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การลดปัญหาการโก่งตัวของชิ้นงานในกระบวนการเชื่อมอาร์ กโลหะก๊าซคลุม
กิตติ วันดี สุ จินต์ ธงถาวรสุ วรรณ และ วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล*

บทคัดย่อ
กระบวนการเชื่อมภายใต้สภาวะที่ไม่เหมาะสมมักก่อให้เกิดการโก่งตัวของชิ้นงานเนื่ องจากปริ มาณความ
ร้อนที่ถ่ายเทเข้าไปในเนื้ อชิ้นงานที่แตกต่างกันในแต่ละตาแหน่ ง ลักษณะเช่นนี้ ส่งผลให้ชิ้นงานเกิ ดการขยายตัวที่
ต่างกันและนาไปสู่การโก่งตัวของชิ้นงานภายหลังการเชื่อมในที่สุด การผลิตชิ้นส่ วนที่ยึดหู แหนบรถยนต์ก็ตอ้ งอาศัย
กระบวนการเชื่ อ มประกอบในสายการผลิ ต เช่ นกัน จากการศึ กษากระบวนการเชื่ อ มหู แ หนบรถยนต์ข องบริ ษ ัท
กรณี ศึกษา พบว่าชิ้นงานภายหลังกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม (GMAW) เกิดการโก่งตัวมากเกินกว่าค่าพิกดั
ที่ ลูกค้ากาหนด คือ 1 มม ขนาดการโก่งตัวที่ เกิ นค่าพิกัดนี้ นอกจากจะส่ งผลโดยตรงต่อกระบวนการประกอบใน
สายการผลิตรถยนต์แล้ว ยังส่ งผลต่อความสามารถในการรับภาระทางกลที่ ไม่เป็ นไปตามการออกแบบและคานวณ
ของวิศวกร งานวิจยั นี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อลดขนาดการโก่งตัวของชิ้นงานภายหลังกระบวนการเชื่อมอาร์ กโลหะก๊าซ
คลุม จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อการโก่งตัวของชิ้นงาน คือ กระแสไฟในการเชื่อม แรงเคลื่อนไฟฟ้ าในการ
เชื่อม ความเร็ วในการเชื่อม และลาดับทิศทางในการเชื่อม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่เหมาะสมสาหรับการลดขนาด
การโก่ งตัวของชิ้ นงานคื อ ค่ ากระแสเชื่ อ ม 130 แอมแปร์ แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ า 19 โวลต์ และความเร็ ว ในการเชื่ อ ม
50 ซม/นาที ซึ่ งให้ขนาดการโก่งตัวของชิ้นงานที่ยึดหู แหนบรถยนต์ที่ 0.83 มม นอกจากนี้ ทิศทางการเชื่ อมในแต่ละ
แนวการเชื่อมควรสลับกันเพื่อกระจายความร้อนจากการเชื่อมบนชิ้นงานให้ใกล้เคียงกันและลดโอกาสที่ดา้ นใดด้าน
หนึ่งของชิ้นงานมีอุณหภูมิสูงมากเกินไป ด้วยทิศทางการเชื่อมเช่นนี้ ส่ งผลให้ชิ้นงานเกิดการโก่งตัวเฉลี่ยน้อยสุ ดและ
อยูใ่ นพิกดั ที่ลูกค้ากาหนด

คาสาคัญ : การโก่งตัว, กระบวนการเชื่อม, การเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม, ชิ้นส่วนยานยนต์, การหาปั จจัยที่เหมาะสม

*

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผูต้ ิดต่อ, อีเมล์: viboon.tan@kmutt.ac.th รับเมื่อ 8 มิถุนายน 2558 ตอบรับเมื่อ 21 ธันวาคม 2558

1

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559
The Journal of Industrial Technology, Vol. 12, No. 1 January – April 2016

Reduction of Work Distortion in the Gas Metal Arc Welding Process
Kitti Vandee Sujin Tongthavornsuwan and Viboon Tangwarodomnukun*

Abstract
Welding process performed under an improper condition usually causes workpiece deflection due to the
different heat energy conducting into each location of workpiece. This results in the different thermal expansion and
accordingly introduces the deflection of workpiece after being welded. The manufacturing of leaf spring’s holder
for automobile also involves the welding process. Based on the welding of such automotive part in a case-studied
company, the workpiece obtained after the gas metal arc welding process (GMAW) presented the deflection of
greater than 1 mm which is out of the customer’s limits. This significant degree of deflection can directly affect the
assembling process in the automotive manufacturing and also alters the ability to withstand the mechanical loads to
which is not corresponded with the engineer’s design and calculation. Therefore, this research aims at decreasing
the workpiece deflection after the gas metal arc welding process. The results revealed that the welding current,
voltage, speed and welding sequence were the significant factors affecting the work deflection, and the optimum
welding parameters for minimizing the deflection were the welding current of 130 A, voltage of 19 V and welding
speed of 50 cm/min. This optimum condition can cause the deflection of only 0.83 mm. In addition, the welding
sequence associated with the alternating technique can well spread heat evenly in the workpiece, thus decreasing the
heat discrepancy of workpiece. By using this welding sequence, the deflection can be minimized and successfully
conformed to the customer’s requirement.

