
สอนคร้ังท่ี 1 หน่วยท่ี1เคร่ืองมือ ความ
ปลอดภยั และสญัลกัษณ์ทางไฟฟ้า



ความปลอดภัยในการท างาน  คือสภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
เกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือ ทรัพยสิ์นในขณะท่ีปฏิบติังาน ซ่ึงก็คือ สภาพ
การท างานให้ถูกต้องโดยปราศจาก “อุบัตเิหตุ” ในการท างาน 

อุบัตเิหตุ
คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่คาดหมาย และเม่ือเกิดข้ึนแล้ว จะมี
ผลกระทบกระเทือนต่อ การท างาน ท าให้ทรัพยสิ์นเสียหาย หรือบุคคล
ไดรั้บบาดเจบ็ 



1.2.1 อุบัตเิหตุกับการท างาน 
อุบัติเหตุและการท างาน มักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกนัเสมอ กล่าวคือ 

ในขณะท่ีเราท างานนั้ นจะมีอุบัติเหตุ แอบแฝงอยู่ และเม่ือใดท่ีเรา
ประมาท อุบติัเหตุก็พร้อมท่ีจะเกิดข้ึนทนัที ซ่ึงในการเกิดอุบติัเหตุนั้น
มกัจะมี ตวัการทีส่ าคญัอยู่ 3 ประการ คือ 

สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอนัตรายจากการท างาน



อุบัติเหตุกบังานมีส่วนเกีย่วข้องกนั 

ตวัสาเหตุใหญ่ท่ี
ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ

พ้ืนท่ีหรือบริเวณโรงงานท่ี
บุคคลนั้นท างานอยู ่

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างาน 



2. ส่ิงแวดล้อม คือ ตวัองคก์ารหรือโรงงานท่ีบุคคลนั้นท างานอยู่
เช่น พ้ืนท่ีบริเวณปฏิบติังานไม่เหมาะสม มีแสงสวา่งไม่เพียงพอ

3. เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร คือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างาน เช่น เคร่ืองมือ 
หรือ เคร่ืองจกัรท่ีใชมี้สภาพไม่พร้อมจะใชง้าน ช ารุด หรืออุปกรณ์
บางอยา่งหมดอายุ

1. ตวับุคคล คือ ผูป้ระกอบการงานในหนา้ท่ีต่าง ๆและเป็นตวัสาเหตุ
ใหญ่ท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ เช่น การแต่งกายของผูป้ฏิบติังานไม่รัดกมุ 
ชายเส้ือรุ่มร่าม     สวมใส่เคร่ืองประดบั ร่างกายของผูป้ฏิบติังานไม่ปกติ 
มีความเครียด อ่อนเพลีย เจบ็ป่วย



1.2.2 ความปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน 

1.1 การแต่งกาย (การป้องกนัอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากคน) 

1 )  เ ค ร่ื อ ง แ บ บ ท่ี
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
เก่ียวกบัเคร่ืองจกัร คือ เส้ือและ
กางเกงท่ีเป็น ช้ินเดียวกนั ซ่ึงอยู่
ในสภาพท่ี เ รี ยบร้อย  รัดกุ ม 
เส้ือผา้ท่ีฉีกขาดไม่ควรน ามาใช ้
เพราะจะท าให้ เข้าไปติดกับ
เคร่ืองจกัร ท่ีก าลงัหมุนได ้

ทีม่าภาพ
https://www.officemate.co.th/blog/%E0%B
8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%8
1%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0
%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B8
%95%E0%B8%B5%E0%B9%89/



1.2) ติดกระดุมทุกเมด็ใหเ้รียบร้อย 
1.3) ไม่ควรใส่เคร่ืองประดบั เช่น สร้อยคอ นาฬิกา แหวน 
1.4) ตอ้งใส่รองเทา้หุ้มส้น หรือรองเทา้บู๊ต เพ่ือป้องกนัเศษโลหะ

ท่ิมต า

ทีม่าภาพ https://www.mschemitech.com/ppe/

การแต่งกายของผู้หญงิ การแต่งกายของผู้ชาย 



1.5) ควรสวมแว่นตา เพ่ือ
ป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา 
เช่น การเจียระไนงาน หรือแสง 
จากการเช่ือมโลหะ 

1.6 )  ควรสวมหมวกใน
กรณีท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัเคมี 

