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เครื่องมือช่างพื้นฐาน 
 

เครื่องมือสําหรับการวัด 
เครื่องมือสําหรับการวัด มีหลายประเภท ขึ้นกับลักษณะของงาน เช่น ไม้บรรทัด ตลับเมตร 

สายวัด ไม้โพรแทรกเตอร ์

 
1. วัดความยาว     

 1.1 ไม้บรรทดั  
 

การใช้งาน  เป็นเคร่ืองมือสําหรับวัดความยาว 
 ของวัตถุในแนวระนาบและช่วย 
 ในการขีดเส้นให้ตรง ทําจากวัสดุ  
 หลายประเภท เช่น พลาสติก ไม ้
 อะลูมิเนียม เหล็ก และมีหลาย 
 ขนาด ต้ังแต่ 14 เซนติเมตรจนถึง 
 100 เซนติเมตรในหน่ึงไม้บรรทัด 

 
ข้อควรระวัง  ควรเลือกใช้ไมบ้รรทัดให้ตรงกับ 

 ประเภทของงาน 

 
1.2 ตลับเมตร  

 

  การใช้งาน  เป็นเคร่ืองมือใช้สําหรับวัดระยะทาง 
 หรือวัตถุที่มีขนาดต้ังแต่ 0-10 เมตร 
 สายวัดทําจากแผ่นเหล็กบาง สามารถ 
 ม้วนเก็บได้ ปลายสายมีขอเกี่ยวสําหรับ 
 เก่ียวให้ติดกับวัตถุที่ต้องการวัด 

 
ข้อควรระวัง  การม้วนสายเข้าเก็บในตลับ ควรใช้มือจับ 

 ช่วยผ่อนแรงไม่ให้สายวัดหมนุเข้าตลับ 
 เร็วจนเกินไป เพราะอาจทําให้เกิด 
 อันตรายต่อผู้ใช้ได้ 

รูปที ่1 ไม้บรรทัด 

รูปที ่2  ตลับเมตร 
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2. วัดมุม 
 

2.1 ไม้โพรแทรกเตอร ์

 การใช้งาน  เป็นเคร่ืองมือใช้สําหรับวัดมุม  
มีทั้งแบบครึ่งวงกลมและสี่เหลี่ยมผืนผ้า                       
หน่วยการวัดขนาดของมุมเรียกว่า องศา  

 
 ข้อควรระวัง  ไม่ควรขีด หรอืทําเคร่ืองหมายลงบน 

ไม้โพรแทรกเตอร์ เพราะอาจทําให้เส้น 
หรือตัวเลขลบเลือนได้ 

 

 

เครื่องมือสําหรับการตัด 
ในการออกแบบและสร้างสรรค์ช้ินงานจําเป็นต้องใช้เครื่องมือในการตัด ซึ่งมีอยู่หลายประเภท

ด้วยกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน เช่น กรรไกร คัตเตอร์ เลื่อยมือ คีมตัด 

1. กรรไกร  

การใช้งาน  ใช้สําหรับการตัดวัสดุให้เป็นเส้นตรง 
 เส้นโค้ง หรือเส้นหยัก กรรไกรมีหลาย 
 ประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน  
 เช่น ตัดกระดาษ ตัดผ้า ตัดเหล็ก 
 ตัดพลาสติก  

  
  ข้อควรระวัง  ในปฏิบัติงานจําเป็นต้องเลือกใช้ 

 กรรไกรให้เหมาะสมกับประเภทของวัสดุ  
 เช่น กรรไกรตัดกระดาษ กรรไกรตัดผ้า  
 กรรไกรตัดโลหะ 

 
 
 
 

รูปที่ 3  ไม้โพรแทรกเตอร ์

รูปที่ 4  กรรไกรประเภทต่าง ๆ 

กรรไกรตัดกระดาษ 

กรรไกรตัดผ้า 

กรรไกรตัดโลหะ 



3 
 

การอบรมครูออนไลน์วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ปี 2562  สสวท. 
 

