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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
รหัสวิชา 1101 - 3307

ชื่อวิชา ช่างซ่อมระบบเครือ่ งล่างรถยนต์

ชื่อหน่วย หลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบ

สอนครั้งที่ 1
จํานวน 3 ช.ม.

เครื่องล่างรถยนต์
*******************************************************************************************
เนื้อหาสาระ
1. ความสําคัญของความปลอดภัย
2. สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ช่างยนต์
4. อุปกรณ์จับยึด
สาระสําคัญ
ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การปราศจากภัย ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่จะ
ขจัดภัยทุกชนิดให้หมดไปโดยสิ้นเชิง ความปลอดภัยจึงรวมถึงการปราศจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วย
การสร้างความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้เรียนควรตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกัน
อุบัติเหตุและเสริมสร้างความปลอดภัยในการทํางาน การเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้
วางแผนไว้ล่วงหน้าและคาดไม่ถึงได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และ
ทรัพย์สิน ตลอดจนการทํางาน เครื่องมือที่ใช้เป็นประจําในการซ่อมบํารุงชิ้นส่วนต่าง ๆ ของงาน
เครื่องล่างรถยนต์ ทําให้เครื่องยนต์สามารถทํางานได้เป็นปกติ เครื่องมือเหล่านี้มีทั้งเครื่องมือที่ใช้
แรงคน และเครื่องมือกําลังที่ใช้แรงในการทํางานจากกระแสไฟฟ้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ทวั่ ไป
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของความปลอดภัย
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ
3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างยนต์
4. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึด
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ด้านความรู้ (K)
1.1 นักศึกษาอธิบายความสําคัญของความปลอดภัยได้
1.2 นักศึกษาบอกสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุได้
1.3 นักศึกษาบอกเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างยนต์ได้
1.4 นักศึกษาบอกอุปกรณ์จับยึดได้
2. ด้านทักษะ (S)
2.1 นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านความสําคัญของความปลอดภัยได้ถูกต้อง
2.2 นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุได้ถูกต้อง
2.3 นักศึกษามีความรู้และทักษะการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่างยนต์ได้ถูกต้อง
2.4 นักศึกษามีความรู้และทักษะการเลือกใช้อุปกรณ์จับยึดได้ถูกต้อง
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
3.1 เข้าเรียนตรงตามเวลา
3.2 แต่งกายสุภาพและเหมาะสม
3.3 ความมั่นใจในการทํางาน
3.4 ความกระตือรือร้นในการทํางาน
3.5 มีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่น
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรียน
ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบ
เครื่องล่างรถยนต์
2. ครูนําเข้าสู่บทเรียนโดยครูพูดถึงเนื้อหาโดยรวมของหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้
ในงานซ่ อ มระบบเครื่ อ งล่ า งรถยนต์ และครู ตั้ ง คํ า ถามเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น อภิ ป ราย จาก
ประสบการณ์ ที่เคยได้พบเห็นตัวอย่างคําถาม เช่น
2.1 หลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์ ที่นักศึกษา
พบมีอะไรบ้าง
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2.2 ให้นักศึกษายกตัวอย่างหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่อง
ล่างรถยนต์ที่เคยเห็น
ขั้นสอน/ประกอบกิจกรรม
1. ครูอธิบายเนื้อหาโดยใช้สื่อ Power Point สื่อของจริง สื่อวีดีทัศน์ สอนประกอบ
การบรรยายเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาสาระของการเรียนรู้เรื่อง
1.1 ความสําคัญของความปลอดภัย
1.2 สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ
1.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ช่างยนต์
1.4 อุปกรณ์จับยึด
1.5 นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงาน เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อม
ระบบเครื่องล่างรถยนต์ โดยครูอธิบายวิธีการปฏิบัติงานตามใบงาน ก่อนให้นักศึกษาปฏิบัติงานแล้ว
สังเกตการปฏิบัติงานและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
ขั้นสรุป
1. ครูอธิบายสรุปเนื้อหาเรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่าง
รถยนต์ และสรุปผลการปฏิบัติงานตามใบมอบงานและเสนอแนะ
การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
2. นักศึกษาทําแบบฝึกหัด เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบ
เครื่องล่างรถยนต์ จากนั้นครูและนักศึกษาร่วมกันเฉลย ตรวจคําตอบเพื่อประเมินผลการเรียน
3. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
4. ตรวจประเมินใบมอบงาน สรุปผลการตรวจให้นักศึกษาทราบ
สื่อการเรียนการสอน
สื่อสิ่งพิมพ์
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาช่างซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
2. หนังสือเรียนวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ ของ สุชาติ รุ่งรังษี
3. แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
4. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน พร้อมเฉลย
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สื่อโสตทัศนูปกรณ์
1. สื่อ Power Point ประกอบการสอน เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงาน
ซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
3. สื่อของจริง
4. เครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ
5. สื่อวีดีทัศน์หลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
การวัดผลและประเมินผล
1. คะแนนจากการอภิปรายประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือ
ที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
2. คะแนนจากแบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อม
ระบบเครื่องล่างรถยนต์
3. คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนหน่วยที่ 1 เรื่องหลักความปลอดภัยและ
เครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
4. คะแนนจากแบบประเมินผลใบงาน เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อม
ระบบเครื่องล่างรถยนต์
5. คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนและการปฏิบัติงาน
แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
1. ห้องสมุด
2. สถานประกอบการ
3. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
4. เอกสารวารสารเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครือ่ งล่าง
รถยนต์
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กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้
ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
2. นักศึกษาสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม หรือทบทวนเนื้อหาจากเว็บไซต์ที่ห้องศูนย์ข้อมูล
คอมพิวเตอร์ในเวลาว่าง เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่าง
รถยนต์
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แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
*******************************************************************************************
คําชี้แจง ให้นกั ศึกษาทําเครือ่ งหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ ก , ข , ค และ ง
ที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. การออกกฎความปลอดภัยควรยึดแนวทางใด
ก. คําสั่ง

ข. กฎระเบียบ

ค. แนวความคิดการปฏิบัติ

ง. ข้อควรปฏิบัติ

2. การป้องกันอุบัติเหตุควรศึกษาเรื่องใด
ก. ศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

ข. ออกกฎมาตรฐานการทํางาน

ค. กําหนดคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน

ง. กําหนดวิธีการดําเนินงาน

3. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่สําคัญที่สุด คือข้อใด
ก. คน

ข. ภัยธรรมชาติ

ค. เครื่องมือเครื่องจักร

ง. สภาพแวดล้อม

4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเรื่องอุบัติเหตุ
ก. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ข. เหตุการณ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้า

ค. เหตุการณ์ที่กําหนดไว้

ง. เหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย

5. เครื่องหมายสัญลักษณ์ความปลอดภัยสีน้ําเงินหมายถึงข้อใด
ก. เครื่องหมายห้าม

ข. เครื่องหมายบังคับ

ค. เครื่องหมายความปลอดภัย

ง. เครื่องหมายเตือน

6. ประแจปากทั้งสองมีขนาดแตกต่างกันตามขนาดที่กําหนดใช้ขันหรือคลายสลักเกลียว คือข้อใด
ก. ประแจปากตาย

ข. ประแจรวม

ค. ประแจแหวน

ง. ประแจกระบอก

7. คุณสมบัติของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ คือข้อใด
ก. วัดขนาดชิ้นงานได้หลายลักษณะ

ข. วัดขนาดภายนอกชิ้นงานได้ดี

ค. วัดขนาดภายในของชิ้นงานได้ถูกต้อง ง. วัดความลึกของชิ้นงานได้
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8. นัตที่ไม่มีประแจอื่นใช้ได้ ควรใช้เครื่องมือชนิดใด
ก. คีมเลื่อนล็อก

ข. คีมล็อก

ค. คีมปากจิ้งจก

ง. คีมปากแหลม

9. ข้อใดเป็นอุปกรณ์จับยึดที่ใช้เกลียว
ก. สตัด

ข. สลัก

ค. ลิ่ม

ง. สไปลน์ (Spline)

10. โบลต์ขนาด M8 X 1.25 หมายเลข 8 หมายถึงอะไร
ก. ระยะพิตช์

ข. ขนาดความยาวของโบลต์

ค. เส้นผ่านศูนย์กลางของโบลต์

ง. ขนาดหัวของโบลต์
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บัตรบันทึกกิจกรรม
แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
*******************************************************************************************
กระดาษคําตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ
ก
ข
ค
ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สรุปคะแนนสอบก่อนเรียน

10

9

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ 1 เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
*******************************************************************************************
เฉลยข้อที่ 1
ตอบ ง.
เฉลยข้อที่ 6
ตอบ ก.

เฉลยข้อที่ 2
ตอบ ก.
เฉลยข้อที่ 7
ตอบ ก.

เฉลยข้อที่ 3
ตอบ ก.
เฉลยข้อที่ 8
ตอบ ข.

เฉลยข้อที่ 4
ตอบ ง.
เฉลยข้อที่ 9
ตอบ ก.

