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อิทธิพลของพารามเิตอรการเชื่อมตอโครงสรางจลุภาคและสมบัติทางกลของการเชื่อมโลหะตาง
ชนิดระหวางเหล็กกลาไรสนิมดูเพล็กซ (AISI 2205) กับเหล็กกลาไรสนิมออสเตนนิติค (AISI 304) 
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บทคัดยอ 

         การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของพารามิเตอรจากการเชื่อมโลหะตางชนิด
ระหวาง เหล็กกลาไรสนิมดูเพล็กซ (AISI 2205) กับเหล็กกลาไรสนิมออสเตนนิติค (AISI 304) ดวยกรรมวิธีการ

เชื่อมอารคโลหะแกสคลุม (gas metal arc welding: GMAW) ตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางจุลภาค (บริเวณ

ขอบเขตการหลอมละลาย บริเวณไดรับผลกระทบจากความรอนและบริเวณเนื้อโลหะงาน)  และสมบัติทางกล

(ดานความเคนแรงดึงสูงสุดและความแข็ง)   พารามิเตอรที่ใชในการศึกษาวิจัยประกอบดวย แกสปกคลุม  

ความเร็ว และกระแสไฟ  ผลการวิจัยพบวาพารามิเตอรที่ศึกษาสงผลตอคาความแข็งแรงดึงสูงสุดที่ระดับ

นัยสําคัญ  .05 

คําสําคัญ : พารามิเตอรการเชื่อม  สมบัติทางกล  การเชื่อมโลหะตางชนิด  เหล็กกลาไรสนิมดูเพล็กซ  เหล็กกลาไรสนิมออสเตนนิติค 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study the influence of dissimilar welding parameter of 

Duplex Stainless Steel (AISI 2205) and Austenitic Stainless Steel (AISI 304) by gas metal arc welding: 

(GMAW) to change the microstructure (at the melting area, the area that affected from heat, base 

metal) and mechanical properties, (ultimate tensile strength, and hardness.) The parameter employed 

in the study consisted of cover gas, speed, and current. Tensile strength : the study found that main 

effects were current  at the .05 level.   

Key Words : Welding Parameter, Mechanical Property, Dissimilar Welding, Duplex Stainless Steel, Austenitic Stainless Steel 
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คํานํา 
 งานอุตสาหกรรมตางๆ ในปจจุบัน เครื่องมือเคร่ืองจักร และอุปกรณตางๆ มีบทบาทสําคัญมากใน
กระบวนการผลิต ซึ่งอุปกรณเหลานี้ที่ตองทําการประกอบเขาดวยกันโดยวิธีการเชื่อม และบางครั้งจะตองใชโลหะ
ตางชนิดกัน เชนถาบางสวนของผลิตภัณฑที่จะตองนําไปใชกับบรรยากาศแวดลอมของคลอไรด จะตองใชกลุมดู
เพล็กซซึ่งมีราคาแพง แตอีกบางสวนตองการที่จะประหยัดและไมไดอยูในบรรยากาศแวดลอมของคลอไรด ก็จะ
ใชกลุมออสเตนนิติคแทนได  ดังนั้นจึงเปนทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาการเชื่อมโลหะตางชนิด ระหวางเหล็กกลา
ไรสนิมดูเพล็กซ (AISI 2205) กับเหล็กกลาไรสนิมออสเตนนิติค (AISI 304) [กรภัทร] [ฉัตรทอง]   โดยเฉพาะกับ
กระบวนการเชื่อมแบบหลอมละลาย (Fusion welding) ตางๆ ผลของการเชื่อมจะทําใหเกิดรอบของความรอน 
(Thermal Cycle) ที่สงผลตอโครงสรางจุลภาคของโลหะงาน  ที่เกิดจากคารบอนในเหล็กกลาไรสนิมรวมตัวกับ
โครเมียม และกลายเปนโครเมียมคารไบด (Chromium Carbide Precipitation)  ซึ่งสอดคลองกับ T. W. 
NELSON, J.C. LIPPOLD and M. J.MILLS ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสรางจุลภาค (Microstructure) ใน
ขอบเขตการหลอมละลายจากการเชื่อมโลหะตางชนิดกันระหวางเหล็กกลาไรสนิมเฟอริติกและเหล็กกลาไรสนิม
ออสเตนนิติก โดยกลาววา  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางจุลภาคของโลหะงาน  และ การตกตะกอนของโครเมียม
คารไบด เปนผลมาจากอุณหภูมิ และอิทธิพลของธาตุผสม[สุทัศน]    ซึ่งปรากฏการณตาง ๆ เหลานี้จะสะทอน
ออกมาในรูปการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกล และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางจุลภาค 
 

