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บทคัดย่อ 

การศกึษาวิจัยครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการอบคืนตวัของรอยเช่ือมต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติ

ทางกลของเหล็กกล้าคาร์บอน (AISI1045) ด้วยกระบวนการเช่ือมใต้ฟลัก้ซ์ (Submerged Arc Welding) ต่อการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคท่ีบริเวณรอยเช่ือม บริเวณท่ีได้รับผลกระทบจากความร้อน บริเวณเนือ้โลหะงาน  

และสมบติัทางกลด้านความความแข็ง  ปัจจยัท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัประกอบด้วยชนิดของเหล็กกล้าคาร์บอน (AISI 

1045) ท่ีทาผงฟลัก้ซ์ และไม่ทาผงฟลัก้ซ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาทัง้ 2 ปัจจัย มีผลกระทบต่อ

สมบติัทางกลด้านความแข็งบริเวณตา่ง ๆ ได้แก่ บริเวณรอยเช่ือม บริเวณได้รับผลกระทบจากความร้อนและบริเวณ

เนือ้โลหะงานของเหล็กกล้าคาร์บอน (AISI 1045) อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 และจากการวิเคราะห์โครงสร้าง

จลุภาค พบวา่ บริเวณผลกระทบร้อนมีรูปร่างและขนาดเกรนแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัอตัราการอบคืนตวัของรอยเช่ือม 

ซึ่งการอบคืนตัวของรอยเช่ือมเกิดจากปัจจัยการเช่ือมของชิน้งานท่ีทาผงฟลัก้ซ์ และไม่ทาผงฟลัก้ซ์ จากผลการ

ทดลองแสดงวา่ชิน้งานท่ีทาผงฟลัก้ซ์ จะมีคา่ความแข็งท่ีดีกวา่ชิน้งานท่ีไมท่าผงฟลัก้ซ์ เหมาะสมท่ีจะนําไปใช้งานได้

ดีกว่าชิน้งานท่ีไม่ทาผงฟลัก้ซ์และจากการเปรียบเทียบเม่ือผ่านการเช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมใต้ฟลัก้ซ์ 

(Submerged Arc Welding) ช่วงท่ี 40% - 70% ท่ี Overlap กนัของแนวเช่ือม เหมาะสมท่ีสดุสําหรับการนําไปใช้

งาน 
 

Abstract 

A study of  Influence  of  Temper  Bead  Welding  on  Properties  of   AISI 1045  Submerged Arc 

Welding of mechanical properties in tensile strength, elongation and hardness, and microstructure at 

fusion, heat affected, and base metal zones. The parameters employed in this study were consisted of 

filler The results revealed that the three factors were affected to mechanical properties for hardness at 

the area of heat affected zone (HAZ) and weld of steels AISI 1045 and steels AISI 1045 at the level of 

0.05 and the results revealed that the two factors were consisted of filler metal result on microstructure 

at the area of fusion zone and HAZ was found that the microstructure at fusion zone and HAZ Different 

percentages of bead overlap and their effects onthe hardness and the microstructures of the HAZ 
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wereexamined. The results show that better microstructures andlower hardness values were obtained 

when a flux cored arcwelding process with temper bead welding with 40–70% bead overlap was used. 

The microstructure in the HAZ.  
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คาํนํา 

 

         จากสภาวะการขยายตวัในวงการอุตสาหกรรมทัว่โลก หรือในประเทศไทยนัน้พบว่ามีการขยายตวัใน

อตุสาหกรรมอย่างมาก และกว้างขวาง ซึ่งในวงการอตุสาหกรรมนัน้ได้มีการนําเอาเหล็กกล้าคาร์บอนมาใช้

งานอยา่งแพร่หลาย ซึง่อาจจะเป็นอตุสาหกรรมในการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร มากมายหลายรูปแบบ หรือ

