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งานที่ 5 

เคร่ืองมือที่จ าเป็นในการสร้างหุ่นยนต์ 
 

จุดประสงค์ท่ัวไป 
เพื่อให้มีเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการสร้างหุ่นยนต์ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ) 
1. บอกหน้าท่ีของเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการสร้างหุ่นยนต์อย่างถูกต้อง  
2. แยกประเภทของเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการสร้างหุ่นยนต์ได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายการใช้งานเบ้ืองต้นของเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการสร้างหุ่นยนต์ได้ถูกต้อง 
 

ทฤษฏีการเรียนรู้งานเคร่ืองมือที่จ าเป็นในการสร้างหุ่นยนต์ 
5.1 มัลติมิเตอร์ 

มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและทดสอบค่าต่างๆ ทางไฟฟ้า เช่น กระแสไฟฟ้า 
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ค่าความต้านทานไฟฟ้า และสามารถใช้ทดสอบว่า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ช ารุดหรือเสียหายได้ด้วย ด้วยเหตุท่ีเป็นเครื่องมือท่ีสามารถใช้วัดค่าต่างๆ 
ได้อย่างหลากหลายจึงถูกเรียกว่า เครื่องมือวัดแบบหลายย่านหรือมัลติมิเตอร์นั่นเอง ส าหรับช่าง
อิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ท่ีต้องการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือชนิดนี้จึงถือว่า มีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง 

 
รูปท่ี 5.1 แสดงตัวอย่างมัลติมิเตอร์ 

5.2 หัวแร้ง 
หัวแร้ง เป็นเครื่องมือท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วท าให้เกิดความร้อนขึ้นมา ส าหรับใช้ในการบัดกรี

โดยใช้งานร่วมกับตะกั่วบัดกรี เพื่อบัดกรีให้ขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่ือมต่อในงานอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ  เช่น การต่อสายไฟ เพื่อให้รอยต่อสนิทแน่นมั่นคงและแข็งแรง การใช้งานหัวแร้งต้องเสียบปล๊ัก
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ไฟฟ้าและรอจนหัวแร้งได้ท่ีเสียก่อน เสร็จแล้วน าหัวแร้งไปจ้ีในจุดท่ีต้องการบัดกรีให้จุดท่ีบัดกรีร้อน 
แล้วจ้ีตะกั่วบัดกรีลงไปพอประมาณ พอเห็นว่าตะกั่วติดดีแล้ว ก็ให้น าหัวแร้งออกจากจุดบัดกรี ท้ังนี้
ความมั่นคงแข็งแรงหรือความสวยงามในการบัดกรี จะขึ้นอยู่กับเทคนิคและฝีมือ รวมท้ังปะสบการณ์
ในการบัดกรีของแต่ละคน 

 
 

รูปท่ี 5.2 แสดงตัวอย่างหัวแร้ง 
5.3 ตะก่ัวบัดกรี 

ตะกั่วบัดกรีใช้ในการหลอมละลายเพื่อยึดติดขาอุปกรณ์หรือสายไฟ ให้ติดกันแบบมั่นคง
แข็งแรง ตะกั่วท่ีใช้ในการบัดกรี จะมีส่วนผสมระหว่างดีบุกและตะกั่วเป็นสัดส่วนกัน 60/40 ดังนั้น
ตะกั่วท่ีใช้ในการบัดกรีจึงมีจุดหลอมละลายต่ า จึงท าให้หลอมละลายได้ด้วยความร้อนจากหัวแร้ง 

 
รูปท่ี 5.3 แสดงตัวอย่างตะกั่วบัดกรี 

5.4 ที่ดูดตะก่ัว 
ท่ีดูดตะกั่ว เป็นเครื่องมือท่ีใช้เมื่อต้องการดูดตะกั่วออกจากจุดท่ีเคยบัดกรีแล้ว เช่น ต้องการ

