
 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.1 : งานโลหะแผ่น 

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



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.1 : งานโลหะแผ่น 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

2 
แผ่นที่ : 1 

 
 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 6.1 

 

      ำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 6.1 งานโลหะแผ่น เป็นบทเรียนโมดูลท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นส่ือประกอบการเรียนการสอน

วิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น   

หัวข้อย่อย ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับโลหะแผ่น เครื่องมือในงานโลหะแผ่น 

ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด/ใบส่ังงาน/ใบปฏิบัติงาน 

6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยใบปฏิบัติงาน 

7. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

8. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.1 : งานโลหะแผ่น 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

3 
แผ่นที่ : 2 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 6.1 

 

      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 6.1 

 

     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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โมดูลย่อย 6.1 : งานโลหะแผ่น 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

5 
แผ่นที่ : 4 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 6.1 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

งานโลหะแผ่นเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งท่ีสำคัญของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน มี

อัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูง ดังนั้นช้ินส่วนท่ีทำจากโลหะแผ่นจะมีน้ำหนักเบาและแข็งแรง การขึ้นรูป

โลหะแผ่นจะเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนรูป (Deformation) ด้วยการพับหรือดัด (Bending) การยืด (Stretching) 

การปั๊ม (Stamping) ส่วนการต่อโลหะแผ่นก็สามารถต่อด้วยการเช่ือมการหมุด หรือต่อด้วยตะเข็บแบบต่างๆ 

 ุดมุ่งหมาย (Objective) 

 เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับ

โลหะแผ่น และเครื่องมือในงานโลหะแผ่น 

      วามรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

ในการเรียนบทเรียนของโมดูลนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโลหะ

แผ่น และเครื่องมือในงานโลหะแผ่น 



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
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ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

7 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.1 

    ำช้ีแ ง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 5ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1 งานโลหะแผ่น 

1. โลหะแผ่น (Sheet Metal) คือโลหะที่มีความหนาไม่เกินเท่าใด  

    1. 2.5 มิลลิเมตร   2. 3 มิลลิเมตร   3. 3.5 มิลลิเมตร   4. 3.4 มิลลิเมตร   5. 4.5 มิลลิเมตร  

2. แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีเคลือบสังกะสีไว้เพื่อจุดประสงค์ตามข้อใด  

    1. ความสวยงาม   2. เพื่อการบัดกรีง่าย   3. เพื่อทนความร้อน   4. ป้องกันการกัดกร่อน   5. ดูดซับความเย็น  

3. ข้อใดคือขนาดของโลหะแผ่นท่ีนิยมใช้กันในประเทศไทย  

    1. 3 x 4 ฟุต  2. 3 x 8 ฟุต  3. 4 x 8 ฟุต  4. 5 x 8 ฟุต  5. ถูกทั้งข้อ 2. และข้อ 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.1 
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ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

8 
แผ่นที่ : 2 

 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 2 เครื่องมือท่ีใช้ในงานโลหะแผ่น 
4. เครื่องมือท่ีไม่ควรใช้กับงานโลหะแผน่คือข้อใด  

     1. ใช้ค้อนเหล็กเคาะตกแต่ง  2. ใช้ค้อนยางเคาะตกแต่ง  3. ใช้ค้อนไม้เคาะตกแต่ง   

     4. ใช้ค้อนพลาสติกเคาะตกแต่ง  5. ถูกทุกข้อ  

5. ฉากผสมประกอบด้วยส่วนสำคัญคือข้อใด 

  1. เขียนวงกลม  2. ร่างแบบ  3. หาจุดศูนย์กลางของวงกลม  4. ถ่ายขนาด  5. กะระยะ  

6. ค้อนยํ้าตะเข็บใช้ประโยชน์อย่างใดมากที่สุด  

1. เข้าขอบลวด  2. เคาะข้ึนรูปชิ้นงานตามแบบ   3. เคาะพับขอบ 4. เคาะยํ้าหมุด  5. เคาะตกแต่ง 

 7. ข้อควรระวังในการใช้ค้อนคือข้อใด  

          1. ห้ามใช้ค้อนด้ามหลวม 2. ต้องตีค้อนเบาๆ และเต็มหน้า   3. ห้ามใช้ค้อนบิ่น    

          4. ห้ามใช้ค้อนยางเคาะโลหะแผน่  5. ถูกทุกข้อ 
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โมดูลย่อย 6.1 : งานโลหะแผ่น 

ใบกระดา  ำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

9 
แผ่นที่ : 3 

 

กระดา  ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.1 

 

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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โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.1 : งานโลหะแผ่น 

ใบเ ลย
แบบทดสอบกอ่น

เรียน 
หน้าที่  
10 

แผ่นที่ : 4 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.1 

 

ข้อ  ำตอบ 

1. 5 

2. 4 

3. 5 

4. 1 

5. 3 

6. 1 

7. 1 



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ใบ

กิ กรรม/แบบ  กหัด



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.1 : งานโลหะแผ่น 

ใบ ุดประสง   
หน้าที่  
11 

แผ่นที่ : 1 

 

 ุดประสง  เชิงพฤติกรรม 

1. จำแนกประเภทและชนิดของโลหะแผนได้ 

2. บอกหน้าท่ีการทำงานของเครื่องมือ Hand Tool ในงานโลหะแผ่นได้ 

3. บอกหน้าท่ีการทำงานของเครื่องมือและเครื่องจักรขึ้นรูปงานโลหะแผ่นได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

โลหะแผ่น (Sheet  Metal) 

          โลหะแผ่น  หมายถึง  โลหะท่ีผ่านกระบวนการ (Process)  จนกระท่ังเป็นแผ่นบาง มีความหนาไม่เกิน 

3/16 นิ้ว (4.5 มิลลิเมตร) โลหะแผ่นมีหลายประเภท รีดออกมาเป็นแผ่นแล้วต้องเคลือบด้วยโลหะอีกชนิดหนึ่ง  

บางประเภทรีดออกมาเป็นแผ่นก็สามารถใช้งานได้เลย 

  โลหะแผ่นโดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้คือ 

  1.  โลหะแผ่นเปลือย  (Uncoated  Metal  or  Bare  Metal) 

  2.  โลหะแผ่นเคลือบ (Coated  Metal) 

 โลหะแผ่นเปลือย  ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก (Non  Ferrous  Metal) หรือโลหะผสมท่ี

ไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในบรรยากาศ ไม่เกิดการผุกร่อน  เช่น  ทองเหลือ (Bass)  ทองแดง (Copper) 

ดีบุก (Tin)  สังกะสี (Zinc)  อะลูมิเนียม (Aluminium) และเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) เป็นต้น 

โลหะแผ่นเคลือบ  เป็นโลหะท่ีเป็นเหล็ก (Ferrous  Metal)  เนื่องจากตัวของมันเองจะทำปฏิกิริยากับ

ออกซิเจนในอากาศเกิดสนิม (Oxide) และผุกร่อนไปในท่ีสุด  ซึ่งจำเป็นต้องเคลือบด้วยโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก เพื่อ

ป้องกันการกัดกร่อน ทำให้ช้ินงานนั้นมีราคาถูก และมีอายุการใช้งานได้นาน 

  ดังนั้น  ในการทำงานเกี่ยวกับโลหะแผ่นเคลือบต้องระมัดระวังไม่ให้โลหะท่ีเคลือบผิวอยู่หลุด

ออกหรือถูกทำลายไป โดยเฉพาะการนำไปเช่ือม  ขัดผิว และตะไบผิว ควรหลีกเล่ียงหรือไม่ควรทำ เพราะจะ

ทำให้โลหะท่ีเคลือบอยู่หลุดออก ทำให้เกิดการกัดกร่อน เป็นเหตุให้มีอายุการใช้งานส้ันลง 

  สำหรับโลหะแผ่นเคลือบในท่ีนี้จะขอกล่าวเฉพาะโลหะแผ่นเคลือบสังกะสี  โดยเฉพาะแผ่น

เหล็กอาบสังกะสี ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้กันมากในงานโลหะแผ่น 

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี 

  สังกะสี (สัญลักษณ์ Zn)  เป็นโลหะชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

  1.  มีสีเทา-ขาว 

  2.  สามารถขัดให้เป็นเงาได้ 

  3.  มีความเปราะ 

  4.  ไม่เกิดสนิม 

  5.  ละลายได้ง่ายในกรดเจือจาง  และในน้ำด่าง 
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ในด้านอุตสาหกรรมชุบโลหะท่ัว ๆ ไปแล้ว การชุบสังกะสีได้มีบทบาทมากในการชุบโลหะ นิยมชุบบนช้ินงานท่ี
เป็นเหล็ก เพราะสังกะสีจะเกาะติดแผ่นเหล็กได้ดี ทำให้แผ่นเหล็กทนต่อการเกิดสนิมดีมาก 
 การชุบสังกะสี  สามารถกระทำได้  2  วิธี 
1.โดยวิธีจุ่ม (Hot  Dipped)  เป็นการเคลือบสังกะสีลงบนผิวเหล็กโดยตรงเพื่อกันสนิม ซึ่งเรียกวิธีนีว้่า  กัลป์
วาไนซ์ (Galvanises)  เป็นการหลอมสังกะสีให้หลอมเหลว แล้วจุ่มเหล็กซึ่งทำความสะอาดแล้วลงไป  สังกะสี
เหลวก็จะจับบนผิวเหล็ก  เช่น  แป๊บน้ำ  ฯลฯ 
2.  การชุบสังกะสีโดยใช้เคมี-ไฟฟ้า  เพื่อป้องกันสนิมบนแผ่นเหล็ก  สารเคมีท่ีใช้ในการชุบจะเป็น ซิงออกไซด์ 
(Zinc  Oxide) หรือ ซิงไซยาไนด์ (Zinc  Cyanide) อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 
 

