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สํ าหรับทํานายผลแรงดึงเฉื อนและขนาดนักเกตสํ าหรับเหล็กเคลือบสังกะสี JIS
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือสร้างและวิเคราะห์รูปแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ทีเหมาะสมด้วยวิธีการพืนผิว
ตอบสนอง โดยออกแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลาง และแบบจําลองด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม ในการ
ทํานายค่าแรงดึ งเฉื อนและขนาดนักเกตสําหรับการเชื อมความต้านทานชนิ ดจุดในเหล็กเคลือบสังกะสี JIS G
ปัจจัยทีใช้ในการศึกษา 3 ปัจจัยได้แก่ กระแสไฟฟ้า เวลา และแรงกดอิเล็กโทรดในการเชือม หลังจากทําการเชือมได้มี
การทดสอบแรงดึงเฉื อน การวัดขนาดนักเกต และการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่ องกราด ผลการวิจยั พบว่าสภาวะการเชื อมทีเหมาะสม คือ กระแสไฟฟ้าในการเชือม กิโลแอมแปร์ เวลาในการ
เชือม ไซเคิล และแรงกดอิเล็กโทรด . กิโลนิ วตัน ส่งผลให้มีค่าแรงดึงเฉื อน มีขนาดนักเกตตามเกณฑ์การยอมรับ
ตามมาตรฐาน JIS Z :
โครงสร้างจุลภาคบริ เวณเขตอิทธิ พลความร้อนมีเกรนของเฟอร์ไรท์ เพิร์ลไรท์ละเอียด
และหนาแน่ น บริ เวณนักเกตเกิดโครงสร้างเฟอร์ไรท์รูปเข็มทีมีความละเอียด จึงส่งผลให้ชินงานเชือมมีความแข็งแรง
สู ง แบบจําลองทางคณิ ต ศาสตร์ ทีเหมาะสม คือ แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ จ ากวิธีโครงข่ายประสาทเที ยม โดย
โครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมสําหรับการทํานายค่าแรงดึงเฉื อน คือ ชันอินพุทจํานวน นิวรอน ชันซ่อนจํานวน
10 นิ วรอน และชันแสดงผลจํานวน นิวรอน (3-10-1) ค่าเฉลียความคลาดเคลือนกําลังสองที .
ค่าสัมประสิ ทธิ
การตัดสิ นใจที 0.956 สําหรับ ทํานายขนาดนักเกต ชันอิน พุท จํานวน 3 นิ วรอน ชันซ่ อนจํานวน 5 นิ วรอน และชัน
แสดงผลจํานวน 1 นิวรอน ( - - ) ค่าเฉลียความคลาดเคลือนกําลังสองที . ค่าสัมประสิทธิการตัดสินใจที 0.958
โดยงานวิจ ัยนี ภาคอุต สาหกรรมการผลิต สามารถนําข้อมูลวิจยั และแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ดงั กล่าวไปใช้เพือ
พยากรณ์ ควบคุมคุณภาพของรอยเชือมให้ได้ค่าแรงดึงเฉื อน และขนาดนักเกตตามเกณฑ์การยอมรับต่อไป
คําสําคัญ : แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ , วิธีพืนผิวตอบสนอง, วิธีโครงข่ายประสาทเทียม, การเชือมความต้านทานชนิดจุด,
เหล็กเคลือบสังกะสี
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Mathematic Model by Response Surface Methodology and Artificial Neural
Network for Predict Result of Tensile Shear and Nugget Size of Zinc Coated
Steel JIS G3313 Welded by Resistance Spot Welding
Peerawut Laophasit1 Prachya Peasura1*
Abstract

This research described to the determine an optimization mathematic model using response surface
methodology in central composite design method and artificial neural network (ANN) for predicting the of tensile
shear and nugget size in the zinc coated steel JIS G3313. The following resistance spot welding (RSW) parameters
were studied: the welding current, welding time, and electrode force. The resulting materials were examined using
tensile shear tests which were observed nugget size and microstructure with scanning electron microscopy (SEM).
The microstructure phenomenon could be explained by the welding optimum condition that fine pearlite and
intensity in heat affected zone. The research results reveal that an optimum RSW parameters were welding current
of 12 kilo amperes, welding time of 9 cycle and 1.5 kilo newton electrode force. The fine acicular ferrite occurred in
the nugget size, which results in increased welding material high mechanical property. The ANN model with the
proposed mathematical model, which tensile shear represents 3 neurons for the input 10 neurons for 1 hidden layer
and 1 output neurons (3-10-1). The ANN model was developed to establish of the nugget predict represents 3
neurons for the input 5 neurons for 1 hidden layer and 1 output neurons (3-5-1). The mean square error (MSE) and
coefficient of determination (R2) for tensile shear predict was showed that of 0.0026 and 0.956 respectively, which
nugget size predicted MSE of 0.0004 and R2 of 0.958. This research, the related manufacturing sector can use
research data and mathematical models was used to predict and quality control of the RSW processes to obtain
tensile shear and the nugget size according to the acceptance criteria.
Keywords: Mathematic Model, Response Surface Methodology, Artificial Neural Network, Resistance Spot
Welding, Zinc Coated Steel
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1. บทนํา

ปั ญ หาในการเชื อมดัง กล่ า วนี ภาคอุ ต สาหกรรมไม่
ประสงค์ให้เกิดขึน เนื องจากจะส่ งผลกระทบต่อความ
เชือมันในผลิตภัณฑ์ซึงกระทบต่อธุรกิจอย่างรุ นแรง การ
พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณภาพของรอยเชือมจะ
หรื อบริ เวณที เกิ ด การหลอมละลายของรอยเชื อม
พิจารณาถึงค่าแรงดึงเฉื อน ขนาดนักเกต (Nugget Size)
หรื อ บริ เวณที เกิ ด การหลอมละลายของรอยเชื อม [ ]
ตามมาตรฐาน JIS Z3140:2017 เป็ นวิธีการทดสอบและ
เกณฑ์การยอมรับสําหรับเหล็กคาร์บอนตํา [6] งานวิจยั
ของ Cameron et al. [7]ได้ ท ํา การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
วิธีการประเมินคุณภาพของการเชือมความต้านทานชนิด
จุด โดยคุ ณ ภาพของชิ นงานเชื อมขึ นกับ ขนาดนักเกต
และค่าแรงดึงเฉื อน รายงานวิจ ัยของ Aravinthan et al.
[8] ได้อ อกแบบการทดลองทากู ชิ ใ นการเชื อมความ
ต้านทานชนิ ด จุ ด สําหรั บ การเชื อมเหล็ก กล้าที มี ค วาม
หนาต่างกันพบว่ากระแสไฟฟ้ า และเวลาในการเชือมมี
ผลต่อแรงดึงเฉื อนและขนาดนักเกต Haiqiang et al. [9]
ได้จัด ทําข้อกําหนดการเชื อมความต้านทานชนิ ด จุด ที
เห ม าะสมโดยวิ ธี การ Isotropic Microstructure with
Penalization (SIMP) สํ า หรั บ การตรวจสอบแบบไม่
ทําลายของการเชื อมความต้านทานชนิ ดจุด ได้มี ค วาม
พยายามในการนํา เครื องมื อ วัด ชนิ ด ต่ า งๆ มาทําการ
ประยุกต์ใช้แต่ยงั มีขอ้ จํากัดหลายประการดังรายงานวิจยั
ของ Kang et al. [10] ได้ท ํา การรายงานภาพรวมของ
ความก้าวหน้าล่าสุ ดของการวิเคราะห์กระบวนการและ
การควบคุมคุณภาพในการเชื อมความต้านทานชนิ ดจุด
ทีได้มีความพยายามนําระบบสัญญาณเข้ามาเพือควบคุม
คุณภาพแต่ในทางปฏิบตั ิมีขอ้ จํากัดค่อนข้างมาก
จากรายงานการวิจัยจะเห็ นได้ว่าขนาดนักเกต และ
ค่าแรงดึ ง เฉื อนมีค วามสําคัญ อย่างมากสําหรับ การบ่ ง

