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คูมือเรียน-สอบ/อาชีวศึกษา-
สาขาวิชาชางกลโรงงาน

เครื�องมือกล (Machine Tool) เปนเครื�องมือที่นํามาใชเพื�อการผลิตสินคาในอุตสาหกรรมตางๆ อยางกวางขวาง 
ที่สําคัญไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมแมพิมพ อุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนเครื�องจักรกล และงาน
ซอมบํารุง เปนตน นอกจากนี้เครื�องมือกลยังนํามาใชเพื�อผลิตเครื�องมือ เครื�องจักรตางๆ  รวมถึงการผลิต
ตัวเครื�องมือกลเองดวย ดังนั้นผูเลือกเรียนในสาขาวิชาชางกลโรงงานทุกระดับจึงจําเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับชนิด
ประเภท สวนประกอบของเครื�องมอืกล หลกัการทาํงาน และการบาํรงุรกัษาเครื�องมอืกล เพื�อใหมคีวามรู ความเขาใจ 
สามารถนําไปใชงานไดอยางถูกตองและปลอดภัย

หนังสือเรียนเลมนี้ ใชสําหรับประกอบการเรียนการสอนวิชา ทฤษฎีเครื�องมือกล รหัสวิชา 20102-2003
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาแบงออกเปน 8 บทเรียน ประกอบดวย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื�อง
มอืกล เครื�องมอืขนาดเลก็ เครื�องเลื�อยกล เครื�องเจาะ เครื�องกลงึ เครื�องกดั เครื�องเจยีระไน และเครื�องมอืกลซเีอน็ซี

ประวัติผูเขียน  อํานาจ ทองแสน

ประว ั ต ิ การศึกษา
● พ.ศ. 2549 ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ทุนเพชรพระจอมเกลา)

●  พ.ศ. 2534 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(เกียรตินิยม อันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแกน

ผลงานทางวิชาการ 
● มีผลงานทางวิชาการหลายเลม ไดแก งานฝกฝมือ 1, เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน, งานเครื�องมือกลเบื้องตน, 

โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน, เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร, งานเชื�อมและโลหะแผน, งานเชื�อมและโลหะ
แผนเบื้องตน, ทฤษฎีเครื�องมือกล และ คณิตศาสตรยานยนต

ปจจุบัน
● ดํารงตําแหน�ง ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
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จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. รู้จักชนิด ประเภท และส่วนประกอบของเครื่องมือกล

2. เข้าใจหลักการท�างานของเครื่องมือกล

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

สมรรถนะรายวิชา

แสดงความรูเ้กีย่วกบัหลกัการท�างานของเครือ่งมอืกล กระบวนการและการบ�ารงุรกัษาของ

เครื่องมือกลขนาดเล็ก และเครื่องมือกล

ค�าอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบและหลักการท�างาน เครื่องมือขนาดเล็ก (Hand Tools)  

เครื่องเลื่อย เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจีย การบ�ารุงรักษาเครื่องมือกล
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โครงการการจัดการ 
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่
หัวขอเรื่อง

(รายการจัดการเรียนรู)
เวลา
(นาที)

เวลารวม
(นาที)

1 • ปฐมนิเทศ
• แนะน�าหลักสูตรรายวิชา 
• เนื้อหาวิชาที่เรียน
• การวัดและประเมินผลการเรียน
• ทดสอบกอนเรียน 60 60

1 บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องมือกล
1. ความหมายของเครื่องมือกล
2. กระบวนการแปรรูปดวยเครื่องมือกล
3. ประเภทของเครื่องมือกล
4. เครื่องมือกลซีเอ็นซี 60 120

2 2 บทที่ 2 เครื่องมือขนาดเล็ก 
1. เครื่องมือส�าหรับจับยึดงาน (Clamp)
2. คอน (Hammer)
3. คีม (Plier)
4. ไขควง (Screw Drivers)
5. ประแจ (Wrench)
6. สกัด (Cold Chisel) 120 240

3 2 บทที่ 2 เครื่องมือขนาดเล็ก (ตอ)
7. ตะไบ (File) 
8. เลื่อยตัดเหล็ก (Hack saw)
9. เครื่องมือส�าหรับท�าเกลียว (Tap and Die)
10. เหล็กน�าศูนย (Center Punch)
11. กรรไกรตัดโลหะแผน (Snip)
12. เครื่องกด อัด แบบเฟืองใชมือโยก
 (Arbor Press) 120 360

