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                                           เรือ่ง 

เทคนิคการตีแผ่เน้ือโลหะท่อแก๊สเสีย 

 

 

จัดทําโดย 

ชุมชนนักปฏบิัติ    นักประดิษฐ์โครงสร้างมหัศจรรย์ 
หมวดช่างโลหะแผ่น 

โรงงานซ่อมสร้างเรือเหล็ก



 
 

แผนกโรงงานเรือเหล็ก กงน.กรง.ฐท.สส. 
สาขา ช่างเชือ่ม  

 

คํานํา 

              ในส่วนของงานช่างโลหะแผ่น ที่ได้นําเสนอมาให้เห็นในครั้งนี้ คือการตีแผ่เนื้อโลหะ      

แทนการตัดวงแหวน  ซ่ึงเป็นการซ่อมทําท่อ   FLEXIBLE   หรือท่อลูกฟูกที่มีการยืดหยุ่น 

 ในการใช้งานของท่อแก๊สเสียในเรือแทบทุกลํา  ฉะนั้นจึงคิดหาวิธีและคํานึงถึงความสําคัญที่ 

จะทําให้งานมีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ได้คงทนยาวนาน  ซ่ึงทําให้ลดระยะเวลาการทํางาน

และไม่ส้ินเปลืองวัสดุมาก     

             คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ต่อไป 

                                                                        ร.อ. 

            (สุจินต์    พ่ึงพระ) 

               หน.ชา่ง หมวดช่างโลหะแผ่น 
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1.วัตถุประสงค์ 
 1.1 ให้กําลังพลได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
 1.2 พัฒนาในการปฏิบัติงานให้รวดเร็วและมีคุณภาพ 
 1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การแก้ไข ดัดแปลง ประหยัดเวลาและงบประมาณ 
 1.4 นําปัญหาในการปฏิบัติมาปรึกษา ให้คําเสนอแนะในการแก้ไข 
  

2. ขอบเขต 
         2.1 มีความสามารถในการนําเทคนิคการตีแผ่เน้ือโลหะ ไปถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
         2.2 ภาพ ความหนาแผ่น/ไม้วัดขนาดแผ่น 
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3. อ้างอิง 
        3.1   
        3.2 
 

4. เอกสารประกอบ 
 4.1 ภาพ ตําราท่ีนาํมาประกอบ 
 4.2 

 

5. เทคนิคการทํางาน 

 5.1 การตีแผ่เน้ือโลหะ ( Flange ) เป็นกรรมวิธีที่ทําให้เน้ือโลหะยืดออกไปรอบๆ โดยสม่ําเสมอ 

โดยมากมักจะทํากับขอบงาน เช่น ทําหน้าแปลน ล็อคหน้าแปลน ในงานท่อต่างๆ หรือทําตะเข็บก้นถัง ถ้าทํา

โดยรีบเร่งไม่ปราณีต จะทาํให้โลหะขาด หรือเกิดการหักเป็นมุม หรืองานที่ตีแผ่ออกแล้วมลีักษณะเบ้ียว  

ผิดพลาดจากรูปที่เป็นจริง  ดังน้ันการตีแผ่เน้ือโลหะจะต้องทําด้วยความระมัดระวัง   การให้ความร้อนกอ่นและ

ขณะที่ตีแผ่ช้ินงาน  เพ่ือโลหะมีการอ่อนตัว  เมื่อตีแผแ่ล้วช้ินงานจะไม่แตกและง่าย ภาพ การตีแผ่โลหะ 
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5.2 การหดและการขยายตัวของโลหะแต่ละชนิดจะมีไม่เท่ากันและโลหะชนิดเดียวกันที่มีวิธีการใหค้วามร้อนที่

ต่างกัน  จะมคีุณสมบัติต่างกันกัน  จุดที่เป็นรอยเช่ือมเป็นจุดที่ให้ความร้อนสูงและปล่อยเย็นตัวลงตามสภาพ

อากาศ  ทําให้คุณสมบัติไม่เท่ากันกับวัสดุของเดิมที่ค่อยๆลดความร้อน  ความทนทานและการยืดหดก็ลดลง 

ภาพ การเชื่อมและการรีดรอ้น 

           

 5.3 การลดรอยเช่ือมเป็นการลดโอกาสของการร่ัวไหลของแก๊สเสีย   ลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดจากการ

ทํางานของคนลงให้เหลือน้อยที่สุด แม้จะมกีารทดสอบก่อนนําไปใช้ก่อนแล้วก็ตาม ภาพงานเช่ือมทีมี่รอยเชื่อม

มาก  
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5.4    แผนภูมกิระบวนการทํางานแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน 
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1. - ตัดท่อ FLEXIBLEและหน้าแปลน ตามขนาดชิ้นงานเดิม 

2. - ตัดแผ่นโลหะ พร้อมกับเผ่ือระยะที่จะทําการตีแผ่ ม้วนให้เป็น

วงกลมแล้วนําไปเชื่อมติดกับท่อ FLEXIBLE ทั้งสองข้าง 

3. - เอาหน้าแปลนมาประกอบสวมใส่เข้าไปทั้งสองด้านของท่อ 

FLEXIBLEที่ทําการเชื่อมแล้ว และให้เผ่ือระยะไว้เพ่ือที่จะทําการตี

แผ่เนื้อโลหะ 

4. - ตัดเหล็กฉาก มาวางคาดประกบ 3 หรือ 4 ด้าน แล้วทําการ

เชื่อมยึดให้แข็งแรง 

5. – ใช้ค้อนเฟ้น (Flange) จะต้องมีมุม " มน "ค่อยๆตีแผ่เนื้อโลหะ

ลงไปทีละน้อย รอบๆ ขอบของงานจนกว่าจะได้ตามต้องการ 

6. ส่งโรงงานท่ีเกี่ยวข้อง 



 

6. ขั้นตอนการทํางาน 

 6.1  การปฏบัิติ 
 6.1.1  ตดัท่อ  FLEXIBLE  ตามขนาดชิน้งานเดมิ 

                                   

          6.1.2 ตดัแผน่โลหะ พร้อมกบัเผ่ือระยะท่ีจะทําการตีแผ ่ม้วนให้เป็นวงกลมแล้วนําไปเช่ือมตดิกบั 

                     ท่อ  FLEXIBLE ทัง้สองข้าง 
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        6.1.3 เอาหน้าแปลนมาประกอบสวมใสเ่ข้าไปทัง้สองด้านของทอ่ FLEXIBLE ท่ีทําการเช่ือมแล้ว และ

ให้ เผ่ือ ระยะไว้เพ่ือท่ี   จะทําการตีแผเ่นือ้โลหะภาพ ขณะท่ีเชื่อมท่อแก๊สเสีย(เพิ่ม) 

              

6.1.4 ตดัเหลก็ฉาก มาวางคาดประกบ 3 หรือ 4 ด้าน แล้วทําการเช่ือมยดึให้แข็งแรง 
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6.1.5 ใช้ค้อนเฟน้ ( Flange ) จะต้องมีมมุ " มน "คอ่ยๆตีแผเ่นือ้โลหะลงไปทีละน้อย รอบๆ ขอบของงาน  

จนกวา่จะได้ตามต้องการ     ภาพ การใหค้วามร้อนแผน่ก่อนตี (เพิ่มอีกภาพ)                              

    

  ชิ้นงานท่ีแล้วเสร็จ   จึงไม่มีการเชื่อมประสานรอยต่อ ทําให้หมดปัญหาการแตกร้าวจากการ

เชื่อมประสาน,ไม่เกิดการบิดตัว ใช้งานได้นานกว่าการต่อเชื่อมประสาน    

 
                                                

                                                ชิ้นงานท่ีแล้วเสร็จ    
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ปัญหาที่พบในการทํางาน 

  การใช้วิธีการทําซ่อมทําท่อแก๊สเสียในเรือโดยการตัดวงแหวน  ซ่ึงเป็นการซ่อมทํา

ท่อ   FLEXIBLE   หรือท่อลูกฟูกที่มีการยืดหยุ่น ซ่ึงมีจุดเชื่อมต่อมาก  พบว่าหลังจากการซ่อมทําไป

แล้วอายุการใช้งานมีการชํารุดก่อนที่จะครบวงรอบในการซ่อมทาํตามระยะเวลาที่จะนําเรือข้ึนซ่อม  

ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของเรือไม่ต่อเนื่อง 

 ภาพ ท่อแก๊สเสียชํารุดที่เรือ 

      