ถอดตัวอุปกรณ์ท่ีบัดกรีลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) วิธีการใช้ท่ีดูดตะกั่วต้องใช้หัวแร้งละลายตะกั่วใน
จุดท่ีต้องการดูดออกให้ร้อน แล้วจึงค่อยใช้ท่ีดูดตะกั่วบริเวณดังกล่าวออก 

 
 

รูปท่ี 5.4 แสดงตัวอย่างท่ีดูดตะกั่ว 
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5.5 ไม้บรรทัดเหล็ก 

 
รูปท่ี 5.5 แสดงตัวอย่างบรรทัดเหล็ก 

ลักษณะการใช้งาน  ใช้วัดระยะท่ีเป็นแนวตรง 
การดูแลรักษา  ระวังอย่าให้ตกหล่น เช็ดให้สะอาดหลังใช้งาน 

5.6 ฉากเหล็ก 

 
รูปท่ี 5.6 แสดงตัวอย่างฉากเหล็ก 

ลักษณะการใช้งาน  ใช้ส าหรับวัดระยะแนวตรง และมุม 45 องศา และมุม 90 องศา 
การดูแลรักษา  ระวังอย่าให้ตกหล่น เช็ดให้สะอาดหลังใช้งาน 

5.7 ตลับเมตร 

 
รูปท่ี 5.7 แสดงตัวอย่างตลับเมตร 

ลักษณะการใช้งาน  ใช้วัดระยะแนวตรงและเส้นโค้ง 
การดูแลรักษา   ระวงัอย่าให้ตกหล่น เช็ดให้สะอาดหลังใช้งาน 

5.8 เวอร์เนียคาลิเปอร์ 

 
 

 รูปท่ี 5.8 แสดงตัวอย่างเวอร์เนียคาลิเปอร์ 
ลักษณะการใช้งาน  ใช้วัดงานละเอียด ระยะเกียวนอกและใน 
การดูแลรักษา   ระวงัอย่าให้ตกหล่น เช็ดให้สะอาดหลังใช้งาน 
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 5.9 เคร่ืองมือประเภทตัด 

5.9.1 เลื่อยลันดา 
 

 
 

รูปท่ี 5.9 แสดงตัวอย่างเล่ือยลันดา 
เล่ือยลันดา แบ่งเป็น  2  ประเภท คือเล่ือยตัดและเล่ือยโกรก เล่ือยใช้ตัดไม้ตาม

ขวางของเส้ียนไม ้ มีฟันถี่จ านวนฟัน  8-12  ซี่ต่อความยาว  1  นิ้ว  เล่ือยโกรกจะมีฟันห่างจ านวน 
5.9.2 เลื่อยหางหน ู
 

 
 

รูปท่ี 5.10 แสดงตัวอย่างเล่ือยหางหนู 
เล่ือยหางหนู ลักษณะใบเล่ือยเรียวยาวไปตลอดแนว  ใช้ในงานฉลุ  แต่งวัตถุรูปทรง

กลม หรือส่วนโค้ง  ท่ีมีความยาวไม่มากนัก 

5.9.3 เลื่อยรอ 

 

รูปท่ี 5.11 แสดงตัวอย่างเล่ือยรอ 
เล่ือยรอ เป็นเล่ือยท่ีท าด้วยเหล็กเเบนบางเเต่เเข็ง บางกว่าเล่ือยลันดา ด้านหนึ่งเป็น

ฟันเล่ือย อีกด้านหนึ่งคือด้านบนพับหนึบตลอดความยาวของใบเล่ือย เหล็กท่ีพับหนีบเหล็กใบเล่ือยนี้
ปล่อยยื่นเป็นกั่น 
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5.9.4 เลื่อยตัดเหล็ก หรือ เลื่อยมือ 

 
 

รูปท่ี 5.12 แสดงตัวอย่างเล่ือยตัดเหล็ก หรือ เล่ือยมือ 

เล่ือยตัดเหล็กหรือเล่ือยมือเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในงานโลหะเป็นส่วนใหญ่ ส่วนประกอบ
คือตัวเล่ือย และใบเล่ือย ตัวเล่ือยเป็นโครงเหล็กมีด้ามหรือมือจับ ส่วนใบเล่ือยท าด้วยเหล็กกล้ามีความ
เหนียวมาก ฟันเล่ือยมีท้ังชนิดละเอียดและหยาบ 

