
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 
 

ค าสั่ง จงกากบาท (  ) ทับค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1. ลักษณะของค้อนเป็นง่ามโค้ง อยู่แนวขวางกับด้ามค้อน หน้าค้อนเรียบ คือลักษณะค้อนชนิดใด (จปส.1) 
    ก. ค้อนย้ าตะข็บ                             
    ข. ค้อนหัวกลม                           
    ค. ค้อนหัวหงอน                          
    ง. ค้อนหัวขวาง 
2. จากรูป หมายเลข 1 คือส่วนใดของสกัด (จปส.3) 
 
 
 
    ก. ตัวสกัด                                  
    ข. ด้ามสกัด                                                             
    ค. ตัวสกัด    
    ง. ตัวสกัดและด้ามสกัด 
3. คีมชนิดใดใช้ตัดลวดแข็งๆ ถอนตะปูได้ และปากของคีมไม่สามารถจับหรือบีบช้ินงานได้  (จปส.5)  
    ก. คีมปากผสม                              
    ข. คีมตัดข้าง                                
    ค. คีมปรับความกว้างของปากได้                           
    ง. คีมปากนกแก้ว 
4. ประแจชนิดใดมีลักษณะปากจะเป็นแบบวงแหวนปิด และด้านในจะท าเป็นเหล่ียม โดยท่ัวไปเป็นแบบหกเหล่ียม

และแบบสิบสองเหล่ียม ตัวประแจจะท ามุมเอียงกับล าตัวประมาณ 10 - 15 องศา (จปส.1) 
     ก. ประแจแหวน 
     ข. ประแจปากตาย 
     ค. ประแจปากผสมแหวน - ปากตาย 
     ง. ประแจเล่ือน  
5. เครื่องมือขนาดเล็กสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท (จปส.2) 
     ก. 6 ประเภท 
     ข. 7 ประเภท 
     ค. 8 ประเภท 
     ง. 9 ประเภท 
 



6.  จากรูป ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการขันหรือคลายในการปฏิบัติงาน (จปส.4) 
 
 
    ก. ประแจแหวน 
    ข. คีมล็อก 
    ค. ไขควง 
    ง. ประแจแอล 
7. จากรูป ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการขันหรือคลายในการปฏิบัติงาน (จปส.4) 
 
 
 
    ก. ไขควงปากแบน         
    ข. ไขควงปากแฉก 
    ค. คีมยูนิเวอร์เซล    
    ง. ประแจแอล 
8. ไขควงชนิดใดเหมาะกับงานในการถอดประกอบและซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ ท่ีใช้แรงในการขันมาก (จปส.5) 
    ก. ไขควงปากแบน                                
    ข. ไขควงตอกกระแทก                              
    ค. ไขควงปากแฉก                                  
    ง. ไขควงหักมุมเยื้องหรือไขควงออฟเซต 
9. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาในการใช้เครื่องมือจับยึดช้ินงาน (จปส.6) 
   ก. ตรวจสภาพของปากปากกาจับช้ินงานและเกลียวของปากกาจับช้ินงาน                         
   ข. ห้ามใช้แคลมป์ท่ีมีสภาพช ารุด                   
   ค. เช่ือมแก๊สหรือเช่ือมไฟฟ้ากับช้ินงานบนปากกาจับยึดช้ินงาน                           
   ง. หลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้งต้องท าความสะอาดด้วยแปรงขนม้าหรือผ้าเช็ดมือ  
10. ข้อใดคือข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาในการใช้แว่นตานิรภัย (จปส.6) 
   ก. ตรวจสอบความสะอาดของเลนส์แว่นตาและขาแว่นตา    
   ข. จัดเก็บไว้เฉพาะท่ีของแว่นตานิรภัยเท่านั้นห้ามเก็บรวมกับเครื่องมือชนิดอื่นๆ 
   ค. หลังเลิกใช้งานต้องเช็ดท าความสะอาดด้วยน้ าสะอาด      
   ง. หลังเลิกใช้งานต้องเช็ดท าความสะอาดด้วยผ้าส าลี  
 
 



หน่วยที่  1 
 

เคร่ืองมือกลขนาดเล็ก (Hand Tools) 
 

สาระการเรียนรู ้
 1.1  ชนิดของเครื่องมือขนาดเล็ก  
 1.2  ประเภทของเครื่องมือขนาดเล็ก  
 1.3  ส่วนประกอบของเครื่องมือขนาดเล็ก   
            1.4  หลักการใช้งานของเครื่องมือขนาดเล็ก 
 1.5  การบ ารุงรักษาเครื่องมือขนาดเล็ก 
   

สาระส าคัญ 
 ในการเรียนรู้ทางด้านช่างอุตสาหกรรมในระดับช่างพื้นฐาน เครื่องมือขนาดเล็กต่างๆ มีความ จ าเป็น
และส าคัญมากส าหรับผู้เรียน และส าหรับช่างทุกคนในการปฏิบัติงานช่าง เพราะจะต้องรู้จักเครื่องมือ
พื้นฐานแต่ละชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย  ตลอดจนการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐาน เพื่อจะได้น าความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในการเรียนในรายวิชาช่างอุตสาหกรรม 
 

จุดประสงค์ทั่วไป 
  1.  สามารถบอกช่ือ ชนิด จ าแนกประเภท บอกช่ือส่วนประกอบ อธิบายการใช้งาน และบอก
วิธีการบ ารุงรักษาเครื่องมือกลขนาดเล็กต่างๆได้ถูกต้อง 
  2.  มีกิจนิสัย เจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาในการเรียน และการใช้เครื่องมือขนาดเล็ก
ได้ถูกต้องและปลอดภัย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
 เมื่อศึกษาหน่วยที่   1  จบแล้ว  นักเรียนสามารถ 
  1.  บอกช่ือเครื่องมือขนาดเล็กได้อย่างถูกต้อง 
  2.  จ าแนกประเภทของเครื่องมือขนาดเล็กได้อย่างถูกต้อง 
  3.  บอกช่ือส่วนประกอบของเครื่องมือขนาดเล็กต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
  4.  อธิบายการใช้งานของเครื่องมือขนาดเล็กชนิดต่างๆ ได้ 
  5.  อธิบายหลักการใช้งานของเครื่องมือขนาดเล็กต่างๆ ได้  
  6.  บอกวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องมือขนาดเล็กต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง   



1.1  ชนิดของเครื่องมือขนาดเล็ก 
 เครื่องมือขนาดเล็ก (Hand Tools) หมายถึง เครื่องมือส าหรับช่างท่ัวไป ท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การปฏิบัติงานท่ีช่างทุกคนต้องรู้จักและใช้งาน ซึ่งมีเครื่องมือหลายชนิด ได้แก่ ค้อน เหล็กส่งและเหล็กตอก ไขควง 
คีม แคลมป์ กรรไกรตัดเหล็กแผ่นบาง ประแจ เล่ือยมือ ตะไบ สกัด ปากกาจับงาน ด้ามต๊าป ด้ามดาย ฉากเหล็ก 
แปรงลวด และแว่นตานิรภัย เป็นต้น 
 1.1.1  ค้อน ( Hammers) 
   ค้อน เป็นเครื่องมือขนาดเล็กส าหรับช่างท่ัวไป ใช้ส าหรับตอกในงานประกอบต่างๆ โดยการใช้
ค้อนในการตีหรือตอกบนวัสดุและช้ินงานให้แน่นหรือโค้งงอ เพื่อขึ้นรูปช้ินงาน ซึ่งมีค้อนหลายชนิดดังต่อไปนี้ 
   1.  ค้อนหัวกลม ( Ball peen hammer ) หัวค้อนมีลักษณะโค้งมน หน้าค้อนเรียบ ใช้ส าหรับ
งานร่างแบบ งานย้ าหมุด งานตอกหรือตีขึ้นรูปช้ินงานในลักษณะต่างๆ ดังแสดงในรูปท่ี 1.1 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.1 แสดงค้อนหัวกลม  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   2.  ค้อนหัวตรง ( Straight peen hammer ) หัวค้อนเป็นลักษณะเป็นสันตรงอยู่แนวเดียวกับ
ด้ามค้อน หน้าค้อนเรียบ ใช้ส าหรับงานท่ัวไปเหมือนกับค้อนหัวกลม ดังแสดงในรูปท่ี 1.2 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.2 แสดงค้อนหัวตรง  
  ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   3.  ค้อนหัวขวาง ( Cross peen hammer ) หัวค้อนมีลักษณะเป็นสันตรงอยู่แนวขวางกับ
ด้ามค้อน หน้าค้อนเรียบ ใช้ส าหรับงานท่ัวไป ดังแสดงในรูปท่ี 1.3  
 
 



 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.3 แสดงค้อนหัวขวาง  
( ท่ีมา :  http://proximasteel.com , เข้าถึงเมื่อ 6 มกราคม 2560 ) 

 
   4.  ค้อนหัวหงอน ( Claw Hammer ) หัวค้อนมีลักษณะเป็นง่าม โค้ง อยู่แนวขวางกับด้ามค้อน 
หน้าค้อนเรียบ ส่วนใหญ่นิยมใช้ส าหรับงานก่อสร้าง เช่น ใช้ในการตอก งัด ถอนตะปู เป็นต้น ดังแสดงในรูปท่ี 1.4  
  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.4 แสดงค้อนหัวหงอน  
( ท่ีมา :  http://www.kosanaland.com , เข้าถึงเมื่อ 6 มกราคม 2560 ) 

 
   5.  ค้อนหัวอ่อน ( Solf Hammer) ส่วนหัวของค้อนชนิดนี้จะท าด้วยวัสดุอ่อน เช่น ยาง ไม้ 
พลาสติก ทองเหลือง ทองแดง และอะลูมิเนียม เป็นต้น การใช้งานส่วนใหญ่ใช้ในการเคาะตีขึ้นรูป การตีพับ
โลหะบางๆ ซึ่งเมื่อตีหรือเคาะขึ้นรูปโลหะแล้ว ผิวชิ้นงานจะไม่เกิดรอย เพราะหัวค้อนเป็นวัสดุท่ีอ่อนกว่า
ช้ินงาน ดังแสดงในรูปท่ี 1.5 - 1.10 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.5 แสดงค้อนยาง  
( ท่ีมา :  http://www.kosanaland.com , เข้าถึงเมื่อ 6 มกราคม 2560 ) 

  
 



 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.6 แสดงค้อนพลาสติก  
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.7 แสดงค้อนทองเหลือง  
 ( ท่ีมา :  http://www.kosanaland.com , เข้าถึงเมื่อ 6 มกราคม 2560 ) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.8 แสดงค้อนอะลูมิเนียม  
( ท่ีมา :  http://www.annex.co.th , เข้าถึงเมื่อ 6 มกราคม 2560 ) 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.9 แสดงค้อนทองแดง  
  ( ท่ีมา :  http://www.kosanaland.com , เข้าถึงเมื่อ 6 มกราคม 2560 ) 

 



 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.10 แสดงค้อนหัวไม้  
   ( ท่ีมา :  http://www.kosanaland.com , เข้าถึงเมื่อ 6 มกราคม 2560 ) 

 
   6.  ค้อนย้ าหมุด ( Riveting Hammer) หัวค้อนมีลักษณะเหมือนค้อนหัวขวาง โดยหัวค้อนอยู่
แนวขวางกับด้ามค้อน หน้าค้อนเรียบ ส่วนใหญ่นิยมใช้ส าหรับงานโลหะแผ่น งานย้ าหมุด ดังแสดงในรูปท่ี 1.11 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.11 แสดงค้อนย้ าหมุด  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   7.  ค้อนย้ าตะเข็บ ( Setting Hammer ) หัวค้อนมีลักษณะเหมือนค้อนหัวขวาง หัวค้อนอยู่
แนวขวางกับด้ามค้อนท่ีปลายหัวค้อนจะท าเป็นปากเฉียง เพื่อใช้ส าหรับเคาะตะเข็บในพื้นท่ีแคบๆ หัวค้อนเรียบ 
ส่วนใหญ่นิยมใช้ส าหรับงานโลหะแผ่นบาง ดังแสดงในรูปท่ี 1.12  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.12 แสดงค้อนย้ าตะเข็บ  
   ( ท่ีมา :  http://www.oldworlddistributors.com , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 

 



   8.  ค้อนเดินสายไฟ ( Electrician Hammer ) หัวค้อนมีลักษณะเหมือนค้อนหัวขวาง หัวค้อน
อยู่แนวขวางกับด้ามค้อน หน้าค้อนเป็นรูปส่ีเหล่ียม ผิวเรียบ เพื่อใช้ส าหรับงานช่างไฟฟ้า เช่น งานตอกตะปูเข็ม
ขัดรัดสายไฟฟ้า ค้อนเดินสายไฟมีน้ าหนักประมาณ 150 - 200 กรัม ดังแสดงในรูปท่ี 1.13 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.13 แสดงค้อนเดินสายไฟ  
  ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   9.  ค้อนช่างเคาะ ( Dining Hammer ) หัวค้อนมีลักษณะหัวเรียบท้ัง 2 ด้าน หน้าค้อนเรียบ 
ส่วนใหญ่นิยมใช้ส าหรับงานซ่อมตัวถังรถ บังโคลนรถยนต์ เป็นค้อนเฉพาะทางการใช้งานต้องความสามารถของ
ช่างฝีมือโดยเฉพาะเพื่อใช้ในการท างาน ดังแสดงในรูปท่ี 1.14 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.14 แสดงค้อนช่างเคาะ 
   ( ท่ีมา :  http://www.unior-thailand.com , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 

 
   10.  ค้อนปอนด์ ( Heavy Hammer) หรือ ค้อนพะเนิน หัวค้อนมีหน้าตัดเป็นรูปทรงแปด
เหล่ียม มีต้ังแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีขนาด 6, 8, 10 และ 12 ปอนด์ ใช้กับงานท่ีต้องการแรงกระแทก
สูงๆ เช่น ใช้ตีเหล็กและงานทุบเหล็ก ทุบก าแพง เป็นต้น ดังแสดงในรูปท่ี 1.15 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.15 แสดงค้อนปอนด์ 
  ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 



