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บทคดัย่อ 

 หนูเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่ส าคญัที่เป็นปัญหาทางสาธารสุขทัว่โลก ซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อ
มายงัมนุษย์และสตัว์เลี้ยงได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรคที่เกดิจากไวรสั คือ ฮนัตาไวรสั (Hantavirus Pulmonary 
Syndrome) ส่วนโรคทีเ่กดิจากแบคทเีรยี ไดแ้ก่ โรคฉี่หนู (Leptospirosis) กาฬโรค (plague) สครปัไทฟัส (scrub 
typhus) และมิวรีนไทฟัส (murine typhus) และโรคที่เกิดจากหนอนพยาธิ ได้แก่ โรคพยาธิใบตับ 
(Opisthorchiasis) โรคพยาธติวับวม (Trichinosis) และโรคเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ (Angiostrongyliasis) เป็นต้น     
ซึ่งมนุษย์สามารถตดิเชื้อได ้2 ทาง คอื การตดิเชือ้ทางตรง เช่น ถูกกดั รบัประทานอาหารหรอืน ้าดื่มทีป่นเป้ือน
อุจจาระของหนูที่มตีวัอ่อนระยะติดต่อ และสามารถติดต่อทางพื้นดนิจากการสมัผสั ขณะที่การติดเชื้อทางอ้อม 
ไดแ้ก่ การรบัประทานกลุ่มปรสติภายนอก (ectoparasite) เช่น เหบ็ ไร เหา และหมดั รวมทัง้รบัประทานโฮสต์
กึง่กลาง เช่น หอยน ้าจดื และโฮสต์พาราทนีิก เช่น กุง้ ป ูและลูกอ๊อดที่มพียาธริะยะติดต่อโดยบงัเอญิ จงึท าให้มี
การแพร่กระจายเชื้อในมนุษย์สูงขึ้น ดงันัน้การป้องกนัในการเกดิโรคเหล่านี้ควรท าความสะอาดบรเิวณบา้นเป็น
ประจ า รบัประทานอาหารทีป่รุงสุก และใหค้วามรูก้บัประชาชนในการป้องกนัการตดิเชือ้จากหนูสู่มนุษย์ 
 
ค าส าคญั: หนู พาหะน าโรค ไวรสั แบคทเีรยี หนอนพยาธ ิ 
 

Abstract 
 Rat is a type of reservoir host that can cause problems worldwide as they can rapidly 
transmit pathogens to humans and pets. Major diseases that rats play a major role as a reservoir host 
include a virus disease (Hantavirus Pulmonary Syndrome), several bacteria diseases (Leptospirosis, 
plague, scrub typhus and murine typhus) and  the disease caused by helminthes (Opisthorchiasis, 
Trichinosis and Angiostrongyliasis). The diseases can infect humans directly or indirectly. Direct infection 
could be by contact, via wound openings, or by contaminated food. Indirect infection pathways include 
consumptions or contact of ectoparasite (ticks, mites and fleas), intermediate host and paratenic hosts. 
Therefore, the transmission in humans is high. Prevention strategies include good sanitary practices, 
consumptions of well-cooked food, and the public awareness for the diseases. 
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 หนูเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่ส�าคัญท่ีเป็นปัญหาทางสาธารสุขทั่วโลก ซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อมายัง
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และโฮสต์พาราทีนิก เช่น กุ้ง ปู และลูกอ๊อดที่มีพยาธิระยะติดต่อโดยบังเอิญ จึงท�าให้มีการแพร่กระจายเชื้อในมนุษย์

สงูขึน้ ดงันัน้การป้องกนัในการเกดิโรคเหล่านีค้วรท�าความสะอาดบรเิวณบ้านเป็นประจ�า รับประทานอาหารทีป่รงุสกุ 

และให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อจากหนูสู่มนุษย์
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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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3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
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พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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บทน�า

 หนูเป็นสัตว์ฟันแทะ (Rodent) เล้ียงลูกด้วย

น�า้นมทีม่ขีนาดเลก็ จดัอยูใ่นอันดบั Rodentia วงศ์ Muridae 

พบได้ทั่วโลกมากกว่า 2,700 ชนิด มีมากกว่า 560 ชนิด  

ใน 125 สกุล [1] ประเทศไทยพบทั้งสิ้น 36 ชนิด จาก 2 วงศ์

ย่อย ใน 8 สกุล ได้แก่ วงศ์ย่อย Murinae ซึ่งเป็นวงศ์ย่อย

ของหนูทุกชนิด มีสมาชิก 35 ชนิด ได้แก่สกุล Rattus, 

Bandicota และสกลุ Mus เป็นต้น ส่วนวงศ์ย่อย Microtinae 

มีสมาชิกเพียง 1 ชนิด คือหนูน�้าดอยอ่างกา (Eothenomys 

melanogaster) [2] หนูจัดได้ว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง

ขนาดเล็กสามารถขยายพันธุ ์ได ้อย่างรวดเร็ว ซึ่งใน

ประเทศไทยพบเกือบทุกสภาพพื้นที่เนื่องจากสามารถ 

ปรบัตวัให้อาศยัในพืน้ทีไ่ด้หลายแบบ หากนิได้ทัง้บนต้นไม้

และบนพ้ืนดิน ทั้งในพื้นที่ป่าธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม 

หรือในบ้านเรือน และมีความสัมพันธ์กับมนุษย์รวมทั้งสิ่งมี

ชีวิตอื่น ๆ ในระบบนิเวศ บทบาทหลักในระบบนิเวศ เช่น 

การเป็นสัตว์ผู้ล่าเมล็ด และช่วยกระจายเมล็ดพืช เป็นฐาน

อาหารแก่สัตว์ผู้ล่าบางชนิด เช่น นกแสก เหยี่ยว หรืองู 

เป็นต้น [3], [4] แต่ส�าหรับมนุษย์แล้วหนูจัดได้ว่าเป็นศัตรู
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ก็จะปีนต้นข้าวเพื่อขึ้นไปกัดกินเมล็ดข้าวหรือคอรวงข้าว

ท�าให้เกิดความเสียหาย ขณะที่ในสวนปาล์มพบว่า 

หนูมักเข้ามากัดกินต้นกล้าและทะลายปาล์มท�าให้เกิด

ความเสียหายต่อผลผลิตเป็นอย่างมาก นับเป็นมูลค่า

หลายล้านบาทต่อปี [6], [9], [11], [12], [13]
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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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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 
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การแพร่กระจายของหนู และปัจจยัท่ีท าให้หนูมีผล
ต่อการแพร่กระจายของโรค 
 หนูมกีารแพร่กระจายทัว่โลก โดยการกระจาย
อาจเกิดจากการอพยพย้ายถิ่นหรือการเดินทางของ
มนุษย์ เช่น ติดไปกับเรือสินค้าซึ่งมีความสัมพันธ์
โดยตรงกบัการกระจายตวัของสตัว์กลุ่มหนู (Rat and 
Mice) [14] ซึ่งลกัษณะถิน่อาศยัมหีลากหลายแบบใน
สภาพป่าชนิดต่าง ๆ เช่น ทุ่งหญ้า ทะเลทราย ภูเขา 
แม่น ้า หนองบงึ ทะเลสาบ พื้นทีเ่กษตรกรรรม ชนบท 
และพื้นที่ในเขตเมอืงใหญ่ โดยพบได้ในเขตพื้นที่สูง
จากระดบัน ้าทะเล 4,000 เมตร และลกึลงไปในเหมอืง

ที่อยู่ใต้ระดบัพื้นดนิกว่า 500 เมตร [13], [14]  
นอกจากนี้ ปัจจัยที่ท าให้หนูมีการกระจายได้อย่าง
รวดเร็ว ได้แก่ การตัดไม้ท าลายป่า การอพยพของ
มนุษย์ตามประเทศต่างๆ ท าให้เกดิการกระจายตวัได้
อย่างรวดเร็ว และเป็นตวัแพร่กระจายโรคจากเอเชีย
กลาง โดยแพร่กระจายมาทางบกไปตามเส้นทาง
การคา้จากเอเชยีไปยงัยุโรป นอกจากนี้ยงัแพร่กระจาย
ตามเสน้ทางทะเล ในปี ค.ศ. 1347 เรอืสนิคา้ไดน้ าโรค
ทีไ่ดร้บัจากหนูไปยงัอติาล ีแลว้ระบาดขึน้ไปทางเหนือ
อย่างรวดเร็ว แพร่กระจายไปยงัฝรัง่เศสและเยอรมนี 
และไปไกลถงึตอนเหนือขององักฤษ 

 

 
 

รปูภาพท่ี 1 การแพร่กระจายของโรคทีเ่กดิจากหนู [15] 
 
หนูเป็นพาหะน าโรคท่ีส าคญัทางการแพทย ์
 หนูสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคสู่มนุษย์ได้
โดยตรง  เช่น  โดยการกัด  หรือ เกิดจากการ
รบัประทานอาหารและน ้าดืม่ที่ปนเป้ือนอุจจาระของ
หนูซึ่ งมีตัว อ่ อนระยะติด ต่อของโรคอยู่  และ
นอกจากนี้ย ังสามารถติดต่อทางพื้นดินจากการ
สมัผสัทีม่เีมอืกและปัสสาวะของหนู (ภาพที ่1) หรอื 
 

 
เกดิจากการรบัประทานปรสติภายนอกโดยบงัเอิญ 
(ectoparasite) เช่น เหบ็ ไร เหา และหมดั รวมทัง้
ร ับประทานโฮสต์กึ่งกลาง เช่น หอยน ้ าจืด และ
โฮสต์พาราทนีิก เช่น กุง้ ป ูและลูกอ๊อดทีป่รุงไม่สุก
และมตีัวอ่อนของพยาธิระยะติดต่อจึงท าให้มกีาร
แพร่กระจายเชื้อในมนุษย์อย่างรวดเรว็ (ภาพที ่ 1) 
[16] 
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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
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ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
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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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รปูภาพท่ี 2 การแพร่กระจายของโรคม ี2 วธิ ี[17] 

 
หนูเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคท่ีส าคญัทาง
การแพทย ์
 ได้แก่ โรคที่เกดิจากไวรสั แบคทเีรยี และ
หนอนพยาธิ  ย กตัว อ ย่ า ง เช่ น  ฮัน ต าไ ว รัส 
(Hantavirus Pulmonary Syndrome) ซึ่งมรีายงาน
ว่าพบในปี ค.ศ. 1993 ในทวปีอเมรกิาเหนือ กลาง 
และใต้ [18] เป็นไวรสัที่ท าให้เกดิโรคที่ปอดอย่าง
รุนแรง ส่วนเชื้อที่พบในยุโรปและเอเชยีท าให้เกิด
ภาวะเลอืดออก ไตถูกท าลาย และเสยีชวีติได้ [19] 
คนสามารถตดิโรคไดจ้ากการหายใจเอาฝุ่ นละอองที่
ปนเป้ือนอุจจาระ ปัสสาวะ และน ้าลายของสตัว์ฟัน
แทะที่มเีชื้อ และจากการถูกสตัว์ฟันแทะกดั หรอื
ไดร้บัเชื้อผ่านทางผวิหนังทีม่แีผล ทางจมูก และตา 
นอกจากนี้ยงัสามารถตดิต่อไดจ้ากการกนิอาหารทีม่ ี
การปนเป้ือนเชื้อไวรสั ซึ่งเชื้อไวรสันี้สามารถอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมได้เป็นเวลานานและปนเป้ือนไปกับ
สิง่ของต่างๆ ในสิง่แวดลอ้ม [20] ส่วนอาการทีพ่บมี
ตัง้แต่แบบไม่รุนแรงจนถึงรุนแรง อาการรุนแรงจะ

เกดิที่ปอดหรือไตซึ่งต้องรบีใหก้ารรกัษาเนื่องจาก
สามารถท าใหเ้สยีชวีติได ้อาการจะเกดิขึน้ประมาณ 
2-4 สปัดาหห์ลงัจากไดร้บัเชื้อ โดยในระยะแรกจะมี
อาการคลา้ย ไขห้วดั (มไีข ้หนาวสัน่ ปวดหวั ปวด
กล้ามเนื้อ) อาจมอีาการมนึงง ปวดท้อง คลื่นไส้
อาเจียน และท้องเสีย  ส าหรับกลุ่มอาการ 
Hantavirus pulmonary syndrome (HPS) เชื้อจะ
ท าอันตรายต่อปอด ท าให้หายใจล าบาก และไอ 
หากเกิดการติดเชื้อที่ ไตจะท า ให้เกิดอาการ 
hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) 
โดยอาจพบอาการปัสสาวะผดิปกตแิละเยื่อเมอืกมสีี
แดง และในรายที่อาการรุนแรงจะท าให้เกิด
เลอืดออกทีไ่ต หรอืไตวาย อาจเกดิอาการชอ็กและ
เสยีชวีติไดอ้ย่างรวดเรว็ [21] 
 ไข้ฉี่ ห นู  (Leptospirosis)  เกิดจาก เชื้ อ 
Spirochaets ในสกุล Leptospira [22] คนตดิเชื้อนี้
โดยตรงจากการบรโิภคอาหารและน ้าดื่มทีป่นเป้ือน
จากอุจจาระของหนู หรอืตดิต่อผ่านทางผวิหนังที่มี
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รปูภาพท่ี 2 การแพร่กระจายของโรคม ี2 วธิ ี[17] 

 
หนูเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคท่ีส าคญัทาง
การแพทย ์
 ได้แก่ โรคที่เกดิจากไวรสั แบคทเีรยี และ
หนอนพยาธิ  ย กตัว อ ย่ า ง เช่ น  ฮัน ต าไ ว รัส 
(Hantavirus Pulmonary Syndrome) ซึ่งมรีายงาน
ว่าพบในปี ค.ศ. 1993 ในทวปีอเมรกิาเหนือ กลาง 
และใต้ [18] เป็นไวรสัที่ท าให้เกดิโรคที่ปอดอย่าง
รุนแรง ส่วนเชื้อที่พบในยุโรปและเอเชยีท าให้เกิด
ภาวะเลอืดออก ไตถูกท าลาย และเสยีชวีติได้ [19] 
คนสามารถตดิโรคไดจ้ากการหายใจเอาฝุ่ นละอองที่
ปนเป้ือนอุจจาระ ปัสสาวะ และน ้าลายของสตัว์ฟัน
แทะที่มเีชื้อ และจากการถูกสตัว์ฟันแทะกดั หรอื
ไดร้บัเชื้อผ่านทางผวิหนังทีม่แีผล ทางจมูก และตา 
นอกจากนี้ยงัสามารถตดิต่อไดจ้ากการกนิอาหารทีม่ ี
การปนเป้ือนเชื้อไวรสั ซึ่งเชื้อไวรสันี้สามารถอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมได้เป็นเวลานานและปนเป้ือนไปกับ
สิง่ของต่างๆ ในสิง่แวดลอ้ม [20] ส่วนอาการทีพ่บมี
ตัง้แต่แบบไม่รุนแรงจนถึงรุนแรง อาการรุนแรงจะ

เกดิที่ปอดหรอืไตซึ่งต้องรบีให้การรกัษาเนื่องจาก
สามารถท าใหเ้สยีชวีติได ้อาการจะเกดิขึน้ประมาณ 
2-4 สปัดาหห์ลงัจากไดร้บัเชื้อ โดยในระยะแรกจะมี
อาการคลา้ย ไขห้วดั (มไีข ้หนาวสัน่ ปวดหวั ปวด
กล้ามเนื้อ) อาจมอีาการมนึงง ปวดท้อง คลื่นไส้
อาเจียน และท้องเสีย  ส าหรับกลุ่มอาการ 
Hantavirus pulmonary syndrome (HPS) เชื้อจะ
ท าอันตรายต่อปอด ท าให้หายใจล าบาก และไอ 
หากเกิดการติดเชื้อที่ ไตจะท า ให้เกิดอาการ 
hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) 
โดยอาจพบอาการปัสสาวะผดิปกตแิละเยื่อเมอืกมสีี
แดง และในรายที่อาการรุนแรงจะท าให้เกิด
เลอืดออกทีไ่ต หรอืไตวาย อาจเกดิอาการชอ็กและ
เสยีชวีติไดอ้ย่างรวดเรว็ [21] 
 ไข้ฉี่ ห นู  (Leptospirosis)  เกิดจาก เชื้ อ 
Spirochaets ในสกุล Leptospira [22] คนตดิเชื้อนี้
โดยตรงจากการบรโิภคอาหารและน ้าดื่มทีป่นเป้ือน
จากอุจจาระของหนู หรอืตดิต่อผ่านทางผวิหนังที่มี
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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
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
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T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
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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         



59

วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีที ่19 ฉบบัที ่2 พฤษภาคม – สงิหาคม 2560 

58 

บาดแผลเมื่อสัมผสักับดิน และผิวหนังที่เป่ือย
เนื่องจากแช่อยู่ในน ้านานๆ นอกจากนี้ยงัสามารถ
ผ่านเขา้ทางเยือ่บุทีอ่่อนนุ่ม เช่น ตา จมกู ปาก เป็น
ต้น [23], [24], [25] ซึ่งอาการของโรคระยะแรก 
(leptospira phase) เป็นเวลานาน 4-7 วนั ผูป่้วยมี
อาการไขสู้งทนัที ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
มากโดยเฉพาะกล้ามเนื้ อหลังน่องและต้นคอ         
มอีาการตาแดงซึ่งเป็นผลจากการทีเ่สน้เลอืดในเยื่อ
บุตาขยายตัว นอกจากนัน้ยังพบอาการคอแข็ง 
ความดนัโลหติต ่า คอแดง ต่อมน ้าเหลอืงโต ตบัและ
ม้ามโต ระยะนี้สามารถแยกเชื้อได้จากเลือดและ   
น ้าไขสนัหลงั [26] ระยะทีส่อง (immune phase) อยู่
ในช่วง 4-30 วัน รายที่มีอาการไม่รุนแรงมีไข้
ประมาณ 1 สปัดาห์ ไขจ้ะลดลง ระยะนี้ผู้ป่วยมี
อาการปวดศรีษะมาก อาจท าใหเ้ยือ่หุม้สมองอกัเสบ
ได ้หรอืการท างานของตบัและไตผดิปกติ ส าหรบั
ผูป่้วยทีม่อีาการรุนแรงจะมไีข้สูง หนาวสัน่ ตาแดง
มาก ชกัหรอืสบัสน ตวัเหลอืง ตาเหลอืง ปัสสาวะ
น้อยลง ชอ็ก หรอืไอเป็นเลอืด และอาจเสยีชวีติได ้
[27] 
 กาฬโรค (plague) เกิดขึ้นจากแบคทีเรีย
ชนิด Yersinia pestis โดยมหีมดัของสตัว์จ าพวก
หนูที่มีเชื้อเป็นพาหะ พบการระบาดได้ทัว่โลก      
แต่จะพบบ่อยที่สุดในแถบตะวนัตกเฉียงใต้ในช่วง
ฤดูร้อน ซึ่งจากรายงานพบผู้ป่วยทัว่โลกมากกว่า 
3000 ราย [28] ขณะทีค่นสามารถตดิเชือ้ไดจ้ากการ
ถูกหมดักดั หรอืตดิจากการสมัผสัโดยตรงกบัสตัว์ที่
ติดเชื้อ โดยอาการของกาฬโรคมีสามรูปแบบ       
คอื กาฬโรคต่อมน ้าเหลอืง (bubonic) ซึง่พบไดบ้่อย
ทีสุ่ด เกดิหลงัจากถูกหมดักดั พบอาการไดแ้ก่ มไีข ้
หนาวสัน่ ต่อมน ้าเหลืองบวมอักเสบและปวดมาก 
ชนิดที่  2 คือ กาฬโรคชนิดโลหิตเป็นพิษ 
(septicemic) อาจเกิดหลังจากกาฬโรคต่อม
น ้าเหลอืง และกาฬโรคปอด (pneumonic) เป็นชนิด
ที่พบได้น้อยกว่าแต่ เป็นชนิดที่อันตรายที่สุด      
เกดิจากการตดิเชือ้ทีป่อดหลงัจากไดร้บัเชื้อทางการ
หายใจหรอืจากการติดเชื้อในกระแสเลอืด ผู้ป่วย
สามารถแพร่เชือ้ใหผู้อ้ื่นไดโ้ดยการไอ [29] อาการที่

พบคือ มีไข้ หนาวสัน่ ปวดหัว และไอเป็นเลือด 
ผู้ป่วยต้องได้ร ับการรักษาภายใน 24 ชัว่โมง 
มฉิะนัน้อาจเสยีชวีติได ้[30]  
 สครปัไทฟัส (Scrub typhus) เกดิจากเชื้อ
แบคทเีรียชนิด Orientia tsutsugamushi โดยมไีร
เป็นพาหะน าโรคซึ่งมีโฮสต์ เฉพาะ คือ Rattus 
norvegicus, Bandicoota bengalensis, B.indica, 
Mus musculus และ Apodemus agrarius [31], 
[32], [33] พบว่ามรีายงานการกระจายของโรคนี้
ทางตอนใต้และทางตะวันออกของเอเชีย ได้แก่ 
ญี่ปุ่ น อินโดนีเซีย เกาหล ีรสัเซีย จนี อินเดยี และ
ไทย [31], [34], [35], [36] ซึ่งในประเทศไทยมี
รายงานพบผูป่้วยจ านวน 3,900 ราย เป็นผูป่้วยจาก
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 2,000 ราย [37] โดยคน
เป็นโฮสต์บงัเอิญได้รบัเชื้อโดยถูกไรอ่อนกดั ซึ่งมี
อาการเฉพาะของโรค คอื ผวิหนังทีถู่กตวัไรกดัมกั
เป็นแผลบุ๋มสดี าคลา้ยกบัแผลถูกบุหรีจ่ ี้ ซึ่งพบนาน
ประมาณ 6-18 วนั พบได้ประมาณร้อยละ 30-40 
ต่อมาผู้ ป่วยจะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะมาก 
โดยเฉพาะบริเวณขมับและหน้าผาก คลื่ นไส้
อาเจยีน หูอื้อ เหงื่อออก หนาวสัน่ ปวดเมื่อยตาม
ร่างกาย ตาแดง มอีาการต่อมน ้าเหลอืงอกัเสบ ตบั
โต มา้มโต บางรายปรากฏผืน่นูนแดงตามล าตวัและ
กระจายไปยังแขน ขา และอาการที่พบบ่อยอีก
อาการหนึ่ง คอื ไอ เมือ่เอกซ์เรยป์อดพบการอกัเสบ
ของเนื้อปอด คอแขง็ ดซ่ีาน ส่วนอาการทีรุ่นแรงคอื 
ตบัวาย ไววาย และปอดวาย เป็นตน้ [38] 
 มวิรนีไทฟัส (Murine typhus) เกดิจากเชื้อ
แบคทเีรยีชนิด Rickettsia typhi [35], [36], [39] 
โดยทีเ่ชือ้ชนิดนี้อยู่ในตวัหมดัหนู ชนิด Xenopsylla 
cheopis ซึง่มรีายงานการระบาดของโรคในประเทศ
ปากีสถาน อินเดีย พม่า ไทย และอเมริกาใต ้
ส าหรับประเทศไทยพบครัง้แรกในปี พ.ศ. 2507   
ซึ่งเชื้อ R. typhi จะอาศยัและแบ่งตวัอยู่ในทางเดนิ
อาหารของหมดั เมื่อหมดักดัคนจะถ่ายมลูที่มเีชื้อ 
R. typhi ออกมาดว้ยและเชือ้จะเขา้ไปฝังในบาดแผล
ที่โดนกดั ขณะที่ระยะฟักตวัของโรคประมาณ 1-2 
สปัดาห ์เมือ่เชื้อเขา้สู่ร่างกายผูป่้วยจะมอีาการปวด
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ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
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ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
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จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
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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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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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ศีรษะ ไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ และ
อาเจยีน [40] บางรายอาจมผีื่นขึน้ตามล าตวัเมือ่มี
ไข้ประมาณ 3-5 วนั ส่วนอาการที่รุนแรงของโรค 
คือ มีอาการทางระบบประสาทอาจจะท าให้เกิด
ภาวะชอ็กได ้ 
 โรคพยาธิใบไม้ตับ(Fasciolosis)เกิดจาก
พยาธิใบไม้ชนิด Fasciola hepatica และ 
Fasciolagigantica ซึ่งมีหนูเป็นโฮสต์กักตุน แต่มี
โฮสต์ถาวรเป็นกลุ่มสตัว์เคี้ยวเอื้อง เช่น ววั ควาย 
แพะ แกะ เป็นตน้ ส่วนมากพบในประเทศแถบยุโรป 
ตะวันออกกลาง และเอเชีย โดยเฉพาะเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ลาว กมัพูชา เวยีดนาม รวมทัง้
ประเทศไทย คนติดโรคพยาธิจากหนูได้เนื่องจาก
รบัประทานเนื้อสตัว์ที่มเีชื้อพยาธ ิซึ่งสตัว์ได้รบัมา
จากหนูอกีทอดหนึ่ง หรอืหนูบางชนิดอาจจะเป็นทัง้
โอสต์กกัตุนและโฮสต์ถาวรได ้ยกตวัอย่างเช่น หนู 
nutria Mus coypus ในประเทศฝรัง่เศสพบว่าติด
เชื้อ Fasiola hepaticaดงันัน้ถ้าหากโฮสต์กึ่งกลาง
ของพยาธใิบไมต้บั เช่น หอย โฮสต์กกัตุน เช่น หนู
และสตัว์เคีย้วเอื้องทีเ่ป็นอาหารของมนุษย์อาศยัใน
ระบบนิเวศเดียวกนัมนุษย์ก็จะมโีอกาสได้รบัเชื้อ
พยาธจิากหนูได ้[17]  
 โรคพยาธติวับวม (Trichinosis) เป็นโรคที่
เกดิจากพยาธติวักลมในวงศ์ Trichinellidae สกุล 
Trichinella [41] จดัเป็นโรคตดิต่อระหว่างสตัว์และ
คน (Zoonosis) พบการระบาดไดท้ัว่โลกและเป็น
ปัญหาดา้นสาธารรณสุขของหลายๆ ประเทศ เช่น 
ประเทศอาร์เจนตนิา เมก็ซโิก จนี ญี่ปุ่ น เกาหลี
รวมทัง้ประเทศไทย พยาธชินิดนี้มที ัง้หมด 8 ชนิด 
โดยสาเหตุของการเกดิโรคในคน คอื รบัประทาน
เนื้อสตัว์ทีไ่ม่สุก โดยเฉพาะสตัว์ป่าจ าพวก หมปู่า 
และหนูป่าทีม่กีารปนเป้ือนตวัอ่อนของพยาธ ิเมือ่ตวั
อ่อนพยาธิในเนื้อสตัว์ถูกกลืนลงกระเพาะอาหาร   
ตวัอ่อนจะถูกกระตุน้ดว้ยน ้าย่อยทีห่ลัง่จากกระเพาะ
อาหาร และไชไปฝังตวัทีผ่นงัส าไสเ้ลก็อย่างรวดเรว็ 
เจรญิเตบิโตเป็นตวัเต็มวยัภายในเวลา 4-5 วนั [42] 
ซึ่งความรุนแรงของโรคขึน้อยู่กบัจ านวนพยาธิและ
ชนิด หากไดร้บัจ านวนน้อยอาจไมแ่สดงอาการ 

หรือมีอาการเพียงเล็กน้อยและจะหายไปได้เอง    
แต่ผูป่้วยทีไ่ดร้บัเชือ้เป็นจ านวนมากจะแสดงอาการ
ตามระยะการเจริญเติบโตของตัวพยาธิที่อยู่ใน
ร่างกายของผู้ป่วย ส าหรบัอาการนัน้จ าแนกเป็น
อาการในระยะแรกภายหลังผู้ป่วยที่ร ับเชื้อจะมี
อาการเกีย่วกบัระบบทางเดนิอาหาร เช่น คลื่นไส ้
อาเจยีน และปวดท้อง [43] ระยะที่สองตวัอ่อน
พยาธจิะไชไปยงักล้ามเนื้อชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ
กล้ามเนื้อลายท าให้กล้ามเนื้อบริเวณนัน้เกิดการ
อกัเสบและบวม เช่น หน้าบวม กลา้มเนื้อตาบวม 
กลา้มเนื้อขาและแขนบวม ซึ่งลกัษณะการบวมเป็น
แบบตงึแขง็ บวมโต และเจบ็ และระยะทีส่ามระยะ
ฝังตวั ผูป่้วยจะมอีาการทุเลาขึน้แต่ในบางรายอาจมี
ภาวะแทรกซอ้นได ้เช่น ภาวะหวัใจลม้เหลวจนเป็น
สาเหตุใหผู้ป่้วยเสยีชวีติกระทนัหนัได ้[44] 
 โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ(Angiostrongy- 
liasis) เกดิจากพยาธติวักลมในวงศ์ Metastrongy- 
loidae สกุล Angiostrongylus มทีัง้หมด 20 ชนิด 
แต่มเีพยีง 2 ชนิดเท่านัน้ทีท่ าให้เกดิโรคในมนุษย ์
[45] โดยพยาธชินิดนี้มโีฮสต์เฉพาะ คอื หนูชนิด
ต่างๆ และโฮสต์กึ่งกลางจ าพวกหอยน ้ าจืด เช่น 
หอยโข่ง และหอยขม [46] ซึ่งพบการระบาดของ
โรคในภูมิภาคแปซิฟิ ก  ทางตะวันออกของ
ออสเตรเลยี และในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
[47] โดยเฉพาะในประเทศไทยทีพ่บอตัราการเกดิ
โรคมากทีสุ่ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ [45], [48] 
ซึ่งสาเหตุที่ท าให้มนุษย์เกดิโรคส่วนใหญ่เกดิจาก
การรบัประทานอาหารหรอืน ้าดืม่ทีป่นเป้ือนอุจจาระ
ของหนูและรบัประทานโฮสต์กึ่งกลาง และโฮสต์
ขา้งเคยีงแบบดบิปรุงไม่สุก เช่น ก้อยหอย พล่ากุ้ง 
ส้มต าปู และก้อยปลา เป็นต้น [49] โดยผู้ป่วยที่
ไดร้บัตวัอ่อนระยะตดิต่อระยะแรกอาจมอีาการทาง
ระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง  คลื่นไส ้
อาเจยีน เมือ่พยาธเิดนิทางมาถงึระบบประสาทแลว้
จะเกดิเป็นกลุ่มอาการเยื่อหุม้และสมองอกัเสบ คอื
ปวดศรีษะ มลีกัษณะปวดบรเิวณหน้าผากและขมบั
ทัง้สองข้างร่วมกบัอาการคอแข็ง วงิเวียนศรีษะ 
เกรง็ตามกลา้มเนื้อ [45] ขณะทีค่วามรุนแรงของโรค
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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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อาจท าใหผู้้ป่วยมอีาการทางประสาท หรอืเสยีชวีติ 
แต่มกัพบไดน้้อย พยาธชินิดนี้อาจชอนไชไปทีล่กูตา
ท าให้มองไม่ชดั ถ้าส่องด้วยกล้องตรวจตาจะพบ
พยาธนิี้ในลกูตา [50] 

 
การป้องกนัและควบคมุโรค 
 สิง่ที่ควรตระหนักที่สุดคอื การรบัประทาน
อาหารทีป่รุงสุก และมภีาชนะปิดที่มดิชดิอยู่เสมอ 
นอกจากนัน้ต้องก าจดัขยะไมใ่หเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัของ
หนู ปิดช่องว่างในบา้นหรอืโรงรถไม่ใหเ้ป็นทางเดนิ
ให้หนูเข้ามาได้ หรืออาจใช้กบัดักหรือเหยื่อเพื่อ
ก าจดัหนูในบริเวณบ้าน หลีกเลี่ยงการว่ายน ้าใน
แหล่งน ้าทีอ่าจจะมฉีี่หนู และผู้ที่ประกอบอาชพีที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกดิโรคควรใชถุ้งมอื รอ้งเทา้บูท
ในการท ากิจกรรม รวมทัง้การท าความสะอาด
บรเิวณบา้นที่อาจเป็นทีอ่ยู่ของหนูควรใส่ถุงมอืยาง 
และใชผ้า้ปิดจมูก 
 
สรปุ 
 หนูเป็นสตัว์มกีระดูกสนัหลงัเลี้ยงลูกด้วย
น ้านมขนาดเล็กมคีวามสมัพันธ์กับมนุษย์รวมทัง้
สิง่มชีวีติอื่น ๆ ในระบบนิเวศ บทบาทหลกัในระบบ
นิเวศ เช่น การเป็นสตัว์ผูล้่าเมลด็ และช่วยกระจาย
เมลด็พชื นอกจากนัน้หนูเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่
ส า คัญท า ง ก า ร แพ ทย์ ห ล า ย ช นิ ด ส าม า ร ถ
แพร่กระจายเชือ้มายงัมนุษยแ์ละสตัวเ์ลีย้งไดท้ัว่โลก 
เช่ น  โ รคที่ เ กิดจากไว รัส  เช่ น  ฮันต าไว รัส 
(Hantavirus Pulmonary Syndrome) โรคทีเ่กดิจาก
แบคทเีรยี ไดแ้ก่ ไขฉ้ี่หนู (Leptospirosis) กาฬโรค 
(plague) สครปัไทฟัส (scrub typhus) และมวิรนีไท
ฟัส (murine typhus) [6] รวมถึงโรคที่เกิดจาก
ห น อ น พ ย า ธิ  ไ ด้ แ ก่  โ ร ค พ ย า ธิ ใ บ ตั บ 
(Opisthorchiasis) โรคพยาธติวับวม (Trichinosis) 
และ โรคเยื่อหุม้สมองอกัเสบ (Angiostrongyliasis) 
ซึ่งสาเหตุของการติดเชื้อโรคจากหนูม ี2 ทาง คอื 
การติดเชื้อทางตรง เช่น ถูกกดั รวมทัง้การสมัผสั
เมอืกหรอืปัสสาวะทีม่เีชือ้บนพืน้ดนิ และการตดิเชื้อ
ทางอ้อม การรับประทานกลุ่มปรสิตภายนอก 

(ectoparasite) เช่น เห็บ ไร เหา และหมดัโดย
บงัเอญิ รวมทัง้รบัประทานโฮสต์กึง่กลาง เช่น หอย
น ้าจดื และโฮสต์พาราทนีิก เช่น กุง้ ป ูและลกูอ๊อดที่
ปรุงไม่สุกและมตีวัอ่อนพยาธริะยะติดต่อจงึท าให้มี
การแพร่กระจายเชื้อโรคในมนุษย์อย่างรวดเร็ว 
ขณะที่อาการของโรคแต่ละโรคจะมคีวามรุนแรง
แตกต่างกนัออกไปทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชนิด จ านวน และ
ภูมิต้านทางของร่างกายแต่ละบุคคล ซึ่ง ในการ
ป้องกันการเกิดโรคที่ดีที่สุด คือ การรับประทาน
อาหารที่ปรุงสุก ท าความสะอาดบริเวณบ้านเป็น
ประจ า หากประกอบกจิกรรมทีม่คีวามเสีย่งต่อการ
เกดิโรคใหใ้ชถ้งึมอื ปิดจมกู และสวมรอ้งบทู  
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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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เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
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พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
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ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
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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
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เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
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พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         



64

วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีที ่19 ฉบบัที ่2 พฤษภาคม – สงิหาคม 2560 

63 

Journal of  Communicable Diseases. 
36(4): 277-283. 

[33] Takahashi, M., Misumi, H., Urakami, H., 
Nakajima, S., Furui, S., Yamamoto, S., 
Furuya, Y., Misumi, M. and Matsumoto, 
I. 2004. “Mite Vectors (Acari: 
Trombiculidae) of Scrub Typhus in a 
New Endemic Area in Northern Kyoto, 
Japan”. Journal of  Medical 
Entomology. 41(1): 107-114. 

[34] Khuntirat, B., Lerdthusnee, K., Leepitakrat, 
W., Kengluecha, A., Wongkalasin, K., 
Monkanna, T., Mungviriya, S., Jones, 
J.W. and Coleman, R.E. 2003. 
“Characterization of Orientia 
tsutsugamushi Isolated from Wild-
Caught Rodents and Chiggers in 
Northern Thailand”. Annals of the New 
York Academay of Science. 990(1): 
205-212. 

[35] Graves, S., Unsworth, N. and Stenos, J. 
2006. “Rickettsioses in Australia”.  
Annals of the New York Academay of 
Science, 1078(1): 74-79. 

[36] Kim, H.C., Klein, T.A., Chong, S.T., Collier, 
B.W., Usa, M., Yi, S.C., Song, K.J., 
Baek, L.J. and Song, J.W. 2007. 
“Seroepidemiological survey of rodents 
collected at a US military installation, 
Yongsan Garrison, Seoul, Republic of 
Korea”.  Miitaryl Medicine. 172(7): 
759-764. 

[37] Coleman, R.E., Monkanna, T., Linthicum, 
K.J., Strickman, D.A., Frances, S.P., 
Tanskul, P., Kollars, T.M.J., Inlao, I., 
Watcharapichat, P., Khlaimanee, N., 
Phulsuksombati, D., Sangjun, N. and 
Lerdthusnee, K. 2003. “Occurrence of 

Oientia Tsutsugamushi in Small 
Mammals from Thailand”. The 
American Journal of Tropical 
Medicine and Hygiene. 69(5): 519-
524.  

[38] Varghese, G.M., Abraham, O.C., Mathai, 
D., Thomas, K., Aaron, R., Kavitha, 
M.L. and Mathai, E. 2006. “Scrub 
typhus among hospitalized patients 
with febrile illness in South India: 
magnitude and clinical predictors”.  
Journal of Infection, 52(1): 56-60.  

[39] Gray, E., Atatoa-Carr, P., Bell, A., Roberts, 
S., Al Mudallal, D. and Mills, G.D. 
2007. “Murine typhus: a newly 
recognised problem in the Waikato 
region of New Zealan”. New Zealand 
Medical Journal. 120(1259): U2661. 

[40] Elston, D.M. 2005. “Rickettsial skin 
disease: uncommon presentations”. 
Clinics in Dermatology. 23(6): 541-
544. 

 [41] Rosa, G., Marucci, G. and Pozio, E. 2003. 
“Biochemical analysis of encapsulated 
and non-encapsulated species of 
Trichinella (Nematoda, Trichinellidae) 
from cold- and warm-blooded animals 
reveals a high genetic divergence in 
the genus”. Parasitology Research. 
91(6): 462-466.  

[42] Pozio, E. 2005. “The broad spectrum of 
Trichinella hosts: From cold- to 
warmblooded animals”.  Veterinary 
Parasitology. 132(1): 3-11. 

[43] Gilles, H.M. 2003. Soil-transmitted 
helminthes (Geohelminths). In: Cook 
GC, Aumla AL, editors. Manson’s 
tropical diseases. 21st ed. China. 

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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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 
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2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
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Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
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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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