
 

เอกสารการจัดการความรู� 

เร่ือง 

                       งานไม� 

จัดทําเม่ือ ๑๐ ก.พ. ๕๗ 

รายช่ือคณะผู�จัดทํา 
           พันตรี ทองสุข        พงษ�พัฒน� 
            จ�าสบิเอก สุพจน�    วัดสง�า 
            จ�าสบิตรี วสุ          สุขเกษม 

โดย 
ส#วนบริการ 

โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า 
 

 



           แบบฟอร+มการรายงานแผนการจัดการความรู� รร.จปร. ป-งบประมาณ ๒๕๕๗ 

 
หน#วย  สบร.รร.จปร.                      วันท่ี        เดือน  กุมภาพันธ�  พ.ศ.  ๒๕๕๗  

เรียน  ประธานคณะกรรมการจัดการความรู) รร.จปร. (ผ�าน กคศ.สกศ.รร.จปร.)  

         คณะกรรมการจัดการความรู)  สบร.รร.จปร.  ขอส�งแผนการจัดการความรู)  แผนท่ี ๒ 
ประจําป/งบประมาณ ๒๕๕๗ 

เรื่อง  งานไม) 
จัดทําโดย  จ.ส.อ.สุพจน�    วดัสง�า     เบอร�ติดต�อ  ภายใน ๖๒๔๑๕   มือถือ ๐๘๕-๑๑๕๘๑๙๕  
             จ.ส.ต.วส ุ      สุขเกษม    เบอร�ติดต�อ  ภายใน ๖๒๔๑๕   มือถือ ๐๘๙-๐๓๒๒๔๔๗ 
 
ลําดับ รายงาน รูปเล�ม เอกสาร ไฟล� PDF หมายเหตุ 

๑ - ปก � � 
แบบฟอร�มรายงานแผนการจัดการความรู) รร.จปร. 
ป/งบประมาณ ๒๕๕๗ 

� - 

          - คํานํา � � 
          - บทสรุปการจัดการความรู) � � 
          - สารบัญ � � 

๒ 

          - เนื้อหา  -ตอนท่ี ๑ /-ตอนท่ี ๒ /-ตอนท่ี ๓ 
ตอนท่ี ๔ / -ตอนท่ี ๕ / -ตอนท่ี ๖ / ตอนท่ี ๗ / 
-ตอนท่ี ๘ / -ตอนท่ี ๙  

� � 

           - บรรณานุกรม � � 
๓ แบบฟอร�มท่ี ๑ � � 
๔ แบบฟอร�มท่ี ๒ � � 

เอกสาร ๑-๔ 
เย็บเล�ม 
ตามลําดับ 
จํานวน ๒ ชุด 
 
***ว�างได)ช�อง 
เดียวเท�านั้น 
เนื่องจากเปIน 
เอกสารท่ีต)อง 
ใช)ลายเซ็น 

              
         ได)ดําเนินการนําไฟล� PDF ข้ึนบน Web sit การจัดการความรู) รร.จปร. แล)ว 

 
                                ท้ังนี้ คณะกรรมการจัดการความรู)  สบร.รร.จปร.   
                           ได)ตรวจสอบถูกต)องและเอกสารครบถ)วนของเอกสารแล)ว 

                                          จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 

                                     พ.อ. 
                                            (   วีระพล    ไตรสิงห�   ) 
                            ประธานคณะกรรมการจัดการความรู)  สบร.รร.จปร.   
 
 
 



 
                                                     บทนํา 

                                                     งานไม) 
 
                งานไม)  เปIนส�วนหนึ่งของภารกิจท่ีหน�วยได)รับมอบหมายตามอัตราเฉพาะกิจ (๔๔๐๐) 
ในการออกแบบซ�อมสร)างสิ่งอุปกรณ�ประเภทไม) และโลหะ เพ่ือสนับสนุนการฝTก - ศึกษาให)กับ นนร. 
และภารกิจอ่ืนๆ ท่ีได)รับมอบหมายจากผู)บังคับบัญชา เช�น งานพิธีสําคัญของ รร.จปร. ท่ีจะต)องมีการ 
สร)างสิ่งอุปกรณ�สนับสนุนท่ีทําจากไม)  ท้ังนี้แนวทางการปฏิบัติในโอกาสต�าง ๆ ข้ึนอยู�กับสถานการณ� 
และความเหมาะสม โดยบางครั้งจําเปIนต)องใช)ความชํานาญของช�างผู)ปฏิบัติในการแก)ไขปWญหาเฉพาะ 
หน)า โดยอาศัยพ้ืนฐานและเทคนิคงานไม)มาพลิกแพลงตามสถานการณ�  เพ่ือให)ภารกิจนั้นบรรลุวัตถุ 
ประสงค�ตามเจตนารมณ�และความมุ�งหมายของผู)บังคับบัญชา 

                 คู�มือ  งานไม)  ฉบับนี้จึงจัดทําข้ึนเพ่ือเปIนแนวทางสําหรับผู)บังคับหน�วย และเจ)าหน)าท่ี 
ผู)ปฏิบัติใช)ในการตัดสินใจเลือกใช)รูปแบบงานประเภทไม)ให)มีประสิทธิภาพ  เปIนไปตามวัตถุประสงค�  
โดยเนื้อหาจะกล�าวถึงหลักพ้ืนฐานของงานไม)และการปฏิบัติ เพ่ือให)ผู)ศึกษาเกิดความเข)าใจและความ 
ชํานาญ อันก�อให)เกิดแนวคิดเม่ือลงมือปฏิบัติจริง อีกท้ังเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเจ)าหน)าท่ีท่ีปฏิบัติงาน  
เช�น การปรับย)าย หรือการลาออก เจ)าหน)าท่ีอ่ืนท่ีมาทําหน)าท่ีแทนก็สามารถปฏิบัติงานได)ทันที  โดย 
ใช)คู�มือดังกล�าวเปIนแนวทางการปฏิบัติในอนาคต ให)เปIนไปตามภารกิจท่ีได)รับมอบหมายต�อไป 
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ช่ือผลงาน   งานไม)  
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ประเภทของผลงาน   ความรู)ตามแนวทางการปฏิบัติงาน  

ข�อมูลเก่ียวกับผลงาน   เปIนแนวทางปฏิบัติงานเก่ียวกับงานไม)  เพ่ือให)บรรลุภารกิจท่ีได)รับมอบหมาย   
ซ่ึงประกอบด)วยความรู)เก่ียวกับไม)แปรรูป ,การวางแผน ,ความปลอดภัย, เครื่องมือวัดระยะและร�างแบบ  
เครื่องมือตัด , เครื่องมือไสและตกแต�งไม) ,เครื่องมืออัด-จับไม)และยึดตรึงไม) ,เครื่องมือประเภทใช)กระแส 
ไฟฟZาแบบหิ้ว , การเข)าไม)                                                 

ลักษณะของผลงาน   เอกสารคู�มือการปฏิบัติงาน 

ป3จจัยแห#งความสําเร็จ  ๑. ทีมงานให)ความร�วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู) และแนวคิดการทํางาน 
                              ๒. การรวบรวมประสบการณ�และความคิดเห็นของชุมชนนักปฏิบัติ ( CoP )  

ความสัมฤทธิ์    เจ)าหน)าท่ี หรือผู)ท่ีต)องการศึกษา  สามารถนําความรู)และวิธีการปฏิบัติงาน โดยใช) 
พ้ืนฐานของงานไม)ในการตัดสินใจเพ่ือดําเนินการปฏิบัติงานให)บรรลุภารกิจท่ีได)รับมอบหมายอย�างมี 
ประสิทธิภาพ 

ความภาคภูมิใจ   ๑. เจ)าหน)าท่ีในส�วนต�างๆ ท่ีเก่ียวข)อง สามารถใช)คู�มืองานไม)เปIนแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานได) ช�วยให)เข)าใจข้ันตอนในการใช)งาน ลดความผิดพลาดและยังทําให)ประหยัดทรัพยากรและ 
งบประมาณต�างๆ ท่ีใช)ในการปฏิบัติงาน 

                      ๒. ทําให)การปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณ�เครื่องช�วยฝTก หรืองานฝ/มือประเภทไม)เปIนไป 
ตามมารตรฐานงานไม) ส�งผลให)มีการปฏิบัติงานได)อย�างมีประสิทธิภาพ 

                      ๓. เม่ือเจ)าหน)าท่ีท่ีปฏิบัติงานมีการปรับย)ายหรือลาออก เจ)าหน)าท่ีอ่ืนท่ีมาทําหน)าท่ี 
แทนสามารถปฏิบัติงานได)ทันที โดยศึกษาจากคู�มืองานไม)ใช)เปIนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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ตอนท่ี ๑  

                ๑.๑ ไม�แปรรูปและผลิตภัณฑ+จากไม� 

                ไม)แปรรูป คือ  ไม)ท่ีผ�านกระบวนการเลื่อยและตัด หรือท่ีเรียกรวมกันสั้นๆ ว�า กระบวนการ 
แปรรูป  ให)มีขนาดและรูปร�างท่ีได)มาตรฐานตามต)องการ  การแปรรูปก็อาจจะเปIนแบบเพลนซอว�   หรือ 
แบบควอเตอร�ซอว�ก็ได)  ท้ังนี้จะข้ึนกับอยู�วัตถุประสงค�ของการนําไปใช)งาน  ส�วนผลิตภณัฑ�อ่ืนจากไม)ก็คือ 
ผลิตภัณฑ�ท่ีมีไม)เปIนส�วนประกอบสําคัญ  ปWจจุบันนิยมใช)กันอย�างกว)างขวาง  ท้ังในอุตสาหกรรมการปลูก 
สร)างอาคารบ)านเรือนและอุตสาหกรรมเครื่องเรือน เนื่องจากสามารถทดแทนปWญหาการขาดแคลนไม)จริง 
ได)เปIนอย�างดี อีกท้ังในปWจจุบันมีเทดโนโลยีการผลิตสูงทําให)คุณภาพใกล)เคียงกับไม)จริง จึงเปIนท่ีนิยมมาก 
ในปWจจุบัน 

                ๑.๒ การแปรรปูไม�และตําหนิในเนื้อไม� 

                      ๑.๒.๑ การแปรรูปไม) 
                      การแปรรูปไม)จากซุงท่ีเสียค�าใช)จ�ายถูกท่ีสุดและคุ)มค�าท่ีสุด จําแนกออกเปIน ๒ แบบ 
ด)วยกันคือ แบบเพลนซอว� ( plain-sawed )  และ แบบควอเตอร�ซอว� ( quarter- sawed ) 

                       แบบเพลนซอว� ( plain-sawed )   
                       การแปรรูปไม)แบบนี้ หรือท่ีเรียกกันในอุตสาหกรรมการแปรรูปไม)ในประเทศไทยว�า 
ไม�ผ#าแบน  ไม)แปรรูปแต�ละแผ�นจะถูกเลื่อยในลักษณะท่ีรอยเลื่อยขนานไปกับด)านสัมผัส  และเลื่อยไป 
ตามความยาวของซุง การแปรรูปไม)แบบนี้จะทําให)เศษไม)ท่ีเหลือจากการแปรรูปมีปริมาณเพียงเล็กน)อย 
จะได)ไม)หน)ากว)าง ลายไม)สวยงาม ตําหนิบนแผ�นไม)มีน)อย และค�าใช)จ�ายในการแปรรูปตํ่า  แต�ไม)ท่ีได)ไม� 
เหมาะสมต�อการนําไปใช)กับโครงสร)างในส�วนท่ีต)องรับแรง นอกจากนั้นยังมีการหดตัวค�อนข)างสูงจึงอาจ 
จะทําให)เกิดการบิดงอได)ง�าย ก�อนการแปรรูปไม)แบบนี้จะต)องฝานซุงให)หน)าตัดเปIนรูปสี่เหลี่ยมเสียก�อน 
แล)วจึงเลื่อยไปตามความยาวของซุง  ( เลื่อยสัมผัสกับวงป/ )   การแปรรูปไม)แบบนี้เรียกว�าการแปรูปไม) 
แบบเพลนซอว+ ( plain-sawed ) สําหรับไม)เนื้อแข็ง และเรียกว�าการแปรรูปแบบแฟลตเกรน ( flat – 
Grained ) สําหรับไม)เนื้ออ�อน 

                       แบบควอเตอร�ซอว� ( quarter- sawed ) 
                      การแปรรูปไม)แบบนี้  อุตสาหกรรมการแปรรูปไม)ในประเทศไทยเรียกว�า  ไม�ผ#าส่ี   
ซุงท่ีนํามาแปรรูปจะถูกแบ�งออกเปIน ๔ ส�วน แล)วจึงทําการแปรรูป ไม)แต�ละส�วนท่ีถูกแบ�งออกไปโดยไม) 
แต�ละส�วนจะถูกเลื่อยในลักษณะท่ีทํามุมกับศูนย�กลางหรือไส)ไม)  ๔๕ องศา ( รอยเลื่อยขนานไปกับเส)น 
รัศมี )  และเลื่อยไปตามความยาวของซุง  การแปรรูปไม)แบบนี้จะทําให)เศษไม)ท่ีเหลือจากการแปรรูปมี 
ปริมาณมากกว�าการแปรรูปแบบแรกจึงทําให)ค�าใช)จ�ายสูงกว�าและได)ไม)หน)าแคบกว�า แต�ไม)ท่ีได)สามารถ 
รับแรงได)ดี จึงนิยมนําไปใช)กับโครงสร)างส�วนท่ีรับแรง เช�น ตง คาน อะเส หรือจันทัน เปIนต)น นอกจาก 
นั้นจะได)ลายไม)ท่ีสวยงาม กักสีและวัสดุเคลือบผิวไม)ได)ดี การหดตัวตํ่าจึงช�วยลดการแตกร)าวท่ีหัวไม)ลงได) 
 
 
 



- ๔ - 

                      ไม)แปรรูปท่ีได)จากการแปรรูปท้ังสองแบบนี้จะไม�ถูกเลื่อยในลักษณะท่ีรอยเลื่อย 
ขนานไปกับเสี้ยนไม) แต�จะเลื่อยในลักษณะท่ีทําให)วงป/ทํามุมกับผิวหน)าของแผ�นไม)ท่ีเลื่อย ๔๕ ถึง 
๙๐ องศา 

                      ๑.๒.๒ ตําหนิในเนื้อไม) 
                      ตําหนิในเนือ้ไม) คือ ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนภายในเนื้อไม) ซ่ึงอาจจะทําให)ไม)ขาดความ 
แข็งแรง ความทนทานและความสวยงามได) ตําหนิในเนื้อไม)ท่ีพบเห็นอยู�เปIนประจํา ได)แก� ตาไม) (knots) 
รอยร)าว ( shakes )  รอยปริ ( checks )  การผุ ( decay )  และการบิดงอ ( twist and spring ) 

                        ตาไม) : เปIนตําหนิในเนื้อไม)อันดับหนึ่งท่ีพบเห็นกันอยู�เสมอ เปIนสิ่งหนึ่งท่ีทําให)
ทิศทางและแนวของเสี้ยนไม)สุดลง จึงทําให)ไม)เสียความแข็งแรง โดยเฉพาะอย�างยิ่งเม่ือไม)ถูกนําไปใช)กับ 
งานในลักษณะท่ีต)องรับแรง เช�น ใช)เปIนตง หรือคาน  
                        รอยร)าว : เปIนรอยแยกตามเสี้ยนไม)ซ่ึงเกิดข้ึนระหว�างวงป/ ปกติจะเกิดจากลมพายุท่ี 
พัดโยกต)นไม)ตลอดเวลา  จนทําให)เกิดรอยแยกระหว�างวงป/เก�ากับวงป/ใหม�  รอยแยกดังกล�าวจะขยาย
ต�อไปตามความยาวของต)นไม) ซ่ึงเปIนผลทําให)ความแข็งแรงหรือความต)านทานต�อแรงเฉือนตามแนว 
นอนลดลงมาก จึงไม�นิยมนําไปใช)กับงานก�อสร)างท่ีต)องรับกําลัง 
                        รอยปริ : เปIนรอยแยกตามเสี้ยนไม)เช�นกัน  จะเกิดจากการหดตัวอย�างไม�สมํ่าเสมอ 
ขณะผึ่งไม) เปIนรอยแยกท่ีขวางกับวงป/  รอยปริของไม)เกิดข้ึนได)หลายลักษณะ  เช�น  รอยปริท่ีปลายไม) 
( end check )  รอยปริจากกลางไม)  ( heat check )  รอยปริท่ีผิวไม)  ( surface check )  และรอย 
ปริตลอด ( through check )  ไม)ท่ีมีรอยปรินี้จะเสียความแข็งแรงในลักษณะเดียวกันกับไม)ท่ีมีรอยร)าว 
                        การผุ : ตามปกติจะเกิดข้ึนจากราซ่ึงจะเปIนอันตรายอย�างใหญ�หลวงต�อไม)ท่ีจะนํามา 
ใช)กับการก�อสร)าง เพราะจะทําให)ไม)ขาดความแข็งแรงโดยสิ้นเชิงและเกิดความเสียหายได)ง�ายมาก จึงทํา 
ให)เกิดอันตรายได)ถ)านําไปใช) 
                        การบิดงอ : ตามปกติจะเกิดจากการขวางและการทะแยงของเสี้ยนไม) ซ่ึงนอกจาก 
จะทําให)ไม)เสียความแข็งแรงแล)ว ยังทําให)เกิดปWญหากับการนําไปใช)งานอีกด)วย จึงไม)เหมาะต�อการนํา 
ไปใช)ในการก�อสร)าง 
 
                 ๑.๓ การแปรรปูจากป?าในเมืองไทย 

                       ไม)แปรรูปท่ีได)จากปpาในเมืองไทยเกือบท้ังหมดอาจกล�าวได)ว�าเปIนไม)เนื้อแข็ง ส�วนไม) 
เนื่ออ�อนจริงๆ นั้นจะมีเพียง ๒-๓ ชนิดเท�านั้น แต�ในทางการค)าเมืองไทยได)แบ�งไม)แปรรูปด)วยการนําเอา 
ความแข็งแรงในการดัด ( แรงประลัย ) ของไม)แห)งท่ีมีความชื้นในเนื้อไม)ระหว�าง ๑๐ ถึง ๑๔ เปอร�เซนต� 
และความทนทานตามธรรมชาติของไม)ชนิดนั้นๆ เปIนเกณฑ� โดยจําแนกออกได)เปIน ๓ ชนิด คือ 

                       - ไม)เนื้อแข็ง 
                       - ไม)เนื้อปานกลาง 
                       - ไม)เนื้ออ�อน 
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                          ๑.๓.๑ ไม)เนื้อแข็ง 
                          เปIนไม)ท่ีมีเนื้อแกร�งและเหนียว มีความแข็งแรงทนทานต�อการใช)งานท�ามกลาง 
แดดและฝนได)ดีมาก เนื้อไม)มีท้ังชนิดเนื้อหยาบจนไปถึงเนื้อละเอียด ชนิดท้ังเสี้ยนตรงและเสี้ยนสับสน 
ยากต�อการเลื่อยไสกบและตกแต�ง แต�ขัดมันได)ดีเนื่องจากไม)ส�วนใหญ�จะเปIนมันในตัวไม)ชนิดนี้จะมีสีเข)ม 
เปIนไม)ท่ีมีน้ําหนักมาก  โดยท่ัวไปจะหนักต้ังแต�ประมาณ ๗๒๐ ถึง ๑,๒๐๐ กิโลกรัม ต�อลูกบาศก�เมตร 
หรือกว�านั้น ไม)เนื้อแข็งบางชนิดได)แก� ไม)เต็ง รัง ประดู� เคียม มะค�าโมง ชิงชัน แดง มะเกลือ เลียงมัน 
เสลา หลุมพอ แอqก ตีนนก และบุนนาก นิยมใช)กับโครงสร)างในส�วนท่ีรับแรง ใช)ทําเครื่องมือ เปIนต)น 

                          ๑.๓.๒ ไม)เนื้อปานกลาง 
                           เปIนไม)ท่ีมีเนื้ออยู�ในระดับปานกลาง มีความแข็งแรงและทนทานพอประมาณ 
เนื้อไม)มีท้ังชนิดเนื้อหยาบจนไปถึงละเอียด แต�ส�วนใหญ�จะเปIนเนื้อละเอียด เสี้ยนไม)ตรงหรือเกือบตรง 
จึงสะดวกต�อการเลื่อย ไสกบ และตกแต�ง และเนื่อจากส�วนใหญ�จะเปIนไม)ท่ีมีลวดลายสวยงาม จึงนิยม 
นํามาใช)ในการทําเครื่องเรือน สีของไม)ชนิดนี้จะอยู�ในระดับปานกลาง เปIนไม)ท่ีมีน้ําหนักต้ังแต�ประมาณ 
๖๙๐ ถึง ๑,๑๓๐ กิโลกรัมต�อลูกบาศก�เมตร ไม)เนื้อปานกลางบางชนิดได)แก� ไม)ตะเคียนทอง  ตะเคียน 
ตะแบก นนทรีย� พลวง มะค�าแต) ยูง และรกฟZา นิยมใช)กับงานก�อสร)าง งานเครื่องเรือน เปIนต)น 
 
                          ๑.๓.๓ ไม)เนื้ออ�อน 
                           เปIนไม)ท่ีมีเนื้ออ�อนและหยาบ มีความแข็งแรงและทนทานน)อยท่ีสุด มอดหรือ 
ปลวกชอบทําลาย การยืดหดตัวไม�สมํ่าเสมอ  มากน)อยตามแต�ชนิดของไม)  สีของเนื้อไม)ก็แตกต�างกัน 
ออกไป จากสีอ�อนไปจนถึงสีเกือบแข)ม ไม)ชนิดนี้จะมีน้ําหนักต้ังแต�ประมาณ ๕๐๐ ถึง ๘๗๐ กิโลกรัม 
ต�อลูกบาศก�เมตร ไม)เนื้ออ�อนบางชนิดได)แก�  ไม)กระท)อน  ยาง  จําปาปpา  กระบาก  ยมหอม กระเจา  
พะยอม สัก และอินทนิน นิยมใช)กับงานชั่วคราวและงานในร�ม เปIนต)น 

                            ไม)สักเปIนไม)เนื้ออ�อนท่ีมีลวดลายสวยงามและมีคุณภาพดีท่ีสุด นอกจากนั้น 
มอดหรือปลวกไม�ทําลาย จึงนิยมใช)ทําเครื่องเรือนชั้นดี บานประตู-หน)าต�าง พ้ืน หรือส�วนท่ีต)องการ 
ความสวยงาม แต�จะต)องเปIนส�วนท่ีรับน้ําหนักไม�มาก 
 
 ตารางแสดงความแข็งแรงและทนทานของไม) 

ชนิดของไม) ความแข็งแรง 
(กิโลกรัมต�อตารางเซนติเมตร) 

ความทนทาน 
( ป/ ) 

          ไม)เนื้อแข็ง สูงกว�า ๑,๐๐๐ สูงกว�า ๖ ป/ 

ไม)เนื้อปานกลาง ๖๐๐ – ๑,๐๐๐ ๒ - ๖ 

          ไม)เนื้ออ�อน ตํ่ากว�า ๖๐๐ ตํ่ากว�า ๒ 

 
     หมายเหตุ : ไม)เนื้ออ�อนหากได)รับการอาบน้ํายาตามท่ีกําหนด จะเพ่ิมระดับความทนต�อสภาพดินฟZา
อากาศ มอด และปลวก ได) 
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                 ๑.๔ ไม�บางชนิดท่ีนิยมใช�กันในป3จจุบัน 

                      จะพบว�าไม)ท่ีมีอยู�ในเมืองไทยมีมากมายหลายชนิด แต�มีไม)เพียงไม�ก่ีชนิดท่ีนิยม 
ใช)กันท้ังในด)านการก�อสร)างอาคารบ)านเรือน การทําเครื่องเรือน และอ่ืนๆ ดังนี้ 

                        ๑.๔.๑ ไม)สัก 
                        เปIนไม)ท่ีถูกนํามาใช)กับงานประเภทต�างๆ มากท่ีสุด  เนื่องจากมีลวดลายท่ีสวยงาม
นอกจากนั้นมอดและปลวกยังไม�ทําลาย  เนื้อไม)มีมีเหลืองทองถึงสีน้ําตาล  มีน้ํามันในตัว  มักจะมีเส)น 
สีแก�แทรกกลิ่นคล)ายหนังฟอก  ไม�มีรส  น้ําหนักปานกลาง  เสี้ยนตรง  เนื้อไม)หยาบและไม�สมํ่าเสมอ 
มีความทนทานมาก  เลื่อยไสตกแต�งและขัดเงาได)ง�าย  มีหลายชนิดเช�น  สักทอง  สักหิน  และสักข้ีควาย 
ท่ีนํามาใช)ในการทําเครื่องเรือนราคาแพงและส�วนท่ีต)องการแสดงคุณค�าและรสนิยม  ได)แก�  สักทอง 
เนื่องจากมีสีเหลืองสวยและลวดลายสวยงาม  ส�วนสักหินและสักข้ีควาย  เนื่องจากมีสีคล้ํากว�าและลวด 
ลายค�อนข)างสับสน  จึงนิยมนําไปใช)ในส�วนท่ีความสวยงามเปIนสิ่งท่ีไม�มีความจําเปIน  เช�น  ใช)ทําโครง 
เครื่องเรือน  เปIนต)น  นอกจากนั้นนิยมใช)กับการก�อสร)างอาคารบ)านเรือนต�าง ๆ  อาทิ  บัว  ค้ิว  วงกบ 
ประตู-หน)าต�าง  ฝา  ฝZาเพดาน  บันได  ราวบันได  พ้ืนภายนอกอาคาร  และหน)าไม)อัด  เปIนต)น 

 ๑.๔.๒  ไม)ประดู� 
 ไม)ประดู�  เปIนไม)ชนิดหนึ่งท่ีจัดอยู�ในกลุ�มท่ีมีลวดลายสวยงาม  ลักษณะของเนื้อไม) 
มีสีแดงเหลืองถึงสีแดงอิฐ  สีของเสี้ยนจะแก�กว�าสีพ้ืน  เนื้อไม)เปIนมันวาว ไม�มีกลิ่นและรส  น้ําหนักมาก 
เสี้ยนสนเปIนริ้ว ๆ  เนื้อไม)ละเอียดปานกลาง  แข็งและทนทาน  ไสตกแต�งและขัดซักเงาได)ดี  นิยมใช)กับ 
การก�อสร)างบ)านเรือน  โดยเฉพาะในส�วนท่ีต)องการความประณีต  หรือต)องการรสนิยม  อาทิ   วงกบ 
ประตู-หน)าต�าง  พ้ืน  บันได  ราวบันได  ฯลฯ  นอกจากนั้นยังนิยมใช)ในการทําเครื่องเรือนราคาแพง   
และเครื่องเรือนประดับมุกอีกด)วย 

 ๑.๔.๓  ไม)มะค�าโมง 
 ไม)มะค�าโมง  เปIนไม)ชนิดหนึ่งในกลุ�มของไม)ท่ีมีลวดลายสวยงามด)วยเช�นกัน  เปIน 
ไม)ท่ีทนต�อมอดและปลวกได)ดี  ลักษณะของเนื้อไม)มีสีน้ําตาลอมเหลืองแก�  เนื้อไม)เปIนมันวาว  ไม�มีกลิ่น 
และรส  น้ําหนักมาก  เสี้ยนค�อนข)างสน  เนื้อไม)ค�อนข)างหยาบแต�สมํ่าเสมอ  แข็ง  เหนียว  ทนทาน 
เลื่อยไสตกแต�งค�อนข)างยาก  แต�ถ)าแห)งจะตกแต�งค�อนข)างง�าย  ขัดและซักเงาได)ดี  นิยมใช)กับการก�อ 
สร)างอาคารบ)านเรือนในส�วนท่ีต)องการความสวยงาม  อาทิ  วงกบประตู-หน)าต�าง  พ้ืน  บันได  ราว 
บันได  เสา  ฯลฯ  และเนื่องจากปุpมของไม)ชนิดนี้มีลวดลายท่ีสวยงามมาก   จึงนิยมนําไปใช)ในการทํา 
เครื่องเรือนราคาแพงด)วยเช�นกัน 

 ๑.๔.๔  ไม)ชิงชัน 
 ไม)ชิงชัน  เปIนไม)ท่ีจัดอยู�ในกลุ�มท่ีมีลวดลายสวยงามอีกชนิดหนึ่ง  ลักษณะของ 
เนื้อไม)มีสีม�วงอ�อนถึงสีม�วงแก�  มีเส)นแทรกสีดําหรือสีแก�กว�าสีพ้ืน  เนื้อไม)เปIนมันวาว ไม�มีกลิ่นและรส 
น้ําหนักมากเสี้ยนสนเปIนริ้วแคบ ๆ  เนื้อไม)ละเอียด  แข็ง  เหนียว  ทนทานมาก  เลื่อยไสตกแต�ง
ค�อนข)างยาก  ขัดซักเงาได)ดีมาก  เพราะเม่ือเคลือบด)วยน้ํามันซักเงาแล)วจะทําให)มีความสวยงามมาก 
นิยมใช)ทําเครื่องเรือนชั้นดี  ใช)แกะสลักทําของชําร�วย  ด)ามเครื่องมือ  ฯลฯ 
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 ๑.๔.๕  ไม)แดง 
 เปIนไม)ท่ีอยู�ในกลุ�มของไม)ท่ีมีลวดลายสวยงามด)วยเช�นกัน  เปIนไม)ท่ีปลวกและ 
เพรียงไม�ค�อยรบกวน  ลักษณะของเนื้อไม)มีสีแดงเรื่อ ๆ  หรือสีน้ําตาลอมแดง  เนื้อไม)เปIนมันวาว  ไม�มี 
กลิ่นและรส  น้ําหนักมาก  เสี้ยนเปIนคลื่นและสน  เนื้อไม)ค�อนข)างละเอียด  แข็ง  เหนียว  ทนทาน 
เลื่อยไสตกแต�งค�อนข)างยาก  ขัดและซักเงาได)ดี  เปIนไม)ต)านไฟ  นิยมใช)กับการก�อสร)างอาคารบ)านเรือน 
ในส�วนท่ีต)องการแสดงคุณค�าและรสนิยมเช�นกัน  อาทิ  วงกบประตู-หน)าต�าง  บันได  ราวบันได 
พ้ืนภายนอกอาคาร  ฯลฯ  นอกจากนั้นยังนิยมนําไปใช)ในการทําเครื่องเรือนราคาแพง  เครืองมือ 
กสิกรรม  หมอนรางรถไฟ  เกวียน  หรือเรือ  และอ่ืน ๆ 

 ๑.๔.๖  ไม)ตะเคียนทอง 
 ไม)ตะเคียนทองก็เปIนไม)อีกชนิดหนึ่งท่ีมีลวดลายสวยงาม  เปIนไม)ท่ีทนปลวกได)ดี 
ลักษณะของเนื้อไม)มีสีน้ําตาลแกมเหลือง  ซ่ึงจะเปลี่ยนเปIนสีเข)มเม่ือท้ิงไว)นาน  เนื้อไม)ด)าน  ไม�มีกลิ่น 
และรส  น้ําหนักมากเสี้ยนสน  เนื้อไม)ละเอียดปานกลางและสมํ่าเสมอ  แข็ง  เหนียว  ทนทานดีมาก 
เลื่อยไสตกแต�งได)ไม�ยากขัดเงาและซักเงาได)ดีมาก  นิยมใช)กับการก�อสร)าง  อาทิ  ตัวถังรถ  หมอนราง 
รถไฟ  และอ่ืน ๆ 

 ๑.๔.๗  ไม)ตะแบก 
 ไม)ตะแบก  เปIนไม)ชนิดหนึ่งท่ีมีลวดลายสวยงามด)วยเช�นกัน ลักษณะของเนื้อไม) 
มีสีเทาถึงสีน้ําตาลอมเทาและเปIนมัน  ไม�มีกลิ่นและรส  น้ําหนักมาก  เสี้ยนตรงหรือค�อนข)างตรง  เนื้อไม) 
ค�อนข)างตรง  เนื้อไม)ละเอียด  แข็งเหนียว  ทนทานถ)าไม�ตากแดดตากฝน  เลื่อยไสตกแต�งได)ไม�ยาก ขัด 
เงาและซักเงาได)ดี  นิยมใช)กับการก�อสร)างอาคาร  บ)านเรือน  เช�น  เสา  นอกจากนั้นยังใช)ทําเกวียน 
เรือ  ด)ามเครื่องมือ  เครื่องมือกสิกรรม  ฯลฯ ชนิดลายนิยมนําไปใช)ในการทําเครื่องเรือน  เนื่องจากให) 
ความสวยงามมาก 

 ๑.๔.๘  ไม)หลุมพอ 
 ไม)หลุมพอ  ลักษณะของเนื้อไม)มีสีแดงอ�อนอมน้ําตาลหรือสีน้ําตาลและค�อนข)าง 
มันวาว  ไม�มีกลิ่นและรส  น้ําหนักมาก  เสี้ยนตรงแต�จะเปIนคลื่นบางช�วง  เนื้อไม)ละเอียดปานกลาง 
นิยมนําไปใช)กับการก�อสร)าง  อาคารบ)านเรือน  อาทิ  เสา  พ้ืน  คาน  ตง  บันได  วงกบประตู-หน)าต�าง 
ฯลฯ  นอกจากนั้นยังใช)ทําหมอนรางรถไฟ  สามารถใช)แทนไม)มะค�าโมงได) 

 ๑.๔.๙  ไม)เลียงมัน 
 ไม)เลียงมัน  ลักษณะของเนื้อไม)มีสีแดงเข)มหรือสีน้ําตาลแกมแดงและด)าน   
ผิวหน)าเปIนน้ํามันไม�มีกลิ่นและรส  น้ําหนักมาก  เสี้ยนตรง  เนื้อไม)หยาบปานกลางสมํ่าเสมอ  เลื่อยไส
ตกแต�งได)ไม�ยากขัดและซักเงา  นิยมใช)กับโครงสร)างอาคารบ)านเรือน  อาทิ  เสา  คาน  ตง  ฯลฯ 
นอกนั้นยังใช)ทําด)ามเครื่องมือ  เครื่องมือกสิกรรม  เพลา  ล)อเกวียน  และเครื่องเรือน  เปIนต)น 

 ๑.๔.๑๐  ไม)นนทรี 
 ไม)นนทรี  ลักษณะของเนื้อไม)มีสีชมพูอ�อนถึงน้ําตาลแกมชมพูและเปIนมันวาว 
ไม�มีกลิ่นและรส  น้ําหนักปานกลาง  เสี้ยนตรงหรือสนเล็กน)อย  เนื้อไม)หยาบปานกลาง  เลื่อยไสตกแต�ง 
ง�าย  นิยมใช)ทําพ้ืนภานในอาคาร  ฝา  ฝZาเพดาน  หีบใส�ของ  และเครื่องเรือน  เปIนต)น 
 



- ๘ - 

 ๑.๔.๑๑  ไม)ยมหอม 
 ไม)ยมหอม  ลักษณะของเนื้อไม)เปIนสีแดงอ�อนสีอิฐแก�และมันวาว  มีกลิ่นหอม 
อ�อน ๆ  ไม�มีรส  น้ําหนักปานกลาง  เสี้ยนตรง  เนื้อไม)ค�อนข)างหยาบแต�สมํ่าเสมอ  ไสตกแต�งง�าย 
ขัดและซักเงาได)ดี  นิยมใช)กับการก�อสร)างท่ีอยู�ภายในอาคาร  เช�น  ใช)ทําฝา  ฝZาเพดาน  บัว  ค้ิว 
เครื่องดนตรี  เครื่องแกะสลัก  โครงเครื่องเรือน  เดือย  และหน)าไม)อัด 

 ๑.๔.๑๒  ไม)สยาแดง 
 ไม)สยาแดง  ลักษณะเนื้อไม)มีสีแดงอ�อนถึงสีน้ําตาลแกมแดง  เสี้ยนสนเล็กน)อย 
เนื้อไม)หยาบ  อ�อนใช)ได)ดีในร�ม  ค�อนข)างเหนียว  เลื่อยไสตกแต�งง�าย  ขัดและซักเงาได)ดี  นิยมใช)กับการ 
ก�อสร)างท่ีอยู�ภายในอาคาร  เช�น  ใช)ทําบัว  ค้ิว  พ้ืน  ฝา  ฝZาเพดาน  ฯลฯ  นอกจากนั้นยังใช)ทําโครง
เรือน  และหน)าไม)อัด  อีกด)วย 
 