เฉลยข้อที่ 5
ตอบ ข.
เฉลยข้อที่ 10
ตอบ ค.
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ใบความรู้
หน่วยที่ 1 เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
*******************************************************************************************
1. ความสําคัญของความปลอดภัย ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การปราศจากภัย ซึ่ง
ในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่จะขจัดภัยทุกชนิดให้หมดไปโดยสิ้นเชิง ความปลอดภัยจึงรวมถึงการ
ปราศจากอั น ตรายที่ จะเกิ ดขึ้ น ด้ วยการสร้างความปลอดภั ยในโรงงานอุ ต สาหกรรม ผู้เรีย นควร
ตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างความปลอดภัยในการทํางาน
1.1 ประโยชน์ที่ได้จากการทํางานอย่างปลอดภัย การทํางานโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักร
บางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายเสียค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากจําเป็นต้อง
หาวิธีป้องกันมิให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
1.1.1 ผลผลิตเพิ่มขึ้น การทํางานอย่างปลอดภัย ทําให้คนงานมีขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน สามารถทํางานได้เต็มที่ผลผลิตรวมของโรงงานจึงเพิ่มขึ้น
1.1.2 ต้นทุนการผลิตลดลง เมื่อการเกิดอุบัติเหตุลดลงหรือไม่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การเกิดอุบัติเหตุก็ลดลง ต้นทุนการผลิตก็ลดลงด้วย
1.1.3 สงวนทรัพยากรมนุษย์ การเกิดอุบัติเหตุมักจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยเฉพาะถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญ
1.1.4 การทํางานอย่างปลอดภัยทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทําให้ได้กําไรเพิ่มมากขึ้น
2. สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ
2.1 สาเหตุของอุบัติเหตุ การเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
และคาดไม่ถึงได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจน
การทํางาน
2.1.1 คน ในการทํางานคนต้องเป็นผู้ใช้เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อผลิตชิ้นงาน การเกิด
อุบัติเหตุ 88 เปอร์เซ็นต์ เกิดจากการกระทําของคน เนื่องจากความประมาทขาดความระมัดระวัง
ในการทํางาน การทํางานไม่ถูกวิธีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน ใช้
เครื่องมือเครื่องจักรไม่เหมาะกับงาน
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2.1.2 ความผิดพลาดของเครื่องมือเครื่องจักร (Mechanical Failure) รวมถึงการวางผัง
โรงงานไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย เครื่องมือเครื่องจักรมีอายุการใช้งานมาก
2.1.3 เกิดจากภัยธรรมชาติ เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นน้อยมาก มีเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ ของ
อุบัติเหตุอยู่นอกเหนือการควบคุมได้ เช่น น้ําท่วม พายุ ฟ้าผ่า เป็นต้น
2.2 ผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุ
2.2.1 ผลกระทบทางตรง เช่น การเสียชีวิต หรือพิการ เสียค่ารักษาพยาบาล เสียเวลา
รักษาตัวไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2.2.2 ผลกระทบทางอ้อม เช่น เสียขวัญกําลังใจ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์เสียหาย
บุคลากรขาดความมั่นใจ
2.2.3 ผลกระทบต่อองค์กร ผลกระทบต่อภาพพจน์ขององค์กร ขาดการยอมรับ และไม่
ผ่านมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย
2.3 การป้องกันอุบัติเหตุ ในการปฏิบัติงานทุกครั้งผู้ปฏิบัติงานไม่ควรประมาทต้องสร้างวินัย
ในตนเอง มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ การปฏิบัติในโรงงานกฎระเบียบข้อกําหนดต่าง ๆ
ของโรงงาน ผู้ปฏิบั ติงานทุกคนต้องเชื่อฟังและปฏิ บัติตามคําแนะนําของนายจ้าง วิศวกร หรือ
หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดย
การศึกษาจากเอกสารหรือจากผู้มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2.3.1 ต้องสวมชุดปฏิบัติงานตามที่โรงงานกําหนด
2.3.2 ต้องสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายขณะทํางาน
2.3.3 ห้ามใช้เครื่องจักรใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาต
2.3.4 ควรตรวจสภาพความเรียบร้อยของเครื่องจักรก่อนใช้งาน
2.3.5 เมื่อพบปัญหาในการทํางาน ควรสอบถามผู้ควบคุมงานก่อนการแก้ไข
2.3.6 ห้ามหยอกล้อขณะปฏิบัติงาน
2.3.7 ห้ามสวมใส่เครื่องประดับในขณะปฏิบัติงาน เช่น นาฬิกา แหวน สร้อยคอและ
เครื่องประดับอื่น ๆ
2.3.8 เมื่อเกิดอันตรายขึ้นต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมทราบทันที
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2.3.9 หลังการปฏิบัติงานทุกครั้งให้ทําความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณการทํางาน
ให้เรียบร้อย

รูปที่ 1.1 แสดงพื้นที่การปฏิบัติงานสะอาดสะดวกอุปกรณ์จัดเก็บเป็นระเบียบ
ที่มา : http://www.auto.mthai.com
2.4 อุปกรณ์ความปลอดภัย การปฏิบัติงานที่ดีต้องหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง
และเพื่อนร่วมงาน โดยเลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องกับงาน
2.4.1 อุปกรณ์ป้องกันเท้า ป้องกันเหล็กหรือของแข็ง เครื่องมือมีคม ที่อาจตกทับหรือ
ตําเท้า ได้แก่ รองเท้าหนัง รองเท้าผ้าใบ รองเท้านิรภัย เป็นต้น
2.4.2 อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตาในขณะปฏิบัติงานเจาะ กัด
กลึง เจียระไนงาน ได้แก่ แว่นตา หน้ากาก เป็นต้น
2.4.3 อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ ป้องกันเศษโลหะกระเด็นถูกศีรษะในขณะปฏิบัติงาน ได้แก่
หมวกแก๊ป หมวกพลาสติก เป็นต้น
2.4.4 อุปกรณ์ป้องกันมือ ป้องกันงานมีคม งานที่เป็นกรดเป็นแก๊ส งานที่มีความร้อน
ได้แก่ ถุงมือผ้า ถุงมือหนัง ถุงมือยาง เป็นต้น
2.4.5 อุปกรณ์ป้องกันหู ป้องกันเสียงดังในขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ ครอบหูหรือปลั๊กอุดหู
เป็นต้น
2.4.6 อุปกรณ์ป้องกันจมูก ป้องกันกลิ่น ควันในขณะปฏิบัติงาน
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รูปที่ 1.2 แสดงลักษณะของอุปกรณ์ป้องกันเท้า
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560

รูปที่ 1.3 แสดงลักษณะของอุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560

รูปที่ 1.4 แสดงลักษณะของอุปกรณ์ป้องกันมือ
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
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รูปที่ 1.5 แสดงลักษณะของอุปกรณ์ป้องกันหู
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560

รูปที่ 1.6 แสดงลักษณะของอุปกรณ์ป้องกันตา
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560

รูปที่ 1.7 แสดงลักษณะของอุปกรณ์ป้องกันจมูก
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
2.5 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้ องต้ น เมื่อเกิดอุ บัติเหตุขึ้นในขณะ
ปฏิบัติงาน พนักงานหรือช่างควรจะต้องรู้และผ่านการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้
หลายอย่างในขณะปฏิบัติงานในศูนย์บริการ เช่น
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2.5.1 การถูกไฟฟ้าดูด
2.5.2 การถูกของมีคมบาด หรือเกิดรอยถลอกจนมีเลือดไหลออกมา
2.5.3 การบาดเจ็บเนื่องมาจากการแตกหักของกระดูก
2.5.4 การบาดเจ็บเนื่องจากการเชื่อมไฟฟ้า หรือความร้อนจากระบบท่อไอเสีย และ
ระบบหล่อลื่น
2.5.5 การบาดเจ็บเนื่องจากโลหะ สารละลาย หรือประกายไฟจากการเชื่อม
2.6 เครื่องหมายสัญลักษณ์ความปลอดภัย หรือป้ายเตือนความปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล
2.6.1 สีแดง หมายถึงเครื่องหมายห้าม เช่น หยุด อันตราย ไฟ หรือลักษณะงานที่
เกี่ยวกับบริเวณที่มีอันตรายสูง ระบบดับเพลิงและอุปกรณ์หยุดฉุกเฉินของเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น
ห้ามจุดไฟ ห้ามสูบบุหรี่ ฯลฯ
2.6.2 สีน้ําเงิน หมายถึง เครื่องหมายบังคับ ข้อบังคับให้ปฏิบัติตามหรือพึงระมัดระวัง
เป็นพิเศษเพราะอาจเกิดอันตรายในการปฏิบัติงานได้ เช่น ต้องสวมหมวกนิรภัย ฯลฯ
2.6.3 สีเขียว หมายถึง เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับสภาวะปลอดภัย เช่น ป้าย
ปฐมพยาบาล ทางออก ทางหนีไฟ ฯลฯ
2.6.4 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 ฯลฯ

รูปที่ 1.8 แสดงเครื่องหมายเตือน
ที่มา : http://www.tpa.or.th
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รูปที่ 1.9 แสดงเครื่องหมายบังคับ
ที่มา : http://www.tpa.or.th

รูปที่ 1.10 แสดงเครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับสภาวะปลอดภัย
ที่มา : http://www.tpa.or.th

รูปที่ 1.11 แสดงลักษณะเครื่องหมายเตือน
ที่มา : https://www.tpa.or.th
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3. เครื่องมือและอุปกรณ์ช่างยนต์
3.1 เครื่องมือช่างยนต์ (Hand Tools) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้เป็นประจําในการซ่อม
บํารุงชิ้นส่วนต่าง ๆ ของงานซ่อมเครื่องล่างรถยนต์ ทําให้เครื่องยนต์สามารถทํางานได้เป็นปกติ
เครื่องมือเหล่านี้มีทั้งเครื่องมือที่ใช้แรงคน และเครื่องมือกําลังที่ใช้แรงในการทํางานจากกระแสไฟฟ้า
สิ่งสําคัญสําหรับการซ่อมบํารุงงานซ่อมเครื่องล่างรถยนต์ ได้แก่
3.1.1 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
เนื่องจากหมุดเกลียว และแป้นเกลียวมีขนาดต่าง ๆ กัน จึงจําเป็นที่จะต้องสร้างประแจให้มีขนาด
ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
3.1.1.1 ประแจปากตาย (Open End Wrench) เป็นประแจปากเปิดทั้งสองข้าง
ปากทั้งสองมีขนาดแตกต่างกันตามขนาดที่กําหนดใช้ขันหรือคลายสลักเกลียวหรือแป้นเกลียว ไม่ควร
ใช้ประแจปากตายคลายสลักเกลียวหรือแป้นเกลียวที่ตึงเกินไป เพราะอาจจะทําให้เหลี่ยมของแป้น
เกลียวเสียรูปทรงได้

