
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  6  งานเลื่อยและสกัด  จ านวน  12  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

  1.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
   1.บอกลักษณะงานเลื่อย 
   2.เลือกใช้ใบเลื่อยตามชนิดของวัสดุ 
   3.อธิบายการประกอบใบเลื่อย 
   4.บอกลักษณะงานสกัด    
  1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
   1. ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
   2. บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
   3. บอกวิธีป้องกัน 
   4. อธิบายความหมายความส าคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 
  2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานเลื่อยและงานสกัด 
2. ปรับผิวชิ้นงานโลหะตามแบบ 

3. เนื้อหา 
3.1 งานเลื่อย 
งานเลื่อย (Sawing) คือ การใช้เครื่องมือส าหรับตัดโลหะ ที่มีคมเล็ก ๆ คล้ายคมลิ่มเรียงตัวซ้อนกันเป็น

แถว ไปตามความยาวของใบเลื่อย เพ่ือตัดเฉือนเนื้อวัสดุให้ขาดออกจากกัน และน าไปขึ้นรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์
ต่อไป ส่วนประกอบของเลื่อย จะประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1 โครงเลื่อย (Frame) 
2 ใบเลื่อย (Blade) 
3 ฟันเลื่อย 
3.2 การเลือกใช้ใบเลื่อย 
1. ชิ้นงานที่มีความกว้างหรือช่วงตัดหนา ให้เลือกใบเลื่อยชนิดฟันหยาบส่วนชิ้นงานบาง ๆ ให้เลือกใช้ชนิด

ฟันละเอียด 
2. ชิ้นงานที่เป็นวัสดุอ่อน ให้ใช้ใบเลื่อยชนิดฟันหยาบ 
3. ชิ้นงานที่เป็นวัสดุแข็ง ควรเลือกใช้ชนิดฟันละเอียด 
3.3 การประกอบใบเลื่อย 
การใช้เลื่อยมือ มีความจ าเป็นจะต้องทราบถึงวิธีการใส่ใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยอย่างถูกต้อง เพราะขนาด

ของฟันเลื่อยจะต้องเหมาะสมกับวัสดุงาน เมื่อน าใบเลื่อยมาใส่กับโครงเลื่อยแล้วต้องขันให้ตึงพอดี  และขนาด
ความยาวของใบเลื่อย ก็ควรต้องปรับให้พอดีกับโครงเลื่อยเช่นเดียวกัน 

 
3.4 การปฏิบัติงานเลื่อย 
การปฏิบัติการเลื่อยเพ่ือตัดชิ้นงานให้มีรูปร่างและขนาดตามความต้องการนั้น  ต้องมีเทคนิควิธีการที่ควร

ต้องศึกษาข้ันตอนต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. ก่อนลงมือเลื่อยงานจะต้องท าการร่างแบบหรือขีดหมายแนวเลื่อย 



 

 

2. จับยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับงาน โดยให้แนวที่จะเลื่อยอยู่ในแนวดิ่งและใกล้กับปากของปากกามากที่สุด 
ถ้าชิ้นงานเป็นแผ่นบาง ๆ ควรใช้แผ่นไม้ประกบชิ้นงานก่อนท าการเลื่อย 

3. ใช้ตะไบสามเหลี่ยมตะไบเส้นแนวเลื่อย เพ่ือบากคลองเลื่อยให้เป็นร่อง เป็นการบังคับไม่ให้ใบเลื่อยลื่น
ไถลออกจากเส้นร่างแบบ 

4. ออกแรงกดเบา ๆ เมื่อเริ่มเคลื่อนใบเลื่อยไปข้างหน้า และตั้งมุมเลื่อยไปข้างหน้ามุมยกขึ้นประมาณ 10 
องศากับแนวระดับ 

5. ใช้ความเร็วในการเลื่อยประมาณ 30–40 ครั้ง/นาท ีและไม่ต้องออกแรงกดขณะดึงเลื่อยกลับ 
6. เมื่อชิ้นงานใกล้จะขาดจากกัน ให้ลดแรงกดและความเร็วในการเลื่อยลง 
7. เมื่อเลิกการใช้งานเลื่อย ให้คลายนอตหางปลาปรับใบเลื่อยให้หย่อน 

 
4 กิจกรรมการเรียนรู้  

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

12-13/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.ตรวจสอบเช็ครายชื่อ
นักศึกษาท่ีเข้าเรียน 
2.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา 
โดยถามเก่ียวกับงานเลื่อยและ
สกัด   
3.ร่วมกันสรุปค าตอบและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 
4.ครูอธิบายเพิ่มเติมและ
พยายามชี้น าผู้เรียนให้เข้าเรื่อง 
งานเลื่อยและสกัด   
5. ครูให้นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุป
ค าตอบต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับค าถาม 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 6 
2. ครูตั้งค าถามเพ่ือน าเข้าสู่