1.7) ไม่ควรไวผ้มยาว หรือ
มิฉะนั้นควรสวมหมวก 

1.8) สภาพการท างานท่ีมี
เสียงดงั ควรสวมท่ีครอบหู 

ทีม่าภาพ https://www.mschemitech.com/ppe/



2. ความประพฤตตินโดยทั่วไป 
2.1) การเดินไป-มาในโรงงานควรระมดัระวงัอยูเ่สมอ 
2.2) ไม่ทดลองใชเ้คร่ืองจกัรก่อนไดรั้บอนุญาต 
2.3) ไม่หยอกลอ้หรือเล่นกนัขณะปฏิบติังานจะก่อใหเ้กิดอนัตรายอยา่งยิง่ 
2.4) ปฏิบติัตามกฎความปลอดภยัในโรงงานโดยเคร่งครัด

ไม่ทดลองใช้เคร่ืองจักร
ก่อนได้รับอนุญาต 

ทีม่าภาพ https://slideplayer.in.th/slide/14769201/



ทีม่าภาพ https://slideplayer.in.th/slide/14769201/

ห้าม ด่ืมเคร่ืองด่ืมเหล้าหรือของมึนเมา ก่อนหรือขณะปฏิบัตงิาน



ท่ีมาภาพ https://sites.google.com/site/cnhtetid3q/khwam-plxdphay-ni-rongngan



ท่ีมาภาพ https://sites.google.com/site/cnhtetid3q/khwam-plxdphay-ni-rongngan



https://www.youtube.com/watch?v=qWVfHuoqPkY

https://www.youtube.com/watch?v=C8LHLxA-_lM

ความปลอดภยัในการท างานกบัเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล



ในโรงงานมีเคร่ืองมืออยูห่ลายชนิดท่ีตอ้งใชใ้หถู้กวธีิ และ
ใหเ้หมาะสมกบังาน เพราะอาจ ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได้ เคร่ืองมือต่าง ๆ
เหล่านั้น ไดแ้ก่ คอ้น ไขควง คีม ตะไบ เล่ือย อุปกรณ์ร่างแบบต่าง ๆ เช่น
เหลก็ขีด วงเวียน ฯลฯ ในการใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ส่ิงท่ีควรพึง
ระมดัระวงัในการปฏิบติังานควรปฏิบติั ดงัเร่ืองต่อไปน้ี

3. ความปลอดภัยเกีย่วกบัเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร

ทีม่าภาพ https://slideplayer.in.th/slide/14769201/



3.1) การถือเคร่ืองมือทีม่ีคม ควรใหป้ลายช้ีลงดา้นล่าง หรือหาของหุม้
ปิดเสีย เช่น วงเวียน เหลก็ขีด อยา่เกบ็หรือพกไวใ้นกระเป๋าเส้ือหรือ
กางเกง
3.2) ไม่ควรใช้เคร่ืองมือทีช่ ารุด เช่น คอ้นท่ีบ่ินหรือแตกเพราะจะท า
ใหเ้กิดความผดิพลาด ขณะทุบหรือตีช้ินงานได้

ทีม่าภาพ https://slideplayer.in.th/slide/14769201/



3.3) การท างานบนทีสู่ง ตอ้งผกูมดัหรือเกบ็เคร่ืองมือใหป้ลอดภยั เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหห้ล่นลง มาโดนคนท่ีอยูข่า้งล่างได้
3.4) เม่ือจะเดนิเคร่ืองจกัร ผูใ้ชต้อ้งรู้เสียก่อนวา่จะหยดุเคร่ืองอยา่งไร การ
เปล่ียน ความเร็วรอบของเคร่ืองจกัรหรือเปล่ียนสายพาน เฟือง จะตอ้งหยดุ
เคร่ืองและตดัสวติชอ์อกก่อนทุกคร้ัง

ทีม่าภาพ https://pantip.com/topic/34889142

ท่ีมาภาพ 
https://sites.google.com/site/cnhtetid3q/k
hwam-plxdphay-ni-rongngan



3.5)อยา่พยายามหยดุเคร่ืองดว้ยมือหรือร่างกายส่วนใดส่วนหน่ึง เช่น เฟือง
สายพาน มีดกดัต่าง ๆ จะตอ้งมีฝาครอบหรือเคร่ืองป้องกนัเอาไว้
3.6)ตอ้งตรวจดูช้ินงานหรือใบมีดกดัต่างๆ จะตอ้งยดึแน่นและถูกตอ้งก่อน
ท างานเสมอ เม่ือปฏิบติังานเสร็จแลว้ ตอ้งตดัสวิตชไ์ฟฟ้าออกทุกคร้ัง