รูปที่ 1.12 แสดงลักษณะของประแจปากตาย
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
3.1.1.2 ประแจแหวน (Box Wrench) เป็นประแจปากปิด มีลักษณะเป็นวงแหวน
ซึ่งจะสวมเข้าพอดีกับหัวหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียวที่ใช้ขันหรือคลาย ทําให้สามารถใช้แรงขันได้มาก
ขึ้นโดยไม่ลื่นหลุดออกมา และไม่ทําให้แป้นเกลียวเสียรูป
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รูปที่ 1.13 แสดงลักษณะของประแจแหวน
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
3.1.1.3 ประแจรวม (Combination Wrench) เป็นประแจที่ปลายข้างหนึ่งเป็นแบบ
ปากเปิดและอีกปลายข้างหนึ่งเป็นแบบปิด ประแจปากตายจะใช้เมื่อเนื้อที่ข้างเคียงคับแคบ ส่วน
ประแจแหวนใช้เมื่อต้องการขันให้แน่นหรือคลายออกครั้งแรก ซึ่งจะให้ความมั่นคงมากกว่าประแจ
ปากตายด้านปลายทั้งสองข้างของประแจรวมจะมีขนาดเดียวกัน

รูปที่ 1.14 แสดงลักษณะของประแจรวม
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
3.1.1.4 ประแจกระบอก (Socket Wrench) มี ลั ก ษณะภายในคล้ ายกั บ ประแจ
แหวนคือสามารถสวมเข้าพอดีกับหัวหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียว ประแจกระบอกแตกต่างจากประแจ
แหวนตรงที่ประแจกระบอกสามารถถอดออกจากด้ามต่อได้ ปลายของประแจกระบอกที่ยึดติดกับ
ด้ามต่อเป็นหัวหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียว ประแจกระบอกมีส่วนประกอบ คือ
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รูปที่ 1.15 แสดงลักษณะของประแจกระบอก
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
- ด้ามประแจ (Handle) ด้ามต่อและข้อต่อต่าง ๆ ที่ใช้กับประแจกระบอกซึ่งมี
ลักษณะแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน และตําแหน่งของหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียว
- ด้ามต่อกรอกแกรก (Ratchet Handle) ภายในมีกลไกทําให้สามารถขันหรือ
คลายหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียวได้ทางใดทางหนึ่ง และหมุนฟรีในทิศทางตรงกันข้าม ทําให้การ
ทํางานในเนื้อที่แคบ ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะไม่ต้องถอดประแจกระบอกออกจากแป้นเกลียว
ทุกครั้งที่หมุน
- ก้ านขัน บล็ อกตัวที (Sliding T Handle) ใช้สําหรับงานที่ ขัน หรือคลายสลั ก
เกลียวที่ต้องการแรงกดทางด้านซ้ายและด้านขวาเท่า ๆ กัน เช่น ในการคว้านกระบอกสูบนอกจากนี้
ด้ามที่ยังใช้แทนด้ามยาวได้ด้วย แต่เนื่องจากด้ามที่สั้นกว่าด้ามยาวจึงใช้ขันได้แรงขันน้อยกว่า
- ก้านต่อ (Extension) ก้านต่อใช้สําหรับต่อกับประแจกระบอกเพื่อขันสลักเกลียว
ที่อยู่ลึกโดยต่อกับด้ามประแจต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น ก้านต่อมีความยาวหลายขนาดจึงต้องเลือกใช้
ให้ถูกต้องกับงาน
- ข้ อ ต่ อ อ่ อ น (Universal Joint) ข้ อ ต่ อ อ่ อ นใช้ ต่ อ กั บ ประแจและด้ ามประแจ
สําหรับขันหรือคลายสลักเกลียวที่อยู่ต่างระนาบกับด้ามเพื่อหลีกเลี่ยงชิ้นส่วนที่กีดขวางขณะขัน หรือ
คลายสลักเกลียว
- หัวต่อกรอกแกรก (Ratchet Adapter) หัวต่อกรอกแกรกใช้ต่อกับด้ามประแจ
ชนิดอื่น เพื่อใช้งานแทนประแจกรอกแกรก
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ในขณะที่ขันหมุดเกลียว หรือแป้นเกลียวให้แน่น ก้านประแจจะโค้งงอ เนื่องจากแรง
ต้านทานการหมุนแรงบิดที่ใช้ในการขัน สามารถอ่านได้จากสเกลที่อยู่ใกล้ด้ามถือ ประแจปอนด์อีก
แบบซึ่งมีหัวขับเป็นกลไกทางเดียว ความยาวของก้านประแจสามารถปรับให้เหมาะสมกับแรงบิดที่
ใช้ได้ เมื่อแรงบิดถึงจุดที่ต้องการจะมีเสียงดังกริ๊กเตือนให้ทราบว่าหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียวถูกขัน
ด้วยแรงบิดที่ต้องการแล้ว
3.1.1.5 ประแจแอล (Allen Wrench) เป็นประแจที่มีขนาดคงที่ ทําหน้าที่คลาย
หรือขันหมุดเกลียวที่มีหัวเป็นหลุมหกเหลี่ยม เช่น หมุดเกลียวที่ใช้ยึดพูลเล่ย์ ประแจตัวหนึ่งจะมี
ขนาดเดียว ประแจประเภทนี้จะมีเป็นชุดเหมือนประแจปากตาย โดยมีเบอร์บอกไว้ที่ด้านข้างของ
ประแจ

รูปที่ 1.16 แสดงลักษณะของประแจแอล
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
3.1.1.6 ประแจแหวนกรอกแกรก (Ratchet Box Wrench) ประแจแหวน
กรอกแกรกใช้ขันสลักเกลียวได้โดยไม่ต้องยกประแจออกจากหัวสลักเกลียว ประแจชนิดนี้จะมีเป็นชุด
มี 2 ขนาดในตัวเดียวกัน เหมือนกับประแจปากตายกลับทิศทางการหมุนได้โดยกลับประแจอีกด้าน
หนึ่ง กลไกภายในประแจจะทําให้สลักเกลียวหมุนในทิศทางตรงข้ามได้
3.1.1.7 ประแจเลื่อน (Adjustable Wrench) เป็นประแจที่สามารถใช้ได้กับหมุด
เกลียวขนาดต่าง ๆ กัน โดยการปรับระยะปากประแจให้เหมาะสม ประแจเลื่อนมีขนาดความยาว
ตั้งแต่ 4 นิ้ว ถึง 20 นิ้ว ประแจเลื่อนขนาดใหญ่ปรับระยะปากประแจได้กว้างกว่าประแจเลื่อน
ขนาดเล็กปากประแจที่อยู่กับที่มีความแข็งแรงมากกว่าปากประแจที่เคลื่อนที่ การใช้จึงควรจะรู้
วิธีการใช้ที่ถูกต้อง
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รูปที่ 1.17 แสดงลักษณะของประแจแหวนกรอกแกรกและประแจเลื่อน
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
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
3.1.2 ไขควง (Screwdriver) ชิ้นส่วนหลาย ๆ ชิ้นของเครื่องยนต์จะถูกยึดติดกันด้วย
หมุดเกลียว ไขควงเป็นเครื่องมือที่ใช้ขันหรือคลายหมุดเกลียว ไขควงมีหลายแบบและหลายขนาด
ได้แก่ ไขควงปลายแบน ไขควงแฉก
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ลักษณะของไขควงประกอบด้วยด้ามถือ ก้านและปลายด้ามถืออาจทําด้วยไม้หรือพลาสติก
ก้านไขควงส่วนใหญ่มีลักษณะกลม บางชนิดก็เป็นเหลี่ยม ไขควงแบ่งออกได้ดังนี้
3.1.2.1 ไขควงแบน (Flat Blade Screwdriver) เป็นไขควงที่ใช้ขันหมุดเกลียวที่มี
ร่องที่ หั วเป็ น เส้ น ตรง การใช้ งานควรใช้ ไขควงที่ มี ข นาดเหมาะสมกั บ ขนาดของหมุ ด เกลี ย ว คื อ
สามารถสอดปลายไขควงเข้าพอดีกับร่องที่หัวหมุดเกลียว และไม่ควรใช้ไขควงที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่
เกินไปจะทําให้หัวหมุดเกลียวเสียหายได้
3.1.2.2 ไขควงแฉก (Phillips Screwdriver) เป็นไขควงที่มีปลายเป็นแฉกสี่แฉก ใช้
สําหรับหมุดเกลียวที่มีร่องที่หัวเป็นแฉก ทําให้สามารถขันหมุดเกลียวได้อย่างมั่นคงมากขึ้นโอกาสที่จะ
เกิดการลื่นไถลน้อยลงมาก
3.1.2.3 ไขควงตอก (Impact Screwdriver) ไขควงตอกมีไว้เพื่อใช้ในการขันแน่น
หรือคลายสกรูที่แน่นโดยใช้วิธีการตอก ใช้ทั้งไขควงปากแบนและไขควงปากแฉก ไขควงตอกสามารถ
นํามาใช้ร่วมกับประแจกระบอกได้ โดยประแจกระบอกนั้นจะต้องเป็นแบบที่ใช้กับประแจแบบ
อิมแพค

