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 วิชางานซ่อมตัวถัง มีจุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานโครงสร้างตัวถัง 

รถยนต์ ให้เกิดทักษะในการตรวจซ่อมและบริการงานตัวถัง จึงได้เรียบเรียงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

งานซ่อมตัวถังรถยนต์แต่ละบทรวมกัน

 งานซ่อมตัวถังมีความสำคัญมากที่จะต้องสามารถวิเคราะห์และกำหนดขอบเขตของ 

ความเสียหาย และการซ่อมด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ตัวถังรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากสนิมกัด 

ผุกร่อนหรือรถยนต์เกิดอุบัติเหตุกลับคืนสู่สภาพเดิมที่มากที่สุด

 งานซ่อมตัวถังรถยนต์เป็นอาชีพที่หางานทำง่าย รายได้ดี และเป็นงานที่สามารถประกอบ 

อาชีพด้วยตนเองได้ ลงทุนน้อย ซึ่งจะเห็นอู่ซ่อมตัวถังรถยนต์มีมากมาย ทั้งรับงานอิสระและรับงาน 

ประกันภัยรถยนต์

 การเรียบเรียงวิชางานซ่อมตัวถัง ได้รวบรวมจากคู่มืออบรมงานตัวถังและสีรถยนต์หลายเล่ม  

ค้นคว้าจากตำราต่างประเทศหลายเล่ม เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและทันสมัย สามารถใช้เป็นหลัก 

ในการศึกษาความรู้ และฝึกทักษะในงานซ่อมตัวถังรถยนต์ได้เป็นอย่างดี  จึงขอขอบคุณเจ้าของ 

บทความ คู่มือซ่อมรถยนต์ และตำราไว้ในโอกาสนี้ด้วย

 เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นแนวทางให้เกิดการเรียนรู้ แล้วนำไปฝึกทักษะตามความสามารถ 

ผู้เรียนต้องมีใจรัก ดังภาษิตไทยสอนไว้ว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ 

สิบมือคลำไม่เท่าชำนาญ  หากทำได้ ทำเป็น งานซ่อมตัวถังรถยนต์์ สร้างงานเป็นเจ้าของธุรกิจได้ 

ไม่ยาก

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิชางานซ่อมตัวถังเล่มนี้ คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้เป็นอย่างด ีหากมี 

ปัญหาข้อผิดพลาดประการใด โปรดแจ้งสำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในโอกาส 

ต่อไป

       อำนวย   งามเกตุสุข  

คำนำ



รหัส
20101-2402

งานซ่อมตัวถังรถยนต์
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1-6-3

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
1.  เข้าใจในงานซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์

2.  สามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์

3.  สามารถซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ด้วยค้อนและค้อนตู๊  เครื่องเชื่อมแหวน (Washer

     Welder) และเครื่องมือพิเศษ

4.  สามารถเชื่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ขั้นพื้นฐาน

5.  มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี  มีความประณีต  รอบคอบ  ปลอดภัย  มีจิตสำนึกที่ดี

     ในการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับงานซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 

2.  เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ 

3.  ซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ด้วยค้อนและค้อนตู๊  เครื่องเชื่อมแหวน (Washer Welder)

     และเครื่องมือพิเศษ

คำอธิบายรายวิชา
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์และกำหนดขอบเขตความเสียหาย ซ่อมชิ้นส่วน 

ตัวถังรถยนต์ด้วยค้อนและค้อนตู๊  เครื่องเชื่อมแหวน (Washer Welder) เครื่องมือพิเศษ การ 

ทำให้โลหะหดตัว  การเชื่อมชิ้นส่วนรถยนต์ขั้นพื้นฐาน
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1 จรรยาช่างและสิ่งแวดล้อมในงานซ่อมตัวถัง P P
2 เครื่องมือซ่อมตัวถังและความปลอดภัย P P
3 ส่วนประกอบตัวถังรถยนต์ P P
4 การวิเคราะห์และกำหนดขอบเขตการเสียหาย P P
5 งานดึงและดัดตัวถังรถยนต์ P P
6 งานถอดและติดตั้งเครื่องยนต์ P P
7 งานเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ P P
8 งานซ่อมตัวถังด้วยการเชื่อมแก๊ส P P
9 งานซ่อมตัวถังด้วยการเชื่อมไฟฟ้า P P

10 งานซ่อมตัวถังด้วยการเคาะคืนรูป P P P
11 งานซ่อมตัวถังด้วยการหดตัวของโลหะ P P P
12 งานซ่อมตัวถังด้วยแหวนดึงและลูกยาง P P P
13 งานซ่อมตัวถังด้วยการซ่อมปะผุ P P P

14 งานซ่อมประตูรถยนต์และปะผุบังโคลน P P P

15 งานเปลี่ยนแผงใต้หลังคาและตรวจไฟล็อกประตู P P P
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จรรยาช่างและส่ิงแวดล้อม
ในงานซ่อมตัวถัง

1.1 จรรยาช่างและคุณสมบัติช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
1.1.1 จรรยาช่าง (Moral of Technical Service)

1
	 ช่างที่ดีจะต้องมีคุณธรรมประจำใจ	 ดังนั้นอาชีพช่างจึงจำเป็นจะต้องยึดถือจรรยาช่าง	 ซึ่ง	

เหมือนอาชีพอื่น	ๆ	จรรยาช่าง	หมายถึง	ความประพฤติอันเหมาะสมที่ช่างควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ช่างควรปฏิบัติต่อสถานที่ทำงาน เครื่องมือ อุปกรณ์
ก.		รักษาความสะอาดบริเวณที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ข.		บำรุงรักษาสถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพดี

ค.		มีความรักสถานที่ทำงานเปรียบดังบ้านหลังที่สองของช่าง

ง.		รักษาความสะอาดเครื่องมือ	อุปกรณ์หลังการใช้งาน

จ.		เรียนรู้และใช้เครื่องมือ	อุปกรณ์ต่าง	ๆ	อย่างถูกต้อง

ฉ.		บำรุงรักษาเครื่องมือ	อุปกรณ์ให้พร้อมที่จะทำงาน

2. ช่างควรปฏิบัติต่อนายจ้าง
ก.		มีความซื่อสัตย์สุจริต

ข.		เคารพเชื่อฟังคำสั่ง

ค.		มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนน้อม	และมีเหตุผล

ง.		ตรงต่อเวลาในการทำงาน

จ.		ไม่นินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ฉ.		สรรเสริญความดีของนายจ้างเมื่อมีโอกาส