อุปกรณและวิธีการ 

 ทําการทดลองเบื้องตนเพื่อหาคาตัวแปรที่เหมาะสม  ที่เปนบรรทัดฐานสําหรับการทดลองตอไป เพื่อหา
ระดับของกระแสไฟเชื่อม ความเร็วในการเชื่อม  แกสปกคลุมและอัตราสวนผสม  ซึ่งเปนตัวแปรสําคัญที่ใชใน
การศึกษา  ในงานวิจัยนี้ศึกษาผลของตัวแปรตางๆ ที่มีตอโครงสรางจุลภาคและสมบัติทางกล  โดยออกแบบการ
ทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ 32  พารามิเตอรในการศึกษา ไดแก กระแสไฟเชื่อม   ความเร็วในการเชื่อม และ แกส
ปกคลุม ซึ่งทั้งสามปจจัยประกอบดวย 3 ระดับ ทําการทดลองซ้ํา 2   ดังนั้นจะไดชิ้นงานในการทดลอง 54 ชิ้น 
  เตรียมชิ้นงานทดลอง  ขนาด  75 X 150 X 4.5 mm. (ดังรูปที่ 1) อยางละ 54 ชิ้น บากมุม (Bevel angle)  
30˚ ประกอบชิ้นงานแบบตอชน (Butt Joint) ยึดบริเวณหัว-ทายรอยตอดวยแผนเหล็กกลา  ขนาดกวาง 3 mm.  
ยาว 4 mm. หนา  4.5 mm.  
 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 

รูปที่ 1  แสดงลักษณะการประกอบงานเชือ่ม 

แผนเหล็กกลา 
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  ทําความสะอาด  ขจัดจัดสิ่งสกปรกบริเวณรอยตอเตรียมอุปกรณเครื่องมือในการเชื่อม ปรับคาตัวแปร 

เชน ความเร็วในการเชื่อม กระแสไฟเชื่อม มุมหัวเชื่อม ความเร็วในการปอนลวดเชื่อม  อัตราการไหลของแกสปก

คลุม ที่ 15 ลิตร/ลูกบาศกฟุตและระยะอารคเชื่อมชิ้นงานในตําแหนงทาราบ โดยใชแผนทองแดงประกบดานหลัง

ชิ้นงานและยึดชิ้นงานดวยอุปกรณจับยึดใหแนนเชื่อมชิ้นงานโดยเริ่มเชื่อมจากแผนยึดชิ้นงาน (ดังรูปที่ 2)  ใช

เทคนิคการเชื่อมแบบเดินหนา (Fore hand) เชื่อมเสร็จปลอยชิ้นงานเชื่อมใหเย็นตัวในอากาศทําการเชื่อมชิ้นงาน

ชิ้นใหมตามลับดับจากการออกแบบการทดลองและเปลี่ยนคาตัวแปรการเชื่อม 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  แสดงการเชื่อมชิ้นงานวิจัย  
 

 การทดสอบแรงดึง การเตรียมชิ้นงานเพื่อทดสอบแรงดึง ไดเตรียมตามขอกําหนดของมาตรฐาน ASME 

