
 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.1 : การบัดกรี 

ใบขั้นตอนการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

1 
แผ่นที่ : 1 

 

ขั้นตอนการใชบ้ทเรียนโมดูล 

 

 

 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ตรว   าตอบ ากใบเ ลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ศ ก าเนื้อหาบทเรียน 

 

 

ท าแบบ  กหัด / ท าใบป ิบัติงาน 

 

 

ตรว   าตอบ ากใบเ ลยแบบ  กหัด  

/ ใบเ ลยใบป ิบัติงานและด าเนินการตามเงื่อน ขที่ก าหนด 

 

 

แบบทดสอบ 

 

 

ประเมินผล ร้อยละ 60 

 
 

 

 ม่ผ่านเก                     ผ่านเก    

 

 

ทบทวนโมดูลที่ ม่ผ่าน        ศ ก าโมดูลต่อ ป
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ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

2 
แผ่นที่ : 1 

 
 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 7.1 

 

      ำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 7.1 การบัดกรี เป็นบทเรียนโมดูลท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนวิชา

งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น  5 

หัวข้อย่อย ประกอบด้วย 

1. งานบัดกรีอ่อน 

2. โลหะประสาน 

3. น้ำประสาน 

4. ความร้อนท่ีใช้ในการบัดกรี 

5. ข้ันตอนการบัดกรี          

 ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด/ใบส่ังงาน/ใบปฏิบัติงาน 

6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยใบปฏิบัติงาน 

7. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

8. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

3 
แผ่นที่ : 2 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 7.1 

 

      ำแนะนำในการใชบ้ทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมตูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและขั้นตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจท่ีแท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานท่ีเรียน 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อท่ีผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 
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ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

4 
แผ่นที่ : 3 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 7.1 

 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีต้ังไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนด 
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ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

5 
แผ่นที่ : 4 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 7.1 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

ผลิตภัณฑ์บางชนิดมีเพียงช้ินเดียว บางผลิตภัณฑ์มีช้ินงานประกอบจำนวนหลายช้ิน ถ้าผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ

ความมั่นคง แข็งแรงสูง อาจจะยึดประกอบกันด้วยการเช่ือม การเจาะรูยึดด้วยสลักเกลียวและแป้นเกลียว ถ้า

ต้องการความแข็งแรงลดลงก็ต้องใช้การยึดด้วยการบัดกรีทองแดง (Beazing) แต่งานบางชนิดเป็นโลหะแผ่น

บาง การยึดด้วยวิธีการกล่าวมาไม่เหมาะสมกับก็คือ การบัดกรีอ่อน (Soldering) ซึ่งเหมาะสมกับความหนา

ของช้ินงาน และสามารถถอดออกมาได้ปรับหรือเปล่ียนแปลงได้ โดยท่ีผลิตภัณฑ์ไม่เสียหาย      

 ุดมุ่งหมาย (Objective) 

 เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องการบัดกรี 

      วามรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

ในการเรียนบทเรียนของโมดูลนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัดกรี



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
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ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

7 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.1 

    ำช้ีแ ง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 5ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1 การบัดกรี 
1. ข้อใดคือกระบวนการบัดกรี  

1. โลหะประสานมีจุดหลอมเหลวต่ํากว่า 422องศาเซลเซียสได้รับความร้อนโดยชิ้นงานไม่หลอม  

2. โลหะประสานมีจุดหลอมเหลวสูงกว่า 422องศาเซลเซียสได้รับความร้อนชิ้นงานไม่หลอม  

3. โลหะประสานและชิ้นงานได้รับความร้อนจนหลอมเข้าด้วยกัน  

4. โลหะประสานและชิ้นงานได้รับความร้อนจนใกล้จะหลอมแล้วตามด้วยแรงกดจากหัวแร้ง   

2. ข้อดีของการบัดกรีเมื่อเทียบกับการเชื่อมคือข้อใด  

1. รอยบัดกรีมีความแข็งแรงกว่ารอยเชื่อม  2. รอยบัดกรีสวยงามกว่ารอยเชื่อม  

3. รอยบัดกรีถอดถอนได้ง่ายกว่ารอยเชื่อม  4. รอยบัดกรีมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ารอยเชื่อม  

3. ข้อใดคือโลหะประสานในกระบวนการบัดกรีทั่วๆไป  

1. ทองแดง–สังกะสี  2. ทองแดง–ฟอสฟอรัส  3. ดีบุก–ตะกั่ว  4. เงิน  

4. น้ํายาประสานกรดสังกะสีคลอไรด์มีวิธีการเตรียมอย่างไร  

1. น้ําเศษสังกะสีใส่ลงในกรดไนตริก   2. น้ําเศษสังกะสีใส่ลงในกรดไฮโดรคลอริก  

3. น้ําเศษสังกะสีใส่ลงในกรดแอมโมเนีย  4. น้ําเศษสังกะสีใส่ลงในกรดซัลฟิวริก  

 

 



 
 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.1 
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ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

8 
แผ่นที่ : 2 

 

 

