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แผนการสอนทฤษฏี
งานฝึ กฝี มือเบื้องต้น

หน่ วยที่ 3
สอนครั้งที่ 3

เครื่ องมือทัว่ ไปและเครื่ องมือกลเบื้องต้น

ชื่อเรื่อง เครื่ องมือทัว่ ไปและเครื่ องมือกลเบื้องต้น
จานวน 6 คาบ
หัวข้ อเรื่อง
แนะนารายวิชา
บทนา
1.เครื่ องมือทัว่ ไป
2.เครื่ องมือกลเบื้องต้น
สาระสาคัญ
เครื่ องมือทัว่ ไปและเครื่ องมือกลเบื้องต้น เป็ นทักษะความรู ้ที่สาคัญ นักศึกษาที่เริ่ มศึกษาปฏิบตั ิงาน
ช่าง ต้องเข้าใจถึงลักษณะและวิธีการใช้ให้ถูกต้อง เครื่ องมือขนาดเล็ก เครื่ องมือกลเบื้องต้นนี้มีบทบาทใน
ชีวติ ประจาวันของประชาชนในปั จจุบนั มากทีเดียว ซึ่งนักศึกส่วนใหญ่ได้เคยใช้และสัมผัสเครื่ องมือประเภท
นี้มาบ้างแล้ว แต่ยงั ใช้งานไม่ถูกวิธี ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องปรับพื้นความรู ้ความเข้าใจให้เป็ นไปในแนวเดียวกัน
และถูกต้องตามหลักการ เพือ่ เพิม่ อายุการใช้งานของเครื่ องมือเครื่ องจักร

จุดประสงค์การเรียนการสอน
เมื่อนักศึกษาเรี ยนจบเรื่ องนี้แล้วจะสามารถ :
1.อธิบายลักษณะการใช้งานของเครื่ องมือต่างๆได้ถูกต้อง
2.ใช้เครื่ องมือทัว่ ไปได้ถูกวิธีและปลอดภัย
3.บารุ งรักษาเครื่ องมือทัว่ ไปให้มีอายุการใช้งานได้นานได้ถูกต้อง

เนื้อหาสาระ
1. บทนา
เครื่ องมือทัว่ ไปและเครื่ องมือกลเบื้องต้น เป็ นทักษะความรู ้ที่สาคัญ นักศึกษาที่เริ่ มศึกษาปฏิบตั ิงาน
ช่าง ต้องเข้าใจถึงลักษณะและวิธีการใช้ให้ถูกต้อง เครื่ องมือขนาดเล็ก เครื่ องมือกลเบื้องต้นนี้มีบทบาทใน
ชีวติ ประจาวันของประชาชนในปั จจุบนั มากทีเดียว ซึ่งนักศึกส่วนใหญ่ได้เคยใช้และสัมผัสเครื่ องมือประเภท
นี้มาบ้างแล้ว แต่ยงั ใช้งานไม่ถูกวิธี ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องปรับพื้นความรู ้ความเข้าใจให้เป็ นไปในแนวเดียวกัน
และถูกต้องตามหลักการ เพือ่ เพิม่ อายุการใช้งานของเครื่ องมือเครื่ องจักร
1. เครื่องมือทั่วไป
ค้อน
ค้อนเป็ นเครื่ องมือทีม่ ีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางที่สุดในปั จจุบนั มีอยูห่ ลายประเภท มีรูปร่ างและลักษณะ
การใช้งานแตกต่างกันไป ค้อนที่ทาาจากเหล็กหล่อเหนียว เหมาะสาหรับรับแรงกระแทกและแรงอัดไดัดี
ส่วนค้อนที่ทาจากโลหะเบาหรื อวัสดุอ่อน เหมาะสาหรับใช้ในการเคาะตัดโค้งพับโลหะแผ่นเปลือยทีมีเนื้อ
ออน หรื อโลหะแผ่นเคลือบซึ่งไม่ตอ้ งการให้โลหะที่เคลือบอยูห่ ลุดล่อนออกค้อนมีสวนประกอบอยู2่ ส่วน
คือ ส่วนหัว และ ส่วนด้าม ด้ามค้อนส่วนใหญ่จะทาด้วยไม้ที่มีน้ าหนักเบา ซึ่งช่วยลคแรสัน่ สะเทือนมายังมือ
จับ ในปั จจุบนั ได้มีการนาพลาสติกแข็งมาทาด้ามค้อนแทนไม้กนั บ้างแล้วค้อนแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่
ได้ดงั นี้ คือ
1 ค้อนหัวแข็ง
2 ค้อนหัวอ่อน
1 ค้อนหัวแข็ง
1 ค้อนหัวแข็ง โดยทัว่ ไปจะทาจากเหล็กหล่อเหนียว หรื อเหล็กกล้าชุบแข็ง ทนต่อแรงอัดและแรงกระแทกได้
เป็ นอย่างดี และประเภทมีรูปร่ างและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันดังนี้ คือ
1 ค้อนหัวกลม (Ball peen Hammer) ค้อนหัวกลมเป็ นค้อนที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่ หลายชนิตดหนึ่ง
หน้าค้อนที่ใช้ตอกตี หน้าตัดจะมีลกั ษณะกลม ผิวหน้าของค้อนจะนูนโค้งเล็กน้อยส่วนด้านบนหรื อหงอน
ค้อนจะมีลกั ษณะเป็ นทรงกลม
นิยมนามาใช้ในการตอกตีทวั่ ไป เช่นใช้กบั สกัด การนาศูนย์ การดัดงอเหล็กเส้นกลมหรื อเส้นแบนและเคาะ
ขึ้นรู ปทัว่ ไป ดังแสดงในรู ปที่ 2 .1

วิธึการใช้ งาน การใช้คอ้ นหัวกลมทาการเคาะหรื อตอกตีน้ นั ควรให้ผวิ หน้าของค้อนขนานกับผิวของ
ชิ้นงาน เพือ่ ให้ผิวหน้าของค้อนสัมผัสเต็มหน้า พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสทีขอบใดขอบหนึ่งของหัวค้อน
ดังแสดงในรู ปที่ 2.2

2. ค้อนหัวตรง (straight peen Hammer) ค้อนชนิดนี้ส่วนหงอนของค้อนจะมีลกั ษณะแบนและอยูใ่ น
ตาแหน่ง ขนานไปกับด้ามค้อน ด้านหน้าค้อนใช้ตอกตี เคาะ ดัดชิ้นงานทัว่ ไป ส่วนหงอนที่มี
ลักษณะแบนนั้น ใช้เคาะขึ้นรู ้หรื อตียดื แผ่นโลหะมีรูปร่ างต่างๆ เช่น การเคาะขื้นรู ปเหยือกน้ าเป็ นต้น ดัง
แสดงในรู ปที่ 2.3 (ก)

3) ค้อนหัวขวาง (cross peen Hammer) ค้อนชนิดนี้มีลกั ษณะการใช้งานคล้ายกับค้อนหัวกลมและค้อนหัว
ตรง แต่คอ้ นชนิดนี้หงอนดัานบนมีลกั ษณะแบนแต่อยูใ่ นตาแหน่งขวางกับด้านจับดังแสดงในรู ปที่ 2.3 (ข)

4 . ค้อนตีเหล็ก ค้อนตีเหล็กเป็ นค้อนสาหรับงานหนัก ได้รับการออกแบบไว้หรับตีเหล็กทนต่อแรงกระแทก
และความร้อนได้ดี หน้าตัดของค้อนเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมลบมุมทั้ง 4 ด้าน ผิวหน้าของค้อนนูนและลาดเอียงไปยัง
ด้านข้าง ด้านบนหรื อหงอนค้อนมีลกั ษณะลาดเอียงบรรจบกันเป็ นมุมแหลม มีท้งั หงอนแบบตรงและหงอน
แบบขวาง ดังแสดงในรู ปที่ 2.4

5. ค้อนยา้ ตะเข็บ (setting Hammer) ค้อนชนิดนี้ใช้สาหรับย้าตะเข็บในงานโลหะแผ่นโดยฉพาะการเคาะ
ตะเข็บก้นกระป้ องจาเป็ นต้องใช้คอ้ นชนิดนี้ พื้นที่หน้าตัดของหัวค้อนเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ผิวหน้าเรี ยบ
ไม่ลบคม ส่วนหางหรื อหงอนค้อนจะบากเฉียงเพียงด้านเดียวด้านที่บากเฉี ยงนี้สามารถหลบลาตัวของ
กระป๋ องได้ดีขณะทาการเคาะตะเข็บก้นกระป้ อง ดังแสดงในรู ปที่2.5

6. ค้อนยา้ หมุด( riveting hammer) ค้อนชนิดนี้ได้รับการออกแบบไวัสาหรับช่างโลหะแผ่นเพือ่ ใช้สาหรับ
ย้าหมุดหน้าตัดของค้ อนเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมถูกลบมุมทางด้านข้างและด้านหน้า ผิวหน้าค้อนนูนเล็กน้อย ส่วน
หางหรื อหงอนค้อนเรี ยวบรรจบกันเป็ นมุมแหลม ดังแสดงในรู ปที่ 2.6