Keywords : Distortion, Welding process, Gas metal arc welding, Automotive part, Optimization
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1. บทนา

เสี ยรู ปที่ ต่างกันไป เช่น การโก่งตัว การงอตัว และการ
เปลี่ยนแปลงขนาดมิติของชิ้นงาน [1-3] การควบคุมการ
บิ ดงอในงานเชื่ อมนั้ น ขนาดของการบิ ดตั ว ใน
กระบวนการเชื่ อ มอาร์ ก โลหะก๊ า ซคลุ ม (GMAW)
โดยทัว่ ไปขึ้นอยู่กบั ความกว้างและความลึกของแนว
เชื่อม ลาดับและทิศทางในการเชื่อม สมบัติของวัสดุงาน
และสภาวะในกระบวนการเชื่อม [4] เพื่อทานายการบิ ด
งอในกระบวนการเชื่อม
Biswas และคณะฯ [5] ได้ทาการศึกษาอิทธิ พลของ
ลาดับในการเชื่อมด้วยวิธีการทางไฟไนอิลิเมนต์ ผลที่ได้
พบว่า ล าดับ ของการเชื่ อ มในแต่ ล ะรู ป แบบส่ ง ผลต่ อ
ขนาดและลัก ษณะการบิ ดงอของชิ้ น งานภายหลัง การ
เชื่ อม นอกจากนี้ Pilipenko [6] พบว่าปริ มาณพลังงาน
ความร้อนที่ถ่ายเทสู่แนวเชื่อมยังส่ งต่ออุณหภูมิที่เกิดขึ้น
บริ เวณบ่อหลอมละลาย และบริ เวณที่ ได้รับผลกระทบ
ทางความร้ อ น ซึ่ งส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การบิ ด ตัว ของ
ชิ้นงานเช่นกัน
Islam และคณะฯ [7] ได้ท าการหาสภาวะในการ
เชื่อมอาร์กเหมาะสมเพื่อลดการบิดตัวของชิ้นงานปี กนก
ล่าง (Lower Arm) โดยใช้วิธีการทางไฟไนอิ ลิเมนต์
ควบคู่กบั วิธี Genetic Algorithm ผลการศึกษาที่ได้พบว่า
ปั จจัยในงานเชื่อมที่ส่งผลต่อการบิดตัวของชิ้นงาน คือ
กระแสเชื่ อ ม แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ า ความเร็ ว เชื่ อ ม และ
ล าดับ ทิ ศ ทางในการเชื่ อ ม นอกจากนี้ Casalino และ
คณะฯ [8] ได้ ท าการหาค่ า ปั จ จัย ที่ เ หมาะสมใน
กระบวนการเชื่อม GMAW เพื่อควบคุมการบิ ดตัวของ
ชิ้ น งานโดยใช้วิ ธี โ ครงข่ า ยประสาทเที ย ม (Artificial
Neural Networks)
จากงานวิจยั ในอดี ตสามารถสรุ ปได้ว่า ปั ญหาเรื่ อง
การโก่ งตัวของชิ้ นงานที่ เกิ ดขึ้ นภายหลังกระบวนการ

กระบวนการเชื่อมอาร์ กโลหะก๊าซคลุม (Gas Metal
Arc Welding, GMAW) เป็ นกระบวนการหนึ่ งที่ ถูก
น ามาใช้ ม ากในการประกอบชิ้ นส่ วนยานยนต์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชิ้นส่วนที่เป็ นโครงสร้างตัวถังรถยนต์
แม้ว่ากระบวนการเชื่ อมในอุต สาหกรรมจะเป็ นแบบ
อัต โนมัติ เช่ น การใช้หุ่ นยนต์ใ นการเชื่ อม เพื่อ ให้ไ ด้
คุ ณ ภาพรอยเชื่ อ มที่ ส ม่ า เสมอและมี ร อบเวลาในการ
เชื่ อ มที่ ต่ า ลง หากสภาวะในการเชื่ อ มไม่ ไ ด้รั บ การ
ปรั บ ตั้ง อย่ า งเหมาะสมแล้ว ความร้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ นใน
กระบวนการเชื่ อมอาจก่อให้เกิ ดการบิ ดตัวหรื อโก่งตัว
ของชิ้ น งานภายหลัง การเชื่ อ มได้ ดัง นั้น การควบคุ ม
สภาวะและลาดับ ขั้นตอนของกระบวนการเชื่ อ มจึ ง มี
ความสาคัญและส่ งผลโดยตรงต่อคุณภาพของชิ้นงาน
สาเร็ จที่ได้
ปั ญหาเรื่ องการโก่ งตั ว ของชิ้ นงานภายหลั ง
กระบวนการเชื่ อมเป็ นปั ญหาที่ สาคัญปั ญหาหนึ่ งของ
บริ ษั ท กรณี ศึ ก ษาในงานวิ จั ย นี้ จากการส ารวจใน
เบื้องต้นพบว่า ชิ้นส่ วนที่ยึดหู แหนบรถยนต์ทุกชิ้นที่ได้
ภายหลังกระบวนการเชื่อม เกิดการโก่งตัวมากและต้อง
ท าการเคาะดัด เพื่ อ ให้ ส ามารถน าไปประกอบกั บ
ชิ้ น ส่ ว นอื่ น ๆได้ การเคาะดัด ชิ้ น งานทุ ก ชิ้ น ภายหลัง
กระบวนการเชื่ อ มเช่ น นี้ ท าให้ บ ริ ษ ัท กรณี ศึ ก ษาต้อ ง
สู ญเสี ยค่าใช้จ่ายและเวลาในการเคาะดัดเป็ นอย่างมาก
ส่งผลโดยตรงต่อการผลิตโดยรวม
การบิ ด งอในงานเชื่ อ มมัก เกิ ด ขึ้ น ในระหว่า งการ
เชื่ อ ม ความร้ อนและการเย็นตัว ของชิ้ นงานท าให้เกิ ด
ความเค้นที่ สร้ างแรงดึ งภายใน ส่ งผลให้เกิ ดการหดตัว
ของชิ้ นงาน นอกจากนี้ รู ปแบบการหดตัวและรู ปร่ า ง
ของรอยเชื่ อมยังส่ งผลต่อลักษณะทางกายภาพของการ
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เชื่อมสามารถทาให้ลดลงได้โดยอาศัยการควบคุมปั จจัย
ต่างๆ ในกระบวนการเชื่อมให้เหมาะสม โดยเฉพาะการ
ควบคุมระดับพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานใน
ระหว่างการเชื่ อมให้อยู่ในระดับที่ เพียงพอสาหรับการ
เชื่ อ มที่ มี ร ะยะการซึ ม ลึ ก ของแนวเชื่ อ มและความ
แข็งแรงของแนวเชื่ อมเป็ นไปตามต้องการ อีกทั้งระดับ
ความร้อนที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานไม่ควรจะมีความแตกต่าง
มากเกิ นไปจนทาให้การขยายตัวของชิ้นงานไม่เท่ากัน
และนาไปสู่การโก่งตัวหรื อบิดตัวของชิ้นงานในที่สุด
เมื่ อ พิ จ ารณาปั ญ หาการโก่ ง ตัว ของชิ้ น งานที่ ยึด หู
แหนบรถยนต์ ซึ่ งเป็ นชิ้ นงานกรณี ศึกษาในงานวิจัยนี้
การหาสภาวะและลาดับขั้นตอนในการเชื่อมที่เหมาะสม
จึ ง เป็ นแนวทางหนึ่ งที่ น ามาใช้ใ นงานวิ จัย นี้ โดยมี
จุดประสงค์หลักเพื่อลดขนาดการโก่งตัวของชิ้นงานยึด
หู แหนบรถยนต์ภายหลังกระบวนการเชื่อมอาร์ กโลหะ
ก๊าซคลุม นอกจากนี้ ในงานวิจยั นี้ ยงั ได้พิจารณาขนาด
ของการโก่ ง ตัว รวมไปถึ ง ระยะซึ ม ลึ ก ของแนวเชื่ อ ม
ภายใต้สภาวะในการเชื่อมที่แตกต่างกัน ซึ่ งผลที่ได้ช่วย
ให้เกิ ดความเข้าใจต่อกระบวนการเชื่อมและพฤติกรรม
การโก่งตัวของชิ้นงานมากยิง่ ขึ้น