5.9.5 เลื่อยฉลุไฟฟ้า 

 
รูปท่ี 5.13 แสดงตัวอย่างเล่ือยฉลุไฟฟ้า 

เล่ือยฉลุไฟฟ้าเป็นเครื่องมือดัดแปลงเครื่องจักรอีกชนิดหนึ่่งมีความสะดวกรวดเร็ว  
ประหยัดเวลา ผ่อนแรงการท างาน จัดเป็นเล่ือยท่ีดีท่ีสุดส าหรับการท างานแบบพิเศษ สามารถเล่ือยได้
ท้ังแนวตรง แนวราบ แนวด่ิง แนวเฉียงและส่วนโค้ง สามารถฉลุไม้ได้หนาถึง 2 นิ้ว นอกจากนั้นยัง
สามารถใช้พลาสติกได้อีกด้วย 

การใช้และการเก็บบ ารุงรักษาเลื่อย 
1) ใช้ตะไบตกแต่งฟันเล่ือยให้คมอยู่เสมอ หลังจากท าความสะอาดซี่เล่ือย ออกหมด

เรียบร้อยแล้ว 
2) ถอดใบเล่ือยมือออกจากตัวเล่ือยเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว 
3) ทาด้วยน้ ามันเครื่อง  เพื่อรักษาใบเล่ือยไม่ให้เป็นสนิม 
4) เก็บใส่กล่องเพื่อป้องกันความช้ืน  และเพื่อป้องกันการเกิดสนิม 
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5.10 เคร่ืองมือประเภทตอก 

5.10.1 ค้อนหงอน 
 

 
 

รูปท่ี 5.14 แสดงตัวอย่าง 
 

ค้อนหงอนเป็นค้อนท่ีนิยมใช้ตามบ้านท่ัวไปมีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือส่วนหัวค้อน
และด้ามค้อน ส่วนมากใช้กับงานช่างไม้  ในการจับยึดแน่นด้วยตะปู จึงมีท้ังการตอกและถอนตะปูอยู่
เสมอ  ค้อนหงอนจึงท าหน้าท่ีท้ังตอกและถอนตะปู  การจับค้อนท่ีถูกวิธีควรจับตรงปลายของด้าม
ค้อน  และเหวี่ยงน้ าหนักให้พอเหมาะ ตะปูจะได้ไม่คดงอ 

 
5.10.2 ค้อนหัวกลม 

 
รูปท่ี 5.15 แสดงตัวอย่างค้อนหัวกลม 

ค้อนหัวกลม เป็นค้อนท่ีใช้กับงานโลหะ  ใช้ในงานตอก หรือทุบโลหะพับโลหะหรือเคาะโลหะ
ให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามต้องการ 

5.10.3 ค้อนหัวเหลี่ยม 

 
รูปท่ี 5.16 แสดงตัวอย่างค้อนหัวเหล่ียมหรือค้อนเล็ก 

ค้อนหัวเหล่ียมหรือค้อนเล็กมีรูปร่างเล็ก น้ าหนักเบา ใช้ในงานตอกเข็มขัดรัดสายไฟ
และงานไฟฟ้าท่ัวไป ซึ่งเรียกกันติดปากว่า ค้อนตอกสายไฟหรือค้อนเดินสายไฟ รูปร่างลักษณะของหัว
ค้อนด้านหน้าตัดเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ด้านหลังจะเรียวแบนโค้งเล็กน้อยตามความเหมาะสม เพื่อ
สะดวกในการใช้งานบริเวณท่ีเข้ามุมหรือพื้นท่ีแคบ ๆ 
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การใช้และการเก็บบ ารุงรักษาค้อน แบ่งออกได้ดังนี ้
1) ก่อนการใช้งาน  ก่อนใช้ควรตรวจความเรียบร้อยของตัวด้ามและหัวค้อนให้แน่นและ

