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บทคัดยอ  

ในกระบวนการเช่ือมดวยความเสียดทานนั้นมีตัวแปรหลายตัวท่ีมีผลตอความแข็งแรงของรอยเชื่อม 
บทความน้ีจะนําเสนอถึงอิทธิพลของความเร็วรอบในการเสียดทานท่ีมีผลตอความแข็งแรงของรอยเช่ือมภายใตการ
เปล่ียนแปลงของตัวแปรอ่ืนๆ โดยวัสดุที่ใชในการทดลองเปนเหล็กกลาคารบอนตํ่า (AISI 1015) หนาตัดกลมขนาด
เสนผาศูนยกลาง 10 mm ยาว 100 mm โดยมีชิ้นงานทดลองท้ังส้ิน 2,304 ช้ิน ทําการทดลองภายใตตัวแปรตางๆ
คือ เวลาในการเสียดทาน 4 คา เวลาในการอัด 4 คา แรงดันในการเสียดทาน 3 คา แรงดันในการอัด 4 คา และ
ความเร็วรอบในการเสียดทาน 4 คา จากน้ันนําช้ินงานท่ีเชื่อมติดกันแลวมาทดสอบความแข็งแรงดึง (Tensile 
strength) ในบทความน้ีจะนําเสนอผลการวิเคราะหอิทธิพลของความเร็วรอบในการเสียดทานเทาน้ัน ซ่ึงไดขอ
สรุปวา เม่ือเพ่ิมความเร็วรอบในการเสียดทานจาก 1,100 rpm ไปถึง 1,300 rpm คาความแข็งแรงของรอยเช่ือมจะ
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามไปดวย แตในทางตรงกันขามเมื่อเพ่ิมความเร็วรอบในการเสียดทานจาก 1,300 rpm ไปถึง 
1,400 rpm คาความแข็งแรงของรอยเช่ือมกลับมีแนวโนมลดลง สวนอิทธิพลของปจจัยอ่ืนๆจะไดนํามาศึกษา
วิเคราะห และนําเสนอในโอกาสตอๆไป 
คําหลัก: การเช่ือมดวยความเสียดทาน, ความเร็วรอบในการเสียดทาน, เหล็กกลาคารบอนต่ํา 
 
Abstract 
 There are many parameters affect to the mechanical property of joint welded by friction welding. 
This paper is aimed to investigate the effect of friction time on the strength of welded area of AISI 1015 
steel rods joined by friction welding. The study was conducted by using AISI 1015 round steel rods of 
diameter 10 mm and 100 mm length. The experiment was performed under 4 values of friction time, 3 
values of friction pressure, 4 values of rotational speed, 4 values of upset time and 4 values of upset 
pressure. Totally 2304 specimens were used in this study. The welded specimens were proceeded to 
conduct tensile test to determine their strengths. The result indicated that as the speed increases from 
1100 rpm – 1300 rpm the strength is also increased. In contrast for the speed is increasing from 1300 
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rpm – 1400 rpm the strength is found decreased. The influence of other parameters is also under 
investigation and the result will be reported in the near future. 
Keywords: friction welding, low carbon steel, rotational speed 