(Boiler and Vessel Code Sub-Committee on Welding , ASME Section IX 2006 ดังแสดงในรูปท่ี 3   
     
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 3  แสดงลักษณะชิ้นงานใชทดสอบแรงดึง   
 

 การทดสอบความแข็ง ทําการทดสอบความแข็ง  ดวยเครื่องทดสอบความแข็งแบบ Micro Vickers 

Hardness Test  โดยกดในตําแหนง ดังแสดงในรูปที่ 4   
 
 
 

 
 

รูปที ่4  แสดงตําแหนงการทดสอบความแขง็ 

1 mm   1 mm 
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ผลและวจิารณผลการทดลอง 
การวิเคราะหผลทดลองตอคาความแข็งแรงดึงสูงสุด 
 จากผลการทดลองพารามิเตอรการเชื่อมที่มีคาความแข็งแรงดึงสูงสุด ที่มีคาสูงที่สุดไดแก  กระแสไฟ

เชื่อม 180 แอมแปร ความเร็วในการเชื่อม 350 มม./นาที ปกคลุมดวยแกส Ar+Co2(95:5) มีคาเทากับ 55.37  

KN/mm2  และคาความแข็งแรงดึงสูงสุดที่มีคาต่ําสุดไดแก พารามิเตอรการเชื่อมท่ี กระแสไฟเชื่อม 200 แอมแปร 

ความเร็วในการเชื่อม 300 มม./นาที และแกสปกคลุม Ar+O2+Co2 (92:5:3) มีคาเทากับ 40.40 KN/mm2  และทํา

การทดสอบการแจกแจงขอมูลของคาความแข็งแรงดึงสูงสุดพบวา คาความแข็งแรงดึงสูงสุดมีการแจกแจงแบบ

ปกติที่ระดับนัยสําคัญ .05โดยสามารถพิจารณาไดจากคา P-Value มีคามากกวา  .05  (ดังรูปท่ี 5)   

  
 
 

 
 
 
 

 

รูปที่ 5  แสดงการแจกแจงปกติขอมูลของคาความแข็งแรงดึงสูงสุด 
 

ตารางที่ 1  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนตอความแข็งแรงดึงสูงสุด (Ultimate Tensile Strength) 

แหลงความแปรปรวน 
ผลรวมกําลังสอง 

(SS) 

องศาความเปน

อิสระ (df) 

คาเฉลี่ยกําลังสอง 

(Ms) 
คา F ระดับนัยสําคัญ 

กระแสไฟเชื่อม 137.635 2 68.818 8.039 .002* 

ความเร็ว 34.180 2 17.090 1.996 .155 

แกส 22.642 2 11.321 1.323 .283 

กระแสไฟเชื่อม * ความเร็ว 7.849 4 1.962 .229 .920 

กระแสไฟเชื่อม * แกส 23.714 4 5.929 .693 .604 

ความเร็ว * แกส 9.523 4 2.381 .278 .890 

กระแสไฟเชื่อม * ความเร็ว * แกส 197.415 8 24.677 2.883 .019* 

รวม 131378.647 54    

 * ระดับนัยสําคัญ  .05 
 

 หลังจากการทดสอบความแปรปรวน (ดังตารางที่ 1) เพื่อทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตางกันหรือไม โดยนํา

คาเฉลี่ยที่เลือกมาจากกลุมประชากรทีละ 2 ชุด แลวนํามาเปรียบเทียบกับคา LSD 
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ตารางที่ 2  การวิเคราะหความแตกตางของกระแสไฟเชื่อมตอความแข็งแรงดึงสูงสุด  
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Ultimate  

LSD  

(I) กระแสไฟ (J) กระแสไฟ 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

    Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound 

160.00 160.00           

  180.00 .3972 .97526 .687 -1.6039 2.3983 

  200.00 3.5678(*) .97526 .001 1.5667 5.5689 

180.00 160.00 -.3972 .97526 .687 -2.3983 1.6039 

  180.00           

  200.00 3.1706(*) .97526 .003 1.1695 5.1716 

200.00 160.00 -3.5678(*) .97526 .001 -5.5689 -1.5667 

  180.00 -3.1706(*) .97526 .003 -5.1716 -1.1695 

  200.00           

          Based on observed means. 

