เรียบเรียงโดย แผนกห้องสมุด กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ปี 2565

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัตงิ านของ รง.โลหะแผ่ น กรล.อจปร.อร.

สารบัญ
1. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
2. วิธีการฉลุแป๊กกิง้ ท่ อแก๊สเสียด้ วยแผ่นทองแดงบุเรื อสอดแผ่นแอสเบสทอส
3. วิธีการซ่ อมทาฝ้าโลหะ
4. วิธีการตัดกระจก
5. วิธีการสร้ าง ซ่ อมทาฐานแท่ น อุปกรณ์ ต่าง ๆ
6. วิธีการสร้ าง ซ่ อมทาตู้และเตียงนอน
7. วิธีการสร้ าง ซ่ อมทาถังอัดกาลังดัน
8. วิธีการสร้ าง ซ่ อมทาท่ อแก๊สเสีย
9. วิธีการสร้ าง ซ่ อมทาท่ อลมระบายอากาศ
10. วิธีการใช้ เครื่ องมือกล
11. วิธีการรับ การเก็บรักษา การจ่ายพัสดุและการเบิกพัสดุเพิม่ เติม
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ขั้นตอนการดาเนินการ
๑. การรับงานซ่ อมทา
๑.๑ เจ้าหน้าที่แผนงานกรล.อจปร.อร. นาใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ ( กพด. ยังไม่อนุมตั ิการจ่ายพัสดุ )
ส่งให้นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายตรวจสอบใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ (กพด.ยังไม่อนุมตั ิจ่ายพัสดุ) แล้วส่งให้
เสมียนธุรการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการต่อไป ถ้าไม่ถูกต้องนาใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ ส่งคืนกลับให้
นายทหารแผนงาน กรล.อจปร.อร. ประสานกับ กผป.อจปร.อร. แก้ไขให้ถูกต้อง
๑.๒ เจ้าหน้าที่พสั ดุ กรล. อจปร.อร. นาใบเบิกพัสดุ (กพด.ฯ อนุมตั ิจ่ายพัสดุแล้ว) ส่งให้นายช่าง หรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบลงนามรับใบเบิกพัสดุ (กพด. ฯ อนุมตั ิจ่ายพัสดุแล้ว และส่งให้เสมียนธุรการ หรื อผู ้
ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการต่อไป
๑.๓ เสมียนธุรการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการดังนี้
๑.๓.๑ รับใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ ที่ได้ตรวจสอบแล้วจาก นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
๑.๓.๒ บันทึกหมายเลขใบสัง่ งาน ชื่องาน และชื่อเรื อ ลงในสมุดรับงาน
๑.๓.๓ จัดลาดับใบสัง่ งานที่ รง.โลหะแผ่น ฯ ได้รับในปี งบประมาณ
๑.๓.๔ นาใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ เสนอ หน.นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ลงนาม รับงาน
/ สัง่ การ
๑.๓.๕ ส่งใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ ที่นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายลงนามรับงานแล้ว ส่ งให้
หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการต่อไป
๒. การดาเนินการซ่ อมทา
๒.๑ หลังจากได้รับมอบหมายงานให้ นายช่าง ฯ ไปควบคุมการทางานแล้ว หน.นายช่าง เป็ นผูด้ ูแล
ติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ นายช่าง นาเสนอ
๒.๒ นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายรับ ใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุที่ หน.นายช่าง ลงนามรับงานแล้ว
จากเสมียนธุรการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย บันทึกหมายเลขใบสัง่ งาน และชื่องานลงในสมุดรับงาน
๒.๓ หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย แจกจ่ายใบสัง่ งานให้กบั หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ดาเนินการซ่อมทาตามใบสัง่ งาน
๒.๔ หน.งาน (ลูกจ้าง) ไปตรวจสอบงานซ่อมทาตามใบสัง่ งาน / ใบเบิกพัสดุ ที่จะซ่อมทาตามเรื อต่าง ๆ ที่
ระบุไว้ในใบสัง่ งาน พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาในการซ่อมทาลงในแผนการซ่อมทา
๒.๕ หนงาน (ลูกจ้าง จัดชุดปฏิบตั ิงานซ่อมทาที่ได้รับมอบหมายจาก หน.ช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ดาเนินการซ่อมทา
๒.๖ ชุดปฏิบตั ิงานซ่อมทาดาเนินการซ่อมทาตามใบสัง่ งานที่ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
สัง่ การให้ทาการซ่อมทา
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๒.๗ ระหว่างการซ่อมทา ถ้ามีอุปสรรคข้อขัดข้องในการซ่อมทา แจ้งให้ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายทราบ
๒.๘ หน.งาน (ลูกจ้าง) บันทึกอุปสรรคข้อขัดข้องลงในสมุดบันทึกประจาตัว พร้อมทั้งแจ้งให้ นายช่าง
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทราบ เพื่อจะได้ประสานกับ กผป. ฯ, กซส. ฯ ทาการแก้ไข
๒.๙ ชุดปฏิบตั ิงานซ่อมทา เมื่อปฏิบตั ิงานซ่อมทาแล้วเสร็ จแจ้งให้ หน.งาน (ลูกจ้าง ทราบเพื่อดาเนินการ
ต่อไป
๓. การดาเนินการซ่ อมทากรณีฉุกเฉิน
๓.๑ เมื่อได้รับสาเนาใบสัง่ งาน และใบเบิกพัสดุจาก กผป. ฯ จากนายทหารแผนงานแล้ว หน.นายช่าง ลงไป
ตรวจสอบงานพร้อมมอบหมาย นายช่าง ควบคุมเรื อ
๓.๒ ในกรณี ที่ยงั ไม่ได้รับพัสดุตามใบเบิกพัสดุ และตรวจสอบแล้วว่ามีพสั ดุสารอง รง. สามารถทางานได้
ก่อน ก็ให้ใช้พสั ดุ รง. ซ่อมทาได้โดย กผป. จะจัดหาภายให้ภายหลัง
๓.๓ ปฏิบตั ิตามข้อ ๒.๒ ถึง ข้อ ๒.๘
๔. การดาเนินการเมื่อซ่ อมทาแล้วเสร็จ
๔.๑ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ได้รับแจ้งจากชุดปฏิบตั ิงานที่สงั่ การให้ไปซ่อมทาเรื อ ต่าง
ๆ ตามใบสัง่ งานว่างานแล้วเสร็ จ
๔.๒ ในกรที่ รง โลหะแผ่น เป็ น รง.แม่งาน หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับ มอบหมายประสานกับ
เจ้าหน้าที่ทางเรื อร่ วมตรวจสอบ ถ้าไม่พบข้อบกพร่ อง นาใบสัง่ งานให้เจ้าหน้าที่ทางเรื อลงนามรับงาน
(ปิ ดใบสัง่ งาน)
๔.๓ ในกรณี รง.โลหะแผ่น ฯ เป็ น รง.ช่วย หน.งาน(ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย แจ้งให้ รง.แม่งาน
ทราบ เพื่อที่จะได้นดั หมายให้เจ้าหน้าที่ทางเรื อร่ วมตรวจสอบ ถ้าไม่พบข้อบกพร่ องนาใบสัง่ งานให้
รง.แม่งาน ลงนามรับงาน (ปิ ดใบสัง่ งาน)
๔.๔ หน.งาน (ลูกจ้าง) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย รวบรวมใบสัง่ งานที่ดาเนินการซ่อมทาแล้วเสร็ จที่ปิดใบสัง่
งานแล้ว ส่งให้ นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการต่อไป
๕. การส่ งมอบใบสั่งงานเมื่องานแล้วเสร็จ
๕.๑ นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย รวบรวมใบสัง่ งานที่ดาเนินการแล้วเสร็ จที่ลงนามปิ ดงานแล้ว ส่งให้
เสมียนธุรการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการต่อไป
๕.๒ เสมียนธุรการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย นาใบสัง่ งานแล้วเสร็ จที่ได้รับจาก นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมาย เสนอ หนนายช่าง ตรวจสอบและเซ็นชื่อส่งมอบงานให้ บก.กรล.อจปร.อร.
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วิธีการฉลุแป๊กกิง้ ท่ อแก็สเสี ย ด้ วยแผ่นทองแดงบุเรื อสอดแผ่นแอสเบสทอส
๑. การเตรียมพัสดุและอุปกรณ์
๑.๑ กรรไกรตัดแผ่นโลหะ
๑.๒ วงเวียนเหล็ก
๑.๓ ค้อนเหล็ก ขนาด ๑/๔ ปอนด์ และเล็กกว่า
๑.๔ โครงเลื่อยฉลุ พร้อมใบเลื่อยฉลุ
๑.๕ ตะไบแบน ,กลม
๑.๖ แผ่นไม้สาหรับตีแผ่นชิ้นงาน
๑.๗ เหล็กขีด
๑.๘ แผ่นเหล็กรู ปโค้ง สาหรับรองรับการตีข้ ึนสันขอบ
๑.๙ แผ่นเหล็กดา ความหนา ๑/๓๒ นิ้ว สาหรับสร้างแบบ
๑.๑๐ แผ่นทองแดงบุเรื อ เบอร์ ๘ ที่เผาให้อ่อนตัวแล้ว
๑.๑๑ แผ่นแอสเบสทอส ความหนา ๑/๘ นิ้ว
๑.๑๒ ผ้าปิ ดจมูก
๑.๑๓ ถุงมือ
๑.๑๔ ผ้ายางคาดเอวกันเปื้ อน
๒ การดาเนินการ
๒.๑ แต่งกายให้รัดกุม สวมถุงมือ ผ้าปิ ดจมูก คาดผ้ายางที่บริ เวณเอวกันเปื้ อน
๒.๒ ใช้วงเวียนเหล็กเขียนวงกลม ทั้งวงนอก และวงใน ขนาดตามแบบ หรื อตัวอย่างลงบนแผ่น
เหล็กดา หนา ๑/๓๒ นิ้ว ตัดฉลุแผ่นเหล็ก พร้อมตะไบแต่งให้เรี ยบ จะได้แผ่นเหล็กต้นแบบ
เพื่อสร้างแป๊ กกิ้งขนาดเดียว ถ้าจะสร้างแป๊ กกิ้งหลายขนาด แผ่นเหล็กต้นแบบจะมีมากขนาด
ตามไปด้วย
๒.๓ นาแผ่นเหล็กต้นแบบมาทาบตัดดังนี้
๒.๔ ทาบลงบนแผ่นทองแดงวงที่ ๑ ใช้เหล็กขีด ขีดตามแบบโดยเผือ่ เนื้ อขอบของแผ่นทองแดงทั้ง
วงนอก และวงในออกด้านละ ๑/๔ นิ้ว ฉลุหรื อตัดตามแนวเส้นที่เผือ่ ไว้
๒.๕ ทาบลงบนแผ่นทองแดงที่ ๒ ใช้เหล็กขีด ขีดตามแบบฉลุ หรื อตัดตามแนวเส้น
เท่ากับแผ่นต้นแบบ
๒.๖ ทาบลงบนแผ่นแอสเบสทอส ใช้เหล็กขีด ขีดตามแบบ ตัดแผ่นแอสเบสทอสด้วยกรรไกร
โดยเผือ่ ขนาดให้เล็กกว่าต้นแบบเล็กน้อย ประมาณ ๑/๘ นิ้ว ทั้งวงนอกและวงใน
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๒.๗ นาแผ่นทองแดงแผ่นที่๑ มาวางทาบลงบนแผ่นเหล็กต้นแบบ เคาะขึ้นขอบให้เป็ นสัน โดย
แผ่นเหล็กรู ปโค้งเป็ นตัวรองรับการตีข้ ึนขอบ ตีเคาะด้วยค้อนเบา ๆ โดยให้ตีท้งั วงนอกและ
วงใน ระยะความสูงของสันขอบ จะเท่ากับระยะที่ตดั เผือ่ ไว้ ใช้ตะไบแต่งสันขอบให้เรี ยบ
๒.๘ นาแผ่นแอสเบสทอสที่ตดั วงกลมไว้แล้ว มาวางทาบในแผ่นทองแดงที่เคาะขึ้นขอบไว้แล้ว
นาแผ่นทองแดงแผ่นที่ ๒ มาวางปะกบบนแผ่นแอสเบสทอส
๒.๙ ตีเคาะสันขอบ เพื่อล็อคปิ ดแผ่นทองแดงทั้ง ๒ แผ่น ให้แนบสนิทกัน โดยใช้แผ่นเหล็ก
ลักษณะคล้ายสิ่วเป็ นตัวรองรับขณะตี
๒.๑๐ เมื่อตีลอ็ คปิ ดเสร็ จแล้ววางวงแป๊ กกิ้งลงบนพื้นราบ ตีตบแต่งวงแป๊ กกิ้งให้เรี ยบด้วยแผ่นไม้
๒.๑๑ หมายเจาะรู ร้อยสลัก ตามขนาดที่ตอ้ งการ ฉลุตามรู ที่หมายไว้ ตบแต่งขนาดรู ให้เรี ยบด้วย
ตะไบกลม
๓ การตรวจสอบชิ้นงาน
๓.๑ ใช้วิธีตรวจสอบด้วยสายตา ขอบที่ตีพบั ไว้จะไม่มีรอยแตกออกเป็ นริ้ ว ไม่มีเศษผงซ่อนอยูใ่ น
แนวตะเข็บ แป๊ กกิ้งลักษณะนี้จะสร้างครั้งละหลาย ๆ วง ผูกมัดให้เรี ยบร้อย จัดเก็บในที่
กาหนด
ข้ อควรระมัดระวัง
ในขณะตัดฉลุ จะมีเศษผงของแอสเบสทอสปลิวฟุ้งไปตามลม คุณสมบัติของเศษผงเหล่านี้จะเกิด
อันตรายต่อปอดเมื่อหายใจเข้าไป การปฏิบตั ิงาน จะต้องปฏิบตั ิในพื้นที่กาหนด ผูไ้ ม่เกี่ยวข้องให้ออกไป
นอกพื้นที่ ที่ปฏิบตั ิงาน
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วิธีการซ่ อมทาฝ้าโลหะ
ฝ้าโลหะตามเรื อมีอยู่ ๒ ชนิด คือ
- ฝ้าแผ่นเรี ยบ เป็ นแผ่นโลหะอลูมิเนียม ใช้ปิดทับแผ่นใยแก้วทั้งบนเพดานและผนังด้านข้าง เพื่อกันผงใย
แก้วหลุดออกมารวมถึงทาให้หอ้ งเกิดความสวยงาม ส่วนมากมักใช้บุหอ้ งพักอาศัย
- ฝ้าปรุ รูตาพริ กไท เป็ นแผ่นโลหะอลูมิเนียมเช่นเดียวกัน แต่จะมีลกั ษณะเป็ นรู ขนาด ๑/๑๖ นิ้ว
ตลอดแผ่น มักจะพบเห็นตามห้องเครื่ องจักรใหญ่ นอกจากจะใช้ปิดทับแผ่นใยแก้ว ห้องเกิ ดความสวยงาม
ยังเป็ นการระบายความร้อน และเก็บกักเสียงอีกด้วย
๑. การเตรียมพัสดุและอุปกรณ์
๑.๑ ฝ้าโลหะอลูมิเนียม ขนาด ๑/๓๒ นิ้ว x ๔ ฟุต x ๘ ฟุต ชนิดแผ่นเรี ยบหรื อชนิดปรุ รู
๑.๒ นาฝ้าที่ตดั ไปทาบกับแผ่นกั้น ซึ่งส่วนมากแผ่นกั้นบนเพดานจะเป็ นไม้ ติดตั้งไว้เป็ นระยะ ๆ หมาย
ตาแหน่งด้วยปากกาเมจิหรื อดินสอ
๑.๓ ใช้สว่านมือถือเจาะตามตาแหน่งที่หมายไว้ ขนาดของดอกสว่านต้องใช้ตามคู่มือของการยิงรี เว็ท
๑.๔ หากจะใช้แผ่นอลูมิเนียมขึ้นยิงรี เว็ทติดกับเหล็ก จะต้องมีฉนวนกั้นตรงชุดสัมผัส
๑.๕ ยิงรี เว็ทตามรู สว่านที่หมายไว้ หากตัวแผ่นกั้นเป็ นไม้ จะยิงด้วยสลักเกลียวปล่อย
๑.๖ ตรวจขอบฝ้า ๒ แนวมาชนกันตามมุมห้อง จะต้องใส่มอบซึ่งเป็ นแผ่นอลูมิเนียมชนิดเดียวกับฝ้าผนัง
หรื อเพดาน แต่จะพับเป็ นมุมไว้ การใส่มอบเพื่อให้เกิดความเรี ยบร้อยสวยงาม
๑.๗ การตรวจสอบ ใช้การตรวจสอบด้วยสายตาและการสัมผัส ฝ้าที่บุไว้จะต้องเรี ยบสนิทไม่โก่งงอ การยิง
รี เว็ท ดอกรี เว็ทจะต้องได้ขนาดตามต้องการ หากใช้ดอกรี เว็ทผิดขนาด เช่นสั้นเกินไป ฝ้าจะไม่แข็งแรงหลุด
ง่าย ดอกรี เว็ทที่ยาวเกินไปจะแลดูไม่สวยงามตรงจุดยิง การใส่มอบจะต้องพับเป็ นมุมต่าง ๆ ใส่ไปแล้วแลดู
เรี ยบร้อย
วิธีการซ่ อมทาฝ้าและผนัง
- ฝ้าและผนัง คือแผ่นโลหะชนิดหนึ่งใช้บุเพดาน พื้น และผนัง ตามห้องต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แตกต่าง
กันออกไปตัวอย่าง คือ
๑. แผ่นอลูมิเนียมแผ่นเรี ยนปรุ รูตาพริ กไท ความหนาระหว่าง ๑/๓๒ นิ้ว - ๑/๑๖ นิ้ว
ใช้บุเพดานแลละผนังตามห้อง คจญ. ลและ คฟฟ. นอกจากจะมีหน้าที่ปิดกั้นแผ่นใยแก้วแล้ว ยังมีหน้าที่ระบาย
ความร้อน และเก็บกักเสียงรวมถึงจะเกิดความสวยงามภายในห้องอีกด้วย มีวิธีการซ่อมทา ดังนี้
๑.๑ ในการซ่อมทาคืนสภาพของเรื อแต่ละครั้ง จะต้องรื้ อฝ้าเพดานออกทั้งหมด เพื่อซ่อมทา คจญ. และ
คฟฟ. หลังจากซ่อมทาเครื่ องจักรต่าง ๆ เสร็ จแล้ว จึงเปลี่ยนฝ้าชุดใหม่ท้งั หมดทดแทนฝ้าชุดเก่าที่ร้ื อออกมา
ส่วนใหญ่สภาพมักจะชารุ ดฉีกขาด ต้องตัดแต่งส่วนชารุ ดออก คัดส่วนที่ดีออกไว้ใช้งาน
ผลิต 26 เม.ย. 47

หน้า 6 /50

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัตงิ านของ รง.โลหะแผ่ น กรล.อจปร.อร.