5. โลหะประสานดีบุก–พลวงเหมาะกับการบัดกรีชิ้นงานที่เป็นโลหะใดต่อไปน้ี  

1. เหล็กกล้าไร้สนิม  2. อะลูมิเนียม  3. ทองเหลือง  4. เหล็กเหนียว  

6. น้ําประสานที่ดีควรมีสมบัติตรงตามข้อใดต่อไปน้ี  

1. ช่วยให้รอยบัดกรีมีความแข็งแรง  2. ช่วยพาโลหะประสานไหลแทรกซึม  

3. ช่วยให้รอยบัดกรีเย็นตัวรวดเร็ว  4. ช่วยให้ความร้อนอยู่ในวงจำกัด  

7. ตะกั่วบัดกรีที่มีส่วนผสม40/60หมายถึงข้อใด 

 1. ตะกั่ว 40% เงิน60%   2. ตะกั่ว 40% ทองแดง 60%   3. ดีบุก40% ตะกั่ว 60% 4. ดีบุก40% เงิน60%  
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ใบกระดา  ำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

9 
แผ่นที่ : 3 

 

กระดา  ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศ ก า..................... ... 

. 

ข้อ ก ข   ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

คะแนนเต็ม 7 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 
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ใบเ ลย
แบบทดสอบกอ่น

เรียน 
หน้าที่  
10 

แผ่นที่ : 4 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.1 

 

ข้อ  ำตอบ 

1. 1 

2. 3 

3. 3 

4. 2 

5. 4 

6. 2 

7. 3 



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ใบ

กิ กรรม/แบบ  กหัด
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 ุดประสง  เชิงพฤติกรรม 

1. บอกวิธีการบัดกรีได้ถูกต้อง 
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การบัดกรีอ่อน 

การบัดกรีอ่อน  เป็นการต่อโลหะแผ่นสองชิ้นหรือมากกว่าให้ติดกันโดยโลหะอื่นอีกชนิดหนึ่งซึ่ ง

นำมาใช้ประโยชน์ในการเชื่อมต่อกันนั้น เราเรียกว่า ตัวประสาน หรือโลหะประสาน งานบัดกรีอ่อนที่ดีนั้น ผู้

ปฎิบติังานต้องทราบส่ิงต่างๆเหล่านี้ 

1. ชนิดของวัสดุช้ินงาน ซึ่งจะนำมาสู่การเลือกใช้โลหะประสาน 

2. ชนิดของโลหะประสาน และฟลักซ์ท่ีใช้ 

3. ความรู้และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานบัดกรีอ่อน 

4. การทำความสะอาดช้ินงาน 

5. การจับยึดขณะทำการบัดกรี 

งานบัดกรีอ่อน โดยทั่วไปจะใช้กับแผ่นโลหะบาง ไม่นิยมใช้กับแผ่นโลหะหนา เพราะจะทำให้รอย

บัดกรีนั้นมีความแข็งแรงไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้งาน 

งานบัดกรีอ่อนจึงเหมาะสำหรับ 

1. งานซึ่งไม่ต้องการความแข็งแรงมากนัก เช่น เครื่องประดับ งานเกี่ยวกับอีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

2. งานซึ่งไม่ต้องการให้เห็นเนื้อโลหะท่ีเป็นส่วนเกินในรอยต่อ  เนื่องจากงานบัดกรีอ่อนนัน้โลหะ

ประสานจะซึมแล่นเข้าไปในรอยต่อ ทำให้ไม่เห็นก้อนโลหะ 

3. ช้ินงานท่ีนำบัดกรี ไม่เกิดบิดตัวอันเนื่องมาจากความร้อน เนื่องมาจากใช้ความร้อนน้อย (ไม่เกิน 

450 องศาเซลเชียล) 

4. ช้ินงานท่ีนำมาบัดกรี ไม่เกิดผลข้างเคียง  เนื่องมาจากการกระทำด้วยความร้อนหรือเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงทางโครงสร้างภายใน เนื่องจากช้ินงานไม่เกิดการหลอมละลายตัวเอง 

5. สามารถการกระทำได้อย่างรวดเร็วเสียค่าใช้จ่ายน้อย 
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ใบเนื้อหา หน้าที่  
13 

แผ่นที่ : 2 

 

น้ำประสาน (Flux) 
 เพื่อให้ตะกั่วฉาบยึดติดแน่นกับช้ินงาน จำเป็นต้องใช้น้ำยาประสาน ช่วยในการประสานซึ่งน้ำประสานท่ีดี ควร
มีคุณสมบัติด้ังนี้ 

1. ช่วยป้องกันไม่ให้ตะกั่วเกิดการรวมตัวกับออกซีเจนในอากาศ ในขณะท่ีทำการบัดกรี 
2. ช่วยทำความสะอาด ขจัดไขมัน และออกไซด์ท่ีผิวหน้าโลหะ 
3. ช่วยพาให้ตะกั่วแล่นประสานเข้าไปภายในรอยต่อได้ดี 
4. ช่วยให้ตะกั่วบัดกรีมีอัตราการหดตัวต่ำ เมื่อเย็นตัวลง 

 

น้ำยาประสานมีทั้งชนิดกัดกร่อนและ ม่กัดกร่อน มี วามเหมาะสมกับโลหะแตกต่างกัน ด้ังนี้ 
น้ำประสาน(Flux) โลหะงาน (Metalwork) 

ยางสน (Rosin) แผ่นดีบุก (Tin Plate) 

กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric Acid) 
หรือกรดเกลือ (Muriatic Acid) 

แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี 

(Galvanizing) 

กรดสังกะสีคลอไรด์ (Zinc Chloride Acid) แผ่นเหล็ก (Plate) 

 
ยางสน (Rosin) 
เป็นน้ำยาประสานท่ีไม่ทำให้ช้ินงานเกิดการผุกร่อน นิยมนำไปใช้ร่วมกับตะกั้งชนิดลวด เพื่อใช้บัดกรีด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ และ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยการใส่ยางสนในลวด ทำให้ไม่ต้อง
ทำความสะอาดรอยบัดกรีในภายหลัง 

         สำหรับการบัดกรีโลหะแผ่น  ยางสนเหมาะสำหลับใช้ทำความสะอาดแผ่นดีบุก หรือโลหะเคล่ือบผิว 
เช่น โลหะเคลือบผิวด้วยทองแดง เป็นต้น 

กรด ฮโดร ลอริก (Hydrochloric Acid) 
          มีลักษณะสีเหลืองเป็นน้ำยาประสานท่ีทำให้เกิดการกัดกร่อน จึงไม่นิยมนำไปใช้บัดกรีในงานเกียวกับ
งานด้านอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากทุกครั้งท่ีมีการบัดกรี จำเป็นต้องทำความสะอาดด้วยการล้างด้วยน้ำ จึงเป็นน้ำ
ประสานท่ีเหมาะสำหรับบัดกรีแผ่นเหล็กเครือบสังกระสี 
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แผ่นที่ : 3 

กรดสังกะสี ลอ รด  (Zinc Chloride Acid ) 
           เป็นน้ำประสานท่ีมีการกัดกร่อนเป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดการรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศ 
(Oxidation) ในขณะทำการบัดกรี ซึ่งสามารถเตรียมได้โดยการเติมสังกะสีหรือแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี ลงไป
ในกรดเกลือ กรดจะกัดและละลายสังกะสีจนมีอาการเดือด ทำให้ก๊าซไฮโดรเจนระเหยออกมา กรดท่ีเหล่ือจะ
เป็นกรดสังกระสีคลอไรด์เหมาะสำหรับใช้บัดกรีแผ่นเหล็ก 

หมายเหตุ  ควันหรือไอระเหยของก๊าซไฮโดรเจนท่ีลอยขึ้นมาเป็นอันตรายต่อร่างกาย ไวไฟ และ เกิดการกัด
กร่อน ดังนัน้ ควรกระทำในสถานท่ีระบายอากาศดี 

เกลื่อแอมโมเนีย (Solt Ammonia) มีการทำเป็นก้อน และเป็นผง นอกจากใช้เป็นตัวประสาน(Flux) ได้ดี
แล้ว ยังทำความสะอาดหัวแร้งได้ดี โดยการละลายเกลือแอมโมเนียกับน้ำ 

ไม่ควรจุ่มหัวแร้งท่ีร้อนลงไปในน้ำประสาน แต่ให้จุ่มลงไปทำความสะอาดในกรดเกลือแอมโมเนียผสมน้ำ ซึ่ง
แยกอยู่คนละขวด เพราะหัวแร้งทองแดงท่ีร้อน จะทำให้น้ำประสานสกปรก 

 

 
รูปที่ 7.1 การท าความสะอาดหัวแร้งดว้ยเกลือแอมโมเนีย 
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 วามร้อนที่ใช้ในการบัดกรี ความร้อนท่ีใช้ในการบัดกรี มีการให้ความร้อนแก่ช้ินงาน 2วิธี คือ 

1. การให้ วามร้อนโดยตรง หมายถึงการนำแหล่งกำเนิดความร้อนมาใช้ในการบัดกรีโดยตรง หรือหัว
แร้งท่ีเกิดความร้อนด้วยตัวเอง เช่น หัวแร้งไฟฟ้า หัวแร้งแก๊ส หัวแร้งน้ำมัน และ ความร้อนของเปลว
ไฟท่ีออกมาจากทอร์ช(Torch) หัวแร้งชนิดนี้จะให้ความร้อนในการบัดกรีด้วยอุณหภูมิท่ีสม่ำเสมอ 

 
รูปท่ี 7.2 ทอร์ช และหัวแร้งไฟฟ้า ซึ่งให้ความร้อนโดยตรง 

2. การให้ วามร้อนทางอ้อมเป็นการให้ความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อน ไปยังช้ินงานโดยส่งผ่าน
ทางวัสดุตัวตัวนำความร้อนท่ีดี หรือการบัดกรีโดยหัวแร้งท่ีไม่เกิดความร้อนด้วยตัวเองเป็นหัวแร้งแบบธรรมดา
ท่ีมีใช้กันมาต้ังแต่โบราณ การบัดกรีโดยการส่งผ่านความร้อนนี้ ต้องกระทำอย่างรวดเร็ว เพราะความร้อนจะ
ลดลงเรื่อยๆความร้อนจะถูกเก็บอยู่ท่ีหัวแร้งทองแดง ซึ่งหัวแร้งทองแดงจะเก็บอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น 

