
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชุดการสอนหน่วยที่  3  

เรื่อง  เทคนิคการบัดกร ี 
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ข้อแนะน าส าหรับผู้สอน 

 

1. ชุดการสอนหน่วยที่ 3 เรื่อง  เทคนิคการบัดกรี ใช้เวลาสอน 4 ชั่วโมง มีเอกสารและ 

อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมที่ผู้สอนต้องตรวจให้ครบถ้วนดังนี้ 

1.1 คู่มือผู้สอน 

1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ 

1.3 คู่มือผู้เรียน 

1.4 เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1.4.1 ใบเนื้อหาที่  3 

1.4.2 ใบงานที่ 3 

1.4.3 แบบฝึกหัดที่ 3 

1.4.4 เฉลยแบบฝึกหดัที่ 3 

1.4.5 แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3 

1.4.6 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3 

1.4.7 แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3 

1.4.8 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3 

1.5 เครื่องมือและอุปกรณ์ของจริง 

1.5.1 หัวแร้งบัดกร ี

1.5.2 คีมตัด 

1.5.3 คีมจับปากยาว 

1.5.4 ตะกัวบัดกรี 

1.5.5 ที่ดูดตะกั่ว 

2 บทบาทของครูผู้สอนมีดังนี ้

2.1 ศึกษาคู่มือผู้สอน 

2.2 จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณป์ระกอบกิจกรรมให้พร้อม 

2.3 ชี้แจงให้ผู้เรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
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2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู ้

ให้ผู้เรียนศึกษาใบเนื้อหา แบบฝึกหัด ท าแบบทดสอบ 

 

 

 

 

ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

ชุดการสอนหน่วยที่ 3  เรื่อง  เทคนิคการบัดกรี  

 

 

ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน 

ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้และน าเขา้สู่บทเรียน 

 

 

 

 

ขั้นที่ 2  ใหเ้นือ้หา 

แจกใบเนื้อหา อธิบายให้เนื้อหา 

 

 

 

ขั้นที่ 3  ขั้นพยายาม 

แจกใบงาน แจกแบบฝึกหัด  แบบทดสอบ ใบงานให้นักเรียน   
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ขั้นที่ 4  ขั้นส าเร็จผล 

ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกัน  ตรวจผลการท าใบงาน แบบฝึกหดั แบบทดสอบ  

 

 

 

 

ข้อแนะน าส าหรับผู้เรียน 

1. ชุดการสอนหน่วยที่  3  เรื่อง เทคนิคการบัดกรี ใช้เวลาสอน 4 ชั่วโมง 

2. ผู้เรียนจะได้รับเอกสารและอปุกรณ์ประกอบกิจกรรม ดังนี้ 

2.1 ใบเนื้อหาที่ 3  

2.2 ใบงานที่ 3 

2.3 แบบฝึกหัดที ่3 

2.4 เฉลยแบบฝึกหดัที่  3 

2.5 แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  3 

2.6 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วนการเรียนรู้ที่  3 

2.7 หัวแร้งบัดกร ี

2.8 คีมตัด 

2.9 คีมจับปากยาว 

2.10 ตะกัวบัดกรี 

2.11 ที่ดูดตะกั่ว 

3. จุดมุ่งหมายของชุดการสอน 

1. บอกความหมายของการบัดกรีได้ถูกต้อง 

2. บอกชนิดของหัวแร้งที่ใช้งานบัดกรีได ้
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3. บอกเทคนิคในการบัดกรีช้ินงานได้ถูกต้อง 

4. บอกวิธีในการถอนบัดกรีได้ถูกต้อง 

5. มีทักษะในการบัดกรีช้ินงาน 

4 สมรรถนะ 

1. ใช้บัดกรีท าโครงตัวอักษร 

2. บัดกรีจักรยานตามแบบ 

5 กิจกรรมที่ผู้เรยีนต้องปฏิบัติ 

1. ศึกษาข้อมูล 

2. ผู้เรียนศึกษาชุดการสอนตามล าดับขั้นตอนจากเอกสารใบเนื้อหา ใบงาน แบบฝึกหัด 

แบบทดสอบ 

6 เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนดจบแล้ว ผู้สอนจะประเมินผลจากแบบทดสอบ 

 

 

 