เหล็ก เคลื อ บสั งกะสี JIS G
เป็ นวัส ดุ ที นิ ยมใช้
เชือมประกอบตัวถังในอุตสาหกรรมยานยนต์ เนืองจาก
สมบัติ เด่ น ของวัส ดุ ในด้านการเชื อม สามารถป้ อ งกัน
สนิ มและการยึด เกาะสี ที ดี การเลื อกใช้การเชื อมความ
ต้านทานชนิ ดจุดในภาคอุตสาหกรรมเนืองจากสามารถ
เชื อมประกอบเป็ นชิ นงานได้อย่างรวดเร็ ว ผลกระทบ
ทางความร้อนมีน้อย มีความแข็งแรงเพียงพอกับการใช้
งาน [ ] ขนาดของรอยเชื อมทีเล็กและมีสมบัติทางกลที
แข็ ง แรงตามมาตรฐานที กํ า หนดในด้ า นของการ
ออกแบบโครงสร้ า ง เทคนิ คการออกแบบรถยนต์
ส มั ยให ม่ Toyota New Global Architecture (TNGA)
เป็ นแนวคิ ด ที ออกแบบมาเพื อสร้ างความมันคงของ
รถยนต์ จากโครงสร้ างที แข็ งแรง ด้วยการเพิ มจํานวน
จุดเชือมบนตัวรถเพือช่วยรองรับแรงบิดทีมีต่อตัวถังเพือ
เพิมประสิ ทธิ ภาพในการทรงตัวและเกาะถนน [2] การ
เชื อมความต้านทานชนิดจุด (Resistance Spot Welding,
RSW) เป็ นการเชือมแบบต่อเกย (Lap Joint) โดยมีลาํ ดับ
ขันตอนการทํางาน คือ อิเล็กโทรดตัวบนเคลือนทีลงมา
กดชิ นงานสองชินให้ติดกัน ปล่อยกระแสไฟฟ้า กดอัด
ชิ นงาน กดค้า งไว้ และปลดชิ นงาน การเชื อมความ
ต้านทานชนิ ดจุด มี ปัจจัยหลักที ส่ งผลต่อสมบัติท างกล
ของรอยเชื อมอยู่ ปั จ จัย คื อ แรงกดที หัว อิเล็กโทรด
เวลา และกระแสไฟฟ้าทีใช้ในการเชือม [3]
การเชือมความต้านทานชนิดจุดในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตยังพบปัญหาจากการเลือกใช้พารามิเตอร์ในการ
เชื อมทียังไม่เหมาะสม ส่ งผลให้เกิดปั ญหาในการเชื อม
ความต้ า นทานชนิ ด จุ ด แบบต่ า งๆ เช่ น การเกิ ด การ
กระจายของนําโลหะขณะเชื อม การแตกร้ าวในรอย
เชื อม และการหลอมที ไม่ ส มบู ร ณ์ ข องรอยเชื อม [4]
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บอกถึงคุณภาพงานเชื อม สําหรับการทําการตรวจสอบ
คุ ณ ภ าพ ข อ งค่ าแรงดึ ง เฉื อน แล ะข น าด นั ก เก ต
จํา เป็ นต้อ งทําการตรจสอบแบบทําลาย ซึ งจะต้อ งมี
ขันตอนในการทดสอบทียุง่ ยาก อีกทังในการปฏิบตั ิงาน
จะไม่สามารถนําชิ นงานทีเชือมแล้วมาทําการตรวจสอบ
ได้ โดยมีงานวิจยั ต่างๆทีได้ประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆเพือ
สร้ า งแบ บ จํ า ลองท างคณิ ตศาสตร์ และห าความ
เหมาะสมในการเชื อมความต้ า นทานชนิ ด จุ ด เช่ น
วิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้น โดยการประมาณค่าของ
สัมประสิ ทธิ ในสมการถดถอยใช้วิธีกาํ ลังสองน้อยทีสุ ด
แต่ ในการทํานายคุณภาพของกระบวนการเชื อมความ
ต้านทานชนิ ด จุ ด ได้แ ก่ ขนาดนัก เกต และค่ าแรงดึ ง
เฉื อน ความสัมพัน ธ์ ของปั จจัยซับ ซ้อนและไม่เป็ นเชิ ง
เส้น จึงทําให้การวิเคราะห์การถดถอยมีการพยากรณ์ ที
คลาดเคลื อนสู ง ต่ อ มามี วิ ธี ก ารที พั ฒ นาการสร้ า ง
แบบจําลอง โดยวิธี โครงข่ายประสาทเที ยม (Artificial
Neural Network, ANN) ซึ ง เป็ น แ บ บ จํ า ล อ ง ท า ง
คณิ ตศาสตร์ ที เลี ย นแบบหลัก การทํา งานของสมอง
มนุ ษ ย์เพื อใช้ป ระโยชน์ ในการทํานายเหตุ ก ารณ์ จ าก
ข้อมูลที มีอยู่ จากรายงานของ Thongchai et al. [11] ได้
หาความเหมาะในการเชื อมความต้านทานชนิ ดจุดด้วย
วิ ธี โ ครงข่ า ยประสาทเที ย มในการเชื อมอลู มิ เนี ย ม
สํ า หรั บ Darshan and Dhaval [12] ได้ ป ระยุก ต์ ใ ช้ วิ ธี
โครงข่ายประสาทเทียมในการทํานายความแข็งแรงใน
การเชื อมความต้านทานชนิ ดจุ ด Hamed et al. [13] ได้
ทําการสร้ างโมเดลและหาความเหมาะสมในการเชื อม
ความต้านทานชนิ ดจุด โดยใช้การออกแบบการทดลอง
แฟคทอเรี ย ลเต็ ม รู ป แบบวิ ธี โครงข่ ายประสาทเที ย ม
วิธี มัล ติ เจนนิ ติ กแบบหลายวัต ถุป ระสงค์ เพือทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของโมเดล Fahim et al. [14] ได้นาํ ข้อมูล

ขนาดของนั ก เกตวิ เ คราะห์ เ พื อสร้ า งโมเดลโดยใช้
โมเดลดิ ซิ ชันทรี อ ัลกอริ ทึ ม Kuanfang He and Xuejun
Li [15] ได้ใช้เทคนิคการประมาณค่าเชิงปริ มาณสําหรับ
ประเมินคุณภาพการเชื อมโดยใช้ซัพพอร์ ทเวกเตอร์ แม
ชชี น B. S. Gawai [16] และคณะได้ส ร้ างแบบจําลอง
คณิ ตศาสตร์ และหาความเหมาะสมในการเชื อม
เหล็กกล้า HR E- โดยใช้วิธีการพืนผิวตอบสนอง โดย
ใช้การออกแบบบ็อกซ์-เบนเคน F. A. Ghazali [17] และ
คณะได้ห าความเหมาะสมในการเชื อมความต้านทาน
ชนิดจุดโดยใช้วธิ ี การทากูชิและวิธีการพืนผิวตอบสนอง
(Response Surface Methodology, RSM) F. Mirzaei
[18] และคณะได้ทาํ การสร้างแบบจําลองคณิ ตศาตร์โดย
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธีพืนผิวตอบสนองสําหรับการ
เชือมเหล็กเคลือบสังกะสี
จากปั ญ หาและงานวิจัยที ผ่านมาพบว่ ายัง ไม่ ไ ด้มี
งาน วิ จ ั ย ที ได้ ท ํ า ศึ กษาการสร้ า งแบบ จํ า ลองท าง
คณิ ตศาสตร์ ดว้ ยวิธีการพืนผิวตอบสนอง โดยออกแบบ
การทดลองแบบส่ วนประสมกลาง (Central Composite
Design, CCD) แ ละ แบ บ จํ า ล อ งด้ ว ยวิ ธี โค รงข่ าย
ประสาทเทียมสําหรับการเชื อมความต้านทานชนิ ดจุด
ในเหล็ก เคลื อ บสั ง กะสี JIS G
ดังนันผูว้ ิ จัยจึ งได้
ประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารออกแบบการทดลองแบบส่ ว น
ประสมกลาง และวิธีโครงข่ายประสาทเทียม เพือสร้าง
แบบจําลองทางคณิ ต ศาสตร์ ในการทํา นายค่ าแรงดึ ง
เฉื อ นและขนาดนั ก เกต จากนั นทํา การเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ท ธิ ภาพของแบบจําลอง และเลื อกแบบจําลองที
เหมาะสมสําหรั บ การเชื อมความต้านทานชนิ ด จุ ดใน
เห ล็ ก เค ลื อบ สั งกะ สี JIS G
โด ยงาน วิ จั ย นี
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตทีเกียวข้อง สามารถนําข้อมูล
วิ จั ย และแบบจํา ลองทางคณิ ตศาสตร์ ด ั ง กล่ า วไป
45
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ประยุกต์ใช้เพือพยากรณ์ ควบคุมคุณภาพของรอยเชือม
ให้ ไ ด้ ค่ า แรงดึ ง เฉื อ น และขนาดนั ก เกตตามเกณฑ์
มาตรฐานการยอมรับ เพือลดต้นทุนในการผลิต และเพิม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานต่อไป

