
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  5  งานตะไบ  จำนวน  24  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

  1.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
   1. บอกวิธีการป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องมือ 
    2. อธิบายลักษณะตะไบและชนิดของตะไบ 
    3. บอกชนิดของคมตะไบ 
    4. อธิบายหลักการทำงานของตะไบ   
  1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
   1. ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
   2. บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
   3. บอกวิธีป้องกัน 
   4. อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 
  2. สมรรถนะประจำหน่วย 

    2.1. เลือกใช้ตะไบในการตกแต่งผิวชิ้นงานตามลักษณะงาน 
3. เนื้อหา 
ตะไบและชนิดของตะไบ 

1. ตะไบ (Files) 
ตะไบ คือ เครื่องมือสำหรับลดขนาดของวัสดุให้มีผิวเรียบได้ขนาดตามต้องการ โดยใช้ฟัน 
ตะไบตัดชิ้นงาน ตะไบทำมาจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง 

 
2 ชนิดของตะไบ  

ตะไบแบน ตะไบท้องปลิง ตะไบกลมหรือตะไบหางหนูตะไบสี่เหลี่ยม ตะไบสามเหลี่ยม 
- ชนิดของคมตะไบ 

ลักษณะคมตัดเดี่ยว ลักษณะคมตัดคู่และลักษณะคมตัดโค้ง 
3 หลักของการตะไบ 

1 วิธีจับตะไบ 
2 วิธีการใช้ตะไบ 
3 การใส่และถอดด้ามตะไบ 



 

 

4 ท่าตะไบ 
5 การกำหนดความถ่ี–หยาบของตะไบ 
6 ข้อควรระวังในการตะไบและบำรุงรักษา 

1. ควรใช้ตะไบที่มีด้าม เพราะตะไบที่ไม่มีด้ามทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ 
2. ควรทำความสะอาดตะไบด้วยแปรงเหล็กตามแนวร่องฟันคมตะไบเสมอ 

 
4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
8-11/24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.ตรวจสอบเช็ครายชื่อ
นักศึกษาท่ีเข้าเรียน 
2.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา 
โดยถามเก่ียวกับงานตะไบ  
3.ร่วมกันสรุปคำตอบและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 
4.ครูอธิบายเพิ่มเติมและ
พยายามชี้นำผู้เรียนให้เข้าเรื่อง 
งานตะไบ 
5. ครูให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุป
คำตอบต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับคำถาม โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 
2. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน 
ใบงาน/ใบความรู้ 
3. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครู
อธิบายเพิ่มเติม 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องโปรเจคเตอร์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือ สมาร์ท
โฟน 
5. ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

- แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ Google 
Classroom 

 - ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
- แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. ครูให้นักเรียนทดสอบก่อน

เรียน หน่วยที่ 5 
2. ครูตั้งคำถามเพ่ือนำเข้าสู่

บทเรียนเรื่อง งานตะไบ 
3. นักเรียนจดบันทึก

สาระสำคัญที่ครูอธิบาย 
4. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 5 
5. ครูสาธิตการตะไบ และให้

นักเรียนปฏิบัติงานตามใบ
งานที ่5 

(หากผลการปฏิบัติตามใบงานที่ 
4 ยังไม่เรียบร้อย ให้นักเรียน 
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป) 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 

1. ครูสรุปเนื้อหาสาระสำคัญใน
บทเรียนให้นักเรียน
ตระหนักถึงความสำคัญ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 5 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

3. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 5

 
 
 
 



 

 

จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

4. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้           5  คะแนน 
ทักษะ       12.5    คะแนน 
จิตพิสัย        7.5  คะแนน 
รวม          25 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  แบบฝึกหัด 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  ใบงาน 
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................... .............………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
…………………………………….......................................................................................................................................... 
 

• ผลการสอนของครู 
.................................................................... ................................................................................................

.........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............

.............................................................................................. ...................................................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตะไบ สอนครั้งที่ 8-11/24 

ชื่อเรื่อง งานตะไบ เวลา 24 ชั่วโมง 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1.  การตะไบปรับผิวงานให้เรียบควรใช้การตะไบลักษณะใด 

ก. การตะไบตามยาวชิ้นงาน    
ข. การตะไบทแยงมุม    
ค. การตะไบตามขวางชิ้นงาน    
ง. การตะไบแบบขูด   

2. ถ้าระดับข้อศอก ของ นายดี สูงจากพ้ืน 130 เซนติเมตร ระดับปากกาจับงานในงานตะไบควรสูงเท่าใด 
ก. 122 – 125 เซนติเมตร    
ข. 116 – 121 เซนติเมตร    
ค. 110 - 115 เซนติเมตร    
ง. 130 – 135 เซนติเมตร    

3.เทคนิคการวางตำแหน่งเท้าขณะยืนตะใบสำหรับผู้ถนัดขวาเท้าท้ังสองข้างต้องทำมุมกับแนวแกนปากกาก่ีองศา 
ก. เท้าซ้ายทำมุม 30  องศาเท้าขวาทำมุม 70 องศา    
ข. เท้าซ้ายทำมุม  30 องศาเท้าขวาทำมุม 90 องศา    
ค. เท้าซ้ายทำมุม  0  องศาเท้าขวาทำมุม  0  องศา    
ง.  เท้าซ้ายทำมุม  0 องศาเท้าขวาทำมุม 90 องศา   

4. เทคนิคการวางตำแหน่งเท้าขณะยืนตะใบสำหรับผู้ถนัดขวาต้องวางตำแหน่งเท้าอย่างไร 
ก. เท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าขวาอยู่หลัง    
ข. เท้าใดอยู่หน้าก็ได้    
ค. เท้าขวาและเท้าซ้ายอยู่เสมอกัน    
ง. เท้าขวาอยู่หน้าเท้าซ้าย   

5.  ทำไมถึงต้องใช้เหล็กกล้าคาร์บอนสูงมาผลิตตะไบ 
ก. มีความคงทน    
ข. มีความแข็งสูง    
ค. ราคาถูก    
ง. มีความแข็งและคงทน   
 
 
  



 

 

6.   กั่นตะไบ มีหน้าที่อะไร 
ก. ตัดเฉือนชิ้นงาน    
ข. เพ่ิมความยาวของตะไบ    
ค. ใช้จับตะไบงาน    
ง.  สวมใส่ด้ามตะไบ   

7. หากต้องการตะไบเพ่ือลดขนาดของชิ้นงานควรตะไบในลักษณะใด 
ก. การตะไบตามยาวชิ้นงาน    
ข. การตะไบทะแยงมุม    
ค. การตะไบแบบขูด    
ง.  การตะไบตามขวางชิ้นงาน    

8. วัสดุเหล็กกล้า เหล็กหล่อ ควรใช้ตะไบคมตัดชนิดใด 
ก. คมตัดผสม    
ข. คมตัดโค้ง    
ค. คมตัดเดี่ยว    
ง. คมตัดคู ่  