๑.๒ การซ่อมทาเฉพาะแห่งจะใช้วิธีปะทับ โดยการตัดแผ่นโลหะชนิดเดียวกันนามาปิ ดรอยชารุ ดแล้วยิง
ด้วยรี เว็ท ขนาดของแผ่นโลหะที่จะตัดจะมีขนาดโตกว่ารอยชารุ ดพอสมควร โดยจะเน้นที่ความแข็งแรง และ
ความมีระเบียบเรี ยบร้อยเป็ นหลัก
๑.๓ ผนังในห้อง คจญ. และ คฟฟ. อาจจะเป็ นแผ่นอลูมิเนียมธรรมดาหรื อชนิดปรุ รู ปกติมกั จะไม่ค่อยชารุ ด
ส่วนใหญ่จะรื้ อผนังกราบซ้ายหรื อกราบขวา ในกรณี ที่ตดั เปลือกกราบเรื อเพื่อยกเครื่ องจักรต่าง ๆ ออกทางข้าง
เรื อ และจะประกอบแผ่นฝ้าชุดใหม่เข้าที่เดิม เมื่อเสร็ จสิ้นภาระกิจแล้ว หากรอบฉีกขาดหรื อทะลุเฉพาะแห่ง ใช้
การซ่อมทาโดยวิธีปะทับ ซึ่งก็เหมือนกับข้อ ๑.๒
๒. แผ่นอลูมิเนียมแผ่นเรี ยบ ความหนาระหว่าง ๑/๓๒ นิ้ว – ๑/๑๖ นิ้ว ใช้บุเพดานและผนัง ห้องครัว
ทหาร, ห้องน้ า,ห้องโถง หรื อห้องทัว่ ๆ ไป มีวิธีการซ่อมทา ดังนี้
๒.๑ ตามบริ เวณชายล่างของผนังห้องน้ า และห้องครัว มักจะเกิดการชารุ ดมากกว่าจุดอื่น สาเหตุเกิดจาก
ความชื้นจากการที่กระทบน้ าอยูเ่ ป็ นประจา จะมีวีการซ่อมทา ดังนี้
๒.๑.๑ หมายตาแหน่งบนผนังที่ชารุ ด เพื่อเตรี ยมตัดแผ่นโลหะ
๒.๑.๒ ตัดชายล่างผนัง ตามตาแหน่งที่หมายด้วยเลื่อยมือ หรื อมอเตอร์จิ๊กซอ ทาความสะอาดบริ เวณ
แนวตัดด้วยแปรงลวด
๒.๑.๓ ตัดแผ่นอลูมิเนียมแผ่นใหม่ โดยให้มีความสูงมากกว่าเดิมเล็กน้อย ประมาณ ๑ นิ้ว
๒.๑.๔ ประกอบแผ่นอลูมิเนียมแผ่นใหม่เข้าที่ โดยใช้วิธีสอดเข้าทางด้านในของแผ่นที่ถูกตัดเดิม เจาะรู
ยิงด้วยรี เว็ทให้เรี ยบร้อย
๒.๒ ฝ้าและหนังอลูมิเนียมที่ผชุ ารุ ดตามที่ต่าง ๆ จะใช้วิธีปะทับ
๓. แผ่นเหล็กไร้สนิมความหนา ๑/๓๒ นิ้ว ใช้บุพ้นื , ผนัง และเพดานห้องทาความเย็น รวมถึง บุตามห้อง
ต่าง ๆ ของเรื อชุดกวาดทุ่นระเบิด โดยมีวิธีการซ่อมทา ดังนี้
๓.๑ ตามรอยต่อของแผ่นโลหะ อาจจะเผยอแยกออกจากกัน ให้ยงิ รี เว็ทซ้ าตามรอยเก่า ๆ หรื อยิงตามรอยใหม่
๓.๒ อัดตามแนวรอยต่อด้วยซิลิโคน หรื อการบัดกรี เพื่อปราศจากการรั่วซึม
๓.๓ ส่วนการซ่อมทาฝ้าเพดาน หรื อผนัง ของเรื อชุดกวาดทุ่นระเบิด การซ่อมทาจุดชารุ ด ให้ยงิ ด้วยเกลียว
ปล่อยทองเหลืองหรื อเหล็กไร้สนิม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ผลิต 26 เม.ย. 47

หน้า 7 /50

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัตงิ านของ รง.โลหะแผ่ น กรล.อจปร.อร.

วิธีการตัดกระจก
การตัดกระจก
- ตัดกระจกชนิดธรรมดา หรื อชนิด SAFETY (มี ๒ ชั้น) ความหนาไม่เกิน ๑/๒ นิ้ว โดยจะตัดในแนว
เส้นตรง และตัดเป็ นรู ปวงกลม
๑. การ เตรี ยมพัสดุและอุปกรณ์
๑.๑ โต๊ะพื้นไม้แผ่นเรี ยบ
๑.๒ ผ้าห่มหรื อผ้าสักหลาด สาหรับวางแผ่นกระจก
๑.๓ กากเพชรชนิดตัดเส้นตง
๑.๔ กากเพชรชนิดใช้ตดั เป็ นรู ปวงกลม
๑.๕ หินขัดรกระจก (ขณะใช้งานต้องแช่น้ าในขันน้ า)
๑.๖ บรรทัดไม้สาหรับงานกระจก
๑.๗ ด้ามยางสูญญากาศสาหรับยกแผ่นรกระจก
๑.๘ ค้อนเหล็ก ขนาด ๑/๔ ปอนด์
๑.๙ น้ ามันก๊าด
๑.๑๐ ปากกาเมจิ
๑.๑๑ ถุงมือยางและแว่นตา
๒. การดาเนินการ
๒.๑ ตัดกรระจกในแนวเส้นตรง
๒.๑.๑ ทาความสะอาดพื้นโต๊ะไม้ ปูผา้ ห่ม หรื อผ้าสักหลาดลงบนโต๊ะ
๒.๑.๒ วางแผ่นกระจกลงบนผ้า
๒.๑.๓ วัดขนาดและใช้ปากกาเมจิทาเครื่ องหมายไว้บนขอบกระจกทั้ง ๒ ด้าน
๒.๑.๔ แนวเส้นตัด ควรอยูห่ ่างวจากกระจกไม่นอ้ ยกว่า ๑ ซม. หากระยะน้อยเกินไป
ขณะเคาะไล่เส้นแนวจะทาได้ยาก
๒.๑.๕ เช็ดดูแนวเส้นที่จะตัดบนกระจกด้วยเศษผ้าชุบน้ ามันก็าช
๒.๑.๖ วางไม้บรรทัดตามแนวที่หมายไว้ เผือ่ ระยะสาหรับกรี ดเพิ่มขึ้นอีก ๑/๘ นิ้ว
กดไม้บรรทัดให้แน่น
๒.๑.๗ กรี ดกากเพชรตามแนวไม้บรรทัด การกรี ดจะกรี ดครั้งเดียวตลอดแผ่น น้ าหนัก
กรี ดพอประมาณ
๒.๑.๘ ยกไม้บรรทัดออก ขยับแผ่นกระจกออกให้พน้ ขอบโต๊ะ
๒.๑.๙ ใช้คอ้ นเหล็กเคาะเบา ๆ ทางด้านตรงข้ามกับรอยกรี ด กรระจกจะค่อย ๆ ร้าวไป
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ตามแนวเส้นตลอดแผ่น
๒.๑.๑๐ สาหรับแผ่นกระจก SAFETY ประกบ ๒ ชั้น จะต้องกรี ดทั้ง ๒ ด้าน หลังจาก
กระจกขาดออกจากกันแล้ว ค่อย ๆ ใช้มีดตัดผ้ายึดกระจกให้ขาดออกจากกัน
๒.๑.๑๑ ใช้หินขัดลบคมของงกระจกให้เรี ยบ
๒.๒ ตัดกรระจกเป็ นวงกลม
๒.๒.๑ ใช้กากเพชรสาหรับตัดวงกลมโดยเฉพาะ โดยการยึดจุดศูนย์กลางไว้ในแน่น
๒.๒.๒ ปรับระยะที่แขนให้เท่ากับรัศมี
๒.๒.๓ หมุนแขนเครื่ องตัด ให้หวั กากเพชรตัดตามแนวเส้น ๑ รอบ น้ าหนักการกด
พอประมาณ
๒.๒.๔ การเคาะตามแนวเส้น ให้ปฏิบตั ิเหมือนกับวิธีแรก จะได้ชิ้นงานออกมา
ลักษณะจะเป็ นวงกลม
๓. การตรวจสอบ
๓.๑ ชิ้นงานที่ออกมาจะต้องเท่ากับของตัวอย่าง ถ้าใหญ่เกินเล็กน้อยจะใช้หินขัดจนได้ขนาด
ตามต้องการ ชิ้นงานหากเล็กเกินไปจะตัดใหม่
ข้อควรระวัง
- ในขณะเคาะไล่แนวเส้น จะต้องใส่แว่นตา เพราะแผ่นกระจกจะกระเด็นเข้าตา
เศษกระจกจะจัดเก็บไว้ในที่เฉพาะ ห้ามเก็บปะปนกับโลหะชนิดอื่น
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วิธีการสร้ าง ซ่ อมทาฐานแท่ น อุปกรณ์ ต่าง ๆ
หน้ าที่ของฐานแท่ น
- คือใช้รองรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ฐานแท่นภายในเรื อมีหลายประเภท ซึ่งจะมีวิธีการซ่อมทาดังนี้
๑. ฐานแท่นรองรับแพชูชีพ ฐานแท่นชนิดนี้สร้างด้วยท่อโลหะ นามาตัด ,ดัด, โค้ง และเชื่อมประกอบกันเป็
นฐานแท่ชนิดพิเศษ ใช้วางแพชูชีพโดยเฉพาะ การซ่อมทาส่วนใหญ่จะสร้างใหม่ท้งั ฐาน แต่ถา้ หากจะใช้วิธีซ่อม
ทา ให้ตรวจสภาพเนื้อโลหะโดยการใช้คอ้ นเคาะ จุดไหนชารุ ดมากก็จะตัดเปลี่ยนตรงจุดนั้นด้วยเลื่อยมือหรื อใช้
แก็สตัด
๒. ฐานแท่นรองรับอุปกรณ์โดยทัว่ ๆ ไป เช่น ฐานแท่นแบตเตอรี่ ฐานแท่นมอเตอรตูเ้ ย็น, ตูน้ ้ าพุ ฐานแท่น
วางตูช้ นิดต่าง ๆ ฐานแท่นพวกนี้ส่วนมากจะสร้างด้วยฉากโลหะ จุดที่จะต้องซ่อมบ่อย ๆ คือขาตั้ง ใช้วิธีการตัด
ต่อธรรมดา จุดไหนที่ตดั ออกก็จะเชื่อมต่อเข้าที่เดิมตรงจุดนั้น
๑. การเตรี ยมวัสดุและอุปกรณ์
๑.๑ เหล็กกงฉาก หรื อเหล็กรู ปตัว U
๑.๒ ลวดเชื่อมประสานไฟฟ้า E – ๖๐๑๓ ขนาด ๒.๖ มม. และ ๓.๒๕ มม.
๑.๓ เครื่ องเชื่อมประสานไฟฟ้า
๑.๔ มอเตอร์ตดั ไฟเบอร์
๑.๕ มอเตอรหินเจียรไน
๑.๖ เครื่ องมือสายช่างประจาชุด เช่น ตลับเมตร , ฟุตฉาก , ระดับน้ า , ค้อน ฯลฯ
๑.๗ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือ, แว่นตา โล่ห์บงั หน้า, ผ้าปิ ดจมูก ฯลฯ
๒. การดาเนินการ
๒.๑ นาเหล็กกงฉาก หรื อเหล็กรู ปตัว U มาวัดขนาดตามแบบ หรื อตามตัวอย่าง
๒.๒ นาเหล็กที่วดั ขนาดขึ้นแท่นตัด โดยใช้มอเตอรตัดไฟเบอร์เป็ นตัวตัด ซึ่งปกติชิ้นงานจะถูกตัด มุม ๙๐
องศา ก่อนแล้ว จึงนาขึ้นตัดมุม ๔๕ องศา อีกครั้ง จะได้ชิ้นงานมุม ๔๕ องศา จานวน ๔ ชิ้น
๒.๓ ประกอบชิ้นงานทั้ง ๔ ชิ้น โดยนาเหล็กฉาก หรื อเหล็กรู ปตัว U มาประกอบตรงมุม ๔๕ องศา
จะออกมาเป็ นมุมฉาก ๙๐ องศา โดยใช้ฟุตฉากวัดตรวจสอบ
๒.๔ เชื่อมเกาะรอยต่อ ด้วยลวดเชื่อมประสาน ขนาด ๒.๖ มม. จะได้ชิ้นงานออกมาเป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
๒.๕ เมื่อเชื่อมเกาะงานทั้ง ๔ มุมแล้ว ใช้ตลับเมตรวัดทะแยงงมุม จากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่งว่ายาวเท่าใด
แล้ววัดทะแยงมุมที่เหลือ ถ้าความยาวเท่ากัน แสดงว่าได้ฉากทั้ง ๔ มุม
๒.๖ ใช้ลวดประสานไฟฟ้า ขนาด ๓.๒๕ มม. เชื่อมประสานทั้ง ๔ มุม ให้เรี ยบร้อย
๒.๗ สาหรับฐานแท่นที่มีขนาดใหญ่ จะต้องเสริ มความแข็งแรงด้วยการเสริ มคานกลางตามแบบ หรื อตัวอย่าง
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๒.๘ เจียร์ตบแต่งแนวเชื่อมด้วยมอเตอร์ เจียรไน
๒.๙ จัดเตรี ยมขาตั้ง เพื่อนาไปติดตั้งที่เรื อ โดยใช้บรรทัดระดับน้ าวัดตรวจสอบระหว่างฐานแท่น และขา
ตั้ง หลังจากเชื่อมติดตั้งกับตัวเรื อแล้วจะต้อง รออุปกรณ์ที่จะติดตั้งบนฐานแท่น หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็ จ
เรี ยบร้อยเป็ นอันเสร็ จสิ้นกระบวนการทาฐานแท่น

วิธีการสร้ าง ซ่ อมทาตู้และเตียงนอน
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ตู้

คือรู ปพรรณที่ใช้สาหรับจัดเก็บพัสดุต่าง ๆ เช่น เอกสาร, เสื้อผ้า อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย ,

ตูเ้ ย็น , ตูแ้ ช่ ฯลฯ ลักษณะและขนาดของตู ้ ก็จะผิดแปลกไปตามวัตถุประสงค์ของการสร้างตูด้ ว้ ย
๑. การเตรียมพัสดุและอุปกรณ์
๑.๑ ฉากเหล็ก ขนาด ๑ นิ้ว – ๑ ๑/๒ นิ้ว ใช้สร้างฐานและโครงสร้าง
๑.๒ แผ่นเหล็กดา ขนาด ๑/๑๖ นิ้ว x ๔ นิ้ว x ๘ นิ้ว ใช้ทาเปลือกตู ้
๑.๓ สลักเกลียวตลอด ขนาด ๑/๔ นิ้ว พร้อมนัด
๑.๔ หมุดย้า ขนาด ๑/๔ นิ้ว
๑.๕ บานพับ
๑.๖ เครื่ องเชื่อมประสานไฟฟ้าและธูปเชื่อม E - ๖๐๑๓ ขนาด ๒.๖ มม.
๑.๗ มอเตอร์ตดั ใบไฟร์เบอร์
๑.๘ เครื่ องตัดแผ่นเหล็กชนิดโยกด้วยมือ
๑.๙ สว่านมือ
๑.๑๐ เครื่ องยิงรี เว็ท
๑.๑๑ ชุดเครื่ องมือสายช่างประจาชุด
๑.๑๒ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
๒. การดาเนินการ (สร้ างตู้เก็บเสื้ อผ้า)
๒.๑ วัดขนาดตามแบบหรื อตามตัวอย่าง แล้วเขียนลงบนแผ่นเหล็กดา ขนาด ๑/๑๖ นิ้ว การวัดจะ
ใช้ตลับเมตร วัดขนาดกว้าง x ยาว โดยเริ่ มตั้งแต่ ฝาหลัง ฝาด้านข้าง ฝาปิ ดด้านบน ฝาปิ ดด้านล่าง
ชั้นวางของ รวมถึงประตูหน้า
๒.๒ นาแผ่นเหล็กขึ้นตัดตตามแบบด้วยเครื่ องตัดชนิดโยกด้วยมือลและเลื่อยมือ
๒.๓ พับแผ่นเหล็กที่ตดั เสร็ จแล้ว ด้วยเครื่ องพับตามแบบหรื อตัวอย่าง
๒.๔ ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้เป็ นรู ปตู ้ ดังนี้
๒.๔.๑ ประกอบฝาด้านข้างและด้านหลัง ยึดชิ้นส่วนด้วยการเชื่อมประสานไฟฟ้า สลักยึด
หรื อการยิงด้วยรี เว็ท
๒.๔.๒ ประกอบฝาด้านบนและด้านล่าง ยึดชิ้นส่วนด้วยการเชื่อมประสานไฟฟ้า สลักยึด
หรื อการยิงด้วยรี เว็ท
๒.๔.๓ ประกอบชั้นวางตามแบบ เจาะด้วยสว่าน ยึดด้วยสลัก
๒.๔.๔ ใส่ประตูดา้ นหน้า ซึ่งจะเป็ นประตูชนิด ๒ บาน ติดบานพับ บานละ ๒ ตัว
ยึดบานพับด้วยหมุดย้า
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๒.๔.๕ ติดหูสาหรับล็อคกุญแจ โดยยึดด้วยหมุดย้า
๒.๔.๖ ตรงจุดที่จะติดตั้งตู ้ จะต้องสร้างฐานรับตัวตู ้ (ตามวิธีการสร้างฐานแท่น) เชื่อมยึด
ตัวฐาน
กับพื้นด้วยเครื่ องแล่นประสาน
๒.๔.๗ นาตัวตูต้ ้งั บนฐาน ยึดติดตัวตูก้ บั ผนังหรื อเพดาน ด้วยเหล็กเส้นแบน กวดด้วย
สลัก

เตียง

คือรู ปพรรณที่ใช้สาหรับนัง่ หรื อนอนพักผ่อน ตามเรื อรบขนาดของห้องจะแคบและจากัด

การสร้างเตียงจะต้องสร้างเป็ นชั้น ๆ เพื่อให้เพียงพอกับจานวนคน
๑. การเตรียมพัสดุและอุปกรณ์ (เตียงชนิดแขวน)
๑.๑ ท่ออลูมิเนียม ขนาด ๑ นิ้ว
๑.๒ โซ่เหล็กขนาดตามแบบหรื อตัวอย่าง (ใช้แขวนเตียง)
๑.๓ ขอเหล็กเพื่อใช้เกี่ยวขอบเตียง ตามจานวนที่ตอ้ งการ
๑.๔ เครื่ องดัดท่อชนิดโยกด้วยมือ
๑.๕ เครื่ องเชื่อมประสานไฟฟ้า และธูปเชื่อม E – ๖๐๑๓ ขนาด ๒. ๖ มม.
๑.๖ เครื่ องเชื่อมประสานไฟฟ้า แบบ MIG
๑.๗ มอเตอร์ตดั ใบไฟร์เบอร์
๑.๘ ชุดเครื่ องมือสายช่างประจาชุด
๑.๙ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
๒. การดาเนินการ
๒.๑ วัดขนาดขอบเตียง โดยใช้ตลับเมตร วัดขนาด กว้าง x ยาว
๒.๒ ดัดท่ออลูมิเนียมตามขนาดที่วดั ด้วยมอเตอร์ตดั ใบไฟร์เบอร์
๒.๓ ดัดมุมขอบเตียงเป็ นรู ปโค้งมุม ๙ ๐ อาLา โดยจะดัดเป็ นรู ปตัว U ๒ ตัว แล้วนามาเชื่อมต่อกัน
โดยเชื่อมด้วยเครื่ องเชื่อมประสานไฟฟ้า แบบ MIG
๒.๔ ส่งขอบเตียงทั้งหมดไปที่ รง.ช่างเย็บ กบต.อจปร.อร. เพื่อติดตั้งผ้าใบ โดยใช้เชือกร้อยสลับให้
ติดกับขอบเตียง
๒.๕ สร้างอุปกรณ์ประกอบเพื่อ นาเตียงจาก รง.ช่างเย็บ ฯ ขึ้นแขวนติดตั้ง ดังนี้
๒.๕.๑ ติดตั้งเสายึดเตียง โดยจะใช้เสายึด จานวน ๒ ต้น ต่อเตียง ๑ แถว ด้านล่างของเสา
เชื่อม
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ประสานติดกับพื้น ด้านบนเชื่อมติดกับเพดาน
๒.๕.๒ ติดตั้งขอเดี่ยวขอบเตียง โดยการเชื่อมประสานขอเกี่ยวเหล่านี้ติดกับเสา ตามตาแหน่งที่
หมายไว้
๒.๕.๓ นาโซ่มาตัดตามขนาดที่ตอ้ งการ ปลายโซ่จะติดขอเกี่ยวไว้ทุกท่อน ใช้โซ่ชุดแรกติดที่
ปลายสเก็ล
เพื่อติดตั้งเตียง ชุดที่ ๑ ส่วนเตียงที่เหลือใช้โซ่เกาะเกี่ยวขอบเตียงลดหลัน่ กันลงมา
๒.๖ ติตดต่อ รง.ช่างเย็บ กบต.อจปร.อร. เพื่อนาฟูกมาติดตั้งที่เรื อ