 
1. บทนํา 

เปนท่ีทราบกันดีวากระบวนการเชื่อมเสียดทานเปน
การเชื่อมอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใชในอุตสาหกรรมเน่ืองจาก
มีขอดีหลายประการ เชน สามารถใชเช่ือมช้ินงานท่ี
เปนวัสดุตางชนิดกันได ใชเวลาในการเชื่อมส้ัน ไม
จําเปนตองใชชางฝมือ  ไมตองใชวัสดุชวยผสานใน
การเช่ือม  มีความแข็งแรงของรอยเชื่อมสูงเพราะ
ชิ้นงานมีการเช่ือมผสานติดกันทั้งพ้ืนท่ีหนาตัด รอย
เชื่อมไมไดเปนการเช่ือมพอกแบบการใชธูปเชื่อม
ไฟฟา  จากขอดีขางตนที่ไดกลาวมาทําใหมีผูสนใจได
ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเช่ือมดวยความเสียด
ทานอยางตอเน่ือง ในกระบวนการเชื่อมดวยความ
เสียดทานนั้นมีตัวแปรท่ีมีผลตอการเชื่อมมากมาย เชน 
แรงดันในการเสียดทาน แรงดันในการอัด เวลาในการ
เสียดทาน เวลาในการอัด ความเร็วรอบในการหมุน 
เน้ือโลหะท่ีสูญเสียไปและความรอนขณะเช่ือม เปนตน  
แตงานวิจัยสวนใหญมักจะศึกษาตัวแปรเหลาน้ีใน
เชิงเดี่ยว กลาวคือมีการศึกษาตัวแปรเพียงบางตัวโดย
ไมคํานึงถึงอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ เชน การศึกษา
การเชื่อมเหล็กเพลาขาวท่ีมีเปอรเซ็นตคารบอน  0.17-
0.23  เปอรเซ็นต โดยใชวัสดุท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีหนาตัด
เทากันและตางขนาดกัน การศึกษาดังกลาวพบวาการ
ใชแรงดันในการเสียดทาน 30 บาร และเวลาในการ
เสียดทาน 5 วินาทีมีผลทําใหรอยเช่ือมมีความแข็งแรง
มากที่สุด[1] งานศึกษาวิจัยรอยเช่ือมตอที่ มีผลตอ
ความแข็งแรงโครงสรางของวัสดุในระดับจุลภาค  ของ
วัสดุ austenitic – stainless Steels (AISI304) [2]  
งานศึกษาวิจัยความเร็วรอบในการหมุนชิ้นงานเช่ือม
ซึ่งมีผลกระทบตอโครงสราง ความแข็ง และ ความ
แข็งแรงของรอยเช่ือม  ของวัสดุตางชนิดกัน ระหวาง 
AISI 3042 กับ AISI 4340 [3]  งานศึกษาวิจัยแรงดัน
ในการเ สียดทานของชิ้นงานซึ่ ง มีผลกระทบตอ