 ๑.๔.๑๓  ไม)เต็ง 
 ไม)เต็ง  เปIนไม)ท่ีถูกนํามาใช)ค�อนข)างมากในวงการก�อสร)าง  ลักษณะของเนื้อไม)มีสี 
น้ําตาลอ�อนเม่ือตัดใหม� ๆ  แต�เม่ือท้ิงไว)นาน ๆ  จะกลายเปIนสีน้ําตาลแก�แกมแดง  มีแถบของท�อสีขาว 
ตามแนวสัมผัสกับวงป/ค่ันเปIนตอน ๆ  เนื้อไม)ด)าน  ไม�มีกลิ่นและรส  น้ําหนักมาก  เสี้ยนสน  เนื้อไม) 
หยาบปานกลางแต�สมํ่าเสมอ  แข็ง  เหนียว  ทนทานดีมาก  รับน้ําหนักได)ดี  เลื่อยไสตกแต�งยาก  เนื้อไม) 
มักจะปรากฎรอยแตกร)าวแต�อยู�ท่ัวไป  จึงไม�เหมาะสมท่ีจะนํามาใช)ทําเครื่องเรือน  นิยมใช)เปIนโครงสร)าง 
อาคารบ)านเรือน  เช�น  คาน  ตง  วงกบประตู-หน)าต�าง  พ้ืน  ฯลฯ  นอกจากนั้นยังใช)ทําสะพาน   
เครื่องมือกสิกรรม  และหมอนรางรถไฟ  อีกด)วย 

 ๑.๔.๑๔  ไม)รัง 
 ไม)รัง  จัดเปIนไม)ท่ีอยู�ในกลุ�มเดียวกันกับไม)เต็งท่ีนิยมนํามาใช)ในวงการก�อสร)าง 
ลักษณะของเนื้อไม)มีสีน้ําตาลอมเหลืองและด)าน  ไม�มีกลิ่นและรส  น้ําหนักมาก  เสี้ยนสน  เนื้อไม)หยาบ 
แต�สมํ่าเสมอ  แข็งน)อยกว�าไม)เต็งเล็กน)อย  ทนทานดีมาก  เลื่อยไสแต�งค�อนข)างยาก  ใช)งานเหมือนไม)
เต็ง  ซ่ีงไม)ท้ัง ๒  ชนิดนี้มักจะจําหน�ายรวมกัน  และเรียกไม)เต็ง-รัง 
  
 ๑.๔.๑๕  ไม)กระบาก 
 ไม)กระบาก  เปIนไม)อีกชนิดหนึ่งท่ีนิยมนํามาใช)ในวงการก�อสร)างด)วยเช�นกัน 
ลักษณะของเนื้อไม)มีสีเหลืองนวลถึงสีน้ําตาลอ�อนแกมแดงเรื่อ ๆ  และด)าน  มีกลิ่นน้ํามันยางอ�อน ๆ  
ไม�มีรส  น้ําหนักปานกลาง  เสี้ยนตรงถึงสนเล็กน)อย  เนื้อไม)หยาบแต�สม�เสมอ  มีข)อเสียคือเนื้อเปIนทราย 
ทําให)เครื่องมือสึกหรอได)ง�าย  แข็ง  เหนียว  ถูกน้ําไม)โก�งงอ  จึงนิยมนําไปใช)กับการก�อสร)างอาคารบ)าน 
เรือน  อาทิ  แบบหล�อคอนกรีต  ฝา  เคร�า  ฯลฯ  นอกจากนั้นยังถูกนําไปใช)ทําแจว  เรือ  หีบใส�ของ 
เครื่องเรือนราคาถูกและทําไส)ไม)อัด 

 ๑.๔.๑๖  ไม)ยาง 
 ไม)ยาง  เปIนไม)อีกชนิดหนึ่งท่ีนิยมนํามาใช)กันมากในวงการก�อสร)าง  ลักษณะ 
ของเนื้อไม)มีสีแดงเรื่อ  ยืดหดตัวได)ง�าย  เวลาหดตัวจะมียางปะทุออกมาจากผิว  แห)งช)า  น้ําหนัก 
ปานกลาง  เสี้ยนมักจะตรง  เนื้อไม)หยาบ  แข็งปานกลาง  ใช)ได)ดีในร�ม  เลื่อยไสตกแต�งง�าย   นิยมใช) 
 



- ๙- 

กับงานก�อสร)างท่ัวไป  เช�น  ฝา  ฝZาเพดาน  และเคร�าต�าง ๆ  ท่ีใช)ภายในอาคาร  หีบใส�ของ  และ 
หน)าไม)อัด  เปIนต)น 

 ๑.๕  การเลือกไม� 
 การพิจารณาเลือกไม)เพ่ือใช)ในการก�อสร)าง  หรือเพ่ือวัตถุประสงค�อ่ืนใดก็ตาม 
สิ่งสําคัญท่ีจะต)องคํานึงถึงเปIนสิ่งแรกก็คือ  คุณสมบัติท่ีเก่ียวข)องกับไม)และการใช)ไม)  ราคาตลอดจน 
งบประมาณรายจ�ายท่ีตั้งไว)เพ่ือการนั้น ๆ 

 คุณสมบัติท่ีเก่ียวข)องกับไม)และการใช)ไม)ดังกล�าวมาแล)วข)างต)น  ได)แก� 
๑. สภาพแวดล)อมของการใช)ไม) 
๒. ความสวยงามของเนื้อไม) 
๓. ตําหนิในเนื้อไม) 
๔. ความแข็งแรงและความทนทานของไม) 
๕. ความง�ายต�อการเลื่อยไสตกแต�ง 

 สภาพแวดล)อมของการใช)ไม)  หมายถึง  สภาพท่ัว ๆ  ไปใช)ในท่ีซ่ึงไม)ถูกนําไปใช)
งาน  เช�น  ใช)กลางแจ)ง  ใช)ในร�มหรือใช)กับอาคารท่ีมีหรือไม�มีระบบปZองกันปลวก  ตําหนิในเนื้อไม)
นอกจากจะทําให)ไม)ขาดความแข็งแรงแล)ว  ยังทําให)ไม�สวยงาม  ดังนั้นในกรณีท่ีต)องการความสวยงาม 
อาทิ  การทําเครื่องเรือนก็จะต)องมีความพิถีพิถันในการเลือกไม)เปIนพิเศษ  ความแข็งแรงและความ
ทนทานก็เปIนคุณสมบัติท่ีสําคัญอีกอันหนึ่งท่ีจะต)องนํามาพิจารณาเปIนอันดับแรกในการเลือกไม)สําหรับ 
งานก�อสร)าง  นอกจากนั้นไม)ท่ีเหมาะต�อการนํามาใช)ก็ควรจะง�ายต�อการเลื่อยและการไสตกแต�งอีกด)วย
เช�นกัน   คุณสมบัติเหล�านี้  นอกจากจะช�วยให)ได)รับประโยชน�จากการใช)งานสูงสุดแล)ว  ยังช�วยให)
สะดวกต�อการทํางานอีกด)วย   
 ไม)ท่ีเหมาะสมสําหรับงานก�อสร)างซ่ึงนิยมใช)กันในปWจจุบัน  จําแนกออกตาม 
ลักษณะการใช)งานได)ดังนี้ 

 ๑.๕.๑  ไม)ก�อสร)างท่ัวไป 
 ไม)ชนิดนี้  ได)แก�  ไม)สัก  สักหิน  แดง  ประดู�  ตะเคียนทอง  ตะเคียนหิน  เคียม 
รกฟZา  หลุมพอ  ตะแบก  มะค�าโมง  ยมหิน  ธัน  พะยอม  เต็ง  เหียง  รัง  ทะนอง  กาสาย  กระบาก 
หัง  สยาแดง  สยาขาว  และไม)ยาง 

 ๑.๕.๒  ไม)บานวงกบประตู-หน)าต�าง 
 ไม)ชนิดนี้  ได)แก�  ไม)สัก  ประดู�  ตะเคียนทอง  มะค�าโมง  จําปา หลุมพอ  หัง 
ยาง  แดง  รัง  และไม)ตะเคียนหิน 

 ๑.๕.๓  ไม)ฝา-เพดาน 
 ไม)ชนิดนี้  ได)แก�  ไม)สัก  แดง  ตะเคียนทอง  จําปา  มะม�วง  สุเหรียญ  หัง 
มะซาง  รัง  เหียง ชุมแพรก  สยาแดง  สยาขาว  และไม)สมพง 
 
 
 



- ๑๐- 

 ๑.๕.๔  ไม)พ้ืน 
 ไม)ชนิดนี้  ได)แก�  ไม)สัก  สักหิน  แดง  มะค�าโมง  จําปา  มะม�วง  หัง  เคียม 
ชุมแพรก  หลุมพอ  ตะแบก  รัง  กาสาย  ประดู�  เพียง  ตะเคียนทอง  และไม)ยาง 

 ๑.๕.๕  ไม)บันได 
 ไม)บันได  ได)แก�  ไม)มะค�าโมง  ตะเคียนทอง  หลุมพอ  รัง  ประดู�  และไม)แดง 
 
๑.๖  ไม�ต#างประเทศท่ีใช�ในประเทศไทย 
 ปWจจุบันปWญหาการขาดแคลนไม)ในประเทศเพ่ิมมากข้ึน  ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากจํานวน 
ประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนอย�างรวดเร็ว เปIนผลทําให)ปpาได)ถูกบุกเบิกแผ)วถางเพ่ือใช)เปIนท่ีทํากิน  นอกจากนั้นใน
การพัฒนาประเทศยังได)มีการนําไม)ขนิดต�าง ๆ  จากปpามาทําประโยชน�อย�างมากมายมหาศาล  จึงทําให) 
ประเทศไทยเราเกิดขาดแคลนไม)  ดังนั้นจึงได)มีการสั่งไม)จากต�างประเทศเข)ามาเพ่ือให)เพียงพอกับความ 
ต)องการ  ส�วนใหญ�มาจากประเทศเพ่ือนบ)าน  ได)แก�  พม�า  ลาว  เวียดนาม  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย 
และฟtลิปปtนส� 
 สําหรับไม)ซ่ึงนิยมนํามาใช)กับงานก�อสร)างท่ีต)องการความแข็งแรงทนทานสูง  เช�น 
ใช)ทําสะพานหมอนรองรางรถไฟ  โครงสร)างเรือ  หรือตัวถังรถยนต�บรรทุก ได)แก�  ไม)บาเลา  
(เต็งมาเลเซีย)  เบเลียน  และไม)เซ็งกาล  (ตะเคียนชัน)  ส�วนไม)ท่ีนํามาใช)กับงานก�อสร)างท่ีไม)ต)องการ
ความแข็งแรงทนทานมากนัก  เช�น  งานก�อสร)างท่ีไม�ถูกแดดฝนหรือสัมผัสดินและใช)ในกิจการทําไม)อัด   
ได)แก�  ไม)กะปWวร�  เค็มปาส  (ทองบ้ึง)  เครูอิง  (ยาง)  เรดบาเลา  และไม)ทัวลัง  (ยวน)  ไม)เหล�านี้มีท้ัง 
ชนิดท่ีมีความทนทานต้ังแต�สูงถึงตํ่า  ดังนั้นไม)ชนิดท่ีมีความทนทานตํ่าถ)าได)รับการอัดน้ํายาก็จะทําให) 
มีความทนทานเพ่ิมสูงข้ึนได)  แต�อย�างไรก็ตาม  ไม)เหล�านี้บางชนิดไม�สามารถอัดน้ํายาได) 

 จากเหตุการณ�มหาวิปโยคท่ีเกิดข้ึนกับภาคใต)  อันเนื่องมาจากฝนตกหนัก 
ต้ังแต�เวลาประมาณ ๐๗.๐๐  น. ของวันท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๓๑ ของวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน๒๕๓๑ 
รวมเวลา ๕๔  ชั่วโมง  เปIนผลทําให)เกิดอุทกภัยข้ึนอย�างฉับพลันและรุนแรงมาก  ทําให)ภาคใต)ตอนล�าง 
รวม ๙  จังหวัด  ประกอบด)วย  จังหวัดสุราษฎร�ธานี  นครศรีธรรมราช  สงขลา  ยะลา  พัทลุง 
นราธิวาส  ปWตตานี  สตูล  และตรัง  ได)รับความเสียหายอย�างหนัก  น้ําฝนท่ีไหลลงมาจากเทือกเขา
บรรทัดได)พัดเอาท�อนซุงท่ีได)ตัดท้ิงไว)ลงมา  สร)างความเสียหายให)กับชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
เปIนอันมาก  โดยเฉพาะอย�างยิ่งกับประชาชนท่ีอาศัยอยู�ตามท่ีราบเชิงเขา  ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  คิด
เปIนมูลค�ากว�า ๔,๐๐๐ ล)านบาท  จึงทําให)รัฐบาลต)องตัดสินใจปtดปpาสัมปทานท่ัวประเทศ  โดยออกเปIน 
พระราชกําหนดเม่ือวันท่ี  ๑๔  มกราคม ๒๕๓๒  สาเหตุดังกล�าวจึงทําให)ประเทศไทยขาดแคลนไม)ท่ีจะ
นํามาใช)ประโยชน�  จึงต)องมีการนําเข)าไม)จากต�างประเทศเพ่ิมมากข้ึน  ไม)ท่ีนําเข)า  ได)แก�  สัก  ชิงชัน 
หรือเกล็ดแดง  ประดู�  ตะเคียน  มะค�า  เต็ง-รัง  ยาง  กระบาก  กระปWวร�  เครูอิง  เค็มปาส  เมอร�เบา 
เมอรันตี  เยลูตง  ยองกอง  เรมิน  เซอรายา  และอ่ืน ๆ  ส�วนประเทศท่ีประเทศไทยสั่งนําเข)าไม)  
ได)แก�  พม�า  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  เวียดนาม  ลาว  และฟtลิปปtนส�  เปIนต)น 
 
  
 

 



- ๑๑- 

๑.๗  การรักษาคุณภาพไม�  และน้ํายารักษาเนื้อไม� 
 ๑.๗.๑  การรักษาคุณภาพไม) 
 การรักษาคุณภาพไม)  (wood  preservation)  คือ  การทําให)ไม)มีความคงทน 
ไม�ผุ  และไม�ถูกแมลงจําพวกมอด  ปลวก  ฯลฯ  รบกวน  การรักษาคุณภาพไม)จําแนกออกได)เปIน   

๓  วิธีด)วยกัน  คือ   
 ๑.  การทาหรือพ�นด)วยน้ํายา 
 ๒.  การอาบด)วยน้ํายา 
 ๓.  การอัดด)วยน้ํายา 

 การทาหรือพ�นด)วยน้ํายา 
 วิธีนี้จะเหมือนกับการทาสีหรือพ�นสี  กล�าวคือ  ถ)าเปIนการทาก็จะใช)แปรงจุ�ม 
น้ํายาทาลงไปบนผิวไม)  หรือถ)าเปIนการพ�นก็จะใช)กาพ�นสีใส�น้ํายาพ�นลงไปในผิวไม) 
 สําหรับการทาหรือพ�นด)วยน้ํายานั้นมีข)อควรระวังคือ  ทุกครั้งท่ีทาหรือพ�นน้ํา 
จะต)องสวมถุงมือ  แว�นตา  และเสื้อผ)าให)มิดชิด  เศษไม)ท่ีเหลือจากการใช)งานไม�ควรเผา  เพราะอาจ 
ทําให)เกิดมลพิษได) 
 การอาบน้ําด)วยน้ํายา 
 วิธีนี้ไม)ท่ีต)องการอาบน้ํายาจะถูกบรรจุลงไปในถังซ่ึงมีน้ํายาบรรจุอยู�  จากนั้น 
ต)มน้ํายาให)ร)อนโดยมีอุณหภูมิสูงถึง ๑๘๐  องศาฟาเรนไฮต�  (๘๑  องศาเซลเซีย)  เปIนเวลา ๑  ถึง 

๔ ชั่วโมง  แล)วจึงดับไฟและแช�ไม)ท้ิงไว)ในน้ํายาอีกประมาณ  ๒๐ชั่วโมง  ระหว�างท่ีน้ํายาเย็นตัวลง 
น้ํายาก็จะซึมเข)าไปในเนื้อไม) 
 การอาบด)วยน้ํายา 
 วิธีนี้กําลังเปIนท่ีนิยมกันมากท่ีสุดในปWจจุบันเนื่องจากประหยัดเวลาได)มาก 
วิธีนี้ไม)ท่ีต)องการอัดน้ํายาจะถูกบรรจุลงไปในถัง  จากนั้นจึงใช)ความดันน้ํายาให)ซึมเข)าไปในเนื้อไม) 
 การอัดด)วยน้ํายา  ยังจําแนกออกได)เปIน ๒  วิธีด)วยกัน  คือ 

๑.  การอัดแบบเต็มเซลล�  (full-cell process)   
๒.  การอัดแบบไม�เต็มเซลล�  (empty-cell process) 

 การอัดแบบเต็มเซลล� :  แบบนี้น้ํายาจะถูกอัดเข)าไปจนเต็มช�องว�างของเซลล� 
เนื้อไม)และซึมเข)าไปท่ีผนังเซลล�ด)วย  การอัดแบบนี้เหมาะสําหรับไม)ท่ีอาบน้ํายาได)ค�อนข)างยากหรือยาก 
 การอัดแบบไม�เต็มเซลล�  :  แบบนี้น้ํายาจะถูกอัดไปในเนื้อไม)เพียงพอเพ่ือให)น้ํายา 
ซึมเข)าไปท่ีผนังเซลล�และติดตามผนังเซลล�บ)างเท�านั้น  ส�วนภายในช�องยังคงว�าง  การอัดแบบนี้เหมาะ 
สําหรับไม)ท่ีอาบน้ํายาง�าย 
หมายเหตุ  :  สําหรับไม)ท่ีทา  พ�น อาบหรืออัดด)วยน้ํายานั้น  ควรเปIนไม)ท่ีผึ่งแห)งดีแล)วหรือเปIนไม)ท่ีผ�าน 
                ลักษณะการอบจนได)ท่ีแล)ว  โดยถ)าเปIนไม)แปรรูป  ควรมีความชื้นไม�เกินร)อยละ ๒๕   
                ส�วนไม)ในลักษณะอ่ืน  เช�น  เสา  ควรมีความชื้นไม�เกินร)อยละ  ๒๐  และไม�ควรไสตกแต�ง 
                เจาะ  หรือตัดมาก�อน  นอกจากนั้นไม)ท่ีนํามาอาบหรืออัดน้ํายา  ก็ควรจะเปIนไม)ท่ีมีขนาด 
                ความหนาไล�เลี่ยกันหรือเท�ากัน  และควรเปIนไม)ชนิดเดียวกันหรือกลุ�มเดียวกันด)วย  เพราะ 
                จะช�วยให)อัตราการซึมของน้ํายาเข)าไปในเนื้อไม)สมํ่าเสมอ  ทําให)ง�ายต�อการอัดน้ํายาแต�ละ  
                ครั้ง 
 



- ๑๒- 

 ๑.๗.๒  น้ํายารักษาเนื้อไม) 
 น้ํายารักษาเนื้อไม)ท่ีนิยมใช)ในปWจจุบันมี ๒  ชนิด  คือ 

๑.  เกลือเคมีละลายในน้ํามัน 
๒.  เกลือเคมีละลายในน้ํา 

 เกลือเคมีละลายในน้ํามัน 
 น้ํายาชนิดนี้มีคุณสมบัติระเหยตัวได)ช)า  กลิ่นฉุน  มีสีเข)มสกปรก  และไม�สามารถ 
มาสีทับได)  แต�เปIนพิษต�อเชื้อเห็ดราท่ีทําให)ไม)ไม�ผุและต�อแมลงท่ีทําลายเนื้อไม)  น้ํายาชนิดนี้จะติดทนอยู�
ในเนื้อไม)ได)นานจึงเหมาะกับงานกลางแจ)ง  เช�น  เสาไฟฟZา  เสาโทรเลข  เสาโทรศัพท�  ไม)คอนสาย   
หมอนรางรถไฟ  สะพาน  รั้ว  เปIนต)น  น้ํายาชนิดนี้  ได)แก�  ครีโอโสต  (creosote)  แอนทราซีนหรือ 
คาร�โบลิเนอุมส�  (anthracene or carbolineums)  โซลิกนั่ม  (solignum)  เพนคราคลอโรฟ/นอล 
(pentachrophenol) 
 
 เกลือเคมีละลายในน้ํา 
 น้ํายาชนิดนี้มีคุณสมบัติปZองกันเชื้อเห็ดราและแมลงศัตรูไม)บางชนิดได)  แต�ไม� 
สามารถปZองกันปลวกได)  ไม�มีกลิ่น  ไม�สกปรก  และสามารถทาสีทับได)มี ๒ ชนิด  ได)แก�  ชนิดท่ี 
ละลายออกไปจากไม)ได)ง�าย  กับชนิดท่ีละลายออกไปจากไม)ได)ยาก 

 ชนิดท่ีละลายออกไปจากไม)ได)ง�าย  :  ตัวยาชนิดนี้เม่ือถูกฝนหรือน้ําชะก็จะละลาย 
ออกไปจากเนื้อไม)ได)โดยง�าย  ตัวยาชนิดนี้  ได)แก�  ซิงค�คลอไรด�  (zinc  chloride)  กรดบอแรกซ�  
(borax acid)  กรดบอริก  (boric  acid)  โซเดียมฟลูออไรด�  (sodium fluoride)  โซเดียมเพนตาคลอ 
โรฟtเนต  (sodium pentachlorophnate)  และเบนซีนเฮกซะคลอไรด�  (benzene hexachloride) 
เปIนต)น 
 ชนิดท่ีละลายออกไปจากไม)ได)ยาก :  ตัวยาชนิดนี้แม)ว�าจะถูกฝนหรือน้ําชะก็จะ 
ละลายออกไปจากไม�ได)ยาก  ทําให)ยาคงทนอยู�ในเนื้อไม)ได)ดี  จึงนิยมใช)กันมากในปWจจุบัน  ตัวยาชนิดนี ้
ได)แก�  แอซิคคอปเปอร�โครเมต  (ammonia  copper  arsenate,  ACA)  โครเมต  คอปเปอร�อาร�ซี
เนต  (chromate copper  arsenate, CCA) คอปเปอร�โครมโบรอน  (copper  chrome boron, 
CCB)  และฟลูออร�โครมอาร�ซีเนตฟ/นอล  (fluor chrome arsenate phenol FCAP)  เปIนต)น 

๑.๘  ไม�อัดสลับช้ัน 
 ไม)อัดสลับชั้น  (plywood)  หรือท่ีนิยมเรียกกันสั้น ๆ  ว�า  ไม)อัด  เปIนผลิต 
ภัณฑ�ท่ีได)จากการนําเอาไม)แผ�นบางหรือวิเนียร  (veneer)  หลายแผ�นมาอัดเข)าด)วยกันโดยใช)กาวเปIน 
วัสดุยึดตรึงแผ�นไม)ท่ีนํามาอัดเข)าด)วยกันจะต)องวางในลักษณะท่ีแนวเสี้ยนขวางต้ังซ่ึงกันและกัน  ท้ังนี้ 
เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติในด)านความแข็งแรง  ท้ังยังช�วยลดการขยายตัวหดตัวในแนวระนาบของแผ�นไม)ให) 
เหลือน)อยท่ีสุด  จํานวนชั้นของแผ�นไม)จะต)องเปIนจํานวนค่ีเสมอไปเพ่ือเกิดความสมดุลและแนวเสี้ยน 
ไปในทางเดียวกัน  ซ่ึงจะมีจํานวนชั้นต้ังแต� ๓  ชั้นข้ึนไป 
 ๑.๘.๑  ประเภทของไม)อัด 
 ไม)อัดในปWจจุบันกําลังเปIนท่ีนิยมใช)กันอย�างกว)างขวางท้ังในงานก�อสร)างท่ัว ๆ 
ไปงานทําเครื่องเรือนและอ่ืน ๆ  เนื่องจากให)ความสะดวกหลายประการ  ให)ความสวยงามดีและยัง 
 



- ๑๓- 

ง�ายต�อการทําอีกด)วย  ไม)อัด  โดยท่ัว ๆ  ไป  จําแนกออกเปIน  ๓ ประเภท  คือ 
๑. ประเภทใช)ภายใน  (Interior type) 
๒. ประเภทใช)ภายนอก  (exterior type) 
๓. ประเภทใช)งานชั่วคราว 

 ประเภทใช)ภายใน  :  ไม)อัดชนิดนี้ใช)กาวชนิดท่ีกันน้ําได)ในเวลาจํากัด  อันได)แก� 
กาวยูเรีย  ฟอร�มาลดีไฮด�   เปIนวัสดุยึดตรึงระหว�างแผ�นไม)  เหมาะสําหรับงานภายในอาคารหรือในซ่ึง 
ไท�ถูกละอองน้ําหรือไม�เป/ยกชื้น  เช�น  ใช)ทําฝาก้ันห)อง  ฝZาเพดาน  เครื่องเรือน  และสิ่งประดิษฐ�อ่ืน ๆ 
ซ่ึงใช)กับงานภายในท่ีมีความชื้นไม�เกิน  ๒๐  เปอร�เซ็น  ไม)อัดชนิดนี้ของบริษัทไม)อัดไทยจะประทับตรา 
ด)วยหมึกสีม�วง  สําหรับไม)อัดจะประทับตราด)วยหมึกสีดํา 
 ประเภทใช)ภายนอก  :  ไม)อัดชนิดนี้ท่ีกันน้ําได)  เช�น  กาวฟ/นอล  ฟอร�มาลดีไฮด� 
เปIนวัสดุยึดตรึงระหว�างแผ�นไม)  เหมาะสําหรับงานภายนอกอาคารหรือในท่ีซ่ึงถูกน้ําหรือเป/ยกชื้น  เช�น 
ใช)ทําปZายโฆษณา  เรือ  แบบหล�อคอนกรีต  ส�วนประกอบของยานพาหนะหรือส�วนประกอบของอาคาร 
ท่ีต)องถูกแดดถูกฝน  ตลอดจนเครื่องเรือนท่ีใช)กับงานภายนอก  ไม)อัดชนิดนี้ซ่ึงบริษัทไม)อัดไทยจะ
ประทับตราด)วยหมึกสีแดง 
 ประเภทงานชั่วคราว  :  แปIนไม)อัดท่ีผลิตด)วยกาวชนิดกันน้ําไม�ได)  เหมาะสําหรับ 
ใช)ทําปZายโฆษณาสินค)าชั่วคราว  และอ่ืน ๆ  ไม)อัดชนิดนี้ของบริษัทไม)อัดไทยจะประทับตราด)วยหมึก 
สีเขียว 
 ๑.๘.๒  ชนิดและขนาดของไม)อัด 
 ไม)อัดท่ีผลิตข้ึนจําหน�ายในประเทศไทย  ปWจจุบันจําแนกออกได)เปIน ๓ชนิด 
ได)แก�  ไม)อัดสัก  ไม)อัดยาง  และไม)อัดคัดลาย 
 ไม)อัดสัก  :  ได)แก�ไม�อัดท่ีใช)ไม)สักซ่ึงมีลวดลายสวยงามตามธรรมชาติอยู�แล)ว 
เปIนผิวหน)า  ส�วนผวิทางด)านหลังอาจจะใช)ไม)สักหรือไม)ชนิดอ่ืนก็ได) 
 ไม)อัดยาง  :  ได)แก�ไม)อัดท่ีใช)ไม)ยางเปIนผิวท้ังทางด)านหน)าและด)านหลัง  หรือ 
ด)านหลังอาจใช)ไม)ชนิดอ่ืนท่ีมีคุณภาพเทียบเท�ากันเปIนผิวหน)าก็ได)  เปIนไม)ท่ีไม�มีลวดลาย   เหมาะ
สําหรับงานท่ัวไปท่ีไม�ต)องการโชว�ลวดลายไม)  ราคาถูก 
 ไม)อัดคัดลาย  :  ได)แก�ไม)อัดท่ีใช)ไม)ขนิดอ่ืนนอกเหนือไปจากไม)สักและไม)ยาง 
แต�มีลวดลายสวยงามเปIนผิวหน)า  ไม)ท่ีนํามาใช)  ได)แก�  ไม)มะม�วงปpา  ยมหิน  ยมหอม  มะปtน 
จําปาปpา  และไม)อ่ืน ๆ  ท่ีมีลวดลายสวยงาม  ไม)อัดคัดลายนี้มีความสวยงามไม�ยิ่งหย�อนไปกว�าไม)อัด 
สัก  แต�ราคาถูกกว�า 
 ในไม)อัด ๓  ชั้น  ความหนาของชั้นกลางมักจะไม�เกินร)อยละ  ๖๐  ของความ 
หนาท้ังหมด  ส�วนไม)อัดท่ีมีจํานวนชั้นเกินกว�า  ๓  ชั้น  ไม)หน)าและไม)ชั้นอ่ืน ๆ  ท่ีมีแนวเสี้ยนไปใน
ทิศทางเดียวกันจะมีความหนารวมกันไม�น)อยกว�าร)อยละ ๔๐  แต�ไม�เกินร)อยละ  ๖๕  ของความหนาของ 
แผ�นไม)อัด 
  
 
 
 
 



- ๑๔- 

 ขนาดมาตรฐานของไม)อัด  จะกําหนดจากขนาดกว)าง  ยาว  และหนา ได)แก� 
ขนาด  ๔x ๘ ฟุต (122 x 244 ซม.) และขนาด ๓ x ๖  ฟุต (๙๑.๕ x ๑๘๒ ซม.) โดยมีความหนาต้ังแต� 
๔ ถึง  ๒๐  มิลลิเมตร  อย�างไรก็ตาม  ผู)ผลิตบางรายจะผลิตไม)อัดท่ีมีความหนาตํ่ากว�า  ๔  มิลลิเมตร 
คือจะผลิตความหนาระหว�าง ๓  ถึง  ๓.๕  มิลลิเมตร  กรณีนี้ผู)ผลิตดังกล�าวก็จะต)องรับรองคุณภาพของ 
ไม)อัดท่ีผลิต  ต)องไม�ตํ่ากว�าไม)อัดท่ีมีขนาดความหนา  ๔  มิลลิเมตร  

 ๑.๘.๓  การนําไม)อัดไปใช)งาน 

 หลังเลือกไม)อัดได)ตามความต)องการแล)ว  ข้ันตอนต�อไปก็จะต)องนําแผ�นไม)อัดท่ี 
เลือกมาร�างแบบเพ่ือทําการแปรรูปต�อไป  ในข้ันตอนของการร�างแบบสิ่งสําคัญท่ีจะต)องนํามาเปIน
ข)อพิจารณาก็คือลายไม)ท่ีต)องการจะให)ไปในทิศทางใดก็จะต)องกําหนดท่ีจะทําการร�างแบบลงไปบนแผ�น 
ไม)  สําหรับข้ันตอนสําคัญท่ีควรระวังในการทํางานเก่ียวกับไม)อัดมีดังนี้ 

๑. การเลื่อย 
๒. การยึดตรึง 

 การเลื่อย 
 ในการเลื่อยไม)อัดถ)าเปIนไปได)ควรใช)เลื่อยไฟฟZาไม�ว�าจะเปIนเลื่อยวงเดือนหรือ 
เลื่อยฉลุไฟฟZาก็ตามและใบเลื่อยท่ีใช)ก็ควรจะใช)ใบเลื่อยไม)อัดเฉพาะ  หรือใบเลื่อยชนิดฟWนเลื่อยทําด)วย 
คาร�ไบต�  เพราะกาวท่ีใช)อัดแผ�นไม)จะทําให)ใบเลื่อยแบบธรรมดาสึกหรอเร็วกว�าปกติ  อย�างไรก็ตาม 
ถ)าไม�มีเลื่อยไฟฟZาการใช)เลื่อยลันดาท่ัว ๆ  ไปก็สามารถทําได)  แต�ใบเลื่อยจะต)องเปIนแบบฟWนละเอียด 
ฟWนเลื่อยคมและคัดคลองเลื่อยมาอย�างดี  การเลื่อยลันดาหรือเลื่อยวงเดือนแบบแท�น  ให)หงายผิวด)าน 
หน)าท่ีต)องการโชว�ลวดลายข้ึนด)านบน   ก็สามารถท่ีจะช�วยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับพ้ืนผิวหน)า 
ของแผ�นไม)ลงได)  หากเลื่อยด)วยเลื่อยวงเดือนแบบหิ้วหรือเลื่อยฉลุไฟฟZา  ก็ให)คว่ําผิวหน)าลงด)านล�าง 
ก็จะสามารถช�วยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ีนกับพ้ืนผิวหน)าท่ีต)องการโชว�ลวดลายลงได)เช�นกัน 
 เม่ือเลื่อยส�วนท่ีต)องการเสร็จแล)ว  ก�อนนําไปประกอบควรใช)กบหรือกระดาษ 
ทรายลบคลองเลื่อยเสียก�อน  เพ่ือให)ขุยท่ีเกิดจากการเลื่อยไปเสียก�อนจึงจะใช)งานท่ีเรียบร)อย 

 การยึดตรึง 
 ในการยึดตรึงไม)อัดนอกจากกาวแล)ว  ยังสามารถใช)วัสดุยึดตรึงชนิดอ่ืน  เช�น  
ตะปู  หรือตะปูเกลียวได)ด)วยเช�นกัน  แต�เนื่องจากลักษณะโครงสร)างของไม)อัดแตกต�างจากลักษณะ 
โครงสร)างของเนื้อไม)จริง  ดังนั้นในการเลือกวัสดุท่ียึดตรึงขนาดท่ีไม�ถูกต)อง  ก็จะมีผลต�อความแข็ง 
แรงของการยึดตรึง  และอาจทําให)ไม)อัดปริแตกได) 
 ขนาดของวัสดุยึดตรึงและคําแนะนําท่ีเปIนประโยชน�ของบริษัทไม)อัดไทย  จํากัด 
อัดไทยท่ีมีคุณภาพ  ได)ถูกแสดงดังตารางท่ี ๒.๒ 
 
 
 
 
 
 
 



  - ๑๕- 

                   ตางรางท่ี  ๒.๒  ขนาดของวัสดุท่ีเหมาะสมกับขนาดความหนาของไม)อัด 
   
 
 
 
 

 

 
 
หมายเหตุ  :  ๑.  กรณีตอกตะปูชิดริมขอบไม)อัดและเปIนงานท่ีต)องการความประณีต  ควรเจาะ  
                           รูนําด)วยสว�านท่ีมีขนาดเล็กกว�าขนาดของตะปูท่ีจะใช)เสียก�อน 
 ๒.  การตอกตะปูควรตอกให)ห�างกันประมาณ  ๖ นิ้ว  (๑๕ ซม.)  ถ)าเปIนไม)อัด 
 ชนิดบางท่ีจะติดขอแขวน  ให)ตอกชิดกว�านี้ 
 ๓.  การยึดตรึงด)วยโลหะยึดตรึง  ถ)าใช)ร�วมกับกาวก็จะช�วยให)การยึดตรึงดียิ่งข้ึน 
 ๔.  กรณีท่ีไม)อัดหนาต้ังแต� ๓/๔  นิ้ว (๑๘ ซม.) ข้ึนไป สามารถยึดด)วยตะปูเกลียว 
 โดยให)เจาะรูก�อน 
 การใช)ไม)อัดกรุผนัง  จะวางแนวเสี้ยนให)ขนานหรือต้ังฉากกับโครงเคร�าก็ได) 
แต�การใช)ไม)อัดปูพ้ืนจะต)องวางแนวเสี้ยนให)ตั้งได)ฉากกับตงรับพ้ืนเท�านั้น 

 ๑.๙  ผลิตภัณฑ+อ่ืนจากไม� 
 นอกจากไม)อัดแล)ว  ยังมีผลิตภัณฑ�อ่ืนจากไม)  ท่ีมีลักษณะการสร)างและคุณสมบัติ 
ท่ีใกล)เคียงกับไม)อัด  และกําลังเปIนท่ีนิยมใช)กันในอุสาหกรรมเครื่องเรือนและอ่ืน ๆ  ในปWจจุบัน   
ผลิตภัณฑ�จากไม)จําพวกนี้  ได)แก�  แผ�นไม)บางประกบ  (Iaminated veneer Iumber)  แผ�นไม)อัด 
ไส)ไม)ระแนง  (blockboard)  แผ�นชิ้นไม)อัด  (particleboard)  แผ�นใยไม)อัดแข็ง  (hardboard)   
แผ�นใยไม)อัดความหนาปานกลาง  (medium density fiberboard)  แผ�นฝอยไม)อัดซีเมนต� 
(wood wool cement board)  และอ่ืน ๆ  เปIนต)น 
 ๑.๙.๑  แผ�นไม)บางประกบ 
 แผ�นไม)ชนิดนี้บางทีเรียกว�า  แผ�น  LVL  เดิมทีผลิตข้ึนมาเพ่ือใช)ผลิตไม)อัด  แต� 
ปWจจุบันความต)องการใช)งานได)เพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะอย�างยิ่งในอุตสาหกรรมเครื่องเรือน  ซ่ึงถูกนํามา
สนองความทางด)านนี้ด)วย  แผ�นไม)บางประกับได)จากการปอกหรือผ�านไม)ด)วยเครื่องจักรให)ได)ความหนา 
ตามต)องการ  การผลิตแผ�นไม)ชนิดนี้จะต)องพิถีพิถันมากท้ังการคัดเลือกลายไม)  เสี้ยนไม) ตลอดจนสีสัน 
เพ่ือให)ได)ลายไม)ท่ีสวยงาม  แผ�นไม)ชนิดนี้บ)านเราส�วนใหญ�ทําจากไม)สักและไม)มะปtน  เนื่องจากมี  
   
 
 

      ขนาดความหนาของไม)อัด 
               (มม.) 

