
ชื่อเรื่อง  กระบวนการเชือ่มทิกในงานอุตสาหกรรมโลหะ 

โดย  ครูสุริยนต    ฉิ่งแกว 

ความสําคัญหรือบทนํา 
ในงานอุตสาหกรรมเชื่อมโลหะตั้งแตยุคจนถึงยุคปจจุบัน  มีสวนสําคัญตอวงการอุตสาหกรรม 

โครงสรางโลหะ  ไมวาจะเปนหอสูงไอเฟวรประเทศฝรั่งเศส  โครงสรางสะพานขามทะเล  แมน้ํา  หรือ 
แมกระทั่งอุตสาหกรรมประกอบยานยนต  จะนํากระบวนการเชื่อมอยางใดอยางหนึ่งเขาไปทําการประกอบ 
ชิ้นงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดสราง  เพ่ือใหไดชิ้นงานตามมาตรฐานอุตสาหกรรมกําหนด  โดยใน 
สมัยใหมนี้จะนิยมใชกระบวนการเช่ือมที่มีความรวดเร็ว  แนวเช่ือมสวยงาม  การยึดติดหรือการเชื่อมซึมลึกไดดี 
เยี่ยมจะใชกระบวนการเช่ือมทิก  (กระบวนการเชื่อมดวยไฟฟาโดยใชกาซปกคลุมแนวเชื่อม  หรือมีตัวยอทาง 
วิชาการ  GTAW  = Gas  Tungsten  Arc  Welding)  ซ่ึงกระบวนการเช่ือมชนิดนี้ตามทองตลาดทั่วไปจะเรียกวา 
การเช่ือมอารกอน  เปนเพราะวาชางที่ปฏิบัติงานเชื่อมเรียกตามกาซปกคลุมแนวเชื่อม  และมีความงายตอการ 
เรียกใชบริการในงานอุตสาหกรรมงานเช่ือมโลหะ  โดยกระบวนการเช่ือมชนิดนี้สามารถทํางานเชื่อมกับโลหะ 
ไดอยางหลากหลาย  เชน  เหล็กเหนียว  เหล็กกลาคารบอน  เหล็กกลาไรสนิม (สเตนเลส)  อลูมิเนียม  แมกเน 
เซียม  ทองแดง  หรือแมกระทั้งไทเตเนียมที่ใชประกอบโครงสรางเครื่องบิน 

เนื้อหาสาระ 
1.หลักการเช่ือมอารคปกคลุมดวยกาซ  TIG 
คําวา TIG มาจาก Tungsten Gas Arc Welding  หรืออาจเรียกไดอีกชนิดหนึ่งวา  Gas  Tungsten  Arc 

Welding  (G.T.A.W.)  การเชื่อมดวยกระบวนการเชื่อมชนิดนี้  เปนกรรมวิธีการเชื่อมโลหะที่ผสมผสานกัน 
ระหวางสมัยเกาและสมัยใหม  ซ่ึงสามารถเชื่อมโลหะไดเกือบทุกชนิด  เชน  การสรางเครื่องบิน  ในชวง 
ประมาณป  ค.ศ. 1940  และในการเช่ือมโลหะท่ีเช่ือมไดยาก  เชน  อลูมิเนียม  แมกเนเซียม  สเตนเลส  ในสมัย 
ปจจุบันนิยมทําการเชื่อมดวยกรรมวิธีนี้กันอยางแพรหลาย  ไมวาจะเปนเครื่องครัว  เครื่องมือที่สามารถทนตอ 
การกัดกรอน  เครื่องจักรกล  ที่เปนทั้งประเภทกลุมเหล็กและไมใชกลุมเหล็ก  ที่มีระดับความหนาที่แตกตางกัน 

รูปที่ 1  แสดงกรรมวิธีกระบวนการเช่ือมการเช่ือมอารคปกคลุมกาซดวย TIG
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หลักการทั่วไปจะมีความคลายคลึงกับกระบวนการเช่ือมดวยไฟฟา  กลาวคือ  ความรอนที่ทําใหโลหะ 

