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1. ความหมายของการเลื่อย
2. ชนิดของเครื่องเลื่อยกล
3. เครื่องเลื่อยกลแบบชัก
4. หลักการท างานด้วยเครื่องเลื่อยชัก
5. การเลื่อยชิ้นงานด้วยเครื่องเลื่อยชัก
6. ข้อควรระวังในการใช้เครื่องเลื่อยชัก
7. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเลื่อยชัก
8. การบ ารุงรักษาเครื่องเลื่อยชัก

เนื้อหาการเรียนรู้



วัตถุประสงค์การสอน

1. บอกจุดมุ่งหมายของการเลื่อยได้
2. บอกชนิดของการเลื่อยได้
3. บอกชื่อชนิดของเครื่องเลื่อยได้
4. บอกชื่อและหน้าที่ของส่วนประกอบของเครื่องเลื่อยกลแบบชักได้
5. บอกวิธีการก าหนดความหยาบละเอียดของฟันเลื่อยกลแบบชักได้
6. บอกวิธีเลือกใช้ใบเลื่อยกลแบบชักให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุได้
7. บอกหน้าที่ของมุมใบเลื่อยกลแบบชักได้
8. บอกหน้าที่ของคลองเลื่อยได้



วัตถุประสงค์การสอน

9. อธิบายวิธีการจับชิ้นงานแบบต่าง ๆ ด้วยปากกาจับยึดได้
10. บอกวิธีการจับชิ้นงานรูปทรงต่าง ๆ ก่อนท าการเลื่อยได้ถูกต้อง
11. บอกวิธีการจับยึดใบเลื่อยเข้ากับโครงของเลื่อยกลแบบชักได้
12. บอกระยะของการยกโครงเลื่อยก่อนตัดได้
13. บอกข้อควรระวังในการใช้เครื่องเลื่อยกลแบบชักได้
14. บอกความปลอดภัยในการใช้เครื่องเลื่อยกลแบบชักได้
15. บอกวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเลื่อยกลแบบชักได้



เครื่องเล่ือยกล

เครื่องเลื่อยเป็นเครื่องมือกลพื้นฐานที่มีประโยชน์มาก มีใช้ในโรงฝึกงาน
ของสถานศึกษาอย่างแพร่หลาย

การเล่ือย เป็นกรรมวิธีการตัดชิ้นงานโดยมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น 
การตัดแยก การตัดบาก และการตัดเซาะร่อง เป็นต้น  



เครื่องเล่ือยกลและงานเล่ือยกล

ชนิดของเครื่องเลื่อยกล
เครื่องเลื่อยกลท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรมจ าแนกออกได้เป็น 4 ชนิด คือ 

1. เครื่องเลื่อยชัก (Power Hack Saw) 
2.เครื่องเลื่อยสายพานนอน (Horizontal Band Saw) 
3.เครื่องเลื่อยสายพานตั้ง (Vertical Band Saw)
4.เครื่องเลื่อยวงเดือน (Radius Saw or Circular Saw)



เครื่องเลื่อยชัก (Power Hack Saw) 



เครื่องเลื่อยสายพานนอน (Horizontal Band Saw) 



เครื่องเล่ือยสายพานตั้ง (Vertical Band Saw)



เครื่องเลื่อยวงเดือน (Radius Saw or Circular Saw)



เครื่องเลื่อยชัก (Power Hack Saw) 

เครื่องเลื่อยกลแบบชัก (Power Hack Saw) เป็นเครื่องเลื่อยกลที่นิยม
ใช้งานในสถานศึกษา ใช้ส าหรับเลื่อยชิ้นงานทั่วไป กลไกการท างานจะอาศัย
คานโยกไปด้านหน้าแล้วกดใบเลื่อยให้ตัดเฉือนชิ้นงาน และขณะโยกกลับ
จะยกใบเลื่อยขึ้นเล็กน้อยไม่มีการตัดเฉือนชิ้นงาน 



ส่วนประกอบของเครื่องเลื่อยชัก



ปากกาจับชิ้นงาน

ส่วนประกอบของเครื่องเลื่อยชัก



ส่วนประกอบของเครื่องเลื่อยชัก



น้ าหนักกดเครื่องเลื่อยและระบบป้อนตัด



ใบเลื่อยเครื่อง ( Saw Blade)



