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มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
การทดสอบรอยเช่ือมโดยไม่ทําลาย –  

การทดสอบรอยเช่ือมแบบหลอมละลาย 
โดยวิธีการตรวจพินิจ 

1. ขอบข่าย 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี ครอบคลุมการทดสอบด้วยสายตาของรอยเช่ือมหลอมละลายในวัสดุโลหะ และ
สามารถนําไปใช้ในการทดสอบด้วยสายตาของรอยต่อของการเช่ือมด้วย 

2. เง่ือนไขและเครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบ 
ความสว่างที่ผิวงานต้องไม่น้อยกว่า 350 lx  อย่างไรก็ตาม ความสว่างที่แนะนําควรเท่ากับ 500 lx  

การตรวจสอบโดยตรง สายตาต้องเข้าถึงงานภายในระยะ 600 mm และต้องทํามุมไม่น้อยกว่า 30๐   (ดูรูปที่ 1) 

 
คําอธิบาย 

a  ช่วงการทดสอบ 

รูปที่ 1 การเขา้ถึงงานที่ทดสอบ 

(ข้อ 2.) 
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การตรวจพินิจระยะไกล (remote inspection) โดยใช้กระจกเงา กล้องส่องภายใน (boroscopes) สายใยแก้วนําแสง 
(fiber optic cables) หรือกล้อง ต้องใช้เมื่อไม่สามารถเข้าถึงงานท่ีทดสอบดังรูปที่ 1 ได้ หรือกําหนดไว้ในมาตรฐานที่
ใช้งาน  

สามารถเพ่ิมแหล่งกําเนิดแสงเพ่ือเพ่ิมความคมชัดและเพ่ือให้เห็นความไม่สมบูรณ์ได้ชัดเจนขึ้น  

ในกรณีที่การทดสอบไม่สามารถสรุปผลได้ ควรใช้การทดสอบโดยไม่ทําลายวิธีการแบบอื่นหาความไม่สมบูรณ์ที่ผิว
เพ่ิมเติม 

ตัวอย่างของเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบด้วยสายตาได้กําหนดไว้ในภาคผนวก ก. 

3. คุณสมบตัิของบุคลากร 
การทดสอบด้วยสายตาของรอยเช่ือมและการประเมินผลสําหรับการยอมรับขั้นสุดท้ายต้องได้รับการรับรองจากผู้ที่มี
คุณสมบัติและความสามารถเฉพาะ (capable personnel) ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะต้องได้รับการ
รับรองตาม มอก. 9712 หรือ ASNT TC1A หรือมาตรฐานที่เทียบเท่าในระดับเหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมที่
เก่ียวข้อง 

4. การทดสอบด้วยสายตา 
4.1 ทั่วไป 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้  ไม่ได้กําหนดขอบเขตในการทดสอบด้วยสายตา อย่างไรก็ตามควร
พิจารณาเพ่ิมเติม เช่น การอ้างอิงถึงการใช้งานหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ัน 

ผู้ทําการทดสอบต้องทราบถึงการตรวจพินิจที่จําเป็นและเอกสารการผลิตที่ต้องการ การทดสอบด้วยสายตา
ใดๆ ก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการเช่ือมเสร็จสิ้นแล้ว ควรกระทําขณะที่การเข้าถึงทางกายภาพสามารถ
เป็นไปได้ รวมถึงการทดสอบด้วยสายตาของงานท่ีมีการปรับปรุงผิว 

4.2 การทดสอบด้วยสายตาของการเตรียมรอยต่อ 

หากจําเป็นการทดสอบด้วยสายตาก่อนการเช่ือม ให้ตรวจสอบรอยต่อ ดังน้ี 

ก) ตรวจสอบรูปร่างและมิติของการเตรียมรอยเช่ือมต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของการเช่ือม (Welding 
Procedure Specification (WPS)) 

ข) ตรวจสอบความสะอาดของผิวหน้าของการหลอมละลายและบริเวณข้างเคียง และตรวจสอบการปรับปรุง
ผิวหน้าที่จําเป็นให้เป็นไปตามการใช้งานหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ัน 

ค) ตรวจสอบการจับยึดช้ินงานที่เช่ือมให้อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องให้สัมพันธ์กับช้ินส่วนอ่ืนตามแบบหรือวิธีการ
ปฏิบัติ (instruction) 

