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คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการเรียน 

  
 เอกสารประกอบการเรียนเลมนี้   สรางข้ึนเพื่อใหนกัเรียนไดศึกษาไดดวยตนเอง   โดย
นักเรียนจะไดประโยชนจากบทเรียนตามจดุประสงคท่ีตั้งไว   ดวยการปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ 

1. นักเรียนอานจดุประสงคการเรียนรูกอนลงมือศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
2. ทําแบบทดสอบกอนเรียนแลวบันทึกคะแนนไว 
3. ศึกษาบทเรียนตามลําดับโดยไมตองรีบรอน  เม่ือเขาใจแลวใหทําแบบฝกกิจกรรมหรือ

ตอบคําถามทุกขอ 
4. เม่ือทํากิจกรรมเสริมความรูแลว  ใหนักเรียนตรวจดูเฉลยหนาถัดไป  ถาผิดใหกลับไป

ศึกษาบทเรียนและตอบคําถามอีกคร้ัง   
5. นักเรียนตองไมดูเฉลยกอนทํากิจกรรมเสริมความรู  หรือแบบทดสอบกอนเรียน – หลัง

เรียน  ตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง 
6. นักเรียนตองศึกษาบทเรียนนีด้วยตนเอง  ถามีปญหาหรือขอสงสัยใหปรึกษาผูสอน

ทันที 
7. ใหนกัเรียนเขียนคําตอบลงบนกระดาษคําตอบ  และหามขีดเขียนขอความใดๆลงใน

บทเรียนนี ้
8. เม่ือศึกษาจบแลว  ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจคําตอบจากเฉลย  

แลวนําผลคะแนนท่ีไดไปเปรียบเทียบกับคะแนนคร้ังกอน 
9. สงคืนเอกสารประกอบการเรียนตามกําหนดเวลา  และตองรักษาใหอยูในสภาพดีไม

สูญหาย 
 

 
 
 
 



 

 

   

บอกลักษณะหนาท่ีและวิธีใชได 
สามารถจัดเกบ็และบํารุงรักษาเคร่ืองมือตัดได 

บอกความหมายของเคร่ืองมือตัดได 
ยกตัวอยางเคร่ืองมือตัดได 

1. 
2. 
3. 
4. 

จุดประสงคการเรียนรู 

 

เคร่ืองมือตัด (Cutting Tool) หมายถึง  เล่ือยมือชนิดตาง ๆ ซ่ึงถูก
ออกแบบจากแผนเหล็กบางแข็งและตัดแผเหล็กใหเปนใบเล่ือยมีซ่ี
ฟนเล่ือยขนาดตาง ๆ ใหมีความคมตามลักษณะการนําไปใชงาน
โดยมีมือจับหรือโครงยึดแนนติดกับใบเลื่อย ซ่ึงทําใหเล่ือยมี
ลักษณะ รูปราง แตกตาง ๆ กันตามประโยชนใชสอยเพ่ือการนํา
เล่ือยไปใชงาน การเล่ือย ผา ตัด ซอยและแปรรูปไมใหมีขนาดและ
รูปรางตาง ๆ ตามความตองการของผูใช  

สาระสําคัญ 



 

 

เครื่องมือตัด

 
 

 

                              สวัสดีครับเพื่อนๆ   วันนี้จุกจะมาชวนเพื่อนๆ 
                     ศึกษาเคร่ืองมืองานชาง  เร่ือง   “  เคร่ืองมือตัด  ”   ลองศึกษา     
                   เนื้อหากอนนะครับ  จะทําใหเขาใจ  เร่ือง  เคร่ืองมือตัด 
                          ดียิ่งขึ้นครับ 

 
 
 
 
                                                                     
 
 
 

                                                              

  

 
 
 
     

 
        
 

 



 

 

