เอกสารประกอบการสอน

วิชา งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
รหัสวิชา 2100 – 1005

โดย
นายประดิษฐ มะเดือ่
แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

2

ชื่อรายวิชา งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน รหัสวิชา 2100-1005 2(4)
ระดับชั้น ปวช. แผนกวิชา ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางไฟฟาฯ ชางอิเล็กทรอนิกส
หนวยกิต 2
จํานวนคาบ 4
ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2552

จุดประสงครายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อใหเขาใจหลักการกระบวนการเชื่อมแกสและการเชื่อมไฟฟา
เพื่อใหปฏิบตั ิงานเชื่อมและโลหะแผนดวยความปลอดภัยตามหลักชีวอนามัย
เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือและอุปกรณในงานเชื่อมและโลหะแผน
เพื่อใหสามารถปฏิบตั ิงานเชื่อมแกส เชือ่ มไฟฟาและงานโลหะแผน
เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบและ
ตระหนักถึงความปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเชื่อมและงานโลหะแผน กระบวนการเชื่อมแกสและไฟฟา
วัสดุ เครื่องเชือ่ มและอุปกรณ ในงานเชื่อม เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใชในงานโลหะแผน การแลน
ประสาน(Brazing) รอยตอที่ใชในงานเชือ่ มและการแลนประสาน ทาเชื่อม การเขียนแบบแผนคลี่
อยางงาย ดวยวิธเี สนขนานและแบบรัศมี ขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี (Soldering) และปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณงานเชื่อมแกสและไฟฟา การเริ่มตนอารค การเชื่อม
เดินแนว ตอมุม ตอตัวที ทาราบ การเขียนแบบลงแผนงาน การทําตะเข็บ การบัดกรี การขึ้นรูป
ดวยการพับ ดัด เคาะ ขึ้นขอบและประกอบชิ้นงาน โดยใชชุดอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล
ถูกตองตามหลักความปลอดภัยและชีวอนามัย

3

หนวยการสอน
รหัสวิชา 2100-1005
หนวยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

วิชา งานเชือ่ มและโลหะแผนเบือ้ งตน

จํานวน
ทฤษฎี
ความรูเ บือ้ งตนในการเชือ่ มแกส
2
การเชือ่ มแกสดวยแกสออกซิอะเซทิลนี
1
การผลิตแกสออกซิเจนและอะเซทิลนี
1
ลักษณะการเชือ่ มแกส
1
การตัดโลหะดวยแกส
1
การแลนประสาน (Brazing)
1
1
ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับงานเชือ่ มไฟฟา
กระบวนการเชือ่ มไฟฟาดวยลวดเชือ่ มหุม ฟลัก๊ ซ
2
ลักษณะและผงคประกอบของการเชือ่ มไฟฟา
1
ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับโลหะแผน
2
เครือ่ งมือและเครือ่ งจักรในงานโลหะแผน
2
การเขียนแบบแผนคลีอ่ ยางงาย
2
การบัดกรีและย้าํ หมุด
1
สอบปลายภาค
1
ชือ่ หนวย

รวมเวลาเรียน

19

จํานวน
ปฏิบตั ิ
2
3
3
7
3
3
3
10
7
2
2
2
3
3

53
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โครงการสอน วิชางานเชือ่ มและโลหะแผนเบื้องตน (2100-1005) 2 หนวยกิต 4 คาบ
สั ปดาห ที่

1

2

3

4

5

รายการสอน
ปฐมนิ เทศ
1. จุดประสงค การเรียนรูวิชางานเชื่ อมและ
โลหะแผ นเบื้ อ งต น
2. การวั ดผลและการประเมิ นผล
หน วยที่ 1 ความรูเบื้ อ งต น ในการเชื่ อมแก ส
1.1 ความปลอดภั ยตามหลั ก อาชี วอนามั ย
1.2 เครื่อ งมื อและอุ ปกรณ ในการเชื่ อมแก ส
1.3 การประกอบและการติ ดตั้ งอุ ปกรณ เชื่ อแก ส
ปฏิ บัติ ใบงานที่ 1 งานประกอบและการติ ดตั้ งอุ ปกรณ
เชื่ อมแก ส
หน วยที่ 2 การเชื่ อมแก สด วยแก ส ออกซิ อ ะเซทิ ลี น
2.1 ความหมายการเชื่ อ มแก ส
2.2 ชนิ ดเปลวไฟ
2.3 ชนิ ดลวดเชื่ อมแก ส
2.4 ฟลั๊ กซ
ปฏิ บัติ ใบงานที่ 2 งานปรับเปลวไฟ
ปฏิ บัติ ใบงานที่ 3 งานสรางบ อ หลอมละลาย
หน วยที่ 3 การผลิ ต แก ส ออกซิ เจนและอะเซทิ ลี น
3.1 การผลิ ต แก สออกซิ เจน
3.2 การผลิ ต แก ส อะเซทิ ลี น
3.3 ระบบจายแก สหลายจุดใช งาน
ปฏิ บัติ งานใบงานที่ 4 งานเชื่ อ มต อ มุ ม
ปฏิ บัติ งานใบงานที่ 5 งานเชื่ อ มต อ ขอบ
หน วยที่ 4 ลั กษณะการเชื่ อมแก ส
4.1 การเชื่ อมแบ็ คแฮนด
4.2 การเชื่ อ มโฟรแฮนด
4.3 ลั ก ษณะรอยตอ
4.4 ลั ก ษณะท าเชื่ อม
ปฏิ บั ติใบงานที่ 6 งานเชื่ อมเดินแนวท าราบ
ปฏิ บั ติใบงานที่ 7 งานเชื่ อมตอตัวที