 1.1.2  เหล็กส่งและเหล็กตอก ( Center Punch & Punch) 
   เหล็กส่งและเหล็กตอก เป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับช่างเครื่องมือกลในการตอกท า
เครื่องหมาย หรือตอกน าศูนย์ส าหรับงานเจาะ ส่วนเหล็กส่งมีความจ าเป็นในการใช้งานของช่างเครื่องมือกล เช่น 
งานซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล ในการตอกสลักออกหรือประกอบสลักเข้ากับรูเพลา เป็นต้น  ซึ่งเหล็กส่งและ
เหล็กตอกมีหลายชนิดดังต่อไปนี้ 
   1.  เหล็กส่งก้านเรียว ( Drift Punch) มีรูปร่างลักษณะล าตัวกลม ด้ามจับเป็นรูปหน้าตัดส่ีเหล่ียม 
ส่วนก้านปลายจะมีลักษณะเรียวแหลม ดังแสดงในรูปท่ี 1.16 

 
 
 
 

รูปท่ี 1.16 แสดงเหล็กส่งก้านเรียว  
 ( ท่ีมา :  http:// www.amazon.com , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 

 
   2.  เหล็กส่งก้านตรง ( Pin Punch) มีรูปร่างลักษณะล าตัวเป็นรูปหกเหล่ียม ส่วนก้านปลาย
จะมีลักษณะรูปทรงกระบอก ปลายสุดจะตัดเรียบได้ฉาก เหมาะกับงานท่ีต้องใช้แรงมากๆ เช่น ส่งสลักเข้ากับรู
สวมสลักในการประกอบ หรือถอดประกอบช้ินส่วนเครื่องจักรกล ดังแสดงในรูปท่ี 1.17 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

รูปท่ี 1.17 แสดงเหล็กส่งก้านตรง  
 ( ท่ีมา :  http://www.toolstop.co.uk , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 

 
   3.  เหล็กตอกศูนย์หรือเหล็กตอกน าศูนย์ ( Center Punch) ลักษณะท่ัวไปมีล าตัวยาว และท่ี
ล าตัวของเหล็กตอกน าศูนย์มีการพิมพ์ลายหยาบๆ เพื่อไม่ให้ล่ืนขณะจับในการใช้งาน ท่ีปลายมีลักษณะกลม
เรียวแหลม ทรงกรวย ท่ีปลายมุมแหลมจะมีมุม 55 - 60  องศา ดังแสดงในรูปท่ี 1.18 - 1.19 
 



 
 
 

รูปท่ี 1.18 แสดงเหล็กตอกศูนย์หรือเหล็กตอกน าศูนย์  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 
 
 

รูปท่ี 1.19 แสดงเหล็กตอกน าศูนย์อัตโนมัติ  
  ( ท่ีมา :  http:// www.midwayusa.com , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 

 
   4.  เหล็กจัดแนว (  Aligning Punch or Lining Punch ) มีลักษณะเหมือนกับเหล็กตอกน า
ศูนย์ แต่ส่วนเรียวของเหล็กจัดแนวจะมีความยาวกว่าเหล็กตอกน าศูนย์ ท่ีปลายของเหล็กจัดแนวจะตัดเรียบไม่
แหลม ใช้ส าหรับจัดแนวในการประกอบช้ินงาน 2 ช้ินเข้าด้วยกัน โดยใช้เหล็กจัดแนวช่วยท ารอยน าร่องผ่านรู
ยึดสกรู ดังแสดงในรูปท่ี 1.20 

 
 
 

รูปท่ี 1.20 แสดงเหล็กจัดแนว  
 ( ท่ีมา :  http:// www. seton.com , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 

 
   5.  เหล็กตอกรู ( Hollow Punch ) ลักษณะตอนปลายเป็นรูกลวงทะลุออกด้านข้างของล าตัว 
ซึ่งเป็นช่องส าหรับคายเศษท่ีตัดขาดออก ใช้ส าหรับตอกท ารูขนาดเล็กท่ีกรรไกรไม่สามารถตัดได้ เช่น ตัดปะเก็น
กระดาษ ปะเก็นหนัง เป็นต้น เหมาะส าหรับงานซ่อมระบบท่อ ระบบปั๊ม และงานทางด้านซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
ดังแสดงในรูปท่ี 1.21 

 
 
 
 

รูปท่ี 1.21 แสดงเหล็กตอกรู  
   ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 



   6. เหล็กตอกตัวเลขและเหล็กตอกตัวอักษร ( Metal Stamping Numbers & Letters ) เป็น
เครื่องมือท่ีใช้ท าสัญลักษณ์หรือรหัสบนชิ้นงาน ดังแสดงในรูปท่ี 1.22 - 1.23 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.22 แสดงเหล็กตอกตัวเลข  
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.23 แสดงเหล็กตอกตัวอักษร  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 1.1.3  ไขควง ( Screwdriver ) 
   ไขควง ส่วนใหญ่ท ามาจากเหล็กเครื่องมือชุบแข็งท่ีปลาย โดยเป็นเครื่องมือส าหรับใช้ขันหรือ
คลายสกรู เพื่อประกอบช้ินส่วนต่างๆ ให้ยึดติดกัน หรือคลายสกรูเพื่อแยกช้ินส่วนออกจากกัน ขนาดของไขควง
จะบอกขนาดด้วยความยาว โดยจะวัดความยาวจากปลายไขควงถึงขอบด้ามของไขควง ซึ่งไขควงมีหลายชนิด
ดังต่อไปนี้ 
   1.  ไขควงชุด ( Screwdriver Set ) มีลักษณะโดยการน าเอาไขควงหลายๆ ชนิดมาจัดเป็นชุด 
จัดใส่กล่องหรือซองพลาสติก บางชุดมีหลายด้ามหรือบางชุดอาจมีเพียง 1 ด้ามถอดเปล่ียนได้ ใช้ส าหรับขัน หรือ
คลายสกรู เหมาะกับงานท่ีต้องการความรวดเร็วไม่ต้องใช้แรงมากในการขันหรือคลายสกรูเกลียว ดังแสดงใน
รูปท่ี 1.24 
 

 



 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.24 แสดงไขควงชุด  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   2.  ไขควงปากแบน ( Flat Screwdriver ) ท่ีปลายของไขควงมีลักษณะแบน และลาดเอียงไป
ยังส่วนปลายสุด ใช้ส าหรับขันหรือคลายสกรูเกลียวชนิดหัวผ่ากลาง ดังแสดงในรูปท่ี 1.25 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.25 แสดงไขควงปากแบน  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   3.  ไขควงปากแฉก (  Phillips Screwdriver ) ท่ีปลายของไขควงมีลักษณะผ่าหัวเป็นแฉก 
และลาดเอียงไปยังส่วนปลายสุด ใช้ส าหรับขันหรือคลายสกรูเกลียวชนิดหัวแฉกหรือร่องแฉก ดังแสดงใน
รูปท่ี 1.26 

 
 
 
 

รูปท่ี 1.26 แสดงไขควงปากแฉก  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   4.  ไขควงตอกกระแทก (  Impact Screwdriver ) เป็นไขควงท่ีต้องใช้แรงตอกกระแทกใน
การขันหรือคลายสกรู ไขควงตอกสามารถปรับเปล่ียนทิศทางการหมุนได้ท้ังทวนเข็มนาฬิกา หรือตามเข็ม
นาฬิกา ท่ีตัวของไขควงตอกกระแทกจะมีตัวอักษร L และ R ส าหรับใช้ขันหรือคลายสกรูกรณีท่ีไขควงธรรมดา



ขันหรือคลายสกรูเกลียวไม่ออก เหมาะส าหรับงานทางด้านช่างยนต์ในการถอดประกอบและการซ่อมบ ารุง
เครื่องยนต์ ดังแสดงในรูปท่ี 1.27 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.27 แสดงชุดไขควงตอกกระแทก  
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   5.  ไขควงหักมุมเยื้องหรือไขควงออฟเซต (  Offset Screwdriver ) ปลายไขควงท้ังสองด้าน
งอเป็นมุมฉากสลับทางกันหรือเยื้องกัน มีท้ังแบบปากแบนและแบบปากแฉก ใช้ส าหรับขันหรือคลายสกรู
เกลียวในพื้นท่ีการท างานจ ากัด ดังแสดงในรูปท่ี 1.28 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 1.28 แสดงไขควงหักมุมเยื้องหรือไขควงออฟเซต  
( ท่ีมา :  http:// www. licensedelectrician.com , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 

 
   6.  ไขควงสไปรอลแร็ตเซต ( Spiral Ratchet Screwdriver ) ลักษณะจะมีร่องสไปรอล  
รอบๆ ตัวก้าน วิธีใช้เพียงกดดันด้ามลงไป ก้านไขควงจะหมุนท าให้เกิดการขันหรือคลายสกรูเกลียว เหมาะกับ
งานไม้ งานช่างก่อสร้าง ท่ีต้องการการท างานท่ีรวดเร็ว ดังแสดงในรูปท่ี 1.29 

 
 
 

 
รูปท่ี 1.29 แสดงไขควงสไปรอลแร็ตเซต  

 ( ท่ีมา :  http:// www. amazon.com , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 
 



 1.1.4  คีม ( Pliers ) 
   คีม เป็นเครื่องมือขนาดเล็กส าหรับช่างท่ัวไปใช้ส าหรับงานบีบ จับ บิด หรือดึง ซึ่งช่างต้องรู้จัก
ชนิดและวิธีการใช้งาน ซึ่งคีมมีหลายชนิดดังต่อไปนี้ 
   1.  คีมปากผสม ( Universal Cutting Pliers ) ปากด้านในมีลักษณะแบน มีร่องฟัน นอกจากใช้
จับหรือบีบช้ินงานแล้ว ยังสามารถตัดลวดขนาดเล็กและสายไฟได้ ตัวด้ามของคีมหุ้มด้วยยางหรือพลาสติก  
เหมาะส าหรับช่างไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน ดังแสดงในรูปท่ี 1.30 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.30 แสดงคีมปากผสม  
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   2.  คีมปากยาว ( Long Nose Pliers ) มีลักษณะปากเรียวแหลมและมีร่องฟันช่วยในการบีบ
หรือจับให้แน่นขึ้นด้านข้างของปากคีมสามารถตัดลวดขนาดเล็กได้ ตัวด้ามของคีมหุ้มด้วยยาง หรือพลาสติก 
เป็นคีมขนาดเล็กส าหรับใช้กับงานเบาในบริเวณพื้นท่ีแคบๆ ถ้ามีฉนวนหุ้มจะเหมาะใช้กับงานช่างไฟฟ้า และ
งานอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าไม่มีฉนวนหุ้มจะเหมาะกับการใช้งานทางด้านเครื่องกล ดังแสดงในรูปท่ี 1.31 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.31 แสดงคีมปากยาว  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   3.  คีมตัดข้าง ( Side Cutter Pliers ) ท่ีปากของคีมตัดข้างมีลักษณะเป็นคมตัด สามารถตัด
ลวดขนาดเล็กได้ ตัวด้ามของคีมหุ้มด้วยยางหรือพลาสติก เป็นคีมขนาดเล็กใช้ส าหรับงานเบา เหมาะใช้กับงาน
ช่างไฟฟ้า และงานอิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดงในรูปท่ี 1.32 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.32 แสดงคีมตัดข้าง  
( ท่ีมา :  http:// www. toolstation.com , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 

 
   4.  คีมถอดใส่แหวนล็อก (  Snap Ring Pliers ) ปากคีมมีลักษณะเป็นรูปทรงกรวยกลมเล็ก
ส าหรับสอดใส่รูของแหวนล็อกท่ีมีท้ังแบบแหวนล็อกใน ( Intermal Snap Ring ) และแหวนล็อกนอก           
( Extermal Snap Ring ) คีมชนิดนี้ใช้เฉพาะงาน เช่น การใส่หรือถอดแหวนล็อก เหมาะส าหรับงานทางด้าน
เครื่องกล งานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล งานช่างยนต์ และงานช่างกลโรงงาน เป็นต้น ดังแสดงในรูปท่ี 1.33 - 
1.34 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.33 แสดงคีมถอดใส่แหวนล็อกใน  
( ท่ีมา :  http://www.homedepot.com , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.34 แสดงคีมถอดใส่แหวนล็อกนอก  
( ท่ีมา :  http://www.homedepot.com , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 



5.  คีมปากนกแก้วหรือคีมผูกลวด ( Carpenter Pliers ) ปากคีมเป็นคมตัดและผ่านการชุบแข็ง โดยหันขวาง
กับด้ามคีม โดยปากของคีมจะมีลักษณะคล้ายกับปากนกแก้ว เพื่อใช้ตัดลวดแข็งๆ ใช้ถอนตะปู ไม่สามารถจับ
หรือบีบช้ินงานได้ เหมาะส าหรับงานทางด้านช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ดังแสดงในรูปท่ี 1.35 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.35 แสดงคีมปากนกแก้วหรือคีมผูกลวด  
  ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   6.  คีมปอกสายไฟฟ้า ( Electrical Wire Stripping & Terminal Crimping Pliers ) เป็นคีม
ส าหรับปอกสายไฟ ล าตัวคีมมีลักษณะแบน โดยปากของคีมจะมีคมตัดและมีรูไว้ส าหรับปอกสายไฟฟ้า โดยจะ
มีรูตามขนาดความโตของสายไฟฟ้า ตัวด้ามของคีมหุ้มด้วยยางหรือพลาสติก เหมาะใช้กับงานช่างไฟฟ้า และ
งานอิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดงในรูปท่ี 1.36 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.36 แสดงคีมปอกสายไฟฟ้า  
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   7.  คีมปรับความกว้างของปากได้ ( Slip Joint Pliers ) ปากด้านในของคีมจะโค้งเว้าและมี
ร่องฟัน สามารถปรับขนาดของความกว้างของปากจับได้ โดยการขยับสลักเกลียว ใช้จับงานท่ัวไป เช่น ใช้จับ
งานเช่ือม หรืองานอบชุบผิว เหมาะส าหรับงานทางด้านเครื่องกล งานช่างยนต์ และงานช่างกลโรงงาน เป็นต้น 
ดังแสดงในรูปท่ี 1.37 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รูปท่ี 1.37 แสดงคีมปรับความกว้างของปากได้  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   8.  คีมล็อก ( Lock Grip Pliers ) ปากคีมมีหลายแบบท้ังแบบปากกว้าง แบบปากตรง แบบ
ปากโค้ง แบบปากแหลม โดยท่ีปลายด้ามคีมมีสกรูส าหรับปรับแต่งให้ปากด้านล่างขยายหรือลดขนาด เพื่อให้
จับช้ินงานได้แน่น นิยมใช้ส าหรับงานท่ัวไป เหมาะส าหรับงานทางด้านเครื่องกล งานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
งานช่างยนต์ ช่างเช่ือม และงานช่างกลโรงงาน เป็นต้น ดังแสดงในรูปท่ี 1.38 - 1.43 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.38 แสดงคีมล็อก  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.39 แสดงคีมล็อกสายโซ่  
 ( ท่ีมา :  https://www.grainger.com , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 

