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แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 1 เคร ื่องเล ื่อยกลและงานตัดด้วยเคร ื่องเล ื่อยกลชัก 

 

ค าชี้แจง : จงเลือกค าตอบข้อท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว (20 คะแนน) 
 

1. ส่วนประกอบใดของเครื่องเล่ือยกลชักใช้รองรับน้ าหนักของเครื่องท้ังหมด 

ก. เฟืองทด 
ข. ถ่วงน้ าหนัก 
ค. โครงเครื่อง 
ง. ฐานเครื่อง 

2. ส่วนประกอบใดของเครื่องเล่ือยกลชักใช้รองรับช้ินงานส่วนท่ีย่ืนเลยออกมาจากปากของปากกาจับงาน 
ก. ฐานเครื่อง 
ข. ปากกาจับงาน 
ค. แท่นรองรับช้ินงาน 
ง. ก้อนถ่วงน้ าหนัก 

3. ส่วนประกอบใดของเครื่องเล่ือยกลชักท่ีใช้จับยึดใบเล่ือย 
ก. โครงเล่ือย 
ข. ถ่วงน้ าหนัก 
ค. แขนส่งก าลัง 
ง. ล้อพูลเลย์ส่งก าลัง 

4. ข้อใด ไม ่ใช่ ส่วนประกอบของชุดส่งก าลังเครื่องเล่ือยกลชัก 
ก. มอเตอร์  
ข. โครงเล่ือย  
ค. แขนส่งก าลังและเฟืองทด 
ง. ล้อพูลเลย์ตัวขับและตัวตาม  

5. การวัดความยาวของใบเล่ือยมีวิธีการอย่างไร 

ก. วัดระหว่างศูนย์กลางของรูเจาะ 
ข. วัดระหว่างฟันใบเล่ือย 

ค. วัดระหว่างฟันใบเล่ือยฟันแรกและฟันสุดท้าย 

ง. วัดระหว่างปลายส่วนโค้งท้ังสองด้าน 

6. งานตัดวัสดุแข็งควรเลือกใช้ฟันใบเล่ือยท่ีมีมุมล่ิม () เท่าใด 
ก. 50 
ข. 45 
ค. 40 
ง. 5 
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7. มุมล่ิม () ของฟันใบเล่ือยท าหน้าท่ีอะไร 
ก. คายเศษวัสดุออกจากฟันใบเล่ือยขณะตัด 
ข. ช่วยให้เกิดมุมคมตัด 
ค. ตัดเฉือนเน้ือช้ินงาน 
ง. ลดการเสียดสีระหว่างฟันใบเล่ือยกับเน้ือช้ินงาน 

8. เพราะเหตุใดจึงต้องท าให้คมตัดของใบเล่ือยมีช่วงคมตัดโตกว่าความหนาของใบเล่ือย 
ก. ระบายความร้อนในขณะตัด 
ข. เพื่อลดการเสียดสีของใบเล่ือยกับช้ินงาน 
ค. ช่วยให้เกิดมุมคมตัด 
ง. ช่วยคายเศษช้ินงานออกจากฟันใบเล่ือยขณะตัด 

9. จากรูปคือ วิธีการจัดเรียงฟันคมตัดของใบเล่ือยกลแบบใด 
 

   

ก. การจัดเรียงฟันคมตัดแบบฟันลูกคล่ืน 

ข. การจัดเรียงฟันคมตัดแบบฟันเอียงซ้ายสลับเอียงขวาฟันต่อฟัน 

ค. การจัดเรียงฟันคมตัดแบบฟันตรงสลับฟันเอียงและลูกคล่ืนฟันต่อฟัน 

ง. การจัดเรียงฟันคมตัดแบบฟันตรงสลับฟันเอียง  

10. จากรูปข้อใดคือ การจัดเรียงฟันคมตัดแบบฟันลูกคล่ืน 

       
ก.     ข.  

       
                            ค.     ง. 

11. การก าหนดความหยาบและความละเอียดของฟันใบเ ล่ือยระบบอังกฤษมีวิธีการอย่างไร 
ก. นับจ านวนฟันระหว่างรูเจาะท้ังสองของใบเ ล่ือย 
ข. นับจ านวนฟันของใบเล่ือยท้ังหมด 
ค. วัดระยะห่างระหว่างฟันเล่ือย 
ง. นับจ านวนฟันของใบเล่ือยต่อความยาว 1 น้ิว 

12. การก าหนดความหยาบและความละเอียดของฟันใบเ ล่ือยระบบเมตริกมีวิธีการอย่างไร 
ก. นับจ านวนฟันของใบเล่ือยต่อความยาว 1 น้ิว 

ข. นับจ านวนฟันของใบเล่ือยท้ังหมด 

ค. วัดระยะห่างระหว่างฟันเล่ือย 

ง. นับจ านวนฟันระหว่างรูเจาะท้ังสองของใบเ ล่ือย 
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13. จากรูปใบเล่ือยกลมีความหยาบความละเอียดของฟันเท่าใด  
 

 
 

14. การตัดเหล็กกล้าหรือเหล็กกล้าผสมควรเลือกใช้ใบเล่ือยท่ีมีความละเอียดความละเอียดของฟันเท่าใด 

ก. 14 ฟันต่อน้ิว 
ข. 10 ฟันต่อน้ิว 
ค. 6 ฟันต่อน้ิว 
ง. 4 ฟันต่อน้ิว 

15. ข้อใด ไม ่ใช่ เหตุผลในการใช้ฐานรองรับช้ินงานขณะตัด 
ก. เพื่อให้ช้ินงานได้ระดับเดียวกับความสูงปากกาจับงาน 
ข. ท าให้ได้รอยตัดท่ีตรงและไม่เฉียงขณะตัด 
ค. ป้องกันไม่ให้เกิดการงัดระหว่างใบเล่ือยกับช้ินงานขณะตัด 
ง. เพื่อความสะดวกในการวางช้ินงาน 

16. วิธีการจับยึดใบเล่ือยเข้ากับโครงเล่ือยท่ีถูกต้องคือ 
ก. ให้ฟันของเล่ือยเอียงไปข้างหน้า 
ข. จับยึดใบเล่ือยให้ตึงพอประมาณและให้ฟันของเล่ือยเอียงมาด้านหลัง 
ค. ให้ฟันของเล่ือยเอียงไปมาด้านหลัง 
ง. ให้ฟันของเล่ือยต้ังฉากกับแนวตัด 

17. เพราะเหตุใดจึงใช้ฐานรองรับช้ินงานขณะตัด 
ก. ท าให้การจับยึดช้ินงานด้วยปากกาจับงานท าได้รวดเร็ว  
ข. เพื่อให้ช้ินงานอยู่ในระดับเดียวกับความสูงของส่วนล่างปากกาจับงาน 
ค. เพื่อให้แนวตัดขนานกับปากกาจับงาน 
ง. เพื่อลดเวลาในการตัดช้ินงาน 

18. การจับยึดช้ินงานโดยใช้แท่งเหล็กท่ีมีขนาดเท่ากับช้ินงานวางท่ีปากจับของปากกาจับงานอีกด้านหน่ึง
น ามาใช้ในกรณีใด 

ก. ช้ินงานท่ีมีความยาวมาก 
ข. ช้ินงานท่ีมีความยาวเท่ากันหลายช้ิน 
ค. ช้ินงานตัดเฉียงท ามุมต่างๆ 
ง. ช้ินงานส้ันกว่าปากของปากกาจับงาน  

 
 
 

ก. 9 ฟันต่อน้ิว 
ข. 8 ฟันต่อน้ิว 
ค. 7 ฟันต่อน้ิว 
ง. 6 ฟันต่อน้ิว 
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19. อุปกรณ์ปรับต้ังความยาวตัดจะใช้ในกรณีใด     
ก. ตัดช้ินงานท่ีมีความยาวเท่ากันหลายช้ิน  
ข. ตัดช้ินงานท่ีมีความยาวส้ันกว่าปากของปากกาจับงาน 
ค. ตัดช้ินหน้าตัดกลมหรือส่ีเหล่ียม 
ง. ตัดช้ินงานเฉียง  

20. ข้อใดเป็นวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเล่ือยกลชักท่ี ไม ่ถ ูกต้อง 
ก. เปล่ียนถ่ายน้ าหล่อเย็นทุกสัปดาห์ 
ข. หยอดน้ ามันหล่อล่ืนบริเวณท่ีมีการสัมผัสของกันช้ินส่วนก่อนใช้งาน 
ค. เปล่ียนถ่ายน้ ามันในกระบอกลูกสูบไฮดรอลิกทุกวันหลังใช้งาน 
ง. ท าความสะอาดและชโลมน้ ามันตามส่วนประกอบของเครื่องท่ีท าจากเหล็กกล้าเมื่อเลิกใช้งาน 
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สาระส าคญั 
เครื่องเล่ือยกล (Sawing Machine) เป็นเครื่องมือกลท่ีใช้ในการตัดช้ินงานให้แยกหรือขาดออกจาก