การวิ จ ัย ในครั งนี ได้ ก ํา หนดปั จ จั ย หลั ก และปั จจั ย
ตอบสนองดังนี
ปั จจัยหลัก คื อ ปั จ จัยที ปรั บเปลี ยนไประหว่างการ
ทดลอง ปั จจัยชนิดนีมีผลต่อผลการทดลองค่อนข้างมาก
ซึ งมี อยู่ 3 ปั จจัย คื อ แรงกดของอิเล็กโทรด (Electrode
Force) เวลาที ใช้ ใ นการเชื อม (Welding Time) และ
กระแสไฟฟ้าทีใช้ในการเชือม (Welding Current)
ปั จจัยตอบสนอง คือ ปั จจัยที ปรับเปลียนไปตามปั จจัย
หลัก เป็ นปั จ จัย ที เกิ ด จากการทดลองและบัน ทึ ก ผล
ได้แ ก่ ค่าแรงดึ งเฉื อ น (Tensile Shear) และโครงสร้ าง
มหภาคเพือหาขนาดนักเกต (Nugget Size)
2.3 การออกแบบการทดลองแบบส่ วนประสมกลาง
การสร้ างแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ ในการทํานายผล
ค่าแรงดึงเฉือนและขนาดนักเกตของชินงานทีเชือมด้วย
กระบวนการเชื อมความต้า นทานชนิ ด จุ ด บนเหล็ ก
เคลือบสังกะสี JIS G
ได้ออกแบบการทดลองตาม
รู ปการทดลองแบบส่ วนประสมกลาง ที มี ปั จจัย โดย
แต่ละปั จจัยมี ระดับ ดังแสดงในตารางที 2 ดังนันจึงมี
จํานวนการทดลองทังหมด หน่วยการทดลอง และมี
การทําซํา ครัง จํานวนหน่ วยการทดลองทังหมด
หน่วยการทดลอง

2. วิธีการดําเนินการวิจัย (Methodology)

2.1 วัสดุทีใช้ ในการวิจัย
วัส ดุ ที ใช้ในการทดลองสํ าหรับ งานวิจัย คือ เหล็ก
เคลื อ บสั งกะสี JIS G3313 เป็ นเหล็ ก กล้า (Iron, Fe) ที
ผ่านกระบวนการเคลือบสังกะสี (Zinc, Zn) แบบจุ่มร้อน
และอบเพือเร่ งให้เกิดชันของสารประกอบ Zn-Fe ที ผิว
ชันเคลือบมีความหนา 1 มิลลิ เมตร มีลกั ษณะสี เทาด้าน
สมําเสมอไม่ มี ล วดลาย มี ส่ วนผสมทางเคมี แ สดงใน
ตารางที 1
ตารางที 1 ส่ วนผสมทางเคมีของเหล็กเคลือบสังกะสี JIS
G3313 (Weight %)
C
Mn
Al
Cr
P
S
0.043 0.271 0.054 0.047 0.006 0.007
. การกําหนดปัจจัยสํ าหรับการวิจัย
การกําหนดปั จ จัยที ใช้ในการทดลองสําหรั บ การ
ดําเนิ นงานวิจยั ครังนี เพือที จะนําผลจากการทดลองมา
วิเคราะห์ โดยอ้างอิงหลักการทางทฤษฎีทีเกียวข้องตาม
มาตรฐานทีใช้ ซึ งจะทําให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ๆ ขึนจาก
ตารางที 2 การกําหนดปัจจัยและระดับปัจจัยในการทดลอง
Factors
Electrode Force
Welding Time
Welding Current

Symbol
X1
X2
X3

-α
1.5
9
8

-1
1.75
10
9
46

Level
0
1
2.00 2.25
11
12
10
11

Unit
α
2.50
13
12

kN
Cycle
kA
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Microscope ใช้ ก ํ า ลั ง ข ยาย . เท่ า ได้ ห น่ วยเป็ น
มิลลิเมตร และทําการบันทึกผล
2.7 การต รวจส อบ โครงส ร้ างจุ ล ภ าคด้ วยกล้ อง
จุลทรรศน์ แบบอิเล็กตรอนส่ องกราด
การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของชิ นงานบริ เวณ
เขตอิท ธิ พลความร้อน และขนาดนักเกต เพือศึ กษาถึง
อิท ธิ พลของปั จจัยในการเชื อมต่อโครงสร้างจุลภาคที
เกิดขึน รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี ยหายของชิ นงานที
ผ่านการทดสอบแรงดึงเฉื อนโดยใช้กาํ ลังขยาย 1,000 5,000 เท่า
2.8 การสร้ างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ด้วยโครงข่ าย
ประสาทเทียม
การสร้างแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ดว้ ยโครงข่าย
ประสาทเทียม ประกอบไปด้วย 4 ขันตอน ดังนี

2.4 การเชือมความต้ านทานชนิดจุด
การเชื อมเหล็ ก JIS G
ด้วยเครื องเชื อมความ
ต้านทานชนิ ด จุ ด Model S - - ใช้ไ ฟฟ้ าแบบสาม
เฟส ชนิ ดไฟฟ้าเชือมแบบกระแสสลับ ความถี เฮิร์ท
แรงกดสู งสุ ด . กิโลนิวตัน กระแสไฟฟ้าสู งสุ ด ,
แอมแปร์ ระบายความร้ อนด้วยนํา และกดชิ นงานด้วย
ระบบนิ ว ส์ แ มติ ก ทําการเชื อมชิ นงานตามลําดับ การ
ทดลองแบบ CCD การเชื อมชิ นงานเป็ นลัก ษณะการ
เชื อมต่ อ เกยแบบ ชั น ทํ า การเตรี ยมชิ นงานตาม
มาตรฐาน JIS Z3136:1999 [19] ดังรู ปที 1

รู ป ที 1 แสดงขนาดชิ นงานเชื อมตามมาตรฐาน JIS
Z3139
2.5 การทดสอบแรงดึงเฉื อน
การทดสอบแรงดึงเฉื อนนําชิ นงานทดลองทังหมด
60 ชิ นมาทดสอบ โดยทดสอบค่ าแรงดึ ง เฉื อ นของ
ชิ นงานทีละชินตามลําดับด้วยแรงดึงคงที 10 มิลลิเมตร
ต่ อนาที เมื อเครื องทดสอบดึ งชิ นงานแต่ละชิ นจนเกิ ด
รอยฉี กขาดออกจากกันจึงจะหยุดดึง
2.6 การวัดขนาดนักเกต
การเตรี ยมชิ นงานสํ า หรั บ การวัด ขนาดนั ก เกต
ภายหลังทีมีการขัดชินงานด้วยกระดาษทราย จากนันขัด
ด้วยผงอลูมิน่าและมากัดขึนรอยโดยใช้กรดมีส่วนผสม
คือ HF . มิลลิลิตร, HNO3 . มิลลิลิตรและ Methanol
มิ ล ลิ ลิ ต ร ใช้เวลาในการกัด ขึ นรอยเป็ นเวลา
วิ น าที วั ด ข น าด นั ก เก ต ด้ วยก ล้ อ ง Measurement
47

