
 

เอกสารการจัดการความรู� 

เร่ือง 

                      งานเหล็ก 

จัดทําเม่ือ ๑๗ ก.พ. ๕๗ 

รายช่ือคณะผู�จัดทํา 
           พันโท รณยุทธ         ยวงทอง 
            จ�าสบิเอก ธัชพล       สมฤทธ์ิ 
            จ�าสบิตรี สนองศักด์ิ   คชรินทร! 

โดย 
ส$วนบริการ 

โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า 
 

 



           แบบฟอร+มการรายงานแผนการจัดการความรู� รร.จปร. ป-งบประมาณ ๒๕๕๗ 

 
หน$วย  สบร.รร.จปร.                      วันท่ี        เดือน  กุมภาพันธ!  พ.ศ.   ๒๕๕๗  

เรียน  ประธานคณะกรรมการจัดการความรู, รร.จปร. (ผ�าน กคศ.สกศ.รร.จปร.)  

         คณะกรรมการจัดการความรู,  สบร.รร.จปร.  ขอส�งแผนการจัดการความรู,  แผนท่ี ๓ 
ประจําป4งบประมาณ ๒๕๕๗ 

เรื่อง  งานเหล็ก 
จัดทําโดย  จ.ส.อ.ธชัพล     สมฤทธิ์      เบอร!ติดต�อ  ภายใน ๖๒๔๑๕   มือถือ ๐๘๗-๐๒๓๕๔๗๘  
             จ.ส.ต.สนองศักด์ิ  คชรินทร!   เบอร!ติดต�อ  ภายใน ๖๒๔๑๕   มือถือ ๐๘๐-๕๖๑๑๔๖๖ 
 
ลําดับ รายงาน รูปเล�ม เอกสาร ไฟล! PDF หมายเหตุ 

๑ - ปก � � 
แบบฟอร!มรายงานแผนการจัดการความรู, รร.จปร. 
ป4งบประมาณ ๒๕๕๗ 

� - 

          - คํานํา � � 
          - บทสรุปการจัดการความรู, � � 
          - สารบัญ � � 

๒ 

          - เนื้อหา  - ตอนท่ี ๑  /  - ตอนท่ี ๒  
                      - ตอนท่ี ๓  

� � 

           - บรรณานุกรม � � 
๓ แบบฟอร!มท่ี ๑ � � 
๔ แบบฟอร!มท่ี ๒ � � 

เอกสาร ๑-๔ 
เย็บเล�ม 
ตามลําดับ 
จํานวน ๒ ชุด 
 
***ว�างได,ช�อง 
เดียวเท�านั้น 
เนื่องจากเปHน 
เอกสารท่ีต,อง 
ใช,ลายเซ็น 

              
         ได,ดําเนินการนําไฟล! PDF ข้ึนบน Web sit การจัดการความรู, รร.จปร. แล,ว 

 
                                ท้ังนี้ คณะกรรมการจัดการความรู,  สบร.รร.จปร.   
                           ได,ตรวจสอบถูกต,องและเอกสารครบถ,วนของเอกสารแล,ว 

                                          จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 

                                     พ.อ. 
                                            (   วีระพล    ไตรสิงห!   ) 
                            ประธานคณะกรรมการจัดการความรู,  สบร.รร.จปร.   
 
 
 
 



 
 
                                                     บทนํา 

                                                   งานเหล็ก 
 
              งานเหล็ก เปHนส�วนหนึ่งของภารกิจท่ีหน�วยได,รับมอบหมายตามอัตราเฉพาะกิจ (๔๔๐๐) 
ในการออกแบบซ�อมสร,างสิ่งอุปกรณ!ประเภทไม, และโลหะ เพ่ือสนับสนุนการฝSก - ศึกษาให,กับ นนร. 
และภารกิจอ่ืนๆ ท่ีได,รับมอบหมายจากผู,บังคับบัญชา เช�น งานพิธีสําคัญของ รร.จปร. ท่ีจะต,องมีการ 
สร,างสิ่งอุปกรณ!สนับสนุนท่ีทําจากโลหะ ท้ังนี้แนวทางการปฏิบัติในโอกาสต�างๆข้ึนอยู�กับสถานการณ! 
และความเหมาะสม โดยบางครั้งจําเปHนต,องใช,ความชํานาญของช�างผู,ปฏิบัติในการแก,ไขปWญหาเฉพาะ 
หน,า  โดยอาศัยพ้ืนฐาน และเทคนิคงานเหล็กมาพลิกแพลงตามสถานการณ!   เพ่ือให,ภารกิจนั้นบรรลุ 
วัตถุประสงค!ตามเจตนารมณ!และความมุ�งหมายของผู,บังคับบัญชา 

               คู�มือ งานเหล็ก ฉบับนี้จึงจัดทําข้ึนเพ่ือเปHนแนวทางสําหรับผู,บังคับหน�วย  และเจ,าหน,าท่ี 
ผู,ปฏิบัติใช,ในการตัดสินใจเลือกใช,รูปแบบงานประเภทโลหะให,มีประสิทธิภาพเปHนไปตามวัตถุประสงค!  
โดยเนื้อหาจะกล�าวถึงหลักพ้ืนฐานงานโลหะและการปฏิบัติ  เพ่ือให,ผู,ศึกษาเกิดความเข,าใจ และความ 
ชํานาญ อันก�อให,เกิดแนวคิดเม่ือลงมือปฏิบัติจริง  อีกท้ังเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเจ,าหน,าท่ีท่ีปฏิบัติงาน  
เช�น การปรับย,าย หรือการลาออก เจ,าหน,าท่ีอ่ืนท่ีมาทําหน,าท่ีแทนก็สามารถปฏิบัติงานได,ทันที  โดย 
ใช,คู�มือดังกล�าวเปHนแนวทางการปฏิบัติในอนาคต ให,เปHนไปตามภารกิจท่ีได,รับมอบหมายต�อไป 
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ช่ือผลงาน   งานเหล็ก  

เจ�าของผลงาน   กสฝ.สบร.รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน   ความรู,ตามแนวทางการปฏิบัติงาน  

ข�อมูลเก่ียวกับผลงาน  เปHนแนวทางปฏิบัติงานเก่ียวกับงานเหล็ก เพ่ือให,บรรลุภารกิจท่ีได,รับมอบหมาย   
ซ่ึงประกอบด,วยความรู,ท่ัวไปเก่ียวกับเหล็กและเหล็กกล,า,เหล็กโครงสร,างรูปพรรณและการยึดต�อเหล็ก, 
เครื่องมือและอุปกรณ!ท่ีใช,ในงานโลหะ 

ลักษณะของผลงาน   เอกสารคู�มือการปฏิบัติงาน 

ป2จจัยแห$งความสําเร็จ  ๑. ทีมงานให,ความร�วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู, และแนวคิดการทํางาน 
                              ๒. การรวบรวมประสบการณ!และความคิดเห็นของชุมชนนักปฏิบัติ ( CoP )  

ความสัมฤทธิ์    เจ,าหน,าท่ี หรือผู,ท่ีต,องการศึกษา  สามารถนําความรู,และวิธีการปฏิบัติงาน โดยใช, 
พ้ืนฐานของงานเหล็กในการตัดสินใจเพ่ือดําเนินการปฏิบัติงานให,บรรลุภารกิจท่ีได,รับมอบหมายอย�างมี 
ประสิทธิภาพ 

ความภาคภูมิใจ   ๑. เจ,าหน,าท่ีในส�วนต�างๆ ท่ีเก่ียวข,อง  สามารถใช,คู�มืองานเหล็กเปHนแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานได, ช�วยให,เข,าใจข้ันตอนในการใช,งาน ลดความผิดพลาดและยังทําให,ประหยัดทรัพยากรและ 
งบประมาณต�างๆ ท่ีใช,ในการปฏิบัติงาน 

                      ๒. ทําให,การปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณ!เครื่องช�วยฝSก หรืองานฝ4มือประเภทเหล็ก 
เปHนไปตามมารตรฐานงานเหล็ก ส�งผลให,มีการปฏิบัติงานได,อย�างมีประสิทธิภาพ 
                      ๓. เม่ือเจ,าหน,าท่ีท่ีปฏิบัติงานมีการปรับย,ายหรือลาออก เจ,าหน,าท่ีอ่ืนท่ีมาทําหน,าท่ี 
แทนสามารถปฏิบัติงานได,ทันที โดยศึกษาจากคู�มืองานเหล็กใช,เปHนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  
 
                    
                                                  ตรวจถูกต,อง 

                                                         พ.ท. 

                                                              (    รณยุทธ    ยวงทอง    ) 
 
 
 
 
 



 
 
 
  สารบัญ 

                     หน,า 

  บทนํา       ๑ 

  สารบัญ       ๒ 

  ตอนท่ี ๑  ความรู,ท่ัวไปเก่ียวกับเหล็ก และเหล็กกล,า      ๓  

  ตอนท่ี ๒  เหล็กโครงสร,างรูปพรรณ และการยึดต�อเหล็ก    ๑๗ 

  ตอนท่ี ๓  เครื่องมือและอุปกรณ!ท่ีใช,ในงานโลหะ    ๒๖ 

  บรรณานุกรม     ๓๙ 
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ตอนท่ี ๑ 

ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับเหล็ก และเหล็กกล�า 

 เหล็กเปHนโลหะพ้ืนฐานของงานสถาปWตยกรรม  เนื่องจากเปHนวัสดุท่ีมีกําลังสูง 
และมีความคลาดเคลื่อนตํ่า  เหล็กและเหล็กกล,ามีความถ�วงจําเพาะ  ๗.๘๗  จึงมีน้ําหนักและความ 
หนาแน�นมากกว�าอลูมิเนียม  แต�เบากว�าทองแดง  (๘.๙๖)  และตะก่ัว  (๑๑.๓๔)  เหล็ก  (Iron) ท่ี 
บริสุทธิ์ไม�สามารถพบได,ในธรรมชาติ  แต�เปHนสายแร�อยู�ในรูปของออกไซด!และซัลเฟต  มีอยู�ประมาณ 
๑  ใน  ๒๐  ของเปลือกโลก  ปกติเหล็กจะรวมอยู�กับนิเกิล  พบอยู�ในสินแร�ท่ีเรียกว�า  แมททีออไรท! 
(Mateorities)  มนุษย!ในยุคอารยธรรมเริ่มแรก  ได,รู,จักนําเอาแร�แมทีออไรท!มาใช,กันบ,างแล,ว  เช�น 
เครื่องมือ  เครื่องใช,ของชาวอียิปต!โบราณทําจากเหล็กซ่ึงมีนิเกิลรวมอยู�ด,วย  บ�งบอกถึงการค,นพบ 
แหล�งแร�แมททีออไรท!มาก�อนแล,ว 
 
ประวัติศาสตร+ 
 เครื่องมือเครื่องใช,ท่ีทําจากเหล็กเกิดข้ึนประมาณ  ๒๐๐๐  ป4ก�อนคริส!ตศักราช 
โดยได,เหล็กมาจากแร�แมททีออไรท!  ไม�น�าเปHนไปได,ว�ามนุษย!ในสมัยนั้นจะมีความรู,และความชํานาญใน
การหลอมเหล็กให,บริสุทธิ์จากสินแร�  การทําเหล็กให,บริสุทธิ์  หรือการหลอมเหล็กต,องใช,เทคนิคท่ีสูงกว�า 
ของช�างโลหะโบราณ  ซ่ึงรู,จักวิธีการหลอมทองแดง   และ  บรอนซ!  (โลหะผสมของทองแดงกับดีบุก)  
 มีหลักฐานว�าการหลอมเหล็กเกิดข้ึนครั้งแรกในบริเวณฝWbงทะเลทางใต,ของทะเลดํา (BlackSea) ในยุค 
ท่ีเรียกว�า  อโนโทเลีย  (Anotolia)  ปWจจุบันคือประเทศตรุกี  ทรายรอบๆทะเลดํามีส�วนประกอบของแร� 
แมกเนไทต!  หรือออกด!ของเหล็ก  ชนเผ�าชาลีเบส  (Chalybes)  ซ่ึงอาศัยอยู�ในแถบนั้นได,ทดลองและ 
พัฒนาเทคนิคการหลอมเหล็กข้ึน  แต�ชนเผ�าชาลีเบสอยู�ภายใต,การปกครองของอาณาจักรฮิทไทท!   
(Hittite)  ชาวฮิทไทท!จึงได,รับการยกย�องว�าเปHนผู,นําเหล็กมาใช,ครั้งแรกในแถบนั้นซ่ึงต�อมาได,กลายเปHน 
ดินแดนของชาวตรุกี  และเมโสโปเตเมีย 
 
 วิธีการทําให,ได,เหล็กบริสุทธิ์ในยุคแรกนั้น  ก็คือการใช,ถ�านเผาแร�เหล็กในเตาเผา 
ท่ีระดับอุณหภูมิ ๑,๒๐๐ C  ถึง  ๑,๖๐๐  C  ชนเผ�าชาลีเบสมีความชํานาญและมีเทคนิคในการหลอม 
เหล็กโดยการเติมคาร!บอนหลายวิธีด,วยกัน  เพ่ือเพ่ิมความแข็งให,กับโลหะ  หลังจากนั้นสิ่งมีคมและอาวุธ 
ต�างๆก็ได,ถูกประดิษฐ!ข้ึนใช,กันอย�างแพร�หลายในภูมิภาคนั้น 
 