บทเรียนเรื่อง งานเลื่อยและ
สกัด   

3. นักเรียนจดบันทึก
สาระส าคัญที่ครูอธิบาย 

4. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด
หน่วยที่ 6 

5. ครูสาธิตงานเลื่อยและสกัด  
และให้นักเรียนปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 6 

(หากผลการปฏิบัติตามใบงานที่ 
6 ยังไม่เรียบร้อย ให้นักเรียน 
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป) 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 

1. ครูสรุปเนื้อหาสาระส าคัญใน
บทเรียนให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. นักเรียนท าทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 6 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

3. นักเรียนรับฟังค าเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 6
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

4. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 



 

 

 5.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้           2  คะแนน 
ทักษะ           5    คะแนน 
จิตพิสัย           3  คะแนน 
รวม          10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  แบบฝึกหัด 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  ใบงาน 
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

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

 ผลการสอนของครู 



 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 6 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานเลื่อยและสกัด   สอนครั้งที่ 12-13/12 

ชื่อเรื่อง งานเลื่อยและสกัด   เวลา 12 ชั่วโมง 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษค าตอบ  
1. ในการเลื่อยจะต้องให้ฟันเลื่อยเกาะอยู่บนความหนาของชิ้นงานอย่างน้อยเท่าไร 

ก. 1 ฟัน  
ข. 2 ฟัน 
ค. 3 ฟัน  
ง. 4 ฟัน 

2. ด้ามเลื่อยมือมีอยู่ 2 ชนิด คือ 
ก. ด้ามปืนและด้ามตรง  
ข. ด้ามมีด และด้ามปืน 
ค. ด้ามโค้งและด้ามตรง  
ง. ด้ามปรับได้และด้ามปรับไม่ได้ 

3. ในประเทศไทยนิยมใช้ใบเลื่อยมือขนาดเท่าไร 
ก. 200 มม.  
ข. 250 มม. 
ค. 300 มม.  
ง. 320 มม. 

4. ความบางของใบเลื่อยจะวัดจากอะไร 
ก. วัดจากจุดศูนย์กลางรูข้างหนึ่งไปยังจุดศูนย์กลางของรูอีกข้างหนึ่ง 
ข. วัดขอบด้านนอกรูข้างหนึ่งไปยังจุดศูนย์กลางของรูอีกข้างหนึ่ง 
ค. วัดจากขอบรูด้านในข้างหนึ่งไปยังจุดศูนย์กลางของรูอีกข้างหนึ่ง 
ง. วัดจากขอบรูด้านในข้างหนึ่งไปยังขอบรูด้านในข้างหนึ่ง 



 

 

5. มุมลิ่มของฟันเลื่อยโดยทั่วไปโตเท่าไร 
ก. 40 องศา  
ข. 55 องศา 
ค. 60 องศา  
ง. 65 องศา 
 
 
 

6. ระยะพิตช์ (Pitch) ของใบเลื่อยในระบบเมตริก คือระยะของอะไร 
ก. ระยะห่างจากยอดฟันหนึ่งถึงยอดฟันหนึ่ง 
ข. ระยะห่างจากร่องฟันหนึ่งถึงร่องฟันหนึ่ง 
ค. ระยะจากขอบของใบเลื่อย 
ง. ระยะจากรูข้างหนึ่งถึงรูข้างหนึ่งของใบเลื่อย 

7. ค่าของมุมฟรีที่เหมาะสมเมื่อท าการสกัดคือเท่าไร 
ก. 5 องศา  
ข. 6 องศา 
ค. 7 องศา  
ง. 8 องศา 

8. สกัดชนิดใดใช้ส าหรับทะลวงแผ่นโลหะที่เจาะเป็นรู 
ก. สกัดปลายตัด  
ข. สกัดปลายบาน 
ค. สกัดปลายเซาะ  
ง. สกัดปากจิ้งจก 

9. ในการเลื่อย ควรหล่อเย็นด้วยอะไร 
ก. น้ าเปล่า  
ข. น้ ามันหล่อลื่น 
ค. น้ าหล่อเย็น  
ง. น้ ามันเครื่องที่ใช้แล้ว 

10. สกัดชนิดใดใช้สกัดบริเวณแคบ ๆ หรือร่องลิ่ม 
ก. สกัดปลายตัด  
ข. สกัดปลายบาน 
ค. สกัดปลายเซาะ  
ง. สกัดปากจิ้งจก 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 6 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานเลื่อยและสกัด   สอนครั้งที่ 12-13/24 