แข็งแรง 
2) ถอนตะปูด้วยความระมัดระวัง  ถ้าตะปูตัวโตหรือแน่นมาก การถอนควรใช้ไม้รองหัว

ค้อนเพื่อผ่อนแรงแล้วค่อย ๆ งัดโดยออกแรงเพิ่มทีละน้อย ถ้างัดแรง ๆ ด้ามค้อนอาจจะหักช ารุดได้ 
3) หลังจากการใช้งาน  เมื่อเลิกใช้งานควรท าความสะอาด  และเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย   

5.11 เคร่ืองมือประเภทเจาะ 

5.11.1 สว่านไฟฟา้ 

 
 

รูปท่ี 5.17 แสดงตัวอย่างสว่านไฟฟ้า 
สว่านไฟฟ้าเป็นเครื่องมือเจาะแบบเครื่องจักร  ใช้ก าลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าใช้ใน

การเจาะรูในงานโลหะหรืองานไม้ ปัจจุบันสว่านไฟฟ้าเป็นท่ีนิยมและใช้กันมากกว่าสว่านชนิดอื่น ๆ 
เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประสิทธิภาพการท างานสูง 

5.11.2 สว่านแท่นหริอสว่านต้ังพื้น 

 
 

รูปท่ี 5.18 แสดงตัวอย่างสว่านแท่นหรือสว่านต้ังพื้น 
 

สว่านแท่นหรือสว่านต้ังพื้น เป็นสว่านขนาดใหญ่มีแท่นส าหรับจับยึดช้ินงานหรือใช้
ส าหรับวางปากกาจับช้ินงานการติดต้ังจะติดต้ังอยู่กับท่ี จึงเหมาะส าหรับการเจาะช้ินงานท่ีสามารถ
น ามาวางบนแท่นจับยึดบนแท่นจับงานหรือปากกาจับช้ินงาน  
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การใช้และการบ ารุงรักษา 
1) ก่อนใช้ควรตรวจดูสภาพของเครื่องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
2) เลือกดอกสว่านให้เหมาะกับช้ินงาน 
3) เมื่อใช้ประแจขันหัวจับดอกสว่านแล้วควรดึงออกทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตราย 
4) อย่าจับหัวดอกสว่านให้หยุดด้วยมือ 
5) ควรใช้อุปกรณ์ในการจับยึดให้แน่น 
6) ควรใช้แปรงปัดเศษโลหะท่ีเจาะ 
7) ก่อนใช้เครื่องควรหยอดน้ ามัน 
8) ไม่ควรตีหรือเคาะงานแรง ๆ บนแท่นเจาะ 
9) อย่าใช้แกนเจาะสว่านเป็นท่ีอัดหรือเจาะ 
10) หลังใช้งาน ปัด เช็ดท าความสะอาดทุกครั้ง 

5.12 ไขควง 

5.12.1 ไขควงปากแบน 

 
รูปท่ี 5.19 แสดงตัวอย่างไขควงปากแบน 

ลักษณะการใช้งาน  ไขควงปากแบน  ใช้ส าหรับถอดตะปูเกลียวหัวผ่าเท่านั้น  อย่า
ใช้งัดฝากระป๋องหรือตอกส่ิงใด ๆ  

การดูแลรักษา   เช็ดท าความสะอาดหลังใช้งาน  เก็บในท่ีปลอดภัย 
5.12.2 ไขควงปากแฉก 

 
รูปท่ี 5.20 แสดงตัวอย่างไขควงปากแฉก 

ลักษณะการใช้งาน  ไขควงปากแฉก ใช้ส าหรับถอดและขันตะปูเกลียวปากแฉก ซึ่ง
มีท่ีใช้มากในการยึดอุปกรณ์ภายในของรถยนต์  เพราะไม่ล่ืนไถลง่ายเหมือนตะปูหัวผ่าธรรมดา   

 



 

