




5.1.1 เคร่ืองเจาะตัง้โต๊ะ (Bench Drilling Machine)

รูปที ่5.1 รูปรา่งลกัษณะของเครือ่งเจาะตัง้โต๊ะ



5.1.2 เคร่ืองเจาะตัง้พืน้ (Sensitive Drilling Machine)

รูปที ่5.2 รูปรา่งลกัษณะของเครือ่งเจาะตัง้พืน้



5.1.3 เคร่ืองเจาะรัศม ี(Radial Drilling Machine)

รูปที ่5.3 รูปรา่งลกัษณะของเครือ่งเจาะรศัมี



5.1.4 เคร่ืองเจาะด้วยมอืหรือสว่านมอื (Hand Drilling Machine)

รูปที ่5.4 รูปรา่งลกัษณะของเครือ่งเจาะดว้ยมือหรือสว่านมือ



5.2.1 หลักการท างานของเคร่ืองเจาะตัง้โต๊ะ ตน้ก าลงัขบัจากมอเตอรส์่งผ่านพลู
เลย ์ผ่านสายพาน ผ่านเพลาเจาะผ่านหวัจบัสว่านไปยงัดอกสว่านเจาะรูชิน้งานในแนวดิ่งดว้ยมือ

รูปที5่.5 หลกัการท างานของเครือ่งเจาะตัง้โต๊ะ



5.2.2 หลักการท างานของเคร่ืองเจาะตั้งพืน้ ตน้ก าลงัขบัจากมอเตอรส์่งผ่านชดุ
เฟืองทด ผ่านเพลาเจาะ ผ่านหวัจบัสวา่น ไปยงัดอกสวา่น เพ่ือเจาะรูชิน้งานในแนวดิ่งดว้ยมือ

รูปที ่5.6 หลกัการท างานของเครือ่งเจาะตัง้พืน้



5.2.3 หลักการท างานของเคร่ืองเจาะรัศมี ตน้ก าลงัขับจากมอเตอรส์่งผ่านชุด
เฟืองทด ผ่านเพลาเจาะหรือหวัจบัสว่านไปยงัดอกสว่านเพ่ือเจาะรูชิน้งานในแนวดิ่งดว้ยมือหรือ
ดว้ยอตัโนมตัิ เครือ่งเจาะรศัมีสามารถเลื่อนแขนรศัมีไปเจาะดา้นขา้งของเครือ่งเจาะไดร้อบตวั

รูปที ่5.7 หลกัการท างานของเครือ่งเจาะรศัมี



5.3.1 ปากกาจับงานเจาะ (Vice) เป็นอุปกรณป์ระกอบท่ีใชจ้บัชิน้งานเจาะท่ีเป็น
รูปทรงเหลี่ยมปากกาจบังานเจาะโดยทั่วไปมีขนาดไม่ใหญ่มาก

รูปที ่5.8 รูปรา่งลกัษณะของปากกาจบังานเจาะ



5.3.2 ดอกสว่าน (Drill) เป็นดอกเจาะท่ีใชส้  าหรบัเจาะรูชิน้งานมี 2 ชนิด คือ ดอก
สว่านกา้นตรงและดอกสว่านกา้นเรียว ดอกสว่านกา้นตรงจะเป็นดอกสว่านท่ีมีขนาดเล็กมีความ
โตตัง้แต ่1–13 มม. สว่นดอกสวา่นกา้นเรยีวจะมีขนาดใหญ่ตัง้แต ่14 มม. ขึน้ไป

รูปที ่5.9 รูปรา่งลกัษณะของดอกสวา่นกา้นตรงและดอกสว่านกา้นเรยีว



5.3.3 หัวจับดอกสว่าน (Drill.Chuck) เป็นอุปกรณ์ประกอบของเครื่องเจาะท่ีใช้
ส  าหรบัจับดอกสว่านกา้นตรง หวัจับดอกสว่านจะมีแบบหัวจับอย่างเดียวโดยจะใชง้านร่วมกับ
ประแจขนัหวัจบั และหวัจบัดอกสวา่นท่ีมีกา้นเรยีวไม่ตอ้งใชป้ระแจขนัหวัจบัแต่ใชมื้อขนัแทน

รูปที ่5.10 รูปรา่งลกัษณะของหวัจบัดอกสว่านท่ีไม่มีกา้น



รูปที ่5.11 รูปรา่งลกัษณะของหวัจบัดอกสวา่นกา้นเรยีว



5.3.4 ปลอกจับดอกสว่านก้านเรียว (Drill Sleeves and Sockets) เป็นอปุกรณ์
ประกอบของเครื่องเจาะท่ีใชส้  าหรบัจบัดอกสว่านกา้นเรยีวเขา้กบัเพลาของเครื่องเจาะ ปลอกจบั
กา้นสวา่นท่ีนิยมใชง้านมี 2 แบบ คือ แบบปลอกสัน้และแบบปลอกยาว