          ขนาดของตะปูท่ีใช) 
                     (นิ้ว) 

                ๒๐ 
                ๑๕ 

                ๑๐ 

                 ๖ 

                ๔ 

         ๒, ๒ ¼ ๒ ½ 
         ๒, ๒ ¼ ๒ ½ 

           ๑ ½ ๒ 

         ๑ ¼ ๑ ½ 

ตะปูผอม  ๓/๔ -๑ ตะปูเข็ม ๑- ๑ ๑/๔ 



  - ๑๖- 

ลวดลายท่ีสวยงาม  ส�วนท่ีนําเข)าจากต�างประเทศจะทําจากไม)บีช ไม)โอqก  ไม)เมเปt�ล  และไม)แอช   
เปIนต)น  มีหลายขนาด ขนาดกว)างต้ังแต�  ๑ ๑/๒  ถึง  ๕  นิ้ว  ความยาว  ๒.๕๐  เมตร  กรณีท่ีต)องการ 
ความกว)างและความยาวท่ีเกินกว�านี้ก็สามารถสั่งพิเศษได)  นิยมใช)กับงานแต�งเครื่องเรือนและอ่ืน ๆ 

 ๑.๙.๒  แผ�นไม)อัดไส)ไม)ระแนง 
 แผ�นไม)อัดชนิดนี้เปIนไม)อัดท่ีชั้นเก็บของไส)ไม)ระแนงขนาดกว)าง  ๗ ถึง   ๓๐ 
มิลลิเมตร  เรียงอัดประสานกันอย�างต�อเนื่อง  แล)วประกบหน)า-หลังด)วยไม)บางสลับเสี้ยน  ขนาดมาตร 
ฐาน  ได)แก� ขนาด ๔ x ๘  ฟุต (๑๒๒ x ๒๔๔ ซม.) ขนาดความหนาท่ีนิยมใช)ได)แก�ขนาด ๑๕  มิลลิเมตร 
นิยมใช)ทําบอร�ดแผ�นชั้น  ไม)โครง  ฝZาเพดานชั้นล�าง  กรุห)องเก็บของ  ฉากก้ันห)อง  และกรุไม)อัด   
เปIนต)น 
 ๑.๙.๓  แผ�นชิ้นไม)อัด 
 แผ�นไม)อัดชนิดนี้ผลิตจากการนําชิ้นไม)ท่ีย�อยให)มีขนาดต�าง ๆ  มารวมกันเปIนแผ�น 
โดยใช)กาวเปIนตัวประสานให)เชื่อมกันภายใต)ความร)อนและแรงอัด  ขนาดมาตรฐานได)แก�ขนาด ๔ x ๘  
ฟุต  (๑๒๒ x ๒๔๔ ซม.)  ขนาดความหนาต้ังแต�  ๙  ถึง  ๓๕ มิลลิเมตร  นิยมใช)ทําบอร�ด  ฉากก้ันห)อง 
ฝZาเพดานชั้นล�างและกรุห)องเก็บเสียง  เปIนต)น 

 ๑.๙.๔  แผ�นไม)ไส)อัดแข็ง 
 แผ�นไม)ชนิดนี้  ผลิตจากการนําเส)นใยจากไม)  หรือเส)นใยจากวัสดุประเภทลิกโน 
เซลลูโลส  (ligno celluloses)  รวมเข)าด)วยกันเปIนแผ�นด)วยกรรมวิธีเป/ยก  แล)วจึงอัดร)อนเพ่ือให)เกิด 
การยึดเหนี่ยวระหว�างเส)นใย  แผ�นไม)ชนิดนี้จะเรียบเพียงหน)าเดียวมีสีน้ําตาลดํา  ขนาดมาตรฐานได)แก� 
ขนาด  ๔ x ๘  ฟุต  (๑๒๒ x ๒๔๔ ซม.)  ขนาดความหนาต้ังแต� ๒.๕ ถึง  ๖  มิลลิเมตร  ท้ังแบบแผ�น 
เรียบ  แบบลวดลาย  และแบบมีลาย  สําหรับแบบแผ�นเรียบจะมีท้ังแบบแผ�นเรียบธรรมดา  และแบบ 
เจาะรู  (perforated)  ส�วนแบบรางบัว  (linenfold)  และแบบลายไม)สัก  (drift wood)  สําหรับแบบ 
มีลายจะมีท้ังแบบลายไม)สัก  ไม)มะปtน  และขาว  ใช)ทําฝZาเพดาน  เครื่องเรือน  ตู)ลําโพง  กรุภายใน
รถยนต�  ฯลฯ 
 ๑.๙.๕  แผ�นใยไม)อัดความหนาแน�นปานกลาง 
 แผ�นไม)ชนิดนี้นิยมเรียกว�าแผ�น  MDF  ซ่ึงเปIนอักษรย�อจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษ 
ผลิตจากการนําเส)นใยจากไม)หรือเส)นใยวัสดุอ่ืนรวมเข)าด)วยกันเปIนแผ�นด)วยกรรมวิธีแห)ง  โดยใช)กาว 
เปIนตัวประสานเพ่ือให)เกิดยึดเหนี่ยวระหว�างเส)นใยแล)วจึงอัดร)อน  สามารถผลิตให)มีความมีหนาต้ังแต�   
๑.๘  ถึง  ๖๐  มิลลิเมตร  แผ�นไม)ชนิดนี้จะเรียบท้ังสองด)าน  มีสีขาว-น้ําตาลอ�อน  สามารถตกแต�งผิว 
ได)ดี  ขนาดมาตรฐานได)แก�  ขนาด ๔ x๘  ฟุต  (๑๒๒ x ๒๔๔ ซม.)  ขนาดความหนาต้ังแต� ๖  ถึง 
๓๐  มิลลิเมตร  เปIนแผ�นไม)ท่ีสามารถใช)งานได)อย�างอเนกประสงค�  เช�นใช)กับการตกแต�งภายใน  
หรือใช)ทําเครื่องเรือนประเภทถอด – ประกอบ  เปIนต)น 

 ๑.๙.๖  แผ�นฝอยไม)อัดซีเมนต� 
 แผ�นไม)ชนิดนี้ผลิตจากการนําฝอยไม)ท่ีมีลักษณะเปIนแถบยาวและโค)งงอขนาด 
ความหนาประมาณ  ๐.๔  ถึง  ๐.๕  มิลลิเมตร  ๔  ถึง ๕  มิลลิเมตร  ยาว ๒๕  ถึง ๕๐ 
เซนติเมตร  มาผสมกับซีเมนต�   แล)วข้ึนรูปเปIนแผ�นด)วยการอัดในแบบจนซีเมนต�แข็งตัว  มีหลาย 
ขนาดโดยมีความกว)างต้ังแต�  ๖๐ ถึง  ๑๒๐   เซนติเมตร  ความยาวต้ังแต�  ๙๐  ถึง ๒๔๐ เซนติเมตร
และความหนาต้ังแต�  ๑๒  ถึง  ๗๕  มิลลิเมตร  มีชื่อทางการค)าว�า  เซลโลกรีต  (cellocrete) 
นิยมใช)ทําฝา  และฝZาเพดานกันความร)อน 



  - ๑๗- 

ตอนท่ี ๒ 
 ๒.๑  การวางแผน 
 หมายถึงการเตรียมการล�วงหน)า  ด)วยการกําหนดข้ันตอนในการทํางานอย�าง 
มีระเบียบแบบแผน  ดังนั้นการวางแผนจึงทําให)เกิดความพร)อมในการทํางาน  และช�วยในการทํางาน 
เปIนไปอย�างมีประสิทธิภาพ  อันเปIนผลช�วยให)สามารถทํางานสําเร็จลุล�วงไปอย�างรวดเร็วและมีคุณภาพ 
นอกจากนั้นการวางแผนยังช�วยให)มองเห็นปWญหาต�าง ๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได)ในขณะทํางาน  ทําให) 
สามารถเตรียมการเพ่ือแก)ปWญหาดังกล�าวได)ล�วงหน)า  จึงเปIนการช�วยลดการสูญเสียท้ังเวลาและต)นทุนใน 
การผลิตลงได)  ดังนั้นในการทํางานทุกครั้งหลังจากตัดสินใจเลือกงานท่ีจะทํา  และวัสดุท่ีจะใช)ในการ 
ทํางานแล)วสิ่งสําคัญท่ีสุดจะต)องดําเนินการในข้ันตอนต�อไปของการทํางานท่ีดีก็คือ  การวางแผนและ 
การปฏิบัติแผนการทํางานท่ีวางไว) 
 การวางแผนท่ีดีสําหรับงานไม)  ในแผนจะต)องประกอบด)วยสิ่งดังต�อไปนี้  คือ 

๑. แบบหรือภาพร�าง 
๒. รายการวัสดุท่ีจะใช) 
๓. ข้ันตอนในการทํางาน 
๔. รายการเครื่องมือท่ีจะใช) 

 ๒.๒  แบบหรือภาพร�าง 
 แบบ  คือ  สิ่งท่ีนักออกแบบได)คิดและเขียนข้ึน  เพ่ือใช)เปIนสื่อในการถ�ายทอด 
ขนาดและรูปร�างของวัตถุหรือชิ้นงานท่ีคิดค)น  ดังนั้นแบบท่ีจะนํามาใช)ก็จะต)องมีความถูกต)อง  มีความ 
ชัดเจน  มีขนาด  และมีรายละเอียดครบถ)วน  จึงจะสามารถใช)เปIนแนวทางในการทํางานได)ดี 

 แบบท่ีนิยมใช)กันโดยท่ัวไปมากท่ีสุดกับงานไม)  ได)แก�  แบบภาพฉาย 
(orthographic drawing)  การเขียนแบบชนิดนี้นิยมเขียนต้ังแต�  ๒ ภาพข้ึนไป  ได)แก�  ด)านหน)า 
(front view)  และภาพด)านบน  (top view)  หรืออาจจะเขียนท้ัง ๓  ภาพก็ได)  โดยเพ่ิมภาพด)านข)าง 
(side view)  ซ่ึงโดยปกติแล)วจะเขียนภาพด)านข)างขวา  แบบอีกชนิดหนึ่งท่ีนิยมนํามาใช)กับงานไม)   
ได)แก�  แบบภาพสามมิติ  (pictorial drawing)  แบบชนิดนี้นิยมเขียนกันมากท่ีสุด  ได)แก�  แบบภาพ 
ไอโซเมตริก  (isometric drawing)  และแบบภาพคาบิเนต  (cabinet drawing)  แต�บางทีแบบภาพ- 
เพอร�สเปกทิฟ  (perspective drawing)  ก็ถูกนํามาใช)อยู�บ�อยครั้งด)วยเข�นกัน  หรือบางทีก็ใช)กับงานไม)
เช�นกันคือ  แบบภาพแยกชิ้นส�วน (exploded view)  แบบภาพชนิดนี้ส�วนประกอบแต�ละชิ้นจะถูก 
แสดงให)เห็นได)ชัดเจน  และจากการแสดงภาพจะทําให)เกิดความเข)าใจในการประกอบชิ้นงานได)เปIน 
อย�างดี  จึงเปIนท่ีนิยมใช)กันมากในปWจจุบัน 

 เส)นท่ีใช)กับงานเขียนแบบ 
 เนื่องจากในการเขียนแบบโดยท่ัวไปจะใช)เส)นแทนสื่อความหมาย  ดังนั้นลักษณะ 
น้ําหนักหรือความหมายของเส)นแต�ละเส)นท่ีเขียนลงแบบจึงมีความสําคัญมาก  ผู)อ�านแบบจึงจําเปIนท่ี
จะต)องศึกษาเพ่ือทําความเข)าใจกับเส)นเหล�านี้ให)ดีเสียก�อน  เส)นเหล�านี้  ได)แก� 

๑. เส)นกรอบรูป  (border line) 
๒. เส)นขอบรูปหรือเส)นขอบวัตถุ  (visible or object line) 
๓. เส)นซ�อนหรือเส)นประ  (invisible hidden line) 
๔. เส)นศูนย�กลาง  (center line)   



  - ๑๘- 

 ๕.  เส)นแสดงแนววัตถุ  ( extension line ) 
 ๖.  เส)นนอกขนาด  ( dimension line ) 

 เส)นกรอบรูป  :  เส)นนี้เปIนเส)นท่ีหนักท่ีสุดในบรรดาเส)นท้ังหมดท่ีใช)เขียนแบบ 
ใช)สําหรับกระดาษเขียนแบบ 
 เส)นขอบรูปหรือเส)นขอบวัตถุ  :  เส)นนี้เปIนเส)นหนักรองลงมาจากเส)นกรอบรูป   
ใช)สําหรับแสดงขอบรูปหรือขอบวัตถุส�วนท่ีมองเห็นด)วยสายตา 
 เส)นซ�อนหรือเส)นประ  :  เส)นนี้เปIนเส)นปานกลาง ใช)สําหรับแสดงขอบรูปส�วนท่ี
ถูกซ�อนหรือส�วนท่ีไม�สามารถมองเห็นด)วยตา 
 เส)นศูนย�กลาง  :  เส)นนี้เปIนเส)นเบามาก  ใช)สําหรับแสดงศูนย�กลางของรูปหรือ 
ศูนย�กลางของวัตถุ 
 เส)นแสดงแนววัตถุ  :  เส)นนี้เปIนเส)นเบา  ใช)สําหรับแสดงแนวของวัตถุเพ่ือการ 
บอกขนาด 
 เส)นบอกขนาด  :  เส)นนี้เปIนเส)นเบาเช�นเดียวกับเส)นแสดงแนววัตถุ  ใช)สําหรับ 
บอกขนาดของวัตถุเส)นชนิดนี้จะมีลูกศรท่ีปลายด)านนอก 

 ๒.๓  รายการวัสดุท่ีจะใช� 
 รายการวัสดุท่ีจะใช)เปIนอีกส�วนหนึ่งท่ีมีความสําคัญต�อการทํางาน  ท้ังนี้เนื่องจาก 
จะบอกให)ทราบถึงขนาดและชนิดของวัสดุท่ีจะใช)  ต)นทุนในการผลิต  (ไม�รวมค�าแรง)  ท้ังยังสามารถ 
นําไปใช)อ)างอิงเม่ือดําเนินการจัดซ้ือ  หรือเม่ือทําการตรวจสอบวัสดุ  ดังนั้นจึงมีความจําเปIนอย�างยิ่งท่ี 
จะจัดทําเปIนรายละเอียดด)วยการจัดทําเปIนบัญชีรายการวัสดุ  (bill of materials)  โดยให)มี
รายละเอียดดังต�อไปนี้   คือ 

๑. จํานวนของวัสดุ 
๒. ขนาดของวัสดุ  โดยระบุความหนา  ความกว)าง  และความยาว 
๓. ชื่อของส�วนประกอบ 
๔. ชนิดของวัสดุ 
๕. ราคาต�อหน�วยและราคารวม 

 อย�างไรก็ตาม  ขนาดของส�วนประกอบต�าง ๆ  ท่ีจะระบุในบัญชีรายการวัสดุนิยม
ใช)ขนาดท่ีตกแต�งแล)วเพ่ือความสะดวกในการทํางาน  ดังนั้นในการจัดทํารายการเพ่ือสั่งซ้ือวัสดุจริง ๆ 
จึงจําเปIนอย�างยิ่งท่ีจะต)องเพ่ิมขนาดข้ึนไปอีกเล็กน)อย  เพ่ือท่ีเม่ือตกแต�งแล)วจะได)ขนาดความต)องการ 
การเพ่ิมขนาดโดยท่ัวไปใช)กฏเกณฑ�ดังนี้  สําหรับความหนาให)เพ่ิมประมาณ  ๑/๑๖ ถึง ๑/๘  นิ้ว 
ส�วนความกว)างให)เพ่ิมประมาณ  ๑/๘   ถึง ๑/๔   นิว้  และความยาวให)เพ่ิมประมาณ ๑/๒  นิ้วเสมอ 

 ๒.๔  ข้ันตอนในการทํางาน 
 ข้ันตอนในการทํางานก็เปIนส�วนหนึ่งท่ีมีความสําคัญต�อการทํางานเช�นกัน  
เนื่องจากการจัดข้ันตอนในการทํางานท่ีถูกต)อง  จะผลให)การทํางานเปIนไปอย�างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพท้ังยังเปIนการช�วยลดปWญหาและอุปสรรรคในการทํางาน  อันหมายถึงช�วยลดความ 
สูญเสียต�าง ๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได)ข้ันตอนในการทํางานท่ีดีจะต)องประกอบด)วย 
 
 



  - ๑๙- 

 ๑.  การเตรียมการ 
 ๒.  การดําเนินการ 
 ๓.  การประกอบ 
 ๔.  กรตกแต�ง 
 รายละเอียดต�าง ๆ  ในแต�ละข้ันตอนของการทํางาน  จะศึกษาได)จากการ 
ข้ันตอนในการทํางานเฉพาะเรื่อง  ซ่ึงจะได)กล�าวในบทต�อ ๆ ไป 

 ๒.๕  รายการเครื่องมือท่ีจะใช) 
 รายการเครื่องมือท่ีใช)ก็มีความจําเปIนต�อการทํางานด)วยเช�นกัน  ท้ังนี้ก็เนื่องจาก 
ไม�ว�าช�างจะมีฝ/มือท่ีดีเลิศสักปานใดก็ตาม  หากปราศจากเครื่องมือท่ีจําเปIนจะต)องใช)  หรือจํานวนเครื่อง 
มือไม�เพียงพอก็ตาม  งานก็จะสําเร็จลุล�วงไปได)โดยยาก  หรืออาจสําเร็จได)แต�ก็อาจได)งานท่ีไม�มีคุณภาพ 
ดังนั้นจึงมีความจําเปIนอย�างยิ่งท่ีจะต)องเลือกใช)เครื่องมือให)ถูกต)อง  และมีจํานวนเพียงพอด)วยการจัด 
ทํารายการเครื่องมือท่ีจําเปIนจะต)องใช)ลงในแผนงานเปIนการล�วงหน)าเสมอ 
 อย�างไรก็ตาม ไม�มีข)อจํากัดของแบบฟอร�มในการวางแผน  ดังนั้นจึงอาจปรับปรุง 
หรือดัดแปลงได)ตามความเหมาะสม  ในการวางแผนลงในแบบฟอร�มจะต)องกระทําด)วยความระมัดระวัง 
บัญชีรายการวัสดุ  และรายการวัสดุ  และรายการเครื่องมือต�าง ๆ  จะต)องครบถ)วนจริง ๆ  ข้ันตอน 
ในการทํางานจะต)องลําดับข้ันตอนท่ีถูกต)องเพ่ือง�ายต�อการทํางานหลังวางแผนทุกครั้ง  ควรจะมีการ 
ตรวจสอบแผนดังกล�าวโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือความถูกต)องและสมบูรณ�จริง ๆ  และเม่ือเห็นว�า 
แผนดังกล�าวถูกต)องแล)ว  จึงให)ดําเนินการในข้ันต�อไปคือ  การร�างแบบลงบนชิ้นงาน 

ตอนท่ี  3 

 ๓.๑  ความปลอดภัย 
 ก�อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง  สิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีผู)ปฏิบัติจะต)องคํานึงถึงอยู�เสมอ 
ก็คือ  ความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานท้ังของตนเองและผู)อ่ืน  ท้ังนี้เนื่องจากอุบัติเหตุจะเกิดข้ึนได)เสมอ 
ถ)าการทํางานขาดความระมัดระวังหรือใช)เครื่องมือไม�ถูกต)อง  ซ่ึงอาจจะเปIนผลทําให)เกิดความพิการ
หรือบางครั้งอาจถึงแก�ชีวิตได)  นอกจากอุบัติเหตุร)ายแรงดังกล�าวแล)วก็ยังอาจจะมีอุบัติเหตุเล็ก ๆ   
น)อย ๆ เช�น  บาดแผลท่ีเกิดจากของมีคม  หรือรอยถลอก ซ่ึงไม�เพียงพอแต�จะทําให)ได)รับความเจ็บปวด
แต�เพียงอย�างเดียวเท�านั้น  แต�ก็อาจจะทําให)ไม�สามารถท่ีจะปฏิบัติงานชั่วขณะด)วยเช�นกัน  ดังนั้นเพ่ือ 
ท่ีจะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุดังกล�าวตามกฏแห�งความปลอดภัยอย�างเคร�งครัดจนเกิดนิสัยในการ
ทํางานอย�างปลอดภัย  ก็สามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต�าง ๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนท้ังกับตนเองและผู)อ่ืนได) 
 กฎแห�งความปลอดภัยในการปฏิบัติท่ีเก่ียวข)องกับงานไม)จําแนกออกได)ดังนี้  คือ 

๑. ความปลอดภัยในการปฏิบัติทางด)านร�างกาย  (physical safety) 
๒. ความปลอดภัยทางด)านเครื่องกาย  (clothing safety) 
๓. ความปลอดภัยทางด)านเครื่องมือ  (tool safety) 
๔. ความปลอดภัยทางด)านวัสดุ  (materials safety) 
๕. ความปลอดภัยในห)องปฏิบัติการและโรงงาน  (laboratory and shop 

Safety) 



  - ๒๐- 

๓.๒  ความปลอดภัยทางด�านร#างกาย 
 กฎแห�งความปลอดภัยทางด)านร�างกาย  มีดังต�อไปนี้  คือ 
 ๑.  อย�าใช)กล)ามเนื้อส�วนหลังยกของหนัก  ให)ใช)เฉพาะกล)ามเนื้อขาและแขน 
เท�านั้น  ถ)าของหนักมากหรือมีขนาดใหญ�จะต)องให)ผู)อ่ืนช�วยยกเสมอ 
 ๒.  อย�าใช)นิ้วมือทดสอบความคมของเครื่องมือ  ให)ใช)เฉพาะไม)หรือกระดาษนั้น 
 ๓.  ให)ระมัดระวังขณะใช)นิ้วหัวแม�มือควบคุมการเลื่อยไม) 
 ๔.  เม่ือใช)มีดหรือสิ่วทําการตัดหรือบากจะต)องให)ทางด)านคมหันออกจากตัวเสมอ 
 ๕.  อย�าใส�เครื่องมือท่ีมีปลายแหลมในกระเป�าเสื้อ  หรือกระเป�ากางเกง 
 ๖.  ขณะถือเครื่องมือทีมีปลายแหลม  หรือมีคม  จะต)องให)ปลายของเครื่องมือ 
ชี้ลงสู�พ้ืน  และให)ด)านคมหันออกไปจากตัวของผู)ถือเสมอ 
 ๗.  ห)ามใช)ปากคาบตะปูเกลียว  หรือวัสดุท่ีทําด)วยโลหะแหลมคมขณะปฏิบัติ 
งาน 

๘. ห)ามโยนเครื่องมือ  วัสดุหรืออุปกรณ�ให)กับผู)ร�วมงาน 
๙. ให)สวมแว�นตาทุกครั้งท่ีใช)เครื่องหินเจียระไน  หรือเม่ือใช)สิ่วทําการบาก-เจาะ 
      ไม) 

๓.๓  ความปลอดภัยทางด)านเครื่องแต�งกาย 
 กฎแห�งความปลอดภัยทางด)านเครื่องต�างกายมีดังต�อไปนี้   คือ 

๑. ให)สวมผ)าปtดหน)าอกทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 
๒. กรณีท่ีผูกเนกไทจะต)องพับซ�อนเนกไทเข)าไปในเสื้อ  หรือถอดออกเสียก�อน 

ทุกครั้งก�อนท่ีจะลงมือปฏิบัติงาน 
 ๓.  กรณีท่ีสวมเสื้อแขนยาวควรติดกระดุมท่ีปลายแขนให)เรียบร)อย  ถ)าต)องการ 
พับก็ควรพับให)เรียบร)อยเหนือศอกทุกครั้ง  ชายเสื้อก็ไม�ควรปล�อยไว)นอกกางเกง  แต�ควรเข)าไปใน
กางเกงให)เรียบร)อยทุกครั้งก�อนลงมือปฏิบัติงาน   
 ๔.  จะต)องไม�สวมเครื่องประดับ  เช�น  แหวนหรือสร)อย  ขณะปฏิบัติงานเพราะ 
อาจจะเก่ียวเข)ากันเครื่องจักรท่ีกําลังหมุน  หรือกระแทกเข)ากับสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขณะปฏิบัติงาน  ทําให) 
เกิดอันตรายหรือความเสียหายได) 
 ๕.  ให)สวมรองเท)าท่ีใช)สําหรับการปฏิบัติงานโดยเฉพาะคือรองเท)านิรภัย 
(safty shoes)  ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงานในโรงงาน  เพราะสามารถปZองกันอันตรายจากการถูกของหนักตก
ทับ  หรือการถูกเศษวัสดุท่ีแหลมคมท่ิมตําได)  ห)ามสวมรองเท)าแตะหรือรองฟองน้ําในขณะปฏิบัติงาน 
อย�างเด็ดขาด 

๓.๔  ความปลอดภัยทางด)านเครื่องมือ 
 กฏแห�งความปลอดภัยทางด)านเครื่องมือ  มีดังต�อไปนี้  คือ 

๑. ให)ปฏิบัติตามคําแนะนําการใช)เครื่องมืออย�างเคร�งครัด 
๒. จะต)องเรียนรู)วิธีใช)เครื่องมืออย�างถูกต)อง 
๓. จะต)องวางเครื่องมือบนโตqะปฏิบัติงานเท�านั้น  ในการวางจะต)องวางอย�าง 

เปIนระเบียบ  โดยมิให)คมของเครื่องมือกระทบกัน  และให)คมของเครื่องมือหันออกจากตัวผู)ปฏิบัติงาน
เสมอ 
 



  - ๒๑- 

 ๔.  ปลายไขควงจะต)องอยู�ในสภาพดี  และแน�นกับตัวของเครื่องมือเสมอ 
เพ่ือปZองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขันพลาด 
 ๕.  ด)ามของเครื่องมือจะต)องอยู�ในสภาพดี  และแน�นกับตัวของเครื่องมือเสมอ 
ด)ามเครื่องมือท่ีหลวมคลอนอาจจะทําให)เกิดอันตรายกับผู)ร�วมงานได) 
 ๖.  จะต)องใช)เครื่องมือให)ถูกต)อง  การใช)เครื่องมือผิดวัตถุประสงค�  เช�น 
การใช)ไขควง  ตะไบ  หรือสิ่ว  งัดเพ่ือเปtดลังไม)หรือเปtดกระป�อง  อาจจะทําให)เครื่องมือเกิดความ
เสียหายได) 
 ๗.  ห)ามใช)เครื่องมือท่ือ  หรือชํารุดทํางาน 
 ๘.  ทุกครั้งหลังเลิกปฏิบัติงานจะต)องทําความสะอาดเครื่องมือ  และเก็บเข)าท่ี 
ให)เรียบร)อย 

๓.๕  ความปลอดภัยทางด)านวัสดุ 
 กฏแห�งความปลอดภัยทางด)านวัสดุ  มีดังต�อไปนี้  คือ 

๑. วัสดุหรือชิ้นงานจะต)องยึดแน�นกับโตqะขณะปฏิบัติงาน 
๒. จะต)องไม�ท้ิงเศษวัสดุหรือเศษไม)ลงบนพ้ืนโรงงาน  ให)เก็บหรือท้ิงลงในถังขยะ 

เท�านั้น 
 ๓.  วัสดุท่ีเปIนเชื้อเพลิง  จะต)องเก็บรักษาอย�างมิดชิดภายในถังเก็บท่ีมีฝาปtดและ
จะต)องอยู�ในท่ีปลอดภัย 
 ๔.  เศษผ)าเป��อนน้ํามัน  หรือเศษท่ีใช)กับงานตกแต�งผิวข้ันสําเร็จ   ควรทําลาย 
หลังเลิกงานหรือเก็บอย�างมิดชิดภายในถังขยะท่ีมีฝาปtดเท�านั้น 

๓.๖  ความปลอดภัยในห)องปฏิบัติงานและในโรงงาน   
 กฏแห�งความปลอดภัยในห)องปฏิบัติการและโรงงาน  มีดังต�อไปนี้  คือ 

๑. ให)ปฏิบัติตามคําแนะนําของครู-อาจารย�ผู)สอนอย�างเคร�งครัด 
๒. จะต)องรีบรายงานทันทีเม่ือเกิดอุบัติเหตุ  เพ่ือท่ีจะสามารถให)การ 

พยาบาลได)อย�างทันท�วงที 
 ๓.  ภายในห)องปฏิบัติการภายในโรงงานควรจัดให)มีแสงสว�าง  และการถ�าย 
เทของอากาศอย�างเพียงพอ 
 ๔.  เครื่องมือ  วัสดุและอุปกรณ�ต�าง ๆ  ภายในพ้ืนท่ีทํางานจะต)องจัดวางให) 
เปIนระเบียบ  กรณีท่ีต)องนําออกมาใช)งาน  หลังเสร็จงานแล)วจะต)องนํากลับเข)าท่ีเดิมทุกครั้ง 
 ๕.  การจัดเก็บวัสดุควรแยกตามชนิดและขนาด  และจัดเก็บในท่ี ๆ  เข)าถึง 
ได)โดยสะดวกไม�กีดขวางต�อพ้ืนท่ีทํางาน  จะต)องไม�จัดเก็บในแนวบันไดหรือแนวทางเข)า-ออกท่ีต)อง 
ใช)อยู�เปIนประจํา  การปล�อยให)วัสดุกระจัดกระจายเต็มพ้ืนท่ีทํางาน  อาจทําให)เกิดอันตรายได) 
 ๖.  ให)ทําเครื่องหมายหรือปtดปZายแสดงท่ีเครื่องมือหรือเครื่องจักรกลท้ังหมด 
ท่ีชํารุด  และควรนําออกจากพ้ืนท่ีทํางานทันที  เพ่ือปZองกันมิให)ผู)อ่ืนนําไปใช)งาน  เพราะทําให)เกิด 
อันตรายได) 

๗.  พ้ืนท่ีห)องปฏิบัติการหรือโรงงานจะต)องสะอาดปราศจากจารบี  น้ํามัน 
เครื่อง  หรือวัสดุชนิดอ่ืนท่ีอาจทําให)เกิดลื่นไถลได) 
 
   



  - ๒๒- 

 ๘.  จะต)องรักษาความสะอาดและความเปIนระเบียบเรียบร)อยบนโตqะปฏิบัติงาน 
ทุกครั้งหลังเลิกปฏิบัติงาน 

๙.  จะต)องไม�หยอกล)อกันหรือเล�นในขณะปฏิบัติงาน 
๑๐.  ห)ามวิ่งในบริเวณปฏิบัติงาน  แต�ให)เดินด)ววยความระมัดระวัง 
๑๑.  ในการถือเครื่องมือ  วัสดุหรืออุปกรณ�ให)ถือแต�เพียงน)อยชิ้น  ท้ังนี้เพราะ 

การถือมากข้ึนอาจจะทําให)เกิดอันตรายกับผู)ถือ  หรือเครื่องมือ  วัสดุหรืออุปกรณ�นั้น ๆ  เกิดการชํารุด 
เสียหายได) 
 ๑๒.  การขนย)ายไม)ท่ีมีขนาดยาว  จะต)องใช)ความระมัดระวังพิเศษและควรเตือน 
ผู)ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีอยู�บริเวณเดียวกันให)ออกไปจากแนวการขนย)ายด)วย 

๑๓. ควรให)ความร�วมมือกับผู)ร�วมงาน  เพ่ือการปZองกันอุบัติเหตุในทุก ๆ กรณี 
๑๔. จะต)องจัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลและอุปกรณ�ดับเพลิงไหม)  จะต)องเรียนรู) 

และทําความคุ)นเคยวิธีใช)อุปกรณ�ดับเพลิงเปIนอย�างดี  เพ่ือให)สามารถใช)งานอย�างมีประสิทธิภาพ 

ตอนท่ี  ๔ 
ตอนท่ี   ๔  เครื่องมือวัดระยะและร�างแบบ 
 เครื่องมือวัดระยะและร�างแบบ  เปIนเครื่องมือท่ีใช)สําหรับกําหนดหรือร�างแบบ 
ลงบนชิ้นงานเครื่องมือประเภทนี้จัดเปIนเครื่องมือประเภทแรกท่ีสําคัญท่ีสุดกับงานช�างทุกสาขา   
เนื่องจากขนาดหรือรูปแบบของชิ้นงานจะถูกต)องหรือเท่ียงตรงได)  ส�วนหนึ่งจะเปIนผลมาจากการใช)
เครื่องมือเหล�านี้  ดังนั้น  เพ่ือท่ีจะได)ผลงานท่ีดีและคุณภาพจึงจําเปIนอย�างยิ่งท่ีผู)ใช)จะต)องมีความรู) 
เรื่องเครื่องมือ  และมีประสบการณ�ท่ีถูกต)องในการใช)เครื่องมือเหล�านี้เปIนอย�างดี 

 เครื่องมือวัดระยะและร�างแบบมีหลายชนิด  แต�ละชนิดก็จะมีลักษณะ  รูปร�าง 
และวัตถุประสงค�ของการใช)งานแตกต�างกันออกไป  เครื่องมือเหล�านี้  ได)แก� 

๑. บรรทัด  (rules) 
๒. เทปวัดระยะ  (measuring tapes) 
๓. ฉาก  (squares) 
๔. เครื่องมือขีดแบบ  (marking tools) 
๕. วงเวียน  (dividers) 
๖. ชอล�กเส)น  (chalk line) 
๗. ระดับน้ํา  (level) 
๘. ลูกด่ิง  (plumb bob) 

๔.๑  บรรทัด 
        บรรทัดท่ีนิยมใช)ท่ัวไปกับงานช�างไม)  และช�างก�อสร)าง  ได)แก� 

๑. บรรทัดไม)  (wood rule) 
๒. บรรทัดพับ  (folding rule) 

 
 
 



  - ๒๓- 

 ๔.๒.๑  บรรทัดไม� 
 บรรทัดไม)  ท่ีใช)กับงานช�างไม)และช�างก�อสร)างมีหลายขนาด  ได)แก�  ขนาดยาว  ๑  
ฟุต (๑๒)  ขนาดยาว   ๒  ฟุต  (๒๔  นิ้ว)  และขนาดยาว  ๓  ฟุต  (๓๖  นิ้ว)  สําหรับขนาดยาว  ๓  
ฟุต  บางทีเรียกว�าไม)หลา(yardstick)  ขนาดมาตรฐานท่ีนิยมใช)กับงานช�างไม)และช�างก�อสร)างได)แก�
ขนาด  ๒  ฟุต (๒๔  นิ้ว) ส�วนใหญ�เปIนชนิดท่ีทําด)วยไม)จึงเรียกว�าบรรทัดไม)  บรรทัดชนิดนี้ปลายท้ังสอง
ข)างจะหุ)มด)วยทองเหลืองท้ังนี้ก็เพ่ือท่ีจะปZองกันการสึกหรอทางปลาย  จึงสามารถปZองกันมิให)เกิดความ
ผิดพลาดในการวัดได)ใช)สําหรับวัดหรือกะระยะท่ีความยาวน)อยกว�าตัวบรรทัดเอง  ส�วนการวัดหรือกะ
ระยะท่ียาวกว�านี้ให)ใช)บรรทัดพับ  หรือเครื่องวัดระยะชนิดอ่ืนแทน 
 
 ๔.๒.๒  บรรทัดพับ 
 บรรทัดพับ  เปIนเครื่องมือวัดระยะอีกชนิดหนึ่ง  ท่ีนิยมใช)กันมากกับงานกับงาน 
ช�างไม)และช�างก�อสร)าง  โดยเฉพาะอย�างยิ่งกับงานท่ีไม�ต)องการความเท่ียงตรงมากนัก  มีความยาวต้ัง 
แต�  ๒  ถึง  ๘  ฟุต  แต�ขนาดความยาว  ๖  ฟุต  เปIนขนาดมาตรฐาน  มีท้ังชนิดท่ีทําด)วยไม)หรือโลหะ 
ส�วนใหญ�จะทําด)วยไม)  เครื่องมือวัดระยะชนิดนี้สามารถพับเข)าหรือกางออกได)  โดยจะสามารถพับได) 
ทุก ๆ  ระยะ  ๖  นิ้ว  เม่ือพับแล)วจะมีขนาดกะทัดรัด  สามารถท่ีจะพกติดตัวได)โดยสะดวก 
 ในการเลือกซ้ือเครื่องมือวัดระยะชนิดนี้   ควรเลือกซ้ือชนิดใช)งานหนัก 
(heavy duty)  เนื่องจากมีความคงทนและสามารถใช)งานได)นาน  และควรเลือกชนิดข)อต�อหุ)มด)วย 
ทองเหลือง  เพราะจะสามารถปZองกันการสึกหรอได) 

๔.๒  เทปวัดระยะ 
        เทปวัดระยะท่ีนิยมใช)กันโดยท่ัวไปกับงานช�างไม)  ช�างก�อสร)าง  และช�างสาขาอ่ืน ๆ  ได)แก� 