หน่วยที ่ 3  เทคนิคการบัดกร ี

วัตถุประสงค์การเรยีนรู ้

 หลังจากศึกษาจบการเรียนนี้แล้วผู้เรียนสามารถที่จะกระท าสิ่งต่อไปน้ีได้ 

1. บอกความหมายของการบัดกรีได้ถูกต้อง 

2. บอกชนิดของหัวแร้งที่ใช้งานบัดกรีได ้

3. บอกเทคนิคในการบัดกรีช้ินงานได้ถูกต้อง 

4. บอกวิธีในการถอนบัดกรีได้ถูกต้อง 

5. มีทักษะในการบัดกรีช้ินงาน 
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แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่  3 

ค าสั่ง จงท าเครื่องหมาย    หน้าข้อที่คิดว่าถูกต้องและท าเครื่องหมาย × หน้าข้อที่คิดว่าผิด 

.............1. ตัวกลางในการบัดกรีไม่น าไฟฟ้า 

.............2. หัวแร้งคืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน 

.............3. หัวแร้งปืนต้องเสียบทิ้งไว้นาน ๆ จึงจะร้อน 

.............4. การบัดกรีอุปกรณ์ช้ินใหญ่ ๆ ต้องใช้หัวแร้งปืน 

.............5. การบัดกรีอุปกรณ์ที่ท างานด้วยแม่เหล็กควรใช้หัวแร้งปืน 

.............6. ตะกั่วบัดกรี 60/40 คือส่วนผสมของตะกั่ว 60 และดีบุก 40 เปอร์เซ็นต์ 

.............7. ตะกั่วมัลติคอร์คือตะกั่วหลาย ๆ เส้น 

.............8. การบัดกรีควรท าให้ชิ้นงานร้อนก่อนแล้วจ่ายตะกั่วบัดกรี 
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.............9. ถ้าหัวแร้งสกปรกให้เคาะหัวแร้ง 

............10. การถอนการบัดกรีท าโดยให้ความร้อนกับชิ้นงานและเคาะออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเนื้อหาที่ 3 

เทคนิคการบัดกร ี

การบัดกรีคืออะไร 

                การเชื่อมวัสดุเข้าด้วยกันอาจท าได้หลายวิธี  วิธีที่สะดวกและใช้กันมากคือการใช้กาวเป็น

ตัวประสาน แต่อย่างไรก็ตามการเช่ือมต่อด้วยวิธีนี้ มีจุดอ่อนในด้านความแข็งแรงในการเกาะยึดตัวและ
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การน าไฟฟ้า ดังนั้นในงานด้านโลหะจึงมักใช้วิธีการเช่ือมประสาน โดยการเชื่อมต่อ จะต้องใช้ความร้อน

สูงเพื่อหลอมโลหะเข้าด้วยกัน แต่ในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์นอกจากต้องการในด้านความแข็งแรงใน

การยึดเหนี่ยวแล้ว ยังต้องการการต่อเชื่อมกันทางไฟฟ้าด้วย และยังต้องการความสะดวกในการถอด

ถอนการเชื่อมต่อในภายหลัง จึงนิยมวิธี การบัดกรี ดังนั้นเราจึงอาจกล่าวได้ว่า การบัดกรีคือ การ

เชื่อมต่อโลหะเข้าด้วยกันโดยใช้วัสดุตัวกลางซึ่งเป็นโลหะผสมของดีบุกและตะกั่วเป็นตัวเชื่อมประสาน 

เพื่อจุดประสงค์ให้มีการเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้า และสะดวกต่อการถอดถอนในภายหลัง 

                การบัดกรีจะต้องมีอุปกรณ์หลัก 2 อย่างคือ หัวแร้งบัดกรี และ ตะกั่วบัดกรี โดยหัวแร้ง

บัดกรี จะใช้เพื่อให้ความร้อนในการละลายตะกั่วบัดกรี ให้เชื่อมประสานกับช้ินงาน ส่วนตะกั่วบัดกรีจะ

มีส่วนผสมระหว่างดีบุกและตะกั่ว และจะมีฟลั๊กซ์ ซึ่งกันการเกิดอ๊อกไซด์ของโลหะ ซึ่งเป็นอุปสรรคใน