วิธีการซ่ อมทาตู้และเตียง

ตู้ หมายถึงตูเ้ หล็กประเภทต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยูภ่ ายในเรื อ เช่น ตูเ้ สื้อผ้าทหาร ตูเ้ ก็บเสบียงอาหาร ,
ตูเ้ ย็น , ตูแ้ ช่ ฯลฯ ซึ่งมีสาเหตุและวิธีการซ่อมทา ดังนี้
๑. บานพับ สายยูหกั ชารุ ด กลอนประตูหลุดหลวม วิธีการซ่อมทาจะต้องถอดตัวบานพับ สายยูหรื อ
กลอนประตูตวั ที่ชารุ ดออกเพื่อซ่อมทา หรื อเปลี่ยนตัวใหม่เข้าแทนที่ ดังนี้
๑.๑ ถอดบานพับ, สายยู, กลอน ตัวเดิมออกจากที่ โดยการใช้สว่านเจาะตามหัวหมุดย้า หรื อ หัว
รี เว็ท
หัวหมุดย้าหลังจากเจาะแล้วใช้เหล็กส่งค่อย ๆ ตอกทอยออกมา ส่วนหัวรี เว็ทจะหลุด
ออกมาเอง
หลังจากเจาะ
๑.๒ ตรวจสอบบานพับ, สายยู หรื อกลอนประตูตู ้ รวมถึงที่ลอ็ คกลอนประด้วย แก้ไขตาม
สาเหตุ
หรื อเปลี่ยนใหม่ท้งั ชุด
๑.๓ นาชิ้นส่วนที่แก้ไขตามข้อ ๑.๒ ประกอบเข้าที่เดิม โดยการย้าหมุดหรื อยิงด้วยรี เว็ท
๑.๔ สาเหตุหนึ่งที่มกั จะพบเห็นต้องตัดบานพับหรื อสายยูดว้ ยเลื่อย เพื่อจะเปิ ดตู ้ ถ้าจะใช้
วิธีการนี้
ให้ตดั สายยูตรงจุดที่จะเชื่อมรประสานเข้าที่ได้สะดวก
๒. ฝาปิ ดตูโ้ ก่ง บิดงอเสียรู ปทรง ฝาปิ ดตูไ้ ม่สนิท ซ่อมทาดังนี้
๒.๑ ถอดฝาออก โดยการถอดที่บานพับนามาตีข้ ึนรู ปบนโต๊ะทางาน จนกระทัง่ อยูใ่ นสภาพเดิม นา
ไปประกอบเข้าที่และทดลอง ปิ ด – เปิ ดก่อน หากไม่ติดขัดจึงยิงด้วยรี เว็ทหรื อย้าหมุดตรงจุดเดิม
๒.๒ ฝาตูท้ ี่ผชุ ารุ ดมากจนซ่อมทาไม่ได้ ต้องสร้างฝาชุดใหม่ข้ ึนมาเพื่อประกอบเข้าที่เดิม
๓. เปลือกชายล่างผุกร่ อนชารุ ด อมทาดังนี้
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๓.๑ เปลือกชายล่างผุกร่ อนเฉพาะแห่ง ให้ซ่อมทาโดยการปะทับ และยิงด้วยรี เว็ท
๓.๒ เปลือกชายล่างผุกร่ อนโดยรอบ แต่โครงสร้างยังอยูใ่ นสภาพพอใช้ ใช้การซ่อมทาโดยตัด
เฉพาะเปลือกตูร้ อบชายล่างออก แล้วตัดแผ่นโลหะชุดใหม่มาประกอบเข้าที่เดิม โดย
การเชื่อม
ประสานและยิงด้วยรี เว็ท
๓.๓ เปลือกชายล่างผุทะลุโดยรอบ โดยที่ตูช้ นิดนั้นไม่มีโครงสร้างอย่างอื่น มีแต่เปลือกทาหน้าที่
เป็ นโครงสร้างไปในตัว ใช้การซ่อมทา โดย
๓.๓.๑ หมายตาแหน่งเปลือกตูร้ อบชายล่าง ตัดรอบเปลือกตูต้ ามตาแหน่งที่ หมายด้วยเลื่อยมือ
หรื อมอเตอร์จิ๊กซอ ตัวตูจ้ ะหลุดแยกออกเป็ น ๒ ส่วน
๓.๓.๒ สร้างชิ้นส่วนตัวใหม่ข้ ึนมา ตามตัวอย่างงของเดิมชารุ ด ตามวิธีการสร้างชิ้นงาน
รู ปพรรณทัว่ ๆ ไป
๓.๓.๓ นาชิ้นส่วนตามข้อ มาประกอบเข้าที่เดิม โดยการเชื่อมประสานตามแนวรอยต่อ
ชนการยิงด้วยรี เว็ทหรื อการ SPOT จุด