ที่มาภาพ https://dt.mahidol.ac.th/th/dt_gallery/10-

%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9
B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9
B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%
B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8
%95%E0%B8%A3/

https://www.welovesafety.com/15105759/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%
B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%
81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%
E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%
B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B
7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0
%B8%81%E0%B8%A3



4. ความปลอดภยัเกีย่วกบัสภาพแวดล้อม สถานที่ พืน้โรงฝึกงาน 

4.1) รักษาพ้ืนใหส้ะอาดปราศจากน ้ามนั จาระบีหรือของเหลวต่าง ๆ ถา้
มีอะไรหกหรือ ราดลงบนพ้ืนใหเ้ช็ดทนัที เพ่ือป้องกนัไม่ใหค้นอ่ืนมา
เหยยีบล่ืนลม้ 
4.2) ทางเดินระหวา่งเคร่ืองจกัร ไม่ควรใหมี้ส่ิงใดมาวางเกะกะ จะท าให้
ผูผ้า่นมา เกิดอุบติัเหตุได้

ทีม่าภาพ 
https://www.ntnsafety.com/17006613/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8
%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%
B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99



4.3) อย่าท้ิงเคร่ืองมือและงานไว้บนโต๊ะหรือเคร่ืองจักร แม้ว่า
เคร่ืองจกัรนั้นจะไม่หมุน เพราะ อาจตกลงไปท าอนัตรายกบัเทา้ได ้
4.4) เกบ็เคร่ืองมือใหเ้ป็นระเบียบทุกคร้ังหลงัการใชง้าน
4.5) น าเศษโลหะเกบ็ไวใ้นท่ีเกบ็ 
4.6) เกบ็วสัดุหรือเศษวสัดุใหพ้น้จากการสะดุดหรือเหยยีบหกลม้ 

พืน้โรงงานต้องสะอาด
ไม่มเีศษวัสดุตกอยู่

ที่มาภาพ https://www.tosh.or.th/index.php/blog/

item/754-2020-07-16-08-35-58

https://www.tosh.or.th/index.php/blog/


5. องค์ประกอบความปลอดภยัเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมในการท างาน

5.1) ความสว่างของแสงสว่าง
5.2) ความดงัของเสียง
5.3) ระบบการถ่ายเทอากาศ

แสดงความไม่ปลอดภยัของ
สภาพแวดล้อมในการท างาน

ทีม่าภาพ https://slideplayer.in.th/slide/14769201/



https://www.welovesafety.com/17270883/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E
0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%
B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99



6.1) ผู้ปฏิบัตงิานทุกคนต้องรู้ว่าเคร่ืองดบัเพลงิอยู่ที่ไหน จะใช้อย่างไร 
6.2) จะต้องรู้ว่าเรียกหน่วยดบัเพลงิอย่างไร 

6. ความปลอดภยัเกีย่วกับเพลิงไหม้ 

ท่ีมาภาพ
http://www.taladklongtom.com/

index.php?lite=article&qid=632525

http://www.taladklongtom.com/


7. สัญลกัษณ์เกีย่วกบัความปลอดภยัในการท างาน 



ท่ีมาภาพhttps://www.tosh.or.th/index.php/media-relations/poster/item/96-2017-01-10-06-10-03



ท่ีมาภาพ https://www.welovesafety.com/15105783/5%E0%B8%AA

อนัได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และสร้างนิสัย

หลกัความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน เราควรยดึหลกั 5 ส. 



สะสาง Seiri (เซริ) (ท าใหเ้ป็นระเบียบ) คือ การแยกระหวา่งของท่ี
จ าเป็นตอ้งใชก้บัของท่ีไม่จ าเป็น ตอ้งใช ้ขจดัของท่ีไม่จ าเป็นตอ้ง
ใชท้ิ้งไป

สะดวก Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในท่ีท่ีควรอยู)่ คือ การ
จดัวางของท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้หเ้ป็นระเบียบสามารถหยบิใชง้านได้
ทนัที

