
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  8  งานตัดเกลียว จ านวน  6  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

  1.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
   1. อธิบายลักษณะชนิดของงานท าเกลียว 
   2. บอกวิธีการท าเกลียวด้วยมือ 
   3. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือท าเกลียว 
   4. อธิบายขั้นตอนการท าเกลียวนอก 

 5. อธิบายขั้นตอนการท าเกลียวใน 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

   1. ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
   2. บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
   3. บอกวิธีป้องกัน 
   4. อธิบายความหมายความส าคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 
  2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

    2.1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานท าเกลียว 
3. เนื้อหา 
3.1 ชนิดงานท าเกลียว 

เกลียวโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นเกลียวนอกและเกลียวใน ซึ่งจะต้องท าเกลียวด้วยมือ ส่วนการท า
เกลียวด้วยเครื่องมือกลและการขึ้นรูปเกลียวด้วยวิธีการต่าง ๆ นั้น สามารถท าเกลียวได้คือ การรีด อัด 
เกลียวการตัดเกลียวด้วยเครื่องกัด การกลึงเกลียวด้วยเครื่องกลึง การหล่อเกลียวและการท าเกลียวด้วยมือ 

         3.2 การท าเกลียวด้วยมือ 
การท าเกลียวเพ่ือน ามาใช้งานนั้น สามารถท าได้หลายวิธี แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงการท าเกลียวด้วย

มือ เป็นวิธีที่ท าเกลียวได้ง่าย รวดเร็ว ซึ่งแบ่งได้ 2 แบบ คือ การท าเกลียวใน เป็นการท าให้เกิดร่องเกลียว 
ภายในรูกลมและการท าเกลียวนอก เป็นการท าให้เกิดร่องเกลียวขึ้นบนผิวนอกแท่งทรงกระบอก 
3.3 เครื่องมือท าเกลียว 

1. เครื่องมือส าหรับใช้ท าเกลียวใน (Tap) ซึ่งปกติ 1 ชุด จะประกอบด้วยดอกต๊าป 3 ตัว 
2. เครื่องมือส าหรับใช้ท าเกลียวนอก (Die) ซึ่งปกติในแต่ละขนาดเกลียวจะมี 1 ตัว 

3.4 การท าเกลียวนอก 
ดาย (Die) เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับท าเกลียวนอก มีลักษณะกลมหรือเป็นแท่งเหลี่ยม มีรูอยู่ตรง

กลางมีร่องเกลียวเป็นคมตัด สามารถตัดหรือท าเกลียวบนชิ้นงานกลม มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะกลม 
และลักษณะเหลี่ยม ซึ่งเครื่องมือท าเกลียวนอกนี้ มี 2 แบบ คือ 

3.4.1 แบบตายตัวหรือแบบไม่ 
3.4.2 แบบปรับได้หรือแบบผ่า  
3.4.3 วิธีการท าเกลียวนอก 

3.5 การท าเกลียวใน 
ต๊าป (Tap) เป็นเครื่องมือส าหรับท าเกลียวใน ท าด้วยเหล็กเครื่องมือคุณภาพสูง รูปร่างเป็นแท่ง

กลมมีฟันเกลียวรอบตัว และรอบตัวจะมีร่องอยู่ประมาณ 3 – 4 ร่อง ใช้ส าหรับคายเศษโลหะ ที่ร่อง
เกลียวจะมีมุมตัด เพ่ือใช้ตัดโลหะให้เกิดเป็นเกลียวตามที่ต้องการ ที่ปลายอีกด้านหนึ่งจะเป็นสี่เหลี่ยม



 

 

ส าหรับจับด้วยด้ามต๊าปเพ่ือหมุนต๊าปเกลียวต๊าป 1 ชุด จะมีด้วยกัน 3 ดอก ได้แก่ ต๊าปตัวน า ต๊าปตัวตาม 
ต๊าปตัวสุดท้าย 
 

 
ลักษณะของดอกต๊าปทั้ง 3 ดอก 

3.5.1 ด้ามจับต๊าป 
ในการท าเกลียวในจะต้องใช้ด้ามต๊าปเพ่ือจับดอกต๊าปและหมุนดอกต๊าปให้เฉือนกินงาน  เพ่ือได้

เกลียว ด้ามจับต๊าปที่ใช้ทั่วไปมี 2 แบบ ได้แก่ ด้ามจับต๊าปส าหรับจับดอกต๊าปขนาดเล็กในการท าเกลียว
ในที่มีขนาดเล็ก และด้ามจับต๊าปแบบธรรมดา ใช้ส าหรับจับดอกต๊าป ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ 

 
ลักษณะของด้ามจับต๊าปแบบต่าง ๆ 

3.5.2 วิธีการตัดเกลียวใน 
3.5.3 ข้อควรปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
16/6 

 
 
 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.ตรวจสอบเช็ครายชื่อ
นักศึกษาท่ีเข้าเรียน 
2.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ 
2. ระบบ Google 
Classroom 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

