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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความมุงหมาย 
 เพื่อเปนแนวทางแกชางเชื่อมในการปฏิบัติงานเชื่อมประสานตัวเรืออลูมิเนียมใหสามารถเลือกใช
สภาวะและเทคนิคในการเชื่อมที่เหมาะสม  ตลอดไปจนถึงการตรวจและแกไขผลงานเชื่อมของตนเองให
อยูในเกณฑที่ดีตามมาตรฐาน 
2. ขอบเขต 
 คําแนะนําทางชางนี้ใชกับงานเชื่อมโครงสรางตัวเรืออลูมิเนียมและอลูมิเนียมเจือท่ีเปนแผนหนาตั้งแต 
1 ถึง 100 มม.  และที่เปนทอ หนาตั้งแต 1 ถึง 30 มม.  โดยขบวนการเชื่อม 2 แบบ ไดแก ขบวนการเชื่อม
อารคใชแกสเฉื่อยคลุม  อิเลคโทรดเปนทังสเตนที่ไมส้ินเปลือง (Tungsten Inert Gas Arc Welding) ที่  
เรียกวา “ทิก” (TIG) กับขบวนการเชื่อมอารคใชแกสเฉื่อยคลุม อิเลคโทรดเปนลวดเชื่อมโลหะเปลือยที่           
ส้ินเปลือง (Metal Inert Gas Arc Welding) ที่เรียกวา “มิก” (MIG) เร่ิมตั้งแตการเลือกชนิดลวดเชื่อม, แบบ
รอยตอของแผนและทออลูมิเนียม, การเลือกใชสภาวะในการเชื่อมที่เหมาะสม, เทคนิคการเชื่อมและการ
ตรวจสอบแกไขรอยเชื่อมที่แลวเสร็จ 
3. ภูมิหลัง 
 ประมาณป พ.ศ.2514  กองทัพเรือไดเร่ิมมีเรือตรวจการณใกลฝงความเร็วสูง (Fast Patrol Craft) หรือที่
เรียกวา PCF  ที่ไดรับมาจากสหรัฐอเมริกา และในป พ.ศ.2526 ไดมีการตอเรือ PCF ขึ้นใชเองโดยบริษัท
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมาก  ซ่ึงตัวเรือยนตตรวจการณดังกลาวนี้ ทําดวยอลูมิเนียมเจือ  
นอกจากนั้นโครงสรางสวนบนหรือเกงเรือ (Superstructure) ของเรือรบสมัยใหม สวนใหญมักจะทําดวย
อลูมิเนียมเจือดวยกันแทบทั้งส้ิน  ทั้งนี้เพื่อเปนการลดน้ําหนักเรือใหมีความเร็วสูงขึ้น  การซอมสรางตัว
เรือและสวนของโครงสรางดังกลาวนั้น จะทําไดตองอาศัยการเชื่อมประสานอลูมิเนียมแตการเชื่อม
ประสานอลูมิเนียมนั้นมักเกิดขอบกพรอง  เชน  การละลายทะลุ,  รูพรุน,  การบิดงอตัวหรือการแตกราว
ไดงาย  ถาชางเชื่อมไมรูจักการปฏิบัติที่ถูกตอง   กพช.อร. จึงไดจัดทําคําแนะนําทางชางฉบับนี้ขึ้น   
เพื่อใหไดผลงานเชื่อมมีคุณภาพดี  ลดเวลาแรงงานและวัสดุที่จะสูญเสียไปจากการเชื่อมประสาน
อลูมิเนียมที่ไมถูกตองไดตอไป 
4. เอกสารอางอิง 
 4.1 JIS Handbook 1981,  Welding,  JIS 3604 Recommended Practice for Inert Gas Shielded 
Arc Welding (Aluminium and Aluminium Alloy) 
  4.2 วิศวกรรมการเชื่อม โดย เชิดเชลง  ชิตชวนกิจ และคณะ  จัดพิมพโดย สมาคมสงเสริม    
ความรูดานเทคนิคระหวางประเทศ 
 