รูปท่ี 6.1 การชุดสังกะสีด้วยเคมี – ไฟฟ้า 
 
 น้ำยาชุบสังกะสีชนิดไซยาไนด์  เป็นน้ำยาท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดในอุตสาหกรรมชุบสังกะสี เพราะสามารถ
ควบคุมง่าย  ทำการชุบได้ง่าย แต่มีข้อเสีย คือ ไซยาไนด์เป็นสารมีพิษต่อร่างกายมนุษย์ 
 สังกะสีท่ีได้จากการชุบด้วยเคมี-ไฟฟ้านี้ จะมีผิวเงางาม ทนทานต่อการเกิดสนิม เกาะติดแน่น มีความ
เรียบสม่ำเสมอ ลวดลายดอกท่ีเกิดขึ้นจะเกิดจากการเย็นตัวลงของสังกะสีบนผิวเหล็ก 
 ขนาดของโลหะแผ่น โลหะแผ่นท่ีผลิตและใช้กันอยู่ในประเทศไทย มีอยู่ 2 ขนาด คือขนาด  36x96 
นิ้ว (3x8 ฟุต)  และ  48x96 นิ้ว (4x8 ฟุต) 
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เ ร่ืองมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น (Sheet  Metal  Tool) 
 การปฏิบัติงานด้านโลหะแผ่นให้ไดผลงานหรือผลิตภัณฑ์ท่ีดีนั้น  นอกจากจะต้องศึกษาคุณสมบัติของ
โลหะชนิดนั้นแล้ว  จำเป็นต้องมีเครื่องมือ  และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องและเหมาะสม จึงจะทำให้
การปฏิบัติงานนั้นประสบผลสำเร็จ  เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานโลหะแผ่น มีดังนี้ 

1.  เ ร่ืองมือวัด  (Measuring  Tool) 
1.1  เกจวัดความหนาโลหะแผ่น และความโตลวด 

  เกจชนิดนี้ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน  มีลักษณะกลมบากเป็นร่องรอบตัว เพื่อใช้เทียบวัดความ
หนาโลหะ และความโตลวด ตัวเลขบนเกจวัดจะบอกความหนาของแผ่นโลหะเป็นทศนิยม หรือเศษส่วนของนิ้ว 

  ด้านหน้าของเกจจะบอกความหนาเป็นนัมเบอร์ (Number)  ส่วนด้านหลังจะบอกเป็น
ทศนิยมของนิ้วในช่องท่ีตรงกัน  โดยมีต้ังแต่เบอร์ 0 ถึงเบอร์  36  นัมเบอร์มาก ความหนาก็จะลดลง เช่น เบอร์ 
28 จะมีความหนาน้อยกว่าเบอร์ 16 เป็นต้น 

 

 
รูปท่ี 6.2 เกจวัดความหนาโลหะแผ่น และความโตลวด 
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 1.2 บรรทัดเหล็ก (Steel  Rule) เป็นเครื่องมือวัดท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไป ส่วนใหญ่จะทำจากเหล็กไร้สนิม 

สามารถวัดได้ท้ังระบบอังกฤษ (นิ้ว) และระบบเมตริก (มิลลิเมตร) มีหลายขนาดต้ังแต่ 12 นิ้ว และ 36 นิ้ว 

1.3 ฉากเหล็ก (Square)  มีลักษณะเป็นรูปตัวแอล (L) แขนท้ังสองข้างทำมุม 90 องศา ใช้ตรวจวัด
ความฉากของงานโลหะแผ่น 

 

 
รูปท่ี 6.3 ลักษณะของฉากในงานโลหะแผ่น และการใช้ฉาก 

2.  เ ร่ืองมือร่างแบบ (Lay-Out) 
 ส่วนมากแล้วเป็นเครื่องมือท่ีมีลักษณะปลายแหลม เพื่อใช้ในการขีดเขียนเครื่องมือร่างแบบนี้ถ้าใช้งาน
ด้วยตัวของมันเองแล้วไม่เกิดประโยชน์สูงสุด จะต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือประเภทอื่น  เช่น ใช้งานร่วมกับไม้
บรรทัด เป็นต้น 

2.1  เหล็กขีด (Scriber)  ทำหน้าท่ีขีดเขียนลงบนแผ่นโลหะ เปรียบเสมือนดินสอ หรือปากกาท่ีใช้ใน
งานเขียนแบบท่ัวไป เหล็กขีดนี้จะต้องมีความแข็งกว่าโลหะท่ีจะร่างแบบ ซึ่งทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน บริเวณ
ปลายแหลมจะผ่านการชุบแข็ง เพื่อให้ทนต่อการสึกหรอได้ดี 

 

 
รูปท่ี 6.4 ลักษณะของเหล็กขีด 
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 2.2 วงเวียน (Divider) 

 เป็นเครื่องมือร่างแบบท่ีใช้เป็นประจำในงานโลหะแผ่น ใช้สำหรับเขียนวงกลมหรือส่วนโค้ง หรือใช้ใน
การถ่ายขนาด 

 
รูปท่ี 6.5 วงเวียนเหล็ก และการใช้งาน 

2.3  วงเวียนเลื่อน (Trammel  Point)  ในงานโลหะแผ่น ช้ินงานท่ีทำอาจมีขนาดใหญ่ เครื่องมือท่ีใช้ใน
การร่างแบบต้องมีขีดความสามารถในการสร้างเพียงพอ  วงเวียนธรรมดาไม่สามารถใช้เขียนส่วนโค้งได้ ต้องใช้
วงเวียนเล่ือน เพราะเป็นเครื่องมือท่ีใช้เขียนวงกลม หรือส่วนโค้งใหญ่ๆ ได้ ขาท้ังสองข้างของวงเวียนจะสอดอยู่
กับคานไม้ หรือคานเหล็ก ซึ่งมีความยาวเท่าไรก็ได้ตามต้องการ ขาเหล็กแหลมท้ังสองข้างสามารถเล่ือนไปมา
บนคานไม้ หรือเหล็ก เพื่อปรับหารัศมีของวงกลมได้ 

 
รูปท่ี 6.6 รูปร่างของวงเวียนเล่ือน และลักษณะการทำงาน 
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3.  เ ร่ืองมือ  Hand Tool ในงานโลหะแผ่น 

3.1 ค้อน (Hammer)  เป็นเครื่องมือพื้นฐาน ซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ในงานโลหะแผ่น ใช้สำหรับตี  เคาะขึ้น
รูป  ตัด  พับ  เป็นต้น มีรูปร่างต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้ 

3.1.1  ค้อนหัวแข็ง  ใช้เคาะตัดขึ้นรูปงานท่ัวไป แบ่งออกเป็น ค้อนหัวกลม ค้อนหัวขวาง ค้อนหัวตรง 

 

 

รูปท่ี 6.7 ค้อนหัวแข็ง 

 
รูปท่ี 6.8 การใช้ค้อนหัวกลม 

3.1.2   ้อนย้ำตะเข็บ (Setting  Hammer)  หัวค้อนจะมีลักษณะเป็นเหล่ียม หน้าค้อนจะมีผิว
เรียบ เพื่อใช้ในการเคาะตะเข็บต่างๆ ในงานโลหะแผ่น ด้านหางค้อนจะตัดเฉียงด้านเดียว เพื่อความสะดวกใน
การเคาะตะเข็บก้นกระป๋อง 

 
              รูปท่ี 6.9 ค้อนย้ำหมุดรูปท่ี           6.10 ค้อนเคาะขึ้นรูป           รูปท่ี 6.11ค้อนเคาะตะเข็บ 
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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 
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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 
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3.1.3  ้อนเ าะข ้นรูป (Raising Hammer) ค้อนชนิดนี้จะมีรูปร่างต่างๆ กัน ใช้สำหรับข้ึนรูปโลหะ
แผ่นให้เป็นรูปร่างของภาชนะ หรือเครื่องประดับต่างๆ เช่น เคาะขึ้นรูปจาน ถ้วย เป็นต้น 

 
รูปท่ี 6.13 การใช้ค้อนเคาะตะเข็บ 

3.1.4  ้อนย้ำหมุด (Riveting  Hammer) ลักษณะหัวค้อนจะเป็นรูปส่ีเหล่ียมลบมุมด้านข้างท้ัง 4 
มุม บริเวณผิวหน้าของหัวค้อนจะมีผิวโค้งเล็กน้อย เพื่อใช้ในการแต่งหัวหมุดย้ำส่วนของหางค้อนจะเรียว 
(Taper) เป็นมุมเท่ากันท้ังสองด้าน และบริเวณปลายสุดจะมีลักษณะมน 

 
รูปท่ี 6.14 การใช้ค้อนย้ำหมุด 
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 3.1.5   ้อนหัวแพะ  หรือค้อนถอนตะปู (Nail  Hammer) ใช้สำหรับตอก  ตี และถอนตะปูในงาน
ช่างไม้ 

 
รูปท่ี 6.15 ค้อนหัวแพะ 

3.2   ้อนหัวอ่อน  เป็นค้อนท่ีทำจากวัสดุท่ีอ่อน เหมาะสำหรับเคาะ  ดัด  ตี  ขึ้นรูปโลหะท่ี
อ่อน  เช่น  ทองแดง  อะลูมิเนียม  หรือใช้เคาะโลหะท่ีเคลือบผิวที่ไม่ต้องการให้โลหะท่ีเคลือบอยู่หลุด หรือลอก
ออก  เช่น แผ่นเหล็กอาบสังกะสี  เป็นต้น   

3.2.1   ้อนยาง (Rubber  Hammer) หัวค้อนทำด้วยยางท่ีมีส่วนผสมทางเคมี  มีสีดำ คุณสมบัติ
เหนียวนุ่ม 

