aluminum 2024 on structural and mechanical properties. The sample material panel has a thickness of 
4 mm. The variable parameters include with rotation speeds 710, 1000 and 1400 rpm and welding 
speeds 80, 112 and 160 mm/min. The results revealed that the welding parameters affect the heat from 
the friction and the flow of materials in welding. It changes the shape of grain in each area of welding 
as well as mechanical properties of the weld. The higher rotation speed of the weld affects the 
deformation of the grain and fracture of particle Al2Cu. Hardness of the welding is in the area TMAZ-
SZ at 145.10 Hv, rotation speed 1400 rpm, welding speed 160 mm/min. The maximum tensile strength 
receiving in this experiments was 208.08 MPa with conditions of rotation speed 710 rpm and welding 
speed 160 mm/min. However, the tensile strength of welds in all experimental conditions is lower than 
the based material. The efficiency of all welding conditions is not over 80%. 
 
1. บทน ำ 

อลูมิเนียมเกรด 2xxx สามารถเพ่ิมสมบติัทางกลดว้ย
กระบวนการทางความร้อน ทั้งในดา้นความแขง็และความ
แข็งแรง นอกจากน้ียงัสามารถทนต่อการกดักร่อนไดดี้มี
การใชก้นัอยา่งแพร่หลายส าหรับงานโครงสร้างต่าง ๆ แต่ก็
มีอุปสรรคในการใชง้านและมีขอ้จ ากดัมากพอสมควร เช่น 
เทคนิคการเช่ือมประกอบ การสูญเสียความแข็งแรงเม่ือใช้
งาน ในอุณห ภู มิ ท่ี สู ง  โดย เฉพ าะ เทค นิคการ เช่ื อม
ประกอบดว้ยกรรมวิธีการเช่ือมในสภาวะหลอมละลายมี
ขอ้จ ากดัอยูม่าก ไม่วา่จะเป็นกรรมวิธีการเช่ือม TIG หรือ 
MIG เน่ืองจากความร้อนจากการเช่ือมในสภาวะหลอม
ละลายท าให้เกิดรูพรุน รอยแตก และการบิดตวัของแนว
เช่ือม เป็นตน้ ส่งผลให้เกิดช่องว่างของค่าสมบัติทางกล
ด้านความแข็งแรงระหว่างเน้ือโลหะเดิมกับรอยเช่ือม
มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้ นเพ่ือเป็นการแก้ปัญหา
ดงักล่าวขา้งตน้กรรมวิธีการเช่ือมสภาวะของแข็ง คือ การ
เช่ือม เสียดทานแบบกวน  (Friction Stir Welding; 

FSW) ซ่ึงในปัจจุบันถูกกล่าวถึงและน าไปใชม้ากข้ึนใน
อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อุตสาหกรรมยานยนต ์
อุตสาหกรรมทางทะเล รวมถึงทางการทหาร เป็นต้น 
[1-5] 

การเช่ือมเสียดทานแบบกวนมีขอ้ดีและขอ้ไดเ้ปรียบ
กวา่กระบวนการเช่ือมในสภาวะหลอมละลาย เช่น มีความ
ร้อนท่ีต ่ากวา่จุดหลอมละลายของวสัดุท าให้ไม่เกิดรูพรุน
หรือรอยแตกในแนวเช่ือม ไม่เกิดการบิดตวัของแนวเช่ือม 
รวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการเช่ือมท่ีน้อยกว่า เป็นต้น 

ดังนั้ น ก าร เช่ื อม เสี ยดท าน แบบกวน จึ งกล าย เป็ น
กระบวนการท่ี เหมาะสมมากส าห รับการเช่ือมวัส ดุ
โดยเฉพาะอลูมิเนียมท่ีมีความแข็งแรงสูง เช่น 2024, 

6061, 7075 เป็นต้น [6] เม่ือเทียบกับการเช่ือมแบบ
หลอมละลายแลว้บริเวณท่ีแตกต่างกันจะเกิดข้ึนในช่วง
ของแนวเช่ือม เน่ืองจากความร้อนจากแรงเสียดทาน
ก่อให้เกิดการเปล่ียนรูปร่างของเกรนแบบพลาสติก ความ
ร้อนจากแรงเสียดทานของเคร่ืองมือเช่ือมกบัวสัดุเช่ือมท า
ให้เกิดการชะลอตวัของเน้ือโลหะจึงท าให้การหมุนยา้ย
โครงสร้างทางโลหะวิทยาเป็นไปตามแนวการหมุนของ
เคร่ืองมือ ภายใตพ้ารามิเตอร์การเช่ือมของเคร่ืองมือเช่ือม 
(บ่าและหัวพิน) โครงสร้างของการเช่ือมเสียดทานแบบ
กวนเน่ืองจากความเครียดทางกลท่ีรุนแรงแนวเช่ือมจะ
แสดงให้เห็นถึงสามบริเวณท่ีแตกต่างกนั คือบริเวณแนว
กวน  (Stir Zone; SZ)  บ ริ เวณ ท่ี มี ผ ล ก ระท บ อัน
เ น่ื อ ง ม า จ า ก ค ว า ม ร้ อ น  ( Thermo Mechanical 

Affected Zone : TMAZ) และบริเวณไดรั้บผลกระทบ
ทางความร้อน (Heat Affected Zone : HAZ) บริเวณ 
SZ เป็นพ้ืนท่ีท่ีหัวพินของเคร่ืองมือเช่ือมผ่าน มีทั้ งการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างของเกรนสูงและการรักษาความร้อน
บริเวณแนวเช่ือม โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยเกรนชนิดอีควิ
แอกซ์ (Equiaxed Grains) ท่ีดีมากเน่ืองจากการตกผลึก
ใหม่ของเกรนท่ีเตม็รูปแบบท่ีมีผลมาจากความร้อนจากแรง
เสียดทานท าใหมี้จ านวนมากและเป็นเกรนละเอียด บริเวณ
ท่ี อ ยู่ ติ ด กั บ  SZ เ ป็ น  TMAZ บ ริ เว ณ ท่ี เกิ ด ก า ร
เปล่ียนแปลงของเกรนจากความร้อนทางกลอย่างรุนแรง
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ถึงแมว้า่จะไม่ไดรั้บผลโดยตรงในการกดหรือการหมุนของ
เคร่ืองมือเช่ือมท่ีหวัพิน แต่เคร่ืองมือเช่ือมท่ีบ่าเช่ือมก็ส่งผล
กระทบไดโ้ดยตรงเน่ืองจากความเครียดเฉือนภายในแนว
เช่ือม ท าให้บริเวณ  TMAZ เกรนจะเสียรูปร่างแบบ
พลาสติกเช่นเดียวกบับริเวณ SZ แต่ไม่เพียงพอท่ีจะท าให้
เกิดการตกผลึกใหม่ของเกรน นอกเหนือจากบริเวณ 
TMAZ ท่ีเป็นบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบจากความร้อนแลว้
ยงัมีบริเวณอีกบริเวณหน่ึงท่ีซ่ึงบริเวณน้ีจะโดนการกระท า
ของเคร่ืองมือเช่ือมท่ีบ่าเช่ือมส่งผลกระทบจากความร้อน
เช่นกัน เรียกว่า บริเวณ HAZ ซ่ึงเกิดจากการไหลเวียน
ของความร้อนบริเวณส่วนปลายของเคร่ืองมือเช่ือม [7-

12] นอกจากน้ีรูปร่างของรอยเช่ือมท่ีเป็นลกัษณะวงแหวน
คร่ึงวงกลมด้านบนของพ้ืนผิวรอยเช่ือม จะมีระยะห่าง
ระหวา่งวงแหวนคร่ึงวงกลมอยา่งสม ่าเสมอหรือจะเพ่ิมข้ึน
และลดลงก็ไดซ่ึ้งข้ึนอยู่กบัพารามิเตอร์ของการเช่ือม คือ 
ความเร็วเดินเช่ือมและความเร็วหมุนเช่ือม  ส่งผลให้
โครงสร้าง เป็น เน้ื อ เดียวกันภายใต้แนวเช่ือม  [13] 