สะอาด Seiso (เซโซ) = สะอาด (ท าความสะอาด) คือการปัดกวาด
เช็ดถูสถานท่ีส่ิงของ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ใหส้ะอาดอยู่
เสมอ ที่มาข้อมูล  https://sites.google.com/site/tuuy2009/e-learnig-for-

you/hnwy-kar-reiyn-ru-thi-2-khwam-plxdphay-ni-ngan-chang



สุขลกัษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) = สภาพหมดจด สะอาดตา ถูก
สุขลกัษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษาและปฏิบติั 3ส
ไดแ้ก่ สะสาง สะดวก และสะอาดใหดี้ตลอดไป

สร้างนิสัย Shitsuke (ซึทซึเคะ) = การอบรม สร้างนิสยัในการ
ปฏิบติังานตามระเบียบวนิยั ขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด (ฝึกใหเ้ป็น
นิสยั) คือ การรักษาและปฏิบติั 4ส หรือส่ิงท่ี ก าหนดไวแ้ลว้อยา่ง
ถูกตอ้งจนติดเป็นนิสยั

ทีม่าข้อมูล  https://sites.google.com/site/tuuy2009/e-learnig-for-you/hnwy-kar-reiyn-ru-thi-2-

khwam-plxdphay-ni-ngan-chang



ที่มาภาพ
https://www.welovesafety.com/17060666/3%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0
%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2



เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการซ่อม บริการรถจกัรยานยนต์

http://elearning.kutcudon.ac.th/course/info.php?id=52
https://itoolmart.com/



เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงาน
จักรยานยนต์

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการซ่อม บริการรเคร่ืองยนตแ์บง่ออกเป็น 3
ประเภท

1. เคร่ืองมือทั่วไป  Hand  Tools

2. เคร่ืองมือพเิศษ  Special   Tools

3. เคร่ืองมือส าหรับวัดค่า   Measuring   

Tools



1. เคร่ืองมอืทั่วไป  
Hand  Tools



ประแจ  (Wrench)



1. เคร่ืองมือทั่วไป  Hand  Tools

https://online.pubhtml5.com/vyzv/psrj/#p=4



วิธีการใ
ช้

https://www.homepro.co.th/p/106241
7

หา้มใช้ค้อนตอก ด้าม
ประแจ



https://slideplayer.in.th/slide/2814140/

ประแจบล็อก (Socket 

Wrench) 

//slideplayer.in.th/amp/2814140/







ประแจตัวท ีหรือ ประแจด้ามท ีหรือ บล็อกตัวท ี
T ชิน้เดีย่ว 

https://www.lazada.co.th/products/ts-t-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-i163604098.html

หวับล็อกมีขนาดเบอร ์8, 10,
12 มม

ประแจตัว
วาย ( T-Wrench )



ประแจหกเหล่ียม หรือ ประแจแอล (Allen or Hex 

Wrench)
สามารถเรียกได้ 3 แบบคือ หากเป็นแบบอเมริกันจะเรียกว่า 

“Hex Wrench” หรือ “Allen Wrench” แต่ถ้าเป็นอังกฤษจะเรียกว่า 
“Allen Key” 

http://www.pattayatech.ac.th/files/150511088450077_15051111115159.pdf



https://th.misumi-ec.com/th/pr/vona/recommend_brand/trusco201904/handtools/



คือ สกรูปรับขนาด ปากเคล่ือนที ่และปากบน ซึง่เป็นโครงสร้างเดยีวกัน
กับดา้มขัน สามารถเลือกใช้งาน ไดห้ลายขนาดโดยการหมุนสกรูปรับเข้า
หรือออก

ประแจเล่ือน    (Adjustable Wrench) 

ประแจเลื่อนจะมส่ีวนประกอบทีส่ าคัญ   3 ส่วน 



แสดงต าแหน่งการจับยึด
และ
ทศิทางการขันนอตที่
ถูกตอ้ง

แสดงต าแหน่งการจับยดึและทศิทางการขันทีไ่ม่
ถูกตอ้ง 
ซึง่จะท าใหเ้กดิความ เสียหายตอ่ประแจและนอต
หรือโบลตท์ีขั่นได ้





https://www.ktw.co.th



ทีนิ่ยมใช้ในงานช่างแบ่งออกเป็น  
3 ชนิด

ไขควง screwdriver

1. ไขควงปากแบน Flat blade 

screwdriver

2. ไขควงปากแฉก  Phillips - type screw driver

3. ไขควงตอก Impact dirver



ไขควงวัดระบบ
ไฟ ไขควงไฟฟ้าไร้สาย



ไขควงออฟเซต   (offset screwdriver)