แม้กระทัง่ในวงการอตุสาหกรรมก่อสร้างก็อาจจะมีโครงสร้างท่ีเป็นโลหะ หรือแม้กระทัง่ในอตุสาหกรรมยาน

ยนต์ อุตสาหกรรมอากาศยานอุตสาหกรรมปริโตรเคมี ชิน้ส่วนอะไหล่เคร่ืองจักรกล เพลา เป็นต้น ล้วน

แล้วแต่เ ก่ียวข้องกับโลหะทัง้นัน้  ซึ่งมีการนําโลหะชนิดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้งานเกือบจะทัง้หมด      

โดยเฉพาะโลหะในกลุ่มของเหล็กกล้าคาร์บอน ( AISI 1045 )  เหล็กกล้าคาร์บอนคือเหล็กกล้าท่ีมีคาร์บอน

เป็นธาตผุสมหลกั และมีปริมาณธาตอ่ืุนๆ อยู่ในปริมาณน้อย ตามนิยามของAISI (American Iron and 

Steel Institute) ปริมาณธาตผุสมไว้ดงันี ้แมงกานีสไม่เกิน 1.65 % , ซิลิกอนไม่เกิน 0.60% , ทองแดงไม่เกิน 

0.60%  และปริมาณของฟอสฟอรัสรวมกบักํามะถนัไม่เกิน 0.05 % เราถือได้ว่าเฉพาะธาตคุาร์บอนเท่านัน้ท่ี

มีอิทธิพลต่อคุณสมบตัิของเหล็กกล้าชนิดนี  ้ธาตุผสมในเหล็กกล้าประเภทนีน้อกจากคาร์บอนแล้วจะมี 

ซิลิกอนและแมงกานีส ส่วนกะมะถันและฟอสฟอรัสจะอยู่ในรูปของสารมลทินเราแบ่งชนิดของเหล็กกล้า

คาร์บอนตามเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนท่ีอยู่ในเน้อเหล็กได้ดงันีคื้อ 1. เหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา (Low Carbon 

Steel) จะมีคาร์บอนต่ํากว่า 0.20%  เป็นกลุ่มท่ีมีการใช้งานอย่างกว้างขวางมากเช่นอุตสาหกรรมการผลิต

รถยนต์ จะใช้ทําชิน้ส่วนท่ีเป็นเหล็กแผ่นบางต่างๆหรือเหล็กแผ่นขนาดใหญ่ท่ีใช้งานในอุตสาหกรรมทัว่ไป

เหล็กกล้าชนิดนีจ้ะมีความแข็งน้อย เหนียว และแปรรูปได้ง่าย ใช้กบังานท่ีไม่ต้องการความแข็งแรงสงู   2.

เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง(Medium Carbon Steel)   มีปริมาณคาร์บอนอยู่ระหว่าง 0.20% - 0.50% เป็น

กลุม่ท่ีมีความแข็งสงูกวา่เหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา นิยมใช้เป็นสว่นประกอบของเคร่ืองจกัรกลตา่งๆ เช่น เพลาข้อ

เหว่ียง และชิน้ส่วนข้อตอ่ตา่งๆ  3. เหล็กกล้าคาร์บอนสงู(High Carbon Steel)  มีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 

0.5 % มีความแข็งแรง แข็งแกร่ง และความแข็งสงู ใช้ทําสปริงและเคร่ืองมือคมตดัตา่งๆ  ดงันัน้แล้วผู้ วิจยัจึง

ได้นําโลหะในกลุ่มของเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง(Medium Carbon Steel) มาทดลองเช่ือมเพ่ือต้องการ

นําเทคนิคในกระบวนการเช่ือม Post weld heat teratment (PWHT) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีสําคญัโดยทัว่ไป

ใช้กนัมาก เพ่ือเป็นการลดความเครียดของการเช่ือมท่ีเหลือตกค้างอยู่ ลดความต้านทานตรงรอยแตก และ