 4.3 มาตรฐานพัสดุการชาง  กรมอูทหารเรือ  มพช.อร.9535 – 01 – 29 ,  แผนอลูมิเนียมเจือ
สําหรับตอเรือ 
 4.4 มาตรฐานพัสดุการชาง  กรมอูทหารเรือ  มพช.อร.9525 – 01 – 30 ,  ลวดเชื่อมอลูมิเนียมและ
อลูมิเนียมผสมชนิดเปลือย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บทท่ี 2 
การเตรียมการกอนเชื่อม 

 
1. การเลือกลวดเชื่อมใหเหมาะสมกับชนิดของอลูมิเนียม 

1.1 ลวดเชื่อมอลูมิเนียมเปลือยสําหรับการเชื่อมมิก 
 อลูมิเนียมขึ้นรูป (Wrought Aluminium)  มีอยูหลายชนิดแตกตางกัน โดยสวนผสมทางเคมีและ
กรรมวิธีการผลิต  แตอลูมิเนียมรูปพรรณที่ใชในการทําตัวเรือตองเปนชนิด 5083 – H112  หมายความวา     
เปนอลูมิเนียมรูปพรรณที่มีสวนผสมของธาตุแมกนีเซียม  มีความแข็งแรงและทนการผุกรอนจากน้ําทะเล  
อักษรทาย   H112  หมายความวา  ไดผานกรรมวิธีทางความรอนจากการรีดเย็นจนมีคุณสมบัติทางกลตาม
ตองการ (รายละเอียดคุณสมบัติดูไดจากเอกสารอางอิงหมายเลข 4.3)  สวนอลูมิเนียมรูปพรรณที่ใชในงาน
โครงสรางทั่วไป ไดแก  ชนิด 6061 ,  6063  จะมีสวนผสมของธาตุแมกนีเซียมและซิลิกอน ทําใหสามารถ
ขึ้นรูปไดงาย 
 การเชื่อมแผนอลูมิเนียมตัวเรือ ชนิด 5083  ตองใชลวดเชื่อมอลูมิเนียมชนิด 5356  (รายละเอียด   
คุณสมบัติดูไดจากเอกสารอางอิงหมายเลข 4.4)  ถาเปนแผนอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมรูปพรรณที่ใชในงาน
โครงสรางทั่วไปใหใชลวดเชื่อม ชนิด 4043  ไดเปนสวนใหญ  ซ่ึงเปนลวดเชื่อมที่มีสวนผสมของซิลิกอน 
และมีราคาถูกกวาลวดเชื่อม ชนิด 5356 
 1.2 อิเล็คโทรดทังสเตนสําหรับการเชื่อมทิก 
  1.2.1 อิเล็คโทรดทังสเตน สําหรับการเชื่อมทิกอลูมิเนียม  ซ่ึงตองใชกับไฟฟากระแสสลับ 
(Alternating Current, AC)  หรือกระแสสลับชนิดมีความถี่สูงประกอบ (Alternating Current with High 
Frequency, ACHF) โดยที่ความถี่สูงนี้จะชวยใหการเริ่มอารคงายขึ้น โดยอิเล็คโทรดไมตองสัมผัส         
ชิ้นงาน,  ทําใหอารคคงที่ในชวงที่อิเล็คโทรดเปนบวกในการเชื่อมกระแสสลับ และทําใหแกสคลุมเกิด
การแตกตัว  ซ่ึงจะชวยใหปฏิกิริยาทําความสะอาดออกไซดบนผิวอลูมิเนียม (Cleaning Action)  ในชวงที่          
อิเล็คโทรดเปนบวก   อิเล็คโทรดควรเปนชนิดทังสเตนบริสุทธิ์ (Pure Tungsten)  ซ่ึงใชสีเขียวแตมที่ปลาย
หรือเซอรโคเนียมทังสเตน (Zirconium Tengsten)  ซ่ึงใชสีน้ําตาลแตมที่ปลาย 
   
 
 
 
 
 
 



