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บทคดัย่อ 
งานวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลติของสตรอว์เบอร์รีที่ปลูกในจงัหวดั

สกลนคร โดยมทีรีตเมน้ท์จ านวน 3 ทรตีเม้นท์ คือ พนัธุ์สตรอว์เบอร์ร ีได้แก่ พนัธุ์พระราชทาน 70 พนัธุ์
พระราชทาน 72 และพนัธุพ์ระราชทาน 80 ซึ่งไดต้้นพนัธุ์มาจากสถานีวจิยัดอยปุย จงัหวดัเชยีงใหม่ วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มในบลอ็กสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) จ านวน 3 ซ ้า ณ แปลง
ปฏบิตักิารพชืศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 2554 
ถงึมนีาคม 2555 ผลการศกึษาพบว่า สตรอว์เบอร์รพีนัธุ์พระราชทาน 80 มกีารเจรญิเตบิโตดทีีสุ่ด รองลงมาคอื
พนัธุพ์ระราชทาน 72 และพนัธุพ์ระราชทาน 70 ตามล าดบั โดยพนัธุพ์ระราชทาน 80 มคีวามสูงของต้น ขนาดของ
ทรงพุ่ม จ านวนดอก และจ านวนผลแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติจิากพนัธุ์อื่น ๆ (P<0.05) โดยสตรอว์เบอร์รี
เริม่ตดิผลช่วงเดอืนมกราคมและผลผลติเพิม่มากขึน้ในเดอืนกุมภาพนัธแ์ละเดอืนมนีาคม โดยพนัธุ์พระราชทาน 80 
มจี านวนผลเฉลีย่ต่อตน้มากทีสุ่ด คอื 5 และ 6 ผลต่อตน้ หลงัจากปลกู 75 และ 90 วนั ตามล าดบั  
 
ค าส าคญั: สตรอวเ์บอรร์ ีการเจรญิเตบิโต ผลผลติ สกลนคร 

 
Abstract 

The objective of this research was to study  growth and yield of strawberry planting at Sakon 
Nakhon province. The experiment was designed in randomized complete block design; RCBD with 3 
treatments (3 varieties: Prarachatan 70, Prarachatan 72 and Prarachatan 80) and 3 replications at plant 
science fields Of the Faculty of Agricultural Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University between 
November, 2011 and March, 2012. Daughter plants of strawberry came from Doi Pui Research Station, 
Chiang Mai province. The results showed that the growth of Prarachatan 80 was the best, followed by, 
Prarachatan 72 and Prarachatan 70, respectively. Prarachatan 80 showed the most plant height, width of 
canopy, the highes number of flowers and fruit. The differences were statistically significant at (P<0.05).   
when compareed with other varietiesThe plants began to produce fruit in January and reach the peak 
production during on February and March. Prarachatan 80 yielded the highest number of fruits per plant, 
giving approximately 5 fruits per plant after 75 days and 6 fruits per plant after 90 days.  
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พนัธุพ์ระราชทาน 72 และพนัธุพ์ระราชทาน 70 ตามล าดบั โดยพนัธุพ์ระราชทาน 80 มคีวามสูงของต้น ขนาดของ
ทรงพุ่ม จ านวนดอก และจ านวนผลแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติจิากพนัธุ์อื่น ๆ (P<0.05) โดยสตรอว์เบอร์รี
เริม่ตดิผลช่วงเดอืนมกราคมและผลผลติเพิม่มากขึน้ในเดอืนกุมภาพนัธแ์ละเดอืนมนีาคม โดยพนัธุ์พระราชทาน 80 
มจี านวนผลเฉลีย่ต่อตน้มากทีสุ่ด คอื 5 และ 6 ผลต่อตน้ หลงัจากปลกู 75 และ 90 วนั ตามล าดบั  
 
ค าส าคญั: สตรอวเ์บอรร์ ีการเจรญิเตบิโต ผลผลติ สกลนคร 
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science fields Of the Faculty of Agricultural Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University between 
November, 2011 and March, 2012. Daughter plants of strawberry came from Doi Pui Research Station, 
Chiang Mai province. The results showed that the growth of Prarachatan 80 was the best, followed by, 
Prarachatan 72 and Prarachatan 70, respectively. Prarachatan 80 showed the most plant height, width of 
canopy, the highes number of flowers and fruit. The differences were statistically significant at (P<0.05).   
when compareed with other varietiesThe plants began to produce fruit in January and reach the peak 
production during on February and March. Prarachatan 80 yielded the highest number of fruits per plant, 
giving approximately 5 fruits per plant after 75 days and 6 fruits per plant after 90 days.  
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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บทน า 
สตรอว์เบอร์ร ี(Fragaria sp.) เกดิจากการ

ผสมขา้มระหว่าง F. chiloensis และ F. virginiana อยู่
ในวงศ์ Rosaeae มถีิ่นก าเนิดในแถบอเมรกิาเหนือ
และอเมริกาใต้ เป็นไม้อวบน ้ าอายุหลายปี ในกลุ่ม 
perennial herbaceous [1] และเป็นไม้ผลที่
พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวพระราชทานให้
เกษตรกรเพื่อปลูกเป็นอาชีพ โดยพนัธุ์ที่ส่งเสริมให้
ปลูก ไดแ้ก่ พนัธุ์พระราชทาน 70 พนัธุ์พระราชทาน 
72 และพนัธุ์พระราชทาน 80 ซึ่งโครงการหลวงตัง้ชื่อ
พนัธุ์สตรอว์เบอร์รตีามพระชนมายุของพระองค์ [2], 
[3] ในการปลูกสตรอว์เบอร์รนีอกจากจ าหน่ายเป็นผล
สดแล้ว  ยังสามารถแปรรูปได้หลายอย่ าง เช่น         
น ้ าสตรอว์ เบอร์รี แยม ผลไม้ตากแห้ง  เ ป็นต้น 
นอกจากนี้  ยังจ าหน่ายต้นสตรอว์เบอร์รีในรูปแบบ
กระถางเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับได้เช่นเดียวกัน       
เพื่อรบัประทานและใช้ประดบัในอาคารเป็นที่นิยมกนั
มาก และยดึเป็นอาชพีได ้[4] 

ในอดตีไดม้กีารส่งเสรมิใหม้กีารปลกูสตรอว์
เบอร์รีเพื่อทดแทนการปลูก ฝ่ินของชาวเขาเพื่อ
แก้ปัญหาการท าไร่เลื่อนลอยบนเขตพื้นที่สูง แต่ใน
ปัจจุบนัการปลูกสตรอว์เบอร์รกีลายเป็นการปลูกเพื่อ
การค้า  พื้นที่ที่มีการปลูกมากที่สุด  คือ  จังหวัด
เชยีงใหม่และเชยีงราย ซึ่งเป็นพื้นทีใ่นภาคเหนือของ
ประเทศไทย เนื่องจากมอุีณหภูมทิี่เหมาะสมส าหรบั
การเจรญิเตบิโตของสตรอว์เบอร์ร ี คอื อุณหภูมเิฉลีย่ 
17-20 องศาเซลเซียส ส่วนภาคอื่น ๆ และ
ตะวนัออกเฉยีงเหนือของไทยมกีารปลูกสตรอว์เบอร์รี
เช่นเดียวกันกับภาคเหนือ โดยปลูกบนที่สูง เช่น 
อ าเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ อ าเภอภูเรอื จงัหวดั
เลย อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูม ิและอ าเภอวงัน ้า
เขยีว จงัหวดันครราชสมีา โดยผลผลติทีไ่ด้ใชส้ าหรบั
การบริโภคเป็นผลสดและใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป 
สตรอวเ์บอรร์จีงึเป็นพชืเศรษฐกจิชนิดใหม่ ทีย่กระดบั
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกให้ดีข ึ้น เนื่องจาก
ราคาจ าหน่ายผลสดสูงถึงกโิลกรมัละ 100-200 บาท 
เป็นที่ต้องการของตลาดทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศในปรมิาณมากและมแีนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

โดยประเทศญีปุ่่ นน าเขา้ผลสตรอวเ์บอร์รเีพื่อใชใ้นการ
แปรรปูมากทีสุ่ด [5]  