 
รูปท่ี 6.16 ลักษณะของค้อนยาง 

3.2.2  ้อนพลาสติก(Plastic Hammer) หัวค้อนจะทำจากพลาสติกแข็งหล่อเป็นรูปหัวค้อน 

 
รูปท่ี 6.17 ลักษณะของค้อนพลาสติก 
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 3.2.3   ้อนโลหะเบา  เป็นค้อนท่ีทำจากทองเหลือง หรือตะกั่ว เหมาะสำหรับงานท่ีไม่ใช้แรงตอกตี
มากนัก 

 
รูปท่ี 6.18 ค้อนโลหะเบา 

 

3.2.4   ้อน ม้ (Wood  Hammer)  หัวค้อนทำจากไม้เนื้อแข็ง และมีความเหนียว ไม่แตกได้
โดยง่าย เหมาะสำหรับงานท่ีมีผิวอ่อน  เช่น อะลูมิเนียม  และงานเคาะ  ตอก  สลักเกลียว ซึ่งไม่ต้องการให้
เกลียวเยิน หรือเสียหายได้ 

 
รูปท่ี 6.19 ค้อนไม้ 

(ที่มา http://www.supradit.com/contents/metal/Data/7/2.html) 

  

3.2.5   ้อนหนังแข็ง (Rawhide  Face  Hammer) เป็นค้อนท่ีทำจากหนังสัตว์ท่ียังไม่ได้ฟอก 
ม้วนเป็นแท่งรูปทรงกระบอก ประกอบติดกับด้ามไม้ 
 

 
รูปท่ี 6.20 ค้อนหนังแข็ง 
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3.3   ีม (Pliers)  เป็นเครื่องมือท่ีจำเป็นในงานช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา  คีมมีประโยชน์หลาย
อย่าง  เช่น  ใช้จับ  บิด  พับ  ตัด  ขึ้นรูปวัสดุได้ สำหรับงานโลหะแผ่นก็เช่นกัน คีมเป็นเครื่องมือทำงาน
เกี่ยวกับโลหะแผ่นได้เป็นอย่างดี คีมในงานโลหะแผ่นมีรูปร่างตามลักษณะการใช้งานดังนี้ 

3.3.1   ีมปากแบน (Flat  Nose  Pliers) คีมชนิดนี้ปากจะมีลักษณะแบน บริเวณส่วนปลายของ
ปากจะตรงเรียบ มีความกว้างประมาณ 10 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับจับขอบช้ินงานเพื่อพับข้ึนรูป 

 
รูปท่ี 6.21 การพับช้ินงานด้วยคีมปากแบน 

 

3.3.2   ีมพับตะเข็บ (Hand  Seamer) มีรูปร่างและกลไกเหมือนกับคีมท่ัวๆ ไป แต่จะแตกต่างกัน
ท่ีปาก ซึ่งคีมพับตะเข็บนี้ปากจะมีความกว้างถึง 3 ½  นิ้ว (89 มม.) ลึก 1 นิ้ว (25 มม.) เหมาะสำหรับการขึ้นรูป 
หรือการพับช้ินงานด้วยมือ ในขณะท่ีเครื่องพับไม่สามารถทำได้ หรือต้องการความรวดเร็วในการทำงาน หรือ
ทำงานนอกสถานท่ี ซึ่งไม่มีเครื่องพับ 

 
รูปท่ี 6.22 ลักษณะของคีมพับตะเข็บ 
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รูปท่ี 6.23 คีมล๊อกพับตะเข็บ 

 

 
 

รูปท่ี 6.24 การพับขอบงานด้วยคีมพับ 

3.4  กรร กร (Snips)  เป็นเครื่องมือตัดอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งทำงานเกี่ยวกับโลหะแผ่นเท่านั้น การตัดแผ่น
โลหะด้วยกรรไกรจะสะดวก ง่าย และประหยัดกวา่การตัดด้วยสกัด ความสามารถของกรรไกรขึน้อยูก่ับการ
ออกแบบกรรไกร ความหนา และความแข็งแกร่งของโลหะแผ่นท่ีจะนำมาตัด กรรไกรมีหลายชนิด ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านโลหะแผ่นต้องพิจารณาเลือกใช้ให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับลักษณะงาน 

               การตัดนั้นมี 2 แบบใหญ่ๆ  คือ 

 1.  ตัดตรง 

 2.  ตัดโค้ง  (ตัดโค้งซ้าย และตัดโค้งขวา) 
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 ลัก  ะ มตัดของกรร กรตัดตรง และตัดโ ้ง มีรูปร่างของภาพตัด ดังนี้ 

 
รูปท่ี 6.25 ภาพหน้าตัดของคมตัดกรรไกรตัดตรง และตัดโค้ง 

กรร กรตัดตรง (Straight  Snips) จากภาพตัดขวางของคมตัดจะเห็นว่าผิวหน้าด้านข้างคมตัดจะมี
ลักษณะตรงตลอด ใช้ในการตัดแนวตรง ไม่สามารถตัดโค้งได้ 

 

 
รูปท่ี 6.26 การใช้กรรไกรตัดผสม (Combination Snip) ทำการตัดตรงงานโลหะแผ่น 

 

กรร กรตัดโ ้ง (Scroll  Snips) จากภาพตัดขวางของคมตัดจะเห็นว่าผิวด้านข้างของคมตัดจะมี
ลักษณะโค้ง ซึ่งจะช่วยในการตัดโค้งได้ดี 
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 1.  กรร กรแฮ็ บิล (Hawk  bill  Snip) ใบตัดมีลักษณะโค้งเรียว และเล็ก ใช้ในการตัดโค้งเท่านั้น 
เหมาะสำหรับตัดโค้งภายใน และโค้งภายนอกของวงกลมท่ีมีขนาดเล็ก และแคบ สามารถตัดเหล็กแผ่นได้หนา
ถึงเบอร์ 18 (ประมาณ 1 มิลลิเมตร) 
 นับต้ังแต่กรรไกรแบบอะเวียชัน (Aviation) เข้ามาใช้ในงานโลหะแผ่น สามารถทำงานได้ดีกว่ากรรไกร
แฮ็คบิล ปัจจุบันจึงไม่ค่อยเห็นในโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป 

 

 
 

รูปท่ี 6.27 กรรไกรแฮ็คบิล และการใช้กรรไกรแฮค็บิลตัดวงกล 

2.  กรรไกรตัดโค้ง (Circular  Snip) ใบตัดของกรรไกรจะมีลักษณะโค้งเล็กน้อย (โค้งน้อยกว่ากรรไกรแฮ็
คบิล)  ใช้ตัดงานโค้ง หรือวงกลมท่ีมีขนาดโตกว่าการตัดด้วยกรรไกรแฮ็คบิล สามารถตัดได้ท้ังโค้งซ้ายและโค้ง
ขวา สามารถตัดโลหะแผ่นได้หนาถึงเบอร์ 22 (ประมาณ  0.8 มม.) 

 
รูปท่ี 6.28 รูปร่างของกรรไกรตัดโค้ง 
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 3.  กรร กรบูลด็อก (Bulldog) เป็นกรรไกรตัดผสมชนิดหนึ่ง สามารถตัดได้ท้ังเส้นตรงและเส้นโค้ง ด้าม
จะยาวเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับใบตัด ใบตัดทำด้วยเหล็กกล้าคาร์บอนอย่างดี แขนท่ียาวจะช่วยในการผ่อนแรง 
ดังนั้นด้วยใบตัดซึ่งเป็นคมตัดท่ีแข็งแรง และแขนท่ียาว จึงทำให้กรรไกรบูลด็อกสามารถใช้ตัดโลหะแผ่นท่ีมี
ความแข็ง และความหนาได้ดี สามารถตัดโลหะแผ่นได้หนาถึงเบอร์ 16 (ประมาณ  1.5 มม.) 
 

 
 

รูปท่ี 6.29 รูปร่างของกรรไกรบูลด็อก 

4.  กรร กรประกอบแขนผ่อนแรง (Compound  Lever  Snip) กรรไกรตัดตรงชนิดนี้ โครงสร้างมี
ความแข็งแรงสูง แขนกดดันด้านบนจะทำเป็นจุดหมุนต่อด้วยแขนขนาดส้ัน แขนต่อส้ันและจุดหมุนนี้จะช่วยใน
การผ่อนแรงกดตัดได้ดี สามารถกดตัดงานท่ีมีความหนามากๆ ได้ ใบตัดจะประกอบยึดด้วยสกรู สามารถถอด
เปล่ียน หรือนำมาลับให้คมได้ บริเวณปลายแขนด้านล่างจะมีลักษณะงอ เพื่อท่ีจะปักลงบนรูของโต๊ะ เพื่อใช้ใน
การกดตัด เนื่องจากระยะห่างของนิ้วไม่กว้างเพียงพอ จึงไม่สามารถใช้มือบีบตัดได้ สามารถตัดแผ่นเหล็กได้หนา
ถึงเบอร์ 13 (ประมาณ 2 มม.) 