หัวแร้งชนิดนี้มีท้ังหัวแร้งเหล็ก (Soldering Iron )และหัวแร้งทองแดง (Soldering copper)และ
ออกแบบตามลักษณะการใช้งาน มี 2 ลักษณะ 

ลัก  ะด้าม ้อน คือ ด้ามจะทำมุมฉากกับหัวแร้งใช้สำหรับบัดกรีงานในแนวตรง บัดกรีกับกระป๋อง
ภายนอกและงานท้ังไป  

 

รูปท่ี 7.3 ลักษณะของหัวแร้งด้านค้อน 
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ลัก  ะด้ามตรง คือ ด้ามและหัว จะอยู่ในแนวเดียวกัน ซึ่งมีท้ังแบบแหลม (Pointed Copper) ซึ่งใช้สำหรับ
บัดกรีเป็นจุดหรือสำหรับบัดกรีเนื้อที่เล็กๆ และแบบปลายแบน (Flat Copper) เหมาะ สำหรับก้นกระป๋อง
ภายใน (Bottom copper) และบัดกรีแนวตรงพื้นรวบท้ัว ๆไป 

 

 
รูปท่ี 7.4ลักษณะของหัวแร้งด้ามตรงชนิดปลายแหลมและชนิดปลายแบน 

การตะ บแต่งหัวแร้งและทำ วามสะอาดหัวแร้ง 

หัวแร้งบัดกรีเมื่อใช้ไปได้ระยะเวลาหนึ่ง จะเกิดการกัดกร่อนและชำรุด หัวแร้งท่ีทู่เกินไปหรือมีรูปร่างไม่
เหมาะสม จะทำให้แนวบัดกรีมีขนาดใหญ่ และรอยบัดกรีสกปรก ต้องหมั่นดูแลทำความสะอาดและตกแต่งให้
หัวแร้งอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ โดยใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด 

 

 
รูปท่ี 7.5 เครื่องมือทำความสะอาดและใช้แต่งหัวแร้ง 
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วิธีการแต่งหัวแร้งด้วยตะใบ 

1. จับหัวแร้งด้วยปากกา ใช้ตะใบขนาด12นิ้ว แต่งหัวแร้งจนกระท้ังรอยกัดกร่อนหานไปและผิวด้านข้าง
ของทองแดงเรียบเกล้ียงมีมุมเท่ากันท้ังสองด้าน  

 

 
รูปท่ี 7.6 การแต่งหัวแร้งด้วยตะใบ 

2. นำหัวแร้งออกจากปากกา จับด้ามหัวแร้งด้วยมือซ้าย ใช้ตะใบลบคมท้ัง 4 ด้าน 

 
รูปท่ี 7.7 การลบคมหัวแร้งบัดกรีด้วยตะไบ 
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การ าบหัวแร้งด้วยตะก่ัว  

หลังจากตกแต่งหัวแร้งด้วยตะใบดีแล้ว นำไปเผาให้ร้อนในเตาจนกระท่ังมีความร้อนเพียงพอท่ีจะ
หลอมละลายตะกั่วบัดกรีได้ จากนั้นจึงนำไปทำความสะอาดด้วยการถูลงบนแท่งแอมโมเนียขณทำการถูบนแท่ง
แอมโมเนียนั้นให้ใช้หัวแร้งละลายตะกั่วบัดกรีไปบนแท่งแอมโมเนียนั้นเล็กน้อย จากนั้นจึงเอียงหัวแร้งไปมา
เพื่อให้ตะกั่วฉาบติดบริเวณผิวของหัวแร้งท้ัง 4 ด้าน 

 
รูปท่ี 7.8 การฉาบหัวแร้งด้วยตะกั่วบัดกรี บนแท่งแอมโมเนีย 

เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้ว ก็เป็นอันว่า หัวแร้งบัดกรี พร้องท่ีจะนำไปใช้ในการบัดกรีได้ ซึ่งในการบัดกรี
ไม่ควรให้ร้อนแดงจัด เพราะจะทำให้ตะกั่วท่ีฉาบไว้ไหม้ และเกิดออกไซด์ท่ีหัวทองแดงจนกระท้ังหลุดหายไป 
จำเป็นต้องฉาบตะกั่วใหม่อีก 

การอุ่นชิ้นงาน (Preheating) ก่อนทำการบัดกรี ควรจะต้องอุ่นช้ินงานเสียก่อน เพื่อให้ช้ินงานมี
ความพร้อมท่ีจะถูกบัดกรีและเพื่อช่วยลดการสูญเลียความร้อน อันเนื่องมาจากช้ินงานดึงความร้อนไปขณะทำ
การบัดกรีจริง 

 
รูปท่ี 7.9 การอุ่นช้ินงานก่อนทำการบัดกรี 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้ 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.1 : การบัดกรี 

ใบเนื้อหา หน้าที่  
19 

แผ่นที่ : 8  

การนำตะก่ัวเข้าบัดกรี สามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ 

1. การนำ ปด้วยหัวแร้งบัดกรี การนำตะกั่วบัดกรีไปด้วยวิธี สามารถนำตะกั่วไปได้ปริมาณน้อย เหมาะ
สำหรับโลหะแผ่นบาง 

