
 
 



     1.ความหมาย และ ความส าคญัของงานช่างในบ้าน 
     งานช่างในบา้น หมายถึง การใช ้การเลือกใช ้การดูแลรักษา ซ่อมแซม ดดัแปลง ปรับปรุง แกไ้ข 
และ การสร้างหรือผลิตช้ินงาน วสัดุ ส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เพ่ือการด าเนินชีวิต และ กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัเป็นไปไดอ้ยา่งพอเพียง และ มีความสุข ซ่ึงจดัเป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนั และ การเรียนรู้กา้วตามทนัเทคโนโลยไีดเ้ป็นอยา่งดี ตวัอยา่งงานช่างในบา้น 
เช่น 

1. การซ่อมแซมองคป์ระกอบของบา้นส่วนท่ีช ารุดเช่นพ้ืนบา้น ประตู หนา้ต่าง และ หอ้งน ้ า  
2. การเปล่ียนหรือซ่อมก๊อกน ้ า ระบบน ้ าในบา้น ท่อน ้ า 
3. การซ่อมแซมไฟฟ้าในบา้น เช่น เปล่ียนหลอดไฟ เป็นตน้ 
4. การซ่อมแซมงานสีภายในบา้น ภายนอกบา้น 
5. การซ่อมแซมเคร่ืองใช ้เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี เป็นตน้ 
6. การประกอบของใช ้เช่น โต๊ะ ตู ้ชั้นวางของ เป็นตน้  

 
     ดงันั้น งานช่างในบา้นจึงมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั เพราะการท ากิจกรรมทั้ง
ภายในบา้น ภายนอกบา้น ถา้เราสามารถปฏิบติังานเหล่านั้นไดด้ว้ยตนเอง จะเป็นการลดค่าใชจ่้าย
ในการจา้งช่างมืออาชีพมาท างาน สามารถน าเงินส่วนน้ีมาเป็นเงินออมได ้
     งานช่างในบา้นมีหลายสาขา และ ทุกๆสาขาของงานจะใชพ้ื้นฐานการท างาน ความรู้ ทกัษะ 
กระบวนการท างานช่างเบ้ืองตน้ ท่ีเราสามารถปฏิบติังานเหล่านั้นไดด้ว้ยตนเองอยา่งง่ายๆ เพ่ือยดื
ระยะการใชง้าน หรือ หากซ่อมแซมดว้ยตนเองไม่ได ้จึงค่อยจา้งช่างมืออาชีพมาท าให ้
    ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการปฏิบติังานช่างทุกสาขา คือ ตอ้งยดึหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
เช่น ในขณะปฏิบติังานไม่ด่ืมของมึนเมา แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีเหมาะสม เป็นตน้  
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของผูท่ี้จะปฏิบติังานช่างในบา้น มีดงัน้ี 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการท างานพ้ืนฐานของงานแต่ละสาขา เช่น วิธีการ
ท างาน ความปลอดภยั เป็นตน้ 

2. มีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือช่าง และ วิธีการใชง้านอยา่งถกูวิธี และ ปลอดภยั 
3. มีกระบวนการจดัการงาน และ มีการวางแผนการท างานบริหารเวลา และ ทุน 

 



     2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัตงิานช่างในบ้าน 
     ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานช่างภายในบา้น มีดงัน้ี 

1. เป็นการฝึกฝนการเรียนรู้เพื่อเป็นช่างฝีมือในอนาคตต่อไป 
2. เป็นการตรวจสอบ และ ซ่อมแซมปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้วสัดุอุปกรณ์ใหม้ี

คุณภาพการใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อยดือายกุารใชง้าน 
3. เป็นการเรียนรู้ในเชิงประจกัษใ์นการใชเ้คร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ในงานช่างโดยตรง เพื่อการ

สร้าง หรือ ผลิตช้ินงานในชีวิตประจ าวนั หรือ เพ่ือการประกอบอาชีพต่อไป 
4. ส่งเสริมการมีจิตส านึกถึงความปลอดภยัในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 
5. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ดว้ยการแกปั้ญหา โดยการใชง้านช่างในการซ่อมแซม

ประกอบติดตั้งเคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้างๆในบา้นท่ีช ารุด ใหใ้ชง้านไดด้งัเดิม 
6. ส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ยการซ่อมแซม สร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นบา้น 
7. ช่วยส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม โดยลดการใชท้รัพยากรดว้ยการ

ซ่อมแซม ประกอบของใชท่ี้มีอยูแ่ลว้ใหมี้สภาพดีทดแทนการซ้ือใหม่ 
 

3. การปฏิบัตงิานช่างในบ้าน 
     โดยทัว่ไปการปฏิบติังานช่างในบา้นท่ีส าคญั เช่น งานซ่อมแซม งานบ ารุงรักษา งานติดตั้ง หรือ 
งานประกอบ เป็นตน้ 
     งานซ่อมแซม -  เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถเก่ียวกบัหลกัการท างาน อุปกรณ์ และ 
เคร่ืองใชภ้ายในบา้น เพื่อวิเคราะห์อาการเสีย หรือ อาการเส่ือสภาพของอุปกรณ์ดงักล่าวว่า มีความ
ผดิปกติอยา่งไร วิเคราะห์หาอาการเสีย หรือ ผดิปกติ หาสาเหตุเพื่อหาแนวทางซ่อมแซม ใหส้ามารถ
ใชง้านไดต้ามปกติ และ มีความปลอดภยั 
     งานบ ารุงรักษา - เป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความรู้ และ ค าแนะน าจากคู่มือการใชง้าน วิธีการท างาน
การบ ารุงรักษาสภาพของอุปกรณ์ และ เคร่ืองใชภ้ายในบา้น โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าจะตอ้งให้
ความส าคญัเป็นพิเศษ เม่ือใชง้านไประยะหน่ึงจะตอ้งมีการถอดช้ินส่วนต่างๆ ออกมาท าความ
สะอาด  เพื่อยดือายกุารใชง้าน เช่น พดัลม แผน่กรองอากาศของเคร่ืองท าความเยน็ ควรถอดออกมา
ลา้งท าความสะอาดสปัดาห์ละ 1 คร้ัง เป็นตน้ 
     งานติดตั้ง หรือ งานประกอบ- เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการท างานของอุปกรณ์ และ 
เคร่ืองใชภ้ายในบา้นโดยจะตอ้งมีการศึกษาหลกัการท างาน ความเหมาะสมของอุปกรณ์ สถานท่ีท่ี
จะน าไปติดตั้ง เพ่ือท าใหอุ้ปกรณ์ และ เคร่ืองใชภ้ายในบา้นมีประสิทธิภาพ สามารถอ านวยความ
สะดวกในการท างาน หรือ ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 
 



     3.1 การปฏิบติังานไม ้
     งานไมเ้ป็นงานช่างในบา้นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด เพราะไมย้งัเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของ
บา้น รวมทั้งเคร่ืองเรือน เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่ท ามาจากไม ้และ งาน
ช่างไมย้งัเป็นพ้ืนฐานของงานช่างอ่ืนๆอีกดว้ย  
     ขอบข่ายของงานไมเ้ป็นการปฏิบติัเก่ียวกบัไมโ้ดยน าความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ กระบวนการงาน
ช่างไม ้ในเร่ืองของการดูแลรักษา ซ่อมแซมปรับปรุงแกไ้ข สร้างหรือผลิตช้ืนงานมาใชใ้นการ
ออกแบบ เขียนแบบ วดั ตดั เจาะ ยดึตรึง พร้อมทั้งเคลือบผวิช้ินงาน วสัดุส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ภายในภายนอกบา้น เช่น ตู ้เตียง โต๊ะ เกา้อ้ี วงกบประตู หนา้ต่างๆ เป็นตน้  
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานไม ้มีดงัน้ี 

1. สามารถใชเ้คร่ืองมืองานช่างไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ถกูวิธี และ มีความปลอดภยั 
2. สามารถสร้างหรือผลิตช้ินงานเก่ียวกบังานไมไ้ดด้ว้ยตนเอง  
3. สามารถซ่อมแซมเคร่ืองเรือน เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ท าจากไม ้ใหม้ีสภาพการใชง้านไดเ้ป็น

อยา่งดี 
4. ใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ เพ่ือการประกอบอาชีพสุจริตต่อไป 

 
ตวัอยา่งการปฏิบติังานไมใ้นบา้น 

การเปล่ียนลกูบิดประต ู
     ปัญหา หรือ ความตอ้งการ คือ ลกูบิดประตู มือจบัลอ็กหลุด ไม่สามารถลอ็กได ้เพราะผา่นการใช้
งานมาเป็นเวลานาน 
การวิเคราะห์งาน 

1. ตรวจสอบการท างานของบานประตู ไดแ้ก่ การท างานของบานพบั ความเท่ียงตรงของบาน
ประตู และ สภาพของลกูบิด 

2. สรุปสาเหตุ คือ ลกูบิดหมดสภาพการใชง้าน 
3. ประเมินทางเลือก คือ ตดัสินใจเปล่ียนลกูบิดประตูดว้ยตนเอง 