3. ช่างควรปฏิบัติต่อตนเอง
ก.		รักษาความสะอาดของตนเอง		โปรดระลึกว่าเสื้อผ้าเก่าแต่สะอาดผู้พบเห็นจะนิยมชมชอบ

มากกว่าเสื้อผ้าที่สวยงามแต่สกปรก

ข.		ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง

ค.		เป็นคนละเอียด	รอบคอบ

ง.		เอาใจใส่เสาะหาความรู้ใหม่	ๆ	ที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนต่อไป

จ.		ไม่อวดดี	อวดรู้ว่าตนรู้ทุกอย่าง	เพราะจะเป็นการปิดกั้นความรู้ที่เราจะได้

4. ช่างควรปฏิบัติต่อลูกค้า
ก.		ซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้า	ไม่คดโกง	 	

ข.		รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับลูกค้า		

ค.		แสดงกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนน้อมต่อลูกค้า	

ง.		ปฏิบัติงานอย่างจริงจังให้สมกับที่เขามาใช้บริการของเรา
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1.1.2 คุณสมบัติและภาระหน้าที่ของช่างตัวถังและสีรถยนต์ 1
	 ช่างตัวถังและสีรถยนต์	คือ	 ผู้ท่ีจะต้องใช้ความสามารถในการซ่อม	บริการและแก้ไขปัญหา

ตามลักษณะงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของช่างที่ดี 10 ประการ

ก.		ช่างที่ดีต้องมีความขยันหมั่นเพียร

ข.		ช่างที่ดีจะต้องมีความคิดริเริ่ม

ค.		ช่างที่ดีจะต้องปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ

ง.		ช่างที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบ

จ.		ช่างที่ดีจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต

ฉ.		ช่างที่ดีจะต้องรักษาความสะอาด

ช.		ช่างที่ดีจะต้องมีระเบียบวินัย

ญ.		ช่างที่ดีจะต้องเชื่อมั่นในตนเอง

ด.		ช่างที่ดีจะต้องตรงต่อเวลา

ต.		ช่างที่ดีต้องรักงานซ่อมบริการ
รักษาความสะอาด

2. ภาระหน้าที่ของช่าง

ก.		ควรแต่งกายให้สะอาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

ข.		ทำงานตามใบสั่งซ่อมที่รับมอบหมายจากหัวหน้า

ค.		พยายามทำงานให้เสร็จตามในเวลากำหนด	ถ้ามีเหตุที่ต้องทำให้ล่าช้าต้องแจ้งหัวหน้า

ง.		ปรึกษาหารือกับหัวหน้าเมื่อมีปัญหาในการซ่อม

จ.		ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากในใบสั่งซ่อมควรแจ้งให้หัวหน้ารับทราบ

ฉ.		พื้นที่ช่องจอดซ่อมที่ตัวเองทำงานอยู่ต้องรักษาให้สะอาดเรียบร้อย

ช.		การซ่อมควรจะดำเนินการตามวิธีและขั้นตอนที่แนะนำไว้ในคู่มือการซ่อม

ญ.		เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำอู่และเครื่องมือประจำตัวช่างต้องดูแลรักษาให้ใช้งานได้

อยู่เสมอ

ด.		การใช้คู่มือต่าง	ๆ	ควรระวังรักษาและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย	เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว

ต.		ควรให้ความช่วยเหลือแนะนำเพื่อนร่วมงาน	เช่น	ฝึกงานให้ช่างใหม่	เป็นต้น

ถ.		ควรติดตามและศึกษาวิธีการซ่อมสีรุ่นใหม่	ๆ	เมื่อมีเวลาว่าง

ท.		ทำความสะอาดรถของลูกค้าเมื่อซ่อมเสร็จสิ้น	เช่น	รอยมือและคราบน้ำมัน	เป็นต้น

น.		ช่างไม่มีหน้าที่ในการติดต่อลูกค้าโดยตรง	หรือรับสินจ้างในการทำงานนอกเหนือใน

รายการสั่งซ่อม
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1.2 คุณลักษณะของช่างและมาตรฐานการบริการของช่าง

1.2.1 คุณลักษณะของช่างและบัญญัติ 10 ประการของช่าง

1. คุณลักษณะของผู้ที่จะทำงานอาชีพช่างได้ดี
ก.		มีจิตใจรักงานบริการ

ข.		มีความรู้ในงานที่จะบริการ

ค.		มีความรู้ในตัวสินค้าหรือบริการ

ง.		มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตน

จ.		มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่

ฉ.		มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

ช.		มีทัศนคติต่องานบริการดี

ญ.		มีจิตใจมั่นคง		ไม่โลเล

ด.		มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ต.		มีความช่างสังเกต

ถ.		มีวิจารณญาณ		ไตร่ตรองรอบคอบ

ท.		มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา

2. บัญญัติ 10 ประการช่าง

ก.		ลูกค้า		คือ	บุคคลที่สำคัญที่สุดในงานด้านธุรกิจ	(งานด้านบริการ)

ข.		ลูกค้า		คือ	บุคคลที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรา		แต่กิจการของเราต่างหากที่ขึ้นอยู่กับลูกค้า

ค.		ลูกค้า		คือ	บุคคลที่ไม่ใช่มาเพิ่มงานของเราให้มากขึ้น		แต่เขาทำประโยชน์และทำให้งาน

บริการของเราไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ

ง.		ลูกค้า		คือ	บุคคลที่ให้ความอนุเคราะห์แก่เรา	เมื่อเขาให้โอกาสเรา	เราจะไม่ทำให้เขาผิดหวัง

โดยบริการเขาให้ดีที่สุด

จ.		ลูกค้า		คือ	บุคคลที่ไม่ใช่ผู้อยู่นอกธุรกิจของเรา	แต่เขาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของเรา

ฉ.		ลูกค้า		คือ	บุคคลที่ไม่ใช่ใจเย็นหรือเย็นชา		เขาเป็นบุคคลที่มีเลือดเนื้อและจิตใจเหมือน