4.3 การทดสอบโดยการตรวจพินิจระหว่างการเช่ือม 

การทดสอบโดยการตรวจพินิจระหว่างการเช่ือม ให้ตรวจสอบรอยเช่ือม ดังน้ี 
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ก) ตรวจสอบความสะอาดของรอยเช่ือมทุกรอยหรือทุกช้ันของโลหะเช่ือมก่อนเช่ือมทับรอยต่อไป ให้ความ
สนใจเป็นพิเศษที่รอยต่อระหว่างโลหะเช่ือมกับผิวที่หลอมละลาย 

ข) ตรวจสอบผิวรอยเช่ือมว่าไม่มีข้อบกพร่อง เช่น รอยแตกร้าว หรือโพรง ในกรณีที่พบเห็นให้แก้ไขก่อนที่ทํา
การเช่ือมช้ันถัดไป 

ค) ตรวจสอบการหลอมละลายอย่างสมบรูณ์ของรอยต่อระหว่างรอยเช่ือม และระหว่างรอยเช่ือมกับช้ินงาน
ก่อนเช่ือมช้ันถัดไป 

ง) ตรวจสอบขนาดความลึกและรูปร่างของรอยเซาะให้เป็นไปตามข้อกําหนดการเช่ือม (WPS) หรือ
เปรียบเทียบกับร่องเช่ือมเดิมว่าการเซาะโลหะเช่ือมออกเป็นไปตามข้อกําหนดอย่างสมบูรณ์ 

จ) การเช่ือมซ่อมหรือแก้ไขรอยเช่ือม ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดการเช่ือม (WPS) 

4.4 การทดสอบโดยการตรวจพินิจรอยเช่ือมแล้วเสร็จ 

4.4.1 ทั่วไป 

การตรวจสอบหลังการเช่ือม ให้เป็นไปตามมาตรฐานอ้างอิง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือตามเกณฑ์การ
ยอมรับที่ตกลงกัน เช่น ISO 5817 หรือ ISO 10042 ให้ตรวจสอบรอยเช่ือมตามหัวข้อ 4.4.2 ถึงข้อ 4.4.5 
เป็นอย่างน้อย 

4.4.2 การทําความสะอาดและการตกแต่งผิว 

ให้ตรวจสอบรอยเช่ือมดังน้ี 

ก) ทําความสะอาดรอยเช่ือมด้วยมือหรือเคร่ืองมือกลเพ่ือไม่ให้สแลคบังรอยบกพร่องที่ผิว 

ข) ตรวจสอบรอยเช่ือมไม่มีความเสียหายจากเคร่ืองมือกลหรือการเคาะ  

ค) เมื่อมีการตกแต่งรอยเช่ือมด้วยการขัด ให้หลีกเลี่ยงความร้อนที่สูงเกินไปและรอยขัดที่ไม่สม่ําเสมอ 

ง) ตรวจสอบการขัดผิวรอยเช่ือมแบบฟิลเล็ตและแบบต่อชนเช่ือม ต้องกลมกลืนและไม่ตํ่ากว่าผิวช้ินงาน
ให้รายงานข้อบกพร่องจากการตกแต่งผิว เพ่ือการแก้ไขต่อไป 

4.4.3 รูปทรงและมิติ 

ให้ตรวจสอบรอยเช่ือมดังน้ี 

ก) รูปทรงของผิวหน้ารอยเช่ือมและมิติของรอยเช่ือมให้เป็นตามข้อกําหนดของมาตรฐานการยอมรับ (ดู
ข้อ 4.4.1) 

ข) รูปแบบและเกล็ดของผิวหน้ารอยเช่ือมต้องมีความสม่ําเสมอ ให้วัดระยะระหว่างผิวรอยเชื่อมช้ัน
สุดท้ายถึงผิวงาน หรือตําแหน่งของรอยเช่ือม หากกําหนดไว้ในข้อกําหนดการเช่ือม (WPS) 

ค) ความกว้างของรอยเช่ือมทั้งรอยต้องสมํ่าเสมอและเป็นไปตามข้อกําหนดในแบบของงานเช่ือมหรือ
มาตรฐานการยอมรับ (ดูข้อ 4.4.1) สําหรับรอยเช่ือมแบบต่อชน ต้องตรวจสอบว่าการเช่ือมเต็ม
สมบูรณ์ 
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4.4.4 รอยเช่ือมราก (weld root) และผิวของรอยเช่ือม 

