




4.1.1 หลักการกัดผิวราบด้วยเคร่ืองกัดเพลานอน มีดงัตอ่ไปนี ้
1. จบัปากกาจบังานใหป้ากของปากกาจบังานไดฉ้ากหรอืขนานกบัผิวหนา้ของ

เสาเครือ่งกดัเพลานอนใชป้ระแจขนัสกรูยดึปากกาจบังานใหแ้น่นกบัโต๊ะรบังาน

รูปที ่4.1 ลกัษณะการจบัปากกาจบังานกบัเครือ่งกดัเพลานอน



2. ขนัสกรูยดึตวัรองรบัเพลาลอ้กดัออกจากแขนย่ืนก่อนประกอบลอ้กดั

รูปที ่4.2 ลกัษณะการขนัสกรูยดึตวัรองรบัเพลาลอ้กดั
ออกจากแขนย่ืนของเครือ่งกดัเพลานอน



3. ถอดตวัรองรบัเพลาลอ้กัดออกแลว้วางไวห้า้มตะแคงเพราะเพลาดา้นในมีน า้มนั 
หลอ่ลื่นอยู่

รูปที ่4.3 การถอดตวัรองรบัเพลาลอ้กดัออก
ของเครือ่งกดัเพลานอน



4. ประกอบลอ้กดัเขา้กบัเพลาใสล่อ้กดั โดยทั่วไปจะประกอบใหล้อ้กดัอยู่ตรงกลาง
เพลาลอ้กดัพอดี แลว้ประกอบแหวนรองเขา้ไปเพ่ือปอ้งกนัการหนีตวัขณะกดัผิวราบ

รูปที ่4.4 ลกัษณะการประกอบลอ้กดัเขา้กบั
เพลาลอ้กดัของเครือ่งกดัเพลานอน



5. ประกอบตวัรองรบัเพลาเขา้กบัแขนย่ืนแลว้ขนัยดึสกรูใหแ้น่นพอประมาณดว้ยประแจ

รูปที ่4.5 ลกัษณะการขนัสกรูยดึตวัรอง
รบัเพลาลอ้กดัของเครือ่งกดัเพลานอน



6. ใชป้ระแจขันยึดแหวนเกลียวหัวเพลาลอ้กัดใหแ้น่น การขันยึดแหวนเกลียวหัว
เพลาลอ้กดัจะเป็นเกลียวซา้ย

รูปที ่4.6 ลกัษณะการขนัยดึแหวนเกลียว
หวัเพลาลอ้กดัของเครือ่งกดัเพลานอน



7. จบัชิน้งานท่ีตอ้งการกัดผิวราบดว้ยปากกาจบังาน โดยใชเ้หล็กแท่งขนานรองรบั
ดา้นลา่งชิน้งาน เพ่ือใหผิ้วชิน้งานท่ีตอ้งการกดัราบโผล่ขึน้สงูจากขอบของปากกาจบังานนอ้ยที่สดุ 
จากนัน้ขนัเกลียวปากกาจบังานยดึชิน้งานใหแ้น่นท่ีสดุ

รูปที ่4.7 ลกัษณะการจบัชิน้งานกดั
ผิวราบดว้ยเครือ่งกดัเพลานอน



8. ปรบัตัง้ชิน้งานก่อนกดัผิวราบ โดยการตรวจดวู่าหากเดินกดัชิน้งานตลอดแนวจะ
มีสว่นหนึ่งสว่นใดติดหรอืชนกบัตวัรองรบัเพลาลอ้กดัหรอืไม่ หากติดใหป้รบัแต่งใหเ้รยีบรอ้ยก่อน

รูปที ่4.8 ต าแหน่งจดุตรวจก่อนกดั
ผิวราบดว้ยเครือ่งกดัเพลานอน



9. การปรบัตัง้ชิน้งานและลอ้กดัก่อนเปิดสวิตชเ์ครือ่งท างานใหล้อ้กัดหมนุ

รูปที ่4.9 ต าแหน่งชิน้งานกบัลอ้กดัก่อนเปิดสวิตชเ์ครือ่งใหล้อ้กดัหมนุท างาน



10. ปรบัความเรว็รอบในการหมนุของลอ้กดัตามขนาดความโตและหนา้กวา้งของลอ้
กดั แตโ่ดยทั่วไปการกดัดว้ยลอ้กดักบัเครื่องกดัเพลานอนจะใชค้วามเรว็รอบในการหมนุของลอ้กดั
ต ่าหรอืหมนุชา้