รูปที่ 1.18 แสดงลักษณะของไขควงและไขควงตอก
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
วิธีการใช้ไขควง
- ไม่ควรใช้ไขควงแทนสกัดหรือเหล็กงัด
- ไม่ควรใช้ไขควงทดลองไฟแบตเตอรี่
- เลือกใช้ปากไขควงให้มีขนาดพอดีกับร่องหัวสกรู
- ถ้าจะลับไขควง ต้องลับให้เต็มหน้าอย่าลับเฉพาะที่ปลาย
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- ห้ามใช้ค้อนตีที่ด้ามไขควงเพื่อใช้ขัน ยกเว้นไขควงตอกหรือไขควงที่มีผิวสําหรับตอก
โดยเฉพาะ
3.1.3 คีม (Pliers) เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการจับยึดวัสดุหรืออุปกรณ์ซึ่งไม่
สามารถใช้ได้กับประแจหรือไขควง ไม่ควรใช้คีมขันสลักเกลียว แป้นเกลียว หรือหมุดเกลียว
คีมมีหลายชนิดและหลายขนาด ชนิดที่ใช้กับงานช่างยนต์โดยทั่วไปมีดังนี้
3.1.3.1 คีมปากจิ้งจก (Long Nose Pliers) คีมปากจิ้งจกมีทั้งแบบปากแบน และ
แบบปากกลม ใช้กับงานบิด จับ ดัด และการถอดล็อกต่าง ๆ
3.1.3.2 คีมตัด (Diagonal Cutter Pliers) คีมตัดใช้สําหรับตัดลวดสลักเกลียวหรือ
สลักขนาดเล็กและสามารถนํามาใช้ถอดปิ๊น (Cotter Pin) ได้
3.1.3.3 คีมเลื่อน (Combination Pliers) คีมเลื่อนใช้สําหรับจับงานโดยทั่ว ๆ ไป
ปากของคีมสามารถเลื่อนได้ บางแบบเลื่อนได้สองขนาด และบางแบบเลื่อนได้หลายขนาด
3.1.3.4 คีมถอดแหวนล็อก (Snapring Pliers) มีทั้งแบบถอดแหวนล็อกใน และ
แหวนล็อกนอก ปากปลายคีมอาจจะกลมหรือแบนก็ได้ ปลายของปากคีมมีลักษณะตั้งฉากกับตัวคีม
ขึ้นอยู่กับการออกแบบและนําไปใช้งาน ถ้าไม่มีคีมถอดแหวนล็อกงานบางอย่างจะถอดประกอบยาก
หรือทําไม่ได้ และอาจทําให้อุปกรณ์ชํารุดเสียหายได้
3.1.3.5 คีมล็อก (Vise - Grip Pliers) คีมล็อกมีไว้สําหรับจับงานให้แน่น ไม่สามารถ
ที่จะนําไปใช้ขันสลักเกลียวได้ เพราะอาจจะทําให้หัวสลักเกลียวเสียหาย คีมล็อกมีหลายรูปแบบ
แล้วแต่ลักษณะการใช้งาน

รูปที่ 1.19 แสดงลักษณะของคีมล็อก
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
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รูปที่ 1.20 แสดงลักษณะของคีมชนิดต่าง ๆ
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
วิธีการใช้คีม
- เลือกคีมให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ เช่น ใช้คีมตัดสําหรับงานถอดปิ๊น เป็นต้น
- เลือกคีมให้ถูกขนาด เช่น คีมถอดแหวนล็อก เป็นต้น
- ห้ามใช้คีมขันแป้นเกลียวหรือสลักเกลียว
- ห้ามใช้คีมตรวจสอบไฟแบตเตอรี่
- ห้ามลับปากคีม
- ห้ามใช้คีมตัดลวดขณะร้อน
3.1.4 ค้อน (Hammer) เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จําเป็นต้องใช้ในงานซ่อม ใช้ย้ําหมุด และ
สลักเกลียวขึ้นรูปโลหะ ใช้ตอกก้านส่งสลักตัวนําร่อง และสิ่ว เป็นต้น ค้อนแบ่งออกเป็น 3 ชนิด
3.1.4.1 ค้อนหัวกลม (Ball Peen Hammer) หัวค้อนทําจากเหล็กกล้าชุบแข็งเพื่อ
รับแรงกระแทกในขณะตอก
3.1.4.2 ค้อนทองเหลือง (Brass Hammer) ใช้สําหรับตอกเคาะงานที่ไม่ต้องการให้
บุบสลายหรืองานที่เป็นวัสดุอื่น ๆ
3.1.4.3 ค้ อ นพลาสติ ก (Rubber Hammer) หั วค้ อ นจะเป็ น ยาง เหมาะที่ จ ะใช้
สําหรับงานที่ต้องการความนิ่มนวล
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รูปที่ 1.21 แสดงลักษณะของค้อนชนิดต่าง ๆ
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
การใช้งาน
- เลือกใช้ค้อนให้เหมาะสมกับงาน
- ห้ามใช้ค้อนที่หัวคลอน
- เวลาตอกหัวค้อนจะต้องขนานกับงาน
- อย่าใช้ด้ามค้อนกระทุ้งงาน
- ห้ามใช้ด้ามค้อนสําหรับงัด
- ด้ามค้อนต้องสะอาดไม่เปื้อนน้ํามัน ซึ่งอาจทําให้ลื่นได้
- ห้ามใช้ค้อนยางและค้อนพลาสติกแทนค้อนเหล็ก
3.1.5 เครื่องมือตัด (Cutting Tools) งานบริการและงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
จําเป็นจะต้องมีเครื่องมือในการตัด ซึ่งสามารถแบ่งตามวัสดุที่ใช้ตัด เช่น ถ้าตัดเหล็กก็จะต้องใช้
เลื่อยเหล็ก และถ้าเป็นชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กแผ่นควรจะใช้คีมตัดแผ่นโลหะ เครื่องมือตัดสามารถแบ่ง
ออกได้ดังนี้
3.1.5.1 กรรไกร (Forceps) กรรไกรเป็นเครื่องมือสําหรับงานช่างยนต์เพราะเมื่อมี
การถอดประกอบทุกครั้ง จําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนปะเก็น ปะเก็นจะต้องตัดให้ถูกต้องกับชิ้นงาน
เครื่องมือที่ใช้ในการตัดปะเก็น คือ กรรไกร ส่วนการตัดแผ่นโลหะหรือวัตถุบาง ๆ จะใช้คีมตัดแผ่น
โลหะ
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3.1.5.2 เลื่อย (Hacksaw) เลื่อยที่ใช้ในงานช่างยนต์ส่วนมากจะเป็นเลื่อยมือตัดโลหะ
ใช้สําหรับตัดโลหะโดยเฉพาะ เลื่อยมืออาจมีโครงตายตัวหรือปรับระยะได้ สามารถใช้กับใบเลื่อยได้
หลายขนาด ใบเลื่อยที่ผลิตขึ้นมีความยาวและความถี่ของฟันแตกต่างกัน การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับประเภท
และลักษณะงาน

รูปที่ 1.22 แสดงลักษณะของเครื่องมือตัดในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
3.1.5.3 สกัด (Chisel) หรือสิ่ว เป็นแท่งเหล็กกล้าชุบแข็งมีปลายข้างหนึ่งเป็นขอบคม
ต้องใช้ร่วมกับค้อนในการตัดและแต่งโลหะ โดยใช้ค้อนตอกปลายอีกข้างหนึ่ง

รูปที่ 1.23 แสดงลักษณะของชุดเครื่องมือในงานช่างยนต์
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560

27

3.1.6 ตะไบ (File) เป็นเครื่องมืองานโลหะ ทําจากเหล็กกล้าชุบแข็งใช้ตะไบโลหะส่วนที่
ไม่ต้องการออกหรือลบมุมที่แหลมคมเพื่อให้ผิวงานเรียบ หน้าตะไบมีฟันที่แข็งแรงเรียงกันเป็นแถว
ปลายด้านแหลมเสียบเข้ากับด้ามถือตะไบมีหลายแบบดังนี้
3.1.6.1 ตะไบแบน หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าบางผิวหน้ามีฟันตัดไขว้ ใช้แต่งผิวหน้า
ให้เรียบ
3.1.6.2 ตะไบหลังโค้ง หน้าตัดคล้ายตะไบแบบแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่หน้าข้างหนึ่ง
โค้งใช้แต่งรูให้กว้างขึ้น
3.1.6.3 ตะไบกลม มีลักษณะเป็นแท่งกลม ใช้แต่งรูเล็กให้ใหญ่ขึ้นหรือแต่งมุมให้โค้ง
3.1.6.4 ตะไบสามเหลี่ยม หน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม ใช้แต่งเกลียวที่เสียหาย และใช้
แต่งฟันเลื่อย

รูปที่ 1.24 แสดงลักษณะของตะไบลักษณะต่าง ๆ
ที่มา : http://www.elexp.com
3.1.7 เหล็กส่ง (Punch) เป็นเหล็กกล้าชุบแข็งมีหลายแบบ ที่นํามาใช้กับงานช่างยนต์
คื อ เหล็ ก ส่ ง เรี ย ว (Starting Punch) เหล็ ก ส่ ง สลั ก (Pin Punch) เหล็ ก ปรั บ รู (Aligning
Punch) เหล็กส่งเรียวมีไว้สําหรับตอกหมุดย้ํา สลัก สลักเกลียว ฯลฯ ให้ขยับเคลื่อนตัวออกจากที่
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เนื่องจากแกนส่งเรียวจากปลายไปหาโคนเมื่อส่งสลักต่าง ๆ ออก โคนจะติดกับรูจึงไม่สามารถส่งสลัก
ออกจากที่ได้ จึงต้องใช้เหล็กส่งสลักตอกต่อไป
3.1.8 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

เหล็กนําศูนย์

เหล็กส่ง

รูปที่ 1.25 แสดงลักษณะของเหล็กส่งและเหล็กนําศูนย์
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
3.1.9 เครื่องมือวัด
3.1.9.1 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 เพราะถ้าวัดผิดวิธีจะเกิดความเสียหาย
กับชิ้นงานได้โดยเฉพาะการปรับแต่งขนาดในจุดต่าง ๆ
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ปากตรึง (ภายใน)

ปากเลื่อน

คาน

สเกลเลื่อน
ปากตรึง (ภายนอก)

สเกลหลัก

ปากเลื่อน
รูปที่ 1.26 แสดงลักษณะของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
3.1.9.2 ไมโครมิเตอร์วัดนอก (Outside Micrometer) เป็ นเครื่องมือวัดที่ มีความ
ละเอียดมาก ใช้สําหรับงานซ่อมทั่ว ๆ ไป โดยการวัดขนาดภายนอกของชิ้นงาน เช่น เพลาขับและ
ตลับลูกปืน
แกนวัด