 
 



 
 
 
 

รูปท่ี 1.40 แสดงคีมล็อกงานโลหะแผ่น  
  ( ท่ีมา :  http://www.thaieasytools.com , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.41 แสดงคีมล็อกแบบซีแคลมป์  
( ท่ีมา :  http://www.americantoolthailand.com , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.42 แสดงคีมล็อกงานเช่ือม  
( ท่ีมา :  https://www.grainger.com , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.43 แสดงคีมล็อกแบบซีแคลมป์แบบหมุน  
  ( ท่ีมา :  http://www.americantoolthailand.com , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 

 



 1.1.5  แคลมป์ ( Clamps ) 
   แคลมป์ เป็นเครื่องมือขนาดเล็กท่ีช่างท่ัวไปใช้ส าหรับบีบ จับช้ินงานให้แน่นเข้าด้วยกัน ซึ่งแค
ลมป์มีหลายชนิดดังต่อไปนี้ 
   1. แคลมป์ตัวซี ( C - Clamp ) ลักษณะล าตัวจะเป็นรูปตัวซี ส่วนใหญ่ท ามาจากเหล็กหล่อ ม ี
แกนเกลียวในการหมุนจับยึดช้ินงาน มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมในการใช้งาน ดังแสดงในรูปท่ี 1.44 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.44 แสดงแคลมป์ตัวซี  
  ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   2.  แคลมป์ขนาน ( Parallel Clamp ) ลักษณะของปากแคลมป์จะมีความขนาน มีแกน
เกลียวในการหมุนจับยึดช้ินงานท้ังสองข้าง ซึ่งปากจะเล่ือนเข้าหากันหรือขยายออกพร้อมกันท้ัง 2 ตัว ให้
ส าหรับช่วยจับยึดช้ินงานให้แน่น เช่นช้ินงานท่ีต้องตะไบร่วม หรืองานเจาะรูร่วมศูนย์ ดังแสดงในรูปท่ี 1.45 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.45 แสดงแคลมป์ขนาน  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 1.1.6  ประแจ ( Wrench ) 
   ประแจ เป็นเครื่องมือขนาดเล็กท่ีใช้ส าหรับถอดประกอบช้ินส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ ท่ีใช้สลัก
เกลียว (  Screw ) และนัต ( Nut ) เป็นตัวยึด จะต้องใช้ประแจช่วยในการขันให้แน่นและคลาย เมื่อต้องการ
ถอดแยกช้ินส่วนออกจากกัน โดยท่ัวไปประแจจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประแจท่ีมีขนาดปากจับ
คงท่ีไม่สามารถเล่ือนปรับเพิ่มหรือลดขนาดของปากจับได้ และประแจท่ีมีขนาดปากจับไม่คงท่ีสามารถเล่ือน
ปรับเพิ่มหรือลดขนาดของปากจับได้ ซึ่งประแจมีหลายชนิดดังต่อไปนี้ 



   1.  ประแจปากตาย ( Open End Wrench ) ลักษณะปากจะเป็นแบบเปิดเป็นรูปตัวยู "U" 
ซึ่งมีขนาดความโตเท่ากับขนาดของหัวสลักเกลียว โดยปากของประแจจะเอียงท ามุมกับตัวประแจประมาณ 15 
องศา และท่ีปากท้ัง 2 ด้านของประแจจะมีขนาดความกว้างท่ีไม่เท่ากัน เช่น ประแจระบบเมตริก ข้างหนึ่งมี
ขนาด 10 มิลลิเมตร อีกข้างหนึ่งมีขนาด 12 มิลลิเมตร และถ้าเป็นระบบอังกฤษข้างหนึ่งมีขนาด 3/8 
มิลลิเมตร อีกข้างหนึ่งมีขนาด 1/2 มิลลิเมตร เหมาะส าหรับงานทางด้านเครื่องกล งานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
งานช่างยนต์ ช่างเช่ือม และงานช่างกลโรงงาน เป็นต้น ดังแสดงในรูปท่ี 1.46 - 1.47 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.46 แสดงประแจปากตายข้างเดียว  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.47 แสดงประแจปากตายสองข้าง  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   2.  ประแจแหวน ( Box Wrench or Ring Spanners ) ลักษณะปากจะเป็นแบบวงแหวนปิด 
และด้านในจะท าเป็นเหล่ียม โดยท่ัวไปเป็นแบบหกเหล่ียมและแบบสิบสองเหล่ียม ตัวประแจจะท ามุมเอียงกับ
ล าตัวประมาณ 10 - 15 องศา ท าให้เวลาขันยึดหรือคลายสลักเกลียวประแจแหวนไม่ล่ืนหลุดออกจากหัวสลัก
เกลียว ดังแสดงในรูปท่ี 1.48 

 
 
 

รูปท่ี 1.48 แสดงประแจแหวน  
  ( ท่ีมา :  http://www.kpntrading.com , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 

 
   3.  ประแจปากผสมแหวน - ปากตาย ( Combination Box & Open - End Wrench ) 
ลักษณะปากจะเหมือนประแจปากตายและประแจแหวน ใช่ในการขันสลักเกลียวและนัต ส่วนใหญ่เบอร์ของ



ประแจท่ีใช้ในการขันจับยึดและคลายสลักเกลียวและนัตท้ังสองข้างจะเป็นเบอร์ขนาดเดียวกัน โดยให้ช่าง
เลือกใช้งานตามความเหมาะสม  ดังแสดงในรูปท่ี 1.49 

 
 
 

รูปท่ี 1.49 แสดงประแจปากผสมแหวน - ปากตาย  
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   4.  ประแจเล่ือน (  Adjustable Wrench ) ปากของประแจจะมี 2 ส่วน คือ ปากท่ีอยู่กับท่ี 
และปากท่ีเคล่ือนท่ี เนื่องจากประแจปากเล่ือนสามารถขยายปากให้เท่ากับหัวสลักเกลียวหรือนัต เพื่อส าหรับ
ใช้ขันหรือคลาย แต่ไม่นิยมน าไปขันหรือคลายสลักเกลียวหรือนัตท่ีขันยึดแน่นๆ และใช้แทนประแจแหวนหรือ
ประแจปากตาย เพราะขณะเวลาขันปากประแจอาจจะเล่ือนคลายตัวท าให้หัวสลักเกลียวหรือนัตเสียได้ ดัง
แสดงในรูปท่ี 1.50 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.50 แสดงประแจเล่ือน  
   ( ท่ีมา :  http://www.stanley-thailand.com , เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2560 ) 

 
   5.  ประแจบ็อกซ์ ( Socket Wrench or Box Wrench ) ประแจบ็อกซ์จะมีดอกบ็อกซ์หรือ
ลูกบ็อกซ์ตัวเดียวสวมพอดีกับหัวสลักเกลียวหรือนัต ตัวของลูกบ็อกซ์จะมีขนาดระบุไว้ตามขนาดของหัวสลัก
เกลียวและนัต ซึ่งจะท าเป็นชุด โดย 1 ชุดจะประกอบด้วย ด้ามประแจบ็อกซ์แบบธรรมดา  
( Hinged Offset Handle ) ด้ามประแจบ็อกซ์แบบเล่ือน ( Sliding Offset Handle ) ด้ามประแจบ็อกแบบ
กรอกแกรก ( Ratchet Handle ) ข้อต่อรวม ( Universal Joint ) และลูกบ็อกซ์ ดังแสดงในรูปท่ี 1.51 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1.51 แสดงชุดประแจบ็อกซ์  

( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 
 
   6.  ประแจจับท่อ ( Pipe Wrench ) หรือประแจคอม้า ปากประแจจะมี 2 ส่วน คือ ปากท่ีอยู่
กับท่ี และปากท่ีเคล่ือนท่ี ปากของประแจจะเป็นซี่ฟันหยาบๆ เวลาใช้ต้องขันนัตท่ีบริเวณตัวของประแจให้ปาก
เคล่ือนท่ีเข้าจับยึดท่อ เป็นประแจท่ีออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานส าหรับงานท่อ ดังแสดงในรูปท่ี 1.52 

 
 
 
 

รูปท่ี 1.52 แสดงประแจจับท่อหรือประแจคอม้า  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   7.  ประแจแอล ( Hexagonal Wrench ) ประแจมีลักษณะล าตัวเป็นหกเหล่ียม และดัดงอ
เป็นรูปตังแอล "L" ซึ่งด้านท้ายของตัวประแจมีท้ังแบบหน้าตัดหกเหล่ียมตัน และแบบหกเหล่ียมกลม ใช้ส าหรับ
ขันสกรูหัวฝัง ( Socket Head Screw ) หรือสกรูเกลียวหนอน มีท้ังขนาดแบบเป็นมิลลิเมตร และขนาดแบบ
เป็นนิ้ว ดังแสดงในรูปท่ี 1.53 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.53 แสดงประแจแอล  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 



 1.1.7 กรรไกร ( Snips ) 
   กรรไกร เป็นเครื่องมือขนาดเล็กท่ีมีความจ าเป็นส าหรับช่างท่ัวไป ใช้ในการตัดโลหะแผ่นบางๆ 
โดยท่ัวไปกรรไกรท่ีใช้นั้นมีคมตัดแบบ 2 แบบ คือ แบบใบมีดตัดตรง และแบบใบมีดตัดผสม ซึ่งกรรไกรมีหลาย
ชนิดดังต่อไปนี้ 
   1. กรรไกรอเวียร์ช่ัน ( Aviation Snips ) เป็นกรรไกรท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยสามารถ
ตัดโลหะแผ่นท่ีมีความหนาถึงเบอร์ 18 มีขนาดความยาวตลอดล าตัวยาวประมาณ 8 นิ้ว กรรไกรชนิดนี้มี 3 
ชนิด คือ กรรไกรตัดตรง (  Straight Cutting ) กรรไกรตัดโค้งซ้าย (  Left Curve Cutting ) และกรรไกรตัด
โค้งขวา ( Right Curve Cutting ) ดังแสดงในรูปท่ี 1.54 - 1.56 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 1.54 แสดงกรรไกรตัดตรง  

( ท่ีมา :  http://www.kosanaland.com , เข้าถึงเมื่อ 9 มกราคม 2560 ) 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1.55 แสดงกรรไกรตัดโค้งซ้าย  

 ( ท่ีมา :  http://www.kosanaland.com , เข้าถึงเมื่อ 9 มกราคม 2560 ) 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 1.56 แสดงกรรไกรตัดโค้งขวา  
( ท่ีมา :  http://www.kosanaland.com , เข้าถึงเมื่อ 9 มกราคม 2560 ) 

 



   2. กรรไกรปากโค้ง ( Cricular Snips ) เป็นกรรไกรท่ีปากมีลักษณะโค้ง ใช้ส าหรับตัดโลหะ
แผ่นท่ีมีแบบงานโค้ง ดังแสดงในรูปท่ี 1.57 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.57 แสดงกรรไกรปากโค้ง  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   3. กรรไกรบูลด๊อก (  Bulldog Snips ) เป็นกรรไกรท่ีสามารถตัดแผ่นสแตนเลสได้ดี และ
สามารถตัดเหล็กได้หนาถึงเบอร์ 15 ดังแสดงในรูปท่ี 1.58 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.58 แสดงกรรไกรบูลด๊อก  
( ท่ีมา :  https://krootewan2013.wordpress.com , เข้าถึงเมื่อ 9 มกราคม 2560 ) 

 
   4. กรรไกรโทรเจน ( Trojan Snips ) เป็นกรรไกรท่ีสามารถตัดเหล็กได้หนาถึงเบอร์ 15 ดัง
แสดงในรูปท่ี 1.59 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.59 แสดงกรรไกรโทรเจน  
 ( ท่ีมา :  http://trojantools.com.au , เข้าถึงเมื่อ 9 มกราคม 2560 ) 

 
 1.1.8  สกัด ( Chisels ) 
   สกัด เป็นเครื่องมือขนาดเล็กส าหรับช่างท่ัวไป โดยการใช้คมตัดโลหะด้วยแรงตอกกระแทก
จากค้อน ซึ่งงานบางประเภทไม่อาจใช้เล่ือยตัดขาดได้ เช่น การตัดหัวหมุดย้ า และการผ่าห้วสลักเกลียวและนัต



ท่ีติดแน่นๆ จนไม่สามารถใช้ประแจขันคลายออกได้ จะต้องใช้วิธีการตอกสกัดสลักเกลียวออกอย่างเดียว สกัด
ท ามาจากเหล็กท่ีสามารถชุบแข็งได้ ส่วนมาเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนสูง ( High Carbon Steel ) โดยล าตัวสกัดมี
ท้ังแบบแท่งรูปหกเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และทรงกลม ส่วนบนของสกัดจะท าการลบคม ( Chamfer ) ในการ
ก าหนดขนาดของสกัดจะก าหนดตามความกว้างของปากและความยาวของสกัด ซึ่งสกัดมีหลายชนิดดังต่อไปนี้ 
   1. สกัดปากแบน ( Flat Chisels ) ลักษณะของปากสกัดตีแบนเรียบลาดจากล าตัว ( โคนถึง
ปลายสกัด ) และท่ีปลายสกัดลับมุมคมตัดประมาณ 60 องศา ล าตัวสกัดมีท้ังแบบแท่งรูปหกเหล่ียม ส่ีเหล่ียม 
และทรงกลม ดังแสดงในรูปท่ี 1.60 
 
 

 
รูปท่ี 1.60 แสดงสกัดปากแบน  

  ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 
 
   2. สกัดปากจ้ิงจก ( Cape Chisels ) ปากสกัดตีแบนเรียบท้ังสองหน้า โดยด้านข้างท้ังสองข้าง
เรียวไปถึงปลายแหลมคมตัด ล าตัวสกัดมีท้ังแบบแท่งรูปหกเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และทรงกลม ใช้ส าหรับเซาะร่อง
ขนาดเล็กและแคบหรือส่วนท่ีเป็นมุมหัก และงานเซาะร่องล่ิม ดังแสดงในรูปท่ี 1.61 

 
 
 
 

รูปท่ี 1.61 แสดงสกัดปากจ้ิงจก  
 ( ท่ีมา :  http://www.yato-sh.com , เข้าถึงเมื่อ 9 มกราคม 2560 ) 

 
   3. สกัดปากเหล่ียม หรือสกัดคมตัดเพชร ( Diamond Point Chisels ) ปากสกัดจะเป็นส่ีเหล่ียม
เรียวไปหาปลายสุด โดยท่ีปลายของสกัดตัดเฉียงให้มีคม ปลายคมตัดจะเป็นรูปตัววี "V" ใช้ส าหรับงานเซาะร่อง 
และตอกสกัดงานท่ัวไป ดังแสดงในรูปท่ี 1.62 

