
 

 
 

 

   
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ พื้นฐานงานช่างเครื่องเงิน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

ชุดที่ 1  เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานช่างเครื่องเงิน 

                                               นายสิงห ์ สุจันทร์ 
 

                                          ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการ 
                                                                  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 
                                                       สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
                                               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



 

 
 

 

 
 
 
   
 
 
 
  ชุดฝึกทักษะปฏิบัติพื้นฐานงานช่างเครื่องเงินเลม่นี้ จัดท าขึ้นเพือ่ใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ ให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี โดยกิจกรรมการเรียนรู้ 
เป็นแบบกลุ่ม ซึ่งมีขั้นตอนในการฝึก ดังน้ี คือ ขั้นเตรียมการสอน ขัน้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์ขั้นสะท้อนแลกเปลี่ยนความคิด ขั้นเสนอความรู้ ขั้นประยุกต์ใช้ 
และขั้นสรุปผล  
  ชุดฝึกทักษะปฏิบัตพิื้นฐานงานช่างเครื่องเงิน ประกอบด้วยเนือ้หาเรือ่ง 
พื้นฐานงานช่างเครื่องเงนิ 6 เรื่อง ดังน้ี ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับงานช่างเครื่องเงิน , 
การหลอมโลหะและการรีด , การท าน้ าประสาน ( เชื้อบัดกร ี) , การดงึเส้นและ
การดึงหลอด ( ก าไล ) , การขัดแต่ง ( แหวนท้องปลิง ) และการฉลุและขึ้นรูป 
ชุดฝึกทักษะปฏิบัตพิื้นฐานงานช่างเครื่องเงินเลม่นี้ ประกอบด้วยเนือ้หา 
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบเพือ่วัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนก่อนและหลงัเรียน 
  การเรียนรู้ในปัจจุบัน ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้และฝึกปฏิบัติตาม
ขั้นตอนได้ ที่ส าคญักระบวนการเรียนรู้ ผู้เรยีนจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ภายในกลุ่ม คนเก่งจะคอยให้ความช่วยเหลือแนะน าผูท้ี่ออ่นกว่า โดยมีครูให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติได้ด้วยตนเอง จนเกิดทักษะ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได ้
 
 

 
       สิงห์  สุจันทร ์
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ค าน า 
สารบัญ 
ค าแนะน าการใช้ชุดฝึกทักษะส าหรับคร ู
ค าแนะน าการใช้ชุดฝึกทักษะส าหรับนักเรยีน 
แผนการจัดการเรยีนรู้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
ใบความรู้ที่ 1  เรื่อง ความรู้ทั่วไปเก่ียวโลหะเงิน 
ใบความรู้ที่ 2  เรื่อง จรรยาบรรณช่างเครื่องเงิน 
ใบความรู้ที่ 3  เรื่อง ความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน 
ใบกิจกรรม เรื่อง ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับงานช่างเครื่องเงิน  
แบบทดสอบหลังเรยีน 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
  แบบประเมินคุณธรรมจรยิธรรมและคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 
  แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ 
  แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม 
  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
  เฉลยใบกิจกรรม เรื่อง ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกบังานช่างเครื่องเงิน 

 

 สารบัญ 



 

 
 

 

 

 

 

 
 1.  ก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะควรศึกษารายละเอียดทุกขั้นตอนจากคู่มือให้เข้าใจ 
โดยศึกษารายละเอียดต่อไปนี้ ค าแนะน าการใช้ชุดฝึกทักษะส าหรับนักเรียน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ใบความรู้ ล าดับขั้นตอน
การปฏิบัติกิจกรรม แบบวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 2.  ผู้สอนควรชี้แจงให้ผู้เรียนฝึกทักษะ ภายหลังจากเรียนภาคทฤษฎีแล้ว  
เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรค 
ในระหว่างการปฏิบัติงาน สามารถปรึกษาผู้สอนได้ 
 3.  ผู้สอนต้องตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน และให้ผู้เรียน
ฝึกทักษะตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนด 
 4.  ผู้สอนควรติดตาม กระตุ้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ 
การปฏิบัติตามความสามารถและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 
 5.  ผู้สอนควรตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ และดูแลกระบวนการปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาหรืออุบัติเหตุในระหว่าง 
การปฏิบัติกิจกรรม 
 6.  ผู้สอนควรเน้นเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี  
และมีความสุข 
 7.   การวัดและการประเมินผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในแผนการ 
จัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก กล่าวยกย่องชมเชยผลงานของผู้เรียน  
เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
 8.  ผู้สอนตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน–หลังเรียน แบบวัดและประเมินผล 
การปฏิบัติกิจกรรม และเก็บผลการประเมินบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยปฏิบัติทุกครั้ง 
ที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน 
 9.  ผู้สอนแจ้งผลการทดสอบและผลการประเมินทุกครั้งที่มีการทดสอบ  
การวัดและการประเมินผล เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

ค าแนะน า 
การใชชุ้ดฝึกทักษะ 

ส าหรับคร ู
 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD&hl=th&rlz=1R2MERD_enTH505&biw=1440&bih=667&tbm=isch&tbnid=tf20-yRy-PLchM:&imgrefurl=http://www.unigang.com/Article/8232&docid=TUyDx3B6faHCUM&imgurl=http://files.unigang.com/pic/1/5344.jpg&w=449&h=321&ei=JoCgULrSAoOyrAekuICwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=1129&vpy=316&dur=609&hovh=190&hovw=266&tx=169&ty=138&sig=105358625852197971586&page=2&tbnh=145&tbnw=201&start=21&ndsp=25&ved=1t:429,r:11,s:21,i:171


 

 
 

 

 

 

 

 

 1.  ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดฝกึทักษะ 
 2.  ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน 
 3.  ผู้เรียนต้องตั้งใจศึกษาชุดฝึกทักษะให้เข้าใจอย่างแท้จริงก่อนลงมือ 
ปฏิบัตกิิจกรรม 
       4.  ผู้เรียนควรปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนดในชุดฝึกทักษะ             
เมื่อพบปัญหาควรขอค าปรึกษาจากผู้สอน 
 5.  ผู้เรียนต้องตั้งใจปฏบิัติกิจกรรมตามชุดฝึกทักษะด้วยตนเอง  
เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้อยา่งแท้จริง 
     6.  ผู้เรียนทุกคนเข้ารับการวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 
ตามแบบประเมินที่ก าหนด 
    7.  ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อเรียนจบในแต่ละชุดฝึกทักษะ  
เพื่อประเมินผลการพัฒนาการเรยีนรู ้
 

 

 

 

 

 

 

ค าแนะน า 
การใช้ชุดฝึกทักษะ 
ส าหรับนักเรยีน 

 



 