 เคร่ืองมือตัด  (Cutting Tool)  หมายถึง  เล่ือยมือชนิดตาง ๆ ซ่ึงถูกออกแบบจากแผนเหล็ก
บางแข็งและตัดแผเหล็กใหเปนใบเล่ือยมีซ่ีฟนเล่ือยขนาดตาง ๆ ใหมีความคมตามลักษณะการ
นําไปใชงานโดยมีมือจับหรือโครงยึดแนนติดกับใบเล่ือย ซ่ึงทําใหเล่ือยมีลักษณะ รูปราง แตกตาง ๆ 
กันตามประโยชนใชสอยเพ่ือการนําเล่ือยไปใชงาน การเล่ือย ผา ตัด ซอยและแปรรูปไมใหมีขนาด
และรูปรางตาง ๆ ตามความตองการของผูใช เคร่ืองมือตัดไมท่ีเหมาะกับการใชงานไดแกเล่ือยมือ
ชนิดตาง ๆ ดังนี้  

 1 เล่ือยลันดา   ( Hand Saw ) 

 เล่ือยลันดา   คือ  เล่ือยมือชนดิหนึ่งใชในการเล่ือยตัดไม ซอยไมจากการตัดแผนเหล็กสปริง
บางแข็งใหมีลักษณะเปนแผน โคนใหญปลายเรียว และมีซ่ีฟนที่เรียงกนัเปนระเบียบตลอดความยาว
ของแผนเหล็กซ่ึงเรียกวา “ ใบเล่ือย ” และมีมือจับยึดติดแนนกับสวนโคนของใบเล่ือยทําใหเหมาะ
กับการใชงานเล่ือยตัดซอยไมไดอยางคลองมือ สําหรับชางไมและชางกอสรางควรเรียนรูเร่ืองของ
เล่ือยลันดาดังตอไปนี ้ 

  ลักษณะ รูปราง ขนาด สวนประกอบของเลื่อยลันดา  

เล่ือยลันดา มีใบเล่ือยและมือท่ีจับแข็งแรงเหมาะกับการใชในการเล่ือยตัดซอยแปรรูปไม ใชในงาน
ชางไมและงานชางกอสราง ใบเล่ือยมีขนาดความยาวต้ังแต 16 – 24 นิว้  

                             

รูปท่ี  1.1   ลักษณะ รูปราง สวนประกอบของเล่ือยลันดา  

(  ท่ีมา  :  http://www.poonsak.com/comtent.html  ) 

เคร่ืองมือตัด

http://www.poonsak.com/comtent.html


 

          ก. เล่ือยลันดาชนิดตัด   เล่ือยชนิดนีจ้ะมีลักษณะฟนถ่ี มีจํานวนฟนประมาณ 8-12 ซ่ี ตอความ
ยาว 1 นิ้วลักษณะเล่ือยเปนเล่ียมคมคลายใบมีด ใชสําหรับไมตามขวางของเส้ียนไม 

เล่ือยลันดาชนดิตัด 

                                

รูปท่ี  1.2  เล่ือยลันดาชนดิตัด 

(  ท่ีมา  :  http://www.poonsak.com/comtent.html  ) 

 ข. เล่ือยลันดาชนิดโกรก   ลักษณะของเล่ือยโกรกจะมีฟนหาง ความเอียงของฟนเล่ือยจะมี
องศาเอียงมากกวาเล่ือยตดั ขอบหนาตัดของปลายฟนจะต้ังฉากกับใบเล่ือย มีจํานวนฟนประมาณ 5-
8 ซ่ี  ตอความยาว 1 นิ้ว  ใชสําหรับโกรกหรือผาไม 

เล่ือยลันดาชนดิโกรก 

 

รูปท่ี  1.3   เล่ือยลันดาชนดิโกรก 

(  ท่ีมา  :  http://www.poonsak.com/comtent.html  ) 
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  การบํารุงรักษาเล่ือย 