เตียง หมายถึงเตียงนอนทหาร แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
๑. เตียงนอนสาหรับนายทมหารสัญญาบัตร จะเป็ นเตียงนอนชนิดติดตั้งอยูก่ บั ที่ ปกติจะไม่ค่อยชารุ ด
ที่โครงสร้าง นอกจากเวลาตัดยกเคลื่อนย้ายเพื่อซ่อมทาเปลือกเรื อ อาจทาให้โครงสร้างเตียงชารุ ดได้ จะใช้วิธี
ซ่อมทาเฉพาะแห่งตรงจุดนั้น
๒. เตียงนอนพลทหารและนายทหารชั้นประทวน จะเป็ นเตียงนอนชนิดแขวน คือยึดติดกับเสาไว้ดา้ นหนึ่ง
อีกด้านหนึ่งจะแขวนห้อยไว้ดว้ ยโซ่ จะใช้วิธีซ่อมทาเฉพาะแห่งเหมือน ข้อ ๑
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วิธีการสร้ าง ซ่ อมทาถังอัดกาลังดัน
ถังอัดกาลังดัน
- เป็ นถังลักษณะทรงกระบอก มีหน้าที่เก็บกักน้ าจืด หรื อน้ าทะเล เพื่อจ่ายไปใช้ในสถานที่ต่าง ๆ ภายในเรื อ
เช่น ระบบน้ าดับเพลิง ระบบน้ ากิน น้ าใช้ โดยมีส่วนประกอบดังนี้
๑. ตัวถังทาด้วยเหล็กดา ความหนา ๓/๑๖ นิ้ว หรื อแผ่นเหล็กไร้สนิม ความหนา ๑/๘ นิ้ว ฝาลักษณะโค้ง
ทึบทั้ง ๒ ด้าน
๒. ท่อทางน้ าเข้าส่งมาจากปั๊มน้ า
๓. ท่อทางน้ าออก โดยผ่านลิ้นตัด
๔. เกจวัดกาลังดัน
๕. สวิทช์ตดั ทางไฟอัตโนมัติ
๖. ท่อระบายน้ าก้นถัง
๗. ขาตั้งและฐานรับขาตั้ง
๑. การเตรี ยมพัสดุและอุปกรณ์
๑.๑ แผ่นเหล็กดา ความหนา ๓/๑๖ นิ้ว x ๔ ฟุต x ๘ ฟุต
๑.๒ แผ่นเหล็กไร้สนิม ความหนา ๑/๘ นิ้ว x ๔ ฟุต x ๘ ฟุต
๑.๓ เครื่ องเชื่อมประสานไฟฟ้า
๑.๔ เครื่ องตัดแก็ส
๑.๕ มอเตอร์หินเจียรไน
๑.๖ มอเตอร์สว่านมือถือ
๑.๗ เครื่ องม้วนแผ่นโลหะ
๑.๘ ชุดเครื่ องมือสายช่างประจาชุด
๑.๙ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
๒. การดาเนินการ
๒.๑ ถอดถอนถัง PRESSURE TANK จากเรื อขึ้นบนโรงงาน โดยปฏิบตั ิร่วมกับ รง.เกี่ยวข้อง
๒.๒ ตรวจสอบถัง PRESSURE TANK ว่าจะใช้การซ่อมทาหรื อต้องสร้างใหม่ พร้อมแจ้ง รง.เกี่ยวข้อง
ถอดอุปกรณ์และเครื่ องประดับต่าง ๆ เช่น เกจ หรื อสวิทช์อตั โนมัติ เพื่อนามาประกอบใช้งานใหม่
๒.๓ วัดขนาดของถัง PRESSURE TANK จากของตัวอย่าง โดยใช้ พ.ท. เส้นรอบวง – เส้นผ่าศูนย์กลาง
x ๓.๑๔๑๖ x สูง ซม.
๒.๔ เมื่อคานวณตามข้อ ๒.๓ ออกมาแล้ว เขียนลงบนแผ่นเหล็ก ตัดตามแนวลายเส้น
ด้วยแก็สหรื อ AIR PLASSMA
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๒.๕ นาชิ้นงานที่ผา่ นการตัด ไปผ่านเครื่ องเหยียบเพื่อขึ้นหัว (ชิ้นงานที่ผา่ นการม้วนแบบลูกกลิ้งจะต้อง
เหยียบขึ้นหัวและท้ายทุกชิ้นมิฉะนั้นจะม้วนไม่ได้)
๒.๖ ชิ้นงานที่ผา่ นการเหยียบนาไปเข้าเครื่ องม้วน การม้วนจะกดสวิทช์หมุนชิ้นงานกลับไปกลับมา ใน
ขณะเดียวกันตจะค่อย ๆ ปรับระยะเบียดของเพลาลูกลิ้งไปด้วย จนกว่าขอบจะมาชนกันแล้วเชื่อมเกาะไว้เป็ นจุด ๆ
๒.๗ วัดขนาดของฝาปิ ดหัว – ท้าย ดังนี้
๒.๗.๑ ฝาปิ ดล่างแบบเรี ยบ วัดจากของจริ ง และนาไปเขียนแบบลงบนแผ่นเหล็ก โดยใช้วงเวียนเป็ น
ตัวเขียน
๒.๗.๒ ฝาปิ ดบนจะมีลกั ษณะมนโค้ง เมื่อวัดระยะจากของตัวอย่างมาแล้ว เข้าสูตรดังนี้
๒.๗.๓ เมื่อได้ระยะเส้น ตามข้อ ๒.๗.๒ มาแล้ว นามาเขียนวงกลมลงบนแผ่นชิ้นงาน ตัดตามแบบ
ด้วยแก็ส หรื อเครื่ องตัด AIR PLASSMA เจียรไนแนวตัดให้เรี ยบร้อย
๒.๗.๔ นาแผ่นวงกลมตามข้อ ๒.๗.๓ ไปเข้าเครื่ องเหยียบที่ รง. ๓๑๑ เพื่อเหยียบให้เป็ นรู ปมนโค้ง
ตามต้องการ
๒.๘ เชื่อมตัวถังให้ตลอดแนว เจาะรู เพื่อประกอบทางน้ าเข้า - ออก ประกอบฝาปิ ดทีละด้าน เจาะรู เพื่อต่อท่อ
ระบายน้ าทิ้ง เชื่อมประสานท่อทางน้ าเข้า – ออก
๒.๙ เจียรตบแต่งแนวเชื่อมให้เรี ยบร้อย ติดตั้งขาตั้ง ติดต่อ รง.เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบเครื่ องประดับต่าง ๆ
๒.๑๐ นาชิ้นงานไปผ่านขั้นตอนการอัดน้ า ปกติจะอัดน้ าที่กาลังดันประมาณ ๑ ๑/๒ เท่าของกาลังดันใช้การ
(การอัดน้ าเกจต่าง ๆ จะถอดออกหมด แล้วจึงปิ ดทุกรู ไว้ดว้ ยก็อกหรื อหน้าแปลน เหลือทางน้ าเข้าไว้ช่องเดียว)
๒.๑๑ ถ้ามีจุดรั่วไหล ทาเครื่ องหมายไว้เพื่อแก้ไข หากไม่มีจุดรั่วไหลถือว่าใช้ราชการได้
๒.๑๒ ในระหว่างการสร้างถัง จะต้องตรวจสอบและสร้างฐานแท่นไปด้วย (จะกล่าวไว้ในเรื่ องการสร้างฐาน
แท่น) ยกชิ้นงานสาเร็ จวางบนฐานแท่นยึดด้วยสลัก โดยปฏิบตั ิร่วมกับ รง.เกี่ยวข้อง
๒.๑๓ รง.แม่งาน เป็ นผูล้ งนามปิ ดงาน หลังจากทดลองใช้งานจริ งแล้วใช้ราชการได้
การซ่ อมทาถังอัดกาลังดัน
การซ่อมทาในลักษณะนี้ จะทาได้ ๒ กรณี คือ
๑. ยกถังอัดกาลังดันชารุ ด ขึ้นซ่อมทาบน รง.โลหะแผ่น แต่ส่วนมากการซ่อมทาในลักษณะนี้จะเป็ นการซ่อมทา
ในกรณี ที่ตอ้ งสร้างใหม่เสียมากกว่า
๒. ไปซ่อมทาที่เรื อ แต่ผลงานที่ออกมาจะไม่ดีเท่ากับการซ่อมทาตามข้อ ๑ โดยมีสาเหตุและการซ่อมทา ดังนี้
๑. เปลือกถังรั่วซึมเป็ นรู พรุ น แต่เนื้อโลหะยังมีภาพดีพอใช้ จะใช้วิธีการซ่อมทาโดยการเชื่อมพอก โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
๑.๑ ระบายน้ าออกให้แห้ง
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๑.๒ขัดถูความสะอาดตรงรอยรั่วซึมด้วยแปรงลวด จนปราศจากคราบน้ ามัน และสนิม โดยเฉพาะตาม
ซอกมุม อาจจะขัดซ้ าด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง
๑.๓ ตัวถังทาด้วยเหล็กดา ใช้เชื่อมพอกตรงจุดที่มีพรุ นด้วยเครื่ องเชื่อมประสานไฟฟ้าแบบธูเชื่อม หรื อ
เครื่ องเชื่อมประสานแบบ TIG โดยใช้ลวดเชื่อม E - ๖๐๑๓ ขนาด ๒.๖ มม. การเชื่อมพอกจะเชื่อมไล่ทีละ
จุด ๆ จนกว่าจะหมดจุดชารุ ด
๑.๔ ถ้าถังทาด้วยเหล็กไร้สนิม ใช้การเชื่อมพอกด้วยเครื่ องเชื่อมประสานไฟฟ้าแบบธูปเชื่อม หรื อเครื่ อง
เชื่อมประสาน แบบ TIG ก่อนการเชื่อมพอก ควรเผาให้ความร้อนตรงบริ เวณจุดซ่อมทาด้วยแก็ส และหลัง
จากการเชื่อมพอก ต้องปล่อยให้เนื้อโลหะเย็นลงอย่างช้า ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการแตกร้าวของเนื้อโลหะ
๑.๕ เติมน้ าเพื่อทดสอบรอยรั่ว ถ้าการอัดน้ าได้ให้ดาเนินการอัดน้ า ผลของการตรวจสอบจะแน่นอนกว่า
หากจุดเชื่อมพอกทุกจุดไม่มีการรั่วไหล การซ่อมทาถือว่าใช้ราชการได้
๒. เปลือกตัวถังแตกร้าวเป็ นแนวยาว และเนื้อโลหะยังอยูใ่ นสภาพที่ดี การซ่อมทาจะใช้วิธีเชื่อมพอกชนิด
บากเซาะร่ อง ดังนี้
๒.๑ ระบายน้ า และทาความสะอาดแนวเชื่อมตาม ข้อ ๑.๒
๒.๒ บากเซาะร่ องตามแนวรอยแตก ด้วยมอเตอร์เจียรไนให้เป็ นรู ปตัว V
๒.๓ ตัวถังทาด้วยเหล็กดา ใช้เชื่อมพอกด้วยเครื่ องเชื่อมประสานไฟฟ้าแบบธูปเชื่อม หรื อเครื่ องเชื่อม
ประสานแบบ TIG ให้เชื่อมพอกจนเต็มร้อยเชื่อมตลอดแนวแตกร้าว
๒.๔ ตัวถังทาด้วยเหล็กไร้สนิม ใช้เชื่อมพอกด้วยเครื่ องเชื่อมประสานไฟฟ้าแบบธูปเชื่อม หรื อเครื่ อง
เชื่อมประสานแบบ TIG โดยใช้ลวดเชื่อมเหล็กไร้สนิม
๒.๕ ทดสอบรอยรั่วซึม ตามข้อ ๑.๕
๓. เปลือกถังแตกร้าวเป็ นแนวยาว เนื้อโลหะอยูใ่ นสภาพสึกกร่ อน การซ่อมทาจะใช้วิธีปะทับ ดังนี้
๓.๑ ระบายน้ าออกให้แห้ง
๓.๒ ทาความสะอาดแนวเชื่อม โดยใช้ฆอ้ นเคาะรอบ ๆ บริ เวณเพื่อตรวจสภาพเนื้อโลหะ ขัดถ้าด้วย
แปรงลวดตรงรอยแนวเชื่อม เนื้อโลหะอยูใ่ นสภาพสึกกร่ อน การซ่อมทาจะใช้วิธีปะทับ ดังนี้
๓.๓ ทาเครื่ องหมายแนวปะทับลงบนบริ เวณแนวเชื่อม โดยพิจารณาดูจากเนื้อโลหะจุดที่จะต้องเชื่อม
สภาพของเนื้อโลหะจะต้องดีไม่ผกุ ร่ อน
๓.๕ ม้วนแผ่นโลหะ และตีข้ ึนรู ปให้ราบแนบสนิทกับชิ้นงานตรงรอยแนวเชื่อม
๓.๖ นาแผ่นโลหะ ตามข้อ ๓.๕ ขึ้นปะทับตรงหมายที่กาหนด โดยการเชื่อมเกาะเป็ นจุด ๆ ไว้ก่อน
หลักจากนั้นใช้วิธีเชื่อมสลับบ้างเป็ นช่วงสั้น ๆ จนกว่าจะหมดแนวเชื่อม การเชื่อมลักษณะนี้จะป้องกันการ
แตกร้าวได้ดี
๓.๗ ทดสอบรอยรั่ว ตามข้อ ๑.๕
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วิธีการสร้ าง ซ่ อมทาท่ อแก๊ สเสี ย
การสร้างท่อแก็สเสียของ รง.โลหะแผ่น จะสร้างท่อแก็สเสียที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวท่อ
ตั้งแต่ ๑๒ นิ้ว ขึ้นไป โดยจะแบ่งออกเป็ นขั้นตอน ดังนี้
๑. การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
๑.๑ แผ่นเหล็กดา ขนาด ๓/๑๖ นิ้ว
๑.๒ แผ่นสังกะสี เบอร์ ๒๒ เพื่อสร้างแบบแผ่นคลี่ตวั อย่าง
๑.๓ ลวดเชื่อมประสานไฟฟ้า E – ๖๐๑๓ ขนาด ๒.๖ มม.
๑.๔ เครื่ องม้วนแผ่นโลหะ, เครื่ องเชื่อมประสานไฟฟ้า
๑.๕ เครื่ องตัดแก็ส
๑.๖ มอเตอรหินเจียรไน
๑.๗ กรรไกรตัดแผ่นโลหะ
๑.๘ สีน้ าและดินสอไม้
๑.๙ เครื่ องมือสายช่างประจาชุด เช่น ตลับเมตร ค้อน,ฟุตฉาก, วงเวียน, เหล็กนาศูนย์ ล ฯ ล
๑.๑๐ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่นถุงมือหนัง, ถุงมือผ้า, แว่นตา, ผ้าปิ ดจมูก, โล่ห์บงั หน้า
๒. การดาเนินการ
๒.๑ นาชิ้นงานตัวอย่างมาที่ รง. ฯ ตรวจสภาพว่าชิ้นงานยังมีสภาพสมบูรณ์อยูห่ รื อไม่ หากมีสภาพ
สมบูรณ์ ใช้ตลับเมตรวัดขนาดตัวอย่าง ดังนี้
๒.๑.๑ วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อแก็สเสียทั้งท่อนอกและใน
๒.๑.๒ วัดขนาดตามส่วนโค้ง ด้านยาว ทั้งด้านบนและด้านล่าง
๒.๑.๓ นับจานวนข้องอกุง้ ของท่อแก็สเสีย (ข้องอกุง้ ทุกข้อจะมีขนาดเท่ากัน)
๒.๒ นาผลจากการวัดข้อ ๒.๑ มาหาแผ่นคลี่ลงบนแผ่นสังกะสี ตามรู ปภาพประกอบ
๒.๓ ตัดแผ่นคลี่บนแผ่นสางกะสีดว้ ยกรรไกรตัดโลหะ จะได้แผ่นคลี่ตวั อย่าง จานวน ๒ ชิ้น คือท่อ
นอก ๑ ชิ้น ท่อใน ๑ ชิ้น
๒.๔ นาแผ่นคลี่ตวั งอย่างเขียนลงบนแผ่นเหล็กดา ขนาด ๓/๑๖ นิ้ว ตามจานวนข้องอกุง้ ที่นบั ไว้ การ
เขียนแบบลักษณะนี้จะคานึงถึงความประหยัดมากที่สุด
๒.๕ ใช้แก็สตัดตามลายเส้นที่เขียนไว้บนแผ่นเหล็กจนครบทุกชิ้น
๒.๖ เจียรตบแต่งขอบทั้ง ๒ ด้าน ด้วยมอเตอร์หินเจียรไน
๒.๗ นาแบบข้องอที่แต่งเสร็ จ ไปเหยียบปลายทั้ง ๒ ข้างให้มีส่วนโค้งเล็กน้อย ด้วยเครื่ องเหยียบ เพื่อ
ความสะดวกในการม้วน
๒.๘ นาข้องกที่ผา่ นเครื่ องเหยียบ ไปม้วนให้เป็ นวงกลมทุกข้อ
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๒.๙ นาข้องอวงกลมมาเชื่อมต่อกันตามตัวอย่าง ด้วยเครื่ องเชื่อมประสานไฟฟ้า
๒.๑๐ ใช้วงเวียนเขียนวงกลมบนแผ่นเหล็กให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ ซม. เพื่อเป็ นแบบในการแต่ง กลมข้อ
งอกุง้
๒.๑๑ นาข้องอกุง้ ที่เชื่อมไฟฟ้าแล้วมาแต่งกลม ให้กลมทั้ง ๒ ด้านโดยนามาทาบที่วงกลมที่วงเป็ นแบบไว้
๒.๑๒ หลังจากแต่งกลมข้องอกุง้ เสร็ จแล้ว ใช้พ้นื ที่ที่เรี ยบเพื่อกระทาดังนี้
- นาข้องอกุง้ ที่แต่งกลมเสร็ จแล้ว มาวางลงบนพื้นที่ที่เตรี ยมไว้ เพื่อดูว่าตรงส่วนไหนของข้องอกุง้
ไม่สมั ผัสพื้น ให้ตีแต่งจนสัมผัสพื้น
- ใช้มอเตอร์หินเจียรไน เจียร์ตบแต่ง แล้วนาแต่ละข้อมาเชื่อมต่อกันทีละข้อจนครบ จะได้ท่อแก็ส
เสียเพื่อนาไปประกอบหน้าแปลนต่อไป การเชื่อมต่อใช้วิธีเกาะไว้ก่อน แล้วจึงนามาเชื่อมให้
สมบูรณ์ทีหลัง
๒.๑๓ นาข้องอกุง้ ชุดในและชุดนอกส่ง รง. ๓๕๖ เพื่อดาเนินการประกอบหน้าแปลนต่อไป
ท่ อแก็สเสียชนิดชั้นเดียว
โดยมีสาเหตุและวิธีการซ่อมทา ดังนี้
๑. เปลือกท่อผุชารุ ดช่วงสั้น ๆ เนื้อโลหะสึกกร่ อนมาก รู ทะลุมีขนาดใหญ่ รวมถึงมีเวลาในการซ่อมทามา จะต้อง
ตัดส่วนนั้นขึ้นมาสร้างชิ้นงานใหม่บน รง. แล้วนาไปเชื่อมประกอบเข้าที่เดิมตามลาดับ ดังนี้
๑.๑ หมายตาแหน่งรอบเปลือกท่อทั้ง ๒ ด้าน
๑.๒ ตัดรอบท่อตามตาแหน่งที่หมายด้วยแก็ส หากเป็ นท่อเหล็กไร้สนิม ตัดด้วยเครื่ องตัด AIR PASSMA
๑.๓ เจียรตบแต่งแนวรอยตัด ด้วยเครื่ องเจียรไนให้เรี ยบ
๑.๔ นาท่อส่วนชารุ ดขึ้นมาวัดขนาด สร้างตัวใหม่ดว้ ยวัสดุชนิดเดียวกัน ให้มีขนาดเท่ากีบของเดิม
๑.๕ นาชิ้นส่วนตามข้อ ๑.๔ ไปเชื่อมประกอบกลับเข้าที่เดิม โดยการเชื่อมเกาะให้รอบท่อก่อน
แล้วจึงเชื่อมรอบตลอดแนวทั้ง ๒ ด้าน
๑.๖ ทดลองเดินเครื่ อง เพื่อตรวจสอบรอบเชื่อม
๒. เปลือกผุชารุ ดเป็ นช่วงสั้น ๆ เนื้อโลหะสึกกร่ อนไม่มาก รู ทะลุมีขาดไม่ใหญ่ รวมถึงไม่มีเวลาในการซ่อมทา
มาก จะใช้การซ่อมทาโดยาการปะทับ ดังนี้
๒.๑ ทาความสะอาดบริ เวณแนวเชื่อม โดยการใช้คอ้ นเคาะรอบ ๆ บริ เวณเพื่อตรวจดูสภาพของเนื้อโลหะ
๒.๒ ทาความสะอาดแนวปะทับลงบนบริ เวณแนวเชื่อม โดยพิจารณาตรงรอยแนวเชื่อมต้องมีเนื้อโลหะดี
๒.๓ ตัดแผ่นโลหะตามขนาดที่หมายไว้ตามข้อ ๒.๒ แผ่นโลหะที่นามาตัด ต้องเป็ นโลหะชนิดเดียวกับ
เปลือกท่อชารุ ด
๒.๔ ม้วนและตีข้ ึนรู ปแผ่นปะทับ ให้แนบสนิทกับเปลือกท่อ
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๒.๕ สาหรับรู ทะลุหากมีขนาดใหญ่ รวมถึงสภาพของเนื้อโลหะสึกกร่ อนมาก จนไม่มีเนื้อโลหะที่จะเชื่อม
แผ่นปะทับ แผ่นปะทับจะต้องสร้างให้รอบตัวท่อ โดยทาเป็ น ๒ ฝาปะกับกัน
๒.๖ นาแผ่นปะทับ ตามข้อ ๒.๔ และ ๒.๕ ขึ้นทาบกับเปลือกท่อตามหมายที่กาหนดไว้ เชื่อมเกาะแนว
เชื่อมไว้ก่อน ด้วยเครื่ องเชื่อมประสานไฟฟ้าชนิดธูปเชื่อม
๒.๗ เชื่อมเกาะตลอดแนว โดยการเชื่อมสลับข้าง จนกว่าจะหมดงาน
๒.๘ ทดสอบแนวเชื่อม โดยการเดินเครื่ อง
ท่ อแก็สเสียชนิด ๒ ชั้น
๑. ท่อแก็สเสียชั้นนอกผุทะลุเป็ นรู พรุ น หรื อแตกร้าวเป็ นแนวยาว ใช้การซ่อมทาดังนี้
๑.๑ เชื่อมพอก โดยาการทาความสะอาดบริ เวณเนื้องานที่ซ่อมทาด้วยแปรงลวดเหล็ก
จนปราศจากคราบ
สนิม ใช้เชื่อมด้วยเครื่ องเชื่อมประสานไฟฟ้าชนิดธูปเชื่อม เชื่อมตรงรอยทะลุเป็ นจุด ๆ
หากเนื้อบริ เวณนั้นอยูใ่ นสาภาพดีพอใช้ จะสามารถใช้งานได้ชวั่ คราว
๑.๒ ปะทับ ลักษณะการปะทับจะอยูใ่ นดุลยพินิจของผูค้ วบคุมงาน แต่หลักการปฏิบตั ิคล้ายกับการปะทับท่อ
แก็สเสียชั้นเดียว ตามข้อ ๒
๑.๓ การเชื่อมพอกตามนแนวแตกร้าว โดยการบากรอยเชื่อมให้เป็ นรู ปตัว V การเชื่อมในลักณะนี้ตวั เนื้อ
โลหะของท่อแก็สเสียต้องยังอยูใ่ นสภาพที่ดี มิฉะนั้นถ้าเนื้อโลหะอยูใ่ นสภาพที่ผกุ ร่ อน หลังจากเชื่อมพอกแล้วจะ
เกิดแนวรอยแตกร้าวขึ้นใหม่อีก เมื่อบากรอยเชื่อมแล้วค่อย ๆ เชื่อมตามแนวรอยบากจนเต็มรอยบากปล่อยให้
แนวเชื่อมเย็นลงอย่างช้า ๆ จะช่วยบรรเทาการรั่วซึมของแก็สเสียได้ในระดับหนึ่ง
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วิธีการสร้ าง ซ่ อมทาท่ อลมระบายอากาศ
วิธีการสร้ างท่ อลมระบายอากาศ
- ท่อลมระบายอากาศตามเรื อ เป็ นท่อโลหะรู ปร่ างเป็ นท่อกลม , สี่เหลี่ยม หรื อลักษณะต่าง ๆ มีหน้าที่ดูด
อากาศดี เป่ าอากาศร้อน และพ่นอากาศเย็นของเครื่ องปรับอากาศ โดยแบ่งออกเป็ น ๓ ชนิด คือ
๑. ท่อลมระบายอากาศร้อน ลักษณะจะเป็ นปล่องควันระบายอากาศร้อนออกจากห้องครัว
๒. ท่อลมระบายอากาศชนิดเป่ าหรื อดูดอากาศ จะมีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่เหลี่ยม ใช้เป่ าและดูดอากาศตาม
ห้องพักและห้องเครื่ องจักรใหญ่หรื อห้องเครื่ องไฟฟ้า เพื่อระบายความร้อนและทาให้อากาศบริ สุทธิ์ โดยเฉพาะ
ห้องเครื่ องจักร ยังเป็ นการเพิ่มปริ มาณอากาศดี เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเครื่ องจักรด้วย ท่อลม
เหล่านี้ตามห้องพักอาศัยท่อลมจะหุม้ ด้วยใยแก้ว ส่วนของปลายท่อลมจะแยกลงตามจุดต่าง ๆ และมีตะแกรงปิ ด
อยู่
๓. ท่อลมของเครื่ องปรับอากาศ ลักษณะจะคล้าย ๆ กับข้อ ๒ ทาหน้าที่พ่นอากาศเย็นแยกลงตามห้องต่าง ๆ
ท่อลมนิดนี้ตวั ท่อลมจะบุฉนวนจาพวกยาง เพื่อป้องกันเม็ดหยดน้ าเกาะ (CONDENSE)
๑. การเตรียมพัสดุและอุปกรณ์
๑.๑ แผ่นเหล็กดา ขนาด ๑/๑๖ นิ้ว การต่อแนวตะเข็บ โยงการเชื่อมประสานไฟฟ้า
๑.๒ แผ่นอลูมิเนียมหนา ๑/๑๖ นิ้ว – ๑/๘ นิ้ว การต่อแนวตะเข็บ โดยการเชื่อมประสาน MIG
๑.๓ แผ่นเหล็กอาบสังกะสี เบอร์ ๒๔ ส่วนใหญ่จะใช้โลหะชนิดนี้ในการสร้างท่อลมเพราะ
สร้างง่ายสะดวก สวยงาม การแต่งแนวตะเข็บจะใช้เครื่ อง LOCK FORMER
๑.๔ เหล็กกงฉาก ขนาด ๑/๘ นิ้ว –x ๑ นิ้ว X ๖.๐๐ เมตร สาหรับทาหน้าแปลนท่อลม
๑.๕ เหล็กเส้นแบน ขนาด ๑/๔ นิ้ว x ๑ นิ้ว x ๖.๐๐ เมตร สาหรับเข็มขัดและพุกยึดท่อลม
๑.๖ สลักเหล็กหัวหกเหลี่ยมเกลียวตลอดพร้อมนัต ขนาด ๑/๔ นิ้ว x ๓/๔ นิ้ว สาหรับยึด
หน้าแปลน
๑.๗ แป็ กกิ้งยาง ขนาด ๑/๘ นิ้ว สาหรับรับหน้าแปลน
๑.๘ หมุดย้า เบอร์ ๖๔๐ สาหรับยึดหน้าแปลนกับท่อลม
๑.๙ ค้อนไม้หรื อไม้เคาะรู ปพรรณ
๑.๑๐ สว่านมือ ดอกสว่าน ขนาด ๙/๖๔ นิ้ว , ๓/๑๖ นิ้ว และ ๕/๑๖ นิ้ว
๑.๑๒ เครื่ องเย็บตะเข็บ (LOCK FORMER)
๒. การดาเนินการ
๒.๑ การรื้ อถอนพัสดุ หลังจากถอดถอนท่อลมที่ผชุ ารุ ดขึ้นจากเรื อ เมื่อท่อลมเหล่านั้นวางอยูบ่ นโรงงาน
แล้ว เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิต่อดาเนินการ ดังนี้
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๒.๑.๑ ตรวจนับจานวนท่อลม พร้อมตรวจสอบพิจารณาดูว่า ชิ้นงานอันไหนซ่อมทาได้ ชิ้นงานชิ้น
ไหนต้องสร้างใหม่ ทาเครื่ องหมายไว้บนท่อ เพื่อป้องกันการสับสนในการประกอบท่อลมเข้าที่เดิม
๒.๑.๒ ตรวจสอบพัสดุที่ กผป. ฯ จ่ายมาให้ว่ามีเพียงพอหรื อไม่ ถ้ามีไม่เพียงพอให้เบิกเพิ่มเติมขึ้น
ไป รวมทั้งพิจารณาถึงพัสดุทดแทนด้วย หากพัสดุที่ตอ้ งการไม่มี
๒.๑.๓ การสร้างงานแบบพิมพ์เขียว จะต้องไปตรวจในสถานที่ติดตั้ง เพื่อเปรี ยบเทียบกับแบบจริ ง
ด้วย หากพบจุดที่ตอ้ งแก้ไข จะต้องแจ้งให้ กผป. ฯ เพื่อให้การออกแบบแก้ไขแบบ ให้ถูกต้อง
๒.๒ ชนิดของท่อลม
การติตดตั้งท่อลมในเรื อ จะต้องหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวาง ทาให้รูปแบบของท่อลมมีหลายอย่าง เช่น
๒.๒.๑ ท่อลมเยื้องศูนย์ แบบ หน้าตัดเท่ากัน
๒.๒.๒ ท่อลมเยือ้ งศูนย์ แบบ หน้าตัดทั้งสองด้านไม่เท่ากัน
๒.๒.๓ ท่อลมหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทั้งท่อตรงและหักมุม ๔๕ องศา – ๙๐ องศา
๒.๒.๔ ท่อลมจาพวกหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทั้งท่อตรงและหักมุม ๓๐ องศา – ๙๐ องศา
๒.๒.๕ ท่อลมจาพวกปล่องควันห้องครัว
๒.๒.๖ ฐานมอเตอร์พดั ลมระบายอากาศ ลักษณะกึ่งฐานแท่นกึ่งท่อลม
๒.๓ การหาแบบ
- การสร้างท่อลมชนิดต่าง ๆ ตามข้อ ๔.๑ จะต้องทาการเขียนลายเส้น เรี ยกว่าวิธีการ
หาแผ่นคลี่
โดยการเขียนลายเส้นลงบนชิ้นงาน หรื อเขียนลายเส้นลงบนแผ่นแบบสังกะสี แล้วตัดแบบสังกะสีทาบ
ลอกลายเส้นลงบนชิ้นงานอีกครั้งหนึ่ง การหาลายเส้นแผ่นคลี่
แบ่งออกเป็ น ๔ วิธี คือ
๒.๓.๑ วิธีอย่างง่าย
๒.๓.๒ วิธีใช้เส้นขนาน
๒.๓.๓ วิธีใช้เส้นรัศมี
๒.๓.๔ วิธีใช้เส้นสามเหลี่ยมมุมฉาก
-ส่วนจะเลือกใช้วิธีใด หรื อใช้แบบผสมผสาน ต้องทาตามหลักวิชาการและดุลยพินิจของผูส้ ร้าง
๒.๔ วิธีการสร้างท่อลม
- ท่อลมที่สร้างมีหลายลักษณะ แต่ท่อลมสี่เหลี่ยมรู ปจัตุรัส หรื อรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพบเห็นมากที่สุด ใช้
สร้างด้วยแผ่นสังกะสี เบอร์ ๒๔ เย็บตะเข็บด้วยเครื่ อง LOCK FORMER ซึ่งมีวิธีการสร้างดังนี้
- ถ้าต้องการาสร้างท่อลมระบายอากาศ ท่อตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๘ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว ยาว
๒.๔๐ เมตร พร้อมใส่หน้าแปลนเหล็กฉาก ขนาด ๑/๘ นิ้ว x ๑ นิ้ว x ๑ นิ้ว เจาะรู ที่หน้าแปลน ขนาด ๑/
๔ นิ้ว
๒.๔.๑ นาแผ่นเหล็กอาบสังกะสี เบอร์ ๒๔ ขนยาด ๔ นิ้ว x ๘ นิ้ว มาจานวน ๑ แผ่น
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๒.๔.๒ ใช้วงเวียนเหล็ก, เหล็กขีด และไม้บรรทัดเหล็ก ขีดหมายเส้นลงบนแผ่นเหล็กอาบ
ขนาดกว้าง ๘ นิ้ว ยาว ๒.๔๐ เมตร พร้อมเผือ่ เนื้อขอบออกไปด้านละ ๑ ๑/๘ นิ้ว ทั้งสองด้าน รวม ๒
แผ่น ใช้กรรไกรตัดตามแนวเย็บที่เผือ่ ไว้ จะได้แผ่นเหล็กอาบ ขนาด ๑๐ ๑/๔ นิ้ว
ยาว
๒.๔๐ เมตร จานวน ๒ อัน
๒.๔.๓ นาชิ้นงานทั้ง ๒ ชิ้น ป้อนเข้าเครื่ อง LOCK FORMER ตามแนวยาว ขอบ
ชิ้นงานจะมีแนวตะเข็บ PITTSBURGH ทั้งสี่ดา้ น ด้านละ ๒ แนว แล้วพักไว้
๒.๔.๔ ใช้วงเวียนเหล็ก, เหล็กขีด และไม้บรรทัด ขีดหมายเส้นลงบนแผ่นเหล็กอาบ ขนาด ๑๒
นิ้ว x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเผือ่ เนื้อขอบออกไปด้านละ ๑/๔ นิ้ว จะได้แนบเหล็กอาบ ขนาด ๑๒ ๑/๒
นิ้ว x ๒.๔๐ เมตร จานวน ๒ ชิ้น
๒.๔.๕ นาแผ่นชิ้นงาน ขนาด ๑๒ ๑/๒ นิ้ว x ๒.๔๐ เมตร ไปพับขอบเป็ นรู ปตัว U
ทางด้านที่หมายไว้ ๑/๔ นิ้ว โดยพับฉากเข้ามาด้านละ ๑/๔ นิ้ว ทั้ง ๒ แผ่น
๒.๔.๖ นาแผ่นเหล็กรู ปตัว U มาประกอบเข้ากับชิ้นงานที่เข้าตะเข็บไว้ โดยใช้ไม้ตีสอดเข้าไปตาม
แนวตะเข็บทุกแนว ตีขอบให้พบั ลงมาอีกครั้ง นัน่ คือเราได้ท่อลม ขนาด ๘ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว x ๒.๔๐
เมตร
๒.๔.๗ นาฉากเหล็ก ขนาด ๑/๘ นิ้ว x ๑ นิ้ว x ๑ นิ้ว มาตัดเชื่อมให้เป็ นรู ปหน้าแปลน
สี่เหลี่ยมครอบ
กับท่อลมด้านหน้าตัด ๘ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว ทั้งสองหน้าแปลน
๒.๔.๘ หน้าแปลนเหล็กฉากด้านหน้าจะยึดติดกันด้วยสลัก ขนาด ๑/๔ นิ้ว ให้เจาะรู ขนาด ๕/๑๖
นิ้ว จานวนรู มากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ตัวอย่างหรื อแบบ
๒.๔.๙ หน้าแปลนเหล็กฉากด้านที่ประกอบกับท่อลม เจาะรู ขนาด ๑/๑๖ นิ้ว เพื่อย้าด้วยหมุดย้า เบอร์ ๖๔๐
จานวนหมุดจะต้องดูเรี ยบร้อยสวยงามและแข็งแรง
๒.๔.๑๐ ตัดแป็ กกิ้งยางและเจาะรู ตามหน้าแปลน
๒.๕ การสร้างส่วนประกอบ
- ท่อลมที่สร้างขึ้นมาจะมีหลายท่อยึดต่อกัน โดยใช้สลักยึดหน้าแปลน แต่ยงั มีส่วนประกอบเพิ่มอื่นอีก
ดังนี้
- ตาแหน่งที่ท่อลมลอดพื้นหรื อผนัง จะต้องเจาะพื้นหรื อผนังแล้วสร้างตอท่อลม และติดหน้าแปลนไว้
ทุกตอ ระยะห่างจากพื้นหรื อผนัง ประมาณ ๓ นิ้ว อีกด้านหนึ่งเชื่อมติดกับตัวเรื อ
- พุกรับท่อลม ใช้เหล็กเส้นแบน ขนาด ๑/- นิ้ว x ๑ นิ้ว ทาเป็ นพุกรับท่อลมเว้นเป็ นระยะ ๆโดยเน้น
ความแข็งแรงและสวยงาม หรื อติดตั้งตามแบบ
๒.๖ การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน
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- ตรวจสอบด้วยสายตาและมือสัมผัส ท่อลมทุกชิ้นนอกจากจะสวยงามและแข็งแรงแล้ว จุดรั่วไหลต่าง ๆ
ต้องไม่มี รู สลักตามหน้าแปลนจะต้องตรงกันทุกหน้าแปลน
๒.๗ การประกอบเข้าที่
๒.๗.๑ จะต้องประสาน รง.เกี่ยวข้อง เพื่อขนย้ายชิ้นงานไปที่เรื อ ตั้งนัง่ ร้านตามห้อง ต่าง ๆ แสงสว่าง
พอเพียง การประกอบท่อลมต้องเป็ นไปตามขั้นตอนลาดับก่อนหลัง หมายตาแหน่งต่าง ๆ ที่ทาไว้ตอ้ งไม่ผดิ พลาด
๒.๗.๒ หลังจากประกอบท่อลม หรื อท่อแอร์แจ้ง รง.เกี่ยวข้องเพื่อหุม้ ฉนวน โดยท่อลมธรรมดาจะหุม้
ด้วยใยแก้ว ส่วนท่อลมเครื่ องปรับอากาศหุม้ ด้วยซีลยางเพื่อกัน CONDENSE
การซ่ อมทาท่ อลมระบายอากาศ
ท่อลมระบายอากาศภายในเรื อจะสร้างด้วยแผ่นสังกะสี ลักษณะเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมเดินโยงใยอยูต่ ามห้องต่าง
ๆ กาการซ่อมทาหมายถึง การทาให้ท่อลมส่วนนั้นมีสภาพดีภายในระยะเวลาที่จากัด รวมถึงการขาดแคลนพัสดุ
ที่จะสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่ท้งั หมด โดยมีสาเหตุแลละลาดับการซ่อมทา ดังนี้
๑. ตัวท่อลมผุทะลุเป็ นช่วง ๆ สภาพของเนทื้อโลหะส่วนอื่น ๆ ยังพอใช้งานได้ จะตัดท่อลมออกเป็ นช่วง ๆ
เพื่อสร้างตัวใหม่ แล้วจึงประกอบเข้าที่เดิม ตามลาดับการซ่อมทา ดังนี้
๑.๑ แจ้ง รง.เกี่ยวข้องรื้ อฉนวนหุม้ ท่อลม
๑.๒ ถอดท่อลมท่อนั้นออกมาโดยการถอดสลักหน้าแปลนทั้ง ๒ ข้าง แล้วยกท่อลมลงมาทั้งชุด
๑.๓ นาท่อลมตามข้อ ๑.๒ มาที่ รง. โลหะแผ่น ยกท่อลมท่อนนั้นขึ้นตั้งบนแบบ จับแบบยึดหน้าแปลนทั้ง
๒ ด้าน กวดด้วยสลักให้แน่น
๑.๔ หมายตาแหน่งท่อลมช่วงที่ชารุ ด ตัดตามตาแหน่งที่หมายด้วยเลื่อยมือ
๑.๕ สร้างท่อลมท่อนที่ตดั ออกมาด้วยแผ่นสังกะสีชนิดเดียวกัน
๑.๖ นาชิ้นส่วนตามข้อ ๑.๕ ไปต่อเข้าที่เดิม โดยให้ส่วนปลายของท่อทั้งสองอยูใ่ นลักษณะซ้อนทับกัน
ประมาณ ๑ ๑/๒ นิ้ว
๑.๗ เจาะด้วยสว่านตามแนวขวางตรงจุดยิงรี เว็ทออกไปให้รอบตัวท่อ
๑.๘ หลังจากตัวท่อแข็งแรงดีแล้ว นาท่อลมทั้งชุดออกจากแท่นจับแบบ เพื่อนาไปประกอบ
เข้า ที่เดิมที่เรื อ
๑.๙ แจ้ง รง.เกี่ยวข้อง หุม้ ฉนวนเข้าที่เดิม การซ่อมทาท่อลมในลักษณะนี้ จะมีความแข็งแรง
ใกล้เคียงกับการสร้างใหม่ท้งั ตัว
๒. ตัวท่อลมผุทะลุเป็ นรู สภาพของเนื้อโลหะยังพอใช้งานได้ จะซ่อมทาท่อลมโดยาการปะทับ โดยไม่ตอ้ งยก
ท่อลมลงมา แต่หากตาแหน่งการทางานอยูใ่ นที่คชับแคบ อาจจะต้องถอดสลักหน้าแปลนยกลงมาตามข้อ ๑.๒
เพื่อจะได้ปะทับได้สะดวกและแข็งแรง โดยมีลาดับการซ่อมทา ดังนี้
๒.๑ แจ้ง รง.เกี่ยวข้อง ไปรื้ อฉนวนหุม้ ท่อที่เรื อ การรื้ อจะรื้ อเฉพาะตรงจุดปะทับเท่านั้น
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๒.๒ หมายตาแหน่งบนจุดชารุ ดด้วยปากกาเมจิ
๒.๓ ตัดแผ่นสังกะสีขนาดเดียวกับตาแหน่งที่หมาย นาแผ่นปะทับไปทาบกับจุดที่หมายไว้ เจาะด้วยสว่าน
ยิงดอกรี เว็ทตรงจุดที่หมายให้เรี ยบร้อย
๒.๔ สาหรับท่อลมที่ถอดสลักหน้าแปลนลงมายกประกอบเข้าที่เดิม
๒.๕ บางกรณี จุดชารุ ดมีมาก อาจจะใช้วิธีสร้างแผ่นปะทับให้รอบท่อลม แล้วจึงยิงดอกรี เว็ทให้เรี ยบร้อย
๒.๖ แจ้ง รง.เกี่ยวข้องประกอบฉนวนเข้าที่เดิม