กันเพื่อให้การจัดเก็บวัสดุในห้องจัดเก็บได้ง่าย หรือน าไปแปรรูปด้วยเครื่องมือกลอื่นๆ ได้สะดวก เครื่องเ ล่ือย
กลจ าแนกออกได้เป็นหลายชนิดได้แก่ เครื่องเล่ือยกลชัก และเครื่องเ ล่ือยกลสายพาน เป็นต้น ในบทเรียนน้ี 
จะศึกษาเฉพาะหลักการท างาน ส่วนประกอบและหน้าท่ีการท างาน เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ วิ ธีการใช้งาน
เครื่องเล่ือยกล ความปลอดภัยและการบ ารุงรักษาเครื่องเ ล่ือยกลชักเท่าน้ัน ท้ังน้ีเพื่อให้มีความรู้และความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติงานตัดช้ินงานด้วยเครื่องเล่ือยกลได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 
 

เน ื้อหา 
1. ชนิดของเครื่องเล่ือยกล   

2. เครื่องเล่ือยกลชัก   
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องเล่ือยกลชัก   
4. การจับยึดใบเล่ือยเข้ากับโครงเล่ือย   

5. การจับยึดช้ินงานด้วยปากกาจับงานของเครื่องเล่ือยกลชัก   

6. การใช้งานของเครื่องเล่ือยกลชัก   
7. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเล่ือยกลชัก 

8. การบ ารุงรักษาเครื่องเล่ือยกลชัก     
 

จุดประสงคก์ารสอน 
1. บอกชนิดของเครื่องเล่ือยกลได้ 
2. อธิบายหลักการท างานของเครื่องเล่ือยกลชักได้ 
3. บอกช่ือและหน้าท่ีการใช้งานของส่วนประกอบเครื่องเ ล่ือยกลชักได้ 
4. บอกช่ือและหน้าท่ีของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องเล่ือยกลชักได้ 
5. อธิบายมุมฟันใบเล่ือยของเครื่องเล่ือยกลชักได้ 
6. อธิบายวิธีการก าหนดความหยาบความละเอียดของฟันเ ล่ือยได้ 
7. อธิบายวิธีการจัดเรียงฟันคมตัดของใบเล่ือยกลชักได้ 
8. บอกวิธีการเลือกใช้ใบเล่ือยกลชักให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุท่ีน ามาตัดได้  
9. บอกวิธีการจับช้ินงานด้วยปากกาจับงานของเครื่องเ ล่ือยกลชักได้ 
10. อธิบายข้ันตอนการตัดด้วยเครื่องเล่ือยกลชักได้ 
11. บอกความปลอดภัยในการใช้เครื่องเล่ือยกลชักได้ 
12. อธิบายวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเล่ือยกลชักได้ 
13. ตัดช้ินงานด้วยเครื่องเล่ือยกลชักได้ 
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1. ชนิดของเคร ือ่งเล ือ่ยกล 
เครื่องเล่ือยกลท่ีใช้ในโรงฝึกงานและโรงงานอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น  3 ชนิดคือ เครื่องเ ล่ือยกลชัก 

เครื่องเล่ือยสายพานแนวนอน และเครื่องเล่ือยสายพานแนวนอน 
 

 
 

(ก) เครื่องเล่ือยกลชัก 
 

 
 

(ข) เครื่องเล่ือยสายพานแนวนอน 

 
 

(ค) เครื่องเล่ือยสายพานแนวนอน 
 

ร ูปที่ 1.1 ชนิดของเครื่องเล่ือยกล 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 
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2. เคร ือ่งเล ือ่ยกลชัก 
2.1 หลักการท  างานของเคร ือ่งเลื่อยกลชกั 
เครื่องเล่ือยกลชัก (Power Hack Saw) มีหลักการท างานโดยใช้ต้นก าลังมาจากมอเตอร์ คือ เมื่อเ ปิด

สวิตช์เครื่องเล่ือยมอเตอร์จะหมุนแล้วส่งก าลังผ่านล้อพูลเลย์ (Pulley) ตัวขับท่ีติดอยู่กับแกนของมอเตอร์ โดย
มีสายพานวี (V-Belt) เป็นตัวกลางส่งถ่ายก าลังไปยังล้อพูลเลย์ตัวตามและต่อไปยังชุดเฟืองทดของเครื่อง
เล่ือยท่ีเป็นเฟืองเฉียง (Helical Gear) เพื่อช่วยลดเสียงดังขณะท างาน จากชุดเฟืองทดก็จะส่งถ่ายก าลังต่อไป
ยังโครงเล่ือยด้วยแขนส่งก าลังท่ีติดอยู่กับเฟืองทดเพื่อให้โครงเล่ือยเคล่ือนท่ีชักไป-กลับและเมื่อปรับระบบปูอน
ตัดใบเล่ือยก็จะเคล่ือนท่ีลงตัดช้ินงาน 

เครื่องเล่ือยกลชักมีการเคล่ือนท่ีสองจังหวะคือ จังหวะท่ีใบเล่ือยจะเคล่ือนท่ีตัดช้ินงานด้วยแรงโน้มถ่วง
ของโลกเรียกว่า “จังหวะงาน” และจังหวะท่ีใบเ ล่ือยเคล่ือนท่ีกลับพร้อมยกตัว ข้ึนเพื่อคายเศษตัดเรียกว่า 
“จังหวะคายเศษ” การท างานครบท้ังสองจังหวะน้ีเรียกว่า “คู่จังหวะชัก” โดยท่ัวไปมีระบบปูอนตัดสอง ชนิดคือ 
ปูอนตัดด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกและปูอนตัดด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic Power Hack Saw) 

 

       
 

ร ูปที่ 1.2 เครื่องเล่ือยกลชักชนิดปูอนตัดด้วยไฮดรอลิก 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

2.2 ส่วนประกอบและหน้าท ีก่ารใชง้านของเคร ือ่งเลื่อยกลชกั 
เครื่องเล่ือยกลชักมีส่วนประกอบส าคัญหน้าท่ีการใช้งานดังต่อไปน้ี 

  2.2.1 ฐานเคร ื่อง (Base) ท าจากเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียว ใช้รองรับน้ าหนักของช้ินส่วน
อื่นๆ ของเครื่องเล่ือยเช่น ปากกาจับงาน โครงเล่ือย ฯลฯ นอกจากน้ียังใช้รองรับน้ าหล่อเย็นขณะตัดอีกด้วย 
  2.2.2 โครงเลื่อย (Frame) ท าจากเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียว ใช้ส าหรับจับยึดใบเล่ือย 
  2.2.3 ชุดส่งก าลัง (Transmission) ประกอบด้วย มอเตอร์ ล้อพูลเลย์ตัวขับ สายพานวี   
ล้อพูลเลย์ตัวตาม แขนส่งก าลังและเฟืองทด (เฟืองเฉียง) ชุดส่งก าลังน้ีใช้ขับโครงเ ล่ือยท่ีประกอบใบเ ล่ือยแล้ว
ให้เคล่ือนท่ีชักไป-กลับขณะตัดช้ินงาน 
  2.2.4 ปากกาจับงาน (Vise) ใช้จับยึดช้ินงานขณะตัด สามารถปรับมุมเอียงของปากในการ
ตัดเฉียงได้  
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2.2.5 ระบบไฮดรอลกิปูอนตัด (Adjustable Hydrolic Feed) ใช้ปูอนใบเล่ือยลงตัดช้ินงาน
ขณะใบเล่ือยชักกลับ 

 

                
 
 

(ก) ส่วนประกอบของเครื่องเล่ือยกลชัก (ด้านหน้า) 
 

              
 

(ข) ส่วนประกอบของเครื่องเล่ือยกลชัก (ด้านหลัง)       (ค) เฟืองส่งก าลังและระบบปูอนตัด  
 

ร ูปที่ 1.3 ส่วนประกอบของเครื่องเล่ือยกลชัก 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  2.2.6 เสายึดโครงใบเลื่อย (Column ) ใช้ยึดและประคองโครงเล่ือยให้เคล่ือนท่ีได้ตรงไม่เอน
เอียงในจังหวะเดินหน้าและชักกลับ 

เฟืองทด (เฟืองเฉียง) 
 ก้อนถ่วงน้ าหนัก 

แขนส่งก าลัง 

ล้อเล่ือน 
มอเตอร์ 

เฟืองทด (อยู่ด้านใน) 

ฐานเครื่อง 

แท่นรองรับช้ินงาน 

ล้อพูลเลย์ส่งก าลัง 
(ล้อตาม) 