ต้องทดสอบรอยเช่ือมที่สามารถเข้าถึงได้ รอยเช่ือมรากและผิวของรอยเช่ือมแบบเช่ือมด้านเดียว ด้วยการ
ตรวจพินิจด้วยสายตาโดยใช้มาตรฐานการยอมรับตามข้อ 4.4.1 

ให้ตรวจสอบรอยเช่ือมดังน้ี 

ก) สําหรับรอยเช่ือมแบบต่อชน เช่ือมด้านเดียวทั้งรอย ต้องตรวจสอบการหลอมลึก (penetration) 
ความเว้าที่ราก (root concavity) และ แนวทะลุ (burn-through) หรือ ร่องที่หดตัว (shrinkage 
grooves)  ต้องไม่เกินค่า มาตรฐานการยอมรับ 

ข)  ตรวจสอบรอยแหว่งขอบแนว (undercut) ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานการยอมรับ  

ค) ตรวจสอบความไม่สมบูรณ์ เช่น รอยแตกร้าวหรือรูพรุน ที่บริเวณผิวรอยเช่ือมรวมถึงบริเวณท่ีได้รับ
ผลกระทบจากความร้อน ซึ่งอาจต้องใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ ต้องไม่เกินค่าของมาตรฐาน
การยอมรับ  

ง) รอยเช่ือมช่ัวคราวเพ่ือช่วยจับยึดใดๆที่มีวัตถุประสงค์ช่วยในการผลิตหรือประกอบ ซึ่งมีผลเสียกับการ
ใช้งานหรือรบกวนการตรวจสอบให้เอาออกโดยไม่ทําให้ช้ินงานเสียหาย พ้ืนผิวของรอยเช่ือมช่ัวคราว
ที่ถูกเอาออกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปราศจากรอยแตกร้าว 

จ) ตรวจสอบว่ารอยขีดอาร์ก (arc strike) ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานการยอมรับ 

4.4.5 การปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อนหลังการเช่ือม 

อาจจําเป็นต้องตรวจสอบเพ่ิมเติม เมื่อช้ินงานต้องปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อนหลังการเช่ือม 

4.5 การทดสอบโดยการตรวจพินิจด้วยสายตารอยเช่ือมซ่อม 

4.5.1 ทั่วไป 

เมื่อรอยเช่ือมไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับบางส่วนหรือทั้งหมดและจําเป็นต้องเช่ือมซ่อม ให้ตรวจสอบรอยต่อ
เช่ือม ก่อนการเช่ือมซ่อมตามข้อ 4.5.2 และข้อ 4.5.3 

หลังจากเช่ือมซ่อมแล้ว ต้องตรวจสอบรอยเช่ือมซ่อมซ้ําตามข้อกําหนดเดิม 

4.5.2 การนํารอยเช่ือมออกบางส่วน 

การขุดต้องลึกและยาวเพียงพอที่จะนําความไม่สมบูรณ์ออกทั้งหมด การขุดต้องให้เอียงลาดจากผิวของ
รอยเช่ือมลงไป ทั้งที่ปลายและด้านข้าง ความกว้างและรูปทรงของรอยขุดต้องมีขนาดเพียงพอต่อการ
เข้าถึงของการเช่ือมซ้ํา 

4.5.3 การนํารอยเช่ือมออกทั้งหมด 

เมื่อนํารอยเช่ือมที่มีข้อบกพร่องออกทั้งหมด ไม่ว่ามีหรือไม่มีการแทรกช้ินส่วนใหม่ รูปร่างและมิติของการ
เตรียมรอยเช่ือมจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดที่ระบุเดิม 
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5. บันทึกการทดสอบ 
เมื่อต้องบันทึกการทดสอบ อย่างน้อยต้องมีสารสนเทศในรายงานดังน้ี 

ก) ช่ือของผู้ทําช้ินส่วน 

ข) ช่ือของหน่วยงานทดสอบ กรณีที่แตกต่างจากข้อ ก) 

ค) อัตลักษณ์ของช้ินงานที่ถูกทดสอบ 

ง) วัสดุ 

จ) ชนิดของรอยต่อ 

ฉ) ความหนาของวัสดุ 

ช) กระบวนการเช่ือม 

ซ) เกณฑ์การยอมรับ 

ฌ) ความไม่สมบูรณ์ที่เกินเกณฑ์การยอมรับและตําแหน่งความไม่สมบูรณ์น้ัน  

ญ) ปริมาณการทดสอบอ้างอิงกับแบบที่เหมาะสม 

ฎ)  เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ 

ฏ) ผลการทดสอบที่อ้างอิงกับเกณฑ์การยอมรับ 

ฐ) ช่ือผู้ทดสอบและวันที่ทดสอบ 

รอยเช่ือมที่ทดสอบแล้วและได้รับการยอมรับ ควรทําเคร่ืองหมายหรือใส่รหัสบ่งช้ีให้เรียบร้อย 

