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ค าน า 

ในส่วนของงานช่างโลหะแผ่น ที่ได้น าเสนอมาให้เห็นในครั้งนี้ คือการตีแผ่เนื้อโลหะแทนการตัดวง
แหวน  ซึ่งเป็นการซ่อมท าท่อ FLEXIBLE หรือท่อลูกฟูกท่ีมีการยืดหยุ่นใน การใช้งานของท่อแก๊สเสียในเรือ ทุก
ล า ฉะนั้นจึงคิดหาวิธีและ ค านึงถึงความส าคัญที่จะท าให้งานมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ให้ได้คงทนยาวนาน  
ซึ่งท าให้ลดระยะเวลาการท างานและไม่สิ้นเปลืองวัสดุมาก   

             คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ต่อไป 

 

                                   ร.อ. 
            (สุจินต์    พึ่งพระ) 
               หน.ช่าง หมวดช่างโลหะแผ่น ฯ 
                                                                                                  พ.ค.๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

1.วัตถุประสงค์ 
 1.1 ให้ก าลังพลได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
 1.2 พัฒนาในการปฏิบัติงานให้รวดเร็วและมีคุณภาพ 
 1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การแก้ไข ดัดแปลง ประหยัดเวลาและงบประมาณ  
 1.4 น าปัญหาในการปฏิบัติมาปรึกษา ให้ค าเสนอแนะในการแก้ไข 
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ปัญหาที่พบในการท างาน 
      ท่อแก๊สเสีย  (ท่อFLEXIBLE) หรือท่อลูกฟูก เป็นส่วนหนึ่งของระบบอากาศดีและแก๊สเสียใน
เครื่องจักรในเรือ เช่นเครื่องจักรใหญ่  เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ  ซึ่งมีหน้าที่เป็นทางผ่านของแก๊สเสียที่เกิดจาก
กระบวนการการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ออกนอกเรือและเป็นบริเวณท่ีรับและลดอาการสั่นสะเทือนจากตัว
เครื่องยนต์แทนที่จะไปเกิดอาการสั่นสะเทือนที่ตัวเรือ  จนเกิดความเสียหายต่อตัวเรือหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ในเรือ
ได้เช่นกัน   

จากการปฏิบัติที่ผ่านมาพบว่าการสร้างท่อแก๊สเสีย  (ท่อ FLEXIBLE) พบว่าการสร้างโดยการใช้แบบ     
วงแหวนอายุการใช้งานจะไม่ครบวงรอบการซ่อมท าตามแผน  (2ปี)  จึงทดลองสร้างโดยการตีแผ่  ไม่พบว่ามี
การรายงานขอซ่อมท าจากหน่วยเรือก่อนที่จะเข้ าซ่อมท าตามแผน  (2ปี)  ซึ่งความเสียหายของท่อแก๊สเสีย    
(ท่อFLEXIBLE) ที่พบโดยส่วนใหญ่เป็นรอยแตกบริเวณจุดเชื่อมรอบวงแหวน  ต้องข้ึนรูปวัสดุเพื่อสร้างใหม่   
เมื่อมีการรั่วของท่อแก๊สเสีย  (ท่อ FLEXIBLE) ในเรือแล้ว  เจ้าหน้าที่ทางเรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้เพราะมี
ผลกระทบต่อการหายใจ  (แก๊สเสียในห้องเครื่อง ) และอุณหภูมิในห้องสูง  (อุณหภูมิแก๊สเสียที่ออกจากห้องเผา
ไหม้ประมาณ 720 องศาเซลเซียส  เครื่อง MTU 538)  จึงมีความจ าเป็นต้องยืดอายุการท างานของท่อแก๊สเสีย
ให้นานขึ้น  จะช่วยให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยเรือมีความพร้อมและปล อดภัยต่อสุขภาพตลอดเวลา       

      