ปากกาจับงาน 

โครงเล่ือย 

ไฮดรอลิกปูอนตัด 

ปุุมปรับไฮดรอลิก
ปูอนตัด 
 

เสายึดโครงเล่ือย 
 

ขาต้ังโครงเล่ือย 
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  2.2.7 ขาตั้งโครงเลือ่ย (Stand) ใช้ค้ ายันไม่ให้โครงเล่ือยเล่ือนลงหลังเลิกใช้งาน 
  2.2.8 ล้อเลื่อน (Wheeled Vehicle ) ใช้รองรับน้ าหนักท้ังหมดของเครื่องเล่ือยและประคอง
เครื่องเล่ือยเคล่ือนท่ีได้สะดวกขณะเคล่ือนย้าย 
  2.2.9 แท่นรองร ับชิ้นงาน (Support ) ใช้รองรับช้ินงานส่วนท่ีย่ืนเลยออกมาจากปากของ
ปากกาจับงานเพื่อให้ช้ินงานขนานกับความสูงส่วนล่างของปากกาจับงาน 
  2.2.10 ก้อนถว่งน้ าหนกั (Weight) ยึดติดอยู่ท่ีโครงเล่ือยเพื่อเพิ่มน้ าหนักกดโครงเล่ือย 
 

3. เคร ือ่งมอืและอปุกรณท์ีใ่ชก้บัเคร ือ่งเล ือ่ยกลชกั 
 3.1 ใบเลือ่ย  

ใบเล่ือย (Saw Blade) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ติดต้ังเข้ากับโครงของเครื่องเ ล่ือยเพื่อท าหน้าท่ีตัดช้ินงาน 
ใบเล่ือยของเครื่องเล่ือยกลชักผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูงหรือเหล็กเครื่องมือ (Tool Steel) หรือเหล็กกล้ารอบ
สูง (High Speed Steel) โดยรูปร่างดังรูปท่ี 1.4 

 

 
 

ร ูปที่ 1.4 ลักษณะของใบเล่ือยท่ีใช้กับเครื่องเล่ือยกลชัก 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  3.1.1 ส่วนประกอบของใบเลื่อย ใบเล่ือยท่ีใช้กับเครื่องเล่ือยกลชักมีส่วนประกอบท่ีส าคัญ
ดังน้ี 

 

 
 

ร ูปที่ 1.5 ส่วนประกอบของใบเล่ือยท่ีใช้กับเครื่องเล่ือยกลชัก 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  3.1.1.1 ความยาวของใบเล่ือย วัดระหว่างศูนย์กลางของรูเจาะท่ีใช้ส าหรับประกอบใบเ ล่ือย
เข้ากับโครงเล่ือย ความยาวใบเล่ือยชักมีความยาวต้ังแต่ 300  มิลลิเมตร (12 น้ิว) ข้ึนไป ส าหรับท่ีนิยมใช้
สถานศึกษามีความยาวต้ังแต่ 300-350 มิลลิเมตร (12-14 น้ิว) เป็นต้น 
  3.1.1.2 ความกว้างของใบเล่ือย มีหลายขนาดให้เลือกใช้ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความยาวใบเ ล่ือย 
  3.1.1.3 ความหนาของใบเล่ือย มีความหนาต้ังแต่ 1.3 มิลลิเมตร (0.032 น้ิว) ข้ึนไป 
  3.1.1.4 ความโตของรูใบเล่ือย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต้ังแต่ 7 มิลลิเมตร (3/16 น้ิว) 
ข้ึนไป 
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  3.1.2 ม ุมของฟันใบเลื่อย ขณะท่ีใบเล่ือยก าลังตัดฟันของใบเล่ือยจะท าหน้าท่ีตัดเฉือนและ
คายเศษวัสดุ ซึ่งเศษวัสดุน้ีก็จะตกค้างอยู่ในร่องฟันเ ล่ือยและหลุดออกไปตามคลองเ ล่ือย ดังน้ันฟันของ      
ใบเล่ือยจึงประกอบด้วยมุมต่างๆ ท่ีส าคัญดังน้ี 
  3.1.2.1 มุมล่ิมหรือมุมคมตัด () ท าหน้าท่ีตัดเฉือนเ น้ือช้ินงาน หากมุม ล่ิมมีค่ามากฟัน
เล่ือยก็จะมีความแข็งแรง เหมาะส าหรับการตัดวัสดุท่ีมีความแข็งมาก ในทางกลับกันหากมุม ล่ิมมีค่าน้อย  
ความแข็งแรงก็จะลดลงและเหมาะส าหรับการตัดวัสดุอ่อน  
  3.1.2.2 มุมคาย () ท าหน้าท่ีช่วยคายเศษวัสดุออกจากฟันใบเล่ือยขณะตัด 
  3.1.2.3 มุมหลบหรือมุมฟรี () ท าหน้าท่ีลดการเสียดสีระหว่างฟันใบเ ล่ือยกับเ น้ือช้ินงาน
และช่วยให้เกิดมุมคมตัด เน่ืองจากคมฟันเล่ือยตัดช้ินงานเพียงจุดเดียวและท าให้ส่วนประกอบอื่นๆ ของฟัน
เล่ือยไม่เสียดสีกับผิวของวัสดุช้ินงาน 
  3.1.2.4 มุมตัด () คือมุมรวมของมุมคมตัดและมุมคาย ( + ) มุมตัดน้ีจะท าให้ใบเ ล่ือย
เกิดการตัดเฉือนเน้ือช้ินงานในขณะตัด 

ส าหรับมุมของฟันใบเล่ือยกลคือ มุมล่ิมหรือมุมคมตัด () มุมคาย () และมุมหลบหรือมุมฟรี () 
รวมกันแล้วมีค่าไม่เกิน 90 

 

 
 

         ร ูปที่ 1.6 ลักษณะของมุมของใบเล่ือยกลชัก 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

ในการใช้งานควรเลือกขนาดของมุมของใบเล่ือยกลชักน้ีจะต้องให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุ   
ท่ีใช้ตัดดังตารางท่ี 1.1 
 

ตารางที่ 1 .1 การเลือกใช้มุมของใบเล่ือยกลส าหรับวัสดุชนิดต่างๆ 

ม ุมใบเลื่อย 
ว ัสดุชิ้นงาน 

ว ัสดุอ ่อน ว ัสดุแข็ง 
มุมล่ิม () 45 50  
มุมคาย () 5 0  
มุมฟรี () 40 40  

(ท่ีมา : อ านาจ ทองแสน, 2556, หน้า 15) 
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  3.1.3 คมตัดของใบเลื่อยกล คมตัดของใบเล่ือยชนิดน้ีมีช่วงคมตัดโตกว่าความหนาของ    
ใบเล่ือยและเมื่อท าการตัดช้ินงานแล้วจะท าให้เกิดร่องท่ีช้ินงานเรียกว่า “คลองเ ล่ือย” ซึ่งคลองเลยน้ีจะโตกว่า
ความหนาของใบเล่ือยเล็กน้อยเพื่อลดการเสียดสีของใบเล่ือยกับวัสดุในขณะตัด และท าให้ใบเ ล่ือยเคล่ือนท่ีตัด
ได้ง่ายข้ึน โดยใบเล่ือยจะสัมผัสกับเน้ือช้ินงานเฉพาะคมตัดเท่าน้ัน ใบเ ล่ือยท่ีใช้กับเครื่องเ ล่ือยกลชักมีวิ ธีการ
จัดเรียงฟันของคมตัด 3 รูปแบบดังน้ี 
  3.1.3.1 การจัดเรียงฟันคมตัดแบบฟันตรงสลับฟันเอียง (Raker Tooth Set) รูปแบบการจัด
ฟันคมตัดของใบเล่ือยชนิดน้ีประกอบด้วย ฟันตรง ฟันเอียงซ้าย และฟันเอียงขวาสลับกันตลอดความยาวของ    
ใบเล่ือย 
  3.1.3.2 การจัดเรียงฟันคมตัดแบบฟันเอียงซ้ายสลับเอียงขวาฟันต่อฟัน (Straight Tooth 
Set) รูปแบบการจัดฟันคมตัดใบเล่ือยชนิดน้ีประกอบด้วย ฟันเอียงซ้ายและฟันเอียงขวาสลับกันตลอดความ
ยาวของใบเล่ือย 
  3.1.3.3 การจัดเรียงฟันคมตัดแบบฟันลูกคล่ืน (Wave Tooth Set) รูปแบบการจัดฟันคม
ตัดใบเล่ือยชนิดน้ีประกอบด้วย ฟันตรง 1 ฟัน ฟันเอียงซ้าย 3 ฟันและฟันเอียงขวา 3 ฟันสลับกันเป็นลูกคล่ืน
ตลอดความยาวของใบเล่ือย 