7. ค้อนเดินสายไฟ ค้อนเดินสายไฟชนิดนี้มีรูปร่ างคลัายกับค้อนย้าหมุดทุกประการเพียงแต่ ผิวหหน้าของ
ค้อนจะเรี ยบ เพื้อที่จะได้ใช้ตอกตะปูเดินสายไฟโดยไม่ลื่น ค้อนเดินสายไฟนี้มีขนาดเล็ก ขนาดที่ใช้กนั ทัว่ ไป
คือ น้ าหนัก 150 กรัม และ 200 กรัม
8) ค้อนปอนต์ เป็ นค้อนที่ใช้งานสาหรับงานหนักทัว่ ไป หน้าตัดมีรูปร่ างเป็ นรู ปแปดเหลี่ยมผิวหน้าจะนูน
และลาดเอียงไปทางขอบ มีต้งั แต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เหมาะสาหรับงานที่ตอ้ งการใช้แรงกระแทกสูง
เช่น ใช้ทุบกาแพงใช้ตีเหล็ก และงานทุบตี ดัดงอทัว่ ไป ดังแสดงในรู ปที่ 2.7

9. ค้อนช่ างไม้ (carpenter Hammer) หรื อค้อนหัวแพะเป็ นค้อนสาหรับช่างไม้ ซึ่งใช้สาหรับตอกตะปู และ
ถอนตะปู หน้าตัดของค้อนจะมีลกั ษณะกลม ผิวหน้าเรี ยบหรื อมีโค้งเล็กน้อยเท่านั้น เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ลื่น
ขณะทาการตอกตะปู ส่วนหางหรื อหงอนค้อนจะมีลกั ษณะเป็ นง่ามคล้ายเขาแพะ ซึ่งใช้สาหรับถอนตะปู
ด้ามค้อนอาจทาด้วยไม้หรื อพลาสติกแข็งก็ได้

2. ค้อนหัวอ่ อน
ค้อนหัวอ่ อน เป็ นค้อนที่ทาจากวัสดุอ่อน เหมาะสาหรับใช้ตี เคาะ ตัดชิ้นงานที่มีผวิ อ่อนเพือ่ ป้ องกันไม่ให้
ผิวหน้าของโลหะเป็ นรอย หรื อโลหะแผนเคลือบเพือ่ ป้ องกันไม่ให้โลหะที่เคลือบอยูห่ ลุดล่อนหรื อลอกออก
ค้อนชนิดนี้มีหลายชนิดด้วยกัน คือ
1.ค้อนทองหลือง (Bass Hammer) หัวค้อนทาจากทองเหลืองซึ่งมีส่วนผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี
ผิวหน้าของค้อนมีล็กษณะโค้งเล็กน้อย ใช้สาหรับเคาะชิ้นงานหรื อแผ่นโลหะที่ทาจากโลหะที่มีเนื้ออ่อน เช่น
ทองแดง อลูมิเนียม ตะกัว่ เป็ นต้น
3) ค้อนยาง (Rubber Hammer) หัวค้อนทาด้วยยางพาราซึ่งผ่านกรรมวิธีทางเคมีทาให้มีสีดา คุณสมบัติ
เหนียวนุม เหมาะสาหรับใช้เคาะขึ้นรู ปชิ้นงานที่มีเนื้ออ่อนหรื อโลหะแผ่นเคลือบที่บางมาก เพือ่ ช่วยในการ
รักษาผิวงานดังแสดงในรู ปที่ 2.11

4. ค้อนไม้ (Wooden Mallet) เป็ นค้อนที่ไม่ได้ทาจากโลหะแต่ทาจากไม้เนื้อแข็ง ซึ่งอาจจะทาเป็ นแท่งกลม
ตันโดยลบคมบริ เวณขอบทั้งสองข้าง หรื ออาจทาเป็ นแท่งสี่เหลี่ยมผมโดยลบคมบริ เวณมุมที่กระทากับ
ผิวหน้าทั้ง 4 ด้าน ใช้เคาะ ตัด ตีวสั ดุหรื อโลหะที่มีผวิ อ่อน และโลหะแผ่นเคลือบดังแสดงในรู ปที่ 2.12

2. ค้อนพลาสติก (Plastic Hammer) หัวค้อนทาด้วยพลาสติกแข็ง หนัาตัดมีลกั ษณะกลม ผิวหน้านูนเล็กน้อย
บริ เวณขอบมน หัวพลาสติกทั้งสองข้างเหมือนกันขันติดอยูก่ บั แกนเกลียวของอลูมิเนียมหล่อ เมื่อหัวค้อน
เยินหรื อแตก สามารถถอดเปลี่ยนใหม่ได้ ดังแสดงในรู ปที่ 2.10

5. ค้อนหนัง (Rawhide Hammer) ค้อนชนิดนี้หวั ค้อนทาจากหนังแข็งที่ยงั ไปได้ฟอกม้วนเป็ นแท่งกลม หนัา
ตัดกลมเรี ยบ เหมาะสาหรับเคาะพับโลหะอ่อนทัว่ ไป ดังแสดงในรู ปที่ 2.13

คีม Pliers
เป็ นเครื่ องมือขนาดเล็กที่มีความสาคัญในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างมาก เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาหรับจับ
บิด บีบ ดึง พับชิ้นงานทัว่ ไป คีม มี ส่วนประกอบที่สาคัญอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน คือ ปากบนปากล่าง และสลัก
เกลียว ซึ่งประกอบยึดให้ติตกัน บางชนิดอาจใช้วิธีการย้าให้ติตกัน โดยมีสลักเกลียวหรื อหมุดย้าเป็ นจุดหมุน
คีมมีหลายแบบและหลายขนาด แต่ละแบบได้รับการออกแบบให้ใช้งานเฉพาะอย่าง แต่ก็มีคีมบาง
ชนิดได้รับการออกแบบมาสาหรับใช้งานหลายอย่างได้แต่อย่างไรก็ตามผูป้ ฏิบตั ิงานต้องเลือกใช้คีมให้
ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
1.คีมยูนิเวอร์ แซล (Universal cutting Pliers) คีมชนิดนี้ทางานได้เอนกประสงค์ คือสามารถตัดลวดได้ จับ
พับชิ้นงานได้ ปากด้านในจะมีลกั ษณะแบน มีร่องฟัน ช่วยให้จบั ชิ้นได้ไม่ลื่น
ด้านข้างขอบของปากคีมจะมีคมตัด สามารถใช้ตดั ลวดและสายไฟไต้ดี บริ เวณด้ามจะหุม้ ด้วยพลาสติกซึ่ง
เป็ นฉนวนไฟฟ้ าได้ดี เป็ นคีมที่ช่างไฟฟ้ านิยมนามาใช้งานกันมาก ดังแสดงในรู ปที่ 2.14

2. คีมปากแหลม (Long-nose pliers) บ้างครั้งเรี ยก คีมปากจิง้ จก ปากคีมมีลกั ษณะแหลมยาว ปากจับมีล ้
กษณะเรี ยบ และมีร่องฟัน ช่วยให้สามารถจับถือชิ้นงานได้มนั่ คงโดยไม่ลื่นด้านข้างของปากคีมมีคมตัด
สามารถตัดลวดขนาดเล็กได้ดี ดังแสดงในรู ปที่2.15

3. คีมปากกลม (Round-nose pliers) คีมชนิดนี้เมื่อมองจากด้านนอกจะเห็นปากของคีมมีลกั ษณะกลมเรี ยว
ออกไปทางด้านปลาย ส่วนปากจับด้านในจะเจียระไนให้เรี ยบและทาร่ องฟันบริ เวณด้ามจะหุม้ ด้วยพลาสติก
ใช้ สาหรับตัดลวดขนาดเล็กให้เป็ นห่ วงกลม และใช้จบั ชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก เช่น งานช่างไฟฟ้ า และช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น ดังแสดงในรู ปที่ 2.16

4. คีมตัดด้ านข้ าง (side cutting plliers) คีมชนิดนี้เป็ นคีมขนาดเล็ก ด้านข้างจะถูกเจียระไนให้เป็ นสันคม
ตัด และลาดเอียงไปตามความหนาของปาก ใช้ในการตัดลวดขนาคเล็กได้ดีโดยเฉพาะสายไฟฟ้ า บริ เวณด้าม
จะสวมด้วยปลอกพลาสติก คีมชนิดนี้เป็ นคีมตัต ไม่สามารถใช้จบั ชิ้นงานได้ ดังแสดงในรู ปที่ 2.17

5. คีมปอกสายไฟ รู ปร่ างมีลกั ษณะคล้ายกับคีมตัดปากเฉียง เพียงแต่ดา้ นข้างของคมตัดได้มีการเว้า เพือ่ ให้
ลวดเข้าอยูใ่ นร่ องโดยไม่ขาด แต่พลาสติกที่หุม้ ลวดได้ถูกตัดขาดเพียงอย่างเดียวเมื่อดึงคีมออก ปลอกสายไฟ
ก็จะถูกดึงถอดมาจากลวด ส่วนบริ เวณที่ไม่ได้เว้าไว้ก็สามารถใช้ตดั ลวดไดัเช่นกัน ดังแสดงในรู ปที่2.16

