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หนังสือเลมนี้ผู เขียนไดทําการเรียบเรียงขึ้นเพื�อใชประกอบการเรียนการสอนใน

รายวิชา งานไม รหัสวิชา 2121–2101  โดยมีเนื้อหาวิชาตรงตามจุดประสงครายวิชา 

คําอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาของหนังสือเลมนี้จะอธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะ

ของเครื�องมอืที่ใช ในการปฏบิตังิานไมเบือ้งตน วธิกีารใชงานและการบาํรงุรกัษา ในสวนของ

ภาพประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใชเครื�องมือ และการเขาไม เปนภาพถายจากการ

ปฏิบัติงานโดยผูเรียนจริง ผูเรียนสามารถดูภาพประกอบตามขั้นตอน อาน ทําความเขาใจ 

และสามารถปฏิบัติตามไดงาย

ผูเขียนขอขอบคุณผูที่ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ถายภาพ เขียนแบบ ฯลฯ และ

ผูที่มิไดกลาวถึง ณ ที่นี้ ที่มีสวนทําใหหนังสือเลมนี้สําเร็จและสมบูรณได หากผูอานพบวามี

ขอบกพรองหรือมีสวนอื�นใดที่มีขอผิดพลาดที่สมควรจะตองแกไข โปรดแจงใหผูเขียนทราบ

ดวย เพื�อจะไดนําไปแกไขปรับปรุงในโอกาสตอไป

 ชาญวิทย พิศออน
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จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. บอกประเภทของงานชางไมได

2. อธิบายความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไมได

สาระการเรียนรู 
1. ประเภทของงานชางไม

2. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไม
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บทที่
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2    งานไม

งานไมหรืองานชางไม เปนงานแรกๆ ที่มนุษยไดคิดคนและพัฒนาขึ้นมาเพื�อใช

ประโยชนและทําใหมนุษยเรามีความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยไดพัฒนาขึ้นทั้งดานวัสดุ เครื�องมือ 

และอุปกรณที่ใชทํางานดานเทคนิคและวิธีการทํางาน สําหรับในประเทศไทย ลักษณะงาน

อาชีพชางไมนี้มีมานานมากแลว เริ่มตนจากชุมชนเล็กๆ และไดขยายออกอยางกวางขวาง

ลักษณะของงานอาชีพนี้คือ การปฏิบัติเกี่ยวกับงานไมทั่วๆ ไป เชน การตัด เลื�อย ไส 

ปรับ ตอก ทากาว ทําโครง ติดตั้ง ประกอบโครงสรางไม ทําโครงไมชั่วคราว ซอมแซม และ

ดัดแปลงสวนตางๆ ที่เปนไม ปูพื้น บุฝา มุงหลังคา และทําเครื�องเรือน เปนตน

1.1 ประเภทของงานชางไม

ประเภทของงานชางไม จําแนกตามลักษณะงานไดดังนี้

1. งานชางไมปลกูสราง ศึกษาและปฏิบตัเิกีย่วกบัเทคนคิการกอสรางอาคารไม อาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก ไมแบบหลอคอนกรีต การอานแบบ การแยกรายการวัสดุและอุปกรณ 

ตลอดจนขั้นตอนในการดําเนินงาน เปนตน

2. งานชางไมครุภัณฑ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบ อานแบบครุภัณฑ 

แบบเครื�องเรือน ตู โตะ เกาอี้ การตกแตงไม เขาเดือย การตอไม เพลาะไม เจาะไม การ

ใชและเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสมซึ่งใชรวมกับไม เชน กุญแจ บานพับ บานเลื�อน และบาน

กระจก

3. งานชางไมแบบ ศกึษาและปฏิบตัเิกีย่วกบัการทําแบบ (ไม) หลอโลหะ ชิน้สวนของ

เครื�องยนต ชางไมประเภทนีเ้ปนงานทีต่องการความละเอยีดสงู และทาํงานประณตีเรียบรอย 

เขาใจเรื�องการหดตวัและขยายตัวของวัสดแุตละชนดิ อานแบบ และเขาใจแบบอยางชดัเจน

จึงจะปฏิบัติงานไดดี

อยางไรก็ตาม การมีความรูทักษะพื้นฐานเบื้องตนที่ดีเกี่ยวกับเครื�องมือประเภทตางๆ 

การลับปรับแตงเครื�องมือ การไสไม การเลื�อยไม การเจาะไม และทักษะที่สําคัญอีกประการ

หนึ่งคือ การตอไม การเขาเดือยไมชนิดตางๆ เพื�อนําไปใชงานในลักษณะงานทั้ง 3 ประเภท

ดังกลาวขางตนไดอยางมีคุณภาพ จะชวยสงเสริมใหงานอาชีพประเภทนี้ยังคงอยูกับสังคม

ไทยตลอดไป
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1.2 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไม

สิง่ทีต่องคํานงึถึงในการปฏบิตังิานกค็อื ความปลอดภยั ถาเราทาํงานอยางใดอยางหนึง่

สําเร็จ แตตองบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือทําใหเครื�องมือชํารุดเสียหาย ก็อาจจะไมคุมคา 

ฉะนั้นอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานคือสิ่งที่เราตองระมัดระวังปองกันไมให

เกิด หรือถาเกิดขึ้นก็อาจจะใหมีความสูญเสียนอยกวาที่ควรจะเปน

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานไมก็เชนเดียวกัน ถึงแมวาจะเปนผูมีความชํานาญก็ตาม 

อุบัติเหตุก็อาจเกิดขึ้นไดเสมอหากขาดความระมัดระวัง โดยเฉพาะผูที่เริ่มฝกหัดใหมควรจะ

คํานึงถึงและระมัดระวังใหมาก 

 

รูปที่ 1.1 สัญลักษณแหงความปลอดภัย

ที่มา : www.thaipurchasing.com, 2560.

ความปลอดภัยในงานไมสามารถแยกได 3 ดาน ดังตอไปนี้

1. ความปลอดภัยดานตัวบุคคล ควรคํานึงถึงและปฏิบัติใหถูกตอง ดังนี้

1. แตงกายใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ควรเย็บติดกัน หรือเปน

เสื้อคลุม หรือมีผากันเปอนที่รัดกุม

2. สวมใสรองเทาหุมสนหรือรองเทานิรภัย

3. ไมควรสวมใสเครื�องประดับ เชน นาฬกา แหวน และกาํไลขอมอื ในขณะปฏบิตังิาน

4. ถาผมยาวควรรวบผมหรือสวมหมวกปดทับใหเรียบรอย

5. ในการปฏิบตังิานทีอ่าจมกีารกระเดน็ของเศษไมหรอืฝุนมากๆ ควรสวมใสแวนตา

นิรภัยและผาปดจมูกกันฝุน
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6. ไมควรหยอกลอหรือเลนกันในบริเวณที่ปฏิบัติงานหรือในบริเวณที่มีขอหาม

7. ไมควรปฏิบัติงานในขณะท่ีรางกายเหนื�อยลา ออนเพลีย มีอาการเครียดหรือ  

ไมสบาย

แวนตานิรภัย
หมวกนิรภัย

ผาปดจมูก

ถุงมือผา

รองเทานิรภัย

 รูปที่ 1.2 เครื�องแตงกายที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

2. ความปลอดภัยดานเครื(องมือ อุปกรณ และวัสด ุควรปฏิบัติดังนี้

1. ไมจบั ปรบั หรอืแตง เครื�องมือและอุปกรณตางๆ โดยท่ีไมมคีวามรูหรอืลองเลน

ดวยความสนุก

2. ไมควรเก็บเครื�องมือที่มีปลายแหลม เชน มีด สิ่ว เหล็กขีด หรือวงเวียนปลาย

แหลมไว ในกระเปาเสื้อหรือกางเกง

3. การถือเครื�องมือทีม่ปีลายแหลมคมควรใหดานทีม่ปีลายแหลมชีล้งดานลาง หรอื

หาวัสดุหุมปลายแหลมเสียกอน

4. ควรยื�นหรือสงเครื�องมือสวนที่เปนดามจับหรือสวนที่ไมแหลมคมใหผูรวมงาน  

ไมควรโยนให

5. แจงครูหรือผูควบคุมใหทราบเมื�อเครื�องมือหรืออุปกรณชํารุดเสียหาย

6. ไมควรใชเครื�องมืออุปกรณที่ชํารุด หรือควรซอมแซมเครื�องมือสวนที่ชํารุดให

เรียบรอยกอนใชงาน 

7. ควรลับหรือปรับแตงคมของเครื�องมือใหคมอยูเสมอตามความเหมาะสมของ

เครื�องมือแตละชนิด
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8. ใชเครื�องมือใหถูกตองตามลักษณะการใชงาน เชน ไมควรใชดามฉากตอกตะปู