จํานวนชั่ วโมง
รวมชั่ วโมง
ทฤษฎี ปฏิ บัติ

2

2

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

-

4

4

5

สัปดาหที่

รายการสอน
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หนวยที่ 5 การตัดโลหะดวยแกส
5.1 ความหมายการตัดดวยแกส
5.2 เครื่องมืออุปกรณ
5.3 การประกอบและติดตั้ง
5.4 ลักษณะรอยตัด
ปฏิบัติงานใบงานที่ 8 งานตัดโลหะดวยแกส
หนวยที่ 6 การแลนประสาน (Brazing)
6.1 ความหมายการแลนประสาน
6.2 เครื่องมือและอุปกรณ
6.3 วัสดุที่ใชในการแลนประสาน
6.4 ลักษณะรอยตอ
6.5 ขอดีการแลนประสาน
6.6 ลําดับขั้นตอนการแลนประสาน
6.7 ขอควรระวังในการแลนประสาน
ปฏิบัติงานใบงานที่ 9 งานแลนประสาน
หนวยที่ 7 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟา
7.1 ความปลอดภัย
7.2 เครื่องมือและอุปกรณ
ปฏิบัติใบงานที่ 10 งานเริ่มตนอารค (เชื่อมจุด)
หนวยที่ 8 กระบวนการเชื่อมไฟฟาดวยลวดเชื่อม
หุมฟลั๊กซ
8.1 ความหมาย
8.2 ชนิดเครื่องเชื่อม
ปฏิบัติใบงานที่ 11 งานเชื่อมเดินแนวทาราบ
ปฏิบัติใบงานที่ 11 งานเชื่อมเดินแนวทาราบ
8.3 ประสิทธิภาพเครื่องเชื่อม
8.4 ชนิดลวดเชื่อมไฟฟา
ปฏิบัติงานใบงานที่ 12 งานเชื่อมทับแนว
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8

9

10
11

จํานวนชั่วโมง
รวมชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
1
3
4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

4
3

4
4
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สั ปดาห ที่
12

13
14

15

16

17

18

จํานวนชั่ วโมง
รวมชั่ วโมง
ทฤษฎี ปฏิ บัติ
หนวยที่ 9 ลั กษณะและองคประกอบของการเชื่อม
1
3
4
ไฟฟา
9.1 ลั กษณะรอยต อ
9.2 ลั กษณะทาเชื่อม
9.3 องคประกอบของการเชื่อมไฟฟา
ปฏิบัติงานใบงานที่ 13 งานเชื่อมเดินแนวแบบสาย
ลวดเชื่อม
ปฏิบัติงานใบงานที่ 14 งานเชื่อมต อชน
ปฏิบัติงานใบงานที่ 15 งานเชื่อมต อตั วที
4
4
หนวยที่ 10 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโลหะแผน
2
2
4
10.1 ความปลอดภัย
10.2 เครื่องมือและอุปกรณ
ปฏิบัติใบงานที่ 16 งานพั บตะเข็บและขอบงาน
หนวยที่ 11 เครื่องมือและเครื่องจักรในงานโลหะแผ 2
2
4
11.1 เครื่องมือ Hand Tools
11.2 เครื่องจักร Machine Tools
ปฏิบัติใบงานที่ 17 เขียนแบบแผนคลี่ อยางงาย
หนวยที่ 12 การเขียนแบบแผนคลี่ อยางงาย
2
2
4
12.1 ตะเข็บและขอบงาน
12..2 การเขียนแบบแผนคลี่ อยางงาย
ปฏิบัติใบงานที่ 18 งานบัดกรี
หนวยที่ 13 การบัดกรีและย้ําหมุด
1
3
4
13.1 การบัดกรี
13.2 การย้ําหมุด
ปฏิบัติใบงานที่ 19 งานย้ําหมุด
สอบปลายภาค
1
3
4
รายการสอน

รวม

72
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เอกสารประกอบการสอนหนวยที่ 11
เครื่องมือและเครื่องจักรในงานโลหะแผน

