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หน่วยที ่3 เคร่ืองเล่ือยกล 
                                                         

 
จุดประสงค์ประจ ำหน่วย 

1. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ ชนิดของเคร่ืองเล่ือยกล 
2. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัรูปร่างและส่วนประกอบเคร่ืองเล่ือยชกั 
3. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักลไกของเคร่ืองเล่ือยชกั 
4. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัใบเล่ือย เคร่ืองเล่ือยชกั 
5. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ ขั้นตอนการใชเ้คร่ืองเล่ือยชกั 
6. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัตรวจสอบงานเล่ือย 
7.  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ วิธีการตดัเหล็กดว้ยเคร่ืองเล่ือยชกั 
8. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ ถึงวธีิการบ ารุงรักษาเคร่ืองเล่ือยชกั 
9. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ ความปลอดภยั ในการใชเ้คร่ืองเล่ือยชกั 

สำระกำรเรียนรู้ 
 1. ชนิดของเคร่ืองเล่ือยกล    2. รูปร่าง และส่วนประกอบเคร่ืองเล่ือยชกั 

 3.  กลไกของเคร่ืองเล่ือยชกั      4. ใบเล่ือย เคร่ืองเล่ือยชกั 

 5.  ขั้นตอนการใชเ้คร่ืองเล่ือยชกั      6. เคร่ืองมือวดัตรวจสอบงานเล่ือย 

 7.  การตดัเหล็กดว้ยเคร่ืองเล่ือยชกั  8. การบ ารุงรักษาเคร่ืองเล่ือยชกั 

 9.  ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองเล่ือยชกั 

ผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวงั 
 1.    สามารถบอกชนิดของเล่ือยกลแบบต่าง ๆ ได ้ 
 2.    สามารถบอกส่วนประกอบของเล่ือยชกัได ้
 3.    สามารถอธิบายกลไกการท างานของเล่ือยชกัได ้  
 4.    สามารถบอกคุณสมบติัของใบเล่ือย และประกอบใบเล่ือยเขา้กบัโครงเล่ือยได ้
 5.    สามารถอธิบายขั้นตอนการใชเ้ล่ือยชกัได ้                 
 6.   สามารถใชเ้คร่ืองมือวดั วดั และตรวจสอบความยาวของช้ินงานได ้  
 7.    สามารถปฏิบติัการตดัเหล็กดว้ยเคร่ืองเล่ือยชกัได้ 
 8.    สามารถบ ารุงรักษาเคร่ืองเล่ือยชกัได ้
 9.    สามารถปฏิบติังานกบัเล่ือยชกัดว้ยความปลอดภยั 
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เคร่ืองเล่ือยกล 

 ก่อนใชเ้คร่ืองเล่ือยกลตดัเหล็ก ผูเ้รียนตอ้งรู้และเขา้ใจเก่ียวกบั ชนิด รูปร่าง  ขนาด     
ส่วนประกอบขั้นตอนการใช ้การบ ารุงรักษา ความปลอดภยั ประโยชน ์ และเคร่ืองมือวดั
ตรวจสอบท่ีใชก้บัเคร่ืองเล่ือยกลเพื่อท าใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจในการใชเ้คร่ืองเล่ือยกลมากข้ึน 

3.1 ชนิดของเคร่ืองเล่ือยกล  
  เคร่ืองเล่ือยกลเป็นเคร่ืองจกัรกลขั้นพื้นฐาน  ท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการท างาน  
เน่ืองจากเป็นเคร่ืองจกัรกลท่ีช่วยผอ่นแรงในการตดัโลหะ ตามโรงงานอุตสาหกรรมและ
สถานศึกษาท่ีสอนเก่ียวกบัช่างอุตสาหกรรม  เคร่ืองเล่ือยกลท่ีใชก้นัอยูห่ลายชนิด คือ  เคร่ือง
เล่ือยชกั  เคร่ืองเล่ือยวงเดือน  เคร่ืองเล่ือยสายพานนอน  และเคร่ืองเล่ือยสายพานตั้ง 
(ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะเคร่ืองเล่ือยชกั) 

 
 
 
 
 
 
 
 