จงัหวดัสกลนครเป็นอกีจงัหวดัหนึ่งในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทีม่พี ื้นทีสู่ง ตัง้อยู่ประมาณ เสน้
รุง้ที ่16 องศา 45 ลปิดา ถงึ 18 องศา 15 ลปิดา เหนือ 
และเสน้แวงที่103 องศา 15 ลปิดา ถงึ 104 องศา 30 
ลิปดา ตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไป
ทางดา้นทศิใต้เป็นเทอืกเขาสูง จากนัน้จะค่อยๆ เอยีง
ลาดลงมาทางทศิเหนือและทศิตะวนัออก พื้นที่อยู่สูง
กว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 200-670 เมตร ในเขต
พืน้ทีท่ีต่ดิกบัเทอืกเขาภูพาน อุณหภูมอิากาศเฉลีย่ทัง้
ปี คอื 26 องศาเซลเซยีส ต ่าสุดในตอนเชา้ทีอุ่ณหภูม ิ
15 องศาเซลเซยีสและสูงสุดในภาคบ่าย คอื 34 องศา
เซลเซยีส ส่วนอุณหภูมติ ่าทีสุ่ดคอื 2 องศาเซลเซยีส 
และอุณหภูมสิูงที่สุดคอื 39 องศาเซลเซียส ส าหรบั
ความชื้นสมัพทัธ์เฉลี่ย (%) ทัง้ปี เวลา 07.00 น. คอื 
94 % และ เวลา 13.00 น. คอื 33 % ความเรว็ลม
เฉลี่ย 4.3 กม/ชม. และฝนเฉลี่ย ทัง้ปี 1,714.5 
มลิลเิมตร [6] เนื่องจากสภาพภูมปิระเทศของจงัหวดั
สกลนครเป็นเทือกเขาภูพานจึงส่งผลให้มีอากาศที่
หนาวเยน็และมอุีณหภมูติ ่าในช่วงฤดหูนาว จากสภาพ
ภู มิป ร ะ เ ทศ แล ะ ภู มิอ า ก า ศดั ง ก ล่ า ว  ซึ่ ง เ ป็ น
สภาพแวดลอ้มทีส่ตรอว์เบอร์รสีามารถเจรญิเตบิโตได ้
ดังนัน้ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะปลูกสตรอว์เบอร์รี
ไดผ้ลเช่นเดยีวกบัภาคเหนือและจงัหวดัอื่น ๆ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเช่นเดยีวกนั จงึได้ด าเนินการ
วิจัยศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของสตรอว์
เบอร์ร ีจ านวน 3 พนัธุ์ เพื่อเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งของ
เกษตรกรที่จะปลูกสตรอว์เบอร์รเีป็นอาชพีเสรมิและ
สรา้งรายไดข้องเกษตรกรใหด้ขี ึน้ได ้ 

 
วสัด ุอปุกรณ์และวิธีการวิจยั 
วางแผนการทดลองและการดแูลรกัษา 
 การศกึษาในครัง้นี้ใช้สตรอว์เบอร์ร ี3 พนัธุ ์
โดยได้ต้นพันธุ์มาจากสถานีวิจัยดอยปุย จังหวัด
เชยีงใหม่ ซึ่งเป็นไหลที่ผลติได้จากต้นไหลปลอดโรค
ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design; RCBD 
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บทน า 
สตรอว์เบอร์ร ี(Fragaria sp.) เกดิจากการ

ผสมขา้มระหว่าง F. chiloensis และ F. virginiana อยู่
ในวงศ์ Rosaeae มถีิ่นก าเนิดในแถบอเมรกิาเหนือ
และอเมริกาใต้ เป็นไม้อวบน ้ าอายุหลายปี ในกลุ่ม 
perennial herbaceous [1] และเป็นไม้ผลที่
พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวพระราชทานให้
เกษตรกรเพื่อปลูกเป็นอาชีพ โดยพนัธุ์ที่ส่งเสริมให้
ปลูก ไดแ้ก่ พนัธุ์พระราชทาน 70 พนัธุ์พระราชทาน 
72 และพนัธุ์พระราชทาน 80 ซึ่งโครงการหลวงตัง้ชื่อ
พนัธุ์สตรอว์เบอร์รตีามพระชนมายุของพระองค์ [2], 
[3] ในการปลูกสตรอว์เบอร์รนีอกจากจ าหน่ายเป็นผล
สดแล้ว  ยังสามารถแปรรูปได้หลายอย่ าง เช่น         
น ้ าสตรอว์ เบอร์รี แยม ผลไม้ตากแห้ง  เ ป็นต้น 
นอกจากนี้  ยังจ าหน่ายต้นสตรอว์เบอร์รีในรูปแบบ
กระถางเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับได้เช่นเดียวกัน       
เพื่อรบัประทานและใช้ประดบัในอาคารเป็นที่นิยมกนั
มาก และยดึเป็นอาชพีได ้[4] 

ในอดตีไดม้กีารส่งเสรมิใหม้กีารปลกูสตรอว์
เบอร์รีเพื่อทดแทนการปลูก ฝ่ินของชาวเขาเพื่อ
แก้ปัญหาการท าไร่เลื่อนลอยบนเขตพื้นที่สูง แต่ใน
ปัจจุบนัการปลูกสตรอว์เบอร์รกีลายเป็นการปลูกเพื่อ
การค้า  พื้นที่ที่มีการปลูกมากที่สุด  คือ  จังหวัด
เชยีงใหม่และเชยีงราย ซึ่งเป็นพื้นทีใ่นภาคเหนือของ
ประเทศไทย เนื่องจากมอุีณหภูมทิี่เหมาะสมส าหรบั
การเจรญิเตบิโตของสตรอว์เบอร์ร ี คอื อุณหภูมเิฉลีย่ 
17-20 องศาเซลเซียส ส่วนภาคอื่น ๆ และ
ตะวนัออกเฉยีงเหนือของไทยมกีารปลูกสตรอว์เบอร์รี
เช่นเดียวกันกับภาคเหนือ โดยปลูกบนที่สูง เช่น 
อ าเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ อ าเภอภูเรอื จงัหวดั
เลย อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูม ิและอ าเภอวงัน ้า
เขยีว จงัหวดันครราชสมีา โดยผลผลติทีไ่ด้ใชส้ าหรบั
การบริโภคเป็นผลสดและใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป 
สตรอวเ์บอรร์จีงึเป็นพชืเศรษฐกจิชนิดใหม่ ทีย่กระดบั
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกให้ดีข ึ้น เนื่องจาก
ราคาจ าหน่ายผลสดสูงถึงกโิลกรมัละ 100-200 บาท 
เป็นที่ต้องการของตลาดทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศในปรมิาณมากและมแีนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

โดยประเทศญีปุ่่ นน าเขา้ผลสตรอวเ์บอร์รเีพื่อใชใ้นการ
แปรรปูมากทีสุ่ด [5]  

จงัหวดัสกลนครเป็นอกีจงัหวดัหนึ่งในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทีม่พี ื้นทีสู่ง ตัง้อยู่ประมาณ เสน้
รุง้ที ่16 องศา 45 ลปิดา ถงึ 18 องศา 15 ลปิดา เหนือ 
และเสน้แวงที่103 องศา 15 ลปิดา ถงึ 104 องศา 30 
ลิปดา ตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไป
ทางดา้นทศิใต้เป็นเทอืกเขาสูง จากนัน้จะค่อยๆ เอยีง
ลาดลงมาทางทศิเหนือและทศิตะวนัออก พื้นที่อยู่สูง
กว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 200-670 เมตร ในเขต
พืน้ทีท่ีต่ดิกบัเทอืกเขาภูพาน อุณหภูมอิากาศเฉลีย่ทัง้
ปี คอื 26 องศาเซลเซยีส ต ่าสุดในตอนเชา้ทีอุ่ณหภูม ิ
15 องศาเซลเซยีสและสูงสุดในภาคบ่าย คอื 34 องศา
เซลเซยีส ส่วนอุณหภูมติ ่าทีสุ่ดคอื 2 องศาเซลเซยีส 
และอุณหภูมสิูงที่สุดคอื 39 องศาเซลเซียส ส าหรบั
ความชื้นสมัพทัธ์เฉลี่ย (%) ทัง้ปี เวลา 07.00 น. คอื 
94 % และ เวลา 13.00 น. คอื 33 % ความเรว็ลม
เฉลี่ย 4.3 กม/ชม. และฝนเฉลี่ย ทัง้ปี 1,714.5 
มลิลเิมตร [6] เนื่องจากสภาพภูมปิระเทศของจงัหวดั
สกลนครเป็นเทือกเขาภูพานจึงส่งผลให้มีอากาศที่
หนาวเยน็และมอุีณหภมูติ ่าในช่วงฤดหูนาว จากสภาพ
ภู มิป ร ะ เ ทศ แล ะ ภู มิอ า ก า ศดั ง ก ล่ า ว  ซึ่ ง เ ป็ น
สภาพแวดลอ้มทีส่ตรอว์เบอร์รสีามารถเจรญิเตบิโตได ้
ดังนัน้ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะปลูกสตรอว์เบอร์รี
ไดผ้ลเช่นเดยีวกบัภาคเหนือและจงัหวดัอื่น ๆ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเช่นเดยีวกนั จงึได้ด าเนินการ
วิจัยศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของสตรอว์
เบอร์ร ีจ านวน 3 พนัธุ์ เพื่อเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งของ
เกษตรกรที่จะปลูกสตรอว์เบอร์รเีป็นอาชพีเสรมิและ
สรา้งรายไดข้องเกษตรกรใหด้ขี ึน้ได ้ 