          1. หลังจากใชงานแลวควรทําความสะอาดใบเล่ือยทุกคร้ังดวยการปดดวยแปรงใหเศษข้ีเล่ือย  
หลุดออกจากฟนเล่ือย กอนท่ีจะทาดวยน้ํามันปองกันสนมิ 
          2. ใชตะไบตกแตงฟนเล่ือยใหคมอยูเสมอ และควรเลือกใชตะไบท่ีมีขนาดเล็กท่ีพอดีกับฟน
เล่ือย 
          3. นําไปเก็บไวในท่ีมิดชิด ไมใหมีความชื้น เพื่อปองกันการเกิดสนิม 

 2  เล่ือยหางหนู  (Keyhole Saw)  เล่ือยหางหนูมีลักษณะและประเภทตางๆ กันไปบางชนิด
มีลักษณะเปนเสนโคงเรียว แตบางชนิดก็เปนเสนตรง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการนําไปใชในงานให
เหมาะสม เล่ือยชนิดนี้มีขนาดใหญไมมากนัก ลักษณะใบเล่ือยยาวไปตลอดแนวจนถึงปลาย ดามจับ
อาจจะทําดวยเหล็กหรือไมและสามารถถอดเก็บได เล่ือยชนิดนี้จะใชเฉพาะงานฉลุ เล่ือยตกแตงรู
วัสดุรูปกลมหรือสวนโคงท่ีไมมีความยาวมากนัก เชนการเล่ือยแตงรูกญุแจหรือการเลื่อยสวนโคง 
เพื่อประกอบรูปทรงเฟอรนิเจอรตางๆ 

                                                                เล่ือยหางหน ู 

 

รูปท่ี  1.4   เล่ือยหางหน ู

(  ท่ีมา  :  http://www.poonsak.com/comtent.html  ) 

 3. เล่ือยมือหรือเล่ือยตัดเหล็ก  ( Hack Saw )  เล่ือยมือเปนเคร่ืองมือท่ีใชในงานโลหะเปน
สวนมาก  เพราะบางสวนของวัสดุท่ีนํามาใชปฏิบัตินั้นจะตองตัดออกดวยเล่ือย เชน การตัดทอกลม
หรือการตัดทอเหล่ียมท่ีไมสามารถใชวัสดุอ่ืนตัดไดจึงควรใชเล่ือยมือในการปฎิบัติงาน   
สวนประกอบของเล่ือยมือ จะประกอบไปดวยสวนท่ีเปนตัวเล่ือย  สวนใบเล่ือย ตัวเล่ือยมีลักษณะ 

 

http://www.poonsak.com/comtent.html


 

เปนโครงเหล็กมีดามมือถือ สวนใบเล่ือยจะทําดวยเหล็กกลามีความเหนียวมาก ปลายสุดของใบเล่ือย
จะมีรูสําหรับยดึกับตัวเล่ือย เพื่อบังคับใบเล่ือยใหแนนยิ่งข้ึน และถอดเก็บภายหลังการใชงานแลว 
ฟนเล่ือยมีท้ังชนิดละเอียดและหยาบเพื่อใหเลือกใชไดเหมาะสมกับงาน 
                                                                  เล่ือยตัดเหล็ก 

 

รูปท่ี  1.5  เล่ือยตัดเหล็ก 

(  ท่ีมา  :  http://www.poonsak.com/comtent.html  ) 

การใชเล่ือยมือ(เล่ือยตัดเหล็ก) 
   - เล่ือยจะประกอบไปดวยโครงเล่ือยท่ีปรับระยะได และมีจุดยึดปลายเล่ือยใหประกอบเขา
กับโครงเล่ือย โดยขันยดึแนนดวยนอต ดามจับทําเปนรองใหจับถนดั 
 - ประกอบใบเลื่อย และขันยดึแนนเขากับโครงเล่ือยขันแนนพอประมาณ อยาขันตึงเกินไป
ใบเล่ือยจะหกัได 
 - ใชเล่ือยช้ินงานขนาดส้ันๆ ได และช้ินงานท่ีมีความยาวมากๆจะปรับใบเล่ือยใหอยู
แนวตั้งฉากกบัโครงเล่ือย 
 - หลังเลิกใชงานแลวจะตองหมุนคลายนอตเล็กนอย เพื่อลดการดึงตัวของใบเล่ือยซ่ึงจะทํา
ใหอายกุารใชงานของใบเล่ือยทนนานข้ึน  
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 4. เล่ือยรอปากไม   (Dovetail Saw ) เล่ือยรอปากไมเปนเล่ือยท่ีออกแบบสําหรับตัดแตงปาก
ไมท่ีผิวหนาไมเรียบ หรือแตงหนาผิวรอยตอการเขาไมเขาเดือยใหแนบสนิท 