การเช่ือมต่อในระหว่างการบดักร ี

หัวแร้งบัดกร ี

               หัวแร้งบัดกรีที่ใช้ในงานบัดกรีด้านอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ มักจะเป็นหัวแร้งที่สร้างความ

ร้อนจากพลังงานไฟฟ้า เพื่อความสะดวกในการใช้งานซึ่งเรียกว่า หัวแร้งบัดกรีไฟฟ้า( Electric 

Soldering Iron) โดยทั่วไปจะมี 2 ชนิดคือ หัวแร้งปืน และหัวแร้งแช ่

                1. หัวแร้งปืน (Electric Soldering Gun) 

               เป็นหัวแร้งประเภทที่ใช้ความร้อนสูงและรวดเร็ว โดยการท างานของหัวแร้งชนิดนี้จะใช้

หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า คือแปลงแรงดันไฟบ้าน ให้เป็นไฟฟ้าแรงดันต่ า แต่จ่ายกระแสได้สูง โดย

ภายในตัวหัวแร้งจะมีลักษณะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีขดลวด 3 ชุด พันอยู่บนแกนเหล็ก โดยชุดปฐม

ภูมิ จะพันด้วยลวดเส้นเล็กจ านวนรอบมาก ๆ น าไปต่อเข้ากับปลั๊กไฟบ้าน 220 V ส่วนทางด้านชุดทุติย

ภูมิจะมี 2 ขด คือ ขดเส้นลวดเล็ก พันให้ได้แรงดันไฟฟ้าประมาณ 2.2 โวลต์ เพื่อใช้ไปจุดหลอดไฟ

ขนาดเล็กเพื่อแสดงการท างาน และอีกขดจะพันด้วยลวดเส้นใหญ่โดยพัน 5-6 รอบ เพื่อให้ได้กระแสสูง

มากและต่อเข้ากับชุดปลายหัวแร้ง เพื่อสร้างความร้อนในการบัดกรี การปิด-เปิดการท างานจะใช้สวิตช์ 

ซึ่งท าลักษณะคล้ายไกปืน ในการเปิด-ปิดการให้ความร้อนในขณะใช้งาน 
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รูปที่ 3.1 หัวแร้งปืน 

ที่มา http://da.lnwfile.com/_/da/_raw/wk/w0/lp.jpg 

              หัวแร้งชนิดนี้จะให้ความร้อนสูงเหมาะส าหรับงานบัดกรีที่ต้องการความร้อนมาก ๆ เช่น 

การบัดกรีสายไฟกับหลักต่อสาย, การบัดกรีอุปกรณ์ตัวโต ๆ และการบัดกรีรอยต่อเพื่อถอดเปลี่ยน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แต่จะมีข้อเสียคือ ไม่เหมาะกับการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดมีความไวต่อความร้อน ถ้าใช้ความร้อนสูงเกินไป อาจท าให้อุปกรณ์ดัง

กว่าเสื่อมสภาพหรือเสียหายได้ นอกจากนี้ยังมีการแพร่สนามแม่เหล็ก จึงไม่ควรบัดกรีอุปกรณ์ที่ท างาน

ด้วยระบบแม่เหล็ก เช่น หัวเทป หรือสวิตช์แม่เหล็ก 

                2. หัวแร้งแช่ (Electric Soldering) 

                หัวแร้งชนิดนี้ เมื่อต้องการใช้งาน จะต้องเสียบปลั๊กทิ้งไว้ให้ร้อนตลอดเวลา เพราะไม่มี

สวิตช์ปิด-เปิด แบบหัวแร้งปืน โดยมากจะต้องเสียบเข้ากับปลั๊กไฟฟ้าตลอด จนกว่างานจะเสร็จ 

เนื่องจากเมื่อเสียบใหม่ จะต้องรอเป็นเวลานานพอควร หัวแร้งจึงจะร้อนถึงระดับใช้งาน โครงสร้าง

ภายในจะเป็นเส้นลวดความร้อน พันอยู่บนฉนวนที่ห่อหุ้มด้วยไมก้า และมีข้อต่อส าหรับเชื่อมต่อกับ

ปลายหัวแร้ง โดยความร้อนที่เกิดขึ้นจะเกิดจากกระแสที่ไหลผ่านขดลวดความร้อน ที่บริเวณปลายหัว