สาขาวิชา   อิเล็กทรอนิกส์ 
ใบเนื้อหาการเรียนรู้ที่ 5 

ชื่อวิชา       หุ่นยนต์เบ้ืองต้น 
รหัสวิชา      2105-2121 หน้า 

55 ชื่องาน           งานเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการสร้างหุ่นยนต์ 
 

5.13 คีม เป็นเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับ ตัด ดัด งอโค้งด้ามมีฉนวนหุ้มจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความ

ปลอดภัยในการท างาน 

5.13.1 คีมปากจระเข้ 

 
 

รูปท่ี 5.21 แสดงตัวอย่างคีมปากจระเข้ 
5.13.2 คีมปากจ้ิงจก 

 
 

รูปท่ี 5.22 แสดงตัวอย่างคีมปากจ้ิงจก 
 

5.13.3 คีมตัดปากเฉียง 

 
รูปท่ี 5.23 แสดงตัวอย่างคีมตัดปากเฉียง 

5.13.4 คีมปอกและย้ าหัวต่อสาย 

 
 

รูปท่ี 5.24 แสดงตัวอย่างคีมปอกและย้ าหัวต่อสาย 
 
วิธีใช้และการบ ารุงรักษา  

1) ใช้คีมให้เหมาะกับงาน 
2) ไม่ใช้คีมขันสกรูหรือเกลียว เพราะจะท าให้ปากคีมเยิน 
3) ไม่ควรใช้คีมต่างค้อน 
4) ก่อนใช้ควรตรวจฉนวนหุ้มให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
5) เมื่อเลิกใช้ควรท าความสะอาด  เก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
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5.14 ประแจ (WRENCH) 
5.14.1 ประแจปากตาย (Fixed Wrench) 

ประแจชนิดนี้ท ามาจากเหล็กเพียงช้ินเดียว และท่ีปลายท้ังสองด้าน จะมีขนาดคงท่ี
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ โดยประแจปากตายยังสามารถแบ่งออกเป็นอีกหลายชนิดได้แก่ 

5.14.2 ประแจปากตายปากคู่ (Open-end Wrench) 

 
รูปท่ี 5.25 แสดงตัวอย่างประแจปากตายปากคู่ (Open-end Wrench) 

5.14.3 ประแจแหวน (Box Wrench) 
ลักษณะเด่นอยู่ท่ีปลายท้ังสองด้าน มีลักษณะเป็นแหวนวงกลม ภายในวงแหวนจะมี

เข้ียวประมาณ 6-12 เข้ียว เพื่อใช้ในการจับเหล่ียมแป้นเกลียวและสลักเกลียวได้อย่างมั่นคง ปลายท้ัง
สองด้านมีลักษณะเป็นรูปตัวยู (U) ซึ่งจะมีขนาดท่ีไม่เท่ากัน ประแจชนิดนี้เหมาะกับงานในท่ีแคบมาก
ท่ีสุด ในการใช้งานจะต้องระวังอย่าขันแน่นมากเกินไป เพราะจะท าให้สลักเกลียวช ารุดเสียหายได้ 

 
รูปท่ี 5.25 แสดงตัวอย่างประแจแหวน (Box Wrench) 
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5.14.4 ประแจรวม (Combination Wrench) 

 
รูปท่ี 5.26 แสดงตัวอย่างประแจรวม (Combination Wrench) 

ประแจชนิดนี้ได้รวมเอาประแจแหวนกับประแจปากตายปากคู่เข้าไว้ด้วยกัน โดยท่ี
ด้านหนึ่งมีลักษณะเหมือนกับประแจแหวน ส่วนอีกด้านจะเหมือนกับประแจปากตายปากคู่ ท าให้
สามารถน าไปใช้งานได้หลากหลาย ขนาดของหัวประแจจะมีขนาดท่ีเท่ากันท้ังสองด้าน 

5.14.5 ประแจกระบอก (Socket Wrench) 

 
รูปท่ี 5.27 แสดงตัวอย่างประแจกระบอก (Socket Wrench) 

