วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2021.08.003
บทความวิจัย

การพิ จารณาสภาวะที่เหมาะสมในการเชื่อมพอกผิวต่อการต้านทาน
การสึกหรอด้วยกระบวนการเชื่อมแก๊สทังสเตนอาร์คแบบลวดร้อน
โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
สิ ทธิ ชยั เจริ ญราช* ยอดเปรม ภูกาเนิ ด และ สุริยา ประสมทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
* ผูป
้ ระสานงานเผยแพร่ (Corresponding Author), E-mail: Akecharone@npu.ac.th
วันทีร่ บั บทความ: 29 มีนาคม 2564; วันทีท่ บทวนบทความ: 6 กรกฎาคม 2564; วันทีต่ อบรับบทความ: 16 กรกฎาคม 2564
วันทีเ่ ผยแพร่ออนไลน์: 30 สิงหาคม 2564

บทคัดย่อ: การพิจารณาสภาวะที่เหมาะสมในการเชื่อมพอกผิวแข็งโดยใช้เทคนิคพื้นผิวตอบสนอง โดยทาการ
ออกแบบการทดลองแบบบ๊อกซ์-เบห์นเคนเพื่อศึกษาผลของปั จจัย 3 ปั จจัย คือ กระแสไฟในการเชื่อม กระแสไฟ
ลวดร้อน และความเร็วเดินเชื่อมต่อการต้านทานการสึกหรอของแนวเชื่อม จากการทดลองพบว่าปั จจัยในการ
ทดลองทัง้ 3 ปั จจัย ส่งผลต่อปริมาณการสึกหรอของแนวเชื่อมพอกผิวแข็ง ข้อมูลการทดลองทีไ่ ด้มคี วามเหมาะสม
กับสมการควอดราติก เนื่องจากให้ค่าสัมประสิทธิของการตั
์
ดสินใจสูง (ร้อยละ 97.80) เมื่อนาสมการทีไ่ ด้มาสร้าง
กราฟพืน้ ผิวตอบสามมิตขิ องปริมาณการสึกหรอแนวเชื่อมและกราฟโครงร่างเพื่อ พิจารณาสภาวะทีเ่ หมาะสมใน
การเชื่อม พบว่าสภาวะทีเ่ หมาะสมที่สุดของการต้านทานการสึกหรอของแนวเชื่อม คือ กระแสไฟในการเชื่ อมที่
200.505 Amp กระแสไฟลวดร้อน 180 Amp และความเร็วในการเชื่อมที่ 80 mm/min ให้ปริมาณการสึกหรอของ
แนวเชื่อมต่ากว่า 3.4366 mm3 จากนัน้ ทาการเปรียบเทียบค่าทีเ่ หมาะสมและการทดสอบจริง ผลการเปรียบเทียบ
พบว่ามีความสอดคล้องกัน
คาสาคัญ: สภาวะทีเ่ หมาะสม; ลวดร้อน; วิธพี น้ื ผิวตอบสนอง
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Abstract: Response Surface Methodology (RSM) was used to determine optimum condition for welding
hardfacing. Box-Behnken experimental design was applied to optimize the welding current, hot wire
current and welding speed on wear resistant of weld. The results showed that these three factors
affected on wear rate of welding hardfacing. The obtained experimental data were suitable for the
quadratic equation because it showed high coefficient of determination (97.80 % ). The 3D response
surface plot and the contour plot derived from the mathematical models were applied to determine the
optimal condition. The optimum welding condition were follows: welding current 200.505 amp, hot wire
current 180 amp, and welding speed 80 mm/min, the wear rate lower of weld was 3.4366 mm3. The
optimization and experiment results were then compared. The results of the comparison showed a good
correspondence.
Keywords: Optimization; Hot wire; Response Surface Methodology
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1. บทนา
การเชื่อมพอกผิวแข็ง (Welding Hardfacing) อาศัย
การเกิดสารประกอบรวมกันระหว่างโลหะเติม และโลหะ
เชื่อมเพื่อเพิม่ สมบัตทิ างกลให้กบั แนวเชื่อม [1] โดยการ
เชื่ อม พ อกผิ วแข็ ง ใน ปั จจุ บั นที่ นิ ยม ใช้ ใน งาน
อุตสาหกรรมมีหลากหลายกระบวนการ เช่น การเชื่อม
ลวดหุ้ ม ฟลั ก ซ์ (Shield Metal Arc Welding, SMAW)
ก ารเชื่ อม อาร์ ค โลห ะแ ก๊ สค ลุ ม (Gas Metal Arc
Welding, GMAW) การเชื่อมแก๊ สทังสเตนอาร์ค (Gas
Tungsten Arc Welding, GTAW) การเชื่ อ มใต้ ฟ ลั ก ซ์
(Submerged Arc Welding, SAW) การเชื่อมพลาสม่ า
(Plasma Transferred Arc Welding, PTA) [2-5] ซึ่ ง
ความแตกต่ างของกระบวนการเชื่อมเหล่านี้ ข้นึ อยู่กับ
ประสิ ท ธิ ภ าพการเชื่ อ มและอั ต ราการเจื อ จางของ
แนวเชื่ อ ม การต้ า นทานการสึ ก หรอของแนวเชื่ อ ม
พอกผิวแข็งมักพบในแนวเชื่อมที่ มีค วามแข็งสู งแต่
ข้อเสียคือความเหนียวต่า และมีรายงานว่าการต้านทาน
การสึกหรอของแนวเชื่อมที่ดีต้ องมีท ัง้ ความแข็งและ
ความเหนียวที่เพียงพอ [6-8] ซึ่งสมบัติทางกลทัง้ สองที่
กล่ าวมามักขึ้นอยู่กับอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อม
[9-11] กระบวนการเชื่อม SMAW, GMAW, SAW และ
PTA ล้ ว นแล้ ว แต่ ให้ ค วามร้ อ นเข้ า สู่ ช้ิ น งานสู ง ซึ่ ง
กระบวนการเหล่ านี้ มีพ้ืนที่แนวการหลอมละลายและ
พืน้ ทีก่ ระทบร้อนขนาดใหญ่อาจส่งผลให้เกิดการเสียรูป
ของโลหะเชื่อมได้ง่าย เช่น การบิดงอ ที่เกิดจากความ
เค้นตกค้าง ตลอดจนความร้อนทีส่ ูงเกินไปมักทาให้เกิด
โครงสร้างวิดแมนสแตทเทนเฟอร์ไรต์ (Widmanstätten
Ferrite) บริเ วณพื้ น ที่ ก ระท บร้ อ นหลั ง จากการ
เย็ น ตั ว ของแนวเชื่ อ มซึ่ ง ไม่ ส่ ง ผลดีต่ อ แนวเชื่อ ม

