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6    งานเครื่องมือกลเบื้องตน        

สัปดาห 

ที่
บทที่ เนื้อหาวิชา

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)
รวม

(ชั่วโมง)

เวลาเรียน

รวม

(ชั่วโมง)ทฤษฎี ปฏิบัติ

1–3

1. ปฐมนิเทศ แนะนําหลักสูตรรายวิชา

  เนื้อหาวิชา และการประเมินผล

2. ทดสอบกอนเรียน 1.00 – 1.00 1.00

1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื(องมือกล 

1. ความหมายของเครื(องมือกล 

2. การแปรรูปดวยเครื(องมือกล 

3. ประเภทของเครื(องมือกล 

4. เครื(องมือกลซีเอ็นซี 

แบบฝกหัดและแบบทดสอบบทที่ 1 1.00 – 1.00 2.00

2 คมของเครื(องมือตัด เครื(องเจียระไนลับคมตัด 

และงานลับคมตัด 

1. คมของเครื(องมือตัด 

2. ประเภทของเครื(องมือตัด

  ที่ใชกับเครื(องมือกลเบื้องตน 

3. มุมของคมตัด 

4. เครื(องเจียระไนลับคมตัด 

 4.1 ชนิดของเครื(องเจียระไน

 4.2 สวนประกอบและหนาที่ที่สําคัญ

   ของเครื(องเจียระไน 1.00 – 1.00 3.00

 4.3 เครื(องมือและอุปกรณที่ใช

   กับเครื(องเจียระไนลับคมตัด

 4.4 เครื(องมือวัดและตรวจสอบคมตัด

 4.5 หลักการใชงานของเครื(องเจียระไน

   ลับคมตัด

 4.6 ขั้นตอนการใชงานของเครื(อง

   เจียระไนลับคมตัด

 4.7 หลักการบํารุงรักษา

   เครื(องเจียระไนลับคมตัด

 4.8 หลักความปลอดภัยในการใช

   เครื(องเจียระไนลับคมตัด

แบบฝกหัดและแบบทดสอบบทที่ 2 1.00 – 1.00 4.00
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สัปดาห 

ที่
บทที่ เนื้อหาวิชา

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)
รวม

(ชั่วโมง)

เวลาเรียน

รวม

(ชั่วโมง)ทฤษฎี ปฏิบัติ

1–3

2 ใบสั่งงานที่ 2.1 งานลับมีดกลึงปาดหนา – 1.50 1.50 5.50

ใบสั่งงานที่ 2.2 งานลับมีดกลึงปอกขวา – 1.50 1.50 7.00

ใบสั่งงานที่ 2.3 งานลับมีดกลึงตกบา

   หรือกลึงรอง 

–

1.00 1.00 8.00

ใบสั่งงานที่ 2.4 งานลับมีดไสราบ – 1.00 1.00 9.00

ใบสั่งงานที่ 2.5 งานลับมีดไสบาฉาก 1.00 1.00 10.00

ใบสั่งงานที่ 2.6 งานลับดอกสวาน 2.00 1.00 12.00

4–5

3 เครื(องเลื(อยกลและงานตัด

ดวยเครื(องเลื(อยกล 

1. ชนิดและหลักการทํางานของ

  เครื(องเลื(อยกล 

2. สวนประกอบและหนาที่ที่สําคัญ

  ของเครื(องเลื(อยกล 

3. เครื(องมือและอุปกรณที่ใชกับ

  เครื(องเลื(อยกล 1.00 – 1.00 13.00

4. วิธีการจับยึดชิ้นงาน 

5. หลักการตัดชิ้นงานดวยเครื(องเลื(อยกล

  แบบชัก 

6. หลักการบํารุงรักษาเครื(องเลื(อยกล

  แบบชัก 

7. หลักความปลอดภัยในการใช

  เครื(องเลื(อยกลแบบชัก 

แบบฝกหัดและแบบทดสอบบทที่ 3 1.00 – 1.00 14.00

ใบสั่งงานที่ 3.1 งานตัดดวยเครื(องเลื(อยกล 

แบบชัก – 6.00 6.00 20.00

6–9

4 เครื(องกลึงและงานกลึง

1. ชนิดของเครื(องกลึง

2. สวนประกอบและหนาที่ที่สําคัญ

  ของเครื(องกลึง

3. เครื(องมือและอุปกรณที่ใชกับ

  เครื(องกลึงยันศูนย 1.00 – – 21.00
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สัปดาห 