                          

 

     รูป 6.30 รูปร่างของกรรไกรประกอบแขน            รูปท่ี 6.31 การตัดด้วยกรรไกรประกอบแขน 

                        เพื่อผ่อนแรง   
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 5.  กรร กรตัดตรงบนโต๊ะ (Bench) เป็นกรรไกรตัดตรง ใบตัดมีความแข็งแรง แขนมีลักษณะยาว 
สามารถตัดงานได้หนา ทำให้การบีบตัดด้วยนิ้วทั้งห้าไม่สามารถกระทำได้ ต้องใช้ต้ังตัดบนโต๊ะ โดยการนำแขน
ด้านล่างท่ีมีปลายงอสวมลงในรู แล้วใช้มือกดตัดท่ีแขนด้านบน ลักษณะการตัดเช่นเดียวกับการตัดด้วยกรรไกร 
Compound Lever Snip 

 
รูปท่ี 6.32 รูปร่างของกรรไกรตัดตรงกดตัดบนโต๊ะ 

6.  กรร กร มตัด ู่ (Double  Cutting   Snip)  กรรไกรชนิดนี้เป็นกรรไกรตัดตรงชนิดหนึ่งด้านบนจะ
มีคมตัด 2 คมตัดคู่ขนานกันอยู่ ขณะทำการตัดคมตัดใบล่างจะสอดเข้าไปในคมตัดคู่บนนั้น กรรไกรชนิดนี้
ส่วนมากจะใช้ในการตัดตรงท่อกลม เพราะคมตัด 2 คมด้านบนจะช่วยประคองท่อได้เป็นอย่างดีขณะกดตัด ทำ
ให้รอยต่อของท่อไม่บิด หรือย่นยู่  

 
รูปท่ี 6.33 รูปร่างของกรรไกรคมตัดคู่ และการใช้งาน 

7.  กรรไกรอะเวียชัน  (Aviation  Snip) กรรไกรชนิดนี้ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก เนื่องจากมีน้ำหนักเบา 
ขนาดเล็กกะทัดรัด มีความสามารถตัดงานได้หนาเท่ากับกรรไกรขนาดใหญ่ได้ กรรไกรชนิดนีไ้ด้รับการออกแบบ
มาเป็นอย่างดี มีการเพิ่มจุดหมุนและแขน เพื่อช่วยในการผ่อนแรง นั่นคือมีจุดหมุน 2 จุด มีความยาวตลอด
ลำตัวเพียง 8 นิ้วเท่านั้น แต่สามารถตัดแผ่นเหล็กได้ถึงเบอร์ 18 (ประมาณ 1 มม.) 
 กรรไกรชนิดนี้แบ่งประเภทของการตัดไว้ชัดเจน มี 3 แบบคือ 

- ชนิดตัดตรง (Straight  Cutting)  สังเกตได้จากท่ีด้าม บริษัทผู้ผลิตจะกำหนดไว้เป็นสีเหลือง 

- ชนิดตัดโค้งซ้าย  (Left  Curve  Cutting) ด้ามจะมีสีแดง 

- ชนิดตัดโค้งขวา  (Right  Curve  Cutting) ด้ามจะมีสีเขียว 
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  วรทำ วามเข้าใ กันเสียก่อนเพื่อป้องกันการสับสนทิศทางการตัด 

 กรรไกรตัดโค้งขวา   ตัดไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) 
 กรรมไกรตัดโค้งซ้าย  ตัดไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) 

 

 

  
        รูปท่ี 6.34  รูปร่างของกรรไกร Aviation 

                ในขณะทำการเลือกคมตัด ผู้ปฏิบัติงานอาจจำสีของกรรไกรไม่ได้ว่าสีอะไรใช้ตัดโค้งซ้ายหรือขวา 
ถ้าเป็นกรรไกรตัดตรงไม่มีปัญหา เพราะปากจะมลัีกษณะตรงอยู่แล้ว ส่วนกรรไกรตัดโค้งจะตัดโค้งใดนั้น ให้จำ
ทิศทางของใบตัดดังนี้ 

ถ้ามองกรรไกรในลักษณะของภาพด้านบนนี้ จะสังเกตเห็นว่า 

  - กรรไกรตัดโค้งซ้าย ใบตัดท่ีอยู่ข้างล่างจะอยู่ทางซ้ายมือ 

 - กรรไกรตัดโค้งขวา ใบตัดท่ีอยู่ข้างล่างจะอยู่ทางขวามือ 
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8.  กรร กรโยก (Lever  Shear) เหล็กแผ่นท่ีมีความหนามาก ต้ังแต่ 2 มิลลิเมตรขึ้นไป เป็นการยากท่ีจะ
ตัดด้วยกรรไกรมือ เมื่อเป็นเช่นนี้เครื่องมือท่ีจะช่วยในการตัดได้ก็คือ กรรไกรโยก  กรรไกรโยกตั้งโต๊ะ 
(Bench  Lever  Shears) กรรไกรโยกชนิดนี้ต้ังโต๊ะนี้จะออกแบบใบตัดให้มีลักษณะโค้ง เพื่อให้มุมและแรงท่ีใช้
ในการตัดคงท่ีตลอดความยาวของแนวตัดนั้น ใบตัดสามารถปรับต้ังและถอดเปล่ียนได้ แขนโยกท่ียาวจะช่วยใน
การผ่อนแรงโยกตัดได้ดี 

 

 
รูปท่ี 6.36 กรรไกรโยกชนิดต้ังโต๊ะ  (Bench lever Shears) 

9.  กรร กร ฟฟ้า  เป็นกรรไกรท่ีใช้ไฟฟ้า เป็นพลังงานช่วยให้มอเตอร์ทำงาน และมอเตอร์จะไปขับให้คม
ตัดทำงานในลักษณะขึ้นลง สามารถตัดแผ่นโลหะในระยะทางยาวได้ดี ในขณะท่ีกรรไกรชนิดธรรมดาไม่สามารถ
กระทำได้ 

 

 
รูปท่ี 6.37 กรรไกรไฟฟ้า 
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 3.5  เหล็กเ าะรูโลหะแผ่น (Punch)  เป็นเครื่องมือสำหรับตอกเจาะรูโลหะแผ่น ปกติแล้วจะเป็น

โลหะแผ่นท่ีมีความหนาไม่มากนัก และจะเป็นโลหะท่ีค่อนข้างอ่อน  เช่น  แผ่นทองแดง  แผ่นทองเหลือง  แผ่น
ดีบุก  แผ่นหนัง และแผ่นยาง เพื่อนำไปใช้ปะเก็นต่างๆ  

3.5.1  เหล็กเ าะรูชนิดแท่งตัน (Solid  Punch) มีลักษณะคล้ายกับเหล็กส่ง ทำจากเหล็กเครื่องมือ 
หรือเหล็กกล้าคาร์บอน ชุบแข็งส่วนปลายไว้ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการเจาะรู ซึ่งในการตอกเจาะนั้นต้องมี
วัสดุอ่อนรองรับ โดยปกติจะใช้แผ่นตะกั่ว หรือแท่งไม้ การตอกเจาะด้วย Solid  Punch นี้ เมื่อช้ินงานขาดแล้ว
รูท่ีได้จะมีรอยนูนท่ีขอบของรู ดังนัน้หลังจากตอกเจาะแล้วต้องใช้ค้อนเคาะให้เรียบอีกครั้งหนึ่ง 

 
รูปท่ี 6.38 เหล็กเจาะรูชนิดแท่งตัน (Solid Punch) และลักษณะการทำงาน 

3.5.2  เหล็กเ าะรูโลหะแผ่นชนิดกลาง (Hollow Punch) มีรูปร่างคล้ายท่อบริเวณขอบจะมีลักษณะเป็นคม

ตัด ซึ่งผ่านการชุบแข็งมาเป็นอย่างดี ซึ่งมีขนาดโตกว่าเหล็กตอกเจาะชนิดตัน (Solid  Punch) เมื่อทำการตอก

เจาะคมตัดของ  Hollow  Punch  จะกดตัดแผ่นวัสดุนั้นขาดออก และเศษวัสดุจะอยู่ภายในรู โดยท่ีวัสดุท่ีถูก

ตัดไม่จมลงในวัตถุท่ีรองรับเหมือนเช่นการตอกเจาะด้วย  Solid  Punch 
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รูปท่ี 6.39 เหล็กเจาะรูชนิดกลวง 

 

3.5.3  เ ร่ืองกดเ าะรูด้วยมือ (Hand  Punch)  เป็นเครื่องมือกดเจาะรูกลมในงานโลหะแผ่นอีก 

ชนิดหนึ่ง ซึ่งจะช่วยในการเจาะรูบนแผ่นโลหะได้งา่ย และสะดวกขึ้น เครื่องกดเจาะรูด้วยมือนี้สามารถถอด
เปล่ียนขนาดขอบของรูเจาะได้ (Punch  and  Die) 
 

 
รูปท่ี 6.40 เครื่องกดเจาะด้วยมือ (Hand Punch) 

3.5.4  เ ร่ืองเ าะโลหะแผ่นชนิดหมุนเปลี่ยนขนาดของรูเ าะ (Hand-
Operated  Turret  Punch) มีขนาดของ  Punch  หลายขนาดอยู่บนแท่นกลมหมุนเปล่ียนขนาด
ของ  Punch ตามขนาดของรูเจาะท่ีต้องการได้  มีความสะดวกและรวดเร็วในการเปล่ียนขนาดของ
รูเจาะ  เหมาะสำหรับช้ินงานท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เพราะถ้าโลหะแผ่นมีขนาดใหญ่ ถ้าจะใช้การกดเจาะด้วย
เครื่องนี้ต้องใช้กำลังคนในการจับยกจำนวนมากนั่นเอง 

 
รูปท่ี 6.41 เครื่องเจาะรูชนิดหมุนเปล่ียนขนาดของรูเจาะ 
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3.6  เหล็กย้ำตะเข็บ  (Hand  Groove)  เหล็กย้ำตะเข็บทำจากเหล็กเครื่องมือ (Tool  Steel) หรือ
เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High  Carbon  Steel) ปลายข้างท่ีใช้ย้ำจะมีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีร่องยาว
ตลอดความยาวนั้น ร่องยาวนี้จะกดย้ำให้ตะเข็บล็อกกันแน่นไม่หลุดออกได้โดยง่าย เหล็กย้ำตะเข็บนี้มีหลาย
ขนาดให้เลือกใช้ตามความกว้างของตะเข็บท่ีต้องการบนช้ินงาน 

 

 
รูปท่ี 6.42 รูปร่างของเหล็กย้ำตะเข็บ 

 