เล่ือยรอปากไม 

 

รูปท่ี  1.6  เล่ือยรอปากไม 

(  ท่ีมา  :  http://www.poonsak.com/comtent.html  ) 

        วิธีใชและการบํารุงรักษา 
            - ปรับแตงใหคมอยูเสมอ  
             - ดัดคลองเล่ือยใหเหมาะสมกับงาน 
             - เช็ดทําความสะอาด ชโลมนํ้ามันเคร่ืองชนิดใส กอนนําเก็บในแผงเคร่ืองมือ 

5. เล่ือยฉลุ  ( Coping Saw )  เล่ือยฉลุเปนเล่ือยชนิดหนึ่งท่ีออกแบบสําหรับฉลุไม หรือช้ินงานท่ีมี
ลวดลายแบบตางๆมุมโคง มุมแคบ ซ่ึงเล่ือยชนิดอ่ืนไมสามารถตัดไดมีใบเล่ือยขนาดบางและเล็ก 

เล่ือยฉล ุ 

 

รูปท่ี  1.7  เล่ือยฉลุ 

(  ท่ีมา  :  http://www.poonsak.com/comtent.html  ) 

 

http://www.poonsak.com/comtent.html
http://www.poonsak.com/comtent.html


 

การบํารุงรักษา 
              - ใหคลายความตึงของใบเลื่อยทันทีหลังจากใชงานเสร็จทุกคร้ัง 
       - ทําความสะอาด ทานํ้ามันเคร่ืองสวนท่ีเกิดสนิม กอนนําเล่ือยฉลุเก็บ 

 6. เล่ือยฉลุไฟฟามือ ( Saber Saw ) เล่ือยฉลุไฟฟาเปนเคร่ืองมืออีกชนิดหนึ่งท่ีมีความ
สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ผอนแรงการทํางาน จัดเปนเล่ือยท่ีดีท่ีสุดสําหรับการทํางานแบบพิเศษ 
สามารถเล่ือยไดท้ังแนวตรง แนวราบ แนวดิ่ง แนวเฉียงและสวนโคง สามารถฉลุไมไดหนาถึง 2 นิ้ว 
นอกจากนั้นยงัสามารถใชพลาสติกไดอีกดวย  

                                                                      เล่ือยฉลุไฟฟามือ 

 

รูปท่ี  1.8  เล่ือยฉลุไฟฟามือ 

(  ท่ีมา  :  http://www.poonsak.com/comtent.html  ) 

การบํารุงรักษา 
              - ตรวจสอบและความสะอาด ชโลมนํ้ามันเคร่ืองชนิดใสที่สวนใบเล่ือยและสวนฐานรองรับ 
              - มวนเก็บสายไฟฟาใหเปนระเบียบกอนนําเขากลอง 

          7 เล่ือยอกเล็ก เปนเล่ือยท่ีใชผาไม โครงเล่ือยสวนใหญจะเปนไม เชน เล่ือย(รัดเกลา) อกเล่ือย
มือจับ สวนท่ีเปนเหล็กคือสลักและใบเล่ือย ใบเล่ือยมีท้ังตัดและโกรก วางทํามุมกับเล่ือย 30 องศา
และตองตรงเสมอ ไมปด             

 

 

                                                                                                  