ชื่อเรื่อง งานเลื่อยและสกัด   จ านวน 24 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่อง  1 งานเลื่อย 

2 การเลือกใช้ใบเลื่อย 
3 การประกอบใบเลื่อย 
4 การปฏิบัติงานเลื่อย 
5 งานสกัด 

ส่วนต่างๆ ของเลื่อยมือ 
มีส่วนประกอบต่างๆดังนี้คือโครงเลื่อย ด้ามจบั ขอเกี่ยวหูใบเลื่อย สกรูนัตหางปลาและใบเลื่อยดัง

แสดงในรูป การตึงใบเลื่อยใช้การหมุนสกรูนัตหางปลา 

 
รูป แสดงส่วนต่างๆของเลื่อยมือ 

ชนิดของด้ามโครงเลื่อย 
มี 2 ชนิด คือ 
− โครงเลื่อยแบบด้ามตรง ปัจจุบันไม่นิยมใช้ในประเทศไทย 
− โครงเลื่อยด้ามปืน นิยมใช้กัน มากในปัจจุบัน เพราะจับได้มั่นคงกวา่ การเลื่อยก า ได้ความ

เที่ยงตรงกว่าโดยโครงเลื่อยสามารถปรับขนาดตามใบเลื่อยได้หลายขนาด 

 
รูป แสดงลักษณะโครงเลื่อยแบบต่างๆ 

 
 
 
 

ขนาดของใบเลื่อย 



 

 

มีการผลิตมาหลายขนาดเพ่ือให้ผู้ ใช้ได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของชิ้นงาน เช่นความยาว 12 นิ้ว    
(300 มม.), 10 นิ้ว (250 มม.), 8 นิ้ว(200 มม.) การวัดความยาวของใบเลื่อยจะวัดจากจุดศูนย์กลางรูข้างหนึ่งไปยัง
จุดศูนย์กลางของรูอีกข้างหนึ่ง ขนาดของใบจะกว้าง 12.7 มม.และหนา 0.64 มม. ดังแสดงในรูป ขนาดใบเลื่อยที่
นิยมใช้ในประเทศไทย คือ 12 นิ้ว(300 มม.) 

การใส่ใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย (Puttjng Blade in Frame) 
จะต้องใส่ฟันเลื่อยชี้ออกไปจากด้าม เพราะเวลาปฏิบัติงานเลื่อยจะออกแรงกดเพ่ือให้ฟันเลื่อยตัดชิ้นงาน

เมื่อดนั ไปขา้งหนา่เท่านั้น คือ ฟันเลื่อยจะตัดเฉือนเศษวัสดุงานออกเฉพาะไปข้างหนา่การดึงกลบัจะไม่ตัดเฉือนจึง
มีต้องกดใบเลื่อยลงการใส่ใบเลื่อยต้องหงายโครงเลื่อยขึ้นเมื่อใส่ใบเลื่อยแล้วให้ขันนัตหางปลาเพ่ือตึงใบเลื่อย โดย
ควรตึงปานกลาง ไม่ควรตึงหรือหย่อนเกินไปเพราะใบเลื่อยอาจหักได้ วิธีการใส่แสดงในรูป 

          
รูปแสดงวิธีการใส่ใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยที่ถูกต้อง 

การท างานของฟันเลื่อย 
เลื่อยจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตัดกินเนื้อวัสดุพร้อมแรงกด แรงกดดันจะท าให้ฟันเลื่อยจมลงไปในเนื้อวัตถุ

ออกเป็นเศษเล็ก ๆ อยู่ในช่องฟัน จะหลุดออกมาตามรอยเลื่อยส่วนเศษวัสดุที่อยู่บนผิวงานจะถูกเก็บไว้ในช่องเก็บ
เศษโดยเกิดจากมุมฟรีและมุมคาย ดังแสดงในรูป 

 
รูป แสดงการกินงานของฟันเลื่อย 

 
 
 
 
 
 
 

มุมต่างๆ ของฟันเลื่อย 
จะประกบไปด้วยมุมลิ่ม (β) มุมคายหรือมุมแซะ () และมุมฟรี(∝) ฟันเลื่อยที่มีรูปร่างที่เหมาะสมที่สุด

ควรจะมีขนาดมุมต่าง ๆ ดังนี้ 
 มุมลิ่ม (β) = 650 



 

 

 มุมคายหรือมุมแซะ() = 50 
 มุมฟรี(∝) = 200 
 มุมตัด () = มุมลิ่ม (β) + มุมฟรี(∝) 