พารามิเตอร์ต่าง ๆ ของการเช่ือมเสียดทานแบบกวน เช่น 
ความเร็วหมุนเช่ือม (R), ความเร็วเดินเช่ือม (V), แรงกด
ตามแนวแกนเคร่ืองมือ รูปทรงเรขาคณิตของหัวพิน การ
เอียงองศาของเคร่ืองมือเช่ือม  รวมถึงความลึกในกด
เคร่ืองมือเช่ือมลงในเน้ือวสัดุ เป็นตน้ ต่างก็ส่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการ FSW ท่ ามกลางพารามิ เตอร์ต่าง ๆ 
เหล่าน้ีความเร็วหมุนเช่ือมและความเร็วเดินเช่ือม เป็นสอง
พารามิเตอร์การเช่ือมท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต่อความร้อน
จากแรงเสียดทาน ส่งผลต่อคุณภาพของโครงสร้างทาง
โลหะวทิยาและสมบติัทางกลของแนวเช่ือม [14-15] 

จุดมุ่งหมายของงานวจิยัในคร้ังน้ีคือการสร้างอิทธิพล
ของอัตราส่วน  (R/V) ระหว่างความเร็วห มุนเช่ือม 
(Rotation; R) กบัความเร็วเดินเช่ือม (Velocity; V) ท่ี
ส่งผลเก่ียวกับคุณภาพของแนวเช่ือม ทั้ งคุณภาพของ

โครงสร้างทางโลหะวิทยาและสมบติัทางกลของแนวเช่ือม
ของโลหะผสมหล่อก่ึงของแขง็อลูมิเนียม 2024  

 
2. รูปแบบการทดลอง 

อลูมิเนียมหล่อก่ึงของแข็ง 2024 (Semi-Solid 

Metal; SSM) ท่ีผ่านกรรมวิธีการหล่อแบบปล่อยฟอง
แ ก๊ส เฉ่ื อ ยในน ้ าโลห ะ  (Gas Induce Semi Solid; 

GISS) [16] มีความหนา 15 มิลลิเมตร (mm) ความ
กวา้ง 100 mm และความยาว 100 mm ถูกน ามาใชเ้ป็น
วสัดุในการทดลองคร้ังน้ี จากนั้ นจะน ามาแปรรูปด้วย
เคร่ืองกดัแนวตั้งให้มีขนาด ความหนา 4 mm ความกวา้ง 
100 mm และความยาว 100 mm องค์ประกอบทางเคมี
ของวสัดุทดลองและสมบติัทางกลของวสัดุแสดงดงัตาราง
ท่ี  1 และ 2 เค ร่ืองมือ เช่ือมท าจาก เหล็ก เค ร่ืองมือ 
SKD11 บ่ากวน (Shoulder) มีขนาดความยาวเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 20 mm หัวพินมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก 
ขนาดความยาวเส้นผ่านศูนยก์ลาง 5 mm ยาว 3.2 mm 

รายละเอียดของเคร่ืองมือเช่ือมแสดงดงัตารางท่ี 3 และรูป
ท่ี 1 มุมเอียงของเคร่ืองมือเช่ือมในขณะเช่ือมท่ี 3 องศา 
และความลึกของบ่าเช่ือมท่ีกดลงไปในเน้ือวสัดุทดลอง
เท่ากบั 1.0 mm 

 

 
 

รูปที ่1 หวัพินทรงกระบอกท่ีใชใ้นการเช่ือม

 
ตำรำงที ่1 องคป์ระกอบทางเคมีของวสัดุทดลอง (ส่วนของน ้ าหนกั %) 
Elements Al Cr Cu Fe Mg Mn Si Ti Zn Other 

SSM 2024 90.7 0.1 3.8 0.5 1.2 0.3 0.5 0.15 0.25 2.5 
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รูปที ่1 หวัพินทรงกระบอกท่ีใชใ้นการเช่ือม

 
ตำรำงที ่1 องคป์ระกอบทางเคมีของวสัดุทดลอง (ส่วนของน ้ าหนกั %) 
Elements Al Cr Cu Fe Mg Mn Si Ti Zn Other 

SSM 2024 90.7 0.1 3.8 0.5 1.2 0.3 0.5 0.15 0.25 2.5 

ตำรำงที ่2 สมบติัทางกลของวสัดุทดลอง 
Tensile Strength (MPa) Yield Strength (MPa) Elongation (%) Hardness (HV) 

261 209 9.5 92 
 
ตำรำงที ่3 รูปทรงเรขาคณิตของเคร่ืองมือ FSW  

Pin description Pin diameter (mm) Pin Length 
(mm) 

Pin Angle 
(o) 

Shoulder diameter 
(mm) 

Cylinder 5 3.2 3 20 
 
ตำรำงที ่4 พารามิเตอร์ท่ีใชใ้นการเช่ือม 

Sample Rotation Speed, R, (rpm) Welding Speed, V, (mm/min) R/V R2/V 
1 710 80 8.88 6301 
2 710 112 6.34 4501 
3 710 160 4.44 3151 
4 1000 80 12.50 12500 
5 1000 112 8.93 8929 
6 1000 160 6.25 6250 
7 1400 80 17.50 24500 
8 1400 112 12.50 17500 
9 1400 160 8.75 12250 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2 รูปแบบการเช่ือมเสียดทานแบบกวน 

 
รูปแบบการเช่ือมเสียดทานแบบกวนจะมีฟิกเจอร์ 

(Fixture) แสดงดังรูปท่ี 2 ส าหรับการเช่ือมเสียดทาน
แบบกวนซ่ึงออกแบบมาเพื่อการทดลองงานเช่ือมเสียด
ทานแบบกวน  โดยในตัวฟิกเจอร์จะมีแผ่นเหล็กรอง
ดา้นล่างกั้นระหว่างวสัดุทดลองกบัโต๊ะงานของเคร่ืองกดั
แนวตั้ง แสดงดงัรูปท่ี 3 การเช่ือมจะใชเ้คร่ืองกดัแนวตั้ง
ประกอบเขา้กบัเคร่ืองมือเช่ือมหมุนวนตามเขม็นาฬิกา โดย
ท่ีเคร่ืองมือเช่ือมจะหมุนอยูก่บัท่ีในขณะท่ีโตะ๊งานเคล่ือนท่ี

ไปตามแนวแกน มีพารามิเตอร์ท่ีใชใ้นการเช่ือม 2 ปัจจยั
หลัก คือ ความเร็วหมุน เช่ือม  (Rotation Speed) มี
หน่วยเป็น รอบต่อนาที (rpm) และความเร็วเดินเช่ือม 
(Welding Speed) มีห น่ วย เป็ น  มิ ล ลิ เมตรต่ อน าที 
(mm/min) โดยการทดลองการเช่ือมนั้นจะเช่ือมทั้งหมด
จ านวน 3 ซ ้ า เพ่ือลดค่าความแปรปรวนของการทดลอง 
โดยท่ีรอยเช่ือมทั้งหมดของการทดลองอยูใ่นสภาพ "ร้อน" 
ตามอตัราส่วนระหวา่งความเร็วหมุนเช่ือมต่อความเร็วเดิน

Base of Fixture 

Material SSM 2024 Material SSM 2024 

FSW 
Tool 



ว.บุญช่วยแทน ช.หอมเขียว จ.ฉัตรทอง และ ส.ระวังวงศ์

116

เช่ือม (R/V) และอตัราส่วน R2/V หมายถึง ดัชนีความ
ร้อน เกณฑอ์ตัราส่วนน้ีถูกคิดคน้โดย [17] พารามิเตอร์ท่ี
ใชใ้นการเช่ือมคร้ังน้ีแสดงดงัตารางท่ี 4 

 

 
 
 