เล่ือยชนิดใดเอยท่ีชางไม
นิยมใชมากท่ีสุด  ครับผม 
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เล่ือยอกเล็ก 

 

รูปท่ี  1.9  เล่ือยอกเล็ก 

(  ท่ีมา  :  http://www.poonsak.com/comtent.html  ) 

วิธีใชและบํารุงรักษา 
          - การผาหรือโกรกไมควรใชท้ังสองมือ มือหนึ่งจบัดามอีกมือหนึ่งจับใบ เพื่อคุมใบเล่ือยวางใบ
เล่ือยใหตั้งฉากกับไม และใบเล่ือยทํามุมกบัไมประมาณ 60 องศา สวนการตัดไมอาจใชมือเดียวจับ
ดามใหใบเล่ือยตั้งฉากกับไม ฟนเล่ือยทํามุม 45 องศา 
          - กอนใชงานควรสํารวจเล่ือย และหลังใชงานควรผอนคลายความตึงของใบเล่ือย ทําความ
สะอาดและชโลมน้ํามันใสบนสวนท่ีเปนโลหะ 
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บทสรุป 
 

เคร่ืองมือตัด   (cutting  tools)  การตัดเปนการทําใหช้ินงานท่ี
ตองการตัดแยกออกจากกัน  ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีสามารถตัดแยกเหล็ก
หรือไมไดก็คือ  เล่ือย 
 เล่ือยมีอยูหลายชนิด  คือ 

1. เล่ือยลันดา  (hand  saw)  มีอยู  2  ชนิด  คือ  เล่ือยโกรก
และเล่ือยตดั 

2. เล่ือยหางหนู ( keyhole  saw ) 
3. เล่ือยมือหรือเล่ือยตัดเหล็ก ( hack  saw ) 
4. เล่ือยรอปากไม  ( dovetail  saw ) 
5. เล่ือยฉลุ  ( coping  saw  ) 
6. เล่ือยฉลุไฟฟามือ  (  saber  saw ) 
7. เล่ือยอกเล็ก   

วิธีการเก็บและบํารุงรักษา 
1. พยายามไมใหเล่ือยทุกชนิดถูกน้ํา  จะทําใหเกิดสนิม 
2. ควรดัดคลองเล่ือยใหเหมือนเดิมหลังเลิกใชงาน 

้ ้
        2.    ควรดัดคลองเล่ือยใหเหมือนเดิมหลังเลิกใช 
       3.    กอนเก็บควรชโลมน้ํามันทุกคร้ัง 



 

 แบบฝกกิจกรรม

 
 
กิจกรรมท่ี  1     บอกความหมายของเคร่ืองมือตัดได 
คําชี้แจง  จงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 
 
 
 

  
เคร่ืองมือตัด    หมายถึง  ................................................................  

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

 

 
 

                       
 
 

 



กิจกรรมท่ี  2  ยกตัวอยางเคร่ืองมือตัดได 
กิจกรรมท่ี  2.1  
คําชี้แจง         จงยกตัวอยางเคร่ืองมือตัดลงในแผนภาพความคิดใหถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

เครื่องมือตัด 

 
 
 
 
 

                         

คําถามงายมาก  จุกหวังวา
เพื่อนๆคงทําไดทุกคนนะครับ 

   
 

 



กิจกรรมท่ี  2.2   
คําชี้แจง    จงบอกช่ือเคร่ืองมือตัดตอไปนีใ้หถูกตอง 
 

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

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

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

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

 5.                .............................. 

 
 

 
 



กิจกรรมท่ี  3  บอกลักษณะหนาท่ีและวิธีใชได 
คําชี้แจง   จากภาพเคร่ืองมือตัดท่ีกําหนดให  ใหนักเรียนบอกลักษณะ  หนาท่ีและวิธีใชเคร่ืองมือให
    ถูกตอง 
 

 วิธีใช....................................................................... 
  ................................................................................ 
   ............................................................................... 
   ............................................................................... 
   ............................................................................... 

 

1.  
 

