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แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 2 เคร ื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด 

 

ค าชี้แจง : จงเลือกค าตอบข้อท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว (34 คะแนน) 
 

1. ข้อแตกต่างของเครื่องเจียระไนลับคมตัดแบบต้ังโต๊ะและเครื่องเจียระไนลับคมตัดแบบต้ังพื้นคือ อะไร 
ก. เครื่องเจียระไนต้ังโต๊ะมีขาต้ัง แต่เครื่องเจียระไนต้ังพื้นไม่มีขาต้ัง 
ข. เครื่องเจียระไนต้ังโต๊ะไม่มีขาต้ัง แต่เครื่องเจียระไนต้ังพื้นมีขาต้ัง 
ค. เครื่องเจียระไนต้ังโต๊ะไม่มีถังบรรจุน้ าหล่อเย็น แต่เครื่องเจียระไนต้ังพื้นมีถังบรรจุน้ าหล่อเย็น 
ง. เครื่องเจียระไนต้ังโต๊ะมีขนาดเล็กกว่าเครื่องเจียระไนต้ังพื้น 

2. ส่วนประกอบใดของเครื่องเจียระไนลับคมตัดท าหน้าท่ีส่งก าลัง 
ก. มอเตอร์ 
ข. ฐานเครื่อง 
ค. ขาต้ัง 
ง. แท่นรองรับงาน 

3. ล้อหินเจียระไนชนิดละเอียดควรใช้งานในกรณีใด 
ก. เจียระไนลดขนาด 
ข. เจียระไนตัดช้ินงาน 
ค. เจียระไนช่วงเริ่มต้น 
ง. เจียระไนปรับผิวและขนาดข้ันสุดท้าย 

4. ส่วนประกอบใดของเครื่องเจียระไนลับคมตัดท าหน้าท่ีขัด ขูดและตัดเฉือนเน้ือช้ินงาน 
ก. มอเตอร์ 
ข. ฝาครอบล้อหินเจียระไน 
ค. ล้อหินเจียระไน 
ง. อุปกรณ์แต่งหน้าล้อหินเจียระไน 

5. ส่วนประกอบใดของเครื่องเจียระไนลับคมตัดท าหน้าท่ีรองรับมอเตอร์  
ก. ฐานเครื่อง 
ข. แท่นรองรับงาน 
ค. โต๊ะงาน 
ง. ขาต้ัง 

6. ส่วนประกอบใดของเครื่องเจียระไนลับคมตัดแบบต้ังพื้นใช้จับยึดเข้ากับพื้นของโรงฝึกงาน 
ก. ฐานเครื่อง 
ข. ขาต้ัง 
ค. แท่นรองรับงาน 
ง. โต๊ะงาน 
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7. จากรูประยะ A ควรมีขนาดเท่าใด 
 

 
 

8. ถ้าระยะห่างของแท่นรองรับงานกับล้อหินเจียระไนมีมากเกินไปจะมีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างไร 
ก. อาจท าให้เกิดการงัดของช้ินงานกับล้อหินเจียระไนได้ 
ข. การเจียระไนช้ินงานท าได้ง่ายมากย่ิงข้ึน 
ค. อาจท าให้ช้ินงานหลุดลงไปในช่องว่างได้ 
ง. ป้องกันอันตรายจากการสัมผัสกันของแท่นรองรับงานกับล้อหินเจียระไนได้ 

9. การวัดความยาวของคมตัดของมีดกลึงควรใช้เครื่องมือชนิดใด 
ก. บรรทัดเหล็ก 
ข. เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 
ค. เกจวัดมุมดอกสว่าน 
ง. ใบวัดมุม 

10. ใบวัดมุมสามารถวัดมุมได้ในช่วงใด 
ก. 1-90  
ข. 1-180  
ค. 90-180  
ง. 90-360  

11. เกจวัดมุมดอกสว่าน (Drill Point Gage) ท่ีนิยมใช้กันโดยท่ัวไปมีมุมรวมเท่าใด 
ก. 60  
ข. 90  
ค. 118  
ง. 120  

12. จากรูปคือ เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับท าอะไร 
 
 

 

ก. แต่งหน้าล้อหินเจียระไน 

ข. ลับคมตัดดอกสว่าน 

ค. ลับคมตัดมีดกลึง 
ง. ลับมีดไส 

ก. 1-2 มิลลิเมตร 
ข. 2-3 มิลลิเมตร 
ค. 3-4 มิลลิเมตร 
ง. 4-5 มิลลิเมตร 
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13. วิธีการใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัดข้อใด ไม ่ถ ูกต้อง  
ก. ตรวจสอบสภาพของเครื่องเจียระไนลับคมตัดก่อนใช้งาน 
ข. เปิดสวิตช์เครื่องให้ล้อหินเจียระไนหมุนด้วยความเร็วรอบคงท่ีก่อนลับคมตัด 
ค. ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ง. ท าความสะอาดเครื่องเจียระไนลับคมตัดหลังเลิกใช้งาน 

14. การใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัดในข้อใด ไม ่ค านงึถึง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ก. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจียระไนก่อนทุกครั้ง  
ข. ไม่ใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัดท่ีมีสภาพท่ีไม่สมบูรณ์  
ค. ไม่ผูกเน็คไทในขณะใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัด 
ง. สวมถุงมือในขณะใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัด 

15. ข้อใด ไม ่ใช่ วิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนลับลับคมตัดท่ีถูกต้อง 
ก. ตรวจสอบการท างานของมอเตอร์ขณะหมุนมีเสียงดังผิดปกติขณะหมุนหรือไม่ 
ข. ใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัดในขณะเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

ค. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจียระไนลับคมตัดก่อนใช้งาน 

ง. ท าความสะอาดเครื่องเจียระไนหลังใช้งาน 

16. จากรูปหมายเลข 1 คือมุมอะไร 
 

   
17. หมายเลข 5 ท าหน้าท่ีอะไร 

ก. คายเศษออกมาจากพื้นท่ีท าการปาดผิว 
ข. ท าให้วัสดุแยกหรือขาดออกจากกัน 
ค. ลดการเสียดสีระหว่างผิวคมตัดกับผิวช้ินงาน 
ง. ป้องกันไม่ให้เครื่องมือตัดเสียดสีกับผิวของช้ินงาน 

 
 
 

ก. มุมคายเศษ () 
ข. มุมล่ิม (β) 
ค. มุมหลบ (α) 
ง. พื้นท่ีผิวหลบหรือผิวฟรี 
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18. หมายเลข 7 ท าหน้าท่ีอะไร 
ก. ป้องกันไม่ให้เครื่องมือตัดเสียดสีกับผิวของช้ินงาน 
ข. คายเศษออกมาจากพื้นท่ีท าการปาดผิว 
ค. แทรกเข้าไปในเน้ือช้ินงาน 
ง. ท าให้เศษไหลออกจากผิวช้ินงานท่ีท าการตัดเฉือน 

จากรูปจงตอบค าถามข้อ 19-22 
 

 
 

19. หมายเลข 1 คือมุมอะไร 
ก. มุมหลบหน้ามีด 
ข. มุมคมตัดหน้ามีด 
ค. มุมคายข้างมีด 
ง. มุมหลบข้างมีด 

20. มุมท่ีท าให้เศษกลึงหลุดออกจากคมตัดได้สะดวกข้ึนคือ หมายเลขใด 
ก. หมายเลข 2  
ข. หมายเลข 3  
ค. หมายเลข 4  
ง. หมายเลข 5  

21. มุมท่ีเกิดจากการลับผิวหน้ามีดให้เอียงจากด้ามมีดเข้าไปด้านในโดยจะท าการลับพร้อมกับมุมหลบข้างมีด
คือ มุมอะไร 
ก. มุมคมตัดข้างมีด  
ข. มุมคายข้างมีด  
ค. มุมหลบข้างมีด  
ง. มุมคมตัดหน้ามีด 

22. มุมคมตัดหน้ามีด (End Cutting Angle) คือหมายเลขใด    
ก. หมายเลข 1  
ข. หมายเลข 5  
ค. หมายเลข 6  
ง. หมายเลข 7   
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23. งานกลึงเหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel) ควรลับมุมคมตัดข้างมีดเท่าใด 
ก. 8-10 
ข. 12-18 
ค. 5-24 
ง. 8-15 

24. งานกลึงเหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel) ควรลับมุมหลบหน้ามดีเท่าใด 
ก. 8 
ข. 12 
ค. 16 
ง. 27 

25. ใช้กลึงเพื่อท าให้ผิวเรียบและท าให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของช้ินงานเล็กลงคือ มีดกลึงชนิดใด 
ก. มีดกลึงปาดหน้า 
ข. มีดกลึงปอก 
ค. มีดกลึงตกร่อง 
ง. มีดกลึงข้ึนรูปโค้ง 

26. จากรูปคือ หลักการข้ึนรูปชนิดใด 
 

 
 

ก. งานกลึงปาดหน้า 
ข. งานกลึงตกร่อง 
ค. งานกลึงข้ึนรูปโค้ง 
ง. งานกลึงปอก 

27. ดอกสว่านร่องบิด (Twist Drill) มีร่องบิดก่ีร่อง 
ก. 1 ร่อง 
ข. 2 ร่อง 
ค. 3 ร่อง 
ง. 4 ร่อง 
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จากรูปจงใช้ตอบค าถามข้อ 28-32 
 

 
 

28. หมายเลข 6 คืออะไร 
ก. มุมรวมปลายดอกสว่าน (Point Angle) 
ข. ร่องบิด (Flutes)  
ค. สันคม (Land)    
ง. มุมบิด (Helix or Rake Angle)  

29. หมายเลข 9 คืออะไร 
ก. สันคม (Land)   
ข. ขอบคม (Margin)   
ค. มุมบิด (Helix or Rake Angle) 
ง. ร่องบิด (Flutes)  

30. ขอบคมของดอกสว่าน คือหมายเลขอะไร 
ก. หมายเลข 5  
ข. หมายเลข 6 
ค. หมายเลข 7 
ง. หมายเลข 8 

31. ส่วนท่ีใช้ส าหรับคายเศษโลหะคือ หมายเลขอะไร 
ก. หมายเลข 6  
ข. หมายเลข 7 
ค. หมายเลข 8 
ง. หมายเลข 9 

32. ลดการเสียดสีระหว่างผิวของดอกสว่านกับผิวด้านในรูเจาะคือ หมายเลขอะไร 
ก. หมายเลข 5  
ข. หมายเลข 6 
ค. หมายเลข 7 
ง. หมายเลข 9 
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33. จากรูปมุมหลบดอกสว่านคือ หมายเลขอะไร 
 

 
 

ก. หมายเลข 4  
ข. หมายเลข 5 
ค. หมายเลข 6 
ง. หมายเลข 7 

34. ส่วนท่ีอยู่ระหว่างก้านเรียวและล าตัวของดอกสว่านมปีระโยชน์เพื่อท าให้ประกอบก้านเรียวของดอกสว่าน
เข้ากับปลอกเรียวหรือแกนเพลาของเครื่องเจาะได้แน่นเรียกว่าอะไร 
ก. คอดอกสว่าน (Neck) 
ข. สันคม (Land)  
ค. มุมบิด (Helix or Rake Angle)  
ง. ก้าน (Shank) 

 
 

 



บทที่ 2 
เครื่องเจียระไนด้วยลับคมตัดและงานลับคมตัด 

 

สาระส าคญั 
เครื่องเจียระไนลับคมตัด (Hand off Grinding Machine) เป็นเครื่องมือกลท่ีใช้ในการแปรรูปช้ินงาน  

เพื่อปรับขนาดและได้ผิวเรียบโดยขณะปฏิบัติจะใช้มือในการจับยึดช้ินงาน เครื่องเ จียระไนลับคมตัดนิยมใช้    
ในงานลับคมตัดเช่น คมตัดของมีดกลึงและคมตัดของดอกสว่าน เป็นต้น ในบทเรียนน้ีจะศึกษาเ ก่ียวกับ ชนิด 
ส่วนประกอบและหน้าท่ีการใช้งาน เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องเ จียระไนลับคมตัด วิธีการใช้งานของ
เครื่องเจียระไนลับคมตัด การลับคมตัดมีดกลึงและดอกสว่านเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน 
ลับคมตัดมีดกลึงและดอกสว่านได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 
 

เน ื้อหา 
1. ชนิดของเครื่องเจียระไนลับคมตัด 

2. ส่วนประกอบและหน้าท่ีการใช้งานของเครื่องเจียระไนลับคมตัด 

3. เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องเจียระไนลับคมตัด 

4. วิธีการใช้งานของเครื่องเจียระไนลับคมตัด 

5. การลับคมตัดมีดกลึงและดอกสว่าน 
 

จุดประสงคก์ารสอน 
1. บอกชนิดของเครื่องเจียระไนลับคมตัดได้ 
2. อธิบายหลักการท างานของเครื่องเจียระไนลับคมตัดได้ 
3. บอกช่ือและหน้าท่ีการใช้งานของส่วนประกอบเครื่องเจียระไนลับคมตัดได้ 
4. บอกช่ือและหน้าท่ีของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องเจียระไนลับคมตัดได้ 
5. อธิบายวิธีการแต่งหน้าล้อหินเจียระไนได้ 
6. อธิบายข้ันตอนการใช้งานของเครื่องเจียระไนลับคมตัดได้ 
7. บอกความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัดได้ 
8. อธิบายวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมตัดได้ 
9. บอกช่ือมุม พื้นท่ีผิวและหน้าท่ีของเครื่องมือตัดได้ 
10. บอกช่ือ หน้าท่ีส่วนประกอบและมุมของมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก มีดกลึงตกร่องและดอก

สว่านได้ 
11. อธิบายวิธีการลับคมตัดของมีดกลึงปาดหน้า มดีกลึงปอก มีดกลึงตกร่อง และดอกสว่านได้ 
12. เลือกใช้ขนาดของมุมมีดกลึงและดอกสว่านร่องบิดได้เหมาะสมกับวัสดุช้ินงาน 
13. ลับคมตัดของมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก มีดกลึงตกร่อง และดอกสว่านได้ 
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1. ชนิดของเคร ือ่งเจยีระไนลบัคมตดั 
เครื่องเจียระไนลับคมตัดแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ เครื่องเ จียระไนลับคมตัดแบบต้ังโต๊ะ (Bench 

Hand off Grinding Machine) และเครื่องเจียระไนลับคมตัดแบบต้ังพื้น (Pedestal Hand off Grinding 
Machine) โดยเครื่องเจียระไนแบบต้ังพื้นจะมีขนาดเล็ก การใช้งานติดต้ังบนโต๊ะงานเพื่อเพิ่มความสูงและ 
ความสะดวกในการใช้งาน ส่วนเครื่องเจียระไนลับคมตัดแบบต้ังพื้นจะมีขนาดใหญ่กว่าชนิดต้ังโต๊ะ โดยมีขาต้ัง
ส าหรับประกอบฐานของเครื่องเจียระไนไว้ด้านบน และมีส่วนฐานของขาต้ังใช้จับยึดเข้ากับพื้นให้มีความมั่นคง
แข็งแรง ไม่ส่ันสะเทือนขณะใช้งาน 