รูปที ่3 ลกัษณะของฟิกเจอร์ 
 
เม่ือเช่ือมช้ินงานเสร็จต่อห น่ึงสภาวะจะท าการ

ตรวจสอบรอยเช่ือมดว้ยตาเปล่าก่อนเป็นอนัดบัแรก เพื่อ
ตรวจสอบส่ิงผิดปกติในรอยเช่ือมว่ามีการประสานกันดี
หรือไม่ จากนั้นจะน าไปร่างแบบตดัตั้งฉากกบัแนวเช่ือม  
เพ่ือน าส่วนต่างๆ ไปทดสอบสมบติัทางกลและตรวจสอบ
โครงสร้างทางโลหะวิทยา โดยส่วนหัวและส่วนทา้ยของ
แนวเช่ือมจะถูกตดัออก (Cutting Out) ขา้งละ 15 mm 

จากนั้ นส่วนท่ีติดกับส่วนหัวและส่วนท้ายคือส่วนท่ีจะ
น าไปแปรรูปเป็นช้ินงานทดสอบสมบติัทางกลดา้นความ
แข็งแรงดึง (Tensile Testing) จ านวน 3 ช้ิน ความ
กวา้งช้ินละ 15 mm ส่วนต่อมาจะน าไปดูโครงสร้างทาง
โลหะวิทยาระดับมหภาคและจุลภาค (Macro – Micro 

Structure) ความกว้าง 10 mm และส่วนสุดท้ายจะ
น าไปทสอบสมบัติทางกลดา้นความแข็ง ความกวา้ง 15 

mm รายละเอียดแสดงดงัรูปท่ี 4 
 

 
 

รูปที ่4 แบบร่างของการตดัขวางกบัแนวเช่ือมท่ีผา่น 

การเช่ือมเสียดทานแบบกวน 
 

การตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยาระดับ       
มหภาคและจุลภาค จะเตรียมช้ินงานโดยน าช้ินงานเช่ือม
ไปหล่อเรซินในบล็อกท่ีก าหนด จากนั้ นน าไปขัดด้วย
กระดาษทรายเรียงล าดับความหยาบมากไปจนถึงความ
หยาบน้อย ตั้งแต่เบอร์ 320 – 1200 เม่ือขดัเสร็จก็น าไป
ขดัต่อบนผา้สักหลาดดว้ยผงขดัอะลูมิน่า จ านวน 3 ขนาด 
คือ 3, 1 และ 0.5 ไมโครเมตร (m) ตามล าดบั จากนั้น
น าไปกดัดว้ยกรดคิลเลอร์เป็นเวลา 10 วินาที (s) ถึงจุดน้ี
ช้ินงานพร้อมตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยาทั้ ง
ระดับมหภาคด้วยกลอ้งก าลงัขยายต ่า และระดับจุลภาค
ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 

การทดสอบสมบัติทางกลด้านความแข็ง จะเตรียม
ช้ินงานเหมือนกับการเตรียมช้ินงานเพ่ือการตรวจสอบ
โครงสร้างทางโลหะวิทยาระดับมหภาคและจุลภาคทุก
ประการ และใชเ้คร่ืองทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ กด
ลงบริเวณพ้ืนท่ีหน้าตัดของรอยเช่ือม แรงกดท่ีใช้ 100 
กรัม (g) เป็นเวลา 10 s ต่อหน่ึงรอยกด ระยะห่างระหวา่ง
รอยกด 1 mm โดยใน 1 ช้ินงานทดสอบจะกดทั้งหมด 3 
แนวกด แลว้น าทั้ ง 3 แนวกดมาค านวณค่าเฉล่ียเพ่ือเป็น
ตวัแทนของช้ินงานทดสอบแต่ละสภาวะการทดลอง 

การทดสอบสมบติัทางกลดา้นความแขง็แรงดึง จะน า
ช้ินงานท่ีไดจ้ากการตดัแบ่งมาแปรรูปดว้ยเคร่ืองกดัแนวตั้ง
โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมในการผลิตให้มีขนาด

ฐานดา้นล่างของฟิกเจอร์ 
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เช่ือม (R/V) และอตัราส่วน R2/V หมายถึง ดัชนีความ
ร้อน เกณฑอ์ตัราส่วนน้ีถูกคิดคน้โดย [17] พารามิเตอร์ท่ี
ใชใ้นการเช่ือมคร้ังน้ีแสดงดงัตารางท่ี 4 

 

 
 
 

รูปที ่3 ลกัษณะของฟิกเจอร์ 
 
เม่ือเช่ือมช้ินงานเสร็จต่อห น่ึงสภาวะจะท าการ

ตรวจสอบรอยเช่ือมดว้ยตาเปล่าก่อนเป็นอนัดบัแรก เพื่อ
ตรวจสอบส่ิงผิดปกติในรอยเช่ือมว่ามีการประสานกันดี
หรือไม่ จากนั้นจะน าไปร่างแบบตดัตั้งฉากกบัแนวเช่ือม  
เพ่ือน าส่วนต่างๆ ไปทดสอบสมบติัทางกลและตรวจสอบ
โครงสร้างทางโลหะวิทยา โดยส่วนหัวและส่วนทา้ยของ
แนวเช่ือมจะถูกตดัออก (Cutting Out) ขา้งละ 15 mm 

จากนั้ นส่วนท่ีติดกับส่วนหัวและส่วนท้ายคือส่วนท่ีจะ
น าไปแปรรูปเป็นช้ินงานทดสอบสมบติัทางกลดา้นความ
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โลหะวิทยาระดับมหภาคและจุลภาค (Macro – Micro 

Structure) ความกว้าง 10 mm และส่วนสุดท้ายจะ
น าไปทสอบสมบัติทางกลดา้นความแข็ง ความกวา้ง 15 

mm รายละเอียดแสดงดงัรูปท่ี 4 
 

 
 

รูปที ่4 แบบร่างของการตดัขวางกบัแนวเช่ือมท่ีผา่น 

การเช่ือมเสียดทานแบบกวน 
 

การตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยาระดับ       
มหภาคและจุลภาค จะเตรียมช้ินงานโดยน าช้ินงานเช่ือม
ไปหล่อเรซินในบล็อกท่ีก าหนด จากนั้ นน าไปขัดด้วย
กระดาษทรายเรียงล าดับความหยาบมากไปจนถึงความ
หยาบน้อย ตั้งแต่เบอร์ 320 – 1200 เม่ือขดัเสร็จก็น าไป
ขดัต่อบนผา้สักหลาดดว้ยผงขดัอะลูมิน่า จ านวน 3 ขนาด 
คือ 3, 1 และ 0.5 ไมโครเมตร (m) ตามล าดบั จากนั้น
น าไปกดัดว้ยกรดคิลเลอร์เป็นเวลา 10 วินาที (s) ถึงจุดน้ี
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ระดับมหภาคด้วยกลอ้งก าลงัขยายต ่า และระดับจุลภาค
ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 

การทดสอบสมบัติทางกลด้านความแข็ง จะเตรียม
ช้ินงานเหมือนกับการเตรียมช้ินงานเพ่ือการตรวจสอบ
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กรัม (g) เป็นเวลา 10 s ต่อหน่ึงรอยกด ระยะห่างระหวา่ง
รอยกด 1 mm โดยใน 1 ช้ินงานทดสอบจะกดทั้งหมด 3 
แนวกด แลว้น าทั้ ง 3 แนวกดมาค านวณค่าเฉล่ียเพ่ือเป็น
ตวัแทนของช้ินงานทดสอบแต่ละสภาวะการทดลอง 

การทดสอบสมบติัทางกลดา้นความแขง็แรงดึง จะน า
ช้ินงานท่ีไดจ้ากการตดัแบ่งมาแปรรูปดว้ยเคร่ืองกดัแนวตั้ง
โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมในการผลิตให้มีขนาด

ฐานดา้นล่างของฟิกเจอร์ 

ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM E8M จากนั้นน าไป
ทดสอบความแข็งแรงดึ งด้วย เค ร่ืองทดสอบแบบ
เอนกประสงค์ท่ีอุณหภูมิห้องโดยมีความเร็วในการดึง 1 

mm/min โดยในหน่ึงสภาวะของการทดลองจะดึง 3 ช้ิน 
ในแต่ละสภาวะจะทดสอบจ านวน 3 ซ ้ า จะท าให้ได้ค่า
ทดสอบสมบติัทางกลด้านความแข็งแรงดึง 9 ค่าต่อหน่ึง
สภาวะ 
 