     
2. คัตเตอร ์

 การใช้งาน  เป็นเคร่ืองมือสําหรับตัด ปอก ขูด เหมาะสําหรับ 
   ตัดกระดาษ พลาสติกลูกฟูก ไม้บัลซา ที่เป็น 
   ลักษณะของการตัดตรง  ขูดลับความคมของดินสอ 

 
ข้อควรระวัง  คัตเตอร์เป็นของมีคม ควรใช้งานอย่างระมัดระวัง 

หากวัสดุเป็นแผ่นหนา ไม่ควรใช้แรงกดมากเกินไป 
 เพ่ือให้วัสดุขาดจากกันในครัง้เดียว ควรกรีดหรือตัด 
 ซ้ํารอยเดิมหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือความปลอดภัย 

 
3. เลื่อยมือ  

เป็นเคร่ืองมือสําหรับการตัดซึ่งมีหลายประเภท ในการปฏิบัติงานจําเป็นต้องเลือกใช้เลื่อยให้
เหมาะสมกับประเภทของวัสดุ เช่น เลื่อยรอ เลื่อยฉล ุ

 

3.1 เลื่อยฉล ุ 
 

การใช้งาน  เป็นเคร่ืองมือสําหรับงานไม้ เหมาะสําหรับ  
 งานตัดโค้ง ทําลวดลายกับช้ินงานไม้ที่ไม่หนา 
 และใหญม่าก 
 

ข้อควรระวัง  เมื่อเลิกใช้งานควรถอดใบเลื่อยออกจาก 
 โครงเลื่อยฉลทุันท ี

 
3.2 เลื่อยลนัดา 

 

การใช้งาน  เหมาะสําหรับตัดไม้ทั่วไป ตัวเลื่อยทําจาก 
 เหล็ก ส่วนมือจับทําด้วยไม้หรือพลาสติก 

 
ข้อควรระวัง  ใบเลื่อยเป็นของมีคม ดังน้ันควรใช้งานด้วย 

 ความระมัดระวัง ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 
 

รูปที ่5  คัตเตอร์ 

รูปที ่7  เลื่อยลันดา 

รูปที ่6  เลื่อยฉล ุ
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4. คีมตัด 

  การใช้งาน  ใช้สําหรับงานตัด ปอกวัสดุช้ินเล็ก  
 ที่ไม่แข็งมากนัก เช่น สายไฟ เส้นลวด 

 
ข้อควรระวัง  ไม่ควรใช้คีมตัดโลหะที่มีขนาดใหญ่หรือ 

 หรือแข็งเกินไป เมื่อเลิกใช้งานควรทํา 
 ความสะอาดเก็บเข้าที่ และหยอดน้ํามัน 
 เสมอ 

 

 

วัสดุและเคร่ืองมือสําหรับการติดยึด 

ในการออกแบบและสร้างสรรค์ช้ินงานจําเป็นต้องใช้เครื่องมือในการติดยึด ซึ่งมีอยู่หลาย 
ประเภทด้วยกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน เช่น กาว ปืนกาว 

1. กาว  
กาวมีหลายประเภท เช่น กาวลาเท็กซ์ กาวร้อน กาวยาง กาวแท่ง การใช้งานข้ึนอยู่กับพ้ืนผิว

ของวัสดุที่ต้องการให้ติดยึดเข้าด้วยกัน  
 

 1.1 กาวลาเท็กซ์ 

   การใช้งาน  เหมาะสําหรับยึดติดวัสดุประเภทไม้ กระดาษ  
ผ้า กาวชนิดน้ีแห้งช้า ควรทิ้งไว้สักระยะหน่ึง 
โดยเฉพาะไม้ควรทิ้งไว้ข้ามคืน เมื่อกาวแห้งแล้ว 
จะยึดติดวัสดุได้แน่นมาก กาวชนิดน้ีไม่เป็น 
อันตรายมาก ผู้ใช้งานที่เป็นเด็กสามารถใช้งานได้ 

 
ข้อควรระวัง  ใช้งานเสร็จควรปิดฝาเพ่ือป้องกันการแห้งของกาว 

 

 

รูปที ่8  คีมตัด 

รูปที ่9  กาวลาเท็กซ ์
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1.2 กาวร้อน 

การใช้งาน  ยึดติดวัสดุต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด แห้งเร็วมาก  
 เหมาะสําหรับวัสดุประเภทยาง พลาสติก โลหะ  
 เซรามิก 

 
ข้อควรระวัง  ต้องระวังไม่ให้สัมผสักับผิวหนัง หากถูกสัมผัส 

 ให้ล้างออกโดยเร็วด้วยนํ้า และไขมัน  
 เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาเก็บให้มิดชิด 

 

1.3 กาวยาง 

การใช้งาน  ใช้ยึดติดวัสดุต่าง ๆ ได้เกือบทกุประเภท  
 เน้ือกาวมีลักษณะเป็นของเหลวมีทั้งที ่ 
 เป็นสีเหลืองและสีใส เมื่อทากาวแล้ว 
 ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ช่ัวโมง  เหมาะ 
 สําหรับงานเฟอร์นิเจอร์หรืองานซ่อมแซมต่าง ๆ 