ที่
บทที่ เนื้อหาวิชา

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)
รวม

(ชั่วโมง)

เวลาเรียน

รวม

(ชั่วโมง)ทฤษฎี ปฏิบัติ

6–9

4 4. ความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราปอน

  และความลึกของการปอนตัด 

5. ลักษณะของการกลึงขึ้นรูป

  ดวยเครื(องกลึงยันศูนย 

6. ขั้นตอนการทํางานของเครื(องกลึงยันศูนย 

7. หลักการบํารุงรักษาเครื(องกลึงยันศูนย 

8. หลักความปลอดภัยในการใช

  เครื(องกลึงยันศูนย 

แบบฝกหัดและแบบทดสอบบทที่ 4 1.00 – 1.00 22.00

ใบสั่งงานที่ 4.1 งานกลึงปาดหนา 

งานกลึงปอก งานกลึงตกบา งานกลึงเรียว 

งานเจาะรูยันศูนย และงานตัดเกลียวนอก – 7.00 7.00 29.00

ใบสั่งงานที่ 4.2 งานกลึงปาดหนา 

งานเจาะรูบนเครื(องกลึง และงานกลึงควานรู 

– 7.00 7.00 36.00

10–12

5 เครื(องกัดและงานกัด 

1. ชนิดของเครื(องกัด

2. สวนประกอบและหนาที่ที่สําคัญ

  ของเครื(องกัด

3. อุปกรณที่ใชกับเครื(องกัด 1.00 – 1.00 37.00

4. เครื(องมือตัดที่ใชกับเครื(องกัด 

5. ความเร็วตัด ความเร็วรอบ 

  และอัตราปอนในงานกัด

6. ขั้นตอนการทํางานของเครื(องกัด

7. หลักการบํารุงรักษาเครื(องกัด

8. หลักความปลอดภัยในการใชเครื(องกัด

แบบฝกหัดและแบบทดสอบบทที่ 5 1.00 – 1.00 38.00

ใบสั่งงานที่ 5.1 งานกัดราบ – 5.00 5.00 43.00

ใบสั่งงานที่ 5.2 งานกัดราบและงานกัดบาฉาก

– 5.00 5.00 48.00
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สัปดาห 

ที่
บทที่ เนื้อหาวิชา

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)
รวม

(ชั่วโมง)

เวลาเรียน

รวม

(ชั่วโมง)ทฤษฎี ปฏิบัติ

13–14

6 เครื(องเจาะและงานเจาะ

1. ชนิดของเครื(องเจาะ 

2. สวนประกอบและหนาที่ที่สําคัญ

  ของเครื(องเจาะ

3. เครื(องมือและอุปกรณจับที่ใชกับ

  เครื(องเจาะ 1.00 – – 49.00

4. เครื(องมือตัดสําหรับงานเจาะ

5. ความเร็วรอบ ความเร็วตัด 

  และอัตราปอนในงานเจาะ

6. ลักษณะของงานเจาะ

7. ขั้นตอนการทํางานของเครื(องเจาะ 

8. หลักการบํารุงรักษาเครื(องเจาะ 

9. หลักความปลอดภัยในการใชเครื(องเจาะ 

แบบฝกหัดและแบบทดสอบบทที่ 6 1.00 – 1.00 50.00

ใบสั่งงานที่ 6.1 งานเจาะรูและงาน

ตาปเกลียว – 3.00 3.00 53.00

ใบสั่งงานที่ 6.2 งานเจาะรู งานเจาะ

ฝงหัวสกรู และงานควานเรียบ – 3.00 3.00 56.00

15–17

7 เครื(องไสและงานไส 

1. ชนิดของเครื(องไส 

2. สวนประกอบและหนาที่ที่สําคัญ

  ของเครื(องไส 

3. อุปกรณที่ใชกับเครื(องไสนอน 1.00 – 1.00 57.00

4. การคํานวณในงานไสนอน 

5. ลักษณะของงานไสนอน 

6. ขั้นตอนการทํางานของเครื(องไสนอน 

7. หลักการบํารุงรักษาเครื(องไสนอน 

8. หลักความปลอดภัยในการใชเครื(องไสนอน 

แบบฝกหัดและแบบทดสอบบทที่ 7 1.00 – 1.00 58.00
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สัปดาห 