หัวขอเรื่อง
1. เครื่องมือประเภท Hand Tools
2. เครื่องจักรประเภท Machine Tools
สาระสําคัญ
เครื่องมือที่ใชในงานโลหะแผน จะเปนเครื่องมือประเภท Hand Tools ซึ่งมีขนาดเล็ก
น้ําหนักเบา ไดแก กรรไกร เหล็กย้ําตะเข็บ เหล็กย้ําหัวหมุด เหล็กเจาะรูดวยมือ คีมย้ําหมุด คีมพับ
ตะเข็บ คอน และเครื่องมือขึ้นรูป
สวนเครื่องจักรในงานโลหะแผนจะเปนประเภท Machine Tools ประกอบดวยเครื่องตัด
เครื่องพับ เครื่องมวนขึ้นรูป และเครื่องเจาะ

จุดประสงคการเรียนการสอน
จุดประสงคทั่วไป
เพื่อใหนักเรียนมีความรู มีวนิ ัย มีความสนใจใฝรู มีความเขาใจเรื่อง เครือ่ งมือและ
เครื่องจักรในงานโลหะแผน
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหานีแ้ ลวสามารถ
1. บอกชนิดเครื่องมือประเภท Hand tools ได
2. อธิบายลักษณะการใชงานเครื่องมือประเภท Hand tools ได
3. บอกชนิดเครื่องจักรประเภท Machine tools ได
4. อธิบายลักษณะการใชงานเครื่องจักรประเภท Machine tools แตละชนิดได
5. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของโรงฝกงานได
6. ศึกษาคนควาดวยตนเอง เกีย่ วกับเครื่องมือและเครื่องจักรในงานโลหะแผนได
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11.1 เครื่องมือประเภท (hand Tools) สวนใหญจะมีขนาดเล็ก น้ําหนักเบาเพื่อชวยในการตบ
แตงและขึน้ รูปชิ้นงานมีดังตอไปนี้
1. กรรไกร (Snips) กรรไกรที่ใชในงานโลหะแผนมีหลายประเภทดังนี้
1.1 กรรไกรตัดตรง (Straight Snips) ใชสําหรับตัดตรงมีหลายขนาด สามารถตัด
โลหะแผนไดถึงเบอร 18

รูปที่ 11.1 แสดงกรรไกรตัดตรง
1.2 กรรไกรแบบผสม (Combination Snips) สามารถตัดไดทั้งตรงและโคงมีหลาย
ขนาด สามารถตัดโลหะแผนหนาถึงเบอร 24

รูปที่ 11.2 แสดงกรรไกรตัดแบบผสม

1.3 กรรไกรตัดโคง (Circle Snips) ใบมีดมีลักษณะโคง ใชตัดโคงไดเพียงอยางเดียว
เหมาะสําหรับตัดโคงวงกลม สามารถตัดแผนโลหะหนาถึงเบอร 22
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รูปที่ 11.3 แสดงกรรไกรตัดโคง
1.4 กรรไกรแบบโทรเจน ( Trojan Snip ) ลักษณะใบตัดจะเล็กยาว สามารถสอดเขาไป
ตัดในทีแ่ คบๆได ตัดไดทั้งแนวตรงและแนวโคง สามารถตัดโลหะแผนไดหนาถึงเบอร 20

รูปที่ 11.4 แสดงกรรไกรแบบโทรเจน
1.5 กรรไกรอวิเอชั่น (Aviation Snips) เปนกรรไกรที่นิยมใชกันมาก มีลักษณะเปน
ชุดมี 3 แบบ จําแนกเปนสีที่ดามคือกรรไกรตัดซายดามสีเขียว กรรไกรตัดตรงดามสีเหลืองและ
กรรไกรตัดขวาดามสีแดง

ดามสีเขียว : ตัดซาย
ดามสีเหลือง : ตัดตรง
ดามสีแดง : ตัดขวา

รูปที่ 11.5 แสดงกรรไกรอวิเอชั่น
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2. เหล็กย้ําตะเข็บ ( Hand groove) ใชสําหรับย้ําตะเข็บเกี่ยว (Groove seam) โดยจะ
เปนรองลึกสี่เหลี่ยมผืนผามีหลายขนาดใหเลือกตามความกวางของตะเข็บที่เผื่อการใชงานใหเลือก
ขนาดโตกวาความกวางที่เผื่อไวตามแบบเล็กนอย

รูปที่ 11.6 แสดงเหล็กย้ําตะเข็บ
3. ชุดเหล็กย้ําหัวหมุด (rivet set) ใชสําหรับตอกย้ําหัวหมุดเพื่อใหโลหะติดกัน จะมี
ลักษณะเปนแทงยาว ปลายดานหนึ่งเรียบใชสําหรับตอก อีกดานหนึง่ จะมีรูเจาะลึกและรอยลึกรูป
ครึ่งวงกลม สําหรับย้ําปลายหมุดใหเปนรูปครึ่งวงกลม ชุดหนึ่งจะมีหลายขนาดใหเลือกใชโดย
สัมพันธกับหัวหมุดที่ใช