 ชาวอียิปต!โบราณมีความเชี่ยวชาญในการหลอมโลหะทองแดง  แต�มีความรู, 
เก่ียวกับเหล็กน,อยกว�า  แต�ทางใต,ของอียิปต!โบราณซ่ึงเปHนท่ีต้ังของอาณาจักรนิวเบียน  ( Nubian 
Kingdom of Africa)   มีความรู,ในการหลอมและดีเหล็กได,ดี  โดยชนเผ�าเมโร  ( Meroe )  และชนเผ�า 
บางชนเผ�ามีเทคนิคการทําลวดเหล็กเพ่ือนํามาใช,งาน โดยใช,ถ�านไม,ชนิดพิเศษ  เตาดินเหนียวและถุงปWuม 
ลมทําจากหนังสัตว! ซ่ึงเปHนความลับท่ีถ�ายทอดให,กับทายาทรุ�นหลังเพียงบางคนเท�านั้น ในประเทศ 
อินเดียทางใต,ของกรุงนิวเดลลีมีเสาเหล็กท่ีมีความบริสุทธิ์ของเนื้อเหล็กสูงทนทานต�อสภาพลมฟvาอากาศ 
ได,ดี  เสาเหล็กซ่ึงสูง  ๖.๒  เมตรนี้ได,ตั้งตระหง�านอยู�ตั้งแต�ประมาณป4คริสต!ศักราชท่ี  ๔ 
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จึงเปHนหลักฐานยืนยันถึงความรู,ความสามารถในการหลอม  และหล�อเหล็กของคนในภูมิภาคนั้นได, 
เปHนอย�างดี 
 ในป4  ค.ศ.  ๑๗๒๐  ในประเทศอังกฤษได,ประสบผลสําเร็จในการใช,ถ�านหิน 
หลอมละลายเหล็กในเตาเผาแทนถ�านไม,  ทําให,เกิดอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กหลอม   ( Pig iron ) 
แพร�หลายข้ึน  ต�อมาใน  ค.ศ.  ๑๗๘๔  สามารถผลิตเหล็กเหนียวได,โดยการทดลองลดสารตะก่ัวท่ีมี 
อยู�ในเหล็กหลอมหรือเหล็กหล�อผลจากการประดิษฐ!เตาเผาชนิดใหม�ของ  เบสเซมเมอร! (Sir Henry 
Bessemer)  ใน  ค.ศ. ๑๘๕๖    และมีการนําเอาขบวนการผลิตแบบ  “Open-Hearth Process” 
มาใช,ใน  ค.ศ.  ๑๘๖๔  ทําให,มีการผลิตเหล็กกล,าละมุน  ( Mild steel )  และเหล็กกล,าชนิดอ่ืน ๆ 
เกิดข้ึนแพร�หลายในเวลาต�อมา 
 การนําเหล็กมาใช,ในงานก�อสร,างสมัยใหม�เริ่มข้ึนมาจากการผลิตเหล็กเหนียว 
และเหล็กหล�อ  เหล็กเหนียวเปHนรูปแบบสําคัญของเหล็กผสม  (Iron  alloy)  มีการผลิตแผ�นเหล็ก 
โดยขบวนการรีดข้ึนครั้งแรกในประเทศอังกฤษประมาณป4  ค.ศ.  ๑๘๐๔  แผ�นเหล็กบางส�วนถูกอัด 
ข้ึนรูปให,มีลวดลาย  และมีความแข็งแรงเพ่ิมข้ึน  เพ่ือใช,ทดแทนแผ�นหลังคาหินชนวน  จึงเปHนโลหะ 
แผ�นยุคแรกท่ีสามารถผลิตจากโรงงาน  เพ่ือนําไปใช,เปHนผนัง  และ  ส�วนตกแต�งอาคาร  ซ่ึงได,มีการ 
จดสิทธิบัตรแผ�นเหล็กลอนในอังกฤษในเวลาต�อมา  ในช�วงปลายศตวรรษท่ี  ๑๙  ถึง   ต,นศตวรรษ 
ท่ี  ๒๐   สถาปนิกนิยมใช,เหล็กหล�อประดับประดาบนผนังอาคาร  กรอบหน,าต�าง  และ   ผนังพาด 
ช�วงเสา    มีการผลิตเสาเหล็กมีหัวเสา  และลวดลายสําเร็จรูปขาย   แต�เหล็กหล�อมีความเปราะไม� 
สามารถรับความเค,นตัดได,ดี  จึงไม�นิยมใช,ทําคาน 
 เม่ือ  ค.ศ.  ๑๘๓๐  ได,มีการผลิตคานเหล็กรางรถไฟข้ึนในประเทศอังกฤษ 
ต�อมาในป4  ค.ศ.  ๑๘๕๔  ได,มีการผลิตคานเหล็กเหนียวรูปตัวไอข้ึนในประเทศฝรั่งเศส ถือเปHนพัฒนา 
การท่ีสําคัญของยุคอุคสาหกรรม  สะพานท่ีเคยสร,างด,วยเหล็กหล�อ (Cast-iron  arch  bridge)  ก็ได, 
เปลี่ยนใช,เหล็กเหนียว  จึงเกิดเปHนรูปแบบของสะพานแขวน  สะพานรูปคานเหล็ก ( Girder bridge ) 
และสะพานรูปโครงถัก (Truss bridge) ซ่ึงพาดช�วงได,มากข้ึน เสาเหล็กหล�อซ่ึงเคยนํามาใช,ในโรงงาน 
อุตสาหกรรมแทนเสาไม,หรืองานวัสดุก�อ  ก็ถูกแทนท่ีด,วยเสา  และคานเหล็กเหนียว   หรือโครงสร,าง
เหล็กกล,า  (Mild steel beam)  อาคาร “Crystal Palace”  กรุงลอนดอนซ่ึงสร,างใน  ค.ศ. ๑๘๕๑   
ได,ประสบผลสําเร็จในการนําเหล็กมาใช,ก�อสร,างมาก สถานีรถไฟ และอาคารสาธารณะขนาดใหญ�หลาย 
แห�งก็ได,นําเหล็ก และโครงสร,างแบบใหม�มาใช,เช�นกัน  ต�อมาโครงสร,างเหล็กได,ถูกนํามาใช,กับอาคาร 
สรรพสินค,า และอาคารสํานักงานท่ีเกิดข้ึนมากมายในเมืองชิคาโก และนิวยอร!ค และถือเปHนนวตกรรม 
ทางโครงสร,างท่ีทําให,เกิดอาคารสูงหลังแรกของโลกข้ึน (Home Life Insurance Building ค.ศ.๑๘๘๕)   
เหล็กจึงมีบทบาทสําคัญในงานสถาปWตยกรรมสมัยใหม�   สืบเนื่องมากจากอิทธิพลหรือแนวทางการ
ออกแบบสถาปWตยกรรมของ  “Chicago School”  เม่ือประมาณป4  ค.ศ.  ๑๘๘๐  เปHนต,นมา 
 การผลิตเหล็กเพ่ือการค,ามีอยู�  ๔  กระบวนการผลิต  วิธีการท่ีเก�าแก�ท่ีสุดซ่ึง 
ยังคงใช,อยู�ในปWจจุบัน  คือ  การหลอมเหล็กแบบ  “Bessemer Process”   ซ่ึงเปHนสิทธบัิตรของ 
เฮนรี่  เบสเซมเมอร!  ในประเทศอังกฤษ  (ความจริงแล,ว  วลิเลียม  เคลลี่  ได,ทําการทดลองข้ึน 
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ครั้งแรกเม่ือป4  ค.ศ.  ๑๘๔๗)  ผลิตโดยการเป~าอากาศผ�านเหล็กหลอม  เพ่ือแยกสิ่งท่ีไม�บริสุทธิ์ออก 
อากาศจะรวมตัวกับคาร!บอนและ  องค!ประกอบอ่ืนๆ  ทําให,ได,เหล็กผสมท่ีบริสุทธิ์ข้ึน 

 อีกกระบวนการหนึ่ง  รู,จักกันในนามของ “Blast Oxygen Process” 
แยกสิ่งท่ีไม�บริสุทธิ์  และ  เศษเหล็ก  (Scrap  iron)  ลงไปในเหล็กท่ีหลอมเหลว  จะทําให,เกิดการ 
เดือดและขบวนการออกซิไดซ!  หรือ  เกิดการรวมตัวของออกซิเจนกับสารท่ีไม�บริสุทธิ์ท้ังหลาย 

 กระบวนการท่ี  ๓  คือ  “Open-Hearth  Process”  ใช,เตาเผาแบบเป�ด 
(open  hearth)  เพ่ือให,ช�างหลอมเหล็กสามารถมองเห็นได,  เหล็กถลุง (Pig  iron)  และ 
เศษเหล็กถูกใส�ไว,ในเตาเผา  สิ่งแขวนลอยท้ังหลายจะค�อยๆถูกเผาให,ไหม,หมดไป  ปWจจุบันไม�นิยมใช, 
กระบวนการนี้กันมากนัก 

 ขบวนการท่ีทันสมัย  และ ท่ีนิยมใช,ในปWจจุบันคือการใช,เตาเผาไฟฟvา  เกิดข้ึน 
จากมีความต,องการใช,  เหล็กกล,า  เหล็กไร,สนิม  และเหล็กชนิดพิเศษอ่ืนๆ  เพ่ิมในปริมาณมากข้ึน 
เรื่อยๆ  ประดิษฐ!ข้ีนโดย  ไซเมนส!  (K.W. Siemens)  ใน  ค.ศ.  ๑๘๗๘  เปHนกระบวนการท่ีใช, 
กระแสไฟฟvาในการหลอมเหล็ก 

การผลิต    
 แหล�งแร�เหล็กท่ีสําคัญของโลกในปWจจุบัน  ได,แก�  ประเทศรัฐเซีย  บราซิล 
ออสเตรเลีย  อินเดีย  และสหรัฐอเมริกา  แร�ท่ีนิยมใช,กันมากในการถลุงเหล็กคือ  แมกเนไทท!  และ 
เฮมาไทท!  ซ่ึงมีเปอร!เซ็นต!ของเหล็กอยู�สูง 

 การถลุงเหล็กเพ่ือพาณิชยกรรมในปWจจุบันจะถลุงในเตาเผาโดยเอาสินแร�ผสมกับ
ถ�านหิน  (Coke)  วางไว,ข,างบน  แล,วปล�อยให,แก�สท่ีร,อนมากผ�านทะลุส�วนผสมจากข,างล�าง  สาร 
ไม�บริสุทธิ์ในเหล็กจะถูกขจัดออกโดยขบวนการทางเคมีท่ีเกิดข้ึนด,วยแก็สร,อน  แก�สผสมกับถ�านหินท่ี 
ถูกเผาเกิดเปHนคาร!บอนมอนอกไซด!ซ่ึงจะมีปฏิกริยากับออกไซค!ของเหล็ก  เม่ือออกซิเจนถูกดึงออกไป 
จึงเหลือแต�เหล็กท่ีเรียกว�า  เหล็กถลุง  (Pig iron)  ซ่ึงมีคาร!บอนอยู�ประมาณ  ๔%  ผสมอยู�กับสารอ่ืน 
ด,วย เปHนเหล็กข้ันแรกท่ีนําไปใช,ผลิตต�อเปHนเหล็กเหนียว  เหล็กหล�อ  และเหล็กกล,า  เศษเหล็กเปHน 
วัตถุดิบแตกต�างกันออกไปตามกระบวนการผลิต  การปฏิบัติต�อเหล็ก  รูปลักษณะท่ีผลิต  และ  การ 
นําไปใช,งาน  เช�น  เหล็กรีดเย็น  เหล็กทนสนิม  เหล็กกล,าไร,สนิม  เหล็กผสมชุบแข็ง  และเหล็ก 
เคลือบผิวชนิดต�างๆ   เปHนต,น 
 

การปฏิบัติต$อเหล็กในกระบวนการผลิต  (Treatment) 

 เหล็กแต�ละชนิด  นอกจากจะมีคุณสมบัติแตกต�างกัน  ตามอัตราส�วนผสมของ 
คาร!บอนและธาตุ  อ่ืนๆท่ีเจือปนอยู�ในเนื้อเหล็กหลอมแล,ว  ยังมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีแตกต�างกัน 
ออกไปได,อีก  เนื่องจากการปฏิบัติต�อเหล็กในกระบวนการผลิตท่ีแตกต�างกันด,วย เช�น  ความแข็ง 
ความอ�อน  สี  และ  ลักษณะของผิว  ความเปราะของเนื้อเหล็ก  ความสามารถในการรับแรงต�างๆ 
และ  ความทนทานต�อการสึกกร�อน  เปHนต,น 
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 การปฏิบัติต�อเหล็กในกระบวนการผลิต  หรือการแปรรูป  สามารถแบ�งกว,างๆ 
ออกได,  ดังนี้ 
 ๑.  การปฏิบัติทางกล  (Mechanical  treatment)  เช�น  การทุบ  การตี   
 การรีด  การตึง  และ  การอัดข้ึนรูป 
 ๒.  การปฏิบัติทางเคมี  (Chemical treatment)  เช�น  การจุ�มหรือการแช� 
 ในน้ําเกลือ  หรือในกรด  และ  การชุบด,วยวิธีการทางไฟฟvาเคมี 
 ๓.  การปฏิบัติด,วยความร,อน  (Heat treatment)    เช�น  การเพ่ิม  หรือ 
 การลดอุณหภูมิ  การอบด,วยความร,อน  หรือ  การชุบแข็ง  การคืนตัว  และ 
 การอบคลาย  เปHนต,น 
 การปฏิบัติต�อเหล็กในกระบวนการผลิตจึงมีวัตถุประสงค!เฉพาะท่ีแตกต�างออกไป 
 
การอบชุบเหล็กกล�าด�วยความร�อน  (Heat treatment) 
 เปHนการปฏิบัติ  หรือ  การชุบเหล็กกล,า  ให,มีความแข็งเพ่ิมข้ึน  โดยใช,ความ 
ร,อนเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ  และโครงสร,างของเหล็ก  ซ่ึงมีวิธีการข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

 ๑.  การชุบแข็ง  (Hardening)  เปHนการชุบให,เหล็กแข็งข้ึน  โดยการเผาในเตา 
 เตาไฟฟvา  หรือในเตาอบชุบ  ให,เหล็กร,อนท่ี  ๘๐๐ C  ถึง  ๙๐๐  C  แล,วทํา 
 ให,เหล็กเย็นลงโดยรวดเร็วโดยการจุ�มในน้ํา  หรือ  น้ํามัน 
 ๒.  การคืนตัว  (Tempering)  เปHนการอบคืนตัวของเหล็กท่ีชุบแข็งแล,ว 
   จะทําให,เกิดความเครียดข้ึนภายใน  ได,ความแข็งเพ่ิมข้ึนแต�ความเหนียว  
 (Ductility)  ลดลง  ทําให,แตกร,าวได,ง�ายเม่ือถูกกระแทก  จึงต,องปรับคุณสมบัติ 
 ใหม�  วิธีการท่ีใช,คือ  เอาเหล็กท่ีท่ีผ�านการชุบมาแล,ว  เผาในเตา  ท่ี  ๒๐๐ C 
 ถึง  ๔๐๐  C  ท้ิงไว,  ๑  ถึง  ๒  ชั่วโมง  แล,วเอาออกปล�อยให,เย็นในอากาศ 
 ปกติ   ความเหนียวก็จะเพ่ิมข้ึน  แต�ความแข็งจะลดลงไปเล็กน,อย  โดยท่ัวไป 
 แล,วการคืนตัว  จะต,องกระทําติดต�อกันไป  เพ่ือให,ได,เหล็กท่ีมีท้ังความแข็ง   
 และความเหนียวท่ีดี  รวมอยู�ด,วยกัน 
 ๓.  การคลายตัว  (Annealing)  หรือการอบคลาย  เปHนวิธีท่ีทําให,เหล็กมี 
 ความอ�อนตัวลง  (Softening)  หรือมีความเหนียว  (Toughness)  ข้ึน 
 เนื่องจากเหล็กท่ีผ�านการข้ึนรูป  (Cold working)  หรือ  ท่ีผ�านการหล�อมาแล,ว 
 ส�วนใหญ�จะมีความแข็งเพ่ิมข้ึน  แต�ไม�สมํ่าเสมอ  ทําให,กลึง  และ  ไสได,ยาก 
 จึงต,องทําลายความแข็งให,สมํ่าเสมอ  โดยนําเหล็กท่ีต,องการทําลายความแข็ง 
 มาเผาให,มีอุณหภูมิสูง  ๒  ชั่วโมง  (Full annealing)  แล,วปล�อยให,เย็นลงช,าๆ 
 ในเตา  หรือ  นําเหล็กท่ีถูกรีดหรือข้ึนรูปมาเผาให,ร,อนท่ัว  (Process  
 annealing)  แล,วจึงปล�อยให,เย็นลงช,าๆ 
 
 
 
 
 



  - ๗ - 

 ๔.  การทํานอร!มอลไลซ่ิง  (Normalizing)  เปHนวิธีการปรับปรุงความเหนียว 
 โดยการลดขนาดเกรนของเหล็ก  เพ่ือทําให,เหล็กคุณสมบัติสมํ่าเสมอ  และช�วย 
 ลดความเครียดภายในด,วย  ปกติเหล็กท่ีผ�านการรีดข้ึนรูป  หรือ  ผ�านการหล�อ 
 มักมีความเหนียวไม�สมํ่าเสมอตลอดท้ังแท�ง  จึงต,องเอามาเผาให,อุณหภูมิเท�ากัน 
 ทุกจุดถึงแกนภายในแล,วนํามาปล�อยให,เย็นในอากาศ  ฯลฯ 
เหล็กท่ีผ�านการอบชุบแบบต�างๆจึงมีคุณสมบัติ  และชื่อเรียกแตกต�างกันออกไปด,วย 

 

เหล็กรีดร�อน  (Hot – Rolled  Steel)  และ  เหล็กรีดเย็น  (Cold – Rolled  Steel) 
 เหล็กหล,าท่ีใช,ในงานสถาปWตยกรรม  สามารถแบ�งออกได,เปHน  ๒ ประเภท 
ด,วยกัน คือ  เหล็กรีดร,อน  และ  เหล็กรีดเย็น 
 เหล็กรีดร,อน  (Hot  rolled  steel)  เปHนเหล็กท่ีถูกรีดขณะท่ียังร,อน  เม่ือได, 
ผ�านกระบวนการหล�อมาแล,ว  เพ่ือให,ได,ความหนา  หรือ  รูปตัด  ตามท่ีต,องการ  เปHนอุณหภูมิท่ีสูง 
เพียงพอสําหรับการรีดให,บาง  (แผ�นเหล็ก)  หรือ  รีดให,ได,รูปตัดแบบต�างๆ (เหล็กโครงสร,างรูปพรรณ)  
หลังการรีดมักมีชั้นของออกไซด!บนผิวเหล็กติดมาด,วย  ซ่ึงสามารถขจัดออกได,  โดยการจุ�มหรือ  การแช�
ในน้ํากรด  (Picking)  การรีดร,อนจึงเหมาะกับการผลิตเหล็กท่ีมีความหนามาก  ผิวเหล็กท่ีได,จะไม�ค�อย
เรียบ  หรือ  มีความประณีตมากนัก  จึงเหมาะ  และ  ประหยัดท่ีจะใช,กับการผลิต 
โครงสร,างรูปพรรณขนาดใหญ�  หรือ  เหล็กท่ีใช,ในงานก�อสร,างท่ัวๆไป   
 เหล็กรีดเย็น  (Cold -  rolled  Steel)  ผลิตมาจากเหล็กรีดร,อน  หลังจากท่ีได,
ผ�านการขจัดออกไซด!ท่ีผิวเหล็ก  (Pickling)  แล,ว  ผ�านเหลก็จะถูกนํามารีดซํ้าในอุณหภูมิปกติ  เพ่ือลด
ขนาด  หรือความหนาลงไปอีก  จึงต,องทํางานหนัก  และ  ต,องมีการปกิบัติด,วยความร,อนท่ี 
เรียกว�า  การอบคลาย  (Annealing)  คือเหล็กจะถูกทําให,ร,อนถึงอุณหภูมิท่ีกําหนด  ควบคุมเวลา 
และปล�อยให,เย็นลงช,าๆ   โดยวิธีการนี้จะทําให,มีการเปลี่ยนผลึกของโครงสร,างเสี้ยน  หรือ  เนื้อ 
เหล็กใหม�  เหล็กรีดเย็นมีเสี้ยนท่ีถูกยึดให,ตรง  ทําให,เหล็กเปราะและไม�สามารถนําไปข้ึนรูป   
(Forming  operation)  ได,ดี  ในขณะท่ีเหล็กอยู�ในสภาพการอบคลาย  เหล็กจะอ�อนและมีคุณภาพ 
ผิวไม�ดี  จึงต,องผ�านการรีดเย็นเพ่ิมเติมเพ่ือทําให,ผิวเรียบ  และสามารถนําไปใช,ในงานชุบโลหะ  หรือ 
เคลือบผิวแบบอ่ืนๆได, 
 เหล็กรีดเย็นจึงแบ�งออกเปHน  ๒  ชนิด  ชนิดแรกใช,กับส�วนตกแต�งทาง 
สถาปWตยกรรมซ่ึงให,ความสําคัญกับผิวท่ีแบนเรียบ  และมีความประณีตสูง  อาจนําไปใช,ในงาน 
ออกแบบเครื่องเรือน  และผลิตภัณฑ!  ส�วนชนิดท่ี  ๒  มีผิวขรุขระ  ความหนาไม�สมํ่าเสมอ  และขาด 
ความประณีตมากกว�าชนิดแรก  จึงไม�นิยมใช,กับงานตกแต�งทางสถาปWตยกรรม 