ปุ่มล็อก
กลไกเฟืองทาง

แกนรับ
ปลอกหมุนวัด
โครง
รูปที่ 1.27 แสดงลักษณะของไมโครมิเตอร์วัดนอก

ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
3.1.9.3 ฟิ ล เลอร์ เกจ (Feeler Gauge) เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ วั ด ระยะห่ า งระหว่ า ง
หน้าสัม ผัสสองหน้ า เช่น หน้าทองขาว ลิ้น มีลักษณะเป็นแผ่ นบางหรือเส้น ลวดที่มี ความหนา
สม่ําเสมอ ตัวเลขระบุความหนาของฟิลเลอร์เกจ จะปรากฏบนแผ่นฟิลเลอร์เกจ วิธีการใช้งานโดย
ทําการสอดฟิลเลอร์เกจเข้าไปในช่องว่างที่ต้องการวัด ถ้าขนาดพอดีกับช่องว่างจะมีความรู้สึกฝืด
เล็กน้อยเมื่อฟิลเลอร์เกจเข้าและออก ฟิลเลอร์เกจมีทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษ
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รูปที่ 1.28 แสดงลักษณะของฟิลเลอร์เกจ
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
3.1.9.4 ประแจปอนด์ (Torque Wrench) หลังจากประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของ
เครื่องยนต์เข้าที่เดิมแล้ว จะต้องขันหมุดเกลียวและแป้นเกลียวให้แน่นพอดีตามที่กําหนดมาให้ โดย
ใช้ประแจปอนด์ซึ่งมีหลายแบบ ได้แก่ แบบหน้าปัด แบบไมโครมิเตอร์ และแบบเข็มชี้
ในขณะที่ขัน หมุดเกลียว หรือแป้ นเกลียวให้แน่น ก้านประแจจะโค้งงอ เนื่องจากแรง
ต้านทานการหมุนแรงบิดที่ใช้ในการขัน สามารถอ่านได้จากสเกลที่อยู่ใกล้ด้ามถือ ซึ่งประแจปอนด์
อีกแบบซึ่งมีหัวขับเป็นกลไกทางเดียว ความยาวของก้านประแจสามารถปรับให้เหมาะสมกับแรงบิดที่
ใช้ได้ เมื่อแรงบิดถึงจุดที่ต้องการจะมีเสียงดังกริ๊กเตือนให้ทราบว่าหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียว ถูกขัน
ด้วยแรงบิดที่ต้องการแล้ว

รูปที่ 1.29 แสดงลักษณะของประแจปอนด์แบบเข็มชี้วัดค่าแรงบิดและแบบดิจิตอล
ที่มา : http://www.ebay.com
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3.1.9.5 คาลิปเปอร์วัดในและวัดนอก (Inside And Outside Caliper) ประกอบด้วย
จํานวนขาสองขา จุดหมุนสปริงโค้ง และอุปกรณ์ปรับ โดยจะใช้ร่วมกับบรรทัดเหล็กเพื่อทําการวัด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในและภายนอก
3.1.9.6 ไดอัลเกจ (Dial Gauge) หรือนาฬิกาวัดประกอบด้วยเกจทางกล มีเข็มสอง
ชุด หน้าปัดเคลื่อนที่ได้ มีแกนต่อและขายึด จะใช้วัดระยะแคบ ๆ มีความละเอียดสูงระหว่าง 0.01
ถึง 10 มิลลิเมตร
สปริงวงกลม
ปุ่มยัน

ปลายสัมผัส

ปลายสัมผัส

รูปที่ 1.30 แสดงลักษณะของคาลิปเปอร์วัดในและวัดนอก
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
หมุดเกลียว
เข็ม
หน้าปัด
แกนเลื่อน
ปลายสัมผัส
รูปที่ 1.31 แสดงลักษณะของคาลิปเปอร์วัดในและวัดนอก
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
3.1.10 เครื่องมือกําลัง (Power Tool) เครื่องมือกําลังที่ใช้กับการซ่อมเครื่องยนต์
ขนาดเล็ก ได้แก่
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3.1.10.1 ประแจไฟฟ้า (Electric Wrench) มีมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งควบคุมโดยสวิตช์ซึ่ง
ติดอยู่บนด้ามถือของประแจไฟฟ้า ใช้สําหรับขันและคลายหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียวได้สะดวก เช่น
ที่เครื่องยนต์ และห้องส่งกําลัง เป็นต้น

รูปที่ 1.32 แสดงลักษณะของประแจไฟฟ้า
ที่มา : http://www.global - b2b - network.com
3.1.10.2 เครื่องเจาะไฟฟ้า (Electric Drill) ทํางานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมโดย
สวิตช์บนด้ามถือ นอกจากจะใช้เครื่องเจาะไฟฟ้าในการเจาะชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้วยังใช้ร่วมกับอุปกรณ์
ขัดกระบอกสูบได้อีกด้วย

รูปที่ 1.33 แสดงลักษณะของเครื่องเจาะไฟฟ้า
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
3.1.10.3 เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ (Bench - Model Sensitive Drilling) เป็นเครื่องเจาะ
ไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่สามารถเจาะรูขนาดเล็ก เครื่องเจาะขนาดนี้จะวางอยู่บนโต๊ะเพื่อเพิ่มความสูง
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ทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานได้สะดวกขึ้น ส่วนใหญ่ส่งกําลังด้วยสายพาน
สายพานส่งกําลัง

แกนเพลา
หัวจับดอกสว่าน

มอเตอร์
แขนป้อนเจาะ
เสาเครื่องเจาะ

โต๊ะงาน

แขนหมุนเคลื่อนที่โต๊ะงาน
แขนจับยึดโต๊ะงาน
ฐานเครื่องเจาะ
รูปที่ 1.34 แสดงลักษณะเครื่องเจาะตั้งโต๊ะ
ที่มา : http://www.grabcad.com
3.1.10.4 ประแจลม (Air Impact Wrench) เป็นประแจที่ทํางานด้วยอากาศภายใต้
ความดัน โดยต่อเข้ากับท่อลมซึ่งมีวาล์วปิดและเปิดลมอยู่บนด้ามถือ ความดันลมทําให้หัวประแจ
หมุนและขับประแจกระบอกในการขันหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียว ประแจลมอาศัยแรงดันของลมทํา
ให้สามารถคลายหมุดเกลียวหรือแป้นเกลียวได้ง่ายขึ้น

รูปที่ 1.35 แสดงลักษณะของประแจลม
ที่มา : http://www.wrenchguru.com
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3.1.10.5 เครื่องกดไฮดรอลิกส์ (Hydraulic Press) เป็นเครื่องมือที่ใช้กดชิ้นส่วนต่าง ๆ
เช่น กดแบริ่งออกจากเพลา เครื่องกดไฮดรอลิกส์ ประกอบด้วยโครงเสริมแรง โต๊ะรองรับแรงกด
หัวกดไฮดรอลิกส์ วาล์วควบคุม และเกจวัดความดัน

รูปที่ 1.36 แสดงลักษณะของเครื่องกดไฮดรอลิกส์
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือกําลัง
3.2.1 ดอกเจาะ (Twist Drill) คือ ชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกับเครื่องเจาะสําหรับเจาะชิ้นส่วน
ต่าง ๆ ให้เป็นรูตามขนาดที่ต้องการ ดอกเจาะมีปลายแหลมเป็นจุดถัดมาเป็นฟันดอกเจาะลักษณะ
เป็นเกลียว และถัดมาเป็นส่วนที่ใช้ยึดกับหัวเจาะของเครื่องเจาะ
3.2.2 ดอกทําเกลียวใน (Tap) เป็นเครื่องมือในงานโลหะทําเกลียวในหรือซ่อมเกลียวใน
ที่ชํารุด ดอกทําเกลียวในต้องใช้ร่วมกับประแจจับดอกทําเกลียวใน โดยวิธีการหมุนดอกทําเกลียวใน
เข้าไปในรูเพื่อทํ าเกลียวในใหม่ หรือเพื่ อซ่อมเกลียวในที่ชํารุดให้คืนสภาพสามารถที่จะใช้งานได้
ขณะปฏิบัติงานทําเกลียวต้องตั้งดอกทําเกลียวให้ตั้งฉากกับชิ้นงาน
3.2.3 แม่พิมพ์ทําเกลียวนอก (Die) เป็นเครื่องมืองานโลหะใช้ทําเกลียวนอกหรือซ่อม
เกลียวนอกที่ชํารุด ซึ่งจะใช้ร่วมกับด้ามต่อโดยหมุนแม่พิมพ์ทําเกลียวนอกไปรอบ ๆ แท่งโลหะที่
ต้องการทําเกลียวนอกหรือซ่อมเกลียวนอกที่ชํารุด
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ด้ามต๊าป
ดอกต๊าป

รูปที่ 1.37 แสดงลักษณะของดอกทําเกลียวใน
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560

ดอกดาย

ด้ามดาย

รูปที่ 1.38 แสดงลักษณะของดอกทําเกลียวนอก
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
3.2.4 เหล็กดูดนอก (External Pullers) ใช้ขาดูดเกี่ยวกับด้านหลังของชิ้นงานให้มั่นคง
หมุนสกรูของเหล็กดูดอัดเข้ากับชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ เช่น เพลา สกรูของเหล็กดูดจะเกิดแรงดึงชิ้นงาน
ออกจากเพลา

รูปที่ 1.39 แสดงลักษณะของเหล็กดูดนอก
ที่มา : http://www.directindustry.com

36

3.2.5 เหล็กดูดใน (Internal Pullers) เหล็กดูดชนิดนี้จะมีขายึดกับชิ้นงานที่ อยู่กับที่
ส่วนสกรูจะทําหน้าที่ดูดเอาชิ้นส่วนออกมา สกรูดูดชิ้นส่วนจะมีขาซึ่งมีเขี้ยวสําหรับเกาะด้านหลังของ
ชิ้นส่วนเพื่อดูดออก เหล็กดูดชนิดนี้ใช้สําหรับงานดูดบุ๊ช และตลับลูกปืนออกจากรู

