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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

 

เครื่องเลื่อยกลและงานเลื่อย 



สาระการเรียนรู ้
 

1.   ชนิดของเครื่องเลื่อยกล 
 

2.  ส่วนประกอบที่ที่ส าคัญของเครื่องเลื่อยกล 
 

3.  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเลื่อยกล 



ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ ์

ชนิด 

เครื่องเลื่อยกล 



เนื้อหาการเรยีนรู้ชนิดเครือ่งเลื่อยกล 

1.1  เครื่องเลื่อยกลแบบชัก      Power  Hack  Saw 
        เป็นเครื่องเล่ือยที่นิยมใช้กันมากในโรงงาน เพราะใช้ง่าย สะดวก และ

ราคาไม่แพง  
ลักษณะการท างาน   ท างานแบบชักเดินหน้าและถอยหลัง เป็นจังหวะเดียว 
         หรือเหมือนกับการเลื่อยด้วยมือ 



 

รูปที่ 1  เครื่องเลื่อยกลแบบชัก 

คนจนไม่จริง  คนจริงไม่จน 
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1.2 เครื่องเลื่อยกลสายพาน 

 เป็นเครื่องเลื่อยอีกชนิดหนึ่ง โดยที่มีลักษณะการท างานเล่ือยชิ้นงานอย่าง
ต่อเนื่องแบบหมุนวนตลอดเวลา จนกว่าตัดชิ้นงานขาด เหมือนอย่าง
สายพานที่ท างาน  จึงเรียกชื่อว่าเครื่องเล่ือยกลสายพาน ซึ่งแบ่งแยกได้ 2 
ประเภท   

      1.2.1  เครื่องเล่ือยกลสายพานแนวนอน 
       1.2.2  เครื่องเลื่อยกลสายพานแนวตั้ง 
 



2.1 เครื่องเลื่อยกลสายพานแนวนอน 

เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน 
Horizontai Band Saw  เครื่องจะ
มีลักษณะการท างานใน
แนวนอน  ใบเลื่อยจะหมุนวนตัด
ชิ้นงานทุกฟัน  สามารถปรับ
ความเร็วของสายพานได้ 

เพื่อให้เหมาะสมกับชิ้นงานการป้อน
ตัดชิ้นงานด้วยระบบไฮดรอลิก 

รูปที่ 2  เครื่องเลื่อยกลสายพานแนวนอน 



2.2  เครื่องเลื่อยกลสายพานแนวต้ัง 

เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง Vertical 
Band Saw  ลักษณะการเลื่อยจะใน
แนวต้ัง สามารถตั้งความเร็ว ของใบ
เลื่อยได้  การป้อนตัดจะป้อนตัดด้วย
มือ เป็นเช่นนี้จึงท าให้เครื่องเลื่อย
แนวต้ังนี้ สามารถท าการเลื่อยตัดที่
หลากหลาย และตัดขึ้นรูปชิ้นงานได้
ด้วย 

  รูปที่ 3  เครื่องเลื่อยกลสายพานแนวตั้ง 



2.1 ส่วนประกอบส าคัญของเครื่องเลื่อยกล 

2.1.1 โครงเลื่อย 
2.1.2  ฐานเครื่อง 
2.1.3  สวิตช์เปิด-ปิด 
2.1.4  ชุดส่งก าลัง 
2.1.5  ปากกาจับชิ้นงาน 
2.1.6  ระบบป้อนกินงาน 
 
 

รูปที่ 4  ส่วนประกอบเครื่องเลื่อยกลแบบชัก 



ส่วนประกอบเครื่องเลื่อยกลแบบชกั 

2.1.1 โครงเลื่อย (Saw Frame) เป็นเหล็กหล่อรูปตัวยูคว่ าใช้ส าหรับยึดใบ
เลื่อย โครงเลื่อยจะเคลื่อนที่กลับไป – มา ภายในร่องหางเหยี่ยวของคาน
ที่ยึดโครงเล่ือย 

2.1.2  ฐานเรื่อง (Base)  เป็นส่วนที่รองรับน้ าหนักของเคร่ือง  ส่วนใหญ่ท า
มาจากเหล็กหล่อ  มีความแข็งแรง 

2.1.3 สวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง (Switch On - Off) ใช้ส าหรับเปิด-ปิดเครื่อง ที่
นิยมใช้สวิตช์เปิดด้วยมือในบางเครื่องจะมีกลไกปิดสวิตช์อัตโนมัติ 
กล่าวคือ เมื่อตัดชิ้นงานขาดสวิตช์ไฟจะถูกกดตัดทันที 