เหล็กกล�าผสม  (Alloy  Steel)   
 เหล็กกล,าผสม  หรือ  เหล็กกล,าประสม  คือ  เหล็กกล,าท่ีเติมหรือผสมโลหะ 
อ่ืนเข,าไป  เช�น  นิเกิล  โครเม่ียม  โมลิบโดนัม  วาเนเดียม  โคบอลท!  และ  ทิทาเนียม ฯลฯ  เพ่ือ 
ให,เหล็กมีคุณสมบัติพิเศษวัตถุประสงค!ท่ีต,องการ  ได,แก� 
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 -   เพ่ิมคุณสมบัติในด,านการชุบแข็ง 
 -   ปรับปรุงความแข็งแรงท่ีอุณหภูมิปกติ 
 -  ต,านทานต�อการสึกกร�อนจากการเสียดสี 
 -   เพ่ิมความเหนียวให,ทนต�อแรงกระแทก 
 -   ทนการกัดกร�อน 
 -   ต,านแม�เหล็ก   เปHนต,น 

 เหล็กกล,าผสมจึงมีหลายชนิด  เช�น  เหล็กกล,าไร,สนิม  (Stainless Steel) 
(มีส�วนผสมของโครเมียม ๑๕% - ๑๘%)   เหล็กกล,าหล�อ  (Cast  Steel)  เหล็กกล,าหล�อผสม 
(Alloy  cast  steel)  เหล็กกล,าผสมชนิดพิเศษ  (Special  alloy  steel)   เปHนต,น 
 ถ,าเหล็กกล,าผสมมีธาตุท่ีผสมเข,าไปรวมกันเกิน  ๑๐%  เรียกว�าเหล็กกล,า 
ผสมตํ่า  แต�ถ,ามีมากกว�า  ๑๐%    เรียกว�าเหล็กกล,าผสมสูง 

 

เหล็กท่ีทนทานต$อสภาพอากาศ (Weathering  Steels) 

 โลหะท่ีมีท้ังเหล็ก  (Ferrous)  ไม�ใช�เหล็ก  (Non   ferrous)  ผสมอยู�ก็ตาม 
จะมีชั้นสนิม  (Oxide  film)  เกิดข้ึนเสมอเม่ือสัมผัสกับบรรยากาศ  เปHนปฏิกิริยาตามธรรมชาติท่ี 
โลหะมีแนวโน,มท่ีจะกลับสู�สภาพความหนาแน�นตามธรรมชาติ  เปHนสภาพความสมดุลของพลังงาน 
 สําหรับเหล็กกล,าคาร!บอนออกไซด!อาจเกิดข้ึนท่ัวท้ังหมดก็เปHนได, สังเกตได,จาก 
ฝุ~นสนิมแดง (Red  rust)  ท่ีเกิดข้ึน   ชั้นสนิมเหล็กแทบทุกชนิดจะมีรูกลวง (Porous) ทําให,ความชื้น 
และออกซิเจนเข,าไปทําปฏิกิริยากับผิวเหล็กผุได,เร็วข้ึน เหล็กกล,ากําลังสูง ( High-strength  steel )  
บางชนิด  และ “Copper  -  Bearing  Steel”  ได,รับการพัฒนาให,เกิดชั้นออกไซด!ท่ีหนาทึบ  ทําให, 
การเสื่อมสภาพของเหล็กเปHนไปอย�างช,า ๆ  เช�นเดียวกับออกไซด!ของทองแดง และอลูมิเนียม  เหล็ก 
ประเภทนี้เราเรียกว�า “Weathering  steel” เช�นเหล็กท่ีมีชื่อทางการค,าว�า “Cor-ten” ผลิตข้ึนโดย  
“US  Steel Corporation”  และ  “Mayari  R”  ผลิตข้ึนโดย“Bethleham”  เปHนท่ีรู,จักและใช,กัน 
ท่ัวไปในปWจจุบัน  เหล็กกันสนิมด,วยทองแดง (Copper Bearing weathering steel) มีลักษณะเปHนสี 
น้ําตาลแดง  ชั้นสนิมหยาบจะเกิดข้ึนบนผิวเหล็กอย�างรวดเร็ว  ในช�วงแรกผิวเหล็กจะเปHนสีน้ําเงินดํา   
แต�เนื่องจากความชื้น  และ  การกลั่นตัวท่ีสะสมบนผิว จะทําให,เกิดเปHนแถบสนิมบางๆ สีน้ําตาลแดง   
เม่ือท้ิงไว,นานๆ ชั้นสนิมเหล็กจะหุ,มป�ดบนผิวเหล็กท้ังหมดออกซิเจน และน้ํา เข,าไปได,ยาก  สนิมก็จะ 
เกิดข้ึนช,าลง  ในช�วง  2-3  ป4แรกสนิมจะลอกออกมาแปดเป��อนวัสดุท่ีอยู�ใกล,ๆได,  เช�น  ผนังคอนกรีต 
และทางเท,าท่ีอยู�ใต,โครงสร,างเหล็กกันสนิมชนิดพิเศษนี้ การออกแบบโดยใช,วัสดุชนิดนี้จึงต,องระมัดระวัง 
การแปดเป��อนท่ีเกิดจากสนิม  และ  ควบคุมความชื้นในช�วงแรก ๆ ด,วย 
 แผ�นสนิมบนผิวเหล็กเม่ือเกาะติดแน�นสามารถกันน้ําได, ทําให,สามารถทนทาน 
การสึกกร�อนของเหล็กได,ดี และการหลุดลอกของสนิมจะช,าลงเรื่อยๆ จนถึงจุดท่ีเป��อนน,อยท่ีสุด 
  
 
 
 
 



   - ๙ - 

“Copper -  Bearing  Weathering  Steel”   จะมีกําลังสูง  เปHนเหล็กกล,าผสมท่ีมีคาร!บอนตํ่าและ 
มีส�วนผสมของโครเมียมและทองแดงเล็กน,อย  อัตราส�วนผสมปกติ  ประกอบด,วย  คาร!บอน  ๐.๑๒% 
ถึง  ๐.๑๖%  โครเมียม  ๐.๕๐%  ถึง  ๑.๐๐%  และทองแดง  ๐.๓๐%  ถึง  ๐.๔๙%   ส�วนผสมของ
โครเมียมจะช�วยต,านการสึกกร�อนได,ดี  โดยการสร,างแผ�นสนิมท่ีแข็งและกันการซึมของน้ําได, 
วัสดุผสมนี้มีความแข็งมาก  และ  มีกําลังคลาก  (Yield  strength)  ท่ี  ๕๐  ksi (345  Mpa) 
 เหล็ก  “Cor-ten”  ถูกนํามาใช,ในงานสถาปWตยกรรม  ต้ังแต�ช�วงป4ค.ศ.  ๑๙๖๐ 
กว�า  และ  ได,ใช,ต�อเนื่องมาจนถึงปWจจุบัน  โดยใช,กับโครงสร,างท่ีอยู�ภายนอกอาคารตามธรรมชาติ 
ต,องการการดูแลรักษาน,อยมาก  สถาปนิกซาริเนน  (Eerro  Saarinen)  เคยใช,เหล็กชนิดนี้กับผนัง 
อาคารสํานักงาน 
 เหล็ก  “Cor-ten”  และ  เหล็กทนสนิมแบบพิเศษซ่ึงมีชื่ออย�างอ่ืน  ไม�สามารถ 
ใช,งานในรูปของแผ�นเหล็กบางได,  เพราะว�าจะมีรูเกิดข้ึนก�อนถ,าแผ�นเหล็กมีความหนาน,อยกว�า  ๐.๐๓๒  
นิ้ว  (๐.๘๑๓  มม.)  การสึกกร�อนภายในจะมีมากกว�าท่ีผิว  และ  ในส�วนท่ีมีน้ําไหลผ�านบ�อยๆ  เช�น  
รางน้ําฝน  หรือ  ช�องระบายน้ําท้ิง  จะมีผลทําให,ผิวท่ีกันสนิมนั้นหลุดล�อนตามไปด,วย 
แผ�นเหล็กท่ีใช,   ได,ผลดี  ในกรณีดังกล�าว  คือ  ต,องทาด,วยสีสนิมหนาๆ  หรือ  ต,องใช,แผ�นเหล็กท่ีมี 
ความหนามากกว�า  ๐.๐๓๒  นิ้ว  (๐.๘๑๓  มม.)  ข้ึนไป 

 

เหล็กเคลือบ  (Enameling  Steel) 
 มีการเคลือบผิวเหล็กต้ังแต�ทศวรรษท่ี  ๔๐  การเคลือบโดยวิธีหลอมแก,ว  หรือ 
เซอรามิก  ให,ละลายหุ,มรอบผิวเหล็ก  (Virtuous  or  enamel  coating)  ต,องการอุณหภูมิสูง
ประมาณ  ๑,๓๕๖  F  (๗๓๐ C  ถึง  ๑,๕๙๘  F  (๘๗๐  C  )  เหล็กท่ีเคลือบผิวด,วยแก,ว  หรือ  เซรา
มิก  ต,องเปHนเหล็กชนิดมีคาร!บอนตํ่าเปHนพิเศษ  ถ,ามีคาร!บอนสูงการเคลือบผิวจะไม�สมบูรณ!  ในขณะท่ี
อุณหภูมิสูงคาร!บอนอาจเดือดท่ีผิวทําให,เกิดเปHนหลุม  มีรอยแผล  หรืออาจเปHนตาปลาท่ีผิว 
เคลือบได,  เพราะเกิดจากปฏิกิริยาของไฮโดรเจนท่ีผิวเหล็ก 
 เหล็กเคลือบผิวท่ีใช,กันท่ัวไป  มีอยู�หลายชนิด  แต�สําหรับผลิตภัณฑ!ทาง
สถาปWตยกรรมเหล็กเคลือบผิวท่ีนิยมใช,กันท่ัวไป  คือ  “Enameling  Iron”  และ   
“Decarburized Enameling Steel”  มีบริษัทท่ีผลิตออกมาจําหน�ายหลายแห�ง  ซ่ึงจะมีข,อแนะนํา 
ในการนําไปใช,งานโดยเฉพาะ 

 

ผิวสําเร็จของเหล็ก  (Finishes) 
 เหล็กกล,า  หรือเหล็กผสม  โดยปกติจะมีการทําผิวสําเร็จก�อนนําไปใช,งาน  สี 
ธรรมชาติของเหล็กผสมเม่ือล,างรอยด�างและคราบน้ํามัน  (Mill  oil)  ออกแล,ว  จะเปHนสีเทาน้ําเงินเข,ม  
แต�เหล็กหล�อซ่ึงมีส�วนผสมของคาร!บอนสูง  จะมีผิวเปHนสีดํา  เหล็กหล�อปกติจะมีผิวเปHนสีเทาเข,มของ
คาร!บอน  แต�เม่ือท้ิงไว,ในอากาศจะผสมกับสนิมเกิดเปHนสีดํา  ถ,าปล�อยให,สนิมเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง  จะ
คลุมผิวของเหล็กท้ังหมด  และจะเกิดการสึกกร�อนได, 
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 เหล็กเหนียว  (Wrought iron)  จะมีผิวโทนสีเทาน้ําเงินเข,ม  การปฏิบัติด,วย 
ความร,อนจะทําให,ผิวดําข้ึน  และการรีดข้ึนรูปก็จะทําให,มีสีฟvาเข,มหรือทึบข้ึนด,วย  เหล็กเหนียวปกติ 
จะต,องทาด,วยสีกันสนิมหนาๆเพ่ือปvองกันการสึกกร�อน 
 เหล็กกล,ารีดร,อนมีผิวหยาบหรือเปHนเสี้ยน  (Graining)  และสีทึบหรือเข,มกว�า 
เกือบจะเปHนสีน้ําเงินดํา  และการรีดเย็นจะมีผิวเรียบกว�า  และเปHนสีน้ําเงินทึบ  เม่ือท้ิงไว,ในอากาศ 
ท่ีชื้นจะเกิดสนิมท่ีผิวในเวลาอันรวดเร็ว 
 เหล็กประสมท่ีใข,ในงานสถาปWตยกรรมแทบท้ังหมดยกเว,นเหล็กท่ีทนสนิม 
(Weathering  Steel)  สามารถปvองกันการสึกกร�อนจากบรรยากาศได,โดยมีชั้นวัสดุป�ดหุ,มไว,   
(Barrier  coating  Steel)  กรรมวิธีท่ีนิยมใช,หุ,มป�ดผิวเหล็กไม�ให,เกิดสนิม  คือ  การชุบเหล็กด,วย 
สังกะสี  (Galvanized  steel) 
 ในการชุบทุกชนิด   คุณภาพของผิวเหล็กมีความสําคัญมาก  เหล็กหล�อปกติต,อง
พ�นขัดด,วยทรายก�อน  (Sand  blast)  เพ่ือขจัดรอยด�าง  และทําให,ผิวหยาบหรือเปHนรู  สําหรับ 
เหล็กกล,านิยมใช,วิธีการพ�นขีดด,วยทราย  หรือจุ�มลงไปในน้ํากรด  (Pickled)  ก็ได,  การเตรียมผิว 
เหล็กจะแตกต�างกันไปตามความต,องการใช,งาน  หรือการข้ึนรูปข้ันสุดท,าย 
 เหล็กกล,ารีดเย็นท่ีขายอยู�ในท,องตลาด  มีผิวสําเร็จพ้ืนฐาน  (Basic   
Mechanical  finishes)  อยู�  ๓  ชนิด  ได,แก�  ผิวด,าน  (Matte  finish)  ผิววาว  (Bright finish) 
และผิวมันเปHนเงา  (Luster  finish) 

 

การปVองกันการผุกร$อนของเหล็ก  (Protections of Corrosion) 