 
วสัด ุอปุกรณ์และวิธีการวิจยั 
วางแผนการทดลองและการดแูลรกัษา 
 การศกึษาในครัง้นี้ใช้สตรอว์เบอร์ร ี3 พนัธุ ์
โดยได้ต้นพันธุ์มาจากสถานีวิจัยดอยปุย จังหวัด
เชยีงใหม่ ซึ่งเป็นไหลที่ผลติได้จากต้นไหลปลอดโรค
ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design; RCBD 
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บทน า 
สตรอว์เบอร์ร ี(Fragaria sp.) เกดิจากการ

ผสมขา้มระหว่าง F. chiloensis และ F. virginiana อยู่
ในวงศ์ Rosaeae มถีิ่นก าเนิดในแถบอเมรกิาเหนือ
และอเมริกาใต้ เป็นไม้อวบน ้ าอายุหลายปี ในกลุ่ม 
perennial herbaceous [1] และเป็นไม้ผลที่
พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวพระราชทานให้
เกษตรกรเพื่อปลูกเป็นอาชีพ โดยพนัธุ์ที่ส่งเสริมให้
ปลูก ไดแ้ก่ พนัธุ์พระราชทาน 70 พนัธุ์พระราชทาน 
72 และพนัธุ์พระราชทาน 80 ซึ่งโครงการหลวงตัง้ชื่อ
พนัธุ์สตรอว์เบอร์รตีามพระชนมายุของพระองค์ [2], 
[3] ในการปลูกสตรอว์เบอร์รนีอกจากจ าหน่ายเป็นผล
สดแล้ว  ยังสามารถแปรรูปได้หลายอย่ าง เช่น         
น ้ าสตรอว์ เบอร์รี แยม ผลไม้ตากแห้ง  เ ป็นต้น 
นอกจากนี้  ยังจ าหน่ายต้นสตรอว์เบอร์รีในรูปแบบ
กระถางเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับได้เช่นเดียวกัน       
เพื่อรบัประทานและใช้ประดบัในอาคารเป็นที่นิยมกนั
มาก และยดึเป็นอาชพีได ้[4] 

ในอดตีไดม้กีารส่งเสรมิใหม้กีารปลกูสตรอว์
เบอร์รีเพื่อทดแทนการปลูก ฝ่ินของชาวเขาเพื่อ
แก้ปัญหาการท าไร่เลื่อนลอยบนเขตพื้นที่สูง แต่ใน
ปัจจุบนัการปลูกสตรอว์เบอร์รกีลายเป็นการปลูกเพื่อ
การค้า  พื้นที่ที่มีการปลูกมากที่สุด  คือ  จังหวัด
เชยีงใหม่และเชยีงราย ซึ่งเป็นพื้นทีใ่นภาคเหนือของ
ประเทศไทย เนื่องจากมอุีณหภูมทิี่เหมาะสมส าหรบั
การเจรญิเตบิโตของสตรอว์เบอร์ร ี คอื อุณหภูมเิฉลีย่ 
17-20 องศาเซลเซียส ส่วนภาคอื่น ๆ และ
ตะวนัออกเฉยีงเหนือของไทยมกีารปลูกสตรอว์เบอร์รี
เช่นเดียวกันกับภาคเหนือ โดยปลูกบนที่สูง เช่น 
อ าเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ อ าเภอภูเรอื จงัหวดั
เลย อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูม ิและอ าเภอวงัน ้า
เขยีว จงัหวดันครราชสมีา โดยผลผลติทีไ่ด้ใชส้ าหรบั
การบริโภคเป็นผลสดและใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป 
สตรอวเ์บอรร์จีงึเป็นพชืเศรษฐกจิชนิดใหม่ ทีย่กระดบั
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกให้ดีข ึ้น เนื่องจาก
ราคาจ าหน่ายผลสดสูงถึงกโิลกรมัละ 100-200 บาท 
เป็นที่ต้องการของตลาดทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศในปรมิาณมากและมแีนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

โดยประเทศญีปุ่่ นน าเขา้ผลสตรอวเ์บอร์รเีพื่อใชใ้นการ
แปรรปูมากทีสุ่ด [5]  

จงัหวดัสกลนครเป็นอกีจงัหวดัหนึ่งในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทีม่พี ื้นทีสู่ง ตัง้อยู่ประมาณ เสน้
รุง้ที ่16 องศา 45 ลปิดา ถงึ 18 องศา 15 ลปิดา เหนือ 
และเสน้แวงที่103 องศา 15 ลปิดา ถงึ 104 องศา 30 
ลิปดา ตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไป
ทางดา้นทศิใต้เป็นเทอืกเขาสูง จากนัน้จะค่อยๆ เอยีง
ลาดลงมาทางทศิเหนือและทศิตะวนัออก พื้นที่อยู่สูง
กว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 200-670 เมตร ในเขต
พืน้ทีท่ีต่ดิกบัเทอืกเขาภูพาน อุณหภูมอิากาศเฉลีย่ทัง้
ปี คอื 26 องศาเซลเซยีส ต ่าสุดในตอนเชา้ทีอุ่ณหภูม ิ
15 องศาเซลเซยีสและสูงสุดในภาคบ่าย คอื 34 องศา
เซลเซยีส ส่วนอุณหภูมติ ่าทีสุ่ดคอื 2 องศาเซลเซยีส 
และอุณหภูมสิูงที่สุดคอื 39 องศาเซลเซียส ส าหรบั
ความชื้นสมัพทัธ์เฉลี่ย (%) ทัง้ปี เวลา 07.00 น. คอื 
94 % และ เวลา 13.00 น. คอื 33 % ความเรว็ลม
เฉลี่ย 4.3 กม/ชม. และฝนเฉลี่ย ทัง้ปี 1,714.5 
มลิลเิมตร [6] เนื่องจากสภาพภูมปิระเทศของจงัหวดั
สกลนครเป็นเทือกเขาภูพานจึงส่งผลให้มีอากาศที่
หนาวเยน็และมอุีณหภมูติ ่าในช่วงฤดหูนาว จากสภาพ
ภู มิป ร ะ เ ทศ แล ะ ภู มิอ า ก า ศดั ง ก ล่ า ว  ซึ่ ง เ ป็ น
สภาพแวดลอ้มทีส่ตรอว์เบอร์รสีามารถเจรญิเตบิโตได ้
ดังนัน้ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะปลูกสตรอว์เบอร์รี
ไดผ้ลเช่นเดยีวกบัภาคเหนือและจงัหวดัอื่น ๆ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเช่นเดยีวกนั จงึได้ด าเนินการ
วิจัยศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของสตรอว์
เบอร์ร ีจ านวน 3 พนัธุ์ เพื่อเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งของ
เกษตรกรที่จะปลูกสตรอว์เบอร์รเีป็นอาชพีเสรมิและ
สรา้งรายไดข้องเกษตรกรใหด้ขี ึน้ได ้ 