ไขควงสตบับี ้ STUBBY HANDLE MEGADORA 

SCREWDRIVER

ไขควงสตบับี ้(Stubby screwdriver)

มีลกัษณะเหมือนกบัไขควงทั่วไป แตมี่ลกัษณะสัน้มาก มี
ความยาว ประมาณ 1.5 -2 นิว้เท่านัน้ จงึเหมาะส าหรบัใชข้นั 
หรอืคา่ยสกรูใน สถานท่ีแคบๆซึง่ไขควงปกติไมม่ารถใช ้งานได้
บางครัง้อาจใชแ้ทนไขควงแบบเยือ้งศนูยไ์ด้

www.pattayatech.ac.th/files/150511088450077_15051111115159.p
df

https://slideplayer.in.th/amp/2814140
/



การเลือกใช้ไขควงให้เหมาะกับหัวสกรู

http://www.pattayatech.ac.th/files/150511088450077_15051111115159.pd
f







ถ้าไขไม่ออกแบบนี้

https://khum-jingjing.blogspot.com/2018/06/blog-post_20.html





คีม  (Pliers)

https://online.pubhtml5.com/vyzv/psrj/#p=8



การใช้งานคีมถ่างแหวน
ล็อค



ค้อน  
(Hammers) 

https://online.pubhtml5.com/vyzv/psrj/#p=10



https://slideplayer.in.th/slide/2814140/







TAP  and  Die





ประแจขันซีล่วดล้อ

http://www.nl-tools.com/products_detail/view/3693227



www.goadsbook.com/assets/uploads/elearning_files/31งานจกัรยานยนต-์1578479639.pdf



ประแจ ตัง้วาลว์มอเตอรไ์ซค ์ 8mm 

9 mm

https://shopee.co.th

www.lazada.co.th/products/-i1584066233.html



2. เคร่ืองมือพเิศษ  Special   Tools



ประแจปอนดห์รือประแจวัดแรงบดิ (Torque wrenches)

ใชส้  าหรบัขนัสลกัเกลียว หรอืนตัท่ีตอ้งการ  ขนัให้
แน่นตามค่าพกัิดทีก่ าหนด เช่น นตัยดึฝาสบู นตัยดึ
ประกบักา้นสบู เป็นตน้ 



www.joom.com/th/products/5ed6169b128ddd01066e219a

ประแจวัดแรงบดิวัดมุม
ไดรฟ์





แรงบดิ (Torque) คอื แรงทีต่้องใช้ในการหมุนโบลทห์รือนัท ด้วย ประแจปาก
ตายหรือประแจแหวน (แรงหมุน) เพือ่ขันหรือคลาย โบลทห์รือนัท



https://thai.webike.net/sd/1255451



เคร่ืองมอืพเิศษ จับจาน
ไฟ

https://www.youtube.com/watch?v=UWdTLBEEj2A



เคร่ืองมือจับจานคลัทช ์    Clutch  Holder

www.goadsbook.com/assets/uploads/elearning_files/31งานจกัรยานยนต-์1578479639.pdf



www.lazada.co.th/tag/ตวัจบัลอ้แม่เหล็ก

https://www.youtube.com/watch?v=goN1_VQgXUE

เคร่ืองมือจับจานคลัทช ์    Clutch  Holder 





เคร่ืองมอืแยก
แคร้ง







www.facebook.com/543098799541433/photos/pcb.635557450295567/635557260295586/?type=3&theater

เคร่ืองมอืถอดและประกอบคลัชตห์ลังออโต้เม
ตกิ ทุกรุ่น



https://online.pubhtml5.com/vyzv/psrj/#p=17



ใชส้ าหรับบีบรัดแหวนลูกสูบ เพื่อใชใ้นการประกอบ  
ลูกสูบเขา้กบั กระบอกสูบของเคร่ืองยนต ์

ปลอกรัดแหวนลูกสูบ

ปลอกรัดแหวนลูกสูบ 



ใชส้ าหรับถอดและ
ประกอบแหวนลูกสูบ 
เข้ากับร่องแหวน ของ
ลูกสูบ 

คมีถ่างแหวนลูกสูบ 



ใช้ส าหรับกดสปริง
ล้ิ น  เ พื่ อ ถ อ ด ห รื อ
ประกอบล้ินไอดี และ 
ล้ินไอเสียของเคร่ืองยนต ์