กรณีรบั แรงกระแทกเนื่องจากโครงสร้างวิดแมนสแตทเทนเฟอร์ไรต์มกั มีความเปราะเมื่อเทียบกับโครงสร้าง
อื่น อีกทัง้ ความร้อนที่สูงเกินไปส่งผลให้ระยะเวลาใน
การเย็ น ตั วของแต่ ละชัน้ ในแนวเชื่ อ มนานท าให้ ล ด
ประสิท ธิภ าพด้ านเศรษฐศาสตร์ จากกระบวนการที่
ยาวนานขึ้น [12] ส่ วนกระบวนการเชื่อม GTAW เป็ น
การเชื่อมทีใ่ ห้ความร้อนต่าเมื่อเทียบกับกระบวนการอื่น
แต่ไม่ได้รบั ความนิยมในการเชื่อมที่มีอตั ราการเติมสูง
เนื่องจากไม่สามารถเติมลวดเชื่อมได้อย่างต่อเนื่อง
ปั จจุบนั กระบวนการเชื่อม GTAW ถูกออกแบบให้
สามารถเติมลวดเชื่อมได้อย่างอัตโนมัติ โดยมีชุดป้ อน
ลวดแยกออกจากแหล่ งพลังงานสามารถปรับ ระดับ
ความเร็วในการเติมลวดเข้าสู่บ่อหลอมได้โดยลวดเชื่อม
วิง่ ผ่านชุด Contact Tube ที่สามารถปรับกระแสไฟจาก
ชุ ดให้ ความร้ อ นลวดเชื่ อม (Wire Heating Power
source) ซึง่ เป็ นตัวสร้างความต้านทานให้ลวดเชื่อมก่อน
เข้าสู่บ่ อหลอมละลาย เรียกว่ ากระบวนการเชื่อมแก๊ ส
ทั ง สเตนอาร์ ค แบบ ลวดร้ อ น (Gas Tungsten Arc
Welding : GTAW-Hot Wire) จึงเป็ นไปได้ว่าการเชื่อมที่
ให้ความร้อนกับลวดเชื่อมก่อนเข้าสู่บ่อหลอมละลายจะ
ช่วยให้การอาร์คเสถียรและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ของแนวเชื่อมได้ โดย Schreiber และคณะวิจยั [13] ได้
เปรีย บเทีย บขนาดของลวดเชื่อ มไส้ฟ ลัก ซ์ ท ังสเตน
คาร์ ไบด์ ด้ วยกระบวนการเชื่อมแบบลวดร้อนพบว่ า
ปริม าณความร้ อ นในแนวเชื่ อ มส่ งผลต่ อ โครงสร้า ง
จุลภาคของแนวเชื่อมกล่าวคือความร้อนในแนวเชื่อมต่า
ขนาดของทังสเตนคาร์ไบด์ในแนวเชื่อมมีขนาดใหญ่ แต่
เมื่อความร้อนในแนวเชื่อมสู งขึ้น ขนาดของทังสเตน
คาร์ไบด์มขี นาดเล็กลง ซึง่ ขนาดของโครงสร้างจุลภาคที่
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เล็กลงโลหะมักจะมีความแข็งและความแข็งแรงสูงขึ้น
Gao และคณะวิจยั [14] ได้พ ัฒนากระบวนการเชื่อม
แก๊สทังสเตนอาร์คแบบลวดร้อนในการเชื่อมพอกผิวแข็ง
ด้ ว ยลวดเชื่อ มทังสเตนอาร์ ค พบว่ ากระแสลวดร้อ น
สามารถเพิ่มการกระจายตัวของอนุ ภาคทังสเตนคาร์
ไบด์ ในแนวเชื่อมได้อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ Huan และ
คณะวิจยั [15] ได้ศกึ ษากระบวนการเชื่อมอลูมเิ นียมกับ
เหล็กกล้าไร้สนิมโดยใช้ลวดเชื่อมคู่ระหว่างลวดทองแดง
กับลวดอลูมเิ นียมแบบลวดร้อนพบว่าความแข็งแรงแนว
เชื่อมเพิ่มสูงขึ้นกว่ ากรณี การใช้ลวดแบบปกติ และมี
หลากหลายงานวิ จ ั ย ที่ ก ล่ า วถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการเชื่อมแบบ GTAW-Hotwire
จากที่ก ล่ าวมาเบื้องต้ น พบว่ ากระบวนการเชื่อ ม
GTAW-Hot wire เริ่ม มี บ ทบาทในกระบวนการเชื่ อ ม
โลหะเพิม่ สูงขึน้ ในอุตสาหกรรม ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ น
อย่ างยิ่งที่จะต้องท าการศึกษาปั จจัยในการเชื่อม เช่ น
กระแสไฟเชื่อม กระแสไฟลวดร้อน ความเร็วในการ
เชื่อ ม ฯลฯ เพื่ อ เป็ นข้อ มู ลในกระบวนการผลิต ที่ จ ะ
เกิดขึ้นทัง้ ในปั จจุ บ ันและอนาคต โดยการหาปั จจัย ที่
เหมาะสมนิ ย มใช้ วิ ธี พ้ื น ผิ ว ตอบสนอง (Response
Surface Methodology, RSM) [16] ม า ช่ ว ย ใน ก า ร
วิเคราะห์ ซ่ึงวิธี RSM เป็ นวิธีการทางคณิ ตศาสตร์และ
สถิ ติ ท่ี เป็ นประโยชน์ ในการสร้ า งแบบจ าลองและ
วิเคราะห์ปัญหาซึ่งแสดงผลตอบสนองต่อผลจากตัวแปร
ต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาจุดหรือความเหมาะสม
ต่อผลนัน้ ทาให้งา่ ยในการจัดการและการอธิบายผลเมื่อ
เปรีย บเที ย บกั บ วิ ธี ก ารอื่ น เช่ น Ragavendran และ
คณะวิจ ัย [17] ตรวจสอบสภาวะที่ เหมาะสมของการ
เชื่อม