 
รูปท่ี 6.43 การพับและการย้ำตะเข็บ 
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 3.7  เหล็กย้ำหัวหมุด (Rivet  Set) เป็นแท่งเหล็กท่ีทำจากเหล็กเครื่องมือ (Tool  Steel) มีลักษณะเป็น
แท่งยาวประมาณ 4 นิ้ว ท่ีบริเวณหน้าตัดของปลายข้างหนึ่งเจาะเป็นรูลึก เพื่อให้หมุดสอดเข้าไปภายในแล้วใช้
ค้อนตอกเพื่อกดให้โลหะแผ่นท้ังสองช้ินแนบสนิทกัน และใกล้ๆ กันนั้นจะเจียระไนให้เป็นเบ้ากลม เพื่อใช้
สำหรับย้ำแต่งหัวหมุด 

 

 
รูปท่ี 6.44 การขึ้นรูปหัวหมุดด้วยเหล็กย้ำหมุด (Rivet  Set) 
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4.  หลักข ้นรูปหรือเ ร่ืองมือช่วยข ้นรูป (Stakes) 
 ในงานโลหะแผ่น การพับข้ึนรูปช้ินงานลักษณะต่างๆ สามารถกระทำได้โดยง่ายเพราะมี
เครื่องจักร  เช่น เครื่องพับซึ่งช่วยให้พับได้ดี เท่ียงตรง และรวดเร็ว ในขณะเดียวกันช้ินงานท่ีมีขนาดเล็กหรือมี
การพับท่ีซับซ้อน เครื่องพับไม่สามารถทำงานได้ จึงจำเป็นต้องพับด้วยมือ เครื่องมือท่ีจะช่วยในการพับข้ึนรูป
ช้ินงานได้ดีนั้นคือ เครื่องมือช่วยขึ้นรูป (Stakes) นั่นเอง 

 เครื่องมือช่วยในการขึ้นรูป ทำจากเหล็กเครื่องมือมีความแข็งเหนียวทนต่อการเคาะได้เป็นอย่างดี มี
จำนวนหลายช้ินด้วยกัน แต่ละช้ินมีรูปร่างแตกต่างกันไปตามลักษณะของการใช้งาน Stakes จะเสียบอยูใ่นรู
เรียว (Taper) ของแผ่นรองนั้น 

  เครื่องมือขึ้นรูป (Stake) มีรูปร่างและลักษณะการใช้งานดังนี้ 
 4.1 Bench Plate or Stake Holder  เป็นตัวรองรับหรือยึด  Stake  เป็นแผ่นส่ีเหล่ียมผืนผ้า  ภายใน
ทำเป็นรูปส่ีเหล่ียม  และเรียว (Taper) มีขนาดของรูแตกต่างกันให้เลือกใช้ตามขนาดของก้าน ดังรูป A 

 4.2  Beak horn  Stake  เป็น  Stake  ท่ีมีขนาดใหญ่กว่า  Stake ชนิดอื่น ข้างหนึ่งมีรูปร่างกลมเรยีว 
อีกข้างหนึ่งหน้าตัดเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าเรียวออกไป ใช้สำหรับการขึ้นรูป ย้ำหมุด เข้าตะเข็บ และเคาะงานท่ัวไป 
ดังรูป B 

 4.3 Bottom  Stake  มีรูปร่างเป็นแท่งยาว บริเวณหัวมีรูปร่างเหมือนพัดขนาดเล็กบากมุมด้านเดียวที่
ขอบ มีความโค้งเล็กน้อย เหมาะสำหรับพับขอบ และครีบของก้นกระป๋องท่ีเป็นวงกลมดังรูป C 

 4.4  Copper  Smith  Stake  หัวมีรูปร่างแบน ขอบข้างหนึ่งมีลักษณะเหล่ียม อีกข้างหนึ่งมีลักษณะ
โค้ง เหมาะสำหรับงานเคาะขึ้นรูปงานท่ัวๆ ไปดังรปู D 

 4.5  Common  Square  Stake  ส่วนหัวมีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียม ด้านบนแบนราบ ใช้สำหรับเคาะขึ้น
รูปงานท่ัวไปตามความต้องการดังรูป E 

 4.6  Bevel-Edge  Stake  เครื่องมือช่วยเคาะขึ้นรูปชนิดนี้จะออกแบบก้านให้เยื้องศูนย์หัวด้านบน
เป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก ท่ีขอบของมุมฉากจะมีการบากความหนาให้เอียงหลบจากบนลงข้างล่างเล็กน้อย 
เหมาะสำหรับการพับตะเข็บ 2 ช้ัน (Double  Seam)ดังรูป F 

 4.7  Double  Seam  Stake  มีแขนยื่นออกไปส้ันข้างหนึ่งยาวข้างหนึง่ บริเวณส่วนปลายของแขน
จะมีหัวซึ่งอยู่ระดับสูงกว่าแขนเล็กน้อย หน้าตัดของหัวจะมีลักษณะเป็นวงรี ใช้สำหรับเคาะขึ้นรูปตะเข็บก้น
กระป๋องกลม (Bottom  Sesm) ดังรูป G 
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4.8  Round  Head  Stake  ส่วนหัวจะมีรูปร่างกลม  ผิวด้านบนจะโค้งนูนเล็กน้อย ใช้สำหรับงาน

เคาะขึ้นรูปดังรูป H 

4.9  Hatch  Stake  จะมีแขนยื่นออกไปจากก้านข้างละเท่าๆ กัน ขอบด้านบนจะมีการบากขอบข้าง
เดียว (Bevel  One  Side)  ขอบด้านบนจึงมีลักษณะเป็นมุมแหลม และตรงตลอดความยาว ใช้สำหรับดัดงอ
แผ่นโลหะท่ีต้องการรัศมีดัดน้อย  และใช้สำหรับพับข้ึนรูปขอบของงานท่ีมีลักษณะตรง เป็นต้นดังรูป  I 

4.10  Creasing  Stake  แขนข้างหนึ่งจะมีลักษณะกลมเรียวยาวออกไป อีกข้างหนึ่งผิวด้านบนจะมี
ลักษณะแบน มีร่องขนาดต่างๆ พาดผ่าน เพื่อให้ลวดวางอยู่ในร่อง เหมาะสำหรับการเข้าขอบลวด หรือเคาะตบ
แต่งช้ินงานท่ีประกอบลวดอยู่ดังรูป J 

          4.11  Needle  Case  Stake  แขนท่ียื่นออกมาข้างหนึ่งจะมีลักษณะกลมเล็ก  และเรียวเหมาะสำหรับ
เคาะขึ้นรูปงานกลมหรือท่อขนาดเล็ก หรือเคาะขึ้นรูปลวดให้เป็นแหวน (O-Ring) แขนอีกข้างหนึ่งจะมีหน้าตัด
เป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากยื่นยาวออกไป ผิดด้านบนแบนราบ เหมาะสำหรับข้ึนรูปงานท่ัวไปตามวัตถุประสงค์ดัง
รูป K 

          4.12  Candle  Mold  Stake  มีแขนรูปร่ากลมเรียวยื่นออกไป 2 ข้าง มีความโตแตกต่างกัน แขนด้าน
ท่ีเรียวเล็กจะมีความยาวเป็น 2 เท่าของแขนอีกข้างหนึ่ง เหมาะสำหรับเคาะขึ้นรูปตะเข็บ และย้ำหมุดของงาน
กลมท่ีมีความยาวมากดังรูป L 

          4.13  Blowhorn  Stake  ข้างหนึ่งจะมีลักษณะกลมเรียวยาวออกไป อีกข้างหนึ่งจะมีลักษณะเป็นส่วน
โค้งใหญ่เรียวส้ัน  เหมาะสำหรับเคาะขึ้นรูปงานรปูกรวยขนาดใหญ่ ใช้ย้ำหมุดย้ำตะเข็บและขึ้นรูปงานท่ัวไปดัง
รูป M 

          4.14  Conductor  Stake  มีแขนท่ียื่นออกไปท้ังสองข้างเป็นรูปทรงกระบอก  มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกัน ใช้สำหรับงานเคาะขึ้นรูป งานย้ำหมุด และงานย้ำตะเข็บท่อขนาดเล็กดังรูป N 

           4.15  Hollow  Mandrel  Stake  แขนข้างหนึ่งผิวด้านบนมีลักษณะโค้งขนาดใหญ่ อีกข้างหนึ่งผิวบน
มีพื้นท่ีกว้างแบนราบ มีร่องอยู่ด้านใต้ตลอดความยาว  มีสลักเกลียวเล่ือนอยู่ภายในร่องนั้นใช้สำหรับยึดกับโต๊ะ 
เหมาะสำหรับข้ึนรูปขอบของงานกลม งานย้ำหมุด เคาะตะเข็บ 2 ช้ันบริเวณมุม 
(Double  Seaming  Corners) ของกระทะหรือกล่องดังรูป O 

            4.16  Double-Seaming  Stake  With  Four  Heads ใช้สำหรับเคาะตะเข็บ 2 ช้ัน 
(Double  Seam) งานท่ีมีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีขาเย้ืองศูนย์ยาวกว่าแบบอื่น  มีหัวสำหรับเปล่ียนตามลักษณะ
การใช้งาน 4 หัว   
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รูปท่ี 6.45 เครื่องมือช่วยในการขึ้นรูป (Stake) แบบต่างๆ 
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รูปท่ี 6.46 Double-Seaming  Stake  With  Four  Heads
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  5.  เครื่องจักรท่ีใช้ในงานโลหะแผ่น (Machine  in  Sheet  Metal) 
 ปัจจุบันในงานโลหะแผ่นได้มีการนำเครื่องจักรต่างๆ มาช่วยในการทำงาน ซึ่งเครื่องจักรเหล่านี้สามารถ
ทำงานได้เท่ียงตรง เหมาะสำหรับงานท่ีต้องใช้แรงมาก มีความรวดเร็วในการทำงาน นับได้ว่าช่วยผ่อนแรงแก่ผู้
ปฏิบัติได้เป็นอย่างมาก การท่ีมีเครื่องจักรท่ีทันสมัยจะช่วยเพิ่มผลผลิตในด้านโลหะแผ่นให้กับบริษัทผู้ผลิต
ได้มาก 