รูปที ่5.12 รูปรา่งลกัษณะของปลอกจบัดอกสว่าน



5.3.5 ชุดวี–บล็อก (V–Block) เป็นอุปกรณป์ระกอบท่ีใชจ้บัชิน้งานกลมทรง กระบอก     
เพ่ือเจาะรูตรงตวัเพลา ชดุวี–บลอ็กประกอบดว้ย 2 สว่น คือ ตวั V–Block กบัตวั U–Clamp

รูปที ่5.13 รูปรา่งลกัษณะของชดุ V–Block



5.3.6 งานที่ใช้กับเคร่ืองเจาะ ไดแ้ก่ งานเจาะรู งานรีมเมอร ์งานควา้นรู งานเจาะ
ฝังหวัสกรู งานเจาะผายปาก และงานท าเกลียวภายใน ซึง่งานดงักลา่วตอ้งผ่านการเจาะรูมาก่อน

รูปที ่5.14 งานเจาะรู รูปที ่5.15 งานควา้นรูเรยีบ รูปที ่5.16 งานควา้นรู



5.4.1 เคร่ืองเจาะแบบตัง้โต๊ะและแบบตัง้พืน้
1. การจบัดอกสว่าน การจบัดอกสว่านเขา้กบัเครื่องเจาะมีวิธีการจบั 2 วิธี คือ 

การจบัดอก–สวา่นกา้นตรงและการจบัดอกสว่านกา้นเรยีว

รูปที ่5.20 วิธีการจบัดอกสว่านกา้น
ตรงดว้ยหวัจบัดอกสวา่น

รูปที ่5.21 วิธีการจบัดอกสว่านกา้นเรยีว
กบัเพลาเครือ่ง



2. การจับชิน้งาน การจับชิน้งานเจาะโดยทั่วไปจะจับดว้ยปากกาจับงานการจับ
ชิน้งานเจาะจะตอ้งใชแ้ท่งขนานรองรบัดา้นล่างชิน้งาน

3. การตัง้ระยะดอกสวา่นก่อนเจาะรู การตัง้ระยะดอกสวา่นก่อ

รูปที ่5.22 วิธีการจบัชิน้งานเจาะ
ดว้ยปากกาจบังาน

รูปที ่5.23 วิธีการตัง้ระยะดอก
สวา่นก่อนเจาะรู



4. การปรบัความเร็ว การปรบัความเร็วเจาะมีความจ าเป็นอย่างมากจะตอ้งปรบัให้
ถกูตอ้งกบัขนาดความโตของดอกสว่าน

รูปที ่5.24 ตารางบอกความเรว็รอบ พลูเลย ์และสายพาน



5. การเปิด–ปิดสวิตชเ์ครือ่งเจาะ เครือ่งเจาะโดยทั่วไปสวิตชเ์ปิด–ปิดจะอยู่ท่ีหวัเครื่อง
เพ่ือสะดวกตอ่การใชง้าน

6. การเจาะรูชิน้สว่น การเจาะรูชิน้สว่นมีลกัษณะการเจาะ

รูปที ่5.25 ต าแหน่งสวิตชเ์ปิด–ปิดของ
เครือ่งเจาะตัง้โต๊ะ

รูปที ่5.26 วิธีการเจาะรูชิน้สว่น
ดว้ยเครือ่งเจาะ



5.4.2 เคร่ืองเจาะแบบรัศม ีมีขัน้ตอนการใชง้านตอ่ไปนี ้

รูปที ่5.27 วิธีการเจาะรูชิน้สว่นดว้ยเครือ่งเจาะ



1. การจบัดอกสว่าน ดอกสว่านท่ีใชก้บัเครื่องเจาะแบบรศัมีโดยทั่วไปจะเป็นดอกสว่าน
ท่ีมีขนาดใหญ่และเป็นดอกสว่านกา้นเรยีว เพราะตอ้งเจาะชิน้งานขนาดใหญ่

2. การจบัชิน้งาน การจบัชิน้งานเจาะโดยทั่วไปจะจบัดว้ยปากกาจบังานท่ีวางอยู่บน
โต๊ะงานหรือหากเป็นชิน้งานขนาดใหญ่มากไม่สามารถยกขึน้บนโต๊ะรบังานไดใ้หว้างชิ ้นงานขา้ง
เครือ่งเจาะ แลว้เลื่อนแขนย่ืนรศัมีออกมาเจาะรูตรงจดุท่ีตอ้งการนอกเครือ่งเจาะได้

3. การตัง้ระยะดอกสว่านก่อนเจาะรู เป็นวิธีการตัง้ระยะเพื่อใหส้ามารถถอยดอกสว่าน
ออกจากผิวชิน้งานไดส้ะดวก การตัง้ระยะดอกสวา่นท าไดโ้ดยการเลื่อนปรบัแขนย่ืนขึน้–ลงตาม

4. การปรบัความเร็ว การปรบัความเร็วเจาะมีความจ าเป็นอย่างมากจะตอ้งปรบัให้
ถกูตอ้งกบัขนาดความโตของดอกสว่านท่ีผ่านการค านวณมาก่อน

5. การเปิด–ปิดสวิตชเ์ครื่องเจาะ สวิตชเ์ปิด-ปิดของเครื่องเจาะโดยทั่วไปจะมีปุ่ มกดอยู่ 
2 ปุ่ มคือ สีด  า เป็นสวิตชเ์ปิดเครือ่ง สีแดง เป็นสวิตชปิ์ดเครือ่ง