ฟันเลื่อยแต่ละฟันมีลักษณะคล้ายกับลิ่ม ท าหน้าที่จิกเข้าไปใน
เนื้อวัสดุ ฟันแต่ละฟันประกอบด้วย มุมที่ส าคัญ 3 มุม ได้แก่
- มุมคมตัด      เป็นมุมคมตัดของฟันเลื่อย
- มุมคายเศษ      เป็นมุมที่ใช้ดันเศษโลหะออกจากฟันเลื่อย
- มุมฟรี      เป็นมุมที่ท าให้ลดการเสียดสีระหว่างฟันเลื่อย
กับชิ้นงานและช่วยให้เกิดมุมคมตัด

มุมฟันเลื่อย



คลองเลื่อย

คมตัดของใบเลื่อยชนิดนี้มีช่วงคมตัด
โตกว่าความหนาของใบเลื่อยและเมื่อ
ท าการตัดชิ้นงานแล้วจะท าให้เกิดร่อง
ที่ชิ้นงานเรียกว่า “คลองเลื่อย”



การก าหนดความหยาบและละเอียดของใบเลื่อย

ระบบเมตริก ก าหนดโดยวัดระยะห่างระหว่าง
ฟันเลื่อยจากยอดฟันหนึ่งถึงยอดฟันหนึ่งถัดไปหรือ
เรียกว่า “พิตซ์ (Pitch)”

ระบบอังกฤษ ก าหนดโดยนับจ านวนฟันของ
ใบเลื่อยต่อความยาว 1 นิ้ว เช่น 8 ฟันต่อนิ้ว



ทิศทางการตัดเฉือน

การท างานของคมเลื่อยประกอบด้วย
ทิศทางที่ส าคัญ 2 ทิศทาง ได้แก่ 
ทิศทางการกดลงและทิศทางการดัน



การเลือกใช้ใบเลื่อยให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน



การจับยึดใบเลื่อยเข้ากับโครงเครื่องเลื่อยชัก

เมื่อหลังจับยึดใบเลื่อยกล
เข้ากับโครงของเครื่องแล้วให้
ขันสกรูปรับตึงใบเลื่อยให้
เหมาะสมคือไม่ขันแน่นหรือ
หย่อนเกินไปเพราะอาจท าให้
ใบเลื่อยหักได้ง่ายขณะตัด



การจับยึดชิ้นงานส าหรับงานเล่ือย



การจับยึดชิ้นงานส าหรับงานเล่ือย



การจับยึดชิ้นงานส าหรับงานเล่ือย



การจับยึดชิ้นงานส าหรับงานเล่ือย



การจับยึดชิ้นงานส าหรับงานเล่ือย



การวัดตัดชิ้นงาน



การใช้แขนตั้งระยะงาน



ขั้นตอนการใช้เครื่องเล่ือยชัก

1. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเลื่อยชักและอุปกรณ์
2. ตรวจความพร้อมสภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน
3. เปิดสวิตช์เมนใหญ่ให้กระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องเลื่อยชัก
4. ยกโครงเลื่อยข้างไว้ก่อนตัด
5. บีบจับชิ้นงานด้วยปากกาจับงานไม่ต้องแน่น ให้สามารถเลื่อนปรับชิ้นงานได้
6. ปรับโครงเลื่อยลงให้ฟันของใบเลื่อยห่างจากชิ้นงานประมาณ 10 มิลลิเมตร
7. ตั้งระยะความยาวชิ้นงานโดยใช้บรรทัดเหล็กวัดขนาด



ขั้นตอนการใช้เครื่องเล่ือยชัก (ต่อ)

8. บีบจับชิ้นงานด้วยปากกาจับงานให้แน่น
9. ปรับแขนตั้งระยะให้ยาวเท่ากับความยาวของช้ินงาน
10. เปิดสวิตช์เดินเครื่องเลื่อยชักท างาน
11. ค่อยๆปรับระบบป้อนตัดไฮดรอลิคให้โครงเลื่อยเลื่อนลงช้าๆ
12.ปรับท่อน้ าหล่อเย็นให้น้ าฉีดตรงคลองเลื่อยเพื่อช่วยระบายความร้อน
13.คอยจนกว่าเลื่อยตัดชิ้นงานขาด 