กรณีที่ต้องการเก็บบันทึกเป็นการถาวร ควรมีภาพถ่ายหรือแบบร่างอย่างถูกต้องหรือทั้งสองอย่างเพ่ือแสดงความไม่
สมบูรณ์อย่างชัดเจน 
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ภาคผนวก ก. 
(ให้ไว้เป็นข้อมลู) 

ตัวอย่างของเครื่องมือท่ีใช้ทดสอบ 
ก.1 รายการต่อไปเป็นตัวอย่างของเคร่ืองมือที่ช่วยในการทดสอบการตรวจพินิจรอยเช่ีอมด้วยสายตา 

ก) ไม้บรรทัดหรือสายวัดที่มีความละเอียด 1 mm หรือละเอียดกว่า 

ข) เวอร์เนียคาลิปเปอร์ตามมาตรฐาน ISO 3599 

ค) ฟีลเลอร์เกจ (feeler gauge) ที่มีจํานวนเพียงพอ สามารถวัดได้ต้ังแต่ 0.1 mm จนถึง 3.0 mm โดย
ความหนาเพ่ิมขึ้นในแต่ละขั้นไม่เกิน  0.1 mm 

ง) เกจวัดรัศมี (radius gauge) 

จ) แว่นขยายที่มีกําลังขยาย  2 เท่า ถึง 5 เท่า และควรมีบรรทัดเพ่ือวัดขนาด  ให้ดูมาตรฐาน ISO 3058  

ฉ) โคมไฟ 

ก.2 อาจต้องมีเครื่องมือต่อไปน้ี 

ก) เครื่องวัดรูปทรง (profile measuring device) ประกอบด้วยเส้นลวดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือ   
ความกว้าง < 1 mm และมีปลายกลมมน 

ข) วัสดุสําหรับพิมพ์ผิวรอยเช่ือม อาจเป็นโคลด์เซตต้ิงพลาสติก (cold setting plastic) หรือ ดินเหนียว 

ค) สําหรับการตรวจพินิจด้วยสายตาในพ้ืนที่จํากัด อาจใช้เครื่องมือช่วยเช่น กระจกเงา กล้องส่องเอ็นโดส
โคป (endoscope) กล่องส่องภายใน  กล้องใยแก้วนําแสง หรือ กล้องโทรทัศน์  

ง) เครื่องมือวัดอ่ืน เช่น เครื่องมือที่มีการออกแบบพิเศษสําหรับวัดขนาดรอยเช่ือม เครื่องมือวัดความสูง /ลึก 
ไม้บรรทัดหรือไม้โปรแทรคเตอร์ (protractor) 

ก.3 เครื่องมือวัดและเกจ ตามรายละเอียดในตารางที่ ก.1 

ข้อสังเกต  เครื่องมือและเกจที่ได้รวบรวม เป็นตัวอย่างของเคร่ืองมือทดสอบ บางรายการอาจมีการจดลิขสิทธ์ิ 

 



 

 
 

มอก. 2750–2559 

-7- 

ตารางที่ 1  เครื่องมือวัดและเกจรอยเชื่อม – พิสัยการวัดและความแม่นยําในการอ่าน 
 

เกจรอยเชื่อม รายละเอียด ชนิดของรอยเชื่อม พิสัยการ
วัด 
 
 

mm 

ความแม่นยํา
ในการอ่าน 

 
 

mm 

มุมรวมฟิล
เล็ต 
องศา 

ค่าความคลาด
เคลื่อนยอมให้
ได้ ของค่ามุม

รวมหรือมุมของ
รอยเชื่อมฟืล

เล๊ต 

แบบฟิลเล็ต แบบต่อ
ชน 

รอยเชื่อม
เรียบแบน 

รอย
เชื่อมนูน 

รอย
เชื่อมเว้า 

 

 

