
เร่ือง  เครื่องมือการทดสอบความแข็งงานเชื่อมโลหะ 

บทความโดย  ครูสุริยนต ์ ฉิ่งแก้ว 

บทน า 

 การทดสอบความแข็งของวัสดุมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี  บางวิธีต้องมีเคร่ืองทดสอบความแข็งด้วย  แต่

การทดสอบความแข็งโดยใช้เดียววิธีเดียวเท่านั้น จะไม่สามารถตอบค าถามเกี่ยวกับคุณสมบัติที่แท้จริงของ

วัสดุได้อย่างสมบูรณ์  บางครั้งอาจจะต้องน าผลการทดสอบที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบความแข็งวิธี

อ่ืนโดยใช้ชิ้นทดสอบเดียวกันถึงแม้จะมีการทดสอบความแข็งอยู่หลายวิธีแต่จุดประสงค์ของการทดสอบความ

แข็งแต่ละวิธีนั้น ก็แตกต่างกัน  เช่น  อาจจะต้องการทราบคุณสมบัติอย่างง่ายในการแปรรูป  คุณสมบัติความ

ต้านทางการสึกหรอ  คุณสมบัติความต้านทางต่อการน าไปตกแต่งด้วยเคร่ืองจักร  หรือคุณสมบัติในการที่จะ

น าไปท าขดลวดสปริง  ซึ่งจะเห็นว่าการทดสอบความแข็ง  ให้ความหมายได้กว้าง ๆ หลายอย่าง  และยังไม่มี

การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการทดสอบความแข็งแต่ละวิธีเพียงแต่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับขีดจ ากัดของการ

ทดสอบแต่ละวิธีไว้เท่านั้น 

เนื้อหาสาระ 

ชนิดของเครื่องมือการทดสอบความแข็งงานเชื่อมโลหะ 

 เคร่ืองทดสอบความแข็ง Hardness Tester ในที่นี้จะกล่าวถึงเคร่ืองทดสอบความแข็งตามมาตรฐาน  

ซึ่งใช้ทดสอบ  แล้วท าให้เกิดรอยบุ๋มถาวรบนชิ้นทดสอบ  และเคร่ืองทดสอบความแข็งจะมีลักษณะแตกต่าง

กันตามวิธีการทดสอบมาตรฐาน ดังนั้นจึงมีทดสอบความแข็งแบบต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

1. เคร่ืองทดสอบความแข็งบริเนลล์ (Brinell Hardness Tester) 

2. เคร่ืองทดสอบความแข็งวิกเกอร์ส (Vickers Hardness Tester) 

3. เคร่ืองทอสอบความแข็งร็อคเวลล์ (Rockwell Hardness Tester) 

4. เคร่ืองทดสอบความแข็งยูนิเวอร์แซล (Universal Hardness Tester) 

 

1. เครื่องทดสอบความแข็งบริเนลส์ 

ลักษณะสร้างของเคร่ืองทดสอบแบบนี้  ส่วนมากจะกดทดสอบด้วยระบบไฮดรอลิคแล้วปั๊มอัด

ด้วยมือโยก  ซึ่งมีลักษณะดังรูป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยเคร่ืองทดสอบความแข็งบริเนลล์ที่มีอยู่ด้วยกันหลายแบบนั้น  เคร่ืองมือหรือเคร่ืองทดสอบ

อาจจะแตกต่างกันอยู่บ้าง ดังนี้ 

1. ส่วนที่เป็นแรงกดในการทดสอบทดสอบอาจจะเป็นระบบไฮดรอลิค หรือระบบสกรูและเฟือง

ส่งก าลัง หรือระบบคานกับน้ าหนัก 

2. วิธีการท างานจะเป็นแบบมือโยกปั๊มระบบน้ ามัน หรือมอเตอร์ปั๊มระบบน้ ามัน 

3. วิธีการวัดขนาดแรงกดทดสอบจะเป็นลูกสูบกับน้ าหนัก หรือเกจวัดความดัน หรือคานกับ

น้ าหนักแรงกดทดสอบค่าความแข็ง 

4. ขนาดความใหญ่ของเคร่ืองทดสอบของแต่ละรุ่น 

2. เครื่องทดสอบความแข็งวิกเกอร์ส 

ลักษณะสร้างของเคร่ืองทดสอบความแข็งแบบนี้  จะเป็นระบบคานกับน้ าหนักซึ่งเป็นแรงกด

ทดสอบ และมีกลไกต่อออกมา  ให้ใช้ท่ากด  เวลาจะกดความแข็ง เพื่อท าให้เกิดรอยบุ๋มถาวร ดังรูปที่ 2 

รูปท่ี 1  แสดงรูปเคร่ืองทดสอบความแข็งบริเนลล์ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ในปัจจุบันมีหลายบริษัทที่สร้างเคร่ืองทดสอบความแข็งบริเนลล์โดยออกแบบให้สามารถใช้ทด

สดความแข็งวิกเกอร์สได้ด้วย  โดยไม่จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองทดสอบความแข็งวิกเกอร์สเพียงแต่เปลี่ยนหัวกดทอ