การบ ารุงรักษาเครื่องเลื่อยชัก

1. ก่อนใช้เครื่องเลื่อยชักทุกครั้งควรหยอดน้ ามันหล่อลื่น บริเวณจุดที่เคลื่อนที่
2. หลังเลิกใช้งานทุกครั้งให้ท าความสะอาด แล้วชโลมน้ ามัน
3. ควรเปลี่ยนน้ าหล่อเย็นทุกๆ สัปดาห์
4. ตรวจสอบกระบอกสูบน้ าไฮดรอลิค ว่ารั่วซึมหรือไม่
5. ตรวจสอบ สายพาน ล้อสายพาน เฟืองทดปั๊มน้ าหล่อเย็นเพื่อใช้งานได้ตลอด



ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเลื่อยชัก

1. ก่อนใช้เครื่องเลื่อยชักทุกครั้งต้องตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเสมอ
2. บีบปากกาจับชิ้นงานให้แน่นก่อนท าการเลื่อยชิ้นงาน
3. ห้ามตัดชิ้นงานที่มีความยาวน้อยกว่าปากของปากกาจับงาน
4. เมื่อต้องการตัดชิ้นงานยาวๆ ควรมีฐานรองรับงานมารองรับปลายชิ้นงาน
5. ก่อนเปิดสวิตช์เครื่องเลื่อยชักต้องยกใบเลื่อยให้ห่างจากชิ้นงานประมาณ 10 มม.
6. ในการจับชิ้นงานจากการเลื่อยจะมีรอยเยินคม ควรสวมถุงมือ



เครื่องเล่ือยกลสายพานแนวนอน

เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน Horizontal Band Saw 
เครื่องจะมีลักษณะการท างานในแนวนอน ใบเลื่อย

จะหมุนวนตัดชิ้นงานทุกฟัน สามารถปรับความเร็ว
ของสายพานได้เพื่อให้เหมาะสมกับชิ้นงาน
การป้อนตัดชิ้นงานด้วยระบบไฮดรอลิก



ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน



ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน

* ฐานเครื่อง Base เป็นส่วนรับน้ าหนักของเครื่องทั้งหมด

* ถังน้ าหล่อเย็น Coolant Reservoir บรรจุน้ าหล่อเย็นเพื่อดูดมาหล่อเย็นขณะท่ี 
เครื่องเลื่อยตัดชิ้นงานเพื่อระบายความร้อนและลดการเสียดสี

* ถาดรองเศษโลหะ Catch Pan มีไว้ส าหรับรองรับขี้เลื่อยหรือเศษเหล็ก

* ปากกาจับชิ้นงาน (Vise) จะยึดติดกับฐานโต๊ะงาน สามารถเลื่อนต าแหน่งได้ 
ปากกาใช้จับชิ้นงานเลื่อยและสามารถปรับเป็นมุมต่างๆได้



* แผงหน้าปัดควบคุม Control Console ประกอบด้วย เกจอัตราป้อนเลื่อยชิ้นงาน  
หน้าปัดบอกความเร็ว ตัวปรับความสูงชิ้นงาน และปุ่มเปิดปิดเครื่อง

* ฝาครอบล้อขับและชุดส่งก าลัง  เป็นตัวหมุนใบเลื่อย  ซึ่งมีมอเตอร์ส่งก าลัง
บังคับล้อขับให้ท างานได้

* ฝาครอบล้อตาม ใบเลื่อยท าหน้าที่เหมือนสายพานที่ไปบังคับให้ล้อตามหมุน

ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน (ต่อ)
* โต๊ะงาน Table เป็นที่รองรับปากกาจับชิ้นงาน



* อุปกรณ์ปรับความตึงใบเลื่อย Bank Tensioning เป็นตัวปรับความเหมาะสม
ใบเลื่อยเพื่อให้ระบบการท างานของการเลื่อยมีประสิทธิภาพในการเลื่อชิ้นงาน  
และเวลาจะถอดเปลี่ยนใบเลื่อยจะต้องปรับอุปกรณ์ส่วนนี้เสมอ