การกัดกร่อนของความร้อน เพ่ือให้วัสดกุลับคืนสู่สภาพเดิม นอกจากนีแ้ล้ว ผลของการลดความเครียดท่ี

mailto:Vinus.t@hotmail.com


การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1776 

เกิดขึน้ ภายหลังจากการเช่ือมแล้ว ก็ยังมีวัตถปุระสงค์เพ่ือควบคมุโครงสร้างทางโลหะวิทยา ท่ีเกิดขึน้ใน

บริเวณผลกระทบร้อน (Heat Affected Zone :HAZ) ด้วยเหตนีุจ้ึงทําให้ผู้ เขียนมีความสนใจท่ีจะศึกษา

เก่ียวกบัอิทธิพลของกระบวนการอบคืนตวัการเช่ือมตอ่สมบตักิารเช่ือมเหล็กกล้าคาร์บอน ( AISI 1045 ) เพ่ือ

ศกึษาดกูารเปล่ียนแปลงในโครงสร้างจลุภาคและสมบตัทิางกลของการเช่ือมซ้อนแนวด้วยกระบวนการเช่ือม 

Submerged  Arc Welding (SAW) ในเหล็กกล้าคาร์บอน   ว่ามีการเปล่ียนแปลงและเกิดผลกระทบอย่างไร

บ้าง  

 

 

การดาํเนินการทดลอง 

ในการวิจยัได้ศกึษาเก่ียวกบักระบวนการเช่ือม Submerged  Arc Welding (SAW) ปัจจยัท่ีใช้ในการเช่ือมมี 

2 ชนิด คือ 1. ชิน้งานทาผงฟลัก๊ซ์ 2. ชิน้งานท่ีไม่ทาผงฟลัก๊ซ์  1 ระดบั คือ ความเร็วในการเช่ือมคงท่ี ท่ีระดบั 

26 มิลลิเมตรตอ่นาที  กระแสไฟฟ้า ท่ีระดบั 400 แอมแปร์ และลวดเช่ือม ท่ีเกรด AWS SF A 5.17 รวมถึง

เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเช่ือม ได้แก่ เคร่ืองเช่ือมแบบ (SAW) ชนิดของเหล็กคือเหล็กกล้า

คาร์บอน AISI 1045  การทดสอบหาคา่ความแข็ง และการศกึษาโครงสร้างจลุภาคของชิน้งาน  
 

ในการวิจยัได้ทําการทดลองด้วยการเช่ือมเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1045  ด้วยกระบวนการเช่ือม 

(SAW) มีจํานวนชิน้งานท่ีทําการทดลองทัง้หมด 2 ชิน้ โดยใช้เคร่ืองเช่ือมแบบ (SAW) เคร่ืองหมายการค้า 

LINCOLN  ELECTRIC รุ่น  NA-3N  AUTOMATIC  WIRE  FEEDER โดยทําการเช่ือมเหล็กกล้าคาร์บอน 

AISI 1045  ให้แนวเช่ือมทับซ้อนแนวกัน โดยในการทดลองได้กําหนดชนิดและระดบัปัจจัยการเช่ือม 

ออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. ชิน้งานทาผงฟลัก๊ซ์ 2. ชิน้งานท่ีไม่ทาผงฟลัก๊ซ์  1 ระดบั คือ ความเร็วในการเช่ือม ท่ี

ระดบั 26 มิลลิเมตรต่อนาที  กระแสไฟฟ้า ท่ีระดบั 400 แอมแปร์ และลวดเช่ือม ท่ีเกรด AWS SF A 5.17 

สว่นปัจจยัในการเช่ือมอ่ืน ๆ ได้ควบคมุและให้มีคา่คงท่ี จากนัน้ก็นําชิน้งานท่ีผ่านการเช่ือมไปตดัเพ่ือเตรียม

ชิน้งานทดสอบดโูครงสร้างจุลภาค จํานวน 20 ชิน้และวดัค่าความแข็ง จํานวน 20 ชิน้ เพ่ือเปรียบเทียบหา