 
รูป แสดงมุมตัดของฟันเลื่อย 

ค่ามุมตัด ของฟันเลื่อยไม่ก าหนดตายตัว เพราะค่าดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับวัสดุและลักษณะงานแต่ละ 
ชนิด เช่น เหลก ็หล่อและเหลก็กลา่ควรมีมุมตดัโตกวา่ นี้การที่มีมุมตัดน้อยจะท าให้ฟันเลื่อยจิกฝังตัวลงไปใน 
เนื้อโลหะมากเกินไป ฟันเลื่อยจะหักได้ง่าย เลื่อยมือทัว่ ๆ ไปที่ใช้เลื่อยเหล็กกล้าจะมี  
มุมลิ่ม (β) = 500 
มุมฟรี(∝) = 400 
มุมคาย() = 00 
แต่หากเป็นโลหะเบาจะต้องมีมุมคายหรือมุมเซาะ () และมุมตัด () จะเล็กกว่าเหล็กกล้าดังแสดงในรูป 

 
รูป แสดงลักษณะฟันเลื่อยที่ใช้กับวัสดุงานชนิดต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 

ความหยาบและความละเอียดของใบเลื่อย 
มีก าหนดไว้ 2ระบบ คือ 
1. ระบบเมตริก วัดเป็นระยะพิตช์ (Pitch) คือยอดฟันถึงยอดฟันเลื่อยอีกฟันหนึ่ง 
2. ระบบอังกฤษ วัดเป็นจ านวนฟันต่อ 1 นิ้ว ดงัแสดงในรูป 



 

 

 
 

ตาราง การเลือกใช้ความหยาบ ความละเอียดของฟันเลื่อนให้เหมาะสมกับชนิดวัตถุและความหนา 

 
ชนิดของใบเลื่อยมือ 
ใบเลื่อยมือ มี 3 ชนิด คือ 
 1. ใบเลื่อยมือชนิดผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน (High Carbon Steel) มีคุณภาพต่ า หักได้ง่าย มีความ

เปราะสูงแข็งทั้งใบ และไม่สามารถเลื่อยเร็วๆ ได้เพราะความร้อนอาจท าให้ความแข็งของฟันเลื่อยลดลง ข้อดีคือ
ราคาถูก 

 2. ใบเลื่อยชนิดเหล็กรอบสูง (High Seed Steel) มีคุณภาพดีกว่าชนิดแรกทนต่อการเสียดสีได้ดี ทนต่อ
ความร้อน งอได้เล็กน้อย ราคาสูงกว่าชนิดแรก แต่ใช้งานได้ด ีและเลื่อยได้ปริมาณมากกว่า 

 
3. ใบเลื่อยชนิดบดักรีฟันเลื่อย ปัจจุบัน นา มาใชกัน มากใบเลื่อยชนิดนี้ออกแบบมาเพ่ือป้องกันใบเลื่อย

หักก่อนเวลาอันควร โดยล าตัวท าจากเหล็กกลา่คาร์บอนต่ า เพราะอ่อนตัวได้ดีส่วนฟันเลื่อยจะผลิตมาจากเหล็ก
รอบสูงแล้วบัดกรีติดอยู่กับความหนาของชิ้นล าตัว ข้อ ดีคือหักยากและตัดงานได้มากกว่าประเภท ที่ 1 และ 2 ใบ
เลื่อยชนิดนี้เหมาะกบัผู้เริ่มฝึกเลื่อยมือใหม่ๆ 

การเลือกฟันเลื่อยให้ถูกต้องกบั ความหนาของชิ้นงาน 
ควรเลือกให้เหมาะสมกับความหนาเพราะหากเลือกละเอียดเกินไปจะท าให้เสียเวลาในการตัด เลือก

หยาบเกินไปจะท าให้ตัดล าบาก 



 

 

ดังนี้นข้อควรพิจารณาในการเลือกคือ ต้องให้ฟันเลื่อยเกาะอยู่บนความหนาของชิ้นงานอย่างน้อย 2 ฟัน 
ดังแสดงในรูป 

 
รูป แสดงการเลือกใชค้วามหยาบ ความละเอียดของฟันเลื่อยให้เหมาะสมกบัความหนาของชิ้นงาน 

การออกแบบการจับยึดงานเลื่อย 
 การจบัชิ้นงานที่เหมาะสมนั้น สามารถออกแบบไดต้ามรูป 

 
รูป แสดงการจับยึดชิ้นงานเพ่ือเลื่อย 

การเลื่อยโลหะแผ่นบาง 
กรณีต้องการตัดโลหะแผน่ บางด้วยเลื่อยมือใหใช้ไม้เนื้อแข็งประกบกับชิ้นงานและใช้ซีแคลม์ล็อคอีกชั้น 