* แขนประคองใบเลื่อย Saw-Guide Arms เป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ท าหน้าที่
ในการประคองใบเลื่อยสายพานให้ได้ฉากและให้มั่นคงแข็งแรง
ขณะเลื่อยตัดเฉือนชิ้นงาน

ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน (ต่อ)



ใบเลื่อยสายพาน(Band Saw Blades)

ท าหน้าที่ตัดเฉือนชิ้นงานให้ขาดออกจากกัน 
การเลือกใช้ใบเลื่อยสายพานจะมีข้อพิจารณาอยู่
หลายอย่างด้วยกันดังนี้ ประเภทวัสดุของใบเล่ือย 
ประเภทฟัน จ านวนฟัน การเรียงตัวของฟัน 
ความหนาใบเลื่อยและความกว้างของใบเลื่อย



วัสดุของใบเลื่อย(Band  Saw  Blade  Material  Type)

มักจะพบใบเลื่อยท าจากวัสดุอยู่ 3 ประเภท
* ใบเลื่อยท าจาก Tungsten  Carbide ซึ่งมีความแข็งที่สูงมากและทนอุณหภูมิได้สูง

* ใบเลื่อย Bi-Metal เป็นชนิดที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดในการตัดโลหะโดยเฉพาะ
เหล็กเนื่องจากมีราคาที่ไม่สูงมากแต่อายุการใช้งานคงทน Bi-metal saw เป็น  
เหล็กท่ีผสมจาก spring steel และ HSS steel ในท้องตลาดคือใบเลื่อย M42

* ใบเลื่อยเหล็กคาร์บอน เหมาะส าหรับงานที่เป็นวัสดุนิ่มๆเช่นอลูมิเนียม ไม้ หรือ
พลาสติก หรือเป็นงานที่ตัดไม่หนักหรือต่อเนื่องมาก 



เครื่องเล่ือยกลสายพานแนวตั้ง

เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง Vertical Band Saw 
ลักษณะการเล่ือยจะเป็นแนวตั้ง สามารถตั้งความเร็ว 

ของใบเลื่อยได้ การป้อนตัดจะป้อนตัดด้วยมือ 
เป็นเช่นนี้จึงท าให้เครื่องเลื่อยแนวตั้งนี้ สามารถท าการ
เลื่อยตัดที่หลากหลาย และตัดขึ้นรูปชิ้นงานได้ด้วย



ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง



ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง

* ฐานเครื่อง Base เป็นส่วนท่ีติดอยู่กับพื้นโรงงาน รองรับน้ าหนักท้ังหมดของเครื่อง 
ภายในประกอบด้วยชุดส่งก าลังขับเคลื่อนใบเลื่อย

* มอเตอร์ Motor เป็นตัวตนก าลังส่งก าลังไปยังล้อส่งก าลังเพื่อใช้ขับใบเลื่อย
ให้เคลื่อนที่ตัดชิ้นงาน

* เสาเครื่อง Column เป็นส่วนที่ต่อจากตั้งเครื่องเป็นแนวตั้ง เป็นส่วนที่รองรับชุด
ด้านหน้าเสาเครื่องจะมีชุดเชื่อมต่อใบเลื่อยและชุดอบอ่อนติดอยู่

* หัวเครื่อง Head เป็นที่ยึดของล้อตามและตัวประคองใบเลื่อยและโคมไฟสว่าง



ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง (ต่อ)

* โต๊ะงาน Table เป็นส่วนที่ใช้รองรับชิ้นงานที่น ามาเลื่อย สามารถเอียงเป็นมุมได้

* ชุดประคองใบเลื่อย Saw Guides เป็นอุปกรณ์ประคองใบเลื่อย เพื่อบังคับใบเลื่อย
ให้วิ่งเป็นแนวตรง