 
 

 

 

 

 

1.  สาระส าคัญ 
 ช่างเครื่องเงินจ าเป็นต้องศึกษา ขบวนการการผลิตเครื่องเงิน โลหะที่ใช้ท า
เครื่องประดับ การใช้เครื่องมือและวัสดุในการท าเครื่องประดับเงิน และฝึกทักษะ
กระบวนการในการท าเครื่องประดับขั้นพื้นฐานได้แก่ การหลอมโลหะเงิน การรีดเงิน  
การดึง การท าน้ าประสาน การขัดแต่ง การฉลุลาย การเคาะขึ้นรูป เพื่อเป็นพื้นฐาน 
ในการเรียนรู้วิธีการใช้เทคนิคพื้นฐาน ในรูปแบบใหม่ ๆ น าไปสู่การผลิตชิ้นงานท่ีได้
มาตรฐานและต้องมีจรรยาบรรณของอาชีพ 
 

2.  ผลการเรียนรู้ 
 มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานงานช่างเครื่องเงินและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีมาตรฐาน              
มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและมีจรรยาบรรณ น าไปใช้ในการผลิตชิ้นงานอื่น ๆ  
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1  ด้านความรู้ 
        3.1.1  บอกชื่อและคุณสมบัติของโลหะและส่วนผสมอื่น ๆ ท่ีน ามา 
ท าเครื่องเงินได้ 
 3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ 
        3.2.1  สามารถปฏิบัติงานช่างเครื่องเงินพื้นฐานได้ตามมาตรฐานและ 
มีจรรยาบรรณของอาชีพช่างเครื่องเงิน    
             3.2.2  มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
    3.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  3.3.1  ความสนใจใฝ่รู้ 
              3.3.2  ความมีระเบียบวินัย 
              3.3.3  ความรับผิดชอบ 
               3.3.4  ความมุ่งมั่นอดทน 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
หลักสูตรทอ้งถิ่น  เรื่อง  ผลติภัณฑ์จากเครื่องเงินชาวเขา  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  5 

รายวิชาเพิ่มเติม  กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง  พื้นฐานงานช่างเครื่องเงิน    

(ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานช่างเครื่องเงิน) 
เวลา  2  ชั่วโมง  สอนวันที่  ............................................................................... 



 

 
 

   3.3.5  ความซื่อสัตย์ สุจริต 
               3.3.6  ความเสียสละ 
         3.3.7  ความมีเหตุผล 
 

4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโลหะเงิน 
      4.2  จรรยาบรรณช่างท าเครื่องเงิน 
      4.3  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 

5.  การบูรณาการกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.1  ความพอประมาณ 
   5.1.1  พอประมาณในเวลา การใช้วัสดุ - อุปกรณ์ท่ีมีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า   
 5.2  ความมีเหตุผล 
  5.2.1  หมั่นศึกษาหาความรู้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  5.2.2  มีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี และทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
 5.3  การมีภมูิคุ้มกันในตวัที่ด ี
    5.3.1  มีคุณลักษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน 
    5.3.2  เห็นคุณค่าของตนเอง 
          5.3.3  สร้างลักษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน และการด ารงชีวิตประจ าวัน 
  5.4  เงื่อนไขความรู้ 
    5.4.1  มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโลหะเงิน 
   5.4.2  มีจรรยาบรรณช่างท าเครื่องเงิน 
      5.4.3  มีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 5.5  เงื่อนไขคุณธรรม 
  5.5.1  ความสามัคคีในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
   5.5.2  ความรับผิดชอบ และซื่อสัตย ์
           5.5.3  ความขยัน อดทน  
     5.5.4  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



 

 
 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้ ( ภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง) เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานงาน  
ช่างเครื่องเงิน โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ G.I. (Group Investigation)    
 6.1.  ขั้นน า 
  6.1.1  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับปัจจัยในการประกอบอาชีพต่าง ๆ  
ให้ประสบความส าเร็จ โดยใช้รูปภาพเกี่ยวกับการท างานอาชีพต่าง ๆ ประกอบ 
  6.1.2  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
  6.1.3  แจ้งจุดประสงค์การเรียน การวัดและประเมินผล 
 6.2  ขั้นสอน 
         6.2.1  แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม 
  6.2.2  ให้แต่ละกลุ่มศึกษา ใบความรู ้พื้นฐานงานช่างเครื่องเงิน  
ท่ีได้รับมอบหมาย โดย   
   กลุ่มท่ี 1  ศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโลหะเงิน 
   กลุ่มท่ี 2  ศึกษาใบความรู้ท่ี 2 เรื่อง  จรรยาบรรณช่างท าเครื่องเงิน 
   กลุ่มท่ี 3  ศึกษาใบความรู้ท่ี 3 เรื่อง  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
        6.2.3  ให้แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการศึกษา 20 นาที ก าหนดเวลาในการน าเสนอ     
กลุ่มละ 10 นาที และตอบค าถาม 5 นาที 
  6.2.4  ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
           6.2.5  เมื่อจบการน าเสนอให้นักเรียนท่ีอยู่ในห้องเรียนช่วยกันตั้งค าถาม 
ในหัวข้อที่รายงานกลุ่มละ 3 ค าถาม 
           6.2.6  กลุ่มท่ีรายงานจะต้องช่วยกันตอบค าถามท้ัง 3 ข้อ ให้ชัดเจน 
           6.2.7  นักเรียนท าแบบฝึกหัดในใบกิจกรรม เรื่อง พ้ืนฐานงานช่างเครื่องเงิน 
 6.3  ขั้นสรุป 
     6.3.1  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้พื้นฐานงานช่างเครื่องเงิน  
เน้นการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
  6.3.2  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน   
    

 7.  สื่อการเรียนการสอน 
  7.1  เอกสารประกอบการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5   
  - ใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับโลหะเงิน 
  - ใบความรู้ท่ี 2 เรื่อง จรรยาบรรณช่างท าเครื่องเงิน 

 - ใบความรู้ท่ี 3 เรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
      7.2  รูปภาพเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการท างาน 
 7.3  รูปภาพเกี่ยวกับการท างานอาชีพต่าง ๆ  



 

 
 

8.  แหล่งเรียนรู้ 
 ห้องปฏิบัติการเครื่องเงินโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 
 

9.  การวัดผลและประเมินผล 
  9.1  วิธกีารวัด/สิ่งที่วัด 
  9.1.1  ความรู้ ความเข้าใจ   
  9.1.2  ทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม 
        9.1.3  คุณลักษณะที่พึงประสงค์        
 9.2  เครื่องมือวัด 
   9.2.1  แบบทดสอบก่อน- หลังเรียน เรื่อง พื้นฐานงานช่างเครื่องเงิน 
           9.2.2  แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม   
  9.2.3  แบบประเมินคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 9.2.4  ใบกิจกรรมท่ี เรื่อง  พื้นฐานงานช่างเครื่องเงิน 
 

10.  เกณฑ์การประเมินผล 
 ประเมินผลโดยถือเกณฑ์การผ่านส าหรับผู้ท่ีได้คะแนนจากการวัดผล   
ร้อยละ  75  ขึ้นไป 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานช่างเครื่องเงิน 

 

ค าช้ีแจง  แบบทดสอบมีทั้งหมด  10  ข้อ  รวม  10  คะแนน  ให้นักเรียน 
        เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  โดยท าเครือ่งหมาย  x    
             ลงในกระดาษค าตอบ
...............................................................................................................................................