4 3 บทที่ 3 เครื่องเลื่อยกล 
1. ลักษณะการท�างานของเครื่องเลื่อยกล 
2. เครื่องเลื่อยกลชัก (Power Hack Saw) 120 480

5 3 บทที่ 3 เครื่องเลื่อยกล (ตอ)
3. เครื่องเลื่อยกลสายพานนอน 
 (Horizontal Band Saw) 
4. เครื่องเลื่อยกลสายพานตั้ง 
  (Vertical Band Saw)
5. เครื่องเลื่อยวงเดือน (Circular Saw) 120 600
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่
หัวขอเรื่อง

(รายการจัดการเรียนรู)
เวลา
(นาที)

เวลารวม
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6 4 บทที่ 4 เครื่องเจาะ
1. ลักษณะการท�างานของเครื่องเจาะ 
2. เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ (Bench Drilling Machine)
3. เครื่องเจาะตั้งพื้น (Floor Drilling Machine)
4. เครื่องเจาะรัศมี (Radial Drilling Machine) 120 720

7 4 บทที่ 4 เครื่องเจาะ (ตอ)
5. เครื่องมือตัดส�าหรับเครื่องเจาะ 
6. อุปกรณที่ใชกับเครื่องเจาะ
7. ความเร็วรอบ ความเร็วตัด และอัตราป้อน 
 ในงานเจาะ
8. วิธีการเจาะรูดวยเครื่องเจาะ 120 840

8 5 บทที่ 5 เครื่องกลึง
1. ลักษณะการท�างานของเครื่องกลึง
2. เครื่องกลึงยันศูนย (Engine Lathe)
3. เครื่องกลึงหนาจาน (Facing Lathe) 120 960

9 5 บทที่ 5 เครื่องกลึง (ตอ)
4. เครื่องกลึงป้อมมีด (Turret Lathe)
5. เครื่องมือตัดส�าหรับเครื่องกลึง
6. อุปกรณที่ใชกับเครื่องกลึงยันศูนย 120 1,080

10 5 บทที่ 5 เครื่องกลึง (ตอ)
7. ความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อน 
 และความลึกของการป้อนตัดในงานกลึง
8. วิธีการกลึงดวยเครื่องกลึงยันศูนย 120 1,200

11 6 บทที่ 6 เครื่องกัด
1. ลักษณะการท�างานของเครื่องกัด
2. เครื่องกัดเพลานอน (Horizontal Milling  
 Machine)
3. เครื่องกัดเพลาตั้ง (Vertical Milling Machine)
4. เครื่องกัดอเนกประสงค (Universal Horizontal 
 and Vertical Milling Machine) 120 1,320
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่
หัวขอเรื่อง

(รายการจัดการเรียนรู)
เวลา
(นาที)

เวลารวม
(นาที)

12 6 บทที่ 6 เครื่องกัด (ตอ)
5. เครื่องมือตัดที่ใชกับเครื่องกัด
6. อุปกรณที่ใชกับเครื่องกัด
7. ความเร็วตัด ความเร็วรอบ และอัตราป้อน 
 ในงานกัด
8. วิธีการกัดขึ้นรูปชิ้นงานดวยเครื่องกัด 120 1,440

13 7 บทที่ 7 เครื่องเจียระไน 
1. ลักษณะการท�างานของเครื่องเจียระไน
2. เครื่องเจียระไนลับคมตัด (Bench Grinding)
3. เครื่องเจียระไนราบ (Surface Grinding 
 Machine) 120 1,560

14 7 บทที่ 7 เครื่องเจียระไน (ตอ)
4. เครื่องเจียระไนทรงกระบอก (Cylindrical  
 Grinding Machine)
5. เครื่องเจียระไนไรศูนย (Centerless Grinding  
 Machine)
6. เครื่องเจียระไนพิเศษเฉพาะอยาง (Special  
 Propose Grinding Machine) 120 1,680

15 7 บทที่ 7 เครื่องเจียระไน (ตอ)
7. ลอหินเจียระไน (Grinding Wheel)
8. ความเร็วขอบ ความเร็วรอบ และอัตราป้อน
 ในงานเจียระไน (RPM and Feed Rate) 120 1,800