แร้ง และถ่ายเทไปยังส่วนปลายหัวแร้งที่ใช้ส าหรับบัดกร ี                                           
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รูปที่ 3.2 หัวแร้งแช ่

ที่มา http://www.hy.co.th/images/Tools/HAKKO-980.jpg 

                 หัวแร้งชนิดนี้มักนิยมใช้ในงานประกอบวงจรเพราะให้ความร้อนคงที่ เลือกขนาดได้มากและ

มีปลายหัวแร้งให้เลือกใช้หลายแบบ โดยมีตั้งแต่ขนาด 6 วัตต์ จนถึง 250 วัตต์ แต่ที่ใช้ในงาน

อิเล็กทรอนิกส์จะใช้ขนาด 15 – 30 วัตต์ ซึ่งให้ความร้อนไม่สูงมากนัก เหมาะกับการบัดกรีอุปกรณ์บน

แผ่นวงจรพิมพ์ นอกจากนี้ในบางรุ่นจะมีสวิตช์กดเพิ่มระดับความร้อนให้สูงได้ด้วย ส าหรับปลายบัดกรี

ของหัวแร้งแช่ จะมีทั้งชนิดที่ใช้แล้วสึกกร่อนหมดไป และ ชนิดเปลี่ยนปลายได้ 

ตะกั่วบัดกรี 

                 ตะกั่วบัดกรีที่ใช้ มักนิยมใช้โลหะผสมระหว่างดีบุกกับตะกั่ว เพื่อให้หลอมเหลวได้ที่

อุณหภูมิต่ า ๆ โดยจะระบุส่วนผสมเป็น ดีบุก/ตะกั่ว เช่น ตะกั่วบัดกรีชนิด 60/40 จะมีส่วนผสมของ

ดีบุก 60% และตะกั่ว 40% นอกจากนี้แล้วในตัวตะกั่วบัดกรี จะมีการแทรกฟลั๊กซ์ (FLUX) ไว้ภายใน 

ด้วยจ านวนที่พอเหมาะ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งหน้าที่ของฟลั๊กซ์คือ จะดูดกลืนโลหะอ๊

อกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเข้าร่วมท าปฏิกริยา ของอ๊อกซิเจนในอากาศออกไป ท าให้รอยต่อระหว่างตะกั่ว

กับโลหะติดแน่นยิ่งขึ้น โดยการแทรกฟลั๊กซ์นี้ไว้ตลอดความยาวซึ่งบางชนิดมีถึง 5 แกนและเรียกกัน

ตามผู้ผลิตว่า ตะกัว่มัลติคอร์ (multi-core) 

                                        

รูปที่ 3.3 ตะกัว่บัดกรี 
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ที่มา https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/fd9A87LLT/migrate/product-

20100805-214413.jpg 

เทคนิคในการบัดกรี 

      การบัดกรีชิ้นงาน เริ่มต้นจะต้องเลือกใช้หัวแร้งให้เหมาะสมกับงาน ทั้งในส่วนของความร้อน

และปลายหัวแร้ง มีการเตรียมก่อนการบัดกรีดังนี้คือ 

1 ท าความสะอาดปลายหัวแร้งด้วยผ้านุ่ม หรือฟองน้ าทนไฟ และในกรณีใช้หัวแร้งครั้งแรก 

ควรเสียบหัวแร้งทิ้งไว้ให้ร้อนเต็มที่ แล้วใช้ตะกั่วไล้ที่ปลายหัวแร้ง เพื่อให้การใช้งานต่อ ๆ ไป ตะกั่วจะ

ได้ติดปลายหัวแร้ง 

2 ก่อนท าการบัดกรีควรท าความสะอาดชิ้นงานเสียก่อน การจับหัวแร้ง ให้ใช้มือประคอง 

หัวแร้งโดยไม่ต้องออกแรงกด 

                         