1.  โลหะเงินมีจุดหลอมเหลวที่อณุหภูมิประมาณกี่องศา 
  ก.  870 องศาเซลเซียส   
      ข.  930 องศาเซลเซยีส 
      ค.  961 องศาเซลเซียส 
      ง.  987 องศาเซลเซยีส 
 

2.  น้ าหนักเงิน 1 บาท มีค่ากี่กรัม 
      ก.  6.2 กรัม   
     ข.  7.2 กรัม 
      ค.  12.2 กรัม 
      ง.  15.2 กรัม 
 
 

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน     

 



 

 
 

3.  เงินสเตอรล์ิง หมายถึงข้อใด 
     ก.  เงินที่มีนิกเกิลผสมไม่เกิน 7.5% 
     ข.  เงินที่มีโลหะอื่นผสมไม่เกิน 7.5% 
     ค.  เงินที่มทีองแดงผสมไม่เกิน 7.5% 
     ง.  เงินที่มีส่วนผสมของโลหะเกิน 7.5% 
 

4.  เงินหนัก 0.06 กรัม สามารถดึงให้ยาวไดสู้งสุดเท่าใด 
     ก.  400  ฟุต 
      ข.  450  ฟุต 
      ค.  500  ฟุต 
      ง.  550  ฟุต 
 

5.  การตรวจสอบเงินบริสุทธิ์ กับเงินผสม วิธีใดมีความแม่นย ามากที่สุด 
      ก.  วิธีการทางเคมี  
     ข.  การใช้ไฟเป่าให้ร้อน 
      ค.  การใช้วิธีเคาะฟังเสยีง 
      ง.  การโยนลงพื้นฟังเสยีงกังวาน 
 

6.  คุณลักษณะทีส่ าคญัของผู้ที่จะประกอบอาชีพช่างเครือ่งเงินคือขอ้ใด 
      ก.  มีความซือ่สัตย์ 
      ข.  มีความรับผิดชอบ 
      ค.  มีความอดทน เพยีรพยายาม 
      ง.  ต้องมีเงินทุนมากจึงจะประสบผลส าเร็จ 
 
 
 
 
 



 

 
 

7.  ตัวการที่ส าคัญทีท่ าให้เกิดอุบัติเหตุมีก่ีประการ 
     ก.  2  ประการ 
     ข.  3  ประการ 
     ค.  4  ประการ 
     ง.  5  ประการ 
 

8.  การกระท าในข้อใดจะก่อให้เกิดอันตรายได ้
      ก.  จัดเก็บของเป็นระเบียบ 
      ข.  แต่งกายรัดกุมเรยีบร้อย 
      ค.  หยอกลอ้ หรอืพูดคยุกันขณะปฏิบัติงาน 
      ง.  ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
 

9.  ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
      ก.  ไม่มีความรู้เพียงพอ 
      ข.  ขาดการฝึกอบรมหรอืชี้แนะในสิ่งที่ถูกต้อง 
      ค.  อารมณไ์ม่ปกติ เช่น ก าลังโกรธเพื่อนร่วมงาน 
      ง.  ถูกทุกข้อ 
 

10.  ข้อใดเป็นวิธีที่ถูกต้อง ส าหรับการใช้เครื่องมือที่มคีม 
       ก.  ถือเครือ่งมือติดตัวไปด้วยเมื่อหยุดพัก 
      ข.  พกเครือ่งมือที่มคีมไว้ในกระเป๋าเสือ้หรือกางเกง 
      ค.  การถือเครือ่งมอืที่มคีม ควรชี้ปลายขึ้นดา้นบนเสมอ 
       ง.  ขณะปฏิบัติงาน ระมัดระวังผู้ปฏิบัติงานข้างเคียงเสมอ 

 
 
 
 
 



 

 
 

กระดาษค าตอบ 
เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานช่างเครื่องเงิน 

ชื่อ ........................................................... ชัน้ .................... เลขที่ .................. 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

สรุปผล 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

รวม  10  คะแนน  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีน 

เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบังานช่างเคร่ืองเงิน 

 
 
 

ข้อ ค าตอบ 
1 ค 
2 ง 
3 ค 
4 ก 
5 ก 
6 ค 
7 ข 
8 ค 
9 ง 
10 ง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลหะเงิน 

 

 เงิน ( SILVER )  
 
  

  เงิน  คอื  ธาตุชนิดหนึ่ง เป็นโลหะสีขาวมลีักษณะแข็ง มีน้ าหนักปานกลาง 
เปลี่ยนรูปได้ง่าย และมคีุณสมบัติที่สามารถตีเป็นแผ่นบาง ๆ ได ้หรอืเปลี่ยนรูปทรง
และหลอมละลายให้อ่อนตัวได้ มีราคารองลงมาจากธาตุทองค า เงินพบในธรรมชาติ
ทั่วไป มีทัง้ชนิดก้อนและชนิดผงที่ปนอยู่ในดินทราย ทั้งทีเ่ป็นสารประกอบปนอยู่ในแร่
อื่น ๆ ในอดีตเราอาจท าโลหะเงินจากแร่เงินโดยตรง แต่ปัจจุบัน แร่ที่ให้โลหะเงิน
โดยตรงเกือบไม่มีแล้ว ต้องใช้วิธีแยกโลหะออกจากการถลุงโลหะอื่น เช่น ตะกั่ว 
สังกะสี และทองแดง มนุษย์รู้จักน าเงินมาใช้ประโยชน์นานพอกับการน าทองค า 
มาใช ้
  เงิน 100% คอืโลหะเงินล้วนไมผ่สมกับโลหะอื่นใด ถ้าเป็นเม็ดจะดูที่สี  
ความเงา ถ้าไม่แน่ใจใช้ไฟเป่าให้หลอมเกอืบละลาย จากนั้นปลอ่ยให้เยน็ 
ดูการเปลี่ยนแปลงที่ผิว ถ้าเป็นแท่งเงิน ใช้วิธีเคาะหรือโยนลง
พื้นฟังเสียง ผู้ที่มคีวามช านาญสามารถบอกได้ถงึความแตกต่าง
ระหว่างโลหะเงินบริสุทธิ์และเงินผสม แต่ถ้าจะให้แน่ใจก็ต้อง
วิเคราะห์ทางเคมี ซึ่งต้องละลายโลหะเงินก่อน หรืออาจใช้
เครื่องมือที่ไม่ตอ้งท าลายเนื้อเงินก็ได้ แตถ่้าตอ้งการ 
ความแม่นย าแบบ 99.99% คงต้องเป็นวิธีทางเคมี เงิน 100%  
มีความออ่นตัวสูง อาจตีแผ่ เป็นแผ่นได้บางถึง 0.00003 นิ้ว เงินหนัก 0.06 กรัม 
สามารถดึงให้ยาวได้ถึง 400 ฟุต เงินแท้บริสุทธิน์ั้นเมื่อถูกควันบางชนิดจะด า  