เคร่ืองมือกดสปริงลิน้ 

เคร่ืองมือกดสปริงลิน้ 



3. เคร่ืองมือส าหรับวดัค่า   
Measuring   Tools



เคร่ืองมือวดั (Measuring tool) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีมี
ความส าคญัอีกอยา่งหน่ึงกบังาน  ช่างยนต ์ซ่ึงเคร่ืองมือ
ชนิดอ่ืนไม่สามารถน ามาใชไ้ดแ้ลว้ จึงตอ้งใชเ้คร่ืองมือ
เหล่าน้ีเพื่ออ านวยความสะดวกใน การปฏิบติังานช่าง
ยนต์



1) ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) ใชส้ าหรับวดั
ขนาดของช้ินส่วนต่าง ๆ ท่ีมีขนาดเล็ก ๆ ไม่ใหญ่ 
จนเ กินไป  ไมโคร มิ เตอ ร์ ท่ี ใช้ง านทั่ว ไป  เ ช่น
ไมโครมิเตอร์วัดนอก ไมโครมิเตอร์วัดใน และ
ไมโครมิเตอร์วดัลึก 

ไมโครมิเตอร์วดันอก



ทีม่า www.cal-laboratory.com/th/article/ไมโครมิเตอรคื์ออะไร-การเลือกใชแ้ละการดแูลรกัษาท าไดอ้ย่างไร

ประเภทของไมโครมเิตอร์



https://krude.kruachiwa.com/p/4.html

https://th.misumi-ec.com/th/pr/recommend_category/micrometer201906



www.jtctool.com/product/21853/

ไมโครมเิตอรว์ัดลึก - Depth Micrometer



ส่วนประกอบของไมโครมิเตอรว์ัดภายนอก



https://1.bp.blogspot.com/-
aR0PY_hYrpo/XwLIOTcItWI/AAAAAAAAJT8/nK8mavuNNgoRWZIfKll3-
4Pyvf9mqxmUACLcBGAsYHQ/s1600/m4.4.png



https://krude.kruachiwa.com/p/4.html



ขนาดไมโครมิเตอร์









2) เวอร์เนียคาลเิปอร์ (Vernier caliper) ใชส้ าหรับวดัความโตดา้นนอก 
ดา้นใน และความลึก ของช้ินงาน 

เวอร์เนียคาลเิปอร์



https://www.sumipol.com/knowledge/what-is-vernier/

เวอรเ์นียคาลเิปอร์ vernier





3) ไดอลัเกจ (Dial gauge)
ใชส้ าหรับวดัหาค่าความสึก

หรอของช้ินส่วนต่าง ๆ ของ 
เคร่ืองยนต ์จะมีหนา้ปัด ซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยกบันาฬิกาไว้
ส าหรับอ่านค่า 

ไดอลัเกจ 





ส่วนประกอบของเกจหน้าปัด

1.  หวัวดั มีหนา้ท่ีสมัผสักบัช้ินงานท่ีตอ้งการวดัหรือตรวจสอบ
2.  แกนเล่ือน มีหนา้ท่ีจบัยดึหวัวดั เม่ือหวัวดัถูกดนัเล่ือนข้ึนลง
สมัผสัผวิของช้ินงาน
3.  แผน่สเกล มีหนา้ท่ีบอกค่าความละเอียด โดยแบ่งออก
เป็น 100 ช่อง 1 ช่องมีค่าเท่ากบั 0.01 mm
4. เขม็ยาว มีหนา้ท่ีบอกค่าท่ีวดัไดจ้ากการสมัผสัช้ินงานของ
หวัวดั
5.  เขม็วดัรอบ มีหนา้ท่ีบอกจ านวนรอบของเขม็โดย 1 รอบมีค่า
เท่ากบั 1 mm
6. ขีดพิกดั มีหนา้ท่ีก าหนดค่าของพิกดัหรือคลาดเคล่ือนจาก