 
การวางแผนการท างาน 

1. ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัชนิด และ ราคาของลกูบิดประตูชนิดต่างๆ พร้อมทั้งศึกษาเทคนิค
วิธีการเปล่ียนลกูบิดประตู  

2. จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเปล่ียนลกูบิดประตู เช่น ตลบัเมตร ไขควงปาก
แฉก ไขควงปากแบน เป็นตน้ 

3. ศึกษาคู่มือการเปล่ียนลกูบิดประตูท่ีจะน ามาเปล่ียน 
 



 
 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
     1. เร่ิมดว้ยการหารูเลก็ๆ ท่ีบริเวณหวัลกูบิดประตูดา้นใน จากนั้นใหใ้ชต้ะปูตวัเลก็ 
หรือแผน่โลหะปลายแหลมกดไปในรูเพื่อใหแ้กนลอ็กลกูบิดคลายตวัออก 
     2. ใชม้ือดึงหวัลกูบิดออกมา แลว้งดัฝาครอบหรือคลายเกลียวออกเพื่อใหเ้ห็นโครงสร้างภายใน
ของลกูบิด จากนั้นใชไ้ขควงขนัสกรูออกจากแผน่รับแรงกระแทก แลว้จึงดึงลกูบิดทั้งชุดออกมา  
     3. เร่ิมติดตั้งลกูบิดประตูใหม่ดว้ยการใส่ชุดแกนลอ็กท่ีสนัประตูแลว้ขนัสกรูใหแ้น่น 
     4. จากนั้นใส่ลกูบิดส่วนท่ีอยูด่า้นนอกของหอ้งก่อน ตามดว้ยแผน่รับแรงกระแทก แลว้ยดึสกรูให้
แน่นทุกจุด จากนั้นก็ใส่ฝาครอบและหวัลกูบิดดา้นในใหเ้รียบร้อย เม่ือติดตั้งเสร็จใหท้ดลองไข
กุญแจแลว้ขยบัไปมาเพื่อหาขอ้บกพร่องต่างๆ ก็สามารถใชง้านไดท้นัที 
     5. กรณีท่ีเปล่ียนประตูใหม่สามารถสัง่ใหร้้านขายประตูเจาะช่องใส่ลกูบิดมาใหไ้ดเ้ลย 
หรือถา้จะเจาะเองก็ใชส้ว่านพร้อมดอกสว่านส าหรับเจาะช่องใส่ลกูบิด (Hole Saw) เจาะผา่นแผน่
แม่แบบท่ีใหม้าพร้อมกบัลกูบิด 
TIPS 
ลกูบิดประตูมีใหเ้ลือกหลายชนิด เราตอ้งเลือกใหเ้หมาะกบังานและความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นส าคญั 
ลูกบิดมาตรฐาน เหมาะกบัประตูทัว่ไปท่ีตอ้งใชก้ารลอ็กจากดา้นในและใชกุ้ญแจไขจากดา้นนอก 
เช่นประตูหนา้บา้น หรือประตูหอ้งนอน 
ลูกบิดห้องน า้ เป็นลกูบิดท่ีไม่ตอ้งใชกุ้ญแจ ใชก้ารลอ็กจากดา้นใน ส่วนดา้นนอกสามารถปลดลอ็ก
ไดด้ว้ยเหรียญ 
เพราะเนน้เร่ืองความปลอดภยั เช่น เม่ือเกิดอุบติัเหตุภายในหอ้ง 
มอืจบัแบบเขาควาย เหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่ถนดัในการใชล้กูบิด เช่น ผูสู้งอายหุรือผูท่ี้ตอ้งนัง่รถเข็น 
 
 



3.2 การปฏิบติังานปูน และ งานคอนกรีต 
     งานปูน และ งานคอนกรีตเป็นงานช่างในบา้นท่ีมีความส าคญั เพราะในปัจจุบนับา้นพกัอาศยั
ส่วนใหญ่ท าจากปูนซีเมนต ์
     ขอบข่ายของงานปูน และ งานคอนกรีต เป็นการน าความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการงาน
ปูน และ งานคอนกรีตมาใชผ้สมปูนก่อปูนฉาบ ผสมคอนกรีตในอตัราส่วนต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบั
การใชง้าน เช่น ในการก่อฉาบผนงั ปูกระเบ้ือง ติดตั้งสุขภณัฑ ์เทพ้ืนคอนกรีต ทางเดิน ทางเทา้ 
ภายในภายนอกบา้น เป็นตน้ นอกจากน้ียงัใชซ่้อมแซมความบกพร่องในงานปูน และ งานคอนกรีต
ท่ีช ารุดใหม้ีสภาพการใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ยตนเอง 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานปูน และ งานคอนกรีต มีดงัน้ี 

1. สามารถใชเ้คร่ืองมือช่างในงานปูน และ งานคอนกรีตไดถ้กูวิธี และ ปลอดภยั 
2. สามารถสร้าง หรือ ผลิตช้ินงานเก่ียวกบังานปูนไดด้ว้ยตนเอง  
3. สามารถซ่อมแซมพ้ืนผนงัท่ีแตกร้าว ติดตั้งสุขภณัฑช์นิดต่างๆ และ ซ่อมแซมพ้ืน หรือ ผนงั

กระเบ้ืองใหมี้สภาพสมบูรณ์เหมือนเดิม 
4. ช่วยลดการใชไ้มใ้นการสร้างบา้นเป็นการช่วยอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติป่าไม ้
5. ใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ เพ่ือประกอบอาชีพต่อไป 

 
ตวัอยา่งการปฏิบติังานปูน และ งานคอนกรีตภายในบา้น 

การซ่อมปูนยาแนวกระเบ้ือง 
ปัญหาหรือความตอ้งการ คือ ปูนยาแนวกระเบ้ืองหลุดร่อน เพราะใชง้านมานาน และ โดนน ้ ายาลา้ง
หอ้งน ้ ากดัเซาะ ท าใหแ้ผน่กระเบ้ืองหลุดหรือแตกได ้
การวิเคราะห์งาน 

1. ตรวจสอบสภาพรอยปูนยาแนวท่ีพ้ืน และ ท่ีผนงัของหอ้งน ้ า ไดแ้ก่ ปูนยาแนวหลุดร่อน 
สกปรก และ รอยต่อมุมกระเบ้ืองสึกกร่อนมาก 

2. สรุปสาเหตุ คือ หอ้งน ้ าท่ีใชปู้นยาแนวกระเบ้ืองมาเป็นเวลานาน เกิดการหลุดร่อนของปูน 
3. ประเมินทางเลือก คือ ตดัสินใจซ่อมแซมปูนยาแนวกระเบ้ืองของหอ้งน ้ า ท่ีพ้ืน และ ผนงั 

การวางแผนการท างาน 
1. ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบังานปูกระเบ้ือง วสัดุยาแนว และ เทคนิควิธีการยาแนวกระเบ้ือง 
2. จดัเตรียมเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ เช่น ปูนยาแนว เกรียงยาแนว แปรงลวด เหลก็ขดูยาแนว 

น ้ ายาท าความสะอาด ผา้ ถุงมือ 
3. ศึกษาวิธีการซ่อมปูนยาแนวกระเบ้ืองจากคู่มือ 

 
 



ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
      1. ขดัลา้งพ้ืนเดิมใหส้ะอาด 
      2. ถา้ตอ้งการใหส้วย ใหห้าเกรียงโป้ว อยา่งดีๆ ขนาด หนา้กวา้งไม่เกิน 1 น้ิวหรือ 3/4 น้ิว ยิง่เลก็
ยิง่ดี  
      3. ใชเ้กรียงโป้ว ขดูของเดิมออกบา้ง โดยเฉพาะขอบท่ีติดกระเบ้ืองเดิม 
          3.1 ขดูพอดูดี ไม่ตอ้ง ขดูจนเกล้ียงเกลา เพราะอยา่งไรเสียมนัก็ไม่เกล้ียงไปจากเดิมไดก่ี้มาก
นอ้ย 
     4. ปูนยาแนว ซ่ึงมีหลายยีห่อ้ ทุกชนิดบรรจุถุงขาย ถุงละ 1 กก. 
     5. ปูนหน่ึงถุง 1 กก. ยาได ้ประมาณ 5 ตารางเมตร  ถา้เป็นโมเสค จะเปลือง เหลือ 1 ถุง 1 ตาราง
เมตร 
          5.1 ถา้กระเบ้ือง ขนาด 30 x 30 จะไดป้ระมาณ 4 ตารางเมตร ถา้กระเบ้ือง 45 x 45 จะได้
ประมาณ 5 ตารางเมตร 
          5.2 วนัท่ีไปซ้ือปูน ใหซ้ื้อเกรียงโป้ว กบัฟองน ้ าช่างปูนมาดว้ย ฟองน ้ าช่างปูน ขนาดโต
ประมาณ คร่ึงหน่ึง(ตามยาว)ของกระดาษA4  หรือ กวา้งกว่าเลก็นอ้ย หนาประมาณ 2 ซม.  เอามาไว้
เช็ดปูนท่ีเลอะจากแนวท่ียา 
     6. ไดปู้นมาแลว้(เลือกสีตามกระเบ้ือง) ถา้เป็นสี ก็เลือกสีท่ีชอบ ทดลองผสมกบัน ้ าดูก่อน โดยตกั
มาประมาณ 1 ขีด แลว้ผสมน ้ า 50 ซีซี คนใหเ้ขา้กนั 