โดยใช้ความร้อนร่วมระหว่างเลเซอร์กับการเชื่อม TIG
ทาการตรวจสอบการซึมลึกของแนวเชื่อมด้วยวิธี RSM
พบว่าความแม่นยาของแบบจาลองอยู่ในเกณฑ์ดี Kiaee
และคณะวิจยั [18] ศึกษาการหาสภาวะที่เหมาะสมของ
ตัวแปรกระบวนการเชื่อม GTAW ทีส่ ่งผลต่อแรงดึงของ
และความแข็งของแนวเชื่ อ มด้ ว ยวิธี RSM จากการ
ตรวจสอบพบว่ า กระแสไฟในการเชื่ อ ม 130 Amp
ความเร็วในการเชื่อม 9.4 cm/min และอัตราการไหล
ของแก๊ ส 15.1 L/min ให้ ค่ าแรงดึงและความแข็งแนว
เชื่ อ ม ที่ ดี ที่ สุ ด Selvamani แ ล ะ ค ณ ะ วิ จั ย [19]
ประยุกต์ใช้วธิ ี RSM สาหรับการหาสภาวะที่เหมาะสม
ในการต่อเหล็กกล้าคาร์บอนต่ าด้วยกระบวนการเชื่อม
ด้ ว ยแรงเสี ย ดทาน พบว่ า วิ ธี ก าร RSM สามารถ
ออกแบบกระบวนการทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Srivastava และคณะวิจ ัย [20] ศึ ก ษาสภาวะตั ว แปร
กระบวนการที่เหมาะสมของกระบวนการเชื่อม GMAW
ด้วยวิธี RSM จากการดาเนินการพบว่า RSM สามารถ
สร้ า งแ บ บ จ าลองท างค ณิ ต ศ าส ต ร์ ไ ด้ อย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และยั ง มี ห ลากหลายรายงานวิ จ ัย ที่
กล่าวถึงการหาสภาวะในการเชื่อมที่เหมาะสมด้วยวิธี
RSM [21-22] ดังนัน้ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของปั จจัย
ในการเชื่อมต่ อปริมาณการสึกหรอของแนวเชื่อม ซึ่ง
งานวิจ ัยนี้ ใช้ วิธี RSM และการออกแบบการทดลอง
แบบบ๊ อกซ์ -เบห์ น เคน (Box-Behnken Design, BBD)
[16] มาวิเคราะห์ ปั จจัยในการเชื่อม ได้แก่ กระแสไฟ
เชื่อม กระแสไฟลวดร้อน และความเร็วในการเชื่อมโดย
คาดหวังว่าวิธี RSM จะสามารถออกแบบกระบวนการ
เชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นประโยชน์สาหรับ
ผูผ้ ลิต ตลอดจนการศึกษาด้านงานเชื่อมต่อไป