            รูปท่ี  3.1 เคร่ืองเล่ือยชกั                                                รูปท่ี 3.2 เคร่ืองเล่ือยวงเดือน 
ท่ีมาhttp://www.agro.ksc.rmuti.ac.th/                  ท่ีมา http://engineerknowledge.blogspot.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3 เคร่ืองเล่ือยสายพานนอน                             รูปท่ี 3.4 เคร่ืองเล่ือยสายพานแบบแนวตั้ง 
ท่ีมา http://www.agro.ksc.rmuti.ac.th/                             ท่ีมา http//www.toolcrib.com/blog 

http://www.agro.ksc.rmuti.ac.th/
http://www.agro.ksc.rmuti.ac.th/
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3.2 รูปร่ำงและส่วนประกอบของเคร่ืองเล่ือยชัก  
 เคร่ืองเล่ือยชกั (Power Hack Saw) แบบขอ้เหวีย่ง และแบบไฮดรอลิกส์ มีรูปร่าง 
คลา้ยกนั แตกต่างกนับา้งเล็กนอ้ยท่ีระบบการป้อนตดั และขนาด เคร่ืองเล่ือยชกัแบบ 
ไฮดรอลิกส์ จะมีขนาดใหญ่กวา่ ดงัรูปท่ี 3.5 และ 3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.5 เคร่ืองเล่ือยชกัแบบขอ้เหวีย่งขนาดเล็ก 
ท่ีมา http//www.rujirashop.com 

 
 
 
 

โครงเล่ือย แผน่ปลดชุดโครงเล่ือย 

ใบเล่ือย 
แขนเหวีย่ง 

สวทิช์ เปิด - ปิด 

ป๊ัมน ้ามนั 

มอเตอร์ 
ปากกาจบังาน 

ฐานเคร่ือง แขนตั้งระยะ 

ฝาครอบเฟือง 

แขนหมุนเล่ือน 

ปาก ปากกา 

นอตตรึงใบเล่ือย
เล่ือย 
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รูปท่ี 3.6 เคร่ืองเล่ือยชกัแบบขอ้เหวีย่งขนาดใหญ่ 

ท่ีมา http//www.machines.win.mofcom.gov.cn/en 
  เคร่ืองเล่ือยชกั มีส่วนประกอบต่าง ๆ ดงัน้ี 
 3.2.1 โครงเล่ือย มีลกัษณะเหมือนตวัยคูว  ่า โครงเล่ือยส่วนใหญ่ท าจากเหล็กหล่อ
อยา่งดีใชส้ าหรับใส่ใบเล่ือย โครงเล่ือยจะเคล่ือนท่ีไป-มาอยูใ่นร่องหางเหยีย่ว โดยการส่งก าลงั
จากลอ้เฟือง 
 3.2.2 ปำกกำจับงำน ใชจ้บัช้ินงานเพื่อท าการเล่ือย สามารถปรับมุมเอียงขวา-ซา้ย ได้
ขา้งละ 45 องศา และสามารถเล่ือนปากเขา้-ออกไดด้ว้ยเกลียวแขนหมุนล็อกแน่น    
 3.2.3 แขนตั้งระยะงำน มีหนา้ท่ีในการตั้งระยะของช้ินงานท่ีตอ้งการตดัจ านวนมาก 
ๆ เพื่อใหช้ิ้นงานท่ีถูกตดัออกมีความยาวเท่ากนัทุกช้ิน 
 3.2.4 ระบบป้อนตัด เคร่ืองเล่ือยชกัมีระบบป้อนตดั 2 แบบคือแบบใชลู้กถ่วงน ้าหนกั 
และแบบใชน้ ้ามนัฮดรอลิกส์ ทั้ง 2 แบบท าหนา้ท่ีเหมือนกนัคือการป้อนตดั แต่หลกัการท างาน 
ต่างกนัตรงท่ีแบบ ลูกถ่วงน ้าหนกั อาศยัแรงดึงดูดของโลก ส่วนแบบไฮดรอลิกส์ อาศยัแรงดนั
จากน ้ามนัไฮดรอลิกส์ 
 3.2.5 ระบบหล่อเย็น เคร่ืองเล่ือยชกัมีความจ าเป็นตอ้งใชน้ ้ าหล่อเยน็ เพื่อช่วยระบาย
ความร้อนเน่ืองจากการเสียดสีระหวา่งใบเล่ือยกบัช้ินงาน และยงัช่วยยดือายกุารใชง้านของใบ
เล่ือยใหย้าวนานข้ึน 