  1.2.2 การเตรียมปลายของอิเล็คโทรด  หลังจากเลือกชนิดและขนาด (ดูในบทที่ 3 ขอ 1.1)  ของ     
อิเล็คโทรดทังสเตนแลว  ตองมีการลับปลายกอนนําไปใช  โดยนําไปลับกับหินเจียรนัยชนิดละเอียดใหมี
รูปรางตามลักษณะในรูป 
 
 

 
 
2. การเลือกชนิดของแกสคลุม 
 ตามปกติแลวการเชื่อมอลูมิเนียมจะใชแกสอารกอนที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99.9  เปอรเซ็นต  นอกจากนั้น
ยังอาจใชแกสฮีเลียมบริสุทธ์ิ หรือแกสฮีเลียมเล็กนอยผสมกับแกสอารกอน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการ
ละลายซึมลึก  ปริมาณการไหลสําหรับแกสคลุมในการเชื่อมอลูมิเนียมอยูในชวง 5 – 13 ลิตรตอนาที      
ขึ้นอยูกับความหนาของชิ้นงาน 
3. การเตรียมชิ้นงานกอนเชื่อม 
 3.1 วิธีการตัด 
  วิธีการที่ใชในการตัดและเตรียมขอบชิ้นงานอลูมิเนียมกอนการเชื่อม  ไดแก  การใชใบหินตัด 
(Grinding Wheel),  ใบเลื่อยตัด   (Jig Saw) หรือ การตัดดวยพลาสมาอารค  (Plasma Arc Cutting)  ทั้งนี้
เพื่อใหไดขนาดของชิ้นงานและรูปรางขอบของชิ้นงานตามที่ตองการ 
 3.2 สภาพผิวรอยตอ 
  สภาพผิวรอยตอกอนการเชื่อม  ควรจะเรียบไมมีตําหนิจากการตัด  กอนเวลาที่จะเชื่อมเล็กนอย  
ควรใชแปรงลวดเหล็กกลาขัดผิวบริเวณถัดจากรอยตอไปขางละ 15 มม. เพื่อขจัดผิวออกไซดของ
อลูมิเนียม  ซ่ึงจะทําใหเชื่อมไดงายและดีขึ้น  ดวยเหตุผลที่ไมตองการใหผิวบริเวณใกลรอยเชื่อมกลับเปน
ออกไซดอีก 
 
 
 
 
 



 3.3 การเตรียมรอยตอของชิ้นงานอลูมิเนียม 
  3.3.1 การเตรียมรอยตอชนของแผนงานเชื่อมโดยวิธี  TIG   และ  MIG 
 
 

 
   
 
 



  3.3.2 การเตรียมรอยตอชนสําหรับแผนงานหนา  เชื่อมโดยวิธี  MIG 

 
  3.3.3 การเตรียมรอยตอตัวทีแผนงานเชื่อมโดยวิธี  TIG   และ  MIG 

 



  3.3.4 การเตรียมรอยตอชนของทอ 

 
  3.3.5 รอยตอช้ินงานที่มีความหนาไมเทากัน 
   ถาความหนาของชิ้นงานไมเทากัน เกินกวา 4 มม. นํามาตอชนกันตองมีการลดระดับความ
หนาชิ้นงานแผนหนาเขาหาแผนบางดังในรูป 

 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
การดําเนินการเชื่อม 

 
1. การเลือกสภาวะในการเชื่อมใหเหมาะสมกับขนาด, แบบของรอยตอเชื่อมและตําแหนงเชื่อม 
 1.1 ชวงกระแสไฟฟาที่ควรใชสําหรับลวดเชื่อมขนาดตาง ๆ ในการเชื่อม  TIG  และ  MIG  ตามตาราง
ขางลางนี้ 

 
 
 1.2 สภาวะในการเชื่อมที่เหมาะสมสําหับการเชื่อม TIG   
  1.2.1 รอยเชื่อมตอชนของแผนงานดูตามกราฟขางลางนี้ 

 
 



  1.2.2 รอยตอรูปตัวทีของแผนงานดูตามกราฟขางลางนี้ 

 
  1.2.3 รอยตอชนของทอดูตามกราฟขางลางนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.3 สภาวะในการเชื่อมที่เหมาะสมสําหับการเชื่อม MIG   
  1.3.1 รอยเชื่อมตอชนของแผนงานดูตามกราฟขางลางนี้ 