รูปที ่4.10 ลกัษณะการปรบัความเรว็
รอบของเครือ่งกดัเพลานอน



11. เปิดสวิตชใ์หล้อ้กัดหมุนท างาน ในการเปิดสวิตชจ์ะตอ้งเปิดใหล้อ้กัดหมุนสวน
ทางกบัการเดินป้อนชิน้งานเสมอเพื่อความปลอดภยั และก่อนเปิดสวิตชใ์หล้อ้กัดหมนุตอ้งดใูห้
แน่ใจว่าลอ้กัดไม่ติดอยู่กบัขอบชิน้งาน เพราะหากคมลอ้กัดติดอยู่กับขอบชิ้นงานเม่ือเปิดสวิตช์
เริม่ตน้ท างานคมลอ้กดัจะงดัชิน้งานทนัทีจะเป็นอนัตราย การเปิดสวิตชเ์ครือ่งกดัเพลานอน

12. เปิดสวิตชป๊ั์มน า้หล่อเย็นท างานใหน้  า้หล่อเย็นไปช่วยระบายความรอ้นใหก้บัลอ้
กดั และช่วยคลายเศษโลหะออกระหว่างผิวงานกบัคมลอ้กดัดว้ย

13. เดินปอ้นกดัผิวราบชิน้งานจนกวา่จะไดต้ามแบบ
14. เม่ือต้องการตรวจวัดขนาดชิน้งานให้ปิดสวิตชเ์ครื่องเพื่อให้ลอ้กัดหยุดหมุน

ท างานสนิทก่อนทกุครัง้แลว้จงึท าการตรวจวดัขนาด
15. หลงัเลิกใชง้านแตล่ะวนัตอ้งท าความสะอาดเครือ่งกดัทกุวนัดว้ยแปรงและผา้



4.1.2 หลักการกัดผิวราบด้วยเคร่ืองกัดเพลาตัง้
1. จบัปากกาจบังานใหป้ากของปากกาจบังานไดฉ้ากหรือขนานกับผิวหนา้ของเสา

เครือ่งกดัเพลาตัง้ ใชป้ระแจขนัสกรูยดึปากกาจบังานใหแ้น่นกบัโต๊ะรบังาน
2. ถอดแหวนเกลียวหวัจบัดอกกดัออกก่อนประกอบดอกกดั
3. ประกอบดอกกดัเขา้กบัปลอกจบัดอกกดัและแหวนเกลียวหวัจบัดอกกดั
4. ประกอบดอกกดัเขา้กบัหวัจบัดอกกดั ตอนเริม่ตน้ใหใ้ชมื้อหมนุเขา้ไปก่อน
5. ใชป้ระแจคอมา้ขนัแหวนเกลียวเพ่ือยดึดอกกดัดว้ยมือก่อน
6. ใชค้อ้นยางตอกขนัแหวนเกลียวใหแ้น่นดว้ยประแจคอมา้ปอ้งกนัไม่ใหด้อกกดัหลดุ
7. จบัชิน้งานท่ีตอ้งการกัดผิวราบดว้ยปากกาจบังาน โดยใชเ้หล็กแท่งขนานรองรบั

ดา้นล่างชิน้งาน เพื่อใหผิ้วชิน้งานท่ีตอ้งการกัดราบโผล่ขึน้สูงจากขอบของปากกาจับงานนอ้ย
ท่ีสดุ จากนัน้ขนัเกลียวปากกาจบังานยดึชิน้งานใหแ้น่นท่ีสดุ

8. การปรบัตัง้ชิน้งานและดอกกดัก่อนเปิดสวิตชเ์ครื่องท างานใหด้อกกัดอยู่ห่างจาก
ขอบชิน้งานเลก็นอ้ย

9. ปรบัความเรว็รอบในการหมนุของดอกกดัตามขนาดความโตของดอกกดั ดอกกดั
เลก็ความเรว็รอบสงู ดอกกดัโตความเรว็รอบต ่า