            เครื่องจักรท่ีใช้ในงานโลหะแผ่นมีหลายชนิด ซึ่งจะขอกล่าวพอสังเขปดังนี้คือ 

      5.1  เ ร่ืองตัดตรงชนิดป้อนแรงด้วยเท้า (Square  Shear) เครื่องตัดชนิดนี้ใช้ตัดเป็นเส้นตรง
เท่านั้น เพราะมีใบมีดบนและใบมีดล่างจะอยู่คู่กันเป็นแนวตรง ใบมีดจะเอียงทำมุมกันประมาณ 10-15 องศา 
เพื่อให้ใบมีดค่อยๆ กินงานในลักษณะตัดเฉือนเหมือนกรรไกร ช่วยไม่ให้ใบตัดรับแรงดันสะท้อนคืนจากการกด
ตัดมากเกินไป เครื่องตัดชนิดนี้มีใช้กันอยู่ท่ัวไป จะบอกเป็นขนาดของความยาวใบตัด คือ 3 ฟุต (90 cm) และ 
4 ฟุต (120 cm) ส่วนความหนาของโลหะแผ่นขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตจะกำหนดไว้ในคู่มือการ
ใช้งาน ดังนั้นก่อนใช้งานผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาข้อมูลในการใช้งานจากคู่มือ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอันจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับงาน และเครื่องตัดได้ 

 5.2  เ ร่ืองตัดตรงขับเ ลื่อนด้วยมอเตอร  ฟฟ้า (Power  Squaring  Shear) เป็นเครื่องตัดชนิดตัด
ตรงเช่นเดียวกับแบบใช้เท้าเหยียบ เพียงแต่เครื่องตัดชนิดนี้จะใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้มอเตอร์หมุนส่งกำลังไป
ขับกลไก (Mechanic) ทำให้ใบมีดกดตัดลงตามความต้องการ 

                ในการตัดโลหะแผ่นด้วยเครื่องตัด ผู้ปฏิบัติงานต้องระวงัเป็นอย่างมาก ต้องยืนและวางมือใน
ตำแหน่งท่ีถูกต้อง มิฉะนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะนิ้วต้องระวังเป็นพิเศษ  
 

 
       รูปท่ี 6.47 เครื่องตัดตรง (Square  Shear)         รูปท่ี 6.48เครื่องตัด 
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 5.3  เ ร่ืองตัดมุม (Notcher  Machine)  เป็นเครื่องจักรท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการตัดมุม โดยเฉพาะ
ส่วนใหญ่แล้วจะกำหนดไว้เป็นมุมฉาก (90 องศา) มีชนิดการโยกตัดด้วยมือ (Hand  Operated) และการตัด
ด้วยเครื่อง (Power-Operated  Machine)  การทำงานของเครื่องตัดมุมนี้จะตัดมุมฉากเพื่อพับเป็น
กล่อง  กระทะ  หรือหีบ  เป็นต้น ช่วยให้สามารถตัดมุมได้รวดเร็วกว่าการใช้กรรไกร 

 
รูปท่ี 6.49 เครื่องตัดมุม (Notcher  Machine) 

5.4  เ ร่ืองพับโลหะแผ่น (Bending  Sheet  Machine) เป็นเครื่องจักรกลท่ีออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้
สำหรับพับโลหะแผ่นได้ดี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบ Brake  และแบบ  Folder   
  - เ ร่ืองพับแบบ  Brake  เป็นเครื่องพับท่ีสามารถพับขอบของโลหะแผ่นไม่จำกัดความลึกใน
การพับ เพราะสามารถสอดแผ่นโลหะผ่านออกไปด้านหลังได้ ส่วนมากแล้วจะใช้พับโลหะแผ่นท่ีมีความลึก
มากๆ  
  - เ ร่ืองพับแบบ  Folder  เป็นเครื่องพับท่ีพับขอบได้ลึกไม่มากนัก เพราะด้านหลังจะมีตัว
ปรับระยะพับติดต้ังและกั้นอยู่ ใช้สำหรับพับขอบแผ่นโลหะท่ีมีความลึกไม่มากนัก 

 5.4.1  เ ร่ืองพับ  Cornice  Brake  เป็นเครื่องพับท่ีสามารถพับแผ่นโลหะได้โดยไม่จำกัดความลึก 
ปากกดพับ (Top  Nosebar) จะทำเปน็ช้ินๆ มีความกว้างแตกต่างกันเพื่อนำมาประกอบใช้ในการพับกล่อง
ขนาดใหญ่หรือพับแผ่นโลหะท่ีมีความหนามากและงานยากๆ ได้ดี เช่น  รางน้ำ  ท่อ  พับเข้าตะเข็บ  หรือพับ
เข้าขอบลวด  เป็นต้น 

 
รูปท่ี 6.50 เครื่องพับแบบ  Cornice  Brake 
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 5.4.2  เ ร่ืองพับกล่อง และกระทะ (Box1  and  pan2  Brake  Bending  Machine)มี
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องคล้ายกับเครื่องพับแบบ  Cornice  Brake  เพียงแต่ใบกดพับ (Top  Nosebar) 
ของเครื่องพับกล่องจะแยกออกเป็นช้ินๆ ได้ มีจำนวนหลายช้ินให้เลือกใช้งาน เช่น มีความกว้างของปากตั้งแต่ 
1” , 2”, 3”, 4”, 5”และ 6” ตามลำดับ เราเรียกปากท่ีแยกออกเป็นช้ินเหล่านี้ว่า Finger3 

 ในการพับกล่องหรือหีบ  ต้องเลือกปากให้พอดีกับความกว้างของกล่องหรือหีบทำให้สามารถพับขึ้นรูป
กล่องท้ัง 4 ด้านได้ 

1Box  หมายถึง  กล่อง 

2Pan  หมายถึง  กระทะ 

3Finger  หมายถึง  นิ้วมือ ในท่ีนี้หมายถึง  ปากกดของเครื่องพับท่ีเป็นช้ินๆ 

 
รูปท่ี 6.51 เครื่องพับกล่อง หรือกระทะ (A Box and Pan Brake) 

 
รูปท่ี 6.52 การพับกล่องท้ัง 4 ด้าน ของเครื่องพับ 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.1 : งานโลหะแผ่น 
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5.4.3  เ ร่ืองพับโลหะแผ่นแบบบาร โฟลเดอร  (Bending  Sheet  Metal  on  a  Bar  Folder) 
เป็นเครื่องพับทำงานได้ง่ายสะดวก และรวดเร็ว ด้านหลังจะมีตัวตั้งระยะ  สามารถพับงานจำนวนมากๆ ได้โดย
ไม่ต้องร่างแบบ อาศัยตัวปรับต้ังระยะพับของเครือ่ง ทำให้ไม่สามารถพับขอบงานลึกๆ ได้เนื่องจากไม่สามารถ
สอดแผ่นโลหะทะลุออกด้านหลังได้  จึงเหมาะสำหรับพับขอบงานแคบๆ  
 เ ร่ืองพับ  Bar  Floder  แบบธรรมดาท่ีใช้กันในโรงเรียนส่วนมากจะใช้ขนาด  762 มม. (30 นิ้ว) 
ปากของเครื่องจะเปิดเมื่อแขนตกลง และจะปิดเมื่อยกพับ โดยปากจะอ้าได้กว้าง 3.2 มม. (1/8”) ถึง 25.4 มม. 
(1 นิ้ว) สามารถพับแผ่นโลหะได้หนาถึงเบอร์ 22 (0.65 มม.) ด้านบนจะมีสเกลบอกความลึกของการพับ 
หลังจากตั้งระยะเรียบร้อยแล้ว สามารถล็อกสเกลโดยหมุนท่ีสกรูล็อก เมื่อพับแล้วจะได้รอยพับท่ีมีความคมสูง 
หรือรัศมีรอยพับน้อย 

 

 
รูปท่ี 6.53 ลักษณะของเครื่องพับแบบ Bar  Folde 

 
รูปท่ี 6.54 การพับด้วยเครื่องพับแบบ Bar  Folder  รูปท่ี 6.55 ส่วนของการปรับต้ังความลึกในการพับ 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.1 : งานโลหะแผ่น 
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 5.5  เ ร่ืองม้วนข ้นรูปโลหะแผ่น (Slip-Roll  Fouming  Machine) เป็นเครื่องสำหรับม้วนโลหะ
แผ่น บริเวณขวามือของลูกกล้ิงจะทำร่องไว้หลายขนาดเพื่อใช้สำหรับม้วนลวด หรือเหล็กเส้นกลม 

 เครื่องม้วนนี้จะมีลูกกล้ิงจำนวน 3 ลูก คือ ลูกกล้ิงบน (Upper  Roll) ลูกกล้ิงล่าง (Lower Roll) และ
ลูกกล้ิงดัดให้เงย (Rear  Roll) ประกอบอยู่บนโครงเหล็กหล่อ (Housing) 
 ในการทำงานใช้มือหมุน ลูกกล้ิงด้านหน้าสองลูกจะหมุนไปด้วยกันด้วยเฟือง (Gear) ซึ่งอยู่ในโครงท่ีปิด
อยู่ทางซ้ายมือ ขณะท่ีลูกกล้ิง 2 ลูก ด้านหน้าหมุน ในขณะเดียวกันมันก็จะจับพาให้ช้ินงานเคล่ือนไปด้วย และ
เมื่อถึงลูกกล้ิงท่ี 3 มันจะดันให้โลหะแผ่นเงยข้ึนเกิดการม้วนงอ การท่ีจะให้เกิดการม้วนมากหรือน้อยนั้น ต้อง
ปรับท่ีสกรูสองตัวที่ด้านหลังของลูกกล้ิงตัวที่ 3 ส่วนลูกกล้ิง 2 ตัวแรก สามารถปรับให้พาช้ินงานไปได้ด้วยสกรู 2 
ตัว อยู่ด้านใต้ของโครงลูกกล้ิงด้านบนสามารถยกขึ้นได้เมื่อต้องการนำช้ินงานออก 