รู ป ที 2 ลํา ดับ การสร้ างแบบจํา ลองคณิ ต ศาสตร์ ด ้ว ย
โครงข่ายประสาทเทียม
2.8. . การเตรียมข้ อมูลสํ าหรับการฝึ กสอนและทดสอบ
การเตรี ยมข้อ มูลสําหรับ ฝึ กสอนและทดสอบ ค่ า
นําหนักและไบแอสเริ มต้น ปั จจัยทีเกียวข้อง โดยข้อมูล
ป้ อ นเข้าและข้อมู ล ส่ งออก มี ข ้อ มูล ทังหมด 60 ข้อ มูล
โดยแปลงข้อมูลให้มีค่าระหว่าง - โดยใช้สมการ (1)
(1)
X  0 . 1  ( X i /( 1 . 2  X max ))
โดยที x คือข้อมูลทีได้รับการแปลงค่า
Xi คือ ข้อมูลการทดลองที i
Xmax คือ ข้อมูลการทดลองทีมีค่ามากทีสุ ด
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กําหนดจํานวนรอบในการวนซํา (Epoch)=1,000
สําหรับ ฟั ง ก์ชัน ถ่ ายโอนในงานวิจัยนี เลื อ กใช้ฟังก์ชัน
แทน-ซิ กมอยด์ (Tan-Sigmoid) ดังรู ป ที 3 [20] สําหรับ
ฟั งก์ชันการถ่ายโอนในชันซ่ อนหนึ ง และชันแสดงผล
โดยฟั ง ก์ ชั นแทน-ซิ กมอยด์ สามารถคํา นวณได้ ดั ง
สมการที (2)

หนึ ง 10 นิ วรอน และจํานวนนิ วรอนในชันแสดงผล 1
นิ วรอน มีค่าเฉลี ยความคลาดเคลื อนกําลังสอง (MSE)
ตําที สุ ด เท่ากับ 0.0612 สําหรับ โครงข่ายประสาทเทียม
ในการทํ า นายขนาดนั ก เกตที เหมาะสม คื อ 3-5-1
ประกอบด้วยนิ วรอนในชันอิ น พุ ต 3 นิ วรอน จํานวน
นิวรอนในชันซ่อนทีหนึง 5 นิวรอน และจํานวนนิวรอน
ในชันแสดงผล 1 นิ วรอนมีค่าเฉลี ยความคลาดเคลื อน
กํ า ลั ง สองตํ าที สุ ดเท่ า กั บ 0.0103 โครงสร้ า งของ
โครงข่ายประสาทเทียม แสดงดังรู ปที 4 และ 5

รู ปที 3 ฟังก์ชนการถ่
ั
ายโอนแบบแทน-ซิกมอยด์[20]
a  Tansig ( n ) 

2
1
1  e2n

(2)

รูปที 4 โครงข่ายประสาทเทียมของการทํานายค่าแรงดึง
เฉือน

2.8.2 การแบ่ งข้ อมูลสําหรับฝึ กสอนและทดสอบ
งานวิจยั นี ได้ท าํ การเลือกการแบ่งชุ ดข้อมูลสําหรับ
ฝึ กสอนและทดสอบเป็ นวิธีแบบไขว้ เนืองจากชุดข้อมูล
ทีออกแบบการทดลองมีความเหมาะสม และเป็ นวิธีการ
ทีมีประสิ ทธิ ภาพสําหรับข้อมูล โดยแบ่งข้อมูลออกเป็ น
5 ชุ ด เท่ า กัน แบบสุ่ ม จากนั นทําการคํานวณค่ า ความ
ผิด พลาดในโครงข่ ายประสาทเที ยม 5 รอบ โดยแต่ละ
รอบการคํานวณของข้อมูลทังหมด 12 ชุด จัดเป็ นข้อมูล
สําหรับ ฝึ กสอน 11 ชุดและข้อมูลสําหรับทดสอบ 1 ชุด
2.8.3 การออกแบบโครงสร้ างสําหรับแบบจําลอง
จากการออกแบบโครงสร้างของโครงข่ายประสาท
เที ยม งานวิจ ัยได้ระบุจาํ นวนชัน 1 ชัน จํานวนนิ วรอน
ทังหมด 10 รู ปแบบ โดยแต่ละรู ปแบบมี จํานวนนิวรอน
ที แตกต่ า งกั น ผลการทดลองพบว่ า โครงสร้ า งของ
โครงข่ายประสาทเที ยมที เหมาะสมสําหรั บการทํานาย
ค่าแรงดึงเฉื อน คือ 3-10-1 ประกอบด้วยจํานวนนิวรอน
ในชันอิ น พุ ต 3 นิ ว รอน จํานวนนิ วรอนในชันซ่ อ นที

รูปที 5 โครงข่ายประสาทเทียมของการทํานายค่าขนาด
นักเกต
2.8.4 การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลอง
การทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของแบบจํา ลอง ใน
โครงข่ ายประสาทเที ย มจะทําการพิ จ ารณา ค่ าเฉลี ย
ความคลาดเคลื อนกําลังสอง และค่าสั ม ประสิ ท ธิ การ
ตัดสิ นใจ ดังแสดงในสมการ (3) และ (4)
สมการที 2 ค่าเฉลียความคลาดเคลือนกําลังสอง (MSE)
MSE 



N
i 1

(T i  Ai ) 2
N

สมการที 3 ค่าสัมประสิทธิการตัดสิ นใจ (R2)
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แรงดึ งเฉื อ นสู ง สุ ด จะพบผิ วแตกที สามารถวิเคราะห์
ความเสี ย หายลัก ษณะเฉพาะของผิว แตกได้เป็ นชนิ ด
Ratchet Marks ซึ งลักษณะของผิ วแตกสามารถบ่ งชี ถึ ง
ทิ ศ ทางของการขยายตัว ของรอยแตกลัก ษณะของ
Dimple ที เกิดขึนได้ โดยจะมีลกั ษณะยืดยาวในแนวดิง
ซึ งเป็ นแนวเดี ยวกับการทดสอบแรงดึงเฉื อน ดังแสดง
ในรู ปที 6

(4)
โดยที T คือ ผลลัพธ์เป้าหมาย
A คือ ผลลัพธ์ทีได้จากการทํานาย
N คือ จํานวนข้อมูล

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล

3.1 ผลการทดสอบงานเชื อม
ชิ นงานหลัง จากการเชื อมตามการออกแบบการ
ทดลองวิ ธี ก ารพื นผิ วตอบสนอง รู ป แบบการทดลอง
แบบส่ ว นผสมกลาง จํา นวนชิ นงานทั งหมด 60 ชิ น
จํานวน 2 ชุ ด เพือทําการทดสอบค่ าแรงดึงเฉื อ น และ
ข น าดนั กเกต โด ยค่ าที ได้ จ ะนํ า ม าทํ า การส ร้ า ง
แบ บ จํ า ลอ งด้ ว ยวิ ธี การพื น ผิ วตอ บ ส น อ ง แ ล ะ
แบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม
3.1.1 ผลการทดสอบค่าแรงดึงเฉื อน
ผลการสอบค่ า แรงดึ ง เฉื อ นของชิ นงาน พบว่ า
ค่าแรงดึงเฉื อนสู งสุ ด คือ 6.792 กิโลนิวตัน เมื อใช้แรง
กดอิ เ ล็ ก โทรด 1.5 กิ โ ลนิ ว ตัน เวลาที ในการเชื อม 9
ไซเคิล และกระแสไฟฟ้ าในการเชื อม 12 กิโลแอมแปร์
สําหรับค่าแรงดึ งเฉื อนตําสุ ด คือ 5.437 กิโลนิ วตัน เมือ
ใช้แ รงกดอิ เ ล็ ก โทรด 2.00 กิ โ ลนิ วตัน เวลาที ในการ
เชื อม 11 ไซ เคิ ล และกระแส ไฟฟ้ าใน การเชื อม
8 กิโลแอมแปร์ การตรวจสอบรู ปแบบการเสี ยหายของ
ชิ นงานที มี ค่ าแรงดึ งเฉื อนสู งสุ ด ที บริ เวณเขตอิท ธิ พ ล
ความร้อน การวิเคราะห์ความเสี ยหายของชินงานโดยใช้
ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
ซึ งเป็ นจุดเริ มต้นของการฉี กขาด พบว่าชิ นงานทีได้รับ