 

 
 
 

รูปท่ี 1.62 แสดงสกัดปากเหล่ียม หรือสกัดคมตัดเพชร  
( ท่ีมา :  http://www.kippertool.com , เข้าถึงเมื่อ 9 มกราคม 2560 ) 

 



   4. สกัดปากกลมมน (  Round Nose Chisels ) ปากสกัดจะมีลักษณะกลมมนและเรียว โดย
ปลายสุดลับตัดเฉียงให้มีคมตัด ล าตัวสกัดมีท้ังแบบแท่งรูปหกเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และทรงกลม ใช้ส าหรับงาน
เซาะร่องโค้ง ร่องน้ ามัน และใช้ตอกสกัดงานท่ัวไป ดังแสดงในรูปท่ี 1.63 

 
 
 

รูปท่ี 1.63 แสดงสกัดปากกลมมน  
( ท่ีมา :  http://www.numismalink.com , เข้าถึงเมื่อ 9 มกราคม 2560 ) 

 
 1.1.9 เล่ือยมือ ( Hand Saw ) เป็นเครื่องมือขนาดเล็กท่ีช่างใช้ท่ัวไป ใช้ส าหรับตัดช้ินงานท่ีมีขนาด
เล็ก โดยส่วนประกอบหลักของเล่ือยมือมี 4 ส่วน คือ โครงเล่ือย ด้ามจับ สกรูปรับตึงใบเล่ือย และใบเล่ือย ดัง
แสดงในรูปท่ี 1.64 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 1.64 แสดงเล่ือยมือ  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

  
 1.1.10 ตะไบ ( Files ) 
    ตะไบ เป็นเครื่องมือช่างขนาดเล็กส าหรับช่างท่ัวไป ใช้ส าหรับปรับแต่งขนาดของช้ินงาน 
ปรับผิวของช้ินงาน และลบครีบลบคมของช้ินงานหลังจากการผลิต โดยตะไบจะท ามาจากเหล็กกล้าเครื่องมือ   
( Tool Steel ) แล้วผ่านการชุบแข็ง ( Hardening ) ท่ีผิวหน้าของตะไบจะมีคมตัดเรียกว่า "ฟันตะไบ " เรียง
เป็นแถวขนานกันตลอดความยาวของตะไบ โดยแถวของฟันตะไบจะเอียงท ามุมกับขอบตะไบซึ่งตะไบมีหลาย
ชนิดดังต่อไปนี้ 
   1. ตะไบแบน ( Flat File ) ตะไบแบนมีหน้าตัดเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ผิวหน้าราบท้ังสองด้าน 
เป็นตะไบท่ีนิยมใช้งานกันมากท่ีสุด มีท้ังแบบคมคู่และแบบคนเด่ียว โดยอาจเป็นท้ังตะไบหยาบท้ังสองด้านหรือ
เป็นแบบตะไบหยาบและตะไบละเอียดคนละด้าน ดังแสดงในรูปท่ี 1.65 

 
 
 
 



 
 

รูปท่ี 1.65 แสดงตะไบแบน  
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   2. ตะไบส่ีเหล่ียม ( Square File ) มีท้ังแบบเรียวและแบบขนาน ลักษณะของคมตัดเป็นแบบ
คมตัดคู่ นิยมใช้ตะไบช้ินงานท่ีเป็นมุมฉาก นอกจากนี้ยังใช้ในการตะไบขยายขนาดร่องหรือรูช้ินงานท่ีเป็นส่ีเหล่ียม 
เช่น ร่องล่ิม และร่องเฟืองสไปล์น ( Splines ) ดังแสดงในรูปท่ี 1.66 

 
 
 

รูปท่ี 1.66 แสดงตะไบส่ีเหล่ียม  
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
   3. ตะไบกลม ( Round File ) หรือตะไบหางหนู ( Rat Tail File ) ตะไบชนิดนี้มีความเรียว
จากท้ายไปยังปลายตะไบ คมตัดมีท้ังคมตัดเด่ียวและคมตัดคู่ นิยมใช้ตะไบส่วนโค้งหรือร่องโค้งและรูกลมของ
ช้ินงาน ดังแสดงในรูปท่ี 1.67 

 

 
รูปท่ี 1.67 แสดงตะไบกลม หรือตะไบหางหนู  

( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 
 

   4. ตะไบสามเหล่ียม ( Three square File ) หน้าตัดของตะไบเป็นรูปสามเหล่ียม เหมาะ
ส าหรับการตะไบร่องเหล่ียม บ่ามุม ฉากฟันเกลียม หรือแต่งลับคมฟันเล่ือย ดังแสดงในรูปท่ี 1.68 

 
 
 

รูปท่ี 1.68 แสดงตะไบสามเหล่ียม  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

  
 



   5. ตะไบครึ่งวงกลม ( Half round File ) หรือตะไบท้องปลิง เป็นตะไบท่ีมีลักษณะเรียวจาก
ท้ายไปยังปลายตะไบ หน้าตัดของตะไบเป็นรูปครึ่งวงกลม ผิวหน้าด้านเรียบ ส่วนอีกด้านหนึ่งโค้ง คมตัดเป็น
แบบคมตัดคู่ ใช้ส าหรับตกแต่งผิวชิ้นงานท่ีเป็นส่วนโค้ง ดังแสดงในรูปท่ี 1.69 

 

 
รูปท่ี 1.69 แสดงตะไบครึ่งวงกลม  

 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 
 

 1.1.11 ฉากเหล็ก ( Steel Square )  
    ฉากเหล็ก เป็นเครื่องมือส าหรับวัดหรือตรวจสอบมุมฉากหรือลากเส้นต้ังฉาก หรือเพื่อใช้
ตรวจสอบความเรียบของผิวชิ้นงาน ซึ่งฉากมีหลายชนิดดังต่อไปนี้ 
   1. ฉากเครื่องกล ( Precision Steel Square ) มีรูปร่างลักษณะดังแสดงในรูปท่ี 1.70 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.70 แสดงฉากเครื่องกล  
( ท่ีมา :  https://www.fine-tools.com , เข้าถึงเมื่อ 9 มกราคม 2560 ) 

 
   2. ฉากวัดงานไม้ ( Squares ) มีรูปร่างลักษณะดังแสดงในรูปท่ี 1.71 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.71 แสดงฉากวัดงานไม้  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 



 
 1.1.12 ปากกาจับช้ินงาน ( Vise ) เป็นเครื่องมือท่ีใช้จับยึดช้ินงานเพื่อปฏิบัติงานบนโต๊ะท างานเพื่อ
บีบจับช้ินงานให้แน่น รับแรงในการตี การตอก การสกัด การพับ การดัด ช้ินงาน ลักษณะของปากกามี 2 ส่วน 
ซึ่งปากข้างหนึ่งอยู่กับท่ี และปากข้างหนึ่งเคล่ือนท่ีเข้าออกจับช้ินงานได้ ดังแสดงในรูปท่ี 1.72 - 1.73 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.72 แสดงปากกาแบบตายตัว  
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.73 แสดงปากกาแบบปรับเปล่ียนหมุนได้  
( ท่ีมา :  http://www.vcharkarn.com , เข้าถึงเมื่อ 9 มกราคม 2560 ) 

  
 1.1.13 ด้ามต๊าป ( Adjustable Tap Wrench ) ใช้ส าหรับจับดอกต๊าป ขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่  
มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมกับขนาดของดอกต๊าป เช่น No.1, No.2 และ No.3 เป็นต้น ดังแสดง
ในรูปท่ี 1.74 

 
 
 
 

รูปท่ี 1.74 แสดงด้ามต๊าป  
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 



 1.1.14 ด้ามดาย ( Die Wrench ) ท่ีด้ามดายจะมีสกรูล็อกให้ดายติดแน่นกับด้าม และมีสกรูปรับ
ระยะฟันดาย มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมกับขนาดของดาย ดังแสดงในรูปท่ี 1.75 

 
 
 
 

รูปท่ี 1.75 แสดงด้ามดาย  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 1.1.15 แปรงลวด ( Wire Brush ) แปรงลวดเป็นเครื่องมือขนาดเล็กท่ีใช้ส าหรับท าความสะอาด
ช้ินงาน ก่อนและหลังการผลิต มีท้ังชนิดแบบแปรงลวดเหล็ก และแปรงทองเหลือง ดังแสดงในรูปท่ี 1.76 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.76 แสดงแปรงลวด  
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 1.1.16 แว่นตานิรภัย ( Safety Glasses ) แว่นตานิรภัยเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ขนาดเล็ก มีรูปร่างลักษณะดังแสดงในรูปท่ี 1.77 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.77 แสดงแว่นตานิรภัย  
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 



1.2  ประเภทของเครื่องมือขนาดเล็ก 
 เครื่องมือขนาดเล็กท่ีใช้งานโดยท่ัวไป สามารถแยกประเภทตามลักษณะการใช้งานได้ดังต่อไปนี้  
 1.2.1 เครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้แรงกระแทกในการใช้งาน ได้แก่ ค้อนชนิดต่างๆ เหล็กส่งหรือ
เหล็กตอก ดังแสดงในรูปท่ี 1.78 

 
 
 
 

              ก. ค้อน                             ข. เหล็กส่งก้านตรง            ค. เหล็กตอกน าศูนย์  
 

รูปท่ี 1.78 แสดงเครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้แรงกระแทกในการใช้งาน 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
  1.2.2 เครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้แรงดึงในการใช้งาน ได้แก่ ประแจชนิดต่างๆ ดังแสดงในรูป
ท่ี 1.79 - 1.80 

 
  
 
 

              ก. ประแจปากตาย           ข. ประแจเล่ือน                  ค. ประแหวนปากผสม 
 

รูปท่ี 1.79 แสดงเครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้แรงดึงในการใช้งาน 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 
 
 
 

              ก. ประแจคอม้า               ข. ประแจแอล                     ค. ประแจบ็อกซ์  
 

รูปท่ี 1.80 แสดงเครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้แรงดึงในการใช้งาน 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 



  1.2.3 เครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้แรงบิดในการใช้งาน ได้แก่ ไขควงชนิดต่างๆ ดังแสดงในรูป
ท่ี 1.81 

 
 
 
 

              ก. ไขควงตอกกระแทก         ข. ไขควงออฟเซต             ค.  ไขควงสไปรอลแร็ตเซต 
 

รูปท่ี 1.81 แสดงเครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้แรงบิดในการใช้งาน 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 
  1.2.4 เครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้คมตัดในการใช้งาน ได้แก่ สกัด ตะไบ เล่ือยมือ ดังแสดงใน
รูปท่ี 1.82 

 
 
 
 

                ก. สกัดปากแบน                  ข. ตะไบแบน                           ค.  เล่ือยมือ 
 

รูปท่ี 1.82 แสดงเครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้คมตัดในการใช้งาน 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
  1.2.5 เครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้แรงบีบจับยึดในการใช้งาน ได้แก่ ซีแคลมป์ ปากกาจับ
ช้ินงาน ดังแสดงในรูปท่ี 1.83 
 
 
 
 
             ก. ซีแคลมป์                   ข. ปากกาแบบตายตัว               ค.  แคลมป์ขนาน 
 

รูปท่ี 1.83 แสดงเครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้แรงบีบจับยึดในการใช้งาน 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 



  1.2.6 เครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้ท าการตรวจวัดมุมช้ินงาน ได้แก่ ฉากต่างๆ ดังแสดงในรูป 
ท่ี 1.84 
 
 
 
 
                         ก. ฉากเครื่องกล                             ข. ฉากงานไม้                
 

รูปท่ี 1.84 แสดงเครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้ท าการตรวจวัดมุมช้ินงาน 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
  1.2.7 เครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้ท าความสะอาดช้ินงาน ได้แก่ แปรงลวดชนิดต่างๆ ดังแสดง
ในรูปท่ี 1.85 
 
 
 
 
 
                           ก. แปรงลวดเหล็ก                    ข. แปรงลวดทองเหลือง  
 

รูปท่ี 1.85 แสดงเครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้ท าความสะอาดช้ินงาน 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
  1.2.8 เครื่องมือขนาดเล็กประเภทป้องกันอันตราย ได้แก่ แว่นตานิรภัย ดังแสดงในรูปท่ี 1.86 
 
 
 
                                                 
 
   

รูปท่ี 1.86 แสดงเครื่องมือขนาดเล็กประเภทป้องกันอันตราย (แว่นตานิรภัย) 
( ท่ีมา :  http://www.siamsafetygroup.com , เข้าถึงเมื่อ 9 มกราคม 2560 ) 

 



1.3  ส่วนประกอบของเครื่องมือขนาดเล็ก 
 1.3.1 ประแจ  
  ประแจ เป็นเครื่องมือขนาดเล็กมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ 
  1. ปากประแจ ท าจากวัสดุเหล็กท่ีมีความแข็งจะมีรูปทรงตามขนาดและแบบของประแจแต่ละชนิด 
มีไว้ส าหรับเป็นตัวประกบมุมของหัวสกรูท่ีต้องการขันเข้าและขันคลายออก 
  2. ตัวประแจ ท าจากวัสดุเหล็กท่ีมีความแข็งเช่นเดียวกับปากประแจ จะมีรูปทรงแบน กลม หรือ
เหล่ียม ตามรูปแบบของประแจแต่ละชนิด มีความยาวแตกต่างกันไปตามขนาดของปากประแจ เพื่อช่วยแรงบิดใน
การขันเกลียวสกรู 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.87 แสดงส่วนประกอบของประแจ 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
  1.3.2 ค้อน  
   ค้อน เป็นเครื่องมือขนาดเล็กมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ  
   1. หัวค้อน ท ามาจากวัสดุชนิดต่างๆ เช่น เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม พลาสติก และยาง ใช้
ส าหรับเป็นหัวตอกส่วนต่างๆ ของช้ินงาน 
   2. ด้ามค้อน ส่วนมากท ามาจากวัสดุชนิดไม้ และพลาสติก มีไว้ส าหรับให้มือจับในเวลาตอก
ส่วนต่างๆ ของช้ินงาน 
   3. ล่ิมอัดด้ามค้อน ส่วนมากท ามาจากเหล็ก มีไว้ส าหรับอัดด้ามค้อนให้แน่นติดกับหัวค้อน 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.88 แสดงส่วนประกอบของค้อน 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 