2.                     วิธีใช............................................................................... 
                                                          ........................................................................................... 
                                                          .. ........................................................................................ 

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

3.                       วิธีใช............................................................................... 
                                                          ........................................................................................... 
                                                          .......................................................................................... 

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

                                                                                       
 
 



 

4.        วิธีใช.................................................................................. 
                                                    .......................................................................................... 
                                                    ........................................................................................... 

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

5.        วิธีใช.................................................................................. 

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

 
                           เพ่ือนๆครับ  กิจกรรมน้ีงายมากใชไหมครับ 

                                                                                   

        เพื่อนๆครับ  กิจกรรมนี้
ไมยากใชไหมครับ 

 
 

 



กิจกรรมท่ี  4  บอกวิธีเก็บรักษาเครื่องมือตดัได 
คําชี้แจง     จงบอกวิธีเก็บรักษาเคร่ืองมือตัดท่ีกําหนดใหใหถูกตอง 

   1.                                    2.                    
 ..................................... ..............                               ....................................................................... 
  ...................................................                               ......................................................................                        
  ...................................................                               ......................................................................  
  ...................................................                                ..................................................................... 
  ...................................................                                .................................................................... 

3.                              4.        
.........................................................                     ...................................................................... 
.........................................................                              .................................................................... 
.........................................................                              .................................................................... 
.........................................................                              .................................................................... 

 

                      5. 
                        ............................................................................... 
                        ............................................................................... 
                        ............................................................................... 
                        ............................................................................... 
                        ...............................................................................   

 



 

เฉลยแบบฝกกิจกรรม 

 
กิจกรรมท่ี  1 
  เคร่ืองมือตัด  หมายถึง  เล่ือยมือชนิดตางๆซ่ึงออกแบบจากแผนเหล็กบางแข็ง  และ
ตัดแผเหล็กใหเปนใบเล่ือย  มีซ่ีฟนเล่ือยขนาดตางๆใหมีความคมตามลักษณะการนําไปใชงาน 
 
กิจกรรมท่ี  2 
กิจกรรมท่ี  2.1 
  เล่ือยลันดา  เล่ือยหางหนู  เล่ือยมือ  เล่ือยฉลุ  เล่ือยรอปากไม  เล่ือยฉลุไฟฟามือ 
                           เล่ือยอกเล็ก 
กิจกรรมท่ี  2.2 

1. เล่ือยมือตัดเหล็ก 
2. เล่ือยรอปากไม 
3. เล่ือยลันดา 
4. เล่ือยฉลุ 
5. เล่ือยอกเล็ก 

 
กิจกรรมท่ี  3 
  1.  ออกแบบสําหรับฉลุไม  หรือช้ินงานท่ีมีลวดลายตางๆ  มุมโคง  มุมแคบ  ซ่ึง
       เล่ือยอ่ืนไมสามารถตัดได 
  2.  ออกแบบสําหรับการแตงไมท่ีมีผิวหนาไมเรียบ  หรือแตงหนาผิวรอยตอการเขา
       ไม  เขาเดือยไมแนบสนิท 
  3.  ใชในการเล่ือย  ตัด  ซอยแปรรูปไม  ใชในงานกอสราง  และงานชางไม 
  4.  ใชในงานโลหะเปนสวนมาก 
  5.  เปนเล่ือยท่ีดีท่ีสุดสําหรับการทํางานแบบพิเศษ  สามารถเล่ือยไดท้ังแนวตรง  
       แนวราบ  แนวด่ิง  แนวเฉียงและสวนโคง  ฉลุไมไดหนาถึง  2  นิ้ว  และใชใน
       งานพลาสติกไดอีกดวย 
 



กิจกรรมท่ี  4 
1) เล่ือยฉลุ  คลายความตึงของใบเล่ือยหลังใชงานเสร็จทุกคร้ัง  จากนั้นทําความ