เกจรอยเชื่อมแบบทั่วไป 
ก)ใช้วัดรอยเชื่อมฟิลเล็ตที่มีความหนาตั้งแต่ 3 
mm ถึง 15 mm โดยใช้ส่วนโค้งของเกจทาบกับ
ผิวรอยเชื่อม เพื่อให้เกิดจุดสัมผัส 3 จุด คือ ที่
ผิวชิ้นงาน และบนรอยเชื่อม  
ข) ใช้วัดความนูนของรอยเชื่อมต่อชน 
เนื่องจากเกจทําจากวัสดุอลูมิเนียมอ่อน จึงสึกหรอ
ได้ง่าย 

x x - x 3 ถึง 15 ~0.5  mm. 90 เล็กน้อย 

 

ชุดเกจรอยเชื่อม 
ใช้วัดรอยเชื่อมฟิลเล็ตที่มีความหนาตั้งแต่ 3 mm 
ถึง 12 mmโดยที่ช่วงความหนาตั้งแต่ 3 mm ถึง 7 
mmจะมีขนาดเพิ่มขึ้นขั้นละ 0.5 mmต่อจากนั้น
เป็นขนาด 8 mm 10 mm และ12 mm การวัดใช้
หลักการสัมผัส 3 จุด 

x x - - 3 ถีง12 ขึ้นอยู่กับชุด
เกจนั้น 

90 ไม่มี 

 

เกจรอยเชื่อมพร้อมเวอร์เนีย 
ใช้วัดรอยเชื่อมฟิลเล็ต ความนูนของรอยเชื่อมต่อ
ชน ขาของเกจใช้วัดมุมรวมของรอยต่อชนรูปตัววี 
ขนาด 60 70 80 และ90 องศาวัดมุมของร่อง
เชื่อมต่อชนแบบตัววีที่มีผิวสัมผัสที่กว้างหาก
ทดสอบพบว่ามีความเบี่ยงเบนจากค่ามุมที่กล่าว
ข้างต้นเพียงเล็กน้อยแสดงว่าค่ามุมของร่องตัววีมี
ค่าผิดพลาดอย่างมีนัยสําคัญ 

x x - x 0 ถึง 20 0.1 90 ไม่มี 
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ตารางที่ 1  เครื่องมือวัดและเกจรอยเชื่อม – พิสัยการวัดและความแม่นยําในการอ่าน (ต่อ) 
เกจวัดรอยเชื่อม รายละเอียด ชนิดของรอยเชื่อม ช่วงการ

วัด 
 
 
 

mm 

ความ
แม่นยําใน
การอ่าน 

 
 
 

mm 

มุมรวมฟิล
เล็ต 

องศามุม
ฟิลเล็ต 

ค่าความคลาด
เคลื่อนยอมให้ได้ 

ของค่ามุมรวมหรือ
มุมของรอยเชื่อม
ฟืลเล๊ตค่าความ

คลาดเคลือ่นในการ
อ่านค่ามุมฟืลเล๊ต 

แบบฟิลเล็ต แบบต่อ
ชน 

รอยเชื่อม
แบบแบน

ราบ 

รอย
เชื่อมนูน 

รอย
เชื่อมเว้า

 

 

เกจรอยเชื่อมแบบผลิตขึ้นเอง 
ใช้สําหรับวัดความหนารอยเชื่อมฟิลเล็ต(throat) 
ที่มีมุมรวม90 องศาได้ 7 ขนาด 
 
 
 
 

x - - - 0 ถึง 20 0.2 90 ไม่มี 

 

เกจรอยเชื่อมแบบสามสเกล(three-scale) 
ใช้สําหรับวัดความหนารอยเชื่อมฟิลเล็ตและ
ความยาวขารอยเชื่อมฟิลเล็ต ใช้วัดความนูนของ
รอยเชื่อมต่อชน ใช้งานง่ายทั้งยังเหมาะสําหรับ
รอยเชื่อมแบบฟิลเล็ตที่ไม่สมมาตร 

x x x x 0 ถึง 15 0.1 90 เล็กน้อย 

 

เกจวัดรูปทรงของรอยเชื่อมฟิลเล็ต 
ใช้วัดรูปทรงของรอยเชื่อมฟิลเล็ต โดยที่เกจหนึ่ง
ตัวใช้กับหนึ่งความหนาเท่านั้น 

- - - - - - - - 
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ตารางที่ 1  เครื่องมือวัดและเกจรอยเชื่อม – พิสัยการวัดและความแม่นยําในการอ่าน (ต่อ) 

