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หน่วยที ่7 
งานบดักรีอ่อน 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 7  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้  สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย  งานบดักรีอ่อน คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานบดักรีอ่อน จ านวนคาบ 4 

หัวข้อเร่ือง 
1. งานบดักรีอ่อน 
2. โลหะประสาน 
3. น ้าประสาน 
4. ความร้อนท่ีใชใ้นการบดักรี 
5. ขั้นตอนการบดักรีอ่อน 

สาระส าคญั 
การบดักรีอ่อน ท่ีใชใ้นการประสานงานผลิตภณัฑท่ี์ประกอบหลายช้ินท่ีตอ้งการความมัน่คงรวมไป

ถึงโลหะท่ีใชน้ ามาประสาน น ้ายาประสานและความร้อนท่ีใชใ้นการบดักรี การปฏิบติัตามขั้นตอน ดงันั้น
ผูป้ฏิบติังานควรมีการศึกษาก่อนเพื่อความเขา้ใจในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 
               1. อธิบายหลกัการงานบดักรีอ่อนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไดป้ระสิทธิภาพของทุกขั้นตอนการปฏิบติังาน 

จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง      

(ด้านความรู้)   
            1.  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการบดักรีอ่อน 
                 (ด้านทักษะ) 
            2.  เพื่อใหมี้ทกัษะในการปฏิบติังานบดักรีอ่อน 
            (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
            3.  เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานบดักรีอ่อนดว้ยความปลอดภยัลดค่าใชจ่้ายและคุม้ค่ากบัการ
ท างานในระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 7  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่15-16  

ช่ือหน่วย  งานบดักรีอ่อน คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  งานบดักรีอ่อน จ านวนคาบ 4 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
          (ด้านความรู้) 

1. อธิบายลกัษณะงานบดักรีอ่อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
        (ด้านทักษะ) 
              2.     จ าแนกประเภทของการบดักรีอ่อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              3.     เลือกใชโ้ลหะประสานท่ีเหมาะสมกบัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             4.    เลือกใชน้ ้ายาประสานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             5.    ปฏิบติังานบดักรีแขง็อ่อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง          
         (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D) 
              6.   ใชว้ธีิปฏิบติังานบดักรีแขง็และเช่ือบดักรีไดถู้กตอ้งดว้ยความปลอดภยัลดค่าใชจ่้ายและคุม้ค่ากบัการ
ท างานในระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลกัษณะ 3D 

• หลกัความพอประมาณ 
1.   ก าหนดวธีิและขั้นตอนการปฏิบติังานบดักรีอ่อนและเช่ือบดักรีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.   ก าหนดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานบดักรีอ่อนใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน 

• หลกัความมีเหตุผล 
1.   ใชว้ธีิการปฏิบติังานบดักรีแขง็และเช่ือบดักรีถูกตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
2.   มีหลกัการเลือกเทคนิคการปฏิบติังานบดักรีอ่อนเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
3.   สามารถเลือกใชว้ธีิการปฏิบติังานบดักรีอ่อนถูกตอ้งตามล าดบัขั้นตอนการปฏิบติังาน 
4.   กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผลในการตอบค าถาม  

• หลกัความมีภูมิคุ้มกนั 
1.  มีทกัษะในการปฏิบติังานบดักรีอ่อนตรงตามต าแหน่งท่าเช่ือมอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
2.  ไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้งในการเลือกเทคนิคการบดักรีอ่อน 

3.  สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติังานบดักรีอ่อนในการประกอบอาชีพ        

4.  มีความรอบคอบในการเลือกใชเ้ทคนิคการปฏิบติังานบดักรีอ่อนในการน าไปใชง้านเช่ือมต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี 
5.  แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเอง 



 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 7 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 15-16  

ช่ือหน่วย  งานบดักรีอ่อน คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  งานบดักรีอ่อน จ านวนคาบ 4 

การตดัสินใจและการด าเนินกจิกรรมต่างๆให้อยู่ในระดบัพอเพยีงหรือตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดงันี ้
 

• เงือ่นไขความรู้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานบดักรีอ่อนและเช่ือบดักรีดว้ยความรอบครอบและปลอดภยั 

(ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2.   มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการปฏิบติังานบดักรีอ่อน 
3.   เลือกใชว้ธีิการปฏิบติังานบดักรีอ่อนดว้ยความละเอียดรอบคอบและปลอดภยั 
 

• เงือ่นไขคุณธรรม 
1.  ใชว้ธีิปฏิบติังานบดักรีอ่อนท่ีถูกตอ้งและปลอดภยัเหมาะสมกบังาน   
2.  เลือกใชช้นิดของอุปกรณ์ปฏิบติังานบดักรีอ่อนดว้ยความปลอดภยัง่ายต่อการปฏิบติังานอยา่งคุม้ค่า 
ประหยดัเวลา  (ความประหยดั) 
3.  ใชห้ลกัความปลอดภยัตรงตามมาตรฐานสากล (ความซ่ือสัตย ์  สุจริต) 
 

   
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่7 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย   งานบัดกรีอ่อน              คาบรวม  4 

เนือ้หาเนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ด้านความรู้ / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

      1. งานบัดกรีอ่อน  (Soft  Soldering) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1) 
                   1.1. การบดักรีอ่อน  เป็นการต่อโลหะแผน่สองช้ินหรือมากกวา่ใหติ้ดกนัโดยโลหะอ่ืนอีกชนิดหน่ึง  
ซ่ึงน ามาใชป้ระโยชน์ในการเช่ือมต่อกนันั้น  เราเรียกวา่  ตวัประสาน  หรือโลหะประสาน (Solder)  งานบดักรี
อ่อนท่ีดีนั้น  ผูป้ฏิบติังานตอ้งทราบส่ิงต่าง ๆ  เหล่าน้ี  คือ  
                   1.  ชนิดของวสัดุช้ินงาน  ซ่ึงจะน ามาสู่การเลือกใชโ้ลหะประสาน 
                   2.  ชนิดของโลหะประสาน  และฟลกัซ์ท่ีใช ้
                   3.  ความรู้และอุปกรณ์เก่ียวกบังานบดักรีอ่อน 
                   4.  การท าความสะอาดช้ินงาน 
                   5.  การจบัยดึขณะท าการบดักรี 

                   งานบดักรีอ่อน  โดยทัว่ไปจะใชด้บัแผน่โลหะบาง  (Sheet  Metal  work)  ไม่นิยมใชก้บัแผน่โลหะ
หนา  (Plate)  เพราะจ าท าใหร้อยบดักรีนั้นมีความแขง็แรงไม่เพียงพอต่อการน าไปใชง้าน  
                   งานบัดกรีอ่อน  จึงเหมาะส าหรับ 
                   1.  งานซ่ึงไม่ตอ้งการความแขง็แรงมากนกั  เช่น  เคร่ืองประดบั  งานเก่ียวกบัอิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ  
                   2.  งานซ่ึงไม่ตอ้งการใหเ้ห็นเน้ือโลหะท่ีเป็นส่วนเกินในรอยต่อ  เน่ืองจากงานบดักรีอ่อนนั้นโลหะ
ประสานจะซึมแล่นเขา้ไปในรอยต่อ  ท าใหไ้ม่เห็นเป็นกอ้นโลหะดงัเช่นการเช่ือม  
                   3.  ช้ินงานท่ีน ามาบดักรี  ไม่เกิดการบิดตวัอนัเน่ืองมาจากความร้อน  เน่ืองจากใชค้วามร้อนนอ้ย   
(ไม่เกิน  450  องศาเซลเซียส) 
                   4.  ช้ินงานท่ีน ามาบดักรี  ไม่เกิดผลขา้งเคียง  เน่ืองมาจากการกระท าดว้ยความร้อนหรือเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางโครงสร้างภายใน  เน่ืองจากช้ินงานไม่เกิดการหลอมละลายตวัเอง 
                   5.  สามารถกระท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว  เสียค่าใชจ่้ายนอ้ย 