รูปที่ 11.7 แสดงเหล็กย้ําหัวหมุด
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4. เหล็กเจาะรูดวยมือ (Hand Punch) ใชสําหรับเจาะรูบนแผนโลหะสามารถเจาะโลหะ
ไดถึงเบอร 14 โดยใชมือบีบกดดามจับ กดใหพนเจาะทะลุงานผานรูเจาะ

รูปที่ 11.8 แสดงเครื่องเจาะรูดวยมือ
5. คีมย้ําริเวท (Hand rivet pliers) ใชสําหรับย้ํารีเวท ( Pop rivet) สามารถถอดเปลี่ยน
หัวไดตามขนาดของ Pop rivet สวนดามบางแบบสามารถหมุนไดรอบตัว เพื่อใหงายในการใชงาน
บางลักษณะ

รูปที่ 11.9 แสดงคีมย้ํา ริเว็ตและขนาดริเว็ต
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6. คีมพับตะเข็บ ใชสําหรับพับตะเข็บทีไ่ มกวางและยาวมากนัก มีลกั ษณะเหมือนคีมแต
จะมีปากคีมทีแ่ บนกวางประมาณ 3 นิว้ มีทั้งชนิดปรับสกรูสําหรับระยะการพับและไมมีสกรูปรับ
ระยะ

รูปที่ 11.10 แสดงคีมพับตะเข็บ
7. คอน (Hammer) คอนสําหรับงานโลหะแผนมีหลายแบบ แบงตามลักษณะการใชงาน
ได ดังนี้
7.1 คอนหัวกลม (Bell Peen Hammer) มีลักษณะปลายดานหนาเรียบ สําหรับเคาะ
หรือตอกเหล็กถายแบบหรือนําศูนย ดานหัวจะมนกลม สําหรับเคาะย้ําหัวหมุดย้ํา มีหลายขนาดให
เลือกใช

รูปที่ 11.11 แสดงคอนหัวกลมและการใชงาน

13

7.2 คอนย้ําหัวหมุด (Reveling Hammer) มีลักษณะปลายดานหนาคอนรูปสี่เหลี่ยม
เรียบ สวนหัวคอนแบนเรียวเขาหากัน ใชสําหรับตีขยายโลหะในการเขาตะเข็บกนกระปองมีหลาย
ขนาด แตที่นิยมใชประมาณ 300 กรัม

รูปที่ 11.12 แสดงคอนย้ําหัวหมุดและการใชงาน
7.3 คอนย้ําตะเข็บ (Setting hammer) มีลักษณะคลายคอนย้ําหัวหมุด สวนหัวเอียง
ลาดไปดานหลังใชสําหรับเคาะของงานเขาขอบลวด เขาตะเข็บกนกระปอง ขนาดทีน่ ิยมใช 300
กรัม

รูปที่ 11.13 แสดงคอนย้ําตะเข็บและการใชงาน
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7.4 คอนตะลุมพุก (Mallet)หรือคอนหัวออน เปนคอนที่ทําจากวัสดุที่ไมใชเหล็กและ
เรียกชื่อตามวัสดุที่ทํา เชน คอนพลาสติก คอนยาง คอนอลูมิเนียมและคอนไม ใชกบั งานโลหะ
แผนที่ออนเชนอลูมิเนียมแผนและงานสังกะสีเปนตน

รูปที่ 11.14 แสดงคอนตะลุมพุกหรือคอนหัวออน
8. เครื่องมือขึ้นรูป ( Stakes ) ใชสําหรับรองเคาะขึ้นรูปโลหะแผน มีหลายชนิด เวลาใช
งานจะนําเครื่องมือขึ้นรูปมาประกอบกับโตะหรือแผนรองรับ ( Bench plate )
8.1 Square stake จะมีหัวเปนรูปสี่เหลี่ยมแบน มี 2 แบบ คือ แบบเยื้องศูนยกลาง และ
แบบตรง Common Square ใชสําหรับการเขาตะเข็บและย้ําหมุด

รูปที่ 11.15 แสดง Square stake แบบ Common และการใชงาน
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8.2 คอนดัทเตอร สเต็ค ( Conductor Stakes ) มีลักษณะปลาย 2 ขางเปนเหล็ก
ทรงกระบอกตันขนาดไมเทากัน ใชสําหรับย้ําหมุดเขาตะเข็บและขึน้ รูปงานทรงกระบอก

รูปที่ 11.16 แสดงลักษณะและการใชงานของ Conductor Stake
8.3 เบกฮอรนสเตค ( Beakhorn Stake ) มีลักษณะปลายดานหนึ่งเปนแทงเหล็ก
สี่เหลี่ยม ปลายอีกดานจะกลมเรียว ใชสําหรับพับขอบ ย้ําหมุด ย้ําตะเข็บ

รูปที่ 11.17 แสดงลักษณะการใชงานของ Beakhorn Stake

16

8.4 โบลวฮอรน สเต็ค ( Blowhorn Stake ) ปลายทั้ง 2 ดานตางกัน ปลายดานหนึ่งจะเรียว
ยาว อีกปลายหนึ่งจะโคงเปนรูปกรวยครึ่งวงกลมเรียว ใชสําหรับขึ้นรูปงานทรงกรวย