2. ขอบเขต 
         2.1 มีความสามารถในการน าเทคนิคการตีแผ่เนื้อโลหะ ไปถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน  
         2.2 ความหนาแผ่นโลหะได้ไม่เกิน 1/8 นิ้ว 
3. อ้างอิง 
         3.1   
         3.2 
4. เอกสารประกอบ 
         4.1  
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         4.2 
5. ข้อมูลต่างๆ 

5.1 เทคนิคการท างาน 

5.1.1 การตีแผ่เนื้อโลหะ (Flange) เป็นกรรมวิธีที่ท าให้เนื้อโลหะยืดออกไปรอบๆ โดยสม่ าเสมอ โดย
เป็นการลดแนวเชื่อมให้น้อยลง  ส่วน มากมักจะท ากับขอบงาน เช่น ท าหน้าแปลน ล็อคหน้าแปลน ในงานท่อ
ต่าง ๆ หรือท าตะเข็บก้นถัง ถ้าท าโดยรีบเร่งไม่ปราณีตจะท าให้โลหะขาดหรือเกิดการหักเป็นมุม หรืองานที่ตี
แผ่ออกแล้วมีลักษณะเบี้ยว ผิดพลาดจากรูปที่เป็นจริง ดังนั้นการตีแผ่เนื้อโลหะจะต้องท าด้วยความระมัดระวั ง 
การให้ความร้อนก่อนและขณะที่ตีแผ่ชิ้นงาน เพ่ือโลหะมีการอ่อนตัว เมื่อตีแผ่แล้วชิ้นงานจะไม่แตกและง่าย 

 5.1.2 การหดและการขยายตัวของโลหะแต่ละชนิดจะมีไม่เท่ากันและโลหะชนิดเดียวกันที่มีวิธีการให้
ความร้อนท่ีต่างกัน จะมีคุณสมบัติต่างกันกัน จุดที่เป็นรอยเชื่อมเป็นจุดที่ให้ความร้อนสูงและปล่อยเย็นตัวลง
ตามสภาพอากาศ ท าให้คุณสมบัติไม่เท่ากันกับวัสดุของเดิมท่ีค่อย ๆ ลดความร้อน ความทนทานและการยืดหด
ก็ลดลง  

           5.1.3 การสั่นสะเทือน  จุดที่รับแรงสั่นสะเทือนมากที่สุด จะเป็นจุดที่จะเกิดความเสียหายมากที่สุด  
ถ้าเป็นโลหะท่ีมีรอยต่อจุดที่เป็นรอยต่อก็จะเป็นจุดที่จะเสียหายมากที่สุดหรือเกิดบริเวณนั้นก่อน 

           5.2 ความเกี่ยวข้องกับกระบวนการซ่อมบ ารุงเรือ(Core Process :CP2) 

           กระบวนการซ่อมบ ารุงเรือเป็นกระบวนการหลักหนึ่งของกระบวนการบริการฐานทัพ  มีกระบวนการ
ย่อย 13 กระบวนการ (ดังรูป )  ซึ่งเทคนิคการตีแผ่ท่อแก๊สเสีย  (ท่อ FLEXIBLE) เป็นงานอย่างหนึ่งของ
กระบวนการซ่อมตัวเรือเหล็ก เทคนิคการตีแผ่ ฯ นี้เป็นการยืดอายุการท างานของวัสดุ  ถือว่าเป็นการประหยัด
งบประมาณและมีการล ดเวลาในการท างานในกระบวนการด้วย เพราะฉะนั้นจึงมีผลอย่างชัดเจนต่อ
กระบวนการบริการฐานทัพด้วย 
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     5.3 ขั้นตอนการท างานแบบเดิม 

 5.3.1 ตัดท่อ FLEXIBLE เท่าขนาดชิ้นงานเดิม 
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 5.3.2 ตัดแผ่นโลหะและเชื่อมติดท่อ FLEXIBLE และตัดรูปวงแหวน แล้วไปกลึงให้ได้ขนาดพอดีกับท่อ 
จากนั้นน ามากับประกอบท่อทั้ง 2 ด้าน 

 