3.  ผลกำรทดลองและวเิครำะห์ผล 

3.1 คุณภำพรอยเช่ือม 

รูปท่ี 5 แสดงให้เห็นถึงลกัษณะพ้ืนผิวดา้นบนของ
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ท่ีความเร็วหมุนเช่ือม 710 rpm แสดงดงัรูปท่ี 3 (A-C) 

ความเร็วหมุนเช่ือม 1000 rpm แสดงดังรูปท่ี 3 (D-F) 

และความเร็วหมุนเช่ือม 1400 rpm แสดงดงัรูปท่ี 3 (G-

I) ซ่ึงแต่ละสภาวะจะเรียงล าดบัของความเร็วเดินเช่ือมจาก 
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การเพ่ิมข้ึนของความเร็วหมุนเช่ือมดว้ย นอกจากน้ียงัพบ
ร่องรอยของบ่าเคร่ืองมือเช่ือมท่ีมีการแบ่งเป็นชั้นๆ ตาม
รอยหมุนของเคร่ืองมือเช่ือม แสดงดงัรูปท่ี 3 (D-F) และ 

3 (G-I) แต่ไม่พบความผิดปกติของรอยเช่ือมแต่อยา่งใด  

 

 
รูปที ่5 ลกัษณะพ้ืนผิวของรอยเช่ือมตามพารามิเตอร์ความเร็วหมุนเช่ือมและความเร็วเดินเช่ือม ดงัน้ี  

(A) 710 rpm 80 mm/min, (B) 710 rpm 112 mm/min, (C) 710 rpm 160 mm/min,  
(D) 1000 rpm 80 mm/min, (E) 1000 rpm 112 mm/min, (F) 1000 rpm 160 mm/min,  

(G) 1400 rpm 80 mm/min, (H) 1400 rpm 112 mm/min and (I) 1400 rpm 160 mm/min. 
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ผลท่ีได้ช้ีให้เห็นว่าลกัษณะพ้ืนผิวด้านบนของรอย
เช่ือมได้รับผลกระทบมากข้ึนโดยความเร็วหมุนเช่ือม
มากกว่าความเร็วเดินเช่ือมเน่ืองจากความแตกต่างของค่า
ระดบัความร้อนท่ีเกิดข้ึน การเพ่ิมข้ึนของอตัราส่วน R/V 

น าไปสู่ความร้อนท่ีสูงข้ึนแสดงโดยดชันี R2/V และการ
เพ่ิมข้ึนของความเร็วหมุนเช่ือมส่งผลต่อรอยเช่ือม รวมถึง
การไหลวนของเน้ือวสัดุท่ีมีมากข้ึนตามการหมุนวนของ
ความเร็วหมุนเช่ือมอีกด้วย [18-22] การเพ่ิมข้ึนของ
อตัราส่วน R/V น าไปสู่ขนาดท่ีกวา้งและลึกมากข้ึนของ
บริเวณรอยเช่ือม เพราะการน าเขา้ความร้อนท่ีสูงข้ึนท่ีเกิด
จากการหมุนวนของเคร่ืองมือเช่ือมท่ีเพ่ิมข้ึน พบวา่ความ
ร้อนท่ีสูงข้ึนช่วยเพ่ิมการไหลของวสัดุโดยมีเคร่ืองมือเช่ือม
เป็นอุปกรณ์ส าคัญ ดังนั้ นความร้อนท่ีเกิดจากแรงเสียด
ทานท าให้วสัดุอยู่ในสภาวะพลาสติกจึงไหลตวัได้อย่าง
ง่ายดาย [19 ,22-23] ระยะห่างของร่องรอยของบ่า
เคร่ืองมือเช่ือมท่ีมีการแบ่งเป็นชั้นๆ ตามรอยหมุนของ
เคร่ืองมือเช่ือมเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนตวัไปขา้งหน้าของ

เคร่ืองมือเช่ือมตามความเร็วเดินเช่ือมท่ีก าหนด [13,24-

25] นอกจากน้ียงัสามารถสนันิษฐานไดว้า่พารามิเตอร์ของ
การเช่ือมและการไหลวนของวสัดุได้ส่งผลกระทบต่อ
ลกัษณะรอยเช่ือม ขอ้บกพร่องรอยเช่ือมส่วนใหญ่เกิดข้ึน
ในกรณีท่ีการไหลของวสัดุรอบๆ เคร่ืองมือเช่ือมยงัไม่
เพียงพอ และการปรับเปล่ียนค่าความเร็วหมุนเช่ือมและ
ความเร็วเดินเช่ือม อาจจะเป็นเหตุผลส าหรับการเกิด
ขอ้บกพร่องในแนวเช่ือมได ้[15,26-29] 

3.2 โครงสร้ำงมหภำค 

โครงสร้างมหภาคของรอยเช่ือมแสดงดงัรูปท่ี 5 จาก
การสงัเกตในแนวเช่ือมทุกสภาวะ รอยเช่ือมเสียดทานแบบ
กวนจะถูกแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ คือ SZ, TMAZ, 

HAZ แ ล ะ เ น้ื อ โ ล ห ะ เ ดิ ม  ( Base Metal; BM) 

นอกจากน้ีไม่พบขอ้บกพร่องในรอยเช่ือมในทุกสภาวะการ
เช่ือมอีกดว้ย 

 

 
 

รูปที ่6 โครงสร้างมหภาคของรอยเช่ือม 
 

3.3 โครงสร้ำงจุลภำค 

จากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสง (Optical Microscope : OM) 

พบว่าบริเวณเน้ือโลหะเดิม (BM) ประกอบไปด้วยเฟส
แอลฟ่ า (α) แบบก้อนกลมผสมกับ เฟส  Eutectic 

ประกอบไปด้วย  α+  Al2Cu / Al2CuMg [30] ซ่ึ ง
โครงสร้างเน้ือโลหะเดิมจะมีลกัษณะเหมือนกนัทุกสภาวะ
การเช่ือม แสดงดงัรูปท่ี 7(D,E) การตรวจสอบโครงสร้าง
จุลภาคของรอยเช่ือมแสดงดงัรูปท่ี 7(A-E) แสดงให้เห็น
ต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีใช้ส่องกล้องในรอยเช่ือม ท่ีความเร็ว
หมุนเช่ือม 710 rpm ความเร็วเดินเช่ือม 80 mm/min 

พบว่าท่ีบริเวณ SZ และ บริเวณTMAZ มีการตกผลึก
ใหม่ของเกรนท่ีมีผลมาจากความร้อนจากแรงเสียดทาน 
ขนาดเกรนในบริเวณ SZ และ TMAZ จะเล็กมากเม่ือ
เทียบกับบริเวณ BM ซ่ึงเป็นผลมาจากการหมุนวนของ
เคร่ืองมือเช่ือมท าให้เกิดการไหลวนของเน้ือวสัดุ ในทาง
ตรงกันขา้มโครงสร้างบริเวณ HAZ คลา้ยกบัโครงสร้าง
บริเวณ BM เน่ืองจากการไหลของวสัดุอยู่บริเวณขอบ
ปลายบ่าของเคร่ืองมือเช่ือมจึงไม่โดนผลกระทบมากนัก 
นอกจากน้ีเฟส Eutectic เกิดการแตกหัก และกระจัด
กระจายทั่วบริเวณ SZ ในระหว่างการเช่ือม และมีการ
แพร่ขยายบริเวณ SZ มากข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของความเร็ว
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การเช่ือมและการไหลวนของวสัดุได้ส่งผลกระทบต่อ
ลกัษณะรอยเช่ือม ขอ้บกพร่องรอยเช่ือมส่วนใหญ่เกิดข้ึน
ในกรณีท่ีการไหลของวสัดุรอบๆ เคร่ืองมือเช่ือมยงัไม่
เพียงพอ และการปรับเปล่ียนค่าความเร็วหมุนเช่ือมและ
ความเร็วเดินเช่ือม อาจจะเป็นเหตุผลส าหรับการเกิด
ขอ้บกพร่องในแนวเช่ือมได ้[15,26-29] 