ปากประแจ ตัวประแจ 

ด้ามค้อน 

ล่ิมอัดด้ามค้อน 

หัวค้อน 

ปากประแจ 



  1.3.3 ไขควง  
   ไขควง เป็นเครื่องมือขนาดเล็กมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 
   1. ด้ามไขควง ท ามาจากวัสดุชนิดต่างๆ เช่น ไม้ พลาสติก ยางแข็ง และเหล็ก มีไว้ส าหรับให้
มือจับหมุนบิดขันสกรู 
   2. ก้านไขควง ท ามาจากวัสดุเหล็กท่ีมีความแข็ง มีรูปทรงกลม หรือรูปทรงส่ีเหล่ียม ใช้เป็นตัว
ก้านบิดส าหรับขันสกรู 
   3. ปลายหรือปากไขควง ท ามาจากวัสดุเหล็กท่ีมีความแข็ง จะมีท้ังปากแบน ปากส่ีแฉก หรือ
ปากส่ีเหล่ียม ใช้ใส่เข้าไปในร่องสกรูชนิดต่างๆ เพื่อขันบิด 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.89 แสดงส่วนประกอบของไขควง 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
  1.3.4 เหล็กส่งและเหล็กตอก  
    เหล็กส่งและเหล็กตอก เป็นเครื่องมือขนาดเล็กมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ 
   1. ด้าม ท าจากวัสดุเหล็กท่ีมีความแข็งจะมีรูปทรงหกเหล่ียม และบางชนิดมีลักษณะพิมพ์ลาย
หยาบๆ ท่ีล าตัว มีไว้ส าหรับจับเพื่อตอกส่งช้ินงาน 
   2. ส่วนปลาย ท าจากวัสดุเหล็กท่ีมีความแข็งเช่นเดียวกับด้าม มีรูปทรงกระบอก (ส าหรับ
เหล็กส่ง ) ใช้ส าหรับตอกส่งช้ินส่วนออก และรูปทรงเรียว (ส าหรับเหล็กตอก) ส่วนปลายมุมแหลมใช้ส าหรับ
ตอกก าหนดต าแหน่งต่างๆ ก่อนท าการเจาะด้วยดอกสว่าน 
 
 
 
 
 
                      ก. เหล็กส่ง                         ข. เหล็กตอก  
 

รูปท่ี 1.90 แสดงส่วนประกอบของเหล็กส่ง และเหล็กตอก 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

ด้ามไขควง ก้านไขควง ปลายหรือปากไขควง 

ด้าม ด้าม 

ส่วนปลาย ส่วนปลาย 



  1.3.5 คีม  
   คีม เป็นเครื่องมือขนาดเล็กมีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ 
   1. ด้ามคีม ท ามาจากวัสดุเหล็ก โดยด้ามคีมบางรุ่นมีการหุ้มฉนวนป้องกันไฟฟ้าจากวัสดุพลาสติก 
หรือยางแข็ง มีสองข้าง ใช้ส าหรับให้มีจับท างาน 
   2. ปากคีม ท ามาจากวัสดุเหล็กเช่นเดียวกับด้ามคีม และปากคีมจะมีรูปทรงตามลักษณะของ
คีมแต่ละชนิด ใช้ส าหรับจับบีบช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.91 แสดงส่วนประกอบของคีม 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
  1.3.6 แคลมป ์
   แคลมป์ เป็นเครื่องมือขนาดเล็กมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 
   1. ตัวแคลมป์ ท ามาจากวัสดุเหล็ก มีรูปทรงเป็นรูปตัวซี รูปตัวยู และรูปทรงขนาน ใช้ส าหรับ
เป็นโครงในการจับยึด 
   2. เกลียวแคลมป์ ท ามาจากวัสดุเหล็ก เกลียวแคลมป์มีท้ังแบบเกลียวสามเหล่ียม และแบบ
เกลียวส่ีเหล่ียม ให้ส าหรับเป็นตัวบีบอัดให้ปากของแคลมป์ท้ังสองข้างเคล่ือนท่ีและจับแน่นเข้าหากัน 
   3. มือหมุน ท ามาจากวัสดุเหล็กและสอดยึดติดอยู่กับเกลียวแคลมป์ เพื่อเป็นมือหมุนให้เกลียว
เกลียวเคล่ือนท่ีบีบอัดช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.92 แสดงส่วนประกอบของแคลมป์ 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 

ปากคีม 

ด้ามคีม 

ตัวแคลมป์ 

เกลียวแคลมป์ 

มือหมุน 



  1.3.7 กรรไกรตัดเหล็กแผ่นบาง 
   กรรไกรตัดเหล็กแผ่นบาง เป็นเครื่องมือขนาดเล็กมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ  
   1. ด้ามกรรไกร ท าจากวัสดุเหล็ก มีสองข้าง มีไว้ส าหรับให้มือจับในการท างาน 
   2. ปากกรรไกร ท าจากวัสดุเหล็กเช่นเดียวกับด้าม โดยคมกรรไกรส่วนใหญ่จะมีทิศทางการตัด
อยู่ 3 ลักษณะ คือ คมตัดตรง คมตัดโค้งซ้าย และคมตัดโค้งขวา ใช้ส าหรับตัดโลหะแผ่นบางชนิดต่างๆ 
   3. สปริงกรรไกร ท าจากวัสดุเหล็กสปริง จะติดอยู่ระหว่างด้ามท้ังสองข้าง ใช้เป็นตัวช่วยผ่อนแรง
ในการถ่างขากรรไกรออกจากกัน 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.93 แสดงส่วนประกอบของกรรไกรตัดเหล็กแผ่นบาง 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
  1.3.8 เล่ือยมือ 
   เล่ือยมือ เป็นเครื่องมือขนาดเล็กมีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ 
   1. โครงเล่ือย ท ามาจากวัสดุเหล็ก เป็นตัวประคองใบเล่ือยกับด้ามจับ  
   2. ด้ามจับ ส่วนใหญ่ท าจากวัสดุเหล็กเช่นเดียวกับโครงเล่ือย บางชนิดมีการหุ้มด้ามด้วยวัสดุ
พลาสติก หรือยางแข็ง ใช้ส าหรับให้มือจับเล่ือยช้ินงาน 
   3. สกรูปรับใบเล่ือย ใช้ส าหรับขันปรับความตึกของใบเล่ือย  
   4. ใบเล่ือย ใช้ในการตัดช้ินงาน โดยท่ัวไปมีความยาว  30 มิลลิเมตร  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.94 แสดงส่วนประกอบของเล่ือยมือ 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
 

ปากกรรไกร สปริงกรรไกร ด้ามกรรไกร 

สกรูปรับใบเล่ือย 

โครงเล่ือย 

ใบเล่ือย 

ด้ามเล่ือย 



  1.3.9 สกัด 
   สกัด เป็นเครื่องมือขนาดเล็กมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 
   1. ตัวสกัด ท าจากวัสดุเหล็กท่ีมีความแข็ง มีความยาวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะและชนิด
ของสกัด  
   2. ด้ามสกัด ท าจากวัสดุเหล็กท่ีมีความแข็งเช่นเดียวกับด้ามสกัด ด้ามสกัดบางชนิดจะหุ้มวัสดุ
พลาสติก หรือยางแข็ง มีไว้ส าหรับจับเพื่อรองรับแรงกระแทกในระหว่างตอกสกัดช้ินงาน   
   3. คมสกัด ท าจากวัสดุเหล็กท่ีมีความแข็งเช่นเดียวกับด้ามสกัด มีรูปร่างแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะการใช้งาน เช่น คมโค้ง คมแบน คมแคบ และคมเพชร ใช้ในการสกัดตัดช้ินงาน 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.95 แสดงส่วนประกอบของสกัด 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
  1.3.10 ปากกาจับช้ินงาน 
   ปากกาจับช้ินงาน เป็นเครื่องมือขนาดเล็กมีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ 
   1. ตัวปากกาจับงาน ส่วนมากท าจากวัสดุเหล็กหล่อ และเหล็กเหนียวหล่อ เป็นตัวประคอง
การเคล่ือนท่ีของปากกาจากเกลียว 
   2. ปากจับช้ินงาน ใช้ในการบีบจับช้ินงาน 
   3. เกลียวปากกาจับงาน ท ามาจากวัสดุเหล็ก เกลียวปากกามีท้ังแบบเกลียวสามเหล่ียม และ
แบบเกลียวส่ีเหล่ียมคางหมู ให้ส าหรับเป็นตัวบีบอัดให้ปากปากกาท้ังสองข้างเคล่ือนท่ีและจับแน่นเข้าหากัน 
   3. มือหมุน ท ามาจากวัสดุเหล็กและสอดยึดติดอยู่กับเกลียวปากกาจับงาน เพื่อเป็นมือหมุนให้
เกลียวเคล่ือนท่ีบีบอัดช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.96 แสดงส่วนประกอบของปากกาจับช้ินงาน 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

ตัวสกัดและด้ามสกัด คมสกัด 

มือหมุน 

เกลียวปากกาจับงาน 

ปากจับช้ินงาน 

ตัวปากกาจับช้ินงาน 



  1.3.11 ตะไบ 
   ตะไบ เป็นเครื่องมือขนาดเล็กมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 
   1. ตัวตะไบ ท าจากวัสดุเหล็กคาร์บอนสูง มีความแข็ง มีรูปทรงแบน รูปทรงกลม รูปทรงส่ีเหลียม 
รูปทรงสามเหล่ียม และรูปทรงโค้งท้องปลิง มีความยาวแตกต่างกันตามชนิดของตะไบ เป็นตัวประกอบส าหรับ
ด้ามตะไบและตัวตะไบ 
   2. ด้ามตะไบ ท ามาจากวัสดุไม้ พลาสติก หรือเหล็กเป็นเนื้อเดียวกับตัวตะไบ ให้ส าหรับให้มือ
จับในการตะไบ 
   3. คมตะไบ คมตะไบมีหลายแบบท้ังแบบคมตรง คมเอียง และคมทะแยงไขว้ โดยคมตะไบมี
ท้ังคมแบบหยาบและคมแบบละเอียด ไว้ส าหรับเป็นคมตัดเฉือนช้ินงาน 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.97 แสดงส่วนประกอบของตะไบ 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
  1.3.12 ด้ามต๊าป 
   ด้ามต๊าป เป็นเครื่องมือขนาดเล็กมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ 
   1. ด้าม ท าจากวัสดุเหล็ก ใช้ส าหรับจับในการหมุนต๊าปเกลียวชิ้นงาน  
   2. ร่องจับก้านดอกต๊าป ใช้ส าหรับจับปลายก้านท่ีเป็นส่ีเหล่ียมของดอกต๊าป  
 
 
 
 

รูปท่ี 1.98 แสดงส่วนประกอบของด้ามต๊าป 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

  1.3.13 ด้ามดาย 
   ด้ามดาย เป็นเครื่องมือขนาดเล็กมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ 
   1. ด้าม ท าจากวัสดุเหล็ก ใช้ส าหรับจับในการหมุนดายเกลียวชิ้นงาน  
   2. สกรูยึดตัวดาย ใช้ส าหรับขันยึดไม่ให้ตัวดายเคล่ือนท่ีขณะท าการดายเกลียว  
 
 
 

คมตะไบ ตัวตะไบ ด้ามตะไบ 

ด้ามต๊าป ร่องจับก้านดอกต๊าป 



 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.99 แสดงส่วนประกอบของด้ามดาย 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
  1.3.14 ฉาก 
   ฉาก เป็นเครื่องมือขนาดเล็กมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ 
   1. ด้ามฉาก ท าจากวัสดุเหล็ก มีไว้ส าหรับให้มือจับเพื่อการตรวจวัดมุมฉาก  
   2. ใบฉาก ท าจากวัสดุเหล็กเช่นเดียวกับด้ามฉาก มีไว้ส าหรับในการตรวจวัดมุมฉาก โดยการ
ใช้ผิวขอบของมุมฉาก ไปเทียบวัดกับช้ินงานว่าได้มุมฉากหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.100 แสดงส่วนประกอบของฉาก 
 ( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 
  1.3.15 แปรงลวด 
   แปรงลวด เป็นเครื่องมือขนาดเล็กมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ 
   1. ตัวแปรง ท าจากวัสดุไม้ มีด้ามไว้ส าหรับมือจับ 
   2. ขนแปรง ท าจากวัสดุหลายชนิด เช่น ลวดเหล็ก ลวดทองเหลือง ใช้ส าหรับแปรงขัด
ผิวชิ้นงาน 
 
 
 

รูปท่ี 1.101 แสดงส่วนประกอบของแปรงลวด 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 

สกรูยึดตัวดาย ด้ามดาย 

ใบฉาก ด้ามฉาก 

ตัวแปรง ขนแปรง 



  1.3.16 แว่นตานิรภัย 
   แว่นตานิรภัย เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายขนาดเล็กมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ 
   1. กรอบแว่น มีไว้ส าหรับประกอบเลนส์แว่น 
   2. เลนส์แว่น มีไว้ส าหรับป้องกันเศษโลหะต่างๆ ท่ีกระเด็นมาเข้าตา 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.102 แสดงส่วนประกอบของแว่นตานิรภัย 
( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี , 2560 ) 

 

1.4  หลักการใช้งานของเครื่องมือขนาดเล็ก 
 เครื่องมือขนาดเล็กแต่ละชนิดมีลักษณะการใช้งานท่ีแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละชนิดมีหลักการท างานดังนี้ 
 ตารางที่ 1.1 แสดงหลักการใช้งานเครื่องมือขนาดเล็กแต่ละประเภท 
 

ล าดับที่ ชื่อเคร่ืองมือขนาดเล็ก หลักการใช้งานของเคร่ืองมือ 
1 ค้อน เป็นตัวท าหน้าท่ีในการทุบช้ินส่วนอื่นโดยใช้แรงจากคนเป็นผู้ทุบ 

แรงท่ีทุบลงไปนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของค้อนในการใช้งาน 
2 เหล็กส่ง เป็นตัวส่งช้ินส่วนอื่นออกจากรู โดยได้รับแรงกระแทกจากการทุบ

ด้วยค้อน เช่น การส่งสลัก (Pin) ออกจากช้ินส่วนท่ีประกบกัน  
3 เหล็กตอก เป็นตัวก าหนดจุดเป้าหมายก่อนการเจาะรูโดยรับแรงตอกจากค้อน 

เช่น การตอกน าศูนย์ด้วยดอกตอกน าศูนย์ (Center Punch) 
4 ไขควง เป็นตัวหมุนบิดให้สกรูหมุนเข้าหรือออกตามความต้องการด้วยแรง