2. การใช้หัวแร้งบัดกรีละลายตะก่ัวบัดกรีบนรอยต่อ ซึ่งทำให้มีการเติมตะกั่วบัดกรี อย่างต่อเนื่อง 
เหมาะสำหรับโลหะแผ่นหนาซึ่งต้องการปริมาณตะกั่วบัดกรีจำนวนมาก  

 
รูปท่ี 7.10 การเติมตะกั่วบัดกรีโลหะแผ่นหนา 

ขั้นตอนการบัดกรีอ่อน 

1. เลือกตะกั่วบัดกรีให้เหมาะสมกับชนิดของช้ินงาน 
2. ทำความสะอาดช้ินงาน เช่น สนิม ส่ิงสกปรก และ คราบไขมันต่างๆให้หมดส้ิน 
3. เลือกปฎิบัติการบนโต๊ะงานท่ีไม่เป็นตัวนำความร้อน 
4. ทาน้ำประสานลงบนรอยต่อของช้ินงานด้วยแปรงหรือผ้าท่ีมีการดูดซับน้ำประสานได้ดี 

 
รูปท่ี 7.11การทาน้ำประสานลงบนร่อยต่อ 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้ 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.1 : การบัดกรี 

ใบเนื้อหา หน้าที่  
20 

แผ่นที่ : 9 

1. เผาหัวแร้งบัดกรีให้มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม มีความร้อนเพียงพอท่ีจะละลายตะกั่วบัดกรีได้ไม่ควรปล่อย
ให้หัวแร้งร้อนมากเกินไปเพราะจะทำให้ตะกั่วท่ีฉาบอยู่บริเวณผิวของหัวแร้งทองแดงถูกละลายไปเมื่อ
เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ต้องนำหัวแร้งไปทำการฉาบตะกั่วใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

2. นำหัวแร้งท่ีเผาได้ ไปแตะตะกั่วบัดกรี ตะกั่วจะละลายและติดหัวแร้งขึ้นมา 

 
รูปท่ี 7.12 การใช้หัวแร้งเข้าแตะตะกั่ว บนแท่งแอมโมเนีย 

 
 

3. ทำการแต้มตะกั่วบนตะเข็บของงานเสียก่อน เพื่อให้ตะเข็บถูกยึด (Tack) ไว้ก่อน จะทำให้การบัดกรี
แนวยาว 

 
รูปท่ี 7.13 การบัดกรียึดตะเข็บช้ินงานก่อนท่ีจะทำการบัดกรีแนวยาว 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้ 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.1 : การบัดกรี 

ใบเนื้อหา หน้าที่  
21 

แผ่นที่ : 10 

 

1. เริ่มต้นบัดกรีท่ีขอบด้านหนึ่งของตะเข็บก่อนท่ีจะลากหัวแร้งไปตามแนวตะเข็บอย่างช้าๆควรหยุดใน
ระยะเริ่มต้นช่ัวขณะหนึง่ เพื่อเป็นการอุ่นช้ินงานและช่วยให้ตะกั่วซึมแล่นเข้าไปภายในตะเข็บจากนั้น
จึงรากหัวแร้งในลักษณะเดิม เคล่ือนไปตามแนวบัดกรีอย่างช้า 

 

 
รูปท่ี 7.14 การบัดกรีตะเข็บในแนวราบ 



 
 

  

 ใบแบบ  กหัดโมดูลย่อยที่ 7.1  

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศ ก า..................... ... 

      ำช้ีแ ง : การเขียนแบบแผ่นคลี่กล่องดว้ยวธีิอย่างง่าย 

 

  

เ ร่ืองมือและอุปกร   ลำดับขั้นการทำงาน 

1. หัวแร้งทองแดง 

2. เตาแก๊ส 

3. ฉากผสม 

4. แก๊ส 

5. น้ำประสาน 

6. แปรงลวด 

7. ค้อนยาง 

9. ตะกั่ว 

10. แผ่นเหล็กอาบสังกะสี 

 
  

1. ศึกษาแบบและวางแผนการทำงาน 

2. เตรียมวัสดุ 

3. เผาหัวแร้งให้ร้อน 

4. ทาน้ำประสานบริเวณรอยต่อ 

5. นำหัวแร้งแตะท่ีตะกั่วบัดกรี 
6. ทำการบัดกรีไปตลอดแนวบัดกรี 
7. ล้างน้ำยาบัดกรีออกด้วยน้ำ 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.1 : การบัดกรี 

ใบแบบ  กหัด 
หน้าที่  
22 

แผ่นที่ : 1 



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลังเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.1 : การบัดกรี 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

24 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 7.1 

      

    ำช้ีแ ง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 5ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1 การบัดกรี 
1. ข้อใดคือกระบวนการบัดกรี  

1. โลหะประสานมีจุดหลอมเหลวต่ํากว่า 422องศาเซลเซียสได้รับความร้อนโดยชิ้นงานไม่หลอม  