รู ปที 6 ลักษณะผิวแตกแบบ Dimple ที สภาวะการเชื อม
กระแสไฟฟ้าในการเชือม กิโลแอมแปร์ เวลาเชือม
ไซเคิล แรงกดอิเล็กโทรด . กิโลนิวตัน
จากรู ปที 6 ลักษณะผิวแตกแบบ Dimple จากสภาวะ
การเชือมทีมีค่าแรงดึงเฉื อนสูงสุ ด พบว่ามีช่องว่างขนาด
เล็ก (Void) และหลุม (Dimple) จํานวนมากและพบการ
เริ มต้นของรอยแตกแบบเหนี ยวมีลกั ษณะการแตกจาก
บริ เวณจุ ดบกพร่ องของวัสดุ บริ เวณช่องว่างขนาดเล็ก
และสิงเจือปน วัสดุเหนียวจะเกิดการเปลียนแปลงรู ปร่ าง
อย่ า งถาวรทํา ให้ ช่ อ งว่ า งขนาดเล็ ก มี ก ารรวมตัว กั น
(Void Coalescence) ก ล ายเป็ น รอ ยร้ าว ข น าด เล็ ก
(Micro-crack) และขยายไปเป็ นรอยร้ าวขนาดใหญ่จ น
เกิดการแตกหัก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Yixi Z. และ
คณะ [21] ได้ทาํ การศึกษาพฤติกรรมการแตกหักในการ
เชือมความต้านทานชนิดจุด
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ก ล้ อ ง จุ ล ท ร ร ศ น์ อิ เล็ ก ต ร อ น แ บ บ ส่ อ ง ก ร า ด

3.1.2 ผลการวัดขนาดนักเกต
ขนาดของนัก เกตเป็ นข้อ กําหนดคุ ณ ภาพของการ
เชื อ ม ความ ต้ า น ท าน ชนิ ด จุ ด ต าม ม าต รฐาน JIS
Z : โดยมีการวัดขนาดนักเกตดังรู ปที 7

รู ป ที 8 โค รงส ร้ า งจุ ลภาค จาก กล้ อ งจุ ล ท รรศ น์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด บริ เวณเขตอิทธิพลความร้อน
(A) กระแสไฟฟ้ า ในการเชื อม 12 กิ โ ลแอมแปร์ เวลา
เชื อม 13 ไซเคิล และแรงกดอิเล็กโทรด 2.0 กิโลนิ วตัน
(B) กระแส ไฟ ฟ้ าใน การเชื อม 12 กิ โ ลแอม แป ร์
(ผู้ ป ระเมิ น ข้ อ 0)เวลาเชื อม 9 ไซเคิ ล แรงกด
อิเล็กโทรด 1.5 กิโลนิวตัน
จากรู ปที 8 โครงสร้างจุลภาคในชินงานเชือมบริ เวณ
เขตอิทธิ พลความร้อน พบว่ามีโครงสร้างเฟอร์ไรท์และ
เพิร์ลไรท์ โดยทีสภาวะการเชือมทีกระแสไฟฟ้ าในการ
เชือม 12 กิโลแอมแปร์ เวลาเชือม 13 ไซเคิล และแรงกด
อิเล็กโทรด 2.0 กิโลนิ วตัน พบว่าชิ นงานเชื อมมี ข นาด
เกรนที ใหญ่ มี เ พิ ร์ ลไรท์ ห ยาบ บริ เวณ ขอบเกรน
เนื องจากเกิ ด สภาวะที มีป ริ ม าณความร้ อนมากเกิ น ไป
(Overheat) จึงส่ งผลให้ชินงานเชือมมีค่าแรงดึงเฉื อนตํา
แส ด งใน รู ป ที 8 (A) สํ าห รั บ ส ภ าวะก ารเชื อ ม ที
กระแสไฟฟ้าในการเชือม 12 กิโลแอมแปร์ เวลาเชื อม 9
ไซเคิล แรงกดอิเล็กโทรด 1.5 กิโลนิวตัน เป็ นสภาวะใน
การเชื อมที เหมาะสมจึงทําให้ โครงสร้างจุลภาคมีเกรน
ของเฟอร์ ไรท์แ ละเพิ ร์ล ไรท์ล ะเอี ย ดแต่ มี ข นาดที ไม่
สมําเสมอกัน รวมถึงมี ความหนาแน่ นเพิร์ลไรท์มาก จึง
ส่ งผลให้ ว ัส ดุ เ ชื อมมี ค่ า แรงดึ ง เฉื อ นสู ง แสดงใน
รู ปที 8 (B)

รู ปที 7 โครงสร้างมหภาคบริ เวณนักเกต (Nugget Size)
และเขตอิทธิ พลความร้อน (Heat Affected Zone, HAZ)
ผลการลองวัด ขนาดนัก เกตในชิ นงานเชื อมพบว่า
สภาวะการเชือมเมือใช้แรงกดอิเล็กโทรด 1.5 กิโลนิวตัน
เวลาในการเชือม 9 ไซเคิล และกระแสทีใช้ในการเชือม
12 กิ โลแอมแปร์ ส่ งผลให้ มี ข นาดนักเกตใหญ่สุ ด คือ
6.611 มิ ลิ เมตร เนื องจากสภาวะการเชื อมดั ง กล่ า วมี
ปริ มาณความร้อนเข้าในชินงานสู ง ส่ งผลให้มีขนาดนัก
เกตขนาดใหญ่ ที สุ ด แต่ สภาวะการเชื อมดังกล่าวมี การ
หลอมละลายลึ ก 72 เปอร์ เซนต์ ซึ งยัง ไม่ ได้เกิ น เกณฑ์
การหลอมละลายลึ กตามมาตรฐานกําหนดทีไม่เกิน
เปอร์ เซ็ นต์ [ ] สํ าหรับ ชิ นงานเชื อมที มีข นาดนักเกต
น้อยที สุ ด คือ 4.841 มิ ลิเมตร เมื อใช้แรงกดอิเล็กโทรด
2.25 กิ โ ลนิ ว ตั น เวลาที ในการเชื อม 10 ไซเคิ ล และ
กระแสไฟฟ้าในการเชือม 9 กิโลแอมแปร์
3.1.3 โครงสร้ างจุลภาค
การวิเคราะห์ โครงสร้างจุลภาคบริ เวณเขตอิท ธิ พ ล
ความร้ อ นและบริ เ วณนั ก เกต รวมถึ ง วิเคราะห์ ค วาม
เสี ยหายของชิ นงานภายหลังจากการทดสอบแรงดึง ด้วย
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โดยในงานวิจัยได้มี ก ารประยุก ต์ใ ช้วิธี ก ารพื นผิ ว
ตอบสนอง โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบส่ วนประสม
กลาง เพือสร้างแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์มีผลการวิจยั
ดังต่อไปนี
3.2.1 การวิเคราะห์ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ของค่าแรง
ดึ ง เฉื อ น และขนาดนัก เกต จะพิ จ ารณารู ป แบบของ
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์อยูด่ ว้ ยกัน รู ปแบบ ได้แก่
. รู ปแบบจําลอง Full Quadratic
. รู ปแบบจําลอง Linear และ Interaction
. รู ปแบบจําลอง Linear และ Squares
. รู ปแบบจําลอง Linear
โดยการพิจารณาเลือกแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ที
ดี ที สุ ด จะพิ จ ารณาจากค่ า R2, R2adj, ค่ า P-Value ของ
Regression และ ค่า P-Value ของ Lack-of-Fit ระหว่าง
แบบจํา ลองของ Full Quadratic, Linear + Interaction,
Linear + Squares และ Linear [25]โดยเมื อเปรี ยบเที ยบ
ผลการทดลองจากแบบจํา ลองทุ ก รู ป แบบ ทุ ก การ
ทดลอง พบว่ารู ปแบบของแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ที
เหมาะสมได้แก่ รู ปแบบจําลองเต็มรู ปแบบยกกําลังสอง
(Full Quadratic) มาใช้สําหรั บ วิเคราะห์ ข ้อ มูล ที ระดับ
นัยสําคัญ α = . โดยมีผลการทดลองดังต่อไปนี
จากตารางที 3 แสดงการวิเคราะห์ค วามแปรปรวน
ของแบบจําลองแบบเต็มรู ปแบบยกกําลังสอง พบว่าค่า
P-Value ของ Regression เท่ า กับ 0.000 ซึ ง < 0.05 (α)
จึงสรุ ปว่าฟังก์ชันการถดถอยในแบบจําลองเต็มรู ปแบบ
ยกกําลังสองมี ลกั ษณะเป็ นเชิ งเส้น และอย่างน้อยที สุ ด
ตั ว แปรถดถอย X1, X2, X3 หนึ งตั ว จะมี ผ ลอย่ า งมี
นั ย สํ า คั ญ ต่ อ แบบจํ า ลองทางคณิ ตศาสตร์ จากค่ า
P-Value ของ Lack-of-Fit เท่ ากับ 0.764 ซึ ง > 0.05 (α)