1 ให้ความร้อนกับชิ้นงานทั้งสอง แล้วจ่ายตะกั่วบัดกรีระหว่างตัวช้ินงาน 

2 จ่ายตะกั่วให้กับชิ้นงาน 

3  เมื่อตะกั่วหลอมละลาย จึงค่อยถอนตะกั่วออก 

4 จากนั้นจึงค่อยถอนหัวแร้งออกจากช้ินงานตามล าดับ 

                   หมายเหตุ ไม่ควรใช้วิธีน าหัวแร้งไปละลายตะกั่วแล้วน ามาพอกที่ชิ้นงานเพราะตะกั่ว

จะไม่เกาะชิ้นงาน ท าให้ชิ้นงานที่บัดกรีมีปัญหา 

การบัดกรีอุปกรณ์เข้ากับแผ่นวงจรพิมพ์ 

1 ในกรณี แผ่นวงจรพิมพ์ที่ท าขึ้นเอง  เมื่อกัดเสร็จแล้วให้ล้างสีออกด้วยทินเนอร ์ แล้ว 

ท าความสะอาดด้วยผงซักฟอก  ปล่อยให้แห้งสนิทแล้วทาด้วยยางสนผสมทินเนอร์   แต่ส าหรับ

แผ่นวงจรพิมพ์ที่เป็นชุดประกอบจากบริษัทสามารถบัดกรีได้ทันท ี
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2. ขาอุปกรณ ์ ใช้กระดาษทรายละเอียด ๆ ถูเบา ๆ เอาฝุ่นและไขออก  หรือถ้า 

ต้องการความสะดวกก็อาจใช้มีดขูดเบา ๆ ที่ขาอุปกรณ์แต่อย่าขูดแรงจนชั้นเคลือบดีบุกออกหมด   จะ

ท าให้เชื่อมติดยาก 

3 ให้ความร้อนกับแผ่นวงจรพิมพ์และขาอุปกรณ์ตรงส่วนที่จะบัดกรีพร้อม ๆ กัน 

4 จ่ายตะกั่วบัดกรีตรงบริเวณชิ้นงานเมื่อตะกั่วละลายได้ที่ ค่อยถอนตะกั่วบัดกรีและ 

หัวแร้งออกจากชิ้นงานเป็นอันเสร็จสิ้น 

การเชื่อมสายไฟกับแผ่นวงจรพิมพ์ 

1. ปอกสายไฟให้ได้ขนาดพอเหมาะ ไม่ควรปอกให้ยาวหรือสั้นเกินไป 

2. ไล้ตะกั่วเคลือบปลายสายไฟเสียก่อน เพ่ือให้บัดกรีเข้ากับแผ่นวงจรพิมพ์ได้ง่ายขึ้น 

3. น าสายไฟสอดเข้ากับแผ่นวงจร แล้วท าการบัดกรีเหมือนบัดกรีอุปกรณ์ 

การบัดกรีสายไฟกับหลัก (Terminal) 

1. พันสายไฟเข้ากับหลักให้เรียบร้อยเสียก่อน 

2. ใช้ปลายหัวแร้งแตะที่บริเวณรอยที่จะบัดกรี ทิ้งไว้สักครู่ จึงเอาตะกั่วแตะบริเวณที่ 

บัดกรี ตะกั่วจะละลายติดรอยต่อ จากนั้น จึงถอนตะกั่วและหัวแร้งออก  

การปฏิบัติเมื่อปลายหัวแร้งสกปรก 

                  ในขณะท าการบัดกรี หัวแร้งอาจมีสิ่งสกปรกเกาะติดอยู่ ท าให้การบัดกรีไม่ดีเท่าที่ควร 
จึงควรท าความสะอาดหัวแร้งโดยใช้ฟองน้ าทนไฟ หรือผ้าที่ไม่มีส่วนผสมของพลาสติก อย่าใช้วิธีเคาะ
หัวแร้งให้ตะกั่วหลุด เพราะอาจท าให้ลวดความร้อนภายในหัวแร้งเสียหายได้ 

                   นอกจากนี้เมือ่ใช้งานบ่อย ๆ ปลายหัวแร้งที่เป็นทองแดงอาจจะสึกหรือทู่ใช้งานไม่
สะดวก วิธีแก้ไขก็คือใช้ตะไบหรือกระดาษทรายขัดถูตกแต่งให้ปลายแหลมเหมือนเดิม 
การจ่ายตะกั่วบัดกร ี