ส่วนประกอบเครื่องเลื่อยกลแบบชัก 

2.1.4 ชุดส่งก าลัง (Transmission) จะประกอบไปด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จะส่ง
ก าลังผ่านลิ่มมาขับเพลาที่มีเฟืองขนาดใหญ่ให้หมุนและที่เฟืองจะมีก้าน
ต่อไปขับโครงเล่ือยอีกครั้งหนึ่งท าให้โครงเลื่อยเคลื่อนท่ีกลับไป – มา 

    โดยมีระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรงดันน้ าหนักให้ท างานค่อนขึ้น 
2.1.5  ปากกาจับชิ้นงาน (Vise) จะยึดติดกับฐานเครื่อง สามารถเล่ือนต าแหน่ง

ได้ ปากกาใช้จับชิ้นงานเลื่อย และสามารถปรับเป็นมุมต่างๆ ได้ ท้ังนี้ห้าม
จับชิ้นงานที่มีขนาดสั้นกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวปากของปากกา 

2.1.6  ระบบป้อนกินงาน (Feed) เป็นการป้อนใบเลื่อยลงตัดชิ้นงาน ซึ่งจะมี 2 
วิธี คือ ชนิดที่ใช้ก้อนเหล็กถ่วงน้ าหนักทีก่ดอยู่บนโครงเลื่อย และชนิด
ป้อนตัดโดยระบบไฮดรอลิกส์ 



2.2  ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน 
ฝาครอบล้อตาม 

แผงหน้าปัดควบคุม 
Control  Console 

อุปกรณ์ปรับความตึงใบเลื่อย 
Bank  Tensioning 

โต๊ะงาน Discharge Table 

ถากรองเศษโลหะ  
Catch Pan 

ฝาครอบล้อขับ
และชุดส่งก าลัง 

แขนประคองใบเลื่อย 
Saw-Guide Arms 

ถังน้ ามันหล่อเย็น  
Coolant Reservoir 

ฐานเครื่อง  Base 

ปากกาจับชิ้นงาน 

รูปท่ี 5  ส่วนประกอบเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน 



บทบาทของส่วนประกอบย่อยต่าง 

2.2.1 ฐานเครื่อง Base  เป็นส่วนรับน้ าหนักของเครื่องทั้งหมด 
2.2.2  ถังน้ าหล่อเย็น Coolant Reservoir  เป็นที่บรรจุน้ าหล่อเย็นเพื่อดูดมา

หล่อเย็นในขณะที่เครื่องเลื่อยตัดชิ้นงาน และรักษาอุณหภูมิไม่ร้อนเกินไป 
2.2.3 ถากรองเศษโลหะ Catch Pan  มีไว้ส าหรับรองรับขี้เล่ือยหรือเศษเหล็ก  
2.2.4 โต๊ะงาน  Table  เป็นที่รองรับปากกาจับชิ้นงาน 
2.2.5  ปากกาจับชิ้นงาน (Vise) จะยึดติดกับฐานโต๊ะงาน สามารถเลื่อน

ต าแหน่งได้ ปากกาใช้จับชิ้นงานเลื่อย และสามารถปรับเป็นมุมต่างๆ ได้ 
ทั้งนี้ห้ามจับชิ้นงานที่มีขนาดสั้นกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวปากของปากกา 

 



ต่อส่วนประกอบย่อยต่างๆ 

2.2.6 แผงหน้าปัดควบคุม Control  Console  ประกอบด้วย เกจอัตราป้อน
เลื่อยชิ้นงาน หน้าปัดบอกความเร็ว ตัวปรับความสูงชิ้นงาน และปุ่มเปิด-
ปิดเครื่อง 

2.2.7 ฝาครอบล้อขับและชุดส่งก าลัง เป็นตัวหมุนใบเลื่อยซึ่งมีมอเตอร์ส่ง
ก าลังบังคับล้อขับให้ท างานได้ 

2.2.8 ฝาครอบล้อตาม ใบเลื่อยท าหน้าท่ีเหมือนสายพานที่ไปบังคับให้ล้อ
ตามหมุนอย่างอิสระได้ 



ต่อส่วนประกอบย่อยต่างๆ 

2.2.9 อุปกรณ์ปรับความตึงใบเล่ือย Bank  Tensioning  เป็นตัวปรับความ
เหมาะสมใบเลื่อย  เพื่อให้ระบบการท างานของการเล่ือยมีประสิทธิภาพ
ในการเลื่อยตัดชิ้นงาน และเวลาจะถอดเปลี่ยนใบเลื่อยจะต้องปรับ
อุปกรณ์ส่วนนี้เสมอ 