 

 
 



     3.3 การปฏิบติังานประปา  
     งานประปาเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบน ้ าดี-น ้าเสียของบา้นท่ีเราใชอ้ยูเ่ป็นประจ าทุกวนั ระบบ
น ้ าดีเป็นระบบน ้ าท่ีใชบ้ริโภคเพ่ือสุขภาพ และ อนามยั ส่วนระบบน ้ าเสีย หรือ ระบบน ้ าท้ิงเป็น
ระบบระบายน ้ าเสียออกจากบา้น ฉะนั้น มีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชง้านประปาในการจดัระบบน ้ าดี-น ้า
เสียใหถ้กูตอ้งเหมาะสมกบัการอุปโภคบริโภคภายใน และ ภายนอกบา้นพกัอาศยั และ เป็นการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอีกดว้ย 
     ขอบข่ายของงานประปา เป็นการน าความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการงานประปามาใชใ้น
การเดินท่อประปา น ้ าดี-น ้าเสีย ซ่อมแซมเปล่ียนแปลง แกไ้ขท่อน ้ า ติดตั้ง หรือ ปรับเปล่ียนอุปกรณ์
งานประปาชนิดต่างๆ และ อุปกรณ์ท่ีใชร่้วมกบัสุขภณัฑใ์นหอ้งน ้ า หอ้งครัว และ บริเวณอ่ืนๆของ
บา้น 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานประปา มีดงัน้ี 

1. สามารถใชเ้คร่ืองมืองานช่างประปาไดถ้กูตอ้ง ถกูวิธี และ มีความปลอดภยั 
2. สามารถสร้างช้ินงานท่ีเก่ียวกบังานประปาไดด้ว้ยจนเอง 
3. สามารถซ่อมแซมระบบประปา น ้ าดี-น ้าเสียท่ีมีปัญหาใหก้ลบัมีสภาพการใชง้านไดเ้ป็น

อยา่งดี 
4. สามารถปรับเปล่ียนสุขภณัฑ ์และ อุปกรณ์ประกอบสุขภณัฑท่ี์ช ารุดออกจากพ้ืนผนงั และ 

ติดตั้งสุขภณัฑใ์หม่ อุปกรณ์ใหม่กลบัเขา้ใชง้านไดอ้ยา่งปกติ 
5. ช่วยยกระดบัมาตรฐานการใชน้ ้ าไดอ้ยา่งถกูสุขลกัษณะ ส่งเสริมอนามยั ส่งผลต่อสุขภาพ

ร่างกายใหส้มบูรณ์แข็งแรง 
6. ใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อเพ่ือประกอบอาชีพต่อไป 

 
ตวัอยา่งการปฏิบติังานประปาในบา้น 

การเปล่ียนก๊อกน ้ า 
     ปัญหาหรือความตอ้งการ คือ ก๊อกน ้ าใชส้ าหรับลา้งภาชนะช ารุด เม่ือปิดก๊อกน ้ า น ้ าไหลไม่หยดุ 
และ เม่ือเปิดก๊อก น ้ าไหลไม่แรง และ ยงัมีสภาพเก่าทรุดโทรม 
การวิเคราะห์งาน 

1. ตรวจสอบระบบน ้ าดีทั้งระบบ รวมทั้งก๊อกน ้ าท่ีมีปัญหา ไดแ้ก่ ตรวจสอบประตูปิด-เปิดน ้ า 
ตรวจสอบระบบปิด-เปิดก๊อกน ้ า และ ตะแกรงปลายก๊อกน ้ า และ ตรวจสอบระบบท่อน ้ าท่ี
น ามาสู่ก๊อกน ้ ามีการช ารุดหรือไม่ 

2. สรุปสาเหตุ คือ เกิดจากการช ารุดภายในก๊อกน ้ า ระแบบการหมุนของส้ินอดัลงบนบ่าล้ิน
ของตวัก๊อกน ้ าไม่แนบสนิท ท าใหน้ ้ าร่ัวซึมตลอดเวลา 



3. ประเมินทางเลือก คือ ตดัสินใจเปล่ียนก๊อกน ้ าส าหรับลา้งภาชนะในการประกอบอาหาร
ใหม่ดว้ยตนเอง 

การวางแผนการท างาน 
1. ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัระบบน ้ าดีท่ีใชบ้ริโภค ชนิด และ ราคาของก๊อกน ้ า และ เทคนิค

วิธีการเปล่ียนก๊อกน ้ า 
2. จดัเตรียมเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ เช่น ก๊อกน ้ า เทปพนัเกลียว คีมลอ็ก เป็นตน้ 
3. ศึกษาวิธีการเปล่ียนก๊อกน ้ าจากคู่มือ  

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
ขั้นตอนท่ี 1 

1. ปิดวาลว์น ้ าใหญ่ ซ่ึงอยูติ่ดกบัมิเตอร์วดัน ้ าก่อนหรือถา้ท่ีก๊อกน ้ าจุดนั้นมีวาลว์เฉพาะก็สามา 
รถท่ีจะปิดท่ีวาลว์นั้นอยา่งเดียวได ้และ เปิดก๊อกน ้ าท่ีอยูต่  ่า  ๆเพ่ือเปิดไล่น ้ าออกใหห้มดจาก
ท่อ  

2. ถอดก๊อกน ้ าเก่าออก จากสายน ้ าประปา และ คลายน็อตท่ียดึกบัอ่างลา้งจานออกใหใ้ชคี้มคอ
มา้จบั หรือ ประแจไขก๊อกน ้ าโดยเฉพาะแลว้บิดออก 

3. เปล่ียนก๊อกใหม่โดยซ้ือก๊อกท่ีมีเกลียว และขนาด เท่าของเดิม ใชเ้ทปพนัเกลียว พนัท่ีเกลียว
ต่อของหวัก๊อกตวัใหม่ประมาณ 4  5 รอบ 

4. ใส่ก๊อกตวัใหม่เขา้ไปในท่อ บิดใหแ้น่นพอประมาณ ต่อสายน ้ าประปาเขา้กบัท่อของก๊อกน ้ า
โดยก่อนต่อใหพ้นัเกลียวดว้ยเทปพนัเกลียวประมาณ 4-5 รอบก่อน ท่ีจะขนัเขา้สาย
น ้ าประปา 

5. ก๊อกบางรุ่นจะมีตวัส าหรับปิดเปิดท่อน ้ าท้ิงแบบ ป๊อป-อพั ใหป้ระกอบเขา้กบัอ่างดว้ยโดยดู
ตามคู่มือการประกอบใหเ้รียบร้อยจึงเปิดวาลว์น ้ าใหญ่ ตรวจสอบดูว่ายงัมีน ้ าร่ัวซึมอยู่
หรือไม ่

 



     3.4 การปฏิบติังานไฟฟ้า 
     งานฟ้าเป็นงานช่างท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นยคุปัจจุบนัน้ีมาก เพราะการ
น าเอาพลงังานไฟฟ้ามาใชใ้นรูปแบบต่างๆ เช่น พลงังานกล พลงังานความร้อน พลงังานแสงสว่าง 
พลงังานเสียง ท าใหม้นุษยม์ีความสะดวกสบาย ในการประกอบกิจกรรมการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
     ขอบข่ายของงานไฟฟ้าเป็นการน าความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบังานไฟฟ้า โดยใชท้กัษะ
กระบวนการท างานไฟฟ้ามาปฏิบติัเก่ียวกบัการเดินสายไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า สวิตชป์ลัก๊ ดวง
โคมส่องสว่าง การซ่อมแซมเคร่ืองมือ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การเลือกซ้ือเคร่ืองมือ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ได้
อยา่งปลอดภยั 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานไฟฟ้า มีดงัน้ี 

1. สามารถใชเ้คร่ืองมืองานช่างไฟฟ้าไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ถกูวิธี และ ปลอดภยั 
2. สามารถช่วยเหลือตนเองได ้เมื่อมีปัญหาเก่ียวกบังานไฟฟ้าภายใน ภายนอกบา้น 
3. สามารถสร้าง หรือ ผลิต ซ่อมแซมปรับปรุงแกไ้ขช้ินงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ได้

ถกูตอ้ง และ ปลอดภยั 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองราวของเทคโนโลย ีและ เสริมสร้างการใชไ้ฟฟ้าไดอ้ยา่งประหยดั มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
5. ช่วยลดปัญหาการเกิดอคัคีภยัจากไฟฟ้าลดวงจร 
6. เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ เพ่ือการประกอบอาชีพต่อไป 

 
ตวัอยา่งการปฏิบติังานไฟฟ้าภายในบา้น 

การซ่อมดวงโคมไฟส่องสว่าง (หลอดฟลอูอเรสเซนต)์ 
     ปัญหา หรือ ความตอ้งการ คือ เปิดสวิทซแ์ลว้หลอดฟลอูอเรสเซนตไ์ม่ส่องสว่าง 
การวิเคราะห์งาน 