The Journal of Industrial Technology (2021) volume 17, issue 2.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

90

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2021.08.003
บทความวิจัย

2. วิ ธีการศึกษา
2.1 วัสดุและกระบวนการเชื่อม
รูปที่ 1 แสดงระบบการเชื่อม GTAW-Hot wire ใน
การทดลองใช้แ หล่งจ่ ายพลังงานไฟฟ้ าในการเชื่อ ม
เป็ นแบบรัก ษากระแสคงที่ ใช้ ท ัง สเตนอิเล็ ก โทรด
ขนาด 3.2 mm. มุ ม อิ เ ล็ ก โทรด 30o ด้ ว ยการต่ อ
ขัว้ ไฟฟ้ าแบบ DCEN แก๊สคลุมอาร์กอน 99 % อัตรา
การไหลของแก๊ ส ปกคลุ ม 15 L/min เติ ม ลวดแบบ
อัตโนมัติความเร็วในการเติม 100 mm/min ใช้เครื่อง
เชื่อ ม GTAW-Hot wire ยี่ห้ อ EWM รุ่ น T351 Tetrix
ระบบแรงดันคงที่ขนาด 300 Amp ทาการเชื่อมแบบ
แนวเดียวบนเหล็กกล้าคาร์บอน เชื่อมด้วยลวดเชื่อม
ไส้ ฟ ลั ก ซ์ พ อกผิ ว แข็ ง กลุ่ ม เหล็ ก ขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 1.6 mm ส่วนผสมทางเคมีดงั ตารางที่ 1

รูปที่ 1 ระบบการเชื่อม GTAW – Hot wire [23]

2.2 การตรวจสอบการสึกหรอแนวเชื่อม
การทดสอบการสึกหรอของแนวเชื่อมพอกผิวแข็ง
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM-G65 / Procedure A
ชิ้น งานรู ป ทรงสี่เ หลี่ย มพื้ น ผ้ า ขนาด 75 x 25 mm
ขั ด ด้ ว ยทรายละเอี ย ดอั ต ราการไห ลของท ราย
300 g/min เวลาในการท ดสอบ 30 min น้ าห นั ก
ทดสอบ 130 N สาหรับการทดสอบการสึกหรอแสดง
ดังรูปที่ 2 และการเตรียมชิ้นทดสอบแสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 2 การทดสอบการสึกหรอตามมาตรฐาน
ASTM-G65 [23]
อุปกรณ์ ควบคุมความเร็วในการเชื่อมคงที่ดดั แปลงจาก
เครื่องตัดโลหะแผ่ นด้วยแก๊ สท าให้การเชื่อมเป็ นแบบ
อัตโนมัติ สามารถปรับตัง้ ความเร็วการเคลื่อนหัวเชื่อมได้

ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีของลวดเชื่อมและวัสดุในการทดลอง
Element (% wt)
Material
C
Cr
Mn
Si
V
EN 14700T Fe8
0.500 8.500 1.500
2.500
Carbon steel
0.420 0.560 0.510
0.360
0.110
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รูปที่ 3 การเตรียมชิน้ ทดสอบสมบัตแิ นวเชื่อมพอกผิวแข็ง [23]
2.3 การออกแบบการทดลอง
การทดลองเพื่อหาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อปริมาณการสึก
หรอของแนวเชื่อ มโดยใช้ก ารออกแบบการทดลอง
แบบบ๊อกซ์-เบห์นเคน (Box-Behnken Design, BBD)
ที่มี 3 ปั จ จัย คื อ กระแสไฟในการเชื่อ ม (Welding
Current, X1) กระแสไฟลวดร้อน (Hot wire Current,
X2) และ ความเร็วในการเชื่อม (Welding Speed, X3)
โดยการกาหนดระดับของปั จจัยพิจารณาจากงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องและข้อจากัดของเครื่องมือในการทดลอง
ซึ่งระดับของปั จจัยในการทดลองมี 3 ระดับ คือ ระดับ
ต่า (-1) ระดับปานกลาง (0) และระดับสูง (1) แสดงดัง
ตารางที่ 2 และลาดับ การทดลองดังตารางที่ 3 การ
วิเคราะห์ผลการทดลองใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ได้แก่ การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง การ
วิเคราะห์สัม ประสิท ธิก์ ารตัดสิน ใจ (R-Square) และ
3

3

i =1

i =1

การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวน จากนั น้ สร้า งสมการ
ท านายปริม าณการสึก หรอของแนวเชื่อมโดยน าค่ า
ของปั จ จัย ที่ ไ ด้ จ ากการวิเ คราะห์ สัม ประสิ ท ธิข์ อง
สมการถดถอยของการสึกหรอแนวเชื่อมให้อยู่ในรูป
ของสมการที่ (1) เมื่อ Y คือ ค่าผลตอบสนอง (การสึก
หรอของแนวเชื่ อ ม) ในส่ ว นของการสร้ า งพื้ น ผิ ว
ตอบสนองของปริมาณการสึกหรอทีไ่ ด้จากการทดลอง
ทาการเปรียบเทียบปั จจัยในการทดลอง คือ กระแสไฟ
ในการเชื่อ มกับ กระแสไฟลวดร้อ น และความเร็วใน
การเชื่อมด้วย ตลอดจนหาปั จจัยทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด และ
ใช้ ว ั ด ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ งผ ล ต อ บ (Composite
Desirability : D) ซึง่ ค่าความพึงพอใจของผลตอบมีค่า
อยู่ระหว่าง 0-1 ถ้า D มีค่าเท่ากับ 1 หมายถึงผลตอบ
นัน้ ได้รบั ความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ [24]
2