ประแจชนิดนี้สามารถน าไปใช้งานได้เหมือนกับประแจแหวน แต่ลักษณะท่ีแตกต่าง
กันจะอยู่ตรงท่ีตัวประแจจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือด้ามประแจ (Cheater Bar) และหัวประแจ 
(Socket) ในส่วนของด้ามประแจนั้น ปลายด้านหนึ่งจะมีลักษณะเป็นด้ามจับ อีกด้านจะมีลักษณะเป็น
หัวต่อ เพื่อน าไปต่อกับหัวประแจอีกทีหนึ่ง ลักษณะพิเศษของหัวต่อ คือสามารถหมุนได้ในทิศทาง
เดียวท าให้สะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น (ภาษาช่างรุ่นเก๋ามักเรียกว่าประแจชนิดนี้ว่ากรอกแกรก 
ท่ีมาของช่ือน่าจะเป็นเพราะเสียงของมันเวลาใช้งานดังกรอกแกรก) ส่วนท่ีหัวประแจจะมีลักษณะเป็น
บล็อกหกเหล่ียมตามขนาดของแป้นเกลียว หัวประแจนอกจากจะมีลักษณะเป็นบล็อกแล้ว ยังมี
ลักษณะเป็นรูปแบบอื่นๆ อีก เช่น หัวเป็นไขควง , ประแจหกเหล่ียม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
อุปกรณ์เสริมอย่างข้อต่อประแจปรับได้ หรือบางครั้งจะเรียกว่า “ข้ออ่อน” จะท าให้สามารถท างานได้
หลายทิศทางมากยิ่งขึ้น 
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5.14.6 ประแจหกเหลี่ยมหรือประแจแอล (Allen or Hex Wrench) 

 
รูปท่ี 5.28 แสดงตัวอย่างประแจหกเหล่ียมหรือประแจแอล (Allen or Hex Wrench) 

ในการเรียกช่ือของประแจประเภทนี้สามารถเรียกได้ 3 แบบคือ หากเป็นแบบ
อเมริกันจะเรียกว่า “Hex Wrench” หรือ “Allen Wrench” แต่ถ้าเป็นอังกฤษจะเรียกว่า “Allen 
Key” ลักษณะภายนอกของประแจประเภทนี้ก็คือ มีลักษณะเป็นตัวแอล (L) โดยล าตัวมีลักษณะเป็น
หกเหล่ียม ประแจประเภทนี้จะถูกน าไปใช้ในการขันนอตท่ีมีหัวเป็นหลุมหกเหล่ียมหรือสลักเกล่ียวท่ี
ท าเป็นหัวกลม  ส่วนกลางท าเป็นรูหกเหล่ียม ซึ่งใช้ส าหรับงานท่ีมีความพิเศษ เช่น สลักเกลียวปรับ
ช้ินงาน เป็นต้น ข้อควรระวังในการใช้งานคือ ความพอดีของแรงท่ีใช้ในการขันจะต้องไม่ออกแรงมาก
เกินไป 

5.14.7 ประแจเลื่อน (Adjustable Wrenches) 

 
รูปท่ี 5.29 แสดงตัวอย่างประแจเล่ือน (Adjustable Wrenches) 
ประแจชนิดนี้เป็นประแจท่ีสามารถปรับขนาดได้ เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของแป้น

เกลียว การปรับขนาดนั้นจะปรับตรงส่วนท่ีเป็นสลักเกลียว ซึ่งถือได้ว่าได้ว่าเป็นข้อดีของประแจชนิดนี้ 
ท าให้สะดวกในการพกพาเพียงตัวเดียวก็สามารถใช้ได้เกือบทุกขนาด เมื่อเทียบกับประแจปากตาย
แล้วถือว่าสะดวกกว่ามาก แต่จุดด้อยของประแจเล่ือนก็คือ มีปากด้านหนึ่งท่ีสามารถปรับเข้าออกได้ 
เป็นผลให้ปากด้านนี้ไม่แข็งแรงในการใช้งานจึงต้องให้ปากประแจด้านท่ีไม่เคล่ือนเป็นด้านท่ีรับแรง
มากและปรับขนาดของปากให้แนบสนิทกับแป้นเกลียวทุกครั้ง โดยประแจเล่ือนยังมีอีกหลายชนิด
เช่นเดียวกับประแจปากตสายดังนี้ 
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5.14.8 ประแจจับท่อ (Pipe Wrenches) 
 