 
  1.3.2 รอยตอรูปตัวทีของแผนงานดูตามกราฟขางลางนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  1.3.3 รอยตอชนแผนงานหนาซึ่งตองใชกระแสไฟสูงเปนพิเศษดูตามกราฟขางลางนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. กรรมวิธีการเชื่อม 
 2.1 การตรวจและบํารุงรักษา  เครื่องเชื่อมและอุปกรณประกอบกอนการเชื่อม 
  2.1.1 ใชมิเตอรตรวจวัดการรั่วไหลของไฟฟาเพื่อปองกันไฟดูดอยูเสมอ กอนใชเครื่องเชื่อมให
ตรวจการทํางานของระบบน้ําหลอเย็น (ถามี),  การทํางานของวาลวควบคุมแกสคลุมสวิทชแมเหล็กไฟฟา
และเครื่องกําเนิดความถี่สูง (ถามี)  วาสามารถทํางานไดเปนปกติกอน 
  2.1.2 ในกรณีการเชื่อม “ทิก”  เมื่อเกิดคราบหรือออกซิเดชั่นกับขั้วเชื่อมทังสเตน  จําเปนตองมี
การเจียรนัยปลายหรือเปลี่ยนขั้วเชื่อมใหม 
   ในกรณีการเชือ่ม “มิก”  เมื่อนอสเซิลปลายปนเชื่อมเกิดสกปรก เนื่องจากสะเกด็เชื่อมกระเดน็มา
เกาะมากเกนิไป จะตองทําความสะอาดหรือเปลี่ยนนอสเซิลใหม 
 2.2 การใชจิ๊กและปากจับชิน้งาน เพื่อปองกันการบิดงอตัว 
  2.2.1 อลูมิเนียมเปนโลหะที่เกิดการบิดงอตัวไดมาก เมื่อไดรับความรอนจากการเชื่อม  จึงควร
ใชจิ๊กและปากจับในทุกที่ที่ทําได  ถามีปญหาเรื่องอารคโบลว (Arc Blow) ใหใชจิ๊กและปากจับที่ทําจาก
โลหะที่ไมเปนแมเหล็ก 
  2.2.2 พยายามปฏิบัติตามลําดับการเชื่อม (Welding Sequence) และเชื่อมใหสมมาตรกันเสมอ 
(เชื่อม 2 ดานพรอม ๆ กัน)  การจับยึดจะตองมีอยางสม่ําเสมอดวย  ถาเชื่อมแผนงานที่มีความหนาตางกัน
ตองพรอมที่จะผอนการจับยึดดานใดดานหนึ่ง  เพื่อปองกันการบิดงอสวนการปองกันการหดตัวตองมีการ
เผ่ือระยะที่เหมาะสม 
 2.3 การใชแถบรองหลัง (Black Strip) และแผนรองหลังชั่วคราว (Blacking) 
  2.3.1 หากใชแถบรองหลังควรปลอยไวไมตองเอาออกหลังเชื่อม แถบรองหลังควรมีคุณภาพ
เชนเดียวกับโลหะชิ้นงาน 
  2.3.2 หากใชแผนรองหลังชั่วคราวอาจทําจากแผนเหล็กหรือแผนทองแดงที่มีการเตรียมรองรอง
และมีผิวที่เรียบสะอาดก็ได 
 2.4 การเชื่อมเกาะหรือเชื่อมยึด (Tack Welding) 
  2.4.1 กอนการเชื่อมเกาะตองมีการเวนระยะระหวางรอยตอที่เหมาะสมและมีที่จับยึดไวไมให
ระยะเปลี่ยนไปขณะเชื่อมเกาะ 
  2.4.2 ตําแหนงของรอยเชื่อมเกาะไมควรอยูที่มุมหรือปลายชิ้นงาน, ตองมีขนาดไมเล็กเกินไปและ
มีความยาวพอสมควร  กับตองระมัดระวังอยาใหเกิดรอยบกพรอง เชน การกินขอบหรือแตกราวขึ้น 
  2.4.3 กอนการเชื่อมจริงตองทําความสะอาดรอยเชื่อมเกาะ และถาเกิดรอยบกพรองในรอยเชื่อม
เกาะตองเจียรนัยออกกอน 
 