ใบความรู้ที่ 1   
เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นฐานงานช่างเครื่องเงิน 



 

 
 

เงินไม่บริสทุธิ์ทีผ่สมโลหะอื่นมากเกินมาตรฐานนั้น เมื่อทิ้งไว้จะไม่ด าแบบเงินแท้  
แต่จะออกเหลอืง หรือแดงตามสีโลหะทีผ่สม เงนิที่ เก็บไว้อย่างมิดชิดในตู้ที่ปิดแน่น
หรือในถุงพลาสติกจึงไมด่ าง่าย แต่ความด าของเงินนั้นสามารถลา้งออก 
ได้หลายวธิ ีเช่น ต้มน้ าร้อนบีบมะนาว ขัดถูด้วยแป้งดินสอพอง ใช้น้ ายา  
ครีมขัดโลหะ หรอืลา้งดว้ยกรด ซึ่งวิธีนี้จะขาวขุน่มากเกินไป 

  เงินผสมโลหะ (SILVER ALLOY ; STERLING SILVER )  
เงินผสมเพือ่ความแข็งแกร่ง ในการท ารูปพรรณ เงินที่น่าจะกล่าวถึง 
ในที่นี้มี 2 อย่าง คอื เงนิสเตอร์ลงิ (Sterling) หมายถึง เงินที่มทีองแดงผสม 
ไม่เกิน 7.5% เป็นมาตรฐานสากลของเครื่องเงินที่มีคณุภาพ 
เป็นที่ยอมรับได้ทั่วไป และเงินอีกชนิดหนึ่งซึ่งความจริงไม่ใช่เงิน  
คือ เงินเยอรมัน เป็นเงนิเทียมที่ประกอบด้วยทองแดงและนิกเกิล  
ไม่มีเนือ้เงินเลย ส าหรับนิกเกิลซึ่งมีสขีาววาวคล้ายเงินนั้นเป็นโลหะ 
เนื้อแข็ง ไมม่ีราคา จึงมักจะถูกน ามาใช้แทนเงินในกรณีที่ต้องการ 
ท าสิ่งของราคาถูก เช่น เครื่องประดับหรืออื่น ๆ แต่นิกเกิลนั้นมีความ 
ใสวาวมากกว่าเงินแท้ซึง่ขาวนวลมากกว่า 

 เงินผสมโลหะอื่น มคีวามแข็งกว่าเงิน 100% เงินผสมมีจุดหลอมเหลว 
อยู่ที ่961 องศาเซลเซียส ( 1,762 องศาฟาเรนไฮด์ ) ซึ่งต้องใช้รอบขัดเงาที่สูง 
ในการที่จะให้เกิดความเงา แต่จะเกิดความหมองได้ด้วยการสมัผสักับไอของ
ก ามะถันในอากาศ เงินผสมที่น ามาใช้กบัเครื่องประดับนั้นสามารถน ามาตี  
สลัก ม้วนและหล่อ  

 ในอดีตไม่มีการน าเงินมาใช้ท าเครือ่งประดับ เทา่กับทองค า โดยส่วนใหญ่
จะถูกน ามาใช้ท าภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร และจานอาหารตามโบสถ ์ 
แต่ในกลางศตวรรษที่ 19 เครื่องประดับเงินกลายมาเป็นที่นยิมในอังกฤษ  
ในช่วงเวลาสั้น ๆ จนกระทั่งมีแพลตินั่มเข้ามาแทนที ่ 



 

 
 

  ปัจจุบันการปลอมแปลงเนื้อเงินท าไดแ้นบเนยีนขึน้ ต้องพสิูจน์ด้วยน้ ายาหรือ
เครือ่งมอืทีท่ าขึ้นโดยเฉพาะจึงจะรู ้เครื่องเงินปลอม หรือเงินทีไ่ม่บรสิุทธิ ์ปลอมปน
โลหะชนิดอื่นในปริมาณมาก จะมีน้ าหนักเบากวา่เงินแท ้ถ้าชื้อเครือ่งประดับเงิน
หนักเพียงบาทสองบาทคงพอเทียบน้ าหนักกับเครื่องประดับทองได้ เพราะทอง 
และเงินในน้ าหนัก 1 บาทจะมคี่า 15.2 กรัมเทา่กัน แต่ถ้าช้ือเครือ่งเงินน้ าหนักมาก 
เช่นเข็มขัดเส้นโต คงยากที่จะพิสูจน ์เรื่องเครือ่งเงินปลอมปน เป็นเรือ่งยากที่ผู้ซือ้ 
จะสามารถล่วงรู้ได้วา่เครื่องเงินที่ตนซือ้นั้นเป็นเงินจริงหรือเงินปลอม เพราะการ
พิสูจน์เครื่องเงินไมส่ามารถดู ได้ด้วยตาเปล่า 

 วิธีพิสูจนค์วามบรสิุทธิ์ของเงินนั้น สมัยก่อนใช้ขูดหรือบากเนื้อเงินลงไป  
ดังจะเห็นได้จากรอยบากที่เงินพดด้วง แต่สมยันี้ใช้น้ ากรดดินประสิว ถ้าเป็น 
เงิน 100% ก็จะขาวนวลไม่เปลีย่นแปลงถา้เป็นเงิน 92.5% จะมีสีเขียวนิด ๆ  
ถ้าปลอมปนมากก็จะเขียวมากตามสัดส่วน 
 
 
 
 
 