หนึ่งก่อนท าการเลื่อยเพ่ือให้ฟันของใบเลื่อยอยู่บนเนื้อวัสดุงานที่จะตัดเกิน 2 ฟันดังแสดงในรูป ก และหากงานเป็น
ท่อนบางๆ ที่ภายในน้อยควรกาสลักไม้สวมอัดในรูก่อนเพ่ือเป็นการเพ่ิมความหนาให้กับวัสดุงานป้องกนั ชิ้นงาน
ล็อคขัดกนัฟันของใบเลื่อยดงัแสดงใน รูป 
 

 
รูป แสดงการประกบโลหะแผน่ บางดว้ยไม้เนื้อแขง 

คลองเลื่อย 
ขณะตัดชิ้นงานจะท าให้ใบเลื่อยติดอยู่ในร่องที่เลื่อยโดยเรียกว่า “คลองเลื่อย” ดงันั้นต้องหาวิธีการให้

คลองเลื่อยโตกว่าใบเลื่อยท าไดโ้ดยดัดฟันเลื่อยให้เอียงสลับกัน หรือพลิ้วคมใบเลื่อยเป็นช่วงซ้ายขวาสลับกันฟันต่อ



 

 

ฟันหรือช่วงต่อช่วงตามล าดับวิธีการทั้งหมดดงักล่าวจะท าให้คลองเลื่อยกว้างกว่าใบเลื่อยจะท าให้ตัดงานสะดวก
รวดเร็วยิ่งขัน้อายกุารใช้งานก็จะมากขึน้ลดความฝืดระหว่างการตดั 

 
รูป แสดงการประกบโลหะแผน่ บางดว้ยไม้เนื้อแขง 

การจับและการใช้เลื่อยมือใช้มือข้างที่ถนัดจับด้ามของโครงเลื่อยส่วนมือที่ไม่ถนัดจับบริเวณส่วนใน
ด้านหน้าของโครงเลื่อย ขณะท าการเลื่อยควรจับให้ด้ามเลื่อยยกขึ้นเล็กนอ้ยท ามุมประมาณ 10 องศา กับแนวนอน 
ดังรูป 

 
รูปแสดงวิธีการจับโครงเลื่อย และวิธีการเลื่อยซึ่งใบเลื่อยต้องท ามุม 

กับ ชิ้นงานประมาณ 10 องศา 
 

การเลื่อยจะต้องออกแรงโยกไปด้านหน้าพร้อมกับใช้แรงกดด้วยแต่ละช่วงชักกลับไม่ต้องออกแรงกดเพียง
แค่ประคองถอนออกมาตรงๆ จะต้องเลื่อยให้หมดระยะของฟันใบเลื่อย ควรใช้ความเร็วเลื่อยให้พอดีไม่เร็วหรือช้า
เกินไป ประมาณ 40รอบ 

 
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้เลื่อย 



 

 

1. อย่าเลื่อยในขณะที่ใบเลื่อยยังปรับไม่ได้ที่ 
2. ใส่ใบเลื่อยให้ฟันชี้ไปทางดา้นหน้า 
3. เวลาเลื่อยต้องเลื่อยตรงๆอย่าให้บิดโย้ไปมาใบเลื่อยจะหักได้ 
4. เมื่อเลิกใช้แล้วต้องหย่อนใบเลื่อยทุกครัง้เพ่ือใบเลื่อยจะได้ไม่ยดืตัว 
5. การจบัชิ้นงานใหร้อยตัดอยู่ใกล้ทีจ่บัยึดมากที่สุดเพื่อป้องกนัการสั่นของชิ้นงานขณะท าการเลื่อย 
6. การจบัยึดชิ้นงานต้องมีเทคนิคท่ีเหมาะสมในงานบางลกัษณะ 
7. ใช้ใบเลื่อยให้เต็มตลอดใบหรือให้ใช้จ านวนฟันมากท่ีสุด 
8. ต้องให้ฟันเลื่อยอยู่บนความหนางาน 2 ฟัน ขึน้ไป 
9. ในขณะชักโครงเลื่อยกลับไม่ต้องออกแรงกด 
เครื่องเลื่อยกล ( Power Hack Saw) 
ใช้หลักการเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล เครื่องเลื่อยกล Power Hack Saw จะใช้มากในงานช่างกล 