สอบ (Indenter) เท่านั้น 

3. เครื่องทดสอบความแข็งร็อคเวลล์ 

เคร่ืองทดสอบแบบนี้  จะอ่านค่าความเข็งได้จากนาฬิกาวัดความแข็ง  และมีลักษณะสร้าง

เหมือนกัน  แต่อาจจะมีอยู่หลายแบบ  ขึ้นอยู่กับขนาดของแรงกดทดสอบ  ซึ่งมีลักษณะดังรูป 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 แสดงรูปเคร่ืองทดสอบความแข็งวิกเกอร์ส 

 

รูปท่ี 3 แสดงรูปเคร่ืองทดสอบความแข็งร็อคเวลล์ 

 



 

4. เครื่องทดสอบความแข็งยูนิเวอร์แซล 

เป็นเคร่ืองทดสอบความแข็งที่ผลิตตามมาตรฐานเยอรมัน (DIN 50133) และมีขีดความสามารถใช้

ทดสอบแตกต่างจากเคร่ืองทดสอบความแข็งที่กล่าวมาแล้ว  คือ  เคร่ืองทดสอบความแข็งยูนิ เวอร์แซลซึ่ง

สามารถใช้ทดสอบความแข็งบริเนลล์  ความแข็งวิกเกอร์สและความแข็งร็อคเวลล์ได้ทั้งสามแบบภายในเคร่ือง

ทดสอบนี้เพียงเคร่ืองเดียว  เพียงแต่เปลี่ยนหัวกดทดสอบและขนาดของแรงกดทดสอบเท่านั้น  ซึ่งจะ

สังเกตเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องแยกทดสอบแต่ละเคร่ืองตามแต่ละวิธีทดสอบต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว 

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างการเชื่อม (Temperature Changes During Welding) จะท าให้เกิด

เป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้  คือ 

Weld Metal คือส่วนของ Weldment ที่ถูกหลอมละลายและกลับแข็งตัวอีกคร้ังหนึ่งในระหว่างการ

เชื่อม ซึ่งประกอบด้วยส่วนของงานที่ถูกหลอมละลายบางส่วนกับลวดเชื่อม 

Heat-Affect Zone (HAZ) คือส่วนของงานซึ่งอยู่ถัดจาก Weld Metal ออกไปซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับ

ความร้อนสูงพอที่จะท าให้คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะคุณสมบัติทางกายภาพ และเราถือว่าความร้อน

ที่งานได้รับนั้น ยังไม่สูงพอถึงกับท าให้เกิดการหลอมละลายได  

Base Metal คงมีโครงสร้างเดิม (Original Structure) ทั้งนี้ก็เพราะว่าความร้อนที่ได้รับนั้นไม่

กระทบกระเทือนต่อส่วนน้ี นอกจากว่าจะท าให้งานอุ่นหรือร้อนขึ้นเท่านั้นเอง มิได้ท าให้โครงสร้างภายในเนื้อ

โลหะเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 แสดงรูปส่วนที่เกิดจากการเชื่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 



 

 

 

 

 

รูปท่ี 5  แสดงรูปหน้าตัดของแนวเชื่อมกับเหล็กกล้าคาร์บอน 1.4% ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อม 

 ส่วนคุณสมบัติทางกลของ HAZ นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของชิ้นงานที่

จะท าการเชื่อมและ Variables ต่าง ๆ ของกระบวนการเชื่อม  ซึ่งสามารถที่จะควบคุมได้  จากรูปจะแสดงให้

เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความแข็ง (Hardness) ของบริเวณต่าง ๆ อันประกอบด้วย 

 1.  Weld Metal 2.  Fusion Line 

 3.  Grain Growth Zone 4)  Refined Zone 

 5)  Transition Zone 6)  Unaffected Base Metal 

 ส่วนที่มีความแข็งมากที่สุด  คือ  ส่วนที่ถัดจาก Fusion Line ออกมาเล็กน้อย (อยู่ในบริเวณของ HAZ) 

ดังรูปที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 แสดงรูปขอบเขตความแข็งของส่วนต่าง ๆ ในชิ้นงานเชื่อม 

 



 

สรุป 

เคร่ืองทดสอบความแข็งของงานเชื่อมโลหะ สามารถแบ่งได้ 4 ชนิด โดยแบ่งตามชนิดของเคร่ืองที่มี

อยู่ในปัจจุบัน เน่ืองจากงานอุตสาหกรรมด้านงานเชื่อมโลหะจ าเป็นต้องมีการทดสอบหรือตรวจสอบความแข็ง

ของโลหะที่ได้สร้างขึ้น เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในการน ามาใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานประกอบโครงสร้างงาน

เชื่อม ซึ่งแนวเชื่อมกับชิ้นงานเชื่อมจะมีค่าของความแข็งที่แตกต่างกัน โดยแนวเชื่อมจะมีความแข็งมากกว่า

ชิ้นงานเชื่อมตามแต่ชนิดของกระบวนการเชื่อมและวัสดุประสานงานเชื่อมที่น ามาใช้ 
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