6. คีมปรับความกว้ างของปากได้ (Slip Joint Pliers) คีมชนิดนี้ลกั ษณะของปากด้านในโค้งเว้าและมีร่องฟัน
บริ เวณส่วนปลายของปากจะเป็ นพื้นที่ราบและมีร่องฟัน สามารถปรับความกว้างของปากจับได้ โดยการขยับ
สลักเกลียว ซึ่งทาหน้าที่เป็ นจุดหมุน ประกอบอยูร่ ะหว่างปากทั้งสอง มีขนาดความยาวตั้งแต 5 -10 นิ้ว ใช้
สาหรับจับชิ้นงานทัว่ ไปที่ไม่ตอ้ งการความละเอียดหรื อประ ณี ตมากนัก เช่น ใช้จบั ชิ้นงานเชื่อม และชิ้นงาน
ที่หนา ชึ่งคีมธรรมดาไม่สามารถใช้จบั ได้ดงั เเสดงในรู ปที่ 2.19

7. คีมปากนกแก้ ว (Pincers) ปากของคีมมีลกั ษณะคล้ายปากของนกแก้ว ส่วนปลายของปากมีลกั ษณะเป็ นคม
ตัดโดยหันขวางกับด้ามคีม ใช้สาหรับตัดเหล็ก เส้นลวด หรื อถอนตะปู
ขนาดเล็ก เหมาะสาหรับงานช่างไมั ช่างเฟอร์นิเจอร์ คีมชนิดนี้ไม่สามารถใช้จบั ชิ้นงานได้

8. คีมปากแบน (FIat -nose pliers) คีมชนิดนี้ปากจะแบน มีร่องฟัน บริ เวณปลายปากจะตรงและตั้งฉากกับ
ด้านข้าง ใชัสาหรับจับพับชิ้นงานโลหะแผ่นที่บางและมีขนาดเล็ก โดยเฉพาะสามารถใช้พบั ขอบตะเข็บหรื อ
ขอบลวดได้ดี จึงนิยมนาไปใช้ในงานโลหะแผ่น ดังแสดงในรู ปที่ 2.21

9. คีมล็อก (vise Grip pliers) ปากของคีมชนิดนี้ ไมสามารถตัดงานได้ แต่สามารถจับงานได้ดี ปากจะ บีบให้
แน่นด้วยกลไกที่ดา้ ม บริ เวณปากสามารถปรับให้แคบใช้จบั งานบาง หรื อจะปรับ
ให้กว้างสาหรับจับงานหนา โดยปรับที่สกรู บริ เวณปลายสุดของด้าม ปากจะบีบและล็อกแน่นอยูก่ บั ที่แม้จะ
ปล่อยมือก็ไม่หลุดจากชิ้นงานทาให้ไม่ตอ้ งจับคีมบีบอยูต่ ลอตเวลา นิยมใช้กนั มากในงานทัว่ ๆ ไปปกติไม่
นิยมใช้ขนั สลักเกลียวเพราะจะทาให้หวั ของสลักเกลียวเสี ยเหลี่ยมได้ ดังแสดงในรู ปที่ 2 .22

วิธีการใช้ และบารุงรักษาคีม
1. อย่าให้คีมถูกความร้อนเพราะจะทาให้คมซึ่งทาจากเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและชารุ ดได้ง่าย

2. การใช้คมดัตลวดควรจัดในลักษณะตั้งฉาก ไม่ควรบิดคีมไปมาขณะตัดลวด

3. อย่าใช้คีมแทนค้อน หรื อใช้คอ้ นตีลงบนคีม เพราะคีมอาจแตกหักได้

4. อย่าใช้คีมขันนัตหรื อหัวของสลักเกลียวเพราะอาจทาให้เหลี่ยมของนัตหรื อหัวของสลักเกลียวเสียได้ ควร
ใช้ประแจปากตายขันจะเหมาะสม กว่า

5. ต้องรักษาคีมให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยดูแลหยอดน้ ามันหล่อลื่นบริ เวณจุดหมุน เพือ่ ป้ องกันการฝื ด
ซึ่งเกิดจากสนิม
6. เมื่อมีการนาคีมไปใช้เกี่ยวกับกระแสไฟ ต้องแน่ใจว่าปลอกยางหรื อพลาสติกที่หุม้ อยูต่ อ้ งไม่ชารุ ดและมี
ความหนาเพียงพอที่ช่วยป้ องกันไฟดูดได้
ประแจ (Wrench)
เป็ นเครื่ องมือที่มีใช้กนั อย่างกว้างขวางที่สุด ปั จจุบนั ได้เข้ามามีความสัมพันธ์กบั ชีวติ ประจาวันของมนุษย์
มากขึ้น เนื่องจากมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในบ้านมากขึ้นเช่น รถยนต์จกั รกลการเกษตร และมอเตอร์ไซต์
ซึ่งมีใช้แทบทุกครัวเรื อน จึงเป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป หน้าที่หลักของประแจ ใช้จบั หมุนนัต (Nut) โบลต์
(Bolt) แคปสกรู (cap screw) และชิ้นส่วนที่มีเกลียวประแจมาตร-ฐาน สามารถนาไปใช้กบั งานเกือบทุก
ประเภท มีท้งั ระบบมาตรฐานอเมริ กนั (ระบบนิ้ว) และระบบมาตรฐานเมตริ ก (ระบบมิลลิเมตร) และประแจ
พิเศษ ซึ่ งใช้กบั งานซ่อมบารุ งเฉพาะงานปั จจุบนั มีผใู ้ ช้ประแจในการซ่อมบารุ งทาให้งานสาเร็ จลงได้ แต่ยงั
ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมทาใหัเกิดผลเสียตามมาภายหลังกับงานนั้น หรื อสร้างปั ญหาให้กบั ผูท้ ี่จะมาซ่อม
บารุ งต่อไป ดังนั้นจะต้องขอกล่าวถึงชนิดของประแจและวิธีการใช้งานให้เข้าใจต่อไป
1.ประแจปากตาย (Open End Wrench) เป็ นประแจที่นิยมใช้กนั มากที่สุด เป็ นประแจที่มีปากเปิ ดซึ่งมีท้งั
เปิ ดข้างเดียวและเปิ ดทั้งสองข้าง แบบปากตายชนิดสองด้าน ปากจะมีขนาดแตกต่างกัน เช่น ข้างหนึ่งปากจะ
มีความกว้าง 16 มิลลิเมตร ส่วนอีกข้างหนึ่งจะมีความกว้าง 18มิลลิเมตร เป็ นต้น ขนาดร่ องปากประแจวัดจาก
ขนาดของหัวสลักเกลียวที่ขนานกัน ไม่ใช่ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวสลักเกลียว (Bolt) ดังแสดงใน
รู ปที่ 2.23 ประแจปากตายจะทาให้ช่องปากเอียงทามุมกับด้ามจับ 15 องศา แต่ในทีคบั แคบสามารถทาการขัน
ได้ครั้งละ 30 องศา

2.ประแจแหวน (Box Wrench) ส่วนปลายของประแจจที่จะรวมเข้ากับนัต (Nut) หรื อหัวของสลักเกลียว
(Bolt) มีลกั ษณะคล้ายแหวน ภายในวงกลมนั้นโดยทัว่ ไปจะทาเหลี่ยมไว้ 12 เหลี่ยม หัวของประแจนแหวน
จะทาให้เยือ้ งศูนย์ (Off Set ) กับด้าม 15 องศา เพื่อหลบหัวนัตตัวอื่นหรื อเพือ่ ที่สามารถให้นิ้วสอดเข้าไปยัง
ด้ามประแจขันงานได้เหลี่ยมทั้ง 12 เหลี่ยมของประเเจ จะมีอยูห่ กเหลี่ยมที่จบั ยึดหัวนัตได้อย่างเเน่ นหนาและ
แข็งแรง จึงเหมาะสาหรับขันงานหนัก หรื องานขันให้ตึงในขั้นสุดท้าย ดังแสดงในรู ปที่ 2.24

3. ประเเจแหวน-ปากตาย (combination Box and open-End) เป็ นประแจที่มีปากตายและแหวนอยูค่ นละ
ข้างในอันเดียวกัน และมีขนาดเดียวกัน โดยที่ตวั แหวนทามุมกับด้าม15 องศา เป็ นประแจที่ช่วยในการถอด
ประกอบได้รวดเร็ว โดยมีวธิ ีใช้ดงั นี้ ด้านแหวนใช้สาหรับคลายตัวครั้งแรก และกวดขันให้แน่นในขั้น
สุดท้าย ส่วนด้านปากตายใช้ถอดในช่วงกลาง หลังจากนัตคลายตัวแล้ว ดังแสดงในรู ปที่ 2.25