รู ป ที 9 โค รงส ร้ างจุ ล ภาค จาก กล้ อ งจุ ล ท รรศ น์
อิ เล็ กต รอ น แบ บ ส่ องกราด บ ริ เวณ นั ก เกต (A)
กระแสไฟฟ้ าในการเชื อม กิ โลแอมแปร์ เวลาเชื อม
ไซเคิ ล และแรงกดอิเล็ กโทรด . กิ โลนิ วตัน (B)
กระแสไฟฟ้าในการเชือม กิโลแอมแปร์ เวลาเชือม
ไซเคิล แรงกดอิเล็กโทรด . กิโลนิวตัน
จากการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของชินงานเชือม
บริ เวณนักเกต ทีมีสภาวะการเชื อมทีต่างกันพบว่าโครง
เกิด โครงสร้ างเฟอร์ ไรท์รูป เข็ม (Acicular Ferrite) ที มัก
เกิดขึนในบริ เวณรอยเชือมสําหรับเหล็กกล้าคาร์บอนตํา
ทีมีสภาวะอัตราการเย็นตัวตํา [23] ในสภาวะการเชือมที
มีปริ มาณความร้อนเข้าในชินงานทีมากเกินไปจะพบว่า
ลักษณะเฟอร์ไรท์รูปเข็มมีขนาดทีใหญ่ และหยาบ ดังรู ป
ที 9[A] สําหรับสภาวะการเชือมดังรู ปที 9[B] พบว่าเกิด
โครงสร้ างเฟอร์ ไรท์ รูปเข็มที มี ค วามละเอียดมาก [24]
เนืองจากปริ มาณความร้อนเข้าในชินงานเชือมทีมีความ
เหมาะสมส่ งผลให้บริ เวณนักเกตมีความแข็งแรงสูง
3.2 การวิเคราะห์ แบบจําลองด้ วยวิธีพืนผิวตอบสนอง
การพิ จ ารณาคุ ณ ภาพของการเชื อมความต้านทาน
ชนิ ดจุดสําหรับทุกมาตรฐาน จะต้องมีการพิจารณาจาก
สองตัวชี วัด ได้แ ก่ ค่าแรงดึ งเฉื อ น ขนาดนักเกต และ
เปอร์ เซนต์การหลอมละลายลึก ซึ งจะต้องอยู่ตามเกณฑ์
มาตรฐาน JIS Z3140:2017
51

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 15 ฉบับที 3 กันยายน-ธันวาคม 2562
The Journal of Industrial Technology, Vol. 15, No. 3 September-December 2019

สรุ ป ว่ าแบบจํา ลองเต็ ม รู ป แบบยกกําลัง สองมี ค วาม
พอเพียง แบบจําลองในเทอมให้ค่า R เท่ ากับ . %
และค่ า R2adj, เท่ ากับ . % จึ งเป็ นสั ม ประสิ ท ธิ การ
ตัดสิ นใจทีน่าพอใจ
แบบจําลองสมการคณิ ตศาสตร์เต็มรู ปแบบยกกําลัง
สอง ของค่าแรงดึงเฉื อนได้ดงั นี
YTS = 1.546 - 0.577(X1) - 0.039(X2) + 0.748(X3) +
0.089(X1)2 + 0.039(X2)2 + 0.019(X3)2 + 0.016(X1)(X2) 0.019(X1)(X3) - 0.078(X2)(X3)
(5)
โดยมีขอ้ จํากัดการใช้สมการที X1 ระหว่าง 1.5- 2.5
กิโลนิวตัน, X2 ระหว่าง 9.0- 13.0 ไซเคิล และ X3
ระหว่าง 8.0 - 12.0 และ กิโลแอมแปร์ เมือ
YTS = ค่าแรงดึงเฉือน (กิโลนิวตัน, kN)
X = แรงกดทีหัวอิเล็กโทรด (กิโลนิวตัน, kN)
X = เวลาทีใช้ในการเชือม (ไซเคิล, Cycle)
X = กระแสทีใช้ในการเชือม (กิโลแอมแปร์, kA)
สําหรับแบบจําลองสมการคณิตศาสตร์ของค่าแรงดึง
เฉื อนมีขอ้ พิจารณาการใช้งาน เมือต้องการให้ค่าแรงดึง
เฉือนสู งสุ ด ควรใช้แรงกดทีหัวอิเล็กโทรดที 1.5 กิโลนิว
ตัน เวลาในการเชื อมที 9 ไซเคิ ล กระแสที ใช้ใ นการ
เชื อมให้ อ ยู่ ที 12 กิ โ ลแอมแปร์ จะทํา ให้ ได้ค่ าแรงดึ ง
เฉื อนที 6.851 กิ โลนิ วตัน โดยสามารถเพิมหรื อลดแรง
กดที หัวอิเล็ กโทรด เวลาและกระแสไฟฟ้ าที ใช้ในการ
เชื อมได้ แต่ ค วรมี ก ารพิ จ ารณาขนาดนักเกต และการ
หลอมละลายลึ ก ไม่ เ กิ น เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามเกณฑ์
มาตรฐานประกอบด้วย เนื องจากค่ าแรงดึ งเฉื อ นจะมี
ความสั ม พัน ธ์ กั บ ขนาดนั ก เกตซึ งจะทํา ให้ ส ามารถ

เลือกใช้ค่าแรงดึงเฉือนและขนาดนักเกตทีเหมาะสมตาม
ต้องการได้ตอ่ ไป
จากตารางที 4 การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนของ
สมการเต็มรู ปแบบยกกําลังสอง พบว่าสมการในเทอม
เต็มรู ปแบบยกกําลังสอง ให้ค่า R2 เท่ากับ 94.32% และ
ค่ า R2adj, เท่ ากั บ 93.30% จึ ง เป็ น สั ม ป ระสิ ท ธิ การ
ตัดสิ นใจทีน่ าพอใจ การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
สมการแบบเต็มรู ป แบบยกกําลังสอง ค่า P-Value ของ
Regression เท่ า กับ . ซึ ง < 0.05 (α) จึ ง สรุ ป ว่ า
ฟั งก์ชนการถดถอยในเทอมเต็
ั
มรู ป แบบยกกําลังสองมี
ลักษณะเป็ นเชิงเส้น และอย่างน้อยทีสุ ดตัวแปรถดถอย
X1 , X2 , X ห นึ งตั ว จ ะ มี ผ ล อ ย่ า งมี นั ยสํ าคั ญ ต่ อ
แบบจํา ลองสมการทางคณิ ต ศาสตร์ จากค่ า P-Value
ของ Lack-of-Fit เท่ ากับ . ซึ ง > 0.05 (α) สรุ ป ว่า
สมการเต็มรู ปแบบยกกําลังสองมีความพอเพียง
สมการคณิ ตศาสตร์เต็มรู ปแบบยกกําลังสองของ
ขนาดนักเกต ได้ดงั นี
YN = 71.046 – 22.912(X1) - 4.256(X2) - 4.252(X3) +
1.646(X1)2 + 0.155(X2)2 + 0.145(X3)2 +
0.650(X1)(X2) + 0.928(X1)(X3) - 0.031(X2)(X3) (6)
เมือ
YN = ขนาดนักเกต (มิลลิเมตร, mm)
X = แรงกดทีหัวอิเล็กโทรด (กิโลนิวตัน, kN)
X = เวลาทีใช้ในการเชือม (ไซเคิล, Cycle)
X = กระแสทีใช้ในการเชือม (กิโลแอมป์ , kA)
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ตารางที 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมการแบบเต็มรู ปแบบยกกําลังสองของค่าแรงดึงเฉือน
Source
DF
Seq SS
Adj SS
Adj MS
F
Regression
9
3.442
3.442
0.382
65.540
Linear
3
3.162
3.162
1.054
180.630
Square
3
0.129
0.129
0.043
7.410
Interaction
3
0.150
0.150
0.050
8.570
Residual Error
50
0.291
0.291
0.005
Lack-of-Fit
5
0.015
0.015
0.003
0.510
Pure Error
45
0.276
0.276
0.006
Total
59
3.733
2
2
R = 92.19% R (adj) = 90.78%