 
ข้อควรระวัง  กาวชนิดน้ีละลายน้ําได้ จึงไม่เหมาะกับงานที่ 

 ต้องใช้กลางแจ้งหรือที่ต้องสัมผัสกับนํ้า 

 
1.4 กาวแท่ง  

การใช้งาน  ใช้ยึดติดวัสดุประเภทกระดาษ  
 เน้ือกาวมีลักษณะเป็นของแข็ง 
 แฉะ เน้ือกาวติดเรียบ  
 ไม่เลอะเทอะ ไม่ทําให้กระดาษย่น 

 
ข้อควรระวัง  ใช้งานเสร็จ ควรปิดฝาเก็บให้เรียบร้อย 

 

 

รูปที ่10  กาวร้อน 

รูปที ่11  กาวยาง 

รูปที ่12  กาวแท่ง 
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2. ปืนกาว 

ปืนกาวมีส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มีลักษณะคล้ายปืนมีสายไฟต่อสําหรับใช้กับ
ปลั๊กไฟ ทําหน้าที่เป็นตัวให้ความร้อนและสว่นที่สองคือกาว มีลักษณะเป็นแท่งใสหรือขาวขุ่น เมื่อใส่แท่งกาว
ลงไปในตัวปืน ความร้อนจะทําให้แท่งกาวละลายเป็นเน้ือกาวที่มีความเหนียว 

 
การใช้งาน  ใช้สําหรับงานยึดติดวัสดุประเภทกระดาษ  

 ไม้ ยาง พลาสติก    
 

ข้อควรระวัง  การใช้งานควรระวังไม่ให้สัมผสักับกาว 
 เน่ืองจากมีความร้อนค่อนข้างสูง 

 
 

3. สกรู 

มีลักษณะคล้ายตะปูแต่มีเกลียวโดยรอบ จึงมีช่ือเรียกอีกอย่างว่า ตะปูควง หรือ ตะปูเกลียว ใช้
สําหรับยึดวัตถุสองช้ินเข้าด้วยกันโดยใช้เกลียวเป็นตัวหมุนเจาะเข้าไปในเน้ือวัสดุหรือรูของวัตถุขึ้นอยู่กับ
ชนิดของวัสดุน้ัน สกรูมีหลายชนิด ในที่น้ีจะยกตัวอย่างในการใช้งานทั่วไป 2 ชนิด ดังน้ี 

3.1 สกรูเกลียวปล่อย 
เป็นสกรูที่มีปลายแหลม ใช้สําหรับ 

ยึดช้ินงานที่ต้องการแรงยึดตรึงสูง โดยส่วนเกลียว 
จะแทรกเข้าไปฝังเข้ากับเน้ือวัสดุของช้ินงาน 
สามารถทนต่อแรงดึงได้ดี หัวสกรูมีหลายแบบ เช่น 
แบบหัวกลม แบบหัวเรียบ แบบหัวแฉก แบบหัวผ่า  
 

การใช้งาน  ใช้สําหรับยึดช้ินงานไม้เข้าด้วยกัน  
 โดยใช้ไขควงช่วยในการขันเกลียว 
 เข้าไปในเนื้อวัสดุโดยตรง 

 
ข้อควรระวัง  การขันเข้าและคลายออกหลายคร้ัง อาจทําให้ช้ินงานเสียหายได้ 

 

รูปที่ 13  ปืนกาว 

รูปที่ 14  สกรเูกลียวปล่อย 
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3.2 สกรูและนอต 
เป็นสกรูที่มีปลายตัด ต้องใช้ร่วมกับ 

นอตที่มีขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ ใช้หลักการบีบอัด 
วัตถุ 2 ช้ินเข้าด้วยกัน โดยการขันนอตให้แน่น  
หัวสกรูมีหลายแบบ เช่น สกรูหัวแฉก สกรูหัวผ่า  
สกรูแฉกเรียบ 
 

การใช้งาน  ใช้ยึดช้ินงานที่เป็นโลหะเข้าด้วยกัน โดยต้องเจาะรู 
 ช้ินงานขนาดพอดีกับสกรู แล้วจึงขันสกรูและนอต 
 สามารถถอดและยึดเพ่ือประกอบช้ินงานใหม่ได้ 

 
ข้อควรระวัง  การขันเข้าสกรกัูบนอต ต้องวางตําแหน่งให้ตรงกันก่อนขัน เพราะอาจทําให้

เกลียวชํารุดได้ 
 

 