4. ประแจเลี่อน (Adjustable Wrenches) เป็ นประแจที่สามารถปรับขนาดได้หลายขนาดสะดวกในการ
ทางานเนื่องจากใช้ขนั นัต (Nut) ได้หลายขนาด โดยใช้ประเเจเพียงตัวเดียวแต่ประแจเลื่อนไม่ได้ออกแบบมา
เพือ่ ใช้งานแทนประแจปากตาย ปากของประแจเลื่อนอาจคลายตัวได้ขณะทาการขันนัต ดังนั้น อย่าใช้ประแจ
เลื่อนคลายนัตที่ติดตาย ซึ่งต้องใช้แรงบิดมาก หรื อใช้ขนั นัตให้แน่นในช่วงสุดท้าย เพราะ ปากอาจคลายหรื อ
ขยับได้ จะทาให้หวั นัตหรื อหัวลลักเกลียวเสี ยได้ควรใช้ประแจเลื่อนในภาวะจาเป็ น เนื่องจากไม่มีประแจอื่น
อีกแล้ว หรื อใช้ขนั นัตที่คลายตัวออกมาแล้วดังแสดงในรู ปที่ 2.26 และรู ปที่ 2.27

วิธีการใช้ ประเเจเลื่อนต้องปรับปากล่างให้แนบแน่นกับหัวของสลั กเกลียว เมื่อจะทาการขันให้แน่นให้ใช้
วิธีดึงลง โดยใหัดา้ นที่รับแรงกดเป็ นด้านที่เคลื่อนที่ไม่ไดั เพราะมีความเเข็งแรงมากกว่าดังแสดงในรู ปที่
2.28

5. ประแจจับท่ อ (Pipe Wrench) ปากจะปรับให้กว้างหรื อแคบได้โดยการขันเกลียวปากทั้งสองข้างจะทาร่ อง
ไว้ เพือ่ ให้สามารถจับท่อได้โดยไม่ลื่น เหมาะสาหรับจับขันประกอบกันด้วยเกลียว ในงานท่อและงาน
ประปา เป็ นต้น ดังแสดงในรู ปที่ 2.29 (ก) การใช้ประแจจับท่อ ควรใช้ดา้ นที่ปากคงที่เป็ นตัวรับแรง ดังแสดง
ในรู ปที่2.29 (ข) และ (ค)

6 . ชุดประแจกระบอก (Socket Wrench Set) ตัวประแจมีรูปร่ างคล้ายทรงกระบอก ภายในมีเหลี่ยม 12 เหลี
ยม สวมลงไปในหัวของสลักเกลียว (Bolt) เช่นเดียวกับประแจแหวน ส่วนหัวนี้
สามารถเลือกเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการ ส่วนด้ามมีให้เลือกหลายแบบแล้วแต่ลกั ษณะของงานช่าง
โดยทัว่ ไปนิยมใช้กนั มาก ทางานได้รวดเร็ว และเป็ นประแจชนิดเดียวที่ใช้งานในสถานการณ์พเิ ศษ
โดยเฉพาะได้ ดังแสดงในรู ปที่ 2.30

9. ประแจแอล หรือประแจหกเหลี่ยม (AIIen wrench or Hexagonal (socket Head)wrench ) เป็ นประแจที่
มีรูปร่ างภายนอกเป็ นแท่งหกเหลี่ยม งอเป็ นรู ปตัวแอล (L) จะใช้กบั สลักเกลียว(Bolt) ที่ทาร่ องหกเหลี่ยมไว้
ในตัวสลัก เหมาะสาหรับงานที่ตอ้ งการฝังหัวสลักเกลียวลงในเนื้องานเพือ่ ไม่ให้กีดขวางการเคลื่อนที่ของจ
ชิ้นส่วนเครื่ องจักร หรื อในสถานที่คบั เเคบไม่สามารถใช้ประแจขันได้มีให้เลือกใช้หลายขนาดดังแสดงใน
รู ปที่ 2.34

วิธีการใช้ และการบารุงรักษาประแจ
1.อย่าใช้ท่อต่อเข้ากับประแจเพือ่ เป็ นการเพิม่ แรง

2 . ต้องเลือกประแจที่มีขนาดพอดีกบั ขนาดของนัต (Nut) หรื อหัวของสลักเกลียว (Bolt)เพราะถ้าขนาดของ
ประแจใหํู่เกินไปแล้วจะทาให้เหลี่ยมของนัตหรื อสลักเกลียวเยินและลื่นได้

3 . ประแเจที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยที่สุดก็คอื ประแจปากตาย และประแจแหวน
ถ้าไม่จาเป็ นไม่ควรใช้ประแจเลื่อนซึ่งไม่เหมาะสาหรับงานหนัก
4 . ถ้าจาเป็ นต้องใช้ประแจเลื่อน ต้องแน่ใจว่าได้ปรับปากให้แน่นๆสนิทกับนัตแล้ว โดยให้ดา้ นที่กระทาอยู่
ทางด้านปากที่ติดตาย
5 อย่ายกหรื อเอียงประแจก่อนออกแรงขันต้องแน่ใจว่าประแจแนบสนิท และด้ามต้องขนานกับชิ้นงานดีแล้ว
6. อย่างให้ประเเจอยูใ่ กล้ความร้อนจนกระทัง่ มีอุณหภูมิสูงเพราะจะทาให้โครงสร้างภายในเนึ้อโลหะที่ใช้ทา
ประแจเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ประแจมีความแข็งลดลง
7. อย่าเจียระไนประแจเพือ่ เปลี่ยนขนาดหรื อรู ปร่ าง
ของประแจ
8 อย่าใช้คอ้ นตีประแจ เพราะแรงกระแทกจากการตีอาจทาให้ประแจแตกหักได้

ไขควง
เป็ นเครื่ องมือขนาดเล็กที่จาเป็ นอย่างมากในชีวติ ประจาวันของมนุษย์ ไขควงที่ใช้งานมีรูปร่ าง ขนาด และ
สร้างจากวัสดุต่าง ๆ กัน แต่อย่างไรก็ตามไขควงทุกประเภทมีหน้าที่เดียวกันคือ ใช้สาหรับขันหรื อคลายสกรู
(serew)ปั จจุบนั ยังมีผนู ้ าไขควงไปใช้ผดิ ประเภท เช่น นาไปใช้เป็ นเหล็กงัด ใช้แทนสิ่ว ใชัเป็ นเหล็กขูด เหล็ก

ขีด ทาให้ไขควงเสียรู ปทรง และมีอายุการใช้งานสั้นลง ไขควงจะประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วน คือ ส่วน
ด้าม ส่วนก้าน และส่วนปลาย ดังแสดงในรู ปที่ 2 .35
ไขควงโดยทัว่ ไปมีหลายแบบ แต่ในที่น้ ีจะกล่าวถึงไขควงที่ช่างโดยทัว่ ไปจาเป็ นต้องใช้ในงานอุตสาหกรรม
โดยมีชื่อเรี ยกและะลักษณะการใช้งานดังนี้ คือ
1.ไขควงปากแบน (FIat screwdriver) ปากของไขควงจะมีลกั ษณะแบน ลาดเอียงไปยังส่ วนปลายสุด ความ
หนาบริ วณส่วนปลายของใบจะเป็ นตัวบงชี้วา่ มีความเหมาะสมที่จะใช้กบั สกรู ชนิดหัวผ่าขนาดใด โดยที่ไม่
ทาให้ร่องบนหัวสกรู ชารุ ด และความลาดเอียงของใบไขควงจะเป็ นตัวช่วยให้ใช้ไขควงไดักบั สกูรกับหลาย
ขนาด ดังแสดงในรู ปที่ 2.35

การเลือกใช้ ไขควงให้ เหมาะกับหัวสกรู

2 .ไขควงปากแฉก หรือไขควงฟิ ลิปส์ (phillips screwdriver) ไขควงชนิดนี้ส่วนปลายจะผ่าหัวเป็ นสี่เเฉก
และลาดเอียงไปยังส่วนปลายสุด ไขควงชนิดนี้ขณะใช้งานต้องใช้แรงกดมากกว่าไขควงปากแบน เนื่องจาก
ขณะทาการขัน ปลายของไขควงอาจถอยคืนออกมาและหลุดจากหัวของสกรู ได้ และจะทาให้บริ เวณแฉกทั้ง
สี่แฉกของไขควงสึกมนและชารุ ดได้ง่าย ไขควงชนิดนี้ซ่อมส่วนปลายไม่ได้ เมื่อชารุ ดแล้วต้องทิ้งไป ดัง
แสดงในรู ปที่ 2.38

3.ไขควงเยีอ้ งศูนย์ (0ffset screwdriver) ไขควงชนิดนี้ได้ออกแบบไว้เพือ่ ขันและคลายสกรู ในพื้นที่แคบ ๆ
ที่ไม่สามารถใช้ไขควงก้านตรงได้ ปลายของไขควงทั้งสองด้านจะงอทามุมฉากกับลาตัว การออกแบบเช่นนี้
จะช่วยให้ปากแต่ละด้านหมุนสกรู ได้ดา้ นละครึ่ งรอบโดยการสลับปากของไขควง ไขควงเยือ้ งศูนย์มีหลาย
รู ปแบบ เช่น ปากแบนทั้งสองข้าง หรื อข้างหนึ่งกว้างแต่อีกข้างหนึ่งแคบ หรื อข้างหนึ่งปากแฉกแต่อีกข้าง
หนึ่งปากแบน หรื อปากแฉกทั้งสองข้างแต่ขนาดต่างกัน เป็ นต้น ดังแสดงในรู ปที่2.39