 
  เงินมีประโยชน์มากมายหลายอย่าง ในทางอุตสาหกรรม เงินผสมโลหะอื่น 
ใช้ในการเชื่อมต่อ ใช้ท าส่วนประกอบเครื่องกลต่าง ๆ และยังใช้เป็นสารประกอบ 
ในการท าฟลิ์มอีกด้วย ในวงการแพทย์เงินเป็นตัวกันไม่ให้แผลเน่า ใช้ป้องกันสมอง
แทนชิ้นสว่นของกะโหลกศีรษะที่ถูกตัดทิ้ง ใช้ตามกระดูก ใช้ผสมปรอทและอื่น ๆ 
ส าหรับอุดฟันได้ดีมาก นอกจากนีเ้งินยังเป็นตัวน าไฟฟ้าได้ดีทีสุ่ด ต่อต้านการกัดผุ 
ได้แทบทุกชนิด ทนทานต่อการกัดของกรดน้ าสม้ได้เป็นพิเศษ แต่ควันหรืออากาศ 
ที่มีธาตุก ามะถันผสมจะจับผิวให้คล้ าด าจนมองไม่เห็นเนื้อเงิน 



 

 
 

  ไทยไม่มีแร่เงินของตนเอง แต่โบราณสมัยทีย่ังใช้โลหะเงินท าเป็นเงินตรา  
เราก็น าโลหะเงินเขา้มาจากจีนโดยแลกกับข้าว ต่อมาเมือ่เริม่ใช้เหรียญกษาปณ์  
พวกเงินตราเก่า ๆ ก็กลายเป็นที่มาของเงินที่น ามาหลอมสกัดเอาเนือ้เงินมาท าเครือ่งใช้ 
เช่น เหรยีญเงินรูป ีเหรียญเงินอินโดจีน เนื้อเงินหลักของช่างท าเงินในปัจจุบัน  
เหรียญเก่า ๆ เกือบไม่มแีล้ว ความต้องการโลหะเงินมาใช้ในลักษณะสนิค้าส่งออก 
มีมากข้ึน เงินแท่งจากที่ต่างๆ ทั้งพม่าและตามแนวชายแดนต่าง ๆ เป็นที่มาส าคญั 
กิจการขนาดเล็กจะหาเงินจากร้านค้าทองในรูปแบบของเงินแท่งบ้าง เงนิบริสุทธิ์ 
เป็นเม็ด ๆ บ้าง หรือเปน็แผ่นตามมาตรฐานความหนาบางและความบริสุทธิ์เท่าที่
ต้องการ กิจการใหญ่ ๆ ต้องสั่งเข้าเนือ้เงินบรสิุทธิ์เป็นเม็ด ๆ จากต่างประเทศ
โดยตรง  



 

 
 

 
 

 

  จรรยาบรรณช่างเครื่องเงิน 
 

  อาชีพชา่งเครือ่งเงินเป็นอาชีพที่ตอ้งอาศยั ทักษะทัง้ด้านช่างและด้านศิลปะ  
เป็นอาชพีที่ต้องอาศัยความละเอยีดออ่น ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งต้อง 
มีความซื่อสัตย์ทั้งตอ่ตนเองและลูกคา้ หรือผู้ที่ตอ้งเกี่ยวข้องกับอาชีพนี้  
คนที่มคีุณธรรมดังกลา่วจะมีความก้าวหน้าในอาชีพ 

 

  คุณลักษะที่ส าคัญของผู้ที่จะประกอบอาชีพช่างเครื่องเงิน ได้แก่ 
   1.  เป็นคนที่มีใจรักงานทางด้านศิลปะ การผลิตเครือ่งเงินนั้นมี
จุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับร่างกายให้สวยงามเป็นส าคัญ เครือ่งประดับ 
ที่ท ามาจากเงินถือวา่เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ผู้ผลติจะต้องใช้ความรูค้วามสามารถ 
ทางศลิปะมาใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ  
   2.  มีความถนัดทางงานช่าง เนื่องจากขั้นตอนการผลิตต้องใช้เครื่องมอื 
งานช่างหลายอยา่ง คนที่ประกอบอาชพีผลิตเครื่องเงินจะตอ้งใช้เครื่องมือช่าง 
ได้อย่างคลอ่งแคล่ว 
   3.  มีความอดทน เพียรพยายาม การผลิตเครือ่งเงินจะต้องท า 
ด้วยความประณีต และต้องใช้ความพยายามอยา่งมากเพือ่ให้ได้ช้ินงานที่สวยงาม  
งานบางช้ินอาจต้องใช้เวลามาก งานที่ละเอียดมากอาจต้องใช้เวลาเป็นเดือน 
นอกจากนั้นทุกขั้นตอนของการผลิตก็มีโอกาสที่จะท าให้ช้ินงานช ารุดเสียหายได้  
เช่น การให้ความรอ้นแกช่ิ้นงานในขณะเชือ่มประกอบชิ้นส่วน อาจท าให้ช้ินงาน 
หลอมละลาย จนไมส่ามารถแก้ไขได้ ต้องเริ่มต้นใหม่ ท าให้เสียเวลา  ดังนั้น 
ช่างเครื่องเงินจะต้องอดทน ใจเย็น ทุ่มเทเวลาให้กับงานอย่างเต็มที่ งานที่ท า 
จึงจะส าเร็จลงได้ด้วยดแีละมคีุณภาพ 
 

ใบความรู้ที่ 2   
เรื่อง  จรรยาบรรณช่างเครื่องเงิน 



 

 
 

   4.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรคม์ีความส าคญั
อย่างยิ่งส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เครือ่งเงนิ เพราะจะท าให้มีผลิตภัณฑ์
รูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
 
 
 
 
 

  คุณธรรมส าหรับช่างเครื่องเงิน 
   บุคคลไมว่่าจะประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตาม จะตอ้งมหีลักปฏิบัติเพื่อ 
ความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพนั้น ๆ เช่น คนทีม่ีอาชีพครมูีหน้าที่สั่งสอน 
ลูกศิษย ์จะตอ้งถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษยอ์ย่างเต็มที่ ไม่มีการปิดบังความรู้  
อีกทั้งต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ คนที่มีอาชีพเปน็แพทย์ 
พยาบาลก็จะต้องมมีนุษยธรรมดูแลรักษาคนไขอ้ย่างดี ไม่มีการแบ่งชนชั้น  
ไม่ว่าคนไข้จะเป็นมิตรหรือศัตรู ก็จะตอ้งท าหนา้ที่รักษาเขาเหล่านั้น หากครูหรือ
แพทย์ พยาบาลไม่ท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ก็คงไม่มีนักเรียนคนใดอยากเรียน 
หรือไมม่ีคนไขค้นใดอยากให้รักษาเนื่องจากครูหรือแพทย์ พยาบาลเหลา่นั้น 
ขาดคุณธรรมหรอืไม่มีจรรยาบรรณนั้นเอง   
  ช่างเครื่องเงินก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ด าเนนิธุรกิจเกีย่วกับการค้าขาย และ
ให้บริการ ผูท้ี่ยึดเป็นอาชพีจะต้องมีคณุธรรมหรือจรรยาบรรณ คุณธรรมหรือ
จรรยาบรรณที่จ าเป็นส าหรับช่างเครือ่งเงินได้แก่ ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ 
ความซือ่สัตย์ต่อลูกค้าเป็นหัวใจส าคัญของการค้าขาย สินค้าทุกช้ินที่จะจ าหน่าย
ให้แก่ลูกค้าจะต้องเป็นสนิค้าที่มคีุณภาพ เครือ่งเงินรูปพรรณที่ผลิตเพือ่จ าหน่าย 
มีส่วนผสมของเนื้อเงินเท่าใด ลูกค้าควรจะได้รบัข้อเท็จจริง เพือ่ประกอบ 
การตัดสินใจซ้ือ ไมค่วรพูดเท็จ เพราะหากลูกคา้ทราบภายหลังจะไมอ่ยาก 
ซื้อสินคา้ของเราอีก 