ช่วงท่ีดีท่ีสุดในการนําไปใช้งาน การวดัค่าความแข็งนัน้ใช้เคร่ือง Vickers Testing เคร่ืองหมายการค้า 

TESTOMETRIC รุ่น MICRO โดยใช้การวดัแบบ Vickers Testing ทดสอบวดัค่าความแข็งวดัคา่แตล่ะ

ชิน้งานทดสอบ 3 บริเวณ ดงันี ้บริเวณรอยเช่ือม บริเวณกระทบร้อนของเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1045  และ

บริเวณเนือ้ผิวของชิน้งานของเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1045  บนัทกึผลคา่ความแข็ง  

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

เม่ือพิจารณาผลทางสถิติของข้อมลู พบว่า ผลการทดสอบหาคา่ความแข็ง ทดสอบในหน่วย Vickers (HV) 

บริเวณรอยเช่ือมของชิน้งานทดสอบท่ีได้จากกระบวนการเช่ือมใต้ฟลัก๊ซ์ (SAW) ของการเช่ือมอบคืนตวัจาก

การเช่ือมทบัซ้อนแนวของเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1045 แล้วนํามาวิเคราะห์เชิงสถิตดิงัรายละเอียดดงันี ้
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จากการทดลองหาอิทธิพลของปัจจยัในการเช่ือมได้แก่ รอยเช่ือมของชิน้งานท่ีทาผงฟลัก๊ซ์  ความเร็วในการ

เช่ือม ปริมาณกระแสไฟฟ้า และลวดเช่ือม กําหนดให้เป็นคา่คงท่ี  พบว่าคา่ความแข็งบริเวณรอยเช่ือม มีการ

แจกแจงปกติ โดยพิจารณาจากคา่ P-Value มีคา่มากกว่า .05 ดงัแสดงในรูปท่ี 1 ซึ่งมีคา่ P-Value เท่ากบั 

0.280 
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Figure  1.  Microhardness of  Medium Carbon Steel. From Titanium dioxide. 0 – 100 %                                               
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Figure  2.  Microhardness of  Medium Carbon Steel. No Titanium dioxide. 0 – 100 %                                               
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Figure  3. Microhardness of Medium Carbon Steel. From Titanium dioxide. 0 – 100 % and 

Microhardness of  Medium Carbon Steel. No Titanium dioxide. 0 – 100 %       

          

           เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าความแข็ง  ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมลู พบว่า 

ปัจจัยร่วมระหว่างชิน้งานท่ีทาผงฟลั๊กซ์กับชิน้งานท่ีไม่ทาผงฟลั๊กซ์  ความเร็วในการเช่ือม ปริมาณ

กระแสไฟฟ้า และลวดเช่ือมท่ีใช้ในการเช่ือม  มีผลตอ่คา่ความแข็งบริเวณรอยเช่ือม อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 

.05 และพบว่า ชิน้งานท่ีทาผงฟลัก๊ซ์มีคา่ความแข็งสงูสดุท่ี 248.33 HV อยู่ในช่วงของชิน้งานท่ี 20% และคา่

ความแข็งต่ําสุดท่ี 229.83 HV อยู่ในช่วงของชิน้งานท่ี 100%  ส่วนชิน้งานท่ีไม่ทาผงฟลัก๊ซ์มีค่าความแข็ง

สงูสดุท่ี 244.60 HV อยูใ่นชว่งของชิน้งานท่ี 40% และคา่ความแข็งต่ําสดุท่ี 226.16 HV อยู่ในช่วงของชิน้งาน

ท่ี 100%  นั่นแสดงว่าชิน้งานท่ีทาผงฟลั๊กซ์ มีค่าความแข็งท่ีดีกว่าชิน้งานท่ีไม่ทาผงฟลั๊กซ์  เหมาะสมท่ี

นํามาใช้งานได้ดีกวา่ชิน้งานท่ีไมท่าผงฟลัก๊ซ์ 

 

 

   
                                           ( A)                                                                      ( B)                  

Figure 4 Heat affected zone microstructure. Medium Carbon Steel  AISI 1045 .  
 