3.2 โครงสร้ำงมหภำค 

โครงสร้างมหภาคของรอยเช่ือมแสดงดงัรูปท่ี 5 จาก
การสงัเกตในแนวเช่ือมทุกสภาวะ รอยเช่ือมเสียดทานแบบ
กวนจะถูกแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ  คือ SZ, TMAZ, 

HAZ แ ล ะ เ น้ื อ โ ล ห ะ เ ดิ ม  ( Base Metal; BM) 

นอกจากน้ีไม่พบขอ้บกพร่องในรอยเช่ือมในทุกสภาวะการ
เช่ือมอีกดว้ย 

 

 
 

รูปที ่6 โครงสร้างมหภาคของรอยเช่ือม 
 

3.3 โครงสร้ำงจุลภำค 

จากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสง (Optical Microscope : OM) 

พบว่าบริเวณเน้ือโลหะเดิม (BM) ประกอบไปด้วยเฟส
แอลฟ่ า (α) แบบก้อนกลมผสมกับ เฟส  Eutectic 

ประกอบไปด้วย  α+  Al2Cu / Al2CuMg [30] ซ่ึ ง
โครงสร้างเน้ือโลหะเดิมจะมีลกัษณะเหมือนกนัทุกสภาวะ
การเช่ือม แสดงดงัรูปท่ี 7(D,E) การตรวจสอบโครงสร้าง
จุลภาคของรอยเช่ือมแสดงดงัรูปท่ี 7(A-E) แสดงให้เห็น
ต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีใช้ส่องกล้องในรอยเช่ือม ท่ีความเร็ว
หมุนเช่ือม 710 rpm ความเร็วเดินเช่ือม 80 mm/min 

พบว่าท่ีบริเวณ SZ และ บริเวณTMAZ มีการตกผลึก
ใหม่ของเกรนท่ีมีผลมาจากความร้อนจากแรงเสียดทาน 
ขนาดเกรนในบริเวณ SZ และ TMAZ จะเล็กมากเม่ือ
เทียบกับบริเวณ BM ซ่ึงเป็นผลมาจากการหมุนวนของ
เคร่ืองมือเช่ือมท าให้เกิดการไหลวนของเน้ือวสัดุ ในทาง
ตรงกันขา้มโครงสร้างบริเวณ HAZ คลา้ยกบัโครงสร้าง
บริเวณ BM เน่ืองจากการไหลของวสัดุอยู่บริเวณขอบ
ปลายบ่าของเคร่ืองมือเช่ือมจึงไม่โดนผลกระทบมากนัก 
นอกจากน้ีเฟส Eutectic เกิดการแตกหัก และกระจัด
กระจายทั่วบริเวณ SZ ในระหว่างการเช่ือม และมีการ
แพร่ขยายบริเวณ SZ มากข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของความเร็ว

หมุนเช่ือมอีกดว้ย ซ่ึงเป็นผลมาจากความร้อนจากแรงเสียด
ทานระหวา่งวสัดุทดลองกบัเคร่ืองมือเช่ือม การหมุนของ
เคร่ืองมือเช่ือมท่ีสูงข้ึนท าให้เกิดความร้อนท่ีมากข้ึนส่งผล
ให้วสัดุอยูใ่นสภาวะพลาสติกท่ีกวา้งข้ึนดว้ย แสดงดงัรูปท่ี 
8(A) ความเร็วหมุนเช่ือม 1000 rpm ความเร็วเดินเช่ือม 
112 mm/min และแสดงดังรูปท่ี 8(B) ความเร็วหมุน
เช่ือม 1400 rpm ความเร็วเดินเช่ือม 160 mm/min จาก
ลกัษณะดังกล่าวดูเหมือนว่าค่าความเร็วเดินเช่ือมซ่ึงเป็น
พารามิเตอร์ในการเช่ือมมีผลต่อรูปแบบของเกรนท่ีไม่ได้
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญมากนัก และในโครงสร้าง
จุลภาคส าหรับแต่ละบริเวณก็มีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน 
นอกจากบริเวณ SZ กบับริเวณ BM ท่ีแตกต่างกันอย่าง
เห็นไดช้ดั อิทธิพลต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงรูปร่าง
ของเกรน และการแตกหักของอนุภาค Al2Cu ได้ส่งผล
กระทบไปสู่ค่าสมบติัทางกลอีกดว้ย [13] ผลท่ีไดช้ี้ใหเ้ห็น
วา่ลกัษณะรอยเช่ือมไดรั้บผลกระทบมากข้ึนจากความเร็ว
หมุนเช่ือม และการเพ่ิมข้ึนของอตัราส่วน R/V น าไปสู่
ความแตกต่างของระดบัความร้อนท่ีเกิดข้ึนส่งผลกระทบ
ต่อแนวเช่ือม [18-22] แสดงดงัรูปท่ี 8 นอกจากน้ีขนาด
ของเกรนในบริเวณ SZ และบริเวณ TMAZ เกิดการ
เปล่ียนรูปร่างแบบเร่งรัดมากท่ีอุณหภูมิสูง ซ่ึงเกิดจากการ
เสียรูปร่างและการตกผลึกใหม่แบบไดนามิก ซ่ึงได้ผล
เช่นเดียวกบั [31-33]  

การเปล่ียนแปลงรูปร่างของเกรนในบริเวณ TMAZ 

มีการเปล่ียนรูปร่างแบบพลาสติกท่ีน้อยกว่าบริเวณ SZ 

เพราะได้รับความร้อนต ่ากว่าบริเวณ SZ ในทางตรงกัน
ขา้มกนัการเปล่ียนรูปร่างแบบพลาสติกบริเวณ HAZ แทบ
จะไม่เกิดข้ึนเลยเพียงเพราะมีความร้อนท่ีเกิดข้ึนในบริเวณ
นั้นนอ้ยมาก ดงันั้นโครงสร้างทางจุลภาคท่ีดูเหมือนวา่จะ
ไม่ใช่เป็นเน้ือเดียวกนัน าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของขนาดเกรน
ในบริเวณ TMAZ และบริเวณ HAZ เพราะไม่ได้เกิด
ปรากฏการณ์การตกผลึกของเกรน แต่เกิดการตกตะกอน
ขนาดเล็กในระหวา่งขั้นตอนของการเช่ือมและท าให้เกรน
ท่ีเกิดข้ึนมีความหยาบกว่าเกรนในบริเวณ SZ นอกจากน้ี
ขนาดของเกรนจะไม่เหมือนกนัในทุกส่วนของบริเวณ SZ 

เกรนท่ีมีขนาดเล็กจะอยูด่า้นล่างของรอยเช่ือม ส่วนเกรนท่ี
มีขนาดใหญ่กวา่จะอยูด่า้นบนของรอยเช่ือม สันนิษฐานวา่
เป็นเพราะความแตกต่างในระดับความร้อนท่ีเกิดข้ึน
บ ริ เวณ  SZ ด้ าน บนจะได้ รับ อิท ธิพ ลจ าก บ่ าของ
เคร่ืองมือเช่ือมท าให้เกิดความร้อนท่ีมากกว่า บริเวณ SZ 

ด้าน ล่ าง ท่ี ได้ รับ ความ ร้อนจากการ เสี ยดท านของ
เคร่ืองมือเช่ือมท่ีน้อยกว่าท าให้เกรนดูมีขนาดเล็กกว่า 
[9,14,20-21,25,32-37] 

 

 
 
รูปที ่7 โครงสร้างจุลภาคของรอยเช่ือม ท่ีความเร็วหมนุ

เช่ือม 710 rpm ความเร็วเดินเช่ือม 80 mm/min 
 

3.4 กำรทดสอบสมบัตทิำงกลด้ำนควำมแขง็ 
รูปแบบค่าความแขง็ของรอยเช่ือมภายใตพ้ารามิเตอร์

การเช่ือม พบว่า รอยเช่ือมแสดงลักษณะคล้ายตัวยูคว  ่า 
() ค่าบริเวณ  BM มีค่าเกาะกลุ่มกันต่อเน่ืองจนถึง
บริเวณ TMAZ จากนั้นค่าความแข็งค่อยๆ เพ่ิมข้ึนเม่ือเขา้
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สู่บริเวณ SZ และลดต ่ าลงเร่ือยๆ เม่ือเร่ิมเข้าสู่บริเวณ 
TMAZ ของอีกดา้นหน่ึงปรากฏการณ์น้ีแสดงดงัรูปท่ี 9-