- วิธีการทําท่อแก๊สเสีย(เดิม) 
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- ตัด Flexible ตามขนาด 

                                         

- เตรียมหน้าแปลน 
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-ตัดโลหะเป็นวงแหวน  แล้วนําไปกลึงปาดออกให้ได้ขนาดและตัดแผ่นแล้วม้วนเป็นวงกลมรอง

หน้าแปลน ภาพการตดัแผ่นวงแหวน 
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-เชื่อมเข้ารูปชิ้นงานและทดสอบหารอยรั่วของชิ้นงานต่อไป ภาพ เชื่อมชิน้งานและชิน้งานที่ทําเสร็จ 
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6.2 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 
                      6.2.1  ท่อ FLEXIBLE 

 

                                          
 

                     6.2.2  แผน่เหลก็  
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6.2.3  ค้อนเฟ้น ( Flange ) 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.2.4  ที่ครอบหู 
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  6.2.5  ถุงมือหนัง 

                                  
 

6.2.6  ชุดเคร่ืองมือแก๊สพร้อมเจ้าหน้าที่ (ขอรับการสนับสนุนจากโรงงานแล่นประสาน ) 
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6.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ระดับ (นายทหาร,พันจ่า,ช่างระดับ 3,2 และพนักงานราชการ) 

 6.3.1 ผู้ควบคมุการปฏิบัติงาน  ผู้ปฏิบัติ  ระดับนายทหารช้ันสัญญาบัตรขึ้นไป 

 6.3.2 ผู้ปฏิบัติงาน ”  ช่างระดับ 3, 2 และพนักงานราชการ 

 6.3.3 ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ”  พนักงานราชการ 

 6.3.4 เจ้าหน้าที่ประจําเคร่ืองเช่ือมแก๊ส ”  เจ้าหน้าที่โรงงานแล่นประสาน 

 

7. ข้อควรระวัง 
    7.1 เมื่อทําการตีแผ่เน้ือโลหะ ควรใช้ค้อนเฟ้นตีแผ่ลงไปทีละน้อยไปรอบๆขอบงานจนกว่าจะได้ตามต้องการ 
    7.2 การตีแผ่เน้ือโลหะลงเร็วเกินไป จะทําให้ขอบงานเป็นมุมหัก และจะทําให้เสียรปูทรงไป  
    7.3 หน้าคอ้นที่ใช้เฟ้น (Flange) จะต้องมีมุม “มน” 
    7.4 ควรสวมใสท่ี่ครอบหู เพราะเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานที่กําหนด  ( 85 เดซิเบล ) 
 ภาพ ประกอบ 2ภาพ ภาพตีเนื้องานแตกและภาพ จนท.ใส่แว่นครอบหู 
 

        
 

8. คุณวุฒิผู้ปฏิบัติงาน 
 8.1 ตําแหน่งผู้ควบคุม หัวหน้าช่าง 

 8.2 ตําแหน่งผู้ปฏิบัติ ช่างระดับ 3, 2, และพนักงานราชการ 
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9. ข้อเปรียบเทียบ 
รายการ วิธีเช่ือมวงแหวน(เก่า) วิธีตีแผ่โลหะ(ใหม่) หมายเหตุ 

เวลาในการทํางาน 
วัสดุ 

ความยาก-ง่าย 
ความหนาของวัสดุ 
ลดข้อผิดพลาดที่เกิด 

อายุการใช้งาน 

/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
/ 
 
/ 
/ 
 

 

    
 

 

10. ปริมาณการใช้งานเทคนิค 

รายการที่ใช้ จํานวนช้ินงานงานที่ซ่อม(งาน) หมายเหตุ 
1.งป.2559 
2. งป.2560 
 

  

รวม   
 

การกล่ันกรอง 

รายช่ือผู้กล่ันกรองความรู ้
1.                                                   ตําแหน่ง  หน.แผนก 

 2. ตําแหน่ง  นายช่าง 

 3. ตําแหน่ง  หน.หมวด 
 

 

 

 

ช่ือเรื่อง เทคนิคการตีแผ่เน้ือโลหะท่อแก๊สเสีย 
 

Knowledge Management : KM 

มว.ช่างโลหะแผ่น 
กงน.กรง.ฐท.สส. 
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