4. ไขควง 

เป็นเคร่ืองมือช่างที่ใช้สําหรับขันหรือคลายสกรู โดยลักษณะของไขควงนั้นประกอบด้วยด้าม
จับ ลําตัวหรือก้าน และปากไขควง โดยสามารถแยกประเภทของไขควงได้ 2 ประเภท คือ 
 

4.1 ไขควงปากแบน                                                                               
มีลักษณะปากแบนแบบเส้นตรงคล้ายคมมีด 

สําหรับใช้ขันหรือคลายสกรูที่หัวสกรเูป็นร่องเส้นเดียว (หัวผ่า) 
การใช้งาน  ใช้ขันหรือคลายสกรูที่มีลักษณะหัวผ่า 

 สําหรับงานประเภทสลักเกลียวที่ยึดไม้ 
   พลาสติก หรือโลหะ 

 
ข้อควรระวัง  เลือกขนาดไขควงให้เหมาะสมกับหัวสกรู 

 

 

รูปที่ 15  สกรูและนอต 

รูปที่ 16  ไขควงปากแบน 

สกรู 

นอต 
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4.2 ไขควงปากแฉก 
  มีลักษณะปากเป็นสี่แฉก ใช้ขันสกรูที่มีหัวสี่แฉก  

เวลาบิดจะต้องใช้แรงกดที่ด้ามมากกว่าไขควงปากแบน  
เพ่ือไม่ให้เหลี่ยมของไขควงหลุดออกจากร่อง 

 
การใช้งาน  ใช้ขันหรือคลายนอตที่มีลักษณะหัวแฉก 

 สําหรับงานประเภทสลักเกลียวที่ยึดไม้ 
 พลาสติก หรอืโลหะ 

 
ข้อควรระวัง  เลือกขนาดไขควงให้เหมาะสมกับหัวสกรู 

 

 
 
เครื่องมือสําหรับการเจาะ 

ในการออกแบบและสร้างสรรค์ช้ินงานบางอย่างจําเป็นต้องใช้เครื่องมือในการเจาะ ในที่น้ีจะ
แนะนําเคร่ืองมือสําหรับเจาะคือ ที่เจาะกระดาษ  สว่านมือ  สว่านไฟฟ้า 
 

1. ที่เจาะกระดาษ  
เป็นเคร่ืองมือใช้สําหรับในการเจาะกระดาษ  

มีหลายขนาด ทํามาจากเหลก็ 
 
การใช้งาน  ใช้เจาะรูขนาดเล็ก   

 เหมาะสําหรับเจาะกระดาษ 
 
ข้อควรระวัง  ไม่ควรเจาะกระดาษท่ีหนาจนเกินไป 

 
 
 
 
 

รูปที ่17  ไขควงปากแฉก 

รูปที ่18  ที่เจาะกระดาษ 
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การอบรมครูออนไลน์วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ปี 2562  สสวท. 
 

 
2. สว่านมือ 

เป็นเคร่ืองมือเจาะรูที่ใช้ร่วมกับดอกสว่าน  
มีเฟืองเป็นเคร่ืองผ่อนแรงช่วยขับดอกสว่านให้หมุนเจาะรู  
ปลายดอกสว่านจะเป็นตัวเจาะวัสดุและนําเศษวัสดุที่ถูกเจาะ 
ออกไปจากรู 
 

การใช้งาน ใช้เจาะรูขนาดเล็ก เหมาะสําหรบังานไม้ 
งานโลหะ งานพลาสติก ที่มีช้ินงานไม่หนามาก 

 
ข้อควรระวัง การใส่ดอกสว่านควรจับยึดให้ดี ถ้าใส่ดอกสว่านไม่ดี จะหลุดหรือหักได้ง่าย 

 
 

3. สว่านไฟฟา้ 
เป็นเคร่ืองมือเจาะที่ใช้ร่วมกับดอกสว่าน  ใช้กําลังขับ 

จากมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้ในการเจาะรูในงานโลหะหรืองานไม้  
ปัจจุบันสว่านไฟฟ้าเป็นที่นิยมใช้กันมากกว่าสว่านชนิดอ่ืน ๆ  
เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประสิทธิภาพ 
การทํางานสูง 
          

การใช้งาน  ใช้เจาะรู เหมาะสําหรับงานไม้ 
 งานโลหะ งานก่อสร้าง 

 
ข้อควรระวัง  ไม่ควรใช้ดอกสว่านผิดประเภท เช่น ดอกสว่านเจาะคอนกรีตไม่ควรนําไปเจาะเหล็ก 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่19  สว่านมือ 

รูปที ่20  สว่านไฟฟ้า 