9. ตะไบ คืออะไร 
ก. เครื่องมือแต่งผิวชิ้นงาน    
ข. อุปกรณ์ตัดเฉือนผิวชิ้นงาน    
ค. เครื่องมือตัดเฉือนผิวชิ้นงาน    
ง. อุปกรณ์แต่งผิวชิ้นงาน   

10. การปรับผิวในขั้นสุดท้าย ควรใช้ตะไบคมตัดชนิดใด 
ก. คมตัดคู ่   
ข. คมตัดผสม   
ค. คมตัดเดี่ยว    
ง. คมตัดโค้ง   

11.ข้อใดคือชนิดของตะไบฟันโค้งแบนชนิดลำตัวอ่อน 
ก. แต่งผิวงานทั่วไปเพ่ือให้ได้ผิวละเอียด  
ข. แนวฟันเรียงเป็นแถว  
ค. คมตัดของตะไบโค้งเป็นรัศมี  
ง. ไม่มีกั่นตะไบแต่จะมีรูยึด  
 
 
 



 

 

12. มีพ้ืนที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยม โดยด้านหนึ่งมีคมตักบุ้งส่วนอีกด้านหนึ่งคมตัดเดี่ยว คือ 
ก. ตะไบบุ้ง สำหรับงานไม้ 
ข. ตะไบบุ้ง ชนิดแบน  
ค. ตะไบบุ้งชนิดกลม  
ง. ตะไบเกือกม้า  

13. ใช้กับงานไม้หรือวัสดุอ่อนที่ขอบทั้งสองข้างมีฟันชนิดคมตัดเดี่ยว คือ 
ก. ตะไบบุ้ง สำหรับงานไม้ 
ข. ตะไบบุ้ง ชนิดแบน  
ค. ตะไบบุ้งชนิดกลม  
ง. ตะไบเกือกม้า  

14. ลักษณะของตะไบ เบอร์  4   เป็นตะไบชนิดไหน 
ก. ตะไบหยาบ 
ข. ตะไบหยาบปานกลาง  
ค. ตะไบละเอียดปานกลาง  
ง. ตะไบละเอียดมาก 

15. ชนิดของตะไบ ละเอียดมากท่ีสุด มีจำนวนฟัน กี ่ซ่ี 
ก. 40 – 70 ซ่ี 
ข. 40 – 50 ซ่ี  
ค. 25 – 70 ซ่ี  
ง. 25 – 50 ซ่ี 

16. ตะไบชนิดไหนใช้งานลักษณะเดียวกับตะไบแบน 
ก. ตะไบกลม 
ข. ตะไบสามเหลี่ยม  
ค. ตะไบโค้งปลิง  
ง. ตะไบสี่เหลี่ยม 

17. การใส่ด้ามตะไบที่ถูกต้อง ต้องใช้กั่นตะไบประมาณ เท่าไหร่  ของความยาวกั่นตะไบ 
ก.  1/ 5 
ข.  1/4 
ค.  1/2 
ง.   1/3 
 
 
 



 

 

18. การทำสะอาดตะไบที่ถูกวิธี คือ 
ก. โดยการดึงแปรงเหล็กออกจากลำตัวทางเดียว 
ข. โดยการดึงแปรงเหล็กเออกจากลำตัวสองทาง  
ค. โดยการดึงแปรงเหล็กเข้าชิดลำตัว 
ง. โดยการดึงแปรงเหล็กเข้าหาลำตัวทางเดียว 

19. ห้ามใช้ อะไร ทำความสะอาดตะไบ เพราอาจทำให้เกิดสนิมหรือลื่นไม่กินชิ้นงาน 
ก.  แปรงเหล็ก 
ข.  แปรงพาสติก 
ค.  น้ำ  น้ำมัน 
ง.   น้ำ 

20.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการจับตะไบขนาดใหญ่ 
ก.  ใช้ตะไบผิวหยาบหรือตะไบลดขนาด 
ข.  กดด้ามตะไบด้วยนิ้วหัวแม่มือข้างที่ถนัด 
ค.  กำรอบตะไบด้วยนิ้วทั้งสี่นิ้วข้างที่ถนัด 
ง.  กดปลายตะไบด้วยฝ่ามือด้านที่ไม่ถนัด 

21.  ข้อใดคือการจับตะไบสำหรับแต่งผิวละเอียด 
ก.  ใช้ตะไบผิวหยาบหรือตะไบลดขนาด 
ข.  กำรอบด้ามตะไบด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด 
ค.  กดกลางลำตัวตะไบด้วยฝ่ามือหรือนิ้วทั้งสี่ข้างที่ไม่ถนัด 
ง.   กดตะไบด้วยนิ้วมือด้านที่ไม่ถนัด 

22. การออกแรงกดมากเกินไปในการตะไบมีผลอย่างไร 
ก.   สามารถรักษาระดับของตะไบให้อยู่ในแนวโค้งได้ 
ข.  ไม่สามารถรักษาระดับของตะไบให้อยู่ในแนวโค้งได้ 
ค.  ไม่สามารถรักษาระดับของตะไบให้อยู่ในแนวตรงได้ 
ง.   สามารถรักษาระดับของตะไบให้อยู่ในแนวนอนได้ 

23.  หากไม่สามารถรักษาน้ำหนักการกดให้สม่ำเสมอ จะทำให้ชิ้นงานเป็นอย่างไร 
ก.  ชิ้นงานจะโค้ง 
ข.  ชิ้นงานไม่เรียบ 
ค.  ชิ้นงานจะเอียง 
ง.  ชิ้นงานจะนูน 
 
 
 



 

 

24. การตะไบที่ต้องการลดเศษโลหะออกเป็นจำนวนมาก หมายถึงข้อใด 
ก.  ตะไบหยาบ 
ข.  ตะไบละเอียด 
ค.  ตะไบตามยาว 
ง.   ตะไบขวาง 

25.ข้อใดไม่ใช่การปรับปิดตะไบการตะไบชิ้นงานที่มีพ้ืนผิวสัมผัสไม่เท่ากัน 
ก.  กรณีผิวงานรองรับตะไบเต็มหน้า 
ข.  กรณีท่ีผิวงานรองรับตะไบไม่เต็มหน้า 
ค.  จะต้องกุดตะไบให้เอียงเข้าหาผิวงานที่กว้าง 
ง.   จุดที่น้ำหนักจะกดเลื่อนใกล้เส้นแนวแกน 

26.การให้ตะไบท้องปลิงทำการตะไบเพ่ือให้คมตะไบกินผิวงานตามรัศมีผิวเข้า หมายถึงข้อใด 
ก.  การตะไบโค้ง 
ข.  งานตะไบผิวเข้า 
ค.  การตะไบลบมุม 45 องศา 
ง.   ตะไบขวาง 

27. การตะไบขึ้นรูปวัสดุที่จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ จะต้องทำอย่างไร 
ก.  ลบมุม และนำมาขูดผิว 
ข.  นำมาลบปรับผิว 
ค.  นำมาขัดผิว 
ง.   ลบมุม และนำมาตะไบปรับผิว 