 

   
 

ร ูปที่ 1.7 รูปแบบการจัดเรียงฟันคมตัดของใบเล่ือย 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  3.1.4 การก าหนดความหยาบและความละเอียดของฟันใบเลื่อย มีวิธีการก าหนด 2 ระบบ
ดังน้ี 
  3.1.4.1 ระบบเมตริก ก าหนดโดยวัดระยะห่างระหว่างฟันเ ล่ือยจากยอดฟันหน่ึงถึงยอดฟัน
หน่ึงถัดไปหรือเรียกว่า “พิตซ์ (Pitch)” หากระยะห่างของฟันใบเ ล่ือยมีค่าน้อยก็แสดงว่าฟันเ ล่ือยมีความ
ละเอียด แต่ถ้าระยะห่างของฟันมีค่ามากก็แสดงว่าฟันเล่ือยมีความหยาบ เป็นต้น 
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ร ูปที่ 1.8 การก าหนดความหยาบและความละเอียดของใบฟันเล่ือยระบบเมตริก 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  3.1.4.2 ระบบอังกฤษ ก าหนดโดยนับจ านวนฟันของใบเล่ือยต่อความยาว 1 น้ิว  เ ช่น 8 ฟัน
ต่อน้ิว เป็นต้น หากช่วงความยาว 1 น้ิวมีจ านวนฟันเล่ือยมากก็แสดงว่าฟันเ ล่ือยมีความละเอียด แต่หากช่วง
ความยาว 1 น้ิวมีจ านวนฟันเล่ือยน้อยก็แสดงว่าฟันเล่ือยมีความหยาบ เป็นต้น 
 

                    
 

        ก. จ านวนฟันใบเล่ือยต่อความยาว 1 น้ิว                  ข. จ านวน 8 ฟันต่อความยาว 1 น้ิว 

 

ร ูปที่ 1 .9 การก าหนดความหยาบและความละเอียดของฟันใบเล่ือยระบบอังกฤษ 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  3.1.5 การเลือกใช้ใบเลื่อย การน าใบเล่ือยไปใช้งานจะต้องเลือกขนาดของความหยาบและ
ความละเอียดของฟันใบเล่ือยให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุท่ีจะใช้ตัดเช่น ใบเล่ือยฟันละเอียดจะมีระยะห่างของ
ฟันเล่ือยน้อยจึงท าให้คายเศษวัสดุได้ไม่ดี ดังน้ันควรใช้ส าหรับเ ล่ือยวัสดุท่ีมีความแข็งมาก เช่น เหล็กเหนียว  
และเหล็กหล่อ เป็นต้น ส่วนใบเล่ือยฟันหยาบจะมีระยะห่างของฟันเ ล่ือยมาก ท าให้สามารถคายเศษวัสดุได้ดี 
จึงควรใช้ส าหรับเล่ือยวัสดุอ่อน เช่น อลูมิเนียม เป็นต้น ตัวอย่างการเลือกใช้ใบเล่ือยแสดงดังตารางท่ี 2.2            
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ตารางที่ 1.2 แสดงการเลือกใช้พิตช์ของใบเล่ือยกลส าหรับตัดวัสดุชนิดต่างๆ 
ชนิดของว ัสดุชิ้นงาน จ านวนฟันต่อนิ้ว  (พิตช์) 

เหล็กกล้า, เหล็กกล้าผสม (Steel, Alloy Steel) 6 
เหล็กกล้าส าหรับงานแปรรูปท่ัวไป (Steel for Machine) 4 
เหล็กกล้าเครื่องมือ (Tool Steel) 6 
อะลูมิเนียม (Aluminum) 4 
ทองเหลือง (Brass) 10 
โลหะผสมทองแดง (Bronze) 4 
เหล็กหล่อ (Cast Iron) 4 
ทองแดง (Copper) 4 
สแตนเลส (Stainless Steel) 6 
ท่อบาง (Tubing, Thin) 14 
ท่อหนา (Tubing, Heavy) 10 

(ท่ีมา : อ านาจ ทองแสน, 2556, หน้า 31) 
 

3.2 ฐานรองรบัชิน้งาน  
ฐานรองรับช้ินงาน (Support Stand) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้รองรับช้ินงานท่ีมีความยาวมากๆ เพื่อให้ ช้ินงาน

ได้ระดับเดียวกับความสูงของปากกาจับงาน ท าให้รอยตัดท่ีได้ตรงไม่เฉียง และป้องกันไม่ให้เ กิดการงัดระหว่าง
ใบเล่ือยกับช้ินงานขณะตัด 
 

 
 

ร ูปที่ 1.10  ฐานรองรับช้ินงาน 

(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 
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3.3 เคร ือ่งมอืวดัขนาด  
เครื่องมือวัดขนาด (Measurement) ใช้วัดความยาวของช้ินงานก่อนตัด เช่น บรรทัดเหล็ก เป็นต้น 
 

 
 

ร ูปที่ 1.11 บรรทัดเหล็ก 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

4. การจบัยดึใบเล ือ่ยเขา้กบัโครงเล ือ่ย 
 การจับยึดใบเล่ือยเข้ากับโครงของเครื่องเ ล่ือยกลชักต้องให้ฟันของเ ล่ือยกลเอียงไปตามทิศทาง       
ท่ีโครงเครื่องเล่ือยจะกดใบเ ล่ือยให้ลงตัดวัสดุ (ประกอบใบเ ล่ือยเข้ากับโครงเ ล่ือยโดยให้ฟันใบเ ล่ือยช้ีไป
ด้านหน้า) และเมื่อหลังจับยึดใบเล่ือยกลเข้ากับโครงของเครื่องแล้วให้ขันสกรูปรับตึงใบเ ล่ือยให้เหมาะสมคือ 
ไม่ขันแน่นจนหรือหย่อนเกินไปเพราะอาจท าให้ใบเล่ือยหักได้ง่ายขณะตัด 

 

                                   

ร ูปที่ 1.12 การจับยึดใบเล่ือยเข้ากับโครงของเครื่องเล่ือย 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

5. การจบัยดึชิน้งานดว้ยปากกาจบังานของเคร ือ่งเล ือ่ยกลชกั 
 5.1 การจบัยดึชิ้นงานรปูพรรณตา่งๆ  

การจับยึดการช้ินงานท่ีมีรูปพรรณแตกต่างกันด้วยปากกาจับงานของเครื่องเล่ือยกลชัก จะต้องเลือกวิธี
จับยึดท่ีเหมาะสมเพื่อให้ช้ินงานมีความมั่นคง แข็งแรงไม่หลุดออกจากปากกาจับงานในขณะตัด เพราะหากจับ
ช้ินงานไม่ถูกต้องเหมาะสมก็อาจท าให้ช้ินงานหลุดออกจากปากกาจับงานในขณะตัดและอาจท าให้  ใบเ ล่ือยหัก
ได้ ตัวอย่างการจับยึดช้ินงานรูปพรรณต่างๆ ด้วยปากกาจับงานของเครื่องเล่ือยกลชักแสดงดังรูปท่ี 1.13 

 

โครงเล่ือย 

ใบเล่ือย 

สกรูปรับตึงใบเล่ือย 
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ก. ช้ินงานหน้าตัดส่ีเหล่ียมผืนผ้า (แผ่นบาง) ข. ช้ินงานหน้าตัดส่ีเหล่ียมผืนผ้า (แผ่นหนา) 

  

  
ค. ช้ินงานหน้าตัดส่ีเหล่ียมจัตุรัส ง. ช้ินงานหน้าตัดกลม 

  

  
จ. ช้ินงานหน้าตัดหกเหล่ียม ฉ. ช้ินงานหน้าตัดตัวแอล (เหล็กฉาก) 

  

  
ช. การจับยึดช้ินงานหน้าตัดตัวยูหรือตัวซี ซ. ช้ินงานหน้าตัดตัวเอชหรือตัวไอ 

 

ร ูปที่ 1.13 แสดงการจับช้ินงานรูปพรรณต่างๆ ด้วยปากกาจับงาน 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 
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 5.2 การจบัยดึชิ้นงานสัน้  
ช้ินงานท่ีน ามาตัดหากมีความยาวส้ันกว่าปากของปากกาจับงาน ให้จับยึดโดยใช้วัสดุเสริมหรือแท่ง

เหล็กท่ีมีขนาดเท่ากับช้ินงานวางท่ีปากจับของปากกาจับงานอีกด้านเพื่อให้ปากจับของปากกาขนานกัน ท าให้ 
การจับช้ินงานมีความมั่นคงแข็งแรง และป้องกันช้ินงานหลุดหรือใบเล่ือยไม่หักขณะตัด 

 

 

      
 

 