9. เมื�อตองใชเครื�องมือเกี่ยวกับไฟฟา ตองแน�ใจวามีการปองกันไฟฟารั่ว 

10. การกองเก็บไมควรมีไมหมอนรองวางเรียงตามขนาดความยาวใหเปนระเบียบ

11. ควรเก็บวัสดุและอุปกรณงานสีหรือสารละลายที่ไวไฟไว ในที่มิดชิด

12. ควรเช็ดทําความสะอาดเครื�องมือ จัดเก็บเครื�องมือและวัสดุอุปกรณใหเปน

ระเบียบตามหมวดหมูหลังเลิกปฏิบัติงานทุกครั้ง

รูปที่ 1.3 แสดงตัวอยางพื้นที่ปฏิบัติงานไม ในโรงฝกงาน

3. ความปลอดภัยดานการปฏิบัติงานในโรงฝกงาน ควรปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ตามคําแนะนําของครู และของผูควบคุมอยาง

เครงครัด

2. ควรมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องตนไว ในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

3. ถังดับเพลิงตองอยูในที่ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนและหยิบใชงานไดสะดวก

4. รีบแจงครูหรือผูควบคุมใหทราบทันที่ที่เกิดอุบัติเหตุ

5. จัดใหมีแสงสวางในบริเวณปฏิบัติงานใหเพียงพอ

6. จัดใหมีการระบายอากาศบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานใหเพียงพอ

7. การยกหรือเคลื�อนยายไมที่มีความยาวมากควรมีผูชวย และควรเคลื�อนยายให

ไมอยูในแนวนอน 
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8. วัสดุที่เปนชิ้นเล็กๆ เชน ตะปู นอต ควรมีภาชนะหรือกลองสําหรับใสไว โดย

เฉพาะ

9. ไมควรอมตะปูไว ในปากในขณะตอกตะปู 

10. บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานจะตองสะอาด ปราศจากเศษไม ขี้เลื�อย และนํ้ามัน 

11. เคารพและปฏิบตัติามปายเตอืนตางๆ ในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน เชน เครื�องจกัรชาํรดุ 

กําลังซอม หรือพักเครื�อง เปนตน 

12. เตารับ เตาเสียบ สายไฟสนาม และอุปกรณเกี่ยวกับไฟฟาตองไมชํารุด ควร

ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีกอนใชงาน

13. ตะปูที่มีปลายแหลมโผลขึ้นมาควรพับหรือถอนตะปูออก 

14. การเคลื�อนยายของหนักควรหาผูชวยหรือใชเครื�องทุนแรงยก

15. หลังเลิกปฏิบัติงาน ควรชวยกันทําความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานใหสะอาด

อยูเสมอ 

อยางไรก็ดี กฎความปลอดภัยที่กลาวมานี้อาจยังไมครอบคลุม เนื�องจากกิจกรรม

และเหตุการณใหมๆ อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา แตถาผูปฏิบัติงานมีความรู มีทักษะฝมือ

ดี ระมัดระวังในขณะปฏิบัติงาน ไมประมาท มีการวางแผนการทํางาน วางแผนการใช 

เครื�องมือและวัสดุ ก็จะทําใหงานนั้นสําเร็จลุลวงไดโดยปราศจากอันตราย
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ตอนที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้ 

1. จงบอกลักษณะงานที่ชางไมกอสรางทําได

2. จงบอกลักษณะงานที่ชางไมครุภัณฑทําได

3. ขอควรคํานึงถึงเพื�อใหเกิดความปลอดภัยดานตัวบุคคลในขณะปฏิบัติงานมีอะไรบาง 

(จงบอกมาอยางนอย 5 ขอ)

ตอนที่ 2 จงเติมเครื�องหมาย  หนาขอที่เห็นวาถูก และเติมเครื�องหมาย  

 หนาขอที่เห็นวาผิด

 ..….....1. ไมควรสวมใสเครื�องประดับ เชน นาฬกา แหวน และกําไลขอมือในขณะปฏิบัติงาน

 ..….....2. ไมควรเก็บเครื�องมือที่มีปลายแหลมคม เชน มีด สิ่ว และวงเวียนปลายแหลมไว ใน

กลองเครื�องมือ

 ..….....3. รีบแจงใหครูหรือผูควบคุมทราบทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ

 ..….....4. เครื�องมอืตองอยูในทีท่ีส่ามารถมองเหน็ไดชดัเจน และหยบิใชงานไดสะดวกในขณะ

ไฟไหม

 ..….....5. ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและคําแนะนําของครูหรือผูควบคุมอยางเครงครัด