 5.3.3 ประกอบหน้าแปลนพร้อมวงแหวนเข้ากับท่อทั้ง 2 ด้าน 

 

          5.3.4 เชื่อมติดวงแหวนกับปากท่อFLEXIBLE เข้าด้วยกัน 
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 5.3.5 เจียรแต่งรอบรอยเชื่อม 

 5.3.6 ตรวจสอบและแก้ไขแนวเชื่อม 

 5.3.7 ส่งงาน 

    5.4 หลักการท างานแบบใหม่ 

 การปรับปรุงการท างานให้ท่อแก๊สเสีย (ท่อ FLEXIBLE) มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นกว่าเดิม  โดยน า
หลักการลดรอยเชื่อมให้น้อยลงเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากการสั่นสะเทือนและการหด- ขยายตัวของโลหะ    
ให้ลดลง  น าการตีแผ่โลหะเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาจุดเชื่อม 

  

 

     5.5 การเปรียบเทียบข้อมูล 

 5.5.1 ขั้นตอนการท างาน 
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 จากข้ันตอนการท างานแบบทั่วไป(เดิม)จะมีขั้นตอนที่มากกว่าและยุ่งยากกว่า(ต้องตัดและกลึงวงแหวน
เพ่ือให้พอดีกับขนาดท่อ) 

            

 

5.5.2 เวลาและค่าแรงงานในการท างาน 

ตารางเปรียบเทียบแรงงาน (คน/ชั่วโมง) 

ล าดับ ขั้นตอนการซ่อมท าแบบท่ัวไป 
แรงงาน 

ขั้นตอนการซ่อมท าแบบใหม่ 
แรงงาน 

คน/ชม คน/ชม 
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1 ตัดท่อ FLEXIBLE เท่าขนาดชิ้นงานเดิม 4/4 ตัดท่อ FLEXIBLE เท่าขนาดชิ้นงานเดิม 4/4 
2 ตัดแผ่นโลหะและเชื่อมติดท่อ FLEXIBLE 

และตัดรูปวงแหวนประกอบท่อทั้ง 2 
ด้าน 

5/16 ตัดแผ่นโลหะพร้อมกับเผื่อระยะที่จะตี
แผ่ ม้วนให้เป็นวงกลมแล้วน ามาเชื่อมติด
กับท่อ FLEXIBLE ทั้ง 2 ด้าน 

5/8 

3 ประกอบหน้าแปลนพร้อมวงแหวนเข้า
กับท่อทั้ง 2 ด้าน 

4/8 ประกอบหน้าแปลนเข้าทั้ง 2 ด้าน พร้อม
เผื่อระยะส าหรับการตีแผ่ 

5/8 

4 เชื่อมติดวงแหวนกับปากท่อ FLEXIBLE 
เข้าด้วยกัน 

5/8 น าเหล็กฉากเชื่อมยึดประกบ 3-4 ด้าน
ให้แข็งแรง 

4/4 

5 เจียรแต่งรอบรอยเชื่อม 2/2 ใช้ค้อนเฟ้นตีแผ่โลหะทีละน้อย รอบๆ
ขอบของงานจนเรียบร้อยตามที่ต้องการ
แล้วน าเหล็กฉากท่ีเชื่อมรอบข้าง 

2/8 

6 ตรวจสอบและแก้ไขแนวเชื่อม 2/2 - - 
7 ส่งงาน  ส่งงาน  
                                   รวม 1/176                                  รวม 1/128 

ตารางเปรียบเทียบค่าแรง 

ล าดับ รายการซ่อม จ านวน
งาน 

ค่าแรง 
บาท/ชม. 