ที่
บทที่ เนื้อหาวิชา

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)
รวม

(ชั่วโมง)

เวลาเรียน

รวม

(ชั่วโมง)ทฤษฎี ปฏิบัติ

ใบสั่งงานที่ 7.1 งานไสราบ งานไสบาฉาก  

และงานไสมุมเอียง – 10.00 10.00 68.00

18 สรุปเนื้อหาวิชา

ทดสอบปลายภาคเรียน

ปจฉิมนิเทศ 

1.50

1.50

1.00

–

–

–

1.50

1.50

1.00 72.00

รวม 18.00 54.00 72.00 72.00

หมายเหตุ : แผนการจัดการเรียนรูนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม



หนงัสอืเรยีนวิชา งานเครื*องมอืกลเบือ้งตน (Basic Machine Tools) รหสัวชิา 3100–0009 

เลมนี้ ไดเรียบเรียงข้ึนตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ของ

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวิชาชพีชัน้สูง พทุธศกัราช 2557 สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบงออกเปน 7 บทเรียน ประกอบดวย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ 

เครื(องมือกล คมเครื(องมือตัด เครื(องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด เครื(องเลื(อยกลและงาน

ตัดดวยเครื(องเลื(อยกล เครื(องกลึงและงานกลึง เครื(องกัดและงานกัด เครื(องเจาะและงานเจาะ 

และเครื(องไสและงานไส พรอมทั้งแบบฝกหัด แบบทดสอบ และใบสั่งงาน เพื(อใหผูเรียนมีความรู 

ความสามารถ และทักษะในการทํางานสอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชา

ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเรียนเลมนี้จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน 

ไมมากก็นอย หากมีขอบกพรองและผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวดวยความยินดียิ่ง  

เพื(อประโยชนตอการแกไขปรับปรุงในโอกาสตอไป

 อํานาจ ทองแสน
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เครื(องมือกล (Machine Tools) เปนเครื(องจักรสําคัญที่นํามาใช ในการผลิตสินคาในอุตสาหกรรม

ตางๆ ไดแก อตุสาหกรรมยานยนต อตุสาหกรรมแมพมิพ อตุสาหกรรมการผลติชิน้สวนเครื(องจกัรกล  

และงานซอมบํารุง ฯลฯ นอกจากนี้ เครื(องมือกลยังนํามาใชเพื(อผลิตเครื(องมือ เครื(องจักรตางๆ 

รวมถึงการผลิตตัวเครื(องมือกลเองดวย เครื(องมือกลพื้นฐานที่สําคัญ ไดแก เครื(องกลึง (Lathe), 

เครื(องเลื(อย (Hack Saw), เครื(องเจาะ (Drilling Machine), เครื(องกัด (Milling Machine),  

เครื(องเจียระไน (Grinding Machine) และเครื(องไส (Shaper or Planer) เปนตน ในบทเรียนนี้  

จะกลาวถึงการจําแนกประเภทของเครื(องมือกลตามความมุงหมายของรายวิชา เพื(อใหผูเรียนได

เขาใจในเบื้องตน กอนที่จะศึกษารายละเอียดของเครื(องมือกลแตละประเภทในบทเรียนตอๆ ไป

1. ความหมายของเครื(องมือกล

2. การแปรรูปดวยเครื(องมือกล

3. ประเภทของเครื(องมือกล

4. เครื(องมือกลซีเอ็นซี

1. บอกความหมายของเครื(องมือกลได

2. อธิบายหลักการของการแปรรูปดวยเครื(องมือกลได

3. จําแนกประเภทของเครื(องมือกลได

4. อธิบายหลักการทํางานของเครื(องมือกลซีเอ็นซีได

แสดงความรูเกี่ยวกับการจําแนกประเภทและหลักการทํางานของเครื(องมือกลพื้นฐาน
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1.1 ความหมายของเครื*องมือกล