 

 
 

 

  
   

  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 

   ในการท างานนั้นผูเ้ป็นช่างจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก  
เพราะถ้าประมาทเลินเลอ่ก็อาจท าให้เสียทั้งงาน และทรัพย์สินโดยใช่เหตุ หรือบางครั้ง 
อาจเกิดอันตรายถึงพิการหรือเสยีชีวิตได ้ความปลอดภัยในการท างานยอ่มเป็น 
สิ่งปรารถนาของทุก ๆ คน การรู้จักวิธีการท างาน รู้จักวิธีใช้เครื่องมือดว้ยความ 
ไม่ประมาทคอยระมัดระวังอยู่เสมอ ๆ จะช่วยขจัดปัญหาอุบัติเหตุได้มาก เครื่องมือ 
ทุกชนิดแม้จะออกแบบมาอย่างเหมาะสม แต่ก็อาจจะเกิดอันตรายแก่ผูใ้ช้  
ด้วยเหตุน้ีผู้ใช้เครือ่งมือควรระมัดระวังอยู่เสมอ 
   ความปลอดภัยในการท างาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิด 
แก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรพัยส์ินในขณะที่ปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือ สภาพการท างานให้ถูกต้อง 
โดยปราศจาก "อุบัติเหตุ"  ในการท างาน 
  อุบัติเหต ุ คือ เหตุการณท์ี่เกิดข้ึนอย่างไม่คาดหมาย และเมื่อเกิดขึ้นแลว้  
จะมีผลกระทบกระเทอืนต่อการท างาน ท าให้ทรัพยส์ินเสยีหาย หรือบุคคลได้รับ
บาดเจ็บ 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ที่ 3   
เรื่อง  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 



 

 
 

  1.  อุบตัิเหตุกับการท างาน  

 

                

ภาพที่ 1  อุบัติเหตุกับงานมีส่วนเกีย่วข้องกัน 

 

 

 

   อุบัติเหตุและการท างานมักจะมีส่วนเกีย่วข้องกันเสมอ กล่าวคอื  
ในขณะที่เราท างานนั้น จะมีอุบัติเหตุแอบแฝงอยู่ และเมือ่ใด ที่เราประมาท  
อุบัติเหตุก็พร้อมที่จะเกดิขึ้นทันทีซึ่งในการเกิดอุบัติเหตุนั้นมักจะมีตัวการที่ส าคญั
อยู ่3 ประการ คือ           
     1.1  ตัวบุคคล คือ ผู้ประกอบการงานในหน้าที่ตา่ง ๆ และเป็นตัวสาเหตุ
ใหญ่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหต ุ
               1.2  สิ่งแวดลอ้ม คือ ตัวองค์การหรือโรงงานทีบุ่คคลนั้นท างานอยู ่
               1.3  เครื่องมือ เครื่องจักร คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน 

 

 

อบุตัเิหตกุบังาน 
มีสว่นเกีย่วขอ้งกนั 

ที่มา :  http://wp4.moneyboxz.com/?page_id=6. 3 สิงหาคม 2554 

 

http://wp4.moneyboxz.com/?page_id=6


 

 
 

  2.  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหต ุ
    2.1  สภาพการท างานทีไ่ม่ปลอดภัย อันไดแ้ก ่การใชเ้ครื่องมอื เครือ่งจักร  
หรืออุปกรณ์ ในการท างานที่เสื่อมคณุภาพ พื้นที่ท างานสกปรก หรือเต็มไปด้วยของที ่
รกรุงรัง ส่วนเคลือ่นไหวของเครือ่งจักรไมม่ีที่ก าบัง หรือป้องกันอันตราย การจัดเก็บ
สิ่งของไม่เป็นระเบยีบ เป็นต้น 

        

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย 

 

 

     2.2 การกระท าที่ไม่ปลอดภัย เป็นสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  
คิดเป็น 85% ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด การกระท าที่ไม่ปลอดภยั อันได้แก่ 
      สาเหตุทีค่นกระท าการอันไม่ปลอดภยั เพราะ  
      1. ไม่มีความรู้เพียงพอ จึงท างานแบบลองผิดลองถูก 
                   2. ขาดการฝึกอบรมหรอืชี้แนะในสิ่งที่ถูกต้องในการท างาน 
                   3. มีทัศนคติทีไ่ม่ดีต่อการรักษาความปลอดภัย 

 

 

ที่มา :  http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=5&id_sub=17&id=413. 3 สิงหาคม 2554 

 

http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=5&id_sub=17&id=413


 

 
 

  คนเรากระท าการอันไม่ปลอดภัยได้ เพราะ 
    1. ไม่ทราบแน่ชัด 
   2. เจตนาหลีกเลี่ยงเพื่อความสะดวกสบาย 
   3. ประมาท เลินเลอ่ 
   4. อารมณ์ไม่ปกต ิเช่น ก าลังโกรธเพื่อนร่วมงาน 
   5. รีบร้อนเพราะงานต้องการความรวดเรว็ 

                         
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3  การกระท าทีไ่ม่ปลอดภยัในขณะท างาน 

 

 

การใช้เครื่องมือที่ช ารดุ มีนิสัยชอบเสี่ยง 

ที่มา :  http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=5&id_sub=17&id=413. 3 สิงหาคม 2554 

 

http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=5&id_sub=17&id=413


 

 
 