•  ด้านทกัษะ / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

2. โลหะประสาน  (Solder) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2) 
                  2.1  โลหะประสาน  (Solder)  ท าหนา้ท่ีเป็นตวัเกาะยดึใหโ้ลหะทั้งสองช้ินติดกนั  โดยทัว่ไปจะผสม
ดว้ยโลหะ  2  ชนิด  ดงัแสดงในตารางท่ี  7-1           
 
 



 

 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่7 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย   งานบัดกรีอ่อน              คาบรวม  4 

                   ตารางที ่ 7-1  แสดงชนิดของโลหะประสานทีเ่หมาะสมกบัชนิดของโลหะงาน  

ชนิดของโลหะประสาน 
ชนิดของโลหะช้ินงานที่ถูกบัดกรี 

ดีบุก-ตะกัว่  (Tin-Lead) ทองแดงและทองแดงผสม  เหลก็เหนียว 
และแผน่เหลก็เคลือบสงักะสี 

ดีบุก-แอนติโมนี  (Tin-Antimony) ทองแดงและทองแดงผสม  เหลก็เหนียว 
แคดเมียม-เงิน  (Cadmium-Silver) แผน่ทองแดงตอ้งการความแขง็แรงสูง 

และทองแดงผสม  เหลก็เหนียวและเหลก็ไร้สนิม 
แคดเมียม-สงักะสี  (Cadmium-Zinc) อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม 

 

                   งานบดักรีอ่อนท่ีนิยมใชใ้นงานโลหะแผน่ซ่ึงส่วนมากแลว้ช้ินงานจะเป็นแผ่นเหล็กอาบสังกะสี    
จึงใชโ้ลหะประสานชนิดดีบุก-ตะกัว่  ซ่ึงมีราคาถูก  โลหะทั้งสองชนิดน้ี  หลงัจากน ามาผสมกนัแลว้กลบัมีจุด
หลอมละลายท่ีต ่ากวา่เดิม  ขณะท่ีอยูใ่นสภาพบริสุทธ์ิ  โดยท่ีจุดหลอมละลายจะเปล่ียนแปลงไปตามอตัรา
ส่วนผสม  ดงัแสดงในตารางท่ี  7-2 

ตารางท่ี  7-2  แสดงอุณหภูมิ  ณ  จุดหลอมละลายของโลหะผสมระหว่างดีบุกกับตะก่ัว  

ดีบุก (%) ตะกัว่  (%) 
จุดหลอมละลาย 

50 
60 

61.9 

50 
40 

38.1 

ประมาณ  212 ๐C   (415 ๐F) 
ประมาณ  187 ๐C  (370 ๐F) 
ประมาณ  170 ๐C  (365 ๐F) 

                   จากตารางจะเห็นวา่  ถา้น าดีบุก  จ  านวน  61.9  ส่วน  โดยน ้าหนกัและตะกัว่  38.1  ส่วยโดยน ้าหนกั
มาผสมกนัแลว้  โลหะผสมท่ีไดจ้ะมีจุดหลอมละลายต ่ามากท่ีสุด  ในขณะท่ีดีบุกบริสุทธ์ิ  มีจุดหลอมละลายท่ี
อุณหภูมิ  232 ๐C  (450 ๐F)  และตะกัว่บริสุทธ์ิมีจุดหลอมละลายท่ีอุณหภูมิ  326 ๐C  (620 ๐F) 
                   ส่วนผสมของดีบุกกบัตะกัว่ท่ีนิยมน าไปใชเ้ป็นโลหะประสานในการบดักรีมากก็คือ  40/60, 50/50 
และ  60/40  (จากส่วนผสมท่ีใหม้า  ตวัเลขชุดแรกหมายถึงอตัราส่วนผสมของดีบุก  ตวัเลขชุดหลงัหมายถึง  
อตัราส่วนผสมของตะกัว่เปรียบเทียบโดยน ้าหนกั)  ดงัแสดงในรูปท่ี  7.1 
 
 
 

 



 

 

 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่7 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย   งานบัดกรีอ่อน               คาบรวม  4 

                   จากกราฟในรูปท่ี  7.1  จะเห็นวา่จุดหลอมละลายต ่าสุดของโลหะประสานชนิดดีบุก-ตะกัว่  จะอยูท่ี่
ส่วนผสมของดีบุก  61.9% และตะกัว่  38.1%  ณ  อุณหภูมิ  362 ๐F  (168 ๐C)  โดยท่ีไม่มีภาวะพลาสติก  (แป้ง
เปียก)  ในอุตาสาหกรรมทัว่ไป  นิยมใชอ้ตัราส่วนผสมดีบุก  60%  กบัตะกัว่  40%  เน่ืองจากมีอุณหภูมิต ่าและมี
ภาวะพลาสติกเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น  เพียงพอต่อการซึมแล่น  และแขง็ตวัไดร้วดเร็ว  

•  ด้านทกัษะ / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

    3. น า้ประสาน  (Flux) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 3) 
                   เพื่อใหต้ะกัว่ฉาบยดึติดแน่นกบัช้ินงาน  จ  าเป็นตอ้งใชน้ ้ายาประสาน  ช่วยในการประสาน  ซ่ึงน ้า
ประสานท่ีดี  ควรมีคุณสมบติัดงัน้ี 
                   1.  ช่วยป้องกนัไม่ใหต้ะกัว่เกิดการรวมตวักบัออกซิเจนในอากาศ  ในขณะท่ีท าการบดักรี 
                   2.  ช่วยท าความสะอาด  ขจดัไขมนั  และออกไซดท่ี์ผวิหนา้โลหะ 
                   3.  ช่วยพาใหต้ะกัว่แล่นประสานเขา้ไปภายในรอยต่อไดดี้ 
                   4.  ช่วยใหต้ะกัว่บดักรีมีอตัราการหดตวัต ่า  เม่ือเยน็ตวัลง 
                   น ้าประสานมีทั้งชนิดกดักร่อนและไม่กดักร่อน  มีความเหมาะสมกบัโลหะแตกต่างกนัดงัน้ี 

 

 
 

รูปที ่ 7.1  แสดงอตัราส่วนผสมของดีบุกกบัตะกัว่ซ่ึงมีจุดหลอมละลายทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามส่วนผสม 
 

 

 



 

 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่ 7 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย   งานบัดกรีอ่อน               คาบรวม  4 

ตารางที่  7-3  แสดงการเลอืกใช้น า้ประสานกบัชนิดของโลหะ 

น า้ประสาน  (Flux) โลหะงาน  (Metalwork) 
ยางสน  (Rosin) แผน่ดีบุก  (Tin  Plate) 

กรดไฮโดรคลอริก  (Hydrochloric  Acid) 
หรือกรดเกลือ  (Muriatic  Acid) 

แผน่เหล็กเคลือบสังกะสี 
(Galvanizing) 

กรดสังกะสีคลอไรด ์ (Zinc  Chloride  Acid) แผน่เหล็ก  (Plate) 
                    