เม่ือพิจารณาจากรูปท่ี 4 (A)โครงสร้างจลุภาคเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง AISI 1045 บริเวณผลกระทบ

ร้อน (HAZ) เป็นบริเวณท่ีอยู่ถดัจากแนวเส้นแบง่เขตการหลอมละลาย (Fusion line) เกิดการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างในช่วงท่ีอุณหภูมิสูงกว่าจุดวิกฤติแตต่ํ่ากว่าอุณหภูมิหลอมละลายโดยมีลกัษณะของการจดัเรียง

ผลึกขึน้ใหม่ (Refining grain) จากอิทธิพลของความร้อน เม่ือรอยเช่ือมเกิดการเย็นตวัอย่างรวดเร็วท่ี
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อณุหภมูิห้องจะปรากฏโครงสร้างบริเวณผลกระทบร้อน (HAZ) มีลกัษณะเกรนหยาบโครงสร้างประกอบด้วย

เฟอร์ไรท์ท่ีเป็นพืน้สีขาวหรือสีจางมีทิศทางการเตบิโตของเกรนในทกุทิศทาง และโครงสร้างเพิร์ลไลท์ท่ีเป็นจดุ

สีเทากระจายอยู่ในโครงสร้าง และโครงสร้างซีเมนต์ไตท์ท่ีจะมีลกัษณะสีดําบริเวณของขอบของโครงสร้าง

เพิร์ลไลท์ ซึ่งเกิดจากผลของการทาผงฟลั๊กซ์ พิจารณาจากรูปท่ี 4 (B) เป็นโครงสร้างจุลภาคเหล็กกล้า

คาร์บอนปานกลาง AISI 1045 บริเวณผลกระทบร้อน (HAZ) ภายหลงัจากการเช่ือมทบัแนว โดยโครงสร้าง

จลุภาคของแนวเช่ือมแนวแรกจะถกูเปล่ียนแปลงโครงสร้างอนัเน่ืองจากความร้อนท่ีเกิดจากการเช่ือมทบัแนว 

ซึง่การสะสมความร้อนของแนวเช่ือมขึน้อยูก่บัเปอร์เซ็นต์ของการเช่ือมทบัแนว โดยแนวเช่ือมท่ีถกูเช่ือมทบัจะ

ถูกปรับปรุงโครงสร้างบริเวณผลกระทบร้อน(HAZ) โครงสร้างจุลภาคบริเวณผลกระทบร้อนของแนวเช่ือม

แนวแรกจะมีเม็ดเกรนท่ีจดัเรียงไม่เป็นระเบียบ(ตามรูปท่ี 4.A) เม่ือทําการเช่ือมอบคืนตวัรอยเช่ือมเม็ดเกรน

จะเปล่ียนเป็นเม็ดเกรนท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนั (ตามรูปท่ี 4.B) จดัเรียงตวัเป็นระเบียบและมีคณุสมบตัิทางกล

ท่ีดีกวา่ 

 

   
                                           ( A)                                                                      ( B)                  

Figure 5  Heat affected zone microstructure. Medium Carbon Steel  AISI 1045 . Side weld metal. 
 

       เม่ือพิจารณาจากรูปท่ี 5 (A)  แสดงโครงสร้างจลุภาคบริเวณเนือ้แนวเช่ือม (Weld metal) หรือบริเวณท่ี

เกิดการหลอมละลาย (Fusion zone) ของเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง AISI 1045 โครงสร้างผลึกจะเกิดใน

ลกัษณะ Competitive growth ระหวา่งท่ีมีการแข็งตวัของโลหะหลอมเหลว เกรนท่ีแข็งตวัจะพยายามแข็งตวั