 ..….....6. ตองเคารพและปฏิบัติตามปายหามและปายเตือนในพื้นที่ปฏิบัติงาน

 ..….....7. การเคลื�อนยายไมยาว ควรลากไปตามแนวนอนและเก็บไวนอกโรงฝกงาน

 ..….....8. การเคลื�อนยายของหนัก ควรกลิ้งหรือลากดวยเชือก

 ..….....9. ถังดับเพลิงควรติดตั้งใหอยูสูงจากพื้นบนผนังในระดับสายตา

........10. งานของชางไมครุภัณฑคือ การติดตั้งโครงหลังคาไม 

แบบฝกหัดบทที่ 1





จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. สามารถบอกลักษณะของเครื�องมือวัดระยะชนิดตางๆ ได

2. สามารถใชเครื�องมือวัดระยะชนิดตางๆ ได 

3. สามารถอานระยะระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริกได

4. อธิบายวิธีการบํารุงรักษาเครื�องมือวัดระยะชนิดตางๆ ได

สาระการเรียนรู 
1. ชนิดของเครื�องมือวัดระยะ

2. วิธีการใชงานเครื�องมือวัดระยะ

3. การวัดระยะตามระบบอังกฤษและระบบเมตริก

4. การบํารุงรักษาเครื�องมือวัดระยะ

2
บทที่

9
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เครื�องมือที่ใช ในงานไมลําดับตนๆ คือ เครื�องมือวัดระยะและขนาด เนื�องจากในการ

ทาํงานไม หรอืงานทีเ่กีย่วกบัการกอสรางตางๆ จําเปนจะตองรูขนาดของชิน้งานหรอืโครงสราง 

เพื�อกําหนดขนาดลงในแบบและชิ้นงานที่จะทํา เครื�องมือวัดระยะในงานไมมีดังตอไปนี้

1. ไมบรรทัด (Ruler)

2. ไมบรรทัดพับ (Zigzag Rule)

3. ตลับเมตร (Steel Type Rule)

4. เทปวัดระยะ (Nylon Type Rule Measure)

5. ฉาก (Try Square) 

6. ขอขีด (Marking Gauge) 

7. วงเวียน (Divider) 

8. ระดับนํ้า (lever)

9. ลูกดิ่ง (Plummet) 

10. เหล็กหมาดหรือเหล็กขีด (Awis) 

11. เตาดีด (Jaunt)

2.1 ไมบรรทัด

ไมบรรทัดเปนเครื�องมือวัดระยะท่ีใชกันทั่วไป เพื�อวัดระยะความยาวของชิ้นงานหรือ

สิง่ของทีต่องการทราบระยะ บนผิวของไมบรรทดัจะมมีาตราสวนแสดงในระบบเมตรกิ หน�วย

วัดความยาวเปน มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร และระบบอังกฤษหน�วยวัดความยาวเปน 

นิ้ว ฟุต ปจจุบันมีการผลิตไมบรรทัดดวยวัสดุที่เปนโลหะหลายชนิด และนิยมเรียกอีกชื�อวา 

ฟุตเหล็ก มีหลายขนาดความยาว เชน ขนาดยาว 1 ฟุต (30 เซนติเมตร), ยาว 2 ฟุต (60 

เซนติเมตร) และยาว 3 ฟุต (90 เซนติเมตร) เปนตน

รูปที่ 2.1 บรรทัดยาว 1 ฟุต (30 เซนติเมตร)
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2.1.1 การวัดระยะดวยไมบรรทัด

การวดัระยะดวยไมบรรทัด สามารถทําการวดัระยะไดหลายลกัษณะ เชน การวดัระยะ

ความกวาง ความยาว ความหนา และการแบงหนาไม ใหกวางเทาๆ กัน 

รูปที่ 2.2 แสดงการใชไมบรรทัด 

วัดความกวางของไม

รูปที่ 2.3 แสดงการใชไมบรรทัด 

วัดความหนาของไม 

รูปที่ 2.4 แสดงการใชไมบรรทัดแบงความกวางของหนาไม ใหไดชองเทาๆ กัน 

2.2 ไมบรรทัดพับ

ไมบรรทดัพบัหรอืเรียกอีกชื�อวา ไมเมตร เปนเครื�องมอืวดัระยะอกีชนดิหนึง่ทีน่ยิมใช ใน

งานชางไม ลักษณะบรรทัดเปนทอน ทอนละ 20 เซนติเมตร ชวงรอยตอยึดติดกันดวยหมุด

โลหะและหมุนได เพื�อใหไมบรรทัดสามารถพับเก็บไดงาย บนผิวไมบรรทัดจะมีหน�วยการวัด

ระยะกาํกบัไวทัง้ระบบเมตรกิและระบบอังกฤษ หรอืบางชนดิอาจจะมเีพยีงระบบเมตรกิระบบ

เดียวก็ได มีความยาวตั้งแต 1–2 เมตร 
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รูปที่ 2.5 ไมบรรทัดพับ