หลอมละลายไดนั้นจะเกิดจากการอารค  ระหวางอิเล็กโทรด  (Tungsten  Electrode)  กับชิ้นงานเชื่อม  (Work) 
ในขณะที่เกิดการอารคจะมีแกสเฉื่อย  (Inert     Gas) ปกคลุมบริเวณแนวเชื่อม  ซ่ึงแกสเฉื่อยมีหนาที่ปองกัน 
ออกซิเจน  ไนโตรเจน  และความชื้นในอากาศ  ไมใหเขาไปรวมตัวกันกับน้ําโลหะท่ีกําลังหลอมละลาย  จนเกิด 
บอหลอมละลาย  จะทําใหช้ินงานที่ตองการใหประสานกันไดเปนอยางดี  แตเนื่องจากกระบวนการเชื่อมแบบ 
TIG  จะมีแทงทังสเตน (Tungsten  Electrode)  เปนแทงอิเล็กโทรดชนิดแบบไมส้ินเปลือง  (Non  Consumable 
Electrode ) จึงจําเปนตองใชลวดเชื่อมเติม  (Filler  Rot)  ลงไปในบอที่กําลังหลอมละลาย  หรือในบางครั้งงาน 
บางประเภทไมจําเปนตองเติมก็ได  โดยใชเนื้อโลหะตัวของชิ้นงานเชื่อมหลอมละลายตัวเอง 

2.  เครื่องเช่ือมอารคปกคลุมดวยกาซ TIG 
เครื่องเชื่อมที่ใชกับการเชื่อมแบบ TIG  จะเปนเครื่องเชื่อมที่ออกแบบเปนพิเศษสามารถใชไดทั้ง 

DC.SP, DC.RP และ AC.HF โดยใช Polarity switch เปนตัวควบคุม 
เครื่องเช่ือมสําหรับการเช่ือมแบบ TIG มักจะมี High frequency unit รวมอยูที่ตัวเครื่องดวย ในกรณีที่ใช DC (ไม 
วาจะเปน DC.SP หรือ DC.RP ก็ตาม) High frequency จะถูกนํามาใชในการเริ่มตน (Start) เทานั้น แตถาใช AC 
แลว High frequency จะตองทํางานตอเนื่องกัน (Continuous) ดังนั้นในการทํางานจะตองเปด Switch ใหถูกตอง 
กับชนิดของกระแสไฟฟาที่ใช  มิฉะนั้นแลวการทํางานจะไมบังเกิดผลเทาที่ควร 

เครื่องเชื่อมแบบธรรมดาทั่วไปจะเปนชนิด  AC  หรือ  DC  ก็ตาม อาจนํามาใชกับการเชื่อมแบบ 
TIG ได  โดยการนํา  High frequency  เขามาประกอบดวย  แตการที่จะใหไดคุณภาพของงานที่ดีที่สุดนั้น 
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชเครื่องเชื่อมชนิดที่ออกแบบเพื่อการเช่ือมแบบ TIG โดยเฉพาะ (เครื่องเชื่อมที่ออกแบบ 
สําหรับการเช่ือมแบบ  TIG  สามารถนําไปใชกับการเช่ือมไฟฟาดวยลวดเช่ือมได) 

รูปที่ 2 แสดงเครื่องเชื่อมที่ใชกับการเช่ือมแบบ TIG
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3. อุปกรณในการเช่ือมอารคปกคลุมดวยกาซ TIG 
3.1  หัวเช่ือม  สายเชื่อม 
3.2  อุปกรณควบคุมการไหลของกาซ  และกาซปกคลุม 
3.3  ทังสเตนอิเล็กโทรด 
3.4  ลวดเช่ือมเติม 
3.5  ชุดควบคุมพิเศษ  (อุปกรณเพ่ิมเติม) 

รูปที่ 3  แสดงตัวควบคุมตางๆ ของเครื่องเชื่อมแบบ TIG 

รูปที่ 4  แสดงสวนประกอบชิ้นสวนของหัวเชื่อม  TIG
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3.3  ทังสเตนอิเล็กโทรด  (TUNGSTEN   ELECTRODES) 
Electrode  ในความหมายที่เกี่ยวของกับการเชื่อมแบบ TIG  จะหมายถึง Tungsten  electrode  ซ่ึงทํา 

หนาที่กอใหเกิดการ Arc  ในการเชื่อมเทานั้น (แตละกระบวนการเชื่อมความหมายของ Electrode  จะไม 
เหมือนกัน)Electrode จะไมเหมือนกัน) Electrode ที่ใชในการเชื่อมแบบ TIG จะมีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 
0.010-0.250 นิ้ว มีความยาวตั้งแต 3-24 นิ้ว 