16 8 บทที่ 8 เครื่องมือกลซีเอ็นซี
1. ความหมายซีเอ็นซี
2. หลักการท�างานของเครื่องมือกลซีเอ็นซี
3. องคประกอบของระบบควบคุมการท�างานของ 
 เครื่องมือกลซีเอ็นซี
4. การประยุกตใชเครื่องมือกลซีเอ็นซี
5. ขอดีและขอจ�ากัดของเครื่องมือกลซีเอ็นซี
6. สวนประกอบและหนาที่ของเครื่องมือกล 
 ซีเอ็นซี
7. การก�าหนดแนวแกนของเครื่องมือกลซีเอ็นซี 120 1,920
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่
หัวขอเรื่อง

(รายการจัดการเรียนรู)
เวลา
(นาที)

เวลารวม
(นาที)

17 8 บทที่ 8 เครื่องมือกลซีเอ็นซี (ตอ)
8. โครงสรางของโปรแกรมเอ็นซี
9. การเขียนโปรแกรมเอ็นซี
10 การบ�ารุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี 120 2,040

18 • ทบทวนเนื้อหาวิชา
• ทดสอบปลายภาคเรียน
• ปัจฉิมนิเทศ 120 2,160

รวม 2,160 2,160
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เครื่องมอืกล (Machine Tool) เปนเครื่องมอืทีน่�าใชเพื่อการผลติสนิคาในอตุสาหกรรม

ตางๆ อยางกวางขวาง ที่ส�าคัญไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมแมพิมพ 

อุตสาหกรรมการผลติชิน้สวนเคร่ืองจกัรกล และงานซอมบ�ารงุ เปนตน นอกจากนี ้เครื่องมอืกล

ยงัน�ามาใชเพื่อผลติเคร่ืองมอื เครื่องจกัรตางๆ รวมถงึการผลติตวัเครื่องมอืกลเองดวย ดงันัน้

ผูเลือกเรียนในสาขาวิชาชางกลโรงงานทุกระดับจึงจ�าเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับชนิด ประเภท 

สวนประกอบของเครื่องมือกล หลักการท�างาน และการบ�ารุงรักษาเครื่องมือกล เพื่อใหมี

ความรู ความเขาใจ สามารถใชงานไดอยางถูกตองและปลอดภัย

ความมุงหมายของการจัดท�าหนังสือเรียนเลมนี้คือ เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 20102–2003 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบงออกเปน 8 บท ประกอบดวย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ 

เครื่องมือกล เครื่องมือขนาดเล็ก เครื่องเล่ือยกล เคร่ืองเจาะ เคร่ืองกลึง เคร่ืองกัด  

เครื่องเจียระไน และเครื่องมือกลซีเอ็นซี

ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเรียนเลมนี้ จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียน 

การสอนไมมากก็นอย หากพบเห็นขอบกพรองประการใด โปรดแจงใหผู เขียนทราบ  

เพื่อประโยชนตอการปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป

 อ�านาจ  ทองแสน

ค�าน�า
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บทที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือกล

สาระส�าคัญ

เครื่องมือกล (Machine Tool) เป็นเครื่องมือที่น�ำไปใช้เพ่ือกำรผลิตสินค้ำในอุตสำหกรรมต่ำงๆ 

อย่ำงกว้ำงขวำง ท่ีส�ำคัญได้แก่ อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมแม่พิมพ์ อุตสำหกรรมกำร

ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งำนซ่อมบ�ำรุง ฯลฯ นอกจำกนี้ เครื่องมือกลยังน�ำมำใช้เพื่อผลิตเครื่อง

มือ เครื่องจักรต่ำงๆ รวมถึงกำรผลิตตัวเครื่องมือกลเองด้วย เครื่องมือกลพื้นฐำนที่ส�ำคัญ ได้แก่ 

เครื่องกลึง (Lathe) เครื่องเลื่อย (Hack Saw) เครื่องเจำะ (Drilling Machines) เครื่องกัด  

(Milling Machine) เครื่องเจยีระไน (Grinding Machine) และเครื่องไส (Shapers or Planer) 