2.2.1 การวัดระยะดวยไมบรรทัดพับ

การวดัระยะดวยไมบรรทดัพบั สามารถทาํการวดัระยะไดเหมอืนกนักบัการใชไมบรรทดั

วัดระยะ สามารถวัดความหนาของไม ความกวางของไม ความยาวของไม และสามารถใช

แบงระยะบนหนาไม ใหเทาๆ กันได 

(ก) ไมบรรทัดพับขนาดทอนละ 20 เซนติเมตร (ข) ไมบรรทัดพับขนาดทอนละ 10 เซนติเมตร

รูปที่ 2.6 การวัดระยะดวยไมบรรทัดพับ รูปที่ 2.7 การใชไมบรรทัดพับ 

แบงระยะบนหนาไม ใหเทาๆ กัน

การบํารุงรักษาไมบรรทัดพับ มีขอควรปฏิบัติดังนี้

1. ไมดึงหรือยืดไมบรรทัดพับแรงเกินไป เพราะอาจจะทําใหขอตอชํารุดเสียหาย

2. ไมควรขีดเขียนบนผิวไมบรรทัด 

3. ไมควรวางของที่มีนํ้าหนักทับบนไมบรรทัดพับ

4. ควรเช็ดทําความสะอาดหลังเลิกปฏิบัติงานทุกครั้ง
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2.3 ตลับเมตร

ตลับเมตรเปนเครื�องมือวัดระยะท่ีถูกออกแบบมาใหสามารถใชงานไดงาย สายวัด

ทําดวยโลหะบางที่คงทน บนผิวจะมีมาตราสวนพิมพไวทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษ 

สามารถมวนเก็บไว ในกลองหรือตลับ พกพาไดสะดวก มีความยาวหลายขนาด เชน 1.00 

เมตร, 2.00 เมตร, 3.00 เมตร และ 5.00 เมตร ซึ่งนิยมใชกันมากในหมูชางทุกสาขา สวน

การใชงานสามารถใชวัดระยะความหนา กวาง และยาวของไม หรือความกวาง ความยาว 

และสวนสูงของอาคาร 

สายคลองมือ

ตลับเก็บสายวัด

ปุมกดล็อค

ขอเกาะสายวัด

สายวัด

รูปที่ 2.8 สวนประกอบของตลับเมตร

การบํารุงรักษาตลับเมตร มีขอควรปฏิบัติดังนี้

1. ไมดึงสายวัดออกจากตลับจนสุด

2. ขณะปลอยสายวัดกลับเขาตลับควรคอยๆ ผอน ไมปลอยใหเลื�อนเขาเร็วเกินไป

3. ควรทําความสะอาดสายวัดและตลับอยางสมํ่าเสมอ

2.4 เทปวัดระยะ (เทปมวน)

เทปวดัระยะ (เทปมวน) เปนเครื�องมือวัดระยะที่ใชวดัระยะความยาวทีย่าวมากกวาความ

ยาวของตลับเมตร และการวดัระยะทางท่ีตองใชความยาวของสายวดัมากๆ เชน เทปวดัระยะ

ขนาดความยาว 20 เมตร, 25 เมตร, 30 เมตร, 40 เมตร และ 50 เมตร วสัดทุี่ใชทาํสายวดั

โดยทัว่ๆ ไปม ี2 ชนดิคอื ชนดิทีเ่ปนไนลอนและชนดิทีเ่ปนโลหะบางเคลอืบดวยไนลอน หน�วย

มทีัง้ระบบเมตรกิและระบบอังกฤษ สวนตวัตลบัมหีลายลกัษณะ ดงัในรปูที ่2.9 และ 2.10
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การบํารุงรักษาเทปวัดระยะ มีขอควรปฏิบัติดังนี้

1. ไมดึงสายวัดออกจากตลับจนสุด และดึงแรงเกินไป เพราะอาจทําใหชํารุด

2. ขณะปลอยสายวัดกลับเขาตลับ ควรคอยๆ ปลอยอยางชาๆ

3. ระมัดระวังไมใหเทปวัดระยะตกกระแทกพื้น

4. ขณะดงึสายวัดถามีอาการฝดหรือดงึออกอยาก อาจหยอดนํา้มนัหลอลื�นเพื�อใหการ

เลื�อนสะดวกขึ้น

5. เช็ดทําความสะอาดสายวัดและตลับหลังเลิกปฏิบัติงาน

2.5 ฉาก

ฉากเปนเครื�องมือวัดระยะและวัดมุมฉากหรือมุม 90° และมุม 45° โดยใบฉากทํามุม

กับดามฉาก วัสดุที่ใชทําสวนใหญทําดวยโลหะที่มีความแข็งแรง คงทน สําหรับฉากที่ใช ใน

งานไมมีอยู 4 ชนิดคือ

2.5.1 ฉากตาย (Try Square)