แบบทั่วไป แบบใหม่ ค่าแรงลด
(บาท) ชม. บาท ชม. บาท 

1 งป.58 36 50 176 316,800 128 230,400 86,400 
2 งป.59 64 50 176 563,200 128 409,600 153,600 
3 งป.60 28 50 176 246,400 128 179,200 67,200 
 รวม 128   1,126,400  819,200 307,200 

        จากตารางสรุปได้ว่าค่าแรงแบบตีแผ่ (ใหม่) ประหยัดกว่าแบบทั่วไป (เดิม) 

                5.5.3 อายุการใช้งาน 

ตารางเปรียบเทียบอายุการใช้งาน 

ที ่ รายชื่อเรือ แบบทั่วไป(เดือน) แบบใหม(่เดือน) หมายเหตุ 
1 ร.ล. ท้ายเหมือง 18  เม.ย.58-ต.ค.59 
2 ต.98  31 ก.ย.57-มี.ค.60 
3 ต.94  49 มี.ค.56-เม.ย.60 
4 ร.ล. ปราบปรปักษ์ 14  ม.ค.58-มี.ค.59 

               5.5.4 การใช้วัสดุ 
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แบบทั่วไป (เดิม) ที่ใช้จะมีวัสดุเหลือจากการใช้งาน  (สีน้ าเงิน ) ที่ไม่สามารถน าไปใช้งานต่อได้ เทียบกับวัสดุที่    
ใช้งาน (สีเหลือง) อัตราส่วน 7:3 

ส่วนแบบใหม่ (ตีแผ่) จะมีวัสดุเหลือปริมาณท่ีพอ ๆ กัน  แต่สามารถน าไปใช้งานอื่นได้อีก 

 สรุปได้ว่าวิธีการตีแผ่โลหะใช้วัสดุประหยัดกว่าแบบทั่วไป 

5.6 เปรียบเทียบโดยรวม 

 
รายการ  

 
วิธีเชื่อมวงแหวน  (เก่า ) 

 
วิธีตีแผ่โลหะ (ใหม่ ) 

 
หมายเหตุ  

เวลาในการท างาน   /  

ประหยัดวัสดุ   /  

ความยาก- ง่าย  /  

ความหนาของวัสดุ  /  ตีแผ่ไม่เกิน 1/8นิ้ว 

ลดข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน   /  

อายุการใช้งาน   /  

แบบทัว่ไป แบบใหม ่
วสัดทุี่ใช้งาน(สเีหลอืง) 

วสัดเุหลอืใช้(สนี า้เงิน) 
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 จากตารางสรุปผลได้ว่าการท าท่อแก๊สเสียแบบตีแผ่โลหะ (ใหม่) ดีกว่าแบบวงแหวน (เดิม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 กระบวนการท างาน 

แผนภูมิกระบวนการท างานแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 1 6  

2. ตัดแผ่นโลหะ พร้อมกับเผื่อระยะที่จะท าการตีแผ่ ม้วนให้เป็นวงกลมแล้วน าไปเชื่อมติดกับ  

ท่อ FLEXIBLE ทั้งสองข้าง 

 

3. เอาหน้าแปลนมาประกอบสวมใส่เข้าไปทั้งสองด้านของท่อ FLEXIBLE ที่ท าการเชื่อมแล้ว 
และให้เผื่อระยะไว้เพ่ือที่จะท าการตีแผ่เนื้อโลหะ 

 

 

1. ตัดท่อ FLEXIBLE และหน้าแปลน ตามขนาดชิ้นงานเดิม 
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6.ขั้นตอนการท างาน 

 6.1 ตัดท่อ FLEXIBLE และหน้าแปลน ตามขนาดชิ้นงานเดิม 

 

 

 

6.2 ตัดแผ่นโลหะ พร้อมกับเผื่อระยะที่จะท าการตีแผ่ ม้วนให้เป็นวงกลมแล้วน าไปเชื่อมติดกับท่อ  
FLEXIBLE ทั้งสองข้าง 

4. ตัดเหล็กฉาก มาวางคาดประกบ 3 หรือ 4 ด้าน แล้วท าการเชื่อมยึดให้แข็งแรง 

    

 
5. ใช้ค้อนเฟ้น (Flange) จะต้องมีมุม "มน" ค่อยๆตีแผ่เนื้อโลหะลงไปทีละน้อย รอบๆ ขอบ 

ของงานจนกว่าจะได้ตามต้องการ 

 

 
6. น าส่งโรงงานที่เก่ียวข้อง 



 

ชื่อเรื่องเทคนิคการตีแผ่ท่อแก๊สเสีย 
(ท่อ FLEXIBLE) 

Knowledge Management : KM 

หมวดช่างโลหะแผ่น ฯ 
แผนกโรงงานเรือเหล็ก 

กงน.กรง.ฐท.สส. 