บุคคลธรรมดาทั่วไป

ช.		ลูกค้า		คือ	บุคคลที่เราจะไม่ไปโต้เถียงหรือเล่นสำนวนด้วย

ญ.		ลูกค้า		คือ	บุคคลที่เราจะต้องปฏิบัติให้สุภาพที่สุด

ด.		ลูกค้า		คือ	บุคคลที่นำสิ่งที่เขาต้องการมาให้เรา		แต่มันเป็นงานของเรา

ต.		ลูกค้า		คือ	สายเลือดที่หล่อเลี้ยงงานด้านธุรกิจของเรา

ข้อคิด  

		โปรดระลึกไว้เสมอ	ช่างต้องการลูกค้า – แต่ลูกค้าไม่ต้องการช่าง
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1.2.2 มาตรฐานการบริการของช่าง 1
งาน มาตรฐาน

j	การต้อนรับลูกค้า	

1)		ต้องต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่น

2)		ต้องให้เกียรติลูกค้า

3)		ต้องแสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีความสำคัญ

4)		ต้องฟังลูกค้าพูดและสบนัยน์ตาด้วย

k	ให้ความใส่ใจ

1)		ต้องเอาใจใส่และให้บริการอย่างเท่าเทียมถ้วนทั่ว

2)		ต้องไม่แสดงออกอย่างเหนื่อยหน่ายเย็นชา

3)		ต้องติดตามเรื่องของลูกค้าจนสำเร็จ

l	การบริการอย่างตั้งใจ

1)		ต้องมั่นใจในความถูกต้องสมบูรณ์

2)		ต้องจัดบริการให้ตรงเวลา

3)		ต้องบริการให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่า

m	การบริการอย่างเต็มใจ

1)		ต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าว่าจะเป็นบริการที่ได้รับ

ประโยชน์สูงสุด

2)		ต้องให้ความร่วมมือในการตอบสนองความต้องการ

n	การบริการอย่างจริงใจ

1)		ต้องแสดงออกถึงบริการที่น่าเชื่อถือและเชื่อใจได้

2)		ต้องรับผิดชอบในตัวสินค้าและบริการ

3)		ต้องให้บริการอย่างซื่อตรงและเป็นธรรม

o	การบริการอย่างเข้าใจ

1)		ต้องมีความรู้ในสินค้าและบริการอย่างแท้จริง

2)		ต้องมุ่งถึงบริการที่มีคุณภาพสูง

3)		ต้องให้บริการอย่างถูกต้อง

p	การบริการอย่างรู้ใจ
1)		ต้องสนองความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้อง

2)		ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วสมใจลูกค้า

q	การบริการอย่างมีน้ำใจ

1)		ต้องให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเอื้ออาทร

2)		ต้องให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องเพื่อประกัน

ไม่ให้เกิดความยุ่งยากเสียหาย

3)		ต้องให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ

อย่างครบถ้วน
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1.3 ผลกระทบจากความร้อนในงานซ่อมตัวถังรถยนต์

1. องค์ประกอบของความร้อน
 ความร้อน	 คือ	 พลังงานรูปหนึ่งที่มีมนุษย์รับรู้ได้โดยทางประสาทสัมผัส	 องค์ประกอบ	

ที่สำคัญของความร้อน	ได้แก่

ก.		ความชื้นของอากาศ

ข.		ความเร็วลมอากาศ

ค.		การแผ่รังสีความร้อน

ง.		องค์ประกอบที่ตัวคน		เช่น	เสื้อผ้าที่สวมใส่	การปรับตัวให้เข้ากับความร้อน	รวมถึง

สภาพการทำงานด้วย

2.  ประเภทความร้อนในการทำงาน
ก.		ความร้อนแห้ง		เป็นความร้อนที่สัมผัสได้			โดยเล็ดลอดจากอุปกรณ์ในกรรมวิธีการผลิตที่

ร้อนเข้ามาอยู่รอบ	ๆ	บริเวณการทำงาน	รวมท้ังเกิดการแผ่รังสีความร้อนและการพาความร้อน		

อาชีพที่เกี่ยวข้อง		เช่น		โรงงานถลุงเหล็ก		โรงงานตีเหล็ก		โรงงานทำแก้ว

ข.		ความร้อนชื้น		เป็นสภาพที่มีไอน้ำช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศโดยความชื้น		เกิดจากกรรมวิธี

การผลิตแบบเปียก	 อาชีพที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 โรงงานทำกระดาษ	 ซักรีด	 ทำสีย้อม	 การทำ	

เหมืองที่อยู่ลึก	ๆ

3. อันตรายจากความร้อน
ก.		การเป็นตะคริวจากความร้อน		เนื่องจากได้รับความร้อนมากเกินไป		ทำให้ร่างกายสูญเสีย

เกลือแร่ไปกับเหงื่อ	 กล้ามเนื้อเสียการควบคุม	 เกิดอาการเป็นตะคริว	 มีอาการปวดหัว	

เวียนศีรษะ	กล้ามเนื้อเกร็ง	อาจเกิดการชัก	ช็อกและตายได้

ข.		การอ่อนเพลียจากความร้อน		เกิดเนื่องจากระบบหมุนเวียนของเลือดไม่พอ		เลือดไปเลี้ยง

สมองได้ไม่เต็มที่	 มีอาการรู้สึกอ่อนเพลีย	 ปวดศีรษะ	 เป็นลม	 หน้ามืด	 ชีพจรเต้นอ่อนลง		

คลื่นไส้	อาเจียน		ตัวซีด

ค.		การเป็นลม		เกิดจากร่างกายได้รับความร้อนสูงทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงมาก	และระบบ

ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายที่สมองไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติ	 อาการคลื่นไส้	 ตาพร่า	

หมดสติ		อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น	มีอาการชักกระตุกและชีพจรเต้นเบา

ง.		ผดผื่นขึ้นตามบริเวณผิวหนัง		เกิดจากความผิดปกติของระบบต่อมขับเหงื่อ	ทำให้ผื่นขึ้น		

มีอาการคัน		ท่อขับเหงื่อมีการอุดตัน

จ.		ขาดน้ำ	กระหายน้ำ	ผิวหน้าแห้ง	น้ำหนักลด	อุณหภูมิของร่างกายจะสูงข้ึน	ทำให้ชีพจรเต้นเร็ว		