28. การตะไบให้ผิวเรียบให้ใช้เครื่องมืออะไรในการวัด 
ก.  บรรทัดเหล็ก 
ข.  บรรทัดพาสติก 
ค.  เวอร์เนียร์คาริเปอร์ 
ง.   บรรทัดเส้นผม 

29. ข้อใดคือการใช้งานและบำรุงรักษาตะไบ 
ก.  ไม่ใช้ตะไบให้เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของงานวัสดุ 
ข.  ใช้ตะไบที่มีด้าม 
ค.  ใช้ตะไบงัด หรือ ตอก ตี แทนค้อน 
ง.  ใช้แปรงทำความสะอาดร่องตะไบ 
 
 
 



 

 

30. งานสี่เหลี่ยมคางหมู จะต้องตะไบงานแบบไหน 
ก.  ตะไบให้สัมผัสขาทั้งสองข้างทำมุม 
ข.  ตะไบไม่ให้สัมผัสขาทั้งสองข้างทำมุม 
ค.  ตะไบ แรง ๆ 
ง.  ตะไบเปลี่ยนแปลงแนวตะไบเรื่อยๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 5 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตะไบ สอนครั้งที่ 8-11/24 

ชื่อเรื่อง งานตะไบ จำนวน 24 ชั่วโมง 
 
ชื่อเรื่อง  1 ตะไบและชนิดของตะไบ 

2 ชนิดของคมตะไบ 
3 หลักของการตะไบ 
4 ท่าตะไบ 
5 การกำหนดความถ่ี–หยาบของตะไบ 
6 ข้อควรระวังในการตะไบและบำรุงรักษา 

ส่วนต่างๆ ของตะไบ 
ตะไบเป็นเครื่องมือที่ทำหน้าที่ปรับผิวชิ้นงานที่ขรุขระให้เรียบ หรือตกแต่งผิวงานเพื่อประกอบ

ชิ้นส่วนเข้าด้วยกันใช้กับงานโลหะทุกชนิด คมของตะไบจะขูดเอาเศษโลหะเล็กๆ บนผิวงานออกจากรปูที่ 
5.1 เมื่อขยายคมตัดจะเห็นคอมตัดเล็กๆ เรียงตามกัน ซึ่งมีลักษณะเหมือนฟันเลื่อยที่หนามาก 

 
รูปที ่5.1 ส่วนต่าง ๆ ของตะไบและลักษณะของฟันตะไบ 

ตะไบประกบด้วยส่วนลำตัว ซึ ่งบนลำตัวมีฟันขนาดเล็กจำนวนมาก และส่วนก้านตะไบจะ
ประกอบเข้ากับด้ามตะไบ ฟันตะไบเมื่อขยายให้เป็นเพียงฟันเดียวแล้วนำมาเปรียบเทียบกับฟันของเลื่อย 

 
รูปที ่5.2 การเปรียบเทียบคมตัดของตะไบ กับคมตัดของฟันเลื่อย 

 
 



 

 

 
แนวของฟันตะไบ 

 
รูปที่ 5.3 แสดงลักษณะของร่องฟันตะไบและการไหลของเศษโลหะ 

ลายตัดของฟันตะไบแบบนี้เรียกว่า ตะไบลายตัดเดี่ยว แต่ละลายตัดจะทำให้เกิดคมตัดเป็นรูปปริซึม
สามเหลี่ยม ขณะที่ทำการปาดผิวจะได้แถบของเศษกว้าง หรือกล่าวได้ว่าฟันตะไบกินเต็มหน้า จึงเหมาะสำหรับ
โลหะอ่อนๆ เช่น ตะกั่ว ดีบุก อะลูมิเนียม เพราะถ้าโลหะงานแข็ง จะทำให้ฟันกินเต็มหน้า และใช้แรงมากเกินไป 
ผลคือ ผิวไม่เรียบ ส่วนแนวฟันที่เอียงหรือโค้ง ก็เพื่อให้เศษโลหะวิ่งออกจากช่องได้สะดวกเท่านั้น ตะไบลายตัด
เดี่ยวโดยทั่วไปจะมีมุมประมาณ 65-85 องศา 

 
รูปที ่5.4 แสดงมุมทั่วไปของตะไบลายตัดเดี่ยว 

ตะไบลายไขว้ เกิดจากแนวตัด 2 แนวตัดกัน ทำให้เกิดเป็นรูปปิรามิด เหมาะสำหรับตะไบวัสดุแข็ง เช่น 
เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว ทองเหลือง 

 
รูปที ่5.5 ตะไบลายไขว้ 



 

 

ปิรามิดเหล่านี้จะเรียงเป็นแนวเดียวกันกับแนวแรงของตะไบ แล้วถ้าให้แนวตัดทั้งสองทำมุมกับแกนตะไบ
เท่ากัน จะเป็นผลให้ฟันตะไบอยู่ในลักษณะตรงกันตลอดทั้งแนว เป็นผลให้ตะไบผิวงานเป็นร่อง  

ตามแบบรูปที่ 5.5 (ข) แนวตัดทั้งสองทำมุมไม่เท่ากัน คือ แนว a ทำมุมกับแกนตะไบประมาณ 40-45 
องศา ในขณะที่แนวแกน b ทำมุมกับแกนตะไบประมาณ 70-80 องศา เป็นผลให้แนวยอดฟันมิได้ขนานกับแกน
ตะไบ และจะทำมุมกัน ซึ่งใช้สำหรับตะไบเหล็กหยาบทั่วไป 

จากรูปที่ 5.5 (ค) แนว X ทำมุมกับแกนตะไบประมาณ 30 องศา ในขณะที่แนว Y ทำมุมกับแกนตะไบ
ประมาณ 80-90 องศา เนื่องจากความแตกต่างของมุมทั้งสอง มากกว่าแบบ (ข) ทำให้ยอดฟันทำมุมกับแนวตะไบ
มากกว่า เป็นผลทำให้มีฟันเกิดข้ึนจำนวนมากและเยื้องกันอย่างมากใช้สำหรับตะไบผิวสำเร็จ 

ช่วงร่องฟังตะไบ 
ช่วงร่องฟันตะไบ คือ ระยะห่างที่แกนตะไบของร่องฟัน 2 ร่อง ที่อยู่เรียงกัน ความหยาบละเอียดของตะไบ

จะบอกเป็นจำนวนร่องฟันต่อความยาว 1 เซนติเมตร 

 
รูปที ่5.6 ตะไบลายไขว้ 

 
ความลึกของแนวตัด 
ในกรณีตะไบลายตัดคู่ ถ้าหากว่าแนวตัดทั้งสองแนวมีความลึกเท่ากันแล้ว จะเป็นผลทำให้เกิดพีรามิดยอด