 
 

รูปท่ี 5.30 แสดงตัวอย่างประแจจับท่อ (Pipe Wrenches) 
มีท้ังแบบด้ามขาเดียวและด้าม 2 ขา ปากของประแจสามารถปรับให้มีขนาดกว้างได้

ตามต้องการ ประแจชนิดนี้จะผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการจับช้ินงานท่ีมีลักษณะเป็นทรงกลม เช่น ท่อน้ า 
เป็นต้น จึงท าให้ปากของประแจมีฟันท่ีค่อนข้างคม มีผลให้ช้ินงานท่ีถูกจับหันตามทิศทางท่ีประแจ
หมุนไป แต่ถ้าหมุนผิดทางจะไม่สามารถจับช้ินงานให้หมุนตามประแจได้ 

5.14.9 ประแจเลื่อนขนาดใหญ่ประแจชนิดนี้จะจับแป้นเกลียวท่ีมีลักษณะเป็นเหล่ียมใหญ่
กว่าขนาดของประแจปากตาย วิธีปรับปากประแจก็เพียงแต่ปรับท่ีเขี้ยวท่ีอยู่บริเวณด้ามจับ ประแจ
ชนิดนี้จะมีขนาดต้ังแต่ 9-18 นิ้ว 

การประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆ 
การใช้งานประแจให้เหมาะสมกับงานนั้นจะต้องค านึงถึงลักษณะงานท่ีเราจะน าไปใช้

ด้วย มิเช่นนั้นแล้วอาจจะท าให้ตัวประแจหรือช้ินงานเกิดการเสียหายได้ เช่น การใช้งานประแจปาก
ตายจะต้องเลือกขนาดของประแจกับขนาดของแป้นเกลียวให้พอดีกัน ถ้าใหญ่เกินไปอาจท าให้แป้น
เกลียวเสียหายได้ แต่ในบางครั้งเราอาจจะน าเอาประแจไปใช้แทนเครื่องมือชนิดอื่นๆ ในยามฉุกเฉินได้
เช่นกัน เช่น 

1) ในกรณีท่ีหัวนอตมีลักษณะท่ีใช้กับไขควง แต่ไม่สามารถใช้ไขควงได้ เราก็อาจจะ
ใช้ประแจเล่ือนแทนได้ โดยให้ท าการเล่ือยปลายของหัวนอตด้านนอกออกท้ังสองด้าน จากนั้นจึงน า
ประแจเล่ือนจับท่ีหัวนอตให้พอดี แล้วหมุนก็จะสามารถหมุนนอตออกมาได้อย่างง่ายดาย 

2) ในกรณีท่ีนอตขันแน่นมาก จนไม่สามารถใช้ไขควงขันด้วยวิธีปกติ เราก็สามารถ
น าประแจเล่ือนมาช่วยในการผ่อนแรงได้ โดยน าประแจเล่ือนจับท่ีส่วนปลายท่ีใช้ขันนอต โดยเล่ือน
ขึ้นมาจากปลายเล็กน้อย จากนั้นน าปลายไขควงกดลงบริเวณหัวนอตท่ีต้องการขัน แล้วจึงจับประแจ
หมุนออกได้ นี่ก็เป็นเพียงบางตัวอย่างในการจ าประแจไปใช้งานประเภทอื่นๆ เท่านั้นนะครับ ยังมีอีก
หลายวิธีท่ีจะน าประแจไปประยุกต์ได้อีก ก็แล้วแต่ว่าผู้ใช้งานจะมีไอเดียเพิ่มเติมในแต่ละสถานการณ์ 

 