3

Y =  0 +   i X i +   ii X i2 +    ij X i X j
i =1 j =1+1
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ตารางที่ 2 ปั จจัยและระดับของปั จจัยแต่ละการทดลอง
ปัจจัย
Welding Current (X1) (Amp)
Hot wire current (X2) (Amp)
Welding Speed (X3) (mm/min)

ระดับ
-1

0

1

150
120
80

200
150
100

250
180
120

3. ผลการทดลองและอภิ ปรายผล
3.1 การวิ เคราะห์ความแปรปรวนของการสึกหรอ
ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจสอบการสึกหรอของ
แนวเชื่อมพอกผิวแข็งพบว่ามีค่าปริมาณการสึกหรอ
(Volume loss) อยู่ ใ นช่ ว ง 3.4935 – 11.0031 mm3
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัยค่าการตอบสนอง
ใช้แบบจาลองการถดถอยที่ระดับนัยสาคัญ α = 0.05
พบว่าการจาลองแบบ quadratic มีความเหมาะสมโดย
พิ จ า ร ณ า จ า ก ค่ า p-value (p<0.05) lack of fit
(p≥0.05) และค่าสัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจ (R-Sq) สูง
จากการวิเคราะห์ค่ า R-Sq ในตารางที่ 4 แสดงการ
วิเคราะห์การถดถอยจะเห็นได้ว่าค่า R-Sq มีค่าร้อยละ
97.80 หมายความว่าตัวแปรอิสระ (กระแสไฟในการ
เชื่อม กระแสไฟลวดร้อน และความเร็วในการเชื่อม)
สามารถอธิบายความแปรผันหรือการเปลีย่ นแปลงของ
ตัวแปร แสดงว่าแบบจาลองสามารถนาไปสร้างสมการ
ทานายหาค่าผลตอบได้อย่างเหมาะสม
ตารางที ่ 5 การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนเป็ น
การตรวจสอบความผันแปรของแบบจาลองจากการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณการสึกหรอของ
แนวเชื่อมพอกผิวแข็งทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
พบว่าค่า p-value ของเทอมอันตรกิรยิ าเท่ากับ 0.046
และค่าเทอมกาลังสองมีค่าเท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่าค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ก่ี าหนด แสดงว่ามีส่วนโค้ง
เกิดขึ้นที่พ้นื ผิวตอบสนองอาจกล่าวได้ว่าสามารถใช้
สมการแบบจาลองกาลังสองสาหรับการทานายอัตรา
การสึกหรอของแนวเชื่อมจากการตรวจสอบการสึก
หรอ การสร้างสมการทานายปริมาณการสึกหรอของ
แนวเชื่อมพอกผิวแข็งโดยนาค่าของปั จจัยทีไ่ ด้จากการ
วิเคราะห์สมั ประสิทธิของสมการถดทอยการสึ
์
กหรอดัง
แสดงในตารางที่ 4 มาเขียนแสดงดังสมการที่ (2) เมื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของสมการ (Lack-of-Fit) ใน
ตารางที่ 5 พบว่ า ค่ า p-value ของ Lack-of-Fit มีค่ า
เท่ ากับ 0.074 ซึ่งมีใกล้เคีย งและมี ค่ ามากกว่ า 0.05
[25] อาจกล่าวได้ว่าแบบจาลองนี้มคี วามเพียงพอของ
ตัว แปรในสมการ จึง สามารถน าสมการมาท านาย
ปริมาณการสึกหรอของแนวเชื่อมพอกผิวแข็งได้

Volume loss = 4.634+0.602X1 - 1.295X2 -0.324X3 + 0.521X22 – 0.149 X32 – 0.712X1X2
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ตารางที่ 3 ปั จจัยและพารามิเตอร์ในการทดลอง
Run
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

X1
200(0)
200(0)
150(-1)
250(1)
150(-1)
200(0)
200(0)
250(1)
150(-1)
200(0)
200(0)
150(-1)
250(1)
200(0)
250(1)
200(0)
200(0)

Factor of Experimental
X2
150(0)
150(0)
180(1)
180(1)
150(0)
150(0)
120(-1)
150(0)
150(0)
180(1)
150(0)
120(-1)
150(0)
150(0)
120(-1)
180(1)
120(-1)

X3
100(0)
100(0)
100(0)
100(0)
80(-1)
100(0)
80(-1)
120(1)
120(1)
80(-1)
100(0)
100(0)
80(-1)
100(0)
100(0)
120(1)
120(1)

Volume loss (mm3)
4.524
4.521
8.061
7.011
7.342
5.174
7.301
8.865
6.923
3.493
4.488
9.205
9.469
4.464
11.003
3.904
5.323

ตาราง 4 การวิเคราะห์การถดถอยของพืน้ ผิวตอบสนอง
Term

Coef
Constant
4.634
Welding Current
0.602
Hot wire current
-1.295
Welding Speed
-0.324
(Hot wire current)*( Hot wire current)
0.521
(Welding Speed)*( Welding Speed)
-0.149
(Welding Current)*( Welding Speed)
-0.712
S = 0.504824, R-sq = 97.80 %, R-sq (adj) = 94.98 %
The Journal of Industrial Technology (2021) volume 17, issue 2.