 
 



 2.5 การอุนชิ้นงานและอณุหภูมิระหวางการเชื่อม 
  ช้ินงานอลูมิเนยีมไมตองอุนชิ้นงานกอนเชือ่ม  และตองพยายามรกัษาอุณหภูมิระหวางการเชื่อม
ใหอยูในระดับต่ําสุด 
 2.6 ขอควรระมัดระวังบริเวณปลายรอยเชือ่ม 
  ที่ปลายชิ้นงานเชื่อมตอชนควรมีแผนตอ (Tab)  ที่เปนโลหะชนิดเดียวกับแผนงานเพื่อใหทําการ
เชื่อมเลยออกไปที่แผนตอและตัดออกภายหลัง  ถาไมใชแผนตอตองระมัดระวังการหยุดเชื่อมที่ปลายให
มาก  ในการเชื่อมฟลเลทที่ปลาย ควรมีการเชื่อมออมมุม (Boxing) ยาวประมาณ 20 มม. 
 2.7 การเซาะหลังและการทําความสะอาดระหวางแนวเชื่อม 
  เมื่อทําการเซาะหลังแนวเชื่อม  จะตองเอารอยบกพรองที่เห็นในแนวเชื่อมแรกออกใหหมด และ
ในการเชื่อมระหวางแนวนั้น ตองมีการทําความสะอาดรอยดําหรือส่ิงเจือปนในแนวเชื่อม โดยใชแปรง
ลวดหรือสกัดออกกอนเชื่อมทับลงไปใหม 
3. รอยบกพรองที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการเชื่อมอลูมิเนียมและสาเหตุ 
 3.1 การละลายซึมลึกไมเพียงพอ (Lack of Penetration)  

 
  เกิดจากใชกระแสไฟฟาต่ําเกินไป,  เดินแนวเชื่อมเร็วเกินไปหรือระยะอารคหางเกินไป 

 
 3.2 การละลายซึมลึกมากเกินไป (Overpenatration)   

 
  เกิดจากใชกระแสไฟฟาสูงเกนิไป, เดินแนวเชื่อมชาเกินไปหรือระยะอารคหางเกินไป หรือเวน          
ระยะตอ (Root Gap) หางเกนิไป 

   
 
 
 
 
 
 



3.3 ผิวของรอยเชื่อมมีรอยดําหรือรอยสกปรก (Dirty Weld Surface)   

 
 เกิดจากนอสเซิลของหัวเชื่อมอยูหางชิ้นงานเกินไป หรือระยะอารคหางเกินไป (ทําใหแกสคลุม
ไมเพียงพอ), ปริมาณการไหลของแกสคลุมนอยเกินไปหรือมุมของหัวเชื่อม (Troch Angle) ไมถูกตอง 

 
3.4 ผิวรอยเชื่อมเปนรอยยนไมเรียบ (Puckered Weld Surface)   

 
 เกิดจากระยะอารคสั้นเกินไป, แรงดันไฟฟาสูงเกินไป, มุมของหัวเชื่อมไมถูกตอง, อัตราสวน
ความเร็วในการเชื่อมกับกระแสไฟไมถูกตอง, มีน้ําหรือน้ํามันเปยกอยูในรอยตอเชื่อม 
 
3.5 รูพรุน (Porosity)   

 
 เกิดจากอากาศปนในแกสเฉื่อยที่ใชคลุมรอยเชื่อมผิวช้ินงานหรือแผนรองหลัง (ถาใช) สกปรก, 
ลวดเชื่อมสกปรกหรือน้ําหลอเย็น (ถามี) ร่ัวในหัวเชื่อม 