รูปที่ 1.40 แสดงลักษณะของเหล็กดูดใน
ที่มา : http://www.tetoolsusa.com
4. อุปกรณ์จบั ยึด
การจับยึดในงานอุตสาหกรรมแบ่งได้ 2 แบบ คือ การจับยึดแบบถาวร และการจับยึด
แบบชั่วคราว การยึดแบบถาวร ได้แก่ การเชื่อม การจับยึดด้วยกาว การใช้หมุดย้ํา เป็นต้น ซึ่ง
ในงานด้านช่างยนต์นั้นส่วนมากเป็นการจับยึดแบบชั่วคราวซึ่งแบ่งได้ 2 แบบ คือ การจับยึดโดย
ใช้เกลียว และการจับยึดที่ไม่ใช้เกลียว ในที่นี้จะกล่าวเกี่ยวกับการจับยึดแบบชั่วคราวซึ่งใช้มากที่สุด
ในงานช่างยนต์ มีรายละเอียดดังนี้
4.1. โบลต์ (Bolt) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สลักเกลียว มีลักษณะเป็นแท่งโลหะมีหัวกลม
หรือเหลี่ยม ตอนปลายมีเกลียวสําหรับขันยึดกับนัต (แป้นเกลียว)
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หัว
เกลียว
แกนโบลต์
รูปที่ 1.41 แสดงลักษณะส่วนประกอบของโบลต์
ที่มา : สุรชัย อุ่ยสันติวงศ์ : 2560
โบลต์ที่นิยมใช้ในงานช่างยนต์ มีดังนี้
4.1.1 โบลต์หัวหกเหลี่ยม (Hexagonal head bolt) โบลต์หัวหกเหลี่ยมมีหลายแบบ
บางแบบมีหน้าแปลนหรือใช้แหวนสปริงรอง โบตล์แบบหน้าแปลนส่วนหัวของโบลต์จะสัมผัสกับ
ชิ้นส่วนพื้นผิวมาก ดังนั้นจึงทําให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนได้น้อย โบลต์แบบมีแหวนรองแบบนี้
ประสิทธิภาพคล้ายคลึงกับแบบมี่หน้าแปลน จะนําไปใช้เมื่อต้องการยึดชิ้นส่วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
มากกว่าหัวโบลต์ โบลต์แบบนี้จะใช้แหวนสปริงรองงระหว่างหัวโบลต์กับแหวนรองเพลื่อลดการคลาย
ของโบลต์ให้น้อยลง

รูปที่ 1.42 แสดงลักษณะของโบลต์หัวหกเหลี่ยม
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
4.1.2 โบลต์ รูป ตั วยู (U - Bolts) โบลต์ แ บบนี้ จ ะมี ลั กษณะเหมื อ นกั บ ตั วยู จึ งเรีย กว่ า
โบลต์รูปตัวยูในรถยนต์จะใช้ในการยึดแผ่นแหนบเข้ากับเสื้อเพลาท้าย
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รูปที่ 1.43 แสดงลักษณะของโบลต์รูปตัวยู
ที่มา : http://www.boataccessoriesaustralia.com.au
4.1.3 สตัด (Studs) ถือเป็นโบลต์ชนิดหนึ่งมีลักษณะที่ปลายทั้งสองข้างจะเป็นเกลียว
ปลายข้างหนึ่งจะเป็นเกลียวหยาบเพื่อขันเข้ากับชิ้นงาน ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะเป็นเกลียวละเอียด
จะใช้กับนัตเพื่อขันยึดชิ้นงาน

รูปที่ 1.44 แสดงลักษณะของสตัด
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
4.2. การใช้งานโบลต์ การนําโบลต์ไปใช้งานเพื่อจับยึดชิ้นงานแบ่งได้ดังนี้
4.2.1 ใช้โบลต์จับยึดชิ้นส่วนร่วมกับนัต ใช้โบลต์และนัตเพื่อจับยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน
โดยจะต้องมีรูบนชิ้นส่วนทั้งสอง ปกติแล้วรูจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าขนาดของโบลต์เล็กน้อย
เพื่อสามารถสอดโบลต์ผ่านชิ้นงานได้สะดวก เมื่อสอดโบลต์ไปแล้วล็อกชิ้นงานด้วยนัต แต่ส่วนมาก
ก่อนจะล็อกนัตนิยมสวมแหวนรองไปก่อน เพื่อจะช่วยกระจายแรงที่ใช้ในการจับยึดชิ้นงานทําให้การ
จับยึดนั้นดีขึ้น
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4.2.2 ใช้โบลต์จัยเพียงอย่างเดียว ในงานบางอย่างอาจต้องใช้โบลต์จับยึดเพียงอย่างเดียว
ในการจับยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน เช่น ชิ้นงานหนึ่งมีความหนามาก ๆ ไม่สะดวกในการเจาะรูให้ทะลุ
หรือไม่มีพื้นทีส่ ําหรับนัตในการจับยึดอีกด้านหนึ่ง
4.3 นัต (Nut) คือแป้นเกลียวตัวเมียที่ใช้คู่กับโบลต์หรือสลักเกลียว มีลักษณะเป็นเหลี่ยม
มีรูตรงกลาง และมีเกลียวอยู่ภายใน นัตทีใ่ ช้งานทั่ว ๆ ไปจะเป็นแบบหัวหกเหลี่ยม นอกจากนี้ยังมี
อีกหลายชนิด เช่น นัตหัวสี่เหลี่ยม นัตหัวกลมร่องผ่าข้าง นัตหางปลา

รูปที่ 1.45 แสดงลักษณะของนัตแบบต่าง ๆ
ที่มา : http://www.arsengineering.in
4.4 มาตรฐานของโบลต์และนัต จะมีลกั ษณะเป็นไปตามมาตรฐานและรูปร่างเกลียว
ส่วนใหญ่มี 2 ระบบคือ ระบบเมตริก และระบบอังกฤษ ชิ้นส่วนในงานช่างยนต์โดยทั่วไปจะใช้
มาตรฐานของระบบเมตริกซึ่งมี่หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร
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1. ความยาวเกลียว
2. เส้นผ่านศูนย์กลางของโบลต์
3. ความสูงของหัวโบลต์
4. ความกว้างของหัวโบลต์
5. ระยะพิตช์
รูปที่ 1.46 แสดงลักษณะมาตฐานเกลียวของโบลต์
ที่มา : สุรชัย อุ่ยสันติวงศ์ : 2560
ความหมายสัญญาลักษณ์มาตรฐานของเกลียวในระบบเมตริก มีดังนี้
เช่น M12 x 1.75 4T
M คือ เกลียวระบบเมตริก
12 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของโบลต์ เท่ากับ 12 มิลิเมตร (มม.)
1.75 คือ ระยะพิตช์ เท่ากับ 1.75 มิลิเมตร (มม.)
4T คือ ค่าแรงขัน มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางมิลิเมตร (กก/มม.2) ค่าแรงขันนี้จะ
ประทับอยู่ด้านบนของโบลต์
โบลต์ที่มีมาตรฐานเกลียวในระบบหน่วยอังกฤษจะใช้แทนระบบเมตริกไม่ได้ทั้งนี้เนื่องจาก
ระยะความห่างของยอดฟันถึงยอดฟันเกลียวถัดไปมีขนาดไม่เท่ากัน หรือเรียกว่า ระยะพิตช์ (Pitch)
การวั ด ดระยะพิ ต ช์ ข องเกลี ย วจะวั ด ด้ ว ยหวี วั ด เกลี ย ว (Thread gauge) ซึ่ ง จะทํ า ให้ ท ราบว่ า
ระยะพิตช์เท่าไหร่ หวีวัดเกลียวจะมีหลายใบและหลายขนาดในแต่ละใบจะมีตัวเลขบอกระยะพิตช์ไว้
การใช้งานเมื่อนําหวีวัดเกลียวไปใส่ที่เกลียวของโบลต์หรือนัตแล้วพอดี แสดงว่าโบลต์มีระยะพิตช์
เท่ากับตัวเลขที่บอกไว้ในใบนั้นของหวีวัดเกลียว
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รูปที่ 1.47 แสดงลักษณะของหวีวัดเกลียวและการใช้งาน
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
4.5 สกรู (Screw) สกรูเป็นโบลต์อย่างหนึ่งที่มีขนาดเล็กมีหลายชนิด สกรูผลิตจากเหล็ก
กลมขนาดเล็ก บางชนิดมีเกลียวตลอดสกรู มีลักษณะหัวที่แตกต่างกันไป มี่ทั้งหัวกลม หัวหกเหลี่ยม
หัวสี่เหลียม และหัวฝัง บนหัวจะทําเป็นร่องผ่าเอาไว้หรือเป็นหลุมลงไปเพื่อใช้สําหรับการขันหรือ
คลายเกลียว สกรูตัวเล็กเล็ก ๆ ส่วนใหญ่จะมีปลายเรียว ชนิดของสกรูแบ่งได้ดังนี้
4.5.1. สกรูเครื่องจักร (Machine screw) สกรูเครื่องจักรมีขนาดเล็ก ใช้สําหรับการขัน
เข้าไปในรูเกลียวโดยไม่ต้องใช้ร่วมกับนัต ลักษณะของหัวสกรูจะมีหลายแบบ เช่น สกรูหัวผ่า สกรู
หัวแฉก สกรูหกเหลี่ยม

รูปที่ 1.48 แสดงลักษณะของสกรูเครื่องจักรแบบต่าง ๆ
ที่มา : http://www.yellowpages.co.th
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4.5.2. สกรูโลหะแผ่น (Sheet metal screw) สกรูโลหะแผ่น ใช้สํ าหรับการขันยึด
โลหะบาง ๆ เข้าด้วยกันโดยไม่ต้องใช้ร่วมกับนัต เนื่องจากเกลียวของสกรูจะยึดชิ้นงานด้วยตัวของ
มันเอง ทําให้ยึดแน่นได้ดีแม้จะสั่นสะเทือนมาก การยึดจะต้องจะรูเล็กว่าสกรูและขันยึดเข้าไป