SE Coef
0.226
0.178
0.178
0.178
0.246
0.246
0.252

T-Value
20.53
3.37
-7.26
-1.81
2.12
-0.61
-2.82

P-Value
0.000
0.012
0.000
0.113
0.072
0.563
0.026
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณการสึกหรอของแนวเชื่อมพอกผิวแข็ง
Source
Model
Linear
Square
Interaction
Error
Lack-of-Fit
Pure Error
Total

DF
9
3
3
3
7
3
4
16

Adj SS
79.368
17.160
58.746
3.461
1.783
1.416
0.367
81.152

Adj MS
8.818
5.720
19.582
1.153
0.254
0.472
0.091

F-Value
34.60
22.45
76.84
4.53

P-Value
0.000
0.001
0.001
0.046

5.15

0.074

การสร้างพื้นผิวตอบสนองของปริมาณการสึกหรอ
ของแนวเชื่อมเมื่อได้สมการสาหรับการทานายปริมาณ
การสึกหรอของแนวเชื่อมแล้วจึงนามาสร้างกราฟพืน้ ผิว
ตอบสนองดังแสดงในรูปที่ 4 จากกราฟแสดงพื้นผิว
ตอบสนองปริมาณการสึกหรอของแนวเชื่อมพอกผิวแข็ง
รูปที่ 4 (ก) แสดงระดับของกระแสไฟในการเชื่อมกับ
ระดั บ ของกระแสไฟลวดร้ อ นพบว่ า เมื่ อ ระดั บ ของ
กระแสไฟในการเชื่อมเพิ่มสูงขึ้นแนวโน้ มของปริมาณ
การสึกหรอแนวเชื่อมเพิ่มสูงขึ้น แต่พบว่าว่าเมื่อระดับ
ของกระแสไฟลวดร้อนเพิม่ ขึ้นแนวโน้มของการสึกหรอ
แนวเชื่อมลดลง อาจเกิดจากกระแสไฟเชื่อมสูงแนวโน้ม
ของปริมาณการเจือจางเพิม่ ขึน้ จึงส่งผลให้ขนาดปริมาณ
การเจือจางระหว่างโลหะเชื่อมกับวัสดุเชื่อมมากเกินไป
ทาให้ความแข็งของแนวเชื่อมลดลง จากนัน้ เมื่อนากราฟ
แสดงพื้นผิวตอบอิทธิพลร่วมระหว่างกระแสไฟในการ
เชื่อมกับกระแสไฟลวดร้อนดังแสดงในรูปที่ 4 (ก) มา
แสดงในลักษณะกราฟโครงร่าง จะเห็นความสัมพันธ์
ของกระแสไฟในการเชื่อมกับ กระแสไฟลวดร้อนต่ อ
ปริมาณการสึกหรอแนวเชื่อมมีลกั ษณะไม่เป็ นเส้นตรง
(Nonlinear effect) ดังแสดงในรูปที่ 4 (ข) โดยเส้นโค้ง

ด้านบนสุ ดในพื้นที่สีน้ าเงินเข้มแสดงการสึกหรอของ
แนวเชื่อมต่ ากว่า 4 mm3 ส่วนเส้นโค้งที่ต่ าลงมาแสดง
อัตราการสึกหรอของแนวเชื่อมพอกผิวแข็งที่เพิ่มขึ้น
เป็ น 4 6 และ 8 mm3 ตามลาดับ
รูปที่ 5 แสดงพื้นผิวตอบปริมาณการสึกหรอแนว
เชื่อมระหว่ างกระแสเชื่อมและความเร็วในการเชื่อม
พบว่าปริมาณการสึกหรอแนวเชื่อมต่ าสุดที่กระแสไฟ
เชื่อมระดับกลางแต่ เมื่อลดหรือเพิ่ม กระแสไฟเชื่อม
แนวโน้มของปริมาณการสึกหรอแนวเชื่อมเพิม่ สูงขึน้ ซึ่ง
แตกต่ างจากความเร็วเชื่อมเมื่อ ท าการลดหรือเพิ่ ม
ความเร็วเชื่อมจะไม่ส่งผลต่อปริมาณการสึกหรอแนว
เชื่อม ดังแสดงในรูปที่ 5 (ก) จากนั น้ น าอิทธิพลร่วม
ของกระแสไฟเชื่ อ มกั บ ความเร็ ว เชื่ อ มมาแสดงใน
ลัก ษณะกราฟโครงร่ า ง จะเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ข อง
กระแสไฟเชื่อมกับความเร็วเชื่อมส่งผลต่อปริมาณการ
สึ ก หรอของแนวเชื่ อ มมี ลั ก ษณะไม่ เป็ นเส้ น ตรง
ดังรูปที่ 5 (ข) โดยที่เส้นโค้งบริเวณกึ่งกลางแสดงถึง
ปริมาณการสึกหรอแนวเชื่อมต่ าสุดที่ 5 m3 ส่วนเส้น
โค้งถัดออกไปจะแสดงถึงปริมาณการสึกหรอของแนว
เชื่อมทีเ่ พิม่ สูงขึน้ คือ 5 6 7 และ 8 mm3 ตามลาดับ
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(ก)
(ข)
รูปที่ 4 แสดงการสึกหรอของแนวเชื่อมพอกผิวแข็ง (ก) พืน้ ผิวตอบสนอง (ข) กราฟโครงร่าง ระหว่างกระแสไฟใน
การเชื่อมและกระแสไฟลวดร้อน