๑. ตลับเมตร 
๒. เทปม)วน 

 ๔.๒.๑  ตลับเมตร 
 ตลับเมตร  เปIนเครื่องมือวัดระยะท่ีนิยมใช)กันมากท่ีสุดกับงานช�างทุกสาขา 
ในปWจจุบันตัวตลับเมตรมีท้ังชนิดท่ีทําด)วยเหล็ก  และทําด)วยพลาสติก  ส�วนสายวัดจะทําด)วยโลหะ 
ผสมแผ�นบางชนิดท่ีบิดงอได)  จึงสามารถวัดได)ท้ังส�วนท่ีเปIนเส)นตรงและส�วนท่ีเปIนเส)นโค)ง  ท่ีปลายสาย 
วัดจะทําเปIนขอเก่ียวใช)สําหรับเก่ียวเข)ากับขอบของชิ้นงานเพ่ือให)สะดวกต�อการวัด  และจะสามารถ 
ปZองกันมิให)สายวัดหลุดเข)าไปในตัวตลับอีกด)วย  ใช)กับงานท่ีต)องการความต)องการความละเอียดและ 
ความเท่ียงตรงสูง  มีความยวหลายขนาด  แต�ขนาดยาว  ๖  ฟุต  หรือขนาด  ๒  เมตร  เปIนขนาด
มาตรฐานท่ีนิยมใช)กันโดยท่ัวไป  เครื่องมือวัดระยะชนิดนี้  เม่ือต)องการใช)ก็ดึงสายวัดออกมาและเม่ือ 
เลิกใช)ก็สามารถเก็บสายวัดเข)าท่ีในตลับ  จึงทําให)มีขนาดกะทัดรัดสะดวกต�อการใช)งานและการพกพา 
ติดตัว 
 ตลับเมตรในปWจจุบันจะมีท้ังสองแบบท่ีล็อกสายวัดได)  และแบบท่ีล็อกสายวัดไม�ได) 
นอกจากนั้นท่ีตัวตลับก็อาจจะเปIนแบบท่ีมีแหนบสําหรับเสียบเพ่ือการพกติดตัว  หรือแบบท่ีมีสายหิ้วก็ได) 
บางแบบก็จะมีท้ังแหนบและสายหิ้วก็มี  จึงสามารถเลือกซ้ือได)ตามความต)องการ  อย�างไรก็ตามควร
เลือกซ้ือชนิดใช)งานหนัก  เพ่ือท่ีจะสามารถใช)งานได)นาน 
 

 



  - ๒๔- 

 ๔.๒.๒  เทปม�วน 
 เทปม)วน  เปIนเครื่องมือวัดระยะอีกชนิดหนึ่งท่ีนิยมใช)กันมากกับช�างทุกสาขา 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งช�างก�อสร)าง  ช�างสํารวจ  และงานสถาปนิก  สายวัดของเครื่องวัดระยะชนิดนี้จะมี 
ท้ังแบบท่ีทําด)วยผ)าและโลหะผสมแผ�นบางซ่ึงบิดงอได)เหมือนกับสายวัดของตลับเมตร  ชนิดท่ีสายวัดทํา 
ด)วยโลหะจะมีความเท่ียงตรงสูงกว�าชนิดท่ีสายวัดทําด)วยผ)า  เนื่องจากไม�ยืด  มีความยาวหลายขนาด 
แขนาดความยาว  ๒๕  ฟุต  และ  ๑๐๐  ฟุต  เปIนท่ีนิยมใช)กันโดยท่ัวไป 

๔.๓  ฉาก 
       ฉากท่ีนิยมใช)กันโดยท่ัวไปกับงานช�างไม)  ช�างก�อสร)าง  และช�างสาขาอ่ืน ๆ  ได)แก� 

๑. ฉากลอง  (try square) 
๒. ฉากรวม  (combination square) 
๓. ฉากโครงหลังคา  (farming square) 
๔. ฉากเหล็ก  (steel square) 
๕. ฉากเลื่อนตัวที  (sliding t- bevel) 

 ๔.๓.๑  ฉากลอง 
ฉากลอง  ฉากชนิดนี้ใบฉากจะทํามุมกับด)ามฉาก  ๙๐  องศา  ใบฉากจะมีขนาดยาวต้ังแต�  ๖  ถึง   
ถึง  ๑๒  นิ้ว  แต�ขนาดใบฉากยาว  ๖  นิ้ว  เปIนขนาดท่ีเหมาะสมกับงานช�างไม)และช�างก�อสร)างมาก
ท่ีสุด   ด)ามฉากมีท้ังชนิดท่ีทําด)วยไม)และชนิดท่ีทําด)วยโลหะ  ส�วนใบฉากจะทําด)วยโลหะแต�เพียงอย�าง
เดียวเท�านั้น  สําหรับด)ามฉากชนิดท่ีทําด)วยไม)นั้น  ไม)ท่ีทําจะต)องเปIนไม)เนื้อแข็งเหนียวไม�ยึดหรือหด 
ตัวง�าย   สําหรับด)ามฉากยังจําแนกออกตามลักษณะการสร)างได)เปIน  ๒ แบบด)วยกัน   คือ  แบบตรงซ่ึง 
ใช)วัดหรือตรวจสอบได)เฉพาะมุม  ๙๐  องศา  กับแบบปลายด)ามท่ีติดกับในฉากตัดเปIนมุม  ๔๕  องศา   
ซ่ึงใช)วัดหรือตรวจสอบได)ท้ังมุม  ๔๕  องศา  และ  ๙๐  องศา 

 วัตถุประสงค�ในการใช)งานอันดับแรกของฉากชนิดนี้ก็คือ  ใช)ตรวจสอบความเรียบ
ของผิวงานหลังการไสกบ  และตรวจสอบการได)ฉากของปากไม)ท่ีตัด  นอกจากนั้นยังสามารถใช)กะวัด 
ระยะแทนบรรทัดหรือตลับเมตร  ใช)ในการขีดตัดปากไม)เปIนมุม  ๔๕  หรือ  ๙๐  องศา  และอ่ืน ๆ 

 ๔.๓.๒  ฉากรวม 
 ฉากชนิดนี้  บางทีเรียกฉากผสม  ฉากชนิดนี้ท้ังด)ามฉากและใบฉากจะทําด)วย
โลหะด)านหลังของใบฉากจะถูกเซาะเปIนร�องยาวโดยตลอด  ทําให)ใบฉากสามารถเลื่อนไป-มาบนด)าม 
ฉากได)นอกจากนั้นยังมีนอตล็อกสําหรับล็อกใบฉากด)ามฉากอีกด)วย 
 ฉากชนิดนี้ยังจําแนกออกได)เปIน  ๓  แบบ  ได)แก� 

๑. แบบสแควร�แอนด�ไมเตอร�เฮด  (square-and-miter head) 
๒. แบบบีเวลโปรแทรกเตอร�เฮด  (bevel protarctor head) 
๓. แบบเซนเตอร�เฮด  (center head) 

 
 
  
 



  - ๒๕- 

 
 แบบสแควร+แอนด+ไมเตอร+เฮด 
 แบบนี้นิยมใช)กันมากกับงานช�างไม)  และช�างก�อสร)าง  สามารถวัดได)ท้ังมุมฉาก 
และมุม  ๔๕  องศา  โดยท่ีด)านหนึ่งของด)ามฉากจะทํามุม  ๙๐  องศากับในฉาก  ส�วนอีกด)านหนึ่ง 
จะทํามุมกับใบฉากเพียง  ๔๕  องศา  แบบนี้จะมีระดับน้ําติดต้ังอยู�ท่ีด)ามฉากด)วย  มีหลายชนิดแต�ขนาด 
ท่ีนิยมใช)กันมากท่ีสุดได)แก�ใบฉากยาว  ๑๒  นิ้ว 

 แบบบีเวลโปรแทรกเตอร+เฮด 
 แบบนี้จะสามารถใช)วัดมุมได)ตั้งแต�  ๐  ถึง  ๙๐  องศา  เนื่องจากมีโปรแทรก 
เตอร�ซ่ึงสามารถหมุนปรับมุมได)  ติดต้ังเข)ากับใบฉาก  ฉากแบบนี้ส�วนใหญ�นิยมกับงานช�างโลหะ 

 แบบเซนเตอร+เฮด 
 แบบนี้ใช)สําหรับกําหนดจุดศูนย�กลางของงานท่ีมีลักษณะเปIนท�อนกลมโดยเฉพาะ 
ส�วนใหญ�นิยมใช)กับงานช�างโลหะ  เช�นงานกําหนดจุดศูนย�กลางของเหล็กท�อนกลม  เปIนต)น 

 ๔.๓.๓  ฉากโครงหลังคา 
 ฉากชนิดนี้  บางทีเรียกว�า  ฉากจันทัน  เปIนฉากท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือใช)กับงาน 
ช�างไม)  และช�างก�อสร)างโดยเฉพาะ  เพ่ือใช)หาความยาวและความลาดเอียงของปากไม)โครงหลังคา  ใช) 
หาข้ันบันได  และใช)คํานวณหาปริมาตรของไม)  เปIนต)น  นอกจากนั้นก็ยังสามารถใช)กับงานอ่ืน ๆ  ได)อีก 
ด)วย  เช�น  งานช�างโลหะ  ตัวฉากอาจจะทําด)วยเหล็ก  อะลูมิเนียมหรือเหล็กผสมทองแดงก็ได) ฉากชนิด 
นี้ด)านตัวฉาก  (body)  จะยาว  ๒๔  นิว้  กว)าง  ๒ นิว้  ส�วนด)านลิ้นฉาก  (tonque)  จะยาว  ๑๖  นิว้ 
กว)าง ๑ ๑/๒  นิ้ว  บนตัวฉากจะมีตารางสําเร็จบอกระยะต�าง ๆ  และความลาดเอียงของโครงหลังคา 

 ๔.๓.๔  ฉากเหล็ก 
 ฉากเหล็ก  จะมีลักษณะรูปร�างคล)าย ๆ  กับฉากโครงหลังคา  แต�จะไม�มีตาราง 
สําเร็จบอกระยะหรือความลาดเอียงของโครงหลังคาเหมือนกับฉากโครงหลังคา  วัสดุท่ีใช)ทําตัวฉาก 
จะเปIนชนิดเดียวกันกับฉากโครงหลังคา  ฉากชนิดนี้มีหลายขนาด  สําหรับขนาด  ๑๒  นิ้ว 
ด)านตัวนอก  (body)  จะยาว  ๑๒  นิ้ว  ด)านลิ้นฉาก  (tonque)  จะยาว  ๘  นิ้ว  ส�วนขนาด ๒๔ นิ้ว 
ด)านลิ้นฉากจะยาว  ๑๖  นิ้ว  ใช)งานได)เหมือนกับฉากชนิดอ่ืน ๆ  ยกเว)นการหาความลาดเอียงของโครง 
หลังคาการหาข้ันบันได  หรือการคิดปริมาตรของไม)เท�านั้น 

 ๔.๓.๕  ฉากเล่ือนตัวที 
 ฉากชนิดนี้  บางทีเรียกว�า  ฉากเปIน  ซ่ึงหมายถึงฉากท่ีสามารถปรับใบฉาก  และ 
ล็อกให)อยู�ในตําแหน�งใด ๆ  ก็ได)ตามท่ีต)องการ  เหมาะสมท่ีจะใช)งานถ�ายมุมหรือถ�ายแบบท่ีต)องการทํา
มุม  หรือตัดให)ได)ขนาดเท�า ๆ กันเปIนจํานวนมาก  นอกจากนั้นยังใช)ทดสอบ  หรือจับปากไม)ท่ีตัดและ 
ไสเสร็จแล)ว  ขนาดยาว  ๖  นิ้ว  เปIนขนาดท่ีนิยมใช)กันมากท่ีสุด 

  
 

 



  - ๒๖- 

 ๔.๓.๖  การทดสอบฉาก 
 ในการทดสอบการได)ของฉากท่ีจะซ้ือ  นับเปIนเรื่องท่ีต)องให)ความสําคัญเปIนพิเศษ 
เพราะฉากท่ีซ้ือมาถ)าไม�ได)ฉากแล)ว  จะทําให)งานท่ีออกมาเสียหายได)  ดังนั้นก�อนตัดสินใจซ้ือฉากทุกครั้ง 
จะต)องทําการทดสอบการได)ฉากท่ีซ้ือให)ดีเสียก�อนทุกครั้ง 
 ลําดับข้ันการทดสอบการได)ฉากของฉาก  มีดังนี้ 
 ๑.  ทาบฉากเข)ากับทางด)านข)างของแผ�นไม)ท่ีไสเรียบและตรง  แล)วขีดลงไปบน
แผ�นไม) 
 ๒.  กลับฉากแล)วทาบเข)ากับของทางด)านข)างด)านเดียวกันของแผ�นไม)  แล)วขีด 
เส)นลงไปบนแผ�นไม)อยู�ชิดกับเส)นท่ีขีดไว)ครั้งแรกให)มากท่ีสุด  แล)วขีดเส)นลงไปบนแผ�นไม)เช�นเดียวกัน 
 ๓.  ตรวจเส)นท่ีขีดไว)ครั้งแรก  และท่ีขีดในครั้งท่ีสองว�าขนานกันหรือไม�  ถ)าขนาน 
กันแสดงว�าฉากนั้นได)มุมฉากจริง  ถ)าไม)ขนานกันแสดงว�าฉากนั้นไม�ได)มุมฉาก 

๔.๔  เครื่องมือขีดแบบ 
        เครื่องมือขีดแบบท่ีนิยมใช)กันโดยท่ัวไปกับงานช�างไม)  ช�างก�อสร)าง  และสาขาอ่ืน ๆ  ได)แก� 

๑. ดินสอเขียนไม)  (wood pencil) 
๒. มีดขีดแบบ (marking kinfe) 
๓. ขอขีดไม)  (marking  gauge) 
๔. เหล็กขีด  (scratch awl) 

 ๔.๔.๑  ดินสอเขียนไม� 
 ดินสอเขียนไม)  จัดเปIนเครื่องมือท่ีนิยมใช)กันมากท่ีสุด  โดยเฉพาะอย�างยิ่งกับงาน 
ช�างไม)  และช�างก�อสร)าง  ท้ังนี้เนื่องจากรอยขีดจากดินสอสามารถมองเห็นได)ง�าย  และสามารถลบออก 
ได)ง�ายด)วยเช�นกันเม่ือไม�ต)องการ 

 ๔.๔.๒  มีดขีดแบบ 
 มีดขีดแบบ  เปIนมีดใบสั้น ๆ  ใช)สําหรับขีดหรือกรีดลงไปบนชิ้นงานเม่ือต)องการ 
ความเท่ียงตรง  โดยท่ัวไปจะถูกนําไปใช)ในกรณีท่ีต)องการตัดทับเส)นแต�อาจใช)เกลาเพ่ือข้ึนงานก็ได) 
เช�นกัน 
 ๔.๔.๓  ขอขีดไม� 
 ขอขีดไม)เปIนเครื่องมือท่ีใช)ขีดลงไปบนเนื้อไม)ขนานไปตามแนวของขอบไม) 
เพ่ือใช)ในการแบ�งไม)สําหรับเลื่อยท้ังโกรกและตัด  เพ่ือให)ได)ไม)ท่ีมีขนาดถูกต)องตามความต)องการ  นอก 
จากนั้นยังสามารถใช)ในการถ�ายแบบ  และตรวจสอบขนาดได)ดีอีกด)วย  ขอขีดไม)ท่ีนิยมใช)กันในปWจจุบัน 
ได)แก�    

๑. ขอขีดไม)แบบไทย 
๒. ขอขีดไม)แบบฝรั่ง 

 ขอขีดไม�แบบไทย 
 ขอขีดไม)แบบไทย  เปIนท่ีนิยมใช)กันมากในหมู�ช�างคนไทยเนื่องจากเปIนแบบ 
ง�าย ๆ  สามารถทําข้ึนใช)เองได)โดยไม�ยากนัก  ขอขีดจะประกอบด)วยหมุด  คาน  ลิ่ม  และหัวของ 
 
 



  - ๒๗- 

ขอขีด  ส�วนประกอบท้ังหมดทําด)วยไม)  ยกเว)นหมุดท่ีเปIนเหล็ก  หัวของขอขีดสามารถท่ีจะเลื่อนไป 
มาบนคานได)  โดยจะมีลิ่มสําหรับล็อกคานให)ติดกับหัวขอขีด  ท่ีปลายคานจะมีหมุดซ่ีงใช)เปIนตัวขีด 
ลงไปบนเนื้อไม)ประกอบติดอยู� 

 ขอขีดไม�แบบฝรั่ง 
 ขอขีดไม)แบบนี้  เปIนท่ีนิยมใช)กันมากท้ังประเทศในทวีปยุโรป  และสหรัฐอเมริกา 
และกําลังแพร�หลายเข)ามาในประเทศไทย  เนื่องจากมีข)อดีหลายประการ  ส�วนประกอบท้ังหมดก็
คล)ายๆ  กับขอขีดไม)แบบไทย  แต�ใช)สกรูล็อกคานเข)ากับตัวแทนการใช)ลิ่ม  และจะมีมาตราวัดระยะ 
อยู�ท่ีท)องคาน  ดังนั้นขณะท่ีใช)จะต)องพยายามอย�าให)ท)องคานเสียดสีกับไม)มากจนเกินไป  เพราะอาจจะ 
ทําให)ตัวเลขต�าง ๆ  บนท)องคานลบหายได) 
 นอกจากขอขีดไม)แบบมาตรฐานแล)ว  ยังมีขอขีดไม)ท่ีออกแบบมาเพ่ือใช)กับงาน 
เฉพาะอ่ืน ๆ  อีก  ได)แก�  ขอขีดร�องเดือย  (mortise gage)  ขอขีดแผ�นไม)  (panel gage) 
และขอตัด  (cutting gage)   

 ขอขีดร#องเดือย 
 ขอขีดแบบนี้  จะมีลักษณะคล)ายกับขอขีดไม)แบบมาตรฐาน  แต�ท่ีเพ่ิมข้ึนมาก 
คือ  จะมีหมุดท่ีท)องคานเพ่ิมข้ึนมาอีก  ๑  ตัว  โดยท่ีตัวหนึง่จะถูกยึดอยู�กับท่ี  ขณะท่ีอีกตัวหนึ่ง 
สามารถปรับเลื่อนได)  เพ่ือให)สามารถขีดแบบร�องเดือยได)ท้ัง  ๒  เส)นตามความต)องการ  ขอขีดแบบ 
นี้จะใช)กับการร�างแบบเดือยและร�องเดือยโดยเฉพาะ 

 ขอขีดแผ#นไม� 
 ขอขีดแบบนี้  จะใช)งานเหมือนกับขอขีดไม)แบบมาตรฐานทุกประการ   แต�จะใช) 
กับแผ�นไม)ท่ีมีความกว)างมาก ๆ  โดยท่ัวไปช�างไม)มักจะทําข้ึนใช)เอง  เนื่องจากใช)งานไม�บ�อยนัก 

 ขอตัด 
 ขอแบบนี้  จะมีลักษณะคล)ายกับขอขีดไม)แบบมาตรฐานอีกเช�นกัน  แต�ท่ีแตกต�าง 
กันออกไปเพียงเล็กน)อยก็คือ  แทนการใช)หมุดสําหรับขีด  ขอขีดไม)แบบนี้จะใช)มีดมาแทนโดยมีลิ่มเปIน 
ตัวบังคับ  ใช)สําหรับตัดไม)แผ�นบาง 

 ๔.๔.๔  เหล็กขีด 
 เหล็กขีด  ลักษณะโดยท่ัวไปจะเปIนเหล็กปลายแหลม  ใช)สําหรับขีดลงบนชิ้นงาน 
เพ่ือการร�างแบบ  นอกจากนั้นยังสามารถใช)ทําเครื่องหมายและเจาะนําตะปู  ตะปูเกลียว  และดอก 
สว�านได)อีกด)วย 

๔.๕  วงเวียน 
 วงเวียน  เปIนเครื่องมือท่ีใช)สําหรับร�างหรือเขียนส�วนท่ีเปIนวงกลมหรือส�วนท่ีเปIน 
วงกลมหรือส�วนโค)งของวงกลม  นอกจากนั้นยังสามารถใช)ถ�ายขนาดท่ีมีระยะสั้น ๆ  หรือใช)แบ�งส�วน 
เส)นตรงออกเปIนระยะเท�า ๆ กัน  วงเวียนมีหลายชนิด  ขนาดของวงเวียนกําหนดจากความยาวของ 
ขาวงเวียนระหว�างจุดหมุนถึงปลายขาของวงเวียนอีกด)านหนึ่ง  วงเวียนทุกแบบขาของวงเวียนระหว�าง 
 
 
 



  - ๒๘- 

จุดหมุนถึงปลายขาของวงเวียนอีกด)านหนึ่ง  วงเวียนทุกแบบขาของวงเวียนสามารถท่ีจะกางออกและ 
ล็อกให)อยู�ในตําแหน�งใด ๆ  ก็ตามความต)องการ ขนาดท่ีนิยมใช)กันโดยท่ัวไป  กับงานช�างไม)และสาขา 
อ่ืน ๆ  ได)แก�  ขนาด  ๖, ๘  และ  ๑๒  นิ้ว 
 วงเวียนท่ีใช)กันโดยท่ัวไปในปWจจุบัน  ได)แก� 

๑. วงเวียนเหล็ก  (divders) 
๒. วงเวียนดินสอ  (pencil compass) 
๓. วงเวียนขาเลื่อน  (trammel points) 

 ๔.๕.๑  วงเวียนเหล็ก 
   วงเวียนเหล็ก  ขอของวงเวียนชนิดนี้จะเปIนเหล็กปลายแหลมท้ัง  ๒  ข)าง 
มีท้ังแบบขาสปริง  (spring type)  และแบบธรรมดา  (wing type)  แบบขาสปริงจะมีสปริงสําหรับดัน 
ให)ขาวงเวียนกางออกได)เองเม่ือคลายนqอตล็อก  ส�วนแบบขาธรรมดาเม่ือจะปรับขาวงเวียน  จะต)องใช)มือ 
ดึงหรือดันเข)าเองแล)วจึงขันนอกล็อก 

 ๔.๕.๒  วงเวียนดินสอ 
 วงเวียนชนิดนนี้  ขาข)างหนึ่งเปIนเหล็กปลายแหลม  ขาอีกข)างหนึ่งเปIนขาเหล็ก

เช�นกัน  แต�จะทําเปIนท่ีใส�ดินสอด)วย  ส�วนใหญ�จะเปIนแบบาขาสปริง 

 ๔.๕.๓  วงเวียนขาเล่ือน 
 วงเวียนชนิดนี้  เปIนวงเวียนอีกชนิดหนึ่งใช)สําหรับเขียนวงกลมขนาดใหญ�   
ลักษณะจะเปIนขาเหล็กปลายแหลมติดเข)ากับแท�งไม)หรือแท�งโลหะในลักษณะท่ีเลื่อนไป-มา  และล็อก 
ให)อยู�ในตําแหน�งใด ๆ  ก็ได) 

๔.๖  ชอล+กเส�น 
 ชอล�กเส)น  เปIนเครื่องมือท่ีใช)สําหรับทําแนวหรือเครื่องหมายลงบนเนื้อไม)สําหรับ 
โกรกหรือซอย  ใช)ทําแนวลงบนฝาผนังและเพดานสําหรับการเดินสายไฟฟZา  เชือกท่ีใช)จะจุ�มอยู�ในผง 
ชอล�กท่ีอยู�ในตลับ  โดยท่ัวไปจะใช)ผงชอล�กสีน้ําเงิน  หรือสีแดง  ดังนั้นเม่ือเชือกตีลงบนเนื้อไม)ก็จะเกิด 
รอยหรือเครื่องหมายเปIนแนวสําหรับเลื่อย  เม่ือต)องการใช)ก็ดึงเชือกออกมาและเม่ือเลิกใช)ก็เก็บเชือก 
เข)าท่ีในตลับ  จึงทําให)มีขนาดกะทัดรัดและสะดวกแก�การพกติดตัว 

๔.๗  ระดับน้ํา 
 ระดับน้ํา  เปIนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดในงานก�อสร)างอาคารบ)านเรือน  เพ่ือให) 
มีระดับท่ีถูกต)องท้ังในแนวราบและแนวด่ิง  เนื่องจากถ)าระดับไม�ถูกต)องแล)วนอกจากจะทําให)ดูไม� 
เหมาะตา  ยังจะทําความเสียหายกับฐานรากได)อีกด)วย  ระดับน้ําท่ีใช)กันสามารถใช)ในการตรวจสอบ
ระดับท้ังในแนวราบและแนวด่ิง  รูปร�างของระดับน้ําโดยท่ัวไปจะเปIนแท�งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ)ายาว  อาจ 
จะทําจากไม)  อะลูมิเนียมหรือโลหะผสมท่ีมีน้ําหนักเบา  ตอนกลางจะมีหลอดแก)ววางในแนวราบไป 
ตามความยาวของตัวระดับบรรจุของเหลวโดยให)มีฟองอากาศโตพอสมควร  ของเหลวท่ีใช)อาจจะเปIน
แอลกอฮอล�  หรือน้ํามันก็ได)  แต�แอลกอฮอล�จะให)ความเท่ียงตรงมากกว�า  เนื่องจากมีความโน)มเอียง 
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงน)อยกว�าน้ํามันเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง  ระดับน้ําเม่ือถูกวางให)ได)ระดับจริง ๆ 
 
 



   - ๒๙- 

ฟองอากาศภายในหลอดแก)วดังกล�าวจะต)องอยู�ตรงศูนย�กลางพอดี  ถ)ายังไม�พอดีแสดงว�ายังไม�ได)ระดับ
นอกจากระดับในแนวรายแล)วก็ยังมีระดับในแนวด่ิง  ซ่ึงมีลักษณะการสร)างเหมือนกัน  แต�ส�วนใหญ�จะ
วางอยู�ทางตอนปลายท้ังสองข)างของระดับน้ํา  จึงทําให)ระดับน้ําแบบนี้สามารถวัดระดับได)ท้ังในแนวราบ 
และแนวด่ิง  ในคราวเดียวกันโดยไม�ต)องกลับหรือวางระดับน้ําในแนวใหม�  ระดับน้ําบางแบบอาจทํา 
ระดับสําหรับวัดมุม  ๔๕  องศาก็มีระดับน้ําขนาดมาตรฐานยาว  ๒  ฟุต  หรือ  ๒๔  นิว้  บางขนาดยาว 
๔  ถึง  ๖  ฟุตก็มี 
 ในการดูแลรักษาระดับน้ําชนิดท่ีทําจากไม)  หลังจากเช็ดทําความสะอาดแล)ว 
ให)ใช)เศษผ)าสะอาดชุบน้ํามันลินสีด  ทาบาง ๆ  เพ่ือเปIนการรักษาเนื้อไม)  อย�าใช)น้ํามันเครื่องทา  เพราะ 
จะทําให)ไม)ผุได)  ในการเลือกซ้ือระดับน้ําก็ควรจะต)องพิถีพิถันเปIนพิเศษ  คือนอกจากจะเลือกระดับน้ํา 
ท่ีมีคุณภาพดีแล)ว  ยังควรท่ีจะทําการตรวจสอบการได)ระดับของระดับน้ําก�อนท่ีจะตัดสินใจเลือกอีกด)วย 

๕.๙  ลูกดิ่ง 
 ลูกด่ิง  เปIนเครื่องมือท่ีใช)ในการตรวจสอบระดับในแนวด่ิงซ่ึงส�วนมากจะใช)ในงาน 
ก�อสร)างอาคารบ)านเรือน  หรือการต้ังกล)องสํารวจ  ตัวด่ิงทําจากโลหะ  รูปทรงกรวยปลยาแหลม  ด)าน 
ตรงข)ามกับปลายด่ิงจะมีเชือกผูก  ลูกด่ิงท่ีใช)กันโดยท่ัวไปจะมีขนาดน้ําหนักต้ังแต�  ๘  ออนซ�  ถึง  ๓ 
ปอนด�  แต�ท่ีนิยมใช)กันมากท่ีสุดได)แก�ขนาด  ๑๒  ออนซ�  ถึง ๑/๒  ปอนด� 
 ในการใช)ลูกด่ิงจะต)องระมัดระวังไม�ให)ปลายด่ิงไปกระแทกกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด  เพราะ 
อาจจะทําให)เกิดการเสียหายได)  และทุกครั้งหลักจากเลิกใช)งาน  จะต)องเช็ดให)สะอาดแล)วใช)เศษผ)าชุบ 
น้ํามันทาบาง ๆ  เพ่ือกันสนิม  ในการเก็บควรเก็บอย�างมิดชิดในตู)ด)วยการวางบนชั้นไม)ท่ีเจาะรู  โดย
เสียบปลายด่ิงลงในรู  ดังกล�าว  อย�าวางบนพ้ืนตู)เพราะอาจทําให)ลูกด่ิงกลิ้งไปกระแทกกับสิ่งหนี่งสิ่งใด  
หรือกลิ้งตกลงมาทําให)เกิดความเสียหายได) 

 

ตอนท่ี  ๕ 
 

  ๕.๑  เครื่องมือตัด 
 เครื่องมือตัดท่ีใช)กับงานช�างไม)  ได)แก�  เลื่อย  ช�างไม)จะใช)เลื่อยเพ่ือตัดไม)  ให)ได) 
ขนาดและรูปร�างตามท่ีต)องการ  เลื่อยมีหลายชนิด  แต�ละชนิดก็มีลักษณะรูปร�างและวัตถุประสงค�ใน
การใช)งานแตกต�างกันออกไป  เพ่ือให)เหมาะกับงานแต�ละประเภท  เลื่อยเหล�านี้  ได)แก� 

๑. เลื่อยลันดา  (hand Saws) 
๒. เลื่อยอก  (span web sew) 
๓. เลื่อยรอ  (back saw) 
๔. เลื่อยเจาะรูกุญแจ  (key hole saw) 
๕. เลื่อยหางหนู  (compass saw) 
๖. เลื่อยฉลุ  (coping saw) 
๗. เลื่อยตัดเหล็ก  (hack saw) 
๘. กล�องตัดมุม  (miter box) 

 



  - ๓๐- 

๕.๒  เล่ือยลันดา 
        เลื่อยลันดา  แบ�งออกเปIนส�วนใหญ� ๆ  ได)  ๒  ส�วนด)วยกัน  คือ  ส�วนท่ีเปIนมือจับ 
ซ่ึงอาจจะทําด)วยไม)หรือพลาสติกกับส�วนท่ีเปIนใบเลื่อยซ่ึงทําด)วยเหล็ก  ท่ีปลายของใบเลื่อยจะเจารูไว)
สําหรับแขวน  ส�วนท่ีโคนของใบเลื่อยจะมีตัวเลขบอกขนาดความยาว  และจํานวนของฟWนต�อนิ้วของ
เลื่อย 
 เลื่อยลันดาสามารถจําแนกออกตามลักษณะของฟWนเลื่อยได)เปIน  ๒  แบบด)วยกัน 
คือ 

๑. เลื่อยฟWนตัด  (crosscut saw) 
๒. เลื่อยฟWนโกรก  (rip saw) 

 ๕.๒.๑  เล่ือยฟ3นตัด 
 เลื่อยแบบนี้โดยท่ัวไปจะใช)กับงานตัด  เหตุท่ีเรียกว�าเลื่อยฟWนตัดก็เนื่องจาก
ลักษณะของฟWนเลื่อยออกมาแบบเพ่ือให)เหมาะต�อการขวางกับเสี้ยนไม)โดยเฉพาะ  ฟWนเลื่อยแบบนี้ถ่ีและ 
แหลมเหมือนคมมีด  มุมท่ียอดของซ่ีฟWนเปIนมุมรวมเท�ากับ  ๖๐  องศา  โดยมุมท่ีลาดไปทางด)านหน)า 
หรือด)านปลายเลื่อยเท�ากับ  ๑๕  องศา  และมุมท่ีลาดไปทางด)านโคนหรือด)ามเลื่อยเท�ากับ  ๔๕  องศา 
ขณะทําการเลื่อนฟWนดังกล�าวจะเฉือนเข)าไปในเนื้อไม)  จึงทําให)ไม)ไม�แตกหรือฉีก 
 เลื่อยฟWนตัดขนาด  ๔  หรือ  ๕  ฟWนต�อนิ้วเหมาะกับงานหยาบ ๆ  ท่ีต)องการ 
ความรวดเร็วในการทํางาน  แต�ขนาด  ๑๐  หรือ  ๑๒  ฟWนต�อนิ้ว  เหมาะมากกับงานละเอียดท่ีต)องการ 
ความประณีต  แต�ท่ีนิยมใช)กันมากท่ีสุดกับงานท่ัว ๆ  ไปได)แก�ขนาด  ๗  หรือ  ๘  ฟWนต�อนิ้ว 

 ๕.๒.๒  เล่ือยฟ3นโกรก 
 เลื่อยแบบนี้ใช)กับงานโกรกหรือซอยไม)  โดยจะโกรกหรือซอยไปตามเสี้ยนไม) 
ลักษณะและองศาของฟWนเลื่อยแบบนี้จะแตกต�างไปจากเลื่อยฟWนตัดคือ  จะมีมุมลาดไปทางด)านโคน 
เลื่อยมาก  ๕๒  องศา  และมีมุมลาดไปทางด)านปลายเลื่อยเท�ากับ  ๘  องศา  ซ่ึงมุมรวมจะเท�ากับ 
๖๐  องศาเหมือนกับเลื่อยฟWนตัดด)วยเช�นกัน  เลื่อยแบบนี้จะมีฟWนหยาบกว�าเลื่อยฟWนตัด  เนื่องจาก 
ต)องการความรวดเร็วในการทํางานฟWนของเลื่อยแบบนี้จะทําหน)าท่ีคล)าย ๆ  สิ่ว  จึงไม�ต)องกลัวว�าเนื้อ 
ไม)จะฉีกในขณะทําการเลื่อย 
 เลื่อยฟWนโกรกขนาด  ๔ ๑/๒  ฟWนและขนาด  ๖  ฟWนต�อนิ้ว  เปIนขนาดท่ีนิยม 
กันโดยท่ัวไปมากท่ีสุด 
 เลื่อยท้ัง  ๒  แบบมีขนาดยาวต้ังแต�  ๑๘  ถึง  ๒๖  นิ้ว  แต�ท่ีนิยมใช)กันโดย 
ท่ัวไปได)แก�ขนาดยาว  ๒๔  และ  ๒๖  นิ้ว 

๖.๓  เล่ือยอก 
 เลื่อยอก  บางทีเรียกว�าเลื่อยโครง  เปIนท่ีนิยมใช)กันมากในหมู�ช�างคนไทย 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งช�างไม)ครุภัณฑ�  เพราะเปIนเลื่อยท่ีใช)ประโยชน�ได)หลายอย�าง  กล�าวคือ  เปIนเลื่อย 
ตัดก็ได)หรือเปIนเลื่อยโกรกก็ได)  ใช)งานได)คล�องเนื่องจากใบเลื่อยแคบและบางลง  ดังนั้นในการตัดหรือ 
โกรกจึงเสียคลองเลื่อยน)อย  จึงเปIนท่ีนิยมใช)กันอย�างแพร�หลายท่ัวไป  

 



  - ๓๑- 

 เลื่อยอกประกอบด)วย  อกเลื่อยซ่ึงเปIนไม)ท�อนยาวเหลากลม  ปลายท้ังสองข)าง 
เรียวมีความยาวมากกว�าใบเลื่อยท่ีใช)ประมาณ  ๕  ถึง  ๖  นิ้ว  ทําหน)าท่ียันมือจับของเลื่อย  โดยท่ี
ปลายท้ังสองข)างจะทําเปIนเดือยสวมเข)ารูท่ีมือจับ  มือจับเปIนไม)ท�อนสี่เหลี่ยมท่ีซ่ึงมีการลบมุมตกแต�ง 
เหลี่ยมเพ่ือความสวยงามและเพ่ือความสะดวกในการจับ  มีขนาดโตกว�าอกเลื่อยเล็กน)อย  ยาว 
ประมาณ  ๑๒  ถึง  ๒๔  นิ้ว  ปลายบนฝาเปIนเดือยสําหรับร)อยเชือกรัดเกล)า  หรือใส�ไม)ยึดตรึง 
ตรงกลางเจาะรูเปIนรูสําหรับใส�อกเลื่อย  ปลายล�างเจาะรูสําหรับร)อยหูท่ียึดใบเลื่อย  หูเลื่อยทําด)วยโลหะ 
มี  ๒  ตัว  ตัวท่ีอยู�ทางด)านปลายของใบเลื่อยจะมีรูสําหรับร)อยหมุดเพ่ือใส�ใบเลื่อยตอนปลาย  หูเลื่อย 
ด)านนี้จะมีนอตหางปลาสําหรับปรับความตึงของใบเลื่อย  ตัวท่ีอยู�ทางด)านโคนของใบเลื่อยจะผ�ากลาง 
และมีรูสําหรับหมุดด)วยเช�นกัน  เพ่ือใส�ใบเลื่อยให)ตึง  ใช)สําหรับเลื่อยอกชนิดท่ีหูเลื่อยท้ังสองข)างเปIน 
หูตายปรับไม�ได)  ส�วนเลื่อยอกชนิดท่ีหูเลื่อยปรับได)ใส�ไม)ยึดตรึงแทน  โดยท่ีปลายท้ังสองข)างของไม)ท่ีว�า 
นี้  จะเจาะสําหรับใส�เดือยท่ีปลายด)านบนของไม)ท่ีเปIนมือจับ 
 เลื่อยชนิดนี้มีท้ังชนิดฟWนหยาบ  ฟWนปานกลาง  และฟWนละเอียด  ชนิดฟWนหยาบ 
มีจํานวนฟWนต้ังแต�  ๖  ถึง  ๙  ฟWนต�อนิ้ว  ชนิดฟWนปานกลางมีจํานวนฟWนต้ังแต�  ๑๐  ถึง  ๑๓  ฟWนต�อนิ้ว 
และชนิดฟWนละเอียดมีจํานวนฟWนต้ังแต�  ๑๖  ถึง  ๑๘  ฟWนต�อนิ้ว  ลักษณะของฟWนเลื่อยจะเหมือนกับ 
ฟWนโกรก  ใช)ได)ท้ังงานตัดและโกรก  ผ�าและบากเดือย  ตลอดจนงานตัดปากไม)ท่ีต)องการความประณีต 
ขนาดของใบเลื่อยจะยาวต้ังแต�  ๑๖  ถึง  ๓๐  นิว้  แต�ท่ีนิยมใช)กันโดยท่ัวไปได)แก�ขนาด  ๒๒ ถึง ๒๔   
นิ้ว 