รูปที่ 1.49 แสดงลักษณะของสกรูโลหะแผ่นแบบต่าง ๆ
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
4.6 แหวนรอง (Washers) ใช้สําหรับรองโบลต์ นัต สกรู และสตัด ลักษณะแหวนรอง
ที่นิยมใช้ในงานช่างยนต์มีหลายแบบดังนี้
4.6.1. แหวนรองสปริง (Split ring) แหวนรองสปริงทําจากเหล็กสปริงเหนียว มีลักษณะ
เป็นวงแหวนปลายทั้งสองจะตัดขาดออกจากกันโดยปลายข้างหนึ่งจะถูกบิดขึ้น เมื่อใช้แหวนสปริงรอง
และขันให้แน่นส่วนปลายที่ บิดจะยึดเข้าในเนื้อของนัตหรือโบลต์ เพื่อให้ชิ้นส่วนอยู่กับที่ เป็นการ
ป้องกันการคลายตัวของนัตและโบลต์

รูปที่ 1.50 แสดงลักษณะของแหวนรองสปริง
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
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4.6.2. แหวนรองแบน (Flat Washers) แหวนรองแบนหรือแหวนอีแปะ มีลักษณะ
เป็นวงกลมและแบน เจาะรูตรงกลาง ใช้สําหรับรองระหว่างโบลต์หรือนัตกับชิ้นส่วนเครื่องยนต์
แหวนรองแบนช่วยกระจายแรงกดของโบลต์หรือนัตและป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เป็นรอย

รูปที่ 1.51 แสดงลักษณะของแหวนรองแบน
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
4.6.3. แหวนรองล็อก (Lock Washers) แหวนรองล็อกมีลักษณะฟันเป็นซี่ มีทั้งแบบ
ฟันภายใน และแบบฟันภายนอก ใช้รองโบลต์หรือนัต ซี่ฟันของแหวนจะจับยึดโบลต์และชิ้นงาน
เป็นรอยและความเป็นสปริงของแหวนจะช่วยป้องกันไม่ให้โบลต์และนัตคลาย

รูปที่ 1.52 แสดงลักษณะของแหวนรองล็อก
ที่มา : http://www.championpartsonline.com.au
4.7 อุปกรณ์ช่วยล็อก (Locking devices) อุปกรณ์ช่วยล็อกมีไว้สําหรับป้องกันการคลาย
ของนัตแลโบลต์ในงานช่างยนต์มีใช้หลายอย่างดังนี้
4.7.1 นัตล็อกจะมีเกลียวแบบนัต ส่วนบนจะทําเป็นวงกลไม่มีเกลียว เมื่อขันนัตแน่นแล้ว
เพื่อป้องกันการคลายให้ตอกส่วนที่เป็นวงกลมให้ยุบตัว การเสียรูปของนัตนี้จะป้องกันการหลวมหรือ
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คลายตั วของนั ต นั ต แบบนี้ ใช้ทั่ วไปกั บ ชิ้ น ส่ วนของระบบส่ งกํ าลั งรถยน์ เช่ น นั ต ล็ อ กเพลาขั บ
ลักษณะของนัตล็อก
4.7.2. แหวนล็ อก (Snap ring) แหวนล็อกใช้สําหรับ ยึ ดชิ้น ส่วนในระบบส่ งกํ าลังของ
รถยนต์เข้าด้วยกัน แหวนแบบนี้ทั้งล็อกภายนอกและล็อกภายใน ที่ปลายของแหวนจะมีรูสําหรับใช้
ร่วมกับคีมแหวกหรือคีมหุบแหวน

รูปที่ 1.53 แสดงลักษณะของแหวนล็อกภายนอกและแหวนล็อกภายใน
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
4.7.3. สลักล็อกแบบพับปลาย (Cotter pin) สลักล็อกแบบพับปลายทําจากโลหะอ่อน
ใช้สําหรับล็อกนัตที่มีหัวเป็นร่อง เพื่อป้องกันการคลายส่วนใหญ่ใช้ในระบบบังคับเลี้ยวของรถยนต์
การใช้งานเมื่อสอดสลักผ่านรูโบลต์แล้วสามารถที่จะบิดพับได้สลักล็อกแบบพับปลายควรเลือกให้
ขนาดพอดีกับรูอ และเมื่อสอดเข้ากับรูโบลต์แต่ร่องผ่าที่นัตไม่ตรงจะต้องขันนัตไปทิศทางตามเข็ม
นาฬิกา(ขันให้แน่นขึ้น) การพับปลายของสลักนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของนัต

รูปที่ 1.54 แสดงลักษณะของการพับสลักล็อกแบบพับปลาย
ที่มา : โรงงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 2560
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4.7.4. นัตล็อกในตัว (Self locking nuts) นัตล็อกในตัว ใช้สําหรับป้องกันการคลายตัว
ของนัต ที่ ด้านบนของนั ตจะมีลัก ษณะเป็ นขอบ ออกแบบมาแตกต่างกั น ออกไป เช่ น ทํ าด้ วย
พลาสติก ทําเป็นร่อง ทําเป็นร่องด้านข้าง ปัจจุบันนัตล็อกในตัวจะใช้แบบขอบทําด้วยพลาสติก
เมื่อขันนัตจนแน่นส่วนที่เป็นพลาสติกจะเป็นเกลียวเนื่องจากโบลต์ พลาสติกมีความหยุ่นตัวจึงป้องกัน
การคลายได้

รูปที่ 1.55 แสดงลักษณะของนัตล็อกในตัว
ที่มา : http://www.championpartsonline.com.au
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บทสรุป
ความปลอดภั ย เป็ น ปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ในการให้ บ ริก ารงานซ่ อ มระบบเครื่ อ งล่ า งรถยนต์
ผู้เกี่ยวข้องจะต้องป้องกันอันตรายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยกําหนดเป็นนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุที่
จะเกิดขึ้นในการทํางาน ผู้ปฏิบัติงานควรยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน
ไม่ควรประมาทต้องสร้างวินัยในตนเอง มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ การปฏิบัติในโรงงาน
กฎระเบียบข้อกําหนดต่าง ๆ ของโรงงาน ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของนายจ้ าง วิศ วกร หรือหั วหน้ างาน และผู้ปฏิ บั ติงานจะต้องมี ความรู้ ความเข้าใจในการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยการศึกษาจากเอกสารหรือจากผู้มีความรู้ ซึ่งการเลือกใช้อุปกรณ์
จับยึดให้เหมาะสมกับงานบริการรถยนต์ การใช้เครื่องมือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่างยนต์ ควรตรวจสอบ
สภาพความพร้อมของเครื่องมือก่อนนําไปใช้งาน เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกประเภทเหมาะสมกับงาน
และเก็บทําความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งหลังเลิกปฏิบัติงาน
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แบบฝึกหัด
หน่วยที่ 1 เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
*******************************************************************************************
1. จงอธิบายความสําคัญของความปลอดภัย
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2. จงบอกประโยชน์ที่ได้จากการทํางานอย่างปลอดภัยมา 4 ชนิด
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3. จงบอกสีที่แสดงความหมายของความปลอดภัยมา 4 ข้อ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

4. จงยกตัวอย่างข้อควรปฏิบัติในการใช้ประแจมา 5 ข้อ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

5. จงอธิบายความหมายของโบลต์
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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แนวเฉลยแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 1 เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
*******************************************************************************************
1. จงอธิบายความสําคัญของความปลอดภัย
การปราศจากภัย ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่จะขจัดภัยทุกชนิดให้หมดไปโดยสิ้นเชิง
ความปลอดภัยจึงรวมถึงการปราศจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วยการสร้างความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้เรียนควรตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในการทํางาน
2. จงบอกประโยชน์ที่ได้จากการทํางานอย่างปลอดภัยมา 4 ชนิด
1. ผลผลิตเพิ่มขึ้น

2. ต้นทุนการผลิตลดลง

3. สงวนทรัพยากรมนุษย์

4. การทํางานอย่างปลอดภัยทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

3. จงบอกสีทแี่ สดงความหมายของความปลอดภัยมา 4 ข้อ
1. สีแดง

2. สีน้ําเงิน

3. สีเขียว

4. สีเหลือง

4. จงยกตัวอย่างข้อควรปฏิบัติในการใช้ประแจมา 5 ข้อ
1. เลือกประแจให้ถูกระบบว่าเป็นระบบมิลลิเมตร หรือระบบนิ้ว
2. เลือกประแจให้ ได้ขนาดเท่ากันกับหัวของสลักเกลียว ถ้าเป็ นประแจแหวนต้องสวมหัว
ประแจแหวนให้แนบสนิทกับหัวนัต
3. การขันหรือคลายสลักเกลียวต้องพยายามดึงปลายเข้าหาตัวเสมอ ถ้าไม่สามารถดึงประแจ
เข้าหาตัวได้ก็ใช้มือผลักหรือดันออก
4. ห้ามต่อด้ามประแจทุกชนิด ยกเว้นด้ามที่มีไว้สําหรับต่อประแจนั้น ๆ
5. การใช้ประแจเลื่อนให้ใช้ปากเลื่อนของประแจอยู่ทางเดียวกับทิศทางการหมุนของประแจ
5. จงอธิบายความหมายของโบลต์
โบลต์ (Bolt) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สลักเกลียว มีลกั ษณะเป็นแท่งโลหะมีหัวกลมหรือ
เหลี่ยม ตอนปลายมีเกลียวสําหรับขันยึดกับนัต (แป้นเกลียว)
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แบบฝึกหัด
หน่วยที่ 1 เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
*******************************************************************************************
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้อง  หน้าข้อความที่เห็นว่าผิด
................1. ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การทํางานที่ปราศจากอุบัติเหตุ
................2. ฉนวนหุ้มสายไฟชํารุด อาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้
................3. หัวจับลวดเชื่อมที่สมบูรณ์แบบคือแบบมีฉนวนหุ้มไว้ทุกส่วนยกเว้นที่ปากจับ