350RF2 สามารถปรับกระแสเชื่ อมและแรงดันในการ
เชื่อมสู งสุ ดได้ที่ 350 A และ 36 V ตามลาดับ ลวดเชื่อม
ที่ ใช้ชนิ ด ER70S-6 (Kobe Steel, Japan) เส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 1.2 mm มีอตั ราการป้ อนลวดเชื่ อมที่
5 m/min และใช้ก๊าซอาร์ กอนผสมก๊าชคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่ 80% และ 20% ตามลาดับพ่นปกคลุมแนวเชื่อมที่
แรงดัน 25 l/min
จากการศึกษาของ Biswas [5] และ Islam [7] พบว่า
กระแสเชื่อม แรงเคลื่อนไฟฟ้ าในการเชื่อม และความเร็ ว
ในการเชื่ อม เป็ นปั จจัยหลักที่ สาคัญของกระบวนการ
เชื่อมแบบ GMAW อีกทั้งลาดับและทิศทางในการเชื่อม
ยัง ส่ ง ผลต่ อ การโก่ ง ตัว ของชิ้ น งานอี ก ด้ว ย ดัง นั้น ใน
งานวิจยั นี้ จึงได้พิจารณาปั จจัยดังกล่าว และดาเนิ นการ
ทดลองเพื่ อหาความสัมพันธ์ ต่อ ขนาดการโก่ ง ตัว ของ
ชิ้นงานที่เกิ ดขึ้น โดยขนาดการโก่งตัวถูกวัดที่ตาแหน่ ง
X1 ถึง X2 ดังแสดงในรู ปที่ 1 สาหรับรู ปที่ 2 แสดง
วิธีการวัดขนาดการโก่งตัวของชิ้นงานโดยใช้เวอร์ เนี ย-์
คาร์ ลิปเปอร์ ขนาดการโก่งตัวของชิ้นงานกรณี ศึกษาที่
ยอมรับได้ตามค่าพิกดั ที่ลูกค้ากาหนดอยูใ่ นช่วง 73.4 ถึง
74.4 mm
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบันทึ กและวิเคราะห์
ขนาดการโก่งตัวของชิ้นงานในงานวิจยั นี้ ขนาดการโก่ง
ตัว จึ ง ถู ก บัน ทึ ก เที ย บกั บ ค่ า พิ กัด ที่ ลู ก ค้า ก าหนดคื อ
73.4 mm จากสภาวะในการเชื่ อมปั จจุบนั ซึ่ งใช้กระแส
เชื่อมที่ 180 A แรงเคลื่อนไฟฟ้ าที่ 20 V ความเร็ วในการ
เชื่อม 40 cm/min และใช้ลาดับทิศทางในการเชื่อมจาก
จุด A ไปจุด B สาหรับแนวเชื่อมแรก และเชื่อมจากจุด C
ไปจุด D สาหรับแนวเชื่ อมที่สอง (รู ปที่ 1 และรู ปที่ 2)
พบว่ า ขนาดการโก่ ง ตั ว ของชิ้ น งานมี ค่ า เท่ า กั บ
74.89 mm หรื อ เกิ น จากค่ า พิ กัด ที่ ลู ก ค้า ก าหนดคื อ

2. วิธีดาเนินงานวิจัย
ชิ้ น งานกรณี ศึ ก ษาที่ ใ ช้คื อ ที่ ยึ ด หู แ หนบรถยนต์
ทาจากเหล็กกล้ารี ดร้อนเกรด JSH270C หนา 3.6 mm
ดังแสดงในรู ปที่ 1 การเชื่อมประกอบมีท้ งั หมด 2 แนว
และใช้ก ระบวนการเชื่ อ มแบบอาร์ ก โลหะก๊ า ซคลุ ม
กระบวนการเชื่อมอาศัยแขนหุ่ นยนต์ (ยี่ห้อ Panasonic
รุ่ น YA-1 NAR61 Y00) ที่ ต้ งั โปรแกรมการท างานไว้
เพื่ อ ควบคุ ม ต าแหน่ ง และความเร็ ว ในการเชื่ อ มให้
สม่ าเสมอ เครื่ องเชื่ อ มที่ ใช้ยี่ห้อ Panasonic รุ่ น YD4
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73.4 mm เท่ากับ 1.49 mm ซึ่ งมากเกินกว่าขนาดการโก่ง
ตัวที่ยอมรับได้