โครงเล่ือย 

ใบเล่ือย 

ปากกาจบังาน 

ช้ินงาน 

แขนตั้งระยะ 

เมนสวติช์ 

เฟืองดึงแขนเหวีย่ง แขนเหวีย่ง 
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     3.2.6 ฐำนเคร่ืองเล่ือยชัก ท าหนา้ท่ีรองรับส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองเล่ือยชกัทั้งหมด ฐาน
เคร่ืองเล่ือยชกับางชนิดจะท าเป็นโพรงภายใน เพื่อเป็นท่ีเก็บถงัน ้าหล่อเยน็ และมอเตอร์ 

              3.2.7 มอเตอร์ เคร่ืองเล่ือยชกัมีมอเตอร์ท าหนา้ท่ีเป็นตน้ก าลงัขบัมอเตอร์จะใชก้บั
กระแสไฟฟ้า 220 โวลต ์หรือ 380 โวลต ์ข้ึนอยูก่บัผูผ้ลิต 
                3.2.8 สวติช์เปิด – ปิด เคร่ืองเล่ือยชกัมีสวติช์เปิด-ปิด แบบก่ึงอตัโนมติั คือ สวติช์
เคร่ืองจะปิดโดยอตัโนมติัเม่ือใบเล่ือยตดัช้ินงานขาด 
               3.2.9 ชุดเฟืองทด ท าหนา้ท่ีในการทดส่งก าลงัมอเตอร์ไปยงัโครงเล่ือย เฟืองทดท่ีใช้
กบัเคร่ืองเล่ือยชกัมี 2 ชนิด คือเฟืองเฉียง และเฟืองตรง 
                3.2.10 พูลเล่ย์ ท าหนา้ท่ีส่งก าลงัผา่นสายพานไปยงัชุดเฟืองทด ใชก้บัสายพานร่องวี 
               3.2.11 ฐำนรองรับช้ินงำน เป็นอุปกรณ์ของเคร่ืองเล่ือยชกัท่ีมีความจ าเป็นอีกอยา่ง
หน่ึงท าหนา้ท่ีรองรับช้ินงานยาว ๆ ขณะท าการตดั เพื่อช่วยไม่ใหช้ิ้นงานงดักบัใบเล่ือย และยงั
ช่วยผอ่นแรงในการเคล่ือนท่ีของช้ินงานท่ีมีขนาดใหญ่  

3.3 กลไกของเล่ือยชัก 
 เล่ือยชกัจะมีตน้ก าลงัจากมอเตอร์ส่งก าลงัมาท่ีเพลาพูลเล่ย ์โดยใชส้ายพานร่องว ีท่ีเพลา
พูลเล่ยอี์กดา้นหน่ึง จะมีเฟืองตวัเล็กขบัเฟืองตวัใหญ่ เฟืองตวัใหญ่จะมีรูเยื้องศูนย ์และต่อกบั
แขนเหวีย่ง เพื่อเปล่ียนการส่งก าลงัแบบหมุน มาเป็นการเคล่ือนท่ีแบบเส้นตรง ชกัไปและกลบั
ตดัช้ินงาน ดงัรูป 
 

 
 
 
 

         รูปท่ี 3.7 กลไกเคร่ืองเล่ือยชกั 
 
 
 
 
 

  
 

โครงเล่ือย 

เฟืองตรง 

มอเตอร์ 

ใบเล่ือย 

พูลเล่ย ์

สายพานร่องวี 
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3.4 ใบเล่ือย เคร่ืองเล่ือยชัก 
 ใบเล่ือย (Saw Blade) ใบเล่ือยเป็นเคร่ืองมือตดั ของเคร่ืองเล่ือย ท าหนา้ท่ีตดัเฉือน
ช้ินงาน ใบเล่ือยเคร่ือง ท าจากเหล็กรอบสูง มีความแขง็แต่เปราะ ดงันั้น การประกอบใบเล่ือย
เขา้กบัโครงเล่ือย จะตอ้งประกอบใหถู้กวธีิและขั้นสกรูใหใ้บเล่ือยตึงพอประมาณเพื่อป้องกนั
ไม่ใหใ้บเล่ือยหกัส่วนต่าง ๆ ของใบเล่ือยประกอบดว้ย ความกวา้ง ความยาว ความหนา ความ
โตของรูใบเล่ือย และจ านวนฟันใบเล่ือย ซ่ึงมีทั้งฟันหยาบและฟันละเอียด   
   ใบเล่ือยเคร่ือง ส าหรับเล่ือยขนาดเล็กจะมีขนาดกวา้ง 1 น้ิว ยาว 14 น้ิว และหนา 0.05 