 

 
 

ร ูปที่ 2 .1 เครื่องเจียระไนลับคมตัดแบบต้ังโต๊ะ 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  
 

ร ูปที่ 2 .2 เครื่องเจียระไนลับคมตัดแบบต้ังพื้น 
(ท่ีมา : https://www.mscdirect.com, เข้าถึงเมื่อ 12 มกราคม 2563) 
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2. ส ่วนประกอบและหนา้ทีก่ารใช้งานของเคร ือ่งเจยีระไนลบัคมตดั 
เครื่องเจียระไนลับคมตัดแบบต้ังโต๊ะและแบบต้ังพื้นส่วนใหญ่มีส่วนประกอบส าคัญ และหน้าท่ีการใช้

งานเหมือนกันดังต่อไปน้ี 
 

 
 

   
 

ร ูปที่ 2 .3 ส่วนประกอบของเครื่องเจียระไนลับคมตัดแบบต้ังโต๊ะ 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 
 

 

 
 

ร ูปที่ 2 .4 ส่วนประกอบของเครื่องเจียระไนลับคมตัดแบบต้ังพื้น 
(ท่ีมา : https://www.mscdirect.com, เข้าถึงเมื่อ 12 มกราคม, 2563) 

ล้อหินเจียระไน 
(ชนิดหยาบ) 

สวิตช์เปิด-ปิด 
แท่นรองรับงาน 

ล้อหินเจียระไน  
(ชนิดละเอียด) 

กระจกนิรภัย 
กระจกนิรภัย 

แท่นรองรับงาน 

ฐานเครื่อง 

มอเตอร์ 

ฝาครอบ 
ล้อหินเจียระไน 

ฝาครอบล้อหินเจียระไน 

ถังบรรจุน้้าหล่อเย็น 

มอเตอร์  แผ่นยึดกระจกนิรภัย 

ล้อหินเจียระไน (ชนิดหยาบ) 

แท่นรองรับงาน 

ขาต้ัง 

ฐานเครื่อง 

ล้อหินเจียระไน  
(ชนิดละเอียด) สวิตช์เปิด-ปิด 

 

รูเจาะส้าหรับประกอบสกรู
ยึดแน่นกับพื้นโรงฝึกงาน 
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2.1 มอเตอร ์
มอเตอร์ (Motor) ท าหน้าท่ีเป็นต้นก าลังขับให้ล้อหินเจียระไนหมุน มอเตอร์ส่วนใหญ่ใช้กระแสไฟฟ้า 

220 โวลต์ หรือ 380 โวลต์ ตามขนาดและความต้องการใช้งาน 
2.2 ล้อหนิเจียระไน   
ล้อหินเจียระไน (Grinding Wheel) ท าหน้าท่ีขูด ขัดและตัดเฉือนเน้ือช้ินงานออกให้เรียบและได้ขนาด

ตามท่ีต้องการ โดยประกอบเข้ากับแกนเพลาของมอเตอร์ส่งก าลังท้ัง 2 ด้าน ล้อหินเจียระไนมีอยู่ 2 ชนิดคือ 
ล้อหินเจียระไนชนิดหยาบและล้อหินเจียระไนชนิดละเอียด โดยล้อหินเจียระไนชนิดหยาบใช้ส าหรับการ เจียระไน
ปรับแต่ง ข้ึนรูปหรือลดขนาด ส่วนล้อหินเจียระไนชนิดละเอียดใช้ส าหรับการปรับผิวเ รียบข้ันตอนสุดท้ายเพื่อให้
ได้ขนาดหรือมุมตามท่ีต้องการ 

2.3 กระจกนริภยั  
กระจกนิรภัย (Safety Glass) ท าหน้าท่ีป้องกันเศษของล้อหินเจียระไนและเศษโลหะช้ินงานไม่ให้

กระเด็นเข้าตา โดยขณะใช้เครื่องเจียระไนจะมองช้ินงานผ่านกระจกนิรภัย 
 2.4 แท ่นรองรบังาน  

แท่นรองรับงาน (Work Rest) ท าหน้าท่ีรองรับช้ินงานให้มั่นคงและไม่หลุดกระเด็นขณะใช้งาน ซึ่งก่อน
ใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัดจะต้องปรับแท่นรองรับงานกับล้อหินเจียระไนให้มีระยะห่างกันไม่เ กิน  2-3 มิลลิเมตร 
เพราะหากมีระยะห่างมากเกินไปก็อาจท าให้ช้ินงานหลุดลงไปในช่องว่างน้ัน ท าให้เ กิดการงัดของล้อหินเจียระไน
กับช้ินงานและอาจเป็นสาเหตุให้ล้อหินเจียระไนแตกได้ 
 2.5 สวิตช์เปดิ-ปดิ  

สวิตช์เปิด-ปิด (On-off Switch) ท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของเครื่องเจียระไนลับคมตัด 
 2.6 ฝาครอบล้อหนิเจยีระไน  

ฝาครอบล้อหินเจียระไน (Wheel Guard) ท าหน้าท่ีประกบล้อหินเจียระไนให้แน่นและป้องกันอันตราย
ในขณะล้อหินเจียระไนหมุน 
 2.7 ขาตัง้  

ขาต้ัง (Pedestal Stand) ท าหน้าท่ีรองรับมอเตอร์ ล้อหินเจียระไนและส่วนอื่นๆ ขาต้ังส่วนใหญ่     
ท าจากเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าท่ีมีความมั่นคงแข็งแรง และต้องไม่ส่ันสะเทือนขณะท่ีล้อหินเจียระไนก าลังหมุน   
 2.8 ถังบรรจนุ้ าหล่อเยน็  

ถังบรรจุน้ าหล่อเย็น (Water Pot) ใช้บรรจุน้ าหล่อเย็นส าหรับจุ่ม ช้ินงานเพื่อระบายความร้อนในขณะ
เจียระไน   

2.9 ฐานเคร ือ่ง  

ฐานเครื่อง (Base) เป็นส่วนประกอบท่ีอยู่ด้านล่างสุดซึ่งท าหน้าท่ีรองรับน้ าหนักท้ังหมดของเครื่อง
เจียระไนลับคมตัด โดยท่ีมุมท้ัง 4 ด้านของฐานเครื่องจะมีรูเจาะไว้เพื่อใช้ส าหรับประกอบสกรู ยึดแน่นเข้ากับพื้น
ของโรงฝึกงาน 
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3. เคร ือ่งมอืและอปุกรณท์ีใ่ชก้บัเคร ือ่งเจยีระไนลบัคมตดั 
3.1 ใบวดัมมุ (Angle Protractor)  
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับวัดมุมและความยาวของคมตัดมีดกลึงหรือดอกสว่าน สามารถวัดมุมได้ต้ังแต่ 

1-180 โดยมส่ีวนประกอบท่ีส าคัญดังรูปท่ี 2.5 
 
 

 

              
 
 

 

ร ูปที่ 2 .5 ส่วนประกอบของใบวัดมุม 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

3.2 เกจวดัมมุดอกสวา่น (Drill Point Gage)  
เป็นเครื่องมือวัดท่ีใช้ส าหรับวัดมุมรวมปลายดอกสว่านและใช้วัดความยาวคมตัดดอกสว่าน เกจวัดมุม

ดอกสว่านท่ีนิยมใช้กันโดยท่ัวไปคือ เกจวัดมุม 118 ซึ่งเป็นดอกสว่านท่ีใช้ในการเจาะโลหะท่ัวไปดังรูปท่ี 2.6 
 
 

 
 

ร ูปที่ 2 .6 เกจวัดมุมดอกสว่านมุม 118  
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 
 
 
 
             

ขีดสเกลบอกมุม 

สกรูล็อค 

ก้านใบวัดมุม 

ใบวัดมุม 

ขีดสเกลวัดความยาว 

ขีดสเกลวัดความยาว 

ขีดสเกลบอก 

มุมท่ีวัดได้ 
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ร ูปที่ 2 .7 การใช้เกจวัดมุมดอกสว่านมุม 118 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562)  

 

3.3 ล้อแตง่หนา้ล้อหนิเจยีระไน (Wheel Dresser) 
ล้อแต่งหน้าล้อหินเจียระไนเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับปรับแต่งหน้าล้อหินเจียระไนใหม่  หรือหน้าล้อหิน

เจียระไนท่ีผ่านการใช้งานมาแล้วให้เรียบและเกิดคมตัดใหม่ ท้ังน้ีเน่ืองจากล้อหินเจียระไนท่ีใช้ลับช้ินงานไปแล้ว  
ในช่วงเวลาหน่ึงจะท าให้คมตัดเกิดการสึกหรอหรือแตกหัก รอยบ่ิน ผิวด้านหน้าของล้อหินเจียระไนไม่เรียบและ
มีเศษวัสดุช้ินงานอุดตันในช่องว่างของร่องหินเจียระไน เป็นต้น ดังน้ันก่อนใช้งานในครั้งต่อไปจึง ต้องแต่งหน้าล้อ
หินเจียระไนก่อน  

 

                                          

ร ูปที่ 2 .8 ล้อแต่งหน้าล้อหินเจียระไน 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

3.4 แว่นนริภยั (Safety Glasses)  
แว่นนิรภัยเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ป้องกันไม่ให้เศษโลหะช้ินงาน เศษล้อหินเจียระไนและฝุ่นละอองต่างๆ 

กระเด็นเข้าดวงตาขณะปฏิบัติงาน 
 

 
 

ร ูปที่ 2 .9 แว่นนิรภัยป้องกันดวงตาขณะใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัด 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

ดอกสว่าน 
เกจวัดมุมดอกสว่าน 

ขีดสเกลวัดความยาว 
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4. วิธีการใชง้านของเคร ือ่งเจยีระไนลบัคมตดั 
4.1 การแตง่หน้าลอ้หนิเจียระไน 

  1. เปิดสวิตช์เครื่องให้ล้อหินเจียระไนหมุนจนกระท่ังความเร็วรอบคงท่ี 
  2. ใช้มือท้ังสองข้างจับด้ามล้อแต่งหน้าล้อหินเจียระไนให้แน่นและมั่นคง  
  3. วางล้อแต่งหน้าล้อหินเจียระไนลงบนแท่นรองรับงานโดยให้ ล้อแต่งหน้าล้อหินเจียระไน
สัมผัสกับผิวหน้าล้อหินเจียระไนท่ีก าลังหมุน 
 

 
 

ก. ภาพด้านข้าง 

 
 

ก. ภาพด้านบน 
 

ร ูปที่ 2 .10  การแต่งหน้าล้อหินเจียระไน 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  4. ออกแรงดันล้อแต่งหน้าหินเจียระไนเข้าหาล้อหินเจียระไนเพื่อให้เกิดการตัดเฉือน 
  5. ในขณะท่ีล้อแต่งหน้าหินเจียระไนก าลังตัดเฉือนให้เ ล่ือนล้อแต่งหินเจียระไนให้ไป -มาบน
แท่นรองรับงานเพื่อเกิดการตัดเฉือนเต็ม ผิวหน้าของล้อหินเจียระไน 
  4.2 ขั้นตอนการใชเ้คร ือ่งเจียระไนลบัคมตดั 

การใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัดลับช้ินงาน คมตัดของมีดกลึง และดอกสว่านมข้ัีนตอนดังน้ี 
 1. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจียระไนลับคมตัด 

  2. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น แว่นตานิรภัย เป็นต้น 
  3. เปิดสวิตช์เครื่องให้ล้อหินเจียระไนหมุน 

4. แต่งหน้าหินเจียระไนให้เรียบโดยใช้ล้อแต่งหน้าล้อหินเจียระไน 
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ร ูปที่ 2 .11 แสดงการแต่งหน้าล้อหินเจียระไนลับคมตัด 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562)  

 

   5. ปิดสวิตช์เครื่องให้ล้อหินเจียระไนหยุดน่ิง จากน้ันปรับแท่นรองรับงานให้ห่างจากล้อหิน
เจียระไนประมาณ 2-3 มิลลิเมตรแล้วขันล็อคให้แน่น 
 

                  
 

ร ูปที่ 2 .12 การปรับระยะห่างของล้อหินหินเจียระไนกับแท่นรองรับงาน 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  6. เปิดสวิตช์เครื่องให้ล้อหินเจียระไนหมุนจนกระท่ังความเร็วรอบคงท่ี 
   7. ปฏิบัติงานลับช้ินงาน คมตัดมีดกลึง และดอกสว่านตามข้ันตอน ขณะลับคมตัดให้จุ่ม
ปลายคมตัดลงในน้ าหล่อเย็นบ่อยๆ เพื่อช่วยระบายความร้อนและป้องกันไม่ให้คมตัดไหม้ 