                ยางสน  (Rosin)  เป็นน ้าประสานท่ีไม่ท าใหช้ิ้นงานเกิดการผกุร่อน  นิยมน าไปใชร่้วมกบัตะกัว่ชนิด
ลวด  เพื่อใชบ้ดักรีอุปกรณ์ดา้นอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  วทิย ุ โทรทศัน์  โทรทพัท ์ และคอมพิวเตอร์  เป็นตน้  โดย
การใส่ยางสนไวภ้ายในลวด  ท าใหไ้ม่ตอ้งท าความสะอาดรอยบดักรีในภายหลงั 
                   ส าหรับการบดักรีโลหะแผน่  ยางสนเหมาะส าหรับใชท้  าความสะอาดแผน่ดีบุก  หรือโลหะเคลือบ
ผวิ  เช่น  โลหะเคลือบผวิดว้ยทองแดง  เป็นตน้ 
                   กรดไฮโดรคลอริก  (Hydrochloric  Acid)  หรือกรดเกลอื  (Muriatic  Acid)  มีลกัษณะสีเหลือง  
เป็นน ้าประสานท่ีท าใหเ้กิดการกดักร่อน  จึงไม่นิยมน าไปใชบ้ดักรีในงานเก่ียวกบังานดา้นอิเล็กทรอนิกส์  
เน่ืองจากทุกคร้ังท่ีมีการบดักรี  จ  าเป็นตอ้งท าความสะอาดดว้ยการลา้งดว้ยน ้า  จึงเป็นน ้าประสานท่ีเหมาะ
ส าหรับบดักรีแผน่เหล็กเคลือบสังกะสี 

                    กรดสังกะสีคลอไรด์  (Zinc  Chloride  Acid)  เป็นน ้าประสานท่ีมีการกดักร่อนเป็นตวัป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดการรวมตวักบัออกซิเจนในอากาศ  (Oxidation)  ในขณะท าการบดักรี  ซ่ึงสามารถเตรียมไดโ้ดยการ
เติมสังกะสี  หรือแผน่เหล็กเคลือบสังกะสี  ลงไปในกรดเกลือ  กรดจะกดัและละลายสังกะสี  จนมีอาการเดือด  
ท าใหก้๊าซไฮโดรเจนระเหยออกมา  กรดท่ีเหลือจะเป็นกรดสังกะสีคลอไรด ์ เหมาะส าหรับใชบ้ดักรีแผน่เหล็ก  
                   เกลอืแอมโมเนีย  (Solf  Ammonia)  มีการท าเป็นกอ้น  และเป็นผง  นอกจากใชเ้ป็นตวัประสาน  
(Flux)  ไดดี้แลว้  ยงัใชท้  าความสะอาดหวัแร้งไดดี้  โดยการละลายเกลือแอมโมเนียกบัน ้า 
 

 

 

 

 

 

 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่7 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย   งานบัดกรีอ่อน               คาบรวม  4 

                    ไม่ควนจุ่มหวัแร้งท่ีร้อนลงไปในน ้าประสาน  แต่ใหจุ่้มลงไปท าความสะอาดในกรดเกลือ
แอมโมเนียผสมน ้า  ซ่ึงแยกอยูค่นละขวด  เพราะหวัแร้งทองแดงท่ีร้อน จะท าใหน้ ้า ประสานสกปรก  ดงัแสดง
ในรูปท่ี  7.2 
 

 
รูปที ่ 7.2  แสดงการท าความสะอาดหวัแรง้ดว้ยเหลอืแอมโมเนีย 

 
                    ความร้อนทีใ่ช้ในการาบัดกรี  ความร้อนท่ีใชใ้นการบดักรี  มีการใหค้วามร้อนแก่ช้ินงาน  2  วธีิ  คือ 
                   1.  การใหค้วามร้อนโดยตรง  หมายถึง  การน าแหล่งก าเนิดความร้อนมาใชใ้นการบดักรีโดยตรง  
หรือหวัแร้งท่ีเกิดความร้อนในตัวเอง  เช่น  หวัแร้งไฟฟ้า  หวัแร้งก๊าซ  หวัแร้งน ้ามนั  และความร้อนของเปลว
ไฟท่ีออกมาจากทอร์ช  (Torch)  หวัแร้งชนิดน้ีจะใหค้วามร้อนในการบดักรีดว้ยอุณหภูมิท่ีสม ่าเสมอ  ดงัแสดง
ในรูปท่ี  7.3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่7 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย   งานบัดกรีอ่อน               คาบรวม  4 

  

 
รูปที ่ 7.3  แสดงทอรช์  และหวัแรง้ไฟฟ้าซึง่ใหค้วามรอ้นโดยตรง  

 

                  2.  การใหค้วามร้อนทางออ้ม  เป็นการมใหค้วามร้อนจากแหล่งก าเนิดความร้อน  ไปยงัช้ินงานโดย
ส่งผา่นทางวสัดุตวัน าความร้อนท่ีดี  หรือการบดักรีโดยหวัแร้งท่ีไม่เกิดความร้อนตวัเอง  เป็นหวัแร้งแบบ
ธรรมดาท่ีมีใชก้นัมาตั้งแต่โบราณ  การบดักรีโดยการส่งผา่นความร้อนน้ี  ตอ้งกระท าอยา่งรวดเร็ว  เพราะความ
ร้อนจะลดลงเร่ือย ๆ  ความร้อนจะถูกเก็บอยูท่ี่หวัแร้งทองแดง  ซ่ึงหวัแร้งทองแดงจะเก็บอยูใ่นช่วงระยะเวลา
หน่ึงเท่านั้น  ดงันั้น   ขนาดความโตของหวัแร้งจึงข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการบดักรี  และขนาด
ของต าแหน่งท่ีจะบดักรี 
                   หวัแร้งชนิดน้ีมีทั้งหวัแร้งเหล็ก  (Soldering  Iron)  และหวัแร้งทองแดง  (Soldering  copper)  และ
ออกแบบตามลกัษณะการใชง้าน  2  ลกัษณะ  ดงัน้ี 

                   1)  ลกัษณะดา้มคอ้น  คือ  ดา้มจะท ามุมฉากกบัหวัแร้งใชส้ าหรับบดักรีงานในแนวตรง  บดักรีกน้
กระป๋องภายนอก  และงานทัว่ ๆ  ไป  ดงัแสดงในรูปท่ี  7.4 
                   2)  ลกัษณะดา้มตรง  คือ  ดา้มและหวัจะอยูใ่นแนวเดียวกนั  ซ่ึงมีทั้งแบบปลายแหลม  (Pointed  
Copper)  ซ่ึงใชส้ าหรับบดักรีเป็นจุดหรือส าหรับบดักรีเน้ือท่ีเล็ก ๆ  และแบบปลายแบน  (Flat  Copper)  เหมาะ 
ส าหรับกน้กระป๋องภายใน  (Bottom  Copper)  และบดักรีแนวตรงพื้นท่ีราบทัว่ ๆ  ไป  ดงัแสดงในรูปท่ี  7.5 

 

 

 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่7 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย   งานบัดกรีอ่อน               คาบรวม  4 

                    

 
รูปที ่ 7.4  แสดงลกัษณะของหวัแรง้ดา้มคอ้น 

 

 
 