น้ิว ส่วนใบเล่ือยชกัขนาดใหญ่จะมีขนาด กวา้ง 2 น้ิว ยาว 18 น้ิว และหนา 0.1 น้ิว 

   ใบเล่ือยจะนิยมเรียกเป็นจ านวนฟันต่อน้ิว เช่น 14 ฟันต่อน้ิว และ 18 ฟันต่อน้ิว เป็นตน้ 

ถา้สังเกตจะทราบวา่ ใบเล่ือยท่ีมีจ  านวนฟันต่อน้ิวนอ้ยกวา่ จะมีฟันท่ีละเอียดกวา่ใบเล่ือยท่ีมี
จ  านวนฟันต่อน้ิวมาก    

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                          

   รูปท่ี 3.8 ความยาวใบเล่ือย                             รูปท่ี3.9 ใบเล่ือยขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
                                                                                  ท่ีมา  http:// www.findtheneedle.co.uk 

3.5 กำรใช้เคร่ืองเล่ือยชัก  
 ก่อนปฏิบติังานควรตรวจสอบสภาพความพร้อมของเคร่ืองเล่ือยชกัเสมอ และควร
เขา้ใจถึงขั้นตอนการใช ้เพื่อความปลอดภยั และป้องกนัความเสียหายของเคร่ืองจกัร 
  3.5.1 ขั้นตอนกำรใช้เคร่ืองเล่ือยชัก 
   เคร่ืองเล่ือยชกัมีขั้นตอนการใช ้ดงัน้ี 

 1) ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองเล่ือยชกัและอุปกรณ์ 
 2) ตรวจสอบความพร้อมสภาพร่างกายของผูป้ฏิบติังาน 
 3) เปิดสวติช์เมนใหญ่ใหก้ระแสไฟฟ้าเขา้เคร่ืองเล่ือยชกั 
 4) ยกโครงเล่ือยคา้งไวก่้อนตดั 
 5) บีบจบัช้ินงานดว้ยปากกาจบังานพอตึงมือ เพื่อสามารถเล่ือนปรับ 
                 ช้ินงานได ้
 6) ปรับโครงเล่ือยลงใหฟั้นของใบเล่ือยห่างจากช้ินงานประมาณ  
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                 10 มิลลิเมตร 
 7) ตั้งระยะความยาวช้ินงานโดยใชบ้รรทดัเหล็กวดัขนาด 
 8) บีบจบัช้ินงานดว้ยปากกาจบังานใหแ้น่น 
 9) ปรับแขนตั้งระยะใหย้าวเท่ากบัความยาวของช้ินงาน 

        10) เปิดสวติช์เดินเคร่ืองเล่ือยชกัท างาน 
  11) ปรับท่อน ้าหล่อเยน็ใหน้ ้าฉีดตรงคลองเล่ือยเพื่อช่วยระบาย 
        ความร้อน                         
  12) คอยจนกวา่เล่ือยตดัช้ินงานขาด   

 3.6 เคร่ืองมือวดั และตรวจสอบงำนเล่ือย  
  งานเล่ือยเป็นงานท่ีไม่ละเอียดมากนกั ดงันั้นเคร่ืองมือวดัตรวจสอบท่ี
เหมาะสมท่ีสุด  คือ บรรทดัเหล็ก  เน่ืองจากบรรทดัเหล็กมีสเกลความละเอียดสูงสุด  0.1 
มิลลิเมตร บรรทดัเหล็กมีขนาดความยาวใหเ้ลือกใชต้ามความเหมาะสม ดงัรูป  
 
 
 
 

รูปท่ี 3.10 บรรทดัเหล็ก (Steel Ruler) 