รายการเครื่ องมือกล / เครื่ องจักรกล
ลาดับที่

รายการ

จานวนเครื่ อง

๑

เครนยกของแบบวิง่ ในราง (DR - ๕) ขนาด ๒ ตัน

๑

๒

เครื่ องแล่นแระสานด้วยไฟฟ้า

๙
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๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

เครื่ องเชื่อมประสานด้วยแก็สเฉื่อย แบบ TIG
เครื่ องเชื่อมประสานด้วยแก็สเฉื่อย แบบ MIG
เครื่ องตัดโลหะ แบบ AIR PLASSMA
เครื่ องตัดโลหะ ชนิดโยกด้วยมือ ( D - ๒๔)
เครื่ องกลึง ( D - ๑)
เครื่ องสว่านแท่น ( D - ๓)
เครื่ องม้วนโลหะชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ( D - ๑๖)
เครื่ องพับไฮโดรลิค ( D - ๑๘)
เครื่ องเชื่อมประสานไฟฟ้า แบบ SPOT ประจาที่ (D - ๑๙)
สว่านแท่นแขนหมุน (D - ๒๐)
เครื่ องเจาะปั้มรู โลหะ (D - ๒๑)
เครื่ องพับโลหะด้วยมอเตอร์ ( D - ๒๒)
เครื่ องตัดวงกลมแผ่นโลหะและขึ้นขอบ ( D - ๒๓)
เครื่ องตัดแผ่นโลหะชนิดมอเตอร์กรรไกร (D - ๖๘)
ชุดเครื่ องมือตัดแก็สด้วยแก็สอ็อกซิเจนและเอซิทีลีน
เครื่ องเลื่อยวงเดือน ( D - ๑๗)
เครื่ องทาตะเข็บ (LOCK FORMER )
เครื่ องพับแผ่นโลหะด้วยมือ
เครตื่องม้วนแผ่นโลหะชนิดชับเคลื่อนด้วยโซ่
เครื่ องเลื่อยแบบเคลื่อนที่ HERO
เครื่ องตัดโลหะชนิดใช้ใบไฟร์เบอร์

๓
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๕
๑
๑
๑
๑
๑
๒

๒. คุณสมบัตแิ ละขั้นตอนในการทางาน ( OPERATING INSTRUCTION)
๒.๑ เครนยกของแบบวิง่ ในราง (DR – ๕)
- คุณสมบัติ เป็ นเครนที่ใช้ยกของภายใน รง. ขนาดยกชิ้นงานที่มีน้ าหนักไม่เกิน ๒ ตัน
เคลื่อนตัวอยูใ่ นรางจากหัวถึงท้ายโรงงาน
๒.๑.๑ การเตรี ยมการใช้เครน
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ตรวจดูพ้นื ที่ตลอดแนวเลื่อนของเครนต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง ถ้ามีสิ่งกีดขวางที่จาเป็ นวางอยู่
ที่เลื่อนของเครนต้องระมัดระวังมิให้ชิ้นงานที่ยกเลื่อนกระทบกับสิ่งกีดขวางเกิดความ
เสียหาย
ขึ้นได้ การทางานที่อยูท่ ิศทางการยกชิ้นงานจะต้องหยุดชัว่ คราวจนกว่าการใช้เครนจะแล้ว
เสร็ จ
๒.๑.๒ การเดินเครื่ อง
- นาชุดสวิทช์ควบคุมการใช้งาน ออกมาอยูใ่ นตาแหน่งที่สะดวกต่อการใช้ พร้อมจะเลื่อน
เครนได้อย่างปลอดภัย
- กดสวิทช์บงั คับเครนให้ใช้ตามเครื่ องหมายลูกศรที่บอกไว้บนชุดควบคุม
เลื่อนเครนไปยัง
บริ เวณที่วางชิ้นงาน
ชิ้นงานที่จะยกต้องผูกมัดให้เรี ยบร้อยด้วยเชือกหรื อลวดสลิง และ
พร้อมจะยกห่วงอุปกรณ์ที่จะผูกมัดขึ้นคล้องบนขอเกี่ยวปลายรอก
สาหรับการยกแผ่นโลหะ
ชนิดต่างๆ ให้ใช้ชุดปากจับ ๆ แผ่นโลหะ การยกชิ้นงานให้ยกสูงจากพื้นพอประมาณตาม
ความต้องการ
- ขณะเลื่อนเครนยกชิ้นงาน ต้องมีคนจับประคองชิ้นงานหรื อผูกมัดเชือกประคองชิ้นงานไว้
เพื่อกันไม่ให้ชิ้นงานแกว่งไปมากระทบกับอุปกรณ์ต่าง ๆ จนเกิดเสียหายขึ้นได้
- วางชิ้นงานลงในตาแหน่งที่ตอ้ งการ ปลดสิ่งจับยึดกับเครนออก
๒.๑.๓ การเลิกใช้งาน
- เลื่อนเครนและชุดสวิทช์ควบคุมการใช้เครน ไปไว้ในตาแหน่งที่ปลอดภัย ไม่กีดขวาง
การทางาน
๒.๒ เครื่ องแล่นประสานด้ วยไฟฟ้า
คุณสมบัติ
- ใช้เชื่อมประสานเหล็กดา และเหล็กไร้สนิม
๒.๒.๑ การเตรี ยมการใช้เครื่ อง
- ตรวจสอบบริ เวณที่จะนาเครื่ องแล่นประสานไปวาง พื้นต้องไม่ช้ืนแฉะ มีสภาพอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก
ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของสายไฟฟ้าเข้าเครื่ อง และออกจากเครื่ อง ตูต้ ่อไปทุกตู ้
จะต้อง
มีสวิทช์เปิ ด – ปิ ด การต่อและการปลดสายไฟจากตูท้ ุกครั้ง ให้ติดต่อ จนท.ไฟฟ้า กบก. ฯ
สายไฟแล่นประสาน สายดิน ชุดหัววจับลวดเชื่อมจะต้องอยูใ่ นที่จดั เตรี ยมไว้ไม่มว้ น
กองไว้กบั พื้น
-
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- สายไฟแล่นประสานก่อนใช้งาน ต้องดึงออกมาเรี ยงเส้นก่อนที่จะลากไปยังจุดปฏิบตั ิงาน
- ส่วนสายดินให้นาไปจับยึดไว้กบั ชิ้นงานให้แน่น เตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแล่นประสาน
เช่น ลวดเชื่อม อุปกรณ์ป้องกันอันตราย รวมถึงอุปกรณ์อานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่
จา
เป็ นให้พร้อมตามสถานที่และชนิดของงาน
๒.๒.๒ การเดินเครื่ อง
- เปิ ดสวิทช์ไฟที่ตูแ้ ยก ให้อยูใ่ นตาแหน่ง ON.
- เปิ ดสวิทช์ที่ตวั เครื่ องเชื่อม ให้อยูใ่ นตาแหน่ง ON. ปรับแต่งกระแสไฟแล่นประสาน
ให้
เหมาะสมกับชิ้นงาน โดยให้ปฏิบตั ิตามคู่มือ WPS.
- ดาเนินการแล่นประสานชิ้นงาน
๒.๒.๓ การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทช์ไฟฟ้าที่ตวั เครื่ อง ให้อยูใ่ นตาแหน่ง OFF. รวมถึงแมนสวิทช์ที่ตูต้ ่อไฟต้อง
ปิ ด
ให้เรี ยบร้อย
- เก็บสายไฟแล่นประสาน และสายดินมาไว้ที่เครื่ อง หรื อสถานที่กาหนด รวมถึงอุปกรณ์
ต่าง ๆ เก็บเข้าที่เดิมให้เรี ยบร้อย
๒.๓ เครื่ องเชื่ อมประสานด้ วยแก็สเฉื่ อย แบบ TIG
คุณสมบัติ
- เชื่อมได้ท้งั โลหะ และ อโลหะ
๒.๓.๑ การเตรี ยมการใช้เครื่ อง
- ตรวจสอบบริ เวณที่วางเครื่ อง พื้นต้องไม่ช้ืนแฉะ และมีสภาพอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวก
ตรวจสอบสายไฟเข้าเครื่ อง และสวิทช์เท้าเหยียบ ต้องอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย
- ชุดสายเชื่อม, หัวเชื่อม, หัวต่อของสายทางน้ า และสายแก็ส ต้องมีสภาพไม่หลุดหลวม
- เสียบปลัก๊ ตัวผูเ้ ข้ากับหัวต่อสาหรับเสียบไฟ
- ต่อสายดินเข้ากับชิ้นงาน
- ต่อสายน้ าเข้าหล่อหัวเชื่อม
- เตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแล่นประสาน เช่น ลวดเชื่อม, แท่งทังสเตน, อุปกรณ์ป้องกัน
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- อันตรายรวมถึงอุปกรณอานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จาเป็ นให้พร้อม
สถานที่และชนิดของงาน
๒.๓.๒ การเดินเครื่ อง
- เปิ ดสวิทช์ที่หวั ต่อปลักเสียบให้อยูใ่ นตาแหน่ง ON.
- เปิ ดน้ าหล่อหัวเชื่อม กาลังดันประมาณ ๕ ปอนด์ / ตารางนิ้ว

ตามสภาพของ

- เปิ ดลิ้นแก็สคลุมแนวเชื่อม ปรับกาลังดันไว้ประมาณ ๕ ปอนด์ / ตารางนิ้ว
- เปิ ดสวิทช์ตวั เครื่ อง ให้อยูใ่ นตาแหน่ง ON.
- ปรับกระแสไฟไปอยูใ่ นตาแหน่ง DC. ถ้าต้องการเชื่อมโลหะจาพวกเหล็ก ,ทองแดง ,
ทองเหลือง
และเหล็กไร้สนิม
๒.๓.๓ การเลิกเครื่ อง
- บิดสวิทช์ที่หวั ต่อปลัก๊ เสียบ และสวิทช์ที่ตวั เครื่ อง ให้อยูใ่ นตาแหน่ง OFF.
- ปิ ดลิ้นแก็สคลุมแนวเชื่อม ที่เกจวัดกาลังดันบนท่อแก็ส
- ปิ ดลิ้นน้ าหล่อหัวเชื่อม
- เก็บสายเชื่อมเข้าอยูใ่ นที่กาหนดให้เรี ยบร้อย
๒.๔ เครื่ องเชื่ อมประสานด้ วยแก็สเฉื่ อย
คุณสมบัติ
๒.๔.๑ การเตรี ยมการใช้เครื่ อง
- ตรวจสอบบริ เวณที่วางเครื่ อง พื้นจะต้องไม่ช้ืนแฉะ และมีสภาพอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวก
- ตรวจสอบสายไฟเข้าเครื่ อง และสายดินต้องอยูใ่ นสภาพที่เรี ยบร้อย
- ตรวจสอบชุดสายเชื่อม และหัวเชื่อมต้องมีสภาพดี
- ต่อสายไฟเข้าเครื่ อง โดยการเสียบปลักตัวผูเ้ ข้ากับหัวต่อสาหรับเสียบไฟ แต่ยงั ไม่ตอ้ งเปิ ด
สวิทช์ที่ชุดหัวต่อ
- เตรี ยมอุปกรณ์ในการแล่นประสาน
เช่น
ตัวรนชุดเชื่อม , อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
รวมถึงอุปกรณ์อานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จาเป็ นให้พร้อม ตามสภาพของงงสถานที่และ
ชนิดของงาน
๒.๔.๒ การเดินเครื่ อง
- เปิ ดสวิทช์ที่หวั ต่อปลัก๊ เสียบ ให้อยูใ่ นตาแหน่ง ON.
- ปิ ดสวิทช์ที่ตวั เครื่ อง ให้อยูใ่ นตาแหน่ง ON.
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-

เปิ ดลิ้นแก็สคลุมแนวเชื่อม จะขึ้นอยูก่ บั ท่าเชื่อม ท่าเชื่อมในแนวราบจะเปิ ดแก็ส
กาลังดันประมาณ ๕ ปอนด์ / ตารางนิ้ว ส่วนท่าเชื่อมในแนวตั้ง หรื อแนวเหนือ

ศรี ษะ
-

จะเปิ ดแก็ส กาลังดันประมาณ ๑๐ ปอนด์ / ตารางนิ้ว
ถ้าสถาน ที่ทางานอยูใ่ นที่โล่งแจ้ง มีลมพัดผ่านจะต้องจัดตั้งฉากที่กาบังลมให้