- แบบทดสอบ
หลังเรียนใน

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
- แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โดยถามเก่ียวกับงานตัดเกลียว 
3.ร่วมกันสรุปค าตอบและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 
4.ครูอธิบายเพิ่มเติมและ
พยายามชี้น าผู้เรียนให้เข้าเรื่อง 
งานตัดเกลียว 
5. ครูให้นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุป
ค าตอบต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับค าถาม โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 
2. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน 
ใบงาน/ใบความรู้ 
3. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครู
อธิบายเพิ่มเติม 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. ครูให้นักเรียนทดสอบก่อน

เรียน หน่วยที่ 8 
2. ครูตั้งค าถามเพ่ือน าเข้าสู่

บทเรียนเรื่อง งานตัดเกลียว 
3. นักเรียนจดบันทึก

สาระส าคัญที่ครูอธิบาย 
4. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 8 
5. ครูสาธิตงานตัดเกลียว และ

ให้นักเรียนปฏิบัติงานตาม
ใบงานที่ 8 

(หากผลการปฏิบัติตามใบงานที่ 
8 ยังไม่เรียบร้อย ให้นักเรียน 
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป) 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 

1. ครูสรุปเนื้อหาสาระส าคัญใน

3.เครื่องโปรเจคเตอร์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือ สมาร์ท
โฟน 
5. ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ Google 
Classroom 

 - ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

บทเรียนให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. นักเรียนท าทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 8 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

3. นักเรียนรับฟังค าเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 8
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

4. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
 
 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้           1  คะแนน 
ทักษะ         2.5    คะแนน 
จิตพิสัย         1.5  คะแนน 
รวม            5 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 



 

 

6. เครื่องมือวัดประเมินผล 
6.1  แบบฝึกหัด 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  ใบงาน 
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................……
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………………… 

 ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............…….......................................................................................... ............………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
…………………………………….......................................................................................................................................... 

 ผลการสอนของครู 
.................................................................... .....................................................................................................

....……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….................

............................................................................................................................. ...............................................……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 8 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตัดเกลียว สอนครั้งที่ 16/6 

ชื่อเรื่อง งานตัดเกลียว เวลา 6 ชั่วโมง 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษค าตอบ  
1. เกลียวขวามีลักษณะอย่างไร 

ก. หมุนตามเข็มนาฬิกาเม่ือหมุนเข้า ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 
ข. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อหมุนเข้า ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 
ค. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อหมุนออก ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางขวามือ 
ง. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเม่ือหมุนออก ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 

2. เกลียวซ้ายมีลักษณะอย่างไร 
ก. หมุนตามเข็มนาฬิกาเม่ือหมุนเข้า ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 
ข. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อหมุนเข้า ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 
ค. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อหมุนออก ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางขวามือ 
ง. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเม่ือหมุนออก ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 

3. มุมโคนเกลียวเมตริก มีกี่องศา 
ก. 60  องศา  
ข. 55  องศา 
ค. 75  องศา  
ง. 80  องศา 

4. มุมโคนเกลียววิตเวอต คือเท่าไร 
       ก. 60 องศา  
       ข. 55 องศา 
       ค. 75 องศา  
       ง. 80 องศา 
5. เกลียวของปากกาจับงานคือเกลียวชนิดใด 

ก. เกลียวเมตริก  
ข. เกลียววิตเวอต 



 

 

ค. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู  
ง. เกลียวสี่เหลี่ยม 
 
 
 

6. เกลียวของแม่แรงคือเกลียวชนิดใด 
ก. เกลียวเมตริก  
ข. เกลียววิตเวอต 
ค. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู  
ง.  เกลียวสี่เหลี่ยม 

7. เกลียวของปากกาช่างไม้ คือเกลียวชนิดใด 
       ก. เกลียววิตเวอต  
       ข. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู 
       ค. เกลียวสี่เหลี่ยม  
       ง. เกลียวฟันเลื่อย 
8. เกลียวของข้อต่อของสายยางดับเพลิง คือเกลียวชนิดใด 

ก. เกลียวฟันเลื่อย  
ข. เกลียวกลม 
ค. เกลียวสี่เหลี่ยม 
ง. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู 

9. เกลียวสามปาก เมื่อหมุนไป 1 รอบจะเคลื่อนที่ไปได้...............ระยะพิตช์ 
ก. 1  
ข. 2 
ค. 3  
ง. 4 

10. เครื่องมือที่ใช้ท าเกลียวในเรียกว่าอะไร 
ก. Tap 
ข. Die 
ค. Taper  
ง. Bottom 

11. เครื่องมือที่ใช้ท าเกลียวนอกเรียกว่าอะไร 
ก. Tap  
ข. Die 
ค. Taper  
ง. Bottom 
 
 
 



 

 

12. ดอกท าเกลียวในตัวที่ 1 เรียกว่า 
ก. Tap  
ข. Die 
ค. Taper  
ง. Bottom 

13. ดอกท าเกลียวในตัวที่ 2 เรียกว่า 
ก. Tap  
ข. Die 
ค. Taper  
ง. Plug 

14. ต้องการท าเกลียวเมตริก เกลียวใน ขนาด M 10 x 1.25 จะต้องเจาะรูก่อนท าเกลียวเท่าไร 
ก. 8.25 มม. 
ข. 8.50 มม. 
ค. 8.75 มม. 
ง. 8.85 มม. 