2.2.10  แขนประคองใบเลื่อย Saw-Guide Arms  เป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่
ท าหน้าที่ในการประคองใบเล่ือยสายพานให้ได้ฉากและให้มั่นคง
แข็งแรงขณะเลื่อยตัดเฉือนชิ้นงาน 

 
 

คนคิดดี ท าดี  คือ  คนมองโลกในแง่ดี   



2.3  ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง 

ฐานเครื่อง 

เสาเครื่อง 

ปุ่มปรับความเร็ว 

ชุดต่อใบเลื่อย 

สวิตช์เปิด-ปิด 

หน้าปัดบอก
ความตึงใบเลื่อย 

หน้าปัดเลือกขนาดชิ้นงาน 

ล้อตาม 
หัวเครื่อง 

แขนหมุนปรับระยะช่วงเลื่อย 

ชุดประคองใบเลื่อย 

โต๊ะงาน 

แขนหมุนปรับโต๊ะงาน 

รูปที่ 6  ส่วนประกอบเคร่ืองสายพานแนวตั้ง 



2.3  ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง 

2.3.1 ฐานเครื่อง Base  เป็นส่วนที่ติดอยู่กับพื้นโรงงาน  รองรับน้ าหนัก
ทั้งหมดของเคร่ือง ภายในประกอบด้วยชุดส่งก าลังขับเคลื่อนใบเลื่อย 

2.3.2  มอเตอร ์Motor เป็นตัวตนก าลังส่งก าลังไปยังล้อส่งก าลังเพื่อใช้ขับใบ
เลื่อยให้เคลื่อนที่ตัดชิ้นงาน 

2.3.3  เสาเครื่อง Column  เป็นส่วนที่ต่อจากตั้งเครื่องเป็นแนวตั้ง  เป็นส่วน
ที่รองรับชุดหัวเครื่อง ล้อตามของเครื่อง  บนด้านหน้าของเครื่องเล่ือย
สายพาน  จะมีชุดตัดใบเลื่อย 

2.3.4  หัวเครื่อง Head เป็นที่ยึดของล้อตามและตัวประคองใบเล่ือยและโคม
ไฟสว่าง 



2.3  ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง 

2.3.5 โต๊ะงาน Table  เป็นส่วนที่ใช้รองรับช้ินงานที่น ามาเลื่อย  โดยทั่วไป
สามารถเอียงเป็นมุมได้ 

2.3.6  ชุดประคองใบเล่ือย Saw Guides เป็นอุปกรณ์ประคองใบเลื่อย เพื่อ
บังคับใบเล่ือยให้วิ่งเป็นแนวตรง 

2.3.7  ชุดต่อใบเล่ือย  ใช้ส าหรับต่อใบเลื่อยในกรณีน าใบเลื่อยมาใช้ใหม่หรือ
กรณีเลื่อยชิ้นงานรูใน  จะต้องเจาะชิ้นงานแล้วน าใบเลื่อยร้อยใส่แล้วน า
ใบเลื่อยมาเชื่อมต่อ 

2.3.8  หัวเครื่อง  เป็นส่วนอยู่บนสุดของเครื่องยื่นออกมาและประคองความ
ทนต่อระบบการท างานของสายพานได้ 



3.  เครื่องมือและอุปกรณท์ี่ใช้กับเลื่อยกล 

รูปที่ 7  ใบเลื่อยมือ  และใบเลื่อยเครื่องกลชัก 

ใบเลื่อยกลแบบชัก 
ใช้ใบเลื่อยหน้าใหญ่ 
นิยมใช้ขนาดฟัน
เลื่อย 14 ฟัน           
และ 18 ฟัน 



3.  เครื่องมือและอุปกรณท์ี่ใช้กับเลื่อยกล 

3.1  ฐานรองรับชิ้นงาน   เป็น
อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับ
รองรับชิ้นงานที่ยาวๆ เพื่อ
ป้องกันชิ้นงานงัดใบเลื่อย  
อาจเป็นสาเหตุท าให้ใบ
เลื่อยหัก 

รูปที่ 8  ฐานรองรับชิ้นงานเลื่อย 



3.  เครื่องมือและอุปกรณท์ี่ใช้กับเลื่อยกล 

3.2  ใบเลื่อยเครื่องกลแบบชัก ใบเลื่อยเครื่อง
เลื่อยแบบนี้ จะท าด้วยเหล็กรอบสูง High 
Speed  Steel  ความยาวของใบเลื่อยจะวัด
จากระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของรูใบ
เลื่อย  วัดได้  350  มม. 

 ในการเลือกขนาดฟัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ
เหล็กที่จะตัด  ฟันหยาบเหมาะส าหรับเหล็ก
ไม่แข็งมาก  ฟันละเอียดเหมาะส าหรับเหล็ก
แข็ง   นิยมใช้ 2 อย่าง   14  ฟัน  และ 18  ฟัน 
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ขั้นตอนการใช้เครื่องเลื่อยกล 

1.  ตรวจสอบความพร้อมเคร่ืองเล่ือยกลแบบชักก่อนใช้งาน  เช่น  
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  ตรวจสอบความตึงของใบเลื่อย 

 

2.  ยกโครองเลื่อยขึ้นเพื่อนน าชิ้นงานมาตัด 
 

3.  น าชิ้นงานที่จะตัดขึ้นบนเครื่องเลื่อย  ปรับระยะความยาวของชิ้นงานที่จะ
ตัดให้ได้ความยาวที่ถูกต้องด้วยการใช้เครื่องมือวัดต่างๆ  เช่น  บรรทัด
เหล็ก  ตลับเมตร เป็นต้น เมื่อได้ความยาวที่ต้องการแล้วท าการจับยึด
ชิ้นงานให้แน่น 



ขั้นตอนการใช้เครื่องเลือ่ยกล 

4. ถ้าต้องการตัดชิ้นงานที่มีความยาวเท่าๆกัน  จ านวนหลายชิ้น  ควรใช้แขนตั้ง
ระยะให้เท่ากับความยาวของช้ินงาน เมื่อตัดชิ้นงานแรกเสร็จ เมื่อต้องการ
ตัดงานชิ้นต่อไปก็เลื่อนชิ้นงานมาชนต าแหน่งแขนตั้งระยะก็จะได้ความ
ยาวของงานที่เท่าๆ กัน 

5. เปิดสวิตช์ให้เครื่องเลื่อยท างาน น าโครงเลื่อยลงตัดชิ้นงานโดยค่อยๆ ลงอย่าง
ช้าๆ เพื่อป้องกันใบเลื่อยกระแทกชิ้นงานอาจจะท าให้ใบเล่ือยหักได้ 

6.  เมื่อชิ้นงานถูกเลื่อยจนขาด  ยกโครงเลื่อยขึ้นเพื่อท าการตัดชิ้นงานต่อไป 



การจับชิ้นงาน 

รูปที่ 9  การจับยึดชิ้นงานสั้นที่ผิดวิธี และถูกวิธี 



แสดงการจับชิ้นงานที่ถูกต้อง 

รูปที่  10  แสดงการจับยึดชิ้นงานเพื่อเลื่อยด้วยเครื่องเลื่อยกลแบบชัก 



สรุป สาระการเรียนรู้เครื่องเลื่อยกล 

เครื่องเลื่อยกล 

ชนิดของเครื่อง 
เลื่อยกล 

ส่วนประกอบ 
เครื่องเลื่อยกล 

เครื่องมือและ 
อุปกรณ์ 

ขั้นตอน 
การใช้งาน 

แบบชัก 

แบบสายพาน
แนวนอน 

แบบสายพาน
แนวตั้ง 

ฐาน 

โครงเลื่อย 

สวิตช์เปิด-ปิด 
ชุดส่งก าลัง 

โต๊ะงาน 

ปากกาจับชิ้นงาน 

ใบเลื่อย 

ฐานรองรับชิ้นงาน 

ตรวจสอบความพร้อม 

ยกโครงเลื่อย 

น าเข้าชิ้นงานตัด 

ใช้แขนตั้งระยะกรณีตัดยาว 

เปิดสวิตช์ด าเนินการตัด 

ยกโครงเลื่อยขึ้น 



แบบประเมิลผลการเรียนรู ้

1. จงบอกชนิดของเครื่องเลื่อยกลมา 2  ชนิด 
2. จงบอกส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องเลื่อยกลแบบชักมา 5 ชนิด 
3. การบอกความยาวของใบเลื่อยแบบชัก  จะมีวิธีบอกแบบใด 
4. จงบอกชนิดของเครื่องเลื่อยสายพาน 
5. จงบอกส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องเลื่อยกลสายพานแนวตั้งมา 5 ชนิด 
6. จงอธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องเลื่อยกลแบบชัก 
7. จงบอกความแตกต่างของหลักการท างานระหว่างเครื่องเลื่อยกลแบบชักกับเครื่อง

เลื่อยกลแบบสายพาน 
8. จงบอกสาเหตุที่ท าให้เกิดใบเลื่อยหักได้ 

จงเป็นน้้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต  เพื่อเรียนรู้เพิ่มเต็มได้ตลอดชีวิต 