โครงสรางความแข็ง และ ความแข็งแรงของรอยเชื่อม
โดยใช MA 956  Iron-Based super alloy  เปนวัสดุ
ในการศึกษาวิจัย [4] การศึกษาผลของ เวลาในการ
เสียดทานและตอความยาวของชิ้นงานท่ีลดลงหลังการ
เช่ือมโลหะ 45 steel พบวาความยาวท่ีหดส้ันลงของ
ช้ินงานหลังการเช่ือมมีความสัมพันธ ดังสมการ HS = 
1.06 t1.69  เวลาในการเสียดทาน 3 วินาที เปนเวลาท่ี
เหมาะสม[5] ทําการศึกษาการเช่ือม  Stainless steel 
AISI 430  ออกแบบและวิเคราะหผลการทดลองดวย
วิธีการ Taguchi method จากการศึกษาพบวาเกรนท่ี
รอยเชื่อมมีขนาดเล็กลง และ ที่เวลาในการเช่ือม 3 
วินาที แรงดันในการเชื่อม 95 MPa เวลาในการอัด 5 
วินาที แรงดันในการอัด 180 MPa และท่ีความเร็วรอบ 
1125 rpm  มีผลทําใหรอยเช่ือมมีความแข็งแรงมาก
ท่ีสุด[6] การนําเอาเศษวัสดุนํากลับมาใชใหมโดยใช
ระบบการเช่ือมดวยความเสียดทาน โดยในการศึกษา
ใชโลหะ AISI 1040 พบวาคาความเคนเฉือนสูงสุดจาก
การเช่ือมท่ีสภาวะเหมาะสม  คือ 630 MPa[7] 
การศึกษาเพื่อหาผลของการเช่ือมโลหะ  AISI 1040 ท่ี
มีขน าด ต า งกั น  โด ยชิ้ น ง าน ขน าด เ ล็ ก ท่ี สุด มี
เสนผาศูนยกลาง 10 mm. โดยทําการเช่ือมท่ีสัดสวน
ขนาดชิ้นงานใหญตอชิ้นงานเล็ก (D/d) เทากับ 1 , 
1.5 , 2 , 3 และ 4 ตามลําดับ หาคาความแข็งแรงดึง
โดยใช Tensile Test  พบวาคาความแข็งแรงดึง ลดลง
เม่ือ D/d เพิ่มขึ้น  ทําการวัดความแข็ง (HV) พบวาใน
แนวดิ่งบริเวณรอยเช่ือมโลหะมีคาความแข็งเพ่ิมขึ้น[8] 
การศึกษาในกรณีของ อัลลอยดท่ีทดลองผสม Al2 O3 
ในอัตราสวนท่ีแตกตางกันและผสมกับอลูมิเนียมอัล
ลอยดเบอร 6160 จากน้ันนํามาเชื่อมกับเหล็ก  AISI 
1020  ดวยวิธีการเชื่อมดวยความเสียดทาน พบวา
บริเวณรอยเชื่อมท่ีเกิดจากการเช่ือมวัสดุตางชนิดกันน้ี
ทําใหไดรอยเช่ือมท่ีมีความแข็งเพ่ิมขึ้น[9] การศึกษา
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ความเร็วรอบและความเร็วในการเคล่ือนของหัวหมุน
เชื่ อม  โ ดย กา รทดล องเ ช่ื อมชิ้ น ง าน ด ว ยก า ร
เปรียบเทียบการเชื่อมอลูมิเนียมอัลลอยดชนิดเบอร 
AA 1050, AA 6061, AA 2024, AA7039 และ AA 
7075 พบวาตองใชความเร็วรอบในการหมุนและเวลา
ในการเคลื่อนท่ีเช่ือมแตกตางกัน  เพ่ือใหไดรอยเช่ือม
ที่สมบูรณ[10] การศึกษาคุณสมบัติของรอยเชื่อมของ
เหล็กกลม เบอร AISI1015 ท่ีเชื่อมดวยแรงเสียดทาน 
ซึ่งใหผลการทดลองวาช้ินงานท่ีเชื่อมมีความแข็งแรง
มากกวาวัสดุเดิม ประมาณรอยละ17 [11] เปนตน 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคหลักคือ เพ่ือศึกษา
ระดับอิทธิพลของตัวแปรตางๆ ในการเชื่อมเสียดทาน 
เนื่องจากแตละตัวแปรนั้นจะสงผลกระทบตอกันและ
กัน ดังนั้นในการศึกษาจึงใชหลักการทางสถิติชวยใน
การออกแบบการทดลอง ซ่ึงผลที่ไดจะทําใหทราบ
ระดับความสัมพันธของตัวแปรตางๆวาสงผลกระทบ
ตอคุณภาพของรอยเชื่อมอยางไร โดยในบทความน้ีมุง
ศึกษาเฉพาะความสัมพันธของความเร็วรอบในการ
เสียดทานกับตัวแปรในการทดลองตัวอ่ืนๆเทาน้ัน 
สวนความสัมพันธของตัวแปรท่ีเหลือ กําลังอยูใน
ระหวางการศึกษาและจะนําเสนอในโอกาสตอๆไป 

2. เครื่องเช่ือมดวยความเสียดทานและวิธี
การศึกษา 

2.1 แนวคิดเบ้ืองตนของกระบวนเช่ือมดวยความ
เสียดทาน 
 กระบวนการเช่ือมดวยความเสียดทานน้ันอาศัย
หลักการการเสียดสีทําใหเกิดความรอนสูงจนทําให
ชิ้นงานออนตัวในระดับท่ีสามารถอัดใหติดกันได ใน
กระบวนการเช่ือมท่ีใชในการทดลองนั้นทําไดโดยการ
หมุนช้ินงานดานหนึ่งดวยความเร็วและคาแรงบิดท่ี
เหมาะสมดังรูปท่ี 1(ก) จากน้ันใหแรงดันท่ีเหมาะสม
แกชิ้นงานอีกดานหน่ึงใหเคลื่อนเขาหาชิ้นงานดานท่ี
กําลังหมุน  เมื่อชิ้นงานสัมผัสกันทําใหเกิดการเสียดสี 
จนเกิดความรอนท่ีหนาสัมผัสท้ังสองจนเกิดการออน
ตัวดังรูปท่ี 1(ข) จึงหยุดการหมุนของช้ินงานอยาง
รวดเร็วพรอมท้ังใหแรงดันที่เหมาะสม ใหชิ้นงาน