รูปที่ 11.18 แสดงลักษณะและการใชงานของ Blowhorn Stake
8.5 แผนรองรับ ( Bench plate ) จะมีลกั ษณะเปนแผนเหล็กหลอ และจะมีรูสี่เหลี่ยม
ขนาดตางๆ เพือ่ ใหกานของ stake เสียบประกอบได

รูปที่ 11.19 แผนรองรับ
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9. เลื่อยมือ (Hand Hacksaw) เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับตัดชิ้นงานใหขาดออกจากกัน ตัดไดทั้ง
แนวตรงและตัดทํามุมตางๆ ประกอบดวย 2 สวนคือสวนที่เปนโครงเลื่อยและสวนที่ เปนใบเลื่อย

รูปที่ 11.20 แสดงเลื่อยมือ
10. ตะไบ (Filing) เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับ ปรับและตกแตงผิวงานใหเรียบหรือรูปทรงที่
ตองการ มีหลายขนาดและหลายชนิด ในงานชางเชื่อม ชางโลหะแผนนิยมใชตะไบดังนี้
10.1 ตะไบแบน ใชสําหรับปรับแตงผิวทั้งภายในและภานนอกใหเรียบหรือผิวโคง
ภายนอกได

รูปที่ 11.21 แสดงตะไบแบน
10.2 ตะไบกลมหรือตะไบหางหนู ใชสําหรับปรับหรือตกแตงรู หรือสวนโคงของรูให
เรียบหรือใหไดขนาด

รูปที่ 11.22 แสดงตะไบกลม
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11. ไขควง (Screwdriver) ใชสําหรับขันหรือคลายสกรูเกลียว ทีน่ ิยมใชมี 2 แบบคือ ไขควง
ปากแบนและไขควงปากแฉก

รูปที่ 11.23 แสดงไขควง
12. คีม (Pliers) เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับจับชิ้นงานมีหลายแบบ บางแบบสามารถตัดลวดไดหรือ
บางแบบมีอุปกรณสําหรับล็อคในตัวทีน่ ิยมใชมีดังนี้

รูปที่ 11.24 แสดงคีมแบบ
ตางๆ
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13. ประแจ ( Wrench) เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับ ขัน คลาย น็อต มีหลายแบบดังนี้

รูปที่ 11.25 แสดงประแจ
แบบตางๆ
14. เครื่องมือจับยึด เครื่องมือจับยึดเปนเครื่องมือที่ใชอํานวยความสะดวกในการทํางานมีหลาย
ชนิดดังนี้

รูปที่ 11.26 แสดงเครื่องมือจับยึดแบบตางๆ
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15. สกัด (Chisel) เปนเครือ่ งมือตัดชนิดหนึ่งจะใชคูกบั คอน มีหลายชนิดและหลายขนาดให
เลือกใชแตทนี่ ยิ มใชกนั มากคือ สกัดปากแบน

รูปที่ 11.27 แสดงสกัดปากแบน
16. ทั่งตีเหล็ก (Anvil) เปนแทงเหล็กสําหรับรอง ตี เคาะและดัดโลหะมีหลายขนาด เชน ขนาด 25
กก. และ ขนาด 50 กก. เปนตน

รูปที่ 11.28 แสดงทั่งตีเหล็ก
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11.2 เครื่องจักรที่ใชในงานโลหะแผน (Machine tools)
เครื่องจักรที่ใชในงานโลหะแผน จําแนกเปนประเภทตามลักษณะงานได 5 ประเภท คือ
1. เครื่องตัด
2. เครื่องพับ
3. เครื่องมวนขึ้นรูป
4. เครื่องขึ้นรูป
5. เครื่องเจาะ
1. เครื่องตัด ใชสําหรับตัดโลหะแผน ในที่นจี้ ะไมขอกลาวถึงเครื่องแบบ Power Shear
เพราะเปนการตัดสําหรับงานขนาดใหญมากกวางานโลหะแผน)
1.1 เครื่องตัดตรง (Squaring Shear) หรือเครื่องตัดแบบเทาเหยียบ สามารถตั้งระยะ
ในการตัดไดโดยมีเกจ (Gage) เลื่อนตั้งระยะใชกําลังคนในการตัด มีอปุ กรณปองกัน (Safety

guard) กันไมใหมือหรือนิว้ มือเขาไปในคมตัด สามารถตัดโลหะแผนไดหนาถึงเบอร 18 หรือ
ประมาณ 1.2 มม. มีขนาดที่นิยมใชกันคือขนาด 4 ฟุต

รูปที่ 11.29 แสดงเครื่องตัดตรง
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1.2 เครื่องตัดโลหะแผนแบบคันโยค ( Lever Shear) ใชสําหรับตัดโลหะแผนใหเปนเสนตรง
หรือรูปตางมีหลายขนาดใหเลือกใช