8. ตรวจสอบมุมของคมตัดด้วยเครื่องมือวัดเช่น ใบวัดมุม เป็นต้น  
9. ปฏิบัติงานลับคมตัดต่อไปจนกระท่ังแล้วเสร็จ 
10. ปิดสวิตช์เครื่องเจียระไนลับคมตัด 
11. ท าความสะอาดเครื่องเจียระไนลับคมตัด เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
12. ท าความสะอาดพื้นท่ีบริเวณรอบๆ เครื่องเจียระไน 
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4.3 ความปลอดภยัในการใชเ้คร ือ่งเจยีระไนลับคมตดั 
  1. ก่อนใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัด ควรท าการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเ จียระไนก่อน
ทุกครั้งเช่น ระบบไฟฟ้าท่ีต่อเข้าเครื่องฯ ล้อหินเจียระไนไม่มีรอยร้าว กระจกนิภัยมีความสมบูรณ์ มีน้ าหล่อเย็น
บรรจุในถังน้ าหล่อเย็น และการจับยึดเครื่องเจียระไนบนโ ต๊ะหรือบนพื้นโรงงานมีความมั่นคง แข็งแรง เป็นต้น  
  2. ไม่ใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัดท่ีมีส่วนประกอบช ารุด บกพร่องหรือมสีภาพท่ีไม่สมบูรณ์  
  3. แต่งกายให้รัดกุม ไม่ผูกเน็คไท และห้ามสวมถุงมือในขณะใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัดโดย
เด็ดขาด เพราะล้อหินเจียระไนอาจดึงถุงมือขณะหมุนท าให้เกิดอันตรายถึงข้ันสูญเสียอวัยวะได้ 
  4. ห้ามใช้เครื่องเ จียระไนลับคมตัดในขณะท่ีสภาพร่างกายไม่พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานเช่น 
ร่างกายอ่อนเพลียหรือป่วย เป็นต้น 
  5. สวมแว่นนิรภัยทุกครั้งท่ีปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเศษโลหะ เศษล้อหินเจียระไนและฝุ่นละออง
ต่างๆ กระเด็นเข้าดวงตา 
  6. ก่อนใช้เครื่องเจียระไนฯ ทุกครั้งให้ปรับระยะห่างของแท่นรองรับงานกับล้อหินเจียระไน
ประมาณ 2-3 มิลลิเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้ช้ินงานหลุดเข้าไปในช่องว่าง ซึ่งอาจท าให้ล้อหินเจียระไนแตกและ
แท่นรองรับงานเกิดช ารุดเสียหายได้ 
  7. ก่อนเปิดสวิตช์ควบคุมเครื่องเจียระไนลับคมตัดให้ยืนตรงกลางระหว่างล้อหินเจียระไนท้ัง 
2ด้าน เพราะเมื่อเปิดสวิตช์ควบคุมแล้วอาจมีเศษวัสดุท่ีเ กิดจากการเจียระไนติดค้างอยู่ในฝาครอบล้อหิน
เจียระไนกระเด็นถูกผู้ปฏิบัติงานได้ 
  8. จับช้ินงานลับคมตัดให้แน่นและมั่นคงแข็งแรง ไม่หลุดง่ายได้ในขณะท่ีก าลังสัมผัสกับหน้า
ของ ล้อหินเจียระไนท่ีก าลังหมุนด้วยความเร็วรอบสูง 
  9. ห้ามใช้เศษผ้าห่อหุ้มเครื่องมือตัดขณะปฏิบัติงานเจียระไน เพราะ เศษผ้าอาจถูกดึงเ ข้าไป
ติดกับล้อหินเจียระไนท่ีก าลังหมุนและอาจท าให้น้ิวมือของผู้ปฏิบัติงานถูกดึงเข้าไปหาล้อหินเจียระไนได้ 
  10. ห้ามใช้ด้านข้างของล้อหินเจียระไนลับช้ินงาน เพราะอาจท าให้ล้อหินเจียระไนแตกได้ 
  11. ขณะเครื่องเจียระไนฯ ท างาน อย่าก้มหน้าเข้าใกล้ล้อหินเจียระไนมากเกินไปเพราะอาจท า
ให้เศษโลหะ เศษล้อหินเจียระไนและฝุ่นละอองต่างๆ กระเด็นเข้าดวงตาได้ 

4.4 การบ  ารงุรกัษาเคร ือ่งเจยีระไนลบัคมตดั 
 1. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องเ จียระไนลับคมตัดทุกๆ ส่วนประกอบได้แก่ 

มอเตอร์แท่นรองรับงาน สวิตช์เปิด-ปิด ฝาครอบล้อหินเจียระไน ฯลฯ หากพบข้อบกพร่องของส่วนประกอบใดๆ 
จะต้องแจ้งให้ครูผู้สอนทราบเพื่อท าการซ่อมบ ารุงก่อนใช้งาน 
  2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของล้อหินเจียระไนเช่น ล้อหินเจียระไนไม่มีรอยร้าวหรือรอย
แตกหัก หากพบจุดบกพร่องควรแจ้งครูผู้สอนทราบเพื่อท าการเปล่ียนก่อนใช้งาน 
  3. ท าความสะอาดเครื่องเจียระไนทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 
  4. ห้ามเครื่องเจียระไนลับคมตัดขณะท่ีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพราะอาจท าให้มอเตอร์ช ารุด
เสียหายได้ 
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5. การลบัคมตดัมดีกลงึ และคมตดัดอกสวา่น 
เครื่องมือตัด (Cutting Tools) ใช้ในการตัดเฉือนช้ินงานเพื่อแปรรูปให้ได้ขนาดและรูปร่างท่ีต้องการ 

เครื่องมือตัดทุกประเภทจะมีคมซึ่งท าหน้าท่ีตัดเฉือนช้ินงานตามกระบวนการแปรรูปแบบต่างๆ เ ช่น งานกลึง 
งานไสและงานเจาะ เป็นต้น ขณะท่ีคมตัดท าการตัดเฉือนเ น้ือ ช้ินงานจะเกิดการเสียดสีกันระหว่างคมตัดกับ  
เน้ือช้ินงานท าให้เกิดความร้อน มีอุณหภูมิสูงและท าให้คมตัดเกิดการสึกหรอ  ไหม้และไม่สามารถตัดเฉือน   
เน้ือช้ินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ส าหรับเครื่องมือตัดบางประเภทจะน าไปลับคมตัดใหม่ เพื่อน ากลับมาใช้
งานอีกครั้งเช่น มีดกลึง และดอกสว่าน เป็นต้น 

5.1 มุมและพืน้ท ีผ่วิของคมเคร ือ่งมอืตดั 
พื้นฐานของคมเครื่องมือตัดประกอบด้วยมุมและพื้นท่ีผิวต่างๆ ดังรูปท่ี 2.13 

 

           
 

ร ูปที่ 2 .13 ลักษณะของมุมและพื้นท่ีผิวของคมตัด 
(ท่ีมา: บรรเลง ศรนิล; 2555 หน้า 102) 

 

5.1.1 พื้นทีผ่วิของคมเคร ือ่งมอืตดั ประกอบด้วย 
          5.1.1.1 พื้นท่ีผิวคายเศษ คือพื้นท่ีผิวของเครื่องมือตัดด้านท่ีปาดผิว ช้ินงานแล้วท าให้เ กิดเศษ
หรือท าให้เศษไหลออกจากผิวน้ัน 
          5.1.1.2 พื้นท่ีผิวหลบหรือผิวฟรี คือพื้นท่ีผิวท่ีด้านข้างของคมเครื่องมือตัดซึ่งเอียงหลบแนว
คมตัดเครื่องมือตัดน้ันๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือตัดเสียดสีกับผิวของ ช้ินงานท่ีปาดผิวผ่านไปแล้ว 
          5.1.2 ม ุมของคมตัด เครื่องมือตัดท่ีใช้ในการตัดเฉือนเน้ือช้ินงานเกือบทุกชนิดมีพื้นฐานการ
ออกแบบมาจากมุมล่ิมซึ่งประกอบด้วยมุมต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
          5.1.2.1 มุมล่ิม (β) คือมุมระหว่างพื้นท่ีผิวคายเศษและพื้นท่ีผิวหลบของคมเครื่องมือตัด 
ขนาดของมุมล่ิมน้ีจะข้ึนอยู่กับวัสดุท่ีน ามาแปรรูปเ ช่น ถ้ามุม ล่ิมเล็กเหมาะส าหรับวัสดุอ่อน และคมตัดของ
เครื่องมือตัดมีมุมล่ิมโตเหมาะส าหรับวัสดุแข็ง เป็นต้น มุมล่ิมท่ีปาดผิว ช้ินงานแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะดังน้ี 
           1) มุมล่ิมตัดแยกและมุมล่ิมปาดผิวโดยมุมล่ิมตัดแยกคือ มุมท่ีคมของเครื่องมือตัด
แทรกเข้าไปในเน้ือช้ินงานในแนวต้ังฉากหรือเอียงท ามุมกับผิวช้ินงานแล้วท าให้วัสดุแยกหรือขาดออกจากกัน  

พื้นท่ีผิวคายเศษ 

พื้นท่ีผิวหลบหรือผิวฟรี 

ทิศทางตัดเฉือน 

ล่ิมตัด 

พื้นท่ีผิวท่ีถูกตัดเฉือน 

ช้ินงาน 
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           2) มุมล่ิมปาดผิวคือ มุมท่ีคมของเครื่องมือตัดปาดผิวขนานหรือเอียงท ามุมไปกับ
เน้ือช้ินงาน 
          5.1.2.2 มุมหลบ (α) คือมุมระหว่างพื้นท่ีผิวหลบของคมเครื่องมือตัดและพื้นผิว ท่ีท าการตัด
เฉือน 
          5.1.2.3 มุมคายเศษ () คือมุมระหว่างพื้นท่ีท่ีปาดผิววัสดุกับแนวต้ังฉากกับพื้นท่ีท าการปาด
ผิวหรือมุมท่ีเอียงออกจากแนวด่ิงเพื่อให้สามารถคายเศษออกมาจากพื้นท่ีท าการปาดผิวได้ 
   5.2 ส่วนประกอบและมมุของมดีกลึง 

มีดกลึงเป็นเครื่องมือตัดท่ีใช้กับเครื่องกลึงแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดตามลักษณะของการแปรรูปเ ช่น 
มีดกลึงปอก มีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงตกร่อง มีดคว้าน และมีดกลึงเกลียว ฯลฯ  ในหัวข้อน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะ  
มีดกลึงปอกขวา มีดกลึงปาดหน้า และมีดกลึงตกร่องซึ่งเป็นมีดกลึงท่ีท าจากเหล็กกล้ารอบสูง (H.S.S) โดยมี
ส่วนประกอบด้วยต่างๆ และมุมท่ีส าคัญดังรูปท่ี 2.14 
 

 
 

ร ูปที่ 2 .14 ส่วนประกอบและมุมของมีดกลึง 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  5.2.1 มมุหลบหน้าม ีด (Rel ief Angle) คือมุมท่ีลับให้ปลายของมีดเอียงเข้ามาหาด้ามมีด 
ท าให้เกิดคมท่ีปลายและเพื่อไม่ให้ผิวด้านหน้าของมีดกลึงเสียดสีกับผิวของช้ินงาน 
  5 .2.2 มมุคมตัดขา้งมดี (Side Cutting Angle) คือมุมท่ีเกิดจากการลับผิวหน้ามีดให้เอียง
จากด้ามมีดเข้าไปด้านใน มุมคมตัดข้างมีดน้ีจะท าการลับพร้อมกับมุมหลบข้างมีด 
  5 .2.3 มมุคมตัดหน้ามดี (End Cutting Angle) คือมุมท่ีเกิดจากการลับปลายมีดให้เอียง
เข้าไปด้านใน มุมน้ีจะท าการลับพร้อมกับมุมหลบหน้ามีดโดยวัดกับเส้นต้ังฉากขอบของด้ามมีดกลึง  
  5 .2.4 มมุคายข้างม ีด (Side Rack Angle) คือมุมท่ีเกิดจากการลับให้ด้านบนของมีดกลึง
เอียงลาดจากคมตัดลงไปด้านข้างท่ีอยู่ตรงกันข้าม ท าให้เศษโลหะหลุดออกจากคมตัดได้สะดวกข้ึนเมื่อมีดกลึง
เคล่ือนท่ีไปตามความยาวของช้ินงาน เช่น การกลึงปอกและการกลึงเรียว เป็นต้น 
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  5 .2.5 มมุคายด้านบน (Back Rack Angle) คือมุมท่ีเกิดจากการลับให้ด้านบนของมีดเอียง
ลาดลงจากปลายมีดไปยังด้ามมีด เพื่อท าให้เศษช้ินงานหลุดออกจากคมตัดได้สะดวก 
  5 .2.6 มมุหลบขา้งมดี (Side Relief Angle) คือมุมท่ีลับให้ด้านข้างของหน้ามีดกลึงเอียงเข้า
ไปด้านในด้ามมีด เพื่อไม่ให้ผิวด้านข้างของมีดกลึงเสียดสีกับผิวของช้ินงาน 

5.3 ขนาดของมมุมดีกลงึ 
มุมของเครื่องมือตัดจะมีความส าคัญต่อการตัดเฉือนช้ินงานกล่าวคือ หากมุมคมตัดเล็กจะท าให้คมตัด 

มีความแข็งแรงน้อยและหักง่ายได้ง่าย หากมุมคายโตก็จะท าให้ใช้แรงในการตัดเฉือนน้อยและเหมาะกับ ช้ินงาน
อ่อน ส าหรับการตัดเฉือนวัสดุช้ินงานท่ีแข็งและเปราะจะต้องให้มุมคายเล็กเพื่อป้องกันไม่ให้คมตัดหัก เป็นต้น  

ส าหรับมุมหลบควรเลือกให้มีขนาดเหมาะสมกับคมของเครื่องมือตัดเพื่อไม่ให้มีการเสียดสีกับ
ผิวช้ินงาน ส่วนมุมคายเศษจะมีผลต่อการเกิดเศษ อายุการใช้งานและแรงตัดของเครื่องมือตัด ในตารางท่ี 2 .1 
แสดงขนาดของมุมมีดกลึงท่ีใช้กับวัสดุชนิดต่างๆ 

   

ตารางที่ 2 .1 ขนาดของมุมมีดกลึงท่ีใช้กับวัสดุชนิดต่างๆ 
 

ว ัสดุชิ้นงาน 
ม ุมคมตัด 
ข้างม ีด 

ม ุมคมตัด 
หน้าม ีด 

ม ุมหลบ 
หน้าม ีด 

 

ม ุมคายบน 
ม ุมคาย 
ข้างม ีด 

เหล็กกล้าคาร์บอน 
(Carbon Steel) 

 
8-10 

 
8 

 
8 

 
8-15 

 
12-18 

อะลูมิเนียม 
(Aluminum) 

 
10 

 
8 

 
8 

 
35 

 
16 

เหล็กหล่อ (Cast Iron) 10 8 8 5 12 
ทองเหลือง (Brass) 10 8 8 0 5-24 
โลหะผสมทองแดง 
และดีบุก (Bronze) 

 
10 

 
8 

 
8 

 
0 

 
5-24 

ทองแดง (Copper) 12 10 10 16 20 
เหล็กกล้าเครื่องมือ 
(Tool Steel) 

 
10 

 
8 

 
8 

 
8 

 
12 

(ท่ีมา : อ านาจ ทองแสน, 2559, หน้า 156) 
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 5.4 มีดกลึงปาดหนา้และการลบัมดีกลึงปาดหนา้ 
 มีดกลึงปาดหน้าใช้กลึงปาดผิวด้านหน้าให้เรียบและลดความยาวของช้ินงานดังรูปท่ี 2.15 

 

 
 

(ก) หลักการกลึงปาดหน้า 
 

 
 
 
 

    
 

(ข) งานกลึงปาดหน้า 
 

ร ูปที่ 2 .15 ลักษณะของการกลึงปาดหน้า 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ินงาน 

มีดกลึงปาดหน้า 

หัวจับ 
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  5 .4.1 ส่วนประกอบและม ุมของม ีดกลึงปาดหน้า  ประกอบด้วยมุมของคมตัดท่ีส าคัญได้แก่ 
มุมหลบหน้ามีด มุมคมตัดข้างมีด มุมรวมปลายมีด มุมคาย มุมหลบข้างมีดและมุมต้ังมีดดังรูปท่ี 2.16 
 

 
 

 

ร ูปที่ 2 .16 ส่วนประกอบและมุมของมีดกลึงปาดหน้า 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  5 .4.2 ขั้นตอนการลบัมดีกลงึปาดหน้าขวา มีดังน้ี 
 