มีหลักการท างานคล้ายเลื่อยมือ คือจะกินงานช่วงชักไปด้านหน้าโดยมีมอเตอร์เป็นตัวส่งก าลังขับเคลื่อนด้วยระบบ
เฟือง เหมาะกับการตัดโลหะที่มีความโตตั้งแต่20 มม.ขึ้นไปโดยตัดไดัทั้งตัด ตรงตัวเอียงท ามุมต่างๆได้โดยปรับที่
ปากกาจับชิ้นงานให้เอียงท ามุมกบั ใบเลื่อยเท่านัน้ ดังแสดงในรูป โดยต้องเผื่อ ขนาดของชิ้นงานไว้ด้วยการวัดให้ใช้
บรรทดัเหล็กไม่ควรใช้เวอร์เนียร์เพราะอาจช ารุดได ้

 
 
 
งานตัดด้วยสกัด 
 สกัดเป็นเครื่องมือตัดที่ใช้ส าหรับ ถาก ตัด เซาะร่องบนผิวของชิ้นงานจะเป็นเหลก็ หนาเหลก็แผ่นบาง  

หรอืหวัสกรูที่คลายไม่ออก ตัดหัวหมุดย้ าเป็นต้น  
สกัดจะผลิตจากเหล็กเครื่องมือ ( Tool Steel) เช่น C 80 W2 มีความหมายคือ เป็นเครื่องมือผสม

คาร์บอน 0.8% ผ่านกรรมวิธีการชุบแข็งมาแล้ว 

 
รูป แสดงมุมต่างๆของสกัด 

 



 

 

 
ลักษณะการวางปากสกัด 

ค่าของมุมฟรีที่เหมาะสมคือ 8 องศา ถ้ามุมฟรีมากกว่า 8 องศาจะท าให้สกัดกินเนื้อวัสดุมาก
เศษะหนาดังรูป 

 
รูป แสดงการวางปากสกัดท่ีมีมุมฟรีมากกว่า 8 องศา 

 
 

การตัดปาดผิว ตัดเฉือนและตัดถากด้วยสกัดการสกัดถ้าต้องการให้ผิวงานเรียบผู้ปฏิบัติงานจะต้องวาง
สกัดให้แนวแกนเอียงท ามุมกับผิวหน้างานในต าแหน่งมุมฟรี 8 องศา และตอกหัวสกัดให้คมเฉือนผิวหนา่ชิ้นงาน 
ชิ้นงานจะเกิดรอยย่นบริเวณผิวคมลิ่มด้านผิวคายหรือในทิศทางที่สกัดเมื่ออกแรงตอกสกัดต่อไปอีกเศษโลหะที่เกิด 
จากการสกัดจะม้วนไกลไปตามผิวคายของสกัด รอยถูกเฉือนขนานกบัผิวหนา่ชิ้นงานก่อนการสกดั การเกิดเศษ
โลหะจะเกิดอย่างสม่ าเสมอถ้าผู้สกัดออกแรงคงที่สม่ าเสมอก็จะได้ผิวงานที่เรียบตามที่ต้องการ 

 
รูป แสดงการตัดปาดผิว 

การตัดเฉือนขาดด้วยสกัด 
เริ่มตน้ด้วยการตดั ชิ้นงานระหวา่งปากกายึดให้แน่นให้แนวที่จะตัดวางสม่ าเสมอไปตามแนวยาวของขอบ

ปากกาจับงานให้พอดี ถ้าวัสดุงานเป็นโลหะแผ่นบางใช้สกัดปากแบนท าการสกัดวัสดุชิ้นงานเช่นเดียวกบัการตัด



 

 

ถากเนื้อชิ้นงานที่โผล่พน้แนวปากของปากกาก็จะถูกตดัเฉือนขาดออกไป ดังแสดงในรูป 
 

 
รูป แสดงลักษณะของคมสกัดทิศทางตัดแสดงผิวคายและมุม 

ชนิดของสกัดและประโยชน์ใช้งาน 
 เนื่องจากสกัดมีประโยชน์การใช้งานมากมายหลายลักษณะ เช่น ตัดขาด ปาดผิว ตัดเฉือนเซาะร่อง ดังนั้น

รูปร่างและชื่อเรียกของสกัดจึงแตกต่างกนั ตามลกัษณะของคมและประโยชน์การใช้งาน 
วิธีการปฏิบัติงานสกัดมีข้ันตอนดังนี้ 
1. ร่างแบบ จะต้องร่างแบบก่อนทุกครั้งเพ่ือจะได้รู้ว่าจะต้องท าการสกัดงานอย่างไรการร่างแบบอาจเส้น