รูปที่ 11.30 แสดงเครื่งตัดโลหะแผนแบบคันโยค
2 . เครื่องพับ (Folder and Brake) ใชสําหรับพับขึ้นรูปโลหะแผน แบงเปน 2 ชนิด คือ

Folder และ Brake
2.1 Folder เปนเครื่องพับที่เหมาะสําหรับการพับขอบหรือตะเข็บ เพราะสามารถตั้ง
ระยะและตั้งปรับมุมได เครื่องพับแบบโฟลเดอรที่นิยมใชมากจะเปนชนิดบารโฟลเดอร (Bar
Folder) สามารถพับโลหะแผนไดหนาถึงเบอร 22 ความยาวของเครื่องไมเกิน 90 เซนติเมตร

รูปที่ 11.31 แสดงเครื่องพับแบบบารโฟลเดอร
2.2 Braker เครื่องพับแบบนี้เหมาะสําหรับงานพับทัว่ ๆไป เครื่องพับแบบ Braker มี
อยู 2 แบบ คือ แบบแฮนดเบรค หรือ แบบคอรนิคเบรค (Hand Braker or Carnic Braker) และ
แบบบอคแอนดแพนเบรค(Box and Pan) หรือที่เรียกวาแบบกลอง
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ความแตกตางระหวางเครื่องพับแบบแฮนดเบรคและแบบบอคแอนดแพนเบรค อยูที่แบบ
แฮนดเบรคใบพับจะยาวตลอดเครื่องพับ แตสําหรับแบบบอคแอนดแพนเบรค(แบบพับกลอง) ใบ
พับจะมีขนาดตางๆกัน เรียงกันยาวตลอดใบพับสามารถถอดออกเพื่อปรับตั้งระยะใหไดขนาดที่
ตองการได ใบพับ แตละอันเรียกวาฟงเกอร(Finger) มีหลายขนาด เชนขนาด 1 นิว้ 1 1/2 นิ้ว 2 นิว้
ไปจนถึง 10 นิ้ว เปนตน ทําใหมีความสะดวกตอการใชงาน

รูปที่ 11.32 แสดงเครื่องพับแบบแฮนดเบรค (Hand Brake)

รูปที่ 11.33 แสดงเครื่องพับแบบกลอง (Box and Pan Braker)
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ขอควรระวัง สําหรับการใชเครื่องพับ (Folder) ก็คือ การปรับระยะหางของปากพับ ให
ปรับเทากับความหนาของแผนโลหะที่นํามาพับ เพราะหากวาปากพับตัง้ ไวเพื่อพับงานบาง เมื่อ
เปลี่ยนงานหนามาพับโดยที่ไมปรับระยะหางของปากพับแลว จะทําใหปากพับเยินเสียหายได
เพราะฉะนั้นจะตองปรับดวยทุกครั้งที่เปลี่ยนขนาดความหนาของแผนงาน
3. เครื่องมวนขึ้นรูป (Slip roll Forming Machine) ใชสําหรับมวนแผนโลหะใหเปน
ทรงกระบอกหรือกรวย โดยการหมุนลูกกลิ้ง 3 ลูก ซึ่งเปนโลหะแทงกระบอกตัน ลูกกลิ้งหนา 2
ลูก จะดึงแผนงานเขามาลูกกลิ้งตัวที่ 3 ที่อยูด านหลัง จะดันชิ้นงานใหโคงตามขนาดทีต่ องการได

รูปที่ 11.34 แสดงสวนประกอบของเครื่องมวนขึ้นรูป
นอกจากจะสามารถมวนแผนโลหะใหเปนรูปทรงกระบอกหรือเปนลักษณะกรวยไดแลว
ดานขวาของเครื่องมวนจะขึ้นรูปเปนรอง สําหรับการมวนชิ้นงานลักษณะเสนลวด เพื่อใหเปนเสน
วงกลมสําหรับเขาขอบลวดไดอีกดวย
ลักษณะการทํางานโดยการสอดแผนโลหะเขาที่ลูกกลิ้งดานหนาซึ่งปรับสกรูลูกกลิ้ง
ดานหนาใหบบี รับแผนโลหะ เมื่อแผนโลหะผานลูกกลิ้งดานหนาจะถูกดันใหโคงดวยการปรับสกรู
ลูกกลิ้ง ปรับตัวที่ 3 หมุนโดยมือหมุนกลับไปกลับมาเมื่อไดขนาดตามตองการ ปลดตัวกดลอคลูก

25

กลิ้งดานหนา โดยการยกออกจากนั้นใชมอื กดยกตัวลูกกลิ้งดานหนาตัวบนแลวเอาชิ้นงานที่เสร็จ
แลวออก
เครื่องมวนโลหะแบบ Slip Roll Forming Machine สามารถมวนโลหะไดหนาถึงเบอร
16 ขนาด ขนาดของลูกกลิ้งจะโตประมาณ 3 - 4 นิ้ว