 การกัดกร�อนของโลหะเกิดจากการรวมตัว  ของออกซิเจน  น้ํา  หรือสารเคมี 
ซ่ึงปะปนอยู�ในอากาศ  และน้ํา  กับโลหะท่ีผิว  เกิดเปHนออกไซด!  หรือซัลไฟด!  แล,วจะเกิดปฏิกิริยาการ
กัดกร�อนทางไฟฟvาเคมี  ทําให,โลหะ  หรือเหล็กผุกร�อนมากข้ึนเรื่อยๆ 
 วิธีปvองกันการผุกร�อนของเหล็ก  สามารถทําได,ตั้งแต�ในกระบวนการผลิต  คือ 
การผลิตเหล็กชนิดท่ีมีคุณสมบัติสามารถทนทานต�อการกัดกร�อนได,สูงข้ึน  เช�น  เหล็กกล,าไร,สนิม 
และ  เหล็กท่ีทนทานต�อสภาพอากาศ  เปHนต,น  แต�วิธีการเหล�านี้จะทําให,ผลิตภัณฑ!เหล็กมีราคาแพง 
 วิธีปvองกันการผุกร�อนของเหล็กหลังจากผ�านกระบวนการผลิตแล,ว  จะประหยัด
กว�าและ  สามารถนําเหล็กไปใช,งานได,กว,างขวางกว�า  ซ่ึงมีวิธีปvองกัน  ๒  วิธี  ได,แก� 
 ๑.  วธิีเคลือบ  ชุบ  หรือปกป�ดไม�ให,อากาศ  และน้ําเข,าเหล็ก  (Coasting   
Method)  เช�น  การทาด,วยสีกันสนิม  การชุบด,วยโลหะ  (เช�น สังกะสี  ดีบุก  และทองแดง  โดย 
อาจชุบด,วยไฟฟvา  หรือ  อาจจุ�มเหล็กลงในโลหะท่ีหลอมเหลว)  และ  การเคลือบ  หรือ  หุ,มด,วย   
ยาง  พลาสติก  แก,ว  หรือ  กระเบ้ืองเคลือบ  เปHนต,น  วิธีการนี้สามารถเลือกนํามาใช,กับเหล็กในงาน
สถาปWตยกรรมท่ัวๆไป 
 ๒.  วธิีทางไฟฟvา  (Electrical  method)  มักใช,กับโครงสร,างท่ีต,องการความ
ทนทานต�อการกัดกร�อนสูง  หรือ  ไม�สามารถซ�อมแซมได,  เช�น  เสาเหล็กของท�าเรือน้ําลึก  หรือเสา 
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เข็มเหล็ก  ซ่ึงแบ�งออกได,เปHน  ๒  วิธ ี คือ  “Cathodic  protection”  และ  “Anodic  protection”   
 วิธีการปvองกันการผุกร�อนของเหล็กท่ีประหยัด  และนิยมใช,กันแพร�หลาย  คือ 
การทาด,วยสีปvองกันสนิม  มีผลิตภัณฑ!ชนิดนี้จําหน�ายในท,องตลาดมากมายหลายชนิด  ผู,ออกแบบ 
และผู,ก�อสร,างจําเปHนต,องทําการศึกษาและพิจรณาในรายละเอียดต�างๆให,รอบคอบก�อนการนําไปใช, 
งาน 
 
ชนิดและคุณสมบัติฐานของเหล็ก 

 เหล็ก  (Iron)  เปHนธาตุท่ีจัดอยู�ในอยู�ในกลุ�ม  “Ferrous  Metal”  คุณสมบัติ 
ของธาตุกลุ�มนี้  คือ  จะรวมตัวกับออกซิเจน  กลายเปHนออกไซด!  หรือเปHนสนิมได,ง�าย  มีคุณสมบัติทาง
แม�เหล็ก  เปHนตัวหลอมละลายเปHนของเหลวได,ง�ายเม่ือมีอุณหภูมิสูงมากพอ 
 เหล็กแต�ละชนิดจะมีคุณสมบัติและลักษณะไม�เหมือนกันทีเดียวนัก  ข้ึนอยู�
อัตราส�วนของธาตุคาร!บอน  และส�วนประกอบอ่ืนๆท่ีผสมอยู�ในเนื้อเหล็ก  (เช�น  ซิลิกอน  ซัลเฟอร! 
ฟอตเฟต  แมงกานีส  ฯลฯ)  รวมท้ังขบวนการผลิต  หรือการปฏิบัติ  (Treatment)   ท่ีใช,ในการผลิต 
เหล็กแต�ละชนิด 
ชนิดขอบเหล็ก 
 เหล็ก  (Iron)  สามารถแบ�งออกได,กว,างๆ  เปHน  3  ชนิด  ตามปริมาณของ 
คาร!บอนท่ีผสมอยู�ในเนื้อเหล็ก  คือ 

๑. เหล็กหล�อ  (Cast iron)  มีปริมาณ  คาร!บอนสูง หรือประมาณ  ๒% 
ถึง  ๖.๖%  แต�ท่ี  ผลิตใช,ในอุตสาหกรรมปกติจะมีคาร!บอนระหว�าง  ๒.๕%  ถึง ๔% 
 ๒.  เหล็กเหนียวหรือเหล็กยึด  (Wrought iron)  มีปริมาณคาร!บอนตํ่าหรือ 
 ประมาณ  ๐.๒๕% 
 ๓.  เหล็กกล,า  (Steel)  มีปริมาณคาร!บอนผสมอยู�ตามปกติไม�เกิน  ๒%  มี 
 มีความบริสุทธิ์มากกว�าเหล็กชนิดอ่ืน  และมีคุณสมบัติบางประการท่ีกํ้าก่ึงระ 
 ระหว�างเหล็กสองชนิดแรก 
 เหล็กท้ัง  ๓  ชนิด  สามารถแบ�งย�อยออกไปได,เปHนอีกหลายชนิด  ตามส�วน 
ประกอบ   คุณสมบัติ  ลักษณะ  หรือการนําไปใช,งานท่ีแตกต�างกัน  เหล็กท่ีผลิตขายในท,องตลาด 
ปWจจุบัน  จึงมีหลากหลายชนิด  และมีชื่อเรียกเฉพาะท่ีแตกต�างกันออกไปด,วย  เช�น 
 เหล็กหล�อขาว  (White  cast  iron) 
 เหล็กหล�อเทา  (Gray  cast  iron) 
 เหล็กหล�อเหนียว (Malleable  cast  iron) 
 เหล็กกล,าละมุน  (Mild  steel) 
 เหล็กกล,าสปริง  (Spring  steel) 
 เหล็กรีดร,อน  (Hot-rolled  steel) 
 เหล็กรีดเย็น  (Cold-rolled  steel) 
                           เหล็กท่ีทนทานสภาพอากาศ  (Weathering  steel) 
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                           เหล็กกล,าไร,สนิม  (Stainless  steel) 
 เหล็กเคลือบผิว  (Enameling  steel) 
 เหล็กชุบสังกะสี  (Galvanized  steel) 
 ฯลฯ 
 เหล็กท่ีนํามาใช,ในการก�อสร,างส�วนใหญ�เปHนเหล็กกล,าแทบท้ังสิ้น  เม่ือพูดถึง 
โครงสร,างเหล็ก  หรืองานเหล็กท่ีใช,ก�อสร,าง  โดยท่ัวไปจึงหมายถึงเหล็กกล,า  (Steel) 
 
             เหล็กกล�า (Steel) สามารถแบ�ง ตามลักษณะการใช,งานออกได,เปHนหลายชนิด  เช�น 
 เหล็กกล,าโครงสร,าง  (structural   steel)  ใช,ในงานโครงสร,าง 
 เหล็กกล,าเครื่องจักร  (Machinery  steel)  ใช,ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
 เหล็กกล,ารางรถไฟ  (Rail  steel)  ใช,ทํารางรถไฟ 
 เหล็กกล,าหมุดย้ํา  (Rivet  steel)  ใช,ในการผลิตหมุดย้ํา 
 ฯลฯ 
 
เหล็กกล�าโครงสร�าง  (Structural  Steel)  ผลิตข้ึนมาเพ่ือใช,ในงานโครงสร,าง  สามารถแบ�งออกได, 
เปHนหลายชนิด   เช�น 

 เหล็กกล,าคาร!บอน  ใช,ในงานโครงสร,างท่ัวไป  มีกําลังจุดลาก  ประมาณ   
 ๒,๓๐๐  ถึง  ๒,๙๐๐  กก.ตร.ซม. 
 เหล็กกล,าผสมบางกําลังสูง  (High   strength   low -  alloy  steel) 
 เปHนเหล็กกล,าท่ีมีจุดคลาก  ประมาณ  ๒,๙๐๐  ถึง  ๔,๕๐๐  กก./ตร.ซม. 
 เหล็กกล,าผสมชุบแข็ง (  Heat – treat  constructional  alloy  steel) 
 เปHนเหล็กกล,าผสมท่ีได,จากการชุบแข็ง  มีกําลังจุดคลากสูงถึง  ๗,๐๐๐   
 กก./ตร.ซม. 
 
เหล็กกล�าคาร+บอน  (Carbon  steel)  ท่ีใช,ในงานก�อสร,างท่ัวไป  สามารถแบ�งได,  ดังนี้ 

 เหล็กกล,าคาร!บอนตํ่า  (Low  carbon  steel)  มีปริมาณคาร!บอนประมาณ  
 ๐.๐๖%  ถึง  ๐.๓๐% 
 เหล็กกล,าคาร!บอนปานกลาง  (Medium  carbon  steel )  มีปริมาณ 
 คาร!บอนประมาณ ๐.๓๐ %   ถึง  ๐.๕๐ % 
 เหล็กกล,าคาร!บอนสูง  (High   carbon   steel)   มีปริมาณคาร!บอนประมาณ 
 ๐.๕๐ %  ถึง  ๐.๘๐ % 
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คุณสมบัติพ้ืนฐานของเหล็ก 

 ๑.  ลักษณะ 
 เหล็กหล�อ  ผิวมีสีเทาทึบๆ  ผิวหยาบ  เนื้อแข็งแต�เปราะ  เม่ือหักจะมีลักษณะ 
 เปHนเหลี่ยมคล,ายผลึก 
 เหล็กเหนียว   มีสีเข,มกว�า  ผิวเปHนเสี้ยน  (Fibrous  Texture)  เม่ือหักจะมี 
 ลักษณะเปHนเสี้ยนเรียงตัวตามยาว 
 เหล็กกล,า  มีผิวเรียบ  เปHนเงาวาวของโลหะมากกว�า  เหล็กกล,าบางชนิด 
 เช�น  เหล็กกล,าไร,สนิม  จะมีผิวเปHนเงาสะท,อนคล,ายกระจกเงา 

 ๒.  น้ําหนัก 
 เหล็กหล�อ  มีน้ําหนักประมาณ  ๔๕๐  ปอนด!  /  ลูกบาศก!ฟุต 
 เหล็กเหนียว  มีน้ําหนักประมาณ  ๔๕๐  ถึง  ๔๙๐  ปอนด! / ลูกบาศก!ฟุต 
 เหล็กกล,า  มีน้ําหนักประมาณ  ๔๙๐  ปอนด!  /  ลูกบาศก!ฟุต 

 ๓.  กําลังวัสดุ 
 เหล็กหล�อ   รับแรงอัด  (Compression)  และ  แรงกระแทก  (Impact)  ได,ดี 
 แต�รับแรงเฉือนและแรงดึงได,ไม�ดีนัก  เปราะหักง�าย 
 เหล็กยืด  รับแรงดึง  (Tension)  ได,ดี  มีคุณสมบัติต,านทานแรงกระทําโดย 
 เฉียบพลัน  (Shock  resistance)  ได,ดี 
 เหล็กกล,า  สามารถรับแรงได,ดีท้ังแรงดึง  แรงอัด  และ  แรงเฉือน  มีความ 
 ยืดหยุ�นตัวสูงกว�าเหล็กหล�อ 

 ๔.  การเปHนสนิม 
 เหล็กท่ีมีปริมาณคาร!บอนสูงจะสามารถต,านทานการเปHนสนิมได,ดีกว�าเหล็กท่ีมี 
 คาร!บอนตํ่า  เหล็กเหนียวจึงเปHนสนิมได,ง�ายกว�าเหล็กหล�อ  ส�วนเหล็กกล,า  
 หรือ  โลหะผสม  ท่ีมีธาตุบางชนิดเปHนส�วน  สามารถทนทานต�อการเปHนสนิม 
 ได,ดี  เช�น  เหล็กกล,าไร,สนิม  (Stainless  steel) 

 ๕.  การทนทานต�อสารเคมี 
 เหล็กเปHนธาตุท่ีทําปฏิกิริยากับกรด  และสารเคมีบางชนิด  โครงสร,างเหล็ก   
 หรือ  วัสดุก�อสร,างท่ีทําด,วยเหล็กจึงถูกทําลายด,วยสารเคมีบางชนิดได,  และ 
 อาจผุกร�อนได,ง�ายในสภาพแวดล,อมท่ีมีมลพิษ  ซ่ึงอาจปนเป��อนอยู�ใน  ดิน 
 น้ํา  และอากาศ 

 ๖.  ผลจากความร,อน 
 เหล็กโครงสร,างโดยท่ัวไปจะเสียกําลังเม่ือมีอุณหภูมิสูง  ๔๐๐  F   ถึง  ๘๐๐ F 
 และจะเปลี่ยนรูปเม่ือได,รับความร,อนสูงมากกว�า  ๑๐๐๐ F  โครงสร,างเหล็กท่ี 
 ใช,กับอาคารขนาดใหญ�  หรือ  อาคารสาธารณะ  จะเปHนต,องมีการปvองกันไฟให, 
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 เปHนไปตามท่ีเทศบัญญัติได,กําหนดไว,  เนื่องจากเหล็กมีค�าสัมประสิทธิ์การ 
 ขยายตัวเนื่องจากความร,อนสูงกว�าวัสดุก�อสร,างชนิดอ่ืนหลายชนิด  เม่ือ 
 อุณหภูมิเปลี่ยนไปจะทําให,โครงสร,างเหล็กมีการหดตัว  หรือ  ขยายตัว  ได, 
 มากกว�าไม,  และคอนกรีต  การออกแบบโครงสร,างเหล็กจึงต,องพิจารณาใช, 
 รอยต�อเผื่อการขยายตัวด,วย  (Thermal expansion joint) 

 ๗.  การถ�ายเทความร,อน 
 เหล็กเปHนวัสดุนําความร,อนท่ีดี  การนําไปใช,ในงานสถาปWตยกรรม  หรือ 
 การก�อสร,างควรคํานึงถึงวิธีการปvองกันการสูญเสียความร,อน  หรือ  ความเย็น 
 (Cold  bridge)  ท่ีเกิดข้ึนในอาคารด,วย   และ  อาจมีปWญหาการเกาะตัวของ 
 หยดน้ํา  (Condensation)  ท่ีผิวเหล็กด,วย  เม่ือมีความแตกต�างของอุณหภูมิ 
 และ  ความชื้นระหว�างผิววัสดุท้ัง  ๒ ด,านแตกต�างกันมาก 
            การนําวัสดุเหล็กมาใช,ในงานสถาปWตยกรรม  แทนไม,  และ  คอนกรีต  จึงต,องพิจารณาใน 
รายละเอียดต�างๆให,รอบคอบ  เพราะอาจมีองค!ประกอบอ่ืนท่ีมีความสําคัญมากกว�าเหตุผลทางด,าน 
กําลังวัสดุ  และราคาค�าก�อสร,างท่ีประหยัด  ก็เปHนได, 

ข�อได�เปรียบของโครงสร�างเหล็ก 
 ถ,าเปรียบเทียบกับโครงสร,างคอนกรีตแล,ว  โครงสร,างเหล็กจะมีข,อได,เปรียบ
หลายประการ  เช�น 

๑. โครงสร,างมีขนาดเล็ก  และ  เบากว�าโครงสร,างคอนกรีต  ทําให,ประหยัดงาน
ฐานราก 

๒. ก�อสร,างได,รวดเร็วกว�า  (น้ําหนัก)  ติดต้ังได,ง�าย  และ  สามารถสั่งประกอบ 
ล�วงหน,าจากโรงงานได,ง�ายกว�า 
 ๓.  โครงสร,างเหล็กสามารถรับน้ําหนักบรรทุกหรือพาดช�วงได,กว,างกว�า  จึง 
เหมาะกับอาคารสูง  และโครงสร,างพาดช�วงกว,าง 
 ๔.  สามารถรื้อถอนนําวัสดุมาใช,ใหม�ได,  หรือ  อาจออกแบบให,ถอด  และ  นํา 
ไปประกอบติดต้ังท่ีอ่ืนได,ง�ายกว�า 

๕. เปHนระบบการก�อสร,างแบบแห,ง  ไม�สกปรก  และ  ทําให,ก�อสร,างได,เร็วข้ึน 
๖. เหล็กเปHนวัสดุท่ีผลิตด,วยระบบอุตสาหกรรมท่ีมี  มาตรฐาน  คุณภาพ  และ 

ความเท่ียงตรงสูงกว�าไม,  หรือ  คอนกรีต  จึงสามารถนํามาใช,งานได,แม�นยํา  ประณีต  หรือเท่ียงตรง 
กว�า  จึงเหมาะท่ีจะใช,กับการก�อสร,างในระบบอุตสาหกรรม 
 ๗.  เศษเหล็กสามารถนํากลับไปหลอมใช,ใหม�ได,อีก  (Recycle) 