2. โลหะประสานมีจุดหลอมเหลวสูงกว่า 422องศาเซลเซียสได้รับความร้อนชิ้นงานไม่หลอม  

3. โลหะประสานและชิ้นงานได้รับความร้อนจนหลอมเข้าด้วยกัน  

4. โลหะประสานและชิ้นงานได้รับความร้อนจนใกล้จะหลอมแล้วตามด้วยแรงกดจากหัวแร้ง   

2. ข้อดีของการบัดกรีเมื่อเทียบกับการเชื่อมคือข้อใด  

1. รอยบัดกรีมีความแข็งแรงกว่ารอยเชื่อม  2. รอยบัดกรีสวยงามกว่ารอยเชื่อม  

3. รอยบัดกรีถอดถอนได้ง่ายกว่ารอยเชื่อม  4. รอยบัดกรีมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ารอยเชื่อม  

3. ข้อใดคือโลหะประสานในกระบวนการบัดกรีทั่วๆไป  

1. ทองแดง–สังกะสี  2. ทองแดง–ฟอสฟอรัส  3. ดีบุก–ตะกั่ว  4. เงิน  

4. น้ํายาประสานกรดสังกะสีคลอไรด์มีวิธีการเตรียมอย่างไร  

1. น้ําเศษสังกะสีใส่ลงในกรดไนตริก  2. น้ําเศษสังกะสีใส่ลงในกรดไฮโดรคลอริก  

3. น้ําเศษสังกะสีใส่ลงในกรดแอมโมเนีย  4. น้ําเศษสังกะสีใส่ลงในกรดซัลฟิวริก  

 



 
 

5. โลหะประสานดีบุก–พลวงเหมาะกับการบัดกรีชิ้นงานที่เป็นโลหะใดต่อไปน้ี  

1. เหล็กกล้าไร้สนิม  2. อะลูมิเนียม  3. ทองเหลือง  4. เหล็กเหนียว  

6. น้ําประสานที่ดีควรมีสมบัติตรงตามข้อใดต่อไปน้ี  

1. ช่วยให้รอยบัดกรีมีความแข็งแรง  2. ช่วยพาโลหะประสานไหลแทรกซึม  

3. ช่วยให้รอยบัดกรีเย็นตัวรวดเร็ว  4. ช่วยให้ความร้อนอยู่ในวงจำกัด  

7. ตะกั่วบัดกรีที่มีส่วนผสม40/60หมายถึงข้อใด 

 1. ตะกั่ว 40% เงิน60%   2. ตะกั่ว 40% ทองแดง 60%   3. ดีบุก40% ตะกั่ว 60% 4. ดีบุก40% เงิน60%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.1 : การบัดกรี 

ใบกระดา  ำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

26 
แผ่นที่ : 2 

 

กระดา  ำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 7.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศ ก า..................... .... 

ข้อ ก ข   ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6     

7     

 

คะแนนเต็ม 7 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 



 
 

 
 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.1 : การบัดกรี 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลงั

เรียน 
หน้าที่  
27 

แผ่นที่ : 3 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 7.1 

 

 

ข้อ  ำตอบ 

1. 1 

2. 3 

3. 3 

4. 2 

5. 4 

6. 2 

7. 3 

 

 



 
 

 

ขั้นตอนการใชบ้ทเรียนโมดูล 

 

 

 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ตรว   าตอบ ากใบเ ลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ศ ก าเนื้อหาบทเรียน 

 

 

ท าแบบ  กหัด / ท าใบป ิบัติงาน 

 

 

ตรว   าตอบ ากใบเ ลยแบบ  กหัด  

/ ใบเ ลยใบป ิบัติงานและด าเนินการตามเงื่อน ขที่ก าหนด 

 

 

แบบทดสอบ 

 

 

ประเมินผล ร้อยละ 60 

 
 

 

 ม่ผ่านเก                     ผ่านเก    

 

 

ทบทวนโมดูลที่ ม่ผ่าน        ศ ก าโมดูลต่อ ป

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.2 : การย้ำหมุด 

ใบขั้นตอนการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

28 
แผ่นที่ : 1 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.2 : การย้ำหมุด 

ใบ ำช้ีแ งการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

29 
แผ่นที่ : 1 

 
 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 7.2 

      ำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 7.2 การย้ำหมุดเป็นบทเรียนโมดูลท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนวิชา

งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 2 หัวข้อย่อย 

ประกอบด้วย 

1. การย้ำหมุด 

2. วิธีการย้ำหมุดด้วยมือ 

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด/ใบส่ังงาน/ใบปฏิบัติงาน 

6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยใบปฏิบัติงาน 

7. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

8. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.2 : การย้ำหมุด 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
30 

แผ่นที่ : 2 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 7.2 

      ำแนะนำในการใชบ้ทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุตมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมตูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและขั้นตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจท่ีแท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานท่ีเรียน 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อท่ีผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.2 : การย้ำหมุด 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

31 
แผ่นที่ : 3 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 7.2 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

1. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการ

ปฏิบัติงาน 

2. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีต้ังไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

3. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงใน 

กระดาษคำตอบ 

4. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

5. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวน

เนื้อหาของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.2 : การย้ำหมุด 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

32 
แผ่นที่ : 4 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 7.2 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

การหมุด จะใช้วัสดุที่มีลักษณะเป็นหมุดสอดผ่านรูเจาะของโลหะแผ่นที่จะยึดติดกันแล้วทำการให้

ยึดแน่น สนิทติดกัน บทเรียนโมดูลย่อย 7.2 การย้ำหมุด เป็นบทเรียนโมดูลที ่ผลิตขึ ้นมาเพื ่อเป็นส่ือ

ประกอบการเรียนการสอนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดย

แบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น  2 หัวข้อย่อย ประกอบด้วย การย้ำหมุด วิธีการย้ำหมุดด้วยมือ     

 ุดมุ่งหมาย (Objective) 

 เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่อง  การย้ำหมุด 

วิธีการย้ำหมุดด้วยมือ          

 วามรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

ในการเรียนบทเรียนของโมดูลนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการย้ำหมุด



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.2 : การย้ำหมุด 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

34 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.2 

 

    ำช้ีแ ง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 1 ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 3 นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1   การย้ำหมุด 
1. ข้อใดคือกระบวนการย้ําหมุด  

1. นำชิ้นงานต่อเกยเจาะรูฝังหมุดแล้วย้ําหัวหมุดจนแน่น  

2. นำชิ้นงานต่อเกยเจาะรูฝังหมุดแล้วเชื่อมพอกหัวหมุดให้แน่น  

3. นำชิ้นงานต่อเกยเจาะรูฝังหมุดแล้วแล่นประสานหัวหมุดให้แน่น  

4. นำชิ้นงานต่อเกยเจาะรูฝังหมุดแล้วบัดกรีหัวหมุดให้แน่น  

2. รูเจาะหมุดย้ําจะห่างจากขอบชิ้นงานต่ําสุดเท่าไร  

1. 1D จากขอบชิ้นงาน   2. 0.8+ D จากจุดศูนย์กลาง   

3. 3D — 24D จากจุดศูนย์กลาง  4. 2D จากจุดศูนย์กลาง  

3. ระยะห่างของหมุดย้ําแต่ละตัวสูงสุดได้เท่าไร  

1. 1D จากขอบชิ้นงาน   2. 0.8+ D จากจุดศูนย์กลาง   

3. 3D — 24D จากจุดศูนย์กลาง  4. 2D จากขอบชิ้นงาน 
 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.2 : การย้ำหมุด 

ใบกระดา  ำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

35 
แผ่นที่ : 2 

 

กระดา  ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศ ก า..................... ... 

. 

ข้อ ก ข   ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.2 : การย้ำหมุด 

ใบเ ลย
แบบทดสอบกอ่น

เรียน 
หน้าที่  
36 

แผ่นที่ : 3 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 7.2 

 

ข้อ  ำตอบ 

1. 1 

2. 4 

3. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ใบ

กิ กรรม/แบบ  กหัด



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.2 : การย้ำหมุด 

ใบ ุดประสง   
หน้าที่  
37 

แผ่นที่ : 1 

 

 ุดประสง  เชิงพฤติกรรม 

1. บอกวิธีการย้ำหมุดได้ถูกต้อง  

2. บอกการย้ำหมุดด้วยมือได้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.2 : การย้ำหมุด 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
38 

แผ่นที่ : 1 

 

การย้ำหมุด 

ความหมายของการหมุด การหมุด (Riveting) เป็นกระบวนการ ต่อโลหะแผ่นแบบถาวรอีกวิธีหนึ่ง 

การหมุดจะ กระทำโดยการน่าโลหะแผ่นมาต่อเกยกัน จากนั้น จะเจาะรูช้ินงานให้ทะลุ แล้วตอกหรือด้วย 

เครื่องมือหมุด โลหะแผ่นก็จะยึดติดกันด้วย ความแข็งแรง การนําไปใช้งาน การหมุดใช้ในงานโครงสร้างโลหะ 

ท่ัว ๆ ไป ในหม้อน้ำ (Boiler) ในตัวเรือและในงาน อากาศยาน (Aircraft) หรืออื่นๆ 

ชนิดของหมุด หมุดย้ำท่ีใช้ในงานโลหะแผ่นมีอยู่หลายชนิด เช่น แบบหัวกลม (Round Head) แบบหัว

ฝัง (Countersunk Head) แบบหัวก้นกระทะ (Cone) แบบหัวโค้ง (Truss Head) T (ก) แบบหัวกลม (ข) 

แบบหัวฝัง (ค) แบบหัวก้นกระทะ  

 

ภาพท่ี 1 ลักษณะของหมุดแบบต่างๆ 

หมุดย้ำจะทำจากโลหะอ่อนเหนียว เช่น ทองเหลือง ทองแดง อะลูมิเนียม เหล็กดำ เพื่อให้ ง่ายต่อการ

ขึ้นรูปด้วยเครื่องมือและเครื่องจักร โดยไม่มีการฉีกขาดหรือแตกร้าว หมุดย้ำบางชนิดจะ เคลือบผิวหรือผสม

ด้วยดีบุกเพื่อช่วยให้ทนต่อการกัดกร่อน ส่วนต่างๆ ของหมุด หมุดย้ำแต่ละชนิดจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

ส่วนหัว (Head) ท่ีมีลักษณะต่างๆ กันตามแบบ และส่วนลำตัว (Shank) จะมี ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกตัน 

มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดต่างกัน เช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.185 นิ้ว ยาว 3/8 นิ้ว  

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.2 : การย้ำหมุด 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
39 

แผ่นที่ : 2 

 

 