10. เปิดสวิตชใ์หด้อกกดัหมนุท างาน ในการเปิดสวิตชจ์ะตอ้งเปิดใหด้อกกัดหมนุตาม
เข็มนาฬิกาเท่านัน้

11. เปิดสวิตชใ์หป๊ั้มน า้หล่อเย็นท างานใหน้  า้หล่อเย็นไปช่วยระบายความรอ้นใหก้บั
ดอกกดัและช่วยคลายเศษโลหะออกระหว่างผิวงานกบัคมดอกกดั

12. เดินปอ้นกดัผิวราบชิน้งานจนกวา่จะไดต้ามแบบ
13. เม่ือต้องการตรวจวัดขนาดชิน้งานให้ปิดสวิตชเ์ครื่องเพื่อให้ลอ้กัดหยุดหมุน

ท างานสนิทก่อนทกุครัง้แลว้จงึท าการตรวจวดัขนาด
14. หลงัเลิกใชง้านแต่ละวนัตอ้งท าความสะอาดเครือ่งกดัทกุวนัดว้ยแปรงและผา้



การกดับา่ฉากสามารถกดัไดท้ัง้เครือ่งกดัเพลาตัง้และเครือ่งกดัเพลานอน ในการกดับา่
ฉากดว้ยเครือ่งกดัเพลานอนจะตอ้งเปลี่ยนหวัจบัเพลาเป็นแบบสัน้ท่ีสามารถจบัดอกกดัได ้สว่น
เครือ่งกดัเพลาตัง้ก็ใชห้ลกัและวิธีการจบัดอกกดัเช่นเดียวกบักดัผิวราบ

รูปที ่4.11 การกดับา่ฉากดว้ยเครือ่งกดัเพลานอน รูปที ่4.12 การกดับา่ฉากดว้ยเครือ่งกดัเพลาตัง้



ขั้นตอนการกัดบา่ฉาก มีดงัตอ่ไปนี ้
1. จบัปากกาจบังานกบัโต๊ะรองรบังานของเครือ่งกดั
2. จบัดอกกดัเขา้กบัหวัจบัดอกกดัของเครือ่งกดั
3. ใชป้ระแจขนัยดึดอกกดัใหแ้น่น
4. จบัชิน้งานกดับา่ฉากกบัปากกาจบังานใหส้ามารถกดัผิวงานเป็นบา่ฉากได้
5. ปรบัความเรว็รอบตามขนาดของดอกกดั
6. เปิดสวิตชใ์หด้อกกดัหมนุไปในทิศทางท างาน
7. เดินปอ้นกดัชิน้งานบา่ฉากตามแบบชา้ ๆ ดว้ยมือ
8. ปิดสวิตชเ์ครือ่งและปิดสวิตชป๊ั์มน า้หลอ่เย็นเพ่ือตรวจวดัขนาดชิน้งาน
9. หลงัเลิกใชง้านทกุวนัตอ้งท าความสะอาดดว้ยแปรงและผา้สะอาด



4.3.1 กัดร่องลิ่มต่าง ๆ ด้วยเคร่ืองกัดเพลาตัง้และกัดด้วยดอกกัดเอน็มลิ (End Mills)

รูปที ่4.13 ลกัษณะการกดัรอ่งดว้ยดอกกดัเอ็นมิลดว้ยเครือ่งกดัเพลาตัง้



4.3.2 ขั้นตอนวิธีการกัดร่องด้วยเคร่ืองกัดเพลาตัง้ มีดงัตอ่ไปนี ้
1. จบัปากกาจบังานกบัโต๊ะรองรบังานของเครือ่งกดัเพลาตัง้
2. จบัดอกกดัเขา้กบัปลอกจบัดอกกดัแลว้ประกอบเขา้กบัหวัจบัดอกกัด
3. ใชป้ระแจคอมา้ขนัแหวนเกลียวหวัจบัดอกกดัใหแ้น่นโดยใชค้อ้นยางช่วย
4. จบัชิน้งานกดับา่ฉากกบัปากกาจบังานใหส้ามารถกดัผิวงานเป็นบ่าฉากได้
5. ปรบัความเรว็รอบตามขนาดของดอกกดั หากดอกกดัโตใหป้รบัความเรว็