* ชุดต่อใบเลื่อย ใช้ส าหรับต่อใบเลื่อยในกรณีน าใบเลื่อยมาใช้ใหม่หรือกรณีเลื่อย
ชิ้นงานรูใน จะต้องเจาะชิ้นงานแล้วน าใบเลื่อยร้อยใส่แล้วน าใบเลื่อยมาเชื่อมต่อ

* ล้อหินเจียระไน Grinding Wheel ใช้เจียระไนตกแต่งแนวเชื่อมต่อของใบเลื่อย



เครื่องเล่ือยวงเดือน (Circular Saw)

เลื่อยวงเดือนเปนเครื่องเลื่อยกล ลักษณะของใบเลื่อยจะเปนแผนโลหะกลม
ที่ขอบจะมีฟนยื่นออกมาโดยรอบ เลื่อยวงเดือนมีใชทั้งงานไมและงานโลหะ 
ใช้ตัดชิ้นงานบางๆหรือโลหะอ่อน เช่น อะลูมิเนียม



ส่วนประกอบของเครื่องเลื่อยวงเดือน



ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องเลื่อยวงเดือน

* มือจับ (Handle) จะประกอบด้วยสวิตช์ เปิด-ปิด และสวิตช์นิรภัยใช้เป็นที่จับ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการน าใบเลื่อยวงเดือนเข้าตัดชิ้นงาน

* มอเตอร์(Motor) เป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ามา 
เป็นพลังงานกลท าหน้าที่ส่งก าลังขับให้เครื่องเลื่อยวงเดือนสามารถตัดชิ้นงานได้

* ใบเลื่อย (Saw  Blade) ใบเลื่อยของเครื่องเลื่อยวงเดือนมีลักษณะเป็นแผ่นวงกลม
มีฟันล้อมรอบ ท าหน้าที่ตัดชิ้นงานให้ขาดออกจากกัน ส่วนมากผลิตจากเหล็กกล้า
รอบสูง (High Speed Steel)



ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องเลื่อยวงเดือน

* ฝาครอบใบเลื่อย (Saw Blade Cover) ท าจากแผ่นโลหะขึ้นรูปมีลักษณะเป็น
ครึ่งวงกลมครอบอยู่ส่วนบนของใบเล่ือยวงเดือนเพื่อป้องกันอันตรายจากใบเลื่อย
และเศษโลหะ

* ฝาครอบนิรภัย (Cover) ท าจากแผ่นพลาสติกใสมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม
ครอบอยู่ส่วนล่างของใบเลื่อยวงเดือนเพื่อป้องกันอันตรายจากใบเลื่อย

* ถุงดักฝุ่น (Dust Bag) ใช้ส าหรับดักกรองฝุ่น เศษโลหะหรือเศษผงของชิ้นงาน



ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องเลื่อยวงเดือน

* แขนยึดชิ้นงาน (Clamping arm) มีลักษณะเป็นแขนยื่นมีเกลียวท่ีปลาย
สามารถปรับองศาและเลื่อนขึ้นลงได้เพื่อยึดชิ้นงานกับโต๊ะงาน

* แขนรองรับชิ้นงาน (Arm support) ใช้ส าหรับรองรับชิ้นงานที่มีขนาดความยาว
ให้สามารถท างานบนเครื่องเลื่อยวงเดือนได้สะดวก

* โต๊ะงาน (Table) จะมีลักษณะมั่นคงแข็งแรงใช้ส าหรับรองรับชิ้นงานและ
รองรับน้ าหนักทั้งหมดของเครื่องเลื่อยวงเดือน



ใบเลื่อยวงเดือน (Circular Saw  Blade)

ใบเลื่อยของเครื่องเลื่อยวงเดือนมีลักษณะเป็นแผ่นวงกลมมีฟันล้อมรอบ 
ท าหน้าที่ตัดชิ้นงานให้ขาดออกจากกัน ส่วนมากผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูง
(High Speed Steel) 





เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเล่ือย

* เครื่องมือวัดชิ้นงาน  เช่น ตลับเมตร  บรรทัดเหล็ก ฯลฯ 

* อุปกรณ์ลบคมชิ้นงาน เช่น หินเจียระไน ตะไบ ฯลฯ 

* แปรงปัดเศษโลหะ

* แว่นตานิรภัย