                 การจ่ายตะกั่วบัดกรีควรจ่ายให้พอเหมาะ ไม่จ่ายมากเกินไป หรือน้อยเกินไป จะได้

รอยต่อที่แนบแน่นและสวยงาม 

การถอนบัดกร ี

                ในกรณีบัดกรีผิดพลาด หรือต้องการถอนการเชื่อมต่อในการบัดกรี เราสามารถท าได้โดย

ใช้สายถักดูดตะกั่ว หรือ ที่ดูดตะกั่วมาช่วยในการถอนบัดกรี 
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                  รูปที่ 3.4  ที่ดดูตะกั่ว                            รูปที่ 3.5 แสดงการดูดตะกั่ว 

                                

รูปที่ 3.6 แสดงการดูดตะกั่วโดยใช้สายถัก 

ที่มา https://cu.lnwfile.com/_/cu/_raw/hx/hi/fc.jpg 

ภาพแสดงการปฏิบัติงานบัดกร ี

         

 

https://cu.lnwfile.com/_/cu/_raw/hx/hi/fc.jpg
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รูปที่ 3.7 ลักษณะรอยบัดกรีที่ถูกต้องและไม่ต้องถูกต้อง 

ที่มา http://upic.me/i/dz/solder01.gif 

 

 

 

ลักษณะรอยบดักรีที่ถูกต้อง 

 

ลักษณะรอยบดักรีที่ไม่ถูกต้อง 

1. เอาหัวแร้งจี้ขาของ LED หรือ R และ

ลายทองแดงพร้อมกัน ตามรูป จี้เป็นมุม 45

องศา 

2. จี้ 2 วินาที แล้วเอาเส้นตะกั่วจีปลายหัวแร้ง 

ตะกั่วจะละลายลงไปเคลือบที่ขา R แล

ลายทองแดงพร้อมกันทันที เมื่อได้ปริมาณ

ตะกั่วเป็นรูปฝาชีให้ดึงตะกั่วออก 

 

3. เอาหัวแร้งจี้ขาของ LED หรือ R และ

ลายทองแดงพร้อมกัน ตามรูป จี้เป็นมุม 45

องศา 

4. จี้ 2 วินาที แล้วเอาเส้นตะกั่วจีปลายหัวแร้ง 

ตะกั่วจะละลายลงไปเคลือบที่ขา R แล

ลายทองแดงพร้อมกันทันที เมื่อได้ปริมาณ

ตะกั่วเป็นรูปฝาชีให้ดึงตะกั่วออก 
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ใบงานที่ 3 

เทคนิคการบัดกร ี

จุดประสงค ์

1. เพื่อฝึกทักษะในการใช้คีมตัดและคีมปากยาว 

2. เพื่อให้มีทักษะในการบัดกร ี

3. เพื่อสร้างความรอบคอบและฝึกความอดทนในการท างาน 

4. เพื่อสร้างความภูมิใจในผลงานที่ท า 

กิจกรรม 
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 ให้นักศึกษาฝึกบัดกรีโคงตัวอักษรและบัดกรีจักรยานตามแบบ โดยให้แต่ละคนได้สร้างผลงาน

ของตัวเอง โดยในช่วงแรกให้อาจารย์ผู้สอนท าการสาธิตการบัดกรีให้ดูเป็นบางจุด 

อุปกรณ ์

1.  หัวแร้งบัดกร ี   1 ตัว 

2. คีมตัด    1 ตัว 

3. คีมจับปากยาว   1 ตัว 

4. สายไฟฟ้าชนิดแข็งขนาด 1.5มม2 1 เมต 

5. ตะกั่วบัดกรี    1 ฟุต 

6. ที่ดูดตะกั่ว    1 ตัว 

7. กระดาษแข็ง(ใช้เป็นแบบและเป็นพื้นรองในระหว่างบัดกรี) 

ขั้นตอนการทดลอง 

1. งานบัดกรีตัวอักษร 

1.1 วาดโครงตัวอักษรตามช่ือของนักเรียนในลักษณะดังรูป ลงบนกระดาษแข็ง 

                                     
 

 

1.2 ใช้คีมตัด ตัดและปอกฉนวนของสายไฟให้เหลือเฉพาะเส้นลวดทองแดงภายใน 

1.3 ใช้คีมจับปากยาวตัดลวดทองแดงตามแบบ โดยแบ่งเป็นโครงลวด 2 เส้น และส่วน

ของตัวอักษร 

1.4 วางตัวอักษรเข้ากับโครงลวดบนกระดาษแข็งที่ใช้เป็นแบบ 
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1.5 ใช้หัวแร้งและตะกั่วท าการบัดกรีตามจุดต่าง ๆ ตามวิธีที่ถูกต้องจนเสร็จสิ้น โดยให้