รอบต ่า หากดอกกดัเลก็ใหป้รบัความเรว็รอบสงู
6. เปิดสวิตชใ์หด้อกกดัหมนุไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเสมอ
7. เดินปอ้นกดัชิน้งานบา่ฉากตามแบบชา้ ๆ ดว้ยมือ
8. ปิดสวิตชเ์ครือ่งปิดสวิตชป๊ั์มน า้หลอ่เย็นเพ่ือตรวจวดัขนาดชิน้งาน
9. หลงัเลิกใชง้านทกุวนัตอ้งท าความสะอาดดว้ยแปรงและผา้สะอาด



4.3.3 กัดร่องลิ่มต่าง ๆ ด้วยเคร่ืองกัดเพลานอนและกัดด้วยล้อกัดร่องตรง 
Side & Face Milling Cutters แบบตา่ง ๆ ใชส้  าหรบักดัรอ่งเหลี่ยมหรอืกดัเซาะรอ่ง

รูปที ่4.14 การกดัรอ่งตรงดว้ยลอ้กดัแบบตา่ง ๆ ดว้ยเครือ่งกดัเพลานอน



4.3.4 ขั้นตอนวิธีการกัดร่องด้วยเคร่ืองกัดเพลานอน มีดงัตอ่ไปนี ้
1. จบัปากกาจบังานกบัโต๊ะรองรบังานของเครือ่งกดัเพลานอน
2. ถอดตวัรองรบัเพลาจบัลอ้กดัออกจากแขนย่ืน
3. ประกอบลอ้กดัท่ีจะกดัรอ่งเขา้ไปท่ีเพลาลอ้กดั
4. ประกอบตวัรองรบัเพลาลอ้กดัเขา้ไปท่ีเดิมขนัยดึสกรูใหแ้น่นพอประมาณ
5. จบัชิน้งานท่ีจะกดัรอ่งกบัปากกาจบังานใหแ้น่นและใหส้ามารถกดัรอ่งไดไ้ม่ติดขดั
6. ปรบัความเรว็รอบต ่าตามชนิดของลอ้กดัรอ่ง
7. เปิดสวิตชใ์หล้อ้กดัรอ่งหมนุสวนทางกบัการเดินปอ้นชิน้งาน
8. เปิดสวิตชป๊ั์มน า้หลอ่เย็นใหน้  า้หลอ่เย็นช่วยระบายความรอ้นใหก้บัลอ้กดั
9. ปอ้นเดินกดัรอ่งชิน้งานดว้ยมือ
10. ปิดสวิตชเ์ครือ่ง ปิดสวิตชป๊ั์มน า้เพื่อตรวจวดัขนาดชิน้งาน
11. หลงัเลิกใชง้านทกุวนัตอ้งท าความสะอาดดว้ยแปรงและผา้สะอาด



4.3.5 การหาศูนยก์ลางดอกกัดกับศูนยก์ลางของชิน้งานใหอ้ยู่ตรงกันก่อนกัดร่อง 
มีวิธีการหาดงัตอ่ไปนี ้

รูปที ่4.15 ขัน้ตอนการหาศนูยก์ลางเดียว
กนัระหวา่งดอกกดักบัชิน้งาน

1. หาคา่รศัมีของดอกกดัและรศัมีของชิน้งาน
น ามารวมกนั
2. เลื่อนดอกกดัมาแตะผิวขา้งชิน้งานโดยใช้
กระดาษแผ่นบางรองรบัระหวา่งกลางดงัรูป A 
3. เลื่อนดอกกดัขึน้ใหเ้ลยผิวชิน้งาน
4. เซต 0 ท่ีสเกลแท่นเลื่อนแนวแกน Y
5. หมนุเลื่อนชิน้งานเขา้ไปเป็นระยะทาง
เท่ากบัคา่ของรศัมีดอกกดับวกกบัค่าของรศัมี
ชิน้งานดงัรูป B ดา้นลา่ง ก็จะท าใหศ้นูยก์ลาง
ดอกกดัอยู่ตรงต าแหน่งกบัศนูยก์ลางชิน้งาน
พอดี ดงัรูป B ดา้นลา่ง
6. หลงัจากนัน้คอ่ยปอ้นกินลกึตามแบบ



ขอขอบคุณเอกสาร

ศนูยห์นงัสือ เมืองไทย