จากมือ โดยน าปากของไขควงใส่ลงในร่องของสกรูชนิดนั้นๆ ตาม
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นร่องชนิดปากแบบหรือร่องปากส่ีแฉก 

5 คีม เป็นตัวบีบจับช้ินงานด้วยปากจับสองข้างด้วยแรงบีบจาก
ผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นจะหมุนหรือดึงช้ินงานขึ้นอยู่กับลักษณะงาน 

 

( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี . 2560 ) 
 
 

กรอบแว่นตา 

เลนส์แว่นตา 



 ตารางที่ 1.1 (ต่อ) แสดงหลักการใช้งานเครื่องมือขนาดเล็กแต่ละประเภท 
 

ล าดับที่ ชื่อเคร่ืองมือขนาดเล็ก หลักการใช้งานของเคร่ืองมือ 
6 แคลมป์ เป็นตัวจับยึดช้ินงานให้แน่นอยู่กับท่ีด้วยแรงบิดจากเกลียวของ 

แคลมป์ด้วยมือผู้ปฏิบัติงาน ไม่ให้ช้ินงานนั้นเคล่ือนท่ีได้ 
7 กรรไกรตัดเหล็กแผ่นบาง เป็นตัวตัดเฉือนช้ินงานท่ีเป็นเหล็กแผ่นบางๆ ให้ขาดออกจากกัน

ด้วยคมตัด 2 คม ท่ีเบียดชิดกันขึ้นลงด้วยแรงกระท าของ
ผู้ปฏิบัติงาน  เช่น การตัดแผ่นอะลูมิเนียมเพื่อท าเป็นแผ่นรองงาน 

8 ประแจ เป็นตัวหมุนพาสกรูเกลียวหรือนัต ให้เคล่ือนท่ีออกจากต าแหน่งท่ี
ยึดติดกันด้วยแรงกระท าของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การถอดหรือขัน 
สกรูในการซ่อมเครื่องจักรกล 

9 เล่ือยมือ เป็นตัวเล่ือยหรือตัดเฉือนผิวงานด้วยฟันของใบเล่ือยและแรงกด
เล่ือยจากผู้ปฏิบัติงาน 

10 ตะไบ เป็นตัวตัดเฉือนผิวงานด้วยคมของตะไบทีละน้อยด้วยแรงกดจาก
มือของผู้ปฏิบัติงาน 

11 สกัด เป็นตัวตัดผิวชิ้นงานท่ีไม่ต้องการออก โดยการตอกด้วยค้อนเพื่อให้
คมตัดของสกัดท่ีมีความแข็งกว่าเนื้อวัสดุไปตัดเฉือนเนื้อวัสดุตรง
นั้นหลุดขาดออกไป 

12 ปากกาจับช้ินงาน เป็นตัวบีบจับช้ินงานด้วยปากท้ังสองข้างของปากกา โดยจับงานให้
ช้ินงานแน่นอยู่กับท่ี เพื่อผู้ปฏิบัติงานจะได้ปฏิบัติงานได้สะดวก 

13 ด้ามต๊าป เป็นตัวจับยึดดอกต๊าปให้แน่นเพื่อใช้ในการต๊าปเกลียว ท าเกลียว
ในรูด้วยมือ 

14 ด้ามดาย เป็นตัวจับยึดตัวดายให้แน่นเพื่อใช้ในการดายเกลียว ท าเกลียว
นอกด้วยมือ 

15 ฉาก เป็นตัวตรวจวัดมุมช้ินงานว่าได้มุมฉากหรือไม่ เป็นเครื่องมือท่ีมี
ค่าคงท่ีเป็นมุมฉาก 90 องศา เสมอ 

16 แปรงลวด เป็นตัวใช้ท าความสะอาดให้กับช้ินส่วนหรือช้ินงาน โดยใช้มือจับ
ด้ามแปรงลวดแล้วให้ขนแปรงลวดไปถูหรือแปรงตรงจุดท่ีต้องการ 

17 แว่นตานิรภัย เป็นตัวป้องกันอันตรายให้กับดวงตาของช่างผู้ปฏิบัติงาน โดยการ
สวมใส่ในขณะปฏิบัติงาน เช่น การปฏิบัติงานกลึง งานเจียระไน 

 

( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี . 2560 ) 
 



1.5  การบ ารุงรักษาเครื่องมือขนาดเล็ก 
 เครื่องมือขนาดเล็กหลังจากการใช้งาน หรือก่อนการใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการบ ารุงรักษาทุก
ครั้ง ดังต่อไปนี้ 
 ตารางที่ 1.2 แสดงวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องมือขนาดเล็ก 
 

ล าดับที่ ชื่อเคร่ืองมือขนาดเล็ก การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือขนาดเล็ก 
1 ค้อน ตรวจสอบการจับยึดระหว่างหัวค้อนกับด้ามค้อนให้แน่นพร้อม

ส าหรับการใช้งานได้ตลอดเวลา และเก็บไว้ในท่ีท่ีเหมาะสมและท า
ความสะอาดค้อนหลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้ง 

2 เหล็กส่ง 
 

ตรวจสอบสภาพเหล็กตอกและเหล็กส่งก่อนน าไปใช้ทุกครั้ง ถ้า
ปลายแหลมของเหล็กตอกน าศูนย์ไม่มีความคม ต้องน าไปลับคม
ก่อนน าไปใช้งาน เมื่อใช้เสร็จต้องท าความสะอาด และจัดเก็บไว้ใน
กล่องหรือช่องท่ีเตรียมไว้หลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้ง 

3 เหล็กตอก 

4 ไขควง ตรวจสอบสภาพไขควงก่อนน าไปใช้งานทุกครั้ง ห้ามใช้ไขควงท่ีมี
สภาพช ารุด เช่น ปากของไขควงบิ่นหรือร้าวในการใช้งาน โดย
หลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้งจะต้องท าความสะอาดไขควง และ
จัดเก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 

5 คีม ตรวจสอบสภาพคีมก่อนน าไปใช้งานทุกครั้ง และต้องเลือกชนิด
ของคีมให้เหมาะสม ถูกต้องกับการใช้งาน โดยหมั่นหยอด
น้ ามันหล่อล่ืนบริเวณจุดหมุนเพื่อป้องกันการฝืดท่ีอาจเกิดจากสนิม
โดยหลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้งจะต้องท าความสะอาดคีม และ
จัดเก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 

6 แคลมป์ ตรวจสภาพสภาพเกลียวว่ามีสภาพพร้อมใช้งานได้หรือไม่ ห้ามใช้
แคลมป์ท่ีมีสภาพช ารุด เพราะจะท าให้เกิดอันตรายแก่ช้ินงานและ
ผู้ปฏิบัติงาน หลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้งจะต้องท าความ
สะอาดแคลมป์จับยึดช้ินงาน และจัดเก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ  

 

( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี . 2560 ) 
 
 
 
 
 



 ตารางที่ 1.2 (ต่อ) แสดงวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องมือขนาดเล็ก 
 

ล าดับที่ ชื่อเคร่ืองมือขนาดเล็ก การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือขนาดเล็ก 
7 กรรไกรตัดเหล็กแผ่นบาง ตรวจสอบสภาพกรรไกรก่อนการใช้งานทุกครั้ง พร้อมตรวจสอบ

สภาพของคมตัดว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ เลือกใช้
กรรไกรให้เหมาะสมกับความแข็งและความหนาของแผ่นโลหะหรือ
ช้ินงาน และหลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้งจะต้องท าความสะอาด
กรรไกร พร้อมจัดเก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 

8 ประแจ ต้องตรวจสภาพที่ปากของประแจว่ามีสภาพพร้อมใช้งานได้ตาม
ขนาดหรือไม่ ต้องเลือกใช้ประแจให้ตรงตามขนาดของหัวสลัก
เกลียว และนัต มีการหยอดน้ ามันส าหรับประแจท่ีมีช้ินส่วนท่ี
เคล่ือนท่ี (ประแจเล่ือน) และหลังจากการใช้งานทุกครั้งจะต้องท า
ความสะอาดประแจ พร้อมจัดเก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 

9 เล่ือยมือ ต้องตรวจสอบสภาพโครงเล่ือย สลักเดือยเกี่ยวกับใบเล่ือย และใบ
เล่ือยว่ามีสภาพพร้อมใช้งานได้หรือไม่ และหลังจากการใช้งานทุก
ครั้งจะต้องท าความสะอาดเล่ือยมือ พร้อมจัดเก็บเข้าท่ีให้เป็น
ระเบียบ 

10 ตะไบ ต้องตรวจสอบสภาพของด้ามตะไบและตัวตะไบว่ามีการประกอบ
ยึดแน่นพร้อมใช้งานได้หรือไม่ และตรวจสอบสภาพคมของตะไบ
ว่ายังมีความคมหรือไม่ หลังเลิกใช้งานต้องใช้แปรงลวดขัดท าความ
สะอาดเอาเศษเหล็กท่ีติดฝังคมตะไบออกทุกครั้ง ห้ามน าตะไบไป
ล้างน้ า เพราะจะท าให้ตะไบเกิดสนิม 

11 สกัด ตรวจสภาพของคมสกัดและตรวจท่ีหัวด้ามสกัดว่ามีสภาพพร้อมใช้
งานหรือไม่ หากมีคมให้น าสกัดไปลับคมและลับรอยเยินที่หัวด้าม 
เพื่อให้มีความพร้อมก่อนการใช้งาน หลังจากการใช้งานเสร็จทุก
ครั้งจะต้องท าความสะอาดสกัด พร้อมจัดเก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 

12 ปากกาจับช้ินงาน ตรวจสภาพของปากปากกาจับช้ินงานและเกลียวของปากกาจับ
ช้ินงานว่ามีความพร้อมในการจับช้ินงานหรือไม่ หลังจากการใช้
งานเสร็จทุกครั้งต้องท าความสะอาดด้วยแปรงขนม้าหรือผ้าเช็ดมือ 
พร้อมเคลือบจาระบีท่ีส่วนเกลียวของปากกาจับช้ินงาน  

 

( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี . 2560 ) 
 



 ตารางที่ 1.2 (ต่อ) แสดงวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องมือขนาดเล็ก 
 

ล าดับที่ ชื่อเคร่ืองมือขนาดเล็ก การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือขนาดเล็ก 
13 ด้ามต๊าป ตรวจสภาพว่าร่องจับก้านต๊าปมีสภาพที่สามารถจับก้านต๊าปให้

แน่นได้หรือไม่ หลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้งจะต้องท าความ
สะอาดด้ามต๊าป พร้อมจัดเก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 

14 ด้ามดาย ตรวจสภาพว่าสกรูท่ีจับยึดตัวดายมีสภาพที่สามารถจับตัวดายให้
แน่นได้หรือไม่ หลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้งจะต้องท าความ
สะอาดด้ามต๊าป พร้อมจัดเก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 

15 ฉาก ตรวจสภาพที่ของผิวของฉากว่ามีสภาพพร้อมใช้งาน มีรอยบิ่น 
รอยเยินหรือไม่ หลังจากเลิกใช้งานต้องเช็ดท าความสะอาดด้วยผ้า 
พร้อมทาน้ ามันเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิม แล้วจัดเก็บเข้าท่ีให้เป็น
ระเบียบ  

16 แปรงลวด ตรวจสภาพขนแปรงว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ หลังเลิกใช้งาน
ให้เคาะเอาเศษออกจากซอกขนแปรงออกให้หมด แล้วจัดเก็บเข้าท่ี
ให้เป็นระเบียบ 

17 แว่นตานิรภัย ตรวจสอบความสะอาดของเลนส์แว่นตาและขาแว่นตาว่ามีสภาพ
พร้อมใช้งานหรือไม่ หลังเลิกใช้งานต้องเช็ดท าความสะอาดด้วย
ผ้าส าลี และจัดเก็บไว้เฉพาะท่ีของแว่นตานิรภัยเท่านั้นห้ามเก็บ
รวมกับเครื่องมือชนิดอื่นๆ เพราะจะท าให้เลนส์แว่นเสียหายได้ 

 

( ท่ีมา : ปริญญา  ปัญญาศรี . 2560 ) 
 

สรุป 
 เครื่องมือกลขนาดเล็กท่ีใช้ในการปฏิบัติงานมีหลายชนิด โดยแบ่งตามลักษณะงานและการเลือกใช้
งานให้ถูกต้องตามหน้าท่ีของเครื่องมือนั้นๆ โดยเครื่องมือขนาดเล็ก (Hand Tools) หมายถึง เครื่องมือส าหรับ
ช่างท่ัวไป ท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานท่ีช่างทุกคนต้องรู้จักและใช้งาน ซึ่งมีเครื่องมือหลายชนิด 
ได้แก่ ค้อน เหล็กส่งและเหล็กตอก ไขควง คีม แคลมป์ กรรไกรตัดเหล็กแผ่นบาง ประแจ เล่ือยมือ ตะไบ สกัด 
ปากกาจับงาน ด้ามต๊าป ด้ามดาย ฉากเหล็ก แปรงลวด และแว่นตานิรภัย 
 โดยเครื่องมือขนาดเล็กท่ีใช้งานโดยท่ัวไป สามารถแยกประเภทตามลักษณะการใช้งานได้คือ  
  1. เครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้แรงกระแทกในการใช้งาน ได้แก่ ค้อนชนิดต่างๆ เหล็กส่งหรือ
เหล็กตอก  
  2. เครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้แรงดึงในการใช้งาน ได้แก่ ประแจชนิดต่างๆ  



  3. เครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้แรงบิดในการใช้งาน ได้แก่ ไขควงชนิดต่างๆ  
  4. เครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้คมตัดในการใช้งาน ได้แก่ สกัด ตะไบ เล่ือยมือ  
  5. เครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้แรงบีบจับยึดในการใช้งาน ได้แก่ ซีแคลมป์ ปากกาจับช้ินงาน  
  6. เครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้ท าการตรวจวัดมุมช้ินงาน ได้แก่ ฉากต่างๆ  
  7. เครื่องมือขนาดเล็กประเภทใช้ท าความสะอาดช้ินงาน ได้แก่ แปรงลวดชนิดต่างๆ  
  8. เครื่องมือขนาดเล็กประเภทป้องกันอันตราย ได้แก่ แว่นตานิรภัย  
 ก่อนใช้เครื่องมือทุกชนิด ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องมือก่อนการใช้งาน
ทุกครั้ง และต้องเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม ให้ถูกประเภทของงาน เพื่อป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดจากเครื่องมือ
ช ารุด ไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อช้ินงาน และต่อช่างผู้ปฏิบัติงานเองก็ตาม โดยหลังจากการใช้งานหรือเลิกใช้งาน
ช่างผู้ปฏิบัติงานต้องมีการท าความสะอาดเครื่องมือ มีการขัด การเช็ด พร้อมท้ังชโลมน้ ามันบนเครื่องมือเพื่อ
ป้องกันสนิมท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานหน่วยที่  1 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.  อภิปรายเรื่อง การใช้งาน และวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องมือขนาดเล็กได้อย่างถูกต้อง 
  1.1  ประแจ 
  1.2  ค้อน 
  1.3  ไขควง 
  1.4  เหล็กส่งและเหล็กตอก 
  1.5  คีม 
  1.6  แคลมป์และปากกาจับช้ินงาน 
  1.7  กรรไกรตัดเหล็กแผ่นบาง 
  1.8  เล่ือยมือ 
  1.9  สกัด 
  1.10  ตะไบ 
  1.11  ด้ามต๊าปและด้ามดาย 
  1.12  ฉาก 
  1.13  แปรงลวด 
  1.14  แว่นตานิรภัย 