เครื(องมือกล (Machine Tools) หมายถึงเครื(องมือท่ีทํางานโดยอาศัยพลังงานจากไฟฟา 

เครื(องยนต และตนกําลังอื(นๆ โดยปกติจะมีขนาดใหญ มีนํ้าหนักมาก ใชสําหรับปาดผิว แปรรูป 

และขึ้นรูปชิ้นสวนดวยการตัด การกลึง การเจาะ การกัด การขัด หรือการเจียระไน เปนตน

1.2 การแปรรูปดวยเครื*องมือกล

การผลิตชิ้นสวนตางๆ ไดแก เฟองสงกําลัง สลัก เฟองโซ นัต สกรูเกลียว เพลาหมุน  

หนาแปลน ฯลฯ เพื(อประกอบเปนเครื(องจกัร เครื(องมอื เครื(องใช และอุปกรณอื(นตามวัตถปุระสงค 

การใชงาน ชิ้นสวนตางๆ เหลานี้มีกระบวนการผลิตท่ีแตกตางกัน เชน การหลอ การตีขึ้นรูป  

การรีด การปม และการแปรรูปดวยเครื(องมือกล เปนตน

สําหรับกระบวนการแปรรูปดวยเครื(องมือกลนั้น เปนกรรมวิธีการผลิตช้ินสวนอีกวิธีหนึ่ง 

ทีน่ยิมใชงานอยางแพรหลายในปจจบุนั ทัง้อตุสาหกรรมการผลติชิน้สวนยานยนต อตุสาหกรรมการ

แมพมิพ งานซอมบํารงุเครื(องจกัรกล หรอืแมกระทัง่อตุสาหกรรมการผลติชิน้สวนของเครื(องมอืกล

เอง ก็ตองอาศัยกระบวนการแปรรูปดวยเครื(องมือกลแทบทั้งสิ้น การแปรรูปหรือผลิตชิ้นสวนดวย

เครื(องมอืกลเปนกรรมวิธกีารปาดผิวชิน้สวนโดยมหีลกัการท่ีสาํคญัคอื ใหชิน้งานหมุนแลวเคลื(อนท่ี

เครื(องมือตัดเขาหาชิ้นงาน เชน เครื(องกลึง หรือใหเครื(องมือตัดหมุนแลวเคลื(อนที่เขาหาชิ้นงาน 

เชน เครื(องเจาะ เครื(องกัด หรือเครื(องมือตัดเคลื(อนที่ไป–กลับในแนวเสนตรงเขาหาชิ้นงาน เชน 

เครื(องไส และเครื(องเลื(อยกล เปนตน เครื(องมือกลแตละชนิดมีวิธีการทํางานที่แตกตางกันไปตาม 

วัตถุประสงคการสราง ดวยเหตุที่เครื(องจักรที่กลาวมานี้ทํางานโดยการจับเครื(องมือตัด และเปน

เครื(องที่ขับดวยกําลังกล จึงเรียกเครื(องจักรเหลานี้วา “เครื(องมือกล”
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รูปที่ 1.1 ชิ้นสวนของเครื(องจักรกล เครื(องมือ และอุปกรณตางๆ ที่ผลิตดวยเครื(องมือกล

1.3 ประเภทของเครื*องมือกล

เครื(องมือกลที่ใช ในงานแปรรูปหรือปาดผิวโลหะมีมากมายหลายรอยชนิด ในหัวขอนี้จะ

กลาวถึงเฉพาะเครื(องมือกลพื้นฐาน และตามความมุงหมายของรายวิชางานเครื(องมือกลเบื้องตน  

ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 6 กลุมใหญๆ ตามกรรมวิธีการทํางานไดดังนี้

1.3.1 กลุมทํางานที่ชิ้นงานหมุนรอบตัวเอง 

เครื(องมอืกลกลุมนีเ้ครื(องมอืตดัจะถกูจบัยดึอยูกบัที ่แลวเคลื(อนทีเ่ขาตดัเฉอืนชิน้งานท่ีกาํลัง