แหลมการที่เกิดฟันเป็นยอดแหลมนี้ทำให้การตะไบผิวงานไม่เรียบเนื่องจากฟันที่ได้จะทำหน้าที่ขูดไปเป็นรอยข่วน
หรือเป็นเส้นเท่านั้น  

แต่ถ้าร่องฟังตะไบของแนวตัดทั้งสองไม่เท่ากัน จะมีผลทำให้ยอดฟันมิได้เป็นจุด และมีความกว้างหรือเป็น
เกล็ดขึ้นทำให้ได้เศษโลหะเป็นแถบโตขึ้น ซึ่งจะทำให้ได้ผิวเรียบกว่าเมื่อทำการตะไบ 

 
รูปที ่5.7 แสดงลักษณะของร่องฟันตะไบที่ลึกเท่ากัน ( ก ) และลึกไม่เท่ากัน 



 

 

แนวตัดหลักและแนวตัดรอง 
จากแนวตัดของตะไบคมตัดคู่ จะเห็นว่ามีร่องตัดที่ลึก เรียกว่า “แนวตัดหลัก” (First Cut) ซึ่งจะทำมุมกับ

แกนตะไบมากกว่า คือ ประมาณ 70-80 องศา ส่วนร่องตัดที่ตื้นกว่า เรียกว่า แนวตัดรอง” (Second Cut) ซึ่งจะ
ทำมุมกับแกนตะไบน้อยกว่า คือ ประมาณ 30-45 องศา 

วัสดุที่ใช้ทำตะไบ 
ตะไบทำจากเหล็กผสมคาร์บอน ซึ ่งมีส่วนผสมของคาร์บอนอยู ่ประมาณ 0.8 ถึง 1.4% ส่วนตะไบที่

ต้องการความคงทนสูงต้องทำด้วยเหล็กกล้าอย่างดี รูปร่างของฟัน นอกจากที่ถูกกำหนดโดยลายตัดแล้ว ความถี่
ความลึกของร่องฟังยังมีผลต่อขนาดของฟันอีกด้วย คือ ตะไบหยาบจะเกิดจากร่องตัดลึกและห่าง ใช้สำหรับตะไบ
งานหยาบ ส่วนตะไบละเอียด จะเกิดจากร่องตัดตื้นและถี่ ซึ่งเป็นผลให้เกิดฟันจำนวนมากและถี่ซึ่งเหมาะสำหรับ
ตะไบตกแต่งผิวขั้นสุดท้าย หรือเรียกว่าการตะไบผิวละเอียด 

การกำหนดความหยาบ-ละเอียดของตะไบกำหนดได้ ดังนี้ 

 
ชนิดของลายคมตัด กับการใช้งาน 
ลายคมตัดแบบต่างๆ ของตะไบถูกออกแบบโดยเฉพาะสำหรับตะไบวัสดุต่างๆ ดังนี้ คือ 
1. ตะไบคมตัดเดี่ยว ใช้สำหรับตะไบวัสดุอ่อน เช่น ตะกั่ว ดีบุก อะลูมิเนียม และทองแดง บางครั้งก็ 
ออกแบบตะไบคมตัดเดี่ยวสำหรับตะไบผิวละเอียดชิ้นงานที่เป็นเหล็ก 

 
2. ตะไบคมตัดคู ่ใช้สำหรับตะไบวัสดุแข็ง เช่น เหล็กกล้า เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว บรอนซ์ และทองเหลือง 

เป็นต้น 

 
 
 



 

 

3. ตะไบคมตัดเดี่ยวมีร่อง ใช้สำหรับตะไบวัสดุอ่อน เช่น โลหะเบา คือ อะลูมิเนียม แมกนีเซียม และ
พลาสติก เป็นต้น 

 
4. ตะไบหนาม หรือบุ้ง ใช้สำหรับตะไบวัสดุอ่อน เช่น หนังสัตว์ ไม ้เป็นต้น 

 
5. ตะไบคมตัดโค้ง มีร่องหักเศษวัสดุใช้สำหรับตะไบวัสดุเบาผสม เช่น ดูราล (โลหะอ่อนผสมอะลูมิเนียม) 

กระดาษอัดแข็ง วัตถุอัด เป็นต้น 

 

รูปที่ 5.9 แสดงลักษณะลายคมตัดแบบต่าง ๆ และการใช้งาน 
ชนิดของตะไบ และลักษณะการใช้งาน 
การเลือกชนิดของตะไบ ไม่เฉพาะแต่จะเลือกความหยาบละเอียดมาใช้งานให้เหมาะกับวัสดุงานเท่านั้น ยัง

ต้องเลือกตามขนาดและรูปร่างของชิ้นงานที่ต้องการด้วย ตามปกติการใช้งานของตะไบขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตัดของ
มัน เช่น ตะไบกลม ใช้สำหรับตะไบรูกลม เป็นต้นอย่างไรก็ตาม ขนาดของตะไบก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกใช้งาน
ด้วย เช่น อาจใช้ตะไบท้องปลิงสำหรับตะไบรูกลมขนาดใหญ่ เป็นต้น 

การตะไบ มีวิธีการดังนี้ 
การรักษาระดับของตะไบ 
การรักษาระดับ ของตะไบเพ่ือให้ได้ผิวงานที่เรียบและได้ขนาดตามที่กำหนดนั้น การประคองตะไบเพ่ือให้

อยู่ในแนวนอนที่ขนานตรงกบั พ้ืนผิววัสดุเป็นเรื่องสำคัญ โดยที่ขณะดันตะไบไปข้างหน้าจนถึงโคนตะไบนั้น แขนที่
ไม่ถนัด (ส่วนใหญ่ไม่ถนัดแขนซ้าย) จะต้องตึง เพื ่อรักษาระดับของตะไบเพื ่อให้อยู ่ในแนวขนานกับ พ้ืนผิว                 
วัสดุ 

 
รูปแสดงการประคองตะไบที่ถูกต้องตะไบอยู่ในแนวนอน ได้ผิวงานเรียบ 

การออกแรงกดมากเกินไปในการตะไบ ซึ่งโน้มตัวไปด้านหน้าจะทำให้แขนด้านที่ไม่ถนัดงอ ทำให้ไม่
สามารถรักษาระดับของตะไบให้อยู่ในแนวนอนได้ 



 

 

 
แสดงการประคองตะไบที่ไม่ถูกต้อง ตะไบกระดก ได้ผิวงานโค้งไม่เรียบ 

วิธีการออกแรงกดตะไบขณะทำการตะไบ 
การตะไบมีการเคลื่อนที่สองทาง คือ การเคลื่อนที่เดินหน้าและถอยหลังโดยไม่มีการออกแรงกด