เคลื่อนเขาอัดติดเปนช้ินเดียวกัน  ดังรูปท่ี 1(ค) ซึ่ง
พลังงานความรอนท่ีชิ้นงานทั้งสองไดรับจะขึ้นอยูกับ
ตัวแปรตางๆ เชน แรงบิด แรงดัน ความเร็วรอบในการ
หมุน และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของช้ินงานน้ัน 
เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 แสดงกระบวนการเช่ือมดวยความเสียดทาน 
 
2.2. เครื่องเช่ือมดวยความเสียดทาน 
เคร่ืองเช่ือมดวยความเสียดทานท่ีใชในการศึกษาน้ี
ประกอบดวยอุปกรณดังน้ี 

1) มอเตอรขนาด 5 Hp เปนตนกําลังในการหมุนหัวจับ
ท่ี 1  

2) มอเตอรขนาด 3 Hp ใชในการขับปมไฮดรอลิกส
ขนาดแรงดัน 100 bar  

3) กระบอกไฮโดรอลิกสขนาดลูกสูบ4 inches ใชใน
การใหแรงดันแกหัวจับที่ 2 

 4) Inverter ขนาด 7.5 Hp ใชในการควบคุมความเร็ว
รอบในการทํางานของมอเตอรขนาด 5 Hp 

5) ระบบ Manual Relief Valves ใชในการปรับคา
แรงดันของเคร่ืองเชื่อมดวยความเสียดทาน 

 

6) ระบบ Electric Solenoid Valve ควบคุมการปลอย

(ก) จังหวะหมุนเร่ิมการเช่ือม 

(ข) จังหวะหมุนเพ่ือเสียดสี 

(ค) จังหวะอัด 
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แรงดันในชวงตางๆ 

7) Timer ใชควบคุมเวลาชวงตางๆของการเช่ือม 

8) หัวจับเชื่อมท่ี 1 และหัวจับเช่ือมท่ี 2  

ตําแหนงของอุปกรณท่ีกลาวมาขางตนจะแสดงในรูปท่ี 
2 สวนการออกแบบโดยละเอียดสามารถศึกษา
เพ่ิมเติมไดจาก เอกสารอางอิง [12, 13] 

 

 

 
 

รูปท่ี 2 เค ร่ืองเชื่อมดวยความเสียดทาน ท่ีใช ใน
การศึกษา 
 
2.3 วัสดุที่ใชในการศึกษาวิจัย 

วัสดุที่ใชในการศึกษาวิจัยน้ี ใชเหล็กกลาคารบอน
ต่ําซึ่งตามทองตลาดเรียกวาเหล็กเพลาขาว ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 10 mm. ยาว 100 mm. นําไป
ทดสอบคาความแข็งแรงดึงได 663 MPa และไดนํา
ชิ้นงานไปหาสวนประกอบทางเคมี เทียบกับมาตรฐาน
ของระบบ AISI (American Iron and Steel Institute) 
จากการตรวจสอบพบวาช้ินงานมีสวนประกอบทาง
เคมีตรงกับเหล็กเบอร AISI 1015 ซ่ึงมีสวนประกอบ
ทางเคมีดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 สวนประกอบทางเคมีของวัสดุท่ีใชในการ
ทดสอบ 
Material %C %P %S %Mn %Si %Cr 
AISI1015 0.15 0.03 0.01 0.47 0.17 0.01 
2.4 วิธีการออกแบบการทดลองและวิธีการทดลอง 

 ในการศึกษาวิจัยน้ีไดใหความสนใจศึกษาตัวแปร 
5 ตัว ประกอบดวย เวลาในการเสียดทาน (T1)  4 คา 
คือ 6, 8, 10, 12 วินาที แรงดันในการเสียดทาน (P1)  
3 คา คือ 103, 206, 309 MPa เวลาในการอัด (T2) 4 
คา คือ 1, 2, 3, 4 วินาที แรงดันในการอัด (P2) 4 คา 
คือ 309, 412, 516, 619. MPa ความเร็วรอบในการ
หมุนช้ินงาน (S) 4 คา คือ 1100, 1200, 1300, 1400 
rpm  จากนั้น นําคาตัวแปรมาใสในโปรแกรม Minitab 
ใหชวยในการออกแบบและลําดับการทดลองใหเปน
แบบทําซํ้า 2 คร้ัง ทําใหไดวิธีการทดลองท้ังหมด 768 
เง่ือนไข และไดชิ้นงานทดลองทั้งหมด 2304ชิ้น 