หมุนรอบตัวเอง เชน เครื(องกลึง (Lathe) เปนตน
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รูปที่ 1.2 เครื(องกลึงยันศูนย

1.3.2 กลุมทํางานเจาะหรือควานรู 

เครื(องมือกลกลุมนี้ชิ้นงานจะถูกจับยึดแนfนกับที่ สวนเครื(องมือตัดจะหมุนรอบตัวเอง  

แลวเคลื(อนที่เขาตัดเฉือน เชน เครื(องเจาะ (Drill Machine) และเครื(องควาน (Boring Machine) 

เปนตน

(ก) เครื(องเจาะตั้งพื้น (ข) เครื(องเจาะรัศมี

รูปที่ 1.3 เครื(องเจาะ
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1.3.3 กลุมทํางานกัด 

เครื(องมือกลกลุมนี้ชิ้นงานจะถูกจับยึดแนfนอยูกับที่ แลวเคลื(อนที่เขาหาเครื(องมือตัดที่หมุน

รอบตัวเองเขาตัดเฉือนชิ้นงาน เชน เครื(องกัด (Milling Machine) เปนตน

(ก) เครื(องกัดเพลานอน

(ก) เครื(องเลื(อยกลแบบชัก

รูปที่ 1.4 เครื(องกัด

1.3.4 กลุมทํางานตัด 

เครื(องมอืกลกลุมนีช้ิน้งานจะถกูจบัยดึแนfนอยูกบัที ่แลวเคลื(อนเครื(องมอืตดัท่ีหมนุรอบตวัเอง

หรอืกาํลงัเคลื(อนที่ไป–กลบัในแนวเสนตรงเขาตดัเฉอืนชิน้งาน เชน เครื(องเลื(อยวงเดอืน (Circular 

Saw), เลื(อยสายพาน (Band Saw) และเครื(องเลื(อยกลแบบชัก (Power Hack Saw) เปนตน

(ข) เครื(องกัดเพลาตั้ง

(ข) เครื(องเลื(อยสายพาน

รูปที่ 1.5 เครื(องเลื(อยกล
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1.3.5 กลุมทํางานไส 

เครื(องมือกลกลุมนี้แบงออกเปน 2 ชนิดคือ ใหชิ้นงานเคลื(อนที่ไป–กลับ โดยที่เครื(องมือตัด

อยูกับที่เรียกวา “เครื(องไสแนวนอนหรือเครื(องไสชวงยาว (Planer)” และใหชิ้นงานอยูกับที่ โดยที่

เครื(องมือตัดเคลื(อนที่ไป–กลับ เรียกวา “เครื(องไสชวงสั้น (Shaper)”

รูปที่ 1.6 เครื(องไสชวงยาว

(ที่มา : http://www.cccme.org.cn/shop/cn1213067263/index.aspx, วันเขาถึง 9 เมษายน 2558)

รูปที่ 1.7 เครื(องไสชวงสั้น
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1.3.6 กลุมทํางานขัดหรือเจียระไน 

เครื(องมือกลกลุมนี้ ชิ้นงานจะถูกเปลี่ยนขนาดหรือรูปรางจากการสัมผัสกับสวนที่หมุนของ

เครื(องมือกล ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ เครื(องเจียระไนที่ทํางานโดยใชสวนที่แบนหรือดาน

หนา เรียกวา “แผนหินเจียระไน (Abrasive Disk)” และเครื(องเจียระไนที่ทํางานโดยใชสันหรือ

ขอบ เรียกวา “ลอหินเจียระไน (Abrasive Wheel)”

รูปที่ 1.8 เครื(องเจียระไนลับคมตัด

รูปที่ 1.9 เครื(องเจียระไนราบ
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รูปที่ 1.10 เครื(องเจียระไนทรงกระบอก

1.4 เครื*องมือกลซีเอ็นซี

ปจจบุนัไดมกีารพัฒนาเครื(องมอืกลประเภทตางๆ ทีก่ลาวมาแลวขางตนอยางตอเนื(อง โดย

นาํเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรมาควบคุมการทาํงานของเครื(องมอืกลเรยีกวา “เครื(องมือกลซเีอน็ซี 