รู้สึกไม่สบาย

ฉ.		เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

ช.		เกิดการเจ็บป่วยมากขึ้นเมื่อมีสิ่งแวดล้อมอื่นในการทำงานร่วมด้วย		เช่น		ทำงานในที่มี	

อุณหภูมิสูงและได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	 	 พบว่าจะมีอาการปวดศีรษะรุนแรงและ	

ไม่สามารถทำงานได้นาน

ญ.		มีผลกระทบต่อจิตใจของช่าง		อาการเหล่านี้ประกอบด้วยความวิตกกังวล		ไม่สามารถตั้งใจ

ทำงานอย่างแน่วแน่		ขาดสมาธิในการทำงาน		ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
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14. คนที่ไม่เหมาะที่จะทำงานในที่มีอุณหภูมิสูง คือ ร้อนจัด (High Temperature)
ก.		คนที่มีอายุมาก

ข.		คนอ้วนมาก

ค.		คนที่มีความดันโลหิตสูง

ง.		คนที่ท้องเสียบ่อย	ๆ

จ.		คนที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานของ

	หัวใจ
	ระบบไหลเวียนโลหิต
	ตับ		ไต		ปอด		ต่อมไร้ท่อ		ผิวหนัง
	คนที่ใช้ยาบางชนิดเพื่อรักษาโรคประจำตัว	เช่น	ยาขับปัสสาวะและยากล่อมประสาท

5. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและตรวจประจำปีให้สอดคล้องกับการทำงาน
ในที่มีอุณหภูมิสูง
ก.		ตรวจการทำงานของหัวใจ

ข.		ตรวจการตีบตันของเส้นเลือด

ค.		ตรวจการทำงานของปอด		ตับ		ไต		และต่อมไร้ท่อ

ง.		ตรวจวัดความดัน

6. หลักการป้องกันและควบคุมอันตรายจากความร้อน
1)  ต้นกำเนิดของความร้อน		ได้แก่

ก.		การใช้ฉนวนเพื่อลดการแผ่รังสีและการพารังสีความร้อน

ข.		การใช้ฉากป้องกันรังสี		เช่น	ฉากอะลูมิเนียมบาง	ๆ	กั้น

ค.		การใช้ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ		เช่น	เปิดช่องว่างบนหลังคาให้มากที่สุด

เปิดประตูหรือหน้าต่างให้ลมเย็นพัดเข้ามาแทนที่

ง.		การระบายอากาศเฉพาะที่หรือเฉพาะจุดที่ทำงาน	พร้อมกับเป่าอากาศที่เย็นให้เข้ามา

แทนที่

จ.		การติดตั้งระบบระบายอากาศที่จุดกำเนิด		เช่น	ที่เตาเผาหรือเตาหลอมโลหะ

2)  การป้องกันที่ตัวคนทำงาน

ก.		คัดเลือกคนที่เหมาะสม		ปรับตัวให้เข้ากับความร้อนได้ดี

ข.		การดูแลทางการแพทย์		ตรวจสุขภาพก่อนการเข้าทำงานและตรวจร่างกายเป็นระยะ	ๆ

ค.		การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย	อาจเป็นหลักที่กำหนดขึ้นเพื่อการปฏิบัติงาน	เช่น	

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในที่ร้อน	จำกัดระยะเวลาทำงานและหยุดพักงาน	ไม่ควรให้

ทำงานติดต่อกันโดยไม่มีการหยุดพัก	กำหนดระยะเวลาที่ควรได้พัก	ซึ่งขึ้นอยู่กับความ	

หนักเบาของการทำงาน	 ระยะเวลาการทำงาน	 ความร้อนที่ได้รับ	 ความแตกต่างใน	

แต่ละบุคคล

ง.		การใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล		เช่น	เสื้อ		ถุงมือ		หมวก		แว่นตา		ชุดเสื้อคลุม	

พิเศษ

จ.		สวัสดิการอื่น	ๆ	ที่จำเป็น		เช่น		ห้องอาบน้ำ		น้ำดื่มที่เย็น
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อันตราย เสียงดังมาก

2. อันตรายจากเสียงดัง
1)  ทำให้สูญเสียการได้ยิน

ก.		แบบชั่วคราว

ข.		แบบถาวร

2)  มีผลต่อสุขภาพ  ทำให้เกิด

ก.		เส้นเลือดตีบ

ข.		ความดันโลหิตสูง

ค.		คลื่นไส้

ง.		ม่านตาขยายกว้างและกล้ามเนื้อเกิด

การเกร็งตัว

จ.		โรคกระเพาะ

3)  มีผลต่อความปลอดภัย

ก.		เกิดการรบกวนการพูดสนทนา

ข.		กลบเสียงสัญญาณต่าง	ๆ

1.4 ผลกระทบจากเสียงดังในงานซ่อมตัวถังรถยนต์

1.4.1 ประเภทเสียงดังและอันตรายเสียงดังในงานซ่อมตัวถังรถยนต์

1. ประเภทเสียงดัง
 เสียงดัง		หมายถึง	เสียงที่ไม่พึงปรารถนาหรือเสียงที่ก่อให้เกิดการรบกวน		เสียงมีหลาย	

ความถี่	ช่วงความถี่ของเสียงที่หูคนหนุ่มสาวได้ยินจะอยู่ในช่วงต้ังแต่	20	ถึง	20,000	Hz		โดยทั่วไป

หูคนจะได้ยินเสียงท่ีมีความถ่ีสูงและความถ่ีกลาง	 โดยการได้ยินท่ีความถ่ีสูงจะลดลงเม่ืออายุมากข้ึน	

หรือทำงานในที่มีเสียงดังเป็นระยะเวลานาน	 	 สำหรับความถี่เสียงที่พูดหรือสนทนากันพบว่าอยู่	

ระหว่าง	300	ถึง	3,000	Hz		เสียงแบ่งได้เป็น	4	ประเภท		คือ

ก.		เสียงที่ดังสม่ำเสมอ		ความดังของเสียงค่อนข้างคงที่	คือ	เปลี่ยนแปลงไม่เกินกว่า	5	dB	ใน

เวลา	1	วินาที	ได้แก่	เสียงเครื่องทอผ้า		เสียงเครื่องจักร		เสียงพัดลม		เสียงเครื่องยนต์ไอพ่น		