 
วสัด ุอปุกรณ์และวิธีการวิจยั 
วางแผนการทดลองและการดแูลรกัษา 
 การศกึษาในครัง้นี้ใช้สตรอว์เบอร์ร ี3 พนัธุ ์
โดยได้ต้นพันธุ์มาจากสถานีวิจัยดอยปุย จังหวัด
เชยีงใหม่ ซึ่งเป็นไหลที่ผลติได้จากต้นไหลปลอดโรค
ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design; RCBD 
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จ านวน 3 ซ ้า ด าเนินการทดลอง ณ แปลงปฏบิตักิาร
พชืศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสกลนคร ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 2554 ถงึ 
มนีาคม 2555 โดยปลูกสตรอว์เบอร์ร ี 3 สายพนัธุ ์
ไดแ้ก่ พนัธุ์พระราชทาน 70 คอื ทรตีเมนท์ที ่1 พนัธุ์
พระราชทาน 72 คือ ทรีตเมนท์ที่ 2 และพันธุ์
พระราชทาน 80 คอื ทรตีเมนทท์ี ่3  

เตรยีมสถานทีแ่ละแปลงปลูกสตรอว์เบอร์ร ีโดย
การไถดะและไถพรวนตากดินไว้นาน 2 สปัดาห ์
หลงัจากนัน้ขึน้แปลงส าหรบัปลูกสตรอว์เบอร์รเีป็นรูป
สี่เหลี่ยมคางหมู [7] ขนาดของฐานแปลงกว้าง 90 
เซนติเมตร หน้าแปลงกว้าง 60 เซนติเมตร ความสูง 
30 เซนตเิมตร ใส่ปุ๋ ยคอกปรมิาณ 1 กโิลกรมัต่อตาราง
เมตรก่อนปลูก และปลูกสตรอว์เบอร์รีตามแผนการ
ทดลองที่วางไว้ โดยปลูกระยะระหว่างต้นคือ 20 
เซนตเิมตร และระยะระหว่างแถวคอื 20 เซนตเิมตร 
ปลูกหลุมละ 1 ต้น พรอ้มกบัคลุมแปลงด้วยฟางขา้ว 
หลังปลูกเสร็จรดน ้ าทันที และพรางแสงด้วยสแลน    
70 % นาน 1 สปัดาห์ รดน ้าทุกวนั เช้า-เย็นและ
หลงัจากทีน่ าสแลนพรางแสงออก รดน ้าทุกวนั วนัละ 
1 ครัง้ หลงัจากปลูกไปแลว้ 20 วนั ใส่ปุ๋ ยเคมสีูตร 16-
16-16 อตัรา 5 กรมัต่อต้น และหลงัจากนัน้อกี 10 วนั 
ใส่ปุ๋ ยสูตร 13-13-21 อตัรา 10 กรมัต่อต้นต่อครัง้ [6] 
แบ่งใส่ 3 ครัง้ ห่างกนัครัง้ละ 10 วนั โดยวิธโีรย
ระหว่างแถวแลว้พรวนดนิกลบ พรอ้มกบัรดน ้าทุกวนั 
วนัละ 1 ครัง้ 
การบนัทึกข้อมลู 

หลงัจากปลูก 15 วนั ท าการบนัทกึขอ้มูล
ด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของสตรอว์เบอร์ร ี
ไดแ้ก่ ความสงูของตน้ ความกวา้งของทรงพุ่ม จ านวน
ดอก และจ านวนผลต่อต้น โดยบนัทกึขอ้มลูทุกๆ 15 
วนั นาน 105 วนั แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าหาค่าเฉลีย่ 
การวิเคราะหข้์อมลู 

วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of 
variance) ของข้อมูลตามแผนการทดลอง และ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่
ล ะท รีต เ ม้นท์ ในทุ กก ารทดลอ ง  โ ดยวิธี  least 

significant difference (LSD) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 
เปอรเ์ซน็ต์  

 
ผลการวิจยั 

จากการศกึษาการเจรญิเตบิโตและผลผลติ
ของสตรอวเ์บอรร์ ีพนัธุพ์ระราชทาน 70, พระราชทาน 
72 และพระราชทาน 80 ที่ปลูกในจงัหวดัสกลนคร 
ไดผ้ลการทดลอง ดงันี้ 
การเจริญเติบโตของสตรอวเ์บอรรี์ 

หลงัจากปลูกสตรอว์เบอร์ร ี 15 วนั ท าการ
เก็บบนัทึกข้อมูลเพื่อดูการเจริญเติบโตของสตรอว์
เบอร์รีแต่ละพนัธุ์ โดยบนัทึกความสูงของต้น ความ
กวา้งของทรงพุ่ม เกบ็ขอ้มลูทรตีเมน้ต์ละ 10 ต้น ทุก 
ๆ 15 วนั จ านวน 7 ครัง้ พบว่าความสูงเฉลีย่ของต้น
สตรอว์เบอร์รพีนัธุ์พระราชทาน 80 มคีวามสูงมาก
ทีสุ่ดหลงัจากปลูก 45 วนั 60 วนั 75 วนั 90 วนั และ 
105 วนั คอื ความสูงของต้น 14.2 เซนตเิมตร 15.1 
เซนติเมตร 16.5 เซนตเิมตร 19.7 เซนติเมตร และ 
20.6 เซนติเมตร ตามล าดับ รองลงมาคือพันธุ์
พระราชทาน 72 และพนัธุ์พระราชทาน 70 ตามล าดบั 
ส่วนความกว้างของทรงพุ่ม ให้ผลไปในทิศทาง
เดียวกนักบัความสูงของต้น คือ สตรอว์เบอร์รีพนัธุ์
พระราชทาน 80 มคีวามกวา้งของทรงพุ่มมากทีสุ่ด คอื 
ความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ย 24.80 เซนติเมตร  
รองลงมาคือพันธุ์พระราชทาน 72 คือ 19.0 
เซนติเมตร และพนัธุ์พระราชทาน 70 มคีวามกว้าง
ของทรงพุ่ม 18.0 เซนติเมตร หลงัจากปลูก 75 วนั  
และจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่าการ
เจริญเติบโตของสตรอว์เบอร์รีทัง้ 3 พนัธุ์มีความ
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบัความ
เชื่อมัน่ 95% (ตารางที ่1 และ ตารางที ่ 2) โดยพนัธุ์
พระราชทาน 80 มกีารเจรญิเติบโตดทีี่สุดตัง้แต่เริม่
ปลกูจนถงึระยะเกบ็เกีย่ว (ภาพที ่1) ซึ่งสตรอว์เบอร์รี
พนัธุพ์ระราชทาน 80 มคีวามสูงของตน้และขนาดของ
ทรงพุ่ม ใกลเ้คยีงกบัลกัษณะประจ าพนัธุ์ คอื มขีนาด
ความสูงของต้นเฉลีย่ 20 เซนตเิมตร และความกวา้ง
ของทรงพุ่ม 27 เซนตเิมตร [8] 
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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จ านวน 3 ซ ้า ด าเนินการทดลอง ณ แปลงปฏบิตักิาร
พชืศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสกลนคร ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 2554 ถงึ 
มนีาคม 2555 โดยปลูกสตรอว์เบอร์ร ี 3 สายพนัธุ ์
ไดแ้ก่ พนัธุ์พระราชทาน 70 คอื ทรตีเมนท์ที ่1 พนัธุ์
พระราชทาน 72 คือ ทรีตเมนท์ที่ 2 และพันธุ์
พระราชทาน 80 คอื ทรตีเมนทท์ี ่3  

เตรยีมสถานทีแ่ละแปลงปลูกสตรอว์เบอร์ร ีโดย
การไถดะและไถพรวนตากดินไว้นาน 2 สปัดาห ์
หลงัจากนัน้ขึน้แปลงส าหรบัปลูกสตรอว์เบอร์รเีป็นรูป
สี่เหลี่ยมคางหมู [7] ขนาดของฐานแปลงกว้าง 90 
เซนติเมตร หน้าแปลงกว้าง 60 เซนติเมตร ความสูง 
30 เซนตเิมตร ใส่ปุ๋ ยคอกปรมิาณ 1 กโิลกรมัต่อตาราง
เมตรก่อนปลูก และปลูกสตรอว์เบอร์รีตามแผนการ
ทดลองที่วางไว้ โดยปลูกระยะระหว่างต้นคือ 20 
เซนตเิมตร และระยะระหว่างแถวคอื 20 เซนตเิมตร 
ปลูกหลุมละ 1 ต้น พรอ้มกบัคลุมแปลงด้วยฟางขา้ว 
หลังปลูกเสร็จรดน ้ าทันที และพรางแสงด้วยสแลน    
70 % นาน 1 สปัดาห์ รดน ้าทุกวนั เช้า-เย็นและ
หลงัจากทีน่ าสแลนพรางแสงออก รดน ้าทุกวนั วนัละ 
1 ครัง้ หลงัจากปลูกไปแลว้ 20 วนั ใส่ปุ๋ ยเคมสีูตร 16-
16-16 อตัรา 5 กรมัต่อต้น และหลงัจากนัน้อกี 10 วนั 
ใส่ปุ๋ ยสูตร 13-13-21 อตัรา 10 กรมัต่อต้นต่อครัง้ [6] 
แบ่งใส่ 3 ครัง้ ห่างกนัครัง้ละ 10 วนั โดยวิธโีรย
ระหว่างแถวแลว้พรวนดนิกลบ พรอ้มกบัรดน ้าทุกวนั 
วนัละ 1 ครัง้ 
การบนัทึกข้อมลู 