11 ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจากการตกผลึกใหม่ของเกรนท่ีเกิด
จากความร้อนจากการเช่ือมเสียดทานแบบกวนมีมากใน
บริเวณ SZ ท าให้มีค่ามากกวา่ทั้งในบริเวณ TMAZ และ
บริเวณ BM ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงค่าความแข็งท่ีแตกต่างกนั 
ส่วนบริเวณ  TMAZ และบริเวณ  HAZ ท่ี มีค่าลดลง

เน่ืองมาจากการระบายความร้อนออกจากแนวเช่ือมมีค่า
มากท าให้เกิดการตกผลึกใหม่ของอนุภาค Al2Cu มีน้อย
ส่งผลให้ค่าความแข็งน้อยตามไปดว้ย [8,15,19,38-39] 
นอกจากน้ีขอ้สังเกตในค่าความแข็งของความเร็วเดินเช่ือม
ท่ีแตกต่างกันมีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก ผลจากการ
ปรับเปล่ียนของความเร็วเดินเช่ือมไม่ไดส่้งผลต่อค่าความ
แขง็มากนกั 

 

 
 
รูปที ่8 โครงสร้างจุลภาคของรอยเช่ือม โดยท่ี (A) ความเร็วหมนุเช่ือม 1000 rpm ความเร็วเดินเช่ือม 112 mm/min 

และ (B) ความเร็วหมุนเช่ือม 1400 rpm ความเร็วเดินเช่ือม 160 mm/min 

 
นอกจากน้ีพฤติกรรมของค่าความแข็งพบวา่เม่ือเพ่ิม

ความเร็วหมุนเช่ือมมากข้ึนค่าความแข็งบริเวณ SZ ก็มีค่า
เพ่ิมมากข้ึน กล่าวคือ ท่ีความเร็วหมุนเช่ือม 710 rpm มี
ค่าความแข็งสูงสุด 126.60 Hv ต่อมาท่ีความเร็วหมุน
เช่ือม 1000 rpm มีค่าความแข็งสูงสุด 133.20 Hv และ
ท่ีความเร็วหมุนเช่ือม 1400 rpm มีค่าความแข็งสูงสุด 
145.10 Hv นั้ นคือการเพ่ิมข้ึนของความเร็วหมุนเช่ือม
ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของค่าความแข็งด้วย แสดงดังรูปท่ี   
9-11 เป็นเช่นน้ีด้วยเหตุว่าเพราะความร้อนท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างการเช่ือมท าให้เกิดการตกผลึกใหม่ของเกรน 
ดังนั้ นผลกระทบน้ีจะเกิดข้ึนอย่างรุนแรงมากในบริเวณ 
SZ ในขณะท่ีบริเวณ TMAZ จะได้รับผลกระทบน้อย
กว่า นอกจากน้ีต าแหน่งท่ีโดนหัวพินของเคร่ืองมือเช่ือม

โดยตรงอยู่บริเวณ SZ ท าให้เกิดการแตกตกัของอนุภาค 
Al2Cu และหมุนวนกระจดักระจายทัว่บริเวณท่ีถูกเช่ือม 
[8,15,19,38-39] โดยผลของการทดลองพบว่าค่าความ
แข็งของรอยเช่ือมมากท่ีสุดในช่วงบริเวณ TMAZ - SZ 

ท่ี  145.10 Hv ท่ี ค ว าม เร็ วห มุ น เช่ื อ ม  1400 rpm 

ความเร็วเดินเช่ือม 160 mm/min และค่าความแข็งของ
รอยเช่ือมนอ้ยท่ีสุดในช่วงบริเวณ TMAZ - SZ ท่ี 82.80 

Hv ท่ีความเร็วหมุนเช่ือม 710 rpm ความเร็วเดินเช่ือม 
80 mm/min 

ขอ้สังเกตอีกประการพบว่า เม่ือเพ่ิมความเร็วหมุน
เช่ือมมากข้ึนความกวา้งของบริเวณ SZ มีมากข้ึนตามไป
ด้วย แสดงดังรูป ท่ี  9-11 การทดลองพบว่าเม่ือ เพ่ิ ม
ความเร็วหมุนเช่ือมมากข้ึนจะท าให้เกิดความร้อนจากการ
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สู่บริเวณ SZ และลดต ่ าลงเร่ือยๆ เม่ือเร่ิมเข้าสู่บริเวณ 
TMAZ ของอีกดา้นหน่ึงปรากฏการณ์น้ีแสดงดงัรูปท่ี 9-

11 ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจากการตกผลึกใหม่ของเกรนท่ีเกิด
จากความร้อนจากการเช่ือมเสียดทานแบบกวนมีมากใน
บริเวณ SZ ท าให้มีค่ามากกวา่ทั้งในบริเวณ TMAZ และ
บริเวณ BM ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงค่าความแข็งท่ีแตกต่างกนั 
ส่วนบริเวณ  TMAZ และบริเวณ  HAZ ท่ี มีค่าลดลง

เน่ืองมาจากการระบายความร้อนออกจากแนวเช่ือมมีค่า
มากท าให้เกิดการตกผลึกใหม่ของอนุภาค Al2Cu มีน้อย
ส่งผลให้ค่าความแข็งน้อยตามไปดว้ย [8,15,19,38-39] 
นอกจากน้ีขอ้สังเกตในค่าความแข็งของความเร็วเดินเช่ือม
ท่ีแตกต่างกันมีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก ผลจากการ
ปรับเปล่ียนของความเร็วเดินเช่ือมไม่ไดส่้งผลต่อค่าความ
แขง็มากนกั 

 

 
 
รูปที ่8 โครงสร้างจุลภาคของรอยเช่ือม โดยท่ี (A) ความเร็วหมนุเช่ือม 1000 rpm ความเร็วเดินเช่ือม 112 mm/min 

และ (B) ความเร็วหมุนเช่ือม 1400 rpm ความเร็วเดินเช่ือม 160 mm/min 

 
นอกจากน้ีพฤติกรรมของค่าความแข็งพบวา่เม่ือเพ่ิม

ความเร็วหมุนเช่ือมมากข้ึนค่าความแข็งบริเวณ SZ ก็มีค่า
เพ่ิมมากข้ึน กล่าวคือ ท่ีความเร็วหมุนเช่ือม 710 rpm มี
ค่าความแข็งสูงสุด 126.60 Hv ต่อมาท่ีความเร็วหมุน
เช่ือม 1000 rpm มีค่าความแข็งสูงสุด 133.20 Hv และ
ท่ีความเร็วหมุนเช่ือม 1400 rpm มีค่าความแข็งสูงสุด 
145.10 Hv นั้ นคือการเพ่ิมข้ึนของความเร็วหมุนเช่ือม
ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของค่าความแข็งด้วย แสดงดังรูปท่ี   
9-11 เป็นเช่นน้ีด้วยเหตุว่าเพราะความร้อนท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างการเช่ือมท าให้เกิดการตกผลึกใหม่ของเกรน 
ดังนั้ นผลกระทบน้ีจะเกิดข้ึนอย่างรุนแรงมากในบริเวณ 
SZ ในขณะท่ีบริเวณ TMAZ จะได้รับผลกระทบน้อย
กว่า นอกจากน้ีต าแหน่งท่ีโดนหัวพินของเคร่ืองมือเช่ือม

โดยตรงอยู่บริเวณ SZ ท าให้เกิดการแตกตกัของอนุภาค 
Al2Cu และหมุนวนกระจดักระจายทัว่บริเวณท่ีถูกเช่ือม 
[8,15,19,38-39] โดยผลของการทดลองพบว่าค่าความ
แข็งของรอยเช่ือมมากท่ีสุดในช่วงบริเวณ TMAZ - SZ 

ท่ี  145.10 Hv ท่ี ค ว าม เร็ วห มุ น เช่ื อ ม  1400 rpm 

ความเร็วเดินเช่ือม 160 mm/min และค่าความแข็งของ
รอยเช่ือมนอ้ยท่ีสุดในช่วงบริเวณ TMAZ - SZ ท่ี 82.80 