จากรู ปที่ 3 ขนาดการโก่งตัวของชิ้นงานถูกรวบรวม
จากแผนกเชื่อมประกอบ จานวน 30 ชิ้น โดยขนาดการ
โก่งตัวถูกวัดที่ ตาแหน่ง X1 ถึง X2 ดังแสดงในรู ปที่ 1
พบว่าการโก่งตัวของชิ้นงานที่ วดั ได้มีขนาดการโก่งตัว
มากกว่าขนาดที่ กาหนดทุ ก ชิ้ น โดยมี ค่า เฉลี่ ยของการ
โก่งตัวของชิ้นงานอยูท่ ี่ 74.84 มม หรื อมีค่าเบี่ยงเบนจาก
ค่า 74.3 มม เฉลี่ยเท่ากับ 1.44 มม
เพื่อแยกประเด็นในการวิเคราะห์ กระบวนการเชื่อม
อี ก ทั้ งลดจ านวนการทดลองลงให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่
เหมาะสม การศึ กษาวิจยั จึ งแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ
การวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ในการเชื่ อ ม และ
การวิเคราะห์ ผ ลกระทบของลาดับและทิ ศ ทางในการ
เชื่ อ ม ดัง นั้น การด าเนิ น การทดลองจึ ง แบ่ ง ออกเป็ น
2 ส่วนด้วยเช่นกัน
การทดลองในส่ วนที่ 1 เป็ นการทดลองเพื่ อ ศึ กษา
ผลกระทบของกระแสเชื่ อ ม แรงเคลื่ อนไฟฟ้ าในการ
เชื่อม และความเร็ วในการเชื่อม ต่อขนาดการโก่งตัวของ
ชิ้ น งาน รวมไปถึ ง การหาค่ า ของปั จ จัย ในการเชื่ อ มที่
เหมาะสมเพื่อลดขนาดการโก่งตัวของชิ้นงาน ปั จจัยใน
การทดลองแบ่งเป็ น 2 ระดับ เพื่อให้จานวนการทดลอง
ทั้ง หมดไม่ ม ากจนส่ ง ผลกระทบต่ อ ค่ า ใช้จ่ า ยในการ
ทดลองและรบกวนการผลิตของบริ ษทั กรณี ศึกษา ปั จจัย
และระดับของค่าปั จจัยในการทดลองแสดงในตารางที่ 1
โดยขอบเขตของค่าปั จจัยในการเชื่อมที่ถูกนามาทดลอง
ในการศึกษานี้ ครอบคลุมช่วงของการปรับตั้งค่าที่ นิยม
ใช้ใ นสายผลิ ต อี ก ทั้ง ช่ ว งของค่ า ปั จ จัย ดัง กล่ า วยัง ถู ก
แนะนาโดยบริ ษทั ผูผ้ ลิตลวดเชื่อมอีกด้วย [9] ลาดับการ
เชื่อมที่ใช้ในการทดลองส่ วนที่ 1 นี้ เริ่ มจากทาการเชื่อม
แนว AA โดยเริ่ มจากจุด A ไปยัง B และเชื่อมแนว BB
จากจุด C ไป D

รู ปที่ 1 ที่ยดึ หูแหนบรถยนต์และแนวการเชื่อมประกอบ

รู ปที่ 2 ตาแหน่งของชิ้นงานที่ถูกวัดขนาดการโก่งตัว

รู ปที่ 3 ขนาดการโก่งตัวชิ้นงานจากสภาวะการเชื่ อม
ปั จจุบนั
5
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ในการทดลองส่ วนที่ 1 นี้ มีการจัดลาดับการทดลอง
เป็ นแบบสุ่ ม เพื่ อ ลดอิ ท ธิ พ ลของตัว แปรที่ ไม่ ส ามารถ
ควบคุมได้ และทาการทดลองซ้ า 2 ครั้ง เพื่อเป็ นการลด
ความน่าจะเป็ นที่จะเกิดความผิดพลาดแบบที่ 2 (Type II
Error: β) รวมการทดลองทั้งสิ้น 16 การทดลอง

ตารางที่ 2 ปั จจัยและระดับปั จจัยที่ใช้ในการทดลอง
ปัจจัย

ตารางที่ 1 ปั จจัยและระดับปั จจัยที่ใช้ในการทดลอง
ระดับของปัจจัย
ปัจจัย
ตา่
สู ง

ระดับของปัจจัย
ตา่

สู ง

ลาดับของการเชื่อมแนวแรก

AA

BB

ทิศทางการเชื่อมของแนวเชื่อม AA

AB

BA

ทิศทางการเชื่อมของแนวเชื่อม BB

CD

DC

3. ผลและการวิเคราะห์ ผลการทดลอง
3.1 ผลของสภาวะในกระบวนการเชื่อมต่ อการโก่ งตัว
เมื่ อ ท าการตรวจสอบความเหมาะสมของผลการ
ทดลองที่ ได้ในเชิ งสถิติ พบว่า ค่าส่ วนตกค้างมีการแจก
แจงแบบปกติ มีอิสระต่อกัน และมีค่าความแปรปรวน
คงที่ ซึ่ ง สามารถสรุ ปได้ว่าข้อ มูล ที่ ได้จากการทดลอง
(ขนาดการโก่งตัวเมื่อเทียบกับค่าพิกดั ที่ลูกค้ากาหนด) มี
ความเหมาะสมในการน าไปใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
ผลกระทบของปั จจัยด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of Variance, ANOVA) ผลการวิเคราะห์ทาง
สถิติดว้ ย ANOVA แสดงในตารางที่ 3 พบว่า ปั จจัยหลัก
มีอิทธิ พลต่อค่าการโก่งตัวของชิ้นงานอย่างมีนัยสาคัญ
ภายใต้ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น ที่ 95% คื อ กระแสเชื่ อ ม
กาลังไฟฟ้ าในการเชื่ อม และความเร็ วในการเชื่ อม เมื่อ
ทาการพิจารณาความสัมพันธ์ของอิทธิ พลร่ วม 2 ปั จจัย
พบว่ า อิ ท ธิ พ ลร่ ว มระหว่ า งปั จ จัย กระแสเชื่ อ มและ
ความเร็ วในการเชื่อม มีค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 0.04 ซึ่ ง
มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 นั่นแสดงว่าอิทธิ พล
ร่ วม 2 ปั จจัย มีผลต่อค่าค่าการโก่งตัวของชิ้นงานอย่างมี
นัยสาคัญ นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของการทดลองยังพบว่ามีความน่าเชื่อถือที่ 95.7%