 
รูปท่ี 6.56 ลักษณะของเครื่องม้วนเป็นท่อ 

 

 
รูปท่ี 6.57 การม้วนแผ่นโลหะ 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
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ลูกกล้ิงสองลูกด้านหน้าจะหมุนพาโลหะเข้าลูกกล้ิงด้านหลังเป็นลูกกล้ิงดัด จะดัดให้โลหะแผ่นขึ้น
รูปม้วนเป็นท่อ 

 

 
 รูปท่ี 6.58 การม้วนโลหะแผ่นท่ีเข้าขอบลวด 

 ร่ืองมือ ับย ดและช่วยงาน 

 ในกระบวนการผลิตงานโลหะแผ่น จำเป็นที่จะต้องจับยึดช้ินงานให้อยู่กับท่ี เพื่อให้ทำงานได้สะดวก 
หรือเพื่อให้ทำงานประกอบกับเครื่องมือชนิดอื่นๆ ได้ เครื่องมือเหล่านี้ ได้แก่ 

1.  ปากกาจับงาน (Vise) เป็นเครื่องมือสำหรับจับยึดช้ินงาน เพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างการ
ทำงานกับเครื่องมือต่างๆ ปากกาจับงานผลิตจากเหล็กหล่อหรือเหล็กเครื่องมือตีข้ึนรูปโดยปกติปากกาจะยึด
กับโต๊ะปฏิบัติงาน มีก้ามคีบจับงานตายตัวอยู่ด้านหนึ่ง และก้ามคีบท่ีเคล่ือนท่ีเข้าออกได้อีกด้านหนึ่ง โดยใช้แท่ง
เกลียวทำหน้าท่ีหมุนคลายหรือบีบจับ 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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โมดูลย่อย 6.1 : งานโลหะแผ่น 
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รูปท่ี 6.59 ลักษณะของปากกาจับงาน 

 
รูปท่ี 6.60 ลักษณะของปากกาก้ามปู 

 2.  ปากกาตัวซี (C-Clamp) เป็นอุปกรณ์จับยึดชนิดเคล่ือนท่ีได้ รูปร่างเหมือนตัวซี มีรูเกลียวด้านหนึ่ง 
สำหรับใส่แท่งเกลียวเพื่อหมุนบีบจับ ปากกาตัวซีมีหลายขนาด ทำจากเหล็กกล้าตีอัดขึ้นรูปและจากเหล็กหล่อ 
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รูปท่ี 6.61 ลักษณะของปากกาตัวซี 

3.  ปากกาคาน (Bar-Clamp) เป็นเครื่องมือใช้จับยึดช้ินงานท่ีขนาดกว้างมากๆ ได้ มีรูปร่างเป็นคาน
รูปตัวที มีด้ามเล่ือนบนรางเหล็กตัวทีด้านหนึ่ง โดยสามารถล็อคได้ด้วยหมุดเหล็ก และอีกด้านหนึ่งจะติดกับ
แท่งเกลียวหมุนเข้าออก เพื่อบีบจับงาน ปากกาคานนี้สามารถใช้กับการบีบอัดพื้นบ้านไม่ให้ขอบแนบชิดกันได้
ด้วย 

 
รูปท่ี 6.62 ลักษณะของปากกาคาน 

 4.  คีมล็อก (Vise  Grip) เป็นเครื่องมือท่ีใช้จับยึดช้ินงานได้สะดวก  สามารถเคล่ือนท่ีได้มีลักษณะ
เป็นคีมท่ีมีสปริง กดจับช้ินงานโดยต้ังระยะ ท่ีปลายด้ามจะมีสกรูขันเข้าออก คีมล็อกนี้สามารถจับช้ินงานได้
แน่นโดยไม่ต้องใช้มือไปบีบ มีรูปร่างหลายแบบแล้วแต่จะเลือกนำไปใช้ให้เหมาะสมกับงาน  เช่น  คีมล็อกปาก
ตรง  ล็อกจับท่อ  ล็อกตัวซี  ล็อกปากกว้างใช้พับตะเข็บ เป็นต้น    
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รูปท่ี 6.63 ลักษณะของคีมชนิดต่างๆ 

5.  คีมปากขยาย (Extension  Jaw  Pliers) เป็นเครื่องมือท่ีใช้จับช้ินงาน ท้ังงานหนาและงานบาง
ได้  เพราะสามารถขยายปากให้กว้างได้ โดยเล่ือนปากท่ีจุดหมุนของลำตัวคีม   

6.  คีมปากจ้ิงจก (Side  Cutting  Pliers)  เป็นเครื่องมือท่ีใช้งานได้สารพัดประโยชน์ จับงานได้หลาย
ลักษณะ  เช่น  ช้ินงานแผ่นบางเรียบ  ช้ินงานท่ีเป็นแท่งหรือท่อ เป็นต้น มีคมไว้ตัดลวด ตัดสายไฟ บอก
สายไฟฟ้า    

7.  ไขควง  (Screwdrivers) เป็นเครื่องมือท่ีใช้สำหรับขันสกรูเข้าให้แน่นหรือคลายออกที่ปลายไขควง
จะมีลักษณะเป็นปากแบนหรือปากแฉก เพื่อให้เหมาะสมกับหัวสกรู และมีไขควงพิเศษชนิดหนึ่งคือ ไขควงก้าน
เอียงเย้ืองศูนย์สำหรับใช้ขันสกรูในท่ีแคบๆ โดยปกติจะมีการระบุขนาดไว้ที่ก้านไขควง 



 
 

  

 ใบแบบ  กหัดโมดูลย่อยที่ 6.1  

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

      ำช้ีแ ง : การเขียนแบบแผ่นคลี่กล่องด้วยวิธีอย่างง่าย 

 

1:1 เบอร์30 1 ช้ิน แผ่นเหล็กอาบสังกะสี 80x80มม. 
มาตราส่วน ความหนาโลหะ จำนวน  ชนิดโลหะแผ่น ขนาดโลหะแผ่น 

เ ร่ืองมือและอุปกร   ลำดับขั้นการทำงาน 

1. บรรทัดเหล็ก 

2. เหล็กขีด 

3. ฉากผสม 

4. กรรไกรตัดตรง 

5. ค้อนไม้ 
6. แผ่นเหล็กอาบสังกะสีเบอร์30 

7. เครื่องตัดโลหะแผ่น 

  

1. จัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อม 

2. ตัดแผ่นเหล็กอาบสังกะสี เบอร์30 ตามขนาด 

3. ร่างแบบงานตามแบบท่ีมอบหมาย 

4. ตรวจสอบความถูกต้อง 

5. วางแผนการตัดว่าควรตัดส่วนใดก่อน 

6. ทำการตัดด้วยกรรไกรตัดตรง 

7. ตบแต่งรอยตัดด้วยค้อนไม้ 
8. ส่งตรวจ 
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 ใบแบบ  กหัดโมดูลย่อยที่ 6.1  

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

      ำช้ีแ ง : การเขียนแบบแผ่นคลี่กล่องด้วยวิธีอย่างง่าย 

 

1:2 เบอร์30 1 ช้ิน แผ่นเหล็กอาบสังกะสี 140x140มม. 
มาตราส่วน ความหนาโลหะ จำนวน  ชนิดโลหะแผ่น ขนาดโลหะแผ่น 

เ ร่ืองมือและอุปกร   ลำดับขั้นการทำงาน 

1. บรรทัดเหล็ก 

2. เหล็กขีด 

3. ฉากผสม 

4. กรรไกรตัดตรง 

5. ค้อนไม้ 
6. แผ่นเหล็กอาบสังกะสีเบอร์30 

7. เครื่องตัดโลหะแผ่น 
 

1. จัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อม 

2. ตัดแผ่นเหล็กอาบสังกะสี เบอร์30 ตามขนาด 

3. ร่างแบบงานตามแบบท่ีมอบหมาย 

4. ตรวจสอบความถูกต้อง 

5. วางแผนการตัดโค้ง 

6. ทำการตัดด้วยกรรไกร 

7. เคาะตบแต่งช้ินงานให้เรียบ 

8. ส่งตรวจ 
 

 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
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ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลังเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
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แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 6.1 

      

    ำช้ีแ ง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 5ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1 งานโลหะแผ่น 
1. โลหะแผ่น (Sheet Metal) คือโลหะที่มีความหนาไม่เกินเท่าใด  

    1. 2.5 มิลลิเมตร   2. 3 มิลลิเมตร   3. 3.5 มิลลิเมตร   4. 3.4 มิลลิเมตร   5. 4.5 มิลลิเมตร  

2. แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีเคลือบสังกะสีไว้เพื่อจุดประสงค์ตามข้อใด  

    1. ความสวยงาม   2. เพื่อการบัดกรีง่าย   3. เพื่อทนความร้อน   4. ป้องกันการกัดกร่อน   5. ดูดซับความเย็น  

3. ข้อใดคือขนาดของโลหะแผ่นท่ีนิยมใช้กันในประเทศไทย  

    1. 3 x 4 ฟุต  2. 3 x 8 ฟุต  3. 4 x 8 ฟุต  4. 5 x 8 ฟุต  5. ถูกทั้งข้อ 2. และข้อ 3.  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 2 เครื่องมือท่ีใช้ในงานโลหะแผ่น 
4. เครื่องมือท่ีไม่ควรใช้กับงานโลหะแผน่คือข้อใด  