รูปที ่ 7.5  แสดงลกัษณะของหัวแร้งด้ามตรงชนิดปลายแหลม  (Pointed  Copper) 
                                        และชนิดปลายแบน  (Flat  Copper) 
                    หวัทองแดง  (Copper)  ท่ีหนกั  0.23  kg  (0.5 lb)เป็นหวัแร้งท่ีเหมาะส าหรับงานเบา  ส่วนหวัแร้ง
ทองแดงท่ีหนกั  1.80 kg (4 lbs) ถึง  2.26 kg  (5 lbs)  สามารถใชก้บังานหนกัไดดี้ 
                   หวัแร้งทองแดงและหวัแร้งเหล็กท่ีไม่สามารถก าเนิดความร้อนตวัเอง  ตอ้งใชแ้หล่งก าเนิดความร้อน
จากท่ีอ่ืน  เช่น  เตาเผา (Melting  Furnace)  และเตาแก๊ส  (Gasoline  blowtorch)  ดงัแสดงในรูปท่ี  7.6 

 
รูปที ่ 7.6  แสดงลกัษณะของเตาเผาหวัแรง้แบบต่าง ๆ 

 

 

 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่7 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย   งานบัดกรีอ่อน               คาบรวม  4 

                     การตะไบหวัแรง้  และท าความสะอาดหวัแรง้(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที ่4) 
                   หวัแร้งบดักรีเม่ือใชไ้ปไดใ้นระยะเวลาหน่ึง  จะเกิดการกดักร่อนและช ารุด   หวัแร้งท่ีทู่เกินไปหรือมี
รูปร่างไม่เหมาะสม  จะท าใหแ้นวบดักรีมีขนาดใหญ่  และรอยบดักรีสกปรก  ดงันั้น  ตอ้งหมัน่ดูแลท าความ
สะอาดและตกแต่งใหห้วัแร้งอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์  โดยใชอุ้ปกรณ์ท าความสะอาด  ดงัแสดงในรูปท่ี  7.7                     

 
รูปที ่ 7.7  แสดงลกัษณะของเคร่ืองมือท าความสะอาดและใช้แต่งหัวแร้ง 

                   วธีิการแต่งหวัแร้งดว้ยตะไบ 

                   1.  จบัหวัแร้งดว้ยปากกา  ใชต้ะไบขนาด  12  น้ิว  แต่งหวัแร้งจนกระทัง่รอยกดักร่อนหายไปและผวิ
ดา้นขา้งของทองแดงเรียบเกล้ียงมีมุมเท่ากนัทั้งสองดา้น  ดงัแสดงในรูปท่ี  7.8 

 
 

รูปที ่ 7.8  แสดงการแต่งหวัแรง้ดว้ยตะไบ 

 

 
 

 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่7 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย   งานบัดกรีอ่อน               คาบรวม  4 

                   2.  หวัแร้งออกจากปากกา  จบัดา้มหวัแร้งดว้ยมือซา้ย  ใชต้ะไบลบคมทั้ง  4  ดา้น  ดงัแสดงใน 

รูปท่ี  7.9  

 
รูปที ่ 7.9  แสดงการลบคมหวัแรง้บดักรดีว้ยตะไบ 

                     การฉาบหวัแร้งดว้ยตะกัว่  หลงัจากตกแต่งหวัแร้งดว้ยตะไบ  น าไปเผาใหร้้อนในเตา   จนกระทัง่มี
ความร้อนเพียงพอท่ีจะหลอมละลายตะกัว่บดักรีได ้ จากนั้นจึงน าไปท าความสะอาดดว้ยการถูลงบนแท่ง
แอมโมเนีย  ขณะท าการถูบนแท่งแอมโมเนียนั้น  ใหใ้ชห้วัแร้งละลายตะกัว่บดักรีลงไปบนแท่งแอมโมเนียนั้น
เล็กนอ้ย  จากนั้นจึงเอียงหวัแร้งไปมา  เพื่อใหต้ะกัว่ฉาบติดบริเวณผวิของหวัแร้งทั้ง  4  ดา้น  ดงัแสดงใน 

รูปท่ี  7.10     
 

 
 

รูปที ่ 7.10   แสดงการฉาบหัวแร้งด้วยตะกัว่บัดกรีบนแท่งแอมโมเนีย 

 

 

 
 

 

 

 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่7 
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                   เม่ือเสร็จขั้นตอนน้ีแลว้  ก็เป็นอนัวา่  หวัแร้งบดักรี  พร้อมท่ีจะน าไปใชใ้นการบดักรีได ้ ซ่ึงในการ
บดักรีไม่ควรใหร้้อนแดงจดั  เพราะจะท าใหต้ะกัว่ท่ีฉาบไวไ้หม ้ และเกิดออกไซดท่ี์หวัทองแดงจนกระทางหลุด
หายไป  จ  าเป็นตอ้งฉาบตะกัว่ใหม่อีก 

                  ช่องวา่งระหวา่งรอยต่อท่ีเหมาะสม 

                   ช่องวา่งระหวา่งรอยต่อ  มีผลต่อความแขง็แรงของรอยบดักรี  ถา้ช้ินงานแนบสนิทมากเกินไป  ท า
ใหโ้ลหะบดักรีเกาะผวิโลหะไดน้อ้ย  แต่ถา้ช่องวา่งระหวา่งช้ินงานมากเกินไป  จะท าใหค้วามแขง็แรงลดลง  
ช่องวา่งระหวา่งรอยต่อท่ีเหมาะสม  จะอยูร่ะหวา่ง  0.06-0.8  มม.  ดงัแสดงในรูปท่ี  7.11 

 

 
              (ก)  ช่องวา่งระหวา่งช้ินงานกวา้งมากเกินไป  ไม่เกิดแรงดึงดูดโลหะบดักรีไม่ซึมลึกเขา้ไปภายใน 

              (ข)  ช่องวา่งระหวา่งช้ินงานเหมาะสม  เกิดแรงดึงดูด โลหะบดักรเขา้ไปตามทิศทางของแรงดึงดูด 

              (ค)  โลหะบดักรีถูกดูดซึมเขา้ไปภายใน  ท าใหแ้นบบดักรีแขง็แรง 
รูปที ่ 7.11  แสดงการเว้นช่องว่างระหว่างรอยต่อซ่ึงมีผลต่อการซึมแล่นของโลหะบัดกรี 

               
                   การอุ่นช้ินงาน  (Preheating)  ก่อนท าการบดักรี  ควรจะตอ้งอุ่นช้ินงานเสียก่อน  เพื่อใหช้ิ้นงานมี
ความพร้อมท่ีจะถูกบดักรี  และเพื่อช่วยลดการสูญเสียความร้อน   อนัเน่ืองมาจากช้ินงานดึงความร้อนไป  ขณะ
ท าการบดักรีจริง  ดงัแสดงในรูปท่ี  7.12      
 

 

 

 

 

 

 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่ 7 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย   งานบัดกรีอ่อน               คาบรวม  4 

 
รูปที ่ 7.12  แสดงการอุ่นชิ้นงานก่อนท าการบดักรี 

 

                   การน าตะกัว่เขา้มาบดักรี  สามารถกระท าได ้ 2   วธีิ  คือ 
                   1.  การน าไปดว้ยหวัแร้งบดักรี  การน าตะกัว่บดักรีไปดว้ยวธีิน้ี  สามารถตะกัว่ไปไดป้ริมาณนอ้ย  
เหมาะส าหรับโลหะแผน่บาง 
                   2.  การใชห้วัแร้งบดักรีละลายตะกัว่บดักรีบนรอยต่อ  ซ่ึงท าใหมี้การเติมตะกัว่บดักรีอยา่งต่อเน่ือง  
เหมาะส าหรับโลหะแผน่หนาซ่ึงตอ้งการปริมาณตะกัว่บดักรีจ านวนมาก  ดงัแสดงในรูปท่ี  7.13 