          *  The mean difference is significant at the .05 level. 
 

 เมื่อพิจารณาผล พบวามีกระแสไฟเชื่อม 2 คู  คือ กระแสไฟเชื่อมท่ี  160   แอมแปร กับกระแสไฟเชื่อม 

200  แอมแปร  และกระแสไฟเชื่อมที่ 180 แอมแปร กับกระแสไฟเชื่อม 200 แอมแปร ที่มีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 2) 

 
การวิเคราะหผลทดลองตอคาความแข็ง 
 จากผลการทดลองพารามิเตอรการเชื่อมที่มีคาความแข็งที่มีคาสูงที่สุดไดแก  กระแสไฟเชื่อม 160 

แอมแปร ความเร็วในการเชื่อม 300 มม./นาที ปกคลุมดวยแกส Ar+O2+Co2(92:5:3) มีคาเทากับ 345.14  HV  

และคาความแข็งแรงดึงสูงสุดที่มีคาต่ําสุดไดแก พารามิเตอรการเชื่อมท่ี กระแสไฟเชื่อม 160 แอมแปร ความเร็ว

ในการเชื่อม 350 มม./นาที และแกสปกคลุม Ar+O2+Co2 (92:5:3) มีคาเทากับ 208.13 HV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 352 

ตารางที่ 3  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนตอความแข็ง (Hardness) 

แหลงความแปรปรวน ผลรวมกําลังสอง 

(SS) 

องศาความเปนอิสระ 

(df) 

คาเฉลี่ยกําลังสอง 

(Ms) 
คา F ระดับนัยสําคัญ 

กระแสไฟ 4345.878 2 2172.939 .849 .439 

ความเร็ว 14912.843 2 7456.422 2.913 .072 

แกส 5123.257 2 2561.629 1.001 .381 

กระแสไฟ * ความเร็ว 3000.766 4 750.192 .293 .880 

กระแสไฟ * แกส 5605.780 4 1401.445 .547 .702 

ความเร็ว * แกส 12963.024 4 3240.756 1.266 .308 

กระแสไฟ * ความเร็ว * แกส 7147.797 8 893.475 .349 .938 

รวม 3181560.760 54       

* ระดับนัยสําคัญ  .05 

 

 เมื่อพิจารณาผล แสดงการวิเคราะหคาความแปรปรวน (ANOVA) (ดังตารางที่ 3) ระหวางพารามิเตอร

การเชื่อมตอความแข็ง  (Hardness) พบวาอิทธิพลหลัก (Main Effect) และอิทธิพลรวม (Interaction) ทั้งหมด

ตางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
อิทธิพลของพารามิเตอรการเชื่อมตอโครงสรางจุลภาคและสมบัติทางกล 
  งานวิจัยนี้เปนการศึกษาผลกระทบของพารามิเตอรจากการเชื่อมโลหะตางชนิดระหวาง เหล็กกลาไร

สนิมดูเพล็กซ(AISI 2205) กบัเหล็กกลาไรสนิมออสเตนนิติค (AISI 304) เพื่อหาพารามิเตอรการเชื่อมท่ีดีที่สุดตอ

การตกผลึกของโครเมียมคารไบด โดยวัดคาออกมาจากคาความเคนแรงดึงสูงสุด และคาความแข็ง ซึง่จากการ

ทดลองเมื่อพิจารณาโครงสรางจุลภาค (ดังรูปท่ี 6) พบวา ปริมาณโครเมยีมคารไบดที่ชิน้งานทั้งสองดาน และใน