สะอาด  ทาน้ํามันเคร่ืองปองกันสนิมกอนนําเก็บ 
2) เล่ือยลันดา   
 -  ทําความสะอาดทุกคร้ัง  ปดดวยแปรงใหเศษข้ีเล่ือยหลุดออกจากฟน
     เล่ือย  แลวทาน้ํามันปองกันสนิม 
 -  ใชตะไบตกแตงฟนเล่ือยใหคมอยูเสมอ 
 -  นําไปเก็บในท่ีมิดชิดปองกันความช้ืนท่ีจะทําใหเกดิสนิม 
3)  เล่ือยตัดเหล็ก   
 -  ใบเล่ือยขันแนนพอประมาณ  อยาขันตึงเกินไปใบเล่ือยจะหักได 
 -  ใชเล่ือยช้ินงานขนาดส้ันๆ  และช้ินงานยาวมากๆจะปรับใบเล่ือยใหอยู
ในแนวต้ังฉากกับโครงเล่ือย 
 -  หลังเลิกใชงานตองหมุนคลายนอตเพ่ือลดการดึงตัวของใบเล่ือย 
4)  เล่ือยรอปากไม 
 -  ปรับแตงฟนเล่ือยใหคมอยูเสมอ 
 -  ดัดคลองเล่ือยใหเหมาะสมกับงาน 
 -  เช็ดทําความสะอาด  ชโลมน้ํามันเคร่ืองชนิดใสกอนนําเก็บในแผง     
    เคร่ืองมือ 
5)  เล่ือยอกเล็ก 
 -  ควรผอนคลายความตึงของใบเล่ือยหลังใชงาน  และทําความสะอาดดวย
    การชโลมน้ํามันบนสวนท่ีเปนโลหะ 

 

 
 
 

 



 

   
         ก.    เล่ือยฉลุ 
         ข.    เล่ือยอกเล็ก 

     

แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
ชุด  เคร่ืองมืองานชาง       เร่ือง  เคร่ืองมือตัด      ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี  3 

 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเลือกขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใดคือความหมายของเคร่ืองมือตัดท่ีถูกตองท่ีสุด  ? 
ก. เล่ือยชนิดตางๆ 
ข. เล่ือยชนิดตางๆท่ีใชในการตดัไมใหมีขนาดและรูปรางตางกัน 
ค. เล่ือยชนิดตางๆท่ีใชในการเล่ือย  ตัดไมใหมีขนาดและรูปรางตางกัน 
ง. เล่ือยชนิดตางๆท่ีใชในการเล่ือย  ผา  ตัด  ซอยและแปรรูปไมใหมี

ขนาดรูปรางตางกัน 
2. ขอใดไมใชเคร่ืองมือตัด  ? 

ก. ส่ิว  
ข. เล่ือย 
ค. เล่ือยฉลุ 
ง. เล่ือยลันดา 

3. เล่ือยท่ีนิยมใชในงานกอสราง  คือ  เล่ือยชนิดใด  ? 
ก. เล่ือยฉลุ 
ข. เล่ือยลันดา 
ค. เล่ือยอกเล็ก 
ง. เล่ือยรอปากไม  

4.     เล่ือยท่ีใชตัดช้ินงานท่ีมีลวดลายมุมโคง  มุมแคบ  ได คือ เล่ือยชนิดใด  ? 

 



 

                   ง.      เล่ือยฉลุไฟฟามือ 
7.     เล่ือยท่ีสามารถใชไดท้ังแนวตรง  แนวราบ  แนวดิ่ง  แนวเฉียงและสวนโคง 
        คือเล่ือยประเภทใด  ? 

ก. เล่ือยฉลุไฟฟามือ 
ข. เล่ือยรอปากไม 
ค. เล่ือยลันดา 
ง. เล่ือยฉลุ 

8.    .      
 

จากภาพ คือเล่ือยชนิดใด ?          