 
 

ร ูปที่ 2 .17 มุมของมีดกลึงปาดหน้า 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 
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  1. ลับมุมต้ังมีด 78 มุมคมตัดข้างมีด 12 และมุมหลบข้างมีด 8 พร้อมกัน  
 
 

 
 

ร ูปที่ 2 .18 การลับมุมต้ังมีด มุมคมตัดข้างมีดและมุมหลบข้างมีด 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  2. ลับมุมรวมปลายมีด 55 และมุมหลบหน้ามีด 27 พร้อมกัน และได้ความยาวของคม
ตัดประมาณ 15 มิลลิเมตร 

 

 
 
 

ร ูปที่ 2 .19 การลับมุมรวมปลายมีดและมุมหลบหน้ามีด 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  3. ลับมุมคาย 12     
 

 
 
 

ร ูปที่ 2 .20  การลับมุมคาย 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 
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 5.5 มีดกลึงปอกและการลบัมดีกลึงปอก 
มีดกลึงปอกใช้กลึงปอกผิวช้ินงานเพื่อลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้เล็กลงดังรูปท่ี 2.21 
 

 
 

(ก) หลักการกลึงปอก 
 

    
 

(ข) งานกลึงปอก 
 

ร ูปที่ 2 .21 ลักษณะของการกลึงปอก 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 
 
 
 

 

ช้ินงาน 

มีดกลึงปอก 

หัวจับ 
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  5 .5.1 ส่วนประกอบและมมุของม ีดกลึงปอก  มีดกลึงปอกประกอบด้วยมุมของคมตัดท่ีส าคัญ
ได้แก่ มุมหลบหน้ามีด มุมคายบน มุมคายข้าง มุมหลบข้างมีด มุมคมตัดข้างมีด มุมรวมปลายมีดและมุม    
ต้ังมีดดังรูปท่ี 2.22    
 

 
 

ร ูปที่ 2 .22 ส่วนประกอบและมุมของมีดกลึงปอกขวา 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

5 .5.2 ขั้นตอนการลบัมดีกลงึปอก มีดังน้ี 
 

 
 

ร ูปที่ 2 .23 มุมของมีดกลึงปอก 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 
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  1. ลับมุมต้ังมีด 60 มุมคมตัดข้างมีด 30 และมุมหลบข้างมีด 8 พร้อมกัน และได้ความ
ยาวของคมตัดประมาณ 15 มิลลิเมตร 
 

 
 

ร ูปที่ 2 .24 การลับมุมต้ังมีด มุมคมตัดข้างมีดและมุมหลบข้างมีด 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  2. ลับมุมรวมปลายมีด 90 และมุมหลบหน้ามีด 8 พร้อมกัน และได้ความยาวของคมตัด
ประมาณ 15 มิลลิเมตร 
 

 
 

ร ูปที่ 2 .25 การลับมุมรวมปลายมีดและมุมหลบหน้ามีด 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 
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  3. ลับมุมคาย 12  
 

 
 

ร ูปที่ 2 .26 การลับมุมคาย 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

5.6 มีดกลึงตกรอ่งและการลบัมดีกลึงตกรอ่ง 
มีดกลึงตกร่องใช้กลึงร่องบนหรือบ่าของช้ินงานเพื่อลดขนาดเฉพาะต าแหน่งดังรูปท่ี 2.27 
 

 
 

(ก) หลักการกลึงตกร่อง 
 
 

 
 

(ข) งานกลึงตกร่อง 
 

ร ูปที่ 2 .27 ลักษณะของการกลึงตกร่อง 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 
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  5 .6.1 ส่วนประกอบและม ุมของม ีดกลึงตกร ่อง  มีดกลึงตกร่องประกอบด้วยมุมของคมตัด   
ท่ีส าคัญได้แก่ มุมคาย มุมหลบหน้ามีด มุมหลบ ข้างมีด และมุมเรียวมีด ส่วนความกว้างของคมตัดจะข้ึนอยู่
กับขนาดความกว้างของร่องหรือบ่าท่ีต้องการกลึงดังรูปท่ี 2.28 
 

  
 

ร ูปที่ 2 .28 ส่วนประกอบและมุมของมีดกลึงตกร่อง 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

5 .6.2 ขั้นตอนการลบัมดีกลงึตกรอ่ง มีดังน้ี 
 

 
 

ร ูปที่ 2 .29 มุมของมีดกลึงตกร่อง 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 
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  1. ลับมุมต้ังมีด 90 และมุมหลบหน้ามีด 8 พร้อมกัน 
 

                                                      
 

ร ูปที่ 2 .30  การลับมุมต้ังมีดและมุมหลบหน้ามีด 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 
  2. ลับมุมเรียวมีด 1 มุมหลบข้างมีด 2 ด้านท่ี 1 พร้อมกัน และได้ความยาวของคมตัด
ประมาณ 14 มิลลิเมตร 

 

                                     
 

 
 

ร ูปที่ 2 .31 การลับมุมเรียวมีดและมุมหลบข้างมีดด้านท่ี 1 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 
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  3. ลับมุมเรียวมีด 1 มุมหลบข้าง 2 ของด้านท่ี 2 พร้อมกันโดยให้ได้ความยาวของคมตัด
ประมาณ 14 มิลลิเมตร และความกว้างของปลายคมตัด 6 มิลลิเมตร 

 

      
 

ร ูปที่ 2 .32 การลับมุมต้ังมีดและมุมหลบหน้ามีดด้านท่ี 2 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  4. ลับมุมคาย 8  
 

           
 

ร ูปที่ 2 .33 การลับมุมคาย 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

5.7 ดอกสว่านและการลบัคมตดัดอกสวา่น  
 ดอกสว่าน (Drill) เป็นเครื่องมือตัดท่ีใช้ในการเจาะรูช้ินงานรูปทรงกระบอก ดอกสว่านท่ีนิยมใช้ในการ
เจาะโลหะท่ัวไปและมีใช้งานอย่างแพร่หลายคือ ดอกสว่านร่องบิด (Twist Drill) โดยท่ีล าตัวจะท าร่องเกลียว
บิด 2 ร่องวนรอบแนวแกนและมีคมตัด 2 คม ดอกสว่านร่องบิดแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ดอกสว่านก้านตรง   
และดอกสว่านก้านเรียว 
  5 .7.1 ส่วนประกอบของดอกสวา่นรอ่งบดิ มส่ีวนประกอบต่างๆ ส าคัญดังรูปท่ี 2.34-2.36 
 

 

(ก) ส่วนประกอบของดอกสว่านก้านตรง 
 

ร ูปที่ 2 .34 ส่วนประกอบส าคัญของดอกสว่านร่องบิดชนิดก้านตรง  
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(ข) ส่วนประกอบของดอกสว่านก้านตรง 
 

ร ูปที่ 2 .34 (ต่อ) ส่วนประกอบส าคัญของดอกสว่านร่องบิดชนิดก้านตรง  
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

 

(ก) ส่วนประกอบของดอกสว่านก้านเรียว 
 

 
 

(ข) ส่วนประกอบของดอกสว่านก้านเรียว 
 

ร ูปที่ 2 .35 ส่วนประกอบส าคัญของดอกสว่านร่องบิดชนิดก้านเรียว  
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(ค) ส่วนประกอบของดอกสว่านก้านเรียว 
 

ร ูปที่ 2 .35 (ต่อ) ส่วนประกอบส าคัญของดอกสว่านร่องบิดชนิดก้านเรียว  
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

 
 

ร ูปที่ 2 .36 ส่วนประกอบและมุมคมตัดของดอกสว่านร่องบิด 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  1. แนวแกน (Axis) คือเส้นแสดงแนวแกนของดอกสว่าน 
  2. ก่ัน (Tang) คือส่วนปลายสุดของก้านเรียว ซึ่งจะมีเฉพาะดอกสว่านร่องบิดชนิดก้านเรียว
เท่าน้ัน ใช้ส าหรับถอดดอกสว่านออกจากแกนเพลา (Spindle) ของเครื่องเจาะหรือปลอกเรียว เป็นต้น 
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  3. ก้าน (Shank) คือส่วนท่ีใช้จับยึดดอกสว่าน ถ้าเป็นดอกสว่านชนิดก้านตรงจะจับยึดเข้ากับ
หัวจับดอกสว่าน และหากเป็นดอกสว่านชนิดก้านเรียวจะใช้สวมเข้ากับปลอกเรียวหรือแกนเพลาของเครื่องเจาะ
โดยตรง 
  4. คอดอกสว่าน (Neck) คือส่วนท่ีอยู่ระหว่างก้านเรียวและล าตัวของดอกสว่านมีขนาดเล็ก
กว่าความโตของดอกสว่าน ประโยชน์ของคอดอกสว่านคือ ท าให้ประกอบก้านเรียวของดอกสว่านเข้ากับปลอก
เรียวหรือแกนเพลาของเครื่องเจาะได้แน่นหรือสุดก้านเรียว 
  5. สันคม (Land) คือผิวส่วนท่ีอยู่ติดกับขอบคม แต่อยู่ต่ ากว่าขอบคมเล็กน้อยมีประโยชน์
เพื่อลดการเสียดสีระหว่างผิวดอกสว่านกับผิวด้านในรูเจาะ 

6. ร่องบิด (Flutes) คือส่วนท่ีใช้ส าหรับคายเศษโลหะ 
  7. ขอบคม (Margin) คือสันนูนท่ีย่ืนออกมาจากผิวของดอกสว่านเล็กน้อย มีประโยชน์เพื่อ
ลดการเสียดสีระหว่างผิวของดอกสว่านกับผิวด้านในรูเจาะ 
  8. มุมบิด (Helix or Rake Angle) คือมุมของร่องบิดดอกสว่านท่ีท ามุมกับแนวแกนของ
ดอกสว่าน 
  9. มุมฟรีหรือมุมหลบ (Lip Relief Angle) คือมุม ท่ีเ กิดจากการลับผิวฟรีหลังคมตัดเพื่ อ
ป้องกันไม่ให้ผิวคมตัดเสียดสีกับผิวด้านในรูเจาะ 
  10. ความโตของดอกสว่าน (Diameter) คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน 
  11. มุมรวมปลายดอกสว่านหรือมุมจิก (Point Angle) คือมุม ท่ีวัดระหว่างคมตัดของดอก
สว่านหรือมุมระหว่างคมตัดกับแนวแกนของดอกสว่านท้ัง 2 ด้านรวมกัน  

ส าหรับขนาดของมุมรวมปลายดอกสว่านหรือมุมจิกและมุมหลบน้ีจะข้ึนอยู่กับชนิดของวัสดุช้ินงาน      
ท่ีน ามาเจาะ ดังน้ันในการลับคมตัดของดอกสว่านจะต้องให้ได้ขนาดของมุมต่างๆ ท่ีเหมาะสมดังตารางท่ี 2.2 
 

ตารางที่ 2 .2 ขนาดมุมรวมปลายและมุมหลบของดอกสว่านส าหรับเจาะวัสดุชนิดต่างๆ 
ชนิดของว ัสดุชิ้นงาน ม ุมรวมปลายดอกสว ่าน  ม ุมฟร ีหร ือม ุมหลบ 

เหล็กกล้าคาร์บอน 118 8-12 
อะลูมิเนียม 140 12-15 
แมกนีเซียม 100 12-15 
ทองเหลือง 130 10-12 
ทองแดง 125 12-15 

(ท่ีมา : อนันต์ วงศ์กระจ่าง, 2541, หน้า 43) 
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5 .7.2 การลับคมตัดดอกสวา่นรอ่งบดิ  
 
 

 
 

ร ูปที่ 2 .37 ส่วนประกอบและมุมคมตัดของดอกสว่าน 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  1. ขีดเส้นเอียงท ามุม 59 บนแท่นรองรับงานเพื่อใช้เป็นเส้นอ้างอิงในการวางดอกสว่าน 
 

 
 

ร ูปที่ 2 .38 การขีดเส้นเอียงท ามุม 59 บนแท่นรองรับงาน 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  2. จับดอกสว่านลับคมตัดข้างท่ีถนัดและใช้มืออีกข้างประคองท่ีก่ึงกลางล าตัวของดอกสว่าน
ใกล้กับส่วนปลาย  
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  3. วางดอกสว่านลงบนแท่นรองรับงานโดยให้แนวแกนดอกสว่านขนานกับเส้นเอียงมุม 59  
 

 
 

ร ูปที่ 2 .39 การวางต าแหน่งของดอกสว่านบนแท่นรองรับงาน 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  4. กดก้านดอกลงด้านล่างโดยให้แนวแกนดอกสว่านให้เอียงท ามุมประมาณ  15-20 กับ
แนวระดับหรือแท่นรองรับงาน 
 

 
 

ร ูปที่ 2 .40  การจับดอกสว่านขณะลับคมตัด 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 
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  5. เริ่มต้นลับคมตัดด้านท่ี 1 เอียงท ามุม 59 และมุมหลบ 10 พร้อมกับโดยใช้มือข้างซ้าย
หรือข้างท่ีไม่ถนัดเป็นจุดหมุนและมือข้างขวาหรือข้างท่ีถนัดค่อยๆ หมุนดอกสว่านเข้าหาล้อหินเจียระไนพร้อมกับ
กดก้านดอกสว่านให้ต่ าลงเพื่อให้คมตัดดอกสว่านสัมผัสกับหน้าล้อหินเจียระไนพร้อมกัน 

 

 
 

ร ูปที่ 2 .41 การลับคมตัดดอกสว่านด้านท่ี 1 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

  6. ตรวจสอบมุมรวมของปลายดอกสว่านและความยาวของคมตัดด้วยเกจวัดมุมดอกสว่าน
หรือใบวัดมุม 

 

     
 

ร ูปที่ 2 .42 การตรวจสอบมุมรวมของปลายดอกสว่านและความยาวของคมตัดด้านท่ี 1 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 
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  7. ลับคมตัดด้านท่ี 2 เอียงท ามุม 59 มุมหลบ 10 มุมล่ิม 135 และมุมรวมปลายดอก
สว่าน 118 พร้อมกันตามวิธีการเช่นเดียวกับการลับคมตัดด้านท่ี 1 โดยต้องให้ความยาวและความสูงของคม
ตัดท้ัง 2 ด้านเท่ากัน 
  8. ตรวจสอบมุมรวมของปลายดอกสว่านและความยาวของคมตัดด้วยเกจวัดมุมดอกสว่าน
หรือใบวัดมุม  
 

 
 

ร ูปที่ 2 .43 การตรวจสอบมุมรวมของปลายดอกสว่านและความยาวของคมตัดด้านท่ี 2 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 

 

ข้อควรระวงัในการลับคมตัดดอกสวา่น 
1. ขณะลับคมตัดดอกสว่านให้รักษาแนวแกนดอกสว่านท ามุม 59 กับหน้าล้อหินเจียระไนเสมอ 

 

 
 

ร ูปที่ 2 .44 การวางต าแหน่งของดอกสว่านขณะลับคมตัด  
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 
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2. ขณะลับคมตัดให้ตรวจสอบมุมรวมของปลายดอกสว่าน ความยาวของคมตัดและความสูงคมตัด 
ท้ัง 2 ด้านให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดด้วยเกจวัดมุมดอกสว่านหรือใบวัดมุมบ่อยๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาด  

 
 

 

ร ูปที่ 2.45 แสดงมุมรวมของปลายดอกสว่าน ความยาวของความตัดและความสูงคมตัด 
(ท่ีมา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2562) 
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แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
บทที่ 2 เคร ื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมจัด 

 

ค าชี้แจง : จงตอบค าถามต่อไปน้ี (90 คะแนน) 
 

1. เครื่องเจียระไนลับคมตัดมีหลักการท างานอย่างไร (3 คะแนน) 
............................................................................................................................. ............................. 

