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องิกฎเกณฑ ์โดยกฎถูกสรา้งโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน ขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะห์เป็นขอ้มลูทีร่วบรวมมา
จากกรมวชิาการเกษตร ระบบนี้ถูกพฒันาขึน้มารูปแบบเว็บแอพพลเิคชัน่ โดยใชภ้าษาพเีอชพ ี(PHP) ร่วมกบั
ฐานขอ้มูลมายเอสควิแอล (MySQL)  และในรูปแบบโมบายแอพพลเิคชัน่ ใชภ้าษาเอชทเีอ็มแอล5 (HTML5) 
ร่วมกบั ภาษาพเีอชพ ี(PHP) และภาษาจาวา (JAVA)  ผลการพฒันาและทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถจ าแนก
พนัธุแ์ละวเิคราะหโ์รคมนัส าปะหลงัและสามารถแนะน าวธิป้ีองกนัแกไ้ขโรคมนัส าปะหลงัไดอ้ย่างถูกต้อง นอกจากนี้
ระบบยงัสามารถแสดงผลของราคามนัส าปะหลงัประจ าวนัและราคามนัส าปะหลงัยอ้นหลงัในรูปแบบกราฟได ้โดยมี
การประเมนิความพงึพอใจจากผู้ใช้ระบบจ านวน 2 กลุ่ม คอื ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน และผู้ใช้ งานทัว่ไประบบ
จ านวน 30 คน ผลการประเมนิโดยผู้เชี่ยวชาญมคี่าเฉลี่ยของความพงึพอใจเท่ากบั 4.25 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.51 ในขณะที่ผู้ใช้งานทัว่ไปมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 
ดงันัน้สามารถสรุปไดว้่าผูใ้ชร้ะบบทัง้หมดมคีวามพงึพอใจต่อระบบอยู่ในระดบัมาก 
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Abstract 
The objectives of this research were to design and develop of cassava varieties and disease 

analysis classification system by using rule-based system. These rules were developed by five experts. 
The data were collected from the Department of Agriculture. The system was developed in the form of 
web application by using PHP language with MySQL database and mobile application by using HTML5 
with PHP language and JAVA language. The development and testing result showed that the system was 
able to classify and analyze cassava disease and recommended prevention and treatment of cassava 
disease. In addition, this system was able show the price of cassava daily and historical prices and charts 
of cassava. The system was evaluated in term of users’ satisfaction by using questionnaire collected from 
2 groups including 5 experts and 30 general users. The average and the standard deviation of results 
from computer experts were 4.25 and 0.51, respectively, while those of results from the general users 
were 4.27 and 0.75, respectively. It showed that the users’ satisfaction towards this system was in the 
high level.   
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องิกฎเกณฑ ์โดยกฎถูกสรา้งโดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน ขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะห์เป็นขอ้มลูทีร่วบรวมมา
จากกรมวชิาการเกษตร ระบบนี้ถูกพฒันาขึน้มารูปแบบเว็บแอพพลเิคชัน่ โดยใชภ้าษาพเีอชพ ี(PHP) ร่วมกบั
ฐานขอ้มูลมายเอสควิแอล (MySQL)  และในรูปแบบโมบายแอพพลเิคชัน่ ใชภ้าษาเอชทเีอ็มแอล5 (HTML5) 
ร่วมกบั ภาษาพเีอชพ ี(PHP) และภาษาจาวา (JAVA)  ผลการพฒันาและทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถจ าแนก
พนัธุแ์ละวเิคราะหโ์รคมนัส าปะหลงัและสามารถแนะน าวธิป้ีองกนัแกไ้ขโรคมนัส าปะหลงัไดอ้ย่างถูกต้อง นอกจากนี้
ระบบยงัสามารถแสดงผลของราคามนัส าปะหลงัประจ าวนัและราคามนัส าปะหลงัยอ้นหลงัในรูปแบบกราฟได ้โดยมี
การประเมนิความพงึพอใจจากผู้ใช้ระบบจ านวน 2 กลุ่ม คอื ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน และผู้ใช้ งานทัว่ไประบบ
จ านวน 30 คน ผลการประเมนิโดยผู้เชี่ยวชาญมคี่าเฉลี่ยของความพงึพอใจเท่ากบั 4.25 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.51 ในขณะที่ผู้ใช้งานทัว่ไปมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 
ดงันัน้สามารถสรุปไดว้่าผูใ้ชร้ะบบทัง้หมดมคีวามพงึพอใจต่อระบบอยู่ในระดบัมาก 
 
ค าส าคญั : การจ าแนกพนัธุ ์การวเิคราะหโ์รค เทคนิคองิกฎเกณฑ ์
 

Abstract 
The objectives of this research were to design and develop of cassava varieties and disease 

analysis classification system by using rule-based system. These rules were developed by five experts. 
The data were collected from the Department of Agriculture. The system was developed in the form of 
web application by using PHP language with MySQL database and mobile application by using HTML5 
with PHP language and JAVA language. The development and testing result showed that the system was 
able to classify and analyze cassava disease and recommended prevention and treatment of cassava 
disease. In addition, this system was able show the price of cassava daily and historical prices and charts 
of cassava. The system was evaluated in term of users’ satisfaction by using questionnaire collected from 
2 groups including 5 experts and 30 general users. The average and the standard deviation of results 
from computer experts were 4.25 and 0.51, respectively, while those of results from the general users 
were 4.27 and 0.75, respectively. It showed that the users’ satisfaction towards this system was in the 
high level.   
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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  
 มนัส าปะหลงัในประเทศไทยมหีลากหลายพนัธุ์
ทัง้ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากกรมวชิาการการเกษตร จาก
สถาบนัการเกษตร และทีย่งัไม่ไดร้บัการรบัรอง ซึ่งแต่
ละพนัธุ์จะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป การจ าแนก
พันธุ์ม ันส าปะหลังจะพิจารณาจากลักษณะทาง
กายภาพเช่น สีของก้านใบ สีของล าต้นและสีของ
เปลอืกหวั เป็นต้น [1] ปัจจุบนัเกษตรกรในพื้นที่ภาค
อสีานนิยมปลูกมนัส าปะหลงัเป็นอย่างมาก เพราะเป็น
พืชเศรษฐกิจ ทนแล้ง เป็นพืชหลังนา ปลูกง่าย ใช้
ปัจจยัในการปลูกน้อย และยงัสามารถปลูกได้แม้ใน
พืน้ทีท่ีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ต ่า นอกจากนี้มนัส าปะหลงั
ยงัเป็นพชืทีส่รา้งรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวัของเกษตรกร
อกีด้วย ซึ่งปัจจุบนัความต้องการของตลาดที่มต่ีอมนั
ส าปะหลงัมมีากขึ้นเห็นได้จากการจัดตัง้กลุ่มบริษัท 
อุบลไบโอเอทานอล จ ากดั ทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี เพื่อ
รองรบัการแปรรปูมนัส าปะหลงัมากกว่า 6,000 ตนั/วนั 
[2 ]  ดังนั ้นมันส าปะหลังจึง เ ป็นพืชทางเลือกแก่
เกษตรกรไดเ้ป็นอย่างด ีเนื่องจากมนัส าปะหลงัเป็นที่
นิยมปลูกกันมาก และมีการปลูกติด ต่อกัน เ ป็น
เวลานาน จงึท าใหม้พีนัธุใ์หม่ๆ  เพิม่ขึน้ทัง้ทีม่าจากการ
ขยายพันธุ์เองของเกษตรกรหรือพนัธุ์ที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ ตลอดจนสภาพแวดลอ้มที่แปรปรวนใน
ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดโรคและสิ่งผิดปกติขึ้นกับมัน
ส าปะหลงั เกษตรกรจ าเป็นจะต้องมคีวามรู้เกี่ยวกบั
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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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วิธีด าเนินการวิจยั  
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาปัญหาเกี่ยวกบัการ
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การวิจยัรวมทัง้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา คณะผู้วิจ ัยได้ก าหนด
วธิดี าเนินการวจิยัเป็น 5 ข ัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ศกึษาและ
รวบรวมข้อมูล 2) สร้างกฎโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ) 
วเิคราะห์และออกแบบระบบ 4) พฒันาและทดสอบ
ระบบ และ 5) ประเมนิผลการใชง้านระบบ แสดงไดด้งั
รปูที ่1 
 

 
 
รปูท่ี 1 แผนผงัวธิดี าเนินการวจิยั 
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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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9) โรคหวัเน่าแหง้   
10) โรคหวัเน่าคอดนิ   
11) โรคพุ่มแจม้นัส าปะหลงั  
12) โรคเพลีย้แป้ง 
 

 2. สร้างกฎโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
  จากข้อมูลที่รวบรวมมาได้ในหัวข้อที่ 1 
คณะผู้วิจ ัยได้น าข้อมูลมาจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ข้อมูลที่ใช้ในการจ าแนกพันธุ์ม ัน
ส าปะหลงั และกลุ่มที ่2 ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์โรค
มนัส าปะหลงั ซึ่งรายละเอียดของขอ้มูลแต่ละกลุ่มมี
ดงันี้ 
  กลุ่มท่ี 1 ข้อมูลท่ีใช้ในการจ าแนกพนัธุ์
มนัส าปะหลงั ประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้ 
  1) สขีองยอดอ่อน มกีารแบ่งเป็น 7 ส ีไดแ้ก่ 
สมีว่ง สมีว่งอ่อน สเีขยีวอ่อน สมีว่งอมน ้าตาล สนี ้าตาล
อมเขยีว สเีขยีวอมมว่ง และสเีขยีวอมน ้าตาล 
   2) สีใบที่เจริญเต็มที่ มกีารแบ่งเป็น 5 สี
ได้แก่ สเีขยีว สีเขยีวอ่อน สีเขยีวเข้ม สีเขยีวอมม่วง 
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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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แป้งมันส าปะหลังย้อนหลังแบบรายเดือนต่อปีใน
รปูแบบกราฟได ้
  5) ระบบจะต้องสามารถจดัการขอ้มลูผูดู้แล
ระบบได ้
  6) ระบบจะต้องสามารถ เพิม่ ลบ แก้ไข
ขอ้มลูพนัธุม์นัส าปะหลงัได ้
  7) ระบบจะต้องสามารถ เพิม่ ลบ แก้ไข
ขอ้มูลโรคมนัส าปะหลงัพร้อมทัง้ขอ้มูลวธิป้ีองกนัและ
แกไ้ขโรคมนัส าปะหลงัได ้
  8) ระบบต้องสามารถ เพิม่ ลบ แกไ้ขขอ้มลู
ราคามนัส าปะหลงัได ้
 (2) ความสามารถของระบบบนโมบาย
แอพพลิเคชัน่ 
   1) ระบบจะต้องสามารถจ าแนกพนัธุ์มนั
ส าปะหลงัได ้ 
  2) ระบบจะตอ้งแสดงผลการจ าแนกพนัธุ์มนั 
ส าปะหลงัได ้
  3) ระบบจะต้องสามารถวเิคราะห์โรคมนั
ส าปะหลงัได ้
  4) ระบบจะต้องแสดงผลการวเิคราะห์โรค
มนัส าปะหลงัได ้
 
 4. พฒันาและทดสอบระบบ 
  4.1 การพฒันาระบบ 
  งานวิจยันี้ประยุกต์ใช้เทคนิคอิงกฎเกณฑ ์
(Rule – Based System) ในการสรา้งกฎเพื่อจ าแนก
พนัธุแ์ละวเิคราะหโ์รคมนัส าปะหลงั ขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้น
การวเิคราะห์เป็นขอ้มูลที่รวบรวมมาจากกรมวชิาการ
เกษตร และการสอบถามผูเ้ชีย่วชาญ โดยกฎทีส่รา้งจะ
ถูกสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ระบบนี้ถูก
พฒันาขึ้นมารูปแบบเว็บแอพพลเิคชัน่โดยใช้ภาษาพี
เอชพี (PHP) ร่วมกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
(MySQL) และในรปูแบบโมบายแอพพลเิคชัน่ ใชภ้าษา
เอชทเีอม็แอล5 (HTML5) ร่วมกบัภาษาพเีอชพ ี(PHP)  
และภาษาจาวา (JAVA) 
  4.2 การทดสอบระบบ 
  ในส่วนของการทดสอบระบบใชก้ารทดสอบ
แบบ Black Box Testing ซึ่งมกีารทดสอบ function 

ต่างๆ ของระบบตาม Requirements โดยการทดสอบ
ระบบจะแบ่งตามผู้ใช้งาน 2 กลุ่ม คอื ผูใ้ช้งานทัว่ไป 
และผู้ดูแลระบบ และแบ่งการทดสอบระบบบนเว็บ
แอพพลเิคชัน่ และบนโมบายแอพพลเิคชัน่ 
 5. ประเมินผลการใช้งานระบบ  
 หลงัจากที่ได้พฒันาและทดสอบการท างานของ
ระบบแล้ว ไดม้กีารน าระบบไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 
5 คน และผูใ้ชท้ ัว่ไปจ านวน 30 คน ท าการประเมนิ
การใชง้านระบบโดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจใน
การใช้งานระบบ ซึ่งมเีกณฑ์การให้คะแนนของแบบ
ประเมนิความพึงพอใจตามเกณฑ์ของลเิคริ์ท (Likert 
Scale) [8] มเีกณฑก์ารประเมนิดงันี้ 
  
ตารางท่ี 1 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมนิ

ความพงึพอใจ 
เกณฑก์ารให้คะแนน  

ความหมาย เชิง
คณุภาพ 

เชิงปริมาณ 

มากทีสุ่ด 4.51– 5.00 ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจต่อระบบใน
ระดบัมากทีสุ่ด 

มาก 3.51– 4.50 ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจต่อระบบใน
ระดบัมาก 

 
ปานกลาง 

 
2.51– 3.50 

ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจต่อระบบใน
ระดบัปานกลาง 

น้อย 1.51– 2.50 ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจต่อระบบใน
ระดบัน้อย 

น้อยทีสุ่ด 1.00– 1.50 ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจต่อระบบใน
ระดบัน้อยทีสุ่ด 

 
ผลการวิจยั 
 ผลการวิจยัแบง่ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1. ผลท่ีได้จากการสร้างกฎโดยผูเ้ช่ียวชาญ  
 จากการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัพนัธุ์และโรคที่
เกดิขึ้นกบัมนัส าปะหลงั คณะผู้วจิยัได้ให้ผู้เชีย่วชาญ
จ านวน 5 คน เป็นผู้สร้างกฎ ผลจากการวิเคราะห์
ขอ้มูลจากผู้เชี่ยวชาญท าให้ได้กฎที่ใช้ในการจ าแนก
พนัธุ์มนัส าปะหลงั ทัง้หมด 14 กฎ  และได้กฎที่ใช้ใน
การวเิคราะห์โรคมนัส าปะหลงัทัง้หมด 69 กฎ โดยได้
ยกตวัอย่างกฎบางส่วน ดงันี้ 
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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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    ตัว อย่ า งกฎที่ ใ ช้ ใ นการจ าแนกพันธุ์ ม ัน
ส าปะหลงั 
 
 
Rule 1:  
 If (สขีองยอดอ่อน = สมี่วง) and (สใีบทีเ่จรญิ
เต็มที ่= สเีขยีวอมม่วง) and (ลกัษณะแฉกกลางใบ = 
ใบหอกปลายมน) and (สขีองกา้นใบ = สเีขยีวอมม่วง) 
and (สขีองล าต้น = สเีขยีวเงนิ) and (สขีองเปลอืกหวั 
= สนี ้าตาลอ่อน) and (ลกัษณะหวั = ยาวเรยีว) Then 
พนัธุร์ะยอง 1 
Rule 4: 
 If (สขีองยอดอ่อน = สเีขยีวอ่อน) and (สใีบที่
เจรญิเต็มที ่= สเีขยีวอ่อน) and (ลกัษณะแฉกกลางใบ 
= ใบหอก) and (สขีองกา้นใบ = สเีขยีวอ่อน) and (สี
ของล าต้น = สนี ้าตาลอมสม้) and (สขีองเปลอืกหวั = 
สนี ้าตาลเขม้) and (ลกัษณะหวั = ยาวเรียว) Then 
พนัธุร์ะยอง 90 
Rule 7: 
 If (สขีองยอดอ่อน = สเีขยีวอ่อน) and (สใีบที่
เจรญิเต็มที ่= สเีขยีวอ่อน) and (ลกัษณะแฉกกลางใบ 
= ใบหอก) and (สขีองกา้นใบ = สเีขยีวอ่อนอมชมพู) 
and (สขีองล าต้น = สนี ้าตาลอ่อน) and (สขีองเปลอืก
หวั = สขีาวนวล) and (ลกัษณะหวั = กรวย) Then 
พนัธุร์ะยอง 7 
Rule 10: 
 If (สขีองยอดอ่อน = สมี่วง) and (สใีบทีเ่จรญิ
เต็มที ่= สเีขยีวปนม่วง) and (ลกัษณะแฉกกลางใบ = 
ใบหอก) and (สขีองกา้นใบ = สเีขยีวอมม่วง) and (สี
ของล าต้น = สเีขยีวเงนิ) and (สขีองเปลอืกหวั = สี
น ้าตาล) and (ลกัษณะหวั = กรวยแกมกระบอก) Then 
พนัธุเ์กษตรศาสตร ์50 
Rule 14: 
 If (สขีองยอดอ่อน = สเีขยีวอมน ้าตาล) and (สใีบ
ทีเ่จรญิเตม็ที ่= สเีขยีวเขม้) and (ลกัษณะแฉกกลางใบ 
= ใบหอก) and (สขีองกา้นใบ = สเีขยีวอ่อนแดง) and 
(สขีองล าต้น = สเีขยีวเงนิ) and (สขีองเปลอืกหวั = สี

น ้าตาลเขม้) and (ลกัษณะหวั = กระบอกตวง) Then 
พนัธุพ์ริุณ 1 
 
 
 
 ตวัอย่างกฎทีใ่ชใ้นการวเิคราะหโ์รคมนัส าปะหลงั 
Rule 1: 
 If (บรเิวณทีเ่กดิโรค1 = ใบ) and (อาการของโรค
1 = ใบเหีย่วและใบไหม)้ and (สภาพแวดลอ้มทีท่ าให้
เกดิโรค = พืน้ทีท่ีม่ฝีนตกชุก) and (สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิ
โรค = เกดิจากเชือ้แบคทเีรยี) Then โรคใบไหม ้
Rule 5: 
 If (บรเิวณทีเ่กดิโรค1 = ใบ) and (อาการของโรค
1 = ใบเกดิจุดแผลสนี ้าตาลเป็นรตูรงกลางและขอบแผล
มสีเีหลอืงรอบจุด) and (สภาพแวดลอ้มทีท่ าใหเ้กดิโรค 
= สภาพอากาศแห้งแล้งและมีความชื้นต ่ า )  and 
(สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิโรค = เกดิจากเชื้อรา) Then โรคใบ
จุดสนี ้าตาล 
Rule 35: 
 If (บรเิวณทีเ่กดิโรค1 = หวั) and (อาการของโรค
1 = หวัเน่ามกีลิน่เหมน็) and (บรเิวณที่เกดิโรค2 = 
ใบ) and (อาการของโรค2 = ใบเหี่ยวแล้วร่วง) and 
(สภาพแวดล้อมที่ท าให้เกิดโรค = สภาพดินที่มกีาร
ระบายน ้าไดย้าก) and (สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิโรค = เกดิ
จากเชือ้รา) Then โรคหวัเน่าเละ 
Rule 47: 

If (บรเิวณทีเ่กดิโรค1 =ท่อนพนัธุ์) and (อาการ
ของโรค1=รอบโคนท่อนพันธุ์เกิดเส้นใยสีขาว) and 
(สภาพแวดล้อมที่ท าให้เกิดโรค = สภาพดินที่มกีาร
ระบายน ้าไดย้าก) and (สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิโรค = เกดิ
จากเชือ้โรค) Then โรคหวัเน่าคอดนิ 
Rule 69: 
 If (บรเิวณทีเ่กดิโรค1 =ล าต้น) and (อาการของ
โรค1 = ล าต้นบดิเบี้ยวและมชี่วงขอ้ถี่) and (บรเิวณที่
เกดิโรค2 =ยอด) and (อาการของโรค2 = ยอดหงกิงอ
และมเีพลีย้สขีาว) and (สภาพแวดลอ้มทีท่ าใหเ้กดิโรค 
= สภาพอากาศแหง้แลง้และฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน) 
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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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and (สาเหตุที่ท าให้เกดิโรค = เกดิจากแมลง) Then 
โรคเพลีย้แป้ง 
  
 
 
 
 2. ผลท่ีได้จากการพฒันาระบบ 
  2.1 ผลท่ีได้จากการพฒันาในส่วนของ
เวบ็แอพพลิเคชัน่ 
   1) หน้าจอจ าแนกพนัธุ์มนัส าปะหลงั จะ
แสดงหวัขอ้ประกอบไปดว้ย สขีองยอดอ่อน สใีบเจรญิ
เต็มที ่ลกัษณะแฉกกลางใบ สขีองกา้นใบ สขีองล าต้น 
สขีองเปลอืกหวั และลกัษณะหวั ดงัรปูที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รปูท่ี 3 หน้าจอจ าแนกพนัธุม์นัส าปะหลงั 
 
  2) หน้าจอผลการจ าแนกพันธุ์ม ัน
ส าปะหลงัจะประกอบไปด้วย ชื่อพนัธุ์มนัส าปะหลงัที่
จ าแนกได้ รูปภาพของพนัธุ์มนัส าปะหลงัที่จ าแนกได ้
ข้อมูลสีของยอดอ่อน ข้อมูลสีใบเจริญเต็มที่ ข้อมูล
ลกัษณะแฉกกลางใบ ขอ้มูลสขีองกา้นใบ ขอ้มลูสขีอง
ล าต้น ขอ้มูลสขีองเปลอืกหวั ขอ้มลูลกัษณะหวั ขอ้มูล
ลักษณะเด่นของพันธุ์ม ันส าปะหลังที่จ าแนกได ้
ขอ้จ ากดัของพนัธุม์นัส าปะหลงัทีจ่ าแนกได้ ดงัรปูที ่4 
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and (สาเหตุที่ท าให้เกดิโรค = เกดิจากแมลง) Then 
โรคเพลีย้แป้ง 
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  2.1 ผลท่ีได้จากการพฒันาในส่วนของ
เวบ็แอพพลิเคชัน่ 
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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.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
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ส าปะหลัง  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมัน
ส าปะหลงัทีว่เิคราะหไ์ด ้ดงัรปูที ่6 
 

 
 
 รูป ท่ี  6  หน้าจอผลการวิเคราะห์โรคมัน
ส าปะหลงั 
 
 5) หน้าจอกราฟแสดงราคามนัส าปะหลงั
ยอ้นหลงั ประกอบดว้ย กราฟราคาหวัมนั มนัเสน้ แป้ง
มนั เป็นตน้ ดงัรปูที ่7 
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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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 รปูท่ี 9 หน้าจอผลการจ าแนกพนัธุ์มนัส าปะหลงั
บนโมบายแอพพลเิคชัน่ 
 

3) หน้าจอวเิคราะห์โรคมนัส าปะหลงั จะ
ประกอบไปด้วย บริเวณที่เกิดโรค อาการของโรค 
สภาพแวดลอ้มทีท่ าใหเ้กดิโรค และสาเหตุที่ท าใหเ้กดิ
โรคดงัรปูที ่10 

 

 
 

รปูท่ี 10 หน้าจอผลการวเิคราะหโ์รคมนัส าปะหลงั 

 3. ผลท่ีได้จากการประเมินความพึงพอใจของ
ระบบ 
ตารางท่ี 2  ผลการประเมนิความพึงพอใจในการใช้

งานระบบในแต่ละด้านจากผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน 

  
 จากตารางที ่2 พบว่าความพงึพอใจในภาพรวม
ของระบบจากผูเ้ชีย่วชาญมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 ซึ่งมคีวามพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก และพบว่ามผีลการประเมนิความ
พงึพอใจของระบบทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด 2 ดา้น คอื 

1) ดา้นการตรงตามความต้องการของผูใ้ช ้มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.32 และมคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.56 ซึง่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  

2) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของ
ระบบ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.32 และมคี่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.48 ซึ่งมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
มาก  

 
 
 
 

รายการประเมิน x̄  SD. ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การประเมนิด้านการตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้
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2.  การประเมินด้านการ
ท างานได้ตามฟังก์ชนังาน
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เฉล่ียรวม 4.25 0.51 มาก 
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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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ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิความพงึพอใจในการใชง้าน
ระบบจากผูใ้ชง้านทัว่ไป จ านวน 30 คน 

  
 จากตารางที ่3 พบว่าความพงึพอใจในภาพรวม
ของระบบจากผู้ใช้งานทัว่ไป มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 ซึ่งมคีวามพงึ

พอใจอยู่ในระดบัมาก และพบว่ามผีลการประเมนิความ
พงึพอใจของระบบทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด 2 ล าดบั คอื 
 1) ด้านความสามารถของการวิเคราะห์โรคมนั
ส าปะหลงัโดยใช้กฎ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.80 และมคี่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ซึ่งมีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก 
 2) ด้านความสามารถของการจ าแนกพันธุ์ม ัน
ส าปะหลงัโดยใช้กฎ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.67และมคี่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ซึ่งมีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก 
 
สรปุและข้อเสนอแนะ  
 งานวิจยันี้ได้ออกแบบและพฒันาระบบจ าแนก
พันธุ์และวิเคราะห์โรคมันส าปะหลังด้วยเทคนิคอิง
กฎเกณฑ ์ซึง่เทคนิคทีน่ ามาใชค้อื เทคนิคองิกฎเกณฑ ์
(Rule Base System) โดยกฎทีใ่ชใ้นการจ าแนกพนัธุ์
และวเิคราะหโ์รคทีเ่กดิขึน้กบัมนัส าปะหลงัถูกสรา้งโดย
ผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตรจ านวน 5 คน ข้อมูลที่
น ามาใชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็นขอ้มลูทีร่วบรวมมาจาก
กรมวชิาการเกษตร และการสอบถามจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
ระบบนี้ถูกพฒันาขึ้นมารูปแบบเวบ็แอพพลเิคชัน่ โดย
ใชภ้าษาพเีอชพ ี(PHP) ร่วมกบัฐานขอ้มลูมายเอสควิ
แอล (MySQL) และในรูปแบบโมบายแอพพลเิคชัน่    
ใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล5 (HTML5) ร่วมกับภาษา        
พเีอชพ ี(PHP) และภาษาจาวา (JAVA) โดยระบบที่
พฒันาขึน้นี้แบ่งผูใ้ชอ้อกเป็น 2 กลุ่ม คอื   
 กลุ่มที่ 1 ผู้ใชง้านทัว่ไป สามารถจ าแนกพนัธุ์มนั
ส าปะหลังได้ สามารถดูผลการจ าแนกพันธุ์ม ัน
ส าปะหลงัได้ สามารถวิเคราะห์โรคมนัส าปะหลงัได ้
สามารถดผูลการวเิคราะหโ์รคมนัส าปะหลงัได ้สามารถ
คน้หาโรคมนัส าปะหลงัได ้สามารถดรูาคามนัส าปะหลงั
ประจ าวนัได ้สามารถดรูาคามนัส าปะหลงัยอ้นหลงัและ
ยงัสามารถเปรียบเทียบราคามนัส าปะหลงัย้อนหลัง
หลงัในรปูแบบของกราฟได ้
 กลุ่มที ่2 ผูด้แูลระบบ สามารถแกไ้ขขอ้มลูส่วนตวั
ได ้สามารถจดัการขอ้มลูพนัธุ์มนัส าปะหลงัได ้สามารถ
จดัการขอ้มลูโรคทีเ่กดิกบัมนัส าปะหลงัได้ และสามารถ
จดัการราคามนัส าปะหลงัยอ้นหลงัได ้

รายการประเมิน x̄  SD. ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความสามารถของ
การจ าแนกพันธุ์ม ัน
ส าปะหลงัโดยใชก้ฎ 

4.67 0.55 มากทีสุ่ด 

2. ความสามารถของ
การวิเคราะห์โรคมนั
ส าปะหลงัโดยใชก้ฎ 

4.80 0.48 มากทีสุ่ด 

3. ความสามารถของ
ระบบในการแสดงผล
การจ าแนกพนัธุ์และ
วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ร ค มัน
ส าปะหลังพร้อมทัง้
วิธีการป้องกันแก้ไข
โรคมนัส าปะหลงั 

4.47 0.63 มาก 

4. ความถูกต้องต่อ
การแสดงข้อมูลใน
การสบืคน้ 

4.63 0.56 มากทีสุ่ด 

5. ความสามารถใน
การแสดงผลราคามนั
ส าปะหลงั 

4.27 0.74 มาก 

6. ความง่ายต่อการ
ใชง้านของระบบ 4.20 0.48 มาก 

7. ความเหมาะสมต่อ
การก าหนดสีของ
หน้าจอโดยภาพรวม 

3.57 0.73 มาก 

8. ความเหมาะสมต่อ
รูปแบบตัวอักษรที่
เลอืกใช ้

3.60 0.81 มาก 

9. ความเหมาะใน
การแสดงผลรปูภาพ 4.13 0.73 มาก 

10. ความเหมาะสม
ในการปฏิสัมพันธ์
โตต้อบกบัผูใ้ช ้

4.33 0.61 มาก 

เฉล่ียรวม 4.27 0.75 มาก 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิความพงึพอใจในการใชง้าน
ระบบจากผูใ้ชง้านทัว่ไป จ านวน 30 คน 

  
 จากตารางที ่3 พบว่าความพงึพอใจในภาพรวม
ของระบบจากผู้ใช้งานทัว่ไป มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 ซึ่งมคีวามพงึ

พอใจอยู่ในระดบัมาก และพบว่ามผีลการประเมนิความ
พงึพอใจของระบบทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด 2 ล าดบั คอื 
 1) ด้านความสามารถของการวิเคราะห์โรคมนั
ส าปะหลงัโดยใช้กฎ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.80 และมคี่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ซึ่งมีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก 
 2) ด้านความสามารถของการจ าแนกพันธุ์ม ัน
ส าปะหลงัโดยใช้กฎ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.67และมคี่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ซึ่งมีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก 
 
สรปุและข้อเสนอแนะ  
 งานวิจยันี้ได้ออกแบบและพฒันาระบบจ าแนก
พันธุ์และวิเคราะห์โรคมันส าปะหลังด้วยเทคนิคอิง
กฎเกณฑ ์ซึง่เทคนิคทีน่ ามาใชค้อื เทคนิคองิกฎเกณฑ ์
(Rule Base System) โดยกฎทีใ่ชใ้นการจ าแนกพนัธุ์
และวเิคราะหโ์รคทีเ่กดิขึน้กบัมนัส าปะหลงัถูกสรา้งโดย
ผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตรจ านวน 5 คน ข้อมูลที่
น ามาใชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็นขอ้มลูทีร่วบรวมมาจาก
กรมวชิาการเกษตร และการสอบถามจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
ระบบนี้ถูกพฒันาขึ้นมารูปแบบเวบ็แอพพลเิคชัน่ โดย
ใชภ้าษาพเีอชพ ี(PHP) ร่วมกบัฐานขอ้มลูมายเอสควิ
แอล (MySQL) และในรูปแบบโมบายแอพพลเิคชัน่    
ใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล5 (HTML5) ร่วมกับภาษา        
พเีอชพ ี(PHP) และภาษาจาวา (JAVA) โดยระบบที่
พฒันาขึน้นี้แบ่งผูใ้ชอ้อกเป็น 2 กลุ่ม คอื   
 กลุ่มที่ 1 ผู้ใชง้านทัว่ไป สามารถจ าแนกพนัธุ์มนั
ส าปะหลังได้ สามารถดูผลการจ าแนกพันธุ์ม ัน
ส าปะหลงัได้ สามารถวิเคราะห์โรคมนัส าปะหลงัได ้
สามารถดผูลการวเิคราะหโ์รคมนัส าปะหลงัได ้สามารถ
คน้หาโรคมนัส าปะหลงัได ้สามารถดรูาคามนัส าปะหลงั
ประจ าวนัได ้สามารถดรูาคามนัส าปะหลงัยอ้นหลงัและ
ยงัสามารถเปรียบเทียบราคามนัส าปะหลงัย้อนหลัง
หลงัในรปูแบบของกราฟได ้
 กลุ่มที ่2 ผูด้แูลระบบ สามารถแกไ้ขขอ้มลูส่วนตวั
ได ้สามารถจดัการขอ้มลูพนัธุ์มนัส าปะหลงัได ้สามารถ
จดัการขอ้มลูโรคทีเ่กดิกบัมนัส าปะหลงัได้ และสามารถ
จดัการราคามนัส าปะหลงัยอ้นหลงัได ้

รายการประเมิน x̄  SD. ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความสามารถของ
การจ าแนกพันธุ์ม ัน
ส าปะหลงัโดยใชก้ฎ 

4.67 0.55 มากทีสุ่ด 

2. ความสามารถของ
การวิเคราะห์โรคมนั
ส าปะหลงัโดยใชก้ฎ 
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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
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         

วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีที ่19 ฉบบัที ่2 พฤษภาคม – สงิหาคม 2560 

2 

1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
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ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
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 หลงัจากทีพ่ฒันาระบบเรยีบรอ้ยแล้วได้น าระบบ
ไปทดสอบด้านการใชง้าน และทดสอบความพงึพอใจ
จากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน พบว่าความพงึพอใจใน
ภาพรวมของระบบจากผู้เชี่ยวชาญมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 ซึ่งมี
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก และทดสอบความพึง
พอใจจากผูใ้ชง้านระบบจ านวน 30 คน พบว่าความพงึ
พอใจในภาพรวมของระบบจากผู้ใช้งานทัว่ไป มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.75 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก        
ซึง่สามารถสรุปไดว้่าระบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามพงึพอใจ
อยู่ ในระดับมาก จากผลการวิจัยพบว่ ามีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของวริณศิญา พงษ์เกษ และ
วงกต ศรีอุ ไร  [6 ]  ว่ าการประยุกต์ ใช้เทคนิคอิง
กฎเกณฑ์สามารถน ากฎทีส่รา้งขึน้มาใช้ในการจ าแนก
ขอ้มลูได ้ซึ่งจากผลของงานวจิยัฉบบันี้แสดงใหเ้หน็ว่า
กฎทีส่รา้งขึน้สามารถน าไปใชใ้นการจ าแนกขอ้มลูพนัธุ์
และโรคของมนัส าปะหลงัไดเ้ป็นอย่างด ี
 แนวทางในการพฒันาระบบในอนาคต ควรเพิม่
ความสามารถในการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาจมกีารน า
ภาพของมนัส าปะหลงัหรอืลกัษณะมนัส าปะหลงัเขา้สู่
ระบบแล้วให้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพซึ่งอาจมี
การน าเทคนิคทางด้านการประมวลผลภาพ ( Image 
Processing) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดงักล่าว และควรเลอืกเทคนิคในการจ าแนกพนัธุ์และ
วิเคราะห์โรคมนัส าปะหลงัที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น 
เพือ่ใหก้ารจ าแนกพนัธุแ์ละวเิคราะหโ์รคมคีวามถูกต้อง
แมน่ย ามากขึน้  
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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         
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