เหมาะสม
เพื่อมิให้ลมพัดแก็สคลุมแนวเชื่อมออกไปหมด
ปรับความเร็ วที่ชุดป้อนลวดที่หวั เชื่อม ให้สมพันธ์กบั รกระแสไฟที่ใช้งาน ถ้าปรับ
ความ
เร็ วของเส้นลวดเชื่อมเร็ วเกินไป จะเกิดการสดุดเพราะเส้นลวดอาร์คไม่ทนั หากปรับความเร็ ว
ของเส้นลวดเชื่อมช้าเกินไปเส้นลวดจะเกิดการละลายก่อนการอาร์ค
- ชิ้นงานที่จะเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากคราบน้ ามัน และสิ่งสกปรก
- ชิ้นงานที่ความหนาตั้งแต่ ๑/๔ นิ้ว ขึ้นไป จะต้องบากหน้าก่อนการเชื่อม
๒.๔.๓ การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทช์ที่หวั ต่อปลัก๊ เสียบ ให้อยูใ่ นตาแหน่ง OFF.
- ปิ ดสวิทช์ที่ตวั เครื่ อง
ให้อยูใ่ นตาแหน่ง OFF.
- ปิ ดลิ้นแก็สคลุมแนวเชื่อม
ให้อยูใ่ นตาแหน่ง OFF.
- จัดเก็บที่กาบังลมที่จดั ทาขึ้น
- เก็บชุดป้อนลวดอยูใ่ นที่กาหนดให้เรี ยบร้อย
๒.๕ เครื่ องตัดโลหะ AIR PLASSMA
คุณสมบัติ เป็ นเครื่ องที่ตดั โลหะสแตนเลส และอลูมเิ นียม โดยการให้ความร้อนอุหภูมิสูง
กับชิ้นงาน แล้วใช้ความแรงของลมพ่นตัดชิ้นงานให้ขาดออกจากกัน
๒.๕.๑ การเตรี ยมการเดินเครื่ อง
- ตรวจสอบริ เวณที่วางเครื่ อง พื้นจะต้องไม่ช้ืนแฉะ และมีสภาพอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวก
ตรวจสอบสายไฟเข้าเครื่ อง สายดินต้องอยูใ่ นสภาพที่เรี ยบร้อย
- ในกรที่ต่อสายลมจากเมนท่อลม หัวต่อท่อลม และสายยางต้องอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย
ในกรที่ต่อสายลมจากเครื่ องอัดอากาศ ต้องตรวจสอบสภาพของเครื่ องอัดอากาศให้เรี ยบร้อย
- ตรวจสอบบริ เวณที่วางเครื่ อง พื้นจะต้องไม่แฉะ และมีสภาพอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวก
- ต่อสายดินเข้ากับชิ้นงาน
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- ต่อสายไฟเข้าเครื่ อง โดยาการเสียบปลัก๊ ตัวผูเ้ ข้ากับหัวต่อสาหรับเสียบไฟ แต่ยงั ไม่
เปิ ดสวิทช์ที่ชุดหัวต่อ
- เตรี ยมอุปกรณ์ในการตัดชิ้นงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายรวมถึงอุปกรณ์อานวยความ
สะดวกอื่น ๆ ที่จาเป็ นให้พร้อม ตามสภาพของสถานที่และชนิดของงาน
๒.๕.๒ การเดินเครื่ อง
- เปิ ดสวิทช์ที่หวั ต่อปลักเสียบ และสวิทช์ที่ตวั เครื่ อง ให้อยูใ่ นตาแหน่ง ON.
เปิ ดลิน้ ลมและปรับกาลังดันลม ให้เหมาะสมกับความหนาของชิ้นงาน ซึ่งจะ
ทดสอบได้
ที่หวั ตัด โดยการกดให้กาลังดันลมพ่นออกมา
- ปรับกระแสไฟให้เหมาะสมกับความหนาของชิ้นงาน
ตรวจสอบแท่ง ELECTRODE ว่าพร้อมที่จะใช้งานหรื อไม่ โดยการกดที่หวั ตัด ถ้าการ
อาร์ค
สมบูรณ์ทิศทางการอาร์คจะมีลกั ษณะเป็ นเส้นตรงและสม่าเสมอ
ถ้าการอาร์คไม่
สมบูรณ์
ทิศทางของการอาร์คจะเป็ นเส้นเบี่ยงเบน และมีลกั ษณะติดๆ ขัดๆ ให้ถอดแท่ง ELECTRODE
ออกทาความสะอาด
ข้อควรระวังในการตัดชิ้นงาน
อย่าให้แท่ง ELECTRODE สัมผัสกับชิ้นงาน เพราะจะทาให้เกิดการซ๊อตอาร์ค แท่ง ELECTRODE อาจเสียหาย
ได้
- บิดสวิทช์ที่หวั ต่อปลัก๊ เสียบ และสวิทช์ที่ตวั เครื่ องให้อยูใ่ นตาแหน่ง OFF.
ปิ ดลิ้นกาลังดันลม ที่ท่อลมประจา รง.
เก็บเครื่ องอัดอากาศเข้าที่ให้เรี ยบร้อย
๒.๖ เครื่ องตัดโลหะชนิดโยกด้วยมือ ( D –๒๔)
คุณสมบัติ
- ประกอบไปด้วยใบมีด จานวน ๑ คู่ ความยาว ๒ เมตร ใบมีดตัวล่างยึดติดกับที่
ตัวบนเคลื่อนไหวขึ้น – ลง ตามคันโยก จานวน ๑ คู่ แผ่นโลหะจะขาดออกจากกันเป็ นเส้นตรง
ด้วยความคมของใบมีดตามแรงกด
- ตัดแผ่นโลหะจาพวก ทองเหลือง, ทองแดง, เหล็กดา แต่ละชนิดความหนาไม่เกิน ๒ มม.
- แผ่นอลูมิเนียม ความหนาไม่เกิน ๐.๗๕ มม.
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- แผ่นเหล็กไร้สนิม ความหนาไม่เกิน ๐.๗๕ มม.
๒๖๑ การเตรี มการใช้เครื่ อง
ตรวจสอบสลักยึดใบมีดต้องไม่หลุดหลวม สลักที่คลายตัวออกจะให้ใบมีดขยับตัวได้
ใบมีดอาจบิ่น หรื อหักขณะใช้งาน สลักที่หลุดหลวมทุกตัวต้องกวดให้แน่น
ตรวจสอบชนิดของบแผ่นโลหะรวมถึงความหนา ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กาหนด การตัด
แผ่นโลหะที่หนาเกินเกณฑ์ จะทาให้ใบมีดหมดความคม หรื อหักบิ่นได้
ห้ามบุคคลอื่น เข้ามาในเส้นเขตดารทางานในขณะใช้งาน เพราะด้ามต่อคันโยกจะตี
ศรี ษะ และทาอันตรายแก่บุคคลอื่นได้
๒.๖.๒ การใช้เครื่ อง
- หมายตาแหน่งลงบนแผ่นโลหะที่จะตัด
- ยกแผ่นโลหะขึ้นตัดทางด้านหน้า ตรวจสอบหมายตาแหน่งที่ตวั เครื่ องให้ตรงกับตาแหน่งบน
แผ่นโลหะ
- โยกคันโยกตัดแผ่นโลหะ โดยใช้คนั โยกทั้ง ๒ ด้าน การกดคันโยกให้กดทั้ง ๒ จังหวะ
จังหวะที่ ๑ โยกเพื่อไม่ให้ชิ้นงานเคลื่อนตัว จังหวะที่ ๒ โยกเพื่อตัดชิ้นงานให้ขาดออกจาก
กัน
๒.๖.๓ การเลิกเครื่ อง
- เก็บเศษโลหะที่เหลือ คัดแยกส่วนที่ยงั พอใช้ราชาการได้เข้าที่
- ทาความสะอาดตัวเครื่ องตัด และบริ เวณรอบเครื่ องให้เรี ยบร้อย
๒.๗ เครื่ องกลึง (D – ๑)
คุณสมบัติ
- ใช้กลึงก้านสลัก ,เกลียวนอก, เกลียวใน, ปาดหน้าแปลนโตไม่เกิน ๘ นิ้ว , เจาะรู
๒.๗.๑ การเตรี ยมการใช้เครื่ อง
ตรวจดูสิ่งกีดขวางบริ เวณเครื่ อง และพื้นที่ป้อนงาน ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
๒.๗.๒ การเดินเครื่ อง
- บิดสวิทช์ที่ตวั เครื่ องไปที่ตาแหน่ง ON.
เปิ ดสวิทช์ไฟส่องสว่างประจาเครื่ อง
ตรวจสอบวัดชิ้นงานด้วยเวอร์เนีย ป้อนชิ้นงานให้ตวั จับชิ้นงาน
ปรับแต่งแท่นมีดกลึงเข้าทางานกับชิ้นงาน
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๒.๗.๓ การเลิกเครื่ อง
- บิดสวิทช์ที่ตวั เครื่ องไปที่ตาแหน่ง OFF.
- ขยับเลื่อนใบมีดกลึงให้ห่างจากชิ้นงาน ปิ ดสวิทช์ไฟส่องสว่างประจาเครื่ อง
ทาความสะอาดบริ เวณตัวเครื่ อง คัดแยกเศษโลหะจาพวก ทองแดง,ทองเหลือง เก็บไว้ในที่ซ่ึงจัดไว้ รวบรวมส่ง
รง.หล่อหลอม ฯ เพื่อทาประโยชน์ต่อไป
ข้ อควรระวัง - สวมถุงมือ, แว่นตา เพื่อป้องกันอันตราย
เศษโลหะเหล่านี้จะมีความแหลมคม ที่แท่นเครื่ องควรปัดด้วยแปรงให้สะอาด รวมถึงที่พ้นื ต้องกระทาด้วยความ
ระมัดระวัง
๒.๘ สว่านแท่ น ( D – ๓)
คุณสมบัติ
- เป็ นสว่านแท่นขนาดลกลาง ใช้เจาะแผ่นโลหะความหนาไม่เกิน ๑/๒ นิ้ว จับดอกสว่าน
ได้ต้งั แต่
๑/๑๖ นิ้ว - ๑/๒ นิ้ว
๒.๘.๑ การเตรี ยมการใช้เครื่ อง
- ตรวจดูสิ่งกีดขวางประจาเครื่ อง
- แท่นปากกาจับชิ้นงานเป็ นอุปกรณ์แยกต่างหาก ยกขึ้นหรื อถอดออกได้ บางครั้งการจับ
ชิ้นงาน จะใช้คีมล็อค
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
- ตรวจสอบระบบน้ าหล่อ
๒.๘.๒ การเดินเครื่ อง
บิดสวิทช์ไฟฟ้าประจาเครื่ อง ไปที่ตาแหน่ง ON.
- เลื่อนปุ่ มสปี ดรอบไปที่ ตาแหน่งไปที่ตาแหน่ง ๑ หรื อ ๒
- นาชิ้นงานเข้าแท่นปากกา หรื อจับยึดด้วยคีมล็อค
- เดินระบบน้ าหล่อ
- กดหัวเจาะเข้าชิ้นงาน ปรับแต่งน้ าหนักด้วยมือกดก้านบังคับ
๒.๘.๓ การเลิกเครื่ อง
- บิดสวิทช์ไฟฟ้าประจาเครื่ อง ไปที่ตาแหน่ง OFF.
- เลิกะระบบน้ าหล่อ
- เลื่อนปุ่ มสปี ดรอบไปที่ ตาแหน่ง O
- ทาความสะอาดแท่นเครื่ องและบริ เวณ
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ข้ อควรระวัง
- สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และแว่นตา
- จะเกิดแรงบิดที่ชิ้นงาน ในจังหวะที่ดอกสว่านทะลุ การจับชิ้นงานด้วยคีมล็อคต้องจับ
ชิ้นงานให้แน่น
๒.๙ เครื่ องม้วนโลหะชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า (D – ๑๖)
คุณสมบัติ
- ใช้มว้ นแผ่นโลหะได้ทุกชนิด หรื อฉากอลูมิเนียมให้เป็ นรู ปทรงกลม โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
เป็ นตัวขับเพลามู่เล่
แผ่นโลหะและฉากอลูมิเนียม ความหนาไม่เกิน ๗.๕ มม. ความยาวของแผ่นโลหะ
ไม่เกิน ๓๕ ซม. และเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมต้องไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ ซม.
- สวิทช์ที่หน้าปัทม์จะมี ๓ จังกวะ คือ เดินหน้า, หยุด และถอยหลัง การใช้สวิทช์
ต้องกดตามจังหวะ ห้ามใช้ลดั ขั้นตอน
๒.๙.๑ การเตรี ยมการใช้เครื่ อง
- แผ่นโลหะที่จะนามาม้วนต้องเหยียบด้านหัวและท้าย ด้วยเครื่ องเหยียบให้ดา้ นหัว
และด้านท้ายสูงขึ้นเล็กน้อย
ฉากอลูมิเนียมที่จะนามาม้วน ต้องใช้เป็ นคู่ โดยการเชื่อมเกาะด้านหลังให้ติดกัน
เปิ ดสวิทช์ที่ตวั เครื่ องให้อยูใ่ นตาแหน่ง ON.
ตั้งระยะเบียดของมู่เล่ ให้เท่ากับความหนาของชิ้นงาน

๒.๙.๒ การใช้เครื่ อง
กดสวิทช์ที่หน้าปัทม์ ในตาแหน่ งเดินหน้า สอดชิ้นงานเข้าทางด้านข้าง
ถ้าต้องการม้วนฉากอลูมิเนียม ให้สอดชิ้นงานที่เชื่อมเกาะแล้วเข้าทางด้านข้าง โดยให้ตรงกับร่ องตรงกลาง
มู่เล่
เมื่อชิ้นงานเลื่อนไปจนสุดระยะเลื่อน กดสวิทช์หยุด แล้วจึงเริ่ มกดสวิทช์ถอดหลัง
การม้วนชิ้นงานจะม้วนในลักษณะกลับไปกลับมา พร้อมค่อย ๆ ปรับระยะเบียด จนกระทัง่ ขอบของชิ้นงานมา
บรรจบกัน โดยระยะห่างเท่ากับความหนาของแผ่นโลหะ
ปลดตัวล็อคทางด้านหน้าเครื่ อง ถอดชิ้นงานออกทางด้านหน้า ประกอบตัวล็อค เข้าที่เดิม ทาความสะอาด
ตัวเครื่ อง และบริ เวณรอบ ๆ เครื่ องให้เรี ยบร้อย
๒.๑๐ เครื่ องพับไฮโดรลิค () D – ๑๘)
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คุณสมบัติ
-

ใช้พบั แผ่นโลหะความหนาไม่เกิน ๓/๘ นิ้ว ให้เป็ นมุม ๑๕ องศา , ๓๐

องศา,
๔๕ องศา และ ๙๐ องศา

การพับแผ่นโลหะจะใช้กาลังอัดของระบบไฮโดร

ลิค
ดันใบมีดกดหน้าชิ้นงานให้พบั เป็ นมุมตามต้องการ
๒.๑๐.๑ การเตรียมการเดินเครื่ อง
- ตรวจสอบสิ่งกีดขวางการทางาน
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
๒.๑๐.๒ การเดินเครื่ อง
บิดสวิทช์ที่ตวั เครื่ องไปที่ตาแหน่ง ON.
- ปรับแต่งพลิกแป้นฐานรองรับชิ้นงาน ให้ร่องบากองศามุมพับอยูด่ า้ นบนตรงกับ
ใบมีดกด
- เปิ ดสวิทช์ปรับแต่งระยะเบียดของใบมีด ให้เท่ากับความหนาของแผ่นชิ้นงาน
- กดสวิทช์ ยกใบมีดเพื่อวางชิ้นงานตามตาแหน่ง
- กดสวิทช์
กดใบมีดลงให้สมั ผัสกะบังหน้างาน
ดูกาลังระบบไฮโดรลิคได้ที่เกจ
ตัวเครื่ อง
- ถ้าต้องการชิ้นงานหลายชิ้น มุมพับเดิมก็จะปฏิบตั ิเช่นนี้ต่อไป ถ้าจะเปลี่ยน
องศาของมุมพับให้พลิกเปลี่ยนมุมแป้นฐานรับใหม่
๒.๑๐.๓ การเลิกใช้เครื่ อง
- กดสวิทช์ยกใบมีดขึ้น นาท่อนไม้มาวางบนแป้นฐานรองรับ แล้วกดสวิทช์ให้
ใบมีดตั้งอยู่
- บิดสวิทช์ที่ตวั เครื่ องไปที่ ตาแหน่ง OFF.
- ทาความสะอาดแท่นเครื่ องและบริ เวณ
ข้อควรระวัง - สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ถุงมือหนัง, รองเท้า
- เช็ดฝุ่ นที่กระบอกสูบก่อนใช้งานทุกครั้ง เพราะฝุ่ นจะทาให้เป๊ กกิ้งกกระบอกสูบชารุ ด
ในขณะใช้งาน
๒.๑๑ เครื่ องเชื่ อมประสานไฟฟ้า แบบ SPO ประจาที่ (D – ๑๙)
คุณสมบัติ
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- เป็ นเครื่ องเชื่อมประสานชนิดความต้านทานใช้สาหรับ SPOT จุดชิ้นงานที่ไม่ตอ้ งการ
เชื่อมประสานตามแนวตะเข็บ หรื อรอยต่อชนตลอดแนว การเชื่อมประสานจะทาให้เกิด
การโก่ง, งอ หรื อบิดเบี้ยวของชิ้นงาน เพราะความร้อนจากการหลอมละลายของงธูปเชื่อม
แนวเชื่อมจะไม่เป็ นสันนูน ผลของการเชื่อมประสานแบบ SPOT ทาให้ใช้เวลาน้อยกว่า
วิธีอื่น ชิ้นงานที่ออกมาจะเรี ยบร้อยสวยงาม แข็งแรงทนทาน ไม่โก่ง, งอ งอ หรื อบิดเบี้ยว
- แผ่นโลหะที่จะนามา SPOT จุด ได้แก่ แผ่นเหล็กดา, เหล็กอาบสังกะสี หรื อแผ่นเหล็กไร้สนิม
ที่มีความหนาไม่เกิน ๑.๕ มม. และจุด SPOT ทั้งหมดจะต้องเป็ นโลหะชนิดเดียวกันเท่านั้น
- ข้อเสียของเครื่ อง SPOT จุด คือมีแขนสาหรับการ SPOT ยาวประมาณ ๒๐ ซม. เท่านั้น ถ้าชิ้นงาน
มีความกว้างมากกว่า ๒๐ ซม. จะ SPOT ชิ้นงานไม่ได้ จุดที่ SPOT ไม่ได้จะต้องใช้การเชื่อม
โดยวิธีอื่น ๆ เข้ามาช่วยเป็ นบางจุด
- การเชื่อมจุดโดยวิธีน้ ี ส่วนใหญ่เหมาะสาหรับงาน ซ่อม / สร้าง เปลือกตูช้ นิดต่าง ๆ
เช่น
ตูเ้ ย็น , ตูแ้ อร์ , เครื่ องซักผ้า ฯลฯ
ส่ วนประกอบสาคัญ
- หัว SPOT ลักษณะจะเป็ นแท่งทองแดงยาวประมาณ ๖ นิ้ว จานวน ๒ ตัว ยึดติดอยูก่ บั ปลายทั้ง
๒ แขน ถอดประกอบได้ตามลักษณะงาน
- ลิ้นกาลังดันลมเป็ นตัวกดให้หวั SPOT ตัวบนทางานตามจังหวะ
- ลิน้ กาลังดันน้ า ใช้หล่อเย็นหัว SPOT ให้เย็นลงขณะใช้งาน
- สวิทช์เท้าเหยีงบใช้กบั ระบบ MANUAL
- ระบบอัตโนมัติ ปรับได้ที่ตู ้ CONTROL
๒.๑๑.๑ การเตรี ยมการใช้เครื่ อง
- ทาความสะอาดแผ่นโลหะชิ้นงาน โดยเฉพาะตามแนวจุด SPOT ให้สะอาดด้วย
กระดาษทราย จนปราศจากคราบสกปรกต่าง ๆ แผ่นโลหะใช้งาน ความหนาไม่ควรเกิน ๑.๕ มม.