 ในการทดลองน้ันไดนําชิ้นงานมาทําการกลึงปาด
หนา และลบมุมของผิวหนาที่จะทําการเช่ือม ทําการ
ติดลําดับการทดลองตัวอยางช้ินงานกอนการทดลอง 
ดังแสดงในรูปท่ี 3 แลวจึงนําช้ินงานมาเชื่อมตาม
เง่ือนไขที่ไดออกแบบไวขางตน จะไดช้ินงานท่ีมีรอย
เช่ือมท่ีนูนออกมา ดังแสดงในรูปท่ี 4 

 

 
รูปท่ี 3 ช้ินงานท่ีพรอมนําไปทําการทดลอง 

 

 
รูปท่ี 4 ลักษณะรอยเช่ือมของช้ินงาน 

 

 หลังจากท่ีเช่ือมช้ินงานติดกันแลวไดทําการนําช้ินงาน
ไปกลึงปลอกเอาเศษโลหะท่ี ถูกดันออกมาจาก
กระบวนการเชื่อม และไดทําการกลึงบากกําหนดจุด
ขาดใหขาดตรงรอยเช่ือมพอดีโดยใหช้ินงานเหลือเสน
ผาศูนยตรงรอยบาก 5.5 mm. ดังแสดงในรูปที่ 5 นํา
ช้ินงานมาดึงทดสอบแรงดึงดวยเคร่ือง Tensile test 

1 

2 

8 

5 

7 

4 

3 
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ดังแสดงในรูปที่ 6 ตัวอยางช้ินงานท่ีนําไปทดสอบแรง
ดึงแลว ดังแสดงในรูปที่ 7 

 

 
รูปที่ 5 ช้ินงานที่กลึงบากกําหนดจุดขาด พรอมท่ีจะ
นําไปทดสอบแรงดึง 
 

 
รูปที่ 6 เคร่ือง Tensile test ท่ีใชในการทดสอบคา
ความแข็งแรง 

 

 
รูปท่ี 7 ตัวอยางช้ินทดลองท่ีผานการทดสอบแรงดึง
แลว 

 

 

 

 

 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 
3.1 ลักษณะของรอยเชื่อม 

 หลังจากนําช้ินงานเชื่อมไปผาเพ่ือดูความสมบูรณ
ของรอยเชื่อมภายใน ดังแสดงในรูปท่ี 8 

 

 
รูปท่ี 8 ช้ินงานเช่ือมท่ีผาแลว 

 

 จากรูปท่ี 8 จะเห็นไดวาท่ีบริเวณรอยเช่ือมจะมี
การประสานตัวเปนเนื้อเดียวกันของช้ินงานท้ังสอง 
โดยท่ีไมมีรอยแยกหรือโพรงอากาศ แสดงใหเห็นวา
การเช่ือมเหล็ก AISI 1015 ดวยเคร่ืองเชื่อมที่ประกอบ
ขึ้ น น้ี สามา รถ ใช เ ช่ื อมได จ ริง  ได รอยเ ช่ื อม ท่ี มี
คุณภาพสูง และสามารถนําไปเปนอุปกรณในการ
ทดลองได  
3.2 อิทธิพลของความเร็วรอบในการเสียดทาน 
 จากการทดลองนําชิ้นงานไปดึงดวยเค ร่ือง 
Tensile test แรงดึงที่ไดจะนําไปคํานวณหาคาความ
แข็งแรงของรอยเชื่อมภายใตเง่ือนไขตางๆ แลวนําคา
ความแข็งแรงของชิ้นงานท้ัง 3 ช้ินที่มีคาเง่ือนไขใน
การทดลองที่เหมือนกันมาเฉล่ียกัน เพ่ือเปนการลด
อิทธิพลของตัวแปรอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของ และนําคาเฉลี่ยท่ี
ไดมาเขียนเปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางตัว
แปร กับคาความแข็งแรง ดังจะอภิปรายตอไปน้ี 
 คาเฉล่ียความสัมพันธระหวางความแข็งแรงของ
รอยเชื่อมกับความเร็วรอบในการเสียดทาน ภายใต
เง่ือนไขตัวแปรเวลาในการเสียดทาน ดังแสดงใน
ตารางท่ี 2  
 