ความร้อนแก่ชิ้นงานทั้งสองด้วยหัวแร้ง เมื่อชิ้นงานร้อนได้ที่จึงท าการจ่ายตะกั่วบัดกรี

เข้าที่ตัวชิ้นงาน จากนั้นเมื่อตะกั่วไหลรวมไปยังจุดบัดกรีในปริมาณพอเหมาะแล้วจึง

ค่อยถอนตะกั่วบัดกรีและหัวแร้งออกจากงานตามล าดับ 

1.6 ตรวจสอบจุดที่บัดกรี โดยจุดบัดกรีที่ดีจะต้องเรียบและเป็นมันวาว 

2. งานบัดกรี รถจักรยาน 

2.1 วาดโครงจักรยาน ในลักษณะดังรูป ลงบนระดาษแข็งที่เตรียมไว ้

                              
2.2 ดัดและตัดลวดทองแดงตามแบบเป็นช้ิน ๆ 

2.3 น าแต่ละช้ินมาวางลงบนแบบที่เตรียมไว้ 

2.4 ท าการบัดกรี ตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 

2.5 ตรวจสอบรอยบัดกรีที่ได้ ถ้าไม่ถูกใจอาจถอนบัดกรีเพื่อบัดกรีใหม่จนพอใจ 

2.6 เมื่อประกอบส่วนโครงเสร็จแล้ว ให้ท าการเสริมส่วนที่เป็นขาหยั่ง และมอืจับตาม

ต้องการ 

หมายเหต ุ

 นักศึกษาสามารถออกแบบโครงจักรยานตามใจชอบ และสามารถเพิ่มความสวยงามตามที่

ตนเองต้องการ 

 

แบบฝึกหัดที่ 3 
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ค าสั่ง จงท าเครื่องหมายกากบาทลงในข้อทีถู่กต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. การบัดกรีต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้าง 

ก. หัวแร้ง, ตะกั่วบัดกร ี     

ข. หัวแร้ง, ฟลักซ ์

ค. ฟลักซ์, ดีบุก   

ง. หัวแร้ง, ดีบุก 

2. ข้อใดคือหัวแร้งปืน 
ก. ใช้หลักการของหม้อแปลงกระแสด้านออกสูง 

ข. ให้ความร้อนคงที ่

ค. ให้ความร้อนช้า 

ง. ใช้กับไฟ 12 V ได้  

3. ข้อดีของหัวแร้งปืนคือ 
ก. ให้ความร้อนเร็ว     

ข. ให้ความร้อนสูง 

ค. ไม่ต้องจ่ายไฟตลอดเวลา    

ง. ถูกทุกข้อ 

4. หัวแร้งแช่ควรใช้กับงานประเภทใด 
ก. บัดกรีเหล็ก      

ข. บัดกรีงานทองแดง 

ค. ประกอบวงจรบนปริ้น     

ง. บัดกรีอุปกรณ์ตัวใหญ ่

5. หัวแร้งปืนควรใช้กับงานประเภทใด 
ก. บัดกรีเหล็ก      

ข. บัดกรีงานทองแดง 

ค. ประกอบวงจรบนปริ้น     

ง. บัดกรีอุปกรณ์ตัวใหญ ่
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6. ข้อใดคือส่วนผสมของตะกั่วบัดกรีชนิด 60/40 