กระแสเชื่อม (A)
130 A
170 A
แรงเคลื่อนไฟฟ้ า (B)
19 V
23 V
ความเร็ วในการเชื่อม (C)
40 cm/min
50 cm/min
หมายเหตุ : สภาวะการเชื่ อ มเดิ ม คื อ กระแสเชื่ อ ม 180 A
แรงเคลื่อนไฟฟ้ า 20 V และความเร็ วในการเชื่อม 40 cm/min

การทดลองส่ วนที่ 2 เป็ นการทดลองหาลาดับและ
ทิศทางของการเชื่อมที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากลาดับ
และทิศทางการเชื่อมที่ให้ค่าการโก่งตัวของชิ้นงานน้อย
สุ ด สภาวะในการเชื่ อ มที่ เ หมาะสมจากการทดลอง
ส่วนที่ 1 ถูกนามาใช้ในการทดลองนี้ เนื่ องจากชิ้นงานที่
ถูกพิจารณาในงานวิจยั นี้ มีแนวเชื่อมทั้งหมด 2 แนวและ
แต่ละแนวมีทิศทางการเดินเชื่อมที่ เป็ นไปได้ 2 ทิศทาง
ดัง นั้น ลาดับ และทิ ศ ทางของการเชื่ อ มจึ ง มี รู ป แบบที่
เป็ นไปได้ท้ งั หมด 8 รู ปแบบ โดยทั้ง 8 รู ปแบบนี้
ถูกนามาทดลองเชื่อมซ้ า 2 ครั้งในแต่ละรู ปแบบ ดังนั้น
ทดลองในส่ วนที่ 2 จึงมีท้ งั หมด 16 การทดลอง ปั จจัยที่
พิจารณาในการทดลองนี้แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ปัจจัย
P-Value
Constant
Current (A)
Voltage (B)
Weld speed (C)
Current*Weld speed (A*C)
S = 0.098

0.000
0.000
0.000
0.040

Coef
1.440
0.126
0.125
-0.410
-0.057

รู ปที่ 4 ผลของปั จจัยหลักที่ ส่งผลต่อขนาดโก่งตัวของ
ชิ้นงาน

R-Sq = 96.84% R-Sq(adj) = 95.7%

รู ปที่ 4 แสดงให้เห็นถึงอิทธิ พลของปั จจัยหลักที่ ถูก
พิจารณาในงานวิจัยนี้ ต่อขนาดการโก่ งตัวของชิ้นงาน
จากรู ปพบว่า เมื่ อเพิ่มกระแสเชื่ อมจาก 130 A เป็ น
170 A ขนาดการโก่งตัวของชิ้นงานภายหลังการเชื่อม
โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์น้ ี มีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
การเพิ่ ม แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ าจาก 19 V ไปเป็ น 23 V
ในขณะที่ เมื่อเพิ่มความเร็ วในการเชื่ อมจาก 40 cm/min
เป็ น 50 cm/min พบว่าขนาดการโก่งตัวเฉลี่ยของชิ้นงาน
ลดลง จากผลการทดลองดังกล่าวสามารถอธิ บายได้ว่า
เมื่อเพิ่มค่ากระแสไฟและแรงเคลื่อนไฟฟ้ าส่ งผลต่อค่า
พลัง งานความร้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ขณะท าการเชื่ อ มท าให้
ชิ้นงานได้รับผลกระทบทางความร้อนเพิ่มขึ้นและเกิ ด
การโก่งตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อปรับลดความเร็ ว
ในการเชื่อมลง ส่ งผลให้พลังงานความร้อนที่ สะสมใน
แนวเชื่ อ มเพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง เกิ ด ความเค้น แรงดึ ง ภายใน
ชิ้นงานสูง เป็ นผลให้ชิ้นงานเกิดการโก่งตัวเพิ่มขึ้น
รู ป ที่ 5 แสดงให้เ ห็ น อัน ตรกิ ริ ย าระหว่า งกระแส
เชื่ อมและความเร็ วในการเชื่ อม กล่าวคื อ เมื่ อเพิ่มกระ
ไฟฟ้ าสู งขึ้น และลดความเร็ วในการเชื่ อมลง ส่ งผลให้
ขนาดการโก่งตัวของชิ้นงานเพิม่ มากขึ้น

รู ปที่ 5 อันตรกิริยาระหว่างกระแสเชื่อมและความเร็ วใน
การเชื่อม
จากตารางที่ 3 สามารถเขี ยนสมการทานายค่าการ
โก่งตัวของชิ้นงาน (Y) ในรู ปของปั จจัย เพื่อใช้พยากรณ์
ค่าการโก่งตัวชิ้นงานที่ลดลงเป็ นไปตามที่ตอ้ งการได้ดงั
สมการที่ 1
Y  1.44  0.126A  0.125B  0.41C  0.057A * C

(1)