4.ไขควงเเร็ตเซ็ต เเละไขควงสไปรอลแร็ตเซ็ต (Ratchet screwdriver and spiral Ratchet screwdriver)
ไขควงทั้งสองแบบนี้ช่วยให้สามารถขันหรื อคลายสกรู ได้อย่างรวคเร็ ว ซึ่งจะมีกลไกอยูภ่ ายในด้ามไขควง
1)ไขควงแร็ตเช็ต (Ratchet screwdriver) เป็ นไขควงที่สามารถขันสกรู เข้าหรื อคลายออกโดยไม่ตอ้ งยก
ปลายไขควงออกจากหัวของสกรู ขณะขันบิดไปทางขวา ไขควงจะพาหัวสกรู หมุนไปทางขวาด้วย แต่
สามารถบิดไขควงคืนมาทางซ้ายเพือ่ เริ่ มต้นขันใหม่ โดยที่หัวสกรู ไม่หมุนตามออกมา บริ เวณด้ามจะมีปมุ่
ปรับ เพือ่ ปรับใช้ในการขันเข้าหรื อคลายออก ดังแสดงในรู ปที่ 2.40
2. ไขควงสไปรอลแร็ตเซ็ต (spiral Ratchet screwdriver) ไขควงแบบนี้กา้ นไขควงจะมีลกั ษณะเป็ นเกลียว
มีกลไกอยูภ่ ายในด้ามไขควงซื่งทางานด้วยแรงสปริ ง ขณะกดด้ามไขควงลง ก้านไขควงจะหมุนไปโดยรอบ
ซึ่งเป็ นการขันสกรู เข้า ปลายของไขควงจะผ่านหัวสกรู ลงไปอย่างรวดเร็ วซึ่งสามารถทางานได้รวดเร็วกว่าไข
ควงแบบธรรม เมื่อไม่ได้ออกแรงกด ด้ามไขควงจะคืนตัวกลับด้วยแรงดันของสปริ ง ปุ่ มปรับที่ดา้ มจะเป็ น
ตัวกาหนดทิศทางการหมุนเข้าหรื อคลายออกการใช้ไขควงแบบสไปรอลแร็ตเซ็ตนี้ วิธีทีดีควรจะคอย ๆ กด
ด้ามไขควงลงอย่างช้าๆ และมัน่ คง จนกระทัง่ สกรู เริ่ มขยับตัว มิฉะนั้นปลายของไขควงจะเกิดการลื่นไถล
ออกจากร่องบากของหัวสกรู ไดั นอกจากนี้การเก็บรักษาไขควงชนิดนี้ตอ้ งเก็บเเยกจากไขควงแบบธรรมดา

เพราะผูไ้ ม่รู้วธิ ีการใช้งาน อาจนาไปใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ไขควงอาจชารุ ดเสียหายได้ ดังแสดงในรู ปที่ 2.40

5. ไขควงสตับบี้ (Stubby screwdriver) มีลกั ษณะเหมือนกับไขควงทัว่ ไป แต่มีลกั ษณะสั้นมาก มีความยาว
ประมาณ 1.5 -2 นิ้ว เท่านั้น จึงเหมาะสาหรับใช้ขนั หรื อค่ายสกรู ใน สถานที่แคบๆซึ่งไขควงปกติไม่มารถใช้
งานได้ บางครั้งอาจใช้แทนไขควงแบบเยือ้ งศูนย์ได้ ดังแสดงในรู ปที่ 2.41

วิธีการใช้งานและบารุ งรักษาไขควง
1.อย่าใช้ไขควงใกล้ความร้อน เพราะความร้อนจะทาให้โครงสร้างของเหล็กที่ใช้ทาไขควง
มีคุณสมบัติอ่อน
2. ก่อนใช้ไขควงต้องมัน่ ใจว่า ได้เลือกขนาดใบของไขควงได้เหมาะสมกับร่ องของ
หัวสกรู แล้ว โดยไม่หลวมหรื อกคับเกินไป
3 ไขควงสร้างมาเพือ่ ใช้สาหรับขัน ดังนั้น ไม่ควรนาไขควงไปใช้แทนเหล็กงัด
4 อย่าใช้ไขควงแทนสกัดหรื อเหส็กตอก ดังแสดงในรู ปที่ 2.42

กรรไกร (Snips)
กรรไกรเป็ นเครื่ องมือทัว่ ไปอีกชนิดหนึ่งทีจ่ าเป็ นในช่างอุตสาหกรรม หน้าที่หลักของกรรไกรก็คือ ใช้
ตัดโลหะแผ่นให้ขาดจากกัน เป็ นการดัดที่กระทาได้ง่าย รวดเร็ว และประหยัดกว่าการตัดด้วยสกัดและเลื่อย
มือ คมของกรรไกรจะต้องมีความเข็งแรงเพียงพอที่จะใช้ตดั โลหะให้

ขาดได้ ดังนั้น กรรไกรจึงต้องทามาจากเหล็กเครื่องมือ (Tool steel) หรื อเหล็กผสม (Alloy steel)หรื อ
เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High cabon steel) ซึ่งมีความเข็งเป็ นพิเศษ ประสิทธิภาพของกรรไกรขึ้นอยูก่ บั วัสดุที่
ใช้ทากรรไกร การออกแบบลักษณะของกรรไกร ความหนาและความแข็งของโลหะแผ่น ซึ่งผูป้ ฏิบตั ิงาน
ต้องเลือกใช้กรรไกรให้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของงานกรรไกรสามารถแบ่งตามลักษณะของการ
ตัดเป็ น 2 ชนิดดังนี้ คือ
1 กรรไกรตัดตรง (Straight Snips)
2 ภรรไกรตัดโค้ง (Scroll Snips)
ซึ่งลักษณะของคมตัดของกรรไกรตัดตรงและกรรไกรตัดโค้ง มีรูปร่ างดังแสดงด้วยภาพตัดขวาง (cross
section view) ดังต่อไปนี้
1. กรรไกรตัตตรง (straight snips) เป็ นกรรไกรที่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ในการตัดตรงแต่ก็สามารถตัด
โค้งได้เล็กน้อยหรื อในรัศมีที่กว้าง แต่ในการตัดตรงจะสามารถควบคุมการตัดให้เป็ นเส้นตรงได้ง่าย ดัง
แสดงในรู ปที่ 2.43

2. กรรไกรตัดโค้ง (Circular Snips) เป็ นกรรไกร
ที่ได้รับการออกเเบบใบตัดให้ใช้สาหรับตัดโค้งหรื อวงกลมเท่านั้น ดังแสดงในรู ปที่ 2.44

กรรไกรฮอคบิล (Hawk-bill snips) เป็ นกรรไกรตัดโค้งอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากกรรไกรตัด
โค้งธรรมดาให้สามารถตัดโค้งภายนอกและโค้งภายในที่มีขนาดเล็กหรื อมีพ้นื ที่แคบได้ โดยใบตัดของ
กรรไกรชนิดนี้จะมีลกั ษณะโค้งมากกว่ากรรไกรตัดโค้งธรรมดา ดังแสดงในรู ปที่ 2.45

กรรไกรตัดผสม (combination BIade snips) เป็ นกรรไกรที่ได้รับการออกเเบบใบตัดให้สามารกตัดตรงและ
ตัดโค้งได้ จากภาพตัดขวางของใบตัดจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่สนั คมตัตลงมายังด้านล่างมีลกั ษณะโค้งทาให้
สามารถบิดด้ามกรรไกรให้โค้งไปตามเส้นรอบวงของวงกลมได้ดงั แสดงในรู ปที่ 2.46

กรรไกรอะเวียชัน หรือกรรไกรแอร์ เพลน (Aviation or Airplane snips) ปั จจุบนั นิยมนามาใช้กนั มาก
เนื่องจากเป็ นกรรไกรขนาดเล็กและกระทัดรัด มีน้ าหนักเบา ทาให้สามารถทาการตัดไดัง่ายและสะดวก
สามารถตัดโลหะแผ่นได้หนาเท่ากับกรรไกรขนาดใหญ่ กรรไกรชนิดนี้ได้รับการออกแบบให้ช่วยผ่อนแรง
โดยใช้จุดหมุน 2 จุด ในขณะเดียวกันคมตัดของกรรไกรชนิดนี้จะออกแบบให้มีลกั ษณะ คล้ายฟันเลื่อย ทา
ให้เกิดคมตัดจานวนหลายสิบคมตัดช่วยกันตัตเฉื อนเนื้อโลหะทีละน้อย เป็ นการลดแรงกดตัดได้อีกขั้นหนึ่ง
จากการออกแบบดังกล่าวทาให้สามารถผ่อนแรงได้เป็ นอย่างดี โดยไม่ตอ้ งเพิม่ แขนของแรงเหมือนกรรไกร
ทัว่ ไป จึงทาให้ กรรไกรชนิดนี้มี
ขนาดเล็กและสั้นลง มีความยาวตลอดลาตัวเพียง 8 นิ้ว (20 เซนติเมตร) เท่านั้น แต่สามารถตัดแผ่นเหล็กได้
ถึงนัมเบอร์ 18 (ประมาณ 1 มิลลิเมตร) ดังแสดงในรู ปที่ 2.47 (ก)
กรรไกรชนิดนี้ได้แบ่งประเภทของการตัดไว้อย่างชัดเจน คือ ตัดตรง ตัดโค้งซ้าย และตัดโค้งขวา ซึ่ง
ไม่สามารถนาไปตัดทดแทนกันได้ ดังแสดงในรู ปที่ 2.47(ข)