ท่ีมา pldaniels.com/flying/balsa/balsa...ols.html 

 3.7 กำรตดัเหลก็ด้วยเคร่ืองเล่ือยชัก  
 เคร่ืองเล่ือยชกัสามารถตดัเหล็กไดเ้อนกประสงค ์ เช่น ตดัเหล็กกลม  ตดัเหล็กเหล่ียม  
ตดัเหล็กท่อกลมเป็นตน้ และยงัสามารถตดัเอียงเป็นมุมไดด้ว้ย   
 
 
 
 

  
 
 
 

รูปท่ี 3.11 การวดัระยะช้ินงานก่อนตดัดว้ยเคร่ืองเล่ือยชกั 

ใบเล่ือย ฟุตเหล็ก 

ช้ินงาน 
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รูปท่ี 3.12 การจบัยดึช้ินงานดว้ยปากกาจบังานเคร่ืองเล่ือยชกั 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.13 การตดัช้ินงานท่ีปรับเอียงองศา 

 
 
 

 
 

ตวัรองรับ 

ปากกา 

แขนปรับระยะ 

แขนหมุนล็อก 

ลูกกล้ิง 

ช้ินงาน 

ปรับเอียงท่ีปากปากกา 
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           รูปท่ี  3.14 การตดัช้ินงานท่อกลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  รูปท่ี   

 
 

3.15 วธีิจบัช้ินงานรูปแบบต่าง ๆ ดว้ยปากกาจบังาน 
 
 
 

มือหมุนล็อก 

ช้ินงาน โครงเล่ือย 

ปากกาจบังาน ใบเล่ือย 

มอเตอร์ 

โครงฐานเคร่ือง 
สวติช์ เปิด – ปิด 

จบังานหกเหล่ียม 

จบังานตวัยู จบังานส่ีเหล่ียม 

จบังานแบน 

จบังานตวัที จบังานตวัไอ 

จบังานกลม จบังานมุมฉาก 
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              รูปท่ี  3.16 การจบัช้ินงานดว้ยปากกาจบังาน ท่ีผิด และถูก 

3.8 กำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองเล่ือยชัก 
   เพื่อเป็นการยดือายกุารใชง้านใหย้าวนาน ควรเขา้ใจวธีิการบ ารุงรักษาเคร่ือง
เล่ือยชกั ใหถู้กตอ้ง ควรปฏิบติัเป็นประจ า และสม ่าเสมอ 
  3.8.1 วธีิบ ารุงรักษาเคร่ืองเล่ือยชกั มีดงัน้ี 
   1) ก่อนใชเ้คร่ืองเล่ือยชกัทุกคร้ังควรหยอดน ้ามนัตรงบริเวณจุดท่ี  
                                              เคล่ือนท่ี 
   2) หลงัเลิกใชง้านทุกคร้ังควรท าความสะอาด และใชผ้า้คลุมกนัฝุ่ น 
                                              ละออง 
   3) ควรเปล่ียนน ้าหล่อเยน็ทุก ๆ สัปดาห์ 
   4) ตรวจสอบกระบอกสูบน ้ามนัไฮดรอลิกส์ วา่ร่ัวซึมหรือไม่ 
   5) ตรวจสอบสายพาน พูลเล่ย ์เฟืองทด และป้ัมน ้าหล่อเยน็ใหอ้ยูใ่น 
                                             สภาพพร้อมใชง้าน 

 3.9 ควำมปลอดภัยในกำรใช้เคร่ืองเล่ือยชัก 
   ก่อนการใชง้านเล่ือยชกัทุกคร้ังตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัเสมอ  การใชเ้คร่ือง
เล่ือยชกัสามารถเกิดอนัตรายได ้ ดงันั้นตอ้งเขา้ถึงขอ้ควรปฏิบติัในการใชเ้คร่ืองเล่ือยชกั 