หลงัจากปลูก 15 วนั ท าการบนัทกึขอ้มูล
ด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของสตรอว์เบอร์ร ี
ไดแ้ก่ ความสงูของตน้ ความกวา้งของทรงพุ่ม จ านวน
ดอก และจ านวนผลต่อต้น โดยบนัทกึขอ้มูลทุกๆ 15 
วนั นาน 105 วนั แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าหาค่าเฉลีย่ 
การวิเคราะหข้์อมลู 

วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of 
variance) ของข้อมูลตามแผนการทดลอง และ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่
ล ะท รีต เ ม้นท์ ในทุ กก ารทดลอ ง  โ ดยวิธี  least 

significant difference (LSD) ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95 
เปอรเ์ซน็ต์  

 
ผลการวิจยั 

จากการศกึษาการเจรญิเตบิโตและผลผลติ
ของสตรอวเ์บอรร์ ีพนัธุพ์ระราชทาน 70, พระราชทาน 
72 และพระราชทาน 80 ที่ปลูกในจงัหวดัสกลนคร 
ไดผ้ลการทดลอง ดงันี้ 
การเจริญเติบโตของสตรอวเ์บอรรี์ 

หลงัจากปลูกสตรอว์เบอร์ร ี 15 วนั ท าการ
เก็บบนัทึกข้อมูลเพื่อดูการเจริญเติบโตของสตรอว์
เบอร์รีแต่ละพนัธุ์ โดยบนัทึกความสูงของต้น ความ
กวา้งของทรงพุ่ม เกบ็ขอ้มลูทรตีเมน้ต์ละ 10 ต้น ทุก 
ๆ 15 วนั จ านวน 7 ครัง้ พบว่าความสูงเฉลีย่ของต้น
สตรอว์เบอร์รพีนัธุ์พระราชทาน 80 มคีวามสูงมาก
ทีสุ่ดหลงัจากปลูก 45 วนั 60 วนั 75 วนั 90 วนั และ 
105 วนั คอื ความสูงของต้น 14.2 เซนตเิมตร 15.1 
เซนติเมตร 16.5 เซนตเิมตร 19.7 เซนติเมตร และ 
20.6 เซนติเมตร ตามล าดับ รองลงมาคือพันธุ์
พระราชทาน 72 และพนัธุ์พระราชทาน 70 ตามล าดบั 
ส่วนความกว้างของทรงพุ่ม ให้ผลไปในทิศทาง
เดียวกนักบัความสูงของต้น คือ สตรอว์เบอร์รีพนัธุ์
พระราชทาน 80 มคีวามกวา้งของทรงพุ่มมากทีสุ่ด คอื 
ความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ย 24.80 เซนติเมตร  
รองลงมาคือพันธุ์พระราชทาน 72 คือ 19.0 
เซนติเมตร และพนัธุ์พระราชทาน 70 มคีวามกว้าง
ของทรงพุ่ม 18.0 เซนติเมตร หลงัจากปลูก 75 วนั  
และจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่าการ
เจริญเติบโตของสตรอว์เบอร์รีทัง้ 3 พนัธุ์มีความ
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบัความ
เชื่อมัน่ 95% (ตารางที ่1 และ ตารางที ่ 2) โดยพนัธุ์
พระราชทาน 80 มกีารเจรญิเติบโตดทีี่สุดตัง้แต่เริม่
ปลกูจนถงึระยะเกบ็เกีย่ว (ภาพที ่1) ซึ่งสตรอว์เบอร์รี
พนัธุพ์ระราชทาน 80 มคีวามสูงของตน้และขนาดของ
ทรงพุ่ม ใกลเ้คยีงกบัลกัษณะประจ าพนัธุ์ คอื มขีนาด
ความสูงของต้นเฉลีย่ 20 เซนตเิมตร และความกวา้ง
ของทรงพุ่ม 27 เซนตเิมตร [8] 

 

วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีที ่19 ฉบบัที ่2 พฤษภาคม – สงิหาคม 2560 

2 

1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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ภาพท่ี 1 สตรอวเ์บอรร์หีลงัปลกู 90 วนั พนัธุพ์ระราชทาน 70(A), พนัธุพ์ระราชทาน 72(B) และพนัธุพ์ระราชทาน 80(C)  
 

ผลผลิตของสตรอวเ์บอรรี์ 
จากผลการทดลองปลูกสตรอว์เบอร์รจี านวน 3 

พนัธุ์ ผลปรากฏว่า สตรอว์เบอร์รีพนัธุ์พระราชทาน 
80 มจี านวนดอกต่อตน้และจ านวนผลต่อต้นมากทีสุ่ด 
รองลงมา คือ พันธุ์พระราชทาน 72 และพันธุ์
พระราชทาน 70 ตามล าดบั ซึ่งพบว่า หลงัจากปลูก 
90 วนั จ านวนผลต่อต้นของพนัธุ์พระราชทาน 80 มี
จ านวน 6.4 ผลต่อตน้ พนัธุพ์ระราชทาน 72 มจี านวน
ผลต่อต้น 2.6 ผลต่อต้น และพนัธุ์พระราชทาน 70 มี
จ านวนผลต่อตน้ 1.6 ผลต่อตน้ และจากการวเิคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติ พบว่าการผลผลติของสตรอว์เบอร์รี
ทัง้ 3 พนัธุ์มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% (ตารางที ่3, ตารางที ่
4) โดยพนัธุพ์ระราชทาน 80 มกีารเจรญิเตบิโตดทีีสุ่ด 
โดยสตรอว์เบอร์รจีะเริ่มติดผลตัง้แต่เดอืนมกราคม 
และผลผลติจะเพิม่มากขึน้ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธุแ์ละ
มนีาคม ซึ่งลกัษณะผลของสตรอว์เบอร์รแีต่ละพนัธุ ์ 
จะมีรูปร่าง สี และขนาดใกล้เคียงกัน โดยพันธุ์
พระราชทาน 70 มลีกัษณะผลเป็นรปูทรงกรวย สแีดง
สดใส ผลของสตรอว์เบอร์รพีนัธุ์พระราชทาน 72 มี

A B 

C 
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ตารางท่ี 1 ความสงูของตน้สตรอวเ์บอรร์ ี 

พนัธุ์ 
วนัหลงัปลูก /ความสูง (ซม.) 

  15   30   45   60   75   90   105 
พระราชทาน 70  6.90c   7.30c   7.50c 8.80b 10.10c 11.50c 12.00c 
พระราชทาน 72 10.70a 12.00a  13.10b 15.00a 15.50b 17.20b 17.80b 
พระราชทาน 80  9.70b 11.40b  14.20a 15.10a 16.50a 19.70a 20.60a 

LSD 0.05     *     *     *     *     *     *     * 
หมายเหต:ุ  ตวัอกัษรทีต่่างกนัในแนวตัง้ มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% เมื่อตรวจสอบ

ค่าเฉลีย่ดว้ยวธิ ีLSD 
 
ตารางท่ี 2 ความกวา้งของทรงพุ่มสตรอวเ์บอรร์ ี

พนัธุ์ 
วนัหลงัปลูก /ความกว้างของทรงพุ่ม (ซม.) 