- ตรวจสอบผิวหน้าของหัวแท่งทองแดง อย่าให้สกปรกหรื อเป็ นรอยขรุ ขระโดยใช้ตะไบละเอียด
หรื อ กระดาษทราย
- แต่งกายให้รัดกุม สวมถุงมือ , แว่นตา
- ตรวจพื้นที่การทางาน ตักเตือนผูป้ ฏิบตั ิงานข้างเคียงให้ออกนอกพื้นที่อนั ตราย
- ผูป้ ฏิบตั ิงานปกติจะใช้จานวน ๒ นาย คือผูจ้ บั ชิ้นงานกับผูใ้ ช้สวิทช์เท้าเหยียบ
๒.๑๑.๒ การใช้เครื่ อง
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-

เปิ ดลิ้นน้ าหล่อเย็นหัว SPOT
เปิ ดลิ้นลมสาหรับขับเคลื่อนหัว SPOT โบลก๊อกระบบทางลมอย่าให้มีน้ าปน
ปิ ดสวิทช์ที่ฐานแท่นตัวเครื่ อง ให้อยูใ่ นตาแหน่ง ON.
เปิ ดสวิทช์ภายใน CONTROL ปรับกระแสไฟให้เหมาะสมกับโลหะชนิดต่าง ๆ
รวมถึงความหนาของแผ่นโลหะที่จะนามา SPOT ดูได้ที่เกจวัด
- ทดสอบ SPOT โดยใช้เศษโลหะชนิดเดียวกับของจริ งว่าจุด SPOT แข็งแรง
ได้ตามเกณฑ์หรื อไม่ หรื อปรับกระแสใหม่จนผลออกมาเป็ นที่พอใจ
- ป้อนชิ้นงานของจริ งเข้า SPOT โดยใช้สวิทช์เท้าเหยียบจนกว่าจะหมดจุด SPOT
๒.๑๑.๓ การเลิกเครื่ อง
- กดสวิทช์ในตาแหน่ง OFF. ทั้งในตู ้ CONTROL และฐานแท่น
- ปิ ดลิ้นทางลม โบลก๊อกทางลม ไม่ให้มีลมหรื อน้ าตกค้างในระบบ
- ปิ ดลิ้นทางน้ า
- ทาความสะอาดเครื่ อง และบริ เวณแท่นเครื่ อง
ข้อควรระวัง
- ในระหว่าง SPOT จะมีสะเก็ดไฟกระเด็นออกมา อาจเกิดอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
หรื อบุคคลข้างเคียงได้ ต้องระวังในจุดนี้
- กาลังดันลม ควรมีกาลังดันไม่นอ้ ยกว่า ๔ BAR ไม่มีน้ าปน
- หัวต่อระบบทางน้ า อย่าให้หลุดหลวม หากมีน้ ากระเด็นเข้าตู ้ CONTROL
จะเกิดการระเบิดอย่างรุ นแรง
๒.๑๒ สว่านแท่ นแขนหมุน ( D – ๒๐)
คุณสมบัติ
- เป็ นสว่านแท่นขนาดใหญ่ ใช้เจาะแผ่นโลหะหนาไม่เกิน ๑ ๑/๒ นิ้ว จับดอกสว่านได้
๕/๘ นิ้ว, ๑/๒ นิ้ว
- แขนหมุนรอบตัว และยืน่ ออกได้ ๑๐๐ ซม.
- เจาะได้ท้งั ระบบ AUTO และ MANUAL
๒.๑๒.๑ การเตรี ยมการใช้เครื่ อง
- ใช้ไฟ ๓๘๐ V.AC
- ตรวจดูสิ่งกีดขวางประจาเครื่ อง
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระดับน้ ามันหล่อห้องเกียร์ และถังน้ ายาหล่อหัวเจาะ
- หมายตาแหน่งชิ้นงาน สวมดอกสว่านเข้ากับก้านต่อ ประกอบเข้ากับชุดหัวจับล๊อค
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ให้แน่น
๒.๑๒.๒ การใช้เครื่ อง
- ยกชิ้นงานขึ้นวางบนแท่น จับด้วยปากกาให้แน่น
- บิดสวิทช์ที่ตวั เครื่ องให้อยูใ่ นตาแหน่ง ON.
- ปลดตัวล็อคแขนหมุนเพื่อปรับระยะงาน เมื่อได้ระยะงานแล้วล็อคแขนหมุนอีกครั้ง เพื่อกัน
หัวสว่านเคลื่อนตัวขณะเจาะ
- ปรับแต่งรอบหัวเจาะ โดยโยกสปี ดรอบไปที่ตาแหน่ง ๑ หรื อ ๒
- เลือกใช้ระบบ AUTO หรื อ MANUAL
- เปิ ดสวิทช์น้ าหล่อหัวเจาะ
- เปิ ดสวิทช์เดินหัวเจาะ กดหัวเจาะเข้าหาชิ้นงาน ปรับแต่งน้ าหนักได้ที่พวงมือ
๒.๑๒.๓ การเลิกเครื่ อง
- บิดสวิทช์น้ ายาหล่อเย็น
- ปรับคันโยกสปี ดรอบไปที่ตาแหน่ง O
- ปลดล็อคแขนหมุน เลื่อนแขนเข้าที่ ล็อคกันเลื่อนอยูก่ บั ที่
- บิดสวิทช์ที่ตวั เครื่ อง ไปที่ตาแหน่ง OFF.
- ถอดดอกสว่านออกจากหัวเจาะ
- ทาความสะอาดตัวเครื่ องและบริ เวณ
ข้อควรระวัง - สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ถุงมือ, แว่นตา
- อย่าให้น้ ามันหล่อเกียร์แห้ง
- การเจาะรู โตขนาด ๑ นิ้ว ขึ้นไป ถ้ามีการเจาะนาร่ องงก่อนด้วยดอกสว่านขนาดเล็กก่อนแแล้
วจึงเจาะด้วยดอกสว่านขนาดที่ตอ้ งการ การเจาะจะง่ายและเที่ยงตรงกว่าการเจาะด้วยรู ขนาด
ใหญ่ครั้งเดียว
๒.๑๓ เครื่ องพับโลหะด้ วยมอเตอร์ ไฟฟ้า ( D – ๒๒)
คุณสมบัติ
- พับแผ่นโหลหะได้ทุกชนิ ด มีขนาดความหนาไม่เกิน ๔.๕ มม. และยาวไม่เกิน
๒๔๐ ซม. สามารถตั้งมุมขององศาในการพับแผ่นโลหะให้อยูใ่ นมุมที่ตอ้ งการได้ (ประมาณ ๓๐
- ๑๘๐ ) ในระบบอัตโนมัติ
๒.๑๓.๑ การเตรี ยมการใช้เครื่ อง
- เปิ ดสวิทช์ตวั เครื่ องให้อยูใ่ นตาแหน่ง ON.
- ตั้งระยะความสูงของแผ่นพับตามความหนาของชิ้นงาน แต่ไม่เกินเกณฑ์ที่กาหนด
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- ปกติการพับชิ้นงานขนาดเล็ก จะใช้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน จานวน ๒ คน คือคนจับชิ้นงาน
และคนใช้สวิทช์ แต่ถา้ ชิ้นงานที่มีขนาดความยาวเพิ่มขึ้น อาจจะใช้ผจู ้ บั ชิ้นงาน
เพิ่มขึ้นอีก ๑ - ๒ คน ผูใ้ ช้สวิทช์เป็ นคนออกคาสัง่ ตามขั้นตอนในการพับแผ่นโลหะ แก่
ผูร้ ่ วมงาน เพื่อไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุแผ่นพับกดทับนิ้วมือในระหว่างการทางาน
๒.๑๓.๒ การใช้เครื่ อง
- หมายตาแหน่งลงบนแผ่นโลหะที่จะพับ โดยการตีเส้นตามแนวที่จะพับ
- ยกชิ้นงานขึ้นแท่นพับทางหน้าเครื่ อง โดยให้หมายตาแหน่งของชิ้นงาน อยูต่ รง
กับมุมของแผ่นกดทับ
- กดสวิทช์ให้แผ่นกดทับเลื่อนลงทับชิ้นงานให้แนบสนิทลและตรงกบับหมายตาแหน่ง
หากหมายตาแหน่งยังไม่ตรงกัน ให้กดสวิทช์เลื่อนแผ่นกดทับขึ้นเล็กน้อย เพื่อขยับ
ชิ้นงานให้หมายตาแหน่งตรงกัน จึงเลื่อนแผ่นกดทับลงทับชิ้นงาน โดยกดแต่พอแนบสนิท
กับชิ้นงาน หากกดมากเกินเกณฑ์ เพลาจับแผ่นกดทับอาจขาดหรื อชารุ ดได้
- ตั้งมุมพับตามองศาที่กาหนด หากไม่ต้งั มุมการพับระบบอัตโนมัติตอ้ งการพับด้วย
ระบบธรรมดา มุมของการพับจะตรวจสอบได้ดว้ ยสายตา
- กดสวิทช์ยกแผ่นกดทับขึ้น นาชิ้นงานเลื่อนออกจากที่
๒.๑๓.๓ การเลิกเครื่ อง
- บิดสวิทช์ที่ตวั เครื่ องให้อยูใ่ นตาแหน่ง OFF.
- ทาความสะอาดตัวเครื่ องพับ และบริ เวณรอบ ๆ เครื่ องให้เรี ยบร้อย
๒.๑๔ เครื่ องเจาะปั้มรูโลหะ ( D – ๒๑)
คุณสมบัติ
- ปั้มเจาะรู โลหะได้ทุกชนิด โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าส่งอาการกดตัวปั้ม ให้กดแผ่นชิ้นงาน
เป็ นรู ปวงกลมตามขนาดที่ตอ้ งการ
- แผ่นโลหะที่จะนามาปั้ม ต้องมีความหนาไม่เกิน ๑๒ มม. ยกเว้นแผ่นเหล็กไร้สนิม
ความหนาไม่เกิน ๖ มม.
- ลูกปั้มสามารถถอดออกเปลี่ยนขนาดได้ โดยมีขนาดตั้งแต่ ๑/๒ นิ้ว – ๑ นิ้ว
๒.๑๔.๑ การเตรี ยมการใช้เครื่ อง
- เปิ ดสวิทช์ที่ตวั เครื่ อง ให้อยูใ่ นตาแหน่ง ON .
- ตรวจสอบลูกปั้มว่ามีขนาดตรงตามที่ตอ้ งการหรื อไม่ หากไม่ตรงให้จดั การเปลี่ยนใหม่
๒.๑๔.๒ การใช้เครื่ อง
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- หมายตาแหน่งลงบนชิ้นงาน ตามขนาดที่ตอ้ งการทุกรู
- ผูป้ ฏิบตั ิงานปกติจะใช้คน จานวน ๒ คน คือ ผูจ้ บั ชิ้นงานและคนใช้สวิทช์ คนจับชิ้นงานจะ
สอดชิ้นงานเข้าไปบนแท่นปั้ม โดยให้หมายตาแหน่งของชิ้นงานตรงกับลูกปั้ม
พร้อมให้สญ
ั ญาณคนใช้สวิทช์กดสวิทช์ตามจังหวะ
- การปั้ม จะปั้มครั้งละ ๑ รู จนกว่างานจาหมด
๒.๑๔.๓ การเลิกเครื่ อง
- บิดสวิทช์ที่ตวั เครื่ อง ให้อยูใ่ นตาแหน่ง OFF.
- ทาความสะอาดตัวเครื่ อง และบริ เวณรอบ ๆ เครื่ องให้เรี ยบร้อย
๒.๑๕ เครื่ องตัดวงกลมแผ่น โลหะและขึ้นขอบ ( D – ๒๓ )
คุณสมบัติ
-ใช้ตดั แผ่นเหล็ก, ทองเหล็ก, ทองแดง,อลูมิเนียม ความหนาไม่เกิน ๑/๘ นิ้ว เป็ นรู ปวงกลม
- ขึ้นขอบแผ่นโลหะวงกลมให้เป็ นรู ปมลโค้ง
- ชุดใบมีดตัดมีลกั ษณะเป็ นรู ป ๒ ใบหมุนเข้าหากัน
๒.๑๕.๑ การเตรี ยมการเดินเครื่ อง
- เขียนรู ปวงกลมบนแผ่นชิ้นงาน ตอกจุดศูนย์ดว้ ยเหล็กนาศูนย์
- ตรวจสอบสิ่งกีดขวาง
๒.๑๕.๒ การเดินเครื่ อง
- สอดแผ่นชิ้นงานเข้าเครื่ องตัด เลื่อนปรับระดับฐานแท่น ให้เส้นรอบวงตรงกับใบมีดตัด
- บิดสวิทช์ตวั เครื่ องไปที่ ตาแหน่ง ON.
- ขณะชิ้นงานหมุนรอบตัว ค่อยๆ กวดระยะเบียดที่ล่ะน้อยจนกว่าชิ้นงานจะขาด
- การขึ้นขอบแผ่นโลหะจะเปลี่ยนชุดใบมีดเป็ นชุดขึ้นขอบ การทางานคล้ายกับการตัด
๒.๑๕.๓ การเลิกเครื่ อง
- บิดสวิทช์ที่ตวั เครื่ องไปที่ ตาแหน่ง OFF
- เลื่อนระยะฐานแท่นออกแล้วล็อคไว้
- ทาความสะอาดบริ เวณแท่นเครื่ อง

๒.๑๖ เครื่ องตัดแผ่นโลหะชนิดมอเตอร์กรรไกร (D – ๖๘) คุณสมบัติ
- ใช้แผ่นตัดโลหะได้ทุกชนิดที่มีความหนาไม่เกิน ๓ มม. บังคับการทางานด้วยสวิทช์เท้าเหยียบ
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- ใบมีดจะเป็ นชนิดแท่ง จานวน ๑ คู่ ใบมีดตัวล่างยึดติดอยูก่ บั ที่ ตัวบนยึดติดอยูก่ บั ก้านส่งซึ่งจะ
ส่งอาการเคลื่อนไหวขึ้น-ลง อยูต่ ลอดเวลา เมื่อผูใ้ ช้เหยียบสวิทช์เท้าเหยียบ
- การปรับระดับเกียร์ จะมี ๒ สปี ด คือ
ก. สปี ดที่ ๑ ใช้แผ่นตัดโลหะหนาไม่เกิน ๐.๗๕ มม.
ข. สปี ดที่ ๒ ใช้แผ่นตัดโลหะหนาไม่เกิน ๑.๕ มม.
๒.๑๖.๑ การเตรี ยมการใช้เครื่ อง
- แผ่นโลหะที่นามาตัด ให้หมายตาแหน่งโดยการตีเส้นตามจานวนที่ตอ้ งการ
- ตรวจสอบใบมีดที่จะใช้ตดั ดังนี้
ก. โลหะแข็ง เช่น แผ่นเหล็กไร้สนิม จะใช้มีดชุดหนึ่ง
ข. โลหะชนิ ดอ่อน เช่น แผ่นเหล็กดา,อลูมิเนียม,ทองเหลือง และทองแดง จะเปลี่ยนใช้ใบมีดอีก
ชุดหนึ่ง
ค. เปิ ดสวิทช์ที่ตวั เครื่ องให้อยูใ่ นตาแหน่ง ON
ง. ยกสวิทช์เท้าเหยียบออกมาวางในตาแหน่งการทางาน
๒.๑๖.๒ การใช้เครื่ อง
- จะใช้คนทางาน จานวน ๒ คน ฟกเป็ นอย่างน้อย คือคนเหยียบสวิทช์และคนจับ
ประคองชิ้นงาน
- ผูท้ างานทุกคน จะต้องสวมถุงมืออย่างรัดกุม เพราะการตัดแผ่นโลหะด้วยวิธีน้ ีขอบของ
ชิ้นงานที่ตดั จะมีความคมมาก อาจเกิดบาดแผลที่มือได้ขณะหยิบจับชิ้นงาน
๒.๑๖.๓ การเลิกเครื่ อง
- บิดสวิทช์ที่ตวั เครื่ องให้อยูใ่ สตาแหน่ง OFF. จัดเก็บสวิทช์เท้าเหยียบเข้าที่ให้เรี ยบร้อย
จัดเก็บเศษโลหะไปทิ้งในที่จดั เก็บด้วยความระมัดระวัง เพราะเศษโลหะทุกชิ้นจะมีความ
แหลมคมมาก
๒.๑๗ ชุดเครื่ องมือตัดแก็สด้ วยแก็สอ็อกซิเจน และเอทีลนี
คุณสมบัติ
- ใช้ตดั โลหะจาพวกเหล็ก โดยการสร้างรถเข็นชนิด ๒ ล้อ นาอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ขวด
แก็สอ็อกเจน และเอซิทีลีน สายแก็ส, หัวตัด และอุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบอยูบ่ นรถเข็น
๒.๑๗.๑ การเตรี ยมการ
- ตรวจสอบปริ มาณของแก็สทั้ง๒ชนิดว่าเพียงพอหรื อไม่ หากไม่เพียงพอให้ จัดการเปลี่ยนขวดใหม่
เสียก่อน
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- นาเครื่ องไปจอดยังจุดกาหนด อยูใ่ กล้กบั พื้นที่ปฏิบตั ิงาน
- พื้นที่ปฏิบตั ิงานต้องทาความสะอาดให้เรี ยบร้อย อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีวสั ดุ
ไวไฟหรื อเชื้อเพลิง
- ลากสายตัดไปยังจุดปฏิบตั ิงาน ตรวจสอบสายตัดและ หัวตัด พร้อมแก้ไขก่อนใช้งาน
- แยงรู นมหนูหวั ตัดด้วยเครื่ องมือเฉพาะ
- เตรี ยมอุปกรณ์การตัดแก็ส อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้พร้อมใช้งาน
๒.๑๗.๒ การใช้เครื่ อง
- เปิ ดลิ้นประจาท่อแก็สทั้ง ๒ ท่อ ลิ้นขวดแก็สเอซิทีลนั เปิ ดไม่เกิน ๑ รอบ ส่วน
ลิ้นขวดแก็สอ็อกซิเจน ให้เปิ ดจนสุดเกลียวและบิดกกลับเล็กน้อย
- ชุดหัวตัดจะมีลนิ้ แก็สออกซิเจน, ลิน้ แก็สเอทีลีน ลและปุ่ มรวมแก็ส ให้เปิ ดลิน้
แก็สเอซิทีลีน, ขยับปุ่ มรวมแก็ส เพื่อไล่แก็สตกค้างในสายออกให้หมดเสียก่อน
- จุดไฟที่หวั แก็ส พร้อมเปิ ดลิ้นแก็สอ็อกซิเจน ปรับแต่งเปลวไฟให้เหมาะสมกับงาน
๒.๑๗.๓ การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดลิ้นแก็สเอซิทีลีนบนหัวตัดก่อน แล้วจึงปิ ดลิ้นแก็สอ็อกซิเจนตามหลัง
- ปิ ดลิน้ แก็สประจาขวดแก็ส
- หลังจาดปิ ดลิ้นประจาขวดแก็สแล้ว ให้เปิ ดลิ้นที่หวั ตัด เพื่อไล่แก็สอีกครั้ง
แล้วปิ ดไว้ตามเดิม
- เก็บสายแก็ส, หัวตัด, และอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าที่ให้เรี ยบร้อย
- การปฏิบตั ิงาน หากงานนั้นยังไม่เสร็ จ รถแก็สจะยังคงไว้ที่เดิม หากปฏิบตั ิ
เสร็ จสมบูรณ์ให้เข็นเข้าเก็บที่โรงงาน
ข้ อควรระวัง
- ผูต้ ดั แก็สจะต้องระมัดระวังการเกิดเพลิงไหม้ อย่าตัดที่พ้นื หรื อผนังโดยไม่ทราบว่า
อีกด้านหนึ่งมีวสั ดุอะไรอยู่ ถ้าตัดในห้องอับหรื อภายในถัง ต้องมีการตรวจแก็สระเบิด
- ผูใ้ ช้เครื่ องต้องศึกษาในเรื่ องอุบตั ิเหตุและการแก้ไขเป็ นอย่างดี สามารถแก้ไขและ
แนะนาผูป้ ฏิบตั ิงานใกล้ชิด
๒.๑๘ เครื่ องเลื่อยวงเดือน ( D – ๑๗)
คุณสมบัติ
- ใช้ตดั ท่อหรื อฉากเหล็กดา ,อลูมิเนียม,ทองเหลือง และทองแดง ให้ขาดเป็ นมุมต่าง ๆ
ตามต้องการ
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๒.๑๘.๑ การเตรี ยมการใช้เครื่ อง
- ตรวจดูสิ่งกีดขวางบริ เวณเครื่ อง
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และระบบน้ าหล่อ
๒.๑๘.๒ การใช้เครื่ อง
- ประกอบเลื่อยวงเดือนสาหรับตัดเหล็ก หรื อตัดโลหะชนิดอื่นให้ถูกต้อง สอดท่อโลหะหรื อ
ฉากโลหะเข้ากับแท่นปากกาที่ตวั เครื่ อง ปรับแต่งมุมตัดตามองศา ที่ตอ้ งการ ล็อคปากกาให้
แน่น
รองรับปลายอีกด้านหนึ่งของท่อด้วยฉากขารับ บิดสวิทช์ควบคุมให้อยูใ่ นตาแหน่ง ON.
บิดสวิทช์น้ าหล่อให้อยูใ่ นตาแหน่ง ON. และเปิ ดก็อกน้ าหล่อเมื่อเลื่อยวงเดือนทางาน
- ปรับแต่งรอบตามโลหะที่ตดั กดคันบังคับให้เลื่อยทางาน
หลังจากชิ้นงานขาด คลายปากกาแล้วสอดชิ้นงานที่เหลือเข้าตัดจนกว่าจะเสร็ จภาระกิจ
๒.๑๘.๓ การเลิกเครื่ อง
- บิดสวิทช์ควบคุมและสวิทช์น้ าหล่อ ให้อยูใ่ นตาแหน่ ง OFF.
ทาความสะอาดแท่นเครื่ องและบริ เวณ
ข้อควรระวัง
- อย่าใช้เลื่อยวงเดือนสาหรับตัดโลหะอ่อน เช่น อลูมิเนียม ใช้ตดั เหล็กใบเลื่อย
ใบเลื่อยจะชารุ ดได้
โลหะแข็ง ควรใช้สปี ดรอบช้ากว่าโลหะอ่อน
ระวังใบเลื่อยอาจแตกกระเด็นเข้าตัว
๒.๑๙ เครื่ องทาตะเข็บ ( LOCK FORMER )
คุณสมบัติ
- เป็ นเครื่ องมือสาหรับทาแนวตะเข็บ PITTSBURGH แนวตะเข็บในลักษณะนี้ เป็ นแนว
ตะเข็บที่มีร่องเป็ นแนวยาวตลอดชิ้นงานทั้งสองด้าน ส่วนสันขอบจะโผล่ยนื่ สูงกว่าแนวร่ องประมาณ
๑ ซม. รู ปพรรณที่เข้าตะเข็บในลักษณะนี้ ส่วนมากจะใช้สร้างท่อลมระบายอากาศ หรื อท่อแอร์ ซึ่งมี รู ปทรง
เป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชิ้นงานที่สร้างเสร็ จจะมีลกั ษณะเป็ นตัวรับที่เราจะต้องสร้างฝาปิ ดสวมเข้าไป ในร่ องตะเข็บ
ตลอดแนว เมื่อตีพบั สันขอบลงมาทั้งสองด้าน จะได้รูปพรรณที่สวยงาม เป็ นระเบียบ ความแข็งแรงสูง ใช้
เวลาน้อยกว่าการสร้างด้วยวิธีอื่น
ส่วนประกอบสาคัญ
- ลูกกลิง้ เป็ นตัวม้วนแผ่นโลหะให้เป็ นรู ปตะเข็บ PITTSBURGH
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ฝาครอบ เป็ นตัวป้องกันอันตรายขณะปฏิบตั ิงาน
แผ่นเรี ยบ อยูท่ างด้านหน้าของลูกกลิ้งสาหรับวางชิ้นงาน
ตัวแผ่นบังคับ จะเป็ นตัวประคองให้แผ่นโลหะตรงกับลูกกลิ้งพอดี