         เหมาะสม  ? 
ก. เล่ือยอกเล็ก 
ข. เล่ือยหางหน ู
ค. เล่ือยตัดเหล็ก 
ง. เล่ือยรอปากไม 

6.     การแตงผิวหนาไมไมเรียบ   ควรใชเล่ือยชนิดใด  ? 
 ก.     เล่ือยมือ 
                   ข.     เล่ือยลันดา  
                   ค.     เล่ือยรอปากไม 

ค. เล่ือยลันดา 
ง. เล่ือยหางหน ู

5.      การเล่ือยประกอบสวนโคงรูปทรงเฟอรนิเจอร  ควรใชเล่ือยชนิดใดจึง  

 



 

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

 

ก. หล
ข.
ค.
ง. 

 
 

ังใชแลวควรทําความสะอาดทุกคร้ัง 
หลังใชงานควรปรับใบเล่ือยใหตึงเพื่อสะดวกในการใชงาน 
ควรเก็บไวในท่ีมิดชิดปองกนัความช้ืน 
ใชตะไบแตงฟนเล่ือยใหคมอยูเสมอ 

ขอใดกลาวไมถูกตอง  ? 10. 

ก. เล่ือยลันดา 
เล่ือยหางหน ู
เล่ือยรอปากไม 
เล่ือยลันดาชนดิโกรก 

ข.
ค.

 ง.
 
 

       9.      จากภาพเปนรูปลักษณะของเล่ือยชนิดใด  ? 

ก. เล่ือยลันดา 
ข. เล่ือยอกเล็ก 
ค. เล่ือยหางหน ู
ง.  เล่ือยรอปากไม  

 



 
 

 

ข 7. ก 8. ข 9. ค 10. ข 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
ชุด  เคร่ืองมืองานชาง  เร่ือง  เคร่ืองมือตัด 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 
......................... 

1. 
 

6. 

ง 2. ก 3. ข 4. ก 5. ข 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

ชุด  เคร่ืองมืองานชาง ชื่องาน 
การฝกปฏบิัตกิารใชเล่ือย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 

 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนฝกปฏิบัติการใชเล่ือยในการปฏิบัติงานซอมแซม  โดยประกอบเปนรูปช้ันวาง
   ของตามแบบ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. ใชเคร่ืองมืองานชางได 
2. ปฏิบัติงานซอมแซม โดยประกอบ 
       เปนช้ันวางของได 
 

เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ 
1. คอน 
2. ตะปูชนิดตางๆ 
3. เล่ือย 
4. ตลับเมตร 

 5.   ไมอัดขนาด   10  มม. 
 
ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

1. ใหเตรียมแผนงานโดยใชไมอัดขนาด  10  มม.  เปน 
       วัสดุในการปฏิบัติ  ความกวางและความยาว  ใหเปน 
       ไปตามความเหมาะสม  
2. ใชอุปกรณเคร่ืองมืองานชางเปนหลักในการปฏิบัติ  

 
 

กิจกรรมเพิ่มเติม 



 
การมอบงาน 

1. ฝกปฏิบัติการใชเคร่ืองมือ  ตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
2. ตกแตงช้ินงานใหเรียบรอย 

 
การประเมินผล 

1. สังเกตการใชเคร่ืองมือ  การปฏิบัติงานของนักเรียน 
2. การเก็บรักษาเคร่ืองมือ  และการทําความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน 
3. ตรวจผลงาน  (  รูปทรงของงาน  ความถูกตองเหมาะสม  ความประณีต  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาขั้นตอนการปฏิบตัิงาน
กอนนะครับ  เพื่อนๆจะได
ปฏิบตัิงานไดถูกตอง 

 

ปฏิบตัิกิจกรรมเพิ่มเติม
นอกเวลาเรียนนะครับ 
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        นครราชสีมา  
   พ.ศ.2551 กําลังศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
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   พ.ศ. 2545 ครูดีเดนวิชาอุตสาหกรรมศิลป  จังหวัดนครราชสีมา 
   พ.ศ. 2542 ครูดเีดนการสอนโครงงานระดับ ม.ตน  จากศูนยพัฒนา 
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