ค่าท่ีก าหนด
https://krude.kruachiwa.com/p/5.html



ส่วนประกอบของเกจหน้าปัด

7.  สกรูลอ็ก มีหนา้ที่ลอ็กต าแหน่งสเกลของหนา้ปัด
8.  กรอบนอก มีหนา้ที่หมนุปรบัใหต้รงขีด 0 ของเข็มยาวบน
แผน่สเกล เพ่ือก าหนดจดุเริม่ตน้ในการวดั
9.  กระจกหนา้ปัด มีหนา้ที่ปอ้งกนัฝุ่ นหรอืสิ่งสกปรกเขา้ไปท า
ความเสียหายในเกจหนา้ปัด
10. ตวัเรอืน มีหนา้ที่ครอบเพ่ือปอ้งกนัอปุกรณก์ลไกภายใน
ไมใ่หเ้กิดความเสียหาย
11. กา้นส าหรบัจบัยดึ มีหนา้ที่จบัยดึกบัแทน่ยึดเกจหนา้ปัดใน
การใชง้านหรอืตรวจวดัชิน้งานเกจหนา้ปัดตอ้งใชร้ว่มกบั
อปุกรณป์ระกอบไดแ้ก่ แทน่ยดึเกจหนา้ปัด (Stand) ซึง่แทน่ยดึ
เกจหนา้ปัดจะท าใหก้ารตรวจวดัมีความมั่นคงและแม่นย าใน
การวดัมากขึน้โดยแทน่ยดึมีลกัษณะดงันี ้



การงานใช้เกจหน้าปัด

https://krude.kruachiwa.com/p/5.html



https://krude.kruachiwa.com/p/6.html





การอ่านค่าเกจหน้าปัด

https://krude.kruachiwa.com/p/5.html



https://krude.kruachiwa.com/p/5.html



https://www.youtube.com/watch?v=7-
PCEbtG49A

https://www.youtube.com/watch?v=DIRGhTX
Odhw



4) ฟิลเลอร์เกจ (Feeler gauge) ใช้ส าหรับวดัระยะห่างของอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ของเคร่ืองยนต์ เช่น ระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียน ระยะห่างของหน้า
ทองขาว และระยะห่างของปากแหวนลูกสูบ เป็นต้น 

ฟิลเลอร์เกจ 



ใช้ส าหรับการตั้งระยะห่างของวาล์วไอดี และวาล์วไอเสียเพ่ือการปรับแต่ง
เคร่ืองยนต์

ฟีลเลอรเ์กจ (Feeler gauge) 

https://krude.kruachiwa.com/p/2.html



https://fablabthailand.com/content/digitalmultimeter/



(5) มัลตมิิเตอร์ ใช้ส าหรับวดัแรงดนัไฟฟ้าหรือแรงเคล่ือนไฟฟ้า วดั
กระแสไฟฟ้าและ วดัค่าความต้านทานเป็นต้น และใช้ตรวจสอบส าหรับ
ไฟไฟฟ้ากระแสสลบั AC หรือ (AC volt meter) หรือ ส าหรับไฟไฟฟ้า
กระแสตรง DC หรือ (DC volt meter) และใช้วดัค่าความต้านทานก็
เรียกว่า โอห์มมิเตอร์ (ohm meter) เป็นต้น 



1.ทีป่รับการชีศู้นย ์:ใชป้รบัใหเ้ข็มชีท่ี้
ศนูยเ์ม่ือไม่มีการวดั

ส่วนประกอบส าคญัของมัลติมิเตอร์แบบเขม็

2.สวิตชป์รับเลือกย่านวัดและปรมิาณท่ี
จะวดั :ผูใ้ชต้อ้งบิดเพ่ือท่ีจะใชเ้ครือ่งวดัใน
ยา่นใด มีทัง้หมด 4 ยา่นและในแตล่ะยา่นก็
จะมีปรมิาณการวดัท่ีแตกตา่งกนั

http://ebook.pc-lover.com/?p=78



สวิตชป์รับเลือกย่านวัด

http://ebook.pc-lover.com/?p=78



ส่วนประกอบส าคัญของมัลตมิิเตอรแ์บบเข็ม

3.ช่องเสียบสายวัดขัว้บวก : ใชเ้สียบสาย
วดัขัว้บวกสีแดง

4.ช่องเสียบสายวัดขัว้ลบ : ใชเ้สียบสายวดั
ขัว้ลบสีด  า

5.ช่องเสียบสายวัดขัว้บวกกรณีวดั
สญัญาณออกความถ่ีเสียง (ไม่ไดใ้ช)้



https://www.youtube.com/watch?v=A_tpuB75scY

การใช ้เคร่ืองมือพิเศษ เพื่อ ถอดประกอบ เคร่ืองยนต์ Honda



งานท่ี 1 ดูคลิปการใชเ้คร่ืองมือแลว้ตอบค าถาม

เขียนช่ือ        รหัส         วนัที่ 



สัญลกัษณ์ทางไฟฟ้า


