Hv ท่ีความเร็วหมุนเช่ือม 710 rpm ความเร็วเดินเช่ือม 
80 mm/min 

ขอ้สังเกตอีกประการพบว่า เม่ือเพ่ิมความเร็วหมุน
เช่ือมมากข้ึนความกวา้งของบริเวณ SZ มีมากข้ึนตามไป
ด้วย แสดงดังรูป ท่ี  9-11 การทดลองพบว่าเม่ือ เพ่ิ ม
ความเร็วหมุนเช่ือมมากข้ึนจะท าให้เกิดความร้อนจากการ

เสียดทานระหว่างเคร่ืองมือเช่ือมกับวสัดุทดลอง โดยท่ี
ความเร็วหมุนเช่ือม 710 rpm มีอุณหภูมิท่ีรอยเช่ือม 480 

องศาเซลเซียน (C) ความเร็วหมุนเช่ือม 710 rpm มี
อุณหภูมิท่ีรอยเช่ือม 510 C และความเร็วหมุนเช่ือม 
1400 rpm มีอุณหภูมิท่ีรอยเช่ือม 520 C ตามล าดบั ซ่ึง

วเิคราะห์ไดว้า่เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมมากข้ึนยอ่มส่งผลต่อการตก
ผลึกใหม่ของเกรนเป็นบริเวณกวา้งมากข้ึน ส่งผลให้ค่า
ความแข็งของบริเวณ  SZ มีค่ ากว้างมากข้ึนเม่ือเพ่ิม
ความเร็วหมุนเช่ือมมากข้ึนนั้นเอง [28] 

 

 
 

รูปที ่9 สมบติัทางกลดา้นความแขง็ ท่ีความเร็วหมุนเช่ือม 710 rpm 
 

 
 

รูปที ่10 สมบติัทางกลดา้นความแขง็ ท่ีความเร็วหมุนเช่ือม 1000 rpm 
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รูปที ่11 สมบติัทางกลดา้นความแขง็ ท่ีความเร็วหมุนเช่ือม 1400 rpm 
 
3.5 กำรทดสอบสมบตัทิำงกลด้ำนควำมแขง็แรงดงึ 

สมบัติทางกลด้านความแข็งแรงดึงและจุดขาดของ
รอยเช่ือมเสียดทานแบบกวนภายใต้พารามิเตอร์ต่างๆ 
แสดงในตารางท่ี 5 และรูป 12 ผลการทดลองพบว่า ท่ี
ความเร็วหมุน เช่ือม  710  rpm ค่ าความแข็งแรงดึ ง
โดยทัว่ไปลดลงเม่ือความเร็วหมุนเช่ือมเพ่ิมข้ึนเป็น 1000 

rpm แต่เม่ือเพ่ิมความเร็วหมุนเช่ือมเป็น 1400 rpm กลบั
ท าให้ค่าความแข็งแรงดึงเพ่ิมข้ึน แสดงดังรูปท่ี 10(A) 

เหตุการณ์ดงักล่าวมีผลมาจาก ความเร็วหมุนเช่ือมส่งผลต่อ
ค่าความร้อนจากการเสียดทาน ท าให้วสัดุอยู่ในสภาวะ
พลาสติกเกิดการหมุนวนของเน้ือโลหะท่ีเหมาะสม ดงันั้น
ในช่วงความเร็วหมุนเช่ือม 1000 rpm เป็นช่วงท่ีการ
ไหลวนของวสัดุในสภาวะพลาสติกไม่สมบูรณ์มากนกั ท า
ให้การผสมผสานของวสัดุทั้งสองขา้งไม่ดีพอเลยท าให้ค่า
ความแข็งแรงดึงต ่ากว่าสภาวะความเร็วหมุนเช่ือมอ่ืนๆ 
[11,30-31,40-43] แต่การแตกต่างของค่าความแข็งแรง
ดึงภายใตค้วามเร็วหมุนเช่ือมต่างๆ ก็ไม่สูงมากนกั โดยค่า
ความแข็งแรงดึงสูงสุดของการทดลองอยูท่ี่ความเร็วหมุน
เช่ือม 710 rpm ความเร็วเดินเช่ือม 160 mm/min ท่ี 
208.08 MPa และค่าความแข็งแรงดึงต ่ าสุดของการ
ทดลองอยูท่ี่ความเร็วหมุนเช่ือม 1000 rpm ความเร็วเดิน
เช่ือม 80 mm/min ท่ี 196.55 MPa จะเห็นได้ว่ามีค่า
ความแข็งแรงดึงอยู่ในช่วง 13 MPa เท่านั้น นอกจากน้ี

ลกัษณะการยืดตวัของรอยเช่ือมมีค่าเกาะกลุ่มไม่แตกต่าง
กนัมากนักโดยท่ีค่าความยืดตวัสูงสุดของการทดลองอยู่ท่ี
ความเร็วหมุนเช่ือม 1400 rpm ความเร็วเดินเช่ือม 80 

mm/min ท่ี 5.88% และค่าความยืดตัวต ่ าสุดของการ
ทดลองอยูท่ี่ความเร็วหมุนเช่ือม 1000 rpm ความเร็วเดิน
เช่ือม 80 mm/min ท่ี 5.31% จะเห็นได้ว่ามีความต่าง
ของค่าความยืดตวัอยู่ในช่วง 0.57% เท่านั้น และจากจุด
ขาดของการทดสอบสมบัติทางกลด้านความแข็งแรงดึง 
พบว่า การขาดไม่ได้ขาดท่ีบริเวณแนวกวน SZ แต่ส่วน
ใหญ่จะขาดในบริเวณ TMAZ ในทุกสภาวะการเช่ือม  

นอกจาก น้ีค่ าประสิท ธิภาพแนวเช่ือม  (Joint 

Efficiency) เป็นการเทียบโดยการน าค่าความแข็งแรงดึง
ของเน้ือวสัดุเดิมเป็นตวัตั้งเทียบกบัค่าความแขง็แรงดึงของ
รอยเช่ือมในแต่ละสภาวะการทดลองมีห น่วย เป็ น 
เปอร์เซ็นต์ (%) เพ่ือท่ีจะน าค่าเหล่าน้ีไปเลือกใชใ้นทาง
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได ้จากการทดลองพบวา่ค่าความ
แข็งแรงดึงของรอยเช่ือมทุกสภาวะการทดลองมีค่าต ่ากว่า
ค่าความแขง็แรงดึงของเน้ือวสัดุเดิม โดยมีค่าประสิทธิภาพ
แนวเช่ือมไม่เกิน 80% แสดงดงัรูปท่ี 12(B) 
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รูปที ่11 สมบติัทางกลดา้นความแขง็ ท่ีความเร็วหมุนเช่ือม 1400 rpm 
 
3.5 กำรทดสอบสมบตัทิำงกลด้ำนควำมแขง็แรงดงึ 

สมบัติทางกลด้านความแข็งแรงดึงและจุดขาดของ
รอยเช่ือมเสียดทานแบบกวนภายใต้พารามิเตอร์ต่างๆ 
แสดงในตารางท่ี 5 และรูป 12 ผลการทดลองพบว่า ท่ี
ความเร็วหมุน เช่ือม  710  rpm ค่ าความแข็งแรงดึ ง
โดยทัว่ไปลดลงเม่ือความเร็วหมุนเช่ือมเพ่ิมข้ึนเป็น 1000 

rpm แต่เม่ือเพ่ิมความเร็วหมุนเช่ือมเป็น 1400 rpm กลบั
ท าให้ค่าความแข็งแรงดึงเพ่ิมข้ึน แสดงดังรูปท่ี 10(A) 