1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งระบบ ไดแ้ก่ แผงเมนสวิตช ์สวิตชเ์ปิด-ปิด และ ระบบสายไฟฟ้า 
และ องคป์ระกอบของหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 

2. สรุปสาเหตุ คือ หลอดฟลอูอเรสเซนตไ์ม่ส่องสว่าง เพราะในระบบใดระบบหน่ึงเกิดการ
บกพร่อง 

3. ประเมินทางเลือก คือ ตดัสินใจซ่อมดวงโคมส่องสว่างดว้ยตนเอง 
การวางแผนการท างาน 

1. ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัการซ่อมดวงโคมไฟส่องสว่างหลอดฟลอูอกเรสเซนต ์
2. จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ เช่น ไขควงลองไฟฟ้า ไขควงปากแฉก ไขควงปากแบน 

มีดคตัเตอร์ คีมปลกสายไฟฟ้า เป็นตน้ 
3. ศึกษาวิธีการท างานซ่อมดวงโคมไฟส่องสว่างหลอดฟลอูอเรสเซนตจ์ากคู่มือ 



ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
     1. อาการหลอดสัน่ หรือกระพริบตลอดเวลา  
     เกิดจากตวั starter เสีย วิธีทดสอบก็คือใหถ้อด starter ออกขณะท่ีหลอดติดอยู ่ถา้หลอดหยดุ
กระพริบแสดงว่า start เสีย เปล่ียนใหม่ไดเ้ลย หลอดเพ่ิงซ้ือมาใหม่ ท าไมถึงกระพริบ? สาเหตุเกิด
จากหลอดใหม่เกินไปครับ ก๊าซท่ีอยูใ่นหลอดอาจจะยงัไม่คงท่ี ใหล้องเปิดท้ิงไวส้กั 15-30 นาทีก็
ควรจะหาย 
      2. ใชเ้วลานานกว่าหลอดจะสว่าง 
     เกิดจาก Starter เส่ือมหรือเสีย ใหล้องเอา starter จากหลอดอื่นมาลองเปล่ียนดู 
หลอดเส่ือม ใหส้งัเกตุท่ีไสห้ลอด (ตรงปลายทั้ง 2 ขา้ง) ถา้ด ามากๆก็ควรจะเปล่ียนไดแ้ลว้ 
แรงดนัไฟต ่า ลองใช ้meter วดัไฟดูว่ากระแสคงท่ี 200~220V หรือไม ่

 

 
  
3. มีเสียงดงัห่ึงๆเวลาเปิด  
     เกิดจากสาเหตุส่วนใหญ่จะมาจาก ballast เพราะเป็นเสียงจากแกนแม่เหลก็ในตวั ballast สัน่ 
     4. ขั้วหลอดด าเร็วกว่าปกติ 
     ตวั ballast จ่ายกระแสไฟมีปัญหา ลองเปล่ียน ballast ด ูหรือใช ้ballast electronic ก็ได ้ราคาแพง
กว่าไม่มาก แต่คุณภาพดีกว่า 

 

 



     3.4 การปฏิบติังานโลหะ 
     งานโลหะเป็นงานท่ีเก่ียวกบัการน าผลิตภณัฑโ์ลหะมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั และ การน าโลหะไป
ประยกุตป์ระกอบกบัวสัดุอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ในการใชง้านตามวตัถุประสงค ์มีความคงทนสวยงาม 
เหมาะสมกบัประโยชน์ในการใชส้อยในยคุปัจจุบนัน้ี เช่น ใชเ้ป็นส่วนประกอบของบา้นพกัอาศยั 
และ อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชภ้ายใน ภายนอกบา้นท่ีท าดว้ยโลหะ หรือ มีส่วนประกอบของ
บา้นพกัอาศยั และ อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชภ้ายใน ภายนอกบา้นท่ีท าดว้ยโลหะ หรือ มี
ส่วนประกอบของโลหะเป็นส่วนใหญ่ เช่น โครงหลงัคา ลกูกรง ประตู หนา้ต่าง เคร่ืองเรือน 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หมอ้ กระทะ พดัลม ตูเ้ยน็ เป็นตน้ 
     ขอบข่ายของงานโลหะ เป็นการน าความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการงานโลหะมาใชเ้ขียน
แบบ ออกแบบ เพ่ือการวดั ตดั เจาะ หล่อ เคาะ พบั ประกอบข้ึนรูป แปลงรูป และ การเช่ือมโลหะ 
สร้างหรือผลิต และ ซ่อมแซม ปรับปรุงแกไ้ขช้ินงาน เพ่ือการพฒันาคุณภาพในการด ารงชีวิต
ประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ยตนเอง 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานโลหะ มีดงัน้ี 

1. สามารถใชเ้คร่ืองมืองานช่างโลหะไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ถกูวิธี และ ปลอดภยั 
2. สามารถสร้างหรือผลิตช้ินงานเก่ียวกบังานโลหะไดด้ว้ยตนเอง 
3. สามารถซ่อมแซม ปรับปรุง แกไ้ขงานโลหะใหก้ลบัมาใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
4. ช่วยลดการใชไ้มเ้ป็นวสัดุหลกั โดยเลือกใชโ้ลหะเป็นวสัดุแทน 
5. ใชเ้ป็นหลกัพ้ืนฐานการศึกษาต่อ เพ่ือประกอบอาชีพต่อไป 

 
ตวัอยา่งการปฏิบติังานโลหะในบา้น 

การซ่อมเกา้อ้ี 
     ปัญหาหรือความตอ้งการ คือ เกา้อ้ีนัง่เขียนแบบ ลกูลอ้หมุนรองรับน ้ าหนกัช ารุด แตก และ 
หลวม 
การวิเคราะห์ 

1. ตรวจสภาพการใชง้านของเกา้อ้ีนัง่เขียนแบบ ไดแ้ก่ เกลียวในท่ีใส่ลอ้หมุน ลกูลอ้หมุนท่ี
เหลืออยูแ่ละ สภาพโดยรวมของเกา้อ้ี 

2. สรุปสาเหตุ คือ ลกูลอ้หมุนรับน ้ าหนกัรองรับเกา้อ้ีเส่ือมช ารุด ตอ้งเปล่ียนใหม่ทั้งหมด 
3. ประเมินทางเลือก คือ ตดัสินใจเปล่ียนลกูลอ้หมุนเกา้อ้ีดว้ยตนเอง 

การวางแผนการท างาน 
1. ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัชนิดลกูลอ้หมุนรองรับเกา้อ้ี ราคา และ เทคนิควิธีการเปล่ียนลกูลอ้

หมุน 



2. จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในการเปล่ียนลกูลอ้หมุน เช่น ประแจขนัลกูลอ้หมุน หรือ 
ประแจปากตาย เทปพนัเกลียว เป็นตน้ 

3. ศึกษาวิธีการเปล่ียนลกูลอ้หมุนรองรับเกา้อ้ีนัง่เขียนแบบจากคู่มือการซ่อมขาเกา้อ้ี 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

1. ถอดลกูลอ้หมุนรองรับเกา้อ้ีนัง่เขียนแบบจ านวน 5 ลกูลอ้ พร้อมทั้งท าความสะอาดเกลียว
ในใหเ้รียบร้อย 

2. พนัเทปเกลียวเขา้ท่ีเกลียวนอกของลอ้หมุนใหแ้น่นทั้ง 5 ลกูลอ้ และ น าลอ้หมุนใส่ลงในขา
เกา้อ้ีทั้ง 5 ขา 

3. ใชป้ระแจขนัลกูลอ้หมุน หรือ ประแจปากตาย โดยขนัตามเข็มนาฬิกาใหเ้กลียวลกูลอ้หมุน
เขา้กบัขาเกา้อ้ีใหแ้น่นพอประมาณ ครบทั้ง 5 ขา และ ตรวจสอบความแน่นของลกูลอ้หมุน
อีกคร้ังหน่ึง 

4. ประเมินผลการท างาน โดยทดลองนัง่เกา้อ้ีเขียนแบบ เคล่ือนท่ีไปมา มีความสะดวกสบายดี 
5. จดัเก็บเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ และ ท าความสะอาดสถานท่ีปฏิบติังาน 

 
 

 
 



     3.6 การปฏิบติังานเคลือบผวิ 
     งานเคลือบผวิเป็นงานท่ีใชส้ าหรับการตกแต่งพ้ืนผวิช้ินงานสุดทา้ย ก่อนน าไปใชง้านในสภาพ
จริง การเคลือบผวิจะช่วยใหช้ิ้นงานมีความสวยงาม คงทน มีคุณค่า เหมาะกบัการใชส้อย ดงันั้น งาน
ช่างในบา้นเกือบทุกสาขา จ  าเป็นตอ้งใชง้านเคลือบผวิเป็นตวัช่วยสุดทา้ย เพ่ือใหช้ิ้นงานมีคุณภาพ 
และ สวยงามตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง 
     ขอบข่ายของงานเคลือบผวิ ผูป้ฏิบติังานตอ้งศึกษา และ ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิควิธีการ
เคลือบผวิช้ินงานของวสัดุแตล้ะประเภทท่ีมีความแตกต่างกนั และ เลือกใชใ้หเ้หมาะสมมากท่ีสุด 
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการปฏิบติังานเคลือบผวิ มีดงัน้ี  