ข�อเสียเปรียบของโครงสร�างเหล็ก 
 เม่ือเทียบกับคอนกรีต  แล,ว  โครงสร,างเหล็กมีข,อเสียเปรียบ  หลายประการ 
 เช�นกัน  ได,แก�   
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 ๑.  การทนไฟตํ่ากว�า   จึงอาจต,องเสียเวลา   และค�าใช,จ�ายในการปvองกันไฟ 
 โครงสร,างสําหรับอาคารบางประการประเภทมากข้ึน 
 ๒.  เปHนสนิมหรือผุกร�อนได,ง�ายกว�า  เปHนวัสดุท่ีแข็งแรงกว�า  แต�คงทนถาวร 
 น,อยกว�า  โครงสร,างเหล็กบางชนิดถ,าไม�ปvองกันสนิม  หรือไม�ดูแลรักษาให,ดี 
 ก็อาจมีความคงทนถาวรน,อยกว�าโครงสร,างไม,ก็เปHนได, 

๓. ราคาก�อสร,างสําหรับอาคารท่ัวๆไป  โดยปกติจะแพงกว�าคอนกรีต 
๔. ในประเทศไทยช�างก�อสร,าง  และ  ผู,ออกแบบ  (สถาปนิก  วิศวกร) 

 ส�วนใหญ�ยังไม�คุ,นเคยกับการก�อสร,างด,วยเหล็กมากนัก 

 ในประเทศไทย    เดิมต,องสั่งซ้ือเหล็กรูปพรรณโครงสร,างมาจากต�างประเทศ   
ปWจจุบันได,พยายามพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กข้ึนภายในประเทศ  แต�โรงงานหลอมและรูปเหล็กส�วนใหญ�
ยังเปHนโรงงานขนาดเล็ก  ผลิตโดยใช,เศษเหล็กภายในประเทศ  และ  ต,องนําเข,าเหล็กจากต�าง 
ประเทศเปHนส�วนใหญ�  จึงยากท่ีจะแข�งขันกับงานก�อสร,างด,วยคอนกรีตซ่ึงมีปูนซีเมนต!  หรือวัตถุดิบ 
ราคาถูกภายในประเทศ  และ  เปHนระบบการก�อสร,างท่ีคุ,นเคยกันมานานได,  แต�เดิมการนําเหล็ก 
ขนาดใหญ�มาใช,ในการออกแบบ  และ  ก�อสร,างมากนัก  ซ่ึงอาจเปHนปWญหาหนึ่งท่ีทําให,งานเหล็กไม�เปHนท่ี
นิยม  หรือ  คุ,นเคยสําหรับการก�อสร,างโดยท่ัวไป 
 เหล็กเปHนวัสดุท่ีมีความแข็งแรง  มีกําลังสูง  และ  สามารถนํามาใช,ในการก�อสร,าง
ได,ดีท้ังอาคารขนาดเล็กและอาคารขนาดใหญ�  หรืออาคารท่ีมีความสูงไม�จํากัด  ถึงแม,เหล็ก 
จะเปHนวัสดุท่ีมีน้ําหนักเบา  โครงสร,างเหล็กจะให,ความรู,สึกโปร�ง  บาง  เบา  มากกว�าโครงสร,างไม, 
ซ่ึงเปHนลักษณะเด�นท่ีแตกต�างจากโครงสร,างคอนกรีต  หรือ  งานวัสดุก�อ  การนําเหล็กมาใช,งานใน
ประเทศไทยจึงมีแนวโน,มเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ  โดยเฉพาะอาคารสูง  และ  โครงสร,างพาดช�วงกว,าง 
ส�วนอาคารขนาดเล็กหรือบ,านพักอาศัย  ก็เริ่มนิยมใช,โครงสร,างเหล็กแทนโครงสร,างไม,  งานตกแต�ง
สถาปWตยกรรม  เช�น  ราวระเบียง  ราวบันได  กันสาด  แผ�นวัสดุป�ดผนัง  และหลังคา  ก็นิยมใช, 
เหล็กหลากหลายชนิดมากยิ่งข้ึน  เนื่องจากไม,หายาก  และ  มีราคาแพงสูงข้ึนเรื่อยๆ  บทบาทของ 
เหล็กในงานก�อสร,าง  หรือ  ในงานออกแบบสถาปWตยกรรมของประเทศไทยในอนาคต  จึงมีเพ่ิมสูงข้ึน 
อย�างหลีกเลี่ยงไม�ได, 

มาตรฐานเหล็กโครงสร�างรูปพรรณ 

 เนื่องจากในอดีต   ประเทศไทยได,นําเข,าเหล็กมาใช,ในอุตสาหกรรมต�างๆ  จาก 
หลายหล�งด,วยกัน  ท้ังจากทวีปยุโรป  อเมริกา  และจากประเทศญ่ีปุ~น  การเรียกชื่อรูปตัด  การระบุ
ขนาด  และมาตรฐานของเหล็กท่ีใช,จึงมีความหลากหลาย  แตกต�างกันไปตามแหล�งหรือโรงงานท่ีผลิต 
เช�นเดียวกับมาตรฐานการออกแบบ  และการเขียนแบบโครงสร,างเหล็ก  ก็มักใช,หรืออ,างอิงมาตรฐาน 
ของประเทศอุตสาหกรรม  เปHนส�วนใหญ�  ข้ึนอยู�กับพ้ืนฐานการศึกษา  ประสบการณ!การทํางานและ 
ความคุ,นเคยของผู,ออกแบบเปHนสําคัญ  จึงทําให,เกิดความสับสน  และยุ�งยากในทางปฏิบัติ 
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มาตรฐานท่ีมักใช�อ�างอิงในผลิตภัณฑ+อุตสาหกรรมเหล็กของไทย   ได,แก� 
JIS Japan  Industrial  Standards 
ASTM American  Society  of  Testing  Materails 
BS British  Standards 
DIN Deutch  Industrial  Norms 
ISO International  Organization  for  Standardization           
TIS หรือ มอก.         มาตรฐานผลิตภัณฑ!อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ!อุสาหกรรมของไทย  ท่ีเก่ียวข,องกับเหล็กก�อสร,างนั้น   
ปWจจุบันมีหลายฉบับ  แทบทุกฉบับร�างข้ึนโดยอ,างอิงหรือได,มาจากมาตรฐานต�างประเทศ  ดังท่ีกล�าว 
มาแล,ว โดยเฉพาะอย�างยิ่ง  JIS  และ  ISO  อาจเปHนเพราะอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กในประเทศไทย 
ได,นําเทคโนโลยี  และ  แหล�งเงินทุนมาจากประเทศญ่ีปุ~นเปHนส�วนใหญ�  ในทางปฏิบัติ  การออกแบบ 
และเขียนแบบก�อสร,างจึงควรอ,างอิง  เพ่ือความประหยัด  และอาจต,องมีการเปรียบเทียบ  หรือ เทียบ 
เคียงกับมาตรฐานอ่ืนๆ  ไว,ในรายการประกอบด,วย  เพ่ือให,สามารถนําผลิตภัณฑ!เหล็กจากแหล�งอ่ืนมา 
ใช,ทดแทนกันได, 

 

มาตรฐานเหล็กโครงสร�างรูปพรรณท่ีสําคัญของไทย   ได,แก� 
๑.  มอก.  ๑๐๗ -๒๕๓๓  เหล็กโครงสร,างรูปพรรณกลวง  (Standard Hollow Structural Steel 
     Sections) 
๒.  มอก.  ๑๒๒๘ – ๒๕๓๗  เหล็กโครงสร,างรูปพรรณข้ึนรูปเย็น  (Cold Formed Structural  
     Steel sections) 
๓.  มอก.  ๑๓๐๓ – ๒๕๓๘  เหล็กโครงสร,างรูปพรรณเชื่อมประกอบ  (Welded Structural 
     Steel sections) 
๔.  มอก.  ๑๒๒๗ – ๒๕๓๙  เหล็กโครงสร,างรูปพรรณรีดร,อน  (Hot  Rolled Structural Steel 
     sections) 

 ปWจจุบันประเทศไทยได,ประกาศให,มาตรฐานผลิตภัณฑ!เหล็กโครงสร,างรูปพรรณ 
รีดร,อนเปHนมาตรฐานบังคับ  เพราะฉะนั้นการผลิตภายในประเทศ  และการนําผลิตภัณฑ!ดังกล�าวจาก 
ต�างประเทศเข,ามาจําหน�าย  จะต,องเปHนไปตามมาตรฐาน  มอก. ๑๒๒๗ – ๒๕๓๙ 

 มอก.  ๑๒๒๗ – ๒๕๓๙  ได,กําหนดให,แบ�งเหล็กโครงสร,างตามส�วนประกอบทาง
เคมีและสมบัติทางกล  ออกเปHน  ๗  ชั้นคุณภาพ  คือ  SM ๔๐๐  SM  ๔๙๐  SM ๕๗๐  
SS๔๐๐  SS๔๙๐  และ  SS  ๕๔๐  ชั้นคุณภาพ  SM  ๔๐๐  SM ๓๙๐  SM ๕๒๐  และ  SM  ๕๗๐ 
เปHนชั้นคุณภาพท่ีเหมาะสําหรับการเชื่อม 
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มาตรฐานการออกแบบและการเขียนแบบท่ีสําคัญของไทย  ได,แก� 
๑.  มาตรฐานการออกแบบท่ีกําหนดไว,ใน  เทศบัญญัติ  หรือกฎหมายต�างๆท่ีเก่ียวข,อง 
๒.  มาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ  ของวิศวกรรมสถานแห�งประเทศไทย  ในพระบรม 
ราชูปถัมภ!  (พ.ศ.  ๒๕๑๘) 
๓.  มอก.  ๔๔๐  การเขียนแบบทางสถาปWตยกรรม  และการก�อสร,าง   
๔.  มอก.  ๒๑๐ – ๒๕๒๔  สญัลักษณ!การเชื่อม 

 โดยหลักการแล,ว  การออกแบบโครงสร,างเหล็ก  และการระบุชนิดตัด   
สัญลักษณ!และขนาดต�างๆ  ของเหล็กท่ีใช,ในแบบก�อสร,าง  ควรเปHนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว,แล,วนั้น  
แต�ในทางปฏิบัติแล,วอาจไม�สะดวก  หรือไม�เปHนท่ีคุ,นเคยของผู,ออกแบบ  และช�างเขียนแบบบาง 
ส�วนซ่ึงเคยชินอยู�กับระบบมาตรฐานอ่ืนท่ีได,เคยศึกษา  หรือมีประสบกาณ!การทํางานมาแล,ว  และยัง 
มีปWญหาเรื่องความคุ,นเคยของช�างก�อสร,าง  และ  มาตรฐานของผลิตภัณฑ!ท่ีมีขายอยู�ในท,องตลาด 
(ท้ังท่ีนําเข,าจากต�างประเทศ  และ  ท่ีผลิตภายในประเทศ)  ซ่ึงมีความหลากหลายอีกด,วย  จึงอาจ 
ต,องใช,ระยะเวลาในการปรับตัวเพ่ือให,เปHนระบบ  หรือมาตรฐานเดียวกัน  ในทางปฏิบัติผู,ออกแบบ 
จึงมักเลือกใช,ระบบหรือมาตรฐานทีไม�ขัดแย,งกับข,อกําหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข,อง  และ  ให,ความ 
สะดวกในการนําไปใช,งาน  เปHนสําคัญ 

 

ตอนท่ี ๒ 

   เหล็กโครงสร�างรูปพรรณ  และ  การยึดต$อเหล็ก 

เหล็กโครงสร�างรูปพรรณประเภทต$างๆ 

     เหล็กโครงสร,างรูปพรรณในประเทศไทย  มีอยู�หลายประเภท  ได,แก� 
๑.  เหล็กโครงสร,างรูปพรรณรีดร,อน  (Hot-rolled  structural  Steel  section)   เปHนเหล็กโครง 
     สร,างท่ีทํามาจาก   เหล็กกล,า  หรือ  เหล็กกล,าละมุน  (Mild  Steel)  เปHนเหล็กท่ีมีรูปตัดแข็ง 
     แรงมาก   ใช,ในงานโครงสร,างของอาคารอุตสาหกรรม  และ  อาคารสาธารณะท่ัวๆไป  โดย 
     เฉพาะอาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญ� 
๒.   เหล็กโครงสร,างรูปพรรณข้ึนรูปเย็น  (Cold formed steel sections)  เปHนเหล็กโครงสร,างท่ีทํา 
      มาจากเหล็กกล,าละมุน (Mild  steel)  โดยการข้ึนรูปเย็น  ซ่ึงหมายถึงการแปรรูปโดยไม,ใช,ความ 
      ร,อนโดยไม�ใช,ความร,อน  (Cold forming)  นิยมใช,ในงานโครงสร,างความคงทนถาวรมากนัก  มี 
      มีรูปตัดขนาดเล็ก  หรือขนาดปานกลาง  ซ่ึงมีน้ําหนักบรรทุกน,อย  หรือไม�ต,องการความคงทน 
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        ถาวรมากนัก  มีรูปตัดขนาดเล็ก  หาซ้ือได,ง�ายในท,องตลาด  นิยมใช,แทนไม,แปรรูป  หรือ 
        มักใช,แทนเหล็กโครงสร,างรูปพรรณประเภทอ่ืน  เพ่ือความประหยัด 
๓.     เหล็กโครงสร,างรูปพรรณเชื่อมประกอบ  (Welded structural steel section)  เปHนเหล็ก 
        โครงสร,างท่ีผลิตให,มีรูปตัดต�างๆ (เช�น  รูปตัวเอช)  โดยใช,วิธีเชื่อมด,วยเครื่องจักร  และระบบ 
        การผลิตแบบต�อเนื่องในโรงงานอุตสาหกรรม    สามารถนํามาใช,งานแทนเหล็กโครงสร,าง 
        รูปพรรณรีดร,อนได,  แต�ปกติจะมีความแข็งแรงของรูปตัดน,อยกว�า 
        เหล็กโครงสร,างรูปพรรณในแต�ละประเภท  สามารถแบ�งออกได,เปHนหลายชนิด  ตามรูปตัด 
หรือรูปร�างท่ีผลิตข้ึนเพ่ือนําไปใช,งานแตกต�างกัน 

    วิธีการยึดต$อโลหะ 

   การยึดต�อโลหะ  หรือ  สําหรับงานโครงสร,างโดยท่ัวไปนั้น  มีอยู�  ๓ วิธี  คือ 
๑. การใช,หมุดย้ํา  (Riveting) 
๒. การใช,สลักเกลียว  (Bolting) 
๓. การเชื่อม  (Welding) 

แต�ละวิธีจะใช,อุปกรณ!การยึดต�อ  (Fastener)  และข้ันตอนในการปฏิบัติ 
งานท่ีแตกต�างกันซ่ึงต,องเลือกใช,ให,เหมาะสมกับลักษณะของงานออกแบบ  ระบบการก�อสร,าง   
สถานท่ีก�อสร,างความสะดวกในการปฏิบัติงาน  และความชํานาญของช�าง  (ท,องถ่ิน)  ด,วย  เพ่ือ 
ประหยัดราคาค�าก�อสร,าง  และ  ได,งานท่ีมีมาตรฐานดี 

