
หน่วยที่ 12 
การบัดกรี 

 

 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องน าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ 
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ มาต่อดว้ยกนั โดยขาของอุปกรณ์จะถูกบดักรีให้เช่ือมต่อถึงกนั การบัดกรี 
เป็นทกัษะที่สามารถพฒันาไดโ้ดยการฝึกปฏิบตัิและการมีความรู้ที่ถูกตอ้ง 
 

16.1 เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานบัดกรี 
 การบัดกรีจะตอ้งมีเคร่ืองมือ วสัดุและอุปกรณ์ที่จะตอ้งน ามาใช้เพื่อให้งานบดักรีเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ ไม่เกิดความเสียหาย สามารถเช่ือมต่อเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงและแข็งแรงที่สุด 
ดงันั้นเราควรจะมีไวป้ระจ ากายเสมอ โดยเฉพาะนกัอิเล็กทรอนิกส์ที่ชอบประกอบวงจรต่างๆ  
 

 16.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในงานบัดกรี 
  การบดักรีเป็นส่ิงที่มีความจ าเป็นส าหรับการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการ 
ฝึกทักษะ จึงจะท าให้จุดบัดกรีสวยงามและไม่ท าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหาย เน่ืองจาก 
ความร้อนจากการบดักรี เคร่ืองมือที่ใชใ้นงานบดักรี ไดแ้ก่ 
  1. หัวแร้ง (Soldering) มีหน้าที่ในการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับลายทองแดง 
บนแผ่นวงจรพิมพ ์ให้ติดกนัอยา่งแน่นหนา 
 
 
 
 
 

 

(ก) หัวแร้งแช่                                       (ข) หัวแร้งปืน 
รูปที่ 16.1 แสดงรูปร่างของหัวแร้ง 

ที่มา : https://www.tvsbanmoh.com และ https://www.kpntrading.com 
 

 รูปที่ 16.1 แสดงรูปร่างของหัวแร้ง เป็นเคร่ืองมือที่มีความส าคญัต่อการใช้งานส าหรับ 
ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเมื่อจ่ายไฟให้กบัหัวแร้ง จะเกิดความร้อนขึ้นในขดลวดความร้อน 
ส่งผ่านความร้อนไปยงัปลายหัวแร้ง ที่ ส่วนหัวบัดกรีเป็นตัวรับความร้อนส่งผ่านความร้อนไปยงั 
จุดบดักรี ขนาดก าลงัไฟฟ้าของหัวแร้งบดักรีตอ้งใชใ้ห้สัมพนัธ์กบัขนาดของจุดบดักรี เพื่อท าให้การ
บดักรีถูกตอ้งสมบูรณ์   

https://www.tvsbanmoh.com/


 หัวแร้งแช่ เป็นหัวแร้งที่นิยมใชม้ากที่สุด เวลาใช้ตอ้งเสียบไฟแช่ตลอดเวลา คุณสมบตัิ
ที่ส าคัญคือ ให้ความร้อนออกมาค่อนข้างคงที่และมีขนาดเล็ก  หัวแร้งชนิดน้ีมักนิยมใช้ในงาน
ประกอบวงจร เพราะให้ความร้อนคงที่ เหมาะกบัการบดักรีอุปกรณ์บนแผ่นวงจรพิมพ ์หัวแร้งแช่ 
มีขนาดก าลงัไฟฟ้าตั้งแต่ประมาณ 20 วตัต ์– 60 วตัต ์

 หัวแร้งปืน มีรูปร่างเหมือนปืน การใชง้านจะเหมาะกบังานที่ใชเ้ป็นคร้ังคราวหรือชัว่ครู่
เท่านั้น โดยจะมีสวิตช์เป็นตวัตดัต่อเขา้ตวัหัวแร้งซ่ึงต่ออยูต่รงดา้มปืน หัวแร้งชนิดน้ีจะให้ความร้อน
ไดร้วดเร็วและให้ความร้อนสูง เหมาะส าหรับงานบดักรีที่ตอ้งการความร้อนมากๆ เช่น การบดักรี
สายไฟกบัหลักต่อสาย การบัดกรีอุปกรณ์ตวัโตๆ ไม่เหมาะกับการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
อาจท าให้อุปกรณ์เสียหายได ้หัวแร้งปืนมีขนาดก าลงัไฟฟ้าตั้งแต่ประมาณ 100 วตัต ์ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16.2 แสดงหัวแร้งแช่แบบปรับก าลงัไฟฟ้าได ้
ที่มา : www.tvsbanmoh.com 