และเตบิโตในทิศทางท่ีตัง้ฉากกบัแอ่งรอยเช่ือม เน่ืองจากเป็นทิศทางท่ีมีคา่ Temperature gradient และการ

นําความร้อนสงูโครงสร้างบริเวณเนือ้เช่ือม ประกอบด้วยพืน้สีขาวของเฟอร์ไรท์สลบักบัแถบสีดําของเพิร์ล

ไลท์  พิจารณาจากรูปท่ี 5 (B) เกรนของโครงสร้างเฟอร์ไรท์และเพิร์ลไลท์ จะมีลกัษณะเม็ดเกรนท่ีมีขนาด

ใกล้เคียงกันเม็ดเกรนมีขนาดสม่ําเสมอจัดเรียงตัวเป็นระเบียบเป็นโครงสร้างโลหะงานส่วนท่ีไม่ได้รับ

ผลกระทบร้อนจากการเช่ือม (un-affected zone) เน่ืองจากการอบคืนตวัเร็วกว่าเพราะชิน้งานไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการทาผงฟลัก๊ซ์ 
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                                           ( A)                                                                      ( B)                  

Figure 6  Heat affected zone microstructure. Medium Carbon Steel  AISI 1045 . Side bead metal. 

 

       เม่ือพิจารณาจากรูปท่ี 6 (A)แสดงโครงสร้างจุลภาคบริเวณเนือ้ชิน้งาน (Bead Metal) ของเหล็กกล้า

คาร์บอนปานกลาง AISI 1045 ประกอบด้วยโครงสร้างเป็นเฟอร์ไรท์ (ferritic matrices) เม่ือกดักรดจะถกู

กรดกดัลกึน้อยกวา่จะเห็นเป็นสีขาวหรือดเูป็นสีมวัๆ และโครงสร้างเพิร์ลไลท์จะถกูกรดกดัลึกกว่า จะเห็นเป็น

จดุสีดํา พิจารณาจากรูปท่ี 6 (B) เกรนของโครงสร้างเฟอร์ไรท์และเพิร์ลไลท์ จะมีลกัษณะเม็ดเกรนท่ีมีขนาด

ใกล้เคียงกันเม็ดเกรนมีขนาดสม่ําเสมอจัดเรียงตัวเป็นระเบียบเป็นโครงสร้างโลหะงานส่วนท่ีไม่ได้รับ

ผลกระทบร้อนจากการเช่ือม (un-affected zone) เน่ืองจากการอบคืนตวัเร็วกว่าเพราะชิน้งานไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการทาผงฟลัก๊ซ์ 

สรุป 
 

ผลของปัจจัยการอบคืนตัวของรอยเช่ือมท่ีส่งผลต่อโครงสร้างจุลภาค 

     จากการศึกษาเบือ้งต้นพบว่าโครงสร้างมหภาคของการเช่ือมโลหะเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (AISI 

1045)  ด้วยกระบวนการเช่ือมแบบใต้ฟลัก๊ (SAW ) โดยชิน้งานชิน้ท่ี 1 ใช้ผงฟลัก๊ซ์ทาก่อนเช่ือม พบว่า การ

ทาผงฟลัก๊ซ์ทําให้ส่งผลต่ออตัราการซึมลึกท่ีดี ความกว้างของแนวเช่ือมเพิ่มขึน้ และรูปร่างของแนวเช่ือม

สวยงามกวา่ชิน้งานชิน้ท่ี 2 คือชิน้ท่ีไมท่า  เน่ืองจากชิน้ท่ีทาได้รับอิทธพลจากการทาผงฟลัก๊เพราะคณุสมบตัิ

ของไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง และอะสิโตนมีคณุสมบตัิไวตอ่ความร้อน และ

ความสัน่สะเทือนซึ่งเม่ือได้รับความร้อนจากการเช่ือมจะทําให้แนวเช่ือมได้รับความร้อนท่ีเร็วขึน้และคลาย