6. การเจาะรูชิน้งาน ในการเจาะรูชิน้งานใชมื้อซา้ยจบัท่ีปากกาจบังาน ใช้มือขวาจบั
แขนปอ้นเจาะของเครือ่งเจาะ แลว้คอ่ย ๆ กดปอ้นเจาะดอกสว่านลงบนผิวชิน้งานจนกว่าดอกสว่าน
เจาะรูชิน้งานทะลหุรอืสามารถปอ้นเจาะดว้ยระบบอตัโนมตัิก็ได้



1. ก่อนใชเ้ครื่องเจาะผูใ้ชจ้ะตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจ และมีทกัษะในการใชเ้ครื่อง
เจาะมาก่อนไม่เช่นนัน้อาจเกิดอนัตรายได้

2. ก่อนใชเ้ครื่องเจาะตอ้งตรวจความพรอ้มก่อนใชเ้ครื่องทกุครัง้ เช่น สายพาน การ
ขบกนัของชดุเฟืองทด โต๊ะรบังาน หวัจบัสวา่น เป็นตน้

3. การเจาะรูดว้ยเครื่องเจาะตอ้งจบัชิน้งานเจาะใหแ้น่นดว้ยปากกาจบังาน หากเป็น
ชิน้งานขนาดใหญ่ใหใ้ช ้C–Clamp มาช่วยจบังาน

4. จบัดอกสว่านกบัหวัจบัสว่านใหแ้น่นดว้ยประแจขนัหวัจบั หากเป็นดอกสว่านกา้น
เรียวใหท้  าความสะอาดท่ีกา้นใหด้ีแลว้อดักระแทกเขา้รูเพลาเครื่องเจาะใหต้รงกับปลายกา้นท่ีมี
กั่นอยู่ทกุครัง้

5. ปรบัความเร็วรอบใหถู้กตอ้งตามขนาดของดอกสว่าน หากเจาะรูดว้ยดอกสว่าน
ดอกใหญ่ใหใ้ชค้วามเรว็รอบต ่า และใช ้C–Clamp ช่วยจบัชิน้งาน



6. ขณะเจาะรูชิน้งานควรใชน้  า้หลอ่เย็นช่วยระบายความรอ้น
7. เม่ือตอ้งการใชเ้ครือ่งเจาะเจาะรูชิน้งานหา้มแตง่กายรุม่รา่มเด็ดขาด เพราะเสือ้ผา้

อาจพนัหมนุเขา้กับดอกสว่านได ้และหา้มกม้หนา้เขา้ไปใกลด้อกสว่านท่ีก าลงัเจาะรูอยู่จะเกิด
อนัตรายได้

8. การใชแ้ละการเจาะรูชิน้งานดว้ยเครื่องเจาะตรงจดุนัน้จะตอ้งมีแสงสว่างเพียงพอ
และมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก

9. ขณะใชเ้ครือ่งเจาะเจาะรูชิน้งานหา้มหยอกลอ้กนัขณะท างานเด็ดขาด
10. หากไม่มั่นใจในการใชเ้ครือ่งเจาะเพ่ือเจาะรูชิน้งานใหถ้ามผูรู้ก่้อนใชท้กุครัง้



เพ่ือใหอ้ายกุารใชง้านของเครือ่งเจาะยาวนาน มีวิธีการบ ารุงรกัษาเครือ่งเจาะดงันี ้
1. ก่อนใชเ้ครื่องเจาะใหต้รวจสอบความพรอ้มใชง้านของเครื่องเจาะก่อน หากจุดหนึ่ง

จดุใดไม่พรอ้มใหแ้กไ้ขปรบัปรุงก่อนใชง้านทกุครัง้
2. ก่อนใชเ้ครือ่งเจาะทกุวนั สว่นใดท่ีเคลื่อนท่ีใหห้ยอดน า้มนัหลอ่ลื่นก่อนใชง้าน
3. หลังเลิกใชเ้ครื่องเจาะทุกวนั ตอ้งท าความสะอาดดว้ยแปรงและผา้สะอาด เพื่อ

ปอ้งกนัการเกิดสนิมในบางจดุ
4. หากตอ้งหยดุใชง้านเป็นเวลานาน จะตอ้งใชน้  า้มนัหล่อลื่นทาจดุท่ีมีโอกาสจะเกิด

สนิมไวก่้อนหยดุใช้
5. หากตอ้งกลบัมาใชเ้ครือ่งเจาะใหม่ใหท้  าความสะอาดก่อนแลว้หยอดน า้มันหล่อลื่น

ตรงจดุท่ีเคลื่อนที่ก่อนใชง้าน
6. สว่นอปุกรณป์ระกอบ หลงัเลิกใชง้านใหท้  าความสะอาดและเก็บไวใ้นท่ีท่ีเหมาะสม

พรอ้มใชง้านทกุครัง้



ขอขอบคุณเอกสาร

ศนูยห์นงัสือ เมืองไทย