            ก. การจับช้ินงานท่ีถูกวิธี                        ข. การจับช้ินงานท่ีถูกผิด (ไม่ใช้วัสดุเสริม) 
 

ร ูปที่ 1.14 การจับช้ินงานส้ันกว่าปากของปากกาจับงาน 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

 5.3 การจบัยดึชิ้นงานยาว  
ช้ินงานท่ีน ามาตัดหากมีความยาวจนเลยปากของปากกาจับงานมากๆ ให้ใช้ฐานรองรับเพื่อให้ช้ินงานอยู่

ในระดับเดียวกับปากกาจับงาน และป้องกันไม่ให้ช้ินงานงัดกับใบเล่ือย ซึ่งจะท าให้ใบเล่ือยหักในขณะตัดได้  
 

                         
 

                ก. การรองรับช้ินงานหน้าตัดส่ีเหล่ียม                   ข. การรองรับช้ินงานหน้าตัดกลม                

 

ร ูปที่ 1.15 การใช้ฐานรองรับช้ินงานขณะตัดช้ินงาน 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

วัสดุเสริม 

ช้ินงาน 

ช้ินงาน 

ฐานรองรับ 

ช้ินงาน 

ปากกาจับงาน ปากกาจับงาน 

ช้ินงาน 

ฐานรองรับ 
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 5.4 การตดัชิน้งานท ีม่คีวามยาวเทา่กนัหลายชิ้น  
การตัดช้ินงานท่ีมีความยาวเท่ากันหลายช้ินให้ใช้อุปกรณ์ปรับต้ังความยาวตัดโดยการ เ ล่ือนปลาย

ช้ินงานไปชนกับผิวหน้าของอุปกรณ์ฯ แล้วปรับต้ังความยาวตัด จากน้ันจึงขันสกรูเพื่อล็อคไม่ให้อุปกรณ์ปรับต้ัง
ความยาวเล่ือนไปมาได้ สุดท้ายจึงขันปากกาจับงานเพื่อจับยึดช้ินงานให้แน่นก่อนตัด 

 

 

 
 

ร ูปที่ 1.16 การใช้อุปกรณ์ปรับต้ังความยาวตัด 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

6. การใช้งานของเคร ือ่งเล ือ่ยกลชกั 
6.1 การตดัชิน้งานดว้ยเคร ือ่งเลือ่ยกลชกั 

 การตัดช้ินงานด้วยเครื่องเล่ือยกลชักมีข้ันตอนดังน้ี   
  1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ให้พร้อมเช่น ประแจส าหรับถอด
ประกอบใบเล่ือย เครื่องมือวัดขนาด (บรรทัดเหล็ก) และช้ินงานท่ีใช้ตัด เป็นต้น  
  2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเล่ือยเช่น การประกอบใบเ ล่ือย ระบบการส่งก าลังของ
เครื่องเล่ือย และน้ าหล่อเย็น เป็นต้น 
  3. หยอดน้ ามันหล่อล่ืนบริเวณท่ีมเีคล่ือนท่ีสัมผัสกันของช้ินส่วนเครื่องเ ล่ือย เพื่อลดการสึก
หรอขณะใช้งานเช่น รางเล่ือนระหว่างโครงเล่ือยกับตัวประคองโครงเล่ือย เป็นต้น 
  4. ยกโครงเล่ือยข้ึนด้านบนโดยให้อยู่เหนือปากกาจับงาน 

 

 
 

ร ูปที่ 1.17 การยกโครงเล่ือยข้ึนเหนือปากกาจับงาน 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

โครงเล่ือย 

ช้ินงาน 

อุปกรณ์ปรับต้ังความยาวตัด 
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  5. จับยึดช้ินงานด้วยปากกาจับงานให้ถูกต้องตามรูปพรรณของช้ินงาน (อย่าจับยึดช้ินงาน
แน่นเกินไป ท้ังน้ีเพื่อให้ช้ินงานสามารถเล่ือนไป-มาส าหรับปรับต้ังความยาวก่อนตัดได้ 
  6. ปรับโครงเล่ือยลงโดยให้ใบเล่ือยอยู่เหนือช้ินงานเล็กน้อยคือ ประมาณ 10 มิลลิเมตร 

 

 
 

 

 
ร ูปที่ 1.18 การปรับลดโครงใบเล่ือยลงหาช้ินงาน 

(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 
 

  7. ปรับต้ังความยาวช้ินงานด้วยบรรทัดเหล็กโดยให้เ ผ่ือความยาวไว้ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร 
 

 
 

 
ร ูปที่ 1.19 การวัดความยาวช้ินงานก่อนตัด 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

8. หมุนมือหมุนของปากกาจับเพื่อจับยึดช้ินงานให้แน่น 
9. เปิดสวิตช์ให้เครื่องเล่ือยกลท างาน 

ฟันใบเล่ือยอยู่เหนือช้ินงาน 
ประมาณ 10 มิลลิเมตร 

ช้ินงาน 
 

ช้ินงาน 

บรรทัดเหล็ก 
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   10. ปรับใบเล่ือยให้เล่ือนเข้าหาช้ินงานอย่างช้าๆ โดยใช้มือข้างหน่ึงจับโยกขาต้ังโครงเ ล่ือย
ออกและมืออีกข้างจับส่วนปลายของเสายึดโครงเล่ือยแล้วค่อยๆ วางโครงเ ล่ือยลง ขณะใบท่ีเ ล่ือยเคล่ือนท่ีลง
จะต้องระมัดระวังไม่ให้ใบเล่ือยชนกระแทกกับช้ินงานเพราะจะท าให้ใบเล่ือยหักได้ 

 

 
 

ร ูปที่ 1.20  การปรับใบเล่ือยลงหาช้ินงาน 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  11. เมื่อใบเล่ือยเริ่มตัดช้ินงานให้เปิดน้ าหล่อเย็นฉีดลงท่ีบริเวณคลองเ ล่ือย  เพื่อช่วยระบาย
ความร้อนให้กับใบเล่ือยและช้ินงาน 
  12. เมื่อช้ินงานขาดออกจากกันเครื่องเล่ือยจะหยุดท างานโดยอัตโนมัติ 

13. ยกโครงเล่ือยข้ึนด้านบนแล้วปิดสวิตช์เครื่องเล่ือย 
14. ท าความสะอาดเครื่องเล่ือยกลและบริเวณพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
15. ท าความสะอาดเครื่องมือ-อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

6.2 ข้อแนะน าในการใช้เคร ือ่งเลือ่ยกลชัก  
  1. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องเล่ือยกลชักให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนใช้งาน 
  2. เลือกใช้ใบเล่ือยท่ีมีความหยาบความละเอียดของฟันใบเล่ือยเหมาะสมกับวัสดุท่ีน ามาตัด 
  3. ปรับต้ังความยาวช้ินงานให้ถูกต้องก่อนจับยึดช้ินงานให้แน่น 

4. จับช้ินงานให้แน่นและมั่นคงแข็งแรงก่อนตัดช้ินงาน 
  5. การเปิด-ปิดเครื่องเล่ือยกลท่ีควบคุมการตัดด้วยระบบไฮดรอลิกจะต้องกระท าด้วยความ
ระมัดระวังไม่ให้ใบเล่ือยเล่ือนลงกระแทกช้ินงานซึ่งเป็นสาเหตุท าให้ใบเ ล่ือยหักได้  
  6. การเริ่มต้นตัดช้ินงานให้ใช้แรงตัดเบาๆ ก่อน จากน้ันจึงค่อยๆ ปรับเพิ่มแรงตัดมากข้ึน  
  7. การตัดวัสดุจ าพวกเหล็กกล้าต้องใช้น้ าหล่อเย็นเพื่อช่วยระบายความร้อนให้กับใบเล่ือย  
 

7. ความปลอดภยัในการใชเ้คร ือ่งเล ือ่ยกลชกั  
 1. ศึกษาวิธีการใช้งานของเครื่องเล่ือยกลชักเข้าใจอย่างละเอียดก่อนใช้งาน 

2. ตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องเล่ือยกลชักทุกครั้งก่อนใช้งาน  
3. จับช้ินงานให้แน่น มั่นคงและแข็งแรง ถูกต้องตามลักษณะรูปพรรณของช้ินงานก่อนตัด 

 4. ก่อนเปิดสวิตช์เครื่องเล่ือยให้ยกโครงเล่ือยข้ึน โดยให้คมตัดของใบเ ล่ือยอยู่เหนือช้ินงานประมาณ 
10 มลิลิเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้ใบเล่ือยกระแทกกับช้ินงาน 