ความร้อนได้ช้ากว่าชิน้ท่ีไม่ทาผงฟลัก๊ซ์ทําให้อตัราการซึมลึกดีกว่าแนวเช่ือมกว้างกว่าชิน้ท่ีไม่ทาผงฟลัก๊ซ์  

และจากการทดลองจะเห็นโครงสร้างจลุภาคบริเวณผลกระทบร้อน (HAZ)  ภายหลงัจากการเช่ือมจะมีการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างเน่ืองอิทธิพลของความร้อนท่ีเกิดจากการเช่ือมทบัแนว ซึ่งการสะสมความร้อนของ

แนวเช่ือม จะขึน้อยู่กับเปอร์เซ็นต์ของการเช่ือมทับแนว โดยแนวเช่ือมท่ีถูกเช่ือมทับแนวจะเกิดการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างโดยท่ีโครงสร้างจุลภาคบริเวณผลกระทบร้อน (HAZ) ของแนวเช่ือมแนวแรกจะมี

ลกัษณะเม็ดเกรนท่ีจดัเรียงไม่เป็นระเบียบ เม่ือทําการเช่ือมอบคืนตวัเม็ดเกรนจะเปล่ียนเป็นเกรนท่ีมีขนาด

ใกล้เคียงกนัและจดัเรียงตวัเป็นระเบียบตามชว่งเปอร์เซ็นต์ท่ี Overlap กนั  
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     ผลของผงฟล๊ัก Titanium dioxide (TiO2) ท่ีส่งผลต่อสมบัตทิางกลด้านความแข็ง 

     จากการวิเคราะห์อิทธิพลหลกั (Main Effect) พบว่า ปัจจยัด้านฟลัก๊ซ์ มีผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลง 

คา่ความแข็งบริเวณท่ีได้รับผลกระทบจากความร้อน และโลหะงาน เม่ือวิเคราะห์อิทธิพลร่วม(Interaction) 

ระหวา่งกระแสกบัฟลัก๊ซ์ มีผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงคา่คณุสมบตัทิางกลด้านความแข็ง 

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าความแข็ง  ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล พบว่า ปัจจยั

ร่วมระหว่างชิน้งานท่ีทาผงฟลัก๊ซ์กับชิน้งานท่ีไม่ทาผงฟลัก๊ซ์  ความเร็วในการเช่ือม ปริมาณกระแสไฟฟ้า 

และลวดเช่ือมท่ีใช้ในการเช่ือม  มีผลตอ่ค่าความแข็งบริเวณรอยเช่ือม อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 และ

พบว่า ชิน้งานท่ีทาผงฟลัก๊ซ์มีคา่ความแข็งสงูสดุท่ี 248.33 HV อยู่ในช่วงของชิน้งานท่ี 20% และคา่ความ

แข็งต่ําสุดท่ี 229.83 HV อยู่ในช่วงของชิน้งานท่ี 100%  ส่วนชิน้งานท่ีไม่ทาผงฟลัก๊ซ์มีคา่ความแข็งสงูสดุท่ี 

244.60 HV อยู่ในช่วงของชิน้งานท่ี 40% และค่าความแข็งต่ําสุดท่ี 226.16 HV อยู่ในช่วงของชิน้งานท่ี 

100%  นัน่แสดงว่าชิน้งานท่ีทาผงฟลัก๊ซ์มีค่าความแข็งท่ีดีกว่าชิน้งานท่ีไม่ทาผงฟลัก๊ซ์ เหมาะสมท่ีนํามาใช้

งานได้ดีกว่าชิน้งานท่ีไม่ทาผงฟลั๊กซ์ และเม่ือเปรียบเทียบเม่ือผ่านการเช่ือมด้วยกระบวนการเช่ือมแบบ

ใต้ฟลัก้ (SAW )  ชว่งท่ี 40% - 70% ท่ี Overlap กบัแนวเช่ือมเหมาะสมท่ีสดุสําหรับการนําไปใช้งาน 
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