เกลียว 

ช้ินงาน แท่งเหล็ก 

ปากกา เกลียว 

ช้ินงาน 
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  3.9.1 ข้อควรปฏิบัติในกำรใช้เคร่ืองเล่ือยชัก 
        1) ก่อนใชเ้คร่ืองเล่ือยชกัทุกคร้ังตอ้งตรวจสอบความพร้อมของเคร่ือง  
                                              เสมอ 
        2) บีบปากกาจบัช้ินงานใหแ้น่น ก่อนเปิดสวติช์เคร่ืองท างาน 
        3) หา้มตดัช้ินงานท่ีมีความยาวนอ้ยกวา่ปากของปากกาจบังานเพราะ 
                                            จะท าใหใ้บเล่ือยหกั 
        4) เม่ือตอ้งการตดัช้ินงานยาว ๆ ควรมีฐานรองรับงาน มารองรับปลาย 
                                             ช้ินงาน 
        5) ก่อนเปิดสวติช์เดินเคร่ืองเล่ือยชกัตอ้งยกใบเล่ือยใหห่้างจากช้ินงาน 
                                             ประมาณ 10 มิลลิเมตร 
       6) การป้อนตดัดว้ยระบบไฮดรอลิกส์ มากเกินไปจะท าใหใ้บเล่ือยหกั 
         7) เหล็กหล่อ ทองเหลือง ทองแดง และอลูมิเนียมควรหล่อเยน็ใหถู้ก 
                                             ประเภท 
        8) ไม่ควรกม้หนา้เขา้ใกลโ้ครงเล่ือยชกัขณะจะเปิดสวติช์เดินเคร่ือง 
                                              เล่ือยท างาน 
        9) ขณะเคร่ืองเล่ือยชกัก าลงัตดัช้ินงานหา้มหมุนถอยปากกาจบังาน 
                                               ออกเด็ดขาด 
                        10) เพื่อความปลอดภยั ใหคิ้ดก่อนท าเสมอ 
 
 

 สรุป 
 เคร่ืองเล่ือยกลเป็นเคร่ืองจกัรพื้นฐานท่ีใชต้ดัช้ินงานก่อนน าช้ินงานไปแปรรูปดว้ย
เคร่ืองจกัรกลอ่ืน ๆ ถา้ตดัช้ินงานผดิพลาดจะเป็นผลใหช้ิ้นงานไม่สามารถแปรรูปดว้ยเคร่ืองจกัร
อ่ืนต่อไปได ้

 ดงันั้นผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ ชนิด รูปร่าง กลไกการท างาน การบ ารุงรักษา และความ
ปลอดภยัในการใชข้องเคร่ืองเล่ือยกลใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เพื่อจะสามารถปฏิบติัการใชเ้คร่ือง
เล่ือยกลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 
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แบบประเมนิผลกำรเรียนรู้ 
              
   ตอนที ่1 จงตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
1. จงอธิบายขั้นตอนการตดัเหล็กเพลากลม                
 …………………………………………………………………………………………             
…………………………………………………………………………………………              
…………………………………………………………………………………………              
…………………………………………………………………………………………              
 …………………………………………………………………………………………             
 …………………………………………………………………………………………             
………………………………………………………………………………………… 
2. จงอธิบายขั้นตอนการตดัเหล็กส่ีเหล่ียม 
…………………………………………………………………………………………             
…………………………………………………………………………………………              
…………………………………………………………………………………………              
…………………………………………………………………………………………              
 …………………………………………………………………………………………             
 …………………………………………………………………………………………             
………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ตอนที ่2   จงเลือก ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

1. เคร่ืองเล่ือยกลชนิดใดท่ีนิยมใชต้ามโรงงานทัว่  ๆ  ไปมากท่ีสุด 
      ก.  เคร่ืองเล่ือยวงเดือน       ค.  เคร่ืองเล่ือยสายพานตั้ง  
      ข.  เคร่ืองเล่ือยสายพานนอน  ง.  เคร่ืองเล่ือยชกั 
 2.  เคร่ืองเล่ือยชกัมีรูปร่าง และขนาดต่างกบัเคร่ืองเล่ือยชกัแบบไฮดรอลิกส์อยา่งไร 
      ก.  เล็กกวา่    ค.  กวา้งกวา่ 
      ข.  ใหญ่กวา่   ง.  สูงกวา่     
 3.  ส่วนประกอบเคร่ืองเล่ือยชกัขอ้ใดใชจ้บัยดึใบเล่ือย 
      ก.  ปากกาจบังาน               ค.  แขนตั้งระยะ 
      ข.  แท่นรองรับงาน   ง.  แขนเหวีย่ง  