รูปที่ 11.35 แสดงขั้นตอนการมวนโดยเครื่องมวน Slip Roll Forming Machine
4. เครื่องขึ้นรูป ( Rotary Machine ) ใชสําหรับขึ้นรูปโลหะแผนมีหลายเครื่องติดตั้งบน
พื้นโตะเดียวกันเปนวงกลม สามารถใชงานที่ตอเนื่องกันได ลักษณะของเครื่องขึ้นรูปจะมีลักษณะ
และหลักการทํางานเหมือนกัน คือ มีลูกกลิ้งคูหนึ่งที่เปนตัวขึ้นรูปลักษณะตางๆ กัน มีสกรูปรับ
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ระยะระหวางลูกกลิ้ง มีเกจสําหรับตั้งระยะหางขอบและมีมือหมุน โดยหมุนเฟองที่อยูภายในเครื่อง
ใหหมุนลูกกลิง้ อีกตอหนึ่ง เครื่องขึ้นรูปมีหลายลักษณะ จะเรียกชื่อตามลักษณะงานดังตอไปนี้
4.1 เครื่องเทอรนนิ่ง ( Turning Machine ) ใชสําหรับงานรูปทรงกระบอก แผนโลหะ
วงกลมเพื่อขึ้นขอบเขาขอบลวด หรือเพื่อเพิม่ ความแข็งแรงโดยใหมีลักษณะเปนลอน

รูปที่ 11.36 เครื่องเทอรนิ่ง (Turning Machine)
4.2 เครื่องเบอรริ่ง ( Burring Machine ) ใชสําหรับทําตะเข็บขอบกนกระปอง มีลกั ษณะ
เหมือนเทอรนนิ่ง แตขอบจะคมกวา ( เทอรนนิ่งขอบจะโคงมน)

รูปที่ 11.37 เครื่องเบอรริ่ง
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4.3 เครื่องครีมปง ( Crimping Machine ) ใชสําหรับทําจีบยน เพือ่ ใหลดขนาดทอลง
สําหรับสวมกับทอที่มีขนาดเทากันหรือเพิม่ ความแข็งแรงใหชิ้นงาน

รูปที่ 11.38 เครื่องครีมปง
4.4 เครื่องไวรริ่ง ( Wiring Machine ) ใชสําหรับเขาขอบลวดเปนการใชที่ลําดับขั้นการ
ทํางานตอจากเครื่องเทอรนนิ่ง เพื่อใหขอบโลหะติดแนนกับเสนลวด

รูปที่ 11.39 แสดงลักษณะลูกกลิ้งและการใชงานเครื่องไวรริ่ง

28

4.5 เครื่องเซทติ้งดาวน ( Setting down Machine ) ใชสําหรับกดหรือบีบ ตะเข็บหรือ
ขอบตางๆ ใหสนิทแนบแนน เชน ตะเข็บหรือขอบกนกระปองลักษณะการใชงานใชตอจาก
เครื่องเบอรริ่ง

รูปที่ 11.40 แสดงลักษณะลูกกลิ้งและการใชงาน
4.6 เครื่องดับเบิลซีม ( Double seam Machine ) ใชสําหรับบีบหรือกดตะเข็บที่ผาน
ขั้นตอนของเครื่องเซทติ่งดาวนเพื่อใหตะเข็บแนนเรียบรอยไมยน จากการพับแบบ Single

seam เปน Double seam ของกนกระปอง

รูปที่ 11.41 แสดงลักษณะลูกกลิ้งเครื่องดับเบิ้ลซีม
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5. เครื่องเจาะ ( Drill Press) เปนเครื่องจักรที่ใชในการเจาะรูขนาดตางๆ ตามตองการ
ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟาสามารถปรับความเร็วรอบไดดวยระบบสายพานหรือเฟอง มีหลาย
ขนาดใหเลื่อกใช

รูปที่ 11.42 แสดงลักษณะเครื่องเจาะ

สรุป
เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใชในงานโลหะแผนมีหลายชนิด ทําหนาที่แตกตางกันออกไป ผู
ปฎิบัติงานจะตองศึกษารูปแบบ ลักษณะ ชนิดและการใชงาน รวมทั้งการปฎิบัติตนในการใช
เครื่องมือและเครื่องจักรอยางละเอียดกอนที่จะฝกใชจริง เพื่อที่จะไดเลือกใชเครื่องมือและ
เครื่องจักรใหถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้จะตองศึกษาวิธกี ารบํารุงรักษา
ตลอดจนการทําความสะอาดเครื่องมือและเครื่องจักรดวยทั้งนี้เพื่อใหเครื่องมือและเครื่องจักรมี
ประสิทธิภาพในการใชงานไดตลอดไป นอกจากนี้เรื่องความปลอดภัยในการใชเครือ่ งมือและ
เครื่องจักรชนิดตางๆเปนสิ่งที่จะตองคํานึงดวยเชนกัน
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คําถามทายหนวยที่ 11
คําสั่ง จงตอบคําถามตอไปนี้
1. เครื่องมือประเภท Hand Tools และ Machine Tools ตางกันอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. กรรไกรมีกชี่ นิดอะไรบาง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. คอนตะลุมพุก คือคอนอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. เครื่องขึ้นรูป (Stakes) และเครื่องขึ้นรูป (Rotary Machine) ตางกันอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. เครื่องจักรในงานโลหะแผนมีกี่ประเภท อะไรบาง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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เฉลยคําถามทายหนวยที่ 11
คําสั่ง จงตอบคําถามตอไปนี้
1. เครื่องมือประเภท Hand Tools และ Machine Tools ตางกันอยางไร
Hand Toots จะมีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา แต Machine Toots จะมีขนาดใหญ น้ําหนักมาก
2. กรรไกรมีกชี่ นิดอะไรบาง
มี 5 ชนิด ไดแก
1. กรรไกรตัดตรง
3. กรรไกรตัดโคง
5. กรรไกรอวิเอชั่น