๕.๓  เล่ือยรอ 
 เลื่อยรอ  บางทีเรียกเลื่อยสันแข็ง  ลักษณะคล)ายเลื่อยลันดา  แต�ใบเลื่อยจะเปIน 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ)าสั้น ๆ  และบางกว�า  ดังนั้นจึงต)องมีสันเลื่อยซ่ึงทําจากเหล็กประกับยึดแน�นเปIนเส)น 
ตรงตลอดสันของใบเลื่อย  เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงในขณะท่ีทําการเลื่อย  ด)ามถือทําด)วยไม)แบบต�าง ๆ 
ลักษณะของฟWนเลื่อยจะเหมือนกับเลื่อยฟWนตัด  มีจํานวนฟWนต้ังแต�  ๑๓  ถึง  ๑๕  ฟWนต�อนิ้ว 
 เลื่อยชนิดนี้วัตถุประสงค�ในการสร)างก็เพ่ือท่ีใช)ในการตัดและรอปากไม)  เพ่ือเข)า 
ไม)มุมตู)เข)ากรอบรูป  เข)ากรอบวงกบประตู-หน)าต�าง  นอกจากนั้นยังสามารถใช)ในการตัดปากไม)หรือ 
ลิ่มไม)  ผ�าเดือย  และตัดไม)ชิ้นเล็ก ๆ  ซ่ึงเลื่อยบางชนิดไม�สามารถจะตัดได)หรือใช)ตัดส�วนอ่ืน ๆ  ท่ี
ต)องการความละเอียดเรียบร)อยและประณีต  เลื่อยชนิดนี้มี  ๒  ขนาด  คือ  เลื่อยรอใหญ�   
(back saw)  และเลื่อยรอเล็ก  (dovetail saw)  หรือท่ีนิยมเรียกกันอีกอย�างหนึ่งว�า  เลื่อยหาง 
เหยี่ยว  เนื่องจากเหมาะมากกับการใช)ตัดหางเหยี่ยวในการเข)าไม) 
 สําหรับเลื่อยรอเล็กจะมีขนาดใบเลื่อยยาวต้ังแต�  ๙  ถึง  ๑๖  นิ้ว  ส�วนเลื่อย 
รอใหญ�จะมีขนาดใบเลื่อยยาวต้ังแต�  ๒๔  ถึง  ๒๘  นิ้ว 

๕.๔  เล่ือยหางหนู 
 เลื่อยหางหนู  เปIนเลื่อยท่ีมีลักษณะคล)าย ๆ  กับเลื่อยเจาะรูกุญแจ  แต�จะมีขนาด 
ใหญ�และฟWนหยาบกว�า  เลื่อยชนิดนี้ใช)ในการตัด  เจาะรู  หรือใช)เลื่อยส�วนโค)งซ่ึงเลื่อยชนิดไม�สามารถ 
จะเลื่อยได)  เช�น  งานเจาะรางน้ําตามชายคาและอ่ืน ๆ  นอกจากนั้นก็ยังสามารถใช)ประโยชน�ในงานช�าง 
ไฟฟZา  งานช�างท�อ  และงานช�างครุภัณฑ�ท่ีเก่ียวข)องกับไม)ได)อีกด)วย 
  

 



  - ๓๒- 

๕.๕  เล่ือยฉลุ  
 เลื่อยฉลุ  เปIนเลื่อยท่ีใช)ในงานตัด  เจาะ  ฉลุวงกลม  หรือส�วนโค)งต�าง ๆ ในการ
ทําลวดลาย  นอกจากนั้นยังใช)ในงานตัดไม)บัวเพ่ือเข)ามุมต�าง ๆ   ใบเลื่อยของเลื่อยชนิดนี้มีหลายขนาด 
การเลือกใช)จะข้ึนอยู�กับประเภทของงาน  ใบเลื่อยขนาดเล็กท่ีใช)ในการตัดมีขนาดกว)าง  ๑/๑๖  ถึง 
๑/๘  นิ้ว  โดยยึดติดกับโครงท้ังสองด)านด)วยหมุดท่ีสอดเข)าท่ีรูระหว�างใบเลื่อยกับตัวโครง  ความลึกของ 
โครงเลื่อยจะเริ่มต้ังแต�  ๕  ถึง  ๑๒  นิ้ว  มีท้ังชนิดฟWนหยาบและฟWนละเอียด  ลักษณะของฟWนเลื่อยจะ 
เปIนแบบฟWนโกรกขนาดต้ังแต�  ๑๐  ถึง  ๑๕  ฟWนต�อนิ้วสําหรับงานไม)ส�วนขนาด  ๒๐  ถึง  ๓๒  ฟWนต�อ 
นิ้วจะใช)สําหรับงานโลหะแผ�น  เวลาติดใบเลื่อยเข)ากับโครงจะต)องให)ปลายฟWนชี้มาทางด)านมือจับเสมอ 
ท้ังนี้เนื่องจากเลื่อยชนิดนี้ได)ถูกออกแบบมาเพ่ือใช)กับงานละเอียด  จึงต)องให)ใบเลื่อยตัดในขณะท่ีดึง 
เลื่อยมาทางด)านหลังหรือในขณะดึงเลื่อยลง  ท้ังนี้เพ่ือสะดวกต�อการควบคุมการเลื่อย  ดังนั้นจึงต)องใส� 
ใบเลื่อยให)ปลายฟWนเลื่อยชี้มาทางด)านมือจับเสมอ  ยกเว)นกรณีท่ีจับงานด)วยปากกาจับงาน  ก็สามารถ 
ใส�ใบเลื่อยให)ปลายฟWนชี้ออกไปจากมือจับก็ได) 

๕.๖  เล่ือยตัดเหล็ก 
 เลื่อยตัดเหล็ก  เปIนเลื่อยท่ีออกแบบมาเพ่ือใช)สําหรับตัดเหล็กหรือโลหะอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะ  ดังนั้น  เม่ือถูกนํามาใช)กับงานช�างไม)จึงใช)ในการตัดโลหะยึดตรึง  เช�น  ตะปูหรือสลักเกลียว 
นอกจากนั้นยังใช)ในการตัดโลหะอ่ืน ๆ  เช�น  กรอบหน)าต�างชนิดท่ีทําด)วยเหล็กหรืออะลูมิเนียม  เปIนต)น 
เลื่อยชนิดสามารถแบ�งออกตามลักษณะของโครงสร)างได)เปIน  ๒  แบบ  คือ  แบบโครงเลื่อยปรับไม�ได) 
และโครงเลื่อยปรับได)  แบบโครงเลื่อยปรับได)ท่ีโครงสามารถท่ีจะปรับขยายให)มีขนาดพอดีกับความยาว 
ของใบเลื่อยได)  ด)วยการเลื่อนโครงเข)า-ออกได)ตามต)องการ  สําหรับการปรับแต�งความตึงของใบเลื่อย 
ท้ัง  ๒  แบบ  สามารถท่ีจะทําได)ด)วยการปรับแต�งนอตหางปลา  (wing nut) 
 ขนาดความยาวของใบเลื่อยท่ีนิยมใช)กันท่ัวไปอยู�ระหว�าง  ๘  ถึง  ๑๒  นิ้ว 
มีท้ังแบบฟWนละเอียดและฟWนหยาบ  จํานวนฟWนต้ังแต�  ๑๔  ถึง  ๓๒  ฟWนต�อนิ้ว  ชนิดฟWนหยาบใช)ในการ
ตัดเหล็กหรือโลหะท่ีมีขนาดความหนามาก  ๆ  ส�วนชนิดฟWนละเอียดใช)ในการตัดเหล็กหรือโลหะท่ีมี 
ขนาดบางซ่ึงต)องการความละเอียดมากกว�า  ลักษณะของฟWนเลื่อยจะเปIนแบบฟWนโกรก 

๕.๗  การใช�เล่ือย   
      การใช)เลื่อยได)อย�างถูกต)องกับงานท่ีจะทํา  และสามารถใช)ได)อย�างถูกวิธี  ถือเปIน 
หัวใจของการทํางาน  เพราะไม�เพียงพอแต�จะทําผลงานท่ีได)รับความเรียบร)อยแต�เพียงอย�างเดียวเท�านั้น 
แต�ยังจะช�วยให)เลื่อยอยู�ในสภาพท่ีดีและไม�ท่ือเร็วจนเกินไป  มีอายุการใช)งานยาวนานข้ึนอีกด)วย 
 การใช)เลื่อยท่ีถูกวิธีไม�ว�าจะเปIนเลื่อยชนิดใดก็ตาม  จะใช)หลักการท่ีเหมือน ๆ  กัน 
แทบท้ังสิ้น  ท่ีแตกต�างกันออกไปก็มีเพียงเล็กน)อย  ซ่ึงส�วนใหญ�ก็จะเปIนการเลื่อยกับงานเฉพาะอย�าง
เท�านั้น  ซ่ึงจะกล�าวถึงเฉพาะงานนั้น ๆ ต�อไป  สําหรับงานตัดและโกรกซ่ึงถือเปIนงานท่ัวไปนั้นจะใช)
หลักการท่ีเหมือน ๆ  กันเกือบทุกประการ  ณ  ท่ีนี้จะกล�าวเฉพาะการเลื่อยใช)กับงานตัดและโกรกด)วย 
เลื่อยลันดา  ซ่ึงถือว�าเปIนเลื่อยท่ีใช)กับงานท่ัวไปมากท่ีสุดในปWจจุบัน 
  

 
 
 
 



  - ๓๓- 

ข้ันตอนในการใช)เลื่อยท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้  คือ 
 ๕.๗.๑  การเตรียมงาน 
 ก�อนท่ีจะเริ่มทําการเลื่อยไม)  ให)ดําเนินการเพ่ือเตรียมงานดังต�อไปนี้ 

๑. เลือกชนิดและขนาดของเลื่อยให)เหมาะกับลักษณะของงานท่ีจะทํา  รวมถึง 
แบบและจํานวนฟWนต�อนิ้วของเลื่อยด)วย 
 ๒.  จัดเตรียมชิ้นงานท่ีจะเลื่อย  ได)แก�  การร�างแบบ  หรือการขีดแนวลงบนชิ้น 
งานตามท่ีต)องการ 
 ๓.  จัดเตรียมอุปกรณ�อํานวยความสะดวกต�าง ๆ  อาทิ  ปากกาหัวโตqะ   
ปากกาไม)  ปากกาตัวซี  หรือม)ารองเลื่อย  เปIนต)น 

 ๕.๗.๒  การเล่ือย 
 ลําดับข้ันในการเลื่อยไม)ท่ีถูกวิธี  มีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  วางไม)ลงบนม)ารองเลื่อยให)ปลายไม)ด)านท่ีต)องการเลื่อยอยู�ทางด)านขวามือ 
ของผู)เลื่อย  (สําหรับผู)ถนัดขวา)  แล)วใช)เข�าซ)ายกดไม)เข)ากับม)ารองเลื่อย 
 ๒.  จับเลื่อยด)วยมือขวา  โดยใช)นิ้วชี้วางทาบไปบนเลื่อย  การจับดังกล�าวจะทําให) 
สะดวกต�อการควบคุมเลื่อยในขณะการทําการเลื่อย 
 ๓.  ใช)มือซ)ายจับท่ีขอบไม)ด)านบนแล)วใช)นิ้วหัวแม�มือเปIนตัวควบคุมใบเลื่อย  เม่ือ
เริ่มทําการเลื่อย 
 ๔.  จรดฟWนเลื่อยด)านโคนชิดกับเส)นนอกท่ีขอบไม)  ให)เลื่อยทํามุมกับชิ้นงาน  
ประมาณ  ๔๕  องศา  สําหรับการตัดไม) และประมาณ  ๖๐  องศา  สําหรับการโกรกไม)หรือซอยไม)  
และใช)นิ้วหัวแม�มือขวาช�วยควบคุมใบเลื่อยแล)วค�อย ๆ  ดึงเลื่อยเข)าหาตัวเปIนการเริ่มการเลื่อย 
 ๕.  ชักเลื่อยยาว ๆ  ช)า  ๆ  ด)วยจังหวะท่ีสมํ่าเสมอ  โดยออกแรงกดเพ่ิมเล็กน)อย 
ในขณะท่ีดันใบเลื่อยไปข)างหน)า  ตามองท่ีเส)นหรือแนวท่ีจะตัดเพ่ือให)เลื่อยตรงเส)นและปากไม)ท่ีตัดได)
ฉาก  บางกรณีอาจจะต)องใช)ฉากกลองช�วยควบคุมการเลื่อย  เช�นเลื่อยไม)หนาเกินกว�า  ๑  นิ้ว  และ 
ขณะดึงเลื่อยกลับเข)าหาตัวใหม�ให)ผ�อนแรงกด  ท้ังนี้เนื่องจากฟWนเลื่อยได)ถูกออกแบบมาให)กินเนื้อไม)ใน 
ขณะท่ีดันไปข)างหน)าเท�านั้น 
 ๖.  เม่ือเลื่อยไม)ใกล)จะขาด  ให)ใช)มือซ)ายอ)อมไปจับชิ้นงานท่ีกําลังจะขาด 
จากนั้นให)ชักเลื่อยถ่ี  ๆ  ด)วยจังหวะท่ีสมํ่าเสมอจนกว�าชิ้นงานจะขาดออกจากกัน  ก็จะสามารถปZองกัน
มิให)ไม)ท่ีเลื่อยฉีกได) 
 ๗.  ตรวจสอบการตัดไม)ด)วยฉาก 

หมายเหตุ :  ในการเลื่อยไม)ถ)าเปIนไปได)ให)ใช)ปากกาตัวซีบีบ – จับไม)เข)ากับโตqะปฏิบัติงานหรือใช)ปากกา 
                หวัโตqะบีบ – จับไม)  ก็จะช�วยให)การเลื่อยไม)กระทําง�ายชึ้นและให)ความเท่ียงตรงสูงข้ึน 
ข)อควรระวัง  :  อย�าเลื่อยไปโดนตะปู  ตะปูเกลียวหรือของแข็งอ่ืน  เพราะอาจทําให)ฟWนเลื่อยเกิด 
                    ความเสียหายได) 

 
 

 



  - ๓๔- 

๕.๘  การปรับแต#งฟ3นเล่ือย 
 เลื่อยถ)าใช)อย�างถูกวิธีและทําความสะอาดอย�างสมํ่าเสมอ  อายุการใช)งานก็จะ 
ยาวนาน  สามารถท่ีจะปรับแต�งฟWนเลื่อยได)หลายครั้ง  สิ่งท่ีมักจะเกิดข้ึนเสมอเม่ือเลื่อยได)ถูกใช)งานไป 
แล)วก็คือ  ฟWนเลื่อยจะท่ือ  หรือสึก  (ท้ังขนาดและรูปร�าง)  และคลองเลื่อยจะแคบลงอันเปIนผลทําให) 
เกิดความฝ�ดและหนังแรงเวลาเลื่อย  ดังนั้นจึงมีความจําเปIนอย�างยิ่งท่ีจะต)องมีการปรับแต�งฟWนเลื่อย 
อย�างสมํ่าเสมอเปIนประจําด)วย    ข้ันตอนดังต�อไปนี้  คือ 

๑. ปรับระดับปลายฟWนเลื่อย 
๒. คัดคลองเลื่อย 
๓. ตะไบร�องฟWนเลื่อย 

 ในการปรับแต�งฟWนเลื่อย  ไม�ว�าจะเปIนเลื่อยชนิดใดก็ตาม  จะต)องปรับให)อยู�ใน 
สภาพเดิมหรือใกล)เคียงกับสภาพเดิมเสมอ  ไม�ว�าจะเปIนระดับของปลายฟWน  คลองเลื่อยหรือคมของ 
ฟWนเลื่อยก็ตาม 
 ลําดับข้ันในการปรับต�างฟWนเลื่อยท่ีถูกวิธีดังต�อไปนี้  คือ 

 ๕.๘.๑  การเตรียมงาน 
 ก�อนท่ีจะทําการปรับแต�งฟWนเลื่อย  ให)ดําเนินการดังต�อไปนี้ 
 ๑.  เลือกชนิดและขนาดของเครื่องมือท่ีจะใช)ในการปรับแต�งฟWนเลื่อย  อาทิ 
ตะไบแบน  ตะไบสามเหลี่ยม  คัดชุน  และเครื่องมือปรับระดับฟWนเลื่อย 
 ๒.  จัดเตรียมอุปกรณ�อํานวยความสะดวกต�าง ๆ  อาทิ  ปากกาจับเลื่อย 
หรือปากกาหัวโตqะและไม)ประกบใบเลื่อย  เปIนต)น 

 ๕.๘.๒  การปรับระดับปลายฟ3นเล่ือย 
 ลําดับข้ันในการปรับแต�งระดับปลายฟWนเลื่อยท่ีถูกวิธี  มีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  ใช)ปากกาจับใบเลื่อยให)แน�น  โดยให)ปลายของฟWนเลื่อยสูงพันมาจากปากของ
ปากกาประมาณ  ๒  นิ้ว 
 ๒.  วางเครื่องมือปรับระดับฟWนเลื่อยทางด)านโคนเลื่อย  แล)วถูไปมาบนปลายฟWน 
จากด)านโคนเลื่อยสู�ปลายเลื่อย  ขณะถูให)ออกแรงกดเบา ๆ  และผ�อนแรงกดในจังหวะท่ีดึงกลับ 
 ๓.  ถูจนกระท่ังปลายฟWนทุก ๆ  ฟWนเรียบเสมอกัน  โดนสังเกตจากรอยท่ีเกิดจาก 
การถู  กล�าวคือ  ปลายของทุกซ่ีฟWนจะต)องมีรอยตะไบท่ีเกิดจากการถู 
 ๔.  ใช)ตะไบสามเหลี่ยมตะไบร�องฟWนให)ได)ขนาดและรูปร�างใกล)เคียงกับสภาพของ 
เดิมให)มากท่ีสุด  โดยดูจากพ้ืนท่ีบริเวณส�วนปลายของใบเลื่อยเปIนเกณฑ�สําหรับการเลือกใช)ตะไบและ 
วิธีการตะไบร�องฟWน  ศึกษารายละเอียดได)จากหัวข)อการตะไบร�องฟWนเลื่อย 
หมายเหตุ  :  ในกรณีท่ีไม�มีปากกาจับเลื่อยโดยเฉพาะก็อาจใช)ปากกาหัวโตqะร�วมกับไม)ประกบใบเลื่อย 
                 ก็ได)  และถ)าไม�มีเครื่องมือปรับระดับฟWนเลื่อย  ก็ให)ใช)ตะไบแทนก็ได)เช�นกัน  แต�จะ 
                 ต)องตะไบจนกระท่ังปลายของฟWนเลื่อยทุกฟWนเรียบเสมอกัน 
  

 



  - ๓๕- 

 ๕.๘.๓  การคัดคลองเล่ือย 
 ในการคัดคลองเลื่อย  ให)กระทําต�อจากการปรับระดับปลายฟWน  ในขณะท่ีใบ
เลื่อยยังคงอยู�ในปากกาหัวโตqะก็ได)  จากนั้นดําเนินการตามลําดับข้ันในการทํางานดังต�อไปนี้ 

๑. ปรับต้ังคัดชุนให)สามารถคัดคลองเลื่อยได)ประมาณ  ๒  ใน  ๓  ของความ 
สูงของฟWนเลื่อย 
 ๒.  ดําเนินการคัดคลองเลื่อยด)วยการให)ชุนคัดฟWนเลื่อยออกทางด)านข)าง  ให)คัด 
ฟWนเว)นฟWนไปโดยตลอดใบเลื่อย 
 ๓.  คลายปากกาจับเลื่อยแล)วกลับใบเลื่อยและบีบให)แน�นอีกครั้งหนึ่ง  จากนั้น 
ใช)คัดชุนคัดฟWนเลื่อยท่ีเหลือจนหมด 

หมายเหตุ :  ในการคัดคลองเลื่อยของเลื่อยแบบฟWนตัดจะต)องแน�ใจว�าคมของฟWนเลื่อยอยู�ทางด)านนอก 
                เสมอ 

 ๕.๘.๔  การตะไบร#องฟ3นเล่ือย 
 ก�อนท่ีจะเริ่มตะไบร�องฟWนเลื่อย  จําเปIนอย�างยิ่งท่ีจะต)องศึกษารูปร�างและมุม 
ของฟWนเลื่อยท่ีจะตะไบเสียก�อน  ท้ังนี้เนื่องจากฟWนเลื่อยท่ีใช)กันอยู�โดยท่ัวไปนั้นมีอยู�  ๒ แบบ  คือ 
แบบฟWนตัดและแบบฟWนโกรก  ซ่ึงจะมีรูปร�างและมุมของฟWนเลื่อยท่ีไม�เหมือนกัน 
 
 
 

ตอนท่ี ๖ 

 ๖.๑  เครื่องมือไสและตกแต#งไม� 

 เครื่องมือไสเปIนเครื่องมือท่ีใช)ทําผิวไม)ให)เรียบ  ส�วนเครื่องมือตกแต�งไม)เปIน 
เครื่องมือท่ีใช)ขูดหรือแต�งผิวไม)ให)มีขนาดและรูปร�างตามท่ีต)องการ  เครื่องมือเหล�านี้จําเปIนมากกับงาน
ไม)  โดยเฉพาะอย�างยิ่งกับงานช�างไม)ครุภัณฑ�และช�างไม)แกะสลัก 
 เครื่องมือไสและตกแต�งไม)  จําแนกออกได)ดังนี้  คือ 

๑. เครื่องมือไส 
๒. เครื่องมือตกแต�งไม) 

๖.๑ เครื่องมือไส 
 เครื่องมือท่ีใช)ในการไสไม)  ได)แก� กบ  ช�างไม)จะใช)กับเพ่ือไสไม)ให)เรียบ  เพ่ือให)
เกิดความเรียบร)อยและสวยงามก�อนท่ีจะนําไปใช)งาน  ท้ังนี้เนื่องจากไม)ท่ีจะนํามาจากโรงงานแปรรูป 
ยังหยาบอยู�และมีผิวขรุขระไม�เรียบ  จึงต)องนํามาเสียก�อน  กบมีหลายชนิดแต�ละชนิดก็มีลักษณะรูปร�าง 
และวัตถุประสงค�ในการใช)งานท่ีแตกต�างกันออกไป  เพ่ือให)เหมาะกับงานแต�ละประเภท 
 กบท่ีนิยมใช)กับงานไม)ในปWจจุบัน  ได)แก� 

๑. กบไม)  (wood planes) 
๒. กบเหล็ก  (iron planes) 

  
 



  - ๓๖- 

๖.๒  การไสไม� 
 ก�อนท่ีจะทําการไสไม)  สิ่งแรกท่ีจะต)องทําคือการทําความสะอาดไม)แผ�นท่ีจะ 
นํามาไสให)ดีเสียก�อน  เพราะความสกปรกท่ีติดมากับแผ�นไม)อาจทําให)คมกบเกิดความเสียหายได) 
จากนั้นจึงพิจารณาลักษณะของเสี้ยนไม)ของไม)ท่ีจํานํามาไส  ท้ังนี้เนื่องจากการไสย)อนเสี้ยนไม�เพียงแต� 
จะทําให)ไม)ฉีกได)เท�านั้น  แต�ก็อาจจะทําให)คมกบเสียหายได)อีกด)วย  นอกจากนั้นการไสตามเสี้ยนยัง 
ทําให)ได)งานท่ีเรียบร)อยและเบาแรงกว�าการไสย)อนเสี้ยน  สําหรับไม)เก�านอกจากจะดูเสี้ยนไม)แล)ว  ยังจะ 
ต)องดูตะปูท่ีฝWงอยู�ในเนื้อไม)อีกด)วย  ถ)ามีจะต)องถอนออกให)หมดก�อนท่ีจะทําการไส  เนื่องจากจะทําให) 
คมกบเสียหายได) 
 หลังจากตรวจสอบไม)ท่ีจะนํามาไสและทําให)อยู�ในสภาพเรียบร)อยแล)ว  ก็วางไม) 
ท่ีจะไสลงบนโตqะปฏิบัติงาน  ให)หัวไม)ท่ีจะไสยันกับสลักบังคับหัวไม)โดยปรับระดับสลักให)ตํ่ากว�าผิวไม) 
ด)านบนตามความเหมาะสม  เพ่ือปZองกันมิให)คมเกิดความเสียหาย  ถ)าไม�มีให)ตีไม)ก้ันท่ีหัวไม)  เพ่ือบังคับ 
มิให)ไม)ท่ีจะไสเคลื่อนท่ีขณะทําการไส  แล)วจึงทําการไสด)วยจังหวะท่ีสมํ่าเสมอ  สําหรับวิธีการไสท่ี
ถูกต)องนั้นเม่ือเริ่มทําการไสให)วางหัวกบลงบนปลายไม)  โดยท่ีคมกบห�างออกมาจากปลายไม)เล็กน)อย  
ขณะนี้ให)ออกแรงกดทางด)านหัวกบ จากนั้นออกแรงไสกบไปข)างหน)าเม่ือด)านท)ายของกบเลยปลายไม) 
เม่ือไสไปจนเกือบจะถึงหัวไม)แล)วก็ให)ผ�อนแรงท่ีกดทางด)านหัวกบลงแต�ทางด)านท)ายกบก็ยังคงกดอยู� 
แล)วไสต�อไปจนกระท่ังคมกบพันหัวไม)ด)านนั้น  การกระทําดังนี้เพ่ือปZองกันมิให)ด)านท)ายกบกระดกลง 
เม่ือเริ่มไส  และด)านหัวกบกระดกลงอีกเช�นกันเม่ือไสเลยไม)ไปแล)ว  เพราะอาการดังกล�าวจะทําให) 
ไม)หัวมนได)  สําหรับการลากกบมาในจังหวะเริ่มต)นให)ผ�อนแรงกดท่ีตัวกบท้ังหมด  แล)วยกทางด)านท)าย 
กบข้ึนเล็กน)อยในขณะท่ีลากกบ  ท้ังนี้ก็เพ่ือคมกบพันจากผิวไม)ท่ีไสแล)ว  ก็จะสามารถปZองกันมิให)ไม)เปIน
รอยและคมกบท่ือได) 
 ในการไสตกแต�งทางด)านหน)าหรือด)านขอบของแผ�นไม)  ช�วงของการไสควรจะอยู� 
ประมาณช�วงแขน  ให)ไสตกแต�งโดยตลอดหน)ากว)างของไม)ในช�วงดังกล�าวเสียก�อนท่ีจะไส  ในช�วงต�อไป 
เม่ือไสเสร็จแล)วให)ตรวจสอบความเรียยบร)อยของผิวงานด)วยฉากหรือบรรทัด  ถ)าพบว�ามีบางจุดท่ียังสูง 
อยู�  ก็ใช)ดินสอทําเครื่องหมายไว)  แล)วใช)กบไสในลักษณะทะแยงมุมบนแผ�นไม)  โดยปรับให)กบกินเนื้อ 
ไม)มาก  จากนั้นปรับให)กบกินเนื้อไม)น)อยลง  แล)วไสในทิศทางตรงกันข)ามกับครั้งแรก  จนกระท่ังจุด 
ท่ีสูงขจัดออกไป  จากนั้นจึงไสไปตามแผ�นไม)  จนแผ�นไม)ท้ังแผ�นเรียบเสมอกัน 
 เม่ือจะไสขอบไม)เรียบตรง  ก�อนอ่ืนให)เล็งไปตามขอบไม)เพ่ือกําหนดจุดท่ีสูง 
จากนั้นให)ไสส�วนท่ีสูงออกเสียก�อนท่ีจะทําการไสเรียบท้ังหมด  ในกรณีท่ีตีเส)นแล)วไสให)ได)ตามเส)น  ก็จะ
ทําให)ไสได)ตรงและเรียบดียิ่งข้ึน  ส�วนการไสครั้งสุดท)ายให)ไสไปโดยตลอดความยาวของไม)  โดยท่ีผู)ไส 
อาจจะต)องเดินตามไปจนกว�าการไสจะสิ้นสุดลง  ให)ตรวจสอบการได)ฉากของผิวไม)ด)วยฉากอย�าง 
สมํ่าเสมอในระหว�างการไส  ก็จะสามารถหาข)อผิดพลาดเพ่ือท่ีจะได)ทําการแก)ไขก�อนท่ีจะทําการไสครั้ง 
สุดท)ายต�อไป 
 ส�วนการไสหัวไม)จะต)องไสจากขอบทางด)านข)างเข)าหาตรงกลางข)างละครึ่ง 
ท้ังนี้  เนื่องจากการไสตลอดครั้งเดียวนั้น  อาจจะทําให)ขอบไม)ฉีกได) 

 
 
 
 
 



  - ๓๗- 

ตอนท่ี  ๗ 

 ๗.๑  เครื่องมืออัด-จับไม�และยึดตรึงไม� 

 เครื่องมืออัด-จับไม)  เปIนเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งท่ีมีประโยชน�มากกับงานช�างไม) 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งกับงานช�างไม)ครุภัณฑ�  อาทิ  งานเพลาะไม)  งานอัดมุมกรอบรูปหรืออัดโครงวงกบ 
ประตู-หน)าต�างและงานประกอบเครื่องเรือน  เปIนต)น 
 เครื่องมือยึดตรึงไม)  เปIนเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งท่ีจําเปIนสําหรับงานช�างไม) 
ท้ังนี้เนื่องจากงานส�วนใหญ�ได)แก�งานยึดตรึงไม)เข)าด)วยกัน  อาทิ  การประกอบเครื่องเรือนโครงสร)าง 
ต�าง  ๆ  อย�างไรก็ตาม  ในบางโอกาสก็อาจจําเปIนต)องใช)เครื่องมือประเภทนี้เพ่ือแยกส�วนประกอบ 
ต�าง  ๆ  ออกจากกันก็สามารถท่ีจะกระทําได)เช�นกัน 

 ๗.๒  เครื่องมืออัด-จับไม� 

 เครื่องมืออัด-จับไม)มีหลายชนิด  แต�ละชนิดก็มีลักษณะรูปร�าง  และวัตถุประสงค� 
ในการใช)งานแตกต�างกันออกไป  เครื่องมือเหล�านี้  ได)แก� 

๑. แม�แรง  (bar clamps) 
๒. ปากกาตัวซี  (c- clamps) 
๓. ปากกาไม)หรือสกรูไม)  (hand screws) 
๔. ปากกาหัวโตqะ  (vises) 
๕. ปากกาอัดมุม  (miter and cornner clamps) 

 ๗.๒.๑  แม#แรงอัดไม� 

 แม�แรงอัดไม)  จําแนกออกตามลักษณะรูปร�างของคานท่ีใช)ได)  ๓  แบบด)วยกัน 
คือ  แบบคานรูปตัวไอ  (i-beam)  และแบบคานกลม  ส�วนประกอบท่ีสําคัญจะประกอบด)วยคานและ 
หน)าอัด  ๒  หน)า  โดยท่ีด)านปลายสุดของคานหนึ่งจะมีสกรูสําหรับเลื่อนหน)าอัดหน)าหนึ่ง  เข)าไปหา
ด)านหน)าอัดอีกหน)าหนึ่ง  ซ่ึงสามารถเลื่อนไป-มาบนคานและล็อกด)วยสลักตามระยะท่ีต)องการได)  ขนาด 
ความยาวของแม�แรงชนิดนี้  จะเริ่มต้ังแต�  ๒  ฟุต  ถึง  ๑๐  ฟุต  และยาวข้ึนขนาดละ  ๒  นิ้ว  
นอกจากนี้คานของแม�แรงชนิดนี้ยังต�อออกไปอีกได)ตามต)องการ  โดยส�วนใหญ�ท่ีใช)ต�อจะมีความยาว
ต้ังแต� ๒ ๑/๒  ถึง  ๖  ฟุต    แม�แรงชนิดนี้ใช)สําหรับการอัด-จับหรือบีบไม)  จึงเหมาะกับงานเพลาะไม) 
ต�าง ๆ  อาทิ  งานอัดบานกรอบ  อัดพ้ืนโตqะ-เก)าอ้ี  และอ่ืน ๆ 

 ๗  ปากกาตัวซี 

 ปากกาตัวซี  เปIนปากกาท่ีทําด)วยเหล็กหล�อรูปร�างเหมือนตัวซี  มีสกรูและหน)า 
อัดอยู�ทางด)านหนึ่ง  สําหรับขันหรืออัดมาทางด)านหน)ารับอีกด)านหนึ่ง  ปากกาชนิดนี้ใช)สําหรับบีบ-อัด 
และจับไม)  ช�วงระหว�างปากหรือหน)าอัดของตัวปากกา  เม่ืออ)าออกเต็มท่ีแล)วจะมีขนาดต้ังแต�  ๓  ถึง 
๑๒  นิ้ว  และเพ่ิมข้ึนขนาดละ  ๑  นิ้ว  เนื่องจากตัวปากกาทําด)วยเหล็กหล�อ  ดังนั้นเม่ือจะนําไปจับ 
หรืออัดไม)ก็จะต)องหาไม)มารองท่ีปากของปากกาเสียก�อน  ท้ังนี้ก็เพ่ือจะปZองกันมิให)เปIนรอยหรือเกิด 
  
 



  - ๓๘- 

ความเสียหาย  นอกจากนั้จะต)องหม่ันหยอดน้ํามันหล�อลื่นท่ีเกลียวของสกรูเสมอ  เพ่ือให)หมุนได) 
คล�องตัว  ขนาดท่ีนิยมใช)กันโดยท่ัวไปได)แก�ขนาดต้ังแต�  ๖  ถึง  ๑๐  นิ้ว 

๗.๒.๓  ปากกาไม� 

 ปากกาไม)  บางทีเรียกว�า  สกรูไม)  ใช�สําหรับอัดหรือบีบไม)  เช�นเดียวกับแม� 
แรงหรือปากกาตัวซี  ปากกาชนิดนี้สามารถปรับให)เอียงหรือเฉียงได)ตามต)องการ  ตัวของปากกา 
ส�วนใหญ�จะทําด)วยไม)  ส�วนสกรูซ่ึงเปIนตัวปรับและยึดปากกาจะจับทําด)วยเหล็ก  ขนาดความกว)าง 
ของปากเม่ืออ)าออกเต็มท่ีแล)ว  จะมีขนาดต้ังแต�  ๖  ถึง  ๑๘  นิ้ว  และโตข้ึนขนาดละ  ๒  นิ้ว 
ปากกาชนิดนี้ใช)กันมากในงานช�างครุภัณฑ�  เนื่องจากจะไม�ทําไม)เปIนรอยในขณะจับหรือบีบไม) 
ดังนั้นในการจับหรือบีบไม)จึงไม�จําเปIนท่ีจะต)องใช)ไม)รองก็ได)  ขนาดท่ีนิยมใช)กันมากท่ีสุดได)แก� 
ขนาด  ๘  ถึง  ๑๒  นิ้ว 