 

  รูปที่ 16.2 แสดงหัวแร้งแช่แบบปรับก าลังไฟฟ้าได้ มีลักษณะเช่นเดียวกบัหัวแร้งแช่  
แต่เพ่ิมสวิตช์ขึ้นมาอีก 1 ตวั เมื่อกดสวิตช์จะเป็นการปรับก าลงัไฟฟ้าของหัวแร้งเพ่ิมขึ้น เช่น จากเดิม 
20 วตัต ์กลายเป็น 120 วตัต ์จึงท าให้ใชง้านไดห้ลากหลาย โดยไม่ตอ้งซ้ือหัวแร้งหลายตวั  
  2. ที่วางหัวแร้ง (Soldering stand) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการวางหัวแร้ง อาจจะมี
หรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีก็จะดีเพราะว่าจะไดเ้พ่ิมความปลอดภยัในการโดนหัวแร้งลวกและโต๊ะท างาน 
อาจไดรั้บความเสียหายจากความร้อนได ้  

 
 
 
 
 

รูปที่ 16.3 แสดงที่วางหัวแร้ง 
ที่มา : www.tvsbanmoh.com 

http://www.tvsbanmoh.com/


  รูปที่ 16.3 แสดงที่วางหัวแร้ง ตัวฐานที่วางหัวแร้งทัว่ไปจะท ามาจากเหล็กหล่อชุบด า 
และแท่นวางสปริงท ามาจากเหล็กกล้า ที่วางหัวแร้งที่ดีจะมีฟองน ้ าท าความสะอาดหัวแร้งมาดว้ย 
เวลาใช้งานตอ้งน าฟองน ้ าไปแช่น ้ าให้เปียกก่อน เวลาท าความสะอาดหัวแร้งฟองน ้ าจะไดไ้ม่ไหม ้
และท าให้หัวแร้งสะอาด  
  3. ที่ดูดตะกั่ว (Sucker) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการดูดตะกั่วออก เพื่อที่จะถอดอุปกรณ์ 
ที่ยึดติดกบัลายทองแดงบนแผ่นวงจรพิมพอ์อก 
 
 
 

 
 

 รูปที่ 16.4 แสดงที่ดูดตะกัว่ 
ที่มา : www.tvsbanmoh.com 

 

  รูปที่ 16.4 แสดงที่ดูดตะกั่ว เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ กล่าวคือ 
เมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ออกจากแผ่นวงจรพิมพ์ ถา้ไม่มีที่ดูดตะกั่วการบดักรีอุปกรณ์ออกจะท าได้ยาก 
อาจจะท าให้แผ่นวงจรพิมพเ์สียหาย  
  4. คีม (Plier) เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ในการช่วยตดัอุปกรณ์ ปลอกสายไฟ ใชด้ดัขา
อุปกรณ์ในการประกอบลงบนแผ่นวงจรพิมพ ์
 
 
 
 

(ก) คมีตดั                                               (ข) คีมจบั 
รูปที่ 16.5 แสดงรูปร่างของคีม 
ที่มา : http://www.bpshare.co.th 

 

  รูปที่ 16.5 แสดงรูปร่างของคีม ประกอบด้วย คีมตัดส าหรับใช้ในการตัดขาอุปกรณ์ 
ในแผ่นวงจรพิมพ์ หรือใช้ส าหรับตัดสายไฟ คีมตัดบางชนิดจะมีรูเล็กๆ ไวส้ าหรับปลอกฉนวน 
ของสายไฟไดด้ว้ย คีมจบัจะใช้ส าหรับการจบัและดดัช้ินงาน คีมตดัส่วนมากแลว้จะมีที่ตดัสายไฟ 
อยูด่ว้ย 

http://www.tvsbanmoh.com/


  5. ไขควง เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการขนัน๊อตหรือสกรู เพื่อที่จะใช้ยึดอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้ติดแน่นอยูใ่นจุดที่ตอ้งการ 
 
 
 
  

(ก) ไขควงแฉก                                                               (ข) ไขควงแบน 
รูปที่ 16.6 แสดงรูปร่างของไขควง 