เป็นต้น ในบทเรียนนี้ จะกล่ำวถึงกำรจ�ำแนกประเภทของเครื่องมือกลตำมควำมมุ่งหมำยของ

รำยวชิำ เพื่อให้ผูเ้รยีนได้เข้ำใจในเบือ้งต้น ก่อนทีจ่ะศกึษำรำยละเอยีดของเครื่องมอืกลแต่ละชนดิ

ในบทเรียนต่อๆ ไป

เนื้อหา

1. ควำมหมำยของเครื่องมือกล

2. กระบวนกำรแปรรูปด้วยเครื่องมือกล

3. ประเภทของเครื่องมือกล

4. เครื่องมือกลซีเอ็นซี

จุดประสงค์ของบทเรียน

1. บอกควำมหมำยของเครื่องมือกลได้

2. อธิบำยหลักกำรของกำรแปรรูปด้วยเครื่องมือกลได้

3. บอกประเภทของเครื่องมือกลได้

4. อธิบำยหลักกำรท�ำงำนของเครื่องมือกลซีเอ็นซีได้

1



2    ทฤษฎีเครื่องมือกล        

1.1 ความหมายของเครื่องมือกล
เครื่องมอืกล (Machine Tool) หมำยถงึเครื่องมอืทีท่�ำงำนโดยอำศยัพลงังำนจำกไฟฟ้ำ 

เครื่องยนต์ และต้นก�ำลังอื่นๆ โดยปกติจะมีขนำดใหญ่ มีน�้ำหนักมำก ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำย 

ได้ด้วยมือ ใช้ส�ำหรับปำดผิว แปรรูป และขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยกำรตัด กำรกลึง กำรเจำะ 

กำรกัด กำรไส และกำรเจียระไน เป็นต้น

1.2 กระบวนการแปรรูปด้วยเครื่องมือกล
กำรผลติชิน้ส่วนต่ำงๆ ได้แก่ เฟืองส่งก�ำลงั สลกั เฟืองโซ่ นอต สกรเูกลยีว เพลำหมนุ 

หนำ้แปลน และชิ้นส่วนตำ่งๆ เพื่อประกอบเป็นเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์

อื่นๆ ตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน ชิ้นส่วนต่ำงๆ เหล่ำนี้มีกระบวนกำรผลิตที่แตกต่ำงกัน 

เช่น กำรหล่อ กำรตีขึ้นรูป กำรรีด กำรปั๊ม และกำรแปรรูปด้วยเครื่องมือกล เป็นต้น

ส�ำหรับกระบวนกำรแปรรูปด้วยเครื่องมือกลนั้น เป็นกรรมวิธีกำรผลิตชิ้นส่วนอีก

วิธีหนึ่งที่นิยมใช้งำนอย่ำงแพร่หลำยในปัจจุบัน ทั้งอุตสำหกรรมกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ 

อุตสำหกรรมกำรแม่พิมพ์ งำนซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรกล หรือแม้กระทั่งอุตสำหกรรมกำรผลิต

ชิ้นส่วนของเครื่องมือกลเอง ก็ต้องอำศัยกระบวนกำรแปรรูปด้วยเคร่ืองมือกลแทบทั้งสิ้น 

กำรแปรรูปหรือผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลเป็นกรรมวิธีกำรปำดผิวชิ้นส่วนโดยมีหลักกำร

ที่ส�ำคัญคือ ให้ชิ้นงำนหมุน แล้วเคลื่อนที่เครื่องมือตัดเข้ำหำชิ้นงำน เช่น เครื่องกลึง หรือ

ให้เครื่องมือตัดหมุนแล้วเคลื่อนที่เขำ้หำชิ้นงำน เช่น เครื่องเจำะ เครื่องกัด เครื่องไส และ 

เครื่องเลื่อยกล เป็นต้น เครื่องมือกลแต่ละชนิดมีวิธีกำรท�ำงำนที่แตกต่ำงกันไปตำมวัตถ ุ

กำรสรำ้ง ด้วยเหตุที่เครื่องจักรที่กลำ่วมำนี้ท�ำงำนโดยกำรจับเครื่องมือตัด และเป็นเครื่องที่

ขับด้วยก�ำลังกล จึงเรียกเครื่องจักรเหลำ่นี้วำ่ “เครื่องมือกล” นั่นเอง
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รูปที่ 1.1 ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล

1.3 ประเภทของเครื่องมือกล

เครื่องมือกลที่ใช้ ในงำนแปรรูปหรือปำดผิวโลหะมีมำกมำยหลำยร้อยชนิด ในหัวข้อนี้ 

จะกล่ำวถงึเฉพำะเครื่องมอืกลพืน้ฐำน ซึง่สำมำรถจ�ำแนกออกเป็น 6 กลุม่ใหญ่ๆ ตำมกรรมวธิี

กำรท�ำงำนได้ดังนี้

1.3.1 กลุ่มท�างานที่ชิ้นงานหมุนรอบตัวเอง 

เครื่องมือกลกลุ่มนี้เครื่องมือตัดจะถูกจับยึดอยู่กับที่ แล้วเคลื่อนที่เข้ำตัดเฉือนชิ้นงำน

ที่ก�ำลังหมุนรอบตัวเอง เช่น เครื่องกลึง (Lathe) เป็นต้น
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รูปที่ 1.2 เครื่องกลึงยันศูนย์

1.3.2 กลุ่มท�างานเจาะหรือคว้านรู 

เครื่องมือกลกลุ่มนี้ชิ้นงำนจะถูกจับยึดแน่นกับที่ ส่วนเครื่องมือตัดจะหมุนรอบตัวเอง 

แล้วเคลื่อนที่เข้ำตัดเฉือน เช่น เครื่องเจำะ (Drill Machine) และเครื่องคว้ำน (Boring 

Machine) เป็นต้น

(ก) เครื่องเจำะตั้งพื้น (ข) เครื่องเจำะรัศมี

รูปที่ 1.3 เครื่องเจำะ
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1.3.3 กลุ่มท�างานกัด 

เครื่องมือกลกลุ่มนี้ชิ้นงำนจะถูกจับยึดแน่นอยู่กับที่บนโต๊ะงำน แล้วเคล่ือนที่เข้ำหำ

เครื่องมอืตดัทีจ่บัยดึอยูก่บัเพลำเคร่ืองและหมนุรอบตวัเองเข้ำตดัเฉอืนชิน้งำน เช่น เครื่องกดั 

(Milling Machine) เป็นต้น

(ก) เครื่องกัดเพลำนอน

(ก) เครื่องเลื่อยกลแบบชัก (ข) เครื่องเลื่อยสำยพำนนอน 

รูปที่ 1.4 เครื่องกัด

1.3.4 กลุ่มท�างานตัด 

เครื่องมอืกลกลุม่นีช้ิน้งำนจะถกูจบัยดึแน่นอยูก่บัที ่แล้วเคลื่อนเครื่องมอืตดัทีห่มนุรอบ

ตัวเองหรือเคลื่อนที่ไป–กลับเข้ำตัดเฉือนชิ้นงำน เช่น เครื่องเลื่อยวงเดือน (Circular Saw) 

และเลื่อยสำยพำน (Band Saw) และเครื่องเลื่อยกลแบบชัก (Power Hack Saw) เป็นต้น 

รูปที่ 1.5 เครื่องเลื่อยกล

(ข) เครื่องกัดเพลำตั้ง
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1.3.5 กลุ่มท�างานไส 

เครื่องมอืกลกลุม่นี ้แบ่งออกเป็น 2 ชนดิคอื ให้ชิน้งำนเคลื่อนที่ไป–กลบัโดยทีเ่ครื่องมอื

ตัดอยู่กับที่ เรียกวำ่ “เครื่องไสแนวนอนหรือเครื่องไสช่วงยำว (Planer)” และให้ชิ้นงำนอยู่

กับที่ โดยที่เครื่องมือตัดเคลื่อนที่ไป–กลบั เรียกวำ่ “เครื่องไสช่วงสั้น (Shaper)”

รูปที่ 1.6 เครื่องไสช่วงยำว
(ที่มา : http://www.cccme.org.cn/)

รูปที่ 1.7 เครื่องไสช่วงสั้น
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1.3.6 กลุ่มท�างานขัดหรือเจียระไน 

เครื่องมือกลกลุ่มนี้ ชิ้นงำนจะถูกเปลี่ยนขนำดหรือรูปร่ำงจำกกำรสัมผัสกับส่วนที่หมุน