 ๗.๒.๔  ปากกาหัวโตKะ 

 ปากกาหัวโตqะ  เปIนปากกาสําหรับติดหัวโตqะปฏิบัติงาน  ใช)สําหรับจับ  หนีบหรือ 
อัดไม)  โดยท่ัวไปทําจากเหล็กหล�อ  ท่ีหน)าอัดแปZนอัดจะติดไม)หนาประมาณ  ๑  นิ้ว  ขนาดเท�ากับหน)า 
ของแปZนอัด  เพ่ือใช)รองหน)าอัดท่ีเปIนเหล็กไม�ให)ถูกกับท่ีจับหรือหนีบ  อันจะทําให)เปIนรอยหรือบุบได) 
ด)ามหมุนส�วนใหญ�จะทําด)วยไม)เหลาหรือทําด)วยไม)เหลาหรือกลึงกลม  บางแบบทําด)วยเหล็กก็มี  ด)าม 
หมุนท้ัง  ๒  แบบจะทําเปIนปุpมกันหลุดท่ีปลายท้ัง  ๒  ข)าง  ปากกาชนิดนี้มักจะมีสลักหรือหมุดสําหรับ 
บังคับหรือยันชิ้นงานท่ีต)องการไสตกแต�ง 
 ในการใช)งานจะต)องหม่ันหยอดน้ํามันหล�อลื่นท่ีเกลียวของปากกาอย�างสมํ่าเสมอ 
เพ่ือให)เกิดความคล�องตัวเม่ือทําการหมุน  และเม่ือเลิกใช)งานก็จะต)องทําความสะอาด  และรักษาให)อยู� 
ในสภาพพร)อมท่ีจะทํางานได)ทันที 

 ๗.๒.๕  ปากกาอัดมุม 

 ปากกามุม  เปIนปากกาท่ีใช)กับงานอัดมุมกรอบหรือโครงโดนเฉพาะ  จึงเหมาะสม 
ท่ีสุดกับงานประกอบโครงวงกบประตู-หน)าต�างหรือกรอบรูป  ปากกาชนิดนี้จําแนกออกได)เปIน  ๒  แบบ 
ด)วยกัน  คือ  แบบหน)าอัดเด่ียวซ่ึงหน)าอัดจะอัดจากทางด)านใน  และแบบหน)าอัดคู�  ซ่ึงหน)าอัดจะอัด
จากทางด)านนอก  สําหรับแบบหลังนี้โดยท่ัวไปท่ีฐานของปากกาจะเจาะรูไว)สําหรับยึดติดเข)ากับโตqะ 
ปฏิบัติงาน 

๗.๓  เครื่องมือยึดตรึงไม� 
 เครื่องมือยึดตรึงไม)มีหลายชนิด  เครื่องมือเหล�านี้  ได)แก� 

๑. ค)อน  (hammers) 
๒. ขวาน  (hatchet or axes) 
๓. ชะแลง  (ripping or wrecking bar) 
๔. ไขควง  (screw driver) 
๕. คีม  (pliers) 
๖. เหล็กส�ง  (nail set) 

 



  - ๓๙- 

 
 ๗.๓.๑  ค�อน 
 ค)อนท่ีนิยมใช)กันโดยท่ัวไปกับงานช�างไม)และช�างก�อสร)าง  ได)แก� 

๑. ค)อนเหล็ก  (hammers) 
๒. ค)อนไม)  (mallets) 

 ๗.๓.๒  ขวาน 

 ขวาน  เปIนเครื่องมือช�างไม)ท่ีใช)ในการเกลาหรือถากไม)ท่ีเปIนท�อน ๆ  ให)ได)รูปร�าง 
อย�างเคร�า ๆ  ก�อนท่ีจะนําไปไสด)วยกบหรือบากด)วยสิ่วให)ได)ขนาดตามต)องการโดยเรียบร)อยอีกครั้งหนึ่ง 
ขวานท่ีนิยมใช)กันโดยท่ัวไป  ได)แก� 

๑. ขวานถากพ้ืน  (flooring hatchet) 
๒. ขวานปากกว)าง  (broad hatchet) 
๓. ขวานหงอน  (shingling hatchet) 

 ๗.๓.๔  ไขควง 

 ไขควง  เปIนเครื่องมือท่ีใช)สําหรับขันหรือคลายตะปูเกลียว  เพ่ือการประกอบหรือ 
การถอดแยกชิ้นงาน  ไขควงท่ีดีปากของไขควงจะต)องแข็ง  เพ่ือท่ีเวลาขันหรือคลายตะปูเกลียวจะได)ไม� 
บิดเบ้ียวหรือเยิน  ดังนั้นไขควงท่ีได)รับการชุบปากให)แข็งและเหนียวจึงเปIนไขควงท่ีดี  โดยท่ัวไปขนาด
ของไขควงจะกําหนดจากความยาวต้ังแต�ปลายจนถึงโคนส�วนท่ีติดกับด)าม  โดยจะมีขนาดต้ังแต�  ๑ ๑/๒ 
ถึง  ๓๐  นิ้ว  แต�ขนาดท่ีนิยมใช)กันโดยท่ัวไป ได)แก�  ขนาด  ๔, ๖  และ  ๘  นิ้ว  มีท้ังชนดิด)ามไม)และ
ด)ามพลาสติกในการใช)งานจะต)องเลือกขนาดให)พอดีกับร�องท่ีหัวตะปูเกลียว  และห)ามใช)ไขควงแทน 
ชะแลงสกัด  สิ่วหรือเหล็กส�ง  เพราะจะทําให)เกิดความเสียหายได) 

 ๗.๓.๕  คีม 
 คีมท่ีใช)ในงานช�างไม)มีหลายชนิด  แต�ละชนิดก็มีวัตถุประสงค�ในการใช)งาน
แตกต�างกันออกไปคีมเหล�านี้  ได)แก� 

๑. คีมตัดตะปู 
๒. คีมปากนกแก)ว 
๓. คีมตัดลวด 

 ๗.๓.๖  เหล็กส#ง 
 เหล็กส�ง  มีหลายแบบหลายชนิด  มีท้ังชนิดกลมและชนิดเหลี่ยม  ท่ีตัวของเหล็ก 
ส�งส�วนมากจะทําเปIนลายเพ่ือจับได)กระชับมือ  ท่ีปลายของเหล็กส�งจะเว)าเข)าเล็กน)อยเพ่ือให)อมหัวตะปู  
จึงสามารถปZองกันมิให)เหล็กส�งเลื่อนออกจากหัวตะปูได)ง�าย  ประโยชน�ของเหล็กส�งก็เพ่ือท่ีจะใช)ส�งหัว 
ตะปูให)จมลงไปในเนื้อไม)  เม่ือไม)ต)องการให)มองเห็นหัวตะปู  หรือส�งหัวตะปูก�อนท่ีจะตกแต�งพ้ืนไม)ให) 
เรียบ  ปลายของเหล็กส�งจะต)องมีตั้งแต�ขนาด  ๑/๓๒  ถึง  ๕/๓๒  นิ้ว  ในการส�งหัวตะปูจะต)องเลือก 
เหล็กส�งท่ีมีขนาดเหมาะสมกับหัวตะปู  ในการเก็บรักษาเนื่องจากเหล็กส�งทําด)วยเหล็กจึงเปIนสนิมได) 
ง�าย  ดังนั้น  เม่ือเลิกใช)ต)องทําความสะอาดและชโลมน้ํามันทันที  และก�อนท่ีจะนําออกไปใช)งานจะต)อง
เช็ดน้ํามันออกเสียก�อนทุกครั้ง 
 



  - ๔๐- 

๗.๔  การตอกและถอนตะปู 
 ๗.๔.๑  การตอกตะปู 

 ลําดับข้ันในการตอกตะปูท่ีถูกวิธี  มีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  จับด)ามค)อนบริเวณใกล) ๆ  กับหัวค)อนด)วยมือขวา  (สําหรับผู)ถนัดมือขวา) 
ส�วนมืออีกข)างหนึ่งจับตะปูจรดในตําแหน�งท่ีต)องการจะตอก  โดยให)ตะปูได)ต้ังฉากกับงาน  (ปกติจะ 
ให)เอนไปข)างหน)าเล็กน)อย) 
 ๒.  วางหน)าค)อนลงบนหัวตะปู  จากนั้นใช)ค)อนตอกเบา ๆ  เพ่ือให)ตะปูจมลง 
ไปในเนื้อไม) 
 ๓.  หลังจากตะปูเริ่มจมลงไปในเนื้อไม)แล)ว  ปล�อยมือท่ีจับตะปูออก  แล)วใช) 
ค)อนตอกเบา ๆ  อีก ๑  หรือ  ๒  ครั้ง  จากนั้นเลื่อนมือไปจับด)ามค)อนทางด)านปลาย  แล)วเริ่มตอก 
แรง ๆ  จนกระท่ังตะปูจมลงไปเสมอกับผิวไม)  ในการตอกตะปูเพ่ือปZองกันมิให)ตะปูคด  หน)าค)อนท่ีตี 
ลงบนหัวตะปูจะต)องตีลงตรง ๆ  และเม่ือต)องตอกตะปูกับงานประณีต  ให)หยุดหัวตะปูเหนือแผ�นไม) 
เล็กน)อย  จากนั้นให)ใช)เหล็กส�งทําการส�งหัวตะปูต�อไปให)เสมอ  หรือจมลงไปเนื้อไม)ตามความต)องการ 

 ๗.๔.๒  การถอนตะปู 

 ลําดับข้ันของการถอนตะปู  มีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  สอดหงอนค)อนเข)าท่ีหัวตะปูให)สุด  อาจจําเปIนต)องใช)ไม)ตอกหน)าค)อนเบา ๆ 
เพ่ือให)หงอนค)อนเข)าท่ี  อย�าใช)ค)อนหรือเครื่องมือชนิดอ่ืนตอก  เพราะอาจจะทําให)หน)าค)อนชํารุดได) 
 ๒.  ดึงด)ามค)อนกลับจนกระท่ังเกือบต้ังตรง  จากนั้นดันไปข)างหน)าแล)วใช)เศษไม) 
รองภายใต)หัวค)อน  ดึงด)ามค)อนกลับจนกระท่ังตะปูถูกถอนออกมา  ในกรณีตะปูมีขนาดยาวมากอาจจํา 
เปIนท่ีจะต)องใช)ไม)หนา ๆ  รองหัวค)อน  แต�การถอนตะปูขนาดใหญ�นิยมใช)ชะแลงถอนแทนการใช)ค)อน 

ตอนท่ี ๘ 

 ๘.๑  เครื่องมือประเภทใช�กระแสไฟฟMาแบบห้ิว 

] หนึ่งในการพัฒนาท่ียิ่งใหญ�ท่ีสุดในวงการอุตสาหกรรมการก�อสร)างอาคารบ)าน 
เรือนก็คือ  การประดิษฐ�เครื่องมือท่ีใช)กระแสไฟฟZาแบบหิ้ว  (portable  power  tools)  ท่ีทําให) 
งานส�วนใหญ�ท่ีครั้งหนึ่งสามารถทําสําเร็จได)ด)วยเครื่องมือประเภทท่ีใช)มือ  (hand  tools)  ปWจจุบัน 
สามารถทําสําเร็จได)รวดเร็วกว�าและสะดวกสบายกว�า  ด)วยเครื่องมือประเภทท่ีใช)กระแสไฟฟZาแบบหิ้ว 
ซ่ึงเม่ือใช)เครื่องมือประเภทนี้เปIนครั้งแรกแล)วก็จะรู)สึกถึงความแตกต�างท่ีเกิดข้ึน  ไม�ว�าจะเปIนในด)านของ 
พละกําลังและความรวดเร็วในการทํางานของเครื่องมือ  ดังนั้นเม่ือผนวกกับความพยายามอีกเพียง
เล็กน)อยจากส�วนหนึ่งส�วนใดของร�างกายของผู)ปฏิบัติงาน  ก็จะพบกับความมหัศจรรย�ของเครื่องมือ
ประเภทนี้อย�างแท)จริง  อย�างไรก็ตาม  แม)เครื่องมือประเภทนี้จะช�วยให)เกิดความสะดวกสบาย  ช�วย
ประหยัดท้ังเวลาและความพยายามของผู)ปฏิบัติงานก็ตาม  เครื่องมือประเภทนี้ก็ยังมีอันตรายค�อนข)าง
สูงถ)าใช)ไม�ถูกวิธี  ดังนั้นผู)ท่ีใช)เครื่องมือประเภทนี้  จะต)องเอาใจใส�และปฏิบัติตามกฎแห�งความปลอดภัย 
จากหนังสือคู�มือการใช)เครื่องของผู)ผลิตอย�างเคร�งครัด 
 



  - ๔๑- 

๘.๒.๒  เครื่องเล่ือยวงเดือนแบบห้ิว 

 เครื่องเลื่อยวงเดือนแบบหิ้ว  (portable  circular  saws)  เปIนเครื่องเลื่อยท่ี 
เหมาะต�อการใช)ตัดหรือซอยไม)แปรรูปหรือไม)อัด  ท่ีต)องตัดหรือซอยเปIนแนวยาว  มีหลายแบบ  จัดเปIน 
เครื่องมือท่ีดีเลิศสําหรับช�างไม)ครุภัณฑ�  (cabinet  markers)  และช�างไม)ท่ัวไป  (carpenter)  หรือช�าง 
สาขาอ่ืน  ๆ  เครื่องเลื่อยประเภทนี้กับใบเลื่อยท่ีถูกต)องสามารถท่ีจะใช)ตัดพลาสติกชนิดท่ีอัดซ)อนและ
วัสดุอ่ืนท่ีไม�ใช�โลหะอีกด)วย   ขนาดของเครื่องเลื่อย  จะกําหนดจากขนาดเส)นผ�าศูนย�กลางสูงสุดของใบ 
เลื่อยท่ีใช)กับเครื่องเลื่อยเปIนเกณฑ�  ซ่ึงมีขนาดต้ังแต�  ๖  นิ้ว  (๑๕๐  มม.)  ถึง  ๑๐ ๕/๖  นิ้ว  
 (๒๕๕  มม.)  แต�ท่ีขนาดนิยมใช)กันโดยท่ัวไป  ได)แก�  ขนาด  ๘ ๑/๒  นิว้  (๒๑๕  มม.)  ท่ีใช)มอร�เตอร� 
ขนาด  ๑/๒  กําลังม)า  (๐.๓๗  กิโลวัตต�)  เครื่องเลื่อยประเภทนี้จะมีน้ําหนักเบาหรือทําจากโลหะผสม 
อะลูมิเนียม  เปIนเครื่องเลื่อยท่ีมีสมรรถนะประสิทธิภาพในการทํางานสูงมาก  เครื่องเลื่อยประเภทนี้ 
สามารถตัดไม)กระดาน  (plank)  ขนาดหนา  ๒  นิ้ว  ได)เร็วกว�าการเลื่อยด)วยเลื่อยลันดาถึง  ๒๕  เท�า 
โดยใช)ความพยายามเพียง  ๑  เปอร�เซนต�  และรอยตัดท่ีได)จะเรียบกว�ามาก  เครื่องเลื่อยประเภทนี้ 
เนื่องจากขณะท่ีทําการตัด  ใบเลื่อยจะหมุนตัดจากทางด)านล�างข้ึนสู�ด)านบน  จึงทําให)รอยตัดทางด)าน
ล�างเรียบกว�าทางด)านบน  ดังนั้นในการตัดไม)อัดจึงควรให)ด)านท่ีดีท่ีสุดอยู�ทางด)านล�างเสมอ  ใบมีดจะ 
ถูกติดต้ังทางด)านขวามือของมอเตอร�  จึงทําให)สะดวกต�อการทํางานของผู)ท่ีถนัดมือขวา 
 ส�วนประกอบท่ีสําคัญของเครื่องเลื่อยประเภทนี้  ได)แก�  มอเตอร�  (motor) 
มือจับ  (handle)  ฐานเครื่อง  (baseplate)  ฝาครอบ  (guard)  ท่ีมีท้ังแบบติดตายและแบบปรับได) 
สวิตซ�และใบเลื่อย  (blade) 

 ๘.๒.๑  ใบเล่ือย 
 ใบเลื่อยของเครื่องเลื่อยชนิดนี้  จะเหมือนกับใบเลื่อยท่ีใช)กับเครื่องเลื่อยวงเดือน 
ชนิดต้ังพ้ืนและเครื่องเลื่อยรัศมี  สําหรับการใช)ใบเลื่อยจะต)องแน�ใจว�าใบเลื่อยท่ีใช)เปIนชนิดและขนาดท่ี 
ถูกต)อง  รูท่ีศูนย�กลางของใบเลื่อย  ก็จะต)องมีขนาดและรูปร�างท่ีถูกต)องด)วยเช�นกัน 
 ใบเลื่อยของเครื่องเลื่อยประเภทนี้  จําแนกออกเปIน  ๖  แบบด)วยกัน  คือ 

๑. แบบตัด  (cutoff  or  crosscut) 
๒. แบบไส  (hollow  ground  or  planer) 
๓. แบบซอย  (ripsaw) 
๔. แบบผสม  (combination) 
๕. แบบตัดหยาบ  (easy-cut) 
๖. แบบตัดไม)อัด  (plywood) 

 ๘.๒.๒  กฎแห#งความปลอดภัย 
 กฏแห�งความปลอดภัยในการใช)เครื่องเลื่อยวงเดือนแบบหิ้วมีดังนี้ 

๑. ให)ใช)ปลั๊กท่ีมีสายดินเท�านั้น 
๒. จะต)องแน�ใจว�าฟWนของใบเลื่อยคมและมีคลองเลื่อยท่ีถูกต)อง  ใบเลื่อยท่ีไม� 

คมอาจทําให)ชิ้นงานใหม�  หรืออาจจะทําให)ใบเลื่อยสั่นซ่ึงอาจจะทําให)ไม�สามารถควบคุมเครื่องเลื่อยได) 
 
 
 



  - ๔๒- 

 ๓.  จะต)องไม�ปรับเครื่องเลื่อยในขณะท่ีเครื่องเลื่อยในขณะท่ีเครื่องเลื่อยกําลัง 
ทํางาน 
 ๔.  ฝาครอบเครื่องเลื่อยจะต)องติดต้ังอยู�ในท่ี  และใบเลื่อยจะต)องได)รับการ
ปรับต้ังอย�างถูกต)องตามระดับความลึกของการตัดท่ีต)องการ 
 ๕.  จะต)องเลือกใช)ใบเลื่อยให)เหมาะสมกับประเภทของงาน 
 ๖.  ทุกครั้งก�อนการเปลี่ยนใบเลื่อย  จะต)องดึงปลั๊กเครื่องเลื่อยออกก�อนเสมอ 
และในการเปลี่ยนใบเลื่อยจะต)องให)ปลายฟWนชี้ไปตามทิศทางการหมุนตามปกติ  และจะต)องขันนอตยึด 
ให)แน�นทุกครั้งด)วยเช�นกัน 

๗. ให)สวมแว�นตาหรืออุปกรณ�ปZองกันดวงตาทุกครั้งท่ีใช)เครื่องเลื่อย 
๘. ขณะปฏิบัติงานอย�าให)ส�วนหนึ่งใดของร�างกายอยู�ในแนวตัดของเครื่องเลื่อย 
๙. ขณะใช)เครื่องเลื่อยจะต)องจับด)วยมือท้ัง  ๒  ข)างอย�างม่ันคง 
๑๐. จะต)องปล�อยให)ใบเลื่อยหมุนเต็มความเร็วก�อนท่ีจะเริ่มลงมือตัด 
๑๑. อย�าตัดขวางเสี้ยนไม)กับแผ�นไม)ระหว�างจุดรองรับ  ๒  จุด  เพราะอาจทําให) 

ใบเลื่อยเกิดการติดขัดได)  และอาจทําให)เครื่องเลื่อยเหวี่ยงตัวออกโดยไม�สามารถควบคุมได) 
 ๑๒.  เม่ือตัดชิ้นงานเสร็จเรียบร)อยแล)ว  ให)ปล�อยสวิตซ�และรอจนกว�ากระท่ังใบ 
เลื่อยหยุดหมุน  จึงวางเครื่องเลื่อยบนพ้ืน 

 ๘.๒.๓  การตัดตรง 
 ลําดับข้ันในการตัดตรง  (straight  cut)  มีดังนี้ 

๑. ทําเครื่องหมายตําแหน�งท่ีจะตัดลงบนชิ้นงาน  จากนั้นวางชิ้นงานลงบนม)า 
รองเลื่อยหรือโตqะปฏิบัติงาน   ให)ตําแหน�งท่ีจะตัดอยู�เลยขอบของม)ารองเลื่อยหรือขอบของโตqะปฏิบัติ 
งานตามความเหมาะสมเพ่ือมิให)เปIนอุปสรรคต�อการปฏิบัติงาน 
 ๒.  ปรับต้ังระดับความลึกในการตัดเครื่องเลื่อยแล)วขันให)แน�น   ในการปรับต้ัง
ระดับความลึกในการตัด  จะต)องปรับให)ใบเลื่อยตัดได)ลึกเลยชิ้นงานไปไม�น)อยกว�า  ๑/๘ นิ้ว  (๓ มม.) 
 ๓.  วางเครื่องเลื่อยบนชิ้นงาน  โดยให)ใบเลื่อยอยู�ในแนวการตัดท่ีได)ทําไว)ในลํา 
ดับข้ันท่ี  ๑   
 ๔.  เปtดสวิตซ�เครื่องเลื่อย  แล)วปล�อยให)ใบเลื่อยหมุนจนเต็มความเร็ว 
 ๕.  เริ่มตัดชิ้นงานโดยบังคับเครื่องเลื่อยให)ตัดไปตามแนวการตัดท่ีได)ทําไว)ในลําดับ 
ข้ันท่ี  ๑  ขณะทําการตัดจะต)องทําการควบคุมเครื่องเลื่อยด)วยความม่ันคง  และจะต)องไม�กดเครื่อง 
เลื่อยมากจนเกินไป  เพราะอาจจะทําให)เกิดความผิดพลาดและเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุข้ึนได) 

ข�อสังเกต  :  อุปกรณ�บังคับ  จะช�วยให)การตัดท่ีตัดในลักษณะตัดตรงมีความเท่ียงตรงมากยิ่งข้ัน  การ 
                ซอยสามารถท่ีจะบังคับด)วยมือก็ได)  อย�างไรก็ตาม  การใช)รั้วซอย  (rip ping fence) 
                ก็จะทําให)การซอยมีความเท่ียงตรงมากยิ่งข้ึน 
 

 



  - ๔๓- 

 ๘.๒.๔  การตัดปากกบ 
 ในการตัดปากกบหรือการตัดเปIนมุม  ๔๕  องศา  (miter cut)  สามารถท่ีจะ 
ตัดด)วยการใช)มือควบคุมเครื่องเลื่อย  แต�ถ)าชิ้นงานนั้นมีลักษณะท่ียากต�อการตัด  กรณีนี้ให)ใช)เครื่อง 
เลื่อยร�วมกับอุปกรณ�วัดมุม  (protractor  attachment)  ซ่ึงสามารถท่ีจะปรับให)เครื่องเลื่อยตัดเปIน 
มุมใด  ๆ  ก็ได)  และสามารถท่ีจะตัดได)อย�างเท่ียงตรง  สะดวกและตัดได)อย�างง�ายดาย 

 ๘.๒.๕  การตัดเพล#หรือตัดเอียง 
 เครื่องเลือยชนิดนี้ส�วนใหญ�  ฐานของเครื่องเลื่อยสามารถท่ีจะปรับมุมได) 
โดยสามารถปรับได)ตั้งแต�  ๔๕  ถึง  ๙๐  องศา  จึงสามารถตัดเปIนมุมใด ๆ  ก็ได)ระหว�างมุมท่ีระบุ 
ในการปรับให)คลายนอตล็อกแล)วเอียงฐานเครื่องเลื่อยไปอยู�ในตําแหน�งท่ีต)องการ  จากนั้นขันนอตล็อก 
ให)แน�นแล)วจึงปรับระดับความลึกในการตัดตามความต)องการ  จากนั้นจึงเริ่มทําการตัด  ในการตัดอาจ 
ควบคุมด)วยมือ  หรืออาจใช)อุปกรณ�บังคับ  (jig)  

 ๘.๒.๖  การตัดมุมผสม 
 ในการตัดมุมผสม  (compound  angle  cuts)  เช�นการตัดช�องเปtดบนเคาน� 
เตอร�เพ่ือวางอ�างล)างมือ-ล)างหน)าก็สามารถทําได)ด)วยเครื่องเลื่อยแบบนี้ด)วยเช�นกัน  กรณีนี้ก�อนเริ่ม 
ทําการตัด  ให)กระดกฝาครอบเครื่องเลื่อยข้ึนเสียก�อน  แล)ววางขอบทางด)านหน)าของฐานเครื่องเลื่อย 
ลงบนชิ้นงาน  กดสวิตซ�เครื่องเลื่อยแล)วปล�อยให)ปล�อยให)ใบเลื่อยหมุนจนเต็มความเร็ว   จากนั้นใช)ขอบ
ทางด)านหน)าของฐานเครื่องเลื่อยเปIนจุดโยกแล)วลดใบเลื่อยลงสู�ชิ้นงานช)า ๆ  ตามแนวการตัดท่ีวางไว) 
จนกระท่ังใบเลื่อยตัดเข)าสู�ชิ้นงานจากนั้นจึงตัดไปตามแนวท่ีวางไว) 

 ๘.๒.๘  โตKะตัดช้ินงานและไมเตอร+บอกซ+ 
 โตqะตัดชิ้นงานและไมเตอร�บอกซ�แบบเคลื่อนย)ายได)   (portable table  and 
Miter  box)   ท่ีใช)สําหรับเครื่องเลื่อยวงเดือนแบบหิ้ว ได)รับการออกแบบเพ่ือให)สะดวกต�อการทํางาน 
ของช�างไม)และสาขาอ่ืน  โตqะตัดชิ้นงานแบบนี้พร)อมไมเตอร�บอกซ�  จะช�วยให)การตัด  การซอยและ 
การตัดเปIนมุมต�าง ๆ  ได)รับความสะดวกสบายและสามารถทํางานได)รวดเร็วยิ่งข้ึน  โตqะชิ้นงานชนิด 
นี้จะมีแท�งกําหนดระยะ  (Stop  block)  ซ่ึงสามารถยึดเข)ากับรั้วหรือเข)ากับส�วนต�อท่ีขยายยึดออกไป 
ก็ได)  เพ่ือให)ได)ขนาดความยาวของไม)ท่ีตัดเท�ากันทุกท�อน  อุปกรณ�ประกอบโตqะตัดชิ้นงานและการตัด 
แบบต�าง ๆ   

๘.๓  กบไฟฟMา 
 กบไฟฟZา  (portable  planes)  เปIนเครื่องมือท่ีใช)สําหรับการไสตกแต�งผิวหน)า 
ไม)ขอบไม)และหัวไม)เช�นเดียวกันกบไม)หรือกบเหล็กแบบใช)มือ  แต�กบไฟฟZาเปIนกบท่ีทํางานด)วยกระแส 
ไฟฟZาจึงทํางานได)อย�างรวดเร็วกว�า  จึงสามารถช�วยลดท้ังเวลาและแรงงานจากการทํางานด)วยกบมือซ่ึง 
ทํางานด)วยมือลงได)อย�างมหาศาล  กบชนิดนี้จะเปIนประโยชน�มากโดยเฉพาะอย�างยิ่งกับการติดต้ังประตู
ขนาดใหญ�  และการกรุผนังห)องด)วยไม)  เพราะจะทําให)งานท่ีทํามีความเท่ียงตรงสูงและชิ้นงานท่ีไสมี 
ความเรียบสมํ่าเสมอดี  หัวตัดของกบชนิดนี้จะเปIนแบบเกลียว  (spiral  cutter)  มอร�เตอร�ท่ีใช)ขับหัว
ตัดจะทํางานท่ีความเร็วประมาณ   ๒๐,๐๐๐  รอบต�อนาที   ความลึกในการไสสามารถปรับได)ด)วยการ 
ปรับเกือกม)าด)านหน)า  (front  shoe)  ข้ึนหรือลง  ส�วนเกือกม)าด)านท)าย  (rear  shoe)  จะต)องรักษา 

 
 



  - ๔๔- 

ให)อยู�ในระดับเดียวกันกับขอบของเส)นรอบวงของหัวตัด  ส�วนประกอบท่ีสําคัญของกบไฟฟZา 
 กบไฟฟZาได)รับการออกแบบในลักษณะท่ีสามารถติดตัวรั้ว  (fence)  เข)าตัวกบ 
ได)  ซ่ึงรั้วนี้สามารถปรับเพ่ือการไสเพล�  (bevel)  และการไสลบมุม  (chamfer)  ได)  สําหรับการไส 
ผิวหน)าท่ัวไปจะต)องถอดรั้วออกก�อนเสมอ 

 ๘.๓.๑  กฏแห#งความปลอดภัย 
 กฏแห�งความปลอดภัยในการใช)กบไฟฟZามีดังนี้ 
 ๑.  ศึกษาหนังสือคู�มือการปรับต้ังและการใช)งานของเครื่องมือ  จากบริษัท 
ผู)ผลิตโดยละเอียด 

๒. ขณะทําการไสให)จับกบด)วยมือท้ัง  ๒  ข)างอย�างม่ันคง 
๓. จับยึดชิ้นงานให)แน�นและอยู�ในตําแหน�งท่ีดีสุดก�อนเริ่มทํางาน 
๔. เม่ือต)องการปรับต้ังหรือเปลี่ยนใบมีดจะต)องถอดปลั๊กออกก�อนเสมอ 
๕. จะต)องแน�ใจว�ากบได)ต�อลงดินไว)อย�างเรียบร)อย 

 ๘.๓.๒  การทํางาน 
 การถือและการใช)กบจะเหมือนกับการถือและการใช)กบมือแบบเหล็ก  กล�าวคือ 
ชิ้นงานควรจะได)รับการรองรับอย�างม่ันคงในตําแหน�งท่ีจะทํางานได)ง�าย  จากนั้นให)วางทางด)านหน)าของ 
กบส�วนของเกือกม)าด)านหน)าลงบนชิ้นงาน  โดยให)หัวตัดเลยขอบของชิ้นงานออกไป  จะต)องแน�ใจว�า
สายไฟของกบไม�เปIนอุปสรรคต�อการทํางาน  แล)วจึงกดสวิตซ�ให)มอร�เตอร�ทํางาน  ปล�อยให)มอร�เตอร� 
หมุนจนเต็มความเร็วแล)วจึงเลื่อนกบเข)าสู�ชิ้นงานด)วยแรงกดท่ีสมํ่าเสมอเหมือนกับการไสด)วยกบไม)หรือ 
กบเหล็กท่ีใช)มือ  เม่ือใกล) ๆ  จะสิ้นสุดการไสท่ีปลายไม)ให)เพ่ิมแรงกดท่ีทางด)านซ)ายของกบ  ในการไสไม) 
เนื้อแข็งจะต)องให)กบเคลื่อนท่ีช)าวกว�าการไสไม)เนื้ออ�อนเสมอ  ส�วนการไสขอบของไม)อัดนั้นเพ่ือจะปZอง 
กันความเสียหายจากการฉีกของเสี้ยนไม)ท่ีอยู�ในลักษณะขวางกับแนวการไสท่ีบริเวณมุมของขอบไม)   
ก็จะต)องนําเศษไม)มาประกบท่ีปลายไม)ดังกล�าว  และเม่ือใส�ใกล)จะถึงปลายไม)ก็ให)ลดความเร็วในการ 
ไสลงให)มาก  ก็สามารถท่ีขะช�วยลดความเสียหายจากเสี้ยนไม)ฉีกลงไม) 
 สําหรับกบไฟฟZาแบบสั้น  (power  block  plane)  ซ่ึงมีลักษณะโดยท่ัวไปและ 
การใช)งานเหมือนกันกบไฟฟZาแบบธรรมดา  แต�จะมีขนาดเล็กกว�ามากและน้ําหนักเบาจนสามารถไส 
ขนาดเล็ก ๆ  และไสเพ่ือเอียงขอบของพลาสติกท่ีอัดซ)อนกัน 

 ๘.๔  เครื่องขัดกระดาษทรายแบบห้ิว 

 เครื่องขัดกระดาษแบบหิ้ว  (portable  sanders)  เปIนเครื่องมือท่ีใช)การขัดตก 
แต�งผิวของชิ้นงานให)เรียบก�อนการลงสี  หรือลงวัสดุเคลือบผิวชนิดอ่ืน  เครื่องขัดกระดาษทรายแบบ 
หิ้วท่ีมีนิยมใช)ในปWจจุบันยังจําแนกออกเปIน  ๒ แบบด)วยกัน  คือ 

๑. เครื่องขัดแบบสายพาน  (belt  sander) 
๒. เครื่องขัดแบบละเอียด  (finishing  sanders) 

 
 
 

 
 



  - ๔๕- 

 ๘.๔.๑  เครื่องขัดแบบสายพาน 
 เครื่องขัดแบบนี้  เปIนเครื่องขัดหยาบใช)สําหรับขัดเพ่ือปรับระดับผิวไม)ข้ันแรก 
เครื่องจะทํางานในลักษณะคล)าย ๆ  กับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบต้ังพ้ืน  เว)นแต�ว�าเครื่องขัดแบบนี้ 
สายพานท่ีใช)ขัดจะถูกวางทาบลงบนชิ้นงาน  แทนท่ีชิ้นงานจะวางทาบลงบนสายพานเหมือนกับเครื่อง 
ขัดแบบต้ังพ้ืน  ดังนั้นชิ้นงานจะต)องได)รับการจับยึดอย�างม่ันคง  ขนาดของเครื่องขัดจะกําหนดจากความ 
ยาวและความกว)างของสายพานท่ีใช) 

 การติดตั้งสายพานเข�ากับตัวเครื่อง 

 ในการติดต้ังสายพานท่ีใช)ในการขัดเข)ากับตัวเครื่องจะต)องให)ความระมัดระวัง 
เปIนอย�างสูง  เนื่องจากการติดต้ังสายพานผิดทิศทางจะทําให)ผิวของชิ้นงานท่ีขัดเกิดความเสียหายได) 
เนื่องจากรอยต�อของสายพานจะสะดุดกับผิวของชิ้นงาน  การติดต้ังสายพานท่ีถูกต)องจะต)องให)ลูกศรท่ี
ตัวสายพานชี้ไปในทิศทางเดียวกันกับลูกศรท่ีทางด)านข)างของตัวเครื่อง  และเม่ือติดต้ังสายพานเข)ากับ 
ลูกรอกท่ีตัวเครื่องเรียบร)อยแล)ว  ให)ทดสอบแนวการวิ่งของสายพานโดยการหงายเครื่องข้ึน  จากนั้น 
กดสวิตซ�แล)วปล�อยทันทีเพ่ือให)สายพานหมุนเล็กน)อย  ถ)าพบว�าสายพานยังวิ่งไม�ตรงทางให)ปรับด)วย 
สกรูปรับท่ีอยู�ทางด)านข)าง  ปรับจนกระท่ังสายพานวิ่งตามทางและอยู�ก่ึงกลางลูกรอกพอดี  ท้ังนี้ก็เพ่ือ 
ปZองกันไม�ให)สายพานเสียดกับทางด)านข)างของตัวเครื่อง  อันจะทําให)ตัวเครื่องเกิดความเสียหายได) 

 การใช�งาน 
 เทคนิคในการใช)งานท่ีถูกต)องของเครื่องขัดแบบนี้ก็คือ  จะต)องพาดสายเครื่อง 
ขัดไปบนไหล�ของผู)ปฏิบัติงาน  ถือเครื่องขัดด)วยมือท้ังสองข)าง  เปtดสวิตซ�เครื่องขัดแล)วปล�อยให)เครื่อง 
ขัดทํางานจนเต็มความเร็วเสียก�อนแล)วจึงค�อย ๆ  ลดทางด)านท)ายของเครื่องขัดลงสู�ชิ้นงาน  จากนั้น 
จึงค�อย ๆ  ลดทางด)านหน)าของเครื่องขัดลงพร)อม ๆ  กับเลื่อนเครื่องขัดไป-มา  ในเวลาเดียวกันก็ 
เลื่อนเครื่องขัดจากด)านหนึ่งอีกด)านหนึ่งตามรูปแบบ  การให)เครื่องขัดอยู�กับท่ีตลอดเวลา  จะทําให) 
ผิวหน)าของชิ้นงานเปIนหลุมได)  ห)ามออกแรงกดเครื่องขัดเพราะน้ําหนักของตัวเครื่องขัดเองเพียงพอ 
ต�อการขัดได)อย�างมีประสิทธิภาพอยู�แล)ว  การกดเครื่องขัดจะทําให)ผิวหน)าของชิ้นงานไม�เรียบ 

 ๘.๔.๒  เครื่องขัดแบบละเอียด 

 เครื่องขัดแบบนี้มีหลายชนิด  ส�วนประกอบท่ีสําคัญของเครื่องขัดได)ถูกแสดง 
เครื่องขัดแบบนี้ท้ังหมดจะทํางานใน  ๓  ลักษณะด)วยกัน  กล�าวคือ  จะทํางานในลักษณะท่ีเคลื่อนตัว 
ไป-มา  เปIนแนวเส)นตรง  (straight  line  action)  ซ่ึงแบบนี้จะทํางานค�อนข)างช)ากว�าอีก  ๒ แบบ 
แต�จะเปIนแบบท่ีท้ิงรอยไว)น)อยท่ีสุด  ส�วนแบบส�ายเปIนวงกลม  (orbital  action)  และแบบจะถูก
กําหนดโดยขนาดของแผ�นขัด  เครื่องขัดแบบนี้เปIนเครื่องขัดในสุดท)ายหลังการประกอบชิ้นงาน 
ก�อนท่ีจะลงสีหรือลงวัสดุเคลือบอ่ืน ๆ 