1. สามารถใชเ้คร่ืองมืองานเคลือบผวิไดถ้กูตอ้ง ถกูวิธี และ ปลอดภยั 
2. สามารถสร้าง หรือ ผลิตช้ินงานเก่ียวกบังานเคลือบผวิไดด้ว้ยตนเอง 
3. สามารถซ่อมแซม ปรับปรุงแกไ้ขช้ินงานเคลือบผวิท่ีมีปัญหาใหก้ลบัมาใชง้านไดเ้ป็นอยา่ง

ดี มีความสวยงามเหมือนของเดิม 
4. เป็นการช่วยเพ่ิมมลูค่าของช้ินงานใหมี้มลูค่าของช้ินงานใหมี้มลูค่าสูงข้ึน 
5. เป็นพ้ืนฐานการศึกษาต่อ เพ่ือประกอบอาชีพ 

 
ตวัอยา่งการปฏิบติังานเคลือบผวิในบา้น 

การซ่อมสีชั้นวางถว้ยชาม 
     ปัญหาหรือความตอ้งการ คือ ชั้นวางถว้ยชามสีหลุดร่อน และ ชั้นไมบ้างส่วนช ารุดหลุดออก 
การวิเคราะห์งาน 

1. ตรวจสอบสภาพทัว่ไปถึงความสามารถในการใชง้านของชั้นวางถว้ยชาม ไดแ้ก่ ตรวจสอบ
ความแข็งแรงของโครงสร้างของชั้นวางถว้ยชาม  

2. สรุปสาเหตุ คือ สามารถซ่อมสีชั้นวางถว้ยชามได ้เพราะพ้ืนผวิเดิมไม่มีความเสียหายมาก
เพราะสีท่ีใชเ้ดิมเป็นสีแหง้เร็ว ซ่ึงเคลือบแลก็เกอร์เอาไว ้ส่วนโครงสร้าง และ ชั้นวางถว้ย
ชามช ารุด เน่ืองจากตะปูเกลียวขาด สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งเดิม 

3. ประเมินทางเลือก คือ ตดัสินใจซ่อมสีชั้นวางถว้ยชาม และ เปล่ียนสีใหม่ใหดู้สะอาด
สวยงามกว่าเดิม 

การวางแผนการท างาน 
1. ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบังานช่างไม ้และ การเคลือบผวิ 
2. จดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ เช่น สีสเปรย ์สเปรยแ์ลก็เกอร์ ไขควงปากแฉก เป็นตน้ 
3. ศึกษาวิธีการซ่อมสีชั้นวางถว้ยชามจากคู่มือการซ่อมสี 

 
 



ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
1. ปฏิบติังานซ่อมโครงสร้างส่วนวางถว้ยใหม้ัน่คงแข็งแรง โดยใชต้ะปูเกลียว 
2. ใชก้ระดาษทรายหยาบขดัพ้ืนผวิชั้นวางถว้ยชามใหเ้รียบปราศจากรอยแตกร้าวของสี 
3. อุดโป๊รวยหวัตะปู และ รอยร้าวของผวิไมบ้างส่วน พร้อมทั้งขดัพ้ืนผวิดว้ยกระดาษทราย

ละเอียดใหเ้รียบร้อย และ ใชผ้า้สะอาดเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผวิชั้นวางถว้ยชามให้
เรียบร้อย 

4. เคลือบผวิชั้นวางถว้ยชามดว้ยสีสเปรยสี์ขาว ประมาณ2-3คร้ัง ท้ิงไวใ้หแ้หง้ประมาณ 1 
ชัว่โมง 

5. เคลือบผวิทบัผวิหนา้สีดว้ยสเปรยแ์ลก็เกอร์อีก 1-2คร้ัง ท้ิงไว ้1-2ชัว่โมง 
6. ประเมินผลการท างาน การซ่อมสีชั้นวางถว้ยชาม โดยการทดลองความแข็งแรงของชั้นไม ้

และ ตรวจสอบความสม ่าเสมอของสี 
7. จดัเก็บเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ และ ท าความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบติังาน 

 

 
 
 
          การปฏิบติังานช่างในบา้น ไม่ว่าจะเป็นงานไม ้งานปูน และ งานคอนกรีต งานประกอบงาน
ไฟฟ้า งานโลหะ หรือ งานเคลือบผวิ ลว้นแลว้แต่มีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของเรา 



ซ่ึงงานช่างเหล่าน้ีเราสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง เพราะเป็นงานช่างระดบัพ้ืนฐานมีหลกัการปฏิบติั
ท่ีไม่ซบัซอ้น และ เป็นการช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายของครอบครัวอีกทางหน่ึง 
           อยา่งไรก็ตาม เราจะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอว่า ส่ิงท่ีส าคญัในการปฏิบติังานช่างในบา้นทุก
ประเภท คือ ความปลอดภยั เราจึงไม่ควรประมาท และ มีสติอยูเ่สมอในขณะปฏิบติังานเพื่อความ
ปลอดภยัแก่ตนเอง และ ผูอ่ื้น 
          ในการปฏิบติังานช่างใหเ้กิดความปลอดภยั ถา้ปฏิบติัดว้ยความถกูตอ้ง และ เป็นระบบจะ
สามารถช่วยลดอุบติัเหตุลงได ้การปฏิบติัตามหลกั 5ส เป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยในการจดัระบบการ
ท างานช่างใหม้ีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ สร้างความปลอดภยัในขณะปฏิบติังานช่างไดเ้ป็น
อยา่งดีซ่ึงประกอบดว้ย 1. สะสาง เป็นการขจดัส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ไม่ตอ้งการออก 2. สะดวก เป็นการ
จดัส่ิงของท่ีจะใชใ้หเ้ป็นระเบียบ โดยค านึงถึงหลกัความปลอดภยัเป็นหลกั 3. สะอาด เป็นการท า
ความสะอาดสถานท่ีปฏิบติังานใหถ้กูสุขลกัษณะ เพื่อสุขภาพอนามยัของตนเอง และ ผูร่้วมงาน และ 
5. สร้างนิสยั 
          โดยปฏิบติัตามหลกั 4ส แรกจนติดเป็นนิสยั เพื่อจะไดต้ระหนกัถึงความปลอดภยัเป็นอนัดบั
แรกในการปฏิบติังานช่างทุกประเภท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         การซ่อมแซม ดดัแปลง แกไ้ข บ ารุงรักษา และ ติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นบา้น
ใหมี้สภาพการใชง้านท่ีดีเป็นส่ิงส าคญั เพราะจะเป็นการยดือายกุารใชง้านของเคร่ืองใชต่้างๆ 
ตลอดจนสามารถสร้าง และ ผลิตช้ินงานมาใชใ้นบา้นไดเ้อง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีตอ้งใชท้กัษะ
กระบวนการทางช่างทั้งส้ิน เป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย แต่ทั้งน้ีในการปฏิบติังานสร้างช้ินงาน 
หรือ ซ่อมแซม ดดัแปลง แกไ้ข เคร่ืองมือต่างๆของบา้น จะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัเป็น
ส าคญั เช่น ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์อยา่งถกูวิธี จะตอ้งมีการ
ตรวจสอบเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ และ อ่านคู่มือการใชง้าน
ทุกคร้ัง 
          ส าหรับการเรียนรู้งานช่างในบา้นของนกัเรียนกเ็พ่ือใหรู้้จกัสงัเกต ตรวจสอบวา่ส่วนใด
ของบา้นเคร่ืองบืน เคร่ืองใชท่ี้จะตอ้งมีการซ่อมแซม ดดัแปลง แกไ้ข โดยสามารถวิเคราะห์
งาน วางแผนการปฏิบติังาน ประเมินผลการท างานในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะใหช่้างมืออาชีพมาท า
การซ่อมแซมให ้หากเราไม่สามารถซ่อมแซมเองได ้และ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ ฝึกจน
เกิดความช านาญ และ สามารถพฒันาตนเองไปสู่การเป็นช่างมืออาชีพได ้



วิชางานช่างไฟฟ้า

วสัดุ อปุกรณ์และเคร่ืองมือในงานไฟฟ้า



วสัดุ-อุปกรณ์ในงานไฟฟ้า
„ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชป้ระกอบในการเดินสายไฟ ท่ีส าคญัและจ าเป็นมีอยูม่ากมายหลายอยา่งพอแยก

ไดคื้อ
1.สายไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพราะสายไฟเป็นตวัน าท่ีจะน าให้กระแสไฟฟ้าไหล
ผา่นไปตามสายจากแห่งหน่ึงไปอีกแห่งหน่ึงไดต้ามตอ้งการ สายไฟฟ้าท่ีนิยมใชง้านทัว่ๆไปมี
หลายขนาดท่ีควรทราบ  มีดงัน้ี