หรือถ้าจะให้ชัดเจนต้องตอกหมายตามเส้นร่างแบบด้วยเหล็กตอกหมายแบบ(Prick Punch) 
2. การจับยึดชิ้นงาน จับชิ้นงานระหว่างปากของปากกาให้แน่นห้ามน างานหน้าๆไปจับบนปากกาเพราะ

ปากกาส่วนใหญ่ท ามาจากเหล็กหล่อท าให้ปากกาแตกหักได้ง่ายให้ใช้ไม้รอง ชิ้นงานโดยวางไม้บนแท่นเลื่อนครอบ
เกลียวสปินเดิลของปากกาเพ่ือป้องกนัการไถลตกลงข้างล่างของชิ้นงานควรมีตาข่ายวางกั้นบริเวณด้านหน้าเพ่ือ
ป้องกันเศษสะเก็ดโลหะจากการสกัดกระเด็นและผู้ปฏิบัติงานสกัดต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา 

3. การจับค้อนและสกัด ให้ใช้มือขวาหรือข้างที่ถนัดจับค้อนโดยต้องจับให้ถูกต้องคือจับบริเวณปลายด้าม
ค้อนเพื่อให้มีน้าหนักในการตีมากมือซ้ายหรือข้างที่ไม่ถนัดจับสกัด บริเวณส่วนปลายเกือบหัวสกัดดังรูป 

 
รูป แสดงลักษณะการจับค้อนและสกัด 

4. จังหวะในการสกัด สายตาต้องมองที่คมสกัดไม่ใช้มองที่หัวสกัด การมองต้องสังเกตให้ปลายคมสกดั 
ตรงกบั รอยขีดหมายหรือแนวที่ต้องสกัดทุกครั้งการออกแรงสกดัให้ออกแรงที่หัวไหล่อย่าออกแรงที่ข้อศอกหรือ
ข้อมือหลีกเลี่ยงการใช้ค้อนตอกโดยใช้แรงเคาะเบาๆ 

 
รูป แสดงการสกดัชิ้นงานบนปากกาสายตาต้องมองที่คมสกัด 

การลับคมสกัดและการแต่งหัวสกัด 
 สกดัเมื่อใช้งานไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วจะทื่อที่คมและหัวสกัดจะเย็นดังนั้นต้องท าการลับให้คมพร้อมจะ

ใช้งานได้เสมอด้วยหินเจียระไน โดยวางต าแหน่งสกัดให้ท ามุมถูกต้องกับหน้าหินได้มุมถูกต้องตามชนิดของงานใช้



 

 

แรงหินเจียระไนเบาๆถ้าออกแรงกดมากปลายสกัดจะร้อนจะเปลี่ยนเป็นสีแดงความแข็งลดลงท าให้สกัดใช้งานต่อ
ไม่ได้การท างานต้องสวมแว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันเศษโลหะไม่ให้กระเด็นเข้าตา  

หัวสกัดเย็นต้องเจียระไนให้เรียบด้วยเช่นกันเพ่ือถ้าไปสกัดทั้งที่เย็นจะท าให้เศษโลหะที่เป็นคลีประเด็นเข้า
ตาท าให้ตาบอดได ้

การใช้งานและการบ ารุงรักษาสกดั 
1. ควรเลือกใช้สกัดให้เหมาะสมกับงาน 
2. ควรใส่แว่นตาป้องกันอันตรายจากสะเก็ดวัสดุ 
3. ในการสกัดสายตาต้องมองไปที่คมตัดไม่ควรมองไปที่หัวสกัด 
4. ต้องจบังานใหม่นั่นคง 
5. สกัดต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
6. สกัดใช้งานแล้วต้องท าความสะอาดและชโลมน้ามันเพื่อป้องกันสนิม 
 
 
 

 

ใบงาน 6 หน่วยที่ 6 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานเลื่อยและสกัด   สอนครั้งที่ 12-13/12 

ชื่อเรื่อง งานเลื่อยและสกัด   จ านวน 12 ชั่วโมง 
 
ค าชี้แจง  
หน่วยการสอนที่ 6 งานตัดให้ผู้เรียนทุกคนท าแบบฝึกหัดตามใบงานที่ 6 
วัตถุประสงค์  

 1.อธิบายความหมายของการเลื่อยได้ 
  2.บอกวิธีการใช้งานและการบ ารุงรักษาเครื่องมือตัดได้ 
  3.ท าการตัดชิ้นงานด้วยเลื่อยได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบงาน 6 หน่วยที่ 6 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานเลื่อยและสกัด   สอนครั้งที่ 12-13/12 