๑. การยึดด�วยหมุดยํ้า  (Riveting) 
 หมุดย้ําท่ีใช,มีหลายชนิด  แต�โดยท่ัวําปจะผลิตจากเหล็กเหนียวเส,นกลม  จะมีหัว
บานเปHนรูปดอกเห็ด  (Botton  head)  หรือรูปอ่ืนๆ  อยู�ท่ีปลายข,างหนึ่ง  ลําตัว  (Shank)  ยาว 
ตามความเหมาะสมของกสนใช,งาน  ต,องมีการเจาะรูท่ีแผ�นเหล็กหรือโครงสร,าง  โดยวิธีการกดเจาะ 
(Punched)  หรือ  ใช,สว�านเจาะ  รูเจาะมีขนาดโตกว�าลําตัวของหมุดย้ําเล็กน,อย  การประกอบต,องเผา
ไฟหมุดย้ําให,ร,อน  (๑,๐๐๐ F  ถึง  ๑,๙๕๐  F)  แล,วจึงนําไปสวมในรู  หลังจากนั้นจึงตีย้ําปลายหมุดอีก
ด,านหนึ่งให,เกิดเปHนหัวหมุดท้ังสองด,านโดยใช,ฆ,อนตี  แต�ปWจจุบันใช,เครื่องย้ําหมุดอัตโนมัติ 
(Riveter  หรือ  Pneumatic  hammer)  เม่ือหมุดย้ําเย็นลงก็จะหดตัวดึงแผ�นเหล็ก  หรือโครงสร,าง 
ให,ยึดกันแน�นข้ึนกว�าเดิม 
 ปWจจุบันมีเครื่องมือและอุปกรณ!ย้ําหมุดอัตโนมัติ  (ตอกย้ําและทําหัวหมุดพร,อม 
กันทีเดียว)  ซ่ึงนิยมใช,ในโรงงานประกอบโครงสร,าง  (Shape  riveting)  ส�วนใหญ�จะได,งานท่ีมี
มาตรฐานและประกอบได,รวดเร็วกว�าการทําหมุดย้ําหมุด  (Pneumatic riveter  หรือ  Pneumatic 
Gun)  เครื่องรองรับหัวหมุด  (Dolly)  เครื่องเจาะแต�งรูหมุด  และเครื่องเจียรนัยหรือแต�งหัวหมุด  ซ่ึง
นิยมใช,เปHนเครื่องอัดลม  (Air-pressure machine)  เปHนส�วนใหญ�   
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๑.๑  ประเภทของหมุดยํ้า 
       แบ�งออกได,เปHนหลายชนิดตามลักษณะของหัว  หมุดย้ําหัวกลม  หรือหัวดอกเห็ด  (Button) 
ให,ความแข็งแรงท่ีสุด  ส�วนแบบท่ีหัวหมุดจมเข,าไปในเนื้อเหล็ก  (Counter  sunk)  จะต,องใช,เครื่อง 
คว,านรู  (Reamer)  เตรียมไว,ก�อน   ถ,ามีการเจียรนัยให,หัวหมุดเรียบเสมอผิวแผ�นเหล็กจะใช,กับงานท่ี 
ประณีตมาก  แต�ความแข็งแรงจะลดลงไปด,วย 

๑.๒  ขนาดหมุดยํ้า 
       หมุดย้ํามีหลายชนิดและมีหลายขนาด  ข้ึนอยู�กับประเภทของงานท่ีทําการยึดต�อ  เช�น  งานก�อ 
สร,างอาคาร  มักใช,ขนาด  ๑๘  มม.  (๓/๔  นิ้ว)  และ  ๒๑  มม.  (๗/๘  นิ้ว)  เพ่ือความสะดวกในการ
ประกอบติดต้ัง  งานโครงสร,างน้ําหนักเบา  (Light  framing)  นิยมใช,ขนาด  ๑๕  มม.  (๑  นิ้ว) 
 ตาม  มอก.  ๑๒๙-๒๕๓๐  หมุดย้ําข้ึนรูปมีขนาดเส,นผ�าศูนย!กลางต้ังแต� ๑๐ มม.  
ถึง  ๔๐ มม.  (เช�น  ๑๐  ๑๒  ๑๖  ๒๐  ๒๔  ๓๐  และ  ๓๖ มม.)  และ  มีความยาวก,านต้ัง 
แต�  ๑๔ มม.  ถึง ๑๙๐  มม.  หมุดย้ําข้ึนรูปเย็นมีขนาดเส,นผ�าศูนย!กลางต้ังแต�  ๑  มม.  ถึง  ๓๖ มม. 
และ  มีความยาวก,านต้ังแต�  ๑  มม.  ถึง  ๗๐  มม.   
 หัวหมุดย้ําจะมีขนาดก,าน  (Shank)  หรือลําตัว  เช�นหมุดย้ํา  ๑๘  มม.  จะมี 
ขนาดหัวขนาด  ๓๑  มม.  (๑ ๑/๒ นิ้ว)  และหัวหมุดย้ํา  ๒๑  มม. (๗/๘ นิ้ว)  จะมีหัวโตขนาด  

๓๖ มม.  ( ๑  ๗/๑๖ นิ้ว) การนําไปใช,งานจึงต,องคํานึงถึงระยะห�างของหมุดและขนาดของแผ�น 
เหล็กหรือเหล็กฉากท่ีใช,เปHนตัวต�อ  (connector)  ด,วย  มิฉะนั้นจะขาดความแข็งแรง  หรือไม� 
สามารถประกอบติดต้ังได,โดยสะดวก 

๑.๓  ขนาดของรูเจาะ 
 ถ,าเปHนเหล็กหรือโครงสร,างบางๆก็จะใช,วิธีกดเจาะ  (Punched)   
(หนาไม�เกิน  ๒๑  มม. หรือ ๗/๘ นิ้ว)  ถ,าโลหะมีความหนามากจึงจะใช,สว�านเจาะ  ขนาดรูเจาะ 
ต,องโตกว�าขนาดของตัวหมุดย้ําขณะท่ียังไม�ได,เผาประมาณ  ๑.๕  มม.  (๑/๑๖ นิว้)  การกดเจาะรู 
แผ�นเหล็กจะให,เนื้อเหล็กขยายกว,างออกไปอีก  ๑๕  มม.  การออกแบบจึงมักกําหนดให,เส,นผ�าศูนย! 
กลางรูเจาะโตกว�าหมุดย้ํา  ๓ มม.  (๑/๘ นิ้ว) 

๑.๔  ระยะห$างของหมุดยํ้า 
 จะข้ึนอยู�กับความเค,นของแรง  แต�ในทางปฏิบัติมีหลักเกณฑ!ท่ีใช,กันท่ัวไป  คือ 
ระยะห�างตํ่าสุดของหัวหมุดย้ําในแนวเดียวกัน  วัดจากศูนย!กลางถึงศูนย!กลาง  เรียกว�า  พิตช! 
(pitch)  ปกติไม�ควรน,อยกว�า  ๓  เท�าของเส,นผ�าศูนย!กลางของตัวหมุดย้ํา   
 การทํารอยต�อโครงสร,างเหล็กโดยใช,หมุดย้ํานั้น  จะให,ความแข็งแรงสูงเหมาะกับ
โครงสร,างขนาดใหญ� เช�น  สะพาน  หรือโครงสร,างพาดช�วงกว,างมาก  จะให,ความรู,สึกแข็งแรง 
บึกบึนสามารถใช,กับงานโครงสร,างท่ีประกอบในโรงงาน  (Shop riveting)  และ  ท่ีติดต้ังในสถานท่ี 
ก�อสร,าง  (Field  riveting)  ได,ดี แต�ต,องมีอุปกรณ!  เครื่องมือ  และค�อนข,างยุ�งยากในการเตรียมการ 
และปฏิบัติงานในหน,างานพอสมควร  ปWจจุบันจึงไม�นิยมใช,กับงานก�อสร,างอาคารท่ัวๆไป 
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๒.  การยึดต$อด�วยสลักเกลียว  (Bolting 
 การยึดต�อด,วยสลักเกลียว  จะมีลักษณะใกล,เคียงกับการใช,หมุดย้ํา  แต�สามารถ 
ทํางานได,สะดวกกว�า  ไม�ต,องใช,อุปกรณ!เครื่องมือหรือการเตรียมการมากนัก  และสามารถขันถอดเพ่ือ 
ประกอบได,ใหม�ด,วย  แต�มีข,อเสียเปรียบหมุดย้ําท่ีสลักเกลียวอาจหลวมหรือคลายเกลียวหลุดออกได,เม่ือ
ใช,ไปนานๆ  โดยเฉพาะโครงสร,างท่ีมีการสั่นสะเทือนอยู�เสมอๆ  แต�ปWจจุบันได,มีการผลิตสลักเกลียวชนิด
ใหม�ๆ ข้ึนมาใช,  เพ่ือให,มีความแข็งแรงทัดเทียม  หรือมากกว�าหมุดย้ํา  โดยสามารถแก,ปWญหาการคลาย
เกลียว  ได,ด,วย 
 ๒.๑  ชนิดของสลักเกลียว  ท่ีใช,ในงานโครงสร,าง  ได,แก� 
 สลักเกลียวธรรมดา  (Unfinished bolts  หรือ  Machine  bolts)  มักใช,ใน 
งานยึดต�อไม,เพราะอนุญาตให,รับแรงเฉือน  และ  แรงแบกทาน  (Bearing  stress)  ได,ตํ่า  มีผิวรูปร�าง
และขนาดลําตัวไม�ประณีตซ่ึงไม�เหมาะท่ีใช,กับงานโครงสร,างหลัก  สลักเกลียวประเภทนี้ต,องเจาะรูให,โตก
ว�าขนาดเส,นผ�าศูนย!กลางของตัวสลักเกลียวประมาณ  ๑.๖  มม. (๑/๑๖  นิ้ว)  ข,อดีคือมี 
ราคาถูกประกอบได,ง�ายรวดเร็ว  แต�อาจต,องใช,จํานวนมากถ,ารับแรงมากๆ 
 -   สลักเลกลียวชนิดกลึงแต�งแล,ว  (Turned  bolts)  สลักเกลียวชนิดนี้จะมี
ขนาดเท�ากันแน�นอน  มีผิวประณีตเพราะกลึงแต�งด,วยเครื่องจักร  ซ่ึงต,องการรูเจาะโตกว�าลําตัวเพียง 
เล็กน,อยเท�านั้น  (ปกติรูเจาะจะโตไม�เกิน  ๐.๕  มม.  (๑. / ๕๐  นิ้ว)  และมีแหวนรอง (Washer) 
เพ่ือกระจายแรงและช�วยยึดหัวสลักเกลียวให,กระชับแน�น  สลักเกลียวประเภทนี้ราคาแพงกว�าแบบ 
ธรรมดา  แต�ให,ความแข็งแรงมากกว�า  อาจนํามาใช,แทนหมุดย้ําได, 
 -   สลักเกลียวแบบมีร�องท่ีลําตัว  (Ribbed  bolts  หรือ Rivet  Bolts)  มักใช, 
แทนหมุดย้ําเพราะมีร�องหรือสัน  (Rib  หรือ  Flute)  ตลอดลําตัว  ขนาดของลําตัวท่ีสันหรือขอบนอก
จะโตกว�ารูท่ีเจาะเล็กน,อย  เม่ือตอกอัดเข,าไปจะทําให,ยึดแน�น  และยังมีแหวนรอง  (Washer) 
และน�อตล็อค  (Lock nut)  ท่ีปลายด,วย  โดยปกติสลักเกลียวชนิดนี้จะทําด,วยเหล็กกล,ากําลังสูง  ซ่ึง 
รับแรงได,ดีมาก 
 -   สลักเกลียวกําลังสูง  (High-strength  bolts)  ใช,สร,างงานท่ีต,องรับแรงมาก 
เปHนพิเศษสามารถต,านทานแรงดึงสูงซ่ึงสามารถขันยึดได,แน�นมาก  ขันด,วยปากจับท่ีมีเครื่องงับแรงดึง 
(Calibrated  Wrench)  ได,ใช,แทนการทํารอยต�อด,วยหมุดย้ํา  ซ่ึงอาจมีปWญหาจากการสั่นสะเทือน 
หรือมีกําลังไม�พอท่ีจะต,านแรง  Dynamic  และการล,า  (Fatique)  ได,  การเจาะรูสําหรับสลักเกลียว
ประเภทนี้จะเผื่อให,โตกว�าลําตัว  และต,องมีแหวนรองรับพิเศษ  (Hardened steel washer)  ท่ีหัว 
(Head)  และตัวขันเกลียว (Nut)  เพ่ือความสะดวกในการขันเกลียวให,แน�น  และช�วยกระจายความ 
เค,นตามแนวแกนได,ดีข้ึน 

๒.๒  อุปกรณ+ประกอบ 
 ปกติสลักเกลียวจะประกอบด,วยสลักเกลียว  (Bolt)  และตัวยึดขัน  (Nut) 
สําหรับสวมเข,าไปและขันเกลียวให,ยึดแน�น  มีแหวนรองช�วยกระจายแรงและช�วยให,การยึดจับดีข้ึน 
เม่ือขันเกลียวแน�นแล,ว  สามารถรับน้ําหนักคงท่ี  (Static  load)  ได,ดี  แต�ถ,ามีการสั่นสะเทือนหรือมี 
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การเคลื่อนไหวมาก  (Dynamic  load)   จําเปHนต,องมีอุปกรณ!ช�วยการจับเกาะ  (Locking  Devices) 
เปHนพิเศษ  เพ่ือไม�ให,เกิดการคลายเกลียว  ได,แก�  ตัวขันเกลียวพิเศษ  (Special  Nut)  แหวนรองพิเศษ  
(Special washer)  และยังทําเกลียวพิเศษ  (Special  thread)  หรือวิธีการปฏิบัติในสนาม 
(Filed method)  เช�นการสลักทําลายเกลียวท่ีเหลือ  หรือเชื่อมหัวตัวขันเกลียว  (Nut)    ติดกันเปHน 
จุดๆ  (Tack welding)  เปHนต,น 

๒.๓  ขนาด  และ  สัญลักษณ+  ของสลักเกลียว  
 สลักเกลียวท่ีใช,กันท่ัวไป  คือ  สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม   ซ่ึงมีมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ!อุตสาหกรรม  มอก.  ๒๙๑  เล�ม  ๑  ถึง  เล�ม  ๓ – ๒๕๒๒  กําหนดลักษณะ  และขนาดไว, 
แล,ว  ซ่ึงได,แบ�งสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมออกเปHน  ๓  กลุ�ม  คือ  ผลิตภัณฑ!ชั้น  A  B และ C  มีขนาด
เส,นผ�าศูนย!กลางระบุของเกลียว  ต้ังแต�  ๓  มม.  ถึง ๓๖ มม.  ความยาวระบุ  ต้ังแต�  ๒๐  มม.  ถึง 
๓๐๐ มม.  สัญลักษณ!ท่ีกําหนดให,ใช,  คือ 
 M๓  M๔   M๕  M๖  M๘  M๑๐  M๑๒  M๑๔  M๑๖  M๒๐  M๒๔ 
M๓๐  และ  M๓๖ 
 การทํารอยต�อด,วยสลักเกลียวจะให,ความแข็งแรงได,ไม�ต�างจากหมุดย้ํา  ซ่ึง 
สามารถนําไปใช,งานได,กว,างขวาง  และสะดวกกว�า  ปWจจุบันจึงนิยมใช,งานก�อสร,างขนาดใหญ�มากข้ึน 

๓.  การทํารอยต$อด�วยการเช่ือม  (Welding) 
   ชนิดของการเชื่อมโลหะ  ท่ีใช,กันท่ัวไปมี  ๓  วิธี  คือ 
 -   การเชื่อมด,วยไฟฟvา  (Electric arc  welding) 
 -   การเชื่อมด,วยแก�ส  (Gas  welding) 
 -   การเชื่อมด,วยความร,อน  (Resistance   welding) 
 การเชื่อมด,วยไฟฟvาในงานเชื่อมต�อโครงสร,างเปHนส�วนใหญ�  ส�วนการเชื่อมด,วย 
แก�ส  นิยมใช,กับการเชื่อมโลหะบาง  ปกติจะหนาไม�เกิน  ๖  มม.  หรือ  ๑/๔ นิ้ว  ไม�ค�อยใช,กับงาน
โครงสร,างท่ัวไป  เพราะเสียเวลาและแรงงานมากกว�าการเชื่อมไฟฟvา  ถึงแม,ว�าอุปกรณ!การเชื่อมด,วย
แก�สจะมีราคาถูกกว�าก็ตามแต�นิยมใช,กับการตัดโลหะ  หรือท่ีเรียกว�า  “Flame  Cutting”  แก�สท่ีใช,
เชื่อมคือแก�สออกซิเจน  และอะเซทธิลีน  (Acetylene)  ท่ีผสมกันในสัดส�วนท่ีเหมาะสมก็จะได,เปลวไฟ
ท่ีมีความร,อนสูง 
 การเชื่อมด,วยความร,อน  (Resistance welding)  จะได,กระแสไฟฟvาผ�าน  จุด 
ท่ีกดแผ�นเหล็ก  ๒  แผ�นให,ติดกัน  โลหะตรงจุดท่ีถูกกดจะละลายเชื่อมติดกันเนื่องจากความร,อนท่ีเกิด
จากความต,านทานไฟฟvา  การเชื่อมวิธีนี้จะใช,เฉพาะโครงสร,างท่ีเบาบาง  และประกอบในโรงงานเปHน 
ส�วนใหญ� 
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การเช่ือมด�วยไฟฟVา  (Electric – Arc  Welding) 