D = 5.5 mm. 
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยความแข็งแรงท่ีเกิดจากอิทธิพล
ของความเร็วรอบในการเสียดทาน ภายใตเง่ือนไขตัว
แปรเวลาในการเสียดทาน 

S (rpm) 1100 1200 1300 1400 
T1 = 6 วินาที 797 809 814 801 
T1 = 8 วินาที 777 786 793 774 
T1 = 10 วินาที 758 765 782 760 
T1 = 12 วินาที 740 766 774 749 

 
 จากตารางที่  2 นํามาเขียนเปนกราฟแสดง
ความสัมพันธระหวางความแข็งแรงของรอยเชื่อมกับ
ความเร็วรอบในการเสียดทาน ภายใตเง่ือนไขตัวแปร
เวลาในการเสียดทาน ดังแสดงในรูปท่ี 9 

700

750

800

850

1100 1200 1300 1400
ความเร็วรอบในการเสียดทาน (rpm)

คว
าม

แข
็งแ

รง
 (M

Pa
)

เวลาในการเสียดทาน 6 วินาที
เวลาในการเสียดทาน 8 วินาที
เวลาในการเสียดทาน 10 วินาที
เวลาในการเสียดทาน 12 วินาที

 
รูปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความแข็งแรง 
กับความเร็วรอบในการเสียดทาน ภายใตเง่ือนไขตัว
แปรเวลาในการเสียดทาน 
 
 จากกราฟรูปท่ี 9 จะเห็นไดวาเสนกราฟของเวลา
ในการเสียดทานที่ 6 sec จะใหคาความแข็งแรงสูงกวา
เสนกราฟของเวลาในการเสียดทานท่ี 8, 10, 12  sec 
ตามลําดับ และยังจะเห็นไดวาเม่ือความเร็วรอบในการ
เสียดทานเพิ่มขึ้นเสนกราฟความแข็งแรงจะมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดท่ี 1300 rpm และเมื่อเพ่ิม
ความเ ร็วรอบในการเ สียดทานเปน 1400 rpm 
เสนกราฟความแข็งแรงจะมีแนวโนมลดลง 
 คาเฉล่ียความสัมพันธระหวางความแข็งแรงของ
รอยเช่ือมกับความเร็วรอบในการเสียดทาน ภายใต
เง่ือนไขตัวแปรเวลาในการอัด ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 คาเฉล่ียความแข็งแรงที่เกิดจากอิทธิพล
ของความเร็วรอบในการเสียดทาน ภายใตเง่ือนไขตัว
แปรเวลาในการอัด 

S (rpm) 1100 1200 1300 1400 
T2 = 1 วินาที 745 768 778 749 
T2 = 2 วินาที 772 779 788 762 
T2 = 3 วินาที 774 786 798 782 
T2 = 4 วินาที 781 793 799 791 

 
 จากตารางท่ี 3 นํามาเขียนเปนกราฟแสดง
ความสัมพันธระหวางความแข็งแรงของรอยเช่ือมกับ
ความเร็วรอบในการเสียดทาน ภายใตเง่ือนไขตัวแปร
เวลาในการอัด ดังแสดงในรูปท่ี 10 
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ความเร็วรอบในการเสียดทาน (rpm)

คว
าม

แข็
งแ

รง
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Pa
)

เวลาในการอัด 1 วินาที
เวลาในการอัด 2 วินาที
เวลาในการอัด 3 วินาที
เวลาในการอัด 4 วินาที

 
รูปที่ 10 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความ
แข็งแรงกับความเร็วรอบในการเสียดทาน ภายใต
เง่ือนไขตัวแปรเวลาในการอัด 
 