กรรไกรคมตัดคู่ (Double cutting snips) กรรไกรชนิดนี้จะมีคมตัด 2 ใบคู่ขนานกันอยูด่ า้ นบน
และใบตัดอีกหนึ่งใบจะอยูด่ า้ นล่าง ขณะทาการตัด ต้องสอดชิ้นงานเข้าไปใต้คมดัดคู่น้ นั การตัดด้วยกรรไกร
คมตัดคู่น้ ี ชิ้นงานจะเสียเศษโลหะมากว่าการตัดด้วยกรรไกรแบบใบตัต 2 ใบ เพราะเศษโลหะที่ตดั ออกมาจะ

มีความกว้างเท่ากับความหนาของใบตัดใบล่าง กรรไกรชนิดนี้เหมาะสาหรับตัดท่อทรงกระบอก ซึ่งใบตัด 2
ใบที่อยูค่ ู่ขนานกันด้านบน จะประคองไม่ให้ท่อบางบิดเบี้ยวเสียรู ปทรงขณะทาการตัด ดังแสดงในรู ปที่ 2.48

กรรไกรโยกแบบตั้งโต๊ ะ (Bench lever shesrs)
กรรไกรโยกขนาดเล็ก ติดตั้งอยูบ่ นโต๊ะ สามารถตัดแผ่นเหล็กได้หนาถึง 5 มิลลิเมตร ใบตัตได้รับการ
ออกแบบให้มีลกั ษณะโค้งเพือ่ ช่วยรักษามุมตัดและแรงตัดให้สม่าเสมอ ใบตัดนี้สามารถถอดเปลื่ยนได้เมื่อ
ชารุ ดดังแสดงในรู ปที่ 2.49

กรรไกรโยกชนิดตั้งพืน้ (Floorlever shears)
เป็ นกรรไกรโยกขนาดใหญ่จาเป็ นต้องติดตั้งไว้บนพึ้นใช้สาหรับตัดชิ้นงานที่มีความหนามากๆ สามารถตัด
แผ่นโลหะได้หนาถึง 16 มิลลิเมตร ตัดเหล็กเส้นสี่เหลี่ยมในช่องตัดเหลื่ยมไดหนาถึง 25 มิลลิเมตรคมตัดมี
ลักษณะเป็ นเส้นตรง มีมุมเฉือน 9-15 องศา
คมตัดล่างจะถูกยืดให้อยูก่ บั ที่ เมื่อโยกแขนกดตัดลงมา คมตัดบนจะเคลื่อนทีล่ งมาในแนวดิ่ง ทาให้มุมเฉือน
คงที่ตลอดเวลาใบดัดสามารถถอดซ่อมหรื อเปลี่ยนใหม่ได้ในกรณี ชารุ ด ดังแสดงในรู ปที่ 2.50

วิธีการใช้ และบารุงรักษากรรไกร
1. ควรเลือกใช้กรรไกรให้เหมาะสมกับความหนาและ ความแข็งของโลหะแผ่น
2. กรณี ถนัดขวาให้จบั ชิ้นงานด้วยมือซ้ายส่วนที่เป็ นเศษจากการตัดควรอยูท่ างขวามือและไม่ควรจับกรรไกร
ด้วยสองมือเพราะจะทาให้แผ่นโลหะกระดกและเบียดเข้าไปอยูด่ า้ นข้างปากของกรรไกร เป็ นเหตุให้กรรไกร
หลวมและชารุ ดได้ง่าย
3 . ถ้ากรรไกรตัดไม่เข้า จะด้วยความหนาหรื อความแข็งก็ตาม ควรเลือกใช้วธิ ีอื่นทาการตัดไม่ควรใช้ท่อต่อ
เข้ากับด้ามของกรรไกร หรื อใช้คอ้ นตีดา้ มกรรไกร
4. ขณะทาการตัดกรรไกรต้องตั้งฉากกับชิ้นงาน ไม่ควรบิดหรื อเอียงกรรไกร
5. ไม่ควรกดตัดปากของกรรไกรจนสุดปลาย เพราะปลายของกรรไกรที่หลุดออกจากชิ้นงานนั้นจะทาให้
แผ่นโลหะฉีกขาดได้
6 . ควรหล่อลื่นจุดหมุนของกรรไกรบ่อยๆ
7 . อย่าพยายามตัดโค้งแคบๆ ด้วยกรรไกรตัดตรง ควรใช้กรรไกรตัดโค้งโดยเฉพาะ
8. อย่าใช้กรรไกรตัดลวด เนื่องจากลวดสัมผัสคมตัดเป็ นจุดทาให้ คมตัดของกรรไกรรับแรงกดมาก เป็ นเหตุ
ให้คมตัดของกรรไกรบิ่นได้
อุปกรณ์จับยึด
อุปกรณ์จบั ยึดเป็ นอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพือ่ ใช้ในการจับยึดชิ้นงานในงานเครื่ องมือกล
เช่น จับยืดชิ้นงานเพือ่ ทาการเจาะ จับยึดชิ้นงานเพือ่ ทาการตะไบ จับยึดชิ้นงานเพือ่ ทาการตีดดั เป็ นต้น
อุปกรณ์จบั ยึด มีชื่อเรี ยกตามรู ปร่ างและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ปากกาจับชิ้นงาน (vise)
เครื่ องมือที่จาเป็ นอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรมเเละงานช่าง เป็ นเครื องมือจับยึดชนิดหนึ่งซึ่งสามารถจับ
ชิ้นงานได้อย่างแน่นหนาและแข็งแรงมากที่สุดปากกามีหลายชนิด ในที่น้ ีจะกล่าวถึงเฉพาะปากกาที่จาเป็ น
ในการใช้งานเครื่ องมือกลเท่านั้น
1) ปากกาช่ างกล (Machinical vise)
เป็ นปากกาที่มีความเข็งแรงมากกว่าปากกาชนิดอื่นๆสามารถทางานหนักๆ ได้ดี ทั้งนี้ได้รับการออกแบบ

เพือ่ นามาใช้ในการรับแรงสู งโดยเฉพาะ ปากกาจะมีปากจานวน2 ด้าน ด้านหนึ่งจะเป็ นส่วนหนึ่งของโครง
(Framc)อีกด้านหนึ่งจะเคลื่อนที่ได้ดว้ ยเกลียว ดังเเสดงในรู ปที่ 2.51

2. ปากกาจับงานโลหะแผ่ น เป็ นปากกาทีม่ ีความบอบบางกว่าปากกาช่างกล เนื่องจากปากจะมีความลาดเอียง
และสูงขึ้นมาจากตัวของปากกามากกว่าปากกาชนิดอื่น ทั้งนี้เพือ่ ต้องการพืน้ ที่มากในการจับโลหะแผ่น จึง
เหมาะสาหรับจับยึดแผ่นโลหะเพือ่ ตะไบหรื อตีดดั งอ ดังแสดงในรู ปที่ 2.52

หลักการในการจับชิ้นงานด้ วยปากกา
1. เพือ่ ให้ปากกาจับชิ้นงานได้อย่างมัน่ คง ต้องให้ปากของปากกาสัมผัสชิ้นงานตลอดความยาว และต้องวาง
ชิ้นงานอยูต่ รงกึ่งกลางปากของปากกา ดังแสดงในรู ปที่ 2.53

2 .ชิ้นงานที่มีความยาวมาก ไม่สามารถจับตรงกลางของปากกาได้ จาเป็ นต้องวางริ มข้างใดข้างหนึ่ง แต่อีก
ข้างหนึ่งต้องเสริ มด้วยเหล็กรองกันซึ่งมีขนาดเท่ากันเพราะไม่เช่นนั้นแล้วปากจับของปากกาจะเอียงทาให้
สัมผัสเป็ นจุด เมื่อมีแรงกระทาจะทาให้ชิ้นงานหมุนไปตามแรงกระทาได้ ดังแสดงในรู ปที่ 2.54

3. ปากของปากกาจะออกแบบให้มีลกั ษณะเป็ นฟันจับ
เพือ่ ให้สามารถจับชิ้นงานได้ดีโดยไม่ลื่น แต่จะทาให้
ผิวของชิ้นงานเป็ นรอยฟันได้ แต่ถา้ ต้องการใช้จบั
ชิ้นงานที่ อ่ อนหรื อชิ้นงานที่ต ้ องการผิวมันเรี ยบ
ควรใช้แผ่นรองปากครอบที่ฟันของปากกาเสียก่อน
ดังแสดงในรู ปที่ 2.55