๒.๑๙.๑ การเตรี ยมการใช้เครื่ อง
- การตัดแผ่นโลหะจะต้องเพิ่มระยะเผือ่ ของชิ้นงาน ประมาณข้างละ ๑ ๑/๘ นิ้ว
ทั้ง ๒ ด้าน
- ความหนาของแผ่นโลหะ ไม่ควรเกิน ๑/๓๒ นิ้ว หรื อ เบอร์ ๒๒
- เปิ ดผ้าคลุม
จัดเตรี ยมพื้นที่ให้ว่างพอสาหรับวางชิ้นงาน
ตรวจสอบสายไฟฟ้า และปลัก๊ เสียบไฟ
๒.๑๙.๒ การใช้เครื่ อง
- ตั้งระยะตัวแผ่นบังคับให้พอดีกบั ความกว้างของตะเข็บ ในที่น้ ีจะตั้งไว้ ๑ ๑/๘ นิ้ว
เปิ ดสวิทช์ที่ตวั เครื่ อง ไปที่ตาแหน่ง ON.
วางชิ้นงานลงบนแผ่นเรี ยบ ดันชิ้นงานให้ติดกับแผ่นบังคับ ตลอดเวลาที่เครื่ องทางาน
แนวตะเข็บจะเป็ นแนวตรงเท่ากันตลอดแนว
เมื่อได้แนวตะเข็บด้านหนึ่งเสร็ จแล้ว ให้กลับด้านอีกข้างหนึ่งปฏิบตั ิเหมือนเดิม
สร้างฝาปิ ดให้มีลกั ษณะเหมือนกับชิ้นงานตัวแรก ฝาปิ ดที่สร้างนี่พบั ขอบด้วยเครื่ องพับ
ธรรมดา โดยให้ความสูงของสันขอบจมมิดไปกับแนวตะเข็บ PITTSURGH พอดี
- ตีพบั แนวสันขอบของแนวตะเข็บ PITTRSBURGH ปิ ดทับฝาปิ ดตลอดแนวทั้งสองด้าน
๒.๑๙.๓ การเลิกเครื่ อง
- บิดสวิทช์ที่ตวั เครื่ องไปที่ตาแหน่ง OFF.
ทาความสะอาดที่ตวั เครื่ องและบริ เวณ
ปิ ดผ้าคลุม
ข้อควรระวัง
- แผ่นโลหะที่จะนามาสร้าง ไม่ควรหนาเกิน ๑/๓๒ นิ้ว หรื อเกินเกณฑ์ที่เครื่ องกาหนด
- พยายามดันแผ่นชิ้นงานให้แนบกับแผ่นบังคับ ตลอดเวลาที่เครื่ องทางาน
แนวตรงเท่ากันตลอดแนว
๒.๒๐ เครื่ องพับแผ่นโลหะด้วยมือ
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คุณสมบัติ
- ใช้พบั แผ่นโลหะบาง ความหนาไม่เกิน ๑/๓๒ นิ้ว แผ่นอลูมิเนียมความหนาไม่เกิน ๑/๑๖ นิ้ว
ความกว้างของหน้าแคร่ ๑๕๐ ซม. มุมของรอยพับไม่เกิน ๑๓๐ องศา
๒.๒๐.๑ การเตรี ยมการใช้เครื่ อง
ตรวจดูสิ่งกีดขวาง ตรวจสอบชิ้นงาน หมายตาแหน่งให้เรี ยบร้อย
๒.๒๐.๒ การใช้เครื่ อง
ใช้มือยกคันบังคับแผ่นกดทับให้สูงจากหน้างานเล็กน้อย
สอดแผ่นชิ้นงานเข้าที่ช่องว่าง
โยกคันบังคับให้แผ่นกดทับแนบสนิทกับชิ้นงาน
โยกก้านบังคับให้แผ่นพับ ให้พบั ชิ้นงานตามองศาที่ตอ้ งการ
แผ่นกดทับจะมีลกั ษณะเป็ นฝาแผ่นเล็ก ๆ หลายแผ่น เรี ยงตามลาดับ สามารถถอดออกได้ทุกแผ่น หรื อเป็ นบาง
แผ่น จะใช้กรณี การพับไม่ตลอดแผ่น หรื อพับขอบมุม
๒.๒๐.๓ การเลิกใช้เครื่ อง
ประกอบฝาแผ่นกดทับที่ถอดออกเข้าที่
ทาความสะอาดแท่นเครื่ อง และบริ เวณ
ข้อควรระมัดระวัง
- อย่าใช้คอ้ นเคาะ , ตี แต่งชิ้นงานที่แท่นเครื่ อง ขอบพับอาจชารุ ดได้
- ชิ้นงานที่หนาเกินไป ลักษณะมุมของการกพับจะไม่คม หรื อขอบแผ่นพับอาจชารุ ด
๒.๒๑ เครื่ องม้วนแผ่นโลหะชนิดขับเคลื่อนด้วยโซ่
เป็ นเครื่ องม้วนแผ่นโลหะขนาดกลาง ความหนาชิ้นงานไม่เกิน ๑/๘ นิ้ว ความกว้างของหน้าแคร่ ๔ ฟุต เพลา
ลูกกลิ้งโต ๗ นิ้ว จานวน ๓ เพลา
ใช้ไฟ ๓๘๐ V.AC.
๒.๒๑.๑ การเตรี ยมการใช้เครื่ อง
บิดสวิทช์ที่หวั ต่อให้อยูใ่ นตาแหน่ง ON.
หมุนปรับระยะช่องว่างของเพลาลูกกลิง้
สอดหัวชิ้นงานที่ผา่ นเครื่ องเหยียบมาแล้วใต้เพลาลูกกลิ้งตัวบน
ปรับระยะเบียดทั้ง ๒ จุดเท่า ๆ กัน
กดปุ่ มบังคับให้มอเตอร์หมุนเดินหน้าไปจนสุดระยะเลื่อน และถอยหลัง พริ้ มค่อย ๆ หมุนปรับระยะเบียดที่ละ
น้อย
เมื่อชิ้นงานม้วนเป็ นรู ปทรงกลม ควรเว้นระยะห่างของขอบชิ้นงานไว้เล็กน้อย
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เชื่อมเกาะขอบของชิ้นงานด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้าเป็ นจุด ๆ
ปลดล็อคเพลาตัวบน หมุนยกเพลา นาชิ้นงานถอดออกเพื่อไปเชื่อมประสานให้สมบูรณ์ต่อไป
วิธีการใช้เครื่ องมือกล / เครื่ องจักรกล
ของ รง.โลหะแผ่น กรล.อจปร.อร.
๒.๒๒ เครื่ องเลื่อยแบบเคลื่อนที่
HERO
คุณสมบัติ
เป็ นเครื่ องเลื่อยชนิดใช้ใบเลื่อย ๑๔ ฟัน/นิ้ว เป็ นตัวเลื่อยตัด ขับด้วยมอเตอร์ตดั โลหะจาพวก ท่อทาง , แท่งโลหะ
หรื อฉากโลหะ
๒.๒๒.๑ การเตรี ยมการใช้เครื่ อง
ตรวจสอบบริ เวณเครื่ อง ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
นาฐานรอบรับชิ้นงานมาที่จุดปฏิบตั ิงาน
๒.๒๒.๒ การเดินเครื่ อง
นาชิ้นงานที่หมายแล้ว เข้าจับที่แท่นจับให้แน่น ในกรณี ที่ตอ้ งการตัดโลหะชนิดเดียวกันหลาย ๆ ชิ้น จะต้องสร้าง
แบบพิเศษ เพื่อความรวดเร็ วในการทางาน
กดสวิทช์ไฟไปที่ตาแหน่ง ON.
โยกคันบังคับใบเลื่อย ให้เลื่อนลงมาตัดชิ้นงาน
เดินปั้มน้ าหล่อเย็นรอยกตัด
ปรับน้ าหนักถ่วงเพื่อกดหน้างาน
๒.๒๒.๓ การเลิกเครื่ อง
กดสวิทช์ไฟไปตาแหน่ง OFF
เลิกปั้มน้ าหล่อ
ยกน้ าหนักถ่วงออก
โยกคันบังคับใบเลื่อยให้ลอ็ คขึ้น
ทาความสะอาดตัวเรื่ อง และบริ เวณ
๒.๒๓ เครื่ องตัดโลหะชนิดไฟเบอร์
คุณสมบัติ
- ใช้ตดั โลหะจาพวกแป๊ บ , ฉาก และแท่นโลหะ ความโตไม่เกิน ๑ ๑/๒ นิ้ว ลักษณะเป็ นแท่น
มอเตอร์ พกพาไปไหนได้สะดวก เส้นผ่าศูนย์กลางของไฟเบอร์ โต ๑ ๖ นิ้ว
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๒.๒๓.๑ การเตรี ยมการ
- ตรวจสภาพของใบไฟเบอร์ ห้ามมีรอยร้าว สลักที่ถอดใบไฟเบอร์ตอ้ งไม่หลุดหลวมใบไฟ
เบอร์สึกกร่ อนถึงเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนใหม่
- ตั้งมุมองศาของการตัดชิ้นงานวางชิ้นงานลงบนแท่น รองรับปลายชิ้นงานด้วยขารับ ล็อค
ชิ้นงานให้แน่นจัดหาฉากมากั้นทางด้านหลังของตัวมอเตอร์ เพื่อป้องกันลูกไฟ และเศษผง
โลหะ กระเด็นถูกร่ างกายผูใ้ กล้ชิด

๒.๒๓.๒ การเดินเครื่ อง
- เปิ ดสวิทช์
- กดด้ามให้ไฟเบอร์ตดั ชิ้นงาน น้ าหนักพอประมาณ สลับกับการยกด้ามกดขึ้นใช้มือแตะที่
มอเตอร์ ถ้าร้อนเกินไปให้พกั เครื่ องก่อน
๒.๒๓.๓ การเลิกเครื่ อง
- ปิ ดสวิทช์
- ทาความสะอาด กวดเศษโลหะและผงของใบไฟเบอร์
ข้อควรระมัดระวัง
- สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ถุงมือ แว่นตา ผ้าปิ ดจมูก
- อย่าแช่ใบตัดไฟเบอร์นานเกินไประวังใบไฟเบอร์แตกกระเด็น

วิธีการรับ การเก็บรักษา การจ่ายพัสดุ และการเบิกพัสดุเพิม่ เติม
๑. การรับพัสดุจากคลังพัสดุ
๑.๑ เจ้าหน้าที่กระซับ รง.โลหะแผ่น ฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการดังนี้
๑.๑.๑ นับใบเบิกพัสดุ (กพด. ฯ อนุมตั ิการจ่ายแล้ว) จากเสมียนธุรการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายที่ หน.
นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ได้ลงนามให้ดาเนินการ
๑.๑.๒ บันทึกหมายเลขใบเบิกพัสดุ ชื่อเรื อ ชื่องาน ลงในสมุดรับใบเบิ กพัสดุ
๑.๑.๓ นาใบเบิกพัสดุไปเสนอต่อเจ้าหน้าที่ ที่คลังที่ได้ระบุไว้ในใบเบิกพัสดุ
๑.๑.๔ ปฏิบตั ิตามระเบียบที่เจ้าหน้าที่ประจาคลังแนะนา
๑.๑.๕ ตรวจดอกสารกากับพัสดุที่ระบุถึงชนิดและ DIMENSION ของพัสดุ
๑.๑.๖ ตรวจดูภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์ ต้องเรี ยบร้อยมีสลากกากับ ระบุชื่อบริ ษ ทั ผูผ้ ลิต
๑.๑.๗ ตรวจสภาพของพัสดุ จะต้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ทุกประการ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดชารุ ดเสียหาย
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๑.๑.๘ ตรวจขนาดของพัสดุจะต้องถูกต้องตรงกับที่ระบุไว้ในใบเบิกพัสดุ
๑.๑.๙ ตรวจนับจานวนของพัสดุให้ถูกต้องตรงกับที่ระบุไว้ในใบเบิกพัสดุ
๑.๑.๑๐ ลงนามรับพัสดุ
๑.๑.๑๑ บันทึกรายการพัสดุที่ได้รับจากคลัง ลงในแบบฟอร์มที่มาของพัสดุซ่อมทาเรื อ (กรล. ๓๑๗-๖)
ลงหมายเลขลาดับที่ของโรงงาน โดยที่ รง.โลหะแผ่น ฯ เป็ นผูก้ าหนด
๑.๑.๑๒ ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่กระซับ รงโลหะแผ่น ฯ หรื อผูท้ ี่ได้ๆรับมอบหมายไปรับพัสดุตามรายการที่
ระบุไว้ในใบเบิกพัสดุ แต่ได้รับไม่ครบรายการหรื อจานวน ให้เขี ยนรายการและจานวนที่ขาดลง
ในแบบฟอร์มเบิกพัสดุเพิ่มเติม (กรล.๓๑๗-๘) ส่งให้ นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เพื่อแจ้ง
ให้นายทหารพัสดุทราบ และให้ประสานกับ กผป. ฯ เพื่อเร่ งรัดจัดหาพัสดุตามรายการ และจานวน
ตามใบเบิกที่คา้ งจ่าย
๑.๑.๑๓ การขนย้ายพัสดุจากคลังพัสดุมายัง รง.โลหะแผ่น ดาเนินการดังนี้
ก. การขนย้ายจาพวกแผ่นโลหะ, ฉากโลหะ,ท่อทาง ประสานกับเจ้าหน้าที่คลัง เพื่อที่จะใช้รถ
ของคลังมาส่งให้ที่ รง. ฯ
ข. ในกรณี ที่พสั ดุตามใบเบิกที่มีน้ าหนักน้อยกว่า ๑๐ กก. ต่อหนึ่งชิ้น หรื อมีลกั ษณะเป็ นหีบ
ห่อ ให้ทาการขนย้ายโดยใช้รถลากของ รง. ฯ
ค. ในกรณี ที่พสั ดุน้ นั เป็ นขวดบรรจุแก็ส ให้ทาการขนย้ายโดยวางในแนวนอน และมีเครื่ องรัด
ให้มนั่ คง บรรทุกด้วยรถเข็นหรื อรถบรรทุกชานต่าของ รง.เรื อเหล็ก ฯ
๒. การเก็บรักษาพัสดุ
เจ้าหน้าที่กระซับ รง.โลหะแผ่น หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการดังนี้
๒.๑ เมื่อพัสดุมาถึง รง. ฯ ให้แยกเก็บเป็ นสัดส่วน
๒.๒ พัสดุที่มีขนาดเล็กให้แยกเก็บไว้ในกระซับ
๒.๓ พัสดุจาพวกฉากโลหะ, ท่อทาง แยกเก็บไว้ในสถานที่ที่จดั ไว้เป็ นการเฉพาะในโรงงาน แล้วทา
การผูกป้าย หรื อเขียนด้วยสีระบุขอ้ มูลของใบเบิกพัสดุพร้อมล๊อตไว้ที่ส่วนปลายท่อ, ฉาก
๒.๔ พัสดุจาพวกแผ่นโลหะ แยกเก็บไว้ในสถานที่ที่จดั ไว้เป็ นการเฉพาะภายในโรงงาน แล้วทาการ
เขียนด้วยสีระบุขอ้ มูลของใบเบิกพัสดุพร้อมล๊อตไว้ที่แผ่นโลหะมองเห็นได้เด่นชัด
๒.๕ พัสดุจาพวกขวดบรรจุแก็ส แยกเก็บไว้ในสถานที่ที่จดั ไว้เป็ นการเฉพาะในโรงงาน แล้วทา
การเขียนป้ายแสดงพื้นที่อนั ตรายห้ามนาไฟเข้าใกล้
๒.๖ ลงรายการพัสดุที่ได้รับมาจากคลัง ลงในบัตรควบคุมพัสดุและสมุดคุมรายการพัสดุ
๒.๗ จัดเก็บหลักฐานใบเบิกพัสดุซ่ึงได้รับพัสดุมาแล้ว ไว้ในแฟ้มของเรื อแต่ละลา
๓. การเบิกจ่ายพัสดุ
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เจ้าหน้าที่กระซับ รง.โลหะแผ่น ฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการดังนี้
๓.๑. รับแบบฟอร์มการเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง. โลหะแผ่น (กรล. ๓๑๗-๕) ในส่วนที่ ๑
ที่ลงข้อมูล ไว้ครบถ้วนแล้วจาก หน.ช่าง , หน.งาน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
๓.๒ จัดเตรี ยมพัสดุที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม (กรล .๓๑๗-๕) ในส่วนที่ ๑
๓.๓ ทาการหักพัสดุออกจากบัตรควบคุมพัสดุ
๓.๔ รับแบบฟอร์ม (กรล. ๓๑๗-๕) การเบิกพัสดุออกจากกระซับ รง.โลหะแผ่น ในส่วนที่ ๒ ที่ลงข้อมูลไว้
ครบถ้วนแล้ว จากช่างผูป้ ฏิบตั ิงาน หรื อผูท้ ีระบุไว้ในแบบฟอร์ม (กรล.๓๑๗ - ๕) ในส่วนที่ ๒
๓.๕ ตรวจใบเบิกพัสดุตามแบบฟอรม (กรรลี.๓๑๗-๕) ในส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒ มีขอ้ มูลถูกต้องและตรงกัน
๓. ๖ จ่ายพัสดุที่จดั เตรี ยมไว้ ตามข้อ ๓.๑.๒ ให้กบั ผูท้ ี่ขอเบิกพัสดุที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม (กรล.๓๑๗-๕)
ส่วนที่ ๒ นาพัสดุไปปฏิบตั ิงานต่อไป
๓.๗ บันทึกรายการพัสดุที่ได้จ่ายไปของเรื อแต่ละลา ลงในแบบฟอร์ม (กรล.๓๑๗-๗)
๓.๘ แนบแบบฟอร์มการเบิกพัสดุ (กรล.๓๑๗-๕) ในส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒ และแบบฟอร์ม
(กรล.๓๑๗-๕) ที่จ่ายพัสดุออกไปแล้ว ไว้กบั ใบเบิกพัสดุ ตามข้อ ๒.๑ (ข้อย่อย ข.)

๔. การเบิกพัสดุเพิม่ เติม
๔.๑ นายช่าง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย รับใบเบิกพัสดุที่แนบมากับใบสัง่ งานในครั้งแรก แล้วให้ตรวจสอบ
รายการและจานวน ตามใบเบิกพัสดุว่าเพียงพอต่อการทางานซ่อมทาตามใบสัง่ งานหรื อไม่ ถ้าไม่เพียงพอ
หรื อขาดวัสดุที่ตอ้ งการ แจ้งให้ หน.นายช่าง ติดต่อกับเจ้าหน้าที่แผนงาน กรล.อจปร.อร. เพื่อประสาน
กผป. ฯ ขอให้แก้ไข ใบเบิกพัสดุให้ตรงกับความต้องการจริ ง
๔.๒ หลังจากที่ดาเนินการซ่อมทาไปแล้ว พบว่าพัสดุที่ได้รับมาในครั้งแรกนั้น ไม่เพียงพอ นายช่าง จะต้อง
ดาเนินการเบิกเพิม่ เติมตามแบบฟอร์มเบิกพัสดุเพิม่ เติม (กรล.๓๑๗-๘) ให้ หน.นายช่าง ลงนาม
เบิกพัสดุเพิ่มเติม แล้วนาส่ง กรล.อจปร.อร. ดาเนินการต่อไป
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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