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เทคนิคการบัดกรีโลหะ 
 

 การบัดกรี (Soldering) หมายถึง การทําใหโลหะสองชนิดติดกันโดยการหลอมโลหะอีกชนิด
หนึ่งซ่ึงมีจุดหลอมเหลวต่ํากวาโลหะท้ังสอง จนกลายเปนของเหลวแทรกเขาไปเกาะบริเวณรอยตอของ
โลหะท้ังสอง เม่ือโลหะเหลวเย็นลงจะแข็งตัวและประสานโลหะท้ังสองใหติดกัน  
 

การบัดกรีโลหะมีหลายแบบ เชน 
1.    บัดกรีแผนโลหะใหติดกัน เชน การทํารางน้ําฝน 
2. บัดกรีสายไฟหรือลวดโลหะใหติดกับข้ัวโลหะ 
3. การบัดกรีขาของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสกับแผนวงจรพิมพ 

 

 บทความนี้จะกลาวเฉพาะการบัดกรีโลหะแบบ 2 และ 3 เทานั้น เพราะเปนงานทางไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส   การบัดกรีอยางถูกวิธีทําใหจุดเชื่อมตอมีความตานทานไฟฟาต่ํา ทนทานตอแรง
ดึงและการกระแทก  สึกหรอยาก และเรียบรอยสวยงาม ทักษะการบัดกรีเปนสิ่งท่ีฝกฝนไดไมยาก 
เพียงแตจะตองมีความเขาใจในหลักการและมีการฝกฝนอยางถูกตอง 
 

อุปกรณการบัดกรี 
1. หัวแรง และแทนวาง 
2. ตะก่ัวบัดกรี (ปจจุบัน มีการใส ฟลักซ (Flux) ในแกนตะก่ัวบัดกรี) 
3. มีดพับ หรือ ของมีคม 
4. คีมจับและคีมตัด 

 

 หัวแรง (Soldering iron) เปนอุปกรณท่ีใหความรอนแกตะก่ัวบัดกรี ในงานบัดกรีสายไฟฟา
หรือลวดโลหะ หัวแรงท่ีใชจะเปนชนิดท่ีใหความรอนคอนขางสูง เพราะสายไฟและข้ัวตอมีขนาดใหญ 
ในขณะท่ีงานอิเล็กทรอนิกส วัสดุท่ีตองการบัดกรีมีขนาดเล็ก จึงไมจําเปนตองใชหัวแรงท่ีใหความรอน
สูง โดยท่ัวไปจะใชไมเกิน 30 วัตต     
 หัวแรงมีท้ังแบบใหความรอนคงท่ี  หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา “หัวแรงแบบเสียบแช”        
              

                                     รูป  หัวแรงแบบเสียบแช 
 
 
 
 
 



 23 

และแบบเลือกคาความรอน (กดสวิตชเพ่ือเลือกรอนมาก รอนนอยได) ดังรูป 
 

 
 

รูป  หัวแรงแบบเลือกคาความรอน 
 

เม่ือใชงานหัวแรงไปนานๆ  ปลายหัวแรงจะสึกหรอ ผูใชตองหาซ้ือปลายหัวแรงมาเปลี่ยนใหม 
 

เพ่ือความสะดวกในการใชงานควรมีแทนวางหัวแรง (Soldering stand) ซ่ึงมักจะออกแบบ
ใหมีชอง  และมีแทนวางสําหรับวางฟองน้ําชุบน้ําหมาดๆ   เพ่ือทําความสะอาดปลายหัวแรง  ซ่ึงมัก
สกปรกเม่ือใชงานนานๆ  

 

 
 