 
รูปที ่ 7.13  แสดงการเตมิตะกัว่บดักรใีนการบดักรโีลหะแผ่นหนา  

4. ขั้นตอนการบัดกรีอ่อน  (Step  of  Soft  Soldering) (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 5) 
                   1.  เลือกตะกัว่บดักรีใหเ้หมาะสมกบัชนิดของช้ินงาน 

                   2.  ท าความสะอาดช้ินงาน  เช่น  สนิม  ส่ิงสกปรก  และคราบไขมนัต่าง ๆ  ใหห้มดส้ิน 

                   3.  เลือกปฏิบติัการบนโตะ๊งานท่ีไม่เป็นตวัน าความร้อน 

                   4.  ทาน ้าประสานลงบนรอยต่อของช้ินงานดว้ยแปรงหรือผา้ท่ีมีการดูดซบัน ้าประสานไดดี้  ดงั
แสดงในรูปท่ี  7.1 
 

 
 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่7 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย   งานบัดกรีอ่อน               คาบรวม  4 

 

 
รูปที ่ 7.14  แสดงการทาน า้ประสานลงบนรอยต่อดว้ยแปรง 

 

                   5.  เผาหวัแร้งบดักรีใหมี้อุณหภูมิท่ีเหมาะสม  มีความร้อนเพียงพอท่ีจะละลายตะกัว่บดักรีได ้ ไม่
ควรปล่อยใหห้วัแร้งร้อนมากเกินไป  (Over  Heat)  เพราะจะท าใหต้ะกัว่บดักรีท่ีฉาบอยูบ่ริเวณผวิของหวัแร้ง
ทองแดงถูกท าลายไป    เม่ือเกิดเหตุการณ์เช่นน้ี  ตอ้งน าหวัแร้งไปท าการฉาบตะกัว่ใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
                   6.  น าหวัแร้งท่ีเผาได ้ไปแตะตะกัว่บดักรี  ตะกัว่จะละลายและติดหวัแร้งข้ึนมา  ดงัแสดงในรูป  7.15 
 

 
 

รูปที ่ 7.15  แสดงการใชห้วัแรง้เขา้แตะตะกัว่บนแท่งแอมโมเนีย 

 

 

 

 

 
 

 



 
แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่7 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบือ้งต้น สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย   งานบัดกรีอ่อน               คาบรวม  4 

                   7.  ท าการแตม้ตะกัว่บนตะเขบ็ของงานเสียก่อน  เพ่ือใหต้ะเขบ็ถูกยดึ  (Tack)  ไวก่้อนท่ีจะท าการบดักรีแนวยาว  ดงั
แสดงในรูปท่ี  7.16 

 
รูปที ่ 7.16  แสดงการบัดกรียดึตะเข็บช้ินงานก่อนทีจ่ะท าการบัดกรีแนวยาว 

                8.  เร่ิมตน้บดักรีท่ีขอบดา้นหน่ึงของตะเขบ็ก่อนท่ีจะลากหวัแร้งไปตามแนวตะเขบ็อยา่งชา้ ๆ  ควร 
หยดุในระยะเร่ิมตน้ชัว่ขณะหน่ึง  เพ่ือเป็นการอุ่นช้ินงาน  และช่วยใหต้ะกัว่ซึมแล่นเขา้ไปภายในตะเขบ็  จากนั้นจึงลากหวัแร้ง
ในลกัษณะเดิม  เคล่ือนไปตามแนวบดักรีอยา่งชา้ ๆ  ไม่ควรยกหวัแร้งข้ึนจากแนวบดักรีถา้ไม่จ าเป็น  นอกจากแนวบดักรีท่ียาว
มากตะกัว่ท่ีติดหวัแร้งมาอาจไม่เพียงพอ  จ าเป็นตอ้งยกหวัแร้งออกจากแนวบดักรี  เพ่ือไปแตะตะกัว่มาบดักรีต่อ  ดงัแสดงในรูป
ท่ี  7.17 

 
 

รูปที ่ 7.17  แสดงการบดักรตีะเขบ็ในแนวราบ 

                    9.  หลงัจากท าการบดักรีเสร็จแลว้ควรท าความสะอาดช้ินงานบดักรีดว้ยน ้ า  เน่ืองจากน ้ าประสาน  โดยเฉาะกรด
ไฮโดรคลอริกและสงักะสีคลอไรด ์ ซ่ึงมีสภาพเป็นกรดท าใหเ้กิดภาวะการกดักร่อน 

(ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีงและคุณลกัษณะ3D) 
              6.   ใชว้ธีิปฏิบติังานบดักรีแขง็และเช่ือบดักรีไดถู้กตอ้งดว้ยความปลอดภยัลดค่าใชจ่้ายและคุม้ค่ากบั
การท างานในระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   
 

 
 



ใบรายละเอยีดการสอน 

      วชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้     รหัสวชิา  2103 – 1005 
                             หน่วยที่  6       ช่ือหน่วย งานบดักรีแขง็     ผู้สอน  นายมนูญ     วนิทะไชย 
             ============================================================================================ 

1. จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม (นกัศึกษาสามารถ....)    
       (ด้านความรู้) 

1. อธิบายลกัษณะงานบดักรีอ่อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
        (ด้านทักษะ) 
                2.     จ าแนกประเภทของการบดักรีอ่อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                 3.     เลือกใชโ้ลหะประสานท่ีเหมาะสมกบัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                 4.    เลือกใชน้ ้ ายาประสานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                 5.    ปฏิบติังานบดักรีแขง็อ่อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง          
         (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D) 
                   6.   ใชว้ธีิปฏิบติังานบดักรีแขง็และเช่ือบดักรีไดถู้กตอ้งดว้ยความปลอดภยัลดค่าใชจ่้ายและคุม้ค่ากบัการท างาน
ในระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   
 2.  การน าเข้าสู่บทเรียน   (อุปกรณ์ช่วยสอน) 
          -    ส่ือ powerpoint , เคร่ืองฉายโปรเจทเตอร์ , หนงัสือเรียน วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 
3. ปฏิบัตกิาร         

เวลา   -   นาที 10 40 10 150 20 10 หมายเหตุ 
จุดประสงค ์             

ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน             
ขั้นบอกกล่าว บรรยาย             

ถาม-ตอบ             
ศึกษาดว้ยตนเอง             
สรุป             

ขั้นบรรยาย แบบสาธิต             
แบบฝึกหดั             

       ขั้นส าเร็จ             
ระดบักิจกรรม
ของนกัเรียน
นกัศึกษา 

สูง             
ปานกลาง             
ต ่า             

 
 
 
 

อุปกรณ์ช่วยสอน 

เคร่ืองฉายโปรเจทเตอร์             
ใบความรู้             
ใบบอกกล่าว             
ใบงาน             
ใบทดสอบ             
ต ารา             
ของจริง,ตวัอยา่ง             
อุปกรณ์การทดลอง             
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร             
วสัดุฝึก             



ใบกจิกรรมการเรียนการสอน 

                                      วชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้     รหัสวชิา  2103 –1005 
                         หน่วยท่ี  7   ช่ือหน่วย   งานบดักรีอ่อน              ระดบั  ปวช 

ล าดับขั้นการสอน การเรียนการสอน 
รายการส่ือ, 
อุปกรณ์

,เคร่ืองมือ 
1. ขั้นสนใจ

ปัญหา 
(Motivation) 

 
 
 
2.  ขั้นศึกษา

ขอ้มูล 
 (Information) 

 
 
3. ขั้นพยายาม 

(Application) 
 
 
 
 
 