ของเครื่องมือกล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ เครื่องเจียระไนที่ท�ำงำนโดยใช้ส่วนที่แบน

หรือดำ้นหนำ้ เรียกว่ำ “แผ่นหินเจียระไน (Abrasive Disk)” และถ้ำท�ำงำนโดยใช้สันหรือ

ขอบ เรียกวำ่ “ล้อหินเจียระไน (Abrasive Wheel)”

รูปที่ 1.8 เครื่องเจียระไนตั้งโต๊ะ รูปที่ 1.9 เครื่องเจียระไนรำบ

รูปที่ 1.10 เครื่องเจียระไนทรงกระบอก
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1.4 เครื่องมือกลซีเอ็นซี
ปัจจบุนัได้มกีำรพฒันำเครื่องมอืกลประเภทต่ำงๆ ทีก่ล่ำวมำแล้วข้ำงต้นอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยน�ำเทคโนโลยด้ีำนคอมพวิเตอร์มำควบคมุกำรท�ำงำนของเครื่องมอืกลเรยีกว่ำ “เครื่องมอื

กลซีเอ็นซี (CNC Machine Tool)” 

ซีเอ็นซี (Computer Numerical Control) เป็นเทคโนโลยีกำรผลิตและแปรรูปวัสดุ 

ทีน่ยิมใช้งำนอย่ำงแพร่หลำย โดยมหีลกักำรท�ำงำนคือ เขยีนโปรแกรมเอน็ซ ี(NC Program) 

เพื่อใช้ควบคุมกำรท�ำงำนของเครื่องมือกลให้แปรรูปวัสดุเป็นชิ้นงำนหรือผลิตภัณฑ์ตำมที่

เขียนโปรแกรมไว้ 

(ก) เครื่องกลึงซีเอ็นซี (ข) เครื่องกัดซีเอ็นซี

(ค) เครื่องซีเอ็นซีแมชีนนิ่งเซ็นเตอร์ (CNC Machining Center)

รูปที่ 1.11 เครื่องมือกลซีเอ็นซี
(ที่มา : http://www.onlinetmd.com/)
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แบบทดสอบท้ายบทเรียน

ตอนที่ 1  จงตอบค�ำถำมต่อไปนี้ (20 คะแนน)

1. เครื่องมือกล (Machine Tool) หมำยถึง (2 คะแนน) 

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

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

2. หลักกำรของกำรแปรรูปหรือผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลคือ (3 คะแนน) 

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

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

3. เครื่องมอืกลตำมควำมมุง่หมำยของรำยวชิำงำนเครื่องมอืกลเบือ้งต้น แบ่งออกเป็นกีก่ลุม่ 

 อะไรบ้ำง (5 คะแนน) 

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

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

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

4. เครื่องกลึง (Lathes) จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือกลประเภทใด (2 คะแนน) 

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

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

5. กลุ่มเครื่องมือกลกลุ่มที่ชิ้นงำนถูกจับยึดแน่นกับที่ แล้วเคร่ืองมือตัดหมุนรอบตัวเอง

 จำกนั้นเคลื่อนที่เข้ำตัดเฉือนผิวชิ้นงำน ได้แก่ เครื่องมือกลอะไรบ้ำง (3 คะแนน) 

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

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

6. ซีเอ็นซี (CNC) ย่อมำกจำกค�ำว่ำอะไร (2 คะแนน) 

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

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

7. เครื่องมือกลซีเอ็นซี (CNC Machine Tool) มีหลักกำรท�ำงำนอย่ำงไร (3 คะแนน) 

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

 .......................................................................................................................................................
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ตอนที่ 2  จงเลือกค�ำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (10 คะแนน)

1. ข้อใด ไม่จัด อยู่ในประเภทของเครื่องมือกล

ก. เครื่องกลึง ข. เครื่องเจำะ

ค. เครื่องไส ง. เครื่องเชื่อม

2. เครื่องเจียระไนรำบจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือกลประเภทใด

ก. กลุ่มท�ำงำนที่ชิ้นงำนหมุนรอบตัวเอง ข. กลุ่มท�ำงำนตัด

ค. กลุ่มท�ำงำนขัด ง. กลุ่มท�ำงำนเจำะหรือควำ้นรู

3. เครื่องกลึงจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือกลประเภทใด

ก. กลุ่มท�ำงำนตัด ข. กลุ่มท�ำงำนที่ชิ้นงำนหมุนรอบตัวเอง

ค. กลุ่มท�ำงำนเจำะหรือควำ้นรู ง. กลุ่มท�ำงำนไส

4. เครื่องเลื่อยกลจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือกลประเภทใด

ก. กลุ่มท�ำงำนตัด ข. กลุ่มท�ำงำนที่ชิ้นงำนหมุนรอบตัวเอง

ค. กลุ่มท�ำงำนเจำะหรือควำ้นรู ง. กลุ่มท�ำงำนเจำะหรือควำ้นรู

5. เครื่องมอืกลชนดิใดทีม่หีลกักำรท�ำงำนโดยให้เครื่องมอืตดัถกูจบัยดึอยูก่บัที ่แล้วเคลื่อนที่

เข้ำตัดเฉือนชิ้นงำนที่ก�ำลังหมุนรอบตัวเอง

ก. เครื่องไส ข. เครื่องเจำะ

ค. เครื่องกลึง ง. ไส

6. เครื่องมือกลกลุ่มใดที่มีหลักกำรท�ำงำน โดยให้ชิ้นงำนถูกจับยึดแน่นกับที่ ส่วนเครื่องมือ

ตัดหมุนรอบตัวเอง แล้วเคลื่อนที่เขำ้ตัดเฉือนชิ้นงำน

ก. กลุ่มท�ำงำนตัด ข. กลุ่มท�ำงำนที่ชิ้นงำนหมุนรอบตัวเอง

ค. กลุ่มท�ำงำนไส ง. กลุ่มท�ำงำนเจำะหรือควำ้นรู

7. เครื่องมือกลชนิดใดที่มีหลักกำรท�ำงำนโดยให้ชิ้นงำนเคลื่อนที่ไป–กลับ ส่วนเครื่องมือตัด

อยู่กับที่

ก. เครื่องไสช่วงยำว ข. เครื่องไสช่วงสั้น

ค. เครื่องกลึง ง. เครื่องเจำะ
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8. จำกรูป คือเครื่องมือกลที่จัดอยู่ในกลุ่มใด

  ก. กลุ่มท�ำงำนไส

  ข. กลุ่มท�ำงำนตัด

  ค. กลุ่มท�ำงำนเจำะ

  ง. กลุ่มท�ำงำนกัด

9. จำกรูป คือเครื่องมือกลที่จัดอยู่ในกลุ่มใด

  ก. กลุ่มท�ำงำนไส

  ข. กลุ่มท�ำงำนตัด

  ค. กลุ่มท�ำงำนเจำะ

  ง. กลุ่มท�ำงำนกัด

10. เครื่องมือกลชนิดใดท�ำงำนโดยกำรเขียนโปรแกรมควบคุม

ก. เครื่องกลึงยันศูนย์

ข. เครื่องเลื่อยกล

ค. เครื่องกัดเพลำนอน

ง. เครื่องมือกลซีเอ็นซี
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ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาแบงออกเปน 8 บทเรียน ประกอบดวย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื�อง
มือกล เครื�องมอืขนาดเลก็ เครื�องเลื�อยกล เครื�องเจาะ เครื�องกลงึ เครื�องกดั เครื�องเจยีระไน และเครื�องมอืกลซเีอน็ซี

ประวัติผูเขียน  อํานาจ ทองแสน

ประว ั ต ิ การศึกษา
● พ.ศ. 2549 ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ทุนเพชรพระจอมเกลา)

●  พ.ศ. 2534 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(เกียรตินิยม อันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแกน

ผลงานทางวิชาการ 
● มีผลงานทางวิชาการหลายเลม ไดแก งานฝกฝมือ 1, เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน, งานเครื�องมือกลเบ้ืองตน, 

โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน, เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร, งานเชื�อมและโลหะแผน, งานเชื�อมและโลหะ
แผนเบื้องตน, ทฤษฎีเครื�องมือกล และ คณิตศาสตรยานยนต

ปจจุบัน
● ดํารงตําแหน�ง ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

รห
ัสวิชา  20102-2003

      ทฤษฎีเครื�องมือกล
คูมือเรียน

-สอบ
/อาชีวศึกษา-

สาขาวิชาชางกลโรงงาน
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