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

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

............................................................................................................................. .................................... 
2. เครื่องเจียระไนลับคมตัดแบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบ้าง (2 คะแนน) 

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

3. จงบอกช่ือและหน้าท่ีการท างานของเครื่องเจียระไนตามหมายเลขต่อไปน้ี (14 คะแนน) 
 

 
 

   
 

 

หมายเลข  ชื่อ หน้าที่การใช้งาน 
1. ................................................. ................................................................................................ 

................................................................................................ 
2. ................................................. ................................................................................................ 
3. ................................................. ................................................................................................ 

................................................................................................ 
4. ................................................. ................................................................................................ 
5. ................................................. ................................................................................................ 
6. ................................................. ................................................................................................ 
7. ................................................. ................................................................................................ 

  3  
 

 6 
 

 4 

1 

7 
 

5 
 

      2 
 

3 
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4. ล้อหินเจียระไนของเครื่องเจียระไนลับลับคมตัดมีก่ีชนิด และใช้งานแตกต่างกันอย่างไร (2 คะแนน) 
............................................................................................................................. ............................. 

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

............................................................................................................................. .................................... 
5. จงบอกช่ือส่วนประกอบของใบวัดมุม (Angle Protractor)  ตามหมายเลขต่อไปน้ี (3 คะแนน) 
 

 
 

หมายเลข ชื่อ 
1. .................................................................... 
2. .................................................................... 
3. .................................................................... 
4. .................................................................... 
5. .................................................................... 
6. .................................................................... 

 

6. เพราะเหตุใดจึงต้องท าการแต่งหน้าล้อหินเจียระไนก่อนใช้งาน (2 คะแนน) 
............................................................................................................................. ............................. 

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

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

............................................................................................................................. .................................... 
7. จงอธิบายวิธีการแต่งหน้าล้อหินเจียระไนมาพอเข้าใจ (4 คะแนน) 

............................................................................................................................. ............................. 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
........................................................... ...................................................................................................... 
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8. จงบอกข้ันตอนการใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัดมาพอเข้าใจ (4 คะแนน) 
............................................................................................................................. ............................. 

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

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

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

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

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

........................................................... ...................................................................................................... 
9. จงบอกความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัดมาอย่างน้อย 5 ข้อ (5 คะแนน) 

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

10. จงบอกวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมตัดมาอย่างน้อย 3 ข้อ (3 คะแนน) 
............................................................................................................................. ............................. 

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

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

............................................................................................................................. .................................... 
11. จงบอกช่ือมุม พื้นท่ีผิวและหน้าท่ีของคมเครื่องมือตัดตามหมายเลขต่อไปน้ี (7 คะแนน) 

 

 
 
 



บทที่ 2 เคร ือ่งเจยีระไนลบัคมตดัและงานลบัคมตัด                                                      77 
 

หมายเลข  ชื่อ หน้าที่ 
1. ........................................ .................................................................................................... 
2. ........................................ - 
3. ........................................ .................................................................................................... 
4. ........................................ - 
5. ........................................ .................................................................................................... 
6. ........................................ .................................................................................................... 
7. ........................................ .................................................................................................... 

 

12. จงบอกช่ือส่วนประกอบและมุมของมีดกลึงตามหมายเลขต่อไปน้ี (4 คะแนน) 
 

 
 

หมายเลข ชื่อ 
1. .................................................................... 
2. .................................................................... 
3. .................................................................... 
4. .................................................................... 
5. .................................................................... 
6. .................................................................... 
7. .................................................................... 
8. .................................................................... 
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13. จากรูปจงอธิบายข้ันตอนการลับมีดกลึงปาดหน้าให้ได้มุมตามท่ีก าหนด (5 คะแนน) 
 

 
 

 1........................................................................................................................................................  
 

 
 

 2........................................................................................................................................................ 
...................................................................................................... ........................................................... 
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 3........................................................................................................................................................ 
 

 
 
 

 

14. จากรูปจงอธิบายข้ันตอนการลับมีดกลึงปอกให้ได้มุมตามท่ีก าหนด (5 คะแนน) 
 
 

    
 
 

 1........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
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2........................................................................................................................................................ 
...................................................................................................... ........................................................... 

 
 

3........................................................................................................................................................ 
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15. จากรูปจงบอกช่ือและความหมายของส่วนประกอบดอกสว่านตามหมายเลขต่อไปน้ี (10 คะแนน) 
   

 
 

หมายเลข ชื่อ 
1. .................................................................... 
2. .................................................................... 
3. .................................................................... 
4. .................................................................... 
5. .................................................................... 
6. .................................................................... 
7. .................................................................... 
8. .................................................................... 
9. .................................................................... 

10. .................................................................... 
11. .................................................................... 
12. .................................................................... 
13. .................................................................... 
14. .................................................................... 
15. .................................................................... 
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16. จากรูปจงบอกช่ือส่วนประกอบของคมตัดดอกสว่านร่องบิดตามหมายเลขต่อไปน้ี (7 คะแนน) 
 

 
 

หมายเลข ชื่อ 
1. .................................................................... 
2. .................................................................... 
3. .................................................................... 
4. .................................................................... 
5. .................................................................... 
6. .................................................................... 
7. .................................................................... 
8. .................................................................... 
9. .................................................................... 

10. .................................................................... 
11. .................................................................... 
12. .................................................................... 
13. .................................................................... 
14. .................................................................... 
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17. จงบอกข้ันตอนการลับคมตัดดอกสว่านร่องบิดมุมรวมปลายดอกสว่าน 118 มาพอให้เข้าใจ (10 คะแนน) 
 

 
 

............................................................................................................................. ............................. 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
........................................................... ...................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
..................................................................... ............................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
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ใบงานที่ 2 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงปาดหน้า 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
จุดประสงค์ของใบงาน : ลับมีดกลึงปาดหน้าได้ 
ค าสั่ง : จงลับมีดกลึงปาดหน้าให้ได้มุมและขนาดตามท่ีก าหนด 
 
 

 

 
 

 
 
 

เคร ื่องมอืกล 
1. เครื่องเจียระไนลับคมตัด 

เคร ื่องมอืวดัและตรวจสอบ 
1. ใบวัดมุม 

เคร ื่องมอืและอปุกรณ ์
1. ล้อแต่งหน้าล้อหินเจียระไน 
2. แว่นนิรภัย 
3. แปรงท าความสะอาด 

ว ัสดุชิ้นงาน 
1. มีดกลึงเหล็กกล้ารอบสูง (H.S.S.) ขนาด 3/8 × 3/8 × 8 น้ิว จ านวน 1 แท่ง 

 

 
 

1. มุมคมตัดข้างมีด 12   2. มุมหลบข้างมีด 8 
3. มุมรวมปลายมีด 55   4. มุมหลบหน้ามีด 27 
5. มุมคาย 12    6. มุมต้ังมีด 78 
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ใบงานที่ 2 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงปาดหน้า 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

ขั้นตอนการปฏ ิบัติงาน 
1. ศึกษามุมของคมตัดและล าดับข้ันตอนในการปฏิบัติงานให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุช้ินงานท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานได้แก่ ล้อแต่งหน้าล้อหินเจียระไน  

แว่นนิรภัย ใบวัดมุม แปรงท าความสะอาดและมีดกลึงให้พร้อม เป็นต้น 

 
 

ร ูปที่ 1. เครื่องมือ อุปกรณ์และมีดกลึงในการปฏิบัติงาน 
 

3. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจียระไนลับมือก่อนใช้งานเช่น ล้อหินเจียระไนไม่มีรอยร้าว  กระจก
นิรภัยไม่แตกร้าว แท่นรองรับงาน สายไฟต่อเข้าเครื่องและสวิตช์เปิด-ปิดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เป็นต้น 
 

 

 
 

ร ูปที่ 2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจียระไนมือก่อนปฏิบัติงาน 
 

กระจกนิรภัย 

   แท่นรองรับงาน 

   ล้อหินเจียระไน 

 กระจกนิรภัย 

   สวิตช์เปิด-ปิด 

   ล้อหินเจียระไน 
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ใบงานที่ 2 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงปาดหน้า 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
4. สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา 
5. เปิดสวิตช์เครื่องให้ล้อหินเจียระไนหมุนจนกระท่ังได้ความเร็วรอบคงท่ี แล้วแต่งหน้าหินเจียระไนให้เรียบ

ท้ัง 2 ด้านด้วยล้อแต่งหน้าล้อหินเจียระไน 
 

                        
 

ร ูปที่ 3. การแต่งหน้าล้อหินเจียระไน 
 

6. ปิดสวิตช์ให้ล้อหินเจียระไนหยุดน่ิง แล้วปรับแท่นรองรับงานกับล้อหินเจียระไนท้ัง 2 ด้านให้มีระยะห่าง
กันประมาณ 2-3 มิลลิเมตร เมื่อปรับระยะห่างได้แล้วขันยึดแท่นรองรับงานให้แน่น 

 

                 
 

ร ูปที่ 4. การปรับระยะห่างของล้อหินเจียระไนกับแท่นรองรับงาน 
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ใบงานที่ 2 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงปาดหน้า 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
7. เปิดสวิตช์เครื่องให้ล้อหินเจียระไนหมุนจนกระท่ังได้ความเร็วรอบคงท่ี 
8. ลับมุมต้ังมีด 78 มุมคมตัดข้างมีด 12 และมุมหลบข้างมีด 8 พร้อมกับได้ความยาวคมตัด 15 

มิลลิเมตร จากน้ันตรวจสอบมุมและความยาวคมตัดด้วยใบวัดมุม 
 

 
 

ร ูปที่ 5. การลับมุมต้ังมีด มุมคมตัดข้างมีดและมุมหลบข้างมีด 
 

9. ลับมุมรวมปลายมีด 55 และมุมหลบหน้ามีด 27 พร้อมกับได้ความยาวของคมตัดประมาณ 15 
มิลลิเมตร จากน้ันตรวจสอบมุมและความยาวคมตัดด้วยใบวัดมุม 
 

 
 

ร ูปที่ 6. การลับมุมรวมปลายมีดและมุมหลบหน้ามีด 
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ใบงานที่ 2 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงปาดหน้า 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
10. ลับมุมคาย 12 แล้วตรวจสอบมุมคมตัดด้วยใบวัดมุม 
 

 
 
 

 

ร ูปที่ 7. การลับมุมคาย 
 

11. ปิดสวิตช์เครื่องให้ล้อหินเจียระไนหยุดหมุน 
12. ท าความสะอาดเครื่องเจียระไนมือและบริเวณปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานลับมีดกลึงปอกต่อ 
13. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานแล้วจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
14. ส่งผลงานให้ครูตรวจประเมิน 
 

ค าแนะน าในการลบัมดีกลึงปาดหนา้ 
1. ขณะลับคมตัดควรมั่นตรวจสอบมุมของคมตัดด้วยใบวัดมุมอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอเพื่อป้องกัน

ไม่ให้มุมผิดพลาดไปจากท่ีก าหนด 
2. ขณะลับคมตัดให้เล่ือนมีดกลึงไป-มาเต็มผิวด้านหน้าล้อหินเจียระไนเพื่อให้หน้าล้อหินเจียระไน   

สึกหรอเท่ากัน 
3. ลับคมตัดด้วยล้อหินเจียระไนด้านหยาบก่อนเพื่อลดขนาด จนกระท่ังได้ขนาดและมุมใกล้เคียงกับ

มุมท่ีก าหนดแล้วจึงลับคมตัดด้วยล้อหินเจียระไนมีดด้านละเอียดข้ันสุดท้าย 
4. ขณะลับคมตัดให้จุ่มคมตัดลงในน้ าหล่อเย็นบ่อยๆ เพื่อช่วยระบายความร้อนและป้องกันไม่ให้คมตัด

ของมีดกลึงปาดหน้าไหม้     
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แบบประเมินผลการปฏิบ ัติงาน  
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงปาดหน้า 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
ช่ือ .......................................................... นามสกุล ............................................................เลขท่ี .............. 
ระดับช้ัน ............................. กลุ่มท่ี..................... สาขาวิชา ........................................................................ 