รูป แทนวางหัวแรง 
 

 ตะก่ัวบัดกรี (Solder wire) ในงานอิเล็กทรอนิกสนิยมใชโลหะผสมระหวางดีบุกกับตะก่ัว ใน
อัตราสวน 63 ตอ 37 (เรียกกันวาตะก่ัว 60/40) มีจุดหลอมเหลวประมาณ 180 องศาเซลเซียส มี
ลักษณะคลายเสนลวดโดยมีเสนผานศูนยกลางตั้งแต 0.4 ถึง 0.8 มิลลิเมตร ตะก่ัวบัดกรีรุนใหมภายใน
บรรจุฟลักซ (Flux) เพ่ือชวยใหบัดกรีไดงายข้ึน 
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วิธีการบัดกรี 
 ทําความสะอาดบริเวณท่ีจะบัดกรีและขาของชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส ใชมีดพับ หรือของมีดคมขูดเบาๆท่ีขาในกรณีท่ี
มีออกไซดหรือสิ่งสกปรกเกาะมากๆ เปดสวิตชหัวแรง แลวรอ
สักพักจนกระท่ังปลายหัวแรงรอน สังเกตไดจากนําเสนตะก่ัว
บัดกรีไปแตะท่ีปลายหัวแรง ถาตะก่ัวละลาย แสดงวาหัวแรง
รอนพอท่ีจะทํางานตอไปได จากนั้นใหทําความสะอาดปลาย
หัวแรง โดยการเช็ดปลายหัวแรงเบา ๆ กับฟองน้ําชุบน้ํา 
 

การบัดกรีใหตะกั่วติดกับข้ัวโลหะ 
ข้ันท่ี 1  ในกรณีท่ีข้ัวโลหะยังไมมีตะก่ัว ใหนําปลายหัวแรง

ท่ีรอนพอเหมาะ ไปแตะท่ีข้ัวโลหะ (ปลายหัวแรง
จะตองสัมผัสกับข้ัวโลหะ ตลอดเวลา จนกวาจะถึง
ข้ันท่ี 4) 

 
 

ข้ันท่ี 2   หลังจากนั้นประมาณ 2-5 วินาที (โดยการนับใน
ใจ) เอาปลายตะก่ัวบัดกรีไปแตะท่ีข้ัวโลหะ ตะก่ัว
บัดกรีจะละลาย  

 
 
 
 

 
ข้ันท่ี 3 เ ม่ือปริมาณตะก่ัวท่ีละลายเพียงพอตอความ

ตองการแลว ใหยกปลายตะก่ัวบัดกรีออกจากจุด
บัดกรี 
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 ข้ันท่ี 4   ยกปลายหัวแรงออก 
   
 

 
 
 
 

 
การบัดกรีสายไฟหรือลวดโลหะใหติดกับข้ัวโลหะ 

1. เพ่ือใหการบัดกรีงายข้ึน ใหบัดกรีตะก่ัวกับปลายเสนลวด ปลายสายไฟ หรือปลายขา
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (ใหมีปริมาณตะก่ัวท่ีปลายเพียงเล็กนอย) 

2. แตะปลายหัวแรงท่ีรอนพอเหมาะตรงจุดบัดกรี ท่ีเราใสตะก่ัวไวแลว 
 

 
 

3. นําปลายเสนลวด ปลายสายไฟท่ีมีตะก่ัว ไปแตะท่ีจุด
บัดกรี ตะก่ัวจะละลายลอมปลายสายไฟและจุดบัดกรี
เขาดวยกัน ถาปริมาณตะก่ัวนอยไปใหนําปลายเสน
ตะก่ัวไปเพ่ิมท่ีจุดบัดกรี 

 
 
 
 

4.   ใชคีมจับสายไฟคางไว ยกปลายหัวแรงออก  
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5.    รอใหตะก่ัวเย็นตัวจึงปลอยคีมจับ สายไฟหรือเสนลวดจะติดกับจุดบัดกรีอยางแข็งแรง   
        และเปนเงา 

 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนขณะบัดกรี 
1. ยกหัวแรงออกจากจุดบัดกรี กอนดึงเสนตะก่ัวออก จะทําใหความรอนท่ีข้ัวโลหะไม

เพียงพอใหตะก่ัวละลายไดเต็มท่ี จุดบัดกรีจะไมสวยงามและไมแข็งแรง รวมท้ังปลายเสน
ตะก่ัวอาจติดกับจุดบัดกรี 

2. ระหวางบัดกรี หัวแรงไมไดสัมผัสกับจุดบัดกรีตลอดเวลา ทําใหความรอนท่ีจุดบัดกรีไดรับ
ไมสมํ่าเสมอ จุดบัดกรีจะไมสวยงามและไมแข็งแรง  

 

การบัดกรีขาของช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสกับแผนลายทองแดง (แผนปริ้นอเนกประสงค) 
1.  เสียบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสลงบนแผนลายทองแดง บัดกรีใหติด  แลวตัดขาอุปกรณ     ที

หลัง  ตรวจสอบตําแหนงขาของอุปกรณใหถูกตอง  
2.   นําปลายหัวแรงท่ีทําความสะอาดแลวแตะบริเวณท่ีตองการบัดกรีประมาณ  2 - 3 วินาที 

(ข้ึนอยูกับขนาดของรอยบัดกรี) ปลายหัวแรงจะตองสัมผัสกับขาและลายทองแดงบนแผน
ลายทองแดง 

3.  นําตะก่ัวมาสัมผัสกับขาอุปกรณและลายทองแดงท่ีกําลังรอน รอใหตะก่ัวหลอมเหลวและ
ไหลลงไปยังจุดบัดกรี เม่ือเห็นวาตะก่ัวกระจายตัวดีแลวใหเอาเสนตะก่ัวออกมากอน 
จากนั้นจึงยกหัวแรงออกจากจุดบัดกรี  

4.  ท้ิงไวสักครูตะก่ัวจะแข็งตัว ใหตรวจสอบความเรียบรอยอีกครั้ง 
 

คําแนะนําในการบัดกรี 
1. จะตองตรวจสอบการวางอุปกรณใหถูกตองกอนบัดกรีทุกครั้ง พึงระลึกเสมอวาการถอด

เปลี่ยนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากแผนวงจรพิมพทําไดยากและเสี่ยงตอความเสียหายสูง
กวาการบัดกรีหลายเทา 

2. การบัดกรีควรบัดกรีชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสตามลําดับความสูง จะตองบัดกรีชิ้นสวนท่ีเตี้ย
ติดกับแผนวงจรพิมพ เชน ตัวตานทาน ใหเสร็จกอนท่ีจะบัดกรีอุปกรณตัวท่ีสูงกวาเชน 
ตัวเก็บประจุ หรือทรานซิสเตอร 

3. บริเวณบัดกรีและปลายหัวแรงตองสะอาด สิ่งสกปรกจะปองกันไมใหความรอนจากปลาย
หัวแรงกระจายไปสูผิวโลหะและทําใหตะก่ัวไมสามารถหลอมเหลวแทรกตัวบริเวณ
รอยตอได 

4. การวางปลายหัวแรงจะตองสัมผัสผิวโลหะมากท่ีสุด เพ่ือความรอนจะสามารถกระจายไป
ท่ัวบริเวณบัดกรีและขาของอุปกรณ ความรอนท่ีใหตองเหมาะสมกับขนาดของจุดบัดกรี 
และใชเวลาใหเหมาะสมกลาวคือ มากพอท่ีตะก่ัวเหลวเคลือบบริเวณบัดกรีท้ังหมด แต
ตองไมมากจนกระท่ังอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเสียหาย 

5. รอยบัดกรีตองสนิทแนบกับผิวทองแดงในลักษณะโคงเขาหารอยบัดกรี ไมเปนกอนกลม 
ไมมีชองวางใดๆระหวางผิวสัมผัสซ่ึงจะทําใหเกิดการกัดกรอนเนื่องจากความชื้นและ
ปฏิกริยาไฟฟาเคมีเม่ือเวลาผานไปนานๆ 
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6. ตะก่ัวท่ีใชตองมีปริมาณพอสมควรไมมากจนลัดวงจรถึงบริเวณใกลเคียง หรือนอยเกินไป
จนจุดบัดกรีไมแข็งแรง  

7. พึงระลึกเสมอวาการบัดกรีติดแข็งแรงไมไดแสดงวาเปนจุดบัดกรีท่ีดีเสมอไป เพ่ือความ
แนใจควรตรวจสอบการเชื่อมตอ (Continuity) และความตานทานของจุดตอโดยใชมัลติ
มิเตอร 

8. ในการบัดกรีไอซีท่ีมีหลายขาไมควรบัดกรีขาท่ีอยูใกลกัน ควรบัดกรีขาท่ีอยูฝงตรงขาม
เพ่ือปองกันการแตกราวภายในอุปกรณเนื่องจากการขยายตัวจากความรอน   

 
 

เรียบเรียง จาก ตนฉบับของ นายอํานาจ สาธานนท 
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
ผูเรียบเรียง นายไชยยันต ศิริโชติ 

หัวหนาสาขาฟสิกส สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ใบกิจกรรม 
 

กิจกรรม  เรื่อง การตอวงจรตัวรับรู เพ่ือทําเปนเครื่องเตือน 
จุดประสงค 

1. ตอวงจรไฟฟา ดังรูปดานลางได 
2. ทดสอบและหาคาความตางศักย ท่ีครอมตัวตานทาน 5 กิโลโอหม ท่ีตอรวมกับ           

แอลดีอาร โดยเปลี่ยนความสวางท่ีตกกระทบตัวแอลดีอาร 
3. อธิบายคาความตางศักย ท่ีครอมตัวตานทาน 5 กิโลโอหมไดโดยใชหลักการแบงศักย 

(Voltage Divider) 
4. ตอวงจรไฟฟาท่ีมีแอลดีอารเปนตัวรับรู รวมกับทรานซิสเตอรแบบ NPN  
      (เบอร 2SC458) เพ่ือใหวงจรทํางานเม่ือมีแสงสวางตกกระทบตัวแอลดีอาร 

 

วัสดุอุปกรณ 
1. ทรานซิสเตอรแบบ NPN (เบอร 2SC458 ) 
2. ตัวตานทาน 220 โอหม, 5 กิโลโอหม, 10 กิโลโอหม 
3. ตัวตานทานปรับคาได 100 กิโลโอหม 
4. แอลอีดี 
5. แผนประกอบวงจร 
6. โวลตมิเตอร 
7. สายไฟ 
8. แบตเตอรี่ 6 โวลต พรอมกระบะ 
9. แอลดีอาร 
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วิธีการทดลอง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอวงจรดังรูป  จากนั้นทดสอบการทํางานของวงจร โดยการเปลี่ยนความสวางของแสงท่ีตกกระทบตัว
แอลดีอาร 
 

คําถาม 
1. ขณะท่ีวงจรไฟฟาทํางาน โดยสังเกตจากความสวางของแอลอีดี วัดคาความตางศักย 

ระหวางขา B และ E  ของทรานซิสเตอรแบบ NPN (เบอร 2SC458 ) มีคาเทาใด 
2. ถาเปลี่ยนตัวรับรูเปนเทอรมิสเตอร แบบ NTC จะตองตอวงจรไฟฟาแบบใด และตองใช

ตัวตานทานคาเทาใดตอรวมกับเทอรมิสเตอร เพ่ือใหวงจรนี้ทํางาน (แอลอีดี สวาง ) เม่ือ
อุณหภูมิสูงและหยุดการทํางานเม่ืออุณหภูมิลดลง  

 

 
หมายเหตุ 
 เนื่องจากแอลดีอาร แตละตัว แตละเบอร จะมีคาความตานทานแตกตางกันบาง ตัวตานทาน
ท่ีนํามาอนุกรมกับแอลดีอาร อาจมีคามากกวาหรือนอยกวา 5 กิโลโอหมได ตองทําการทดสอบ
ลวงหนากอนใหผูเรียนปฏิบัติ หรือจะใชตัวตานทานปรับคาได 0 – 50 กิโลโอหม แทน แลวปรับคา
ตามความเหมาะสม 