ลวดเชื่อม
................4. ช่างเชื่อมสามารถทิ้ง โลหะร้อน เศษปลายลวดเชื่อม ใส่ลงในถังขยะรวมกับวัสดุ

อื่นได้
................5. แว่นสําหรับเชื่อมและตัดโลหะด้วยแก๊ส ไม่สามารถใช้กับการเชื่อมด้วยอาร์กไฟฟ้า
................6. ถุงมือหนังหรือแอสเบสทอสไม่สามารถใช้สําหรับการตัดงานหรือหยิบจับ

โลหะร้อนได้
................7. ห้ามสูบบุหรี่หรือจุดประกายไฟในบริเวณที่เก็บถังแก๊ส
................8. การเคลื่อนย้ายโลหะแผ่นเพื่อไปทําการเชื่อม ควรยกในแนวตั้ง
................9. อันตรายจากการใช้เครื่องมือเกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงานหรือตัวของช่างเอง
................10. การใช้เลื่อยมือที่ถูกต้อง ต้องใช้มือจับชิ้นงานให้แน่นและเลื่อยตรงตําแหน่งที่

ใกล้กับมือ
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แนวเฉลยแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 1 เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
*******************************************************************************************
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้อง  หน้าข้อความที่เห็นว่าผิด
............1. ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การทํางานที่ปราศจากอุบัติเหตุ
............2. ฉนวนหุ้มสายไฟชํารุด อาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้
............3. หัวจับลวดเชื่อมที่สมบูรณ์แบบคือแบบมีฉนวนหุ้มไว้ทุกส่วนยกเว้นที่ปากจับ

ลวดเชื่อม
............4. ช่างเชื่อมสามารถทิ้ง โลหะร้อน เศษปลายลวดเชื่อม ใส่ลงในถังขยะรวมกับวัสดุ

อื่นได้
............5. แว่นสําหรับเชื่อมและตัดโลหะด้ วยแก๊ ส ไม่สามารถใช้กับการเชื่อมด้วยอาร์ก

ไฟฟ้า
............6. ถุงมือหนังหรือแอสเบสทอสไม่สามารถใช้สําหรับการตัดงานหรือหยิบจับ

โลหะร้อนได้
............7. ห้ามสูบบุหรี่หรือจุดประกายไฟในบริเวณที่เก็บถังแก๊ส
............8. การเคลื่อนย้ายโลหะแผ่นเพื่อไปทําการเชื่อม ควรยกในแนวตั้ง
............9. อันตรายจากการใช้เครื่องมือเกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงานหรือตัวของช่างเอง
............10. การใช้เลื่อยมือที่ถูกต้อง ต้องใช้มือจับชิ้นงานให้แน่นและเลื่อยตรงตําแหน่งที่

ใกล้กับมือ
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ใบงาน
ชื่อวิชา
ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
สอนครั้งที่ 1
รหัสวิชา
1101 - 3307
จํานวน 3 ชั่วโมง
หน่วยที่ 1 หลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครือ่ งล่างรถยนต์
ชื่องาน
อภิปรายเรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครือ่ งล่างรถยนต์
*******************************************************************************************
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ให้นักศึกษาอภิปรายเรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครือ่ งล่าง
รถยนต์
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน อภิปรายเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยและ
เครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์พร้อมทั้งนําเสนอสรุปจากแนวคิดของกลุ่ม
สื่อการเรียน เครื่องมือ อุปกรณ์
1. ใบความรู้ เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
2. สื่อของจริง
3. แผ่นใสสําหรับนําเสนอ/Power Point
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
5. เครื่องฉายโปรเจกเตอร์
6. โทรทัศน์
ลําดับขั้นการดําเนินงาน
1. แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจกลุ่มละ 4 - 5 คน
2. แต่ละกลุ่มอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบ
เครื่องล่างรถยนต์
3. ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้
ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์ หน้าชั้นเรียนตามแบบประเมินผลใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนรวมตามแบบประเมินผลใบงาน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
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แบบประเมินผล
ชื่อวิชา
ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
สอนครั้งที่ 1
รหัสวิชา
1101 - 3307
จํานวน 3 ชั่วโมง
หน่วยที่ 1 หลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครือ่ งล่างรถยนต์
ชื่องาน
อภิปรายเรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครือ่ งล่างรถยนต์
*******************************************************************************************
แผนกวิชาช่างยนต์
หัวข้ออภิปราย.........................................................ตามใบงานที่................คาบที่..............ถึงคาบที่.................
ชื่อกลุ่ม................................................................ชือ่ สถานศึกษา..............................................................................
วันที่...........เดือน..........................................พ.ศ. 25..................หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ .....................
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

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

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

พอใช้ = 5 - 6 ,ปรับปรุง 3 = 4

(นายสุรชัย อุ่ยสันติวงศ์)

คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน

.........../ .........../ ...........

54

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล
คําชี้แจง ให้ทําเครื่องหมาย / และหากนักศึกษามีพฤติกรรมนั้น 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
(นายสุรชัย อุ่ยสันติวงศ์)
.........../ .........../ ...........
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บันทึกหลังการสอน
ชื่อวิชา
ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
สอนครั้งที่ 1
รหัสวิชา
1101 - 3307
จํานวน 3 ชั่วโมง
หน่วยที่ 1 หลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครือ่ งล่างรถยนต์
*******************************************************************************************
บันทึกหลังการสอน
วัน........................วันที่................เดือน......................................พ.ศ. ........................สอนครั้งที่........................
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ผลการเรียนของผู้เรียน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ผลการสอนของผู้สอน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นายสุรชัย อุ่ยสันติวงศ์)
.........../ .........../ ...........
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บันทึกหลังการสอน (ต่อ)
ชื่อวิชา
ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
สอนครั้งที่ 1
รหัสวิชา
1101 - 3307
จํานวน 3 ชั่วโมง
หน่วยที่ 1 หลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครือ่ งล่างรถยนต์
*******************************************************************************************
บันทึกหลังการสอน
ชื่อผู้สอน.....................................................................รหัส 1101 - 3307 ช่างซ่อมระบบเครือ่ งล่างรถยนต์
ภาคเรียนที่.........................................................ปีการศึกษา..................................................................................
ห้องเรียน

วัน/เดือน/ปี

เวลา

บันทึกความคิดเห็น

หมายเหตุ

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นายสุรชัย อุ่ยสันติวงศ์)
.........../ .........../ ...........
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แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 1 เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
*******************************************************************************************
คําชี้แจง ให้นกั ศึกษาทําเครือ่ งหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ ก , ข , ค และ ง
ที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. ประแจปากทั้งสองมีขนาดแตกต่างกันตามขนาดที่กําหนดใช้ขันหรือคลายสลักเกลียว คือข้อใด
ก. ประแจปากตาย

ข. ประแจรวม

ค. ประแจแหวน

ง. ประแจกระบอก

2. คุณสมบัติของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ คือข้อใด
ก. วัดขนาดชิ้นงานได้หลายลักษณะ

ข. วัดขนาดภายนอกชิ้นงานได้ดี

ค. วัดขนาดภายในของชิ้นงานได้ถูกต้อง ง. วัดความลึกของชิ้นงานได้
3. นัตที่ไม่มีประแจอื่นใช้ได้ ควรใช้เครื่องมือชนิดใด
ก. คีมเลื่อนล็อก

ข. คีมล็อก

ค. คีมปากจิ้งจก

ง. คีมปากแหลม

4. ข้อใดเป็นอุปกรณ์จับยึดที่ใช้เกลียว
ก. สตัด

ข. สลัก

ค. ลิ่ม

ง. สไปลน์ (Spline)

5. โบลต์ขนาด M8 X 1.25 หมายเลข 8 กมายถึงอะไร
ก. ระยะพิตช์

ข. ขนาดความยาวของโบลต์

ค. เส้นผ่านศูนย์กลางของโบลต์

ง. ขนาดหัวของโบลต์

6. เครื่องหมายสัญลักษณ์ความปลอดภัยสีน้ําเงินหมายถึงข้อใด
ก. เครื่องหมายห้าม

ข. เครื่องหมายบังคับ

ค. เครื่องหมายความปลอดภัย

ง. เครื่องหมายเตือน

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเรื่องอุบัติเหตุ
ก. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ข. เหตุการณ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้า

ค. เหตุการณ์ที่กําหนดไว้

ง. เหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย
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8. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่สําคัญที่สุด คือข้อใด
ก. คน

ข. ภัยธรรมชาติ

ค. เครื่องมือเครื่องจักร

ง. สภาพแวดล้อม

9. การป้องกันอุบัติเหตุควรศึกษาเรื่องใด
ก. ศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

ข. ออกกฎมาตรฐานการทํางาน

ค. กําหนดคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน

ง. กําหนดวิธีการดําเนินงาน

10. การออกกฎความปลอดภัยควรยึดแนวทางใด
ก. คําสั่ง

ข. กฎระเบียบ

ค. แนวความคิดการปฏิบัติ

ง. ข้อควรปฏิบัติ
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บัตรบันทึกกิจกรรม
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 1 เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
*******************************************************************************************
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 เรื่องหลักความปลอดภัยและเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์
*******************************************************************************************
เฉลยข้อที่ 1
ตอบ ก.
เฉลยข้อที่ 6
ตอบ ข.

เฉลยข้อที่ 2
ตอบ ก.
เฉลยข้อที่ 7
ตอบ ง.

เฉลยข้อที่ 3
ตอบ ข.
เฉลยข้อที่ 8
ตอบ ก.

เฉลยข้อที่ 4
ตอบ ก.
เฉลยข้อที่ 9
ตอบ ก.

เฉลยข้อที่ 5
ตอบ ค.
เฉลยข้อที่ 10
ตอบ ง.