จุดตรวจท่ี รายการตรวจสอบ 
พิกัด

ความเผ่ือ 
คะแนน
เต็ม 

ขนาด 
ท่ีวัดได้ 

คะแนน 
ท่ีท าได้ 

1 มุมคมตัดข้างมีด 12  1 10   
2 มุมหลบข้างมีด 8  1 10   
3 มุมรวมปลายมีด 55  1 10   
4 มุมหลบหน้ามีด 27  1 10   
5 มุมคาย 12  1 10   
6 ความยาวคมตัด 15 มิลลิเมตร  1 10   
7 ความเรียบของผิวคมตัด  10   
8 ปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาท่ีก าหนด    10   
9 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย  10   

10 
 
 
 
 
 
 

 

ความมีวินัยและคุณธรรม จริยธรรม     
10.1 การตรงต่อเวลา  2   
10.2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและค าส่ัง  2   
10 .3 ความขยัน อดทน  2   
10.4 ความซื่อสัตย์   2   
10 .5 ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไน 
ลับคมตัด เครื่องมือวัด เครื่องมืออุปกรณ์
ได้ถูกต้องและท าความสะอาดสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
2 

  

คะแนนรวม  100    

เกณฑม์าตรฐานของขนาด  
   1.  พิกัดความเผ่ือ  1.0   = 10 คะแนน  
   2.  พิกัดความเผ่ือ  2     = 7 คะแนน      
   3.  พิกัดความเผ่ือ  3     = 5 คะแนน  
   4.  พิกัดความเผ่ือเกิน  3 = 0 คะแนน 

เกณฑม์าตรฐานของมมุ  
   1.  พิกัดความเผ่ือ  1     = 10 คะแนน 
   2.  พิกัดความเผ่ือ  2     = 5 คะแนน  
   3.  พิกัดความเผ่ือ  3     = 3 คะแนน  
   4.  พิกัดความเผ่ือเกิน  3 = 0 คะแนน 
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แบบประเมินผลการปฏิบ ัติงาน  
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงปาดหน้า 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
เกณฑม์าตรฐานของเวลาในการปฏบิตัิงาน 

1. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด = 10 คะแนน 
2. ปฏิบัติงานเสร็จเกินเวลาท่ีก าหนดไม่เกิน 10 นาที = 7  คะแนน 
3. ปฏิบัติงานเกินเวลา (ใช้เวลาเกินอยู่ระหว่าง 10-29 นาที) = 5  คะแนน 
4. ปฏิบัติงานเกินเวลา (ใช้เวลาเกินมากกว่า 30 นาที ข้ึนไป) = 0  คะแนน 

สร ุปผลการประเมนิ (รอ้ยละ) 
   [  ] คะแนน 90 - 100 = ดีเย่ียม 
   [  ] คะแนน 80 - 89 = ดีมาก 

    

   [  ] คะแนน 70 - 79 = พอใช้ 
   [  ] คะแนน 60 - 69 = ผ่านเกณฑ์           

    

   [  ] คะแนน 0 - 59 = ไม่ผ่านเกณฑ์    
หมายเหตุ: นักเรียนต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และหากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้อง
ปฏิบัติงานใหม่) 
บันทึกเพิม่เตมิ/ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 

ลงช่ือ ................................................. วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ................ 
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ใบงานที่ 3 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงปอก 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
จุดประสงค์ของใบงาน : ลับมีดกลึงปอกได้ 
ค าสั่ง : จงลับมีดกลึงปอกให้ได้มุมและขนาดตามท่ีก าหนด 
 

 

 

 
 

 
 

 

เคร ื่องมอืกล 
1. เครื่องเจียระไนลับคมตัด 

เคร ื่องมอืวดัและตรวจสอบ 
1. ใบวัดมุม 

เคร ื่องมอืและอปุกรณ ์
1. ล้อแต่งหน้าล้อหินเจียระไน 
2. แว่นนิรภัย 
3. แปรงท าความสะอาด 

ว ัสดุชิ้นงาน 
1. มีดกลึงเหล็กกล้ารอบสูง (H.S.S.) ขนาด 3/8 × 3/8 × 8 น้ิว จ านวน 1 แท่ง 

 
 

1. มุมคมตัดข้างมีด 30   2. มุมหลบข้างมีด 8 
3. มุมรวมปลายมีด 90   4. มุมหลบหน้ามีด 8 
5. มุมคาย 12    6. มุมต้ังมีด 60
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ใบงานที่ 3 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงปอก 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

ขั้นตอนการปฏ ิบัติงาน 
1. ศึกษามุมของคมตัดและล าดับข้ันตอนในการปฏิบัติงานให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุช้ินงานท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานได้แก่ ล้อแต่งหน้าล้อหินเจียระไน  

แว่นนิรภัย ใบวัดมุม แปรงท าความสะอาดและมีดกลึงให้พร้อม เป็นต้น 

 
 

ร ูปที่ 1. เครื่องมือ อุปกรณ์และมีดกลึงในการปฏิบัติงาน 
 

3. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจียระไนลับมือก่อนใช้งานเช่น ล้อหินเจียระไนไม่มีรอยร้าว  กระจก
นิรภัยไม่แตกร้าว แท่นรองรับงาน สายไฟต่อเข้าเครื่องและสวิตช์เปิด-ปิดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เป็นต้น 
 

 

 
 

ร ูปที่ 2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจียระไนมือก่อนปฏิบัติงาน 
 

   แท่นรองรับงาน 

กระจกนิรภัย 

   ล้อหินเจียระไน 

 กระจกนิรภัย 

   สวิตช์เปิด-ปิด 

   ล้อหินเจียระไน 
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ใบงานที่ 3 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงปอก 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
4. สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา 
5. เปิดสวิตช์เครื่องให้ล้อหินเจียระไนหมุนจนกระท่ังได้ความเร็วรอบคงท่ี แล้วแต่งหน้าหินเจียระไนให้เรียบ

ท้ัง 2 ด้านด้วยล้อแต่งหน้าล้อหินเจียระไน 
 

                         
 

ร ูปที่ 3. การแต่งหน้าล้อหินเจียระไน 
 

6. ปิดสวิตช์ให้ล้อหินเจียระไนหยุดน่ิง แล้วปรับแท่นรองรับงานกับล้อหินเจียระไนท้ัง 2 ด้านให้มีระยะห่าง
กันประมาณ 2-3 มิลลิเมตร เมื่อปรับระยะห่างได้แล้วขันยึดแท่นรองรับงานให้แน่น 

 

              
 

ร ูปที่ 4. การปรับระยะห่างของล้อหินเจียระไนกับแท่นรองรับงาน 
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ใบงานที่ 3 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงปอก 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
7. เปิดสวิตช์เครื่องให้ล้อหินเจียระไนหมุนจนกระท่ังได้ความเร็วรอบคงท่ี 
8. ลับมุมต้ังมีด 60 มุมคมตัดข้างมีด 30 และมุมหลบข้างมีด 8 พร้อมกับได้ความยาวของคมตัด

ประมาณ 15 มิลลิเมตร จากน้ันตรวจสอบมุมและความยาวคมตัดด้วยใบวัดมุม 
 

 
 

ร ูปที่ 5. การลับมุมต้ังมีด มุมคมตัดและมุมหลบข้างมีด 
 

9. ลับมุมรวมปลายมีด 90 และมุมหลบหน้ามีด 8 พร้อมกับได้ความยาวของคมตัดประมาณ 15 
มิลลิเมตร จากน้ันตรวจสอบมุมและความยาวคมตัดด้วยใบวัดมุม 
 

 
 

ร ูปที่ 6. การลับมุมรวมปลายมีดและมุมหลบหน้ามีด 
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ใบงานที่ 3 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงปอก 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
10. ลับมุมคาย 12 แล้วตรวจสอบมุมคมตัดด้วยใบวัดมุม 
 

 
 

 

ร ูปที่ 7. การลับมุมคาย 
 

11. ปิดสวิตช์เครื่องให้ล้อหินเจียระไนหยุดหมุน 
12. ท าความสะอาดเครื่องเจียระไนมือและบริเวณปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานลับมีดกลึงตกร่องต่อ 
13. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานแล้วจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
14. ส่งผลงานให้ครูตรวจประเมิน 
 

ค าแนะน าในการลบัมดีกลึงปอก 
1. ขณะลับคมตัดควรมั่นตรวจสอบมุมของคมตัดด้วยใบวัดมุมอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอเพื่อป้องกัน

ไม่ให้มุมผิดพลาดไปจากท่ีก าหนด 
2. ขณะลับคมตัดให้เล่ือนมีดกลึงไป-มาเต็มผิวด้านหน้าล้อหินเจียระไนเพื่อให้หน้าล้อหินเจียระไน   

สึกหรอเท่ากัน 
3. ลับคมตัดด้วยล้อหินเจียระไนด้านหยาบก่อนเพื่อลดขนาด จนกระท่ังได้ขนาดและมุมใกล้เคียงกับ

มุมท่ีก าหนดแล้วจึงลับคมตัดด้วยล้อหินเจียระไนมีดด้านละเอียดข้ันสุดท้าย 
4. ขณะลับคมตัดให้จุ่มคมตัดลงในน้ าหล่อเย็นบ่อยๆ เพื่อช่วยระบายความร้อนและป้องกันไม่ให้คมตัด

ของมีดกลึงปอกไหม้     
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แบบประเมินผลการปฏิบ ัติงาน  
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงปอก 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
ช่ือ .......................................................... นามสกุล ............................................................เลขท่ี .............. 
ระดับช้ัน ............................. กลุ่มท่ี..................... สาขาวิชา ........................................................................ 

จุดตรวจท่ี รายการตรวจสอบ 
พิกัด

ความเผ่ือ 
คะแนน
เต็ม 

ขนาด 
ท่ีวัดได้ 

คะแนน 
ท่ีท าได้ 

1 มุมคมตัดข้างมีด 30  1 10   
2 มุมหลบข้างมีด 8  1 10   
3 มุมรวมปลายมีด 90  1 10   
4 มุมหลบหน้ามีด 8  1 10   
5 มุมคาย 12  1 10   
6 ความยาวคมตัด 15 มิลลิเมตร  1 10   
7 ความเรียบของผิวคมตัด  10   
8 ปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาท่ีก าหนด    10   
9 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย  10   

10. 
 
 
 
 
 
 

 

ความมีวินัยและคุณธรรม จริยธรรม     
10.1 การตรงต่อเวลา  2   
10.2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและค าส่ัง  2   
10 .3 ความขยัน อดทน  2   
10.4 ความซื่อสัตย์   2   
10 .5 ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไน 
ลับคมตัด เครื่องมือวัด เครื่องมืออุปกรณ์
ได้ถูกต้องและท าความสะอาดสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
2 

  

คะแนนรวม  100    

เกณฑม์าตรฐานของขนาด  
   1.  พิกัดความเผ่ือ  1.0   = 10 คะแนน  
   2.  พิกัดความเผ่ือ  2     = 7 คะแนน      
   3.  พิกัดความเผ่ือ  3     = 5 คะแนน  
   4.  พิกัดความเผ่ือเกิน  3 = 0 คะแนน 

เกณฑม์าตรฐานของมมุ  
   1.  พิกัดความเผ่ือ  1     = 10 คะแนน 
   2.  พิกัดความเผ่ือ  2     = 5 คะแนน  
   3.  พิกัดความเผ่ือ  3     = 3 คะแนน  
   4.  พิกัดความเผ่ือเกิน  3 = 0 คะแนน 
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แบบประเมินผลการปฏิบ ัติงาน  
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงปอก 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
เกณฑม์าตรฐานของเวลาในการปฏบิตัิงาน 

1. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด = 10 คะแนน 
2. ปฏิบัติงานเสร็จเกินเวลาท่ีก าหนดไม่เกิน 10 นาที = 7  คะแนน 
3. ปฏิบัติงานเกินเวลา (ใช้เวลาเกินอยู่ระหว่าง 10-29 นาที) = 5  คะแนน 
4. ปฏิบัติงานเกินเวลา (ใช้เวลาเกินมากกว่า 30 นาที ข้ึนไป) = 0  คะแนน 

สร ุปผลการประเมนิ (รอ้ยละ) 
   [  ] คะแนน 90 - 100 = ดีเย่ียม 
   [  ] คะแนน 80 - 89 = ดีมาก 

    

   [  ] คะแนน 70 - 79 = พอใช้ 
   [  ] คะแนน 60 - 69 = ผ่านเกณฑ์           

    

   [  ] คะแนน 0 - 59 = ไม่ผ่านเกณฑ์    
หมายเหตุ: นักเรียนต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และหากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้อง
ปฏิบัติงานใหม่) 
บันทึกเพิม่เตมิ/ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 

ลงช่ือ ................................................. วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ................ 
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ใบงานที่ 4 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงตกร่อง 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
จุดประสงค์ของใบงาน : ลับมีดกลึงตกร่องได้ 
ค าสั่ง : จงลับมีดกลึงตกร่องให้ได้มุมและขนาดตามท่ีก าหนด 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

เคร ื่องมอืกล 
1. เครื่องเจียระไนลับคมตัด 

เคร ื่องมอืวดัและตรวจสอบ 
1. ใบวัดมุม 

เคร ื่องมอืและอปุกรณ ์
1. ล้อแต่งหน้าล้อหินเจียระไน 
2. แว่นนิรภัย 
3. แปรงท าความสะอาด 

ว ัสดุชิ้นงาน 
1. มีดกลึงเหล็กกล้ารอบสูง (H.S.S.) ขนาด 3/8 × 3/8 × 8 น้ิว จ านวน 1 แท่ง 

 
 
 
 

1. มุมหลบหน้ามีด 8   2. มุมเรียวมีด 1   3. มุมหลบข้างมีด 2 
4. มุมคาย 8   5. ความกว้างปลายมีด 6 มิลลิเมตร 
6. ความยาวคมตัด 14 มิลลิเมตร 
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ใบงานที่ 4 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงตกร่อง 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

ขั้นตอนการปฏ ิบัติงาน 
1. ศึกษามุมของคมตัดและล าดับข้ันตอนในการปฏิบัติงานให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุช้ินงานท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานได้แก่ ล้อแต่งหน้าล้อหินเจียระไน  

แว่นนิรภัย ใบวัดมุม แปรงท าความสะอาดและมีดกลึงให้พร้อม เป็นต้น 

 
 

ร ูปที่ 1. เครื่องมือ อุปกรณ์และมีดกลึงในการปฏิบัติงาน 
 

3. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจียระไนลับมือก่อนใช้งานเช่น ล้อหินเจียระไนไม่มีรอยร้าว  กระจก
นิรภัยไม่แตกร้าว แท่นรองรับงาน สายไฟต่อเข้าเครื่องและสวิตช์เปิด-ปิดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เป็นต้น 
 
 

 
 

ร ูปที่ 2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจียระไนมือก่อนปฏิบัติงาน 
 

 

   แท่นรองรับงาน 

กระจกนิรภัย 

   ล้อหินเจียระไน 

 กระจกนิรภัย 

   สวิตช์เปิด-ปิด 

   ล้อหินเจียระไน 
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ใบงานที่ 4 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงตกร่อง 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
1. สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา 
2. เปิดสวิตช์เครื่องให้ล้อหินเจียระไนหมุนจนกระท่ังได้ความเร็วรอบคงท่ี แล้วแต่งหน้าหินเจียระไนให้เรียบ

ท้ัง 2 ด้านด้วยล้อแต่งหน้าล้อหินเจียระไน 
 

                         
 

ร ูปที่ 3. การแต่งหน้าล้อหินเจียระไน 
 

3. ปิดสวิตช์ให้ล้อหินเจียระไนหยุดน่ิง แล้วปรับแท่นรองรับงานกับล้อหินเจียระไนท้ัง 2 ด้านให้มีระยะห่าง
กันประมาณ 2-3 มิลลิเมตร เมื่อปรับระยะห่างได้แล้วขันยึดแท่นรองรับงานให้แน่น 

 

            
 

ร ูปที่ 4. การปรับระยะห่างของล้อหินเจียระไนกับแท่นรองรับงาน 
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ใบงานที่ 4 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงตกร่อง 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
4. เปิดสวิตช์เครื่องให้ล้อหินเจียระไนหมุนจนกระท่ังได้ความเร็วรอบคงท่ี 
5. ลับมุมต้ังมีด 90 และมุมหลบหน้ามีด 8 พร้อมกัน จากน้ันตรวจสอบมุมคมตัดด้วยใบวัดมุม 

 

                                                
 

ร ูปที่ 5. การลับมุมต้ังมีดและมุมหลบข้างมีด 
 

6. ลับมุมเรียวมีด 1 มุมหลบข้างมีด 2 ด้านท่ี 1 พร้อมกับได้ความยาวของปลายมีดประมาณ 14 
มิลลิเมตร จากน้ันตรวจสอบมุมและความยาวคมตัดด้วยใบวัดมุม 