1. ปากกาจบังานของเคร่ืองเล่ือยชกัปรับเอียงมุมไดไ้ม่เกินก่ีองศา 
      ก.  45  องศา   ค.  90  องศา 
      ข.  60  องศา   ง.  180  องศา         
 5.  แขนตั้งระยะของเคร่ืองเล่ือยชกัใชท้  าอะไร 
      ก.  วดัขนาดช้ินงาน   ค.  เพื่อดนัไม่ใหช้ิ้นงานหลุดจากปากกา 
      ข.  ตั้งระยะเม่ือตดัช้ินงานจ านวนมาก ง.  ประคองช้ินงาน      
 6.  เคร่ืองเล่ือยชกัระบบป้อนตดัชนิดไฮดรอลิกส์ ใชอ้ะไรเป็นตวัป้อนตดั 
      ก.  น ้ามนั    ค.  แรงกด  
      ข.  เฟือง    ง.  ลูกถ่วง  
     7.  ระบบหล่อเยน็ของเคร่ืองเล่ือยชกัมีประโยชน์อยา่งไร 
      ก.  ระบายเศษเหล็กออก  ค.  หล่อเยน็ตวัเคร่ือง  
      ข.  หล่อล่ืนใบเล่ือย        ง.  ระบายความร้อน 
 8.  ฐานเคร่ืองเล่ือยชกัท าจากวสัดุชนิดใด 
      ก.  เหล็กเหนียว                ค.  เหล็กผสม 
      ข.  เหล็กหล่อ   ง.  เหล็กรีดร้อน 
 9.  มอเตอร์เคร่ืองเล่ือยชกัตามร้านขายเหล็กทัว่ไปใชก้บักระแสไฟฟ้าก่ีโวลท ์
      ก.  110  โวลท ์                   ค.  280 โวลท ์
      ข.  120  โวลท ์                   ง.  380  โวลท ์
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 10.  ขอ้ใดต่อไปน้ีถือวา่เป็นลกัษณะพิเศษของเคร่ืองเล่ือยชกั 
      ก.  ปากกาปรับองศาได ้              ค.  ใชต้ดัเหล็กไดทุ้กชนิด 
      ข.  โครงเล่ือยเป็นรูปตวัยู              ง.  เคร่ืองเล่ือยหยดุท างานพร้อมช้ินงานขา  
 11.  ชุดเฟืองท่ีใชส่้งก าลงัในเคร่ืองเล่ือยชกัเป็นเฟืองชนิดใด 
      ก.  เฟืองตรง        ค.  เฟืองดอกจอก 
      ข.  เฟืองเฉียง   ง.  เฟืองตรงและเฟืองเฉียง 
 12.  มู่เล่ของเคร่ืองเล่ือยชกัใชใ้นการส่งก าลงัร่วมกบัสายพานชนิดใด 
      ก.  สายพานตวัว ี        ค.  สายพานกลม 
      ข.  สายพานแบน                ง.  สายพานเฟือง  
 13.  การท าลูกกล้ิงท่ีฐานรองรับช้ินงานเพื่อประโยชน์อะไร 
      ก.  เพื่อความสวยงาม  ค.  เพื่อปรับระดบัสูงต ่า                                                                                                                                                                
      ข.  เพื่อช่วยผอ่นแรง   ง.  เพื่อการเคล่ือนยา้ยช้ินงาน       
 14.  ใบเล่ือยเป็นอะไรของเคร่ืองเล่ือยชกั 
      ก.  เป็นอุปกรณ์                ค.  เป็นตวัตดัเฉือน 
      ข.  เป็นส่วนประกอบ   ง.  เป็นช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 
 15.  ใบเล่ือยท่ีนิยมใชก้บัเคร่ืองเล่ือยชกัทัว่ๆ ไปมีจ านวนฟันก่ีฟันต่อก่ีน้ิว 
      ก.  14 ฟันต่อน้ิว                   ค.  16 ฟันต่อน้ิว 
      ข.  12 ฟันต่อน้ิว                   ง.  18 ฟันต่อน้ิว 

16.  ท าไมตอ้งยกใบเล่ือยให้ห่างจากผวิช้ินงานประมาณ 10 มิลลิเมตร 
        ก่อนเปิดสวิตช์เคร่ือง ท างาน 