เกจวัดรอยเชื่อม รายละเอียด ชนิดของรอยเชื่อม ช่วงการ
วัด 
 
 
 

mm 

ความ
แม่นยําใน
การอ่าน 

 
 
 

mm 

มุมรวมฟิล
เล็ต 

องศามุม
ฟิลเล็ต 

ค่าความคลาด
เคลื่อนยอมให้ได้ 

ของค่ามุมรวมหรือ
มุมของรอยเชื่อม
ฟืลเล๊ตค่าความ

คลาดเคลือ่นในการ
อ่านค่ามุมฟืลเล๊ต 

แบบฟิลเล็ต แบบต่อ
ชน 

รอยเชื่อม
แบบแบน

ราบ 

รอย
เชื่อมนูน 

รอย
เชื่อมเว้า

 

 

เกจเอนกประสงค์ (multi-purpose gauge) 
ใช้วัดมุมบากเอียง(bevel) ความยาวขาของรอย
เชื่อมฟิลเล็ต วัดรอยแหว่งขอบแนว ค่าขอบเยื้อง
(misalignment) ความหนารอยเชื่อมฟิลเล็ตและ

ความนูน 

x x x x 0 ถึง 50 0.3 0 ถึง 45 
(มุมบาก
เอียง) 

ไม่มี 

 

เกจเอนกประสงค(์ universal weld gauge) 
-รอยเชื่อมแบบฟิลเล็ต:ใช้วัดรูปร่างและมิติ 
-รอยเชื่อมต่อชน :ใช้วัดค่าขอบเยื้อง การเตรียม
รอยต่อ(ความกว้างของมุม)ความนูนความกว้าง
รอยเชื่อมและรอยแหว่งขอบแนว 

x x x x 0 ถึง 30 0.1 - ± 25% 
 
 
 
 
 
 

 

เกจวัดช่องว่าง(gap gauge) 
ใช้วัดความห่างของช่องว่าง 
 
 
 
 

- - - x 0 ถึง 6 0.1 - - 
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ตารางที่ 1  เครื่องมือวัดและเกจรอยเชื่อม – พิสัยการวัดและความแม่นยําในการอ่าน (ต่อ)  
เกจวัดรอยเชื่อม รายละเอียด ชนิดของรอยเชื่อม ช่วงการ

วัด 
 
 
 

mm 

ความแม่นยํา
ในการอ่าน 

 
 
 

mm 

มุมรวมฟิล
เล็ต 

องศามุม
ฟิลเล็ต 

ค่าความคลาด
เคลื่อนยอมให้ได้ 

ของค่ามุมรวมหรือ
มุมของรอยเชื่อม
ฟืลเล๊ตค่าความ

คลาดเคลือ่นในการ
อ่านค่ามุมฟืลเล๊ต 

แบบฟิลเล็ต แบบต่อ
ชน 

รอยเชื่อม
แบบแบน

ราบ 

รอย
เชื่อมนูน 

รอย
เชื่อมเว้า

 

 
 

เกจแบบตะขอวัดคา่ขอบเยื้อง 
ใช้สําหรับวัดค่าขอบเยื้องขณะเตรียมรอยต่อรอย
เชื่อมต่อชน ใช้กับเหล็กแผ่นหรือท่อ 
 
 
 

- - - x 0 ถึง 100 0.05 - - 

 

 

เกจรอยเชื่อมต่อชนเอนกประสงค ์
ใช้วัดงานเตรียมรอยต่อและรอยเชื่อมที่เชื่อมแล้ว      
1. มุมบากเอียง  
2.ความกว้างของร่องห่างที่ราก  (root gap)            
3.ความนูน                                         
4.ความกว้าง                                     
5.ความลึกของรอยแหว่งขอบแนว                      
6.เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเชื่อม 
 
 
 

x x x x 0 ถึง 30 0.1 - ± 25% 
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บรรณานุกรม 
 

ISO 3058 Non-destructive testing - Aids to visual inspection - Selection of low-power magnifiers 

ISO 3599 Vernier callipers reading to 0.1 and 0.05 mm 

ISO 5817 Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam 
welding excluded) - Quality levels for imperfection 

ISO 9712 Non-destructive testing - Qualification and certification of personnel 

ISO 10042 Arc-welded joints in aluminium and its weldable alloys - Guidance on quality levels 
for imperfections 

ISO 17635 Non-destructive testing of welds - General rules for fusion welds in metallic materials 

 