 หลักการคือให,กระแสไฟฟvาผ�านชิ้นงานและธูปเชื่อม  ทําให,เกิดการอาร!ค 
(Arc)  ข้ึน  เกิดความร,อนหลอมละลายธูปเชื่อมติดกับแผ�นโลหะ  ธูปเชื่อมมีหลายขนาดตามสภาพ 
ความหนาของชิ้นงาน  ปกติจะมีขนาด  ๑/๑๖ นิ้ว ถึง ๓/๘ นิ้ว ความยาวของธูปเชื่อมประมาณ ๑๔ 
ถึง  ๑๘  นิ้ว  การเชื่อมด,วยไฟฟvาต,องใช,อุปกรณ!หลายอย�าง  คือ  เครื่องเชื่อมไฟฟvา  (Arch 
Welding  machine)  กระแสตรงหรือกระแสสลับ  และ  เครื่องกําเนิดไฟฟvา  สายเชื่อมจะยาวมาก
ไม�ได,  จึงต,องยกเครื่องเชื่อมสูงตามข้ึนไปด,วยถ,ามีการเชื่อมโครงสร,างสูงๆ  ประกอบกับการตรวจสอบ 
หรือ  การควบคุมมาตรฐานการเชื่อมทําได,ยาก  การเชื่อมด,วยไฟฟvาจึงเหมาะกับงานท่ีประกอบใน 
โรงงาน  ราคาถูกกว�าการใช,หมุดย้ํา  การทํารอยต�อโดยการเชื่อมจะให,รอยต�อท่ียึดแน�นหรือแข็งแกร�ง 
(Rigid)  ซ่ึงต�างจากการยึดด,วยสลักเกลียว  หรือหมุดย้ํา 

ประเภทของรอยเช่ือม  

รอยเชื่อมต�อฉาก  (Fillet  Weld)  รอยเชื่อมมีหน,าตัดเปHนรูปสามเหลี่ยม  ใช,เชื่อมโลหะสองแผ�นท่ีวาง
หน,าต้ังฉากกัน  ขนาดของรอยเชื่อมวัดได,จากรอยเชื่อมท่ียึดติดกับแผ�นโลหะด,านใดด,านหนึ่ง 
รอยเชื่อมแบบอุดร�อง  (Groove)  เปHนการเชื่อมแบบต�อชน  โลหะจากธูปเชื่อมติดในร�องโลหะท่ีต�อชน  
ร�องมีหลายแบบ  ร�องสี่เหลี่ยม  ร�องแบบรูปตัววี  ร�องแบบรูปตัวยู (U)  และรูปตัวเจ(J) 
รอยเชื่อมแบบอุดรู  (Plug weld or slot weld)  เปHนการต�อชนแผ�นโลหะหรือชิ้นโครงสร,างท่ีผิว 
เรียบเสมอกัน  โลหะจากธูปเชื่อมจะป�ดยึดรอยต�อไว,  รอยต�อแบบนี้จะขาดความแข็งแรง  ปกติจึงไม� 
ใช,กับงานโครงสร,าง  อีกท้ังรอยเชื่อมท่ีโปนเหนือผิวโลหะดูน�าเกลียดไม�เรียบร,อย 

สรุป 
           วิธีการยึดต�อท้ัง  ๓  วิธี   คือการเชื่อม  การใช,สลักเกลียว  และการใช,หมุดย้ํานั้น  โดยท่ัวไป 
แล,วสามารถใช,ในการทํารอยต�อโครงสร,างเหล็กได,ดี  และใช,แทนกันได,  ข้ึนอยู�กับความนิยมหรือความ
เคยชิน  ของผู,ออกแบบ  และช�างก�อสร,างในแต�ละท,องถ่ินเปHนสําคัญ  แต�อย�างไรก็ตามท้ัง  ๓  วิธีการ
นั้น  ต�างก็มีข,อจํากัด  หรือข,อดีข,อเสียแตกต�างกันด,วยเช�นกัน  จึงต,องพิจารณาเลือกใช,ให,เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน  หรือความต,องการพิเศษ  ในแต�ละโครงการก�อสร,างด,วย 
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๑.   การเชื่อม  (Welding) 

               ข,อได,เปรียบ                       ข,อเสียเปรียบ 

 ๑.  เปHนรอยต�อแบบยึดแน�น (Rigidity)  และมี
ความแข็งแรงสูง 

 ๒.  เปHนรอยต�อท่ีประกอบได,ง�าย  ไม�ต,องเจาะรู
และอาจไม�ต,องใช,แผ�นเหล็กประกับ  อุปกรณ!
หรือตัวต�อพิเศษ(Connector) อ่ืนๆประกอบก็
ได,ทําให,ประหยัดวัสดุราคาก�อสร,าง 

 ๓.  เปHนรอยต�อท่ีเรียบง�าย  (Simplicity)  ไม�มี
อุปกรณ!ยึดหรือแผ�นเหล็กเกะกะก็ได,  ทําให,
สะดวกในการติดต้ังชิ้นส�วนประกอบอาคาร  
เช�น  พ้ืน  ผนัง  ฝvาเพดาน  รวมท้ังให,ความ
สะดวกในการเดินท�อภายในอาคารได,ด,วย   

 ๔.  เปHนรอยต�อท่ีให,ความประณีตทาง
สถาปWตยกรรมสูง 

 ๕.  สามารถทําการเชื่อมรอยต�อได,  ถึงแม,ว�า
รอยต�อจะเปHนซอกมุมหรือท่ีแคบๆ  ถ,าสามารถ
มองเห็นและให,ธูปเข,าไปถึงได, 

๑.  เปHนรอยต�อถาวร  ไม�สามารถถอดออกหรือ
นําไปประกอบใหม�ได,  จึงต,องตัดรอยต�อหรือ
โครงสร,างบางส�วนออก  เม่ือต,องการรื้อถอน 

๒.  ต,องใช,ไฟฟvาในการเชื่อม  ถ,าไม�มีไฟฟvาใช,
ต,องจัดหาเครื่องกําเนิดไฟฟvา  อาจมีอันตราย
จากไฟฟvาช�อต  และไฟไหม,ได, 

๓.  มีแสงและควันรบกวนในระหว�างการเชื่อม
และ  เปลวไฟหรือประกายไฟ อาจเปHนต,นเหตุ
ทําให,เกิดเพลิงไหม,ได,ง�าย 

 

๔.  รอยเชื่อมอาจเปHนจุดอ�อนให,เกิดสนิมได,ง�าย
เพราะสารท่ีเคลือบผิวเหล็กถูกความร,อนทําลาย
ในระหว�างการเชื่อม 

๕.  การตรวจสอบและการควบคุมงานเชื่อมให,
ได,มาตรฐานในสถานท่ีก�อสร,าง  ทําได,ค�อนข,าง
ยาก 
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๒.  การยึดด,วยสลักเกลียว  (Bolting) 

                   ข,อได,เปรียบ                   ข,อเสียเปรียบ 

  ๑.  เหมาะสําหรับงานท่ีต,องการรื้อถอนไป
ประกอบใหม�หรือโครงสร,างสําเร็จรูป 

 ๒.  ติดต้ังได,ง�าย  ต,องการเพียงสว�านหรือ
เครื่องมือเจาะรู  และประแจปากตายชัน
เกลียวก็สามารถประกอบได,  ไม�จําเปHนต,องมี
ไฟฟvาก็ก�อสร,างได, 

๓.  มีสลักเกลียว  แหวนรอง  หรือตัวชัน
เกลียวหลายชนิดให,เลือกได,ตามต,องความ
แข็งแรง  หรือตามความเหมาะสมของงาน 

๔.  ให,ความรู,สึกบึกบึน  ม่ันคงแข็งแรงดี 

 

 

 ๑.  ความแข็งแรงปกติจะน,อยกว�าหมุดย้ํา  และ 
การเชื่อม  ยกเว,นใช,สลักเกลียวชนิดพิเศษ  ซ่ึงมี 
ราคาแพงข้ึน 
 ๒.  ถ,ามีการสั่นสะเทือนของโครงสร,างอาจเกิด 
การคลายเกลียวได,  ยกเว,นใช,สลักเกลียวชนิด
พิเศษ 
 
 
๓.  เม่ือเจาะเข,าท่ีแล,วแก,ไขดัดแปลงได,ยาก 
ต,องการความแม�นยําสูง 
 
 
๔.  อุปกรณ!ท่ีใช,ยึดหรือประกอบรอยต�อจะมี 
ส�วนยื่นออกมาทําให,เกะกะ  และ  ดูไม�เรียบ 
ร,อยสวยงาม  จึงอาจไม�เหมาะสมกับงานท่ีต,องการ
ความประณีตสูง 

 
 
 

๔.  การยึดด,วยหมุดย้ํา  (Riveting) 

                  ข,อได,เปรียบ                ข,อเสียเปรียบ 

 ๑.  สามารถต,านทานแรงไดนามิกส!หรือการ
สั่นสะเทือนได,ดีกว�าการใช,สลักเกลียวปกติ 

 ๒.  ให,ความประณีตเรียบร,อยกว�าการใช,สลัก
เกลียว  และ  ให,ความรู,สึกม่ันคงแข็งแรงดีมาก 

 ๑.  ต,องใช,อุปกรณ!  เครื่องมือ  และวิธีการติดต้ัง
ท่ียุ�งยากกว�า  เช�น  ต,องเผาไฟให,ร,อน 

 ๒.  ถอดหรือถอนย,าย  เพ่ือการประกอบใหม�ได,
ยากกว�าการใช,สลักเกลียว 

๓.  เหมาะกับงานโครงสร,างใหญ� ๆ ท่ีต,องการ
ความแข็งแรงมากๆ และไม�ต,องการความประณีต
เรียบร,อยทางสถาปWตยกรรมมากนัก 
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๕.   การยึดต�อแผ�นโลหะบาง  มีหลายวิธีได,แก� 
        -    การเชื่อม   (Welding) 
        -    การใช,หมุดย้ํา  (Riveting) 
        -    การพับ  หรือการทําตะเข็บ  (Seaming) 
        -    การบัดกรี  (Soldering) 
        -    ยึดด,วยตะปูเกลียวสําหรับงานโลหะ  (Sheet metal screw) 
        -    ใช,กาวพิเศษ  (Adhesive epoxy resins) 

             การเลือกใช,วิธีการใดจะข้ึนอยู�กับชนิดของโลหะ (คุณสมบัติเฉพาะ)  ความหนาของแผ�นโลหะ 
ราคา  และความประณีตของผิวสําเร็จท่ีต,องการด,วย  โลหะแผ�นบางชนิดไม�สามารถเชื่อมได,เพราะความ
ร,อนจากการเชื่อมจะทําให,แผ�นโลหะหลอมละลาย  หรือผิวเคลือบเสียหายได,  อาจต,องใช,การบัดกรีแทน  
แผ�นโลหะท่ีสามารถบัดกรีได, เช�น เหล็กกล,า เหล็กกล,าไร,สนิม ทองเหลือง สังกะสี ดีบุก นิเกิล อลูมิเนียม 
เปHนต,น  โลหะประสานท่ีใช,ในการบัดกรีมีหลายชนิดต,องเลือกใช,ให,เหมาะสมกับโลหะแผ�นท่ีบัดกรี  การ 
นําแผ�นโลหะแต�ะละชนิดมาใช,งาน จึงต,องศึกษาวิธีการและรูปแบบของการทํารอยต�อควบคู�ไปด,วยเสมอ 

                   การทํารอยต�อโลหะ  ท้ังในงานโครงสร,าง  และงานสถาปWตยกรรม  ผู,ออกแบบควร 
คํานึงถึงความประณีต  และ  ความเรียบร,อยของรอยต�อเสมอ  เพราะเหล็กเปHนผลิตภัณฑ!สําเร็จรูป 
ท่ีมีขนาดมาตรฐาน  และ  อาจมีผิวสําเร็จท่ีสวยงามท่ีมาจากโรงงาน  จึงเหมาะกับการก�อสร,างในระบบ
อุตสาหกรรมท่ีต,องการความแม�นยําและความเท่ียงตรงในการประกอบติดต้ังสูง  ไม�ควรมีการตัดแต�ง  
หรือ  พอกเสริมภายหลัง  เช�น  งานไม,  งานคอนกรีตท่ีปฏิบัติกันโดยท่ัวไปในประเทศไทย 
เพราะจะทําให,ได,งานก�อสร,างไม�ประหยัด  และขาดความสวยงาม 
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                                                       ตอนท่ี ๓  

 
เครื่องมือและอุปกรณ+ท่ีใช�ในงานโลหะ 

        งานโลหะเปHนงานท่ีหนักมากลักษณะการทํางานมีท้ังงานในร�มและกลางแจ,ง สถานท่ีปฏิบัติงานมี
ท้ังท่ีต่ําและท่ีสูง   โดยเฉพาะงานโครงสร,างหลังคาท่ีใช,เหล็กเปHนโครงสร,างประกอบเพราะมีความคงทน  
แข็งแรงสูง  แทนวัสดุต�าง ๆ  เช�น ไม,  ซ่ึงนับวันจะหาได,ยาก ลักษณะท่ีดีของช�างโลหะจะต,องเปHนผู,มี
ความขยัน อดทน  สู,งานเปHนพิเศษ  มีความรอบรู,เก่ียวกับวัสดุโลหะต�าง ๆ  เปHนอย�างดีมีประสบการณ!   
มีทักษะจากการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญ  อ�านแบบและออกแบบคิดคํานวณได,อย�างถูกต,อง  มี
ความรับผิดชอบต�องาน  ละเอียด  รอบคอบ ประณีตและประหยัด 
 
        เครื่องเรือน  อุปกรณ!เครื่องใช,ท่ีทํามาจากโลหะนั้นมีหลายชนิดด,วยกันเช�น ทํามาจากเหล็ก 
อลูมิเนียม สังกะสี ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส ฯลฯ อุปกรณ!เหล�านั้นอยู�ในรูปการใช,งานท่ีแตกต�าง
กันออกไป เช�น ก�อกน้ํา กระทะ  หม,อ มีด พร,า เครื่องมือต�าง ๆ เช�น เลื่อย ประแจ คีม ค,อน ฯลฯ โดย
ผลิตข้ึนในรูปแบบต�างๆ ให,สอดคล,องเหมาะสมกับการใช,งานท่ีต,องการ และอุปกรณ!เครื่องใช,โลหะทุก
อย�าง เม่ือใช,นานวันย�อมมีการชํารุดเสียหายต,องบํารุงรักษา เพ่ือให,ใช,งานต�อไปได,อีก งานโลหะบางชนิด 
เช�น งานโลหะแผ�นสามารถนํามาสร,างสรรค!เปHนเครื่องใช,เครื่องตกแต�งภายในบ,านได, ลักษณะงานโลหะ
ท่ีเก่ียวข,องในชีวิตประจําวันได,แก�เครื่องมือท่ีใช,ในการซ�อมแซมดัดแปลงและผลิตใน การบัดกรี การย้ํา
หมุดและการเชื่อมโลหะ 
 
๑. การบัดกรีและการย้ําหมุด 

      การบัดกรีและย้ําหมุดเปHนกระบวนการต�อโลหะแผ�นท่ีนิยมใช,มากท่ีสุด  ท้ังนี้  ต,องศึกษาวิธีการท่ีจะ
ทําให,มีความแข็งแรงและสวยงาม  ตามความต,องการใช,งานแต�ละงานด,วย  การบัดกรีเปHนการต�อโลหะ
ให,ติดกันโดยวิธีการทําให,โลหะท่ีใช,เปHนตัวเชื่อมประสานหลอมละลายแล,วแทรกตัวประสานให,โลหะ
ติดกัน  ส�วนการย้ําหมุดจะใช,วัสดุท่ีมีลักษณะเปHนหมุดสอดผ�านรูเจาะของโลหะแผ�นท่ีจะยึดติดกัน  แล,ว
ทําการย้ําให,ยึดแน�น 
 
การบัดกรี 
      การบัดกรี (Soldering) คือ การต�อโลหะชิ้นงานให,ยึดติดกันด,วยโลหะบัดกรี โดยอาศัยความร,อนท่ี
ได,จากการเผาหัวแร,งให,ร,อน หลอมละลายตัวประสานท่ีมีจุดหลอมละลายตํ่า โดยท่ีโลหะชิ้นงานจะไม�
เกิดการหลอมละลาย เช�น การบัดกรีรางน้ําฝน เปHนต,น 
 
การย้ําหมุด 

       การย้ําหมุด (Riveting)  เปHนการทําให,ชิ้นงานติดกันโดยการย้ําหมุด 
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      การย้ํารีเวท คือการดึงลูกรีเวท ให,ขาด โดยคีมย้ํา จะดึงส�วนก,านให,ขาดออกมา โดยการดึงแล,วส�วน
หัวจะถูกดึงมาหนีบแผ�นบาง ๆ สองแผ�น ท่ีเราต,องการย้ําให,ติดกัน ให,แน�น ถ,าเราต,องการจะใช, เพ่ือยึด
แผ�นอะไรสักอย�าง เข,าหาท�อนไม, อย�างนี้ไม�น�าใช,รีเวท ต,องใช,สกรูขัน หรือตะปูตอกเอา รีเวทต,องย้ําแผ�น
บาง ๆ ติดกันเท�านั้น 
 