4 . การจับโลหะแผ่นบางเพือ่ ทาการตะไบนั้น ควรจับ
ให้ แผ่นโลหะโผล่พน้ ออกมาเหนือปากกาเล็กน้อย
เพือ่ ป้ องกันการลื่นและดีดตัวขณะทาการตะไบ ดังแสดง
ในรู ปที่ 2.56

5. ต้องการตะไบตลอดความยาวของชิ้นงาน แต่การ
จับยึดด้วยปากกาไม่เพียงพอต่อความแข็งเเรง จาเป็ น
ต้องใช้อุปกรณ์เสริ ม นัน่ คือ ควรใช้รางช่วยจับยึด ดัง
แสดงในรู ปที่ 2.57

6 .ในการตะไบจชิ้นงานบริ เวณด้านข้างของปากกา
ไม่ควรให้ชิ้นงานยืน่ ออกด้านข้างของปากมากเกินไป
เพราะถ้าออกแรงกระทาจะทาให้ชิ้นงานกระดกได้ ดัง
แสดงในรู ปที่ 2.58

7. สาหรับชิ้นงานที่ไม่เอื้ออานวยในการจับ เช่น
เหล็กตัวยู ควรใช้ไม้เนื้อแข็งหรื อเเทงเหล็กซึ่งมีขนาดเล็ก
กว่าร่ องกลางของเหล็กตัวยู ช่วยส่งแรงกดอัด ดังแสดง
ในรู ปที่ 2.59

8 สาหรับจับชิ้นที่มีลกั ษณะ ป็ นแท่งกลมหรื อท่อทรงกระบอก ควรใช้เขี้ยวรองจับเพือ่ ป้ องกันการลื่นดัง
แสดงในรู ปที่ 2.60

วิธีการใช้ งานและการดูแลบารุงรักษาปากกา
1. ใช้สสักเกลียว (Bolt) และนัต (Nut) ยึดปากกาให้ติดกับโต๊ะ ไม่ควรใช้ตะปูเกลียวยึด
2 . อย่าใช้ปากของปากกา หรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของปากการองรับค้อนแทนทัง่
3 . อย่าใช้คอ้ นตีบริ เวณแขนหมุน หรื อใช้น้ าหนักของลาตัวโหนด้ามของปากกา หรื อใช้ท่อต่อด้ามของ
ปากกาเพือ่ เพิม่ แรง ควรขันด้ามของปากกาให้แน่นด้วยกาลังจากมือเท่านั้น ดังแสดงในรู ปที่ 2.61

4 . วิธีการเลื่อยต้ องให้แนวเลื่อนอยูช่ ิดปากกามากที่สุด
แต่ตอ้ งระวังอย่าให้เลื่อยตัดเฉือนเนื้อปากกา
5 . ควรหยอดน้ ามันบริ เวณจุดหมุนและ ทาน้ ามันบริ เวณที่

เคลื่อนที่อยูเ่ สมอ
6 . อย่าใช้งานเมื่อสังเกตุเห็นว่า ปากกามีรอยร้าว
7. เมื่อเลิกใช้งาน ควรถอดชิ้นงานออกจากปากกาทุกครั้ง เพือ่ เป็ นการผ่อนคลายความเครี ยดในเนื้อของโลหะ
ที่ใช้ทาปากกา
8. ขณะทาการตีเพือ่ ดัดงอ ต้องระมัดระวังไม่ให้คอ้ นกระทบกับปากกา
3) ปากกาจับเจาะ (Drilling Vise) เป็ นอุปกรณ์จบั ยึดที่ตอ้ งทางานร่ วมกับแท่นเจาะปากกาจับเจาะนี้บริ เวณ
ปากได้รับการออกแบบให้สามารถจับชิ้นงานกลมและงานเหลี่ยมได้ โดยการบากค้านหน้าของปากจับให้มี
ลักษณะเป็ นร่ อง มีท้งั แบบธรรมดาและแบบปรับมุมได้ เพือ่ ใช้
สาหรับเจาะรู ที่เอียง ดังแสดงในรู ปที่ 2.62

2. แคลมป์ (Clamp)
เป็ นอุปกรณ์จบั ยึดขนาดเล็ก มีการนาแคลมป์ มาใช้งานเป็ นครั้งคราวเมื่อมีความจาเป็ น ใช้สาหรับจับยึด
ชิ้นงานที่ไม่ตอ้ งการความแข็งแรงมากนัก แคลมป์ มีหลายชนิดมีรูปร่ างเเละลักษณะการทางาน ดังนี้
1) ซีแคลมป์ (C-Clamp) แคลมป์ ชนิดนี้มีลกั ษณะเป็ นรู ปตัวซี (c) นิยมนามาใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย มี
หลายขนาด แคลมป์ โดยทัว่ ไปจะมีมือหมุนเป็ นแบบแขนเลื่อนได้ แป้ นที่ประ กอบติดอยูบ่ ริ เวณส่วนปลาย
ของเกลียวจะช่วยให้แคลมป์ สามารถปรับตาเเหน่ งด้วยตนเอง เมื่อผิวของชิ้นงานไม่ขนาน และช่วยไม่ให้เกิด
การลื่นไถลขณะทาการขันให้แน่น ดังแสดงในรู ปที่ 2.63

2) แคลมป์ ขนาน (parallel clamp) เป็ นแคลมป์ ที่ออกแบบไว้ใช้สาหรับจับยึตชิ้นงานที่ขนานกันเท่านั้นสกรู
ที่ใช้ยดึ 2 ตัว ตัวหนึ่งอยูต่ รงกลาง ทาหน้าที่ปรับปากให้กว้างหรื อแคบ อีกตัวหนึ่งอยูบ่ ริ เวณด้านหลังทา
หน้าที่ช่วยยันให้ปากของแคลมป์ ขนานกัน ดังแสดงในรู ปที่ 2.64

3) แคลมป์ ข้อศอก (Toggle clamp) การจับโลหะแผ่นเพือ่ ใช้ในการเจาะมักจะสร้างปั ญหาให้กบั ผูป้ ฎิบตั ิงาน
เป็ นอย่างมาก เนื่องจากหาอุปกรณ์การจับยึดที่เหมาะสมได้ยาก ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุอยูเ่ สมอ แคลมป์ ข้อศอก
เป็ นแคลมป์ ชนิดหนึ่งซึ่งได้รับการออกแบบมาเพือ่ ใช้ในการจับยึดโลหะแผ่นได้ดี ซึ่งจะยึดแผ่นโลหะใน
ลักษณะกดให้แนบกับกระดานไม้ ดังแสดงในรู ปที่ 2.65

.
4) แคลมป์ ชั้นบันได (step clamp) เป็ นแคลมป์ ทีส่ ามารถจับยึดชิ้นงานได้ อย่างแข็งเเรง สามารถปรับระดับ
ความสูงของแคลมป์ ได้ดว้ ยขั้นบันได เหมาะสาหรับใช้จบั ยึดชิ้นงานเพือ่ ทาการเจาะ ดังแสดงในรู ปที่ 2.66

5) เเคลมป์ สกรู (screw clamp) แคลมป์ แบบสกรู น้ ีมีการนามาออกแบบให้งานกันมากในงานอุปกรณ์นาเจาะ
และอุปกรณ์จบั ยึด เป็ นอุปกรณ์จบั ยึดที่ทาได้ง่ายและราคาถูก เพียงแต่ขนั สกรู เข้าไป สกรู จะดันให้แขนเข้า
ไปกดชิ้นงาน ดังแสดงในรู ปที่ 2.67

6) แคลมป์ ลูกเบี้ยว (cam-actien clamp) การจับยึดด้วยแคลมป์ แบบลูกเบี้ยวนี้มีประสิทธิภาพในการจับยึดสูง
นัน่ คือ สามารถจับยึดได้แข็งแรงและรวดเร็วและสามารถสร้างขึ้นได้ง่ายมีระยะผ่อนคลายและระยะกดยึด
โดยอาศัยระยะห่างของจุดศูนย์กลางที่แตกต่างกันของลูกเบี้ยวสามารถออกแบบให้ทาการจับยึดด้วยลูกเบี้ยว
โดยตรง และออกเเบบให้จบั ยึดทางอ้อม ดังแสดงในรู ปที่ 2.68

3. วีบล็อก (V-Blocks) วีบล็อกเป็ นอุปกรณ์ที่ได้รบั การออกแบบให้ สามารถจับยึดชิ้นงานที่เป็ นแท่งกลม
หรื อท่อกลมได้ดี สามารถจับชิ้นงานได้หลายขนาด โดยชิ้นงานจะวางอยูใ่ นร่ องตัววีของแท่งเหล็กและยึด
ด้วยแคลมป์ เหมาะสาหรับใช้ในงานเจาะได้ดี ดังแสดงในูรปที่ 2.69 สาหรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่มากก็
สามารถใช้แท่งวีบล็อกประกอบกับแคลมป์ ขั้นบันไดได้ดงั แสดงในรู ปที่ 2.69