 

สื่อการเรียน  เครื่องมือ  อุปกรณ์ 
 1.  ใบความรู้หน่วยที่ 1 เรื่อง เครื่องมือขนาดเล็ก 
 2.  แผ่นใสส าหรับน าเสนอ/PowerPoint 
 3.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 4.  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
 

ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.  แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจกลุ่มละ  2 - 3  คน   
 2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับการใช้งาน และวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องมือขนาดเล็กชนิด
ต่างๆ ท่ีกลุ่มตนเองได้เลือกหัวข้อจากหัวข้อท่ีครูก าหนดให้ (ใช้เวลากลุ่มละ 5-10 นาที) 
 3.  แต่กลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้งาน และวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องมือขนาดเล็กแต่
ชนิดหน้าช้ันเรียน  ครูให้คะแนนตามแบบประเมินผลใบงานท่ี 1  
 



เกณฑ์การประเมิน   
             คะแนนรวมตามแบบประเมินผลใบงาน  ไม่ต่ ากวา่รอ้ยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลใบงานหน่วยที่  1 
 

ช่ือเรื่อง  อภิปรายเรื่องการใช้งาน และวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องมือขนาดเล็กชนิดต่างๆ 

หัวข้ออภิปราย………………………………………………………............................................................................   

ช่ือกลุ่ม………………………………………………………………….............................................................................  

สมาชิกกลุ่ม 1………………..............................................................................…………………………………..                                                        
   2…………………………………………………................................................................................                                                                                        
   3…………………………………………………................................................................................. 
   4…………………………………………………................................................................................. 
   5…………………………………………………................................................................................. 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม ผลคะแนน หมายเหตุ 
1. การแบ่งหน้าท่ี 
   และการมีส่วนร่วม 

10  ผล/คะแนน 
ดี      =     9 - 10 
ปานกลาง  =     7 - 8 
พอใช้   =     4 - 6 
ปรับปรุง  =     1 - 3 
 
คะแนนเต็ม 
รวม  100  คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 
ได้ร้อยละ  80 – 100   ดีมาก  
     70 – 79      ดี 
        60 – 69      พอใช้ 
        50 – 59      ต้องปรับปรุง 
            นอ้ยกวา่  50 ต่ ากว่าเกณฑ์  

2. การท างานเป็นทีม 10  

3. ความรับผิดชอบ 10  

4. การอภิปรายกลุ่ม 10  

5. การแสดงความคิดเห็น 10  

6. ความพร้อมในการน าเสนอ 10  

7. บุคลิกในการน าเสนอ 10  

8. ความถูกต้องชัดเจนของ  
    เนื้อหาในการน าเสนอ 

10  

9. การตอบข้อซักถาม 10  

10. การสรุปประเด็นส าคัญ 10  

รวมคะแนนที่ได้  

 
 

                                                           ลงช่ือ วา่ท่ีร.ต....................................ผู้ประเมิน  
                        (ปริญญา   ปัญญาศรี)  
                   ......... ..../................/............. 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 
ค าช้ีแจง  ให้ท าเครื่องหมาย  หากนักเรียนมีพฤติกรรมนั้นลงในช่องรายการ             
 

 
 
ท่ี 

 
 

ช่ือ-นามสกุล 

พฤติกรรม  
รวม 

ความสนใจ 
การแสดง

ความ
คิดเห็น 

การตอบ
ค าถาม 

การ
ยอมรับฟัง

คนอื่น 

ท างาน
ตามท่ี

มอบหมาย 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
 

เกณฑ์การวัดผล  ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 ดีมาก   =  4   สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในช้ัน มีค าถาม ตอบค าถามถูก และท างานส่งตามเวลา 
 ดี     =  3   พฤติกรรมการแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  70 %                       
 ปานกลาง =  2   พฤติกรรมการแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  50 % 
 ปรับปรุง  =  1   เข้าช้ันเรียน  แต่การแสดงออกน้อยมาก  ส่งงานไม่ครบ  ส่งงานไม่ตรงเวลา 
 

                                                           ลงช่ือ วา่ท่ี ร.ต....................................ผู้ประเมิน  
                        (ปริญญา   ปัญญาศรี)  

                                                       .........../................/.............  



แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 
 
ค าสั่ง  จงท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีถูกต้องและท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีไม่ถูกต้อง 
 

.......       1. เครื่องมือขนาดเล็กหมายถึง เครื่องมือส าหรับช่างท่ัวไป ท่ีช่างทุกคนต้องรู้จักและใช้งานได้ 

.......       2. ค้อนหัวขวาง นิยมใช้ส าหรับงานก่อสร้าง เช่น ตอก ตี หรือถอนตะปู 

.......      3.  ไขควงสไปรอลแร็ตเซต จะมีร่องสไปรอลรอบๆ ตัวก้าน เหมาะกับงานไม้ งานช่างก่อสร้าง 

.......       4. ท่ีตัวของไขควงตอกกระแทกจะมีตัวอักษร F และ R ส าหรับใช้ขันหรือคลายสกรู 

.......       5. เหล็กส่งก้านตรง ( Pin Punch) มีรูปร่างลักษณะล าตัวเป็นรูปหกเหล่ียม ส่วนก้านปลายจะมีลักษณะ
รูปทรงกระบอก ปลายสุดจะตัดเรียบได้ฉาก 

.......       6.  สกัดปากเหล่ียม หรือสกัดคมตัดเพชร ( Diamond Point Chisels ) ปากสกัดจะเป็นส่ีเหล่ียมเรียว
ไปหาปลายสุด โดยท่ีปลายของสกัดตัดเฉียงให้มีคม ปลายคมตัดจะเป็นรูปตัววี "V" ใช้ส าหรับงาน
เซาะร่อง 

.......       7.  แว่นตานิรภัย ( Safety Glasses ) แว่นตานิรภัยเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ขนาดเล็ก 

.......       8.  เหล็กส่ง เป็นตัวก าหนดจุดเป้าหมายก่อนการเจาะรูโดยรับแรงตอกจากค้อน เช่น การตอกน าศูนย์
ด้วยดอกตอกน าศูนย์ (Center Punch) 

.......       9.  แคลมป์ จับงานให้ช้ินงานแน่นอยู่กับท่ี เพื่อผู้ปฏิบัติงานจะได้ปฏิบัติงานกับช้ินงานได้สะดวก 

.......      10.  ปากกาจับช้ินงาน หลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้งต้องท าความสะอาดด้วยแปรงขนม้าหรือผ้าเช็ดมือ 
พร้อมเคลือบจาระบีท่ีส่วนเกลียวของปากกาจับช้ินงาน 

 
ตอนที่ 2  ค าสั่ง ให้นักเรียนบอกหลักการใช้งานของเครื่องมือขนาดเล็กชนิดต่างๆ ต่อไปนี้ 
1.  ค้อน มีหลักการใช้งานอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
2.  เหล็กส่ง มีหลักการใช้งานอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….......
............................................................................................................................................................................ 
3.  เหล็กตอก มีหลักการใช้งานอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
  



4.  ไขควง มีหลักการใช้งานอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  
5.  คีม มีหลักการใช้งานอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………............…………………………. 
6.  แคลมป์ มีหลักการใช้งานอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………
………………………………………………………………………………………………………..........…………………………………………. 
7.  กรรไกรตัดเหล็กแผ่นบาง มีหลักการใช้งานอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………............…………. 
8.  ประแจ มีหลักการใช้งานอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………............…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9.  เล่ือย มีหลักการใช้งานอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..............…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
10.  ตะไบ มีหลักการใช้งานอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………...............…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
11.  สกัด มีหลักการใช้งานอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………. 
12.  ปากกาจับช้ินงาน มีหลักการใช้งานอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………............………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
13.  ด้ามต๊าป มีหลักการใช้งานอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………. 
14.  ด้ามดาย มีหลักการใช้งานอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........……. 



15.  ฉาก มีหลักการใช้งานอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…. 
16.  แปรงลวด มีหลักการใช้งานอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..........………. 
17.  แว่นตานิรภัย มีหลักการใช้งานอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..........………………………………. 
 
ตอนที่ 3  ค าสั่ง ให้นักเรียนบอกหลักการบ ารุงรักษาเครื่องมือขนาดเล็กชนิดต่างๆ ต่อไปนี้ 
1.  ค้อน มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
2.  เหล็กส่งและเหล็กตอก มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….......
........................................................................................................................................................................... 
3.  ไขควง มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ............. 
4.  คีม มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 5. แคลมป์ มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
6.  กรรไกรตัดเหล็กแผ่นบาง มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
7.  ประแจ มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 



8.  เล่ือย มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
9.  ตะไบ มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
10.  สกัด มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
11.  ปากกาจับช้ินงาน มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
12.  ด้ามต๊าป มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
13.  ด้ามดาย มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
14.  ฉาก มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
15.  แปรงลวด มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
16.  แว่นตานิรภัย มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 
 

ค าสั่ง จงกากบาท (  ) ทับค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1. ไขควงชนิดใดเหมาะกับงานในการถอดประกอบและซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ ท่ีใช้แรงในการขันมาก (จปส.5) 
    ก. ไขควงปากแบน                                
    ข. ไขควงตอกกระแทก                              
    ค. ไขควงปากแฉก                                  
    ง. ไขควงหักมุมเยื้องหรือไขควงออฟเซต 
2. จากรูป หมายเลข 1 คือส่วนใดของสกัด (จปส.3) 
 
 
 
    ก. ตัวสกัด                                  
    ข. ด้ามสกัด                                                             
    ค. ตัวสกัด    
    ง. ตัวสกัดและด้ามสกัด 
3. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาในการใช้เครื่องมือจับยึดช้ินงาน (จปส.6) 
   ก. ตรวจสภาพของปากปากกาจับช้ินงานและเกลียวของปากกาจับช้ินงาน                         
   ข. ห้ามใช้แคลมป์ท่ีมีสภาพช ารุด                   
   ค. เช่ือมแก๊สหรือเช่ือมไฟฟ้ากับช้ินงานบนปากกาจับยึดช้ินงาน                           
   ง. หลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้งต้องท าความสะอาดด้วยแปรงขนม้าหรือผ้าเช็ดมือ  
4. ประแจชนิดใดมีลักษณะปากจะเป็นแบบวงแหวนปิด และด้านในจะท าเป็นเหล่ียม โดยท่ัวไปเป็นแบบหกเหล่ียม

และแบบสิบสองเหล่ียม ตัวประแจจะท ามุมเอียงกับล าตัวประมาณ 10 - 15 องศา (จปส.1) 
     ก. ประแจแหวน 
     ข. ประแจปากตาย 
     ค. ประแจปากผสมแหวน - ปากตาย 
     ง. ประแจเล่ือน  
5. ข้อใดคือข้อควรระวังและการบ ารุงรักษาในการใช้แว่นตานิรภัย (จปส.6) 
   ก. ตรวจสอบความสะอาดของเลนส์แว่นตาและขาแว่นตา    
   ข. จัดเก็บไว้เฉพาะท่ีของแว่นตานิรภัยเท่านั้นห้ามเก็บรวมกับเครื่องมือชนิดอื่นๆ 
   ค. หลังเลิกใช้งานต้องเช็ดท าความสะอาดด้วยน้ าสะอาด      
   ง. หลังเลิกใช้งานต้องเช็ดท าความสะอาดด้วยผ้าส าลี  
 



6.  จากรูป ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการขันหรือคลายในการปฏิบัติงาน (จปส.4) 
 
 
    ก. ประแจแหวน 
    ข. คีมล็อก 
    ค. ไขควงปากแฉก 
    ง. ประแจแอล 
7. จากรูป ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการขันหรือคลายในการปฏิบัติงาน (จปส.4) 
 
 
 
    ก. ไขควงปากแบน         
    ข. ไขควงปากแฉก 
    ค. คีมยูนิเวอร์เซล    
    ง. ประแจแอล 
8. ลักษณะของค้อนเป็นง่ามโค้ง อยู่แนวขวางกับด้ามค้อน หน้าค้อนเรียบ คือลักษณะค้อนชนิดใด (จปส.1) 
    ก. ค้อนย้ าตะข็บ                             
    ข. ค้อนหัวกลม                           
    ค. ค้อนหัวหงอน                          
    ง. ค้อนหัวขวาง 
9. คีมชนิดใดใช้ตัดลวดแข็งๆ ถอนตะปูได้ และปากของคีมไม่สามารถจับหรือบีบช้ินงานได้  (จปส.5)  
    ก. คีมปากผสม                              
    ข. คีมตัดข้าง                                
    ค. คีมปรับความกว้างของปากได้                           
    ง. คีมปากนกแก้ว 
10. เครื่องมือขนาดเล็กสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท (จปส.2) 
     ก. 6 ประเภท 
     ข. 7 ประเภท 
     ค. 8 ประเภท 
     ง. 9 ประเภท 
 
 
 



เฉลยแบบฝึกหัด 
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 

 
ค าสั่ง  จงท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีถูกต้องและท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีไม่ถูกต้อง 
 

       1. เครื่องมือขนาดเล็กหมายถึง เครื่องมือส าหรับช่างท่ัวไป ท่ีช่างทุกคนต้องรู้จักและใช้งานได้ 
        2. ค้อนหัวขวาง นิยมใช้ส าหรับงานก่อสร้าง เช่น ตอก ตี หรือถอนตะปู 
       3.  ไขควงสไปรอลแร็ตเซต จะมีร่องสไปรอลรอบๆ ตัวก้าน เหมาะกับงานไม้ งานช่างก่อสร้าง 
        4. ท่ีตัวของไขควงตอกกระแทกจะมีตัวอักษร F และ R ส าหรับใช้ขันหรือคลายสกรู 
        5. เหล็กส่งก้านตรง ( Pin Punch) มีรูปร่างลักษณะล าตัวเป็นรูปหกเหล่ียม ส่วนก้านปลายจะมีลักษณะ