4. ขั้นส าเร็จผล 

(Progress) 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวดัความรู้พื้นฐาน 
2. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 7 งานบดักรีอ่อน  และ การให้
ความร่วมมือของนกัศึกษาในการท ากิจกรรม 
3.  ครูเล่าถึงการปฏิบติังานบดักรีอ่อน ในลกัษณะงานต่างๆ 
4.  ครูถามนกัเรียนถึงงานบดักรีอ่อน ท่ีนกัเรียนเห็นในงานต่างๆ 

5. ผูเ้รียนมีการตอบค าถามการอิสระ(Democracy ดา้นประชาธิปไตย:3D)  
6. ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เน้ือหาในหน่วยการเรียนท่ี 7 งานบดักรีอ่อน               

7.  ครูผูส้อนอธิบายเน้ือหาในหน่วยท่ี 7 ตามจุดประสงคก์ารการเรียนรู้เชิง
พฤติกรรม 
8.  ผูเ้รียนฟังครูค าบรรยายตามเน้ือหาในสไลดส่ื์อการเรียน 
 9.  ผูเ้รียนคิดตามและท าความเขา้ใจในเน้ือหางานบดักรีอ่อน 
10.  ครูอธิบายหลกัการและเทคนิคการบดักรีอ่อน 
 11.   ผูเ้รียนมีการถาม -ตอบภายในกลุ่มอยา่งอิสระ 
12.  ครูผูส้อนอธิบายเน้ือหาเพิ่มเติมในหน่วยท่ี 7  งานบดักรีอ่อน 
13.  ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นมีการตอบค าถามการอิสระ 
14.  ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม และสรุป
เน้ือหาตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ตามหวัขอ้สาระส าคญัพร้อมทั้งปลูกฝังให้
นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสือและเอกสารประกอบการเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ และฝึกการคิดวเิคราะห์ส่งเสริมใหใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์   
(ส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D 
 15.  ใหแ้ต่ละคนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 16.  ตรวจแบบทดสอบ 

 
- เคร่ืองฉายโป
รเจทเตอร์ 
-  หนงัสือเรียน
วชิา งานงาน
เช่ือมและโลหะ
แผน่เบ้ืองตน้      
- .ใบงาน 
-  ใบทดสอบ 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 6  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้      สอนสัปดาห์ที ่ 15-16  

ช่ือหน่วย  งานบดักรีอ่อน            คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  งานบดักรีอ่อน            จ านวนคาบ 4 

การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
 
 

ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การท างานร่วมกนัโดยแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียน 
              3. การยกมือในการถาม-ตอบค าถาม 
 
 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1.  มีความตรงต่อเวลาในการเรียน (ความรับผดิชอบ) 
       2.  มีหลกัการและเทคนิคการงานบดักรีอ่อนอยา่งถูกตอ้งระเอียดรอบคอบ และประหยดัเวลาในการใช้
งาน(ความประหยดั) 
    3.   มีความเพียรพยายามใฝ่เรียนรู้ในการเรียน (ความ ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือและความสามคัคีกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม  
 
 

ด้านภูมิคุ้มกนัภยัจากยาเสพตดิ(Drug - Free)  
 ปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และฝึกการคิดวเิคราะห์ส่งเสริมให้
ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์   (ส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจาก
ยาเสพติด : 3D  
 
 
 
 



 
 
 
 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 7  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย  งานบดักรีอ่อน            คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานบดักรีอ่อน            จ านวนคาบ 4 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
 ก่อนเรียน 

             1. จดัเตรียมเอกสารประกอบการเรียน ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนและบทเรียนก าหนด   
             2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ืองความรู้พื้นฐานงานบดักรีอ่อนแลว้เปล่ียนกนัตรวจค าตอบ 
             3. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 7    

 ขณะเรียน 
2. จากการจดบนัทึกการบรรยายและตามส่ือการเรียนการสอน  
3. จากการถาม – ตอบค าถาม 
4.   ร่วมกนัสรุปเน้ือหา งานบดักรีอ่อน 
5. การท าใบงาน  

 
 หลงัเรียน 

             1.  ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
             2.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 
 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1.   ใบงานท่ีไดรั้บมอบหมายของนกัเรียน 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 7  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย  งานบดักรีอ่อน            คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานบดักรีอ่อน            จ านวนคาบ 4 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
 1.  หนงัสือเรียนวชิา งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ท่ี 1-5) 
             2.   แบบทดสอบก่อนเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นเตรียม ขอ้ 1 
             3.   แบบทดสอบหลงัเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นส าเร็จ ขอ้ 4 
             4.  แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นสรุป  ขอ้ 4 
             5. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน  และแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน ใชป้ระกอบในขั้นเตรียมและ
ขั้นสรุป 
             6. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ขอ้ 2  
             7. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใชป้ระกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ขอ้ 2 
 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
 

                         -- 
         
 
 
ส่ือของจริง 
 
                          _ 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 7  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 15-16  

ช่ือหน่วย  งานบดักรีอ่อน            คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานบดักรีอ่อน            จ านวนคาบ 4 

แหล่งการเรียนรู้ 
    
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุด ตึกวทิยบริการ  ในหนงัสือวชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้, , งานโลหะแผน่
พื้นฐาน เป็นตน้ 

2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูลทาง Internet 
 
    นอกสถานศึกษา 

1. การฝึกปฏิบติังานเช่ือมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในพื้นท่ี  

2. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 
 

            1.  บูรณาการกบัวชิางานเช่ือมโลหะ1 และงานเช่ือมโลหะ 2 
            2.  บูรณาการกบัวชิางานโลหะแผน่พื้นฐาน 
            3.  บูรณาการกบัวชิางานประกอบช้ินส่วนอุตสาหกรรม 
            4.   บูรณาการกบัวชิาวถีิธรรมวถีิไทย   ดา้นการพดู  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน

ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้  
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 7  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย  งานบดักรีอ่อน            คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานบดักรีอ่อน            จ านวนคาบ 4 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

       ก่อนเรียน. 
                     ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 
            ขณะเรียน 

1. แบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 
2. สังเกตการท างานกลุ่มในการท างาน 

     
 
            หลงัเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 
 
ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
          
                   -   
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 7  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 15-16  

ช่ือหน่วย  งานบดักรีอ่อน            คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง.  งานบดักรีอ่อน            จ านวนคาบ 4 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1 - 5) 
การวดัและประเมินผล 
1. การวดัผล  วดัผลโดยวธีิการดงัน้ี 

1.1 แบบฝึกหดัปรนยั  1   ตอน  ตอนละ  5  คะแนน  รวม  5  คะแนน 
1.2 การท าใบงาเป็นกลุ่ม  5  คะแนน (การเตรียมตวั  2 คะแนน,รูปแบบการน าเสนอ  3 คะแนน) 
1.3 แบบวดับูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม รอยขีด( / ) ละ  1  คะแนนสะสมปลายภาค  30  คะแนน 