เฉพาะการเคลื่อนที่เดินหน้าเท่าน้ัน เมื่อถอยหลังไม่ต้องออกแรงกด การเฉลี่ยแรงกดมีหลักการว่าจะต้อง
พยายามรักษาน้ำหนักที่กดลงบนผิวงานให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางชิ้นงานเสมอ และน้ำหนักที่กดควรมี
ขนาดสมำ่เสมอโดยใช้หลักการของคานกบัจุดหมุนนั่นเอง 
รูป (ก) จงัหวะเริ่มตะไบ ควรกดทางดา้นปลายตะไบให้มากและนำ้หนักน้อยกว่าทางด้านจับ 
รูป (ข) จงัหวะชิ้นงานอยู่ตรงกลางตะไบ ให้กดส่วนหัวและท้ายเท่ากัน 
รูป (ค) จังหวะสุดระยะชัก ให้กดทางด้านด้ามจับให้มาก 

 
รูปแสดงความสัมพันธ์ของแรงกดเม่ือเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 

ในขณะทำการตะไบ หากไม่สามารถรักษาน้ำหนักการกดให้สม่ำเสมอ ตรงจุดศูนย์กลางของชิ้นงานแล้วผิว
วัสดุที่ถูกตะไบจะเอียงหรือโค้งเป็นหลังเต่า ดังนั้น จะต้องฝึกฝนเป็นเวลานานพอสมควรจึงสามารถเฉลี่ยแรงกดให้
อยู่บริเวณส่วนกลางของชิ้นงานอยู่เสมอได้ 

การวางตำแหน่งเท้าขณะทำการตะไบ 
การวางตำแหน่งเท้าจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะตำแหน่งเท้ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเคลื่อนไหว 

โดยการวางตำแหน่งเทา้มีวิธีการดังนี้ 
 
 
 



 

 

 
1. การตะไบขวาง 
ผู้ปฏิบัติงานยืนหันหน้าไปทางปากกา ให้ปลายเท้าซ้ายหรือข้างที่ไม่ถนัดห่างจากแนวศูนย์ปากกาประมาณ

ช่วงหนึ่งฝ่าเท้า แนวศูนย์ของเท้าท ามุมประมาณ 30องศา กับแนวศูนย์ปากกาปลายเท้าขวาหรือข้างที่ถนัดถอย
ห่างจากส้นเท้าซ้ายประมาณช่วงความยางของตะไบ แนวปลายเท้าห่างจากแนวศูนย์ปากกาเท่ากันศูนย์ของ         
ฝ่าเท้าทำมุมประมาณ 75องศากับทิศทางแนวศูนย์ปากกา 

 
รูปแสดงลักษณะวางตำแหน่งในการตะไบตามขวาง 

2. การตะไบตามยาว 
• เท้าท่ีไม่ถนัดทำมุมเล็กน้อยกับแนวร่องของปากกาและอยู่หน้าเท้าข้างที่ถนัด 
• เทา้ทัง้สองห่างกันประมาณ 30 – 40 ซ.ม. 
• ตำแหน่งการยืนอยู่ทางซีกเท้าข้างที่ไม่ถนัด 

 
แสดงลักษณะวางตำแหน่งในการตะไบตามยาว 

3. การตะไบไขว ้
• การวางตำแหน่งเท้าให้อยู่ตำแหน่งกับการตะไบขวางและตะไบตามยาว 
• ตำแหน่งการยืน อาจอยู่ทางด้านซ้ายหรือขวาของปากกานั้นขึน้อยู่กบ ัทิศทางการตะไบไขว้ 



 

 

 
แสดงลักษณะวางตำแหน่งเท้าในการตะไบไขว้ 

การเคลื่อนตัวในขณะตะไบ 
การที่จะได้ตะไบที่มีคุณภาพ การเคลื่อนลำตัว ขา และแขน ควรบังคับให้ถูกต้องตามความต้องการ ของ

งานดังนี้ 
การเคลื่อนที่ตัวอย่างแบ่งเป็นสองระดับ คือ การตะไบหยาบและการตะไบละเอียดการตะไบหยาบ คือ 

การตะไบที่ต้องการลดเศษโลหะออกเป็นจำนวนมาก ต้องออกแรง การหนักแต่ต้องเคลื่อนที่สม่าเสมอ น้า หนัก
ของลา ตัวจะถูกนำไปช่วยเพิ่มแรงกดจากมือทั้งสองดังนั้นควรยืนห่างจากชิ้นงานพอสมควร เพ่ือสะดวกต่อการโยก
ตัว 

 
รูปแสดงการเคลื่อนตัวในขณะตะไบ 

การตะไบละเอียด เป็นการตะไบขั้นสุดท้ายการตะไบหยาบจะมีร่องกินลึกประมาณ 0.3 มม. ฉะนั้นก่อน
ตะไบละเอียดต้องตะไบหยาบก่อนและเผื่อขนาดไว้ 0.5 มม. และใช้ตะไบละเอียดตะไบแต่งให้ได้ขนาดชิ้นงาน
สำเร็จและผิวตามแบบกำหนด การเคลื่อนที่และแรงกดจะใช้แขนเท่านั้นไม่มีการเคลื่อนที่ลำตัวเพราะอาจทำให้ผิว
เรียบของงานอาจเสียได้ การตะไบให้ผิวเรียบ ต้องใช้ความรู้สึกไปที่ผิวงานที่กำลังตะไบให้ได้สมดุลและเรียบอยู่
เสมอ จึงจะได้งานที่มีคุณภาพ 

การปรับปิดตะไบการตะไบชิ้นงานที่มีพ้ืนผิวสัมผัสไม่เท่ากัน 
• กรณีผิวงานรองรับตะไบเต็มหน้า จุดที่แรงกดต้องให้ลงตามแนวแกนตะไบ 



 

 

 
รูปแสดงจุดที่แรงกดจะอยู่ในแนวแกนตะไบ 

• กรณีท่ีผิวงานรองรับตะไบไม่เต็มหน้า เมื่อตะไบไปจะท าให้ผิวงานที่ได้ออกมาเอียงดังรูป  
เพราะแรงที่กดอยู่ตรงแนวแกนทา ให้น้ำหนักลดลงที่ผิวงานข้างท่ีแคบมากกว่าปกติ 

 
รูปแสดงผิวงานที่รองรับแรงกดตะไบกว้างไม่เท่ากันทำให้ผิวงานเอียง 

• แก้จะตอ้งกุดตะไบให้เอียงเขา้หาผิวงานที่กวา้งกว่าเพ่ือให้น้า หนักกดกระจายออกมาดังรูป จุด 
ที่นำ้หนักจะกดเลื่อนห่างเส้นแนวแกนมาทางขวามือเล็กน้อยจะได้ผิวงานที่เรียบ 

 
แสดงการแก้เพ่ือให้ผิวเรียบโดยการเลื่อนแรงกดไปทางขวามือเล็กน้อย 

การตะไบโค้ง 
1. การตะไบโค้ง วิธีการคือแนบปลายตะไบกับผิวส่วนโคง้ของวัสดุชิ้นงานทางด้านหน้าขณะออก

แรงดันตะไบไปข้างหน้าให้กดด้ามตะไบลงคมตะไบสามารถกินเนื้อวัสดุงานได้ตลอดส่วนโคง้ทิศทางให้ดู
ตามลูกศร 