ฉากตายเปนฉากทีด่ามฉากและใบฉากยดึตดิกนัตายตวั ไมสามารถปรบัเลื�อนได ขนาด

ที่นิยมใชมากในงานไมคือ ขนาดใบฉากยาว 10  และใบฉากยาว 12  ใชวัดระยะความหนา

และความกวางของไม และการวัดมุม 45° และมุม 90°

รูปที่ 2.9 เทปวัดสายไนลอน รูปที่ 2.10 เทปวัดสายโลหะเคลือบ
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รูปที่ 2.13 การวัดมุมฉาก

2.5.2 ฉากเปน (Sliding T Bevel)

ฉากเปนหรือเรียกอีกชื�อวา ฉากเลื�อน เปนฉากที่ใบฉากและดามฉากสามารถปรับเพื�อ

ตั้งมุมหรือองศาระหวางใบฉากและดามฉากใหเปนมุมไดตั้งแต 0–180° ขนาดที่ใชกันมาก 

คอื ขนาดใบฉากยาว 6  และ 8  สวนการใชงานฉากเปน ชางไมใช ในการตัง้มมุเพื�อกาํหนดบน 

ชิ้นงาน การตรวจสอบมุมตางๆ ในงาน ซ่ึงสวนใหญจะเปนมุมที่นอกเหนือจากมุม 90°  

และ 45°

(ก) การวัดมุมฉาก

ดามฉาก

ใบฉาก

รูปที่ 2.11 ฉากตายยาว 10  และ 12 รูปที่ 2.12 แสดงการวัดระยะ

(ข) แสดงการวัดมุม 45°

รูปที่ 2.14 ลักษณะฉากเปน รูปที่ 2.15 วิธีการวัดมุมเทียบกับโปรแทรกเตอร
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รูปที่ 2.16 การใชฉากเปนวัดเพื�อหามุมชิ้นงาน

2.5.3 ฉากผสม (Combination Square)

ฉากผสมเปนฉากที่ออกแบบมาเพื�อใหชางไมสามารถใชงานไดหลายลักษณะ เชน วัด

ระยะ วัดมุม 45°, 90° ตรวจสอบระดับ วัดความลึกของรูเจาะ ฯลฯ โดยที่ดามฉากสามารถ

เลื�อนตามแนวใบฉากไดตลอดความยาวใบฉาก ขนาดที่นิยมใชกันทั่วๆ ไปคือ ขนาดใบฉาก

ยาว 12

แหวนล็อคใบฉาก

ระดับฟองยาว

ใบฉาก

ดามฉาก

รูปที่ 2.17 สวนประกอบของฉากผสม

รูปที่ 2.18 ลักษณะการวัดมุม
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รูปที่ 2.19 ลักษณะการวัดระยะหนาไมและความลึก

2.5.4 ฉากจันทัน (Raft Square) 

ฉากจันทัน ฉากใหญ หรือเรียกอีกชื�อวา ฉากโครงหลังคา ลักษณะของฉากจันทันนั้น 

ดานยาวจะมีความกวางใบฉาก 2 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว สวนอีกดานที่เปนดานสั้น กวาง 1 1/2 นิ้ว 

ยาว 16 นิว้ บนใบฉากมสีเกลบอกคาหน�วยการวดัระยะทัง้ 2 ระบบ สวนการใชงานฉากจนัทนั 

สามารถใชวดัระยะ วัดมมุ 90° ใชตรวจสอบความเรียบและตรงของผวิไม ใชวดักาํหนดความ

ลาดเอียงของจันทัน และใชหาระยะลูกตั้งและลูกนอนของบันไดไม

(ก) การวัดระยะหนาไม (ข) วัดระยะความลึกเดือย

รูปที่ 2.20 ฉากจันทัน รูปที่ 2.21 การใชฉากจันทันวัดมุมฉาก

รูปที่ 2.22 แสดงการใชฉากจันทันตรวจสอบความเรียบของผิวไม
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การใชฉากจันทนัวดัหามมุลาด ถาตองการทราบมมุลาดของจนัทนัหรอืความลาดเอยีง

ของแมบันไดดวยการใชฉากจันทัน ทําไดโดยการอานคาระยะในตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1 ตารางการหามุมลาดของฉากจันทัน