  15   30   45   60   75   90   105 
พระราชทาน 70 15.50b 15.70b 16.50c 17.60c 18.00c 18.80c 20.60c 
พระราชทาน 72 13.10c 15.40c  18.00b 18.60b 19.00b 20.00b 21.10b 
พระราชทาน 80 17.70a 18.50a  21.90a 23.60a 24.80a 26.63a 27.50a 

LSD 0.05     *     *     *     *     *     *     * 
หมายเหต:ุ  ตวัอกัษรทีต่่างกนัในแนวตัง้ มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% เมื่อตรวจสอบคา่เฉลีย่

ดว้ยวธิ ีLSD 
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ตารางท่ี 1 ความสงูของตน้สตรอวเ์บอรร์ ี 

พนัธุ์ 
วนัหลงัปลูก /ความสูง (ซม.) 

  15   30   45   60   75   90   105 
พระราชทาน 70  6.90c   7.30c   7.50c 8.80b 10.10c 11.50c 12.00c 
พระราชทาน 72 10.70a 12.00a  13.10b 15.00a 15.50b 17.20b 17.80b 
พระราชทาน 80  9.70b 11.40b  14.20a 15.10a 16.50a 19.70a 20.60a 

LSD 0.05     *     *     *     *     *     *     * 
หมายเหต:ุ  ตวัอกัษรทีต่่างกนัในแนวตัง้ มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% เมื่อตรวจสอบ

ค่าเฉลีย่ดว้ยวธิ ีLSD 
 
ตารางท่ี 2 ความกวา้งของทรงพุ่มสตรอวเ์บอรร์ ี

พนัธุ์ 
วนัหลงัปลูก /ความกว้างของทรงพุ่ม (ซม.) 

  15   30   45   60   75   90   105 
พระราชทาน 70 15.50b 15.70b 16.50c 17.60c 18.00c 18.80c 20.60c 
พระราชทาน 72 13.10c 15.40c  18.00b 18.60b 19.00b 20.00b 21.10b 
พระราชทาน 80 17.70a 18.50a  21.90a 23.60a 24.80a 26.63a 27.50a 

LSD 0.05     *     *     *     *     *     *     * 
หมายเหต:ุ  ตวัอกัษรทีต่่างกนัในแนวตัง้ มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% เมื่อตรวจสอบคา่เฉลีย่

ดว้ยวธิ ีLSD 
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หมายเหตุ: ตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวต้ัง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% เม่ือตรวจสอบ 

 ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี LSD

หมายเหตุ:   ตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวต้ัง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% เม่ือตรวจสอบ 

                ค่าเฉล่ียด้วยวิธี LSD
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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ภาพท่ี 1 สตรอวเ์บอรร์หีลงัปลกู 90 วนั พนัธุพ์ระราชทาน 70(A), พนัธุพ์ระราชทาน 72(B) และพนัธุพ์ระราชทาน 80(C)  
 

ผลผลิตของสตรอวเ์บอรรี์ 
จากผลการทดลองปลูกสตรอว์เบอร์รจี านวน 3 

พนัธุ์ ผลปรากฏว่า สตรอว์เบอร์รีพนัธุ์พระราชทาน 
80 มจี านวนดอกต่อตน้และจ านวนผลต่อต้นมากทีสุ่ด 
รองลงมา คือ พันธุ์พระราชทาน 72 และพันธุ์
พระราชทาน 70 ตามล าดบั ซึ่งพบว่า หลงัจากปลูก 
90 วนั จ านวนผลต่อต้นของพนัธุ์พระราชทาน 80 มี
จ านวน 6.4 ผลต่อตน้ พนัธุพ์ระราชทาน 72 มจี านวน
ผลต่อต้น 2.6 ผลต่อต้น และพนัธุ์พระราชทาน 70 มี
จ านวนผลต่อตน้ 1.6 ผลต่อตน้ และจากการวเิคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติ พบว่าการผลผลติของสตรอว์เบอร์รี
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ตารางท่ี 1 ความสงูของตน้สตรอวเ์บอรร์ ี 

พนัธุ์ 
วนัหลงัปลูก /ความสูง (ซม.) 

  15   30   45   60   75   90   105 
พระราชทาน 70  6.90c   7.30c   7.50c 8.80b 10.10c 11.50c 12.00c 
พระราชทาน 72 10.70a 12.00a  13.10b 15.00a 15.50b 17.20b 17.80b 
พระราชทาน 80  9.70b 11.40b  14.20a 15.10a 16.50a 19.70a 20.60a 

LSD 0.05     *     *     *     *     *     *     * 
หมายเหต:ุ  ตวัอกัษรทีต่่างกนัในแนวตัง้ มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% เมื่อตรวจสอบ

ค่าเฉลีย่ดว้ยวธิ ีLSD 
 
ตารางท่ี 2 ความกวา้งของทรงพุ่มสตรอวเ์บอรร์ ี

พนัธุ์ 
วนัหลงัปลูก /ความกว้างของทรงพุ่ม (ซม.) 

  15   30   45   60   75   90   105 
พระราชทาน 70 15.50b 15.70b 16.50c 17.60c 18.00c 18.80c 20.60c 
พระราชทาน 72 13.10c 15.40c  18.00b 18.60b 19.00b 20.00b 21.10b 
พระราชทาน 80 17.70a 18.50a  21.90a 23.60a 24.80a 26.63a 27.50a 

LSD 0.05     *     *     *     *     *     *     * 
หมายเหต:ุ  ตวัอกัษรทีต่่างกนัในแนวตัง้ มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% เมื่อตรวจสอบคา่เฉลีย่

ดว้ยวธิ ีLSD 
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
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ภาพท่ี 2 ลกัษณะผลสตรอวเ์บอรร์ ีพนัธุพ์ระราชทาน 70(A), พนัธุพ์ระราชทาน 72(B) และพนัธุพ์ระราชทาน 80(C) 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ขนาดของผลสตรอวเ์บอรร์ ี
 
จากการศกึษาพนัธุ์สตรอว์เบอร์รทีี่ใช้ปลูก 

พบว่าพนัธุ์พระราชทาน 80 มกีารเจริญเติบโตและ
ผลผลิตดีที่สุด ทัง้นี้ เนื่องจากพันธุ์พระราชทาน 80 
เป็นพนัธุ์ลูกผสมของประเทศไทยโดยมูลนิธโิครงการ
หลวง และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์พฒันามาจาก
เมล็ดพนัธุ์ลูกผสม จงึท าให้มลีกัษณะที่ด ีทัง้ด้านการ
เจริญเติบโต ผลผลิตและทนทานต่อโรค ส่วนพันธุ์

พระราชทาน 70 หรอืพนัธุ์โทโนโยโกะ (Toyonoka) 
และพนัธุ์พระราชทาน 72 หรือพนัธุ์โทชิโอโทเมะ 
(Tochiotome) เป็นพนัธุ์ทีน่ ามาจากญี่ปุ่ นและผ่านการ
คดัเลอืกโดยการปลูกทดสอบแล้ว [9] นอกจากนี้จาก
การสงัเกตลกัษณะของสตรอว์เบอร์รพีบว่ามลีกัษณะ
เหมือนกับลักษณะประจ าพันธุ์ แต่ขนาดของผล       
สตรอว์เบอร์รีไม่สม ่าเสมอ คือ มทีัง้ขนาดใหญ่และ

A B 

C 
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ลักษณะผลกลม สีแดง ผิวผลเป็นมัน เงา ส่วน        
สตรอว์เบอร์รีพนัธุ์พระราชทาน 80 มลีกัษณะผล

รูปทรงกลมปลายแหลม สีแดงสด รูปร่างของผล
สวยงาม และผลมขีนาดใหญ่ (ภาพที ่2 และภาพที ่3)  

 
ตารางท่ี 3 จ านวนดอกเฉลีย่ต่อตน้ของสตรอวเ์บอรร์ ี

พนัธุ์ 
วนัหลงัปลูก /จ านวนดอกต่อต้น 

  15   30   45   60   75   90   105 
พระราชทาน 70 1.00b 2.00b 2.43c 3.60c 4.30c 3.30b 2.70b 
พระราชทาน 72 1.80a 2.17b  4.00b 4.28b 5.30b 3.10b 2.60b 
พระราชทาน 80 2.00a 4.00a  7.00a 12.00a 15.00a 10.00a 8.00a 

LSD 0.05     *     *     *     *     *     *     * 
หมายเหตุ: ตวัอกัษรทีต่่างกนัในแนวตัง้ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% เมือ่

ตรวจสอบค่าเฉลีย่ดว้ยวธิ ีLSD 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนผลเฉลีย่ต่อตน้ของสตรอวเ์บอรร์ ี