โดยที่ A B และ C คื อ กระแสเชื่ อ ม (A)
แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ า (V) และ ความเร็ ว ในการเชื่ อ ม
(cm/min) ตามลาดับ
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การหาสภาวะในการเชื่ อมที่มีขนาดการโก่งตัวของ
ชิ้ น งานน้ อ ยสุ ดสามารถหาได้ จ ากการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์โดยใช้ฟังก์ชนั Response Optimizer ใน
โปรแกรม Minitab ผลที่ได้แสดงในรู ปที่ 6 ซึ่ งแสดงให้
เห็ นว่า กระแสเชื่ อมที่ 130 A ค่าความต่างศักย์ในการ
เชื่ อมที่ 19 V และ ความเร็ วในการเชื่ อมที่ 50 cm/min
ทาให้ได้ขนาดการโก่งตัวของชิ้นงานภายหลังการเชื่อม
ประมาณ 0.83 mm ซึ่งมีขนาดการโก่งตัวน้อยกว่า 1 mm
ตามค่าพิกดั ที่ลูกค้ากาหนดไว้เมื่ อ น าสภาวะการเชื่ อ ม
ดัง กล่ า วมาท าการเชื่ อ มชิ้ น งานจ านวน 10 ชิ้ น พบว่า
ขนาดการโก่ ง ตั ว ของชิ้ น งานโดยเฉลี่ ย ลดลงจาก
1.44 mm มาเป็ น 0.83 mm (มีค่าต่าสุ ด = 0.77 mm และ
ค่าสู งสุ ด = 1.1 mm) ซึ่ งเป็ นไปตามผลการคานวณจาก
Response Optimizer

เพื่ อ ท าการวัด ขนาดของแนวเชื่ อ ม ชิ้ น งานถู ก ตัด
ออกเป็ น 3 ช่วงในแต่ละแนวเชื่อม คือ ที่ แนวเชื่ อม AA
ความยาว 116 mm มีระยะที่ตดั ทดสอบคือ 20, 58 และ
96 mm ส่ วนแนวเชื่อม BB ความยาว 195 mm มีระยะที่
ตัดทดสอบคือ 20, 97.5 และ 175 mm ดังแสดงในรู ปที่ 7
ระยะความกว้า งของแนวเชื่ อ มที่ ซึ ม ลึ ก ตามพิ กั ด ที่
ต้องการควรมีระยะ L1 และ L2 ไม่นอ้ ยกว่า 80% ของ
ความหนาชิ้นงาน หรื อไม่นอ้ ยกว่า 2.88 mm ดังแสดงใน
รู ปที่ 8

รู ปที่ 7 ระยะการตัดชิ้นงานเพื่อวัดขนาดแนวเชื่อม

รู ปที่ 6 ผลตอบสนองของระดับปัจจัยที่เหมาะสม
รู ปที่ 8 การวัดค่าความกว้างของแนวเชื่อมที่ซึมลึก

หลังจากได้สภาวะในการเชื่ อมที่ ก่อให้เกิ ดการโก่ ง
ตัวที่ ต่ าแล้ว เพื่อให้แน่ ใจว่าค่าปั จจัยที่ เหมาะสมนั้นไม่
ทาให้ข นาดของแนวเชื่ อ มเปลี่ ย นไปจนไม่ ไ ด้ต ามค่ า
พิกดั ที่ลูกค้ากาหนด ขนาดและการซึ มลึกของแนวเชื่อม
บนชิ้นงานจึ งถูกวัดและวิเคราะห์ เพื่อยืนยันผลของการ
ใช้สภาวะในการเชื่อมที่ได้

ผลการตัดชิ้นงานเพื่อตรวจสอบขนาดของแนวเชื่อม
ที่ ซึมลึกนั้นได้แสดงในตารางที่ 4 และ 5 จากลักษณะ
ของแนวเชื่ อ มที่ ไ ด้จ ากชิ้ น งานเมื่ อ ท าการเชื่ อ มด้ว ย
สภาวะการเชื่อมปั จจุบนั และสภาวะการเชื่อมใหม่พบว่า
8
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ลักษณะการหลอมและการซึ มลึกของแนวเชื่อมมีขนาด
ที่ ล ดลงส าหรั บ สภาวะการเชื่ อ มใหม่ เนื่ อ งมาจากค่ า
ปั จจัยในการเชื่ อมใหม่ส่งผลให้ชิ้นงานได้รับพลังงาน
ความร้อนลดลง เมื่อความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
เชื่อมลดลงทาให้ชิ้นงานได้รับผลกระทบทางความร้อน
ต่าลงตามไปด้วย ส่ งผลให้ขนาดการโก่งตัวของชิ้นงาน
ลดต่าลง สาหรับผลการวัดค่าความกว้างแนวเชื่ อมที่ซึม
ลึกถูกแสดงในรู ปที่ 9 และ 10
รู ปที่ 9 ความกว้างของแนวเชื่อม AA

ตารางที่ 4 ผลการตัดชิ้นงานเพือ่ วัดแนวเชื่อม AA
ระยะทดสอบ 58mm

ระยะทดสอบ 96mm

ชิ้นงานทดลอง**

ชิ้นงานปัจจุบนั *

ระยะทดสอบ 20mm

* กระแสเชื่ อม = 180 A แรงเคลื่อนไฟฟ้ า = 20 V และ ความเร็ ว
ในการเชื่อม = 40 cm/min
** กระแสเชื่อม = 130 A แรงเคลื่อนไฟฟ้ า = 19 V และ ความเร็ ว
ในการเชื่อม = 50 cm/min

รู ปที่ 10 ความกว้างของแนวเชื่อม BB

ตารางที่ 5 ผลการตัดชิ้นงานเพื่อวัดแนวเชื่อม BB

จากรู ปที่ 9 ที่ระยะ L1 พบว่าความกว้างแนวเชื่อมที่
ซึ มลึกของชิ้นงานปั จจุบนั มีค่าเท่ากับ 6.25, 6.85 และ
6.48 mm แต่ค่าความกว้างแนวเชื่อมที่ซึมลึกของชิ้นงาน
จากการทดลองเมื่ อ ใช้ส ภาวะในการเชื่ อ มใหม่ มี ค่ า
เท่ากับ 4.01, 4.24 และ 5.48 mm โดยมีค่าความกว้าง
แนวเชื่อมที่ซึมลึกลดลง 35.8, 34.6 และ 20 % ตามลาดับ
สาหรับที่ระยะ L2 พบว่าค่าความกว้างแนวเชื่อมที่ซึมลึก
ของชิ้นงานปั จจุบนั มีค่าเท่ากับ 3.88, 3.14 และ 3.37 mm
ในขณะที่ ค่าความกว้างแนวเชื่ อมที่ ซึมลึ กของชิ้ นงาน
จากการทดลอง มี ค่าเท่ ากับ 3.27, 2.88 และ 3.28 mm