มุม (องศา) ความยาว (นิ้ว) ความสูง (นิ้ว) 

5° 23 2

10° 17 3

15° 15 4

20° 11 4

25° 15 7

30° 19 11

ตัวอยาง ตองการหามุมลาดเอียง 10° ใหดูที่ชองมุม (แนวตั้ง) เลื�อนลงมาบรรทัดที่ 

10° เลื�อนไปทางขวาที่ชองความยาว (แนวตั้ง) อานตัวเลขได 17  และเลื�อนไปทางขวาที่

ชองความสูง (แนวตั้ง) อานตัวเลขได 3  

จากนั้นนําไมบรรทัดหรือไมที่เปนแนวตรงวางใหริมไมดานใดดานหนึ่งตรงหมายเลข 

17  และอีกดานตรงหมายเลข 3  ก็จะไดความลาดเอียงไมเปนมุม 10° ตามตองการ ดัง

แสดงในรูปที่ 2.23

 17

3

รูปที่ 2.23 การหามุมลาดดวยฉากจันทัน
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การบํารุงรักษาฉาก มีขอควรปฏิบัติดังนี้

1. ไมควรใชดามฉากเคาะหรือตอกแทนคอน

2. เมื�อใชฉากเปนปฏิบัติงานแลวเสร็จ ควรเก็บใบฉากในดามทุกครั้ง

3. ไมควรใชฉากที่ชํารุดปฏิบัติงาน เพราะจะทําใหการวัดคลาดเคลื�อน

4. การใชฉากผสมควรระมัดระวังหลอดฟองอากาศไมใหชํารุดหรือแตก

5. เช็ดทําความสะอาดฉากทุกชนิดหลังเลิกปฏิบัติงานและเก็บไว ในที่เหมาะสม

2.6 ขอขีด

ขอขีดเปนเครื�องมือวัดระยะอีกชนดิหนึง่ที่ใชทําเครื�องหมายหรือใชขดีเสนบนผวิไม ให

เปนเสนตรง หรอืเสนทีข่นานกบัรมิไม ซึง่เปนเครื�องมอืทีช่างไมนยิมใชกนัอยางกวางขวาง มี

รูปรางหลายลักษณะ มีทั้งเปนแบบมาตรฐานใชกันทั่วๆ ไป หรือเปนแบบที่สรางกันขึ้นมาใช

เฉพาะ วัสดุสวนใหญทําดวยไมเนื้อแข็ง 

ตัวขอ เกลียวล็อค

คาน

เหล็กขีด (หมุด)

รูปที่ 2.24 สวนประกอบของขอขีด

เหล็กขีด

ดึง

รูปที่ 2.25 การตั้งระยะบนขอขีด รูปที่ 2.26 การใชขอขีดขีดเสนขนานกับริมไม 
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การบํารุงรักษาขอขีด มีขอควรปฏิบัติดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการใชขอขีดเคาะหรือตอกแทนคอน

2. ระมัดระวังไมใหขอขีดตกกระแทกพื้น

3. ไมควรวางของหนักทับขอขีด

4. ตะไบปลายแหลมของเหล็กขอขีดใหแหลมคมอยูเสมอ

5. เช็ดทําความสะอาดขอขีดหลังเลิกปฏิบัติงาน

2.7 วงเวียน

วงเวียนเปนเครื�องมือที่ใชวัดและทําเครื�องหมายหรือขีดเสนสวนที่เปนวงกลมและ 

สวนโคงในงานชางไม ทําดวยวัสดุที่เปนโลหะ มีความทนทาน ขาทั้งสองขางสามารถถางให

หางออกจากกันและหุบเขาชิดกันได สวนที่ปลายขาจะทําเปนมุมแหลมไวเพื�อใหสามารถขีด

เปนเสนบนผิวไมได

รูปที่ 2.27 ลักษณะวงเวียนขาเหล็ก รูปที่ 2.28 ลักษณะวงเวียนขาเลื�อน

นอกจากวงเวียนขาเหลก็ที่ใชกนัในงานไมแลว ยงัมวีงเวยีนที่ใช ในงานลกัษณะเดยีวกนั

อกี 2 ชนดิคอื วงเวยีนขาดานหนึง่เปนดนิสอ ซึง่ใช ในงานเขยีนแบบ และวงเวยีนขาเลื�อน คอื 

วงเวียนที่ขาทั้งสองขางไมไดยึดติดกันที่ปลายดานหนึ่ง แตขาของวงเวียนชนิดนี้จะไมติดกัน 