2. กรรไกรตัดผสม
4. กรรไกรแบบโทรเจน

3. คอนตะลุมพุก คือคอนอยางไร
คอนตะลุมพุก เปนคอนสําหรับเคาะโลหะออน เชน แผนสังกะสี ทํามาจากพลาสติกก็เรียกคอน
พลาสติก
ทําจากยางก็เรียกคอนยาง และทําจากไมก็เรียกคอนไม
4. เครื่องขึ้นรูป (Stakes) และเครื่องขึ้นรูป (Rotary Machine) ตางกันเอยางไร
เครื่องขึ้นรูป ( Stakes ) จะเปนเครื่องขึน้ รูปดวยมือ การใชงานตองนําเอาเครื่องขึน้ รูปมาประกอบ
กับโตะ
เพื่อรองรับการพับหรือมวนโดยไมมีกลไก แตเครื่องขึน้ รูป ( Rotary ) จะขึ้นรูปโดยการหมุน
เฟองโดย
ลูกกลิ้งมวนขึ้นรูป เชน ขอบ หรือลอน เครื่องขึ้นรูปจะติดตั้งบนโตะวงกลมเปนชุดหลายๆตัว
5. เครื่องจักรในงานโลหะแผนมีกี่ประเภท อะไรบาง
มี 4 ประเภท คือ เครื่องตัด เครื่องพับ เครื่องมวนขึน้ รูป และเครื่องขึ้นรูป
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แบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน
1. กรรไกรในรูปเปนกรรไกรแบบใด
ก. กรรไกรตัดตรง
ข. กรรไกรตัดผสม
ค. กรรไกรตัดโคง
ง. กรรไกรตัดเฉียง
2. คอนที่ใชสําหรับเคาะย้ําหมุด มีลักษณะปลายดานหนาเรียบ ดานหัวจะมนกลม เรียกวาคอน
อะไร
ก. คอนหัวกลม
ค. คอนตะลุมพุก
ข. คอนย้ําตะเข็บ
ง. คอนหงอน
3. เครื่องจักรที่ใชในงานโลหะแผนมีก่ปี ระเภท
ก. 2
ค. 4
ข. 3
ง. 5
4. เครื่องพับแบบใดที่นยิ มใชกันมากที่สุด
ก. แบบบารโฟลเดอร
ข. แบบแฮนดเบรค
ค. แบบคอรนิคเบรค
ง. แบบบอคแอนดแพนเบรค
5. เครื่องขึ้นรูปสําหรับทําจีบยน เพื่อลดขนาดทอใหสวมกันได คือเครื่องขึ้นรูปในขอใด
ก. เครื่องเทอรนนิ่ง
ข. เครื่องเบอรริ่ง
ค. เครื่องไวรริ่ง
ง. เครื่องครีมปง
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน / หลังเรียน
1. กรรไกรในรูปเปนกรรไกรแบบใด
ก. กรรไกรตัดตรง
ข. กรรไกรตัดผสม
D ค. กรรไกรตัดโคง
ง. กรรไกรตัดเฉียง
2. คอนที่ใชสําหรับเคาะย้าํ หมุด มีลักษณะปลายดานหนาเรียบ ดานหัวจะมนกลม เรียกวาคอน
D
อะไร
ก. คอนหัวกลม
ค. คอนตะลุมพุก
ข. คอนย้ําตะเข็บ
ง. คอนหงอน
3. เครื่องจักรที่ใชในงานโลหะแผนมีกี่ประเภท
ก. 2
D ค. 4
ข. 3
ง. 5
4. เครื่องพับแบบใดที่นยิ มใชกันมากที่สุด
ก. แบบบารโฟลเดอร
ข. แบบแฮนดเบรค
ค. แบบคอรนิคเบรค
D ง. แบบบอคแอนดแพนเบรค
5. เครื่องขึ้นรูปสําหรับทําจีบยน เพื่อลดขนาดทอใหสวมกันได คือเครื่องขึ้นรูปในขอใด
ก. เครื่องเทอรนนิ่ง
ข. เครื่องเบอรริ่ง
ค. เครื่องไวรริ่ง
D ง. เครื่องครีมปง
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