(CNC Machine Tools)” 

ซีเอ็นซี (Computer Numerical Control) เปนเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปวัสดุที่นิยม

ใชงานอยางแพรหลาย โดยมีหลักการทํางานคือ เขียนโปรแกรมเอ็นซี (NC Program) เพื(อใช

ควบคมุการทาํงานของเครื(องมอืกลใหแปรรปูวสัดเุปนชิน้งานหรอืผลิตภณัฑตามทีเ่ขยีนโปรแกรมไว 

(ก) เครื(องกลึงซีเอ็นซี (ข) เครื(องกัดซีเอ็นซี

รูปที่ 1.11 เครื(องมือกลซีเอ็นซี
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(ค) เครื(องซีเอ็นซีแมชีนนิ่งเซ็นเตอร (CNC Machining Center)

(ที่มา : http://www.onlinetmd.com/, วันเขาถึง 9 เมษายน 2558)

รูปที่ 1.11 (ตอ) เครื(องมือกลซีเอ็นซี
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แบบฝกหัดบทที่ 1

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื*องมือกล

ตอนที่ 1 : จงตอบคําถามตอไปนี้ (20 คะแนน)

1. เครื(องมือกล (Machine Tools) หมายถึง (2 คะแนน) 

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

2. หลักการของการแปรรูปหรือผลิตชิ้นสวนดวยเครื(องมือกลคือ (3 คะแนน) 

 .................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

3. เครื(องมอืกลตามความมุงหมายของรายวชิางานเครื(องมอืกลเบือ้งตน แบงออกเปนกีก่ลุม อะไร

บาง (5 คะแนน)

   

 .................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

4. เครื(องกลึง (Lathe) จัดอยูในกลุมเครื(องมือกลประเภทใด (2 คะแนน) 

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

5. กลุมเครื(องมือกลกลุมที่ชิ้นงานถูกจับยึดแนfนกับที่ แลวเครื(องมือตัดจะหมุนรอบตัวเองและ

เคลื(อนที่เขาตัดเฉือนผิวชิ้นงาน ไดแกเครื(องมือกลอะไรบาง (3 คะแนน)

   

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................

6. ซีเอ็นซี (CNC) ยอมาจาก (2 คะแนน) 

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................
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7. เครื(องมือกลซีเอ็นซี (CNC Machine Tools) มีหลักการทํางานอยางไร (3 คะแนน) 

 .................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................



28    งานเครื่องมือกลเบื้องตน        

แบบทดสอบบทที่ 1

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื*องมือกล

ตอนที่ 2 : จงทําเครื(องหมายกากบาท (X) ทับขอที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1. ขอใด ไมจัด อยูในประเภทของเครื(องมือกล

ก. เครื(องกลึง ข. เครื(องเจาะ

ค. เครื(องไส ง. เครื(องเชื(อม

2. เครื(องเจียระไนราบจัดอยูในกลุมเครื(องมือกลประเภทใด

ก. กลุมทํางานที่ชิ้นงานหมุนรอบตัวเอง ข. กลุมทํางานตัด

ค. กลุมทํางานขัด ง. กลุมทํางานเจาะหรือควานรู

3. เครื(องกลึงจัดอยูในกลุมเครื(องมือกลประเภทใด

ก. กลุมทํางานตัด ข. กลุมทํางานที่ชิ้นงานหมุนรอบตัวเอง

ค. กลุมทํางานเจาะหรือควานรู ง. กลุมทํางานไส

4. เครื(องเลื(อยกลจัดอยูในกลุมเครื(องมือกลประเภทใด

ก. กลุมทํางานตัด ข. กลุมทํางานที่ชิ้นงานหมุนรอบตัวเอง

ค. กลุมทํางานเจาะหรือควานรู ง. กลุมทํางานเจาะหรือควานรู

5. เครื(องมือกลชนิดใดที่มีหลักการทํางาน โดยเครื(องมือตัดถูกจับยึดอยูกับที่ แลวเคลื(อนที่เขาตัด