ระยะทดสอบ 97.5mm ระยะทดสอบ 175mm

ชิ้นงานทดลอง**

ชิ้นงานปัจจุบนั *

ระยะทดสอบ 20mm

* กระแสเชื่ อม = 180 A แรงเคลื่อนไฟฟ้ า = 20 V และ ความเร็ ว
ในการเชื่อม = 40 cm/min
** กระแสเชื่อม = 130 A แรงเคลื่อนไฟฟ้ า = 19 V และ ความเร็ ว
ในการเชื่อม = 50 cm/min
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โดยมีค่าความกว้างแนวเชื่อมที่ซึมลึกลดลง 6, 8.3 และ
2.8% ตามลาดับ สาหรับแนวเชื่อม BB (รู ปที่ 10) พบว่า
ค่าความกว้างแนวเชื่ อมที่ ซึมลึกของชิ้นงานมีแนวโน้ม
ใกล้เ คี ย งกับแนวเชื่ อ ม AA โดยความกว้างแนวเชื่ อ ม
ระยะ L1 ปั จจุบนั มีค่าเท่ากับ 6.56, 7.23 และ 7.14 mm
ในขณะที่ ความกว้างแนวเชื่อมที่ ซึมลึกของชิ้นงานที่ได้
จากการใช้สภาวะในการเชื่ อมใหม่ มี ค่ าเท่ า กับ 3.83,
4.12 และ 6.50 mm สาหรั บ ความกว้างแนวเชื่ อ ม
ตาแหน่ง L2 มีความกว้างแนวเชื่อมที่ซึมลึกของชิ้นงาน
ปั จจุบนั เท่ากับ 3.47, 3.16 และ 3.17 mm แต่ความกว้าง
แนวเชื่ อมที่ ได้เมื่อใช้สภาวะในการเชื่ อมใหม่คือ 3.44,
3.03 และ 2.92 mm จากผลการทดลองนี้ แสดงให้เห็นว่า
เมื่อใช้ระดับพลังงานในการเชื่อมที่ต่าลง ส่ งผลให้ระยะ
ซึ มลึกของแนวเชื่อมลดลงทั้งระยะ L1 และ L2 อย่างไร
ก็ตาม ขนาดความกว้างแนวเชื่ อมที่ ลดลงนี้ ยงั มีค่าอยูใ่ น
พิกดั ที่ลูกค้ากาหนดคือมีค่ามากกว่า 2.88 mm นอกจากนี้
ยังพบว่า ความกว้างของแนวเชื่อมระยะ L1 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเมื่อระยะการเชื่อมเพิ่มมากขึ้น โดยมีสาเหตุจาก
พลังงานความร้อนที่ ให้กบั ชิ้นงานในขณะทาการเชื่ อม
เพิ่มสู งขึ้นตามระยะทางในการเชื่ อม ทาให้ชิ้นงานเกิ ด
ความร้ อนสะสม ส่ งผลต่อขนาดของบ่ อหลอมละลาย
และความกว้างของแนวเชื่อมที่เพิ่มขึ้น สาหรับความสู ง
ของแนวเชื่อมระยะ L2 พบว่า มีแนวโน้มลดลงเมื่อระยะ
การเชื่อมเพิ่มขึ้น เนื่ องมาจากปริ มาณความร้อนที่สะสม
ในชิ้นงานเพิ่มขึ้นตามระยะทางในการเชื่ อม ส่ งผลให้
ขนาดบ่อหลอมของแนวเชื่ อมกว้างขึ้น การละลายของ
เนื้ อ ลวดเชื่ อ มสามารถถ่ า ยเทลงในแนวเชื่ อ มได้ใ น
ปริ มาณที่ มากขึ้น ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้ความสู งของแนว
เชื่อมที่ได้มีขนาดที่ลดลงตามระยะทางในการเชื่อม

3.2 ลาดับและทิศทางของการเชื่อมทีเ่ หมาะสม
จากผลการทดลองในส่ ว นที่ 1 พบว่า สภาวะที่
เหมาะสมในการเชื่ อมชิ้ นงานที่ ยึดหู แหนบรถยนต์คือ
ค่าของกระแสเชื่ อม 130 A ค่าแรงเคลื่ อนไฟฟ้ า 19 V
และความเร็ วในการเชื่ อม 50 cm/min เมื่อนาสภาวะ
ดังกล่าวมาใช้ในการทดลองส่ วนที่ 2 เพื่อหาลาดับและ
ทิ ศทางของการเชื่ อมที่ เหมาะสม ผลการทดลองที่ ได้
แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยของลาดับการเชื่อมต่างๆ

AA

ทิศทาง
เชื่อม
แนวเชื่อม
ที่ 1
AB

ทิศทาง
เชื่อม
แนวเชื่อม
ที่ 2
DC

AA

BA

CD

AA

AB

CD

AA

AB

DC

BB

DC

BA

BB

CD

BA

BB

CD

AB

BB

DC

AB

ทางเลือกใน
การเชื่อม

ลาดับการ
เชื่อม

1
2
3
4
5
6
7
8

ค่า
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
(มม)