 จากกราฟรูปท่ี 10 จะเห็นไดวาเสนกราฟของ
เวลาในการอัดที่ 4 sec จะใหคาความแข็งแรงสูงกวา
เสนกราฟของเวลาในการอัดท่ี 3, 2, 1 sec ตามลําดับ 
และยังจะเห็นไดวาเมื่อความเร็วรอบในการเสียดทาน
เพ่ิมขึ้นเสนกราฟความแข็งแรงจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
จนถึงจุดสูงสุดท่ี 1300 rpm และเมื่อเพ่ิมความเร็วรอบ
ในการเสียดทานเปน 1400 rpm เสนกราฟความ
แข็งแรงจะมีแนวโนมลดลง 
 คาเฉล่ียความสัมพันธระหวางความแข็งแรงของ
รอยเชื่อมกับความเร็วรอบในการเสียดทาน ภายใต
เง่ือนไขตัวแปรแรงดันในการเสียดทาน ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยความแข็งแรงท่ีเกิดจากอิทธิพล
ของความเร็วรอบในการเสียดทาน ภายใตเง่ือนไขตัว
แปรแรงดันการเสียดทาน 

S (rpm) 1100 1200 1300 1400 
P1 = 103 MPa 749 767 771 763 
P1 = 206 MPa 770 775 789 783 
P1 = 309 MPa 785 803 812 766 

 
 จากตารางที่  4 นํามาเขียนเปนกราฟแสดง
ความสัมพันธระหวางความแข็งแรงของรอยเชื่อมกับ
ความเร็วรอบในการเสียดทาน ภายใตเง่ือนไขตัวแปร
แรงดันในการเสียดทาน ดังแสดงในรูปที่ 11 
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แรงดันในการเสียดทาน 103 MPa
แรงดันในการเสียดทาน 206 MPa
แรงดันในการเสียดทาน 309 MPa

 
รูปท่ี 11 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความ
แข็งแรงกับความเร็วรอบในการเสียดทาน ภายใต
เง่ือนไขตัวแปรแรงดันในการเสียดทาน 
 
 จากกราฟรูปท่ี 11 จะเห็นไดวาเสนกราฟของ
แรงดันในการเสียดทานท่ี 309 MPa จะใหคาความ
แข็งแรงสูงกวาเสนกราฟของแรงดันในการเสียดทานท่ี  
206, 103 MPa แตท่ีชวง 1400 rpm เสนกราฟของ
แรงดันในการเสียดทานท่ี 206 MPa มีคาสูงท่ีสุด และ
ยังจะเห็นไดวาเม่ือความเร็วรอบในการเสียดทาน
เพิ่มขึ้นเสนกราฟความแข็งแรงจะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
จนถึงจุดสูงสุดท่ี 1300 rpm และเม่ือเพ่ิมความเร็วรอบ
ในการเสียดทานเปน 1400 rpm เสนกราฟความ
แข็งแรงจะมีแนวโนมลดลง 
 คาเฉล่ียความสัมพันธระหวางความแข็งแรงของ
รอยเช่ือมกับความเร็วรอบในการเสียดทาน ภายใต

เง่ือนไขตัวแปรแรงดันในการเสียดทาน ดังแสดงใน
ตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5 คาเฉล่ียความแข็งแรงที่เกิดจากอิทธิพล
ของความเร็วรอบในการเสียดทาน ภายใตเง่ือนไขตัว
แปรแรงดันการอัด 

S (rpm) 1100 1200 1300 1400 
P2 = 309 MPa 769 769 775 751 
P2 = 412 MPa 769 786 792 767 
P2 = 516 MPa 770 784 795 777 
P2 = 619 MPa 764 788 802 789 

 
 จากตารางท่ี 5 นํามาเขียนเปนกราฟแสดง
ความสัมพันธระหวางความแข็งแรงของรอยเช่ือมกับ
ความเร็วรอบในการเสียดทาน ภายใตเง่ือนไขตัวแปร
แรงดันในการเสียดทาน ดังแสดงในรูปท่ี 12 
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แรงดันในการอัด 309 MPa
แรงดันในการอัด 412 MPa
แรงดันในการอัด 516 MPa
แรงดันในการอัด 619 MPa

 
รูปที่ 12 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความ
แข็งแรงกับความเร็วรอบในการเสียดทาน ภายใต
เง่ือนไขตัวแปรแรงดันในการอัด 
 