เฉือนชิ้นงานที่กําลังหมุนรอบตัวเอง

ก. เครื(องไส ข. เครื(องเจาะ

ค. เครื(องกลึง ง. ไส

6. เครื(องมือกลกลุมใดที่มีหลักการทํางาน โดยชิ้นงานถูกจับยึดแนfนกับที่ สวนเครื(องมือตัดหมุน

รอบตัวเอง แลวเคลื(อนที่เขาตัดเฉือนชิ้นงาน

ก. กลุมทํางานตัด ข. กลุมทํางานที่ชิ้นงานหมุนรอบตัวเอง

ค. กลุมทํางานไส ง. กลุมทํางานเจาะหรือควานรู

7. เครื(องมอืกลชนดิใดทีม่หีลกัการทาํงานโดยใหชิน้งานเคลื(อนที่ไป–กลับ สวนเครื(องมอืตดัอยูกบัที่

ก. เครื(องไสชวงยาว ข. เครื(องไสชวงสั้น

ค. เครื(องกลึง ง. เครื(องเจาะ
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8. จากรูป คือเครื(องมือกลชนิดใด

  ก. กลุมทํางานไส

  ข. กลุมทํางานตัด

  ค. กลุมทํางานเจาะ

  ง. กลุมทํางานกัด

9. จากรูป คือเครื(องมือกลที่จัดอยูในกลุมใด

  ก. กลุมทํางานไส

  ข. กลุมทํางานตัด

  ค. กลุมทํางานเจาะ

  ง. กลุมทํางานกัด

10. เครื(องมือกลชนิดใด ควบคุมการทํางานโดยการเขียนโปรแกรม

ก. เครื(องมือกลซีเอ็นซี

ข. เครื(องเลื(อยกล

ค. เครื(องกัดเพลานอน

ง. เครื(องไสชวงสั้น





เครื(องมือตัด (Cutting Tools) ที่ใช ในกระบวนการแปรรูปหรือขึ้นรูปดวยเครื(องมือกล หมายถึง

อุปกรณที่ใช ในการปาดผิวชิ้นงาน เพื(อใหชิ้นงานไดขนาดและรูปรางตามที่ตองการ เครื(องมือตัด

บางชนิดเมื(อนําไปใชงานแลวจะทําใหคมตัดสึกหรอ แตสามารถทําการลับคมตัดเพื(อใหสามารถ 

นํากลับมาใชงานได ทําใหประหยัดคาใชจายและลดตนทุนในการผลิต เชน มีดกลึง ดอกสวาน 

ดอกกัดบางชนิด และมีดไส เปนตน

ในบทเรยีนนี ้ผูเรยีนจะไดศกึษาเก่ียวกบัคมของเครื(องมอืตดั ประเภทของเครื(องมอืตดัที่ใชกบั

เครื(องมือกลเบื้องตน มุมของคมตัด เครื(องเจียระไนลับคมตัด และการลับคมของเครื(องมือตัดที่

ใชกับเครื(องมือกลเบื้องตน ไดแก การลับมีดกลึงปอก การลับมีดกลึงปาดหนา การลับมีดไส และ

การลับดอกสวาน เปนตน ทั้งนี้เพื(อเปนประโยชนตอการฝกทักษะในภาคปฏิบัติตอไปของบทอื(นๆ

1. คมของเครื(องมือตัด

2. ประเภทของเครื(องมือตัดที่ใชกับเครื(องมือกลเบื้องตน

3. มุมของคมตัด

4. เครื(องเจียระไนลับคมตัด

1. บอกชื(อพื้นที่ผิวและมุมของเครื(องมือตัดได

2. อธิบายขอแตกตางของมุมลิ่มตัดแยกและมุมลิ่มปาดผิวได

3. อธิบายขนาดมุมคมเครื(องมือตัดที่สงผลตอการใชงานได

4. บอกชนิดของเครื(องมือตัดที่ใชกับเครื(องมือกลเบื้องตนได

5. บอกชื(อมุมของมีดกลึง มีดไส และดอกสวานได

6. อธิบายขอบกพรองของงานเจาะที่เกิดจากการลับมุมดอกสวานไมถูกตองได

7. บอกชื(อและหนาที่ของสวนประกอบที่สําคัญของเครื(องเจียระไนลับคมตัดได