 

                            
 

 
 

ร ูปที่ 6. การลับมุมเรียวมีดและมุมหลบข้างมีด 
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ใบงานที่ 4 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงตกร่อง 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
7. ลับมุมเรียวมีด 1 มุมหลบข้าง 2 ของด้านท่ี 2 พร้อมกับได้ความยาวของคมตัดประมาณ 14 

มิลลิเมตรและความกว้างปลายมีด 6 มิลลิเมตร จากน้ันตรวจสอบมุมและความยาวคมตัดด้วยใบวัดมุม 

                                    
 

 

ร ูปที่ 7. การลับมุมต้ังมีดและมุมหลบหน้ามีดด้านท่ี 2 
 

8. ลับมุมคาย 8 แล้วตรวจสอบมุมคมตัดด้วยใบวัดมุม 

                         
 

ร ูปที่ 8. การลับมุมคาย 
 

9. ปิดสวิตช์เครื่องให้ล้อหินเจียระไนหยุดหมุน 
10. ท าความสะอาดเครื่องเจียระไนมือและบริเวณปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานลับมีดกลึงไสราบต่อ 
11. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานแล้วจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
12. ส่งผลงานให้ครูตรวจประเมิน 
 

ค าแนะน าในการลบัมดีกลึงตกรอ่ง 
1. ขณะลับคมตัดควรมั่นตรวจสอบมุมของคมตัดด้วยใบวัดมุมอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอเพื่อป้องกัน

ไม่ให้มุมผิดพลาดไปจากท่ีก าหนด 
2. ขณะลับคมตัดให้เล่ือนมีดกลึงไป-มาเต็มผิวด้านหน้าล้อหินเจียระไนเพื่อให้หน้าล้อหินเจียระไน   

สึกหรอเท่ากัน 
3. ลับคมตัดด้วยล้อหินเจียระไนด้านหยาบก่อนเพื่อลดขนาด จนกระท่ังได้ขนาดและมุมใกล้เคียงกับ

มุมท่ีก าหนดแล้วจึงลับคมตัดด้วยล้อหินเจียระไนมีดด้านละเอียดข้ันสุดท้าย 
4. ขณะลับคมตัดให้จุ่มคมตัดลงในน้ าหล่อเย็นบ่อยๆ เพื่อช่วยระบายความร้อนและป้องกันไม่ให้คมตัด

ของมีดกลึงตกร่องไหม้     
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แบบประเมินผลการปฏิบ ัติงาน  
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงตกร่อง 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
ช่ือ .......................................................... นามสกุล ............................................................เลขท่ี .............. 
ระดับช้ัน ............................. กลุ่มท่ี..................... สาขาวิชา ........................................................................ 

จุดตรวจท่ี รายการตรวจสอบ 
พิกัด

ความเผ่ือ 
คะแนน
เต็ม 

ขนาด 
ท่ีวัดได้ 

คะแนน 
ท่ีท าได้ 

1 มุมหลบหน้ามีด 8  1 10   
2 มุมเรียวมีด 1 (ด้านท่ี 1)  1 10   
3 มุมหลบข้างมีด 2 (ด้านท่ี 1)  1 10   
4 มุมเรียวมีด 1 (ด้านท่ี 2)  1 10   
5 มุมหลบข้างมีด 2 (ด้านท่ี 2)  1 10   
6 มุมคาย 8  1 10   
7 ความยาวคมตัด 14 มิลลิเมตร  1 10   
8 ความกว้างคมตัด 6 มิลลิเมตร  1 10   
9 ความเรียบของผิวคมตัด  10   
10 ปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาท่ีก าหนด    10   
11 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย  10   

12 
 
 
 
 
 
 

 

ความมีวินัยและคุณธรรม จริยธรรม     
12.1 การตรงต่อเวลา  2   
12.2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและค าส่ัง  2   
12.3 ความขยัน อดทน  2   
12.4 ความซื่อสัตย์   2   
12.5 ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไน 
ลับคมตัด เครื่องมือวัด เครื่องมืออุปกรณ์
ได้ถูกต้องและท าความสะอาดสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
2 

  

คะแนนรวม  120    

เกณฑม์าตรฐานของขนาด  
   1.  พิกัดความเผ่ือ  1.0   = 10 คะแนน  
   2.  พิกัดความเผ่ือ  2     = 7 คะแนน      
   3.  พิกัดความเผ่ือ  3     = 5 คะแนน  
   4.  พิกัดความเผ่ือเกิน  3 = 0 คะแนน 

เกณฑม์าตรฐานของมมุ  
   1.  พิกัดความเผ่ือ  1     = 10 คะแนน 
   2.  พิกัดความเผ่ือ  2     = 5 คะแนน  
   3.  พิกัดความเผ่ือ  3     = 3 คะแนน  
   4.  พิกัดความเผ่ือเกิน  3 = 0 คะแนน 
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แบบประเมินผลการปฏิบ ัติงาน  
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับมีดกลึงตกร่อง 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
เกณฑม์าตรฐานของเวลาในการปฏบิตัิงาน  

1. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด = 10 คะแนน 
2. ปฏิบัติงานเสร็จเกินเวลาท่ีก าหนดไม่เกิน 10 นาที = 7  คะแนน 
3. ปฏิบัติงานเกินเวลา (ใช้เวลาเกินอยู่ระหว่าง 10-29 นาที) = 5  คะแนน 
4. ปฏิบัติงานเกินเวลา (ใช้เวลาเกินมากกว่า 30 นาที ข้ึนไป) = 0  คะแนน 

สร ุปผลการประเมนิ (รอ้ยละ) 
   [  ] คะแนน 90 - 100 = ดีเย่ียม 
   [  ] คะแนน 80 - 89 = ดีมาก 

    

   [  ] คะแนน 70 - 79 = พอใช้ 
   [  ] คะแนน 60 - 69 = ผ่านเกณฑ์           

    

   [  ] คะแนน 0 - 59 = ไม่ผ่านเกณฑ์    
หมายเหตุ: นักเรียนต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และหากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้อง
ปฏิบัติงานใหม่) 
บันทึกเพิม่เตมิ/ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................. ....................................... 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ ................................................. วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ................ 
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ใบงานที่ 5 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับดอกสว่าน เวลา 2 ช่ัวโมง 
จุดประสงค์ของใบงาน : ลับดอกสว่านมุม 118 ได้ 
ค าสั่ง : จงลับดอกสว่านให้ได้มุมและขนาดตามท่ีก าหนด 
 
 

 

 

        
 

เคร ื่องมอืกล 
1. เครื่องเจียระไนลับคมตัด 

เคร ื่องมอืและอปุกรณ  ์
1. ล้อแต่งหน้าล้อหินเจียระไน 
2. แว่นนิรภัย 
3. แปรงท าความสะอาด 

เคร ื่องมอืวดัและตรวจสอบ 
1. เกจวัดมุมดอกสว่านหรือใบวัดมุม 

ว ัสดุชิ้นงาน 
1. ดอกสว่านเหล็กกล้ารอบสูง (H.S.S.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร 1 ดอก 
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ใบงานที่ 5 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับดอกสว่าน เวลา 2 ช่ัวโมง 

ขั้นตอนการปฏ ิบัติงาน 
1. ศึกษามุมของคมตัดและล าดับข้ันตอนในการปฏิบัติงานให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุช้ินงานท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานได้แก่ ล้อแต่งหน้าล้อหินเจียระไน  

แว่นนิรภัย เกจวัดมุมดอกสว่านหรือใบวัดมุม แปรงท าความสะอาดและดอกสว่านให้พร้อม  

 
 

ร ูปที่ 1. เครื่องมือ อุปกรณ์และดอกสว่านในการปฏิบัติงาน 
 

3. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจียระไนลับมือก่อนใช้งานเช่น ล้อหินเจียระไนไม่มีรอยร้าว  กระจก
นิรภัยไม่แตกร้าว แท่นรองรับงาน สายไฟต่อเข้าเครื่องและสวิตช์เปิด-ปิดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เป็นต้น 
 

 

 
 

ร ูปที่ 2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเจียระไนมือก่อนปฏิบัติงาน 
 

   แท่นรองรับงาน 

กระจกนิรภัย 

   ล้อหินเจียระไน 

 กระจกนิรภัย 

   สวิตช์เปิด-ปิด 

   ล้อหินเจียระไน 
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ใบงานที่ 5 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับดอกสว่าน เวลา 2 ช่ัวโมง 
4. สวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา 
5. เปิดสวิตช์เครื่องให้ล้อหินเจียระไนหมุนจนกระท่ังได้ความเร็วรอบคงท่ี แล้วแต่งหน้าหินเจียระไนให้เรียบ

ท้ัง 2 ด้านด้วยล้อแต่งหน้าล้อหินเจียระไน 
 

                       
 

ร ูปที่ 3. การแต่งหน้าล้อหินเจียระไน 
 

6. ปิดสวิตช์ให้ล้อหินเจียระไนหยุดน่ิง แล้วปรับแท่นรองรับงานกับล้อหินเจียระไนท้ัง 2 ด้านให้มีระยะห่าง
กันประมาณ 2-3 มิลลิเมตร เมื่อปรับระยะห่างได้แล้วขันยึดแท่นรองรับงานให้แน่น 

 

               
 

ร ูปที่ 4. การปรับระยะห่างของล้อหินเจียระไนกับแท่นรองรับงาน 
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ใบงานที่ 5 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น  (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับดอกสว่าน เวลา 2 ช่ัวโมง 

7. ขีดเส้นเอียงท ามุม 59 บนแท่นรองรับงานเพื่อใช้เป็นแนวเส้นในการวางดอกสว่าน 
 

                          
 

ร ูปที่ 5. การขีดเส้นเอียงท ามุม 59 บนแท่นรองรับงาน 
 

8. เปิดสวิตช์เครื่องให้ล้อหินเจียระไนหมุนจนกระท่ังได้ความเร็วรอบคงท่ี 
9. จับดอกสว่านลับคมตัดข้างท่ีถนัดและใช้มืออีกข้างประคองท่ีกลางล าตัวของดอกสว่านใกล้กับส่วนปลาย  
 

 
 

ร ูปที่ 6. การจับดอกสว่านก่อนลับคมตัด 
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ใบงานที่ 5 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับดอกสว่าน เวลา 2 ช่ัวโมง 
10. วางดอกสว่านลงบนแท่นรองรับงานโดยให้แนวแกนดอกสว่านขนานกับเส้นเอียงมุม 59  

 

 
ร ูปที่ 7. การวางต าแหน่งของดอกสว่านบนแท่นรองรับงาน 

 

11.  กดก้านดอกลงด้านล่างโดยให้แนวแกนดอกสว่านให้เอียงท ามุมประมาร 15-20 กับแนวระดับหรือ
แท่นรองรับงาน 

 

 
 

 
 

ร ูปที่ 8. การวางต าแหน่งของดอกสว่านบนแท่นรองรับงาน 
 

 



บทที่ 2 เคร ือ่งเจยีระไนลบัคมตดัและงานลบัคมตัด                                                    110 
 

ใบงานที่ 5 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับดอกสว่าน เวลา 2 ช่ัวโมง 
12. เริ่มต้นลับคมตัดด้านท่ี 1 เอียงท ามุม  59 และมุมหลบ 10 พร้อมกับโดยใช้มือข้างซ้ายหรือข้างท่ี   

ไม่ถนัดเป็นจุดหมุนและมือข้างขวาหรือข้างท่ีถนัดค่อยๆ หมุนดอกสว่านเข้าหาล้อหินเจียระไนพร้อมกับ
กดก้านดอกสว่านให้ต่ าลงเพื่อให้คมตัดดอกสว่านสัมผัสกับหน้าล้อหินเจียระไนพร้อมกัน 

 

 
 

 
 

ร ูปที่ 9. การลับคมตัดดอกสว่านด้านท่ี 1 
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ใบงานที่ 5 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับดอกสว่าน เวลา 2 ช่ัวโมง 
13. ตรวจสอบมุมรวมของปลายดอกสว่านและความยาวของคมตัดด้วยเกจวัดมุมดอกสว่านหรือใบวัดมุม 

 

   
 

รูปท่ี 10. การตรวจสอบมุมรวมของปลายดอกสว่านและความยาวคมตัด 
 

14. ลับคมตัดด้านท่ี 2 เอียงท ามุม 59 มุมหลบ 10 มุมล่ิม 135 และมุมรวมปลายดอกสว่าน 118 
พร้อมกันตามวิธีการเช่นเดียวกับการลับคมตัดด้านท่ี 1 โดยต้องให้ความยาวและความสูงของคมตัด  
ท้ัง 2 ด้านเท่ากัน 
 

 
 

ร ูปที่ 11. การจับดอกสว่านขณะลับคมตัด 
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ใบงานที่ 5 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับดอกสว่าน เวลา 2 ช่ัวโมง 
15. ตรวจสอบมุมรวมของปลายดอกสว่านและความยาวของคมตัดด้วยใบวัดมุมหรือเกจวัดมุมดอกสว่าน  

 

 
 
 

ร ูปที่ 12. การตรวจสอบมุมรวมของปลายดอกสว่านและความยาวของคมตัดด้านท่ี 2 
 

ข้อควรระวงัในการลับคมตัดดอกสวา่น 
1. ขณะลับคมตัดดอกสว่านให้รักษาแนวแกนดอกสว่านท ามุม 59 กับหน้าล้อหินเจียระไนเสมอ 

 

 
 

ร ูปที่ 13. การวางต าแหน่งของดอกสว่านขณะลับคมตัด 
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ใบงานที่ 5 
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับดอกสว่าน เวลา 2 ช่ัวโมง 

2. ขณะลับคมตัดให้ตรวจสอบมุมรวมของปลายดอกสว่าน ความยาวคมตัดและความสูงของคมตัด
ท้ัง 2 ด้านให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดด้วยเกจวัดมุมดอกสว่านหรือใบวัดมุมบ่อยๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาด  

 

 
 

ร ูปที่ 14. แสดงมุมรวมของปลายดอกสว่าน ความยาวของความตัดและความสูงคมตัด 
 

16. ปิดสวิตช์เครื่องให้ล้อหินเจียระไนหยุดหมุน 
17. ท าความสะอาดเครื่องเจียระไนมือและบริเวณปฏิบัติงาน 
18. ท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานแล้วจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
19. ส่งผลงานให้ครูตรวจประเมิน 
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แบบประเมินผลการปฏิบ ัติงาน  
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับดอกสว่าน เวลา 2 ช่ัวโมง 
ช่ือ .......................................................... นามสกุล ............................................................เลขท่ี .............. 
ระดับช้ัน ............................. กลุ่มท่ี..................... สาขาวิชา ........................................................................ 