รูปทรงกระบอก ปลายสุดจะตัดเรียบได้ฉาก 
        6.  สกัดปากเหล่ียม หรือสกัดคมตัดเพชร ( Diamond Point Chisels ) ปากสกัดจะเป็นส่ีเหล่ียมเรียว

ไปหาปลายสุด โดยท่ีปลายของสกัดตัดเฉียงให้มีคม ปลายคมตัดจะเป็นรูปตัววี "V" ใช้ส าหรับงาน
เซาะร่อง 

        7.  แว่นตานิรภัย ( Safety Glasses ) แว่นตานิรภัยเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ขนาดเล็ก 

        8.  เหล็กส่ง เป็นตัวก าหนดจุดเป้าหมายก่อนการเจาะรูโดยรับแรงตอกจากค้อน เช่น การตอกน าศูนย์
ด้วยดอกตอกน าศูนย์ (Center Punch) 

        9.  แคลมป์ จับงานให้ช้ินงานแน่นอยู่กับท่ี เพื่อผู้ปฏิบัติงานจะได้ปฏิบัติงานกับช้ินงานได้สะดวก 
        10. ปากกาจับช้ินงาน หลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้งต้องท าความสะอาดด้วยแปรงขนม้าหรือผ้าเช็ดมือ 

พร้อมเคลือบจาระบีท่ีส่วนเกลียวของปากกาจับช้ินงาน 
 
ตอนที่ 2  ค าสั่ง ให้นักเรียนบอกหลักการใช้งานของเครื่องมือขนาดเล็กชนิดต่างๆ ต่อไปนี้ 
1.  ค้อน มีหลักการใช้งานอย่างไร 
 เป็นตัวท าหน้าท่ีในการทุบช้ินส่วนอื่นโดยใช้แรงจากคนเป็นผู้ทุบ แรงท่ีทุบลงไปนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาด
ของค้อนในการใช้งาน 
 
2.  เหล็กส่ง มีหลักการใช้งานอย่างไร 
 เป็นตัวส่งช้ินส่วนอื่นออกจากรู โดยได้รับแรงกระแทกจากการทุบด้วยค้อน เช่น การส่งสลัก ( Pin) 
ออกจากช้ินส่วนท่ีประกบกัน  
 
 
 



3.  เหล็กตอก มีหลักการใช้งานอย่างไร 
 เป็นตัวก าหนดจุดเป้าหมายก่อนการเจาะรูโดยรับแรงตอกจากค้อน เช่น การตอกน าศูนย์ด้วยดอก
ตอกน าศูนย์ (Center Punch) 
  
4.  ไขควง มีหลักการใช้งานอย่างไร 
 เป็นตัวหมุนบิดให้สกรูหมุนเข้าหรือออกตามความต้องการด้วยแรงจากมือ โดยน าปากของไขควงใส่
ลงในร่องของสกรูชนิดนั้นๆ ตามรูปแบบไม่ว่าจะเป็นร่องชนิดปากแบบหรือร่องปากส่ีแฉก 
 
5.  คีม มีหลักการใช้งานอย่างไร 
 เป็นตัวบีบจับช้ินงานด้วยปากจับสองข้างด้วยแรงบีบจากผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นจะหมุนหรือดึงช้ินงาน
ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน 
 
6.  แคลมป์ มีหลักการใช้งานอย่างไร 
 เป็นตัวจับยึดช้ินงานให้แน่นอยู่กับท่ีด้วยแรงบิดจากเกลียวของแคลมป์ด้วยมือผู้ปฏิบัติงาน ไม่ให้
ช้ินงานนั้นเคล่ือนท่ีได้ 
 
7.  กรรไกรตัดเหล็กแผ่นบาง มีหลักการใช้งานอย่างไร 
 เป็นตัวตัดเฉือนช้ินงานท่ีเป็นเหล็กแผ่นบางๆ ให้ขาดออกจากกันด้วยคมตัด 2 คม ท่ีเบียดชิดกันขึ้นลง
ด้วยแรงกระท าของผู้ปฏิบัติงาน  เช่น การตัดแผ่นอะลูมิเนียมเพื่อท าเป็นแผ่นรองงาน 
 
8.  ประแจ มีหลักการใช้งานอย่างไร 
 เป็นตัวหมุนพาสกรูเกลียวหรือนัต ให้เคล่ือนท่ีออกจากต าแหน่งท่ียึดติดกันด้วยแรงกระท าของ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การถอดหรือขันสกรูในการซ่อมเครื่องจักรกล 
 
9.  เล่ือย มีหลักการใช้งานอย่างไร 
 เป็นตัวเล่ือยหรือตัดเฉือนผิวงานด้วยฟันของใบเล่ือยและแรงกดเล่ือยจากผู้ปฏิบัติงาน  
 
10.  ตะไบ มีหลักการใช้งานอย่างไร 
 เป็นตัวตัดเฉือนผิวงานด้วยคมของตะไบทีละน้อยด้วยแรงกดจากมือของผู้ปฏิบัติงาน  
 
11.  สกัด มีหลักการใช้งานอย่างไร 
 เป็นตัวตัดผิวชิ้นงานท่ีไม่ต้องการออก โดยการตอกด้วยค้อนเพื่อให้คมตัดของสกัดท่ีมีความแข็งกว่า
เนื้อวัสดุไปตัดเฉือนเนื้อวัสดุตรงนั้นหลุดขาดออกไป 



12.  ปากกาจับช้ินงาน มีหลักการใช้งานอย่างไร 
 เป็นตัวบีบจับช้ินงานด้วยปากท้ังสองข้างของปากกา โดยจับงานให้ช้ินงานแน่นอยู่กับท่ี เพื่อ
ผู้ปฏิบัติงานจะได้ปฏิบัติงานได้สะดวก 
 
13.  ด้ามต๊าป มีหลักการใช้งานอย่างไร 
 เป็นตัวจับยึดดอกต๊าปให้แน่นเพื่อใช้ในการต๊าปเกลียว ท าเกลียวในรูด้วยมือ  
 
14.  ด้ามดาย มีหลักการใช้งานอย่างไร 
 เป็นตัวจับยึดตัวดายให้แน่นเพื่อใช้ในการดายเกลียว ท าเกลียวนอกด้วยมือ  
 
15.  ฉาก มีหลักการใช้งานอย่างไร 
 เป็นตัวตรวจวัดมุมช้ินงานว่าได้มุมฉากหรือไม่ เป็นเครื่องมือท่ีมีค่าคงท่ีเป็นมุมฉาก 90 องศา เสมอ 
 
16.  แปรงลวด มีหลักการใช้งานอย่างไร 
 เป็นตัวใช้ท าความสะอาดให้กับช้ินส่วนหรือช้ินงาน โดยใช้มือจับด้ามแปรงลวดแล้วให้ขนแปรงลวด
ไปถูหรือแปรงตรงจุดท่ีต้องการ 
 
17.  แว่นตานิรภัย มีหลักการใช้งานอย่างไร 
 เป็นตัวป้องกันอันตรายให้กับดวงตาของช่างผู้ปฏิบัติงาน โดยการสวมใส่ในขณะปฏิบัติงาน เช่น การ
ปฏิบัติงานกลึง งานเจียระไน 
 
ตอนที่ 3  ค าสั่ง ให้นักเรียนบอกหลักการบ ารุงรักษาเครื่องมือขนาดเล็กชนิดต่างๆ ต่อไปนี้ 
1.  ค้อน มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
 ตรวจสอบการจับยึดระหว่างหัวค้อนกับด้ามค้อนให้แน่นพร้อมส าหรับการใช้งานได้ตลอดเวลา และ
เก็บไว้ในท่ีท่ีเหมาะสมและท าความสะอาดค้อนหลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้ง  
 
2.  เหล็กส่งและเหล็กตอก มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
 ตรวจสอบสภาพเหล็กตอกและเหล็กส่งก่อนน าไปใช้ทุกครั้ง ถ้าปลายแหลมของเหล็กตอกน าศูนย์ไม่
มีความคม ต้องน าไปลับคมก่อนน าไปใช้งาน เมื่อใช้เสร็จต้องท าความสะอาด และจัดเก็บไว้ในกล่องหรือช่องท่ี
เตรียมไว้หลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้ง 
 
 
 



3.  ไขควง มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
 ตรวจสอบสภาพไขควงก่อนน าไปใช้งานทุกครั้ง ห้ามใช้ไขควงท่ีมีสภาพช ารุด เช่น ปากของไขควงบิ่น
หรือร้าวในการใช้งาน โดยหลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้งจะต้องท าความสะอาดไขควง และจัดเก็บเข้าท่ีให้
เป็นระเบียบ 
 
4.  คีม มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
 ตรวจสอบสภาพคีมก่อนน าไปใช้งานทุกครั้ง และต้องเลือกชนิดของคีมให้เหมาะสม ถูกต้องกับการใช้
งาน โดยหมั่นหยอดน้ ามันหล่อล่ืนบริเวณจุดหมุนเพื่อป้องกันการฝืดท่ีอาจเกิดจากสนิมโดยหลังจากการใช้งาน
เสร็จทุกครั้งจะต้องท าความสะอาดคีม และจัดเก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 
 
 5. แคลมป์ มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
 ตรวจสภาพสภาพเกลียวว่ามีสภาพพร้อมใช้งานได้หรือไม่ ห้ามใช้แคลมป์ท่ีมีสภาพช ารุด เพราะจะ
ท าให้เกิดอันตรายแก่ช้ินงานและผู้ปฏิบัติงาน หลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้งจะต้องท าความสะอาดแคลมป์จับ
ยึดช้ินงาน และจัดเก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 
 
6.  กรรไกรตัดเหล็กแผ่นบาง มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
 ตรวจสอบสภาพกรรไกรก่อนการใช้งานทุกครั้ง พร้อมตรวจสอบสภาพของคมตัดว่าอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานหรือไม่ เลือกใช้กรรไกรให้เหมาะสมกับความแข็งและความหนาของแผ่นโลหะหรือช้ินงาน และ
หลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้งจะต้องท าความสะอาดกรรไกร พร้อมจัดเก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 
 
7.  ประแจ มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
 ต้องตรวจสภาพที่ปากของประแจว่ามีสภาพพร้อมใช้งานได้ตามขนาดหรือไม่ ต้องเลือกใช้ประแจให้
ตรงตามขนาดของหัวสลักเกลียว และนัต มีการหยอดน้ ามันส าหรับประแจท่ีมีช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ี (ประแจเล่ือน) 
และหลังจากการใช้งานทุกครั้งจะต้องท าความสะอาดประแจ พร้อมจัดเก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 
 
8.  เล่ือย มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
 ต้องตรวจสอบสภาพโครงเล่ือย สลักเดือยเกี่ยวกับใบเล่ือย และใบเล่ือยว่ามีสภาพพร้อมใช้งานได้
หรือไม่ และหลังจากการใช้งานทุกครั้งจะต้องท าความสะอาดเล่ือยมือ พร้อมจัดเก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 
 
9.  ตะไบ มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
 ต้องตรวจสอบสภาพของด้ามตะไบและตัวตะไบว่ามีการประกอบยึดแน่นพร้อมใช้งานได้หรือไม่ และ
ตรวจสอบสภาพคมของตะไบว่ายังมีความคมหรือไม่ หลังเลิกใช้งานต้องใช้แปรงลวดขัดท าความสะอาดเอาเศษ
เหล็กท่ีติดฝังคมตะไบออกทุกครั้ง ห้ามน าตะไบไปล้างน้ า เพราะจะท าให้ตะไบเกิดสนิม 



10.  สกัด มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
 ตรวจสภาพของคมสกัดและตรวจท่ีหัวด้ามสกัดว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ หากมีคมให้น าสกัดไป
ลับคมและลับรอยเยินที่หัวด้าม เพื่อให้มีความพร้อมก่อนการใช้งาน หลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้งจะต้องท า
ความสะอาดสกัด พร้อมจัดเก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 
 
11.  ปากกาจับช้ินงาน มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
 ตรวจสภาพของปากปากกาจับช้ินงานและเกลียวของปากกาจับช้ินงานว่ามีความพร้อมในการจับช้ินงาน
หรือไม่ หลังจากการใช้งานเสร็จทุกครั้งต้องท าความสะอาดด้วยแปรงขนม้าหรือผ้าเช็ดมือ พร้อมเคลือบจาระบี
ท่ีส่วนเกลียวของปากกาจับช้ินงาน  
 
12.  ด้ามต๊าป มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
 ตรวจสภาพว่าร่องจับก้านต๊าปมีสภาพที่สามารถจับก้านต๊าปให้แน่นได้หรือไม่ หลังจากการใช้งาน
เสร็จทุกครั้งจะต้องท าความสะอาดด้ามต๊าป พร้อมจัดเก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 
 
13.  ด้ามดาย มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
 ตรวจสภาพว่าสกรูท่ีจับยึดตัวดายมีสภาพที่สามารถจับตัวดายให้แน่นได้หรือไม่ หลังจากการใช้งาน
เสร็จทุกครั้งจะต้องท าความสะอาดด้ามต๊าป พร้อมจัดเก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 
 
14.  ฉาก มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
 ตรวจสภาพที่ของผิวของฉากว่ามีสภาพพร้อมใช้งาน มีรอยบิ่น รอยเยินหรือไม่ หลังจากเลิกใช้งาน
ต้องเช็ดท าความสะอาดด้วยผ้า พร้อมทาน้ ามันเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิม แล้วจัดเก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ  
 
15.  แปรงลวด มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
 ตรวจสภาพขนแปรงว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ หลังเลิกใช้งานให้เคาะเอาเศษออกจากซอกขน
แปรงออกให้หมด แล้วจัดเก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 
 
16.  แว่นตานิรภัย มีหลักการบ ารุงรักษาอย่างไร 
 ตรวจสอบความสะอาดของเลนส์แว่นตาและขาแว่นตาว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ หลังเลิกใช้งาน
ต้องเช็ดท าความสะอาดด้วยผ้าส าลี และจัดเก็บไว้เฉพาะท่ีของแว่นตานิรภัยเท่านั้นห้ามเก็บรวมกับเครื่องมือ
ชนิดอื่นๆ เพราะจะท าให้เลนส์แว่นเสียหายได้ 
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