ภาพท่ี 2 ลักษณะและส่วนต่างๆ ของหมุด  

หลักสำคัญในการย่าหมุด คือจะต้องทราบระยะท่ีสำคัญในการระยะห่างจากขอบงาน หรือ ระยะห่าง

ระหว่างหมดแต่ละตัว ซึ่งจะมีข้ันตอนดังนี้

 

1. ขนาดรูเจาะต้องโตกว่าลำตัวหมุด 

2.รูเจาะต้องอยู่ห่างจากขอบงานไม่น้อยกว่า 2 เท่า ความโตของหมุดย้ำ 

3. ระยะห่างของหมุดย้ำแต่ละตัวต้องไม่น้อยกว่า 3 เท่าของความโตของหมุดย้ำ 

4. ระยะปลายของหมุดท่ีโผล่จากช้ินงานประมาณ 1- 1 1/2 เท่าของความโตของหมุดย้ำ 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.2 : การย้ำหมุด 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
40 

แผ่นที่ : 3 

 

วิธีการหมุดด้วยมือ  

หลังจากท่ีเตรียมแผ่นงานตามต้องการ เลือกขนาดหมุดย้ำ และกำหนดระยะห่างระหว่างตัวหมุด แต่

ละตัวแล้ว ให้เริ่มดำเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้  

ขั้นตอนท่ี 1 หลังจากได้เจาะรูช้ินงานโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาการหาตำแหน่งการเจาะบน 

ช้ินงานแล้วให้สอดหมุดเข้ากับรูของช้ินงานท้ังสอง จับหมุดต้ังขึ้น (เอาหัวหมุดลง) วางหัวหมุดบน เหล็กรองหัว

หมุด (Rivet Stake) หรือแท่นช่วยขึ้นรูป (Stake)  

ขั้นตอนท่ี 2 นำเหล็กหัวหมุด (Rivet Set) ท่ีขนาดพอดีกับหมุด เสียบเข้ากับตัวหมุดย้ำใช้ค้อนตอก

เบาๆ เพื่อให้แผ่นช้ินงานท้ังสองแนบชิดสนิทกัน  

ขั้นตอนท่ี 3 ตัดปลายหมุดย้ำให้ได้ความยาวเท่ากับ 1.5 เท่าของความโตของหมุด  

ขั้นตอนท่ี 4 ใช้ค้อนตอกปลายของตัวหมุดให้บานขยายออกเพื่อยึดแผ่นช้ินงานให้แน่นสนิท  

ขั้นตอนท่ี 5 นำเหล็กหัวหมุด (Rivet Set) ด้านท่ีเป็นรอยบุ๋ม (Snap) ท่ีพอดีกับหัวหมุดครอบลงบน

ลำตัวของหมุดท่ีถูกตีจนบาน ต่อจากขั้นตอนท่ี 4 ใช้ค้อนเคาะขึ้นรูป จนเป็นหัวหมุดอีกด้าน  

ข้อ วรระวัง: การเคาะให้ระวังตัวหมุดจะเอียงไม่ได้ ฉากจะทำให้งานเอียงไปด้วย การเคาะ ควรเคาะ

ให้ตรงจุดศูนย์กลางของตัวหมุด (ก) เท่าของความโตของหมุดย้ำ

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลังเรียน แบบโมดูล



 
 

 
 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.2 : การย้ำหมุด 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

42 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 7.2 

      

    ำช้ีแ ง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 5ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1   การย้ำหมุด 
1. ข้อใดคือกระบวนการย้ําหมุด  

1. นำชิ้นงานต่อเกยเจาะรูฝังหมุดแล้วย้ําหัวหมุดจนแน่น  

2. นำชิ้นงานต่อเกยเจาะรูฝังหมุดแล้วเชื่อมพอกหัวหมุดให้แน่น  

3. นำชิ้นงานต่อเกยเจาะรูฝังหมุดแล้วแล่นประสานหัวหมุดให้แน่น  

4. นำชิ้นงานต่อเกยเจาะรูฝังหมุดแล้วบัดกรีหัวหมุดให้แน่น  

2. รูเจาะหมุดย้ําจะห่างจากขอบชิ้นงานต่ําสุดเท่าไร  

1. 1D จากขอบชิ้นงาน   2. 0.8+ D จากจุดศูนย์กลาง   

3. 3D — 24D จากจุดศูนย์กลาง  4. 2D จากจุดศูนย์กลาง  

3. ระยะห่างของหมุดย้ําแต่ละตัวสูงสุดได้เท่าไร  

1. 1D จากขอบชิ้นงาน   2. 0.8+ D จากจุดศูนย์กลาง   

3. 3D — 24D จากจุดศูนย์กลาง  4. 2D จากขอบชิ้นงาน 
 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.2 : การย้ำหมุด 

ใบกระดา  ำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

43 
แผ่นที่ : 2 

 

กระดา  ำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 7.2 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศ ก า..................... ... 

. 

ข้อ ก ข   ง 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

คะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 7 : การบัดกรีและการย้ำหมุด 
โมดูลย่อย 7.2 : การย้ำหมุด 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

44 
แผ่นที่ : 3 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 7.2 

 

ข้อ  ำตอบ 

1. 1 

2. 4 

3. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