หน้า 13      ของ 19 หน้า 

 

 

   

 

6.3 เอาหน้าแปลนมาประกอบสวมใส่เข้าไปทั้งสองด้านของท่อ FLEXIBLE ที่ท าการเชื่อมแล้ว และให้
เผื่อระยะไว้เพ่ือที่จะท าการตีแผ่เนื้อโลหะ 

 

 

 

6.4 ตัดเหล็กฉาก มาวางคาดประกบ 3 หรือ 4 ด้าน แล้วท าการเชื่อมยึดให้แข็งแรง 
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6.5 ใช้ค้อนเฟ้น (Flange) จะต้องมีมุม "มน" ค่อย ๆ ตีแผ่เนื้อโลหะลงไปทีละน้อย รอบ ๆ ขอบของ
งานจนกว่าจะได้ตามต้องการ 
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6.6 น าส่งโรงงานที่เก่ียวข้อง 

 

7.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือ 

         7.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ระดับ (นายทหาร,พันจ่า,ช่างระดับ 3,2 และพนักงานราชการ) 
 7.1.1 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  ผู้ปฏิบัติ  ระดับนายทหารชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป 
 7.1.2 ผู้ปฏิบัติงาน ”  ช่างระดับ 3,2 และพนักงานราชการ 
 7.1.3 ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ”  พนักงานราชการ 
 7.1.4 เจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องเชื่อมแก๊ส ”  เจ้าหน้าที่โรงงานแล่นประสาน 
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 7.2 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 
 7.2.1 ท่อ FLEXIBLE 

 

 
 

                 
                 
                 7.2.2  แผ่นเหล็ก 

 
 

 7.2.3 ค้อนเฟ้น (Flange) 
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                    7.2.4 ครอบหู                                               

 

     
               
             7.2.5 ถุงมือหนัง 

 
 
 7.2.6 ชุดเครื่องมือแก๊สพร้อมเจ้าหน้าที่ (ขอรับการสนับสนุนจากโรงงานแล่นประสาน) 
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8. ข้อควรระมัดระวัง 

 8.1 เมื่อท าการตีแผ่เนื้อโลหะ ควรใช้ค้อนเฟ้นตีแผ่ลงไปทีละน้อยไปรอบๆขอบงานจนกว่าจะได้ตาม
ต้องการ 
          8.2 การตีแผ่เนื้อโลหะลงเร็วเกินไป จะท าให้ขอบงานเป็นมุมหัก และจะท าให้เสียรูปทรงไป 
          8.3 หน้าค้อนที่ใช้เฟ้น (Flange) จะต้องมีมุม “มน” 
          8.4 ควรสวมใส่ที่ครอบหู เพราะเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด  (85 เดซิเบล) 
 

 
 

9. คุณวุฒิผู้ท างาน 

 9.1 ต าแหน่งผู้ควบคุม หัวหน้าช่าง 
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 9.2 ต าแหน่งผู้ปฏิบัติ ช่าง ระดับ 3,2, และพนักงานราชการ 
10. การกลั่นกรอง 

รายชื่อผู้กลั่นกรองความรู้ 
                                          น.อ.                                        หน.โรงงานเรือเหล็ก ฯ  

                               (สมยศ  เทวศรัณยดิษฐ์) 
                     น.ต.                                        นายช่าง รง.ซ่อมสร้างเรือเหล็ก ฯ 
                                   (บรรยงค์  ทับกลัด) 
                     ร.อ.                หน.ช่าง หมวดช่างโลหะแผ่น ฯ 
                                     (สุจินต์  พ่ึงพระ) 