(ก)
(ข)
รูปที่ 5 แสดงการสึกหรอของแนวเชื่อมพอกผิวแข็ง (ก) พืน้ ผิวตอบสนอง (ข) กราฟโครงร่าง ระหว่างกระแสไฟใน
การเชื่อมและความเร็วในการเชือ่ ม
จากนั ้น ท าการเปรีย บเทีย บความสัม พัน ธ์ ข อง
ปั จจัยระหว่างกระแสไฟลวดร้อนและความเร็วในการ
เชื่อมที่ส่งผลต่อ ดังรูปที่ 6 พบว่าปริมาณการสึกหรอ
แนวเชื่อ มลดลงเมื่อ เพิ่ม กระไฟลวดร้อ นสู ง ขึ้น แต่
ความเร็ว ในการเชื่อ มไม่ ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ย นแปลง
ปริมาณการสึกหรอของแนวเชื่อมมากนัก ดังรูปที่ 6

(ก) จากนัน้ น ากราฟพื้นผิวตอบของอิท ธิพ ลระหว่าง
กระแสไฟลวดร้อนกับความเร็วในการเชื่อมมาแสดงใน
ลักษณะกราฟโครงร่าง ดังรูปที่ 6 (ข) พบว่ากระแสไฟ
ลวดร้อ นและความเร็วในการเชื่อ มมีลักษณะไม่ เป็ น
เส้นตรง โดยที่เส้นโค้งทางขวาสุดของกราฟแสดงถึง
ปริม าณอัต ราการสึกหรอแนวเชื่อมน้ อยกว่า 4 mm3
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ส่วนเส้นโค้งถัดออกไปแสดงปริมาณการสึกหรอของ
การหาค่าปั จจัยทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดเพื่อให้ได้อตั ราการสึก
หรอของแนวเชื่อ มต่ า สุ ด โดยใช้ ฟั ง ก์ ช ัน response
optimizer พบว่ า สภาวะที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ของการ
ต้านทานการสึกหรอของแนวเชื่อม คือ กระแสไฟใน

แนวเชื่อมเพิม่ สูงขึน้ เป็ น 4 5 และ 6 mm3 ตามลาดับ
การเชื่อมที่ 200.505 Amp กระแสไฟลวดร้อน 180 Amp
และความเร็วในการเชื่อมที่ 80 mm/min ให้ปริมาณการ
สึกหรอของแนวเชื่อมต่ าสุดเฉลี่ยที่ 3.4366 mm3 โดยมี
ค่าความพึงพอใจรวมเท่ากับ 1 ดังแสดงในรูปที่ 7

(ก)
(ข)
รูปที่ 6 แสดงการสึกหรอของแนวเชื่อมพอกผิวแข็ง (ก) พืน้ ผิวตอบสนอง (ข) กราฟโครงร่าง ระหว่างกระแสไฟใน
การเชื่อมและความเร็วในการเชือ่ ม

รูปที่ 7 การวิเคราะห์ระดับทีเ่ หมาะสมของปัจจัยต่อการสึกหรอของแนวเชื่อมพอก
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3.2 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค
การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและส่วนผสมทาง
เคมีข องแนวเชื่อ มด้ ว ยเครื่อ งอิเล็ก ตรอนแบบส่ อ ง
กราดกราด (Scanning Electron Microscope: SEM)
รุ่ น JEOL Scanning electron microscope JSM5410LV จากการศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการ
เชื่อมพอกผิวแข็งด้วยวิธพี ้นื ผิวตอบสนองดังแสดงใน
หัวข้อที่ผ่านมา พบว่าปั จจัยที่ให้ค่า การต้านทานการ
สึกหรอต่าสุด คือ การทดลองที่ 10 ให้ค่าการต้านทาน

การสึกหรอที่ 3.4935 mm3 และปั จจัยการทดลองทีใ่ ห้
ค่าการต้านทานการสึกหรอสูงสุด คือ การทดลองที่ 15
ให้ค่าการต้านทานการสึกหรอที่ 11.0031 mm3 จึงนา
ปั จจัยทัง้ สองมาการเปรียบเทียบโครงสร้างจุลภาคและ
ส่ ว นผสมท างเคมี ดั ง แสดงในรู ป ที่ 8 จากการ
ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานที่ให้อตั ราการ
สึ ก หรอต่ า สุ ด ซึ่ ง เป็ นล าดั บ การทดลองที่ 10 คื อ
กระแสไฟในการเชื่อม 200 Amp กระแสไฟลวดร้อน
180 Amp และความเร็วในการเดินเชื่อม 100 mm/min