จุดตรวจท่ี รายการตรวจสอบ 
พิกัด

ความเผ่ือ 
คะแนน
เต็ม 

ขนาด 
ท่ีวัดได้ 

คะแนน 
ท่ีท าได้ 

1 มุมปลายคมตัดดอกสว่านด้านท่ี 1 (59)  1 10   
2 มุมปลายคมตัดดอกสว่านด้านท่ี 2 (59)  1 10   
3 มุมฟรีหรือมุมหลบดอกสว่าน 8-12  1  10   
4 มุมล่ิมหรือมุมคมขวาง 135  1  10   
5 ความยาวคมตัดเท่ากันท้ังสองด้าน  1   10   
6 ความสูงของคมตัดเท่ากัน  1  10   
7 ความเรียบของผิวคมตัด  10   
8 ปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาท่ีก าหนด    10   
9 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย  10   

10. 
 
 
 
 
 
 

 

ความมีวินัยและคุณธรรม จริยธรรม     
10.1 การตรงต่อเวลา  2   
10.2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและค าส่ัง  2   
10 .3 ความขยัน อดทน  2   
10.4 ความซื่อสัตย์   2   
10 .5 ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องเจียระไน 
ลับคมตัด เครื่องมือวัด เครื่องมืออุปกรณ์
ได้ถูกต้องและท าความสะอาดสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
2 

  

คะแนนรวม  120    
เกณฑม์าตรฐานของขนาด  
   1.  พิกัดความเผ่ือ  1.0   = 10 คะแนน  
   2.  พิกัดความเผ่ือ  2     = 7 คะแนน      
   3.  พิกัดความเผ่ือ  3     = 5 คะแนน  
   4.  พิกัดความเผ่ือเกิน  3 = 0 คะแนน 

เกณฑม์าตรฐานของมมุ  
   1.  พิกัดความเผ่ือ  1     = 10 คะแนน 
   2.  พิกัดความเผ่ือ  2     = 5 คะแนน  
   3.  พิกัดความเผ่ือ  3     = 3 คะแนน  
   4.  พิกัดความเผ่ือเกิน  3 = 0 คะแนน 
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แบบประเมินผลการปฏิบ ัติงาน  
ชื่อว ิชา : งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 20100-1007 
ชื่อบท : เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด บทท่ี 2 
ชื่องาน : งานลับดอกสว่าน เวลา 2 ช่ัวโมง 
เกณฑม์าตรฐานของเวลาในการปฏบิตัิงาน 

1. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด = 10 คะแนน 
2. ปฏิบัติงานเสร็จเกินเวลาท่ีก าหนดไม่เกิน 10 นาที = 7  คะแนน 
3. ปฏิบัติงานเกินเวลา (ใช้เวลาเกินอยู่ระหว่าง 10-29 นาที) = 5  คะแนน 
4. ปฏิบัติงานเกินเวลา (ใช้เวลาเกินมากกว่า 30 นาที ข้ึนไป) = 0  คะแนน 

สร ุปผลการประเมนิ (รอ้ยละ) 
   [  ] คะแนน 90 - 100 = ดีเย่ียม 
   [  ] คะแนน 80 - 89 = ดีมาก 

    

   [  ] คะแนน 70 - 79 = พอใช้ 
   [  ] คะแนน 60 - 69 = ผ่านเกณฑ์           

    

   [  ] คะแนน 0 - 59 = ไม่ผ่านเกณฑ์    
หมายเหตุ: นักเรียนต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และหากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้อง
ปฏิบัติงานใหม่) 
บันทึกเพิม่เตมิ/ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................. ....................................... 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ ................................................. วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ................ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
บทที่ 2 เคร ื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด 

 

ค าชี้แจง : จงเลือกค าตอบข้อท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว (34 คะแนน) 
 

1. ข้อแตกต่างของเครื่องเจียระไนลับคมตัดแบบต้ังโต๊ะและเครื่องเจียระไนลับคมตัดแบบต้ังพื้นคืออะไร 
ก. เครื่องเจียระไนต้ังโต๊ะมีขาต้ัง แต่เครื่องเจียระไนต้ังพื้นไม่มีขาต้ัง 
ข. เครื่องเจียระไนต้ังโต๊ะไม่มีขาต้ัง แต่เครื่องเจียระไนต้ังพื้นมีขาต้ัง 
ค. เครื่องเจียระไนต้ังโต๊ะไม่มีถังบรรจุน้ าหล่อเย็น แต่เครื่องเจียระไนต้ังพื้นมีถังบรรจุน้ าหล่อเย็น 
ง. เครื่องเจียระไนต้ังโต๊ะมีขนาดเล็กกว่าเครื่องเจียระไนต้ังพื้น 

2. ล้อหินเจียระไนชนิดละเอียดควรใช้งานเมื่อใด 
ก. เจียระไนลดขนาด 
ข. เจียระไนปรับผิวและขนาดข้ันสุดท้าย 
ค. เจียระไนตัดช้ินงาน 
ง. เจียระไนช่วงเริ่มต้น 

3. ต้นก าลังท่ีใช้ขับล้อหินเจียระไนคืออะไร 
ก. ฐานเครื่อง 
ข. ขาต้ัง 
ค. แท่นรองรับงาน 
ง. มอเตอร์ 

4. ท าการตัดเฉือนเน้ือช้ินงานออกให้เรียบคือ หน้าท่ีของส่วนประกอบใด 
ก. มอเตอร์ 
ข. ฝาครอบล้อหินเจียระไน 
ค. ล้อหินเจียระไน 
ง. อุปกรณ์แต่งหน้าล้อหินเจียระไน 

5. ส่วนประกอบใดของเครื่องเจียระไนลับคมตัดแบบต้ังพื้นใช้จับยึดเข้ากับพื้นของโรงฝึกงาน 
ก. ขาต้ัง 
ข. แท่นรองรับงาน 
ค. โต๊ะงาน 
ง. ฐานเครื่อง 

6. การปรับแท่นรองรับงานควรให้มีระยะห่างจากล้อหินเจียระไนเท่าใด 
ก. 1-2 มิลลิเมตร 
ข. 2-3 มิลลิเมตร 
ค. 3-4 มิลลิเมตร 
ง. 4-5 มิลลิเมตร 
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7. ถ้าระยะห่างของแท่นรองรับงานกับล้อหินเจียระไนมีมากเกินไปจะมีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างไร 
ก. อาจท าให้เกิดการงัดของช้ินงานกับล้อหินเจียระไนได้ 
ข. การจับช้ินงานจ้ะองเผ่ือระยะห่างของแท่นรองรับงานกับล้อหินเจียระไนด้วย 
ค. การเจียระไนช้ินงานท าได้ง่ายมากย่ิงข้ึน 
ง. ป้องกันอันตรายจากการสัมผัสกันของแท่นรองรับงานกับล้อหินเจียระไนได้ 

8. การวัดความยาวของคมตัดของมีดกลึงควรใช้เครื่องมือชนิดใด 
ก. บรรทัดเหล็ก 
ข. เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 
ค. ใบวัดมุม 
ง. เกจวัดมุมดอกสว่าน 

9. ใบวัดมุมสามารถวัดมุมได้ในช่วงใด 
ก. 1-90 
ข. 1-180 
ค. 90-180 
ง. 90-360 

10. เกจวัดมุมดอกสว่าน (Drill Point Gage) ท่ีนิยมใช้กันโดยท่ัวไปมีมุมรวมเท่าใด 
ก. 60 
ข. 90 
ค. 118 
ง. 120 

11. จากรูปคือ เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับท าอะไร 

 
 

                              
   

12. การใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัดในข้อใด ไม ่ถ ูกต้อง ตามหลักความปลอดภัย 
ก. สวมแว่นนิรภัยทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน   
ข. ปรับระยะห่างของแท่นรองรับงานกับล้อหินเจียระไนให้ถูกต้องก่อนใช้งาน 
ค. ใช้เศษผ้าห่อหุ้มเครื่องมือตัดขณะปฏิบัติงานเจียระไน  
ง. ไม่ใช้ด้านข้างของล้อหินเจียระไนลับช้ินงาน 

 
 
 

ก. ลับคมตัดดอกสว่าน 
ข. ลับคมตัดมีดกลึง 
ค. ลับมีดไส 
ง. แต่งหน้าล้อหินเจียระไน 
จ.  
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13. บ ารุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมตัดข้อใด ไม ่ถ ูกต้อง 
ก. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องเจียระไนลับคมตัดก่อนใช้งาน 
ข. ใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัดขณะท่ีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
ค. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของล้อหินเจียระไนก่อนเลิกใช้งาน 
ง. ท าความสะอาดเครื่องเจียระไนทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 

14. จากรูปหมายเลข 3 คือมุมอะไร 

 

    
 

15. หมายเลข 1 ท าหน้าท่ีอะไร 
ก. คายเศษออกมาจากพื้นท่ีท าการปาดผิว 
ข. ท าให้วัสดุแยกหรือขาดออกจากกัน 
ค. ลดการเสียดสีระหว่างผิวคมตัดกับผิวช้ินงาน 
ง. ป้องกันไม่ให้เครื่องมือตัดเสียดสีกับผิวของช้ินงาน 

16.  มุม X มีค่าเท่าใด 
ก. 8 
ข. 10 
ค. 16 
ง. 90 

 
 
 
 
 
 
 

ก. มุมคายเศษ () 
ข. มุมหลบ (α) 
ค. มุมล่ิม (β) 
ง. พื้นท่ีผิวหลบหรือผิวฟรี 
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จากรูปจงตอบค าถามข้อ 17-20 

 
 

17. หมายเลข 5 คือมุมอะไร 
ก. มุมหลบหน้ามีด  
ข. มุมคมตัดข้างมีด  
ค. มุมคมตัดหน้ามีอ  
ง. มุมคายข้างมีด  

18. มุมหมายเลข 3 ท าหน้าท่ีอะไร 
ก. ท าให้เศษกลึงหลุดออกจากคมตัดได้สะดวกข้ึน 
ข. ป้องกันไม่ให้ผิวด้านหน้าของมีดกลึงเสียดสีกับกับช้ินงาน 
ค. ป้องกันไม่ให้ผิวด้านข้างของมีดกลึงเสียดสีกับผิวของช้ินงาน 
ง. ป้องกันไม่ให้ผิวด้านข้างของมีดกลึงเสียดสีกับผิวของช้ินงาน 

19. มุมท่ีเกิดจากการลับผิวหน้ามีดให้เอียงจากด้ามมีดเข้าไปด้านในโดยจะท าการลับพร้อมกับมุมหลบข้างมีด
คือ มุมอะไร 
ก. มุมคายข้างมีด  
ข. มุมหลบข้างมีด 
ค. มุมคมตัดข้างมีด 
ง. มุมคมตัดหน้ามีด 

20. มุมหลบข้างมีด (Side Relief Angle) คือ หมายเลขใด    
ก. หมายเลข 1  
ข. หมายเลข 4  
ค. หมายเลข 5  
ง. หมายเลข 7  

21. งานกลึงเหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel) ควรลับมุมหลบหน้ามดีเท่าใด 
ก. 8 
ข. 15 
ค. 16 
ง. 30 
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22. งานกลึงเหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel) ควรลับมุมคมคายข้างมีดเท่าใด 
ก. 8-10 
ข. 12-18 
ค. 5-24 
ง. 8-15 

23. ใช้กลึงเพื่อท าให้ผิวเรียบและท าให้ขนาดความยาวของช้ินงานส้ันลงคือ มีดกลึงชนิดใด 
ก. มีดกลึงปาดหน้า 
ข. มีดกลึงปอก 
ค. มีดกลึงตกร่อง 
ง. มีดกลึงข้ึนรูปโค้ง 

24. จากรูปคือ หลักการข้ึนรูปชนิดใด 
 

 
 

ก. งานกลึงปอก 
ข. งานกลึงตกร่อง 
ค. งานกลึงเรียว 
ง. งานกลึงปาดหน้า 

 

จากรูปจงใช้ตอบค าถามข้อ 25-29 
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25. หมายเลข 9 คืออะไร 
ก. มุมรวมปลายดอกสว่าน (Point Angle) 
ข. ร่องบิด (Flutes)  
ค. สันคม (Land)   
ง. ขอบคม (Margin)   

26. หมายเลข 6 คืออะไร 
ก. คอดอกสว่าน (Neck)  
ข. ร่องบิด (Flutes)  
ค. สันคม (Land)   
ง. ขอบคม (Margin)   
จ. มุมบิด (Helix or Rake Angle 

27. ถ้าเป็นดอกสว่านส าหรับงานเจาะเหล็กกล้าคาร์บอน X มีค่าเท่าใด 
ก. หมายเลข 45  
ข. หมายเลข 55 
ค. หมายเลข 59 
ง. หมายเลข 60 

28. ลดการเสียดสีระหว่างผิวของดอกสว่านกับผิวด้านในรูเจาะคือ หมายเลขอะไร 
ก. หมายเลข 11  
ข. หมายเลข 10 
ค. หมายเลข 8 
ง. หมายเลข 7 

29. ส่วนท่ีใช้จับสวมเข้ากับปลอกเรียวหรือแกนเพลาของเครื่องเจาะคือ หมายเลขอะไร  
ก. หมายเลข 1 
ข. หมายเลข 2 
ค. หมายเลข 3 
ง. หมายเลข 4 

30. ส่วนท่ีอยู่ระหว่างก้านเรียวและล าตัวของดอกสว่านมปีระโยชน์เพื่อท าให้ประกอบก้านเรียวของดอกสว่าน
เข้ากับปลอกเรียวหรือแกนเพลาของเครื่องเจาะได้แน่นเรียกว่าอะไร 
ก. สันคม (Land)  
ข. มุมบิด (Helix or Rake Angle)  
ค. คอดอกสว่าน (Neck) 
ง. ก้าน (Shank) 
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31. ท าหน้าท่ีคายเศษโลหะคือ หมายเลขอะไร 
ก. หมายเลข 6  
ข. หมายเลข 7 
ค. หมายเลข 8 
ง. หมายเลข 9 

จากรูปจงใช้ตอบค าถามข้อ 32-33 
 

 
 

32. จากรูปก่ันดอกสว่านคือ หมายเลขอะไร 
ก. หมายเลข 1  
ข. หมายเลข 2 
ค. หมายเลข 4 
ง. หมายเลข 7 

33. จากรูปขนาดของดอกสว่านคือ หมายเลขอะไร 
ก. หมายเลข 1 
ข. หมายเลข 2 
ค. หมายเลข 3 
ง. หมายเลข 7 

34. ดอกสว่านส าหรับงานเจาะเหล็กกล้าคาร์บอนควรลับคมตัดให้มีมุมฟรีหรือมุมหลบเท่าใด  
ก. 8-12 
ข. 13-14 
ค. 12-15 
ง. 14-16 
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