ชื่อเรื่อง งานเลื่อยและสกัด   จ านวน 12 ชั่วโมง 
 
  ค าสั่ง : จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ในการเลื่อยจะต้องให้ฟันเลื่อยเกาะอยู่บนความหนาของช้ินงานอย่างน้อยเท่าไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. ด้ามเลื่อยมือมีอยู่ 2 ชนิด คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. ในประเทศไทยนิยมใช้ใบเลื่อยมือขนาดเท่าไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. ความบางของใบเลื่อยจะวัดจากอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

5. มุมลิ่มของฟันเลื่อยโดยทั่วไปโตเท่าไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



 

 

6. มุมคายหรือมุมแซะของฟันเลื่อยโดยท่ัวไปโตเท่าไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
 
 
7. มุมฟรีของฟันเลื่อยโดยทั่วไปมีมุมโตเท่าไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

8. โลหะเบาควรมีมุมตัด...........กว่าเหล็กกล้า 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

9. ความหมายและความละเอียดของใบเลื่อยระบบอังกฤษ จะวัดจ านวนฟันต่อ....นิ้ว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

10. ระยะพิตช์ (Pitch) ของใบเลื่อยในระบบเมตริก คือระยะของอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



 

 

 
 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 6 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานเลื่อยและสกัด   สอนครั้งที่ 12-13/12 

ชื่อเรื่อง งานเลื่อยและสกัด   เวลา 12 ชั่วโมง 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษค าตอบ  
1. ในการเลื่อยจะต้องให้ฟันเลื่อยเกาะอยู่บนความหนาของชิ้นงานอย่างน้อยเท่าไร 

ก. 1 ฟัน  
ข. 2 ฟัน 
ค. 3 ฟัน  
ง. 4 ฟัน 

2. ด้ามเลื่อยมือมีอยู่ 2 ชนิด คือ 
ก. ด้ามปืนและด้ามตรง  
ข. ด้ามมีด และด้ามปืน 
ค. ด้ามโค้งและด้ามตรง  
ง. ด้ามปรับได้และด้ามปรับไม่ได้ 

3. ในประเทศไทยนิยมใช้ใบเลื่อยมือขนาดเท่าไร 
ก. 200 มม.  
ข. 250 มม. 
ค. 300 มม.  
ง. 320 มม. 

4. ความบางของใบเลื่อยจะวัดจากอะไร 
ก. วัดจากจุดศูนย์กลางรูข้างหนึ่งไปยังจุดศูนย์กลางของรูอีกข้างหนึ่ง 
ข. วัดขอบด้านนอกรูข้างหนึ่งไปยังจุดศูนย์กลางของรูอีกข้างหนึ่ง 
ค. วัดจากขอบรูด้านในข้างหนึ่งไปยังจุดศูนย์กลางของรูอีกข้างหนึ่ง 
ง. วัดจากขอบรูด้านในข้างหนึ่งไปยังขอบรูด้านในข้างหนึ่ง 

5. มุมลิ่มของฟันเลื่อยโดยทั่วไปโตเท่าไร 
ก. 40 องศา  
ข. 55 องศา 
ค. 60 องศา  



 

 

ง. 65 องศา 
 

6. ระยะพิตช์ (Pitch) ของใบเลื่อยในระบบเมตริก คือระยะของอะไร 
ก. ระยะห่างจากยอดฟันหนึ่งถึงยอดฟันหนึ่ง 
ข. ระยะห่างจากร่องฟันหน่ึงถึงร่องฟันหนึ่ง 
ค. ระยะจากขอบของใบเลื่อย 
ง. ระยะจากรูข้างหนึ่งถึงรูข้างหนึ่งของใบเลื่อย 

7. ค่าของมุมฟรีที่เหมาะสมเมื่อท าการสกัดคือเท่าไร 
ก. 5 องศา  
ข. 6 องศา 
ค. 7 องศา  
ง. 8 องศา 

8. สกัดชนิดใดใช้ส าหรับทะลวงแผ่นโลหะที่เจาะเป็นรู 
ก. สกัดปลายตัด  
ข. สกัดปลายบาน 
ค. สกัดปลายเซาะ  
ง. สกัดปากจิ้งจก 

9. ในการเลื่อย ควรหล่อเย็นด้วยอะไร 
ก. น้ าเปล่า  
ข. น้ ามันหล่อลื่น 
ค. น้ าหล่อเย็น  
ง. น้ ามันเคร่ืองที่ใช้แล้ว 

10. สกัดชนิดใดใช้สกัดบริเวณแคบ ๆ หรือร่องลิ่ม 
ก. สกัดปลายตัด  
ข. สกัดปลายบาน 
ค. สกัดปลายเซาะ  
ง. สกัดปากจิ้งจก 

 
 
 
 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ที่.................................. 