1.1 สายเปลือย เป็นสายท่ีไม่หุ้มฉนวน ใชส้ าหรับกระแสไฟฟ้ามากๆ เช่น ใชก้บัพวกสาย
ไฟฟ้าแรงสูง ส่วนมากเป็นพวกทองแดง หรืออลูมิเนียมใชเ้ดินในระบบสูง เพราะอนัตรายจาก
สายไฟแรงสูงมีมาก

1.2 สายหุ้มฉนวน
ก. สายหุ้มยาง ท าดว้ยลวดทองแดง จะเป็นเส้นเด่ียวหรือหลายเส้นข้ึนอยูก่บัชนิดของ

งานท่ีน ามาใชภ้ายนอกหุ้มฉนวนดว้ยดีบุก หรือยาง แบบน้ีนิยมใชก้นัมาก
ข. สายหุ้มพลาสติก ส่วนมากมกัท าเป็นสายหลายๆเส้น ท่ีหุ้มดว้ยพลาสติกเพ่ือให้อ่อน

ตวัไดง่้าย ผูผ้ลิตมกัท าเป็นสายคู่ติดกนั
ค. สายไหม ภายในท าเป็นลวดทองแดงหลายเส้นหุ้มดว้ยยางแลว้หุ้มทบัดว้ยไหมอีกที

หน่ึงมกัท าเป็นเส้นคู่บิดแบบเกลียว เหมาะส าหรับติดเตา้เพดานกบักระจุบ๊หลอด
ง. สายเด่ียวและสายคู่ P.V.C. (Poly Vinyl Chloride) เป็นสายไฟท าดว้ยลวดทองแดงหุ้ม

ดว้ยฉนวนหลายชั้น ภายนอกสุดมกัเป็นฉนวนสีขาว สายไฟชนิดมีฉนวนหุ้มแขง็แรงมาก มีทั้ง
ชนิดคู่และชนิดเดียวนิยมใชก้นัแพร่ หลาย

1.3 สายอบหรืออาบน ้ายา ส่วนมากเป็นลวดทองแดงเส้นเลก็ ๆใชน้ ้ายาเคมีเคลือบเป็น
ฉนวนตลอดสายใชใ้นงานพนั มอเตอร์ ฯลฯ



• สายไฟท่ีนิยมใชท้ัว่ ๆ ไปคือสายไฟท่ีท าจากลวดทองแดง มีเน้ือท่ีไม่นอ้ยกวา่ 98 ส่วนใน
100 และหุ้มดว้ยฉนวนไวส้ าหรับรับแรงดนัไม่ต ่ากว่า 250 โวลท ์สายไฟท่ีใชมี้อุณหภูมิไม่
เกิน 40 องศา C และตอ้งมีขนาดไม่เล็กกวา่ขนาดตามตารางน้ี

ขนาด พ.ท. ต่อตารางมิล กระแสสูงสุดในสาย (A :แอมป์)
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„ 2. เขม็ขดัรัดสาย

เขม็ขดัรัดสายขนาดต่างๆ

ในปัจจุบนัน้ีการเดินสายไฟตามอาคารต่างๆจะเป็นตึกหรือไมก้็ดี นิยมใชเ้ขม็ขดัรัดสาย เดิน
เป็นส่วนมากเพราะเรียบสนิทเป็นระเบียบสวยงามดี เขม็ขดัรัดสายท าดว้ยอลูมิเนียม ตรงกลางมี
รู อาจจะมี 1 ‟2 รู แลว้แต่ขนาดเขม็ขดัรัดสายมีขนาดเป็นเบอร์ต่างๆ ตั้งแต่ เบอร์ 0( เล็กท่ีสุด) ถึง
เบอร์ 6 เบอร์ 0 หรือขนาดเล็กใชก้บัสายไฟขนาดเล็กเส้นเด่ียวส่วนขนาดใหญ่ใชก้บัสายไฟขนาด

ใหญ่หรอสายไฟขนาดเล็กหลายเส้นรวมกนั ตรงกลางมีรูใชต้ะปูตอกยดึกบัผนงัให้แน่น



วธีิใช้เข็มขัดรัดสาย
1. ใชดิ้นสอท าเคร่ืองหมายไวใ้ห้มีระยะห่างกนัประมาณ 10 ซ.ม
2. ใชต้ะปูเหล็กตอกยดึตรงกลางของเขม็ขดัรัดสายกบัผนงัไว ้การตอกให้ไดแ้นวเด่ียวกนัจน

ตลอด
3. ดึงสายไฟให้ตรงเสียก่อนจึงวางบนเขม็ขดัรัดสายแลว้รัดให้แน่น
4. สายไฟคู่พยายามอยา่ให้ทบักนั
5. สายท่ีไม่มีฉนวนหุ้มห้ามใชเ้ขม็ขดัรัดสายโดยเด็ดขาด



„ 3. ตลบัแยกสาย
ตลบัแยกสายมีลกัษณะกลมมีฝาเกลียวบิด มีรูเจาะออกรอบๆ 4 รูส าหรับเดินสายไฟออก

ตลบัแยกสายมีไวส้ าหรับต่อสายไฟ ภายในตลบัเพ่ือให้มองดูสวยงามเรียบร้อย ตามปกติ
สายไฟฟ้าท่ีเดินภายในอาคารบา้นเรือนยอ่มจะตอ้งต่อแยกไปใชห้ลายจุดเช่น ต่อปลัก๊ ,สวิทช์ ,
ดวงไฟ ฯลฯ จึงตอ้งมีตลบัแยกสายไวต่้อเพ่ือตอ้งการความเรียบร้อยดงักล่าว ดงัรูป แต่ในปัจจุบนั
ตลบัแยกสายไม่เป็นท่ีนิยมใชใ้นการต่อจุดแยกสายไฟอีก เน่ืองจากนิยมเช่ือมต่อวงจรภายใตแ้ผง
ปลัก๊หรือสวิทช์ท่ีอยูต่ามผนงัมากกวา่

ตลบัแยกสาย



4. ตุ้ม (ลูกถ้วย)
ตุม้หรือลูกถว้ย ใชก้นัมากในการเดินสายนอกอาคาร หรือในโรงฝึกงาน ตุม้ใชใ้นการยดื

สายให้แน่นแขง็แรง ตามบา้นมีใชภ้ายนอกคือยดึสายไฟจากบา้นไปยงัเสาไฟฟ้าภายนอก ตุม้มี
หลายขนาดทั้งเล็กและใหญ่แลว้แต่ขนาดของสายไฟการยดึตุม้ให้ติดกบัไม ้ใชต้ะปูเกลียวไขยดึ
ติดแน่น ถา้อาคารเป็นตึกหรือคอนกรีตใชต้ะปูเกลียวยดึติดกบัผนงัไมไ้ดต้อ้งใช ้้้เหล็กสกดัปูน
ออกก่อนแลว้ใชไ้มส้กัหรือไมเ้น้ือแขง็เหลาให้กลมโตกวา่ตะปูเกลียวฝังไวใ้ห้แน่นแลว้จึงใชต้ะปู
เกลียวยดึกบัไมท่ี้ฝังน้ี เราเรียกวา่ “ ฝังพกุ ”

รูปตุ้ม (ลูกถ้วย)



5.พุกประกบั
พกุประกบัท าดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ เป็นฉนวนไฟฟ้า พกุประกบัมีเป็นชุด ๆ หน่ึงมี 2 อนั 

อนัล่างเป็นร่องส าหรับเดินสายไฟฟ้า ทั้ง 2 ตวัมีรูอยูต่รงกลางส าหรับใชต้ะปูเกลียวยดึติดกบั
ผนงั พกุประกบัใชย้ดึสายเมนคู่ท่ีเดินภายในอาคาร ส่วนมากเป็นสายเด่ียวมีฉนวนหุ้ม ปัจจุบนัน้ี
ไม่นิยมใชพ้กุประกบักนัแลว้ เพราะนิยมใชส้ายไฟคู่ P.V.C.ซ่ึงดูเรียบร้อยสวยงามและปลอดภยั
กวา่ไมร้างมีเป็นชุด 2 อนั คือ อนัล่างเป็นไมมี้ร่อง 2 ร่อง ส าหรับสายไฟเดินตามรางอนับนเป็นไม้
บางปิดทบัไมไ้ม่ให้มองเห็นสายไฟ เพ่ือให้ดูเรียบร้อยสวยงาม แลว้ป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 
ปัจจุบนัน้ีไม่ค่อยมีใชก้นัเพราะนิยมใชส้ายไฟคู่ P.V.C. ซ่ึงไม่ตอ้งใชไ้มร้างการติดไมร้างใชต้ะปู
ตอกยดึให้แน่น เวลาจะเล้ียวหรือหกัมุม ก็ตดัไมร้างดา้นละ45 องศา สองดา้นก็จะไดมุ้มฉาก 95 
องศา พอดี

พุกประกับ 



6.ไม้แป้น
ไมแ้ป้นท าดว้ยไมรู้ปร่างลกัษณะกลม หรือส่ีเหล่ียมตามรูปร่างอุปกรณ์นั้น ๆ ใชเ้ป็นท่ีรอง