ที่มา : http://www.tactixthailand.com 
 

  รูปที่ 16.6 แสดงรูปร่างของไขควง ออกแบบมาเพ่ือขนัสกรูให้แน่น หรือคลายสกรูออก 
ไขควงทัว่ไปประกอบดว้ยแท่งโลหะส่วนปลายใช้ส าหรับยึดกบัสกรู ซ่ึงมีรูปร่างแตกต่างกนัเพื่อให้
ใชไ้ดก้บัสกรูชนิดต่างๆ และมีแท่งส าหรับจบัคลา้ยทรงกระบอกอยูอ่ีกดา้นหน่ึง 
 

 16.1.2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานบัดกรี 
  การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งมีวสัดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานบดักรี 
วสัดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างคงไม่ต้องกล่าวถึง เน่ืองจากผูเ้รียนได้เรียนรู้  
จากหน่วยเรียนขา้งตน้แลว้ จึงขอกล่าวเฉพาะตะกัว่บดักรีและแผ่นวงจรพิมพเ์ท่านั้น  
  1. ตะกั่วบัดกรี (Solder) ที่นิยมใช้กันมากจะเป็นแบบที่ใช้โลหะผสมกนัระหว่างดีบุก
กบัตะกัว่ ในอตัราส่วนดีบุก 60% และตะกัว่ 40% ซ่ึงเหมาะสมส าหรับงานบดักรี 
 
 
 
 
 

 
(ก) ตะกัว่บดักรี                                              (ข) โครงสร้างตะกัว่บดักรี 

รูปที่ 16.7 แสดงรูปร่างและโครงสร้างตะกัว่บดักรี 
ที่มา : https://www.maplin.co.uk และ https://www.makeuseof.com  

 

    รูปที่ 16.7 แสดงรูปร่างและโครงสร้างตะกั่วบัดกรี ถูกผลิตในลักษณะเป็นเส้น โดยสอด
น ้ายาประสาน (Flux) ไวภ้ายใน  ฉะนั้นเมื่อท าการบดักรีก็สามารถบดักรีไดโ้ดยไม่ตอ้งใชน้ ้ ายาประสาน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81


จากภายนอก น ้ ายาประสานภายในตะกัว่บดักรีเส้นมีไวเ้พื่อท าให้ปฏิกิริยาขณะบัดกรี ท าให้ออกไซด์
หรือส่ิงสกปรกที่ติดบนผิวหน้าช้ินงานถูกละลายออก เป็นผลให้ตะกั่วหลอมเหลวสามารถประสาน
ช้ินงานไดม้ัน่คงและแข็งแรงที่สุด 
  2. แผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board) เรียกย่อๆ ว่าแผ่น PCB หรือนิยมเรียกว่า
แผ่นปรินซ์  ถือเป็นส่วนประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเป็นทางเดิน
สัญญาณไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยูบ่นแผงวงจร ท าให้อุปกรณ์ต่างๆ เช่ือมต่อกนัไดแ้ละท างาน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามที่ไดอ้อกแบบไว ้
 
 

 

 

 

 
 

 (ก) แผ่นวงจรพิมพ ์                            (ข) แผ่นวงจรพิมพเ์มื่อกดัลายทองแดง 
รูปที่ 16.8 แสดงรูปร่างของแผ่นวงจรพิมพ ์

ที่มา : https://fr.aliexpress.com และ https://pixabay.com 
  

  รูปที่ 16.8 แสดงรูปร่างของแผ่นวงจรพิมพ์ จะมีแผ่นทองแดงบางๆ เคลือบตลอดแผ่น 
ในการใชง้าน จ าเป็นตอ้งกดัลายทองแดงบางส่วนออกไปดว้ยน ้ายา หรือกรดกดัปรินซ์ แบ่งออกเป็น 
  - แบบหน้าเดียว (Single Side PCB) แบบน้ีจะมีลายทองแดงเคลือบอยู่เพียงหน้าเดียว 
เหมาะส าหรับวงจรที่ไม่ยุง่ยากซบัซ้อนจนเกินไปนกั 
   - แบบ 2 หนา้ (Double Side PCB) แบบน้ีจะมีทองแดงเคลือบทั้ง 2 ดา้น เหมาะส าหรับ 
วงจรที่มีความยุง่ยากและซบัซ้อน 
 

16.2 เทคนิคการบัดกรี 
 การบัดกรี คือการประสานรอยต่อของวัสดุ โดยการใช้หัวแร้งเป็นตัวท าให้เกิดความร้อน 
เพื่อหลอมตวัประสาน (โดยมากจะใชโ้ลหะที่มีจุดหลอมเหลวต ่า เช่น ตะกัว่บดักรี) เพื่อประสานรอยต่อ
ของวสัดุให้ติดกนัอยา่งมัน่คง แข็งแรงและไม่มีผลกระทบต่อการน าไฟฟ้า 
 