P
0.000
0.000
0.000
0.000
0.764

ตารางที 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมการเต็มรู ปแบบยกกําลังสองของขนาดนักเกต
Source
DF
Seq SS
Adj SS
Adj MS
F
P
Regression
9
7.320
7.320
0.813
92.340
0.000
Linear
3
2.348
2.348
0.782
88.870
0.000
Square
3
3.020
3.020
1.006
114.300
0.000
Interaction
3
1.951
1.951
0.650
73.840
0.000
Residual Error
50
0.440
0.440
0.008
Lack-of-Fit
5
0.009
0.009
0.001
0.200
0.960
Pure Error
45
0.430
0.430
0.009
Total
59
7.760
2
2
R = 94.32% R (adj) = 93.30%
DF คือ ค่าทีใช้เพือชดเชย ความผิดพลาดของตัวอย่าง
F คือ ค่าสถิติทีใช้พิจารณาใน F-distribution
Seq SS คือ ผลรวมกําลังสองของค่าเบียงเบน
P คือ เป็ นค่าทีใช้ในการทดสอบสมมติฐานโดย
Adj SS คือ ผลรวมกําลังสองของค่าเบียงเบนทีทําการ
เปรี ยบเทียบกับค่า α งานวิจยั ใช้α = 0.05
ปรับค่าแล้ว
R2 คือ สัมประสิทธิการตัดสิ นใจ
Adj MS คือ ค่าเฉลียความเบียงเบนกําลังสองทีทําการ
R2(adj) คือ สัมประสิ ทธิการตัดสิ นใจทีทําการปรับค่า
ปรับค่าแล้ว
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3.3 การวิเคราะห์ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ด้วย
โครงข่ ายประสาทเทียม
ผลการวิเคราะห์โครงข่ายประสาทเที ยมแบบป้อน
ไป ข้ า งห น้ า ห ลายชั น ด้ ว ยระบ บ การเรี ยน รู้ แ บ บ
แพร่ ก ระจายกลับ สํ า หรั บ การปรั บ ค่ านํ าหนั ก และ
ไบแอส คือ อัลกอริ ทึมการเรี ยนรู ้แบบเลเวนเบิร์ก-มาร์ ค
[26] โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมทีเหมาะสม
สําหรับการทํานายค่าแรงดึงเฉือน คือ 3-10-1 และ 3-5-1
สําหรั บ ทํานายขนาดนักเกต ด้วยการแบ่งชุด ข้อมู ลวิธี
แบบไขว้ ให้ ผ ลลัพ ธ์ ข องค่ า นํ าหนั ก และไบแอสที
เหมาะสมของโครงข่ายประสาทเทียม ดังแสดงในตาราง
ที 5 และ 6
ตารางที 5 นําหนัก และไบแอสในโครงข่ ายประสาท
เทียมสําหรับการทํานายค่าแรงดึงเฉือน
Neuron
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Weight
-0.586
-1.331
2.14
2.8622
-1.711
0.345
-0.944
1.365
1.952
1.651

-1.373
2.132
1.689
-1.315
-2.181
-0.093
2.279
-0.71
0.734
-1.938

ตารางที 6 นําหนักและไบแอสในโครงข่ายประสาท
เทียมสําหรับการทํานายขนาดนักเกต
Neuron
Weight
Bias
1
-2.490 0.243 -2.620 0.330
2
-1.278 0.848 3.667 -3.340
3
0.299 -2.704 -1.430 0.182
4
1.124 1.419 2.984 2.553
5
0.956 1.553 -0.865 1.189
จากตารางที 5 ประกอบไปด้ ว ย 1 ชั นซ่ อ น 10
นิวรอน มี ค่านําหนัก 30 ค่า และไบแอส 10 ค่า สําหรับ
ค่าแรงดึ งเฉื อ น มี ค่ านําหนักระหว่าง -2.181 ถึ ง 2.862
ไบแอสมี ค่ า ระหว่ า ง -2.411 ถึ ง 2.575 ไบแอสมี ค่ า
ระหว่าง -2.072 ถึง 2.927 สําหรับขนาดนักเกตประกอบ
ไป ด้ ว ย 1 ชั น ซ่ อน 5 นิ วรอน มี ค่ า นํ าห นั ก 15 ค่ า
ระหว่าง -2.704 ถึง 2.984 ไบแอสมีค่าระหว่าง -3.340 ถึง
2.553 ดังแสดงในตารางที 6 จากข้อมูลพบว่าช่วงของค่า
นําหนัก ไม่ได้มีความแตกต่างกับค่านําหนักเริ มต้นมาก
แสดงให้เห็ น ว่า อัลกอริ ทึมการเรี ยนรู ้แบบเลเวนเบิร์ก
มาร์คมีประสิทธิภาพ

Bias
2.816
-2.055
-0.38
0.527
1.142
2.267
0.563
-2.411
-1.962
-1.77

2.575
1.98
-1.944
-1.289
-0.512
-2.027
-0.187
1.068
2.371
2.927

รู ป ที 10 การเปรี ยบเที ย บค่ า ผลลั พ ธ์ เ ป้ า หมายและ
ผลลัพ ธ์ จ ากโครงข่ า ยประสาทเที ย มสํ าหรั บ ทํา นาย
ค่าแรงดึงเฉือน
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รู ป ที 11 การเปรี ยบเที ย บค่ า ผลลั พ ธ์ เ ป้ า หมายและ
ผลลัพธ์จากโครงข่ายประสาทเทียมสําหรับขนาดนักเกต
จากรู ปที 10 และ11 แสดงการเปรี ยบเที ย บค่ า
ผลลัพธ์เป้าหมายและผลลัพธ์ทีได้จากโครงข่ายประสาท
เที ย ม พบว่ าค่ าจากการทดลองใกล้เคี ย งกัน มาก โดย
ค่ าเฉลี ยความคลาดเคลื อนกํา ลัง สอง (MSE) เท่ า กับ
0.0026 สําหรั บ การทํานายค่าแรงดึงเฉื อน และ 0.0004
สําหรับขนาดนักเกต แสดงให้เห็นว่าโครงข่ายประสาท
เทียมทีสร้างขึนสามารถทํานายผลได้ใกล้เคียงกับข้อมูล
จริ ง

รู ป ที 13 แสดงความสัม พัน ธ์ข องผลลัพธ์เป้ าหมายกับ
ผลลัพธ์จากโครงข่ายประสาทเทียมสําหรับการทํานาย
ขนาดนักเกต
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์เป้าหมาย
และผลลัพธ์จากโครงข่ายประสาทเทียม ดังแสดงรู ป ที
12 พบ ว่ า มี ค วามชั น ที 0.91 ตั ด แกน y ที 0.52 มี ค่ า
สัม ประสิ ท ธิ การตัด สิ น ใจที 0.956 สําหรั บ การทํานาย
ค่าแรงดึงเฉื อน สําหรับการทํานายขนาดนักเกต มีความ
ชั น ที 0.91 ตั ด แกน y ที 0.48 ค่ า สั ม ป ระสิ ท ธิ การ
ตัดสิ นใจที 0.958 ดังแสดงในรู ปที 13 จากข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์เป้าหมาย
และผลลัพธ์ทีได้จากโครงข่ายประสาทเทียมเป็ นเชิงเส้น
แสดงถึ งความแม่ นยําของแบบจําลองทางคณิ ต ศาสตร์
ของโครงข่ ายประสาทเที ยมที สามารถทํานายผลของ
ค่ าแรงดึ ง เฉื อ น และขนาดนัก เกตในการเชื อมเหล็ ก
เคลือบสังกะสี JIS G
ด้วยกระบวนการเชือมความ
ต้านทานชนิดจุด

รู ป ที 12 แสดงความสั ม พัน ธ์ข องผลลัพธ์เป้ าหมายกับ
ผลลัพธ์จากโครงข่ายประสาทเทียมสําหรับการทํานาย
ค่าแรงดึงเฉื อน
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3.4 การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของแบบจํ า ลองทาง ระหว่ า งแบบจํา ลองเต็ ม รู ป แบบยกกํา ลัง สอง และ
แบบจํา ลองโครงข่ ายประสาทเที ย ม ข้อ มู ล ที ทํา การ
คณิตศาสตร์
ั
ข้อมูล แตกต่างกัน
การทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของแบบจํา ลองทาง ทดสอบประสิ ท ธิ ภาพมีทงหมด
ค ณิ ตศ าส ตร์ เพื อเป็ น การเลื อกแบ บ จํ า ลองที ให้ ซึ งเป็ นข้อมูลทียังไม่ได้ผา่ นการทดสอบ(Test) หรื อการ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํานายสู ง สุ ด โดยพิ จ ารณาจาก ฝึ กสอน (Training)
ค่ า เฉลี ยความคลาดเคลื อนยกกํา ลัง สองน้ อ ยที สุ ด
ตารางที 7 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของสมการเต็มรู ปแบบยกกําลังสอง และวิธีการโครงข่ายประสาทเทียม
Welding Factors
X1
1.75