ทิศทางโยก 

ขาต้ังโครงเล่ือย 
ทิศทางวาง 

โครงเล่ือยลง 
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 5. เปิดสวิตช์ให้เครื่องเล่ือยกลท างานด้วยตนเองทุกครั้งท่ีใช้งาน 
 6. ขณะท่ีเครื่องเล่ือยก าลังตัดจะต้องระมัดระวังไม่ให้มือย่ืนเข้าไปท่ีต าแหน่งการเคล่ือนท่ีของใบเ ล่ือย 
(จังหวะชักไป-กลับ) เพราะอาจได้รับอันตรายจากการท างานของใบเล่ือยได้ 
 7. ห้ามหมุนคลายปากกาจับงานออกขณะตัดโดยเด็ดขาดเพราะจะท าให้ใบเล่ือยหักได้ 
 8. การป้อนตัดด้วยระบบไฮดรอลิกควรท าการป้อนครั้งละน้อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ใบเล่ือยหัก 
 

8. การบ ารงุรกัษาเคร ือ่งเล ือ่ยกลชกั 
 1. เปล่ียนถ่ายน้ าหล่อเย็นทุกสัปดาห์ 
 2. ตรวจสอบระดับน้ ามันไฮดรอลิกในถังทุกสัปดาห์ 

3. อัดจาระบีตามจุดต่างๆ ท่ีมีการหล่อล่ืนทุกเดือน 
4. เปล่ียนน้ ามันไฮดรอลิกทุกหกเดือน 

 5. เมื่อเลิกใช้งานให้ท าความสะอาดโดยใช้แปรงปัดเศษช้ินงานออกก่อน จากน้ันใช้ผ้าเ ช็ดแล้วหยอด
น้ ามันบางๆ ท่ีช้ินส่วนของเครื่องเล่ือยกลซึ่งท าจากเหล็กกล้าและเหล็กหล่อเช่น ปากกาจับงาน มือหมุนปากกา
จับงาน และฐานเครื่องเล่ือยทุกครั้งเพื่อป้องกันสนิม 
 

                  
 

       (ก) การท าความสะอาดด้วยผ้า                       (ข) การหยอดน้ ามันท่ีช้ินส่วนของเครื่องเล่ือยกล 

 

ร ูปที่ 1.21 การบ ารุงรักษาเครื่องเล่ือยกลชักเบ้ืองต้น 
(ท่ีมา: คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 
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 แบบฝกึหดัทา้ยบทเรยีน  
บทที่ 1 เคร ื่องเล ื่อยกลและงานตัดด้วยเร ื่องเล ื่อยกลชัก 

 

ค าชี้แจง : จงตอบค าถามต่อไปน้ี (32 คะแนน) 
 

1. จงบอกช่ือและหน้าท่ีของส่วนประกอบเครื่องเล่ือยกลชักตามหมายเลขดังต่อไปน้ี (9 คะแนน) 
 

                
 

1.1 หมายเลข 1 ช่ือ........................................................................................................................... 
 หน้าท่ี................................................................................................................................... 
1.2 หมายเลข 2 ช่ือ........................................................................................................................... 
 หน้าท่ี................................................................................................................................... 
1.3 หมายเลข 3 ช่ือ........................................................................................................................... 
 หน้าท่ี............................................................................................................................ ....... 
1.4 หมายเลข 4 ช่ือ........................................................................................................................... 
 หน้าท่ี................................................................................................................................... 
1.5 หมายเลข 5 ช่ือ........................................................................................................................... 
 หน้าท่ี................................................................................................................................... 
1.6 หมายเลข 6 ช่ือ........................................................................................................................... 
 หน้าท่ี................................................................................................................................... 
1.7 หมายเลข 7 ช่ือ........................................................................................................................... 
 หน้าท่ี................................................................................................................................... 
1.8 หมายเลข 8 ช่ือ........................................................................................................................... 
 หน้าท่ี................................................................................................................................... 
1.9 หมายเลข 9 ช่ือ.................................................................................. ......................................... 
 หน้าท่ี................................................................................................................................... 

3 

6 

4 

7 

8  

5 

9  

1  
2 
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2. จงบอกช่ือส่วนประกอบตามหมายเลขดังต่อไปน้ี (5 คะแนน) 
 

 
 

2.1 หมายเลข 1 ช่ือ........................................................................................................................... 
 หน้าท่ี................................................................................................................................... 
2.2 หมายเลข 2 ช่ือ........................................................................................................................... 
 หน้าท่ี................................................................................................................................... 
2.3 หมายเลข 3 ช่ือ........................................................................................................................... 
 หน้าท่ี................................................................................................................................... 
2.4 หมายเลข 4 ช่ือ........................................................................................................................... 
 หน้าท่ี................................................................................................................................... 
2.5 หมายเลข 5 ช่ือ........................................................................................................................... 
 หน้าท่ี............................................................................................................................ ....... 

3. จงอธิบายข้ันตอนการตัดด้วยเครื่องเล่ือยกลชักมาพอสังเขป (5 คะแนน) 
 ............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................ ............................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................................................................... ................................. 
........................................................................................................................................................................ 
4. จงบอกข้อแนะน าในการใช้เครื่องเล่ือยกลชักมา 5 ข้อ (5 คะแนน)  

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................ 
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5. จงบอกความปลอดภัยในการใช้เครื่องเล่ือยกลชักมา 5 ข้อ (5 คะแนน) 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................ ............................................................................ 
6. จงบอกวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเล่ือยกลชักมา 3 ข้อ (3 คะแนน) 
..................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
................................................................................................................................................................ ........ 
............................................................................................................................. ........................................... 
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ใบงานที่ 1 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเล่ือยกลและงานตัดด้วยเล่ือยกล บทท่ี 1 
ชื่องาน : งานตัดด้วยเครื่องเล่ือยกลชัก เวลา 7 ช่ัวโมง 
จุดประสงค์ของใบงาน : ตัดช้ินงานด้วยเครื่องเล่ือยกลชักตามแบบได้ 
ค าสั่ง : จงตัดช้ินงานให้ได้ขนาดตามแบบท่ีก าหนดให้ 
ชิ้นที่ 1. เหล็กกล้าคาร์บอนขนาด 25.4102 จ านวน 1 ช้ิน (ส าหรับงานกลึงปาดหน้า กลึงปอกและกลึง
ตกร่อง) 
 

 
 

ชิ้นที่ 2. เหล็กกล้าคาร์บอนขนาด 25.464 จ านวน 1 ช้ิน (ส าหรับงานกลึงข้ึนรูปหัวค้อน) 
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ใบงานที่ 1 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเล่ือยกลและงานตัดด้วยเล่ือยกล บทท่ี 1 
ชื่องาน : งานตัดด้วยเครื่องเล่ือยกลชัก เวลา 7 ช่ัวโมง 
ชิ้นที่ 3. เหล็กกล้าคาร์บอน ขนาด 25.4252 จ านวน 1 ช้ิน (ส าหรับงานกลึงข้ึนรูปด้ามค้อน) 
 

 
 

ชิ้นที่ 4. เหล็กกล้าคาร์บอน ขนาด 25.432 จ านวน 1 ช้ิน (ส าหรับงานข้ึนรูปสลักปิดท้ายด้ามค้อน) 
 

 
 

เคร ื่องมอืกล 
1. เครื่องเล่ือยกลชัก 

เคร ื่องมอืและอปุกรณ  ์
1. ประแจปากตาย  
2. ฐานรองรับช้ินงาน เคร ื่องมอืตัด 

1. ใบเล่ือยกล ว ัสดุชิ้นงาน 
1. เหล็กกล้าคาร์บอน 25.4 มิลลิเมตร  

 

เคร ื่องมอืวดั 
1. บรรทัดเหล็ก 
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ใบงานที่ 1 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเล่ือยกลและงานตัดด้วยเล่ือยกล บทท่ี 1 
ชื่องาน : งานตัดด้วยเครื่องเล่ือยกลชัก เวลา 7 ช่ัวโมง 

ขั้นตอนการปฏ ิบัติงาน 

1. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเช่น ใบเล่ือยกล ประแจขันปากตาย บรรทัดเหล็ก และช้ินงาน 
ให้พร้อม 

2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเล่ือยกลเช่น ระบบส่งก าลังขับและน้ าหล่อเย็น 
3. หยอดน้ ามันหล่อล่ืนบริเวณท่ีมเีคล่ือนท่ีสัมผัสกันของช้ินส่วนเช่น รางเ ล่ือนระหว่างโครงเ ล่ือยกับตัว

ประคองโครงเล่ือย 
4. ยกโครงเล่ือยข้ึนด้านบนโดยให้อยู่เหนือปากกาจับงาน 
5. จับยึดใบเล่ือยเข้ากับโครงเล่ือย แล้วขันปรับความ 

 

 
 

ร ูปที่ 1. การจับยึดใบเล่ือยเข้ากับโครงเล่ือย 
6. ปรับต้ังปากของปากกาจับงานให้ต้ังฉากกับแนวตัด 
7. วางช้ินงานลงไปในปากของปากกาจับงาน (ถ้าช้ินงานมีความยาวมากให้ใช้ฐานรองรับช้ินงานอีกด้าน) 