 การเปล่ียนแผ#นขัด 

 ในการเปลี่ยนแผ�นขัดของเครื่องแบบนี้  ก�อนอ่ืนให)ตัดกระดาษทรายท่ีใช)ตาม
ขนาดท่ีต)องการเสียก�อน  ตามปกติจะต)องเผื่อด)านหัว-ท)ายไว)สําหรับสอดเข)าไปในท่ีหนีบกระดาษ 
 

 



  - ๔๖- 

ทรายใหม�เข)าไป  ดูให)เสมอกับขอบของแผ�นรอง  สอดปลายด)านใดด)านหนึ่งของกระดาษทรายเข)ากับท่ี 
หนีบแล)วขันให)แน�น  ดึงกระดาษให)ตึงแล)วสอดปลายอีกด)านหนึ่งเข)ากับท่ีหนีบแล)วขันให)แน�นด)วย
เช�นกัน  วิธีถูกต)องในการติดต้ังแผ�นขัดหรือกระดาษทรายจะแตกต�างกันออกไปตามการออกแบบของ 
ผู)ผลิต 
 การใช�งาน 

 ในการใช)เครื่องขัดแบบละเอียดควรวางเครื่องขัดราบลงบนผิวหน)าของชิ้นงาน 
กดด)วยแรงกดปานกลางแล)วเลื่อนเครื่องขัดไป-มา  จากด)านหนึ่งไปยังอีกด)านหนึ่ง  และในการใช)งาน 
จะต)องให)เครื่องขัดเคลื่อนท่ีตลอดเวลา  การปล�อยให)เครื่องขัดอยู�ท่ีเดียวตลอดเวลาจะทําให)พ้ืนผิว 
หน)าของชิ้นงานท่ีขัดเปIนหลุมได)  นอกจากเครื่องขัดกระดาษทรายท้ัง  ๒  แบบดังกล�าวมาแล)วข)างต)น 
ยังมีเครื่องขัดกระดาษทรายอีกแบบหนึ่งท่ีนิยมนํามาใช)ในการขัดส�วนโค)งต�าง ๆ  คือ  เครื่องขัดกระดาษ 
ทรายแบบแผ�น  (disc sanders)  ซ่ึงแผ�นกระดาษทรายท่ีใช)กับเครื่องแบบนี้มีลักษณะกลม  ซ่ึงสามารถ 
ใช)ขัดส�วนท่ีเปIนส�วนโค)งได)ดี 
 ในการขัดด)วยเครื่องขัดกระดาษทรายไม�ว�าจะเปIนแบบใดก็ตาม  โดยเฉพาะ 
อย�างยิ่งกับเครื่องขัดแบบละเอียดจะต)องขัดไปมาตามเสี้ยนไม)เสมอ  การขัดขวางเสี้ยนจะทําให)เกิดรอย 
สําหรับชิ้นงานท่ีผิวงานขรุขระมากจะขัด  และไม�ควรนําเครื่องขัดกระดาษทรายไปขัดโลหะ  เพราะนอก 
จากจะไร)ประสิทธิภาพในการขัดแล)วยังจะทําให)แผ�นขัดและพ้ืนผิวของชิ้นงานท่ีขัดเสียหายได)ด)วยเช�นกัน 

 กฏแห#งความปลอดภัย 

 กฏแห�งความปลอดภัยในการใช)เครื่องขัดกระดาษทรายมีดังนี้ 
 ๑.  จะต)องแน�ใจว�าแผ�นขัดหรือกระดาษทรายอยู�ในสภาพดี  มีความละเอียด 
เหมาะสมกับงานท่ีจะทํา 
 ๒.  จะต)องแน�ใจว�าแผ�นขัดหรือกระดาษทรายท่ีใส�มีความตึงท่ีเหมาะสมและอยู� 
ในแนวท่ีถูกต)อง 

๓. จะต)องแน�ใจว�าแผ�นขัดหรือกระดาษทรายท่ีนํามาใช)ไม�มีรอยแหว�งหรือฉีกขาด 
๔. จะต)องแน�ใจว�าได)ดึงปลั๊กเครื่องขัดออกก�อนท่ีจะทําการปรับแต�งหรือเปลี่ยน 

แผ�นขัดหรือกระดาษทราย 
๕. จะต)องแน�ใจว�าสวิตซ�อยู�ในตําแหน�งปtด  (OFF)  ก�อนท่ีจะเสียบสายเครื่องขัด 

เข)ากับปลั๊กไฟ 
 เครื่องขัดกระดาษทรายเปIนเครื่องมือท่ีดีเลิศสําหรับการตกแต�งผิวท้ังในข้ันแรก 
และข้ันสุดท)ายก�อนการลงสีหรือเคลือบด)วยวัสดุเคลือบ  ดังนั้นการศึกษาวิธีการใช)งานโดยละเอียดก็จะ 
ช�วยให)ได)ผลงานท่ีมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



  - ๔๗- 

ตอนท่ี ๙ 

 

๙.๑  การเข�าไม� 
 การเข)าไม)  เปIนการนําเอาปลายหรือหัวไม)แผ�นหนึ่งชนเข)ากับหน)าไม)แผ�นหนึ่งชน 
กับหน)าไม)หรือขอบของไม)อีกแผ�นหนึ่ง  แล)วจึงทําการตรึงด)วยกาว  ตะปู  ตะปูเกลียว  เดือย ฯลฯ 
ตามความจําเปIนก็จะทําให)รอยต�อแข็งแรงดียิ่งข้ึน  นิยมใช)มากกับโครงเครื่องเรือนต�าง ๆ 
 การเข)าไม)ท่ีใช)กันโดยท่ัวไปในปWจจุบันมีหลายแบบ  แต�ละแบบยังแบ�งออกเปIน
แบบย�อย ๆ  อีกมากมาย  อย�างไรก็ตาม  ส�วนใหญ�จะใช)วิธีการท่ีคล)ายคลึงกัน  ดังนั้นเพ่ือมิให)เกิดความ
สันสบ  วิธีการเข)าไม)ท่ีจะกล�าวต�อไปนี้จะกล�าวเฉพาะแบบท่ีเปIนมาตรฐานเท�านั้น  ได)แก� 

๑. การเข)าแบบชน  (butt jonts) 
๒. การเข)าแบบบังใบ  (rabbet  jonts) 
๓. การเข)าแบบเซาะร�อง  (dado  jonts) 
๔. การเข)าแบบปากกบ  (miter  dado  jonts) 
๕. การเข)าทาบ  (lap  jonts) 
๖. การเข)าแบบเดือย  (mortise  and tenon  jonts) 
๗. การเข)าแบบหางเหยี่ยว  (dovetail  jonts) 

 
 ๙.๑.๑  การเข�าไม�แบบชน 

 การเข)าไม)แบบนี้เปIนการเข)าไม)ท่ีง�ายท่ีสุด  ด)วยการนําเอาปลายไม)หรือหัวไม) 
ของแผ�นไม)หนึ่งชนเข)ากับหน)าไม)ของอีกแผ�นหนึ่ง  การเข)าไม)แบบนี้  เปIนการเข)าไม)แบบท่ีง�ายท่ีสุด 
การเข)าไม)สามารถทําได)อย�างรวดเร็ว  ใช)ในกรณีท่ีไม�ต)องการความประณีตมากนัก  การเข)าไม)แบบนี้จะ
ถูกยึดตรึงด)วยกาวและเสริมด)วยตะปูหรือตะปูเกลียว  ก็จะทําให)รอยต�อแข็งแรงดียิ่งข้ึน  การเข)าไม)แบบ 
นี้อาจเสริมความแข็งแรงด)วยทุกไม)หรือเหล็กฉากท่ีมุมก็ได)เช�นกัน  การเข)าไม)แบบนี้นิยมใช)ในการทํา 
โครงเครื่องเรือนราคาถูก  เช�น  ทํากล�อง  หีบ ลิ้นชักโตqะ  หรือตู)  เก)าอ้ี  หรือโครงเครื่องเรือน  เปIนต)น 

 ข้ันตอนในการเข)าไม)แบบชนท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้  คือ   
๑. การร�างแบบ 
๒. การประกอบชิ้นงาน 

การร#างแบบ 
ลําดับข้ันในการร�างแบบท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้ 
๑.  ปรับไม)ให)ได)ขนาดท่ีถูกต)อง  ท้ังความกว)าง  ความหนา  และความยาว 

ปลายไม)ท่ีตัดจะต)องได)ฉากจริง ๆ 
 ๒.  วางด)านหัวของไม)ชิ้นหนึ่งลงบนหน)าไม)ด)านหัวของไม)อีกชิ้นหนึ่ง  โดยให) 
ขอบด)านนอกเสมอกับด)านของไม)ชิ้นล�าง  จากนั้นใช)ดินสอขีดไปตามขอบด)านในของไม)ชิ้นบน 
  
 

 



  - ๔๘- 

 
 การประกอบช้ินงาน 

 ลําดับข้ันตอนในการประกอบชิ้นงานท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  ทากาวบริเสณหัวและหน)าไม)  ส�วนท่ีจะประกอบเข)าด)วยกันบาง ๆ  ให)ใช) 
แปรงลูบไล)ไปมา  เพ่ือให)กาวซึมแทรกเข)าไปในรูเล็ก ๆ  บนเนื้อไม) 
 ๒.  วางหัวไม)ด)านท่ีกาวทาบลงบนหน)าไม)ด)านท่ีทากาวไว)แล)วเช�นกัน  จากนั้นจัด 
ไม)ให)อยู�ในตําแหน�งเดิม  โดยอาศัยดินสอท่ีขีดไว)จากการร�างแบบ  เม่ือเข)าท่ีแล)วจับยึดให)แน�นแล)วตอก 
ตะปูหรือฝWงตะปูเกลียว 

หมายเหตุ  :    เนื่องจากการเข)าไม)แบบน้ําไม�ค�อยแข็งแรงนัก  ดังนั้นจึงอาจจะใช)เหล็กฉากหรือพุก 
                   ไม)เสริมท่ีมุมก็จะทําให)รอยต�อแข็งแรงดียิ่งข้ึน  สําหรับการยึดด)วยการฝWงตะปูเกลียว 
                    นั้นจะต)องเจาะรูนําตําแหน�งเดียวกันท่ีจะตอกตะปูเสียก�อน  รายละเอียดของการ 
                    เจาะรูนํา  ศึกษาได)จากเรื่องการติดต้ังตะปูเกลียว 

 ข้ันตอนในการเข)าไม)แบบบังใบท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้  คือ 
๑. การร�างแบบ 
๒. การทําบัง 
๓. การทดสอบความพอดีของบังใบ 
๔. กราประกอบชิ้นงาน 

 การร#างแบบ 

 ลําดับข้ันในการร�าวแบบท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  ปรับไม)ให)ได)ขนาดท่ีถูกต)อง  ท้ังความกว)าง  ความหนา  และความยาว 
ปลายไม)ท่ีตัดจะต)องได)ฉากจริง ๆ 
 ๒.  วางด)านหัวของชิ้นไม)หนึ่งลงบนหน)าด)านหัวของไม)อีกชิ้นหนึ่ง  โดยมิให) 
ขอบด)านนอกเสมอกับด)านหัวของไม)ชิ้นล�าง  จากนั้นใช)ดินสอหรือมีดแบบขีดไปตามขอบด)านในของ 
ไม)ชิ้นบน 
 ๓.  ใช)ฉากลองทาบเข)ากับหน)าไม)  แล)วขีดเส)นขวางกับขอบไม)ต�อจากเส)นท่ีขีด 
ไว)แล)ว  ตามลําดับข้ันตอนท่ี  ๒  ให)ทําท้ัง  ๒  ข)าง 

๔.  ปรับขอขีดไม)ให)เท�ากับ  ๑  ใน  ๒  ถึง  ๒  ใน  ๓  ของความหนาของ 
แผ�นไม) 
 ๕.  ใช)ขอขีดไม)ทาบเข)ากับหน)าไม)แล)วลากขอไปตามหน)าไม)  จากเส)นท่ีขีดไว) 
ลําดับข้ันท่ี  ๓  ไปหาหัวไม)ก็จะได)เส)นแสดงระดับความลึกของส�วนท่ีจะบังใบตามต)องการ   
ให)ทําท้ัง  ๒  ข)าง 
 
 
 
 
 



  - ๔๙- 

 การทําบังใบ 

 ลําดับข้ันการทําบังใบท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้ 
๑. ใช)ปากกกาหัวโตqะบีบ-จับไม)ท่ีได)ร�างแบบไว)แล)ว  โดยให)ด)านท่ีร�างแบบ 

อยู�ด)านบน 
 ๒.  ใช)เลื่อยรอตัดไปตามเส)นท่ีได)ร�างไว)ให)ตัดในเส)นส�วนหนึ่งท่ีจะตัดท้ังจนถึง 
ระดับความลึกท่ีกําหนดอาจใช)แผ�นบังคับ  (guide  boars)  ช�วยในการตัด  ก็จะทําให)ตัดได)ตรงแนว
ยิ่งข้ึน 
 ๓.  คลายปากกาหัวโตqะ  แล)วบีบ-จับชิ้นงานใหม�ในแนวต้ัง  จากนั้นให)ใช)เลื่อย 
รอตัดไปตามเส)นแสดงระดับความลึกท่ีร�างไว)  ให)ตัดในเส)นส�วนท่ีจะตัดท้ิงเช�นกัน  จนบรรจบกับรอย 
ท่ีตัดไว)ในลําดับข้ันท่ี  ๒  ก็จะทําให)ไม)ส�วนท่ีจะตัดท้ังหลุดออกไป  ก็จะได)บังใบตามท่ีต)องการ 
กรณีนี้อาจจะใช)ส�วนสิ่วบากออกได)  เช�นกัน  แต�ในลําดับข้ันท่ี  ๒  จะต)องเลื่อยหลาย ๆ รอย 

 การทดสอบความพอดีของบังใบ 
 ลําดับข้ันการทดสอบความพอดีของบังใบ  กับชิ้นงานท่ีจะนํามาประกอบเข)า
ด)วยกันท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  ทดลองวางหัวไม)ชิ้นท่ีจะใช)ประกอบเข)าด)วยกันลงในส�วนท่ีได)บังใบไว) 
แล)วตรวจความเรียบร)อย  หัวไม)ท่ีประกอบเข)าไปจะต)องเข)ากับส�วนท่ีบังใบไส)ได)อย�างแนบสนิท 
ขอบไม)ชิ้นงานท่ีวางลงไปจะต)องเรียบเสมอกับหัวไม)ชิ้นท่ีทําบังใบ 

๒. ถ)าประกอบเข)าไปแล)วยังไม�เรียบร)อยก็ให)ใช)สิ่วแต�งส�วนท่ีบังใบไว) 
 
 การประกอบช้ินงาน 
 ลําดับข้ันในการประกอบชิ้นงานท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  ทากาวท่ีบ�าและหัวไม)ของชิ้นงานท่ีจะกอบเข)าด)วยกันบาง ๆ  ให)ได)แปรงลูบ 
ไล)ไป-มาเพ่ือให)กาวซึมแทรกเข)าไปในรูเล็ก ๆ  บนเนื้อไม) 
 ๒.  วางหัวไม)ชิ้นท่ีใช)ประกอบเข)าท่ีส�วนได)บังคับใบไว)  เม่ือเข)าท่ีแล)วจับยึดให)แน�น 
จากนั้นตอกตะปูหรือฝWงตะเกลียว 

หมายเหตุ  :  สําหรับการยึดตรึงด)วยการฝWงตะปูเกลียวนั้น  จะต)องเจาะรูนําตําแหน�งเดียวกันกับท่ีตอก 
                 ตะปูเสียก�อน  รายละเอียดของการเจาะรูนํา  ศึกษาได)จากเรื่องการติดต้ังตะปูเกลียว 

 การเข)าไม)แบบบังใบท่ีกล�าวมาแล)วข)างต)นถือเปIนแบบมาตรฐาน  ยังมีการบังใบ 
แบบอ่ืน ๆ  อีก  ท่ีทําให)โครงไม)เข)ามีความแข็งแรงและดูสวยงามมากยิ่งข้ึน  ได)แก�  แบบบังใบสองชิ้น 
และแบบบังใบสองชิ้นร�วมกับปากกา  (rabbeted  and  miterred  joints)   

 ๙.๑.๓  การเข�าไม�แบบเซาะร#อง 

 การเข)าไม)แบบนี้เหมาะท่ีสุดกับการทําชั้นวางของ  บันได  ตู)ใส�หนังสือ 
เนื่องจากมีความแน�นหนาและแข็งแรงดี  การเข)าไม)แบบนี้จะกระทําได)โดยการนําเอาไม)แผ�นหนึ่งฝWง 
เข)าไปในร�องของอีกแผ�นหนึ่ง  ปลายของไม)ท่ีฝWงเข)าไปอาจจะบากหรือไม�บากก็ได)  จากนั้นใช)ตะปู 
 
 



  - ๕๐- 

หรือตะปูเกลียวเปIนตัวยึดตรึงด)วย  เช�นกัน  ร�องท่ีเซาะควรจะลึกประมาณ  ๑  ใน  ๒  ของความหนา 
ของแผ�นไม)  สําหรับการเข)าไม)แบบเซาะร�องท่ีถือเปIนแบบมาตรฐาน  ได)แก�  แบบเซาะร�องเต็มหน)า 
ซ่ึงร�องท่ีเซาะก็เปIนร�องแบบธรรมดา 
 ข้ันตอนในการเข)าไม)แบบเซาะร�องแบบมาตรฐานท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้  คือ 

๑. การร�างแบบ 
๒. การตัดเซาะร�องลิ้น 
๓. การทดสอบความพอดีของร�องลิ้น 
๔. การประกอบชิ้นงาน 

 การร#างแบบ 
 ลําดับข้ันในการร�างแบบท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  ปรับไม)ให)ได)ขนาดท่ีถูกต)อง  ท้ังความกว)าง  ความหนา  และความยาว 
ปลายไม)ท่ีตัดจะต)องได)ฉากจริง ๆ 
 ๒.  เพ่ือกําหนดแนวในการตัดเพ่ือเซาะร�อง  ให)ใช)ฉากลองทาบกับขอบไม)ใน 
ตําแหน�งท่ีกําหนดจากนั้นใช)ดินสอหรือมีดขีดแบบขีดเส)นขวางหน)าไม)  ให)ขีดเพียงเส)นเดียว 
 ๓.  วางหัวไม)ชิ้นท่ีจะใช)ประกอบเข)าด)วยกัน  ให)ด)านหนึ่งทาบกับเส)นท่ีขีดไว) 
ในลําดับข้ันท่ี  ๒  แล)วใช)ดินสอหรือมีดขีดแบบขีดเส)นอีกด)านหนึ่ง  ก็จะได)ความกว)างของร�องท่ีจะเซาะ 
ตามต)องการ 
 ๔.  ใช)ฉากลองทาบเข)ากับหน)าไม)  แล)วขีดเส)นขวางกับขอบไม)ต�อจากเส)นท่ีขีดไว) 
แล)วตามลําดับข้ันท่ี  ๒  และ  ๓  ให)ทําท้ัง  ๒  ข)าง 

๕. ปรับขอขีดไม)ไห)เท�ากับ  ๑  ใน  ๒  ของความหนาของแผ�นไม) 
๖. ใช)ขอขีดไม)ทาบเข)ากับหน)าไม)  จากนั้นลากขอขีดไม)ไปตามขอบไม)ระหว�าง 

เส)นท่ีขีดตามลําดับ  ข้ันท่ี  ๔  ก็จะใช)เส)นแสดงระดับความลึกของร�องตามความต)องการ  ให)ทําท้ัง 
๒  ข)าง  เช�นกัน 
 การตัดเซาะร#องล้ิน 

 ลําดับข้ันในการตัดเซาะร�องท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  ใช)ปากกาหัวโตqะบีบ-จับไม)ท่ีได)ร�างแบบไว)แล)ว  โดยให)ด)านท่ีร�างแบบอยู�ด)าน 
บน 
 ๒.  ใช)เลื่อยรอตัดไปตามเส)นท่ีได)ร�างไว)  ให)ตัดเส)นส�วนท่ีจะตัดท้ิง  จนถึงระดับ
ความลึกท่ีกําหนด  ห)ามตัดพอดีเส)นหรือนอกเส)นโดยเด็ดขาด  เพราะจะทําให)ร�องกว)างเกินไปอันจะเปIน 
ผลทําให)เม่ือประกอบไม)เข)าไปแล)วจะไม�แน�น  ในการตัดถ)าใช)แผ�นบังคับ  ก็จะช�วยให)ตัดได)แนวตรง
ยิ่งข้ึน 

๓. ใช)เลื่อยตัดหลาย ๆ  แนวให)ได)ระดับความลึกท่ีกําหนด 
๔. ใช)สิ่วทําการบากหรือเซาะร�อง  สําหรับวิธีการใช)สิ่ว  ศึกษารายละเอียด 

ได)จากเรื่องการใช)สิ่วบากหรือเซาะร�อง  เม่ือแต�งร�องได)ท่ีแล)ว  ให)ตรวจสอบความลึกด)วยฉากรวม 
หรือกําหนดความลึกอย�างง�าย ๆ  ท่ีทําข้ึนเอง 
 
 
 



  - ๕๑- 

 การทดสอบความพอดีของร#องล้ิน 
 ลําดับข้ันการทดสอบความพอดีของร�องกับชิ้นงานท่ีจะนํามาประกอบเข)าด)วยกัน 
ท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้ 

๑. กดหัวไม)ชิ้นท่ีใช)ประกอบเข)าด)วยกัน  ลงไปในร�องท่ีทําไว)  ร�องท่ีพอดีจะต)อง 
สามารถกดลงไปด)วยแรงจากมือ 

๒. ถ)าฝ�ดเกินไปให)ใช)สิ่วแต�งด)านข)างของร�องท่ีเซาะจนพอดี 

 การประกอบช้ินงาน 
 ในการประกอบชิ้นงานท่ีใช)วิธีการเข)าแบบเซาะร�องนี้  อาจจะใช)กาวแต�เพียงอย�าง 
เดียว  หรือใช)การร�วมกับตะปูหรือตะปูเกลียวก็ได)  สําหรับงานท่ีต)องการความประณีต  เช�น  การ
ประกอบเครื่องเรือน  การใช)กาวแต�เพียงอย�างเดียวก็สามารถท่ีจะทําให)ความแข็งแรงได)อย�างเพียงพอ  
แต�ถ)าต)องการความแข็งแรงเปIนพิเศษ  ก็อาจใช)กาวร�วมกับตะปูหรือตะปูเกลียวได)อีกเช�นกัน 
 นอกเหนือไปจากการเซาะร�องแบบมาตรฐานดังกล�าวแล)วข)างต)น  ก็ยังมีการเซาะ 
ร�องแบบอ่ืน ๆ  ท่ีทําให)เกิดรูปแบบท่ีแตกต�างกันออกไป  เช�น  แบบเซาะร�องบางส�วน   หรือแบบท่ีทําให) 
มีความแข็งแรงเพ่ิมข้ึน  เช�น  แบบเซาะร�องเต็มหน)าท่ีใช)ร�องแบบหางเหยี่ยว 

 ๙.๑.๔  การเข�าไม�แบบปากกบ 
 การเข)าไม)แบบปากกบ  เปIนวิธีท่ีง�ายท่ีสุดของการเข)าไม)ท่ีมุมท่ีไม�ต)องการให)เห็น 
เสี้ยนไม)  ในการเข)าไม)แบบนี้ปลายไม)ท่ีจะนํามาต�อเข)าด)วยกันจะต)องตัดให)ได)มุมท่ีเท�ากันเสียก�อน 
แล)วจึงนํามาประกอบเข)าด)วยกัน  จากนั้นจึงใช)กาวและตะปู  ตะปูเกลียวหรือสลักไม)ยึดตรึงให)เกิดความ 
แข็งแรงการเข)าไม)แบบท่ีนิยมใช)กันมากท่ีสุดจะตัดปลายไม)เปIนมุม  ๔๕  องศา  ซ่ึงเม่ือประกอบเข)า
ด)วยกันแล)วจะได)มุม  ๙๐  องศาพอดี  การเข)าไม)แบบนี้นิยมใช)ทํากรอบรูป  ทํากล�อง  ทําวงกบประตู- 
หน)าต�าง  หรือทําโครงเครื่องเรือน  เปIนต)น 
 ข้ันตอนในการเข)าไม)แบบปากกาท่ีถูกวิธีดังต�อไปนี้  คือ 

๑. การร�างแบบ 
๒. การตัดปากกบ 
๓. การทดสอบความพอดีของปากกบ 
๔. การประกอบชิ้นงาน 

 การร#างแบบ 
 ลําดับข้ันตอนในการร�างแบบท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้ 

๑. กําหนดความยาวของไม)ท่ีจะตัด  โดยทําเครื่องหมายไว)ท่ีขอบไม)ด)านนอก 
๒. ท่ีเครื่องหมายดังกล�าว  ใช)ฉากรวมด)านท่ีทํามุม  ๙๐  องศา  ทาบเข)าไป 

แล)วขีดเส)นขวางกับขอบไม)ด)านนอกและด)านหน)าไม)ท้ัง  ๒  ด)าน 
 ๓.  ณ  เส)นท่ีมุมขอบไม)ด)านนอก  ใช)ฉากรวมด)ายท่ีทํามุม  ๔๕  องศา  ทาบ 
เข)าไปแล)วขีดเส)นก็จะได)เส)นท่ีทํามุมกับเส)นท่ีขีดไว)เดิมเท�ากับ  ๔๕  องศา  ให)ทําท้ัง  ๒  ข)าง 
 
 
 
 



  - ๕๒- 

 การตัดปากกบ 
 ลําดับข้ันการจัดปากกบท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  ใช)ปากกาหัวโตqะบีบ-จับชิ้นงานท่ีได)ร�างแบบไว)แล)ว  โดยให)ด)านท่ีร�างแบบไว) 
แล)วอยู�ด)านบน 
 ๒.  ใช)เลื่อยรอเลื่อยไปตามเส)นท่ีได)ร�างไว)  ให)ตัดในเส)นด)านท่ีตัดท้ิงจนขาดอาจใช) 
แผ�นบังคับ  ช�วยในการตัด  ให)พลิกดูรอยด)านตรงข)ามด)วย  และจะต)องให)อยู�ในตําแหน�งหรือแนว
เดียวกัน 
 กรณีมีเครื่องตัดปากกบ  (miter  box)  หลังการร�างแบบให)นําไม)มาวางลงใน 
เครื่องมือชนิดนี้เลย  โดยจัดให)เครื่องหมายท่ีขอบด)านนอกของไม)ท่ีจะตัดอยู�ท่ีร�องเลื่อยของเครื่อง 
ตัดปากกบด)านผู)เลื่อย  แล)วจึงทําการเลื่อยจนขาด 

 การทดสอบความพอดีของปากกบ 
 ลําดับข้ันการทดสอบความพอดีของการเข)าปากกบท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  วางไม)ท่ีตัดแล)วทุกชิ้นลงบนพ้ืนราบในตําแหน�งท่ีถูกต)อง  ในด)านท่ีเปIนมุม 
แหลมอยู�ด)านนอกเสมอ 
 ๒.  ทดลองประกอบไม)ท่ีตัดไว)แล)วเข)าด)วยกัน  จากนั้นใช)ฉากท่ีมุมของปากไม) 
ท่ีประกอบเข)าด)วยกัน 
 ๓.  ถ)ามุมยังไม�ได)ฉาก  ให)ใช)ปากกาอัดมุม  (miter  and  corner  clamp) 
จับยึดแล)วใช)เลื่อยรอผ�าไปตามปากไม)ท่ีประกบเข)าด)วยกัน  หรืออาจใช)กบไสแต�งก็ได)  แต�เพียงเล็กน)อย 
ก็อาจจะใช)กระดาษทรายขัดก็ได)เช�นกัน  จนปากไม)เข)ากันสนิทและมุมฉากจริง ๆ 

 การประกอบช้ินงาน 
 ลําดับข้ันในการประกอบชิ้นงานท่ีถูกวิธีมีดังนี้ต�อไปนี้ 
 ๑.  ตอกตะปูหรือฝWงตะปูเกลียวเข)าท่ีปลายไม)ด)านหนึ่ง  โดยตอกหรือขัน
จนกระท่ังปลายตะปูหรือปลายตะปูเกลียวโผล�ออกมาเล็กน)อย  ต)องกะให)พอดีท่ีเม่ือตอกตะปูขันตะปู 
เกลียว  จะฝWงลงไปท่ีก่ึงกลางของปากไม)อีกชิ้นหนึ่งท่ีจะนํามาต�อเข)าด)วยกันพอดี 
 ๒.  ทากาวบริเวณปากไม)ท่ีตัด  ในชิ้นท่ียังไม�ได)ตอกตะปูหรือฝWงตะปูเกลียว 
 ๓.  จับไม)ในแนวต้ังด)วยปากกาหัวโตqะ  จากนั้นทาบปากไม)ชิ้นท่ีตอกตะปูหรือฝWง 
ตะปูเกลียวแล)วเข)าไปท่ีปากไม)ชิ้นท่ีจับด)วยปากกา  ให)ปากไม)ชิ้นท่ีทาบลงไปยื่นเลยขอบของปากไม)ชิ้น 
ท่ีจับด)วยปากกาข้ึนไปเล็กน)อย  เพ่ือท่ีเวลาตอกตะปูหรือฝWงตะปูเกลียวเข)าไปแล)ว  ปากไม)จะเลื่อนลงมา 
พอดี 
 ๔.  ตอกตะปูหรือฝWงตะปูเกลียวเข)าไปจนเรียบเสมอผิวไม) 

 ๙.๑.๕  การเข�าไม�แบบทาบ 
 การเข)าไม)แบบนี้บางทีเรียกว�า  การเข)าไม)แบบบากครึ่ง  ใช)เม่ือต)องการประกอบ 
ไม)สองตัวขวางกันเปIนมุมฉาก  หรือเปIนรูปกากบาท  โดยบากไม)ลงไปครึ่งหนึ่งของความหนาของไม)ท่ี 
ท้ังสองตัว  แล)วนําไม)ท้ังสองตัวมาประกอบโดยให)ส�วนท่ีบากทาบเข)าด)วยกัน  จากนั้นจึงทําการยึดตรึง 
 
 
 



  - ๕๓- 

ด)วยโลหะยึดตรึงหรือสลักไม)  เพ่ือให)เกิดความแข็งแรง  การเข)าไม)แบบนี้ใช)สําหรับการประกอบขาโตqะ 
เก)าอ้ี  หรือตู)  ทําวงกบประตู-หน)าต�าง  หรือใช)ประกอบเคร�าท้ังแนวต้ังและแนวนอนของโครงอาคาร 
เพ่ือให)เกิดความแข็งแรง 
 ข้ันตอนในการเข)าไม)แบบเข)าทาบท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้  คือ 

๑. การร�างแบบ 
๒. การตัดบ�าหรือตัดร�อง 
๓. การทดสอบความพอดีของบ�าหรือร�องท่ีตัด 
๔. การประกอบชิ้นงาน 

 การร#างแบบ 
 ลําดับข้ันในการร�างแบบท่ีถูกวิธีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  ปรับไม)ให)ได)ขนาดท่ีถูกต)อง  ท้ังความกว)าง  ความหนา  และความยาว 
ปลายไม)ท่ีตัดจะต)องได)ฉากจริง ๆ 
 ๒.  วางไม)ท้ัง  ๒  ชิ้นชิดกันและหัวไม)เรียบเสมอกัน  ลักษณะการวางไม)จะต)อง 
ให)หน)าไม)ชิ้นหนึ่งหงายข้ึน  และอีกชิ้นคว่ําลง 
 ๓.  จากหัวไม)ของชิ้นใดชิ้นหนึ่ง  ใช)บรรทัดวัดระยะเข)าไปกับความกว)างของหน)า 
ไม)จากจุดดังกล�าวให)ใช)ฉากลองทาบเข)ากับขอบไม)  แล)วใช)ดินสอหรือมีดขีดแบบขีดเส)นบนหน)าไม)ท้ัง 
๒  ชิ้น 
 ๔.  ใช)ฉากลองทาบเข)ากับหน)าไม)  แล)วขีดเส)นขวางกับขอบไม)ต�อจากเส)นท่ีขีด 
ไว)แล)ว  ในลําดับชั้น  ๓  ให)ทําท้ัง  ๒  ข)าง  และทําท้ัง  ๒  ตัว 
 ๕.  ปรับ-ต้ังขอขีดไม)ให)เท�ากับ  ๑  ใน  ๒  ของความหนาของแผ�นไม)ท่ีจะนํามา 
ต�อเข)าด)วยกัน  จากนั้นทาบขอขีดไม)กับหน)าไม)  แล)วเส)นท่ีขีดไว)ในลําดับข้ันท่ี  ๔  จนถึงหัวไม)ให)ทําท้ัง   
๒  ข)าง  และทําท้ัง  ๒  ตัว 

 การตัดบ#าหรือตัดร#อง 
 ลําดับการตัดบ�าหรือตัดร�องท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้ 

๑. ใช)ปากกาหัวโตqะบีบ-จับไม)ท่ีได)ร�างแบบไว)แล)ว  โดยให)ด)านหัวไม)ต้ังข้ึน 
๒. ใช)เลื่อยรอตัดไปตามเส)นท่ีได)ร�างไว)  โดยตัดในเส)นด)านท่ีตัดท้ิงจนถึงระดับ 

ความลึกท่ีกําหนด 
๓. คลายปากกาหัวโตqะ  แล)วบีบ-จับชิ้นงานใหม�  โดยให)ด)านหน)าไม)หงายข้ึน 
๔. ใช)เลื่อยรอตัดไปตามเส)นท่ีได)ร�างไว)  โดยตัดในเส)นด)านท่ีจะตัดท้ังจนถึงระดับ 

ความลึกท่ีกําหนดการตัดในลักษณะนี้จะทําให)ไม)ส�วนท่ีจะตัดท้ิงหลุดออกไป 

 การทดสอบความพอดีของบ#าหรือร#องท่ีตัด 
 ลําดับข้ันในการทดสอบความพอดีของบ�าหรือร�องท่ีตัดของชิ้นงานท่ีจะนํามา 
ประกอบเข)าด)วยกันท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  ประกอบส�วนท่ีเปIนของชิ้นงานท้ัง  ๒  ชิ้นเข)าด)วยกัน  แล)วตรวจดูความเรียบ 
ร)อย  เช�น  การได)ฉากระหว�างไม)ท่ีนํามาต�อเข)าด)วยกัน  (กรณีเข)าไม)มุมฉาก)  ความเรียบเสมอกันของ 
 
 



  - ๕๔- 

ไม)ท้ังสองชิ้น 
 ๒.  ถ)าประกอบเข)าไปแล)วยังไม�เรียบร)อย  ให)ใช)สิ่วแต�งท่ีบ�าจนพอดี 

 การประกอบช้ินงาน 
 ลําดับข้ันในการประกอบชิ้นงานท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  ทากาวบ�าของไม)ท้ัง  ๒  ชิ้นท่ีจะประกอบเข)าด)วยกันบาง ๆ  ให)ใช)แปรง 
ลูบไป-มา  เพ่ือให)กาวซึมแทรกเข)าไปในรูเล็ก ๆ  บนเนื้อไม) 
 ๒.  ประกบส�วนท่ีเปIนบ�าของชิ้นงานท้ัง  ๒  ชิ้นเข)าด)วยกัน  เม่ือเข)าท่ีแล)วจับยึด 
ให)แน�น  จากนั้นตอกตะปูหรือฝWงตะปูเกลียว 

 ๙.๑.๖  การเข�าไม�แบบเดือย 
การเข)าไม)แบบเดือย  เปIนการเข)าไม)ท่ีดีและแข็งแรงกว�าการเข)าไม)แบบอ่ืน ๆ  ท้ังหมด  วิธีการเข)าไม)จะ 
กระทําได)ด)วยการบากปลายไม)ท�อนหนึ่งออกโดยรอบให)เหลือเพียงแกนกลางยื่นออกมาท่ีเรียกว�าเดือย 
(tenon)  ส�วนไม)อีกท�อนหนึ่งจะถูกเจาะเปIนรูหรือล�องเล็ก ๆ  ซ่ึงเรียกว�ารูหรือร�องเดือย  (mortise) 
โดยมีขนาดความกว)าง  ความยาว  และความลึกของรูหรือร�องพอดีกับขนาดของเดือย  โดยท่ัวไปรูหรือ 
ร�องเดือยจะลึกประมาณ  ๒  ใน  ๓  ของความกว)างของหน)าไม)  เม่ืออัดเดือยเข)าไปในรูหรือร�องเดือย 
แล)วให)ใช)ตะปูหรือสลักไม)ยึดให)แน�น  การเข)าไม)แบบนี้นิยมใช)กับการทําเก)าอ้ี  โตqะ  และหีบ  หรือ 
กล�องไม)ชั้นดี 
 ข้ันตอนในการเข)าไม)แบบเดือยและรูเดือยแบบมาตรฐาน  (common  and 
Tenon)  มีดังต�อไปนี้ 