3.4  ลวดเชื่อมเติม  (FILLER METALS) 
โดยทั่วไปแลวจะตองเติมลวดเชื่อมลงในบอหลอมละลาย  เวนแตในการเชื่อมงานบางๆ อาจจะไม 

ตองเติมก็ได การเลือดลวดเชื่อมใหเหมาะสมกับงานนับวามีความสําคัญมาก จะตองเลือกใหเหมาะสมกับ 
คุณสมบัติทางกล  และมีสวนผสมใกลเคียงกับสวนผสมของงานดวย  การเลือกขนาดลวดเชื่อมจะตองพิจารณา 
ถึงความหนาของงาน , รอยตอของงานตลอดจนกระแสไฟฟาที่ใชในการเช่ือมดวย  แตเนื่องจากงานที่จะเชื่อมมี 
หลายชนิด ดังนั้นการเลือกลวดเช่ือมใหเหมาะสมกับงานก็มีสวนทําใหงานเชื่อมคุณภาพดี จึงควรขอคําแนะนํา 
และปรึกษากับบริษัทผูผลิต  จากตารางตอไปแสดงคาตาง  ๆ  เพื่อการนําไปใชงานไดถูกตอง 

3.5  ชุดควบคุมพิเศษ  (อุปกรณเพิ่มเติม) 
ในระบบกระบวนการเชื่อมดวย  TIG  ระบบของเครื่องเชื่อมจะมีอุปกรณเสริม  ที่ควรทําความรูจัก 

เพ่ือไดทราบเมื่อระบบของเครื่องเช่ือมมีปญหาขณะทําการเช่ือม  ดังมีรายการอุปกรณดังนี้  คือ 
4.3.4.1  กลองควบคุม  (Control   Box) 
4.3.4.2  อุปกรณบังคับการเริ่มตนอารค  (Remote  arc  starting   devices) 

รูปที่ 5 แสดงสวนประกอบ Regulator กับ Flowmeter ของเชื่อม TIG
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สรุป 

จากเนื้อหาสาระที่ไดกลาวมาและไดนําความรูหรือแหลงความรูจากนักวิชาการที่หลากหลาย 
รวมทั้งประสบการณในการจัดการเรียนการสอนของผูสอนในสาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สามารถสรุปไดวา 
กระบวนการเช่ือมทิก  หรือการเช่ือมอารกอนนั้น  เปนกระบวนการเช่ือมดวยไฟฟาโดยใชทังสเตนเปนตัวอารก 
ใหเกิดบอหลอมละลายหลังจากนั้นจะเติมลวดเช่ือมตามชนิดของโลหะที่กําลังดําเนินการเชื่อม  ซ่ึงจะมีกาซปก 
คลุมแนวเช่ือมเพื่อใหแนวเช่ือมมีความสมบูรณแบบมากตามชนิดและคุณสมบัติของชนิดกาซที่ใช 

ดานอุปกรณของกระบวนการเชื่อมทิกมีสวนประกอบหลักคือ  หัวเชื่อม  สายเชื่อม,  อุปกรณ 
ควบคุมการไหลของกาซ  และกาซปกคลุม, ทังสเตนอิเล็กโทรด, ลวดเช่ือมเติม, ชุดควบคุมพิเศษ 

การนํามาใชงานของกระบวนการเช่ือมทิกในงานอุตสาหกรรมโลหะ  สวนมากใชในเชื่อมประสาน 
ชิ้นงานที่มีความคงทนสูง  มีราคาสูง  ตามชนิดของโลหะท่ีใชเชื่อมเพื่อประกอบไดตามแบบกําหนด 

ในสวนของการฝกของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  แผนกวิชาชางเชื่อม 
โลหะจะทําการเรียนการสอนในวิชางานเช่ือมโลหะ 4  ระดับชั้น  ปวช.  และในวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม  1, 2, 3 
ระดับชั้น  ปวส.  โดยผูเรียนไดฝกปฏิบัติจากใบงานจริงเพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติงานชางเชื่อมตอไปอยางมี 
ประสิทธิภาพสูง
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