     1. ใช้ค้อนเหล็กเคาะตกแต่ง  2. ใช้ค้อนยางเคาะตกแต่ง  3. ใช้ค้อนไม้เคาะตกแต่ง   

     4. ใช้ค้อนพลาสติกเคาะตกแต่ง  5. ถูกทุกข้อ  

5. ฉากผสมประกอบด้วยส่วนสำคัญคือข้อใด 

  1. เขียนวงกลม  2. ร่างแบบ  3. หาจุดศูนย์กลางของวงกลม  4. ถ่ายขนาด  5. กะระยะ  

6. ค้อนยํ้าตะเข็บใช้ประโยชน์อย่างใดมากที่สุด  

1. เข้าขอบลวด  2. เคาะข้ึนรูปชิ้นงานตามแบบ   3. เคาะพับขอบ 4. เคาะยํ้าหมุด  5. เคาะตกแต่ง 

 7. ข้อควรระวังในการใช้ค้อนคือข้อใด  

          1. ห้ามใช้ค้อนด้ามหลวม 2. ต้องตีค้อนเบาๆ และเต็มหน้า   3. ห้ามใช้ค้อนบิ่น    

          4. ห้ามใช้ค้อนยางเคาะโลหะแผน่  5. ถูกทุกข้อ 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.1 : งานโลหะแผ่น 

ใบกระดา  ำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

51 
แผ่นที่ : 2 

 

กระดา  ำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 6.1 

 

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 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.1 : งานโลหะแผ่น 

ใบเ ลย
แบบทดสอบหลงั

เรียน 
หน้าที่  
52 

แผ่นที่ : 3 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 6.1 

 

 

ข้อ  ำตอบ 

1. 5 

2. 4 

3. 5 

4. 1 

5. 3 

6. 1 

7. 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

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.2 : การพับงานโลหะแผ่น 

ใบขั้นตอนการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

53 
แผ่นที่ : 1 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.2 : การพับงานโลหะแผ่น 

ใบ ำช้ีแ งการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

54 
แผ่นที่ : 1 

 
 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 6.2 

      ำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 6.2 การย้ำหมุดเป็นบทเรียนโมดูลท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนวิชา

งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 2 หัวข้อย่อย 

ประกอบด้วย การพับขอบ และการพับตะเข็บงานโลหะแผ่น 

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด/ใบส่ังงาน/ใบปฏิบัติงาน 

6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยใบปฏิบัติงาน 

7. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

8. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.2 : การพับงานโลหะแผ่น 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

55 
แผ่นที่ : 2 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 6.2 

      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 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.2 : การพับงานโลหะแผ่น 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

56 
แผ่นที่ : 3 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 6.2 

     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 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.2 : การพับงานโลหะแผ่น 

ใบ ำช้ีแ งการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

57 
แผ่นที่ : 4 

 

 ำช้ีแ งใช้บทเรียนโมดูล 6.2 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

ศึกษาการใช้งานเหมาะสม และถูกวิธี ศึกษาวิธีการขึ้นรูปโลหะแผ่น การพับขอบ การพับตะเข็บโลหะ

แผ่นด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เข้าใจ จนสามารถฝึกปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และไม่ก่อให้เกิดอันตราย

ใดๆ ในขณะปฏิบัติงานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องบทเรียนโมดูลย่อย 6.2 การพับ

งานโลหะแผ่น เป็นบทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชางานเชื่อมและโลหะ

แผ่นเบื ้องต้น ซึ ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยแบ่งเนื ้อหาบทเรียนออกเป็น   2 หัวข้อย่อย 

ประกอบด้วย การพับขอบ และการพับตะเข็บงานโลหะแผ่น 

 ุดมุ่งหมาย (Objective) 

 เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเรื่อง การพับขอบ 

และการพับตะเข็บงานโลหะแผ่น 

 วามรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

ในการเรียนบทเรียนของโมดูลนี้ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพับขอบ 

และการพับตะเข็บงานโลหะแผ่น



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.2 : การพับงานโลหะแผ่น 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

59 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.2 

 

    ำช้ีแ ง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 1 ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 3 นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1   การพับงานโลหะแผ่น 
1. ในการเคาะเข้าขอบลวดควรใช้แท่นช่วยข้ึนรูปชนิดใดมากที่สุด  

           1. Double Seaming Stake 2. Creasing Stake with Horn 3. Coppersmith Squaring Stake  

 4. Common Square Stake  5. Bevel Edge Squaring Stake  

2. ตะเข็บก้นกระป๋องเป็นตะเข็บแบบใด  

1. ตะเข็บรอยต่อเกย    2. ตะเข็บรอยต่อร่องเกี่ยว    3. ตะเข็บสองชั้น    

4. ตะเข็บรอยต่อต้ังหรือยืน               5. ตะเข็บพิตสเบิร์ก  

3. การพับขอบมีวัตถุประสงค์ตามข้อใดมากที่สุด  

1. เพื่อความสวยงาม  2. เพื่อความเรียบร้อย  3. เพื่อไม่ให้มีคม    

4. เพื่อเพิ่มความแข็งแรง   5. เพื่อเพิ่มความหนา 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.2 : การพับงานโลหะแผ่น 

ใบกระดา  ำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

60 
แผ่นที่ : 2 

 

กระดา  ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.2 

 

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 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.2 : การพับงานโลหะแผ่น 

ใบเ ลย
แบบทดสอบกอ่น

เรียน 
หน้าที่  
61 

แผ่นที่ : 3 

 

เ ลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 6.2 

 

ข้อ  ำตอบ 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ใบ

กิ กรรม/แบบ  กหัด



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.2 : การพับงานโลหะแผ่น 

ใบ ุดประสง   
หน้าที่  
63 

แผ่นที่ : 1 

 

 ุดประสง  เชิงพฤติกรรม 

1. บอกวิธีการการพับงานโลหะแผ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.2 : การพับงานโลหะแผ่น 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
64 

แผ่นที่ : 1 

 

การพับขอบในงานโลหะแผ่น 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.2 : การพับงานโลหะแผ่น 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
65 

แผ่นที่ : 2 

 

การพับตะเข็บในงานโลหะแผ่น 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.2 : การพับงานโลหะแผ่น 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
66 

แผ่นที่ : 3 

 



 
 

  

 ใบแบบ  กหัดโมดูลย่อยที่ 6.2 

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

      ำช้ีแ ง : การเขียนแบบแผ่นคลี่กล่องด้วยวิธีอย่างง่าย 

 

  
1:4.7 เบอร์30 1ช้ิน แผ่นเหล็กอาบสังกะสี 554x376มม. 

มาตราส่วน ความหนาโลหะ จำนวน  ชนิดโลหะแผ่น ขนาดโลหะแผ่น 

เ ร่ืองมือและอุปกร   ลำดับขั้นการทำงาน 

1. บรรทัดเหล็ก 

2. เหล็กขีด 

3. ฉากผสม 

4. กรรไกรตัดตรง 

5. ค้อนไม้ 
6. แผ่นเหล็กอาบสังกะสีเบอร์30 

7. เครื่องตัดโลหะแผ่น 

9. คีมปากแบน 

10. ฉากผสม 
 

1. เตรียมอุปกรณ์ในการทำงานให้พร้อม 

2. ตัดแผ่นเหล็กอาบสังกะสี เบอร์30 ตามขนาด เพื่อทำลำตัว
กล่อง(Body) และก้นของกล่อง 

3. เขียนแบบแผ่นคล่ีบนแผ่นโลหะ 

4. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ 

5. ตัดส่วนท่ีไม่ต้องการออกด้วยกรรไกร 

6. พับข้ึนรูปตัวกล่อง และพับขอบ (Hem) 
7. พับข้ึนรูปช้ินก้นกล่อง 

8. นำลำตัวกล่องและช้ินก้นกล่องมาประกอบกัน 

9. เคาะพับเพื่อทำตะเข็บสองช้ันก้นกระป๋อง 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.2 : การพับงานโลหะแผ่น 

ใบแบบ  กหัด 
หน้าที่  
67 

แผ่นที่ : 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลังเรียน แบบโมดูล



 
 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 6.2 

      

    ำช้ีแ ง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 5ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1   การพับงานโลหะแผ่น 
1. ในการเคาะเข้าขอบลวดควรใช้แท่นช่วยข้ึนรูปชนิดใดมากที่สุด  

           1. Double Seaming Stake 2. Creasing Stake with Horn 3. Coppersmith Squaring Stake  

 4. Common Square Stake  5. Bevel Edge Squaring Stake  

2. ตะเข็บก้นกระป๋องเป็นตะเข็บแบบใด  

1. ตะเข็บรอยต่อเกย    2. ตะเข็บรอยต่อร่องเกี่ยว    3. ตะเข็บสองชั้น    

4. ตะเข็บรอยต่อต้ังหรือยืน               5. ตะเข็บพิตสเบิร์ก  

3. การพับขอบมีวัตถุประสงค์ตามข้อใดมากที่สุด  

1. เพื่อความสวยงาม  2. เพื่อความเรียบร้อย  3. เพื่อไม่ให้มีคม    

4. เพื่อเพิ่มความแข็งแรง   5. เพื่อเพิ่มความหนา 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.2 : การพับงานโลหะแผ่น 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

69 
แผ่นที่ : 1 



 
 

 

 

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายวิชา : งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น 
โมดูลที่ 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.2 : การพับงานโลหะแผ่น 

ใบกระดา  ำตอบ
หลังเรียน หน้าที่  

70 
แผ่นที่ : 2 

 

กระดา  ำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 6.2 

 

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 6 : งานโลหะแผ่น 
โมดูลย่อย 6.2 : การพับงานโลหะแผ่น 

ใบเ ลยแบบทดสอบ
หลังเรียน หน้าที่  

71 
แผ่นที่ : 3 

 

เ ลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ 6.2 

 

ข้อ  ำตอบ 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