ก. ดีบุก 60 ตะกั่ว 40     

ข. ดีบุก 60 ทองแดง 40 

ค. ตะกั่ว 60 ดบีุก 40     

ง. ทองแดง 60 ตะกั่ว 40 

7. ฟลั๊กมีหน้าที่ท าอะไรในการบัดกรี 

ก. เป็นสารเคมีที่ไว้ท าความสะอาดในเวลาบัดกร ี

ข. เป็นสารหลอ่ลื่นในเวลาบัดกรี 

ค. เป็นสารระเหยในเวลาบัดกร ี

ง. ถูกทุกข้อ 

8. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบัดกรี 

ก. ก่อนท าการบัดกรีควรท าความสะอาดชิ้งานก่อน 

ข. ท าความสะอาดหัวแร้งด้วยผ้านุ่ม 

ค. ให้ความร้อนกับช้ินงานทั้งสอง แล้วจึงจ่ายตะกั่ว 

ง. น าหัวแร้งไปละลายตะกั่ว แล้วมาแตะที่ชิน้งาน 

9.  เครื่องมือใดใช้ถอนบัดกรี 

ก. สายถักดูดตะกั่ว, หัวแร้ง    

ข. ที่ดูดตะกั่ว, หัวแร้ง 

ค. สายถักดูดตะกั่ว, ที่ดูดตะกั่ว     

ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง 

10. การบัดกรีที่ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไร 

ก. จุดบัดกรีจะด้านขรุขระ    

ข. จุดบัดกรีควรใส่ตะกั่วลงไปมากๆเพื่อการบัดกรีติดแน่น 

ค. จุดบัดกรีจะต้องเรียบและเงา 

ง. บัดกรีแบบใดก็ได้ 
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แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3 

จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ ์

1. หัวแร้งไฟฟ้าที่ใช้ในงานบัดกรีมี...................ชนิด คือ

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

2. หัวแร้งชนิดใดที่ท างานโดยใช้หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า..................................................... 

3. หัวแรงชนิดด่ีท างานโดยใช้ขดลวดความร้อน ........................................................................... 

4. หัวแร้งที่เหมาะกับการบัดกรีในงานอิเล็กทรอนิกส์ คือ ............................................................. 

5. หัวแร้งชนิดใดจะมีการแพร่สนามแม่เหล็กในขณะท างาน ........................................................ 

6. หัวแร้งชนิดใดที่มีสวิตช์ตัดต่อการท างาน .................................................................................. 

7. ตะกั่วบัดกรีชนิด 60/40 จะมสี่วนผสมของ .............. 60% และ ........................ 40% 

8. ในการใชห้ัวแรง้ครั้งแรกควรท าอย่างไร .................................................................................... 

9. เมื่อหัวแร้งสกปรก ควรท าอย่างไร ............................................................................................ 

10. อุปกรณ์ที่ใช้ในการถอนบัดกรีจะใช้ ..................................... หรือ............................................. 
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เฉลยแบบฝกึหัดที่ 3 

 

ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ตอบ ก ก ง ค ง ข ก ง ง ค 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีนหน่วยที่ 3  

 

ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ตอบ ×  ×  × × ×  × × 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีนหน่วยที่ 3  

จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ ์

1. หัวแร้งไฟฟ้าที่ใช้ในงานบัดกรีมี...2......ชนิด คือ    หัวแร้งปืน และ หัวแร้งแช่ 

2. หัวแร้งชนิดใดที่ท างานโดยใช้หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า.............หัวแร้งปืน............ 
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3. หัวแรงชนิดด่ีท างานโดยใช้ขดลวดความร้อน ......................หัวแร้งแช่................................ 

4. หัวแร้งที่เหมาะกับการบัดกรีในงานอิเล็กทรอนิกส์ คือ ..................หัวแร้งแช่....................... 

5. หัวแร้งชนิดใดจะมีการแพร่สนามแม่เหล็กในขณะท างาน ..............หัวแร้งปืน............... 

6. หัวแร้งชนิดใดที่มีสวิตช์ตัดต่อการท างาน ......................หัวแร้งปืน................................. 

7. ตะกั่วบัดกรชีนิด 60/40 จะมสี่วนผสมของ .....ดีบุก... 60% และ ........ตะก่ัว...... 40% 

8. ในการใช้หัวแรง้ครั้งแรกควรท าอย่างไร ....ควรเสียบปลั๊กหัวแร้งให้ร้อนเต็มที่ จากนั้นใช้ตะกั่ว

ไล้บริเวณปลายหัวแร้ง........ 

9. เมื่อหัวแร้งสกปรก ควรท าอย่างไร ....เช็ดด้วยฟองน้ าทนไฟ หรือผ้าที่ไมม่ีส่วนผสมของ

พลาสติก.... 

10. อุปกรณ์ที่ใช้ในการถอนบัดกรีจะใช้ .........ที่ดูดตะกั่ว........ หรือ..........สายถักดูดตะกั่ว........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