      ก.  เพื่อใหเ้คร่ืองเดินฟรี                  ค.  เพื่อป้องกนัการกระแทกของใบเล่ือย 
      ข.  เพื่อใหมี้ช่องวา่งในการปรับป้อน      ง.  เพื่อป้องกนัคลองเล่ือยเบ้ียว       
 17.  เคร่ืองเล่ือยชกัหยดุการใชง้านหลายวนัก่อนใชค้วรปฏิบติัอยา่งไร 
      ก.  ทดลองเปิดเคร่ืองใหท้ างาน  ค.  จบัช้ินงานใหแ้น่น 
      ข.  หยอดน ้ามนัหล่อล่ืน   ง.  ท าความสะอาด 
 18.  เพื่อความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองเล่ือยชกัขอ้ใดส าคญัท่ีสุด 
      ก.  ตรวจความพร้อมของเคร่ืองทุกจุด  ค.  เติมน ้าหล่อเยน็ 
      ข.  จบัช้ินงานใหแ้น่น   ง.  หยอดน ้ามนัหล่อล่ืน       
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 19.  ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของเคร่ืองเล่ือยชกั 
      ก.  ช่วยท างานไดร้วดเร็ว  ค.  ช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย 
      ข.  ช่วยประหยดัเวลา  ง.  ช่วยใหช้ิ้นงานสวยงาม       
 20.  การตดัโลหะดว้ยเคร่ืองเล่ือยชกัควรใชเ้คร่ืองมือวดัชนิดใด 
      ก.  เวอร์เนียร์   ค.  ตลบัเมตร  
      ข.  บรรทดัเหล็ก                ง.  สายวดัผา้ 
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แบบประเมนิตนเอง 
 
ช่ือ – สกุล.......................................................................เลขประจ าตวั........................................ 
ระดบัชั้น..........................กลุ่ม.......................สาขาวชิา............................................................... 

ค ำช้ีแจง 
 1.  ในหน่วยน้ีมี  2  ตอน  คือ  ตอนที ่ 1  มี  2   ขอ้ =  10  คะแนน 
          ตอนที ่ 2   มี  20  ขอ้   =  20  คะแนน 
 ใหผู้เ้รียนตอบค าถามจากแบบประเมินผลการเรียนรู้แลว้ใหค้ะแนนตนเองตามความ
เป็นจริงในแต่ละตอนจะมีช่องคะแนนพร้อมก าหนดเกณฑ์ท่ีไดเ้ม่ือตอบเสร็จแต่ละตอนผูเ้รียน
สามารถประเมินตนเองไดว้า่อยูใ่นระดบัเกณฑใ์ด  เช่น  ดีมาก  ดี  พอใช ้ หรือตอ้งปรับปรุง 
 2.  น าผลของคะแนนท่ีไดท้ั้ง 2 ตอนรวมกนั  สมมติวา่ผูเ้รียนท าขอ้สอบตอนท่ี 1  ได ้8 
คะแนน  อยูใ่นเกณฑ ์ ดี  และตอนท่ี 2  ได ้ 16  คะแนน  ก็อยูใ่นเกณฑ ์ ดี  รวมทั้งหมด = 24  
คะแนน  แลว้น ามาสรุปผลในช่องขา้งล่างสุด  ผูเ้รียนจะทราบผลการประเมินตนเองวา่อยูใ่น
เกณฑใ์ด 
 (จากตวัอยา่งท่ีสมมติ  สรุปผลทั้ง 2  ตอน  คือ  24  คะแนน  =  ดี) 

 

เน้ือหำ คะแนนทีไ่ด้ 
ตอนท่ี 1 
ขอ้ละ 1  
คะแนน 

ดีมาก 
( 9 – 10) 

ดี 
(7 – 8) 

พอใช ้
(5 – 6) 

ควรปรับปรุง 
(ต ่ากวา่ 5) 

    
ตอนท่ี  2 
ขอ้ละ 1  
คะแนน 

ดีมาก 
( 17 – 20) 

ดี 
(13 – 16) 

พอใช ้
(10 – 12) 

ควรปรับปรุง 
(ต ่ากวา่ 10) 

    
 
สรุปผล   ตอนที ่ 1  = ………………คะแนน    ตอนที ่ 2  =……………………คะแนน 
                     รวม   =  …….……..… คะแน 
ผลกำรประเมิน                  
 (      ) ดีมาก (26 – 30 คะแนน)  (      ) ดี (20 – 25 คะแนน) 
 (      ) พอใช ้(15 – 19 คะแนน)  (      ) ตอ้งปรับปรุง (ต ่ากวา่ 15  คะแนน) 