 

 
 

ร ูปที่ 2. การใช้ฐานรองรับช้ินงาน 
 

สกรูปรับตึงใบเล่ือย 

ใบเล่ือย 

โครงเล่ือย 

ช้ินงาน 

ฐานรองรับช้ินงาน 
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ใบงานที่ 1 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเล่ือยกลและงานตัดด้วยเล่ือยกล บทท่ี 1 
ชื่องาน : งานตัดด้วยเครื่องเล่ือยกลชัก เวลา 7 ช่ัวโมง 
8. หมุนปากกาจับงานให้เคล่ือนท่ีเข้าบีบช้ินงานเล็กน้อยโดยให้ช้ินงานสามารถเล่ือนไป-มาได้ 
9. ปรับเล่ือนโครงเล่ือยลงมาหาช้ินงานโดยให้ฟันของใบเล่ือยเหนือช้ินงานประมาณ 10-15 มิลลิเมตร 

 

 

 
 

 

ร ูปที่ 3. การปรับโครงใบเล่ือยลงหาช้ินงาน 
10. ปรับต้ังความยาวช้ินงานโดยใช้บรรทัดเหล็กวัดความยาวและเผ่ือคลองเล่ือยประมาณ 2-3 มิลลิเมตร 

 

 
 

ร ูปที่ 4. การปรับต้ังความยาวของช้ินงานก่อนตัด 
 
 
 
 
 
 

ฟันใบเล่ือยอยู่เหนือช้ินงาน 
ประมาณ 10-15 มิลลิเมตร 

ช้ินงาน 
 

บรรทัดเหล็ก 
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ใบงานที่ 1 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเล่ือยกลและงานตัดด้วยเล่ือยกล บทท่ี 1 
ชื่องาน : งานตัดด้วยเครื่องเล่ือยกลชัก เวลา 7 ช่ัวโมง 
11. หมุนมือหมุนของปากกาจับงานเพื่อจับยึดช้ินงานให้แน่น 
12. เปิดสวิตช์ให้เครื่องเล่ือยกลท างานแล้ววางโครงเล่ือยลงตัดช้ินงานอย่างช้าๆ เพื่อตัดช้ินงาน 

 

 
 

ร ูปที่ 5. การปรับใบเล่ือยลงหาช้ินงาน 
 

ข้อควรระว ัง: ขณะใบเล่ือยเคล่ือนท่ีลงจะต้องระมัดระวังอย่าใบเล่ือยชนกระแทกกับช้ินงาน เพราะจะท าให้  
ใบเล่ือยหักได้ 
 

13. เมื่อใบเล่ือยเริ่มตัดช้ินงานแล้วให้เปิดน้ าหล่อเย็นฉีดลงท่ีรอยตัดเพื่อช่วยระบายความร้อนให้กับใบเ ล่ือย
และช้ินงาน 

14. รอจนกระท่ังช้ินงานขาดออกจากกัน  
15. เมื่อเครื่องเล่ือยหยุดท างานแล้วให้ยกโครงเ ล่ือยข้ึนด้านบน 
16. ปิดสวิตช์เครื่องเล่ือย 
17. คลายมือหมุนของปากกาจับงานออกจากการจับยึดช้ินงาน 
18. ตัดงานช้ินท่ี 2-6 ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานข้อท่ี 8-17 ต่อไปจนแล้วเสร็จทุกช้ิน 
19. ท าความสะอาดเครื่องเล่ือยกลโดยใช้แปรงปัดเศษช้ินงานออกก่อนแล้วเช็ดด้วยผ้าอีกครั้ง 

  

                         
 

ร ูปที่ 6. การท าความสะอาดเครื่องเล่ือยกล 
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ใบงานที่ 1 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเล่ือยกลและงานตัดด้วยเล่ือยกล บทท่ี 1 
ชื่องาน : งานตัดด้วยเครื่องเล่ือยกลชัก เวลา 7 ช่ัวโมง 
20. ชโลมน้ ามันตามผิวของส่วนประกอบท่ีเป็นเหล็กกล้าหรือเหล็กหล่อเช่น ปากกาจับงานและฐานเครื่อง

เพื่อป้องกันสนิม 
 

        
 

ร ูปที่ 7. การชโลมน้ ามันท่ีผิวของส่วนประกอบเครื่องเล่ือยกลชัก 
 

21. ท าความสะอาดเครื่องมือ-อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานแล้วจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือน าส่งห้อง
เครื่องมือหรือครูผู้สอน 

22. ท าความสะอาดบริเวณพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
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แบบประเมินผลการปฏิบ ัติงาน  
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเล่ือยกลและงานตัดด้วยเล่ือยกล บทท่ี 1 
ชื่องาน : งานตัดด้วยเครื่องเล่ือยกลชัก เวลา 7 ช่ัวโมง 
ช่ือ .......................................................... นามสกุล ............................................................เลขท่ี .............. 
ระดับช้ัน ............................. กลุ่มท่ี..................... สาขาวิชา ........................................................................ 

จุดตรวจท่ี รายการตรวจสอบ 
พิกัด

ความเผ่ือ 
คะแนน
เต็ม 

ขนาด 
ท่ีวัดได้ 

คะแนน 
ท่ีท าได้ 

1 
 

การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

10 
  

ชิ้นที่ 1 
2 ความยาว 102 มิลลิเมตร  1.0 10   
3 ความฉากของแนวตัด  2 5   

ชิ้นที่ 2 
4 ความยาว 64 มิลลิเมตร  1.0 10   
5 ความฉากของแนวตัด  2 5   

ชิ้นที่ 3 
6 ความยาว 250 มิลลิเมตร  1.0 10   
7 ความฉากของแนวตัด  2 5   

ชิ้นที่ 4 
8 ความยาว 32 มิลลิเมตร  1.0 10   
9 ความฉากของแนวตัด  2 5   
10 ปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาท่ีก าหนด    10   
11 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย  20   
12 
 
 
 
 
 
 

 

ความมีวินัยและคุณธรรม จริยธรรม     
12.1 การตรงต่อเวลา  2   
12.2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและค าส่ัง  2   
12.3 ความขยัน อดทน  2   
12.4 ความซื่อสัตย์   2   
12.5 ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องเล่ือยกล 
เครื่องมือวัด เครื่องมือ-อุปกรณ์ได้ถูกต้อง 
และท าความสะอาดสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 
 
 
2 

  

คะแนนรวม   110    
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แบบประเมินผลการปฏิบ ัติงาน  
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเล่ือยกลและงานตัดด้วยเล่ือยกล บทท่ี 1 
ชื่องาน : งานตัดด้วยเครื่องเล่ือยกลชัก เวลา 7 ช่ัวโมง 

เกณฑม์าตรฐานของขนาด  
1. พิกัดความเผ่ือ  1.0       = 10 คะแนน  
2. พิกัดความเผ่ือ  2         = 7 คะแนน      
3. พิกัดความเผ่ือ  3         = 5 คะแนน  
4. พิกัดความเผ่ือเกิน  3     = 0 คะแนน 

เกณฑม์าตรฐานของมมุ  
1. พิกัดความเผ่ือ  1 - 2 = 10 คะแนน 
2. พิกัดความเผ่ือ  3       = 5 คะแนน 
3. พิกัดความเผ่ือ  4       = 0 คะแนน 

เกณฑม์าตรฐานของเวลาในการปฏบิตัิงาน 
1. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด = 10 คะแนน 
2. ปฏิบัติงานเสร็จเกินเวลาท่ีก าหนดไม่เกิน 10 นาที = 7  คะแนน 
3. ปฏิบัติงานเกินเวลา (ใช้เวลาเกินอยู่ระหว่าง 10-29 นาที) = 5  คะแนน 
4. ปฏิบัติงานเกินเวลา (ใช้เวลาเกินมากกว่า 30 นาที ข้ึนไป) = 0  คะแนน 

สร ุปผลการประเมนิ (รอ้ยละ) 
   [  ] คะแนน 90 - 100  = ดีเย่ียม 
   [  ] คะแนน 80 - 89   = ดีมาก 

 

   [  ] คะแนน 70 - 79   = พอใช้ 
   [  ] คะแนน 60 - 69   = ผ่านเกณฑ์           

    

   [  ] คะแนน 0 - 59     = ไม่ผ่านเกณฑ์    
 

หมายเหตุ: นักเรียนต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และหากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้อง
ปฏิบัติงานใหม่) 
บันทึกเพิม่เตมิ/ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
ลงช่ือ ................................................. ผู้ประเมิน วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ................ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ 1 เคร ื่องเล ื่อยกลและงานตัดด้วยเคร ื่องเล ื่อยกลชัก 