 
3.6 รอยเชื่อมนูนเกินไป 

 
 เกิดจากการเตรียมรองรอยตอนอยไป, เดินแนวเชื่อมชาเกินไป, การตั้งกระแสหรือแรงดันไฟฟา
ต่ําเกินไป 
 



3.7 รอยเชื่อมแบนหรือเวาเกินไป 

 
 เกิดจากการตั้งกระแสหรือแรงดันไฟฟาสูงเกินไป เวนระยะรอยตอมากเกินไป หรือเตรียมรอง
รอยตอกวางเกินไป 
 
3.8 รอยกินขอบในการเชื่อมฟลเลท (Undercut -  fillet Weld) 

 
 เกิดจากมุมระหวางหัวเชื่อมกับชิ้นงานไมถูกตอง    แรงดันไฟฟาหรือความเร็วในการเชื่อมมาก
เกินไป 
 
3.9 รอยแตก (Cracking) 

 
 
 เกิดจากเลือกชนิดของลวดเชื่อมไมเหมาะกับชิ้นงานหรือบริเวณรอยเชื่อมมีการเย็นตัวเร็วเกินไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
การตรวจและการแกไขรอยเชื่อม 

 
1. รูปทรงผิวของรอยเชื่อมสาํเร็จ 
 1.1 ผิวรอยเช่ือมสําเร็จควรจะคอนขางเรียบและมีความสม่ําเสมอ บริเวณขอบที่รอยเชื่อมมาตอกับ     
ผิวช้ินงาน  ควรเปนมุมปานไมยอยเปนมุมแหลม ถาไมเปนตามที่กลาวแลวก็ตองเจียระไนแตงผิวรอย
เชื่อมอีกครั้ง 

1.2 ผิวของรอยเชื่อมฟลเลทควรจะราบหรือเวาไมนูน 
 1.3 ความนูนเสริม (Reinforcement) ของรอยเชื่อมตอชน ควรเปนไปตามตารางขางลางนี้ 
          ระยะ : มม. 

ความหนาของแผน, t ความสูงของความนูนเสริม 
                6 และนอยกวา                 2 หรือนอยกวา 

มากกวา 6 จนถึง 15 1/3 t หรือนอยกวา 
  มากกวา 15 จนถึง 15                 6 หรือนอยกวา 

               มากกวา 25                 7 หรือนอยกวา 
 

2. รอยบกพรองที่เกิดขึ้นและการแกไข 
 2.1 ถาเกิดรอยแตกหรือรอยบกพรองที่รายแรงอื่น ๆ ในรอยเชื่อม จะตองเซาะรอยแตกหรือรอย     
บกพรองนั้นเอาออกจากรอยเชื่อมใหหมดกอนการเชื่อมทับลงไปใหม 
 2.2 ถาเกิดรอยแตกในบริเวณที่ไดรับผลความรอนของชิ้นงาน หรือรอยแตกขยายตัวจากรอยเชื่อม
เขาไปในชิ้นงาน  จะตองหาวิธีหยุดการขยายตัวของรอยแตก โดยเจาะรูดักขางหนา และเตรียมรองรอยตอ
บริเวณรอยแตกกอนเชื่อมทับลงไปใหเนื้อเหมือนกับแผนงานเดิม 
 2.3 บริเวณเริ่มและหยุดเชื่อม  ควรจะเจียรนัยเรียบ และรอยเชื่อมอลูมิเนียม ไมควรใชคอนเคาะทํา
ความสะอาด (เพราะจะไปกลบขอบกพรองที่อาจเห็นไดบนผิว) 
3. การแกไขการบิดงอตัว 
 3.1 การบิดงอตัวที่เกิดขึ้น ควรแกไขดวยวิธีทางกล (คือการตีเขารูป) การใชความรอนเผาเปนจุด
หรือเปนเสน ใหทําเทาที่จําเปนเทานั้น 
 3.2  การแกไขการบิดงอตัวดวยวิธีทางกล ตองระวังไมใหเกิดตําหนิขึ้นบนผิวช้ินงาน 
 3.3 การแกไขการบิดงอตัวดวยวิธีการใชความรอน ตองระวังไมใหอุณหภูมิเกิน 250๐C 
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