2.  การประเมินผล การประเมินโดยถือเกณฑ์ 
เกณฑ ์( คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 
       คะแนนระหวา่ง  0 -7  คะแนน    อยูร่ะดบัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  (1) 
       คะแนนระหวา่ง  8 – 10 คะแนน อยูร่ะดบัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  (2) 
       คะแนนระหวา่ง  11 – 15 คะแนน อยูร่ะดบัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  (3) 
       คะแนนระหวา่ง  16 – 20 คะแนน อยูร่ะดบัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  (4) 
เกณฑก์ารแบ่งกลุ่มจากการทดสอบก่อนเรียน ( คะแนนเตม็  10 คะแนน) 
       คะแนนระหวา่ง  0 -2  คะแนน  จดัเป็นกลุ่มอ่อน 
       คะแนนระหวา่ง  3 – 4  คะแนน  จดัเป็นกลุ่มปานกลาง 
       คะแนนระหวา่ง   5 – 10    คะแนน  จดัเป็นกลุ่มเก่ง 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 7  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย  งานบดักรีอ่อน            คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานบดักรีอ่อน            จ านวนคาบ 4 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1  อธิบายลกัษณะงานบดักรีอ่อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. วธีิการประเมิน                      :     ทดสอบ                   

2. เคร่ืองมือ                               :      แบบฝึกหดั    ปรนยั    3  ขอ้ๆละ  1  คะแนน         

3.  เกณฑ์การให้คะแนน            :       อธิบายกรรมวธีิการบดักรีได ้ 3  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน      :       ผา่นระดบัร้อยละ  80   

   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่2     จ าแนกประเภทของการบดักรีอ่อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   1. วธีิการประเมิน                    :   ทดสอบ             

    2.เคร่ืองมือ                             :   แบบฝึกหดั       ปรนยั      3  ขอ้ๆละ  1  คะแนน                 

    3. เกณฑ์การให้คะแนน         :  จ าแนกประเภทของการบดักรีได ้3  คะแนน    

    4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน    :   ผา่นระดบัร้อยละ  80   

   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่ 3   เลือกใชโ้ลหะประสานท่ีเหมาะสมกบัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

        1. วธีิการประเมิน                :   ทดสอบ             

     2. เคร่ืองมือ                            :    แบบฝึกหดั       ปรนยั  3  ขอ้ๆละ  1  คะแนน                            

     3.  เกณฑ์การให้คะแนน         :  เลือกใชเ้คร่ืองมือและฟลัก๊ซ์ถูกตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะงานได ้3  คะแนน     

3  คะแนน    

    4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน   :   ผา่นระดบัร้อยละ  80    
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 7  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 15-16  

ช่ือหน่วย  งานบดักรีอ่อน            คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานบดักรีอ่อน            จ านวนคาบ 4 

รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
    จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่4   เลือกใชน้ ้ายาประสานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                                                     5.    ปฏิบติังานบดักรีแขง็อ่อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง           

1. วธีิการประเมิน                :   ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                            :    แบบฝึกหดั       อตันยัตอนท่ี   3   3  ขอ้ๆละ  1  คะแนน                            

3.  เกณฑ์การให้คะแนน         :   ปฏิบติังานบดักรีอ่อนได ้ 3  คะแนน    3  คะแนน    

4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน   :   ผา่นระดบัร้อยละ  80    
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม               6.   ใชว้ธีิปฏิบติังานบดักรีแขง็และเช่ือบดักรีไดถู้กตอ้งดว้ยความปลอดภยัลด
ค่าใชจ่้ายและคุม้ค่ากบัการท างานในระยะยาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D   
 
 

1. แบบวดับูรณาการคุณธรรม  จริยธรรมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  รอยขีด 
( / ) ละ  1  คะแนนสะสมปลายภาค  30  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที ่ 7  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 15-16  

ช่ือหน่วย  งานบดักรีอ่อน            คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานบดักรีอ่อน            จ านวนคาบ 4 
ค าช้ีแจง  จงตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้องและสมบูรณ์ทีสุ่ด 
 
1.  จงบอกคุณสมบติัของการบดักรี ? 
2.  จงบอกเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการบดักรี ? 
3.  การปฏิบติังานบดักรีมีขั้นตอนปฏิบติัอยา่งไรบา้ง ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แบบฝึกหัด หน่วยที ่ 7  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย  งานบดักรีอ่อน           คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานบดักรีอ่อน           จ านวนคาบ 4 
ค าช้ีแจง  จงเลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ด 

1.  โลหะบดักรี  (Solder)  ในการบดักรีแผน่เหล็กอาบสังกะสี  ควรใชโ้ลหะผสมชนิดใด 

            ก.  ดีบุก-แอนติโมนี                                      ข.  แคดเมียม-เงิน 

            ค.  ดีบุก-ตะกัว่                                               ง.  แคดเมียม-สังกะสี 

2.  โลหะบดักรี  (Solder)  ส าหรับบดักรีแผน่อะลูมิเนียม  และอะลูมิเนียมผสม  ควรใชโ้ลหะผสมชนิดใด 

            ก.  ดีบุก-แอนติโมนี                                       ข.  แคดเมียม-เงิน 

            ค.  ดีบุก-ตะกัว่                                                ง.  แคดเมียม-สังกะสี 

3.  โลหะบดักรี  (Solder)  ท่ีมีส่วนผสมระหวา่งดีบุกกบัตะกัว่  ซ่ึงมีอุณหภูมิต ่าสุด  และไม่มีภาวะพลาสติก  จะมี 

      ส่วนผสมของโลหะทั้งสองอยา่งละก่ีเปอร์เซ็นต์ 
             ก.  ดีบุก  50%-  ตะกัว่  50%                          ข.  ดีบุก  60% - ตะกัว่  40% 
             ค.  ดีบุก  30% - ตะกัว่  38.1%                        ง.  ดีบุก  65% - ตะกัว่  35% 
4.  ส่วนผสมของดีบุกกบัตะกัว่ท่ีมีภาวะพลาสติกยาวท่ีสุด  หรือส่วนต่างระหวา่งอุณหภูมิหลอมเหลวกบั  
     อุณหภูมิของแขง็มากท่ีสุด  คือส่วนผสมเท่าใด 
             ก.  ดีบุก  15% - ตะกัว่  85%                           ข.  ดีบุก  19.5% - ตะกัว่  80.5% 
             ค.  ดีบุก  30% - ตะกัว่  70%                           ง.  ดีบุก  25% - ตะกัว่  75% 
5.  โลหะบดักรี  (Solder)  ท่ีมีส่วนผสมระหวา่งดีบุกบัตะกัว่เท่าใดท่ีมีราคาแพงท่ีสุด 

             ก.  ดีบุก  70% - ตะกัว่  30%                           ข.  ดีบุก  60% - ตะกัว่ 40% 
             ค.  ดีบุก  50% - ตะกัว่  50%                           ง.  ดีบุก  40% - ตะกัว่  60% 
6.  ตะกัว่บดักรีท่ีมีส่วนผสม  40/60  หมายถึง 
             ก.  ตะกัว่  40% - ดีบุก  60%                                     ข.  ดีบุก  40% - ตะกัว่  60% 
             ค.  โลหะบดักรีท่ีมีดีบุก  40  ใน  60  ส่วน                ง.  โลหะบดักรีท่ีมีตะกัว่  40  ใน  60  ส่วน 
7.  คุณสมบติัท่ีมีของโลหะบดักรีระหวา่งดีบุก – แอนติโมนี  คือขอ้ใด 
             ก.  มีความเคน้แรงดึงสูง                                  ข.  ใชใ้นการบดักรีภาชนะใส่อาหารไดดี้ 

             ค.  ใชบ้ดักรีเหล็กกลา้ละมุนไดดี้                     ง.  ถูกทุกขอ้ 
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 แบบฝึกหัด หน่วยที ่ 7  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์15-16  

ช่ือหน่วย  งานบดักรีอ่อน           คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานบดักรีอ่อน           จ านวนคาบ 4 
8.  ฟลกัซ์เป็นตวัช่วยในการประสานโลหะบดักรีกบัช้ินงาน  มีหนา้ท่ีอยา่งไร 
             ก.  ป้องกนัและขจดัออกไซดบ์นผวิช้ินงานจากการบดักรี 
             ข.  เป็นของเหลวท่ีไหลซึมไดดี้ 