  3.  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน    
    3.1 ความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวผู้ปฏิบัติงาน                            
              3.1.1  การแต่งกาย                      
       - เครื่องแบบที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร คอื  
เสื้อและกางเกงทีเ่ป็นชิ้นเดียวกัน ซึ่งอยู่ในสภาพที่เรยีบร้อย เสื้อผา้ที่ฉกีขาดไม่ควร
น ามาใช้ เพราะจะท าใหเ้ข้าไปติดกับเครื่องจักรที่ก าลังหมุนได ้
              - ติดกระดุมทุกเม็ดให้เรยีบร้อย                 
                  - ไม่ควรใส่เครื่องประดบั เช่น สรอ้ยคอ นาฬิกา แหวน 
         3.1.2  ความประพฤติตนโดยทั่วไป 
                   - การเดินไป-มาในโรงงานควรระมัดระวังอยู่เสมอ 
                  - ไม่ทดลองใช้เครือ่งจักรก่อนได้รับอนญุาต 
                  - ไม่หยอกล้อหรอืเล่นกันขณะปฏิบัติงานจะก่อให้เกิดอันตราย 
 อย่างยิ่ง 
                   - ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในโรงงานโดยเคร่งครัด 
 

                                             

 

 

 

ภาพที่ 4  การประพฤตตินให้ปลอดภัยในขณะท างาน  

 

การเดินไป-มาใน
ห้องปฏิบัตกิาร 
ควรระมัดระวัง

อยู่เสมอ     

ไม่ทดลองใช้
เครื่องจักร 
ก่อนได้รับ
อนุญาต 

 

ไม่หยอกล้อกัน
หรือเล่นกัน 

ขณะปฏิบัติงาน   

ปฏิบัติตามกฎ
ความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด 

ที่มา :  http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=5&id_sub=17&id=413. 3 สิงหาคม 2554 

 

http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=5&id_sub=17&id=413


 

 
 

    3.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือ  เครื่องจักร               
     ในห้องปฏิบัติการเครื่องเงินมีเครื่องมืออยู่หลายชนิดที่ต้องใช้ให้ถูกวิธี
และให้เหมาะสมกับงานเพราะอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ เครื่องมือต่าง ๆ เหล่าน้ัน ถ้าไม่
รู้จักใช้อันตรายก็มีมาก และในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร สิ่งที่ควรพึงระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงานควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
                - การถือเครื่องมือที่มีคมควรให้ปลายชี้ลงด้านล่าง หรือหาของหุ้ม
ปิดเสีย เช่น  วงเวียน เหล็กถัก แหนบ ตะไบ อย่าเก็บหรือพกไว้ใน กระเป๋าเสื้อ หรือ
กางเกง 
                    - ไม่ควรใช้เครื่องมือที่ช ารุด เช่น ค้อนที่บิ่นหรือแตกเพราะจะท าให้
เกิดความผิดพลาดขณะทุบหรือตีชิ้นงานได้ 
      - ก่อนการใช้เครื่องมือทุกชนิด ควรตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพที่จะใช้
งานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ 
                    - ควรใช้เครื่องมือช่วยจับยึดชิ้นงาน ขณะเจาะหรือตัด 
                    - การท างานที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
ก่อนการตรวจซ่อม ควรตัดกระแสไฟฟ้าออกเสียก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย แต่ถ้าไม่
สามารถตัดกระแสไฟฟ้าออกได้ ควรใช้อุปกรณ์ช่วย ป้องกันอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ใส่ถุงมือ  
สวมรองเท้ายาง ยืนบนพื้นที่แห้งเป็นต้นโดยท างานด้วยความสุขุม รอบคอบจริงๆ 
                    - ในการใช้เครื่องมือที่มีคม เช่น เลื่อย สิ่ว ตะไบ เป็นต้น  
ควรระมัดระวังผู้ปฏิบัติงานข้างเคียงด้วย และไม่ควรพกเครื่องมือที่มีคมไว้ในกระเป๋าเสื้อ 
หรือกางเกง 
                  - การท างานในที่อับทึบ ควรใช้พัดลมเป่าจะช่วยให้การถ่ายเท
อากาศดีขึ้น 
                    - ก่อนที่จะใช้เครื่องมือเครื่องจักรใด ควรศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือ
เครื่องจักรนั้นให้ดีเสียก่อน เช่น เครื่องรีดไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า เพราะผู้ใช้ต้องควบคุมการ
ใช้ด้วยตนเอง            
                    - ไม่ควรท าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร ขณะที่ก าลัง
เดินเครื่องท างานอยู่ 
 
 
 



 

 
 

                    - ก่อนและหลังปฏิบัติงานควรตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่
ท างานทุกครั้ง   
           -  ควรเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ไว้ในที่เหมาะสมและแยกเป็นประเภท
ไว้เพื่อสะดวก ในการหยิบใช้งานครั้งต่อไป  
 

3.3  ความปลอดภัยเกีย่วกับสถานที่        
      - รักษาพื้นให้สะอาดปราศจากน้ ามัน จาระบีหรอืของเหลวต่าง ๆ 

ถ้ามีอะไรหก  หรือราดลงบนพื้นให้เช็ดทันทีเพือ่ป้องกันไม่ให้คนอื่นมาเหยียบลื่นล้ม 
           - ทางเดินระหวา่งเครื่องจักรไม่ควรให้มสีิ่งใดมาวางเกะกะ จะท าให้ 
ผู้ผ่านมาสะดุดเกิดอุบัติเหตุได้ 
           - อย่าทิ้งเครื่องมอืและงานไว้บนโต๊ะหรอืเครื่องจักร แม้ว่า
เครื่องจักรนั้นจะไม่หมุน  เพราะอาจตกลงไปท าอันตรายกับเทา้ได ้
          - เก็บเครื่องมอืให้เป็นระเบียบทุกครั้งหลังการใช้งาน 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องเงิน 
 
 

 
 1.  ต้องตรงต่อเวลา ทั้งเวลาเขา้และออก 

2.  ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการในช่ัวโมงท างาน ต้องขออนญุาตหรอืบอกให้
ครูทราบทุกครั้ง 

3.  แต่งกายให้รัดกุมไม่รุ่มร่าม ถ้าผมยาวต้องรวบผมให้เรียบรอ้ย 
4.  ไม่น าเครื่องมอืของมีคมใส่กระเป๋าเพราะอาจหกล้มจะเกิดอันตรายได้ 
5.  ไมเ่ล่นหรอืหยอกกันในขณะปฏิบัติงาน และต้องระวังเพื่อน 
6.  ไม่น าเอาวัสดฝุึก มาท างานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
7.  ไม่ใช้เครื่องมอืหรอืเครื่องจักรก่อนที่ครูจะสอนโดยเด็ดขาด 
9.  ไม่น าเครื่องมอื อุปกรณ์ต่าง ๆ ออกไปใช้นอกห้องปฏิบัติการ 
10.  เครือ่งมอืช ารุดเสยีหายต้องแจ้งครูผูส้อนทนัที และไม่ใช้เครือ่งมอืที่ช ารุด 
11.  ช่วยกันดูแลรักษาเครื่องมือวสัด-ุอุปกรณ์ต่าง ๆเสมือนของตนเองเพื่อให้ 

ใช้งานได้ทนนาน 
12.  เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องรายงานครูผูส้อนทันที 
13.  ต้องเชื่อฟังครผูู้สอนและปฏิบัติตามข้อตกลงอยา่งเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติ 
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

นะครับ... 