 

 

 
รูปแสดงการตะไบผิวงานโค้ง 

2. งานตะไบผิวเข้าวิธีการคือ ให้ตะไบท้องปลิงทำการตะไบ โดยบิดข้อมือเพ่ือให้ตะไบเคลื่อนตัวไปทาง 
ด้านขา้งด้วย เพ่ือให้คมตะไบกินผิวงานตามรัศมีผิวเข้านั้น 

 
รูปแสดงการตะไบผิวงานเข้า 

3. การตะไบลบมุม 45องศา วิธีการคือ เอียงตะไบให้ได้มุม 45 องศาแล้วตะไบตามขอบงาน 

 
รูปแสดงการตะไบลบมุม 45องศา 

การพิจารณาเลือกทิศทางตะไบ 
กรณีชิ้นงานมีรูปร่างไม่แน่นนอน เราจะใช้วิธีการตะไบตามที่กล่าวมาไม่ได้ต้องมีการพิจารณา

เลือก ทิศทางการตะไบดังนี้ 
1. งานกลมหรือวงแหวน ให้วางทิศทางตามรูป (ก) 
2. งานเหล็กฉากจะต้องตะไบให้สัมผัสขาทัง้สองขา้งทำมุมกนัแสดงทิศทาง ตามรูป (ข) 
3. งานสี่เหลี่ยมคางหมูจะต้องตะไบเปลี่ยนแปลงแนวตะไบเรื่อย ๆ เมื่อผิวงานมีพ้ืนที่กว้างหรือแคบลง 



 

 

 
รูปแสดงทิศทางการตะไบชิ้นงานวงกลม เหลก ็ฉาก สี่เหลี่ยมคางหมู(งานที่มีรูปร่างไม่แน่นนอน) งานตะไบผิวราบ 

วัสดุงานส่วนใหญ่จะมีพ้ืนที่ที่เรียบ และวิธีการตะไบสามารถทำ ได้หลายวิธีตามท่ีได้กล่าวมาแล้วได้แก่โดย
การตะไบต้องเริ่มตะไบคมตดัคู่เพื่อขดูผิวหนา้ที่แข็งออกก่อนและเป็นการตะไบเพื่อลดขนาดของหนังลง เมื่อตะไบ
งานจวนจะได้ขนาดจึงเปลี่ยนมาใช้ตะไบคมตัดเดี่ยวเพื่อปรับแต่งผิวงานให้เรียบการตะไบไขว้หรือการตะไบทแยง
มุม 

ใช้ในกรณีผิวงานกวา้งกว่าหน้าตะไบโดยการตะไบทแยงจนเกือบเต็มหนา้ชิ้นงานจากนั้น ก็กลับข้างทแยง
ไม่ควรตะไบจนสุดขอบข้างหนึ่ง เพราะตรงมุมชิ้นงานมีผิวที่รับหน้าตะไบน้อย ทำให้ตะไบกระดกได้ง่าย 

 
แสดงลักษณะของการตะไบไขว้หรือตะไบทแยง 

ตะไบทแยงมุม เหมาะสำหรับใช้ในการปรับผิวเรียบ สามารถตรวจสอบผิวนูนได้เป็นอย่างดีโดยสังเกตได้
จากรอยที่เกิดจากการตะไบทแยง 

 
รูปแสดงลักษณะของรอยตะไบที่สังเกตได้ว่ามีผิวนูนหรือผิวเรียบ 

 
 



 

 

การตะไบขูด 
การตะไบวิธีนี้ใช้สำหรับขูดผิวนูนให้ลดลงโดยการชกั ตะไบในระยะสั้นๆ เท่านั้นและจะตอ้งกดแรงเพียง

เบาๆ โดยใช้งานที่มีความกว้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยการตะไบแบบนี้เป็นการตะไบผิวละเอียด และใช้กับ ตะไบ
คมตัดเดี่ยวเท่านั้น วิธีการตะไบให้สังเกตจากรูป 

 
รูปแสดงวิธีการตะไบขูด 

การตะไบขึ้นรูป 
วัสดุที่จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการตัดให้ได้ใกล้เคียงกับขนาดที่แบบสั่งงานกำหนดหลัง

จากนัน้ ให้ตะไบลบมุม และนำมาตะไบปรับผิวโดยมีขัน้ตอนดงันี้ 
ลำดับขั้นตอนการตะไบผิวเรียบของช้ินงาน 
วัสดุงานต้องปรับผิวให้ได้ 6 ด้าน แต่ละดา้นต้องมีผิวเรียบและตั้งฉากซ่ึงกัน และกัน พร้อมทั้งมีขนาดตาม

แบบสั่งงานกำหนดอันดับ แรกตอ้งเลือกด้านแรกก่อนว่าน่าจะเป็นด้านใดในวัสดุนั้นแต่ควรเลือกด้านที่มีพ้ืนที่กว้าง
กว่าด้านอื่นๆ 

เม่ือได้พิจารณาเลือกด้านแรกแล้วให้ปฏิบัติดงัต่อไปนี้ 
1. ใช้ปลายของตะไบหรือส่วนขอบของตะไบขดูผิวดิบออกก่อน 

 

แสดงการขดูผิวดิบของชิ้นงานก่อนจะตะไบ 
2. ตะไบให้ได้ผิวเรียบโดยใช้วิธีการให้เหมาะสมตามที่ได้กล่าวมาแล้วอาจจะตะไบขวางหรือตะไบไขว้ก็

แล้วแต่วัสดุงาน โดยด้านที่ 1 ตะไบให้ไดผ้ิวเรียบเท่านั้น ให้ใช้บรรทัดเส้นผมในการวัด 
3. ตะไบด้านที ่2 โดยด้านที่ 2 จะตอ้งได้ผิวเรียบและตั้งฉากกบัดา้นที1่ ให้ใช้ฉากเส้นผมในการวัด 
4. ตะไบด้านที ่3 โดยจะต้องได้ผิวเรียบและต้องฉากกับด้านที่ 1 , 2 
5. ตะไบด้านที่ 4 โดนจะต้องไปเขียนเส้นร่างแบบบนโต๊ะระดับก่อนอื่นต้องทำน้ำยาร่างแบบแล้วคว่าดา้น

ที ่1 ลง แล้วขีดเส้นตามแบบสั่งงานกำหนดด้วยเวอร์เนียร์วัดความสูง แล้วตะไบให้ได้ขนาด,ผิวเรียบและตั้งฉากกับ
ด้านที1่ , 2 , 3 



 

 

6. ตะไบด้านที่ 5 โดยต้องร่างแบบทา ทำตามขั้น ตอนข้อ 5 แล้วขีดเส้นตามแบบสั่งงานกำหนดด้วยเวอร์
เนียร์วัดความสูงแล้วตะไบให้ได้ขนาด, ผิวเรียบและตั้งฉากกบัดา้นที่ 1 , 2 , 3 , 4 