             ค.  ช่วยใหเ้กิดปฏิกิริยาการดึงดูดโลหะบดักรีเขา้ไปภายในช่องวา่งระหวา่งช้ินงาน 

ง. ถูกทุกขอ้ 
9.  ฟลกัซ์ท่ีนิยมใชก้นัมากในการบดักรีแผน่เหล็กอาบสังกะสี  คือฟลกัซ์ชนิดใด 

            ก.  กรดซลัฟูริก                                            ข.  กรดไฮโดรคลอริก 

            ค.  กรดไนตริก                                             ง.  กรดมด 

10.  ในการบดักรีอ่อนในงานโลหะแผน่  นิยมใชฟ้ลกัซ์ในสภาวะใด 

            ก.  ฟลกัซ์เหลว                                             ข.  ฟลกัซ์ผง 
            ค.  ฟลกัซ์กอ้น                                              ง.  ฟลกัซ์ในแกนลวด 
11.  หลงัจากเผาหวัแร้งจนกระทัง่ร้อนดีแลว้  ก่อนท่ีจะแตะตะกัว่บดักรี  ควรท าความสะอาดหวัแร้งเสียก่อน 

       โดยการจุ่มหวัแร้งลงในอะไร 
            ก.  กรดเหลือ  (ไฮโดรคลอริก)                      ข.  เกลือแอมโมเนียผสมน ้า 
            ค.  ยางสนผสมน ้า                                          ง.  ถูกทุกขอ้ 
12.  เราสามารถเตรียมสังกะสีคลอไรดไ์ดอ้ยา่งไร 
            ก.  น าเศษสังกะสีใส่ลงในกรดเกลือ                      
            ข.  น าเศษสังกะสีใส่ลงในเกลือแอมโมเนีย 
            ค.  น าเศษสังกะสีใส่ลงในกรดซลัฟูริก                  
            ง.  น าเศษสังกะสีใส่ลงในกรดไนตริก 

13.  หวัแร้งชนิดใดท่ีไม่เกิดความร้อนดว้ยตวัเอง 
ก. หวัแร้งไฟฟ้าชนิดดา้มปืน                          

            ข.  หวัแร้งเบนซิน 

ค. หวัแร้งแก๊สโพรเพน                                    
            ง.  หวัแร้งทองแดง 
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 แบบฝึกหัด หน่วยที ่ 7  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์15-16  

ช่ือหน่วย  งานบดักรีอ่อน           คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานบดักรีอ่อน           จ านวนคาบ 4 
14.  หวัแร้งชนิดมีแหล่งก าเนินความร้อนดว้ยตนเอง  ดีกวา่หวัแร้งทองแดงอยา่งไร 

ก. สามารถเลือกขนาดไดห้ลายขนาด                    
            ข.  สามารถเลือกวธีิการใหค้วามร้อนไดห้ลายแบบ 

            ค.  ใหค้วามร้อนท่ีสม ่าเสมอในขณะบดักรี             
            ง.  ใหค้วามร้อนท่ีเร็วกวา่หวัแร้งทองแดง 
15.  ทุกคร้ังท่ีมีการตะไบแต่งหวัแร้งก่อนน ามาบดักรี  ตอ้งผา่นขั้นตอนใดก่อน 

            ก.  ลา้งน ้าดว้ยผงซกัฟอก                                 ข.  ท าความสะอาดหวัแร้งดว้ยเกลือแอมโมเนีย 
            ค.  ตอ้งฉาบหวัแร้งดว้ยตะกัว่บดักรี                 ง.  ขดัดว้ยแปรงลวด 

16.  ช้ินงานทั้งสองช้ินไม่ควรแนบสนิทมากเกินไป  ควรเวน้ใหมี้ช่องวา่งประมาณเท่าใด  เพื่อใหเ้กิดปฏิกิริยา 
       การดึงดูดโลหะบดักรีใหแ้ทรกซึมไดดี้ 

            ก.  0.01-0.05  มม.                                            ข.  0.06-0.6  มม. 
            ค.  0.6-1  มม.                                                   ง.  1.0-1.6   มม. 
17.  ในการบดักรีควรมีทิศทางการเคล่ือนหวัแร้งในทิศทางใด 

            ก.  ดนัหวัแร้งออกจากตวั                                 ข.  ดึงหวัแร้งเขา้หาตวั 
            ค.  ดนัหวัแร้งออกดา้นขา้ง                               ง.  ดึงหวัแร้งออกทางดา้นขา้ง 
18.  ในการเร้ิมตน้บดักรี  ขณะท่ีวางหวัแร้งลงบนรอยต่อคร้ังแรก  ควรหยดุหวัแร้งไวช้ัว่ขณะหน่ึงก่อนท่ีจะ  

        เคล่ือนหวัแร้งชา้ ๆ  ไปตามแนวตะเขบ็  เพื่ออะไร 
              ก.  เพื่ออุ่นช้ินงานใหร้้อน                                   ข.  เพื่อใหต้ะกัว่ซึมแล่นไดดี้ 

              ค.  เพื่อใหน้ ้ากรดท่ีทาเดือด                                 ง.  ถูกทุกขอ้ 
19.  ฟลกัซ์ท่ีมีสภาพเป็นกรด  เม่ือบดักรีเสร็จแลว้  ควรท าอยา่งไร 
              ก.  ลา้งน ้าใหส้ะอาด                                            ข.  ปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้ 
              ค.  ใชผ้า้เช็ดใหส้ะอาด                                         ง.  ถูกทั้งขอ้  ก.  และ  ค. 
20.  บางคร้ังบดักรีแลว้ไม่อาจท าความสะอาดได ้ ดงันั้น  ควรใชฟ้ลกัซ์ท่ีไม่มีสภาพเป็นกรด  เช่น  
              ก.  สังกะสีคลอไรด ์                                            ข.  กรดไฮโดรคลอริก 

              ค.  กรดเกลือ                                                        ง.  ยางสน   
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 เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที ่ 7  

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย  งานบดักรีอ่อน           คาบรวม  4  

ช่ือเร่ือง.  งานบดักรีอ่อน           จ านวนคาบ 4 
เฉลยแบบฝึกหัด 
              1.  ค                                   11.  ข 
              2.  ง                                   12.  ก 
              3.  ค                                   13.  ง  
              4.  ค                                   14.  ค 
              5.  ข                                   15.  ค 
              6.  ข                                   16.  ข 
              7.  ค                                   17.  ข 
              8.  ง                                    18.  ก 
              9.  ข                                   19.  ก 
              10.  ก                                 20.  ง 
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 บันทึกหลงัการสอน หน่วยที ่ 7 

ช่ือวชิา  งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ สอนสัปดาห์ที ่ 15-16 

ช่ือหน่วย  งานบดักรีอ่อน           คาบรวม   

ช่ือเร่ือง.  งานบดักรีอ่อน           จ านวนคาบ 4 
1.  ผลการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ปัญหาทีพ่บ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.  การแก้ไขปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
4.  เร่ืองทีน่ าไปสู่การวจัิยในช้ันเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….  
               
 …………………………..               ………………….................                   .............................................        
(  นายมนูญ  วนิทะไชย       )            (                                           )                     (                                       ) 
         ผูส้อน                                       หวัหนา้แผนกวชิาโลหะการ                    รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ                                                                                                               
  