 

 
 

 
 

ใบกิจกรรม 

ใบกิจกรรมที่ 1  เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลหะเงิน 

ชื่อ ......................................................ชั้น.................เลขที่.............. 

 
 
 
1.  ให้นักเรียนบอกช่ือโลหะที่นยิมน ามาใช้ผสมกับเงินในการท าเครือ่งเงิน    

  1.....................................................................................................

 2......................................................................................................

 3......................................................................................................

 4....................................................................................................... 

 
2.  ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของโลหะเงินเก่ียวกับวงการแพทย ์

 1.....................................................................................................

 2......................................................................................................

 3......................................................................................................

 4....................................................................................................... 

 

 
 



 

 
 

 

ใบกิจกรรม 

ใบกิจกรรมที่ 2  เรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

ชื่อ..................................................ชั้น................เลขที่................ 

 
 

1.  ให้นักเรียนบอกคุณลักษณะทีส่ าคัญของผูท้ีจ่ะประกอบอาชพีช่างเครื่องเงิน 
 1........................................................................................................................ 
 2........................................................................................................................ 
 3........................................................................................................................ 
 4........................................................................................................................ 
 
2.  ให้นักเรียนยกตัวอยา่งคุณธรรมที่จ าเป็นส าหรับช่างเครื่องเงิน พรอ้มบอกเหตุผล
ประกอบ 
 ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................. 

 



 

 
 

 

ใบกิจกรรม 

ใบกิจกรรมที่ 3  เรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

ชื่อ.................................................ชั้น...............เลขที่................ 

 
 
1.  ตัวการส าคญัที่มักจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้แก่ 

 1........................................................................................................................ 

 2........................................................................................................................

 3........................................................................................................................ 

 

4.  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 
 1........................................................................................................................ 

 2........................................................................................................................

 3........................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

...................................................................................................................................  

1.  เงินในน้ าหนัก 1 บาท มีค่ากี่กรัม 
      ก.  6.2 กรัม   
      ข.  7.2 กรัม 
      ค.  12.2 กรัม 
      ง.  15.2 กรัม 
 
2.  ในการใช้เครื่องมือทีม่ีคม ขอ้ใดถูกต้อง 
      ก.  ขณะปฏิบัติงาน ระมัดระวังผู้ปฏิบัติงานข้างเคียงเสมอ 
      ข.  การถือเครื่องมอืที่มคีม ควรชี้ปลายขึ้นด้านบนเสมอ 
      ค.  พกเครื่องมอืทีม่ีคมไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง 
      ง.  ถือเครือ่งมอืติดตัวไปด้วยเมื่อหยุดพัก 
 

แบบทดสอบ 
หลังเรียน     

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานช่างเครื่องเงิน 

ค าช้ีแจง  แบบทดสอบมีทั้งหมด  10  ข้อ  รวม  10  คะแนน  ให้นักเรียน 
            เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  โดยท าเครือ่งหมาย  x    
            ลงในกระดาษค าตอบ 



 

 
 

3.  การตรวจสอบเงินบริสุทธิ์ กับเงินผสม วิธีใดมีความแม่นย ามากที่สุด 
     ก.  การโยนลงพื้นฟงัเสียง 
     ข.  การใช้วิธีเคาะ 
     ค.  วิธีการทางเคมี  
     ง.  การใช้ไฟเป่า 
 
4.  การกระท าในข้อใดจะก่อให้เกิดอันตรายได ้
     ก.  ปฏิบัติตามกฎความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด 
     ข.  หยอกล้อ หรือพูดคุยกันขณะปฏิบัติงาน 
     ค.  จัดเก็บของเป็นระเบียบ 
     ง.  แต่งกายรัดกุมเรยีบร้อย 
 
5.  เงินสเตอรล์ิง หมายถึงข้อใด 
    ก.  เงินที่มีโลหะอื่นผสมไม่เกิน 7.5% 
    ข.  เงินที่มีส่วนผสมของโลหะเกิน 7.5% 
    ค.  เงินที่มีนิกเกิลผสมไม่เกิน 7.5% 
    ง.  เงินที่มีทองแดงผสมไมเ่กิน 7.5% 
 
6.  คุณลักษณะทีส่ าคญัของผู้ที่จะประกอบอาชีพช่างเครือ่งเงินคือขอ้ใด 
     ก.  ต้องมีเงินทุนมากจึงจะประสบผลส าเร็จ 
     ข.  มีความอดทน เพียรพยายาม 
     ค.  มีความรับผิดชอบ 
     ง.  มีความซื่อสัตย ์
 
7.  เงินหนัก 0.06 กรัม สามารถดึงให้ยาวไดสู้งสุดเท่าใด 
     ก.  550 ฟุต 
     ข.  500 ฟุต 
     ค.  450 ฟุต 
     ง.  400 ฟุต 



 

 
 

8.  ตัวการที่ส าคัญทีท่ าให้เกิดอุบัติเหตุมีก่ีประการ 
    ก.  5  ประการ 
    ข.  4  ประการ 
    ค.  3  ประการ 
    ง.  2  ประการ 
 
9.  ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
     ก.  อารมณ์ไม่ปกติ เช่น ก าลังโกรธเพื่อนรว่มงาน 
     ข.  ขาดการฝึกอบรมหรือชี้แนะในสิ่งที่ถูกต้อง 
     ค.  ไม่มคีวามรู้เพียงพอ 
     ง.  ถูกทุกข้อ 
 
10.  โลหะเงินมีจุดหลอมเหลวทีอุ่ณหภมูิประมาณกี่องศาเซลเซียส 
     ก.  987  องศาเซลเซียส   
     ข.  961  องศาเซลเซียส 
     ค.  930  องศาเซลเซียส 
     ง.  870  องศาเซลเซียส 

 
 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนตั้งใจ
ท าแบบทดสอบ

นะครับ 



 

 
 

กระดาษค าตอบ 
เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานช่างเครื่องเงิน 

ชื่อ ........................................................... ชัน้ .................... เลขที่ .................. 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

สรุปผล 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

รวม  10  คะแนน  
เกณฑ์การประเมิน 

        ท าแบบทดสอบได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 

 
          ผ่าน     
       ไม่ผ่าน       

 

 

 

 



 

 
 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบังานช่างเคร่ืองเงิน 

 
 
 

ข้อ ค าตอบ 
1 ง 
2 ก 
3 ค 
4 ข 
5 ง 
6 ข 
7 ง 
8 ค 
9 ง 
10 ข 

 
 

 

 