  
      เครื่องมือและอุปกรณ!ในงานบัดกรีและงานย้ําหมุดด,วยรีเวท (Pop Rivet) 
 
หัวแร,งบัดกรีไฟฟvา 

 
 
 
 
ตะก่ัวบัดกรี 
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น้ํายาประสาน(น้ํากรดบัดกรี) 

 
 
 
คีมย้ําหมุด  (Hand Rivet Pliers) ใช,สําหรับย้ําหมุดแบบปHอปรีเวท (Pop Rivet) สามารถย้ําหมุดได,
รวดเร็ว ถอดเปลี่ยนหัวสําหรับขนาดของหมุดได, ส�วนด,ามคีมย้ําหมุดสามารถหมุนได,รอบตัว เพ่ือให,ง�าย
ในการย้ําในท่ีมีลักษณะต�าง ๆ ได, 

          
                                           
 
ตัวรีเวท (Pop Rivet) 
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แสดงวิธีการย้ํารีเวท 

    
 
  
 
๒. งานเชื่อมไฟฟvา 
 
เครื่องมือท่ีใช,ในการซ�อมแซมดัดแปลงและผลิตใน งานเชื่อมไฟฟvา อุปกรณ!ในงานเชื่อมไฟฟvามีดังนี้      
 
      ๑. เครื่องเชื่อมไฟฟvา(ชนิดกระแสสลับ : A.C. Welding Machine) 
 
      ๒. หัวจับลวดเชื่อม (Electrode Holder) 
 
      ๓. สายเชื่อม (Welding Cable) 
 
      ๔. ปากกาคีบสายดิน (Ground Clamp) 
 
      ๕. หน,ากากเชื่อม (Welding Helmet) 
 
      ๖. ถุงมือ (Gloves) 
 
      ๗. ค,อนเคาะสแลค (Punch) 
 
      ๘. แปรงลวดขัดรอยเชื่อม ( Wire Brush) 
 
      ๙. ลวดเชื่อมไฟฟvา (Electrode) 
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                   เครื่องเชื่อมไฟฟvา ( ชนิดกระแสสลับ : A.C. Welding Machine)  

                        
                                หวัจับลวดเชื่อม (Electrode Holder) 

 

                                               สายเชื่อม (Welding Cable) 
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                                ปากกาคีบสายดิน (Ground Clamp) 

 

 

                                      หน,ากากเชื่อม (Welding Helmet) 
 
 
 
 

 

                                                  ถุงมือ (Gloves) 
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                                            ค,อนเคาะสแลค (Punch) 
 
 

                      

                               แปรงลวดขัดรอยเชื่อม ( Wire Brush) 
 

           
                                          ลวดเชื่อมไฟฟvา (Electrode) 
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๓. งานเชื่อมแก็ส 

     เครื่องมือท่ีใช,ในการซ�อมแซมดัดแปลงและผลิตใน งานเชื่อมแก็ส อุปกรณ!ในงานเชื่อมแก็สมีดังนี้ 

๑. ถังก�าซออกซิเจนและถังกาซอะเซทิลีน (Oxygen Cylinder & Acetylene Cylinder) 

              
                 Oxygen Cylinder                            Acetylene Cylinder 

      
 
 
๒. อุปกรณ!ปรับความดันก�าซ (Pressure Regulator) 
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๓. หัวเชื่อมก�าซ (Welding Torch) 

           
 
 
 
๔. หัวทิพเชื่อม (Welding Tip) 

                            
 
 
 
๕. สายยางเชื่อม (Hose) 

                      
 
 



- ๓๕ – 
 
 
 
๖. แว�นตาเชื่อม (Welding Goggle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. ท่ีจุดไฟ (Lighter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. ลวดเชื่อมก�าซ (Rod) 
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ในการทํางานซ�อมแซม บํารุงรักษาเก่ียวกับงานโลหะ  ได,แก� 

     - งานถอดประกอบชิ้นส�วน 
     - งานร�างแบบ 
     - งานประสานวัสดุโลหะ 
     - งานตัดเฉือนโลหะ 

เครื่องมือและอุปกรณ!ท่ีใช,ในงานโลหะ นอกจากเครื่องมือท่ีเปHนเครื่องมือท่ัวไปท่ีมีใช,ประจําบ,านแล,ว 
ได,แก� ตลับเมตร ค,อน ไขควง ฉาก บรรทัดเหล็ก คัตเตอร! เลื่อยตัดเหล็ก ตะไบ สว�าน แล,ว ยังมีเครื่องมือ 
ท่ีจําเปHนใช,ในงานโลหะอ่ืนอีก ดังนี้ 
 
๑. กรรไกรตัดโลหะ 
      เปHนเครื่องมือตัดท่ีนิยมในงานโลหะแผ�น และในงานอลูมิเนียม แบ�งออกเปHน ๕ ชนิด คือ 
          ๑.๑  กรรไกรตัดตรง  (Straight Snips) ใช,สําหรับตัดตรง ใบตัดมีขนาด ต้ังแต� ๕ – ๑๒   
เซนติเมตร สามารถตัดโลหะแผ�นได,ถึงเบอร! 
 
           ๑.๒  กรรไกรแบบผสม (Combination Snips) สามารถตัดได,ท้ังตรงและโค,ง มีขนาด ๕ - ๑๒ 
เซนติเมตร สามารถตัดโลหะแผ�นหนาถึงเบอร! 24 
 
           ๑.๓  กรรไกรตัดโค,ง  (Circle Snips) ใบมีดมีลักษณะโค,ง ใช,ตัดโค,ง ได,เพียงอย�างเดียวเหมาะ
สําหรับตัดโค,งวงกลม สามารถตัดโลหะแผ�นหนาถึงเบอร! ๒๒ 
 
            ๑.๔ กรรไกรแบบโทรเจน (Trojan Snips) ลักษณะใบตัดจะเล็กยาว สามารถสอดเข,าไปตัดใน
ท่ีแคบๆ ได, ตัดได,ท้ังแนวตรงและแนวโค,ง สามารถตัดโลหะแผ�นหนาถึงเบอร! ๒๐๑.๕ กรรไกรอวิเอชั่น 
(Aviation Snips) จะมีขนาดเดียวคือ ความยาวประมาณ ๒๕ เซนติเมตรสามารถตัดโลหะแผ�นได,หนาถึง
เบอร! ๑๖ เปHนกรรไกรท่ีนิยมใช,กันมาก เพราะสามารถตัดแผ�นได,หนา มีอยู� ๓ แบบ และเพ่ือจําได,ง�ายจึง
จําแนกด,วยสี   
 
                                                                    ด,ามสีเขียว : ตัดซ,าย 
 
 
                                                                    ด,ามสีเหลือง : ตัดตรง 
 
  
 
                                                                    ด,ามสีแดง : ตัดขวา 
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๓. ค,อนยางและค,อนพลาสติก 

        ค�อนยางเปHนเครื่องมือบางชนิด เพ่ือรักษาสภาพพ้ืนผิวของชิ้นงานหรือเครื่องมือไว, ค,อนยาง
สังเคราะห!เนื้อแข็งอย�างดี หัวกลม 

            
 
 
 
        ค�อนพลาสติกเปHนเครื่องมือท่ีส�วนหัวเปHนพลาสติกใช,สําหรับ เคาะ ตอก ทุบ ตี ชิ้นงานหรือ
เครื่องมือบางชนิด เพ่ือรักษาสภาพพ้ืนผิวของชิ้นงานหรือเครื่องมือไว,ค,อนพลาสติกเนื้อแข็งอย�างดีหัว
กลมสามารถถอดออกได, 
 
 

 
 
 
 
๔. ลูกกลิ้งมุ,งลวด เครื่องมือสําหรับ เอาไว,กลิ้งให,มุ,งลวด ลงร�องก�อนอัดยางในร�องมุ,งลวด 
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สรุป 

        งานโลหะเปHนงานช�างท่ีมีความสําคัญต�อการดํารงชีวิตของมนุษย! ในการสร,างหรือผลิตงานโลหะ  
และการซ�อมแซม ปรับปรุง และแก,ไขชิ้นงาน อุปกรณ!ลือใช,สอยต�าง ๆ ท่ีมีอยู� เพ่ือให,สามารถนํามาใช, 
ประโยชน! ได,เหมือนเดิมนั้น จึงเปHนวิธีการหนึ่งท่ีช�วยประหยัดค�าใช,จ�าย  และยังเปHนการฝSกทักษะการ 
ทํางานช�างโลหะ เพ่ือเปHนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพต�อไป 
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แบบฟอร!มที่ ๑  การจําแนกองค!ความรู,ที่จําเปHนต�อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร!ของส�วนราชการ/จังหวัด ( KM Action plan ) 

ชื่อส�วนราชการ : กสฝ.สบร.รร.จปร. 

ประเด็นยุทธศาสตร+ เปVาประสงค+ (objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํา 

รับรอง 

เปVาหมายของตัวชี้วัด องค+ความรู�ที่จําเปhนต$อการ 

ปฏิบัติงานตามประเด็น 

ยุทธศาสตร+ 

การพัฒนาประเทศ 
และช�วยเหลือประชาชน 

   - งานเหล็ก 
   

องค!ความรู,ที่จําเปHนต�อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร!ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู, คือ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร! : การพัฒนาประเทศและช�วยเหลือประชาชน แผนการจัดการความรู, 
( สร,างความร�วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน�วยงานภายนอกเพื่อให, รร.จปร. เปHนที่ยอมรับในเชิงวิชาการ : การพัฒนา 
สภาพแวดล,อมภายในหน�วยให,เอื้อเฟ��อต�อการปฏิบัติงาน ) 
 

แผนที่ ๓ องค!ความรู,ที่จําเปHน : งานเหล็ก 

เหตุผลที่เลือกองค!ความรู, :  เพื่อการตัดสินใจในการเลือกใช,วัสดุที่ในการปฏิบัติงานด,านงานเหล็ก  ให,บรรลุวัตถุประสงค!ตามภารกิจ  
และคุ,มค�ากับการใช,จ�ายในแต�ละครั้ง 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปvาหมายที่เลือกใช,วัดการทํา KM :  

 

 

 



แบบฟอร!มที่ ๒  แผนการจัดการความรู, ( KM Action plan ) 
ชื่อส�วนราชการ : กสฝ.สบร.รร.จปร. 
ประเด็นยุทธศาสตร! : การพัฒนาประเทศและช�วยเหลือประชาชน  
องค!ความรู,ที่จําเปHน : งานเหล็ก 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปVาหมาย กลุ$มเปVาหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ+ 

งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ$งชี้ความรู� 
- สมาชิกในกลุ�มได,ร�วมกันระดมความคิด 
ถึงความเปHนไปได,ในการปฏิบัติงาน 
- ความรู,ทั่วไปเกี่ยวกับเหล็ก  
   และเหล็กกล,า 
- เหล็กโครงสร,างรูปพรรณ  
  และการยึดต�อเหล็ก 
- เครื่องมือและอุปกรณ!ที่ใช,ในงานโลหะ 
 

๑๗ ก.พ.๕๗ จํานวนสมาชิก 
ของ KM Team 

๓ คน KM Team - ฐานความรู, 
- ชุมชนนัก 
ปฏิบัติ (CoP)  

- รร.จปร. ๑,๒,๓ 

๒ การสร�างและแสวงหาความรู� 
- ค,นคว,าข,อมูลด,านลักษณะของเหล็ก  
  รวมถึงอุปกรณ!ในงานเหล็ก 
- รวบรวมข,อมูลจากผู,มีประสบการณ!  

   มี.ค.๕๗ แหล�งข,อมูล 
ที่สอบทานได, 

 

ไม�น,อยกว�า 
 ๓ แหล�งข,อมูล 

- ศูนย!หนังสือ 
 จุฬาลงกรณ!ฯ 
 สาขา รร.จปร. 
- อินเตอร!เน็ต 

- อาจารย!จาก 
วิทยาลัยการอาชีพ 

   นครนายก 

- ฐานความรู, 
- ชุมชนนัก 
ปฏิบัติ (CoP) 

- รร.จปร.  ๑,๒,๓, 
  ๔ 

 

 



  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปVาหมาย กลุ$มเปVาหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ+ 

งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ CMP 

๓ การจัดความรู�ให�เปhนระบบ 
- ความรู,ทั่วไปเกี่ยวกับเหล็ก  
   และเหล็กกล,า 
- เหล็กโครงสร,างรูปพรรณ  
  และการยึดต�อเหล็ก 
- เครื่องมือและอุปกรณ!ที่ใช,ในงานโลหะ 
  

  พ.ค.๕๗ ความเข,าใจถึง 
ลักษณะปWญหา 
และวิธีการแก,ไข 
 

ร,อยละ ๑๐๐ 
 
 

- ความรู,ทั่วไป 
  เกี่ยวกับเหล็ก  
  และเหล็กกล,า 
- เหล็กโครงสร,าง  
  รูปพรรณและ  
  การยึดต�อเหล็ก 
- เครื่องมือและ 
  อุปกรณ!ที่ใช,ใน 
  งานโลหะ 

- ฐานความรู, 
 

- รร.จปร.  ๑,๒,๓, 
 ๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู� 
- นําคู�มือที่จัดทําให,ผู,เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
  เช�น ผู,เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา 
  อาทิ วิทยาลัยสารพัดช�างปราจีนบุรี , 
  วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ฯ 
 
 
 
 
 

   ส.ค.๕๗ จํานวน 
ผู,ชํานาญการ 
ที่ตรวจสอบ 

ไม�น,อยกว�า 
๓ คน 

- KM Team 
- อาจารย!จาก 
  วิทยาลัยการ 
อาชีพนครนายก 
- อาจารย! จาก 
วิทยาลัยเทคนิค 
   นครนายก 
- อาจารย! จาก 
 วิทยาลัยสารพัด 
 ช�างปราจีนบุรี 

- ชุมชนนัก 
ปฏิบัติ (CoP) 
- ระบบพี่
เลี้ยง 
   

- รร.จปร.  ๑,๒,๓, 
๔,๕ 

 

 

 

 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปVาหมาย กลุ$มเปVาหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ+ 

งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ CMP 

๕ การเข�าถึงความรู� 
- นําแนวทางที่ผู,ชํานาญการตรวจสอบ  
  แล,วให,เจ,าหน,าที่หรือผู,สนใจ ทดลอง 
  ศึกษาและพิจารณาประกอบกับการ 
  ปฏิบัติงานของหน�วยที่ผ�านมา เพื่อ  
  สะท,อนผลกลับ 
 
 
 

   ส.ค.๕๗ การเข,าถึง 
กําลังพล 

ผู,ปฏิบัติงาน 
 

๕ - ๑๐ คน 
 

 - หนังสือเวียน 
 - การแจกจ�าย 
 เอกสารแผ�นพับ 
 
 

 - ชุมชนนัก 
 ปฏิบัติ ( CoP ) 

 

- รร.จปร.  ๑,๒,๓, 
๔,๕ 

๖ การแบ$งป2นแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
- เชิญเจ,าหน,าที่ของหน�วยต�างๆ ที่
เกี่ยวข,อง 
ในการปฏิบัติ ร�วมแสดงความคิดเห็น 
- นําข,อมูลที่ได,จัดทําเปHนคู�มือ 
 
 
 
 
 

   ก.ย.๕๗ จํานวนการจัด 
แสดงความ
คิดเห็น / 

จํานวนของ 
เจ,าหน,าที่ที่ร�วม 
แสดงความเห็น 

 

๑ ครั้ง / 
๑๐ คน 

ผู,ชํานาญ และ 
มีประสบการณ! 
ในการปฏิบัติงาน 

 เวทีสําหรับการ 
   แลกเปลี่ยน 
     เรียนรู, 
 

- รร.จปร. ๑,๒,๓, 
๔,๕  

 

 

 

 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปVาหมาย กลุ$มเปVาหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ+ 

งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ CMP 

๗ การเรียนรู� 
- จัดการอบรมเผยแพร�ความรู, 
- เผยแพร�ในสื่อต�าง ๆ 
- จัดทําเปHนคู�มือแจกจ�าย  
 
 
 
 
 

   ต.ค.๕๗ จํานวนผู,เข,ารับ 
การอบรม 

๑๕ คน - เจ,าหน,าที่ที่ 
เกี่ยวข,องในการ 
ปฏิบัติงาน  
- ตัวแทนหน�วย 

- ระบบพี่เลี้ยง 

- เทคนิคการ 
เล�าเรื่อง 

- รร.จปร.  ๑,๒,๓, 
๔,๕ 

 