เหตุการณ์ดงักล่าวมีผลมาจาก ความเร็วหมุนเช่ือมส่งผลต่อ
ค่าความร้อนจากการเสียดทาน ท าให้วสัดุอยู่ในสภาวะ
พลาสติกเกิดการหมุนวนของเน้ือโลหะท่ีเหมาะสม ดงันั้น
ในช่วงความเร็วหมุนเช่ือม 1000 rpm เป็นช่วงท่ีการ
ไหลวนของวสัดุในสภาวะพลาสติกไม่สมบูรณ์มากนกั ท า
ให้การผสมผสานของวสัดุทั้งสองขา้งไม่ดีพอเลยท าให้ค่า
ความแข็งแรงดึงต ่ากว่าสภาวะความเร็วหมุนเช่ือมอ่ืนๆ 
[11,30-31,40-43] แต่การแตกต่างของค่าความแข็งแรง
ดึงภายใตค้วามเร็วหมุนเช่ือมต่างๆ ก็ไม่สูงมากนกั โดยค่า
ความแข็งแรงดึงสูงสุดของการทดลองอยูท่ี่ความเร็วหมุน
เช่ือม 710 rpm ความเร็วเดินเช่ือม 160 mm/min ท่ี 
208.08 MPa และค่าความแข็งแรงดึงต ่ าสุดของการ
ทดลองอยูท่ี่ความเร็วหมุนเช่ือม 1000 rpm ความเร็วเดิน
เช่ือม 80 mm/min ท่ี 196.55 MPa จะเห็นได้ว่ามีค่า
ความแข็งแรงดึงอยู่ในช่วง 13 MPa เท่านั้น นอกจากน้ี

ลกัษณะการยืดตวัของรอยเช่ือมมีค่าเกาะกลุ่มไม่แตกต่าง
กนัมากนักโดยท่ีค่าความยืดตวัสูงสุดของการทดลองอยู่ท่ี
ความเร็วหมุนเช่ือม 1400 rpm ความเร็วเดินเช่ือม 80 

mm/min ท่ี 5.88% และค่าความยืดตัวต ่ าสุดของการ
ทดลองอยูท่ี่ความเร็วหมุนเช่ือม 1000 rpm ความเร็วเดิน
เช่ือม 80 mm/min ท่ี 5.31% จะเห็นได้ว่ามีความต่าง
ของค่าความยืดตวัอยู่ในช่วง 0.57% เท่านั้น และจากจุด
ขาดของการทดสอบสมบัติทางกลด้านความแข็งแรงดึง 
พบว่า การขาดไม่ได้ขาดท่ีบริเวณแนวกวน SZ แต่ส่วน
ใหญ่จะขาดในบริเวณ TMAZ ในทุกสภาวะการเช่ือม  

นอกจาก น้ีค่ าประสิท ธิภาพแนวเช่ือม  (Joint 

Efficiency) เป็นการเทียบโดยการน าค่าความแข็งแรงดึง
ของเน้ือวสัดุเดิมเป็นตวัตั้งเทียบกบัค่าความแขง็แรงดึงของ
รอยเช่ือมในแต่ละสภาวะการทดลองมีห น่วย เป็ น 
เปอร์เซ็นต์ (%) เพ่ือท่ีจะน าค่าเหล่าน้ีไปเลือกใชใ้นทาง
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได ้จากการทดลองพบวา่ค่าความ
แข็งแรงดึงของรอยเช่ือมทุกสภาวะการทดลองมีค่าต ่ากว่า
ค่าความแขง็แรงดึงของเน้ือวสัดุเดิม โดยมีค่าประสิทธิภาพ
แนวเช่ือมไม่เกิน 80% แสดงดงัรูปท่ี 12(B) 
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รูปที ่12 ค่าสมบติัทางกลดา้นความแขง็แรงดึงและประสิทธิภาพของรอยเช่ือม 

 
ตารางที ่5 ค่าสมบติัทางกลดา้นความแขง็แรงดึงและจุดขาดของรอยเช่ือมเสียดทานแบบกวน SSM 2024 

Sample Ultimate 
Tensile 

Strength (MPa) 

Elongation 
(%) 

Joint Efficiency (%) Fracture location 
UTSFSW/UTSBM 

(%) 
AFSW/ABM 

(%) 
1 195.00 5.71 74.73 59.98 TMAZ/HAZ on RS 
2 207.62 5.85 79.57 61.54 TMAZ/HAZ on RS 
3 208.08 5.71 79.75 59.98 TMAZ/HAZ on RS 
4 196.55 5.68 75.33 59.68 NZ/TMAZ on AS 
5 196.88 5.31 75.45 55.82 NZ/TMAZ on AS 
6 199.85 5.72 76.59 60.15 TMAZ/HAZ on RS 
7 207.38 5.88 79.48 61.79 NZ/TMAZ on AS 
8 205.65 5.38 78.81 56.54 TMAZ/HAZ on RS 
9 204.28 5.80 78.29 61.00 NZ/TMAZ on AS 
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4. สรุปผลกำรทดลอง 

โครงสร้างและสมบติัทางกลของรอยเช่ือมสามารถ
ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเปล่ียนแปลง
ความเร็วหมุนเช่ือมและความเร็วเดินเช่ือม 

พ้ืนผิวดา้นบนของรอยเช่ือมท่ีความเร็วหมุนเช่ือมต ่า
จะเรียบและมีครีบน้อย ถ้าเพ่ิมความเร็วหมุนเช่ือมข้ึน
ลกัษณะพ้ืนผิวดา้นบนของรอยเช่ือมมีความขรุขระ มีสเก็ด 
มีครีบ เพ่ิมมากข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของความเร็วหมุนเช่ือม
ด้วย เน่ืองด้วยการเพ่ิมข้ึนของอัตราส่วน R/V น าไปสู่
ขนาดท่ีกวา้งและลึกมากข้ึนของบริเวณรอยเช่ือม  

ขนาดของเกรนในบริเวณ SZ และบริเวณ TMAZ 

เกิดการเปล่ียนรูปร่างแบบเร่งรัดมากท่ีอุณหภูมิสูง ซ่ึงเกิด
จากการเสียรูปร่างและการตกผลึกใหม่ของเกรนแบบไดนา
มิก 

คุณภาพดีท่ีสุดของรอยเช่ือมท่ีได้รับในอตัรา R/V 

17.50 มีสาเหตุมาจากวสัดุท่ีหมุนวนรอบเคร่ืองมือเช่ือม
ดว้ยความเร็วหมุนเช่ือมและความเร็วเดินเช่ือมท่ีดีท่ีสุดนัน่
คือปริมาณท่ีเพียงพอท่ีสุดของวสัดุท่ีสามารถใชไ้ดใ้นการ
เช่ือมเพ่ือป้องกนัการเกิดขอ้บกพร่องในรอยเช่ือม 

ผลจากการแตกหักของอนุภาค  Al2Cu ท่ีได้รับ
อิทธิพลมาจากการหมุนวนของเคร่ืองมือเช่ือมส่งผลต่อ
สมบติัทางกลดา้นความแขง็ในบริเวณ SZ อยา่งมาก 

ค่าความแข็งของรอยเช่ือมภายใต้พารามิเตอร์การ
เช่ือมมีลกัษณะคลา้ยตวัยคูว  ่า () เน่ืองมาจากการตกผลึก
ใหม่ของเกรนท่ีเกิดจากความร้อนจากการเช่ือมเสียดทาน
แบบกวนมีมากในบริเวณ SZ ท าให้มีค่ามากกว่าทั้ งใน
บริเวณ TMAZ และบริเวณ BM  

การเพ่ิมความเร็วหมุนเช่ือมมากข้ึนค่าความแข็ง
บริเวณ SZ ก็มีค่าเพ่ิมมากข้ึน เพราะความร้อนท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างการเช่ือมท าให้เกิดการตกผลึกใหม่ของเกรน 
ดังนั้ นผลกระทบน้ีจะเกิดข้ึนอย่างรุนแรงมากในบริเวณ 
SZ ในขณะท่ีบริเวณ TMAZ จะได้รับผลกระทบน้อย
กวา่  

สมบติัทางกลดา้นความแขง็แรงดึงของรอยเช่ือมมีค่า
ต ่ากวา่วสัดุทดลอง โดยมีประสิทธิภาพของรอยเช่ือมสูงสุด
ในแง่ของ UTS และการยืดตัวเป็น  79.75%  และ 
61.79% ตามล าดบั 
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