 

https://fr.aliexpress.com/


 16.2.1 การทดสอบและการทำความสะอาดหัวแร้ง 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) การทดสอบหัวแร้ง                                (ข) การท าความสะอาดหัวแร้ง 
รูปที่ 16.9 แสดงการทดสอบและการท าความสะอาดหัวแร้ง 

ที่มา : https://www.makerspaces.com 
 

  รูปที่ 16.9 แสดงการทดสอบและการท าความสะอาดหัวแร้ง โดยน าปลายหัวแร้ง 
ไปแตะกบัตะกัว่บดักรี ถา้ตะกัว่บดักรีหลอมตวัเมื่อแตะกบัปลายหัวแร้ง ก็แสดงว่าหัวแร้งร้อนพร้อม
จะน าไปใชบ้ดักรีได ้ส่วนการท าความสะอาดท าไดโ้ดยน าไปเช็ดกบัฟองน ้าที่เปียกน ้าหมาดๆ 
 

 16.2.2 การบัดกรีอุปกรณ์ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ 
  การบัดกรีเป็นส่ิงส าคัญของการปฏิบัติงานทางด้านช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
การต่ออุปกรณ์เขา้วงจรจะส่งผลต่อการท างานของวงจรเหล่านั้นว่าดีหรือไม่ ส่วนประกอบที่ส าคญั
ส่วนหน่ึงคือ เทคนิคการบดักรี  
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 16.10 แสดงการบดักรีอุปกรณ์ลงบนแผ่นวงจรพิมพ ์

ที่มา : https://www.makerspaces.com 
 

  รูปที่ 16.10 แสดงการบดักรีอุปกรณ์ลงบนแผ่นวงจรพิมพ ์โดยการน าเอา แอลอีดี ลงบน
แผ่นวงจรพิมพ ์จากนั้นใชหั้วแร้งเป็นตวับดักรีเพ่ือให้ตะกัว่หลอมละลาย  

https://www.makerspaces.com/
https://www.makerspaces.com/


  ก่อนท าการบดักรีทุกคร้ังต้องค านึงเสมอว่า หัวแร้งจะตอ้งสะอาดและร้อนพอเหมาะ 
กบัช้ินงาน ขาอุปกรณ์ที่จะท าการบัดกรีตอ้งสะอาดและไม่ช ารุดเสียหาย ถา้ขาอุปกรณ์ไม่สะอาด 
ตอ้งใชก้ระดาษทราย หรือใบมีดคดัเตอร์ขูดท าความสะอาด เพ่ือขจดัส่ิงสกปรกท าให้บดักรีติดง่าย 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16.11 แสดงการทดสอบและการท าความสะอาดหัวแร้ง 
ที่มา : http://cerebro.readthedocs.io 

 

  รูปที่ 16.11 แสดงขั้นตอนการบดักรีอุปกรณ์ลงบนแผ่นวงจรพิมพ ์ซ่ึงกอ่นท าการบดักรี
หัวแร้งตอ้งร้อนและสะอาด ขาอุปกรณ์ตอ้งสะอาดและไม่ช ารุดเสียหาย ดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
ขั้นตอนการบดักรีอุปกรณ์ลงบนแผ่นวงจรพิมพ ์มีดงัน้ี 
  1. น าปลายหัวแร้งไปแตะตรงระหว่างขาอุปกรณ์กับลายทองแดงของแผ่นวงจรพิมพ ์
เพ่ือให้ความร้อนกบัช้ินงานที่จะบดักรี 2-3 วินาที 
  2. ป้อนตะกัว่ให้พอดีกบัช้ินงาน การป้อนตะกัว่ตอ้งไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป 
ถา้นอ้ยเกินไปรอยบดักรีจะไม่แข็งแรงหรือไม่ติด ถา้มากเกินไปตะกัว่อาจไปติดกบัอุปกรณ์ดา้นขา้ง 
และเป็นการส้ินเปลืองตะกัว่ 
  3. ดึงตะกั่วออก ให้ความร้อนกับช้ินงานต่ออีก 1-2 วินาที เพื่อที่จะให้ตะกัว่ไหลเต็ม
แผ่นวงจรพิมพ ์แลว้จึงยกปลายหัวแร้งออก 
  4. ปล่อยให้ช้ินงานเย็นเอง ห้ามท าการเป่าเด็ดขาด เน่ืองจากจะท าให้ตะกัว่บัดกรีด้าน 
ไม่เป็นมนัวาว ขาดความสวยงามของรอยบดักรี 
 