III

I

III

I

II

II
20kV X3, 500

5 µm

20kV X3, 500

000000

5 µm 000000

(ก) ลาดับการทดลองที่ 10
(ข) ลาดับการทดลองที่ 15
รูปที่ 8 โครงสร้างจุลภาคและตาแหน่งการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีแนวเชื่อม
(ก) ลาดับการทดลองที่ 10 และ (ข) ลาดับการทดลองที่ 15
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความส่วนผสมทางเคมีแนวเชื่อมลาดับการทดลองที่ 10
Point
I
II
III

C
0.74
0.61
0.64

Si
2.45
1.48
1.37

Main Element (%wt)
V
Cr
0.11
7.62
0.10
5.41
5.14
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ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ความส่วนผสมทางเคมีแนวเชื่อมลาดับการทดลองที่ 15
Point
I
II
III

C
0.57
0.52
0.54

Si
0.60
0.39
0.71

Main Element (%wt)
V
Cr
0.08
6.90
4.77
0.06
4.94

Mn
1.29
0.58
0.48

Fe
90.56
93.74
93.27

พ บว่ า ลั ก ษ ณ ะโครงสร้ า งจุ ล ภ าคป ระกอบ ด้ ว ย
โครงสร้างซีเมนไทต์ และลักษณะคล้ายคาร์ไบด์แทรก
ขึ้นบนพื้นหลักของเบไนต์ (Bainitic Matrix) ดังแสดง
ในรูปที่ 8 (ก) และเมื่อทาการตรวจสอบส่วนผสมทาง
เคมีแนวเชื่อม ดังแสดงในตารางที่ 6 พบปริมาณธาตุ
ผสมหลักในแนวเชื่อมทัง้ สามจุดทีต่ รวจสอบมีปริมาณ
สูง เช่น คาร์บอน ซิลคิ อน วาเนเดียม โครเมียม และ
แมงกานีส ส่งผลให้มกี ารต้านทานการสึกหรอที่ดี ซึ่ง
แตกต่ า งจากล าดับ การทดลองที่ 15 คือ กระแสไฟ
เชื่อมที่ 250 Amp กระแสไฟลวดร้อน 120 Amp และ
ความเร็ ว ในการเดิ น เชื่ อ ม 100 mm/min จากการ
ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคลักษณะคล้ายโครงสร้าง
ซี เ มนไทต์ และคาร์ ไ บด์ แ ทรกขึ้น บนพื้ น หลัก ของ
เพอร์ไลต์ (Pearlitic Matrix) ดัง รูป ที่ 8 (ข) จากการ
ตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีดงั แสดงในตารางที่ 7 ซึ่ง
ปริม าณธาตุ ผ สมหลัก มีป ริม าณลดลง ส่ ง ผลให้ก าร
ต้านทานการสึกหรอลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ รายงาน
วิจยั ของ Ayadi และ Hadji [26] กล่าวว่าการกระจาย
ตัวของโครเมียม วาเนเดียม และแมงกานีสสูงขึ้นจะ
ช่วยเพิม่ ความแข็งและการต้านทานการสึกหรอทีด่ ี

5. สรุปผลการทดลอง
การประยุ ก ต์ ใช้วิธีพ้ืน ผิว ตอบสนองเพื่อ หาค่ า ที่
เหมาะสมของปั จจัยในการเชื่อมทีเ่ หมาะสมต่อการสึก
หรอของแนวเชื่ อ มพอกผิ ว แข็ ง โดยใช้ ห ลั ก การ
ออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken พบว่าทัง้ 3
ปั จจัย คือ กระแสไฟในการเชื่อม (X1) กระแสไฟลวด
ร้อ น (X2) และความเร็ว ในการเชื่อ ม (X3) มีผ ลต่ อ
ปริมาณการสึกหรอของแนวเชื่อม โดยทัง้ 3 ปั จจัยมี
ผลเกี่ ย วเนื่ อ งกัน ซึ่ ง สามารถแสดงในรูป แบบของ
สมการทานายปริมาณการสึกหรอของแนวเชื่อม คือ
Volume loss = 4.634+0.602X1 - 1.295X2 - 0.324X3
+ 0. 521X22 - 0. 149X32 - 0.712X1X2 โ ด ย มี ค่ า
สัม ประสิท ธิก์ ารตัด สิน ใจร้อยละ 97.80 เมื่อพิจ รณา
ปั จจัย ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด โดยใช้ ฟั งก์ ช ั น Response
Optimizer พบว่ า สภาวะที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ของการ
ต้านทานการสึกหรอของแนวเชื่อม คือ กระแสไฟใน
ก ารเชื่ อม ที่ 200.505 Amp ก ระแ ส ไฟ ลวด ร้ อ น
180 Amp และความเร็วในการเชื่อมที่ 80 mm/min ให้
ปริ ม าณการสึ ก หรอของแนวเชื่ อ มต่ า สุ ด เฉลี่ ย ที่
3.4366 mm3 โดยมีค่าความพึงพอใจรวมเท่ากับ 1
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