15. เกลียววิตเวอต ผู้คิดค้นเป็นชาวอะไร 
ก. ชาวเยอรมัน 
ข. ชาวสหรัฐอเมริกา 
ค. ชาวรัสเซีย 
ง. ชาวอังกฤษ 

16. Acme Thread  หมายถึงข้อใด 
ก. เกลียววิตเวอต 
ข. เกลียวกลม 
ค. เกลียวฟันเลื่อย 
ง. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู 

17. Knuckle Thread  หมายถึงข้อใด 
ก. เกลียววิตเวอต 
ข. เกลียวกลม 
ค. เกลียวฟันเลื่อย 
ง. เกลียวสี่เหลี่ยม 
 
 
 

18. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูท ามุมที่ร่องเกลียว ที่ กี่ องศา 
ก. 50 
ข. 45 
ค. 30 
ง. 29 



 

 

19. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูพัฒนามาจากเกลียวชนิดไหน 
ก. เกลียววิตเวอต 
ข. เกลียวกลม 
ค. เกลียวฟันเลื่อย 
ง. เกลียวสี่เหลี่ยม 

20. เกลียวรูปตัววีเกลียวชนิดนี้คล้ายกับเกลียวชนิดไหน 
ก. เกลียวรูปตัวว ี
ข. เกลียวฟันเลื่อย 
ค. เกลียวเมตริก 
ง. เกลียวกลม 

21. สาเหตุที่มีการออกแบบให้เกลียวมีลักษณะปากเดียวหรือหลายปากเพราะอะไร 
ก. ลักษณะของงานบางอย่างต้องการให้ขันเข้าออกได้ช้า 
ข. ลักษณะของงานบางอย่างต้องการให้ขันเข้าออกได้เร็วและช้าสลับกัน 
ค. ลักษณะของงานบางอย่างต้องการให้ขันเข้าออกได้เร็ว 
ง. ลักษณะของงานบางอย่างไม่ต้องการให้ขันเข้าออกได้เร็ว 

22. การหมุน 1 รอบเกลียวจะเคลื่อนที่ไป 2 ระยะพิตช์ คือ 
ก. เกลียวปากเดียว 
ข. เกลียวฟันเลื่อย 
ค. เกลียวเมตริก 
ง. เกลียวสองปาก 

23. “เป็นวิธีการท าให้เกิด เกลียวภายในรู โดยเมื่อเราหมุน ดอกท า เกลียวในที่เรียกว่า Tap” หมายถึง 
     ก. การท าเกลียวใน 

ข. การท าเกลียวปากนอก 
ค. การท า เกลียวเมตริก 
ง.  การท าเกลียวสองปาก 
 
 
 

24. บอตทอม (Bottom)จะท าการตัดเศษได้ประมาณ กี่ เปอร์เซนต์ ของหน้าตัดเกลียวทั้งหมด 
       ก. 45 
       ข. 35 

  ค. 25 
  ง. 15 

25. วิธีการปฏิบัติงานท าเกลียวใน ควรทิ้งน้ าหนัก เท่าไหร่  กดและหมุนลงไปในรูเจาะบังคับดอก Tap 
       ก. 50/50 
       ข. 30/30 

  ค. 40/40 
  ง. 10/10 



 

 

26. การขัดความได้ฉากของดอก Tap ท าด้วยอะไร 
       ก. ไม้บรรทัดเหล็ก 
       ข. ฉากเหล็ก 

  ค. บรรทัดพาสติก 
  ง. บรรทัดเส้นผม 

27. การหล่อเย็นด้วยน้ ามันเครื่องการหมุนเข้า อาจหมุนประมาณ กี่รอบ 
       ก. 1/8  - 1/2 
       ข. 1/8  - 1/4 
       ค. 1/6  - 1/2 

  ง. 1/6  - 1/4 
28. การท าเกลยี วในตัวที่ 1 เทเปอร์ (Taper) มีปลายเรียวที่สุดประมาณ  กี่   ฟัน 
       ก. 3 - 9 
       ข. 3 - 8 

  ค. 3 - 7 
  ง. 3 - 5 

29. การท าเกลียวด้วยมือแบ่ง ออกเป็นกี่ ประเภท คือ 
       ก. 2 ประเภท คือ เกลียวในและเกลียวนอก 
       ข. 2 ประเภท คือ เกลียวในและเกลียวกลม 

  ค. 2 ประเภท คือ เกลียวเมตริกและกลียววิตเวอต 
  ง. 1 ประเภท คือ เกลียวใน 
 
 
 

30. การจับยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับงาน ให้อยู่รูในแนวไหน 
       ก. แนวโค้ง 
       ข. แนวเอียง 

  ค. แนวตรง 
  ง. แนวดิ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 8 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตัