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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
รหัสวิชา 2101 - 2102

ชื่อวิชา งานจักรยานยนต์

ชื่อหน่วย ความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์

สอนครั้งที่ 1
จํานวน 7 ชัว่ โมง

*******************************************************************************************
เนื้อหาสาระ
1. ความหมายและสาเหตุของอุบัติเหตุ
2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
3. ประวัติรถจักรยานยนต์
4. เครื่องมือทีใ่ ช้กับรถจักรยานยนต์
สาระสําคัญ
ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง สภาวะการปราศจากจากภัยหรืออันตราย (Danger)
การบาดเจ็บ (Injury) ความเสี่ยงภัย (Risk) การสูญเสีย (Loss) ที่เกิดขึ้นกับคนหรือวัตถุสิ่งของใน
ช่วงเวลาปกติและขณะปฏิบัติงาน สิ่งที่สําคัญที่สุดผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องคํานึงถึงเป็นอันดับแรก
คือความปลอดภัย ความปลอดภัยในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานจักรยานยนต์เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและ
ปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งเคร่ ง ครั ด การเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ ที่ ถู ก ต้ อ งและปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน
เครื่องหมายและสัญ ลักษณ์ ความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญ สําหรับการเริ่มปฏิ บัติงาน มีส่วนช่วยลด
อุบัติเหตุอันตรายในการปฏิบัติงาน ดังนั้น สถานประกอบการควรให้ความสําคัญกับป้ายเตือนและ
สัญลักษณ์ โดยมีการติดป้ายเตือนสัญลักษณ์ต่าง ๆ ไว้รอบ ๆ สถานประกอบการ ทั้งเครื่องจักร
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ผู้ปฏิบัติงานควรมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อความมั่นใจ
และความปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
จุดประสงค์การเรียน
จุดประสงค์ทวั่ ไป
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและสาเหตุของอุบัติเหตุ
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติรถจักรยานยนต์
4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้กับรถจักรยานยนต์
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ด้านความรู้ (K)
1.1 นักเรียนบอกความหมายและสาเหตุของอุบัติเหตุได้
1.2 นักเรียนอธิบายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้
1.3 นักเรียนอธิบายประวัติรถจักรยานยนต์ได้
1.4 นักเรียนอธิบายเครื่องมือที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ได้
2. ด้านทักษะ (S)
2.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านความหมายและสาเหตุของอุบัติเหตุได้ถูกต้อง
2.2 นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้ถูกต้อง
2.3 นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านประวัตริ ถจักรยานยนต์ได้ถูกต้อง
2.4 นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านเครื่องมือที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ได้ถูกต้อง
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
3.1 เข้าเรียนตรงตามเวลา
3.2 แต่งกายตามระเบียบสถานศึกษา
3.3 ความมั่นใจในการทํางาน
3.4 ความกระตือรือร้นในการทํางาน
3.5 มีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่น
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน
ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
2. ครู นํ าเข้ าสู่ บ ทเรี ย นโดยครูพู ด ถึ งเนื้ อ หาโดยรวมของความปลอดภั ย และความรู้ ทั่ ว ไป
เกี่ยวกับจักรยานยนต์ และครูตั้งคําถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย จากประสบการณ์ ที่เคยได้
พบเห็นตัวอย่างคําถาม เช่น
2.1 ความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์ ที่นักเรียนพบมีอะไรบ้าง
2.2 ให้นักเรียนยกตัวอย่างความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์

3

ขั้นสอน/ประกอบกิจกรรม
1. ครูอธิบายเนื้อหาโดยใช้สื่อ Power Point สื่อของจริง สื่อวีดิทัศน์ สอนประกอบ
การบรรยายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาสาระของการเรียนรู้เรื่อง
1.1 ความหมายและสาเหตุของอุบัติเหตุ
1.2 อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล
1.3 ประวัติรถจักรยานยนต์
1.4 เครื่องมือที่ใช้กับรถจักรยานยนต์
1.5 นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ ง านตามใบงาน เรื่ อ งความปลอดภั ย และความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
จักรยานยนต์ โดยครูอธิบายวิธีการปฏิบัติงานตามใบงาน ก่อนให้นักเรียนปฏิบัติงานแล้วสังเกตการ
ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
ขั้นสรุป
1. ครูอธิบายสรุปเนื้อหา เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
และสรุปผลการปฏิบัติงานตามใบงานและเสนอแนะการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
2. นั ก เรี ย นทํ า แบบฝึ ก หั ด เรื่ อ งความปลอดภั ย และความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ จั ก รยานยนต์
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย ตรวจคําตอบเพื่อประเมินผลการเรียน
3. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
4. ตรวจประเมินใบงาน สรุปผลการตรวจให้นักเรียนทราบ
สื่อการเรียนการสอน
สื่อสิ่งพิมพ์
1. เอกสารประกอบการสอนวิชางานจักรยานยนต์
2. แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
3. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน พร้อมเฉลย
สื่อโสตทัศนูปกรณ์
1. สื่อ Power Point ประกอบการสอน เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับ
จักรยานยนต์
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
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3. สื่อของจริง
4. เครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ
5. สื่อวีดิทัศน์ความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
การวัดผลและประเมินผล
1. คะแนนจากการอภิปรายประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับจักรยานยนต์
2. คะแนนจากแบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
จักรยานยนต์
3. คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนหน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภัยและความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
4. คะแนนจากแบบประเมินผลใบงาน เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
จักรยานยนต์
5. คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน
แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
1. ห้องสมุด
2. สถานประกอบการ
3. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
4. เอกสารวารสารเกี่ยวกับความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
จักรยานยนต์
2. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม หรือทบทวนเนื้อหาจากเว็บไซต์ที่ห้องศูนย์ข้อมูล
คอมพิวเตอร์ในเวลาว่าง เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
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แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
*******************************************************************************************
คําชี้แจง ให้นกั เรียนทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ ก , ข , ค และ ง
ที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. อันตราย (Danger) มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
ข. สภาพการณ์ ซึ่งมีแ นวโน้ ม ที่ จะก่อ ให้ เกิ ดการบาดเจ็ บ ต่ อบุ ค คลหรือ ความเสี ยหายต่ อ
ทรัพย์สินหรือวัสดุ
ค. ระดับความรุนแรงที่เป็นผลเนื่องมาจากภัย อาจจะมีระดับสูงหรือมาก น้อยก็ได้ ขึ้นอยู่
กับมาตรการในการป้องกัน
ง. ความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียทางด้านกายภาพหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
ต่อการปฏิบัติงาน
2. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในข้อใด มีจํานวนเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ของการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง
ก. คน
ข. เครื่องจักร
ค. ภัยธรรมชาติ
ง. ดวงชะตา
3. เครื่องหมายความปลอดภัย (Safety Signs) สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
ก. 5 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 2 ประเภท
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4. สีแดง ที่ใช้แสดงเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลหมายถึงข้อใด
ก. เครื่องหมายความปลอดภัย
ข. เครื่องหมายเตือน
ค. เครื่องหมายบังคับ
ง. เครื่องหมายห้าม
5. ข้อใดไม่ใช่หลักในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ก. ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีน้ําหนักเบา ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย
ข. เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ค. เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานแต่ละประเภทงาน
ง. เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่มีขนาดพอดีกับรูปร่าง หรืออวัยวะของผู้ที่จะสวมใส่
6. รถจักรยานยนต์ เริ่มมีวิวัฒนาการตั้งแต่ยุคใด
ก. ศตวรรษที่ 15
ข. ศตวรรษที่ 17
ค. ศตวรรษที่ 19
ง. ศตวรรษที่ 21
7. พลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์ในยุคเริ่มต้น คือข้อใด
ก. ถ่านหิน
ข. น้ํามัน
ค. พลังงานกล
ง. ไอน้ํา
8. ข้อใดคือบริษัทรถจักรยานยนต์ที่เข้ามาในประเทศไทย ในสมัยแรก ๆ
ก. Honda
ข. Benz
ค. Ducati
ง. BMW
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9. Adjustable Wrench หมายถึงประแจในข้อใด
ก. ประแจรวม
ข. ประแจกระบอก
ค. ประแจเลื่อน
ง. ประแจแอล
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
ก. เป็นเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดมาก ใช้วัดขนาดภายนอกของชิ้นงาน
ข. เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้วัดขนาดความลึกของชิ้นงาน
ค. เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดระยะห่างระหว่างหน้าสัมผัสสองหน้า
ง. เป็นเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดมาก ใช้วัดขนาดได้ทั้งภายนอกและภายในของชิ้นงาน
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บัตรบันทึกกิจกรรม
แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
*******************************************************************************************
กระดาษคําตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ
ก
ข
ค
ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สรุปคะแนนสอบก่อนเรียน
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
*******************************************************************************************
เฉลยข้อที่ 1
ตอบ ค.
เฉลยข้อที่ 6
ตอบ ข.

เฉลยข้อที่ 2
ตอบ ข.
เฉลยข้อที่ 7
ตอบ ง.

เฉลยข้อที่ 3
ตอบ ค.
เฉลยข้อที่ 8
ตอบ ง.

เฉลยข้อที่ 4
ตอบ ง.
เฉลยข้อที่ 9
ตอบ ค.

เฉลยข้อที่ 5
ตอบ ก.
เฉลยข้อที่ 10
ตอบ ง.
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ใบความรู้
หน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
*******************************************************************************************
1. ความหมายและสาเหตุของอุบัติเหตุ (Causes of accident)
การเกิดอุบัติเหตุในการทํางานแต่ละครั้ง มิใช่จะเกิดขึ้นจากโชคชะตาหรือเคราะห์กรรม
ของแต่ละบุคคล หากแต่เกิดขึ้นได้โดยมี สาเหตุ ที่ชี้ชัดลงไปได้ การเสริมสร้างความปลอดภัยใน
การทํางานจะเกิดขึ้นได้โดยการแก้ไขป้องกันที่ สาเหตุของอุบัติเหตุ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใน
การศึกษาถึงสาเหตุของอุบัติเหตุและการป้องกันต่อไป
1.1 ความหมายของอุบัติเหตุ
ในการศึกษาถึงสาเหตุของอุบัติเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ ควรที่จะทราบคําจํากัดความ
ของคําต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
1.1.1 ความปลอดภัย (Safety) โดยปกติทั่ว ๆ ไปหมายถึง การปราศจากภัย ซึ่งในทาง
ปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่จะขจัดภัยทุกชนิดให้หมดไปโดยสิ้นเชิง ความปลอดภัยจึงให้รวมถึงการปราศจาก
อันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นด้วย
1.1.2 อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นโดยมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
ซึ่งก่อให้เกิดความบาดเจ็บ พิการ หรือตายและทําให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
1.1.3 ภัย (Hazard) เป็นสภาพการณ์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล
หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือวัสดุ หรือกระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในปฏิบัติงาน
ตามปกติของบุคคล
1.1.4 อันตราย (Danger) หมายถึงระดับความรุนแรงที่เป็นผลเนื่องมาจากภัย (Hazard)
อันตรายจากภัยอาจจะมีระดับสูงหรือมาก น้อยก็ได้ ขึ้นอยู่กับมาตรการในการป้องกัน เช่น การ
ทํางานบนที่สูงสภาพการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าเป็นภัย (Hazard) ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บถึงตายได้
หากมีการพลัดตกลงมาในกรณีนี้ถือได้ว่ามีอันตรายอยู่ระดับหนึ่ง หากแต่ระดับอันตรายจะลดน้อยลง
ถ้าผู้ปฏิบัติงานใช้สายนิรภัย (Harness) ขณะทํางานเพราะโอกาสของการพลัดตกและก่อให้เกิด
ความบาดเจ็บลดน้อยลง
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1.1.5 ความเสียหาย (Damage) เป็นความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียทางด้าน
กายภาพหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงาน หรือความเสียหายทางด้านการเงินที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการขาดการควบคุมภัย
ความหมายในเชิงวิศวกรรมความปลอดภัย นอกจากความหมายข้างต้นแล้ว อุบัติเหตุยังมี
ความหมายครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว มีผลกระทบกระเทือนต่อขบวนการผลิตปกติ ทําให้
เกิดความล่าช้า หยุดชะงัก เสียเวลา แม้จะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือพิการก็ตาม
1.2 สาเหตุของอุบัติเหตุ (Causes of accident)
สาเหตุของอุบัติเหตุ ที่สําคัญมี 3 ประการ สรุปได้ดังนี้
1.2.1 สาเหตุที่เกิดจากคน (Human Causes) มีจํานวนสูงที่สุด คือ 88 เปอร์เซ็นต์
ของการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น การทํางานที่ไม่ถูกต้อง ความพลั้งเผลอ ความประมาท
การมีนิสัยชอบเสี่ยงในการทํางาน เป็นต้น
1.2.2 สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักร (Mechanical failure) มีจํานวน
เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ของการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น ส่วนที่เป็นอันตรายของเครื่องจักร
ไม่มีเครื่องป้องกัน เครื่องจักรเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ชํารุดบกพร่อง รวมถึงการวางผังโรงงาน
ไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมในการทํางานไม่ปลอดภัย เป็นต้น
1.2.3 สาเหตุที่เกิดจากดวงชะตา (Acts of God) มีจํานวนเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ เป็น
สาเหตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินอกเหนือการควบคุมได้ เช่น พายุ น้ําท่วม ฟ้าผ่า เป็นต้น
1.3 สาเหตุจากสภาพแวดล้อม
ในโรงฝึกงานหรือบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานจะต้องมีสภาพบรรยากาศในการทํางานที่เหมาะสม
เช่น แสงสว่างต้องเพียงพอ เสียงไม่ดังเกินมาตรฐานที่กําหนด การมีฝุ่นละอองมาก มีกลิ่นเหม็น
ล้วนเป็นสาเหตุที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
1.4 ความหมายและความสําคัญของเครื่องหมายความปลอดภัย
1.4.1 เครื่ อ งหมายความปลอดภั ย (Safety Signs) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ นํ า มาใช้ สื่ อ
ความหมายเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ซึ่ ง มี สี รู ป แบบ สั ญ ลั ก ษณ์ ภ าพ หรื อ ข้ อ ความที่ แ สดง
ความหมายเพื่อความปลอดภัย เครื่องหมายความปลอดภัยสามารถแบ่งออดได้ 3 ประเภท ดังนี้
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1.4.1.1 การใช้สัญลักษณ์อย่างเดียว (Symbol) เป็นเครื่องหมายความปลอดภัย ก็
ทําให้เกิดความเข้าใจตรงกันอย่างสากล
1.4.1.2 การใช้ ข้ อ ความอย่ างเดี ย ว (Text) เป็ น เครื่ อ งหมายความปลอดภั ย ที่ ใช้
ข้อความเป็นคําศัพท์เฉพาะ เช่นระวัง ห้าม อย่า เป็นต้น เพื่อให้เกิดการรับรู้ได้มาก
1.4.1.3 การใช้ทั้งข้อความและสัญลักษณ์ (Text and Symbol) เป็น
เครื่องหมายความปลอดภัยที่ใช้ทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน
1.4.2 เครื่องหมายความปลอดภัยมีความสําคัญสําหรับสถานประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน
เพราะเครื่องหมายความปลอดภัยช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานเป็นการเตือน
ให้ระวัง ไม่ประมาท และควรทําตามป้ายเตือนและสัญ ลักษณ์ ที่ติดไว้ เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความปลอดภัย ทํางานได้ประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต ลดการสูญเสียต่าง ๆ
1.5 อิทธิพลของสีต่อจิตใจมนุษย์
สีทําให้รู้สึกมีชีวิตชีวาหรือหดหู่ ซึ่งมีผลกับพฤติกรรมและความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นใน
ด้านทัศนคติ ความคิด การใช้สีจึงต้องเข้าใจถึงผลกระทบที่ว่าสีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ
โดยกําหนดการใช้สีทําให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ ดังนี้
1.5.1 สีแดง ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น ท้าทาย มีความกระตือรือร้น
1.5.2 สีส้ม ให้ความรู้สึก การมีอิสระ การสร้างสรรค์ ความอบอุ่น ความสดใส
1.5.3 สีน้ําเงิน ให้ความรู้สึก ความสงบ สุขุมเยือกเย็น หนักแน่น
1.5.4 สีเหลือง ให้ความรู้สึก ความแจ่มใส รื่นเริง
1.5.5 สีชมพู ให้ความรู้สกึ การมีน้ําใจ ความรัก การปกป้อง
1.5.6 สีเขียว ให้ความรู้สึก ความผ่อนคลาย ชุมชื่น
1.5.7 สีม่วง ให้ความรู้สึก ความลึกลับ ความสงบ
1.5.8 สีขาว ให้ความรู้สึก ความบริสุทธิ์ ความสบาย
1.5.9 สีดํา ให้ความรู้สึก ความหดหู่ ความน่ากลัว
สี มี อิ ท ธิพ ลต่ อ ร่างกายและจิ ต ใจ สี มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ แสงและความปลอดภั ย ห้ อ ง
ปฏิ บั ติ ง านที่ ใ ช้ สี ข าวทํ า ให้ ห้ อ งสว่ า งการปฏิ บั ติ ง านก็ มี ค วามปลอดภั ย ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วาม
กระปรี้กระเปร่าที่จะทํางาน หากปฏิบัติงานใช้สีทึบหรือสีดํา ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความรู้สึกอึดอัด
หดหู่ และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ เนื่องจากห้องปฏิบัติงานมีแสงสว่างไม่เพียงพอ
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1.6 หลักทั่วไปในการใช้สีเพื่อความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
สีช่วยทําให้ห้องทํางานสว่างหรือมืดก็ได้ สถานประกอบการควรพิจารณาเกี่ยวกับสีที่มี
ความสัมพันธ์กับความปลอดภัย อีกอย่างหนึ่งสีจะบอกถึงความหมายของเครื่องจักร เครื่องมือ หรือ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น สถานประกอบการต้องขอความร่วมมือให้ผู้ปฏิบัติงานทุก
คนมีส่วนร่วมรับผิดชอบความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน ต้องมีเครื่องหมายเพื่อเตือนให้ระวัง
บริเวณเครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ โดยมีการทาสีหรือติดสัญลักษณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้น ๆ เพื่อที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น สีที่ใช้แสดงเพื่อ
ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล แบ่งได้ดังนี้
1.6.1 สีแดง หมายถึงเครื่องหมายห้าม เช่น ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ หรือลักษณะงาน
ที่เกี่ยวกับบริเวณที่มีอันตรายสูง ระบบดับเพลิงและกรณีเกิดเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟท์ ฯลฯ

รูปที่ 1.1 แสดงเครื่องหมายเตือน
ที่มา : https://www.tpa.or.th
1.6.2 สีน้ําเงิน หมายถึง เครื่องหมายบังคับ ข้อบังคับให้ปฏิบัติตามหรือพึงระมัดระวังเป็น
พิเศษเพราะอาจเกิดอันตรายในการปฏิบัติงานได้ เช่น ต้องสวมหมวกนิรภัย สวมถุงมือนิรภัย สวม
แว่นตานิรภัย ฯลฯ
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รูปที่ 1.2 แสดงเครื่องหมายบังคับ
ที่มา : https://www.tpa.or.th
1.6.3 สีเขียว หมายถึง เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับสภาวะปลอดภัย เช่น ป้าย
ปฐมพยาบาล ทางออก ทางหนีไฟ ฯลฯ

รูปที่ 1.3 แสดงเครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับสภาวะปลอดภัย
ที่มา : https://www.tpa.or.th
1.6.4 สี เหลื อ ง หมายถึ ง เครื่ อ งหมายเตื อ น การเตื อ นระวั งอั น ตรายหรื อ บ่ งชี้ ว่ า มี
อันตราย อุตสาหกรรมบางประเภทอาจใช้สีส้มแทนสีเหลือง ป้ายเตือน ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง
ระวังสารเคมีอันตราย ระวังรถยก ฯลฯ
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รูปที่ 1.4 แสดงเครื่องหมายเตือน
ที่มา : https://www.tpa.or.th
2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
2.1 ความหมายของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล คือ สิ่งของอย่างหนึ่งอย่างใดที่ปกคลุมหรือสวมใส่ที่
อวัยวะบนร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับอวัยวะส่วนที่ได้รับการป้องกัน เช่น หมวกนิรภัย
แว่นตานิรภัย รองเท้า เครื่องป้องกันศีรษะ และใบหน้า เป็นต้น
2.2 ความสําคัญของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีความสําคัญ ต่อผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันอันตราย
ให้กับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ไม่ให้ได้รับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา
ถึงลักษณะและวิธีใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเหล่านั้นให้เข้าใจ และต้องสวมใส่ทุกครั้งที่
ต้องปฏิบัติงาน โดยที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดอย่างเคร่งครัด เพราะอุปกณ์เหล่านั้นสามารถ
ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัยได้
2.3 หลักในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
สถานประกอบการควรพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ดังนี้
2.3.1 ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมถูกต้องกับการปฏิบัติงานที่
อันตรายของแต่ละประเภทงาน
2.3.2 ควรเลื อ กอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
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2.3.3 ควรให้ ผู้ที่จะใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์ อย่าง
ถูกต้องวิธีการรักษาอุปกรณ์ และปฏิบัติตามคู่มือที่กําหนดอย่างเคร่งครัด
2.3.4 ควรเลื อ กอุ ป กรณ์ ป้ องกัน อัน ตรายส่วนบุ ค คลที่ ได้ ผ่ านการทดสอบแล้วสามารถ
ป้องกันอันตรายระหว่างการปฏิบัติงานได้
2.3.5 ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีขนาดพอดีกับรูปร่าง หรืออวัยวะ
ของผู้ที่จะสวมใส่อุปกรณ์เหล่านั้น
2.3.6 ควรเลือกอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุ คคลที่มีน้ําหนักเบา มีประสิท ธิภาพสูง
และสบายเมื่อใช้อุปกรณ์ป้องกันนั้น
2.3.7 ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีขั้นตอนการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน
มีหลากหลายแบบให้เลือกใช้ และสามารถบํารุงรักษาได้ง่าย
สถานประกอบการควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เหมาะสม และถูกต้อง คงทนกับ
การใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้ใช้อุปกรณ์ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน การใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง โดย
ต้องมีการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ รวมทั้งการบํารุงรักษาต้องง่าย
ไม่ ยุ่ งยากเพื่ อ ผู้ ที่ ใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลจะได้ ทํ างานด้ ว ยความปลอดภั ย และมี
ประสิทธิภาพ
2.4 ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้
2.4.1 อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection) เป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับ
ศีรษะที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการกระแทก หรือการถูกกระทบศีรษะที่เหมาะสมกับประเภทของ
งาน ดังนี้
2.4.1.1 ตัวหมวก (Head Shell) เป็นรูปกลมมีส่วนโค้งลาดตามศีรษะ มีกลีบตลอด
แนวกลางหมวกจากด้านหน้าถึงด้านหลัง เพื่อให้วัตถุที่ตกลงมากระทบแฉลบพ้นจากผู้สวมใส่ และ
เป็นการลดแรงกระแทกที่จะมากระทบด้วย
2.4.1.2 รองในหมวก (Suspensions) เป็ น ส่ ว นที่ ช่ ว ยกระจายแรง และลดแรง
กระแทก
2.4.1.3 สายรัดคาง (Chin Straps) จะทําด้วยหนัง หรือผ้าที่ยืดหยุ่นได้ สายรัดคาง
จะช่วยให้หมวกไม่หลุดในขณะใช้งาน
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รูปที่ 1.5 แสดงลักษณะอุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
ที่มา : https://www.indiamart.com
2.4.2 อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) เป็นอุปกรณ์สวมใส่ป้องกันเสียงดังเกินระดับ
ปกติ เพื่อลดอันตรายที่มีต่อระบบการได้ยินต่อแก้วหู และป้องกันเศษวัสดุที่กระเด็นเข้ามากระทบหู
ด้วย สถานประกอบการที่ มี ก ารทํ างานที่ เสี ยงดั งติด ต่อ กั น เกิ น กว่าที่ ก ฎหมายกํ าหนดจะต้อ งรีบ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข และให้มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้รับรองมาตรฐาน
ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ป้องกันหู แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ
2.4.2.1 ปลั๊กอุดหู (Ear plugs) ใช้ใส่เข้าไปในรูหูทั้งสองข้าง ปลั๊กอุดหูทําด้วยวัสดุ
หลายอย่าง เช่น พลาสติกอ่อน สําลี ยาง ขี้ผึ้ง เป็นต้น โดยมีรูปร่าง และขนาดที่แตกต่างกัน
ตามแต่ความเหมาะสมของผู้ที่ใช้ปลั๊กอุดหู เมื่อใช้แล้วต้องไม่รู้สึกเจ็บหู ต้องพอดีกับรูหูของผู้สวมใส่
การใส่ปลั๊กอุดหู ถ้าใส่ไม่ถูกวิธีจะรู้สึกเจ็บ ทั้งขณะใส่ ถอด หรือขณะกําลังปฏิบัติงาน
ดังนั้นควรให้ผู้ที่ใช้ปลั๊กอุดหูศึกษาวิธีการใส่ให้ถูกต้อง คือ ถ้าจะใส่ข้างขวา ก็ต้องเอื้อมมือซ้ายผ่าน
หลังศีรษะดึงใบหูไปด้านหลัง และใช้มือขวาจับปลั๊กอุดหูหมุนช้า ๆ ให้เข้าไปในรูหูจนกระชับพอดี
และเมื่อจะใส่หูข้างซ้ายก็ทําด้วยวิธีเดียวกันกับหูข้างขวา
2.4.2.2 ที่ ค รอบหู (Ear Muffs) เป็ น อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ชนิ ด ครอบหู ทั้ งสองข้ าง มี
ลักษณะคล้ายถ้วย และมีวัสดุดูดเสียงบุอยู่ข้างใน ที่ครอบหูแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้
1) ชนิดสวมหัว เป็นที่ครอบหูที่ใส่ได้ทั้งมีสายรัดอยู่บนศีรษะ สายรัดอยู่ดาหลัง
ศีรษะ และสายรัดอยู่ใต้คาง
2) ชนิดที่ติดกับหมวกนิรภัย การใช้ที่ครอบหูในขณะที่ใส่หมวกนิรภัยอาจทําให้การ
ปฏิบัติงานไม่สะดวก ดังนั้นควรใช้ที่ครอบหูที่ติดกับหมวกนิรภัยจะให้ปฏิบัติงานได้สะดวกกว่า
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รูปที่ 1.6 แสดงลักษณะอุปกรณ์ป้องกันหู
ที่มา : https://www.rightwaysafetyequipment.com
2.4.3 อุ ปกรณ์ ป้องกันหน้าและดวงตา (Face and Eye Protection) เป็ นอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายจากการทํางานหลายประเภท เช่น งานเชื่อม งานเจียระไน งานกลึง หรือเกี่ยวกับ
สารเคมีเป็นต้น ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานอาจมีอันตรายจากสะเก็ดไฟกระเด็นเข้าตาหรือใบหน้า ซึ่งอุปกรณ์
ป้องกันใบหน้าและดวงตาแบ่งได้ดังนี้
2.4.3.1 แว่นตานิรภัย (Safety Glasses or Spectacle) มีลักษณะเหมือนแว่นตา
ที่ใช้กันทั่วไป แตกต่างที่ใช้กันทั่วไป แตกต่างที่เลนส์ของแว่นตานิรภัยทนต่อแรงกระแทก แรงเจาะ
ความร้อน และสารเคมีได้เป็นพิเศษกว่าแว่นตาธรรมดา
โดยต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานที่เชื่อถือได้ และยังมีกระบังข้างเพื่อไม่ให้เศษวัสดุปลิวเข้า
ด้านข้างได้ งานที่เหมาะกับแว่นตานิรภัย เป็นงานประเภท งานเชื่อม งานกลึงโลหะหรืองานที่มี
เศษวัสดุกระเด็นมากระทบดวงตา
2.4.3.2 แว่นครอบตา (Safety Goggles) มีลักษณะคล้ายแว่นตานิรภัย เลนส์แว่น
ได้รับการทดสอบตามมาตรฐานเช่นเดียวกับแว่นตานิรภัย แต่เลนส์จะแตกต่างกันไปตามลักษณะการ
ใช้งาน มีรูระบายอากาศเพื่อป้องกันไอน้ําที่เกิดภายในแว่นครอบตา
2.4.3.3 แว่นครอบตาป้องกันวัตถุกระแทก เป็นแว่นที่เหมาะกับงานเจียระไน งาน
สกัดต่าง ๆ หรืองานที่มีเศษวัสดุปลิวมากระทบดวงตา โดยมีรูระบายอากาศเป็นรูเล็ก ๆ มากมาย
2.4.3.4 แว่นครอบตาป้องกันสารเคมี เป็นแว่นครอบตาที่ป้องกันไอสารเคมี หรือฝุ่น
ชนิดละเอียด เลนส์ของแว่นครอบตาป้องกันสารเคมีต้องทนต่อแรงกระแทกและทนสารเคมีได้เป็น
พิเศษ
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2.4.3.5 แว่นครอบตาสําหรับงานเชื่อมหรือตัด แว่นชนิดนี้ต้องมีเลนส์ลักษณะพิเศษ
ป้ อ งกั น แสงจ้ า และรังสี ข องงานเชื่ อ มและตั ด ได้ ดี เลนส์ จึ งมี สี ดํ า มี เลขระบุ ค วามเข้ ม ของเลนส์
รวมถึงขนาดของเลนส์ด้วย

รูปที่ 1.7 แสดงลักษณะอุปกรณ์ป้องกันดวงตา
ที่มา : https://www.walmart.com
2.4.4 หน้ ากากป้ อ งกั น ใบหน้ า (Face Shield) เป็ น การป้ อ งกั น การกระแทก การ
กระเด็นของเศษวัสดุ หรือไอของสารเคมี โดยมีแผงใสโครงครอบใบหน้า และต้องผ่านการทดสอบ
มาตรฐานที่ทนต่อแรงกระแทก แรงเจาะ สารเคมี และความร้อน
2.4.5 ครอบป้องกันใบหน้า (Hood) เป็นการป้องกันอันตรายจากสารเคมี หรือของเหลว
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
2.4.5.1 ชนิดไม่มีไส้กรองเคมี ใช้ในสถานที่มีฝุ่น และบริเวณที่สารเคมีไม่เข้มข้น
2.4.5.2 ชนิดมีไส้กรองเคมี ใช้ในสถานที่มีอันตรายจากเคมีที่มีอันตราย

รูปที่ 1.8 แสดงลักษณะอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
ที่มา : https://www.store.cyberweld.com
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2.4.6 อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (Respiratory protection) สถานประกอบการควร
เลือกอุปกรณ์ ป้องกันระบบหายใจให้ตรงกับลักษณะของงานที่มีอันตราย เช่น ความรุนแรงของ
อันตราย เวลาในการป้องกัน เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ แบ่งออกได้ดังนี้
2.4.6.1 ชนิดกรองอากาศ (Air Purifying Respirators) เป็นการป้องกันเศษฝุ่นและ
ก๊าซที่จะเกิดอันตรายกับร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยตัวหน้ากาก สายรัดศีรษะ และแถบ
กันรั่ว บางชนิดอาจมีลิ้นระบายอากาศทั้งลิ้นหายใจออก
2.4.6.2 ชนิดหมุนเวียนอากาศ (Air Supplied Respirators) ใช้กับงานที่ปฏิบัติที่มี
อากาศออกซิเจนน้อย โดยแบ่งได้ดังนี้
1) แบบมี ถั ง บรรจุ อ อกซิ เ จน (Self - contained Breathing Apparatus)
ประกอบด้วย ถังบรรจุอากาศ สายรัดตัว ตัวควบคุมความดัน ท่ออากาศ และหน้ากากเต็มใบหน้า
ควรให้ผู้ที่ใช้ต้องศึกษาวิธีการใช้อย่างละเอียด
2) แบบมีท่ออากาศ (Air - line Respirators) ประกอบด้วยหน้ากากที่ปิดจมูก
จะเป็นครึ่งหน้า หรือเต็มหน้า ท่ออากาศ เครื่องอัดอากาศออกซิเจน และลิ้นปิดเปิดอากาศ ซึ่ง
เหมาะกับสภาพการปฏิบัติงานที่มีสารพิษ (สารเคมี) ที่เข้มข้น

รูปที่ 1.9 แสดงลักษณะอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
ที่มา : https://www.ehs.fiu.edu
2.4.7 อุปกรณ์ป้องกันลําตัว (Body Protection) ใช้ป้องกันส่วนลําตัว ท้อง หน้าอก
แขน และขา โดยต้องเลือกให้ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ แบ่งได้ดังนี้
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2.4.7.1 ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical Clothing) ใช้ป้องกันสารเคมีทุกชนิด ซึ่ง
สามารถป้องกันได้เฉพาะตัวเท่านั้น และควรใช้คู่กับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนต่าง ๆ เช่น แว่นตา
ที่ครอบตา หน้ากาก เป็นต้น อุปกรณ์ ป้องกันตั วมีหลายแบบแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ล ะ
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
2.4.7.2 เสื้อหนัง (Leather Clothing) ใช้ป้องกันร่างกายไม่ให้สัมผัสกับความร้อนที่
ร้อนมาก และรังสีที่เกิดจากการหลอมละลายโลหะ ประกอบด้วย ตัวเสื้อที่เป็นหนัง สนับแข้ง ที่
ป้องกันแขน และต้องใส่ให้พอดีกับร่างกาย จะได้ไม่อึดอัดเวลาปฏิบัติงาน และดูแลรักษาง่าย
2.4.7.3 ชุ ด ป้ อ งกั น ความร้ อ น (Heat Resistance Clothing) ใช้ ใส่ เพื่ อ ป้ อ งกั น
สําหรับงานที่ใช้ระดับความร้อนสูงมาก เช่น งานดับเพลิง หน้าเตาหลอม เป็นต้น ประกอบด้วย
ที่คลุมหัว ถุงมือ รองเท้า
2.4.8 อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand protection) เป็นถุงมือนิรภัยใช้ป้องกันอันตราย ที่
จะเกิดกับมือ และนิ้ว เพราะผู้ปฏิบัติงานต้องใช้มือและนิ้วทํางาน อุปกรณ์ป้องกันมือ มีดังนี้
2.4.8.1 ถุงมือป้องกันความร้อน (Heat Resistance Gloves) ใช้ป้องกันความร้อน
ในขณะปฏิบัติงาน ทําด้วยผ้าฝ้าย ใยสังเคราะห์ อะลูมิเนียม
2.4.8.2 ถุงมือป้องกันสารเคมี (Chemical Resistance Gloves) ใช้ป้องกันสารเคมี
ที่เป็นทั้งของแข็ง และของเหลว ทําด้วยไวนิล นีโอพรีน ยางสังเคราะห์
2.4.8.3 ถุงมือหนัง (Leather Gloves) ใช้ป้องกันการขีดข่วน ป้องกันความร้อนที่ไม่
ร้อนมากนัก ทําด้วยหนัง
2.4.8.4 ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า (Rubber Insulsting Gloves) ใช้ป้องกันอันตราย
จากกระแสไฟฟ้า และต้องใช้คู่กับถุงมือหนังเสมอ โดยใส่ถุงมือหนังทับถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ถุงมือยางไฟฟ้าถูกขีดข่วน หรือถูกของมีคมบาดจนมีรอยรั่ว ซึ่งก่อนนําถุงมือยางป้องกัน
ไฟฟ้าไปใช้ต้องทดสอบการรั่วทุกครั้ง และต้องได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
2.4.8.5 ถุงมือตาข่าย (Metal Mesh) ใช้ป้องกันอันตรายจากของมีคม ทําด้วยลวด
มีทั้งใส่ได้ทั้ง 5 นิ้ว หรือใส่เฉพาะนิ้วที่ต้องสัมผัสกับของมีคม จากลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
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รูปที่ 1.10 แสดงลักษณะถุงมือแบบต่าง ๆ
ที่มา : https://www.mcbearings.co.za
2.4.9 อุปกรณ์ ป้องกันเท้า (Foot Protection) ใช้ป้องกันอันตรายส่วนของเท้าจนถึง
หน้าแข้งมีหลายชนิดแล้วแต่จะใช้กับการปฏิบัติงานอย่างใด
2.4.9.1 รองเท้านิรภัยชนิดหัวโลหะ สามารถป้องกันสิ่งของตกกระแทกใส่ ซึ่งรองเท้า
นิรภัยชนิดโลหะพื้นรองเท้าจะแข็งแรง หนา และไม่มีความยืดหยุ่น จะหนักกว่ารองเท้าธรรมดา
2.4.9.2 รองเท้าป้องกันสารเคมี ทําด้วยวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
และพื้นรองเท้ามีแผ่นเหล็กบางป้องกันของมีคมแทงทะลุ เช่น ไวนิล นีโอพรีน เป็นต้น
2.4.9.3 รองเท้าป้องกันความร้อน ใช้วัสดุประเภทเดียวกับถุงมือ หรือชุดป้องกันความ
ร้อน เพราะต้องใช้พร้อมอุปกรณ์ดังกล่าว

เหล็กป้องกันเท้า

รูปที่ 1.11 แสดงลักษณะรองเท้านิรภัยชนิดหัวโลหะ
ที่มา : https://www.dhgate.com
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2.5 ประโยชน์ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ ดังนี้
2.5.1 ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ปฏิบัติงานทั้งร่างกายและจิตใจ
2.5.2 สร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.5.3 สถานประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
2.5.4 ผู้ปฏิบัติงานทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.5 สถานประกอบการสามารถเพิ่มผลผลิต และเพิ่มกําไร
3. ประวัติรถจักรยานยนต์
วิวัฒนาการของรถจักรยานยนต์ เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 พลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อน
คือ ไอน้ํา รถที่ออกแบบมีขนาดใหญ่ ศตวรรษที่ 18 มีการปรับปรุงจักรยานยนต์ให้มีขนาดเล็กลง
รถจักรยานยนต์คันแรกของโลกถือกําเนิดขึ้นมาในโลกแห่ งวิศ วกรรม เกือบจะเป็นเวลาเดียวกับ
รถยนต์ที่ใช้พลังขับเคลื่อนแบบสันดาปภายในทั่วไป เพียงแต่ว่ารูปทรงในระยะแรกต้องอาศัยรถพ่วง
เข้ามาช่วยเสริมบ้าง อาศัยล้อที่ 3 เข้ามาช่วยบ้าง เพื่อการทรงตัวที่ดีขึ้น

รูปที่ 1.12 แสดงลักษณะรถจักรยานยนต์คันแรกของโลก
ที่มา : https://www.veteran.auto.cz
โดยระยะแรก ๆ นั้น เจมส์ วัตต์ ได้สร้างเครื่องจักรไอน้ําขึ้นมาเป็นตัวต้นกําลัง ซึ่งมี
ชิ้นส่วนขนาดค่อนข้างใหญ่และมีน้ําหนักมาก ขีดจํากัดในการใช้งานของเครื่องยนต์นําไปใช้
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ในยานพาหนะขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการสมดุลในน้ําหนักที่ค่อนข้างมากของตัวต้นกําลัง เช่น รถ
จักรไอน้ํายุคบุกเบิก หรือเรือกลไฟที่ใช้งานเพื่อขนถ่ายสินค้าตามแม่น้ํา เป็นต้น
ในช่วงปลาย ค.ศ. 1884 เป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกถึงการเสนอผลงาน “พิมพ์เขียว”
แสดงให้เห็นถึงการทํางานของเครื่องยนต์สันดาปภายในขนาดเล็ก ที่มีการพัฒนาสําหรับการนํามา
ติดตั้ งในรถจั กรยานยนต์ เป็ น ครั้งแรก โดยทุ น สนั บสนุน ของมหาเศรษฐีชาวอังกฤษชื่อ Edward
Butler ด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้คาร์บูเรเตอร์เป็นตัวผสมอากาศเป็นครั้งแรก โดยใช้คอยล์จุดระเบิดเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการสันดาปภายในห้องเผาไหม้ ในเวลาดังกล่าวนั้น เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะของ
Otto กําลังอยู่ในขั้นวิจัยระยะสุดท้าย
โดยประเทศเยอรมนี ก็ตั้งความหวังในการสร้างรถจักรยานยนต์คันแรกด้วยทีมงานของ
Gottlieb Daimler และ Karl Benz ซึ่งต่อมาทั้งคู่สามารถสร้างได้สําเร็จ แต่รถต้นแบบถูก
ไฟไหม้ไปพร้อม ๆ กับโรงงานในปี ค.ศ. 1903
ปี ค.ศ. 1892 เฟลิกซ์ ธีโอดอร์ มิลเลอร์ (Felix Theodone Miller) นักค้นคว้าชาว
อังกฤษ ได้นําเอาเครื่องยนต์แบบ 5 สูบ (ในวงการวิศวกรรมยานยนต์เรียกว่า สูบดาว) ส่งกําลัง
โดยตรงจากห้องข้อเหวี่ยงลงสู่ดุมของวงล้อโดยตรง โดยมิลเลอร์ตั้งชื่อรถของเขาว่า Stellar ซึ่งมี
ความหมายว่าดวงดาว
ปลายศตวรรษที่ 18 Mr. John Boyd Dunlop ซึ่งเป็นลูกชายของบริษัทผู้ผลิตยาง
ดันล็อปได้เข้ามามีบทบาทเสริมในด้านการผลิตยานยนต์ด้วย
ส่วนประเทศอิตาลี MR. Enrico Bernardi ได้นําเอาเครื่องยนต์ตัดหญ้ามาเป็นต้นกําลัง
ขับผลักดันให้รถจักรยานธรรมดา กลายเป็นรถมอเตอร์ไซค์ได้สําเร็จเป็นคนแรกในประเทศอิตาลี
ในช่วงปี ค.ศ. 1893 โดยเครื่องยนต์ชนิดนี้ให้แรงม้าสุทธิเพียงครึ่งแรงม้า ที่รอบเครื่อง 280 - 500
รอบ/นาที อีก 2 ปี การพัฒนาเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อนํามาติดตั้งในพาหนะขนาดย่อยก็เริ่มได้จุด
ลงตัว โดย Mr. De Dion สามารถนําเอาเครื่องยนต์แบบสูบเดียว 4 จังหวะ ลงมาติดตั้งในรถ 3
ล้อขนาดเล็กได้สําเร็จ โดยเครื่องยนต์ต้นแบบชุดนี้ยังไม่มีคาร์บูเรเตอร์ แต่ใช้กรรมวิธีในการดึงเอาไอ
ระเหยจากน้ํามันเบนซิน ป้อนเข้าไปในห้องเผาไหม้ในจังหวะดูด ส่วนผู้ที่สร้างระบบจุดระเบิดสําหรับ
ใช้กระตุ้นจังหวะงานของหัวเทียน คือ Mr. Robert Bosch ซึ่งต่อมาได้พัฒนาระบบไฟฟ้าทุกชนิด
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ จนกลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการรถยนต์และพาหนะเกือบทุก
ชนิด
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ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงยุคปัจจุบัน รถจักรยานยนต์ที่ใช้วงล้อเดี่ยวสามารถผลิตสู่
ตลาดโลกได้สําเร็จ เป็นผลงานคละเคล้าอยู่หลายประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมนี อิตาลี และ
ฝรั่งเศส ทางด้านประเทศเยอรมนี น่าจะเป็นผลงานของเดมเลอร์และเบนซ์ ก่อนที่จะยุบตัวลงใน
ระหว่างสงครามโลกครั้ งที่ 1 เนื่ อ งจากต้ องปรับ ผั งโรงงานออกมาสร้างยุ ท ธปั จ จัยต่ าง ๆ เพื่ อ
สนั บ สนุ น กองทั พ ส่ ว นทางด้ า นประเทศอั ง กฤษมี ผ ลงานเด่ น ของ Raleigh ที่ เ ริ่ ม ผลิ ต
รถจักรยานยนต์ ขายเป็นอุตสาหกรรมมาก่อน แล้วจึงนําเครื่องยนต์ม าติดตั้งเอาไว้ที่ แผงคอหน้ า
รถจักรยาน ในปี ค.ศ. 1899 ด้วยรูปทรงที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบที่สุด
จากยุค 1900 มาจนถึง 2004 นับเป็นเวลากว่า 100 ปีเศษ ที่วงการอุตสาหกรรม
ยานยนต์ก้าวเดินต่อมาด้วยแนวความคิดอันหลากหลาย ของวิศวกรรมหลายชาติและหลายประเทศ
รวมมาถึงชนชาติญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในเอเชียที่เริ่มก้าวเข้าสู่วงการผลิตรถสู่ตลาดโลก ในช่วงหลังของปี
ค.ศ. 1950 ชื่อของรถจากประเทศญี่ปุ่น ก็เริ่มดับรัศมีแนวความคิดเดิม ๆ ของบริษัทยักษ์ใหญ่ของ
ทวีปยุโรปลงอย่างสิ้นเชิง และแน่นอนว่าชื่อของ ฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูกิ และคาวาซากิ คือ 4 ใน
กระแสของความนิยมในระดับสูงสุดที่ยังเหลือผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ป้อนตลาดโลกอยู่เพียงไม่กี่แห่ง
จากจํานวนเกือบ 100 ยี่ห้อที่มีการผลิตรถก่อนยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 จะสงบลง
รถจักรยานยนต์สมัยแรก ๆ ที่เข้ามาในประเทศไทย ได้แก่ บีเอ็มดับบลิว ไทรอัมพ์ และ
ฮาร์เลย์ เดวิดสัน จนกระทั่งเมื่อรถจักรยานยนต์จากญี่ปุ่นเริ่มเข้าตลาดเมืองไทย จนถึงปัจจุบันนี้
จะเห็นแต่รถจักรยานยนต์จากญี่ปุ่นเป็นส่วนมาก ส่วนรถจักรยานยนต์จากประเทศยุโรป แต่ก็ยังมี
อยู่แต่มีราคาที่แพงกว่ามาก อะไหล่หายากจึงมีผู้สนใจเฉพาะผู้ที่รักรถจักรยานยนต์จากประเทศยุโรป
จริง ๆ และผู้ที่มีกําลังทรัพย์ในการซื้อเท่านั้น
4. เครื่องมือที่ใช้กับรถจักรยานยนต์
4.1 เครื่องมือช่างยนต์ (Hand Tools) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้เป็นประจําในการซ่อม
บํารุงชิ้นส่วนต่าง ๆ ของงานซ่อมบํารุงรถจักรยานยนต์ ทําให้เครื่องยนต์สามารถทํางานได้เป็นปกติ
เครื่องมือเหล่านี้มีทั้งเครื่องมือที่ใช้แรงคน และเครื่องมือกําลังที่ใช้แรงในการทํางานจากกระแสไฟฟ้า
สิ่งสําคัญสําหรับการซ่อมบํารุงรถจักรยนยนต์ ได้แก่
4.1.1 ประแจ (Wrench) เป็ น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ที่ ใ ช้ ใ นงานช่ า งยนต์ ซึ่ ง เครื่ อ งยนต์
ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ยึดติดกันด้วยหมุดเกลียว สลักเกลียวหรือแป้นเกลียว ประแจเป็น
เครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับขันหรือคลายหมุดเกลียว และแป้นเกลียวแล้วแต่กรณี
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เนื่องจากหมุดเกลียว และแป้นเกลียวมีขนาดต่าง ๆ กัน จึงจําเป็นที่จะต้องสร้างประแจให้มีขนาด
ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
4.1.1.1 ประแจปากตาย (Open End Wrench) เป็นประแจปากเปิดทั้งสองข้าง
ปากทั้งสองมีขนาดแตกต่างกันตามขนาดที่กําหนดใช้ขันหรือคลายสลักเกลียวหรือแป้นเกลียว ไม่ควร
ใช้ประแจปากตายคลายสลักเกลียวหรือแป้นเกลียวที่ตึงเกินไป เพราะอาจจะทําให้เหลี่ยมของแป้น
เกลียวเสียรูปทรงได้

รูปที่ 1.13 แสดงลักษณะของประแจปากตาย
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
4.1.1.2 ประแจแหวน (Box Wrench) เป็นประแจปากปิด มีลักษณะเป็นวงแหวน
ซึ่งจะสวมเข้าพอดีกับหัวหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียวที่ใช้ขันหรือคลาย ทําให้สามารถใช้แรงขันได้มาก
ขึ้นโดยไม่ลื่นหลุดออกมา และไม่ทําให้แป้นเกลียวเสียรูป

รูปที่ 1.14 แสดงลักษณะของประแจแหวน
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
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4.1.1.3 ประแจรวม (Combination Wrench) เป็นประแจที่ปลายข้างหนึ่งเป็นแบบ
ปากเปิดและอีกปลายข้างหนึ่งเป็นแบบปิด ประแจปากตายจะใช้เมื่อเนื้อที่ข้างเคียงคับแคบ ส่วน
ประแจแหวนใช้เมื่อต้องการขันให้แน่นหรือคลายออกครั้งแรก ซึ่งจะให้ความมั่นคงมากกว่าประแจ
ปากตายด้านปลายทั้งสองข้างของประแจรวมจะมีขนาดเดียวกัน

รูปที่ 1.15 แสดงลักษณะของประแจรวม
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
4.1.1.4 ประแจกระบอก (Socket Wrench) มี ลั ก ษณะภายในคล้ ายกั บ ประแจ
แหวนคือสามารถสวมเข้าพอดีกับหัวหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียว ประแจกระบอกแตกต่างจากประแจ
แหวนตรงที่ประแจกระบอกสามารถถอดออกจากด้ามต่อได้ ปลายของประแจกระบอกที่ยึดติดกับ
ด้ามต่อเป็นหัวหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียว ประแจกระบอกมีส่วนประกอบ คือ

รูปที่ 1.16 แสดงลักษณะของประแจกระบอก
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
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1) ด้ามประแจ (Handle) ด้ามต่อและข้อต่อต่าง ๆ ที่ใช้กับประแจกระบอกซึ่งมี
ลักษณะแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน และตําแหน่งของหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียว
2) ด้ามต่อกรอกแกรก (Ratchet Handle) ภายในมีกลไกทําให้สามารถขันหรือ
คลายหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียวได้ทางใดทางหนึ่ง และหมุนฟรีในทิศทางตรงกันข้าม ทําให้การ
ทํางานในเนื้อที่แคบ ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะไม่ต้องถอดประแจกระบอกออกจากแป้นเกลียว
ทุกครั้งที่หมุน
3) ก้านขันบล็อกตัวที (Sliding T Handle) ใช้สําหรับงานที่ขันหรือคลายสลัก
เกลียวที่ต้องการแรงกดทางด้านซ้ายและด้านขวาเท่า ๆ กัน เช่น ในการคว้านกระบอกสูบนอกจากนี้
ด้ามที่ยังใช้แทนด้ามยาวได้ด้วย แต่เนื่องจากด้ามที่สั้นกว่าด้ามยาวจึงใช้ขันได้แรงขันน้อยกว่า
4) ก้ านต่ อ (Extension) ก้ านต่ อ ใช้ สํ าหรับ ต่ อกั บ ประแจกระบอกเพื่ อ ขัน สลั ก
เกลียวที่อยู่ลึกโดยต่อกับด้ามประแจต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น ก้านต่อมีความยาวหลายขนาดจึงต้อง
เลือกใช้ให้ถูกต้องกับงาน
5) ข้อต่ออ่อน (Universal Joint) ข้อต่ออ่อนใช้ต่อกับประแจและด้ามประแจ
สําหรับขันหรือคลายสลักเกลียวที่อยู่ต่างระนาบกับด้ามเพื่อหลีกเลี่ยงชิ้นส่วนที่กีดขวางขณะขัน หรือ
คลายสลักเกลียว
6) หัวต่อกรอกแกรก (Ratchet Adapter) หัวต่อกรอกแกรกใช้ต่อกับด้ามประแจ
ชนิดอื่น เพื่อใช้งานแทนประแจกรอกแกรก
ในขณะที่ขันหมุดเกลียว หรือแป้นเกลียวให้แน่น ก้านประแจจะโค้งงอ เนื่องจากแรง
ต้านทานการหมุนแรงบิดที่ใช้ในการขัน สามารถอ่านได้จากสเกลที่อยู่ใกล้ด้ามถือ ประแจปอนด์อีก
แบบซึ่งมีหัวขับเป็นกลไกทางเดียว ความยาวของก้านประแจสามารถปรับให้เหมาะสมกับแรงบิดที่
ใช้ได้ เมื่อแรงบิดถึงจุดที่ต้องการจะมีเสียงดังกริ๊กเตือนให้ทราบว่าหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียวถูกขัน
ด้วยแรงบิดที่ต้องการแล้ว
4.1.1.5 ประแจแอล (Allen Wrench) เป็นประแจที่มีขนาดคงที่ ทําหน้าที่คลาย
หรือขันหมุดเกลียวที่มีหัวเป็นหลุมหกเหลี่ยม เช่น หมุดเกลียวที่ใช้ยึดพูลเล่ย์ ประแจตัวหนึ่งจะมี
ขนาดเดียว ประแจประเภทนี้จะมีเป็นชุดเหมือนประแจปากตาย โดยมีเบอร์บอกไว้ที่ด้านข้างของ
ประแจ

29

รูปที่ 1.17 แสดงลักษณะของประแจแอล
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
4.1.1.6 ประแจแหวนกรอกแกรก (Ratchet Box Wrench) ประแจแหวน
กรอกแกรกใช้ขันสลักเกลียวได้โดยไม่ต้องยกประแจออกจากหัวสลักเกลียว ประแจชนิดนี้จะมีเป็นชุด
มี 2 ขนาดในตัวเดียวกัน เหมือนกับประแจปากตายกลับทิศทางการหมุนได้โดยกลับประแจอีกด้าน
หนึ่ง กลไกภายในประแจจะทําให้สลักเกลียวหมุนในทิศทางตรงข้ามได้
4.1.1.7 ประแจเลื่อน (Adjustable Wrench) เป็นประแจที่สามารถใช้ได้กับหมุด
เกลียวขนาดต่าง ๆ กัน โดยการปรับระยะปากประแจให้เหมาะสม ประแจเลื่อนมีขนาดความยาว
ตั้งแต่ 4 นิ้ว ถึง 20 นิ้ว ประแจเลื่อนขนาดใหญ่ปรับระยะปากประแจได้กว้างกว่าประแจเลื่อน
ขนาดเล็กปากประแจที่อยู่กับที่มีความแข็งแรงมากกว่าปากประแจที่เคลื่อนที่ การใช้จึงควรจะรู้
วิธีการใช้ที่ถูกต้อง

รูปที่ 1.18 แสดงลักษณะของประแจแหวนกรอกแกรกและประแจเลื่อน
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
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ข้อควรปฏิบัติในการใช้ประแจชนิดต่าง ๆ
- เลือกประแจให้ถูกระบบว่าเป็นระบบมิลลิเมตร หรือระบบนิ้ว
- เลือกประแจให้ได้ขนาดเท่ากันกับหัวของสลักเกลียว ถ้าเป็นประแจแหวนต้องสวม
หัวประแจแหวนให้แนบสนิทกับหัวนัต
- การขันหรือคลายสลักเกลียวต้องพยายามดึงปลายเข้าหาตัวเสมอ ถ้าไม่สามารถดึง
ประแจเข้าหาตัวได้ก็ใช้มือผลักหรือดันออก
- ห้ามต่อด้ามประแจทุกชนิด ยกเว้นด้ามที่มีไว้สําหรับต่อประแจนั้น ๆ
- การใช้ประแจเลื่อนให้ใช้ปากเลื่อนของประแจอยู่ทางเดียวกับทิศทางการหมุนของ
ประแจ
- ประแจต้องสะอาดเสมอ ประแจที่เปื้อนน้ํามันอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้
- ห้ามใช้ค้อนตอกด้ามประแจ ยกเว้นประแจที่ออกแบบไว้สําหรับตอก
- การขันหรือคลายสลักเกลียวควรใช้ประแจแหวนหรือประแจกระบอก ควรใช้ประแจ
ปากตายเฉพาะงานที่จําเป็นจริง ๆ เท่านั้น
- งานที่จําเป็นต้องขันให้แน่นตามพิกัดจะต้องใช้ประแจปอนด์ เพื่อความถูกต้องและ
ประสิทธิภาพที่ดีของงาน
4.1.2 ไขควง (Screwdriver) ชิ้นส่วนหลายชิ้นของเครื่องยนต์จะถูกยึดติดกันด้วย
หมุดเกลียว ไขควงเป็นเครื่องมือที่ใช้ขันหรือคลายหมุดเกลียว ไขควงมีหลายแบบและหลายขนาด
ได้แก่ ไขควงปลายแบน ไขควงแฉก
ลักษณะของไขควงประกอบด้วยด้ามถือ ก้านและปลายด้ามถืออาจทําด้วยไม้หรือพลาสติก
ก้านไขควงส่วนใหญ่มีลักษณะกลม บางชนิดก็เป็นเหลี่ยม ไขควงแบ่งออกได้ดังนี้
4.1.2.1 ไขควงแบน (Flat Blade Screwdriver) เป็นไขควงที่ใช้ขันหมุดเกลียวที่มี
ร่องที่ หั วเป็ น เส้ น ตรง การใช้ งานควรใช้ ไขควงที่ มี ข นาดเหมาะสมกับ ขนาดของหมุ ด เกลีย ว คื อ
สามารถสอดปลายไขควงเข้าพอดีกับร่องที่หัวหมุดเกลียว และไม่ควรใช้ไขควงที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่
เกินไปจะทําให้หัวหมุดเกลียวเสียหายได้
4.1.2.2 ไขควงแฉก (Phillips Screwdriver) เป็นไขควงที่มีปลายเป็นแฉกสี่แฉก ใช้
สําหรับหมุดเกลียวที่มีร่องที่หัวเป็นแฉก ทําให้สามารถขันหมุดเกลียวได้อย่างมั่นคงมากขึ้นโอกาสที่จะ
เกิดการลื่นไถลน้อยลงมาก
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4.1.2.3 ไขควงตอก (Impact Screwdriver) ไขควงตอกมีไว้เพื่อใช้ในการขันแน่น
หรือคลายสกรูที่แน่นโดยใช้วิธีการตอก ใช้ทั้งไขควงปากแบนและไขควงปากแฉก ไขควงตอกสามารถ
นํามาใช้ร่วมกับประแจกระบอกได้ โดยประแจกระบอกนั้นจะต้องเป็นแบบที่ใช้กับประแจแบบ
อิมแพค

รูปที่ 1.19 แสดงลักษณะของไขควงและไขควงตอก
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
วิธีการใช้ไขควง
- ไม่ควรใช้ไขควงแทนสกัดหรือเหล็กงัด
- ไม่ควรใช้ไขควงทดลองไฟแบตเตอรี่
- เลือกใช้ปากไขควงให้มีขนาดพอดีกับร่องหัวสกรู
- ถ้าจะลับไขควง ต้องลับให้เต็มหน้าอย่าลับเฉพาะที่ปลาย
- ห้ามใช้ค้อนตีที่ด้ามไขควงเพื่อใช้ขัน ยกเว้นไขควงตอกหรือไขควงที่มีผิวสําหรับตอก
โดยเฉพาะ
4.1.3 คีม (Pliers) เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการจับยึดวัสดุหรืออุปกรณ์ซึ่งไม่
สามารถใช้ได้กับประแจหรือไขควง ไม่ควรใช้คีมขันสลักเกลียว แป้นเกลียว หรือหมุดเกลียว
คีมมีหลายชนิดและหลายขนาด ชนิดที่ใช้กับงานช่างยนต์โดยทั่วไปมีดังนี้
4.1.3.1 คีมปากจิ้งจก (Long Nose Pliers) คีมปากจิ้งจกมีทั้งแบบปากแบน และ
แบบปากกลม ใช้กับงานบิด จับ ดัด และการถอดล็อกต่าง ๆ
4.1.3.2 คีมตัด (Diagonal Cutter Pliers) คีมตัดใช้สําหรับตัดลวดสลักเกลียวหรือ
สลักขนาดเล็กและสามารถนํามาใช้ถอดปิ๊น (Cotter Pin) ได้

32

4.1.3.3 คีมเลื่อน (Combination Pliers) คีมเลื่อนใช้สําหรับจับงานโดยทั่ว ๆ ไป
ปากของคีมสามารถเลื่อนได้ บางแบบเลื่อนได้สองขนาด และบางแบบเลื่อนได้หลายขนาด
4.1.3.4 คีมถอดแหวนล็อก (Snapring Pliers) มี ทั้งแบบถอดแหวนล็อกใน และ
แหวนล็อกนอก ปากปลายคีมอาจจะกลมหรือแบนก็ได้ ปลายของปากคีมมีลักษณะตั้งฉากกับตัวคีม
ขึ้นอยู่กับการออกแบบและนําไปใช้งาน ถ้าไม่มีคีมถอดแหวนล็อกงานบางอย่างจะถอดประกอบยาก
หรือทําไม่ได้ และอาจทําให้อุปกรณ์ชํารุดเสียหายได้
4.1.3.5 คีมล็อก (Vise - Grip Pliers) คีมล็อกมีไว้สําหรับจับงานให้แน่น ไม่สามารถ
ที่จะนําไปใช้ขันสลักเกลียวได้ เพราะอาจจะทําให้หัวสลักเกลียวเสียหาย คีมล็อกมีหลายรูปแบบ
แล้วแต่ลักษณะการใช้งาน

รูปที่ 1.20 แสดงลักษณะของคีมล็อก
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560

รูปที่ 1.21 แสดงลักษณะของคีมชนิดต่าง ๆ
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
วิธีการใช้คีม
- เลือกคีมให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ เช่น ใช้คีมตัดสําหรับงานถอดปิ๊น เป็นต้น
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- เลือกคีมให้ถูกขนาด เช่น คีมถอดแหวนล็อก เป็นต้น
- ห้ามใช้คีมขันแป้นเกลียวหรือสลักเกลียว
- ห้ามใช้คีมตรวจสอบไฟแบตเตอรี่
- ห้ามลับปากคีม
- ห้ามใช้คีมตัดลวดขณะร้อน
4.1.4 ค้อน (Hammer) เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จําเป็นต้องใช้ในงานซ่อม ใช้ย้ําหมุด และ
สลักเกลียวขึ้นรูปโลหะ ใช้ตอกก้านส่งสลักตัวนําร่อง และสิ่ว เป็นต้น ค้อนแบ่งออกเป็น 3 ชนิด
4.1.4.1 ค้อนหัวกลม (Ball Peen Hammer) หัวค้อนทําจากเหล็กกล้าชุบแข็งเพื่อ
รับแรงกระแทกในขณะตอก
4.1.4.2 ค้อนทองเหลือง (Brass Hammer) ใช้สําหรับตอกเคาะงานที่ไม่ต้องการให้
บุบสลายหรืองานที่เป็นวัสดุอื่น ๆ
4.1.4.3 ค้ อ นพลาสติ ก (Rubber Hammer) หั วค้ อ นจะเป็ น ยาง เหมาะที่ จ ะใช้
สําหรับงานที่ต้องการความนิ่มนวล

รูปที่ 1.22 แสดงลักษณะของค้อนชนิดต่าง ๆ
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
การใช้งาน
- เลือกใช้ค้อนให้เหมาะสมกับงาน
- ห้ามใช้ค้อนที่หัวคลอน
- เวลาตอกหัวค้อนจะต้องขนานกับงาน
- อย่าใช้ด้ามค้อนกระทุ้งงาน
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- ห้ามใช้ด้ามค้อนสําหรับงัด
- ด้ามค้อนต้องสะอาดไม่เปื้อนน้ํามัน ซึ่งอาจทําให้ลื่นได้
- ห้ามใช้ค้อนยางและค้อนพลาสติกแทนค้อนเหล็ก
4.1.5 เครื่องมือตัด (Cutting Tools) งานบริการและงานซ่อมรถจักรยานยนต์จําเป็น
จะต้องมีเครื่องมือในการตัด ซึ่งสามารถแบ่งตามวัสดุที่ใช้ตัด เช่น ถ้าตัดเหล็กก็จะต้องใช้เลื่อยเหล็ก
และถ้าเป็นชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กแผ่นควรจะใช้คีมตัดแผ่นโลหะ เครื่องมือตัดสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
4.1.5.1 กรรไกร (Forceps) กรรไกรเป็นเครื่องมือสําหรับงานรถจักรยานยนต์เพราะ
เมื่อมีการถอดประกอบทุกครั้ง จําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนปะเก็น ปะเก็นจะต้องตัดให้ถูกต้องกับ
ชิ้นงาน เครื่องมือที่ใช้ในการตัดปะเก็น คือ กรรไกร ส่วนการตัดแผ่นโลหะหรือวัตถุบาง ๆ จะใช้
คีมตัดแผ่นโลหะ
4.1.5.2 เลื่อย (Hacksaw) เลื่อยที่ใช้ในงานซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนมากจะเป็นเลื่อย
มือตัดโลหะใช้สําหรับตัดโลหะโดยเฉพาะ เลื่อยมืออาจมีโครงตายตัวหรือปรับระยะได้ สามารถใช้กับ
ใบเลื่อยได้หลายขนาด ใบเลื่อยที่ผลิตขึ้นมีความยาวและความถี่ของฟันแตกต่างกัน การเลือกใช้ขึ้นอยู่
กับประเภทและลักษณะงาน

รูปที่ 1.23 แสดงลักษณะของเครื่องมือตัดในงานจักรยานยนต์
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
4.1.5.3 สกัด (Chisel) หรือสิ่ว เป็นแท่งเหล็กกล้าชุบแข็งมีปลายข้างหนึ่งเป็นขอบคม
ต้องใช้ร่วมกับค้อนในการตัดและแต่งโลหะ โดยใช้ค้อนตอกปลายอีกข้างหนึ่ง
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รูปที่ 1.24 แสดงลักษณะของชุดเครื่องมือในงานงานจักรยานยนต์
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
4.1.6 ตะไบ (File) เป็นเครื่องมืองานโลหะ ทําจากเหล็กกล้าชุบแข็งใช้ตะไบโลหะ
ส่วนที่ไม่ต้องการออกหรือลบมุมที่แหลมคมเพื่อให้ผิวงานเรียบ หน้าตะไบมีฟันที่แข็งแรงเรียงกันเป็น
แถว ปลายด้านแหลมเสียบเข้ากับด้ามถือตะไบมีหลายแบบดังนี้
4.1.6.1 ตะไบแบน หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าบางผิวหน้ามีฟันตัดไขว้ ใช้แต่งผิวหน้า
ให้เรียบ
4.1.6.2 ตะไบหลังโค้ง หน้าตัดคล้ายตะไบแบบแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่หน้าข้างหนึ่ง
โค้งใช้แต่งรูให้กว้างขึ้น
4.1.6.3 ตะไบกลม มีลักษณะเป็นแท่งกลม ใช้แต่งรูเล็กให้ใหญ่ขึ้นหรือแต่งมุมให้โค้ง
4.1.6.4 ตะไบสามเหลี่ยม หน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม ใช้แต่งเกลียวที่เสียหาย และใช้
แต่งฟันเลื่อย
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รูปที่ 1.25 แสดงลักษณะของตะไบลักษณะต่าง ๆ
ที่มา : http://www.elexp.com
4.1.7 เหล็ ก ส่ ง (Punch) เป็ น เหล็ ก กล้ า ชุ บ แข็ ง มี ห ลายแบบ ที่ นํ า มาใช้ กั บ งาน
จักรยานยนต์ คือ เหล็กส่งเรียว (Starting Punch) เหล็กส่งสลัก (Pin Punch) เหล็ กปรับ รู
(Aligning Punch) เหล็กส่งเรียวมีไว้สําหรับตอกหมุดย้ํา สลัก สลักเกลียว ฯลฯ ให้ขยับเคลื่อนตัว
ออกจากที่ เนื่องจากแกนส่งเรียวจากปลายไปหาโคนเมื่อส่งสลักต่าง ๆ ออกโคนจะติดกับรูจึงไม่
สามารถส่งสลักออกจากที่ได้ จึงต้องใช้เหล็กส่งสลักตอกต่อไป สําหรับเหล็กปรับรูนั้นมีไว้ปรับรูของ
ชิ้นงานตั้งแต่สองชิ้นงานขึ้นไปให้ตรงกัน เพื่อที่จะให้สลักเกลียวหรือสลักเข้าที่ได้อย่างสะดวก
4.1.8 เหล็กนําศูนย์ (Center Punch) จัดอยู่ในจําพวกเหล็กส่ง ใช้สําหรับตอกนําเพื่อ
ทํ า การเจาะโลหะ ปากเป็ น มุ ม 90 องศา ถ้ าเป็ น ขนาดเล็ ก เรี ย กว่ า เหล็ ก ตอกหมาย (Prick
Punch) ปากเป็นมุม 60 องศา ตอกนําครั้งแรกแล้วใช้เหล็กนําศูนย์ตอกตาม
การบํารุงรักษาเครื่องมือประเภทนี้ จะต้องมีการบํารุงรักษาเป็นประจําหลังจากการใช้งาน
ทุกครั้ง โดยการชโลมน้ํามันหล่อลื่นเพื่อป้องกันสนิม ซึ่งในขณะเดียวกันจะต้องตรวจเช็คส่วนปลาย
เหล็กนําศูนย์ให้ถูกต้องเสมอ
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เหล็กนําศูนย์

เหล็กส่ง

รูปที่ 1.26 แสดงลักษณะของเหล็กส่งและเหล็กนําศูนย์
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
4.1.9 เครื่องมือวัด
4.1.9.1 เวอร์ เนี ย ร์ ค าลิ ป เปอร์ (Vernier Calipers) เป็ น เครื่ อ งมื อ วั ด ที่ มี ค วาม
ละเอียดมากสําหรับงานซ่อมทั่ว ๆ ไป ใช้วัดขนาดภายนอกและภายในของชิ้นงาน เช่น ขนาดของ
ดอกสว่านในการเจาะรู ขนาดของนัต ฯลฯ การใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดขนาดของชิ้นงานจะต้อง
ให้ปากคีบของเวอร์เนียร์แนบสนิท และตั้งฉากกับชิ้นงาน เพราะถ้าวัดผิดวิธีจะเกิดความเสียหายกับ
ชิ้นงานได้โดยเฉพาะการปรับแต่งขนาดในจุดต่าง ๆ
ปากตรึง (ภายใน)

ปากเลื่อน

คาน

สเกลเลื่อน
ปากตรึง (ภายนอก)

สเกลหลัก

ปากเลื่อน
รูปที่ 1.27 แสดงลักษณะของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
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4.1.9.2 ไมโครมิเตอร์วัดนอก (Outside Micrometer) เป็นเครื่องมือวัดที่มีความ
ละเอียดมาก สําหรับงานซ่อมทั่ว ๆ ไป ใช้วัดขนาดภายนอกของชิ้นงาน เช่น เพลาขับและ
ตลับลูกปืน
แกนรับ

แกนวัด

ปุ่มล็อก
กลไกเฟืองทาง
ปลอกหมุนวัด

โครง
รูปที่ 1.28 แสดงลักษณะของไมโครมิเตอร์วัดนอก
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
4.1.9.3 ฟิ ล เลอร์ เกจ (Feeler Gauge) เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ วั ด ระยะห่ า งระหว่ า ง
หน้าสัม ผัสสองหน้า เช่น หน้าทองขาว ลิ้น มีลักษณะเป็นแผ่นบางหรือเส้น ลวดที่มีความหนา
สม่ําเสมอ ตัวเลขระบุความหนาของฟิลเลอร์เกจ จะปรากฏบนแผ่นฟิลเลอร์เกจ วิธีการใช้งานโดย
ทําการสอดฟิลเลอร์เกจเข้าไปในช่องว่างที่ต้องการวัด ถ้าขนาดพอดีกับช่องว่างจะมีความรู้สึกฝืด
เล็กน้อยเมื่อฟิลเลอร์เกจเข้าและออก ฟิลเลอร์เกจมีทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษ

รูปที่ 1.29 แสดงลักษณะของฟิลเลอร์เกจ
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
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4.1.9.4 ประแจปอนด์ (Torque Wrench) หลังจากประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของ
เครื่องยนต์เข้าที่เดิมแล้ว จะต้องขันหมุดเกลียวและแป้นเกลียวให้แน่นพอดีตามที่กําหนดมาให้ โดย
ใช้ประแจปอนด์ซึ่งมีหลายแบบ ได้แก่ แบบหน้าปัด แบบไมโครมิเตอร์ และแบบเข็มชี้
ในขณะที่ขัน หมุดเกลียว หรือแป้ นเกลียวให้แน่น ก้านประแจจะโค้ งงอ เนื่องจากแรง
ต้านทานการหมุนแรงบิดที่ใช้ในการขัน สามารถอ่านได้จากสเกลที่อยู่ใกล้ด้ามถือ ซึ่งประแจปอนด์
อีกแบบซึ่งมีหัวขับเป็นกลไกทางเดียว ความยาวของก้านประแจสามารถปรับให้เหมาะสมกับแรงบิดที่
ใช้ได้ เมื่อแรงบิดถึงจุดที่ต้องการจะมีเสียงดังกริ๊กเตือนให้ทราบว่าหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียว ถูกขัน
ด้วยแรงบิดที่ต้องการแล้ว

รูปที่ 1.30 แสดงลักษณะของประแจปอนด์แบบเข็มชี้วัดค่าแรงบิดและแบบดิจิตอล
ที่มา : http://www.ebay.com
4.1.9.5 คาลิปเปอร์วัดในและวัดนอก (Inside And Outside Caliper) ประกอบด้วย
จํานวนขาสองขา จุดหมุนสปริงโค้ง และอุปกรณ์ปรับ โดยจะใช้ร่วมกับบรรทัดเหล็กเพื่อทําการวัด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในและภายนอก
4.1.9.6 ไดอัลเกจ (Dial Gauge) หรือนาฬิกาวัดประกอบด้วยเกจทางกล มีเข็มสอง
ชุด หน้าปัดเคลื่อนที่ได้ มีแกนต่อและขายึด จะใช้วัดระยะแคบ ๆ มีความละเอียดสูงระหว่าง 0.01
ถึง 10 มิลลิเมตร
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สปริงวงกลม
ปุ่มยัน

ปลายสัมผัส

ปลายสัมผัส

รูปที่ 1.31 แสดงลักษณะของคาลิปเปอร์วัดในและวัดนอก
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
หมุดเกลียว
เข็ม
หน้าปัด
แกนเลื่อน
ปลายสัมผัส
รูปที่ 1.32 แสดงลักษณะของคาลิปเปอร์วัดในและวัดนอก
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
4.1.10 เครื่องมือกําลัง (Power Tool) เครื่องมือกําลังที่ใช้กับการซ่อมรถจักรยานยนต์
ขนาดเล็ก ได้แก่
4.1.10.1 ประแจไฟฟ้า (Electric Wrench) มีมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งควบคุมโดยสวิตช์ซึ่ง
ติดอยู่บนด้ามถือของประแจไฟฟ้า ใช้สําหรับขันและคลายหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียวได้สะดวก เช่น
ที่เครื่องยนต์ และห้องส่งกําลัง เป็นต้น
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รูปที่ 1.33 แสดงลักษณะของประแจไฟฟ้า
ที่มา : http://www.global - b2b - network.com
4.1.10.2 เครื่องเจาะไฟฟ้า (Electric Drill) ทํางานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมโดย
สวิตช์บนด้ามถือ นอกจากจะใช้เครื่องเจาะไฟฟ้าในการเจาะชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้วยังใช้กับอุปกรณ์ขัด
กระบอกสูบได้อีกด้วย

รูปที่ 1.34 แสดงลักษณะของเครื่องเจาะไฟฟ้า
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
4.1.10.3 เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ (Bench - Model Sensitive Drilling) เป็นเครื่องเจาะ
ไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่สามารถเจาะรูขนาดเล็ก เครื่องเจาะขนาดนี้จะวางอยู่บนโต๊ะเพื่อเพิ่มความสูง
ทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานได้สะดวกขึ้น ส่วนใหญ่ส่งกําลังด้วยสายพาน
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สายพานส่งกําลัง

แกนเพลา
หัวจับดอกสว่าน

มอเตอร์
แขนป้อนเจาะ
เสาเครื่องเจาะ

โต๊ะงาน

แขนหมุนเคลื่อนที่โต๊ะงาน
แขนจับยึดโต๊ะงาน
ฐานเครื่องเจาะ
รูปที่ 1.35 แสดงลักษณะเครื่องเจาะตั้งโต๊ะ
ที่มา : http://www.grabcad.com
4.1.10.4 ประแจลม (Air Impact Wrench) เป็นประแจที่ทํางานด้วยอากาศภายใต้
ความดัน โดยต่อเข้ากับท่อลมซึ่งมีวาล์วปิดและเปิดลมอยู่บนด้ามถือ ความดันลมทําให้หัวประแจ
หมุนและขับประแจกระบอกในการขันหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียว ประแจลมอาศัยแรงดันของลมทํา
ให้สามารถคลายหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียวได้ง่ายขึ้น

รูปที่ 1.36 แสดงลักษณะของประแจลม
ที่มา : http://www.wrenchguru.com
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4.1.10.5 เครื่องกดไฮดรอลิกส์ (Hydraulic Press) เป็นเครื่องมือที่ใช้กดชิ้นส่วน
ต่าง ๆ เช่น กดแบริ่งออกจากเพลา เครื่องกดไฮดรอลิกส์ ประกอบด้วยโครงเสริมแรง โต๊ะรองรับ
แรงกดหัวกดไฮดรอลิกส์ วาล์วควบคุม และเกจวัดความดัน

รูปที่ 1.37 แสดงลักษณะของเครื่องกดไฮดรอลิกส์
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
4.2 อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือกําลัง
4.2.1 ดอกเจาะ (Twist Drill) คือ ชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกับเครื่องเจาะสําหรับเจาะชิ้นส่วน
ต่าง ๆ ให้เป็นรูตามขนาดที่ต้องการ ดอกเจาะมีปลายแหลมเป็นจุดถัดมาเป็นฟันดอกเจาะลักษณะ
เป็นเกลียว และถัดมาเป็นส่วนที่ใช้ยึดกับหัวเจาะของเครื่องเจาะ
4.2.2 ดอกทําเกลียวใน (Tap) เป็นเครื่องมือในงานโลหะทําเกลียวในหรือซ่อมเกลียวใน
ที่ชํารุด ดอกทําเกลียวในต้องใช้ร่วมกับประแจจับดอกทําเกลียวใน โดยวิธีการหมุนดอกทําเกลียวใน
เข้าไปในรูเพื่อทํ าเกลียวในใหม่ หรือเพื่ อซ่อมเกลียวในที่ชํารุดให้คืนสภาพสามารถที่จะใช้งานได้
ขณะปฏิบัติงานทําเกลียวต้องตั้งดอกทําเกลียวให้ตั้งฉากกับชิ้นงาน
4.2.3 แม่พิมพ์ทําเกลียวนอก (Die) เป็นเครื่องมืองานโลหะใช้ทําเกลียวนอกหรือซ่อม
เกลียวนอกที่ชํารุด ซึ่งจะใช้ร่วมกับด้ามต่อโดยหมุนแม่พิมพ์ทําเกลียวนอกไปรอบ ๆ แท่งโลหะที่
ต้องการทําเกลียวนอกหรือซ่อมเกลียวนอกที่ชํารุด
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ด้ามต๊าป
ดอกต๊าป

รูปที่ 1.38 แสดงลักษณะของดอกทําเกลียวใน
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560

ดอกดาย

ด้ามดาย

รูปที่ 1.39 แสดงลักษณะของดอกทําเกลียวนอก
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
4.2.4 เหล็กดูดนอก (External Pullers) ใช้ขาดูดเกี่ยวกับด้านหลังของชิ้นงานให้มั่นคง
หมุนสกรูของเหล็กดูดอัดเข้ากับชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ เช่น เพลา สกรูของเหล็กดูดจะเกิดแรงดึงชิ้นงาน
ออกจากเพลา

รูปที่ 1.40 แสดงลักษณะของเหล็กดูดนอก
ที่มา : http://www.directindustry.com
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4.2.5 เหล็กดูดใน (Internal Pullers) เหล็กดูดชนิดนี้มีขายึดกับชิ้นงานที่อยู่กับที่ส่วน
สกรูจะทําหน้าที่ดูดเอาชิ้นส่วนออกมา สกรูดูดชิ้นส่วนจะมีขาซึ่งมีเขี้ยวสําหรับเกาะด้านหลังของ
ชิ้นส่วนเพื่อดูดออก เหล็กดูดชนิดนี้ใช้สําหรับงานดูดบุ๊ช และตลับลูกปืนออกจากรู

รูปที่ 1.41 แสดงลักษณะของเหล็กดูดใน
ที่มา : http://www.tetoolsusa.com
4.3 เครื่องมือพิเศษ (Special tools)
เครื่องมือพิเศษ หมายถึงเครื่องมือที่มีความสําคัญมากสําหรับงานซ่อมจักรยานยนต์ ซึ่ง
เครื่องมืออื่น ๆ ไม่สามารถจะนํามาใช้ได้ จึงต้องใช้เครื่องมือพิเศษเหล่านี้ เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏิ บั ติ งาน ในการใช้ งานทุ ก ครั้งต้ อ งระมั ด ระวั งในการใช้ เป็ น พิ เศษ และคํ านึ งถึ งความ
ปลอดภัยในการใช้ด้วย เครื่องมือพิเศษที่ใช้สําหรับงานซ่อมจักรยานยนต์ เช่น ตัวจับล้อแม่เหล็ก
ตัวตัดโซ่ ตัวดูดล้อแม่เหล็ก ตัวจับยึดชุดคลัตช์ แคลมป์ถอดสปริงวาล์ว ตัวจับยึดล้อแม่เหล็ก ตัวตั้ง
วาล์ว
ตัวจับยึดแผงคอ ฯลฯ ดังแสดงในรูปที่ 1.42
4.3.1 แคลมป์ถอดสปริงวาล์ว ใช้สําหรับถอด - ประกอบสปริงวาล์ว (ก)
4.3.2 ตัวตัดโซ่ ใช้สําหรับตัดข้อต่อโซ่ (ข)
4.3.3 ตัวจับยึดล้อแม่เหล็ก ใช้สําหรับตัวจับยึดล้อแม่เหล็ก (ค)
4.3.4 ตัวจับยึดแผงคอ ใช้สําหรับปรับตั้งแผงคอรถจักรยานยนต์ (ง)
4.3.5 ตัวดูดล้อแม่เหล็ก ใช้สําหรับตัวดูดล้อแม่เหล็กออกจากเพลาข้อเหวี่ยง (จ)
4.3.6 ตัวจับล้อแม่เหล็ก ใช้สําหรับจับล้อแม่เหล็กเมื่อถอดประกอบ (ฉ)
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4.3.7 ตัวจับสปริงคลัตช์ ใช้ในการถอดประกอบพูลเลย์ชุดที่ 2 (ช)
4.3.8 ตัวตั้งวาล์ว ใช้สําหรับตั้งระยะห่างวาล์วไอดี ไอเสีย (ซ)

(ก) แคลมป์ถอดสปริงวาล์ว

(ข) ตัวตัดโซ่

(ค) ตัวจับยึดล้อแม่เหล็ก

(ง) ตัวจับยึดแผงคอ

(จ) ตัวดูดล้อแม่เหล็ก

(ฉ) ตัวจับล้อแม่เหล็ก
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(ช) ตัวจับสปริงคลัตช์

(ซ) ตัวตั้งวาล์ว

รูปที่ 1.42 แสดงลักษณะเครื่องมือพิเศษสําหรับงานซ่อมจักรยานยนต์
ที่มา : อุทุมพร แนวอินทร์ : 2560
4.4 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
4.4.1 มัลติมิเตอร์ (Multimeter) จัดเป็นหนึ่งในเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่สําคัญและเป็น
เครื่องมือวัดพื้นฐานของวิศวกร ช่าง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการวัดค่าทางไฟฟ้าพื้นฐานต่าง ๆ เช่น
กระแส แรงดัน ตัวต้านทาน เป็นต้น

รูปที่ 1.43 แสดงลักษณะมัลติมิเตอร์แบบเข็มและแบบดิจิตอล
ที่มา : http://www.liumytools.com
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4.4.2 เครื่องมือตรวจระยะสปาร์คคอยล์ ใช้สําหรับตรวจสอบระยะสปาร์คของคอยล์
จุดระเบิดรถจักรยานยนต์

รูปที่ 1.44 แสดงลักษณะเครื่องมือตรวจระยะสปาร์คคอยล์
ที่มา : http://www.premiumanswers.com
4.4.3 เครื่องมือวัดรอบเครื่องยนต์ ใช้วัดจํานวนรอบของเครื่องยนต์

รูปที่ 1.45 แสดงลักษณะเครื่องมือวัดรอบเครื่องยนต์
ที่มา : http://www.ponpe.com
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4.4.4 ไทม์มิ่งไลต์ ใช้สําหรับตรวจสอบตําแหน่งจุดระเบิด

รูปที่ 1.46 แสดงลักษณะเครื่องมือวัดไทม์มิ่งไลต์
ที่มา : http://www.ponpe.com
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บทสรุป
ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่สําคัญ ในการให้บริการและงานซ่อมจักรยานยนต์ ผู้เกี่ยวข้อง
จะต้องป้องกันอันตรายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยกําหนดเป็นนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
ในการทํางาน ผู้ปฏิบัติงานควรยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สถานประกอบการควรให้ความสําคัญกับ
สี แ ละสั ญ ลั ก ษณ์ ค วามปลอดภั ย ควรติ ด ไว้ ร อบ ๆ สถานประกอบการ เครื่อ งจั ก ร เครื่อ งมื อ
อุปกรณ์ ทางเดิน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
หรืออันตรายที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสีย สถานประกอบการและผู้ปฏิบัติงานต้องให้ความสําคัญกับ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อใช้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่จะทําให้เกิดความสูญเสีย
ทั้งร่างกาย จิตใจและทรัพย์สิน ทั้งนี้สถานประกอบการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติได้รับรู้และต้องให้ทุกคนปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครัดไม่ประมาท เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน
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แบบฝึกหัด
หน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
*******************************************************************************************
1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง อุบัติเหตุ (Accident) กับ ภัย (Hazard) มาพอเข้าใจ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2. สีที่ใช้แสดงเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มีความหมายว่าอย่างไร จงอธิบาย
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3. จงอธิบายความสําคัญของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

4. จงยกตัวอย่างข้อควรปฏิบัติในการใช้ประแจชนิดต่าง ๆ มาเป็นข้อ ๆ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

5. จงอธิบายความหมายของ เครื่องมือพิเศษ (Special tools) ในงานจักรยานยนต์
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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แนวเฉลยแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
*******************************************************************************************
1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง อุบัติเหตุ (Accident) กับ ภัย (Hazard) มาพอเข้าใจ
อุ บั ติ เหตุ (Accident) หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น โดยมิ ได้ ว างแผนไว้ ล่ ว งหน้ า ซึ่ ง
ก่อให้เกิดความบาดเจ็บ พิการ หรือตายและทําให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
ภัย (Hazard) เป็นสภาพการณ์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความ
เสียหายต่อทรัพย์สินหรือวัสดุ หรือกระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในปฏิบัติงานตามปกติของ
บุคคล
2. สีที่ใช้แสดงเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มีความหมายว่าอย่างไร จงอธิบาย
1. สีแดง หมายถึงเครื่องหมายห้าม เช่น ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ หรือลักษณะงานที่
เกี่ยวกับบริเวณที่มีอันตรายสูง ระบบดับเพลิงและกรณีเกิดเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟท์ ฯลฯ
2. สีน้ําเงิน หมายถึง เครื่องหมายบังคับ ข้อบังคับให้ปฏิบัติตามหรือพึงระมัดระวังเป็น
พิเศษเพราะอาจเกิดอันตรายในการปฏิบัติงานได้ เช่น ต้องสวมหมวกนิรภัย สวมถุงมือนิรภัย สวม
แว่นตานิรภัย ฯลฯ
3. สี เขี ย ว หมายถึ ง เครื่อ งหมายสารนิ เทศเกี่ ย วกั บ สภาวะปลอดภั ย เช่ น ป้ ายปฐม
พยาบาล ทางออก ทางหนีไฟ ฯลฯ
4. สีเหลือง หมายถึง เครือ่ งหมายเตือน การเตือนระวังอันตรายหรือบ่งชี้ว่ามีอันตราย
อุตสาหกรรมบางประเภทอาจใช้สีส้มแทนสีเหลือง ป้ายเตือน ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง ระวัง
สารเคมีอันตราย ระวังรถยก ฯลฯ
3. จงอธิบายความสําคัญของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีความสําคัญต่อผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันอันตรายให้กับ
อวัยวะส่วนต่าง ๆ ไม่ให้ได้รับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาถึง
ลักษณะและวิธีใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเหล่านั้นให้เข้าใจ และต้องสวมใส่ทุกครั้งที่ต้อง
ปฏิบัติงาน โดยที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดอย่างเคร่งครัด เพราะอุปกณ์เหล่านั้นสามารถ
ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัยได้
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แนวเฉลยแบบฝึกหัด (ต่อ)
หน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
*******************************************************************************************
4. จงยกตัวอย่างข้อควรปฏิบัติในการใช้ประแจชนิดต่าง ๆ มาเป็นข้อ ๆ
1. เลือกประแจให้ถูกระบบว่าเป็นระบบมิลลิเมตร หรือระบบนิ้ว
2. เลือกประแจให้ได้ขนาดเท่ากันกับหัวของสลักเกลียว ถ้าเป็นประแจแหวนต้องสวมหัว
ประแจแหวนให้แนบสนิทกับหัวนัต
3. การขั น หรือคลายสลั ก เกลียวต้องพยายามดึงปลายเข้าหาตั วเสมอ ถ้าไม่ส ามารถดึ ง
ประแจเข้าหาตัวได้ก็ใช้มือผลักหรือดันออก
4. ห้ามต่อด้ามประแจทุกชนิด ยกเว้นด้ามที่มีไว้สําหรับต่อประแจนั้น ๆ
5. การใช้ประแจเลื่อนให้ใช้ปากเลื่อนของประแจอยู่ทางเดียวกับทิศทางการหมุนของประแจ
6. ประแจต้องสะอาดเสมอ ประแจที่เปื้อนน้ํามันอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้
7. ห้ามใช้ค้อนตอกด้ามประแจ ยกเว้นประแจที่ออกแบบไว้สําหรับตอก
8. การขันหรือคลายสลักเกลียวควรใช้ประแจแหวนหรือประแจกระบอก ควรใช้ประแจปาก
ตายเฉพาะงานที่จําเป็นจริง ๆ เท่านั้น
9. งานที่ จําเป็ น ต้อ งขั น ให้ แ น่ น ตามพิ กัด จะต้ องใช้ป ระแจปอนด์ เพื่ อความถู กต้อ งและ
ประสิทธิภาพที่ดีของงาน
5. จงอธิบายความหมายของ เครื่องมือพิเศษ (Special tools) ในงานจักรยานยนต์
เครื่องมือพิเศษ หมายถึงเครื่องมือที่มีความสําคัญ มากสําหรับงานซ่อมจักรยานยนต์ ซึ่ง
เครื่องมืออื่น ๆ ไม่สามารถจะนํามาใช้ได้ จึงต้องใช้เครื่องมือพิเศษเหล่านี้ เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏิ บั ติ งาน ในการใช้ งานทุ ก ครั้งต้ อ งระมั ด ระวั งในการใช้ เป็ น พิ เศษ และคํ านึ งถึ งความ
ปลอดภัยในการใช้ด้วย เครื่องมือพิเศษที่ใช้สําหรับงานซ่อมจักรยานยนต์ เช่น ตัวจับล้อแม่เหล็ก
ตัวตัดโซ่ ตัวดูดล้อแม่เหล็ก ตัวจับยึดชุดคลัตช์ แคลมป์ถอดสปริงวาล์ว ตัวจับยึดล้อแม่เหล็ก ตัวตั้ง
วาล์ว ตัวจับยึดแผงคอ ฯลฯ
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แบบฝึกหัด
หน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
*******************************************************************************************
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้อง  หน้าข้อความที่เห็นว่าผิด
................1. ดวงชะตา (Acts of God) ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
................2. เครื่องหมายความปลอดภัยสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทคือ

แบบใช้สัญลักษณ์ แบบใช้สี และแบบใช้สีและสัญลักษณ์
................3. สีน้ําเงิน หมายถึง เครื่องหมายเตือน การเตือนระวังอันตรายหรือบ่งชี้ว่า

มีอันตราย
................4. ควรเลื อ กอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลให้ เหมาะสมถู ก ต้ อ ง กั บ แต่ ล ะ

ประเภทงาน
................5. ควรเลือกอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุ คคลที่มีน้ําหนักเบา และสบายเมื่อใช้

อุปกรณ์ป้องกันนั้น
................6. Ear Protection เป็นอุปกรณ์สวมใส่ป้องกันเสียงดังเกินระดับปกติ
................7. การใช้ อุปกรณ์ ป้องกัน อัน ตรายส่ วนบุ ค คลสามารถเพิ่ ม ผลผลิต และเพิ่ ม กํ าไร

ให้กับสถานประกอบการได้
................8. รถจักรยานยนต์สมัยแรก ๆ ที่เข้ามาในประเทศไทย ได้แก่ บีเอ็มดับบลิว

ไทรอัมพ์ และฮาร์เลย์เดวิดสัน
................9. ความยาวของก้านประแจปอนด์ สามารถปรับให้เหมาะสมกับแรงบิดที่ใช้ได้
................10. เหล็กดูดใน (Internal Pullers) ใช้สําหรับงานดูดบู๊ช และตลับลูกปืน

ออกจากรู
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แนวเฉลยแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
*******************************************************************************************
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้อง  หน้าข้อความที่เห็นว่าผิด
............1. ดวงชะตา (Acts of God) ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
............2. เครื่องหมายความปลอดภัยสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทคือ

แบบใช้สัญลักษณ์ แบบใช้สี และแบบใช้สีและสัญลักษณ์
............3. สีน้ําเงิน หมายถึง เครื่องหมายเตือน การเตือนระวังอันตรายหรือบ่งชี้ว่า

มีอันตราย
............4. ควรเลื อ กอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ วนบุ ค คลให้ เหมาะสมถู ก ต้ อ ง กั บ แต่ ล ะ

ประเภทงาน
............5. ควรเลือกอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีน้ําหนักเบา และสบายเมื่อใช้

อุปกรณ์ป้องกันนั้น
............6. Ear Protection เป็นอุปกรณ์สวมใส่ป้องกันเสียงดังเกินระดับปกติ
............7. การใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสามารถเพิ่ มผลผลิต และเพิ่ มกําไร

ให้กับสถานประกอบการได้
............8. รถจักรยานยนต์สมัยแรก ๆ ที่เข้ามาในประเทศไทย ได้แก่ บีเอ็มดับบลิว

ไทรอัมพ์ และฮาร์เลย์เดวิดสัน
............9. ความยาวของก้านประแจปอนด์ สามารถปรับให้เหมาะสมกับแรงบิดที่ใช้ได้
............10. เหล็กดูดใน (Internal Pullers) ใช้สําหรับงานดูดบู๊ช และตลับลูกปืน

ออกจากรู
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ใบมอบงาน
ชื่อวิชา
งานจักรยานยนต์
สอนครั้งที่ 1
รหัสวิชา
2101 - 2102
จํานวน 7 ชั่วโมง
หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
ชื่องาน
อภิปรายเรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
*******************************************************************************************
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ให้นักเรียนอภิปรายเรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน อภิปรายเกี่ยวกับความปลอดภัยและความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับจักรยานยนต์พร้อมทั้งนําเสนอสรุปจากแนวคิดของกลุ่ม
สื่อการเรียน เครื่องมือ อุปกรณ์
1. ใบความรู้ เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
2. สื่อของจริง
3. แผ่นใสสําหรับนําเสนอ/Power Point
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
5. เครื่องฉายโปรเจกเตอร์
6. โทรทัศน์
ลําดับขั้นการดําเนินงาน
1. แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจกลุ่มละ 4 - 5 คน
2. แต่ละกลุ่มอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
3. ให้แต่ ละกลุ่ม นํ าเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกั บความปลอดภัยและความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับจักรยานยนต์หน้าชั้นเรียนตามแบบประเมินผลใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนรวมตามแบบประเมินผลใบงาน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
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แบบประเมินผล
ชื่อวิชา
งานจักรยานยนต์
สอนครั้งที่ 1
รหัสวิชา
2101 - 2102
จํานวน 7 ชั่วโมง
หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
ชื่องาน
อภิปรายเรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
*******************************************************************************************
แผนกวิชาช่างยนต์
หัวข้ออภิปราย.........................................................ตามใบงานที่................คาบที่................ถึงคาบที่................
ชื่อกลุ่ม................................................................ชือ่ สถานศึกษา..............................................................................
วันที่...........เดือน..........................................พ.ศ. 25..................ชั้น ปวช. .............................................................
สมาชิกกลุ่ม 1...................................................2..................................................3..................................................
4...................................................5..................................................
รายการประเมิน
1. การแบ่งหน้าที่
2. การทํางานเป็นทีม
3. ความรับผิดชอบ
4. การอภิปรายกลุ่ม
5. การแสดงความคิดเห็น
6. ความพร้อมในการนําเสนอ
7. บุคลิกในการนําเสนอ
8. ความชัดเจนของการนําเสนอ
9. การตอบข้อซักถาม
10. การสรุปประเด็นสําคัญ
รวมคะแนนที่ได้

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100

ผลคะแนน

หหมายเหตุ
ผลคะแนน ดี = 9 - 10 ,ปานกลาง = 7 - 8

ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน

พอใช้ = 5 - 6 ,ปรับปรุง 3 = 4

(นายอุทุมพร แนวอินทร์)

คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน

.........../ .........../ ...........
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล
คําชี้แจง ให้ทําเครื่องหมาย / และหากนักเรียนมีพฤติกรรมนั้น ลงในช่องรายการ
พฤติกรรม
ที่

ความสนใจ

ชื่อ-นามสกุล
4

3

2

1

การแสดง

การตอบ

การยอมรับ

ทํางานตามที่

ความคิดเห็น

คําถาม

ฟังคนอื่น

มอบหมาย

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

รวม

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคําถาม ตอบคําถามถูก ทํางานส่งตามเวลา
ดี = 3 พฤติกรรมการแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์
ปานกลาง = 2 พฤติกรรมการแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ส่งงานไม่ตรงเวลา
ลงชื่อ.............................................ผูส้ ังเกต
(นายอุทุมพร แนวอินทร์)
.........../ .........../ ...........
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บันทึกหลังการสอน
ชื่อวิชา
งานจักรยานยนต์
สอนครั้งที่ 1
รหัสวิชา
2101 - 2102
จํานวน 7 ชั่วโมง
หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
*******************************************************************************************
บันทึกหลังการสอน
วัน........................วันที่................เดือน...........................................พ.ศ. ........................สอนครั้งที่........................
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นายอุทุมพร แนวอินทร์)
.........../ .........../ ...........
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บันทึกหลังการสอน (ต่อ)
ชื่อวิชา
งานจักรยานยนต์
สอนครั้งที่ 1
รหัสวิชา
2101 - 2102
จํานวน 7 ชั่วโมง
หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
*******************************************************************************************
บันทึกหลังการสอน
ชื่อผู้สอน................................................................................................รหัส 2101 - 2102 งานจักรยานยนต์
ภาคเรียนที.่ ........................................................ปีการศึกษา..................................................................................
ห้องเรียน

วัน/เดือน/ปี

เวลา

บันทึกความคิดเห็น

หมายเหตุ

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นายอุทุมพร แนวอินทร์)
.........../ .........../ ...........
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บันทึกหลังการสอน (ต่อ)
ชื่อวิชา
งานจักรยานยนต์
สอนครั้งที่ 1
รหัสวิชา
2101 - 2102
จํานวน 7 ชั่วโมง
หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
*******************************************************************************************
บันทึกหลังการสอน
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าแผนก
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................
(………………………………………)
.........../ .........../ ...........

ข้อเสนอแนะของรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................
(………………………………………)
.........../ .........../ ...........

ข้อเสนอแนะของผู้อํานวยการ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................
(………………………………………)
.........../ .........../ ...........
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แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
*******************************************************************************************
คําชี้แจง ให้นกั เรียนทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ ก , ข , ค และ ง
ที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. รถจักรยานยนต์ เริ่มมีวิวัฒนาการตั้งแต่ยุคใด
ก. ศตวรรษที่ 15
ข. ศตวรรษที่ 17
ค. ศตวรรษที่ 19
ง. ศตวรรษที่ 21
2. พลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์ในยุคเริ่มต้น คือข้อใด
ก. ถ่านหิน
ข. น้ํามัน
ค. พลังงานกล
ง. ไอน้ํา
3. ข้อใดคือบริษัทรถจักรยานยนต์ที่เข้ามาในประเทศไทย ในสมัยแรก ๆ
ก. Honda
ข. Benz
ค. Ducati
ง. BMW
4. Adjustable Wrench หมายถึงประแจในข้อใด
ก. ประแจรวม
ข. ประแจกระบอก
ค. ประแจเลื่อน
ง. ประแจแอล
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5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
ก. เป็นเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดมาก ใช้วัดขนาดภายนอกของชิ้นงาน
ข. เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้วัดขนาดความลึกของชิ้นงาน
ค. เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดระยะห่างระหว่างหน้าสัมผัสสองหน้า
ง. เป็นเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดมาก ใช้วัดขนาดได้ทั้งภายนอกและภายในของชิ้นงาน
6. อันตราย (Danger) มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
ข. สภาพการณ์ ซึ่ งมี แ นวโน้ ม ที่ จะก่อ ให้ เกิ ดการบาดเจ็ บ ต่ อบุ ค คลหรือ ความเสี ยหายต่ อ
ทรัพย์สินหรือวัสดุ
ค. ระดับความรุนแรงที่เป็นผลเนื่องมาจากภัย อาจจะมีระดับสูงหรือมาก น้อยก็ได้ ขึ้นอยู่
กับมาตรการในการป้องกัน
ง. ความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียทางด้านกายภาพหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
ต่อการปฏิบัติงาน
7. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในข้อใด มีจํานวนเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ของการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง
ก. คน
ข. เครื่องจักร
ค. ภัยธรรมชาติ
ง. ดวงชะตา
8. เครื่องหมายความปลอดภัย (Safety Signs) สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
ก. 5 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 2 ประเภท
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9. สีแดง ที่ใช้แสดงเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลหมายถึงข้อใด
ก. เครื่องหมายความปลอดภัย
ข. เครื่องหมายเตือน
ค. เครื่องหมายบังคับ
ง. เครื่องหมายห้าม
10. ข้อใดไม่ใช่หลักในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ก. ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีน้ําหนักเบา ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย
ข. เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ค. เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานแต่ละประเภทงาน
ง. เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่มีขนาดพอดีกับรูปร่าง หรืออวัยวะของผู้ที่จะสวมใส่
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แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
*******************************************************************************************
กระดาษคําตอบ แบบทดสอบหลังเรียน
ข้อ
ก
ข
ค
ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สรุปคะแนนสอบหลังเรียน

10
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 1 เรื่องความปลอดภัยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรยานยนต์
*******************************************************************************************
เฉลยข้อที่ 1
ตอบ ข.
เฉลยข้อที่ 6
ตอบ ค.

เฉลยข้อที่ 2
ตอบ ง.
เฉลยข้อที่ 7
ตอบ ข.

เฉลยข้อที่ 3
ตอบ ง.
เฉลยข้อที่ 8
ตอบ ค.

เฉลยข้อที่ 4
ตอบ ค.
เฉลยข้อที่ 9
ตอบ ง.

เฉลยข้อที่ 5
ตอบ ง.
เฉลยข้อที่ 10
ตอบ ก.