สวนของรอยเชื่อมมปีริมาณนอยกวาชิ้นงานเชื่อมท่ีมีคาความเคนแรงดึงสูงสุดที่ต่ําที่สุด  สอดคลองกับ Donal T 

Hawkins and Ralph Hultgren. ที่กลาวไววา ผลกระทบของธาตุคารบอนตอการตกผลึกของเฟสโครเมียมคาร

ไบด มีความสมัพันธของอุณหภูมิและเวลา 
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รูปที่ 6  แสดงโครงสรางจุลภาคบริเวณ HAZ ดาน AISI 304 (ก) แสดงโครงสรางจุลภาคบริเวณ HAZ ดาน AISI 

2205 (ข) แสดงโครงสรางจุลภาคบริเวณรอยเชื่อมของชิ้นงานที่มีคาความเคนแรงดึงสูงสุด(ค) 

 

สรุป 

 พารามิเตอรที่มีอิทธิพลตอความแข็งแรงดึงสูงสุด อิทธิพลหลัก (Main Effect)  คือ  กระแสไฟเชื่อม  สวน

อิทธิพลรวม (Interaction) คือ กระแสไฟเชื่อม ความเร็วในการเชื่อม และ แกสปกคลุม  ที่กระแสไฟเชื่อม  180 

แอมแปร ความเร็วในการเชื่อม 350 มม./นาที และแกสปกคลุมดวยแกส Ar+CO2 (95:5)  มีคาเทากับ 55.37  

KN/mm2  สวนพารามิเตอรการเชื่อมที่มีอิทธิพลตอความแข็ง พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ขัอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอรการเชื่อมตอโครงสรางและสมบัติเชิงกลของเหล็กกลาไรสนิม

ออสเตนนิติค (AISI 304 )  กับเหล็กกลาไรสนิมดูเพล็กซ (AISI 2205)  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อ ประโยชนตอการ

นําขอมูลไปพัฒนาการวิจัยตอไป ดังนี้ 

  1. จะเปนการดีเปนอยางยิ่งถาหากผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะ โดยเฉพาะงานเชื่อมท่ีมีความ

เส่ียงตอชีวิต และทรัพยสินของประชนชน จะนําผลการวิจัยเพื่อนําไปเปนขอมูลของการปรับพารามิเตอรการเชื่อม

ของการเชื่อมโลหะแตละชนิด เพราะในการปฏิบัติงานจริง ๆ สวนใหญแลว การปรับพารามิเตอรการเชื่อมจะ

อาศัยผลของลักษณะและรูปรางของรอยเชื่อมภายนอกเปนเกณฑในการนําคาไปใชเทานั้น ซึ่งในความเปนจริง

นั้นรูปรางภายนอกมันไมสามารถบอกอะไรที่จะเกิดขึ้นภายในของรอยเชื่อม และโลหะฐาน (Base Metal)ได 

  2. กรณีการเชื่อมโลหะสองชนิดเขาดวยกัน ซึ่งมันมีความแตกตางกันอยางมากนั้น จําเปนตองมีความรู

ทางดานโลหะวิทยาการเชื่อมของโลหะทั้งสองชนิดเปนอยางมาก เพราะกลไกการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากไดรับ

อิทธิพลทางความรอนมันเดินไปคนละทางกันอยูแลว ฉะนั้นการจัดการจึงเปนสิ่งที่ยากมาก 

ก 

ค ข 
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  3. การเชื่อมดวยกระแสสูง ๆ  ความเร็วต่ํา ๆ ตองระวังการทะลุดานหลังงานเปนอยางมาก วิธใีนการ

แกปญหาคือ บาก Root Opening ใหมาก หรือใหชองวางระหวางงานแคบ ๆ กจ็ะสามารถลดปญหาดังกลาวได 
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นครราชสีมา และวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีที่ใหการอนุเคราะหเครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใชในการจัดทํางานวิจัยนี้ 
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