 16.2.3 ลักษณะของรอยบัดกรี 
  รอยบดักรีที่ดีนั้น จะท าให้ขาอุปกรณ์ติดกบัแผ่นวงจรพิมพอ์ย่างหนาแน่นและแข็งแรง 
ตะกัว่ตอ้งไม่มากเกินไปและไม่นอ้ยเกินไป ตะกัว่ตอ้งเป็นมนัวาว 
 
 
 

(ก) รอยบดักรีที่ดี                  (ข) ตะกัว่มากเกินไป                (ค) ตะกัว่นอ้ยเกินไป 



 
(ง) ให้ความร้อนไม่พอ             (จ) ให้ความร้อนมากเกินไป             (ฉ) ช็อตกนั  

รูปที่ 16.12 แสดงลกัษณะของรอยบดักรี 
ที่มา : http://cerebro.readthedocs.io 

 

  รูปที่ 16.12 แสดงลกัษณะของรอยบดักรี การป้อนตะกัว่มากเกินไปจะท าให้จุดบดักรี 
เป็นตุ่มกลม อาจท าให้ช็อตกบัขาอุปกรณ์ตวัอื่น ตะกัว่น้อยเกินไปอาจจะไม่ติด และท าให้รอยบดักรี 
ไม่แข็งแรง ถ้าให้ความร้อนกับช้ินงานไม่พอจะท าให้ตะกั่วไม่ไหลและจับตวักนัเป็นกอ้น ถ้าให้
ความร้อนกบัช้ินงานนานเกินไปก็ท าให้ลายทองแดงไหมไ้ด ้หรือที่เรียกว่า ปร้ินซ์ซ์ร่อน 
 

สรุป 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นงานบดักรี ไดแ้ก่ 
  1. หัวแร้ง (Soldering) มีหน้าที่ในการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับลายทองแดง 
บนแผ่นวงจรพิมพ ์ให้ติดกนัอยา่งแน่นหนา 
  2. ที่วางหัวแร้ง (Soldering stand) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการวางหัวแร้ง อาจจะมี
หรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีก็จะดีเพราะว่าจะไดเ้พ่ิมความปลอดภยัในการโดนหัวแร้งลวกและโต๊ะท างาน 
อาจไดรั้บความเสียหายจากความร้อนได ้  
  3. ที่ดูดตะกั่ว (Sucker) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการดูดตะกั่วออก เพื่อที่จะถอดอุปกรณ์ 
ที่ยึดติดกบัลายทองแดงบนแผ่นวงจรพิมพอ์อก 
  4. คีม (Plier) เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ในการช่วยตดัอุปกรณ์ ปลอกสายไฟ ใช้ดดัขา
อุปกรณ์ในการประกอบลงบนแผ่นวงจรพิมพ ์
  5. ไขควง เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการขนัน๊อตหรือสกรู เพื่อที่จะใช้ยึดอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้ติดแน่นอยูใ่นจุดที่ตอ้งการ 
 วสัดุและอุปกรณ์ที่ใชใ้นงานบดักรี ไดแ้ก่ 
  1. ตะกัว่บัดกรี (Solder) ที่นิยมใช้กนัมากจะเป็นแบบที่ใช้โลหะผสมกันระหว่างดีบุก
กบัตะกัว่ ในอตัราส่วนดีบุก 60% และตะกัว่ 40% ซ่ึงเหมาะสมส าหรับงานบดักรี 
  2. แผ่นวงจรพิมพ ์(Printed Circuit Board) เรียกยอ่ๆ ว่าแผ่น PCB หรือนิยมเรียกว่าแผ่น
ปรินซ์   
 การบดักรี คือการประสานรอยต่อของวสัดุ โดยการใช้หัวแร้งเป็นตวัท าให้เกิดความร้อน 
เพื่อหลอมตัวประสาน (โดยมากจะใช้โลหะที่มีจุดหลอมเหลวต ่า เช่น ตะกัว่บดักรี) เพ่ือประสาน
รอยต่อของวสัดุให้ติดกนัอยา่งมัน่คง แข็งแรงและไม่มีผลกระทบต่อการน าไฟฟ้า 