พนัธุ์ 
วนัหลงัปลูก /จ านวนผลต่อต้น 

  45   60   75   90   105 
พระราชทาน 70 1.23 b 3.00 a 1.70 c 1.60 c 2.10 b 
พระราชทาน 72  1.50 b 1.50 c 2.10 b 2.60 b 2.60 b 
พระราชทาน 80  2.00 a 2.30 b 5.20 a 6.40 a 4.80 a 

LSD 0.05     *     *     *     *     * 
หมายเหตุ: ตวัอกัษรทีต่่างกนัในแนวตัง้ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 

เมือ่ตรวจสอบค่าเฉลีย่ดว้ยวธิ ีLSD 
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วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีที ่19 ฉบบัที ่2 พฤษภาคม – สงิหาคม 2560 

81 

ลักษณะผลกลม สีแดง ผิวผลเป็นมัน เงา ส่วน        
สตรอว์เบอร์รีพนัธุ์พระราชทาน 80 มลีกัษณะผล

รูปทรงกลมปลายแหลม สีแดงสด รูปร่างของผล
สวยงาม และผลมขีนาดใหญ่ (ภาพที ่2 และภาพที ่3)  

 
ตารางท่ี 3 จ านวนดอกเฉลีย่ต่อตน้ของสตรอวเ์บอรร์ ี

พนัธุ์ 
วนัหลงัปลูก /จ านวนดอกต่อต้น 

  15   30   45   60   75   90   105 
พระราชทาน 70 1.00b 2.00b 2.43c 3.60c 4.30c 3.30b 2.70b 
พระราชทาน 72 1.80a 2.17b  4.00b 4.28b 5.30b 3.10b 2.60b 
พระราชทาน 80 2.00a 4.00a  7.00a 12.00a 15.00a 10.00a 8.00a 

LSD 0.05     *     *     *     *     *     *     * 
หมายเหตุ: ตวัอกัษรทีต่่างกนัในแนวตัง้ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% เมือ่

ตรวจสอบค่าเฉลีย่ดว้ยวธิ ีLSD 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนผลเฉลีย่ต่อตน้ของสตรอวเ์บอรร์ ี

พนัธุ์ 
วนัหลงัปลูก /จ านวนผลต่อต้น 

  45   60   75   90   105 
พระราชทาน 70 1.23 b 3.00 a 1.70 c 1.60 c 2.10 b 
พระราชทาน 72  1.50 b 1.50 c 2.10 b 2.60 b 2.60 b 
พระราชทาน 80  2.00 a 2.30 b 5.20 a 6.40 a 4.80 a 

LSD 0.05     *     *     *     *     * 
หมายเหตุ: ตวัอกัษรทีต่่างกนัในแนวตัง้ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 

เมือ่ตรวจสอบค่าเฉลีย่ดว้ยวธิ ีLSD 
    
 

วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีที ่19 ฉบบัที ่2 พฤษภาคม – สงิหาคม 2560 

81 
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หมายเหตุ: ตวัอกัษรทีต่่างกนัในแนวตัง้ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 

เมือ่ตรวจสอบค่าเฉลีย่ดว้ยวธิ ีLSD 
    
 

หมายเหตุ:  ตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวต้ัง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% เม่ือตรวจสอบ 

 ค่าเฉล่ียด้วยวิธี LSD

หมายเหตุ:  ตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวต้ัง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% เม่ือตรวจสอบ 

 ค่าเฉล่ียด้วยวิธี LSD
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พระราชทาน 72  1.50 b 1.50 c 2.10 b 2.60 b 2.60 b 
พระราชทาน 80  2.00 a 2.30 b 5.20 a 6.40 a 4.80 a 

LSD 0.05     *     *     *     *     * 
หมายเหตุ: ตวัอกัษรทีต่่างกนัในแนวตัง้ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 

เมือ่ตรวจสอบค่าเฉลีย่ดว้ยวธิ ีLSD 
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ลักษณะผลกลม สีแดง ผิวผลเป็นมัน เงา ส่วน        
สตรอว์เบอร์รีพนัธุ์พระราชทาน 80 มลีกัษณะผล

รูปทรงกลมปลายแหลม สีแดงสด รูปร่างของผล
สวยงาม และผลมขีนาดใหญ่ (ภาพที ่2 และภาพที ่3)  

 
ตารางท่ี 3 จ านวนดอกเฉลีย่ต่อตน้ของสตรอวเ์บอรร์ ี

พนัธุ์ 
วนัหลงัปลูก /จ านวนดอกต่อต้น 

  15   30   45   60   75   90   105 
พระราชทาน 70 1.00b 2.00b 2.43c 3.60c 4.30c 3.30b 2.70b 
พระราชทาน 72 1.80a 2.17b  4.00b 4.28b 5.30b 3.10b 2.60b 
พระราชทาน 80 2.00a 4.00a  7.00a 12.00a 15.00a 10.00a 8.00a 

LSD 0.05     *     *     *     *     *     *     * 
หมายเหตุ: ตวัอกัษรทีต่่างกนัในแนวตัง้ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% เมือ่

ตรวจสอบค่าเฉลีย่ดว้ยวธิ ีLSD 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนผลเฉลีย่ต่อตน้ของสตรอวเ์บอรร์ ี

พนัธุ์ 
วนัหลงัปลูก /จ านวนผลต่อต้น 

  45   60   75   90   105 
พระราชทาน 70 1.23 b 3.00 a 1.70 c 1.60 c 2.10 b 
พระราชทาน 72  1.50 b 1.50 c 2.10 b 2.60 b 2.60 b 
พระราชทาน 80  2.00 a 2.30 b 5.20 a 6.40 a 4.80 a 

LSD 0.05     *     *     *     *     * 
หมายเหตุ: ตวัอกัษรทีต่่างกนัในแนวตัง้ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 

เมือ่ตรวจสอบค่าเฉลีย่ดว้ยวธิ ีLSD 
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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ภาพท่ี 2 ลกัษณะผลสตรอวเ์บอรร์ ีพนัธุพ์ระราชทาน 70(A), พนัธุพ์ระราชทาน 72(B) และพนัธุพ์ระราชทาน 80(C) 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ขนาดของผลสตรอวเ์บอรร์ ี
 
จากการศกึษาพนัธุ์สตรอว์เบอร์รทีี่ใช้ปลูก 

พบว่าพนัธุ์พระราชทาน 80 มกีารเจริญเติบโตและ
ผลผลิตดีที่สุด ทัง้นี้ เนื่องจากพันธุ์พระราชทาน 80 
เป็นพนัธุ์ลูกผสมของประเทศไทยโดยมูลนิธโิครงการ
หลวง และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์พฒันามาจาก
เมล็ดพนัธุ์ลูกผสม จงึท าให้มลีกัษณะที่ด ีทัง้ด้านการ
เจริญเติบโต ผลผลิตและทนทานต่อโรค ส่วนพันธุ์

พระราชทาน 70 หรอืพนัธุ์โทโนโยโกะ (Toyonoka) 
และพนัธุ์พระราชทาน 72 หรือพนัธุ์โทชิโอโทเมะ 
(Tochiotome) เป็นพนัธุ์ทีน่ ามาจากญี่ปุ่ นและผ่านการ
คดัเลอืกโดยการปลูกทดสอบแล้ว [9] นอกจากนี้จาก
การสงัเกตลกัษณะของสตรอว์เบอร์รพีบว่ามลีกัษณะ
เหมือนกับลักษณะประจ าพันธุ์ แต่ขนาดของผล       
สตรอว์เบอร์รีไม่สม ่าเสมอ คือ มทีัง้ขนาดใหญ่และ

A B 

C 
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ลักษณะผลกลม สีแดง ผิวผลเป็นมัน เงา ส่วน        
สตรอว์เบอร์รีพนัธุ์พระราชทาน 80 มลีกัษณะผล

รูปทรงกลมปลายแหลม สีแดงสด รูปร่างของผล
สวยงาม และผลมขีนาดใหญ่ (ภาพที ่2 และภาพที ่3)  

 
ตารางท่ี 3 จ านวนดอกเฉลีย่ต่อตน้ของสตรอวเ์บอรร์ ี

พนัธุ์ 
วนัหลงัปลูก /จ านวนดอกต่อต้น 

  15   30   45   60   75   90   105 
พระราชทาน 70 1.00b 2.00b 2.43c 3.60c 4.30c 3.30b 2.70b 
พระราชทาน 72 1.80a 2.17b  4.00b 4.28b 5.30b 3.10b 2.60b 
พระราชทาน 80 2.00a 4.00a  7.00a 12.00a 15.00a 10.00a 8.00a 