เมื�อตองการวัดระยะก็จะใชวิธีเลื�อนขาดานหนึ่งไปตามคานซึ่งใชยึดขาของวงเวียนทั้งสอง
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รูปที่ 2.29 การใชวงเวียนวัดเทียบกับไมบรรทัด

การบํารุงรักษาวงเวียน มีขอควรปฏิบัติดังนี้

1. ไมควรถางขาวงเวียนออกมากเกินไป

2. ระมัดระวังไมใหวงเวียนตกกระแทกพื้น เพราะอาจทําใหขาวงเวียนงอหรือหักได

3. ไมควรวางของหนักทับวงเวียน

4. เช็ดทําความสะอาดวงเวียน ถามีสวนที่อาจเปนสนิมให ใชผาชุบนํ้ามันเช็ดบางๆ 

เคลือบไว

2.8 ระดับนํ้า

ระดบันํา้เปนเครื�องมือที่ใช ในการวัดระดบัทางแนวดิง่และแนวนอน (ราบ) และแนวที่

เอียง 45° ระดับนํ้ามีสวนประกอบคือ ตัวรางที่ทําดวยวัสดุหลายชนิด ปจจุบันสวนใหญจะทํา

ดวยอะลูมิเนียม มีความยาวตั้งแต 20 เซนติเมตร, 60 เซนติเมตร (2 ฟุต), 90 เซนติเมตร 

(3 ฟุต) สวนประกอบที่สําคัญอีกอยางคือ ฟองอากาศที่บรรจุอยูในหลอดแกว ซึ่งจะติดตั้ง

อยูบนตัวราง ใชวัดคาระดับแนวดิ่ง แนวนอน และแนวเอียง 45°

การใชงานโดยทั่วไป ชางไมกอสรางอาคารจะใชระดับนํ้าทําการตรวจสอบระดับแนว

ดิ่งในการตั้งแบบหลอคอนกรีตเสา ตั้งแนวดิ่งของวงกบ ประตู หนาตาง แนวดิ่งของไมเครา 

ตรวจสอบแนวนอนหลังวงกบ คานไม ตงไม และวัดระดับความสูงของผิวกระเบื้องในขณะ

ปูกระเบื้อง เปนตน

(ก) วงเวียนขาเหล็ก (ข) วงเวียนขาเลื�อน
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ฟองยาวตรวจสอบแนวดิ่ง ฟองยาวตรวจสอบแนวราบ

ฟองยาวตรวจสอบแนวเอียง 45 ํราง

รูปที่ 2.30 ระดับนํ้าขนาด 24 นิ้ว 

การบํารุงรักษาระดับนํ้า มีขอควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจสอบระดับนํ้าที่ใชงาน ดวยการใชระดับนํ้าที่ไดมาตรฐานและมีสภาพดีวาง

เทียบและตรวจสอบระดับ แนวราบ แนวดิ่ง และแนวเอียง 45°

2. ระมดัระวังไมใหระดบันํา้ตกกระแทกพ้ืน เพราะอาจทาํใหหลอดฟองอากาศคลาดเคลื�อน

หรือแตกได

3. ไมควรวางของหนักทับระดับนํ้า

4. ไมควรทิ้งระดับนํ้าไวกลางแดดหรือฝน ควรเก็บไว ในที่รม

5. เช็ดทําความสะอาดระดับนํ้าหลังเลิกปฏิบัติงาน โดยเฉพาะชองมองหลอดฟอง

อากาศ

2.9 ลูกดิ่ง

ลูกดิ่งเปนเครื�องมือที่ใชตรวจสอบงานในแนวดิ่ง ลักษณะของลูกดิ่งมีหลายลักษณะ

หลายขนาด ซึ่งนิยมเรียกกันเปนหน�วยนํ้าหนัก เชน ขนาด 100, 150 และ 200 กรัม เปนตน 

วัสดุที่ใชทําสวนใหญจะเปนเหล็ก การใชงานลูกดิ่งเพื�อตรวจสอบแนวดิ่ง สามารถใชได 

หลากหลายรูปแบบ เชน ตรวจสอบแนวดิ่งของเสา แนวดิ่งของโครงเคราไม (แนวตั้ง) ใช

ในการกําหนดจุดศูนยกลางของฐานรากและระยะตางๆ ในงานกอสราง

นอกจากการใชลูกดิ่งในงานไมและงานไมกอสรางแลว ลูกดิ่งยังสามารถใช ในการ

ปฏิบัติงานชางอื�นๆ ไดอีก เชน ชางปูน ชางสํารวจ และชางเชื�อมโครงหลังคา เปนตน