อุปกรณ์บางอยา่งเช่นสวิทช์ ปลัก๊ (ตวัเมีย) เตา้เพดาน ฯลฯ เวลาเดินสายตอ้งเจาะแป้นไม ้เพื่อเดิน
สายไฟขา้งในเสียก่อน แลว้โผล่สายออกมาส าหรับเดินสายไฟต่อไป



7. สะพานไฟ (Cut Out ) หรือสวทิช์ตดัตอน
สะพานไฟท าดว้ยกระเบ้ืองทนไฟเป็นฉนวนมีไวภ้ายในบา้น เช่ือมหรือเป็นสะพานไฟ

ระหวา่งไฟภายในบา้นกบัหมอ้มิเตอร์ไฟฟ้าขา้งนอกบา้น มีฟิวส์ต่อไวเ้ม่ือเราตอ้งการตดั
กระแสไฟฟ้าไม่ให้เขา้บา้น เพ่ือจะเดินสายไฟหรือซ่อมแซมต่อเติมอุปกรณ์ไฟฟ้า เราก็ยกสะพาน
ไฟเสีย เพ่ือไม่ให้ไฟฟ้าผา่นก็จะท างานโดยปลอดภยั ส่วนขนาดต่าง ฯ ของแอมแปร์นั้น
บริษทัผูผ้ลิตจะเขียนบอกไวท่ี้ตวัคทัเอาท์

สะพานไฟ



8.ฟิวส์ (Fuses)
ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหน่ึงท่ีจ  าเป็นมากเป็นเคร่ืองป้องกนัอนัตราย อนัเกิดจากการใช้

กระแสไฟฟ้าเกิดวงจรลดั(shot circuit ) หรือเม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจรมากเกินไป เม่ือ
ผิดปกติหรืออาจเกิดอนัตรายฟิวส์ก็จะขาดเสียก่อน คือตดัวงจรไม่ให้กระแสไฟฟ้าเดินไดอี้ก
ต่อไป ฟิวส์ท่ีใชมี้อยูห่ลายแบบหลายขนาดดว้ยกนั ซ่ึงแลว้แต่ความเหมาะสมตามประเภทของ
งาน จุดประสงคใ์หญ่ คือ เม่ือจะเกิดอนัตรายคือกระแสไฟมากเกินไป หรือเกิดลดัวงจร ฟิวส์ก็
จะขาดทนัที

ฟิวส์แบบต่าง ๆ



ชนิดของฟิวส์
1.ฟิวส์เส้นลวด ท าเป็นเส้นลวดกลมยาวมีหลายขนาดแลว้แต่กระแสไฟท่ีจะใชฟิ้วส์เส้นลวด

ท าดว้ยโลหะต่างๆ เช่นเงิน, ทองแดง, ตะกัว่, ดีบุก แต่ท่ีนิยมมากคือโลหะผสมระหวา่งตะกัว่และ
ดีบุก เพราะมีจุดหลอมเหลวต ่าและราคาถูก

2. ฟิวส์กระบอก เป็นฟิวส์ขนาดเล็กอยูใ่นหลอดแกว้เลก็ ๆ ฟิวส์ประเภทน้ีส่วนมากใชใ้น
อุปกรณ์ ไฟฟ้า เช่น วิทย ุ้โทรทศัน์ เคร่ืองขยายเสียง เป็นตน้

3. ปลัก๊ฟิวส์ เป็นฟิวส์แบบปลัก๊ เป็นเกลียวหมุนเขา้ออกได ้ภายในบรรจุดว้ยเส้นฟิวส์ขนาด
เล็กเม่ือฟิวส์ขาดสามารถถอดเปล่ียนไดง่้ายสะดวก แต่ราคาค่อนขา้งแพงเม่ือเทียบกบัฟิวส์เส้น
ลวด



ขนาดของฟิวส์ 

สายไฟเบอร์ 20 ใชฟิ้วส์ขนาด 3 แอมป์แปร์

สายไฟเบอร์ 18 ใชฟิ้วส์ขนาด 5 แอมป์แปร์

สายไฟเบอร์ 16 ใชฟิ้วส์ขนาด 10 แอมป์แปร์

สายไฟเบอร์ 14 ใชฟิ้วส์ขนาด 15 แอมป์แปร์

สายไฟเบอร์ 12 ใชฟิ้วส์ขนาด 20 แอมป์แปร์

สายไฟเบอร์ 10 ใชฟิ้วส์ขนาด 25 แอมป์แปร์



9.สวทิช์ไฟฟ้า (switch )
สวิทช์ไฟฟ้าท าหนา้ท่ีเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าผ่าน สวิทชมี์หลายแบบหลาย

ขนาดเลือกช้ือไดต้ามความพอใจให้เหมาะกบังานและจ านวนเงิน

สวทิช์ไฟฟ้า

หลกัในการต่อสวิทช์ ตามปกติท่ีสวิทช์จะมีปุ่ มหรือขาโผล่มาส าหรับต่อสายไฟอยู ่2 อนั เราก็น า
สายไฟ (เมน) เส้นเดียวมาตดัตรงกลางเป็น 2 ขา้ง สายไฟท่ีเราตดัออกแลว้ทั้ง 2 ขา้งก็น ามาต่อกบั

ขาสวิทช์ ทั้ง 2 ดว้ยสกรูหรือตะปูเกลียวแลว้แต่แบบของสวิทช์



10.ปลัก๊ไฟฟ้า (plug)
ปลัก๊ไฟฟ้ามีอยู ่2 พวก คือ ปลัก๊ตวัผูแ้ละปลัก๊ตวัเมีย

1. ปลั๊กตัวผู้ ปลัก๊ตวัผูมี้รูปร่างหลายแบบ แต่ท่ีเหมือนกนัคือ จะมีเดือยเสียบยืน่ออกมา 2 ขา 
ส าหรับเสียบท่ีปลัก๊ตวัเมียเพ่ือให้กระแสไฟฟ้าเดินผ่านถึงกนัได ้ตวัปลัก๊ท  าดว้ยโลหะท่ีเป็น
ฉนวนหรือพลาสติกวิธีต่อสายไฟกบัปลัก๊คือ น าสายไฟทั้งคู่ปอกสายออกประมาณเส้นละ 1 น้ิว
แลว้น ามาต่อกบัเดือยทั้งคู่ยดึตวัสกรูหรือตะปูเกลียว

2. ปลั๊กตัวเมีย ท าดว้ยพลาสติกหรือฉนวน มีรูปร่างกลมหรือส่ีเหล่ียมแลว้แต่ผูผ้ลิต ๆ 
ออกมา ส่วนมากตรึงติดแน่นอยูก่บัท่ี มี 2 รู ส าหรับรองปลัก๊เสียบ (ตวัผู)้ เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเดิน
ผา่นถึงกนัได ้ท่ีรูเสียบทั้งคู่จะมีโลหะอยูภ่ายในมีแกนส าหรับต่อสายไฟทั้งคู่ เวลาต่อสายไฟฟ้าก็
ต่อกบัแกนคูน้ี่ยดึดว้ยสกรูหรือตะปูเกลียว

ข้อควรระวงัเกีย่วกบัปลั๊กไฟฟ้า
1.อยา่จบัสายไฟท่ีปลัก๊ตวัผูดึ้ง จะท าให้สายไฟหลุดไดง่้าย
2.เวลาต่อสายไฟตอ้งต่อให้ดีอยา่ให้ปลายทั้ง 2 สมัผสักนัไดเ้ป็นอนัขาด
3.ขนัน๊อตสกรูหรือตะปูเกลียวให้แน่น ป้องกนัสายหลุด



11.ผ้าเทปพนัสาย
เม่ือต่อสายไฟเสร็จแลว้ตอ้งพนัสายดว้ยผา้พนัสายให้มิดชิดเรียบร้อย เพ่ือป้องกนัไฟร่ัว

เพราะอาจเกิดอนัตรายไดง่้าย ผา้พนัสายไฟฟ้าเป็นฉนวนมีหลายอยา่งเช่น ท าดว้ย ยาง ผา้ 
สกอตเทป



เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานไฟฟ้า

เคร่ืองมือเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัของช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าท่ีดีจะตอ้งรู้จกัการใชเ้คร่ืองมือ
ให้ถูกตอ้งตลอดจนการระวงั รักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองมือช่างไฟฟ้ามีมาก ท่ีจ  าเป็นส าหรับนกัเรียน
ใชใ้นการปฏิบติังานไฟฟ้าเบ้ืองตน้มีดงัน้ี คือ



• 1. คีม เป็นเคร่ืองมือท่ีจ  าเป็นมากส าหรับช่างไฟฟ้า คีมใชส้ าหรับ ตดั ดดั งอ โคง้ และ
ปอกสายไฟฟ้า คีมท่ีดีนั้นจะตอ้งปลอดภยัในการปฏิบติังาน คือดา้มเป็นชนวนหุ้มอยา่งดี อาจจะ
ใชย้างหรือพลาสติกก็ได ้คีมท่ีใชใ้นการปฏิบติังานไฟฟ้าพอจะแยกออกได ้4 อยา่งคือ