LSD 0.05     *     *     *     *     *     *     * 
หมายเหตุ: ตวัอกัษรทีต่่างกนัในแนวตัง้ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% เมือ่

ตรวจสอบค่าเฉลีย่ดว้ยวธิ ีLSD 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนผลเฉลีย่ต่อตน้ของสตรอวเ์บอรร์ ี
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หมายเหตุ: ตวัอกัษรทีต่่างกนัในแนวตัง้ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 

เมือ่ตรวจสอบค่าเฉลีย่ดว้ยวธิ ีLSD 
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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ขนาดเลก็ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากไมม่กีารเดด็ช่อดอกสต
รอวเ์บอรร์ ีถา้หากมชี่อดอกมากจะท าใหต้้นขาดความ
แข็งแรงและผลผลิตที่ได้จะมขีนาดเล็กไม่มคีุณภาพ 
อาจตอ้งมกีารเดด็ช่อดอกหรอืล าต้นแขนงทีอ่อกมาทิ้ง
บา้ง เช่น หลงัจากทีต่น้เริม่แทงช่อดอกทีส่าม จะท าให้
เพิม่น ้าหนักผลผลติและคุณภาพผลผลติให้ดขี ึ้น [10]  
สอดคล้องกับงานวิจัยของทศพรและคณะ พบว่า    
การตดัช่อดอกและผล โดยเฉพาะดอกสุดทา้ยของช่อ
ดอกและผลแรกของช่อดอกเมื่อเริ่มติดผล จะท าให้
ผลผลติรวมต่อต้นสูง และต้องเด็ดใบแก่ทิ้งออกนอก
แปลงและเด็ดหรือตัดไหลออกให้หมดเพื่อให้ต้น     
สตรอวเ์บอรร์มีเีจรญิเตบิโตทีด่ ีไมเ่ป็นแหล่งสะสมของ
เชื้อโรคและควรเดด็ดอกสตรอว์เบอร์รทีี่มมีากเกนิไป
ทิ้ งและ ให้ เหลือไว้จ านวนหนึ่ ง  เพื่ อ ให้ผลของ         
สตรอว์เบอร์รีมขีนาดใหญ่ [7], [11] รวมทัง้เวลาของ
การปลูกสตรอว์เบอร์รีที่ช้าเกินไป คือ ปลูกเดือน
พฤศจิกายน ซึ่งตามค าแนะน าของณรงค์ชัย [10]    
อ้างถึงใน กฤษณพงษ์ [12] ควรปลูกระหว่างวนัที่ 15 
กนัยายน-15 ตุลาคม ส าหรบัพื้นทีร่ะดบัต ่ากว่า 800 
เมตร และในพื้นทีร่าบ ถ้าปลูกหลงัช่วงเวลาดงักล่าว
แลว้จะท าใหต้น้มกีารเจรญิเตบิโตทีไ่ม่ด ีขนาดทรงพุ่ม
เล็กและให้ผลผลิตต ่ากว่าปกติมาก ดงันัน้ควรปลูก   
สตรอว์เบอร์รใีนช่วงเวลาดงักล่าว และควรปลูกหลงั
เวลา 15.00 น. หรอืในช่วงทีค่รึม้ ไม่มแีสงแดด ต้อง
รบีใหน้ ้าทนัทหีลงัปลกูเสรจ็และต่อเนื่องไปประมาณ 2 
อาทติย ์การท าใหด้นิมคีวามชื้นและอุณหภูมทิีต่ ่าช่วย
ลดการคายน ้าไดม้าก จะช่วยใหต้น้สตรอวเ์บอร์รตีัง้ตวั
เจรญิเติบโตได้เร็วขึ้น นอกจากนี้  ชนิวรรณและคณะ 
[13] ยงัพบว่าอตัราการใหปุ้๋ ย สูตรปุ๋ ยและช่วงเวลาใน
การให้ปุ๋ ยแก่สตรอว์เบอร์รตี้องเหมาะสมกบัช่วงการ
เจรญิเตบิโตระยะต่างๆ คอื ในเดอืนที ่5 ของการปลูก
สตรอว์เบอร์รีเป็นต้นไป (กุมภาพันธ์) ปริมาณธาตุ
อาหารฟอสฟอรสัและโปแตสเซียมในใบลดลง ดงันัน้
หลังจากปลูกสตรอว์เบอร์รีในเดือนตุลาคม เมื่อถึง
เดอืนธนัวาคม ควรใช้ปุ๋ ยสูตร 14-7-32 อัตรา 0.05 
กรัมต่อต้น เดือนมกราคม ควรใช้ปุ๋ ยสูตร  14-7-32 
อตัรา 0.05 กรมัต่อต้นเช่นกนั ส่วนเดอืนกุมภาพนัธ์

และมีนาคมควรเปลี่ยนอัตราส่วนของปุ๋ ยเป็น 0:0:1 
หรอื 0:1:2 

 
สรปุและเสนอแนะ 

จากการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและ
ผลผลติของสตรอว์เบอร์รทีี่ปลูก ณ แปลงปฏบิตัิการ
พชืศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสกลนคร อ าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร โดยใช้
พนัธุ์สตรอว์เบอร์ร ี 3 พนัธุ์ คอืพนัธุ์พระราชทาน 70, 
พนัธุพ์ระราชทาน 72 และพนัธุพ์ระราชทาน 80 พบว่า
พนัธุ์พระราชทาน 80 มกีารเจรญิเตบิโตดทีีสุ่ดและให้
ผลผลติมากที่สุด ทัง้ด้านความสูงของต้น ขนาดของ
ทรงพุ่มและจ านวนผลต่อต้นของสตรอว์เบอร์ร ีดงันัน้ 
จึง มีค ว าม เ ป็น ไป ได้ที่ จ ั ง ห วัดสกลนคร จ ะน า            
สตรอว์เบอร์รีมาปลูก และควรเริ่มปลูกในเดือน
กนัยายน การดแูลรกัษาควรมกีารตดัแต่งส่วนใบแก่ทิ้ง 
และตดัไหลสตรอว์เบอร์รีเพื่อต้นสตรอว์เบอร์รมีกีาร
เจริญเติบโตที่ดี ในช่วงของการออกดอกและติดผล
เช่นกนั ควรมกีารตดัช่อดอกและผลออกบ้าง เพื่อจะ
ไดผ้ลสตรอวเ์บอรร์ทีีม่ขีนาดใหญ่ นอกจากนี้ควรมกีาร
ใส่ปุ๋ ยใหถู้กต้องตามช่วงระยะของการเจรญิเตบิโต ถ้า
ผลของสตรอว์เบอร์รีมีขนาดเล็ก ผลไม่สวยหรือไม่
ให ญ่  อ าจน า ไ ปแปร รู ป ไ ด้  เ ช่ น  ก า รท า แยม             
สตรอว์เบอร์รีหรือการท าน ้ าสตรอว์เบอร์รีเป็นต้น 
นอกจากนี้  การปลูกสตรอว์เบอร์รีในกระถางเพื่อ
จ าหน่ายทัง้ตน้มคีวามเป็นไปไดเ้ช่นเดยีวกนั เนื่องจาก
สตรอว์เบอร์รีเป็นเหมอืนตัวแทนแห่งความรกั ผลมี
รูปร่างคล้ายรูปหวัใจ จงึสามารถปลูกสตรอว์เบอร์รใีส่
กระถางเพื่อจ าหน่ายได้เช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่า
ประโยชน์ที่จะได้รบัจากการปลูกสตรอว์เบอร์รีนัน้มี
หลายด้าน จึงควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรจังหวัด
สกลนครปลกูเพือ่สรา้งรายไดเ้สรมิและยกระดบัฐานะใหด้ี
ข ึน้ได ้

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ ได้ร ับทุน อุดหนุนจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนั ้นคณะผู้วิจ ัย
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ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและสถาบนัวจิยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทัง้
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ให้ข้อมูลอัน
ส าคญัยิง่ในการวจิยัครัง้นี้ 
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
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พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและสถาบนัวจิยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทัง้
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ให้ข้อมูลอัน
ส าคญัยิง่ในการวจิยัครัง้นี้ 
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
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2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         