1.25
0.81
0.90
1.48
0.91
0.83
0.84
0.65

จากตารางที่ 6 สามารถสรุ ปได้วา่ การเชื่อมโดยเลือก
ทางเลือกที่ 8 คือ เลือกเชื่อมแนวเชื่อม BB เป็ นแนวแรก
และใช้ทิศทางการเชื่ อมแบบ D ไป C ส่ วนแนวเชื่ อม
AA ใช้ทิศทางการเชื่อมแบบ A ไป B โดยลาดับและ
ทิศทางของการเชื่อมดังกล่าวให้โก่งตัวของชิ้นงานน้อย
สุด คือ มีขนาดการโก่งตัวเฉลี่ย 0.65 mm
ในขณะที่ การเลื อ กทางเลื อ กที่ 4 คื อ ใช้ล าดับ และ
ทิศทางของการเชื่อมที่แนวเชื่อม AA เป็ นแนวแรก และ
ใช้ทิศ ทางการเชื่ อ มแบบ A ไป B และจาก D ไป C
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ที่แนวเชื่อม BB พบว่าให้ขนาดการโก่งตัวของชิ้นงาน
มากสุ ด คือ โก่งตัวเฉลี่ย 1.48 mm ซึ่ งเกินพิกดั ที่ยอมรับ
ได้ จากผลการทดลองดังกล่าวสามารถสรุ ปได้วา่ ลาดับ
และทิ ศทางการเชื่ อมส่ งผลต่อ การโก่ ง ตัวของชิ้ นงาน
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ และควรพิ จ ารณาควบคู่ ไ ปกับ การ
ปรับตั้งสภาวะในการเชื่ อมเพื่อให้ได้แนวเชื่ อมที่ มีการ
ซึ มลึกตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากาหนดและมีขนาดการโก่งตัว
ของชิ้นงานภายหลังการเชื่อมที่ต่า
จากรู ปที่ 11 เมื่ อทาการเชื่ อมด้วยสภาวะการเชื่ อม
แบบใหม่จานวน 30 ชิ้นแล้ววัดขนาดการโก่งตัวพบว่า
ชิ้นงานทั้ง 30 ชิ้นมีขนาดการโก่งตัวเฉลี่ย 74.11 มม และ
มีค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย 0.71 มม ซึ่งชิ้นงานทดสอบทั้งหมดมี
ขนาดการโก่ งตัว อยู่ในเกณฑ์ที่ ลูกค้า กาหนด คื อ ช่ ว ง
ขนาด 73.4 ถึง 74.4 มม หรื อมีค่าเบี่ยงเบนไม่เกิน 1 มม

ในการเชื่ อม รวมไปถึ งลาดับและทิ ศทางในการเชื่ อ ม
เพื่อลดขนาดการโก่งตัวของชิ้นงานให้ต่ าที่สุด จากการ
วิ จั ย พบว่ า การใช้ ก ระแสเชื่ อ มเท่ า กั บ 130
A
แรงเคลื่อนไฟฟ้ า 19 V และ ความเร็ วในการเชื่ อม 50
cm/min ส่ งผลให้ชิ้นงานภายหลังการเชื่อมเกิ ดการโก่ง
ตัวต่ าที่ สุดคือ 0.83 mm เมื่อพิจารณาลาดับ และทิศทาง
ในการเชื่ อมพบว่า การเชื่ อมที่ เริ่ มเชื่ อมจากแนวเชื่ อ ม
BB โดยเริ่ มจากตาแหน่ง D ไป C และทาการเชื่อมแนว
AA จากจุด A ไป B สามารถให้ขนาดการโก่งตัวของ
ชิ้นงานน้อยสุ ดเฉลี่ย 0.65 mm ซึ่ งเป็ นค่าที่อยูใ่ นค่าพิกดั
ที่ลูกค้ากาหนด

5. เอกสารอ้างอิง
[1] ASM International, “The ASM Handbook:
Welding, Brazing and Soldering 6”, ASM
International, 1993.
[2] V.V. Murugan and V. Gunaraj, “Effects of
Process Parameters on Angular Distortion of Gas
Metal Arc Welded Structural Steel Plates”,
Welding Journal, 2005, pp. 165-171.
[3] W. Pattanapong, T. Yingsamphancharoen and N.
Srisuwan, “Investigation of the Suitable Weld
Current Range for ASTM A36 Carbon Steel
through Semi-Automatic Flux-Cored Arc
Welding”, The Journal of Industrial Technology
10(2), 2014, pp. 60-71.
[4] S. Kou, “Welding Metallurgy (2nd Eds.)”, John
Wiley & Sons, 2002.

รู ปที่ 11 ขนาดการโก่งตัวของชิ้นงานจากสภาวะการ
เชื่อมใหม่

4. สรุ ปผล
การโก่งตัวของชิ้นงานที่ยึดหู แหนบรถยนต์ภายหลัง
กระบวนการเชื่ อ มอาร์ ก โลหะก๊ า ซคลุ ม ถู ก ศึ ก ษาใน
งานวิจยั นี้ โดยทาการทดลองและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ
11

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559
The Journal of Industrial Technology, Vol. 12, No. 1 January – April 2016

[5] P. Biswas, D.A. Kumar, N.R. Mandal and M.M.
Mahapatra, “A Study on the Effect of Welding
Sequence in Fabrication of Large Stiffened Plate
Panels”, Proceedings of the 12th OCEANS MTS
Conference, Yeosu, Korea, 2011, pp. 429-436.
[6] A. Pilipenko, “Computer Simulation of Residual
Stress and Distortion of Thick Plates in MultiElectrode Submerged Arc Welding”, Ph.D.
Thesis, Department of Machine Design and
Materials Technology, Norwegian University of
Science and Technology, Norway, 2001.
[7] M. Islam, A. Buijk, M.R. Rohani and
K. Motoyama, “Simulation-Based Numerical
Optimization of Arc Welding Process for
Reduced Distortion in Welded Structures”,
Research Support US Department of Energy,
Center for Advance Vehicular Systems,
Mississippi State University, 2013, pp. 54-64.

[8] G. Casalino, S.J. Hu and W. Hou, “Deformation
Prediction and Quality Evaluation of the Gas
Metal Arc Welding Butt Weld”, Journal of
Engineering Manufacture 217(11), 2003,
pp. 1615-1622.
[9] Kobe Steel, “The Essential Factors in Gas Metal
Arc Welding (4th Eds.)”, Kobe Steel Ltd., Tokyo,
2011.

12