 จากกราฟรูปท่ี 12 จะเห็นไดวาเสนกราฟของ
แรงดันในการอัดที่ชวงความเร็วรอบระหวาง 1100, 
1200, rpm มีคาใกลเคียงกันมาก เสนกราฟของ
แรงดันในการอัดท่ีชวง 1300, 1400, rpm คาแรงดันใน
การอัดท่ี 619 MPa จะใหคาความแข็งแรงสูงกวา
เสนกราฟของแรงดันในการอัดท่ี  309, 412, 516 
MPa และยังจะเห็นไดวาเม่ือความเร็วรอบในการเสียด
ทานเพิ่มขึ้นเสนกราฟความแข็งแรงจะมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นจนถึงจุดสูงสุดท่ี 1300 rpm และเมื่อเพ่ิม
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ความเ ร็วรอบในการเ สียดทานเปน 1400 rpm 
เสนกราฟความแข็งแรงจะมีแนวโนมลดลง 
 จากรูปที่ 9 ถึง 12 จะเห็นไดวาภายใตเง่ือนไข
การทดลองตางๆ เมื่อความเร็วรอบในการเสียดทาน
เพ่ิมขึ้นจะสงผลใหความแข็งแรงของรอยเช่ือมมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นในทุกกรณี และจะมีคาความแข็งแรง
สูงที่สุดท่ีความเร็วรอบ 1300 rpm แตเมื่อเ พ่ิม
ความเร็วรอบในการเสียดทานไปท่ี 1400 rpm จะ
สงผลใหความแข็งแรงของรอยเช่ือมมีแนวโนมลดลงใน
ทุกกรณีเชนกัน ซ่ึงการท่ีคาแนวโนมความแข็งแรงท่ี
เพ่ิมขึ้นดังกลาว อาจเกิดจากเม่ือความเร็วรอบในการ
เสียดทานเพ่ิมขึ้นทําใหเกิดความรอนจากการเสียด
ทานเพ่ิมมากขึ้นจนถึงจุดท่ีความรอนเหมาะสมท่ี 1300 
rpm สงผลใหความแข็งแรงมีคาสูงสุด ดวยเหตุผล
เดียวกันเม่ือความเร็วรอบในการเสียดทานเพ่ิมขึ้นถึง 
1400 rpm ทําใหเกิดความรอนสูงกวาคาท่ีเหมาะสม 
กอใหเกิดกระบวนการคลายกับการอบออน สงผลให
บริเวณรอยเช่ือมมีความแข็งแรงลดลง โดยพบวาไมวา
ตัวแปรอ่ืนจะเปล่ียนแปลงในทิศทางใด อิทธิพลของ
ความเร็วรอบในการเสียดทานก็ยังคงทําใหความ
แข็งแรงของรอยเช่ือมลดลงเม่ือความเร็วรอบในการ
เสียดทานสูงกวา 1300 rpm 

4. สรุป 
บทความน้ีไดนําเสนอการศึกษาถึงแนวโนม

ของความเร็วรอบในการเสียดทาน ท่ีมีผลตอความ
แข็งแรงของรอยเชื่อมจากกระบวนการเชื่อมเสียดทาน
โดยใชเหล็ก (AISI 1015) ขนาด 10 mm. ยาว 100 
mm. เปน วัสดุที่ใชในการศึกษาวิ จัย  ใชคาความ
แข็งแรงดึง Tensile test เปนตัวชี้วัดผลการทดลอง 
ผลการศึกษาพบวาเม่ือความเร็วรอบในการเสียดทาน
เพิ่มมากขึ้นจะสงผลใหความแข็งแรงของรอยเช่ือมมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นดวยเชนกันและมีคาความแข็งแรง
สูงสุดเมื่อเพ่ิมความเร็วรอบในการเสียดทานที่ 1300 
rpm แต เม่ือเ พ่ิมความเร็วรอบในการเสียดทาน
มากกวา 1300 rpm คาความแข็งแรงจะมีแนวโนม
ลดลง ในสวนของอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนน้ันกําลังอยูใน

ระหวางการศึกษา และจะไดแสดงผลการศึกษาใน
โอกาสตอๆ ไป 
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