ก. คีมปอกสาย
ข. คีมจบั
ค. คีมปากจ้ิงจก
ง. คีมตดั

ขอ้ควรระวงัในการใชคี้ม
1.ใชแ้ลว้ตอ้งท าความสะอาดเสมอ
2. ก่อนเก็บใชน้ ้ามนัชโลมเสียก่อน
3. อยา่เก็บไวใ้นท่ีช้ืนจะท าให้เกิดสนิมไดง่้าย
4. ถา้ดา้มท่ีหุ้มฉนวนช ารุดตอ้งรีบซ่อมทนัที เพราะอาจจะไม่ปลอดภยัในการปฏิบติังาน



2.ไขควง ไขควงหรือบางทีเรียกวา่ “ สกรูไร“ เป็นเคร่ืองมือของช่างไฟฟ้าท่ีขาดไม่ไดโ้ดยเฉพาะอุปกรณ์
เล็กๆนอ้ย ๆ ภายในบา้น เช่น ต่อฟิวส์ สวทิช์ ดวงโคม ฯลฯ ไขควงใชส้ าหรับขนัตะปูเกลียวหรือสกรูให้แน่น หรือใช้
ถอนตะปูเกลียวให้หลุดออกจากท่ียดึไขควงส่วนมากท าดว้ยเหล็กเหนียวปลายแบนดา้มใชไ้มห้รือพลาสติก ไขควงมี
หลายชนิดตามลกัษณะท่ีใชง้านคือ

ก. แบบท่ีใชก้นัทัว่ไป (standard type) คือเป็นแบบธรรมดามีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่สั้นยาว
แตกต่างกนัใชต้ามลกัษณะของงาน

ข. แบบออฟเซต (offset type) มีลกัษณะงอเป็นมุมฉากมีท่ีจบัยดืตรงกลางเหมาะในการใชง้านท่ีอยูใ่นท่ีจ ากดัซ่ึง
ไขควงธรรมดาใชไ้ม่ได้

ค. แบบฟิลิปส์ (phillips type) ปลายเป็นแฉก ๆ 4 แฉกใชส้ าหรับขนัหรือคลายสกรูท่ีมีหัวเป็นกากบาดหรือมีหัว
เป็นรูปส่ีแฉก นอกจากน้ียงัมีไขควงท่ีสามารถใชง้านไดเ้อนกประสงคคื์อ ไขควงเช็คไฟ โดยบางชนิดสามารถ
เปล่ียนปลายไดห้ลายแบบ คือ ปลายแบน ปลายแฉก ปลายหกเหล่ียม และใชเ้ช็คจุดท่ีมีไฟฟ้าไดด้ว้ย

ข้อควรระวังในการใช้ไขควง
1. อยา่ใชไ้ขควงแทนส่ิวหรือสกดั
2. อยา่ใชไ้ขควงงดัอาจจะท าให้งอไดง่้าย
3. อยา่ใชด้า้มไขควงแทนคอ้น
4. เม่ือช ารุดรีบซ่อมทนัที



3. มีด มีดส าหรับ ตดั ปอก ขดู หรือท าความสะอาดสายไฟฟ้า วิธีปอกสายไฟฟ้า ให้กดมีด
ลงบนสายไฟตะแคงมีดให้เอียงประมาณ 45 องศา คลา้ยกบัการเหลาดินสอขอ้ส าคญัอยา่กดใบมีด
ให้ลึกเกินไปเพราะมีดอาจจะถูกลวดทองแดงภายในเสียหายได้



4. สว่านเจาะไม้ สวา่นเจาะไมใ้ชม้ากในเวลาเดินสายไฟฟ้า บางคร้ังมีความจ าเป็นตอ้งเจาะรู
เพ่ือยดึอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นพกุประกบัลูกถว้ย เป็นตน้ สวา่นเจาะไมมี้หลายแบบหลายขนาด เช่น
สวา่นมือ สว่านเฟือง บิดหล่า เป็นตน้ เราเลือกใชใ้ห้เหมาะกบังาน

สวา่นขอ้เสีย (brace) สวา่นมือหมุน (hand drili)

ขอ้ควรระวงัในการใชส้วา่น
1. อยา่ปล่อยทิ้งไวใ้ห้เกิดสนิม
2. ใชใ้ห้ถูกชนิดและลกัษณะของงาน
3. เม่ือใชแ้ลว้ตอ้งท าความสะอาด แลว้ใชน้ ้ามนัชโลมจึงเก็บ
4. ใส่ดอกสวา่นให้ตรง แน่น ก่อนใชง้าน
5. ขณะท่ีเจาะอยา่ให้ดอกสวา่นร้อนเกินไป



5. ค้อน คอ้นมีหลายชนิด แต่ท่ีเราใชง้านไฟฟ้าคือคอ้นเดินสายไฟ มีลกัษณะของหวัคอ้นคือ
ปลายดา้นหน่ึงหนา้เรียบตรง อีกดา้นปลายแบนแหลม ท าดว้ยเหล็กใชต้อกในท่ีแคบได ้ดา้มจบั
เป็นไม ้มีน ้าหนกัประมาณ 250 กรัม ส่วนคอ้นอีกประเภทหน่ึงสามารถน ามาใชเ้ดินสายไฟไดคื้อ 
คอ้นหงอนหรือคอ้นช่างไม ้ตวัคอ้นท าดว้ยเหล็ก หนา้เรียบ ดา้นบนเป็นหงอนใชถ้อนตะปูได ้ใช้
ในการตอกและถอนตะปูในการเดินสายไฟฟ้าได้

ข้อควรระวงัในการใช้ค้อน
1. รักษาหัวคอ้นให้เรียบสม ่าเสมอกนั
2. อยา่ใชค้อ้นงดัให้เกินก าลงั ดา้มจะหกัได้
3. คอ้นท่ีช ารุดห้ามใช้
4. รักษาคอ้นให้สะอาดอยูเ่สมอ



6. เลือ่ย เล่ือยมีหลายแบบหลายชนิดทั้งขนาดและรูปร่างท่ีใชส้ าหรับช่างไฟฟ้ามากคือเล่ือย
ปากไม(้back saw)หรือเล่ือยลอ รูปร่างลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ตรงสนัดา้นบนเป็นเหลก็
หนาฟันละเอียดประโยชน์ส่วนใหญ่ใชต้ดัปากไมใ้นการเขา้ไมต่้าง ๆให้ประณีต

ข้อควรระวงัในการใช้เลื่อย
1. อยา่ปล่อยให้ใบเล่ือยเปียกน ้า
2. เก็บไวใ้นท่ีแห้ง
3. การแต่งฟันเล่ือยพยายามให้ฟันเล่ือยไดรู้ปเดิมทุกคร้ัง
4. ก่อนเก็บหลงัใชง้านแลว้ใชน้ ้ามนัชโลมเสียก่อน
5. อยา่วางเล่ือยให้ถูกแดดร้อน



7.หัวแร้งบัดกรี หวัแร้งบดักรีใชใ้นการบดักรีสายตรงรอยต่อเสมอ หวัแร้งบดักรีมีอยู ่2 ชนิดคือ

ก. หวัแร้งชนิดเผาดว้ยเตา ข. หวัแร้งไฟฟ้า
หวัแร้งไฟฟ้า หวัแร้งไฟฟ้าเหมาะสมท่ีสุดส าหรับใชง้านเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เช่น ในงานซ่อม

และงานอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใชค้วามร้อนมากเกินไป
ขอ้ควรระวงัในการบดักรี

1. ส่วนท่ีจะบดักรีตอ้งขดูความสะอาดเสียก่อน
2. เวลาบดักรีตอ้งจบัให้แน่นอยา่ให้เคล่ือนได้
3. อยา่ให้หวัแร้งบดักรีร้อนเกินไป
4. รักษาให้ปลายหัวแร้งสะอาดอยูเ่สมอ
5. เม่ือใชห้วัแร้งแลว้ตอ้งจุ่มน ้ากรดอยา่งเจือจางแลว้จึงเก็บ



8. เคร่ืองมือวดัไฟฟ้า มีหลายอยา่ง เช่น มลัติมิเตอร์ (multi meter) ซ่ึงวดัไดห้ลายอยา่งคือ 
โวลท ์โอห์ม และแอมแปร์ หรือจะใชข้องถูก ๆ ก็ไดคื้อ volt meter และ Ammeter ซ่ึงแยกใชง้าน
เป็นอยา่ง ๆ ตวัเล็กราคาถูกส่วนมากเป็นของญ่ีปุ่ น

ข้อควรระวงัในการใช้มิเตอร์วดัไฟ
1. ก่อนใชต้อ้งระวงัให้มาก เพราะถา้ต่อผิดท าให้เกิดความเสียหายได้
2. ตอ้งศึกษาวิธีใชเ้คร่ืองมือวดัให้เขา้ใจดีเสียก่อน
3. ใชแ้ลว้เกบ็ให้ดี ถา้ตกหรือกระทบกระเทือนมากจะเสียหายช ารุดได้
4. ตอ้งเลือกใชใ้ห้ถูกกบัชนิดและประเภทของการวดั
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