7. ตะไบด้านที่ 6 โดยทำตามข้นตอนข้อ 5 แล้วคว่ำด้านที่ 3 ลงแล้วขีดเส้นตามแบบสั่งงานกำหนดด้วย
เวอร์เนียร์วัดความสูงแล้วตะไบให้ได้ขนาด, ผิวเรียบและตั้งฉากกบัดา้นที ่1 , 2 , 3 , 4 , 5 

 
แสดงลำดับในการตะไบผิวของชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

ใบงาน 5 หน่วยที่ 5 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตะไบ สอนครั้งที่ 8-11/24 

ชื่อเรื่อง งานตะไบ จำนวน 24 ชั่วโมง 
 
คำชี้แจง  
หน่วยการสอนที่ 5 งานตะไบให้ผู้เรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่ 5 
วัตถุประสงค์  

 1. บอกวิธีการป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องมือ 
  2. อธิบายลักษณะตะไบและชนิดของตะไบ 
  3. บอกชนิดของคมตะไบ 
  4. อธิบายหลักการทำงานของตะไบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงาน 5 หน่วยที่ 5 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตะไบ สอนครั้งที่ 8-11/24 

ชื่อเรื่อง งานตะไบ จำนวน 24 ชั่วโมง 
 
  คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
1. จงบอกส่วนต่างๆ ของตะไบตามหมายเลขต่อไปนี้ ลงในสมุด 

 
 

 หมายเลข 1 …………………………………………………………………………….. 
 หมายเลข 2 …………………………………………………………………………….. 

หมายเลข 3 …………………………………………………………………………….. 
หมายเลข 4 …………………………………………………………………………….. 
หมายเลข 5 …………………………………………………………………………….. 
 

2. จงบอกขนาดความยาวตะไบที่มีใช้ทั่วไป มาอย่างน้อย 3 ขนาด 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. วัสดุที่ใช้ทำด้ามตะไบมีอะไรบ้างบอกมา 2 ชนิด    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. จงบอกชนิดหรือรูปร่างตะไบมาอย่างน้อย 5 ชนิด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. การตะไบร่องสี่เหลี่ยม ตะไบมุมฉาก ร่องลิ่ม ควรใช้ตะไบชนิดใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

6. จากรูป มุมหมายเลขต่างๆ มีชื่อเรียกว่ามุมใด 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  จากรูปคือลักษณะของคมตัดตะไบแบบใด 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ในการตะไบวัสดุแข็ง เช่น เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว ทองเหลือง ควรใช้ตะไบคมตัดแบบใด     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. จงบอกวิธีการบำรุงรักษาตะไบมา 3 ข้อ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. จงบอกความปลอดภัยในการตะไบมา 3 ข้อ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตะไบ สอนครั้งที่ 8-11/24 

ชื่อเรื่อง งานตะไบ เวลา 24 ชั่วโมง 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1.  การตะไบปรับผิวงานให้เรียบควรใช้การตะไบลักษณะใด 

ก. การตะไบตามยาวชิ้นงาน    
ข. การตะไบทแยงมุม    
ค. การตะไบตามขวางชิ้นงาน    
ง. การตะไบแบบขูด   

2. ถ้าระดับข้อศอก ของ นายดี สูงจากพ้ืน 130 เซนติเมตร ระดับปากกาจับงานในงานตะไบควรสูงเท่าใด 
ก. 122 – 125 เซนติเมตร    
ข. 116 – 121 เซนติเมตร    
ค. 110 - 115 เซนติเมตร    
ง. 130 – 135 เซนติเมตร    

3.เทคนิคการวางตำแหน่งเท้าขณะยืนตะใบสำหรับผู้ถนัดขวาเท้าท้ังสองข้างต้องทำมุมกับแนวแกนปากกาก่ีองศา 
ก. เท้าซ้ายทำมุม 30  องศาเท้าขวาทำมุม 70 องศา    
ข. เท้าซ้ายทำมุม  30 องศาเท้าขวาทำมุม 90 องศา    
ค. เท้าซ้ายทำมุม  0  องศาเท้าขวาทำมุม  0  องศา    
ง.  เท้าซ้ายทำมุม  0 องศาเท้าขวาทำมุม 90 องศา   

4. เทคนิคการวางตำแหน่งเท้าขณะยืนตะใบสำหรับผู้ถนัดขวาต้องวางตำแหน่งเท้าอย่างไร 
ก. เท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าขวาอยู่หลัง    
ข. เท้าใดอยู่หน้าก็ได้    
ค. เท้าขวาและเท้าซ้ายอยู่เสมอกัน    
ง. เท้าขวาอยู่หน้าเท้าซ้าย   

5.  ทำไมถึงต้องใช้เหล็กกล้าคาร์บอนสูงมาผลิตตะไบ 
ก. มีความคงทน    
ข. มีความแข็งสูง    
ค. ราคาถูก    
ง. มีความแข็งและคงทน   
 



 

 

6.   กั่นตะไบ มีหน้าที่อะไร 
ก. ตัดเฉือนชิ้นงาน    
ข. เพ่ิมความยาวของตะไบ    
ค. ใช้จับตะไบงาน    
ง.  สวมใส่ด้ามตะไบ   

7. หากต้องการตะไบเพ่ือลดขนาดของชิ้นงานควรตะไบในลักษณะใด 
ก. การตะไบตามยาวชิ้นงาน    
ข. การตะไบทะแยงมุม    
ค. การตะไบแบบขูด    
ง.  การตะไบตามขวางชิ้นงาน    

8. วัสดุเหล็กกล้า เหล็กหล่อ ควรใช้ตะไบคมตัดชนิดใด 
ก. คมตัดผสม    
ข. คมตัดโค้ง    
ค. คมตัดเดี่ยว    
ง. คมตัดคู ่  

9. ตะไบ คืออะไร 
ก. เครื่องมือแต่งผิวชิ้นงาน    
ข. อุปกรณ์ตัดเฉือนผิวชิ้นงาน    
ค. เครื่องมือตัดเฉือนผิวชิ้นงาน    
ง. อุปกรณ์แต่งผิวชิ้นงาน   

10. การปรับผิวในขั้นสุดท้าย ควรใช้ตะไบคมตัดชนิดใด 
ก. คมตัดคู ่   
ข. คมตัดผสม   
ค. คมตัดเดี่ยว    
ง. คมตัดโค้ง   

11.ข้อใดคือชนิดของตะไบฟันโค้งแบนชนิดลำตัวอ่อน 
ก. แต่งผิวงานทั่วไปเพ่ือให้ได้ผิวละเอียด  
ข. แนวฟันเรียงเป็นแถว  
ค. คมตัดของตะไบโค้งเป็นรัศมี  
ง. ไม่มีกั่นตะไบแต่จะมีรูยึด  
 
 
 



 

 

12. มีพ้ืนที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยม โดยด้านหนึ่งมีคมตักบุ้งส่วนอีกด้านหนึ่งคมตัดเดี่ยว คือ 
ก. ตะไบบุ้ง สำหรับงานไม้ 
ข. ตะไบบุ้ง ชนิดแบน  
ค. ตะไบบุ้งชนิดกลม  
ง. ตะไบเกือกม้า  