2. เครื่องมือกลเบือ้ งต้ น
เครื่องเจาะ (Drilling Machine)
เครื่ องเจาะเป็ นเครื่ องจักรที่สาคัญที่นามาใช้ร่วมกับดอกสว่านเพือ่ ใช้ในการเจาะรู ชิ้นงาน โดยใช้แรงขับ
จากมอเตอร์ไฟฟ้ า เป็ นตัวขับดันและส่งกาลังไปยังหัวขับดอกสว่านด้วยสายพานหรื อเฟื องเครื่ องเจาะมีหลาย
ขนาดและหลายแบบ แต่โดยทัว่ ไปแล้วจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังแสดงในรู ปที่ 2.70

เครื่องกลึง (Lathe)
เป็ นเครื่ องจักรที่สาคัญมากในงานอุตสาหกรรมทัว่ ไป เป็ นเครื่ องจักรที่สามารถปฏิบตั ิงานได้หลาย
อย่าง เช่น ใช้เจาะ ใช้ลดขนาด และใช้ข้ นึ รู ปชิ้นงาน เป็ นต้น ใช้แรงขับดันจากมอเตอร์ส่งกาลังไปยังหัวจับ
ชิ้นงานซึ่งปฏิบตั ิงานในลักษณะหมุนในแนวนอน มีส่วนประกอบต่างๆ ดังแสดงในรู ปที่ 2 .71

เครื่ องกลึงมีส่วนที่สาคัญซึ่งนักศึกษาจะต้องนามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน ดังนั้น จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่
ต้องรู ้จกั และศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง
1. หัวจับ (Chuck) เป็ นชิ้นส่วนที่ใช้จบั ชิ้นงาน และหมุนไปพร้อมกับชิ้นงาน มีแบบต่างๆ ดังนี้

1) หัวจับแบบ 3 จับพร้ อม หัวจับแบบนี้จะมีฟันจับจานวน 3 ฟัน เมื่อทาการขันปากจับด้วยประแจขันปากจับ
จะเลื่อนเข้าออกพร้อมกัน เหมาะหรับใช้จบั ชิ้นงานที่เป็ นแท่งกลม หกเหลี่ยม และแปดเหลี่ยม เป็ นหัวจับที่
ใช้งานง่าย จับได้รวดเร็วและสะดวก ดังแสดงในรู ปที่ 2.72

2) หัวจับแบบ 4 จับพร้ อม หัวจับแบบนี้จะมีฟันจับจานวน 4 ฟัน เมื่อทาการขันปากจับด้วยประแจ ปากจับทั้ง
4 ปากจะเคลื่อนเข้าออกพร้อมกันเช่นเดียวกับหัวจับแบบ 3 จับพร้อม เเต่สามารถจับชิ้นงานได้แน่นหนากว่า
และสามารถจับชิ้นงานที่มีหน้าตัดเป็ นรู ปสี่เหลียมจัตุรัสได้ดีกว่า ดังแสดงในรู ปที่ 2 .73

3) หัวจับแบบ 4 จับอิสระ หัวจับแบบนี้อาจมีลกั ษณะคล้ายกับหัวจับแบบ 4 หัวจับพร้อมทุกประการ
เพียงแต่หวั จับแบบ 4 จับอิสระนี้ ฟันจับแต่ละอันเข้าออกไม่พร้อมกันต้องใช้ประแจขันเข้าออกทีละปาก ใช้
สาหรับจับชิ้นงานที่มีขนาดแตกต่างกันหรื อมีรูป ร่ างไม่แน่นอน เช่น ชิ้นงานที่มีหน้าตัดเป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็ นต้น ดังแสดงในรู ปที่ 2 .74

2 . เหล็กยันศูนย์ ท้ายแทน เป็ นอุปกรณ์ที่จาเป็ นต้องใช้ในการกลึงงานอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งจะประกอบอยูก่ บั ศูนย์

ท้ายแท่น เพือ่ ใช้ยนั ชิ้นงานที่มีรูปร่ างบางๆ ทาให้สามารถกลึงขึ้นรู ปชิ้นงานได้โดยไม่สะบัดหรื อแกว่ง มีอยู2่
แบบ คือ ยันศูนย์ตาย และยันศูนย์หมุน ซึ่งมีลกั ษณะดังนี้ คือ
1) ยันศูนย์ตาย เป็ นยันศูนย์ที่ไม่หมุนไปพร้อมกับชิ้นงาน มีลกั ษณะเป็ นแท่งกลมเรี ยว ยึดติดกับท้ายแท่นด้วย
ความฝื ด ดังแสดงในรู ปที่ 2.75

2) ยันศูนย์หมุน เป็ นยันศูนย์ที่หมุนไปกับชิ้นงานภายในประกอบไว้ดว้ ยตลับลูกปื น ใช้สาหรับกลึงชิ้นงานที่
มีความเร็วรอบสูง ดังแสดงในรู ปที่ 2 .76

3 . ดอกเจาะเพื่อยันศูนย์ ใช้สาหรับเจาะชิ้นงานที่มีความยาวเพือ่ ยันศูนม์ทา้ ยแท่น ทาให้สามารถกลึงชิ้นงาน
ได้โดยไม่แกว่งหรื อสะบัด ดอกเจาะยันศูนย์น้ ีทาจากเหล็กเครื่ องมือหรื อเหล็กกล้าผสมสูงมีลกั ษณะ เป็ นแท่ง
กลม คมตัดทั้งสองข้างเป็ นรู ปกรวยทามุม 60 องศา การเจาะต้องใช้ความระมัดระวังสูง
เพราะดอกเจาะอาจแตกหักได้ง่าย ดังนั้น ควรใช้อตั ราความเร็วรอบที่เหมาะสมและป้ อนเจาะอย่างช้าๆ ดัง
แสดงในรู ปที่ 2.77

เครื่องเลื่อย
เครื่ องเลื่อยเป็ นเครื่ องจักรกลขั้นพื้นฐานที่สาคัญอย่างมากในงานอุตสาหกรรม ในการปฏิบตั ิงานแต่
ละครั้งนั้น ชิ้นงานต้องผ่านการเลื่อยให้ได้ขนาดใกล้เคียงอย่างหยาบๆ ก่อน ต่อจากนั้นจึงนาไปขึ้นรู ปให้มี

รู ปร่ างและขนาดที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเครื่ องเลื่อยที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมมีอยูห่ ลายแบบดังนี้
1 .เครื่องเลื่อยกลแบบชัก เครื่ องเลื่อยกลชนิดนี้นิยมนามาใช้งานกันมาก เนื่องจากใช้งานตัดได้ดีแเละมีราคา
ถูกใบเลื่อยจะตัตเฉือนชิ้นงานในระยะชักกลับโดยอาศัยแรงขับดันจากมอเตอร์ไฟฟ้ า โครงเลื่อยทาจาก
เหล็กหล่อเพือ่ ป้ องกันการสัน่ สะเทือน ใช้ใบเลื่อยชนิดฟันสลับขนาด 36 นิ้ว ดังแสดงในรู ปที่ 2.78

2 . เครื่องเลื่อยวงเดือน เป็ นเครื่ องเลื่อยอีกแบบหนึ่งที่นามาใช้ตดั โลหะในงานอุตสาหกรรมเลื่อยชนิดนี้เมื่อ
นามาตัดเหล็กซึ่งแข็งจะใช้เวลาในการตัดมาก แต่จะใช้งานได้ดีเมื่อนามาทาการตัดวัสดุที่อ่อนโดยใช้
ความเร็วรอบสูง เช่น ตัดไม้ตดั อลูมิเนียม เป็ นต้น ใบตัดของเลื่อยวงเดือนทาจากเหล็กเครื่ องมือหรื อ
เหล็กกล้าผสมสูงมีลกั ษณะเป็ นเเผ่นกลมมีคมติตอยูโ่ ดยรอบดังแสดงในรู ปที่ 2 .79

3 .เครื่องเลื่อยสายพาน เครื่ องเลื่อยชนิดนี้ใบเลื่อยจะมีลกั ษณะคล้ายสายพาน เชื่อมต่อกันเป็ นวงกลมมีคม
ตัดบริ เวณสันหรื อความหนาโดยรอบ ฟันเลื่อยจะตัดเฉือนชิ้นงานไปในทิศทางเดียวโดยไม่มีการยกหรื อชัก
กลับ สามารถตัดขิ้นงานที่เป็ นเหล็กใหัขาดได้อย่างรวดเร็ ว แต่ขณะทาการตัดต้องทาการหล่อเย็นอยู่
ตลอดเวลา ปั จจุบนั นิยมนามาใช้ในการตัดกันมากในงานอุตสาหกรรมทัว่ ไปดังแสดงในรู ปที่2 .80

สรุปเนือ้ หา
เครื่ องมือโดยทัว่ ไปเป็ นเครื่ องมือขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะใช้ปฏิบตั ิงานบนโต๊ะ ถึงแมัจะเป็ นเครื่ องมือ
พืน้ ฐาน แต่ก็มีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างยิง่ ซึ่งในเบื้องต้นนักศึกษาต้องรู ้จกั และศึกษาวิธีการใช้
งานให้ถูกต้องเสียก่อน ก่อนที่จะปฏิบตั ิงานอื่นๆ ต่อไป