๑. การร�างแบบ 
๒. การเจาะรูเดือย 

 การร#างแบบ 
 ข)อกําหนดท่ีใช)ในการร�างแบบ 

๑. ศึกษารายละเอียด 
๒. ในข)อต�อแบบเดือยปtด  (blind  tenon)  ซ่ึงถือว�าเปIนแบบมาตรฐาน  ความ 

ยาวของเดือย,  T  ไม�ควรจะยาวเกินกว�า  ๒  ใน  ๓  เท�าของความกว)างของไม)ชิ้นท่ีใช)รูหรือร�องเดือย, 
L  แต�ต)องยาวไม�น)อยกว�า  ๑  นิ้ว  (T = ๒/๓  L)  สําหรับความหนาของแก)มเดือย, Cr (thickness 
Of cheek)  ควรจะหนาเท�ากับครึ่งหนึ่งของความหนาของไม)ชิ้นท่ีใช)ทําเดือย, Rt (C = ๑/๒  Rt) 
จะต)องแคบกว�าความกว)างท้ังหมดของไม)ชิ้นท่ีทําเดือยประมาณ  ๑/๒  ถึง  ๓/๔  นิ้ว  ส�วนความหนา 
ของบ�าเดือย,  St  (thickness  of shoulder)  โดยท่ัวไปจะเท�ากับความหนาของแก)มเดือย,  
St (St = Ct)  อย�างไรก็ตามช�างครุภัณฑ�บางคนจะให)บ�าเดือยลึกเท�ากับ  ๑/๒  นิ้ว 
 ๓.  ในการร�างแบบรูหรือร�องเดือย  ความลึกของรูเดือย,  Mq  จะถูกกําหนดจาก 
ความยาวของเดือย,  Tl  โดยจะต)องให)ลึกกว�าความยาวของเดือยไม�น)อยกว�า  ๑/๘  นิ้ว  
(Mq = Tl +  ๑/๘  นิ้ว)  และจะต)องห�างจากขอบหรือหน)าไม)ด)านนอกไม�น)อยกว�า  ๕/๑๖  นิ้ว  สําหรับ 
บ�ารูเดือย, Sm  จะเท�ากับบ�าเดือย,  St (Sm = St)  ส�วนความกว)างของรูหรือร�องเดือย,  Mw  จะ
เท�ากับความหนาของแก)มเดือย, Ct  (Mw =  Ct) 
 

 



  - ๕๕- 

การร#างแบบเดือย 
 ลําดับข้ันการร�างแบบเดือยท่ีถูกวิธี  มีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  ปรับไม)ให)ได)ขนาดท่ีถูกต)องท้ัง  ความกว)าง  ความหนา  และความยาว 
ปลายไม)ท่ีตัดทําเดือยจะต)องได)ฉากจริง ๆ 
 ๒.  กําหนดความยาวของเดือย  ด)วยการใช)บรรทัดวัดระยะเข)าไปให)เท�ากับ 
๒  ใน  ๓  เท�าของความกว)างของชิ้นไม)ท่ีใช)ทํารูหรือร�องเดือย  จากจุดดังกล�าวใช)ฉากลอง  และดินสอ 
หรือมีดขีดแบบ  ขีดเส)นไปโดยรอบ 
 ๓.  กําหนดแก)มเดือยส�วนท่ีจะบากท้ิง  ด)วยการปรับ-ต้ังขอขีดไม�ให)เท�ากับ
ครึ่งหนึ่งของความหนาของชิ้นไม)ท่ีใช)เดือย  ลบด)วยครึ่งหนึ่งของความหนาของเดือยท่ีกําหนด  จากนั้น 
ทาบขอขีดไม)เท�ากับหน)าไม)ด)านหัวไม)  แล)วขีดเส)นลงไปบนหัวไม)ด)านลึก  ให)ทําท้ัง  ๒  ข)าง 
 ๔.  กําหนดบ�าเดือยส�วนท่ีจะบากท้ิงด)านหัวไม)  ด)วยการปรับ-ต้ังขอขีดไม)ให)
เท�ากับความหนาของบ�าเดือยท่ีกําหนดหรือเท�ากับ  ๑/๒  นิ้วแล)วแต�กรณี  จากนั้นทาบขอขีดไม)เข)ากับ 
ขอบไม)ด)านหัวไม)แล)วขีดเส)นลงบนไปหัวไม)ด)านหนา  ให)ทําท้ัง  ๒  ข)าง 
 ๕.  กําหนดบ�าเดือยส�วนท่ีจะบากท้ิงด)านหน)าไม)  ด)วยการใช)ขอขีดท่ีได)ปรับ- 
ต้ังไว)ในลําดับข้ันท่ี  ๔  ทาบเข)ากับหน)าไม)แล)วขีดเส)นต�อจากเส)นท่ีขีดไว)แล)วในลําดับข้ันท่ี  ๔  ลงบน 
หน)าไม)จนจรดกับเส)นท่ีได)ขีดไว)แล)วในลําดับข้ันท่ี  ๒  ให)ทําท้ังด)านบนและด)านล�างท้ัง  ๒  ด)านของ 
หน)าไม)  ก็จะได)แบบเดือยตามต)องการ 

หมายเหตุ  :  กรณีต)องทําเดือยขนาดเดียวกันเปIนจํานวนมาก  จะต)องนําไม)ท่ีจะทํามาบีบ-จับเข)าด)วย 
                 กันโดยจัดให)ด)านหัวไม)และขอบไม)เรียบเสมอกัน  ก็จะสามารถร�างแบบความยาวและบ�า 
                 ของเดือยได)ในคราวเดียวกัน 

 การตัดเดือย  
 ลําดับข้ันในการตัดเดือยท่ีถูกวิธี  มีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  ใช)ปากกาหัวโตqะบีบ-จับไม)ท่ีร�างแบบไว)แล)ว  โดยให)ด)านหัวไม)จะตัดทําเดือย 
ต้ังข้ึน 
 ๒.  ใช)เลื่อยรอตัดไปตามเส)นท่ีได)ร�างไว)  โดยตัดในเส)นด)านท่ีจะตัดท้ิงจนถุงระดับ
ความลึกท่ีกําหนด  ในการตัดอาจมีความจําเปIนต)องคลายปากกาหัวโตqะ  แล)วบีบ-จับชิ้นงานใหม�ในด)าน 
อ่ืน ๆ  เพ่ือความสะอาดในกรเลื่อย 

๓. คลายปากกาหัวโตqะ  แล)วบีบ-จับชิ้นงานใหม�  โดยให)ด)านหน)าไม)หงายข้ึน 
๔. ใช)เลื่อยรอตัดไปตามเส)นท่ีได)ร�างไว)  โดยตัดในเส)นด)านท่ีจะตัดจนถึงระดับ 

ความลึกท่ีกําหนด  ในการตัดก็อาจจําเปIนต)องคลายปากกาหัวโตqะ  แล)วบีบ-จับชิ้นงานใหม�ในด)านอ่ืน ๆ 
เพ่ือความสะดวกในการเลื่อยในการเลื่อยเช�นกัน 

๕. ใช)สิ่วแต�งบ�าเลื่อยและเดือยให)เรียบร)อย 
๖. ใช)สิ่วลบมุมปลายเดือยเล็กน)อย  ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกต�อการสวมเดือย 

เข)าไปในรูเดือยและเปIนท่ีสําหรับกาวท่ีใส�เข)าไปเพ่ือช�วยยึดตรึง 
 
 
 
 



  - ๕๖- 

 การร#างแบบรูเดือย 
 ลําดับข้ันในการร�างแบบรูเดือยท่ีถูกวิธี  มีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  ปรับไม)ให)ได)ขนาดท่ีถูกต)องท้ังความกว)าง  ความหนา  และความยาว  ปลาย
ไม)ท่ีจะตัดทํารูเดือยจะต)องได)ฉากจริง ๆ 
 ๒.  กําหนดตําแหน�งและขนาดของรูเดือย  ด)วยการใช)ขอขีดดังนี้ 
 ปรับ-ต้ังขอขีดไม)ให)เท�ากับระยะความหนาของบ�าเดือยบวกกับความกว)างของ 
แก)มเดือย (St + Tw)  จากนั้นทาบขอขีดไม)เข)ากับหัวไม)  แล)วขีดเส)นลงไปบนขอบไม)ก็จะได) 
 ปรับ-ต้ังขอไม)ให)เท�ากับระยะความหนาของบ�าเดือย  (St)  จากนั้นทาบขอขีดไม)
เข)ากับหัวไม)แล)วขีดเส)นลงไปบนขอบไม)ตัวเดิม  ก็จะได)เส)นท่ี  ๒ 
 ปรับ-ต้ังขอขีดไม)ให)เท�ากับครึ่งหนึ่งของความหนาของชิ้นท่ีใช)ทํารูหรือร�องเดือย 
ลบด)วยครึ่งหนึ่งของความหนาของเดือย  จากนั้นทาบขอขีดไม)เข)ากับหน)าไม)  แล)วขีดเส)นลงไปขอบไม) 
ตามยาว  ตัดกับเส)นท่ีขีดไว)แล)วข)างต)น  ให)ทําท้ัง  ๒  ข)าง  ก็จะได)เส)นท่ี  ๓  และ  ๔  และแบบของ 
รูเดือยตามต)องการ 
 การเจาะรูเดือย 
 ลําดับข้ันในการเจาะรูเดือยมีวิธีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  เลือกดอกสว�านเจาะรูเดือย  โดยท่ัวไปจะต)องเลือกดอกสว�านขนาดเล็กกว�า
ความกว)างของรูเดือย  ประมาณ  ๑/๑๖  นิ้ว 
 ๒.  ติดต้ังเครื่องบังคับการเจาะรูเดือยเข)ากับไม)ท่ีจะเจาะท่ีด)านหัวไม)ก�อน  
จากนั้นปรับให)ตําแหน�งการเจาะอยู�ท่ีศูนย�กลางของแบบท่ีร�างไว)  และกะให)ดอกสว�านชิดกับขอบของ
แบบด)านหัวไม) 
 ๓.  ติดต้ังเกจกําหนดความลึกเข)ากับดอกสว�าน   แล)วปรับให)เจาะได)ลึกกว�า 
ความยาวของเดือยประมาณ  ๑/๘  นิ้ว 
 ๔.  สวมดอกสว�านลงไปในรูของเครื่องบังคับการเจาะรูเดือย  แล)วเริ่มทําการเจาะ 
ลงไปในระดับความลึกตามท่ีได)จัดต้ังไว) 
 ๕.  ถอกสว�านออกจากเครื่องบังคับการเจาะรูเดือย  แล)วเลื่อนเครื่องบังคับการ 
เจาะรูเดือยไปอยู�ตําแหน�งท่ีจะเจาะในรูต�อไป  ปกติจะให)เจาะในตําแหน�งท่ีอยู�ตรงกันข)ามกับรูท่ีเจาะ 
ครั้งแรก 
 ๖.  สวมดอกสว�านลงไปในเครื่องบังคับการเจาะรูเดือยอีกครั้งหนึ่ง  แล)วเริ่มทํา
การเจาะเหมือนกับลําดับข้ันท่ี  ๔ 
 ๗.  ถอดสว�านออกจากเครื่องบังคับการเจาะรูเดือย  แล)วเลื่อนเครื่องบังคับ 
การเจาะรูเดือยไปอยู�ในตําแหน�งท่ีจะเจาะในรูต�อ  ๆ  ไป  ระหว�างรูท่ีเจาะไว)ตามลําดับข้ันท่ี  ๔  และ 
๖  แล)วใช)สว�านเจาะตามตําแหน�งดังกล�าวจนหมด 
 ๘.  ถอดสว�านและเครื่องบังคับการเจาะรูเดือยออกจากไม)ท่ีเจาะ  แล)วใช)สิ่วแต�ง 
ให)เรียบร)อยตามแบบท่ีร�างไว)ก็จะได)รูเดือยตามต)องการ  วิธีใช)สิ่วแต�งรูเดือยให)ศึกษารายละเอียดจาก
เรื่องการใช)สิ่วแต�งรูเดือย 
 
 
 
 



  - ๕๗- 

 การทดสอบความพอดีระหว#างรูเดือยกับเดือยท่ีตัด 
 ในการทดสอบ  ให)ทดลองกดเดือยเข)าไปในรูเดือยด)วยแรงกดด)วยมือ  ห)ามใช) 
ค)อนตอกเปIนอันขาด  เพราะถ)าฝ�ดเกินไปอาจจะทําให)ไม)แตกร)าวได)  จากการทดลองกดด)วยมือ  ถ)า 
ฝ�ดเกินไปจนกดไม�ลงก็ให)ใช)สิ่วแต�ง  โดยอาจจะแต�งรูเดือยหรือแต�งท่ีเดือยก็ได)ก็ได)อันหนึ่งจนพอดี  และ 
หลังจากประกอบเข)าท่ีแล)ว  ให)ตรวจดูว�าบ�าเดือยแนบสนิทกับหน)าไม)ตัวท่ีเจาะรูเดือยหรือไม�  ถ)าแนบ 
สนิทก็ให)ใช)สิ่วแต�งท่ีบ�าเดือยจนพอดีอีกเช�นกัน 

หมายเหตุ  :  เดือยท่ีทําจะต)องแน�นพอดีกับรูเดือยท่ีเจาะ  เดือยท่ีหลวมจะทําให)รอยต�อไม�แข็งแรง  จึง 
                 ไม�สมควรนํามาใช) 

 การประกอบช้ินงาน 
 ในการประกอบชิ้นงานท่ีใช)วัสดุช�วยในการยึดตึงแต�เพียงอย�างเดียว ไม�นิยมใช) 
วัสดุยึดตรึงชนิดอ่ืน  เพราะจะทําให)ขาดความสวยงาม  ความแน�นพอดีระหว�างเดือยกับรูเดือย  และ 
กาวสามารถท่ีจะให)ความแข็งแรงได)อย�างเพียงพอ 

 ๙.๑.๗  การเข�าไม�แบบหางเหย่ียว 
 การเข)าไม)แบบหางเหยี่ยว  เปIนการเข)าไม)ท่ีดีและแข็งแรงทัดเทียมกับการเข)า 
ไม)แบบเข)าเดือย  แต�การทําค�อนข)างยาก  ส�วนใหญ�นิยมใช)ในการทําลิ้นชักตู)หรือโตqะ  ทํากล�องและเข)า
มุมเครื่องเรือนชั้นดี  การเข)าไม)แบบนี้ปลายของไม)แผ�นหนึ่งทางด)านกว)างจะถูกซอย  แบ�งเนื้อไม)ออก 
เปIนส�วน ๆ  โดยให)ส�วนท่ีเหลอืยื่นออกไปเปIนรูปหางเหยี่ยว  (dovetail)  ตัวเว)นตัวเรียงไปตามความ 
กว)างของแผ�นไม)  ปลายไม)ของอีกแผ�นหนึ่งทางด)านกว)างเช�นกันจะถูกซอยให)เปIนร�องรูปหางเหยี่ยว 
เช�นกัน  และจะต)องมีขนาดพอดีกับหางเหยี่ยวของไม)แผ�นแรก  เพ่ือท่ีเม่ือนํามาประสานจะได)เข)ากันได)
พอดี 
 การเข)าไม)แบบหางเหยี่ยวยังแบ�งออกเปIนย�อย ๆ  ได)เปIนหลายแบบ  แต�ละแบบ 
ก็จะมีคุณสมบัติแตกต�างกันออกไป  แต�แบบท่ีถือว�าเปIนมาตรฐาน  ได)แก�  แบบเปtดหัว  (common 
Though  dovetsil  join)   
 ข้ันตอนในการเข)าไม)แบบหางเหยี่ยวแบบมาตรฐานท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้  คือ 

๑. การร�างแบบหางเหยี่ยวไม)แผ�นท่ี  ๑ 
๒. การตัดหางเหยี่ยวไม)แผ�นท่ี  ๑ 
๓. การร�างแบบหางเหยี่ยวไม)แผ�นท่ี  ๒ 
๔. การตัดหางเหยี่ยวไม)แผ�นท่ี  ๒ 
๕. การทดสอบความพอดีของหางเหยี่ยว 
๖. การประกอบชิ้นงาน 

 การร#างแบบหางเหย่ียวไม�แผ#นท่ี  ๑ 
 ข)อกําหนดท่ีใช)ในการร�างแบบ 

๑. ศึกษารายละเอียด 
๒. หางเหยี่ยวของไม)แผ�นท่ี  ๑  อาจเปIนขนาดเดียวกันหรือขนาดเล็กกว�า 

หางเหยี่ยวของแผ�นไม)ท่ี  ๒  การออกแบบในลักษณะนี้ก็เพ่ือให)ดูเรียบร)อย  อย�างไรก็ตาม   
 
 



  - ๕๘- 

การให)ความกว)างท่ีฐานของหางเหยี่ยวแผ�นท่ี  ๑  มากกว�าของหางเหยี่ยวแผ�นท่ี  ๒  ก็จะช�วยให)รอยต�อ 
มีความแข็งแรงเพ่ิมข้ึนไปจากเดิมการร�างแบบในลักษณะนี้  แนะนําให)ใช)สําหรับงานท่ีใช)ไม)เนื้ออ�อน 
 ๓.  กฏการร�างแบบหางเหยี่ยวท่ีดีก็คือ  ให)ความกว)างด)านฐานของหางเหยี่ยว, 
W  เท�ากับ  ๓/๔  เท�าของความหนาของไม)แผ�นท่ีบางท่ีสุด,  t (W = ๓/๔ t)  ระยะระหว�างศูนย�กลาง
ของหางเหยี่ยว, cc  เท�ากับ  ๒  ถึง  ๓  เท�า  ของความกว)างด)านฐานของหางเหยี่ยว  
(cc = ๒ to  ๓  W)  ความกว)างด)านฐานของหางเหยี่ยวตัวริม  จะมากกว�าครึ่งหนึ่งของหางเหยี่ยว
ตัวกลางเท�ากับ  ๑/๘  นิ้ว  ความกว)างด)านฐานของหางเหยี่ยวทุกตัวไม�ควรตํ่ากว�า  ๑/๔  นิ้ว  ในการ 
ร�างแบบหางเหยี่ยวให)ใช)ฉากเลื่อนตัวที  ปรับมุมให)อยู�ในอัตราส�วน  ๑  ต�อ  ๖   

 การร#างแบบ 
 ลําดับข้ันในการร�างแบบไม)แผ�นท่ี  ๑  ท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้ 

๑. ปรับหัวไม)ด)านท่ีจะนํามาต�อเข)าด)วยกันให)ได)ฉาก 
๒. จากหัวไม)ของไม)แผ�นท่ี  ๑  ใช)บรรทัดวัดระยะเข)าไปเท�ากับความหนาของ 

แผ�นไม)ท่ี  ๒  ท่ีจะนํามาต�อเข)าด)วยกัน  จากจุดดังกล�าวให)ใช)ฉากลองทาบเข)ากับขอบไม)และหน)าไม) 
แล)วใช)ดินสอหรือมีดขีดแบบเส)นไปโดยรอบแผ�นไม)  กรณีนี้อาจใช)ขอขีดไม)แทนก็ได) 
 ๓.  กําหนดจํานวนหางเหยี่ยวและร�องหางเหยี่ยว  ให)ใช)สมการตามท่ีเสนอ 
แนะไว)ข)างต)น 
 สมมุติไม)หน)ากว)าง  ๖  นิ้ว  หนา  ๓/๔  นิ้ว  เพราะฉะนั้นความกว)างด)านฐาน 
ของหางเหยี่ยวจะมีค�าเท�ากับ 

         W    =     ๓/๔ t 
                =     ๓/๔ x ๓/๔        =  ๙/๑๖  นิ้ว 

 สมมติเลือกระยะระหว�างจุดศูนย�กลางของหางเหยี่ยว  =  ๒ ๑/๒  เท�าของความ 
กว)างด)านฐานของหางเหยี่ยว  เพราะฉะนั้นระยะหว�างจุดศูนย�กลางของหางเหยี่ยวเท�ากับ 
 Cc  =   ๒  ๑/๒  W 
                                =   ๒  ๑/๒  x  ๙/๑๖   = ๑ ๑๓/๓๒  นิ้ว  ใช)  ๑ ๑/๒  นิ้ว 

หมายเหตุ  :  ต)องปWดเศษให)ลงตัวพอดีกับมาตรฐานส�วนท่ีใช)เสมอเพ่ือความสะดวกในการทํางาน  และ 
                 เพ่ือท่ีจะกําหนดจํานวนหาเหยี่ยวและร�องหางเหยี่ยว  ให)หารความกว)างของหน)าไม), B 
                 ตัวระยะระหว�างจุดศูนย�กลางของหางเหยี่ยว  เพราะฉะนั้นจํานวนหางเหยี่ยวหรือจํานวน 
                 ร�องหางเหยี่ยวจะเท�ากับ 

      N  =  B/cc 
                                    =   ๖             =       ๔  หาง  หรือ  ๔  ร�อง 
                                         ๑ ๑/๒ 
 
 
 
 

 



  - ๕๙- 

 แต�เนื่องจากหางเหยี่ยวตัวริมจะเปIนเพียงซีกหนึ่งของหางเหยี่ยวตัวกลางเท�านั้น 
ดังนั้นหางเหยี่ยวท้ังหมดจะประกอบด)วยหางเหยี่ยวตัวเต็มจํานวน  ๓  หาง  และหางเหยี่ยวครึ่งตัว 
จํานวน  ๒  หางเหยี่ยวท้ังหมดจะประกอบด)วยหางเหยี่ยวตัวเต็มจํานวน  ๓  หาง  และหางเหยี่ยวครึ่ง 
ตัวจํานวน  ๒  หาง 
 ๔.  เม่ือความกว)างด)านฐานของหางเหยี่ยวตัวริม  จะมากกว�าครึ่งหนึ่งของหาง 
เหยี่ยวตัวกลางเท�ากับ  ๑/๘  นิ้ว ดังนั้นท่ีขอบไม)ท้ัง  ๒  ข)าง  ณ  เส)นแสดงระดับความลึกของหาง
เหยี่ยวซ่ึงทําไว)ในลําดับข้ันท่ี  ๒  ให)วัดเข)าไปข)างละ  ๑/๘  นิ้ว  แล)วทําเครื่องหมายไว) 
 ๕.  แบ�งหน)าไม)ส�วนท่ีเหลือออกเปIน  ๔  ส�วน ๆ  ละเท�า ๆ  กัน  และท่ีจุดแบ�ง 
นี้ให)ใช)เปIนจุดศูนย�กลางของหางเหยี่ยวแต�ละหาง 
 ๖.  จากจุดท่ีแบ�งไว)ในลําดับข้ันท่ี  ๕  ให)วัดออกไปข)างละ  ๑/๒  เท�าของความ 
กว)างด)านฐานของหางเหยี่ยวตัวกลาง  (กรณีนี้เท�ากับ  ๙/๓๒  นิ้ว)  แล)วทําเครื่องหมายไว) 
 ๗.  ร�างแบบด)านข)างของหางเหยี่ยวด)วยฉากเลื่อนตัวที  ตามท่ีปรับมุมไว)ในอัตรา 
ส�วน  ๑  ต�อ  ๖  จนครบทุกตัว 
 ๘.  ร�างแบบหางเหยี่ยวบนหน)าไม)อีกด)านหนึ่งจนครบทุกตัวเช�นกัน  โดยถ�ายแบบ 
จากท่ีร�างไว)แล)วในลําดับข้ันท่ี  ๗ 

 การตัดหางเหย่ียวไม�แผ#นท่ี  ๑ 
 ลําดับข้ันในการตัดหางเหยี่ยวไม)แผ�นท่ี  ๑  ท่ีถูกวีมีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  ใช)สว�านเจาะบริเวณร�องของหางเหยี่ยวท่ีระดับความลึกตามท่ีร�างไว)  ในลําดับ 
ข้ันท่ี  ๒  ท้ังนี้เพ่ือสะดวกต�อการขจัดเศษไม)ท่ีเกิดจากการใช)สิ่วบากร�องหางเหยี่ยว  และจะต)องระวัง 
มิให)ไม)ฉีก 
 ๒.  ใช)ปากกาหัวโตqะบีบ-จับไม)ท่ีได)ร�างแบบไว)แล)ว  โดยให)ด)านหัวไม)ท่ีจะตัดหาง 
เหยี่ยวต้ังข้ึน 
 ๓.  ใช)เลื่อยรอตัดไปตามเส)นท่ีได)ร�างไว)  ให)ตัดในเส)นด)านร�องหางเหยี่ยวท่ีจะต)อง 
ตัดท้ิง  จนถึงระดับความลึกท่ีกําหนด  ให)ตัดทุกเส)น 
 ๔.  ใช)สิว่ทําการบากร�องด)านฐาน  แล)วแต�งให)เรียบ  สําหรับวิธีการใช)สิ่ว   
ศึกษารายละเอียดได)จากเรื่องการใช)สิ่วบากร�อง  และในการบากให)บากลงไปด)านละครึ่ง   ท้ังนี้เพ่ือ

ปZองกันมิให)สิ่วบากลึกเข)าไปในเส)น 

หมายเหตุ  :  ในการใช)เลื่อยหรือใช)สิ่วก็ดี  จะต)องกระทําด)วยความระมัดระวังมิให)เลยเส)น  เพราะจะทํา 
                 ให)รอยต�อไม�แน�น 

 การร#างแบบเหย่ียวไม�แผ#นท่ี  ๒ 
 ลําดับข้ันตอนในการร�างแบบไม)แผ�นท่ี  ๒  ท่ีถูกวิธีมีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  ใช)หางเหยี่ยวของไม)แผ�นท่ี  ๑  เปIนแบบร�างลงไปท่ีปลายไม)แผ�นท่ี  ๒  โดย 
วางไม)ท้ัง  ๒  แผ�นด)วยการให)ด)านท่ีจะนํามาต�อเข)าด)วยกัน ชนกันเปIนมุมฉาก  ให)ด)านหางเหยี่ยวของ 
ไม)แผ�นท่ี  ๑  ทาบบนหัวไม)แผ�นท่ี  ๒ 
 
 



  - ๖๐- 

 ๒.  ใช)ดินสอหรือขีดแบบ  ขีดไปตามทางเหยี่ยวของไม)แผ�นท่ี  ๑  ลงบนหัวไม) 
แผ�นท่ี  ๒ 
 ๓.  กําหนดความลึกของหางเหยี่ยวไม)แผ�นท่ี  ๒  โดยรัดจากหัวไม)เข)าไปเท�า 
กับความหนาของไม)แผ�นท่ี  ๑  แล)วทําเครื่องหมายไว)  จากนั้นใช)ฉากลองทาบเข)ากับขอบด)านข)างของ 
แผ�นท่ี  ๒  ณ  จุดท่ีได)เครื่องหมายทําเครื่องหมายไว)  แล)วใช)ดินสอหรือมีดขีดเส)นแสดงระดับความลึกไป 
โดยตลอดความกว)างของหน)าไม) 
 ๔.  ใช)ฉากเลื่อนตัวทีและฉากลอง  ถ�ายแบบไปยังหน)าไม)อีกด)านหนึ่ง 

 การตัดหางเหย่ียวไม�แผ#นท่ี  ๒ 
 ลําดับข้ันในการตัดหางเหยี่ยวไม)แผ�นท่ี  ๒  ศึกษารายละเอียดได)จากลําดับข้ัน 
ในการตัดหางเหยี่ยวไม)แผ�นท่ี  ๑  เนื่องจากใช)วิธีการเหมือนกันทุกประการ 

 การทดสอบความพอดีของหางเหย่ียว 
 ลําดับข้ันการทดสอบความพอดีของหางเหยี่ยว  ท่ีประกอบเข)าด)วยกันท่ีถูกวิธี 
มีดังต�อไปนี้ 
 ๑.  กดหัวไม)ด)านหางเหยี่ยวท่ีจะนํามาต�อให)เข)ากัน  ให)ใช)มือกดเท�านั้น  ห)ามใช)
ค)อนตอกโดยเด็ดขาด 
 ๒.  ถ)าฝ�ดเกินไป  ให)ถอดออกแล)วใช)สิ่วแต�งด)านข)างของร�องหางเหยี่ยวด)านใด
ด)านหนึ่งจนพอดี 
 การประกอบช้ินงาน 
 ในการประกอบชิ้นงานท่ีใช)วิธีการเข)าไม)แบบหางเหยี่ยวนี้  เนื่องจากลักษณะ 
รูปร�างของหางเหยี่ยวช�วยให)เกิดการยึดตรึงท่ีดีอยู�แล)ว  ดังนั้นการใช)กาวแต�เพียงอย�างเดียว  ก็สามารถ 
ท่ีจะให)ความแข็งแรงได)อย�างเพียงพอ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๑ - 
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แบบฟอร�มที่ ๑  การจําแนกองค�ความรู)ที่จําเปIนต�อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของส�วนราชการ/จังหวัด ( KM Action plan ) 

ชื่อส�วนราชการ : กสฝ.สบร.รร.จปร. 

ประเด็นยุทธศาสตร+ เปMาประสงค+ (objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํา 

รับรอง 

เปMาหมายของตัวชี้วัด องค+ความรู�ที่จําเป̂นต#อการ 

ปฏิบัติงานตามประเด็น 

ยุทธศาสตร+ 

การพัฒนาประเทศ 
และช�วยเหลือประชาชน 

   - งานไม) 
   

องค�ความรู)ที่จําเปIนต�อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร�ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู) คือ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� : การพัฒนาประเทศและช�วยเหลือประชาชน แผนการจัดการความรู) 
( สร)างความร�วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน�วยงานภายนอกเพื่อให) รร.จปร. เปIนที่ยอมรับในเชิงวิชาการ : การพัฒนา 
สภาพแวดล)อมภายในหน�วยให)เอื้อเฟ��อต�อการปฏิบัติงาน ) 
 

แผนที่ ๒ องค�ความรู)ที่จําเปIน : งานไม) 

เหตุผลที่เลือกองค�ความรู) :  เพื่อการตัดสินใจในการเลือกใช)วัสดุที่ถูกต)องในการปฏิบัติงานด)านงานไม) ให)บรรลุวัตถุประสงค�ตามภารกิจ  
และคุ)มค�ากับการใช)จ�ายในแต�ละครั้ง 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปZาหมายที่เลือกใช)วัดการทํา KM :  

 

 

 



แบบฟอร�มที่ ๒  แผนการจัดการความรู) ( KM Action plan ) 
ชื่อส�วนราชการ : กสฝ.สบร.รร.จปร. 
ประเด็นยุทธศาสตร� : การพัฒนาประเทศและช�วยเหลือประชาชน  
องค�ความรู)ที่จําเปIน : งานไม)  

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปMาหมาย กลุ#มเปMาหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ+ 

งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ#งชี้ความรู� 
- สมาชิกในกลุ�มได)ร�วมกันระดมความคิด 
ถึงความเปIนไปได)ในการปฏิบัติงาน 
- ไม)แปรรูป 
- การวางแผน 
- ความปลอดภัย 
- เครื่องมือวัดระยะและร�างแบบ   
- เครื่องมือตัด 
- เครื่องมือไสและตกแต�งไม)  
- เครื่องมืออัด-จับไม)และยึดตรึงไม) 
- เครื่องมือประเภทใช)กระแสไฟฟZา 
   แบบหิ้ว 
- การเข)าไม)  

๑๐ ก.พ.๕๗ จํานวนสมาชิก 
ของ KM Team 

๓ คน KM Team - ฐานความรู) 
- ชุมชนนัก 
ปฏิบัติ (CoP)  

- รร.จปร. ๑,๒,๓ 

 
 
 
 
 
 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปMาหมาย กลุ#มเปMาหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ+ 

งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ CMP 

๒ การสร�างและแสวงหาความรู� 
- ค)นคว)าข)อมูลด)านชนิด , ประเภทของไม)  
  รวมถึงอุปกรณ�งานไม) 
- รวบรวมข)อมูลจากผู)มีประสบการณ�  

  มี.ค.๕๗ แหล�งข)อมูล 
ที่สอบทานได) 

 

ไม�น)อยกว�า 
 ๓ แหล�งข)อมูล 

- ศูนย�หนังสือ 
 จุฬาลงกรณ�ฯ 
 สาขา รร.จปร. 
- อินเตอร�เน็ต 

- อาจารย�จาก 
วิทยาลัยเทคนิค 
     สระบุร ี

- ฐานความรู) 
- ชุมชนนัก 
ปฏิบัติ (CoP) 

- รร.จปร.  ๑,๒,๓, 
  ๔ 

๓ การจัดความรู�ให�เป̂นระบบ 
- ไม)แปรรูป 
- การวางแผน 
- ความปลอดภัย 
- เครื่องมือวัดระยะและร�างแบบ   
- เครื่องมือตัด 
- เครื่องมือไสและตกแต�งไม)  
- เครื่องมืออัด-จับไม)และยึดตรึงไม) 
- เครื่องมือประเภทใช)กระแสไฟฟZา 
   แบบหิ้ว 
- การเข)าไม)  

  พ.ค.๕๗ ความเข)าใจถึง 
ลักษณะปWญหา 
และวิธีการแก)ไข 
 

ร)อยละ ๑๐๐ 
 
 

- ไม)แปรรูป 
- การวางแผน 
- ความปลอดภยั 
- เครื่องมือวัด 
  ระยะ และร�าง 
  แบบ   
- เครื่องมือตัด 
- เครื่องมือไสและ 
  ตกแต�งไม)  
- เครื่องมืออัด- 
  จับไม)และยึด 
   ตรึงไม) 
- เครื่องมือ 
  ประเภทใช) 
  กระแสไฟฟZา 
  แบบหิ้ว 
- การเข)าไม) 

 

- ฐานความรู) 
 

- รร.จปร.  ๑,๒,๓, 
 ๔ 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปMาหมาย กลุ#มเปMาหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ+ 

งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ CMP 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู� 
- นําคู�มือที่จัดทําให)ผู)เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
  เช�น ผู)เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา 
  อาทิ วิทยาลัยสารพัดช�างปราจีนบุรี , 
  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ฯ 

  ส.ค.๕๗ จํานวน 
ผู)ชํานาญการ 
ที่ตรวจสอบ 

ไม�น)อยกว�า 
๓ คน 

- KM Team 
- อาจารย�จาก 
วิทยาลัยเทคนิค 
     สระบุร ี
- อาจารย� จาก 
วิทยาลัยเทคนิค 
   นครนายก 
- อาจารย� จาก 
 วิทยาลัยสารพัด 
  ช�างปราจีนบุรี 

- ชุมชนนัก 
ปฏิบัติ (CoP) 
- ระบบพี่เลี้ยง 
  

- รร.จปร.  ๑,๒,๓, 
๔,๕ 

๕ การเข�าถึงความรู� 
- นําแนวทางที่ผู)ชํานาญการตรวจสอบแล)ว 
ให)เจ)าหน)าที่หรือผู)สนใจ ทดลองศึกษาและ
พิจารณาประกอบกับการปฏิบัติงานของ 
หน�วยที่ผ�านมา  เพื่อสะท)อนผลกลับ 
 
 

  ส.ค.๕๗ การเข)าถึง 
กําลังพล 

ผู)ปฏิบัติงาน 
 

๕ - ๑๐ คน 
 

 - หนังสือเวียน 
 - การแจกจ�าย 
 เอกสารแผ�นพับ 
 
 

 - ชุมชนนัก 
 ปฏิบัติ ( CoP ) 

 

- รร.จปร.  ๑,๒,๓, 
๔,๕ 

 

 

 

 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปMาหมาย กลุ#มเปMาหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ+ 

งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ CMP 

๖ การแบ#งป3นแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
- เชิญเจ)าหน)าที่ของหน�วยต�างๆ ที่เกี่ยวข)อง 
ในการปฏิบัติ ร�วมแสดงความคิดเห็น 
- นําข)อมูลที่ได)จัดทําเปIนคู�มือ 
 

  ก.ย.๕๗ จํานวนการจัด 
แสดงความ
คิดเห็น / 

จํานวนของ 
เจ)าหน)าที่ที่ร�วม 
แสดงความเห็น 

 

๑ ครั้ง / 
๑๐ คน 

ผู)ชํานาญ และ 
มีประสบการณ� 
ในการปฏิบัติงาน 

 เวทีสําหรับการ 
   แลกเปลี่ยน 
     เรียนรู) 
 

- รร.จปร. ๑,๒,๓, 
๔,๕  

๗ การเรียนรู� 
- จัดการอบรมเผยแพร�ความรู) 
- เผยแพร�ในสื่อต�าง ๆ 
- จัดทําเปIนคู�มือแจกจ�าย  

  ก.ย.๕๗ จํานวนผู)เข)ารับ 
การอบรม 

๑๕ คน - เจ)าหน)าที่ที่ 
เกี่ยวข)องในการ 
ปฏิบัติงาน  
- ตัวแทนหน�วย 

- ระบบพี่เลี้ยง 

- เทคนิคการ 
เล�าเรื่อง 

- รร.จปร.  ๑,๒,๓, 
๔,๕ 

 