13. ใช้กับงานไม้หรือวัสดุอ่อนที่ขอบทั้งสองข้างมีฟันชนิดคมตัดเดี่ยว คือ 
ก. ตะไบบุ้ง สำหรับงานไม้ 
ข. ตะไบบุ้ง ชนิดแบน  
ค. ตะไบบุ้งชนิดกลม  
ง. ตะไบเกือกม้า  

14. ลักษณะของตะไบ เบอร์  4   เป็นตะไบชนิดไหน 
ก. ตะไบหยาบ 
ข. ตะไบหยาบปานกลาง  
ค. ตะไบละเอียดปานกลาง  
ง. ตะไบละเอียดมาก 

15. ชนิดของตะไบ ละเอียดมากท่ีสุด มีจำนวนฟัน กี ่ซ่ี 
ก. 40 – 70 ซ่ี 
ข. 40 – 50 ซ่ี  
ค. 25 – 70 ซ่ี  
ง. 25 – 50 ซ่ี 

16. ตะไบชนิดไหนใช้งานลักษณะเดียวกับตะไบแบน 
ก. ตะไบกลม 
ข. ตะไบสามเหลี่ยม  
ค. ตะไบโค้งปลิง  
ง. ตะไบสี่เหลี่ยม 

17. การใส่ด้ามตะไบที่ถูกต้อง ต้องใช้กั่นตะไบประมาณ เท่าไหร่  ของความยาวกั่นตะไบ 
ก.  1/ 5 
ข.  1/4 
ค.  1/2 
ง.   1/3 
 
 
 



 

 

18. การทำสะอาดตะไบที่ถูกวิธี คือ 
ก. โดยการดึงแปรงเหล็กออกจากลำตัวทางเดียว 
ข. โดยการดึงแปรงเหล็กเออกจากลำตัวสองทาง  
ค. โดยการดึงแปรงเหล็กเข้าชิดลำตัว 
ง. โดยการดึงแปรงเหล็กเข้าหาลำตัวทางเดียว 

19. ห้ามใช้ อะไร ทำความสะอาดตะไบ เพราอาจทำให้เกิดสนิมหรือลื่นไม่กินชิ้นงาน 
ก.  แปรงเหล็ก 
ข.  แปรงพาสติก 
ค.  น้ำ  น้ำมัน 
ง.   น้ำ 

20.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการจับตะไบขนาดใหญ่ 
ก.  ใช้ตะไบผิวหยาบหรือตะไบลดขนาด 
ข.  กดด้ามตะไบด้วยนิ้วหัวแม่มือข้างที่ถนัด 
ค.  กำรอบตะไบด้วยนิ้วทั้งสี่นิ้วข้างที่ถนัด 
ง.  กดปลายตะไบด้วยฝ่ามือด้านที่ไม่ถนัด 

21.  ข้อใดคือการจับตะไบสำหรับแต่งผิวละเอียด 
ก.  ใช้ตะไบผิวหยาบหรือตะไบลดขนาด 
ข.  กำรอบด้ามตะไบด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด 
ค.  กดกลางลำตัวตะไบด้วยฝ่ามือหรือนิ้วทั้งสี่ข้างที่ไม่ถนัด 
ง.   กดตะไบด้วยนิ้วมือด้านที่ไม่ถนัด 

22. การออกแรงกดมากเกินไปในการตะไบมีผลอย่างไร 
ก.   สามารถรักษาระดับของตะไบให้อยู่ในแนวโค้งได้ 
ข.  ไม่สามารถรักษาระดับของตะไบให้อยู่ในแนวโค้งได้ 
ค.  ไม่สามารถรักษาระดับของตะไบให้อยู่ในแนวตรงได้ 
ง.   สามารถรักษาระดับของตะไบให้อยู่ในแนวนอนได้ 

23.  หากไม่สามารถรักษาน้ำหนักการกดให้สม่ำเสมอ จะทำให้ชิ้นงานเป็นอย่างไร 
ก.  ชิ้นงานจะโค้ง 
ข.  ชิ้นงานไม่เรียบ 
ค.  ชิ้นงานจะเอียง 
ง.  ชิ้นงานจะนูน 
 
 
 



 

 

24. การตะไบที่ต้องการลดเศษโลหะออกเป็นจำนวนมาก หมายถึงข้อใด 
ก.  ตะไบหยาบ 
ข.  ตะไบละเอียด 
ค.  ตะไบตามยาว 
ง.   ตะไบขวาง 

25.ข้อใดไม่ใช่การปรับปิดตะไบการตะไบชิ้นงานที่มีพ้ืนผิวสัมผัสไม่เท่ากัน 
ก.  กรณีผิวงานรองรับตะไบเต็มหน้า 
ข.  กรณีท่ีผิวงานรองรับตะไบไม่เต็มหน้า 
ค.  จะต้องกุดตะไบให้เอียงเข้าหาผิวงานที่กว้าง 
ง.   จุดที่น้ำหนักจะกดเลื่อนใกล้เส้นแนวแกน 

26.การให้ตะไบท้องปลิงทำการตะไบเพ่ือให้คมตะไบกินผิวงานตามรัศมีผิวเข้า หมายถึงข้อใด 
ก.  การตะไบโค้ง 
ข.  งานตะไบผิวเข้า 
ค.  การตะไบลบมุม 45 องศา 
ง.   ตะไบขวาง 

27. การตะไบขึ้นรูปวัสดุที่จะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ จะต้องทำอย่างไร 
ก.  ลบมุม และนำมาขูดผิว 
ข.  นำมาลบปรับผิว 
ค.  นำมาขัดผิว 
ง.   ลบมุม และนำมาตะไบปรับผิว 

28. การตะไบให้ผิวเรียบให้ใช้เครื่องมืออะไรในการวัด 
ก.  บรรทัดเหล็ก 
ข.  บรรทัดพาสติก 
ค.  เวอร์เนียร์คาริเปอร์ 
ง.   บรรทัดเส้นผม 

29. ข้อใดคือการใช้งานและบำรุงรักษาตะไบ 
ก.  ไม่ใช้ตะไบให้เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของงานวัสดุ 
ข.  ใช้ตะไบที่มีด้าม 
ค.  ใช้ตะไบงัด หรือ ตอก ตี แทนค้อน 
ง.  ใช้แปรงทำความสะอาดร่องตะไบ 
 
 
 



 

 

30. งานสี่เหลี่ยมคางหมู จะต้องตะไบงานแบบไหน 
ก.  ตะไบให้สัมผัสขาทั้งสองข้างทำมุม 
ข.  ตะไบไม่ให้สัมผัสขาทั้งสองข้างทำมุม 
ค.  ตะไบ แรง ๆ 
ง.  ตะไบเปลี่ยนแปลงแนวตะไบเรื่อยๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 