 

ค าชี้แจง : จงเลือกค าตอบข้อท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว (20 คะแนน) 
 

1. เครื่องเล่ือยกลชนิดใดท่ีมีหลักการท างานโดยอาศัยโครงเล่ือยโยกไปด้านหน้าพร้อมกดใบเ ล่ือยลงตัดและ
ขณะโยกกลับใบเล่ือยจะยกข้ึนเล็กน้อยไม่ให้ตัดช้ินงาน 

ก. เครื่องเล่ือยวงเดือน 
ข. เครื่องเล่ือยกลชัก    
ค. เครื่องเล่ือยกลสายพานต้ัง   
ง. เครื่องเล่ือยกลสายพานนอน 

2. ใบเล่ือยยึดอยู่กับส่วนประกอบใดของเล่ือยกลชัก 

ก. แขนส่งก าลัง 
ข. ฐานเครื่อง 
ค. ปากกาจับงาน 

ง. โครงเล่ือย 

3. เพราะเหตุใดปากกาจับงานจึงออกแบบให้สามารถปรับเอียงได้ 
ก. เพื่อให้ตัดเฉียง 
ข. เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

ค. เพื่อให้ปากสามารถรองรับช้ินงานรูปพรรณต่างๆ ได้ง่าย 

ง. เพื่อให้จับยึดช้ินงานได้รวดเร็วและมั่นคง แข็งแรง 

4. ส่วนประกอบใดของเครื่องเล่ือยกลชักใช้รองรับช้ินงานส่วนท่ีย่ืนเลยออกมาจากปากของปากกาจับงาน 
ก. ฐานเครื่อง 
ข. ก้อนถ่วงน้ าหนัก 
ค. แท่นรองรับช้ินงาน 
ง. ปากกาจับงาน 

5. ข้อใด ไม ่ใช่ ส่วนประกอบของชุดส่งก าลังเครื่องเล่ือยกลชัก 
ก. มอเตอร์  
ข. ล้อพูลเลย์ตัวขับและตัวตาม  
ค. แขนส่งก าลังและเฟืองทด 
ง. โครงเล่ือย  

6. การวัดความยาวของใบเล่ือยกลชักมีวิธีการอย่างไร 
ก. วัดระหว่างศูนย์กลางของรูเจาะ 
ข. วัดระหว่างฟันใบเล่ือยฟันแรกและฟันสุดท้าย 

ค. วัดระหว่างฟันใบเล่ือย 

ง. วัดระหว่างปลายส่วนโค้งท้ังสองด้าน 
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7. งานตัดวัสดุแข็งควรเลือกใช้ฟันใบเล่ือยท่ีมีมุมล่ิม () เท่าใด 
ก. 5 
ข. 40 
ค. 45 
ง. 50 

8. มุมล่ิม () ของฟันใบเล่ือยท าหน้าท่ีอะไร 
ก. ตัดเฉือนเน้ือช้ินงาน 
ข. คายเศษวัสดุออกจากฟันใบเล่ือยขณะตัด 
ค. ลดการเสียดสีระหว่างฟันใบเล่ือยกับเน้ือช้ินงาน 
ง. ช่วยให้เกิดมุมคมตัด 

9. เพราะเหตุใดจึงต้องท าให้คมตัดของใบเล่ือยมีช่วงคมตัดโตกว่าความหนาของใบเล่ือย 
ก. เพื่อลดการเสียดสีของใบเล่ือยกับช้ินงาน 
ข. ระบายความร้อนในขณะตัด 
ค. ช่วยคายเศษช้ินงานออกจากฟันใบเล่ือยขณะตัด 
ง. ช่วยให้เกิดมุมคมตัด 

10. จากรูปคือ วิธีการจัดเรียงฟันคมตัดของใบเล่ือยกลแบบใด 
 

   

ก. การจัดเรียงฟันคมตัดแบบฟันตรงสลับฟันเอียง 
ข. การจัดเรียงฟันคมตัดแบบฟันเอียงซ้ายสลับเอียงขวาฟันต่อฟัน 

ค. การจัดเรียงฟันคมตัดแบบฟันลูกคล่ืน 

ง. การจัดเรียงฟันคมตัดแบบฟันตรงสลับฟันเอียงและลูกคล่ืนฟันต่อฟัน  

11. จากรูปข้อใดคือ การจัดเรียงฟันคมตัดแบบฟันลูกคล่ืน 

       
   ก.     ข. 

       
   ค.     ง. 

 

12. จากรูปใบเล่ือยกลมีความหยาบความละเอียดของฟันเท่าใด  
 

 

ก. 6 ฟันต่อน้ิว 
ข. 7 ฟันต่อน้ิว 
ค. 8 ฟันต่อน้ิว 
ง. 9 ฟันต่อน้ิว 
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13. การก าหนดความหยาบและความละเอียดของฟันใบเ ล่ือยระบบเมตริกมีวิธีการอย่างไร 
ก. วัดระยะห่างระหว่างฟันเล่ือย 

ข. นับจ านวนฟันของใบเล่ือยต่อความยาว 1 น้ิว 

ค. นับจ านวนฟันของใบเล่ือยท้ังหมด 

ง. นับจ านวนฟันระหว่างรูเจาะท้ังสองของใบเ ล่ือย 

14. ข้อใดเป็นวิธีการก าหนดความหยาบความละเอียดของฟันเล่ือยกลตามระบบอังกฤษ 
ก. จ านวนฟันต่อมิลลิเมตร  
ข. จ านวนฟันต่อเซนติเมตร 
ค. จ านวนฟันต่อน้ิว   
ง. จ านวนฟันต่อฟุต 

15. การตัดเหล็กกล้าหรือเหล็กกล้าผสมควรเลือกใช้ใบเล่ือยท่ีมีความละเอียดความละเอียดของฟันเท่าใด 

ก. 4 ฟันต่อน้ิว 
ข. 6 ฟันต่อน้ิว 
ค. 10 ฟันต่อน้ิว 
ง. 14 ฟันต่อน้ิว 

16. ข้อใด ไม ่ใช่ เหตุผลในการใช้ฐานรองรับช้ินงานขณะตัด 
ก. เพื่อให้ช้ินงานได้ระดับเดียวกับความสูงปากกาจับงาน 
ข. ท าให้ได้รอยตัดท่ีตรงและไม่เฉียงขณะตัด 
ค. ป้องกันไม่ให้เกิดการงัดระหว่างใบเล่ือยกับช้ินงานขณะตัด 
ง. เพื่อความสะดวกในการวางช้ินงาน 

17. วิธีการจับยึดใบเล่ือยเข้ากับโครงเล่ือยท่ีถูกต้องคือ 
ก. ให้ฟันของเล่ือยเอียงไปข้างหน้า 
ข. ให้ฟันของเล่ือยเอียงไปมาด้านหลัง 
ค. ให้ฟันของเล่ือยต้ังฉากกับแนวตัด 
ง. จับยึดใบเล่ือยให้ตึงพอประมาณและให้ฟันของเล่ือยเอียงมาด้านหลัง 

18. การจับยึดช้ินงานโดยใช้แท่งเหล็กท่ีมีขนาดเท่ากับช้ินงานวางท่ีปากจับของปากกาจับงานอีกด้านหน่ึง
น ามาใช้ในกรณีใด 

ก. ช้ินงานท่ีมีความยาวมาก 
ข. ช้ินงานส้ันกว่าปากของปากกาจับงาน 
ค. ช้ินงานท่ีมีความยาวเท่ากันหลายช้ิน 
ง. ช้ินงานตัดเฉียงท ามุมต่างๆ  
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19. อุปกรณ์ปรับต้ังความยาวตัดจะใช้ในกรณีใด 
ก. ตัดช้ินงานท่ีมีความยาวส้ันกว่าปากของปากกาจับงาน 
ข. ตัดช้ินงานเฉียง 
ค. ตัดช้ินงานท่ีมีความยาวเท่ากันหลายช้ิน    
ง. ตัดช้ินหน้าตัดกลมหรือส่ีเหล่ียม 

20. ข้อใดเป็นวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเล่ือยกลชักท่ี ไม ่ถ ูกต้อง 
ก. หยอดน้ ามันหล่อล่ืนบริเวณท่ีมีการสัมผัสของกันช้ินส่วนก่อนใช้งาน 
ข. เปล่ียนถ่ายน้ าหล่อเย็นทุกสัปดาห์ 
ค. ท าความสะอาดและชโลมน้ ามันตามส่วนประกอบของเครื่องท่ีท าจากเหล็กกล้าเมื่อเลิกใช้งาน 
ง. เปล่ียนถ่ายน้ ามันในกระบอกลูกสูบไฮดรอลิกทุกวันหลังใช้งาน 
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