X2
10

X3
9

Tensile
Tensile Shear Predict
Shear
Target FQE
SE
ANN
SE
5.559 5.551 0.000 5.534 0.0006

2.25

10

9

5.503

5.435

0.005

5.491

0.0001

4.848

4.8708

0.00052

4.850

4E-06

1.75

12

9

5.892

5.841

0.003

5.876

0.0002

5.609

5.6338

0.00062

5.585

0.0005

2.25

12

9

5.770

5.741

9E-04

5.764

3.6E-05

5.530

5.5458

0.00025

5.520

0.0001

1.75

10

11

6.244

6.180

0.004

6.262

0.00032

5.550

5.5328

0.00029

5.550

0.0000

2.25

10

11

6.087

6.045

0.002

6.110

0.0005

5.748

5.7228

0.00063

5.701

0.0023

1.75

12

11

6.180

6.158

5E-04

6.161

0.0003

5.453

5.4338

0.00037

5.490

0.0013

2.25

12

11

6.121

6.039

0.007

6.114

4.9E-05

6.290

6.2738

0.00026

6.291

0.0000

1.5

11

10

6.020

5.950

0.005

5.919

0.0102

5.539

5.535

1.2E-05

5.537

4E-06

2.5

11

10

5.739

5.715

6E-04

5.742

9E-06

5.653

5.6375

0.00024

5.653

0.0000

2

9

10

5.864

5.824

0.002

5.990

0.0158

5.546

5.5070

0.00152

5.551

1E-05

2

13

10

6.165

6.108

0.003

6.126

0.0015

6.063

6.0830

0.0004

6.100

0.0013

2

11

8

5.458

5.422

0.001

5.461

9E-06

5.446

5.4290

0.00029

5.446

0.0000

2
1.5

11 10
9 12
MSE

5.936
6.788

5.810
6.851

0.016
0.063
0.007

5.855
6.751

0.0065
0.0018
0.0026

5.210
6.604

5.1750
6.6195

0.00122
0.00022
0.0005

5.200
6.611

1E-04
3.6E-5
0.0004
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Nugget
Size
Target
5.590

Nugget Size Predict
FQE
5.6088

SE
0.00036

ANN
5.570

SE
0.0004

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 15 ฉบับที 3 กันยายน-ธันวาคม 2562
The Journal of Industrial Technology, Vol. 15, No. 3 September-December 2019

FEQ คื อ ส ม การเต็ ม รู ป แบ บ ยก กํ า ลั ง ส อง (Full
Quadratic Equation)
ANN คื อ วิ ธี ก ารโครงข่ า ยประสาทเที ย ม (Artificial
Neural Network)
MSE คื อ ค่ าเฉลี ยของความคลาดเคลื อนยกกําลังสอง
(Mean Square Error)
SE คือ ค่าความคลาดเคลือนยกกําลังสอง (Square Error)
X คือ แรงกดอิเล็กโทรด (Electrode Force, kN)
X คือ เวลาในการเชือม (Welding Time, Cycle)
X คื อ กระแสไฟฟ้ า ในการเชื อม (Welding Current,
Ampere)
จากตารางที 7 แสดงการเปรี ยบเที ยบประสิ ท ธิ ภาพ
ข องแบ บ จํ า ลอ งเต็ ม รู ป แบ บ ยกกํ า ลั ง ส อง แล ะ
แบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม ผลการทดลองพบว่า
สมการเต็มรู ปแบบยกกําลัง สอง (FEQ) สามารถทํานาย
ค่ า แรงดึ ง เฉื อน และขนาดนั ก เกต มี ค่ า เฉลี ยความ
คลาดเคลือนกําลังสองที 0.007 และ 0.0005 ตามลําดับ
วิธี การโครงข่ายประสาทเทียม (ANN) สามารถทํานาย
ค่ า แรงดึ ง เฉื อน และขนาดนั ก เกต มี ค่ า เฉลี ยความ
คลาดเคลือนกําลังสองที 0.0026 และ 0.0004 ตามลําดับ
จากผลการทดลองทํ า ให้ ท ราบว่ า วิ ธี ก ารโครงข่ า ย
ประสาทเทียม ให้ค่าเฉลียความคลาดเคลือนกําลังสองที
ตําที สุ ด เมื อทําการเปรี ยบเที ยบการทํานายจากสมการ
เต็ ม รู ป แบบยกกําลัง สอง และมี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ การ
ตัด สิ น ใจที . สํ าหรั บ การทํานายค่ าแรงดึ ง และ
. สําหรับการทํานายขนาดนักเกต
ดังนันสรุ ป ได้ว่าโครงข่ ายประสาทเที ยมสามารถ
แก้ปัญหาการเกิ ดแบบจําลองที ไม่จาํ รู ปแบบของข้อมูล
ฝึ กสอน (Over Fitting) ได้ จากข้อ มู ล ที ใช้ก ารทดลอง
ทั งหมด 60 ข้ อ มู ล ถึ ง แม้ ว่ า มี ก ารแบ่ ง ข้อ มู ล ในการ

ฝึ กสอน (Training) แต่ข ้อมู ลทุก ค่ าสามารถได้รั บ การ
ฝึ กสอนทังหมด ดังนันจํานวนการทดลองจํานวน 60
ข้อมูลจึงเพียงพอทีนํามาใช้กบั โครงข่ายประสาทเทียม

4. สรุปผลการทดลอง

1. การเชื อมความต้า นทานชนิ ด จุ ด ในเหล็ ก เคลื อ บ
สังกะสี JIS G
มี ส ภาวะการเชื อมที เหมาะสม คือ
กระแสไฟฟ้าในการเชือม กิโลแอมแปร์ เวลาเชือม
ไซเคิล และแรงกดอิเล็กโทรด . กิโลนิวตัน ส่งผลให้มี
ค่าแรงดึ งเฉื อนสู ง สุ ด และมีข นาดนักเกตอยู่ในเกณฑ์
การยอมรับตามมาตรฐาน JIS Z3140:2017
2. โครงสร้ างจุ ล ภาคสํ าหรั บ ชิ นงานเชื อมที มี ส ภาวะ
เห มาะส ม ใน บ ริ เวณ เขต อิ ท ธิ พลค วาม ร้ อ น พ บ
โครงสร้ า งเฟอร์ ไ รท์ แ ละเพิ ร์ ล ไรท์ โดยโครงสร้ า ง
จุลภาคมีเกรนของเฟอร์ ไรท์และเพิร์ลไรท์ละเอียดแต่มี
ขนาดทีไม่สมําเสมอกัน มีความหนาแน่นเพิร์ลไรท์มาก
สําหรับโครงสร้างจุลภาคบริ เวณนักเกต เกิดโครงสร้าง
เฟอร์ไรท์รูปเข็มที มีความละเอียดสู ง ดังนันจึงส่ งผลให้
ชินงานเชือมมีค่าแรงดึงเฉือนสูงสุ ด
3. แบบจํา ลองทางคณิ ตศาสตร์ ที มี ค วามเหมาะสม
สําหรับงานวิจยั ด้วยวิธีการโครงข่ายประสาทเทียม แบบ
ป้ อ นไปข้างหน้าหลายชันด้วยระบบการเรี ย นรู ้ แ บบ
แพร่ กระจายกลับ กระบวนการเรี ยนรู้สาํ หรับการปรับค่า
นําหนักและไบแอส คือ อัล กอริ ทึ ม แบบเลเวนเบิ ร์ก มาร์ ค ฟั งก์ชันการถ่ายโอนโดยฟั งก์ชันแทน-ซิ กมอยด์
โครงสร้ างของโครงข่ ายประสาทเที ย ม สํา หรั บ การ
ทํานายค่ าแรงดึ งเฉื อน คือ 3-10-1 และ 3-5-1 สํ าหรั บ
ทํานายขนาดนักเกต มีค่าเฉลี ยความคลาดเคลือนกําลัง
สองที .
และ .
สําหรับค่าแรงดึงเฉือน และ
ขนาดนักเกต ตามลําดับ
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