เป็นต้น

ข.		เสียงที่เปลี่ยนแปลงระดับเสมอ		เป็นเสียงที่มีความดังสูง	ๆ	ต่ำ	ๆ		การเปลี่ยนแปลงระดับ

เสียงเกินกว่า		±	5		dB	ในเวลา	1	วินาที	ได้แก่	เสียงเลื่อยวงเดือน		กบไสไม้ไฟฟ้า	เสียงไซเรน	

เป็นต้น

ค.		เสียงที่ดังเป็นระยะ		เป็นเสียงที่ดังไม่ต่อเนื่อง		รูปแบบที่เกิดไม่แน่ชัด		ได้แก่		เสียงจาก

เคร่ืองอัดลม		เสียงการจราจร		เสียงเครื่องบินผ่านไปมา		เป็นต้น

ง.		เสียงกระทบ	เป็นเสียงท่ีเกิดข้ึนแล้วค่อย	ๆ	หายไป	ระยะเวลาท่ีเกิดเสียงดังน้อยกว่า	0.5	วินาที	

และความดังของเสียงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อย	 40	 dB	 ภายในระยะเวลานั้น	 เสียงนี้	

อาจเกิดติด	 ๆ	 กัน	 หรืออาจเกิดขึ้นนานครั้งก็ได้	 ได้แก่	 เสียงตอกเสาเข็มในการก่อสร้าง		

เสียงจากการตีหรือทุบโลหะ		เสียงเครื่องย้ำหมุด		เสียงระเบิด		เป็นต้น
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1.4.2 อันตรายจากเสียงดังมากและการหลีกเลี่ยง

1. เสียงดังแค่ไหนเรียกว่าดังมากและควรหลีกเลี่ยง
 หูคนเราไม่ควรรับเสียงดังเกิน	 85	 เดซิเบล	 (เสียง	 85	 เดซิเบล	 คือเสียงที่ดังจนพูดกัน	

ไม่รู้เร่ืองในระยะห่าง	 1	 เมตร)	 ถ้าทำงานในโรงงานท่ีเสียงดัง	 85	 เดซิเบลไม่ควรทำงานเกิน	 8	 ช่ัวโมง	

และควรหยุดพักอยู่ในท่ีเงียบทุก	ๆ 	5	วันทำงาน		และควรใช้เคร่ืองป้องกันเสียงดังเกิน	90	เดซิเบล		ควร	

หลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งและไม่ควรสัมผัสเลย	ส่วนเสียงระเบิด		เสียงปืน	เสียงในสถานบันเทิงเริงรมย์	

เสียงเครื่องบินขณะเครื่องออกดังได้ถึง	120	เดซิเบล	หรือมากกว่านั้น	คนเราไม่ควรสัมผัสเสียงดัง		

120	เดซิเบลโดยเด็ดขาด

2. เมื่อไรจะรู้ว่าฟังเสียงดังเกินไป
ก.		หูอื้อ	หรือหูมีเสียงดังรบกวน	หลังรับเสียงแม้อาจเป็นเพียงชั่วคราว

ข.		ใจเต้นแรงขณะรับเสียง

ค.		ในระยะ	1	เมตร	คุยกันด้วยเสียงดังก็ยังฟังไม่รู้เรื่อง

ง.		เริ่มมีประสาทหูเสื่อม	ต้องพูดหรือฟังเสียงดังมากกว่าเดิมจึงได้ยิน

จ.		อารมณ์แปรปรวน		ถ้าเป็นเด็กอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าว

1

3. อาการที่ทำให้สงสัยว่าแก้วหูทะลุจากแรงอัด
อากาศหรือประทัด
ก.		หูอื้อและปวดในหูทันทีที่ได้รับแรงกระแทกหรือ

เสียงดังมาก	อาจรู้สึกว่าหูชา	ก่อนจะรู้สึกปวดหรือ	

อ้ือ	และเวลาผ่านไป	1	ช่ัวโมง	ก็ยังไม่หายอ้ือ	ควรรีบ	

ไปพบแพทย์

ข.		หูอาจมีเสียงดังวิ้งหรือวี้ด	และได้ยินไม่ชัดไม่หาย	

ใน	 2-3	ชั่วโมง	หรือมีอาการเวียนศีรษะ	บ้านหมุน	

มึนงง	ต้องรักษาด่วน	

ค.		บางรายอาจมีเลือดออกมาจากช่องหู	บางรายรู้สึกว่า

หูดับชั้นในก็ได้	อาจทำให้หูตึงถาวรได้

ง.		สำหรับกรณีที่ถูกตบบ้องหูหรือกกหูอย่างรุนแรง

นอกจากจะทำให้ใบหูสะเทือนถึงกะโหลกศีรษะหรือ	

สมอง	 ทำให้เกิดอาการมึนงง	 เวียนศีรษะ	 บ้านหมุน	

เดินเซ	 ซึมลง	 ตอบสนองช้า	 หมดสติได้จากการ	

เลือดตกในสมอง

 เมื่อมีอาการดังกล่าว	 ควรพบแพทย์เพื่อรับการ	

ตรวจให้แน่ชัดว่า	เยื่อแก้วหูผิดปกติหรือไม่

เสียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ความดัง (เดซิเบล) เวลา (ชั่วโมง)

เสียงนอกบ้าน  เดือดร้อนรำคาญ

50-55 16

เสียงในบ้านเพื่อการได้ยินที่ดี

35 16

เสียงในห้องนอนไม่ให้รบกวนการหลับ

30 8

เสียงในห้องเรียน 

35 เวลาเรียน

เสียงในโรงงาน-การจราจร

70 24

เสียงดนตรีผ่านหูฟัง หูจะเสีย

85 8

เสียงในงานซ่อมตัวถังรถยนต์

100 4

MP3

105 1

4. การรักษาหูอื้อ หูดับ แก้วหูทะลุ
	 อาการหูอ้ือ	 หูดับจะหายได้หรือไม่ข้ึนอยู่กับผลของเส้นประสาทรับเสียงท่ีอยู่หลังแก้วหูว่า	

บาดเจ็บมากน้อยเพียงใด	 ถ้าเส้นประสาทไม่ได้รับผลกระทบโอกาสท่ีอาการหูอ้ือ	 หูดับจะหายได้เอง	

เป็นไปได้มาก		แต่ถ้าเส้นประสาทรับเสียงได้รับการบาดเจ็บด้วย	อาการหูอื้อ	หูดับอาจดีขึ้นช้า
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1.4.3 จุดประสงค์การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
	 จุดประสงค์การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน	โดยการรักษาสมรรถภาพการได้ยินมิให้เสื่อม

เนื่องจากการทำงาน	โดยวิธีการหลัก	4	หลัก		คือ	

1. การสำรวจวิเคราะห์เสียง (Noise Survey and Analysis)    
 ทำการสำรวจเสียงในโรงงานทุกจุด	 	 เพื่อศึกษาว่าจุดใดบ้างที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน		

(ทั้งทางวิชาการและกฎหมาย)	อันอาจจะเป็นอันตรายต่อการได้ยินของช่าง		จากการสำรวจทำให้	

ทราบข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนว่า	มีช่างจำนวนเท่าใดท่ีได้รับเสียงเกินกว่ามาตรฐาน	(ทางวิชาการ	

จากเชิงงานวิจัยยอมรับว่าเสียงดังเกินกว่า	 85	 เดซิเบล	 (A)	 หากทำงานประมาณวันละ	 8	 ชั่วโมง	

จะทำให้ช่างสูญเสียการได้ยิน)

2. การตรวจสภาพการได้ยิน (Hearing Measurement)
	 โดยทำการวัดและตรวจสภาพหูช่างว่ามีสมรรถภาพการได้ยิน	 (Hearing	Capacity)	ปกติ	

หรือไม่	 โดยการตรวจช่างทุกคน	 เก็บข้อมูลการได้ยินไว้ทั้งช่างเก่าและใหม่	 โดยเฉพาะช่างใหม่	

ควรจะต้องตรวจสภาพการได้ยินก่อนรับเข้าทำงาน	 ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบข้อมูลขั้นมูลฐานของช่าง	

แต่ละคน	และตรวจเป็นระยะ	ๆ	ต่อไป	 (อาจจะทุก	6	 เดือนหรือ	1	ปีแล้วแต่ระดับเสียงและ	

ความรุนแรงที่เขาได้รับ)	ปกติแล้วจะเน้นไปที่คนได้รับระดับเสียงเกินกว่า	85	เดซิเบล		คนที่ได้รับ	

ระดับเสียงเกินกว่าน้ีควรจะมุ่งดูแลเขา	 ย่ิงได้รับเสียงสูงกว่าน้ี	 ซ่ึงทางวิชาการจะคิดเป็นขนาด	 (Dose)	

หรือเสียง	โดยนำระดับเสียงมาสัมพันธ์กับเวลา	ยิ่งมีขนาดสูงมากอันตรายต่อหูก็มากขึ้น	 	จึงควร	

จะต้องดูแลเป็นพิเศษ

3. การควบคุมเสียง (Noise Control)
	 จากข้อมูลที่ทำการสำรวจอย่างละเอียด	 เป็นแนวทางสำหรับวางแผนว่าจุดใดที่จะต้อง 

ควบคุมเสียงหรือลดระดับเสียงในสถานที่ทำงานลงให้อยู่ในระดับปลอดภัย	 การควบคุมเสียง	

ถือเป็นเร่ืองยากเร่ืองหน่ึงของปัญหาอาชีวอนามัย	แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าท่ีจะแก้ไขได้	 ต้องศึกษาสาเหตุ	

แหล่งกำเนิดเสียง	 เสียงอาจเกิดจากการออกแบบเครื่องจักรหรือการวางเครื่องจักรไม่เหมาะสม		

หรืออาจจะเกิดการเสียดทาน	 หรืออาจเกิดจากการสะท้อนของเสียงจากเครื่องจักรสะท้อนกำแพง			

หรือเพดานกลับไปกลับมา		สภาพของวัตถุที่ใช้ทำกำแพงเพดานกั้น	เป็นต้น		วิธีการควบคุมและ		

ลดเสียงก็จะทำการควบคุมท่ีแหล่งกำเนิดเสียง	 อาจทำฝาครอบปิดหรือแยกส่วนเคร่ืองจักรออกก้ัน		

ห้องไว้ต่างหาก		หรืออาจจะบุผนังกำแพงด้วยวัสดุเก็บเสียง	(Absorbing	Material)	หรือวัสดุดูดซับ

เสียง	 (Acoustic	 Material)	 หรืออาจจะปูพรมบนพื้น	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่แตกต่างกัน	

ออกไป

4. การใช้เครื่องป้องกันหู (Ear  Protection)
	 บางครั้งไม่สามารถลดระดับเสียงลงให้อยู่ในมาตรฐานได้	ซึ่งเป็นปัญหาที่พบเป็นประจำ

การป้องกันที่ตัวบุคคลจึงเป็นเรื่องจำเป็น	โดยการป้องกันที่หูคนโดยตรง		จากการสำรวจข้อมูลเสียง	

ในข้อ	1.	ทำให้ทราบว่า		จะใช้เครื่องป้องกันหูชนิดใด	เช่น	ที่อุดหู	(Ear	Plug)	หรือที่ครอบหู	(Ear	

Muff)
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1.5 การป้องกันอัคคีภัยในงานซ่อมตัวถังรถยนต์

 ไฟถือเป็นคุณอนันต์		ขณะเดียวกันหากเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด		กลายเป็นอัคคีภัยก็เป็น 

มหันตภัยที่เผาผลาญทำลายล้างทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้รวดเร็ว		ดังสุภาษิตไทยที่ว่า	โจรปล้นบ้าน 

สิบครั้ง ยังไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียว อัคคีภัยมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในฤดูที่มีอากาศร้อนและแห้ง

ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม	โดยเฉพาะเดือนเมษายน

	 สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นจากหลายกรณี	 อาทิ	 ไฟฟ้าลัดวงจร	 การจุดธูปเทียน	

บูชาพระ	การเผาขยะและหญ้าแห้ง	การใช้ก๊าซหุงต้มและการทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อน	และ	

ประกายไฟโดยขาดความระมัดระวัง	ล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย		แต่สาเหตุที่สำคัญที่สุด

คือ	 ความประมาท	 	 ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์	 	 อีกทั้งการขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ	

ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น		เมื่อเกิดเพลิงไหม้เล็กน้อยก็ไม่รู้จักวิธีการระงับควบคุม	จึงเกิดการลุกลาม		

สร้างความสูญเสียมากมาย	ทุกคนต้องทำความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยยึดภาษิต	

อัคคีภัยไม่เกิดแน่  ถ้ารู้แก้และป้องกัน

ไม่อยากให้เกิดอัคคีภัยควรทำอย่างไร
	 1.		จัดระเบียบภายใน	ภายนอกอาคารและสถานที่ทำงาน	เช่น	ขจัดสิ่งรกรุงรังให้หมดไป		

เก็บของที่เป็นวัตถุไวไฟให้เป็นสัดส่วนพ้นจากบริเวณที่อาจเกิดความร้อน	 หรือ 

ประกายไฟ	และเขียนเครื่องหมายกำกับไว้อย่างชัดเจน

	 2.		ตรวจซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง	ๆ	ท่ีอาจเป็นบ่อเกิดอัคคีภัย	เช่น	อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

เครื่องเชื่อม		เครื่องทำความร้อน		ถ้าชำรุดต้องซ่อมแก้ไขให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

1
1.5.1 สาเหตุการเกิดและหลักปฏิบัติไม่ให้เกิดอัคคีภัย

3.		เตรียมอุปกรณ์สำหรับดับเพลิงไว้

ให้พร้อมรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด	

เช่น	ทราย	น้ำ	และเครื่องดับเพลิง	

ประเภทต่าง	ๆ	รวมทั้งศึกษาวิธีใช้	

ให้เข้าใจ

4.		ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อแนะนำ

หรือแนวทางการป้องกัน	และระงับ

อัคคีภัยเพื่อความปลอดภัย
น้ำมันไวไฟ

อันตราย !!  แอบสูบบุหรี่ใกล้ถังน้ำมัน



12      งานซ่อมตัวถังรถยนต์

1.5.2 หลักปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและการเลือกใช้เครื่องดับเพลิง

1. หลักปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
ก.		เมื่อเกิดเพลิงไหม้ต้องพยายามควบคุมสติให้ดี		แล้วรีบแจ้งสถานีดับเพลิง	หรือโทรศัพท์	

หมายเลข	199

ข.		พยายามดับเพลิงเบื้องต้นด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในอาคารนั้น	ๆ	ก่อน

ค.		ปิดประตูหน้าต่างทุกบาน	พร้อมทั้งอุดช่องหรือท่อต่าง	ๆ	ที่อาจเป็นทางผ่านความร้อน	

ก๊าซหรือควัน

ง.		ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานดับเพลิง

2. ประเภทของเพลิงไหม้และการเลือกใช้เครื่องดับเพลิง
 เพลิงไหม้แบ่งออกเป็น	5		ประเภทตามลักษณะเชื้อเพลิง		ซึ่งมีวิธีการดับและใช้เครื่อง	

ดับเพลิงที่แตกต่างกัน	คือ

 1)  เพลิงไหม้ประเภท ก. 

	 คือ	เพลิงที่เกิดจากวัตถุไหม้ไฟได้โดยทั่วไป		เช่น	กระดาษ	ไม้	ผ้า	ยาง		พลาสติก	เป็นต้น		

การดับจะใช้หลักความเย็นและความเปียกช้ืนคลุมทับ	ควรใช้เคร่ืองดับเพลิงท่ีมีสัญลักษณ์ตัวอักษร	

A	สีขาวอยู่บนพื้นสามเหลี่ยม	

 2)  เพลิงไหม้ประเภท ข.

	 คือ	 เพลิงที่เกิดจากของเหลวหรือก๊าซติดไฟ	 เช่น	 น้ำมันเครื่อง	 น้ำมันเบนซิน	 จาระบี	

ก๊าซหุงต้ม	 	 เป็นต้น		การดับใช้หลักการตัดออกซิเจนหรือตัดเปลวไฟ	ควรใช้เครื่องมือดับเพลิงที่

มีสัญลักษณ์ตัวอักษร	B	สีขาวอยู่บนพื้นสี่เหลี่ยมสีแดง	

 3)  เพลิงไหม้ประเภท ค.

	 คือ	เพลิงท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าท่ีมีกระแสไฟไหลเวียนอยู่	การดับต้องใช้สารเคมีคุณสมบัติ	

ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า	ควรใช้เครื่องดับเพลิงที่มีสัญลักษณ์ตัวอักษร	C	สีขาวบนพื้นวงกลมสีฟ้า	 เครื่อง	

ดับเพลิงชนิดนี้สามารถใช้ดับเพลิงประเภท	 ก.	 และ	 ข.	 ได้ด้วย	 ดังนั้นเครื่องดับเพลิงชนิดนี้จึง	

แสดงตัวอักษร	A		B		C	รวมอยู่ด้วยกัน	

 4)  เพลิงไหม้ประเภท ง. 

	 คือ		เพลิงที่เกิดกับโลหะที่ติดไฟได้		เช่น		แมกนีเซียม		โพแทสเซียม	ไทเทเนียม		เป็นต้น	

การดับจะต้องใช้ผงเคมีแห้งซึ่งดับเพลิงที่เกิดกับโลหะได้	 ควรใช้เครื่องดับเพลิงที่มีสัญลักษณ์	

ตัวอักษร	D	สีขาวบนพื้นรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง	

 5)  เพลิงไหม้ประเพท K

	 คือ		เพลิงที่เกิดจากเครื่องปรุงอาหารประเภทน้ำมันสำหรับทอดอาหาร		ไอร้อนจากการ	

ปรุงอาหารที่สะสมจับตัวกันเป็นยางเหนียวเกาะติดตามผนัง	 ท่อระบายควัน	 การดับจะใช้สาร	

โพแทสเซียมอะซิเตตผสมน้ำ	 เรียกว่า	 Wet	 Chemical	 เป็นเครื่องดับเพลิงที่มีสัญลักษณ์ตัวอักษร	

K	 สีขาวบนรูปแปดเหลี่ยมสีดำ	 	 เครื่องดับเพลิงชนิดนี้สามารถดับเพลิงประเภท	 ก.	 ข.	 และ	 ค.	

ได้ด้วย		
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จงเขียนวงกลมหัวข้อที่ถูกต้องที่สุด

6. คุณสมบัติของช่างที่ดีคืออะไร

ก.		มีความขยันและความคิดริเริ่ม

ข.		มั่นใจในตนเองและรักงานซ่อมบริการ

ค.		รักความสะอาดและมีระเบียบวินัย

ง.		ถูกทุกข้อ

7. มาตรฐานการบริการของช่างในการต้อนรับ

ลูกค้าคืออะไร   

ก.		ต้อนรับและให้เกียรติลูกค้า

ข.		ต้องแสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีความสำคัญ

ค.		ต้องฟังลูกค้าพูดและสบนัยน์ตาลูกค้า

ง.		ถูกทุกข้อ

8. อันตรายจากความร้อนคืออะไร

ก.		เป็นตะคริวจากความร้อน

ข.		อ่อนเพลียจากความร้อน

ค.		เป็นลมเพราะร่างกายถูกความร้อนสูง

ง.		ถูกทุกข้อ

9. ความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่งมีผลกระทบ

ต่อจิตใจผู้ได้รับความร้อนอย่างไร

ก.		ไม่มีสมาธิในการทำงาน

ข.		ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

ค.		ไม่สามารถตั้งใจทำงานอย่างแน่วแน่

ง.		ถูกทุกข้อ

10. คนที่ไม่เหมาะที่จะทำงานในที่มีอุณหภูมิสูง

คือคนประเภทใด

ก.		คนวัยรุ่น

ข.		คนที่มีอายุมาก

ค.		คนอ้วนมาก

ง.		คนที่มีความดันโลหิตสูง

1. จรรยาช่าง หมายถึงอะไร

ก.		ขยันหมั่นเพียร

ข.		ทำงานในหน้าที่เก่ง

ค.		มีความซื่อสัตย์สุจริต

ง.		ความประพฤติอันเหมาะสม

2. จรรยาช่าง  ภาษาอังกฤษข้อใดถูกต้อง

ก.		Moral	of	Technical	Service	

ข.		Moral	of	Technic	Service	

ค.		Moral	of	Technig	Service	

ง.		Moral	of	Technic	Servicing	

3. ช่างควรปฏิบัติต่อที่ทำงาน เครื่องมือ 

อุปกรณ์อย่างไร

ก.		รักษาความสะอาดที่ทำงานสม่ำเสมอ

ข.		บำรุงรักษาสถานที่ทำงานให้อยู่ใน

สภาพดี

ค.		รักษาความสะอาดเครื่องมือหลังการ

ใช้งาน

ง.		ถูกทุกข้อ

4. ช่างควรปฏิบัติต่อนายจ้างอย่างไร

ก.		ความซื่อสัตย์สุจริต

ข.		มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนน้อม

ค.		ตรงต่อเวลาในการทำงาน

ง.		ถูกทุกข้อ

5. ช่างควรปฏิบัติต่อตนเองอย่างไร

ก.		ซื่อสัตย์ต่อตนเอง

ข.		ไม่นินทาว่าร้ายคนอื่น

ค.		ทำงานในหน้าที่รวดเร็ว

ง.		ช่วยงานผู้อื่นก่อนงานตนเอง
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16. สุภาษิตไทยที่ว่า โจรปล้นบ้าน 10 ครั้งยังไม่เท่า

ไฟไหม้บ้านครั้งเดียว หมายว่าอย่างไร

ก.		ได้ของไปเล็กน้อย

ข.		ได้ทองไปเล็กน้อย

ค.		ไม่มีอะไรเหลือเลย

ง.		ของเหลือเพียงเล็กน้อย

17. งานซ่อมตัวถังรถยนต์ควรใช้เครื่องดับเพลิง

ประเภทใด   

ก.		เพลิงไหม้ประเภท	ก.

ข.		เพลิงไหม้ประเภท	ข.

ค.		เพลิงไหม้ประเภท	ค.

ง.		เพลิงไหม้ประเภท	ง.

18. ข้อแนะนำในการเลือกซื้อเครื่องดับเพลิง

ควรเลือกที่มีเครื่องหมายอะไร

ก.		เครื่องหมายการค้า

ข.		เครื่องหมายของเพลิงไหม้

ค.		เครื่องหมายรับรองคุณภาพ

ง.		เครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม	(มอก.)

19. งานซ่อมตัวถังรถยนต์เกิดเพลิงไหม้ได้จากอะไร

ก.		งานเคาะตัวถัง	 ข.		งานเชื่อมตัวถัง

ค.		ไฟฟ้าลัดวงจร	 ง.		การจุดไฟสูบบุหรี่

20. งานซ่อมตัวถังรถยนต์ควรใช้เครื่องดับเพลิง

ขนาดเท่าใด

ก.		ไม่ต่ำกว่า		5		กก.	ต่อพื้นที่	100	ตร.เมตร

ข.		ไม่ต่ำกว่า	10	กก.	ต่อพื้นที่	100	ตร.เมตร

ค.		ไม่ต่ำกว่า	20	กก.	ต่อพื้นที่	100	ตร.เมตร

ง.		ไม่ต่ำกว่า	30	กก.	ต่อพื้นที่	100	ตร.เมตร

11. อันตรายจากเสียงดังคืออะไร

ก.		ทำให้สูญเสียการได้ยิน

ข.		มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ค.		มีผลกระทบต่อความปลอดภัย

ง.		ถูกทุกข้อ

12. หูคนเราไม่ควรรับเสียงดังเกินเท่าไร

ก.		25			เดซิเบล

ข.		45			เดซิเบล

ค.		85			เดซิเบล

ง.		105		เดซิเบล

13. งานซ่อมตัวถังที่มีเสียงดังมากควรทำ

อย่างไร

ก.		หยุดทำงาน

ข.		แจ้งผู้บริหาร

ค.		ใช้เครื่องป้องกันเสียง

ง.		ลดเวลาทำงาน

14. เมื่อไรจะรู้ว่าเสียงดังเกินไป

ก.		รู้สึกหนวกหู

ข.		รู้สึกเกิดอันตราย

ค.		ระยะ	1	เมตรคุยกันต้องตะโกน

ง.		ระยะ	1	เมตรคุยกันไม่รู้เรื่อง

15. งานเชื่อมตัวถังรถยนต์มีเสียงดัง

ควรแก้ไขอย่างไร

ก.		ควบคุมเสียงดัง

ข.		ใช้ที่อุดหู

ค.		ใช้ที่ครอบหู

ง.		ใช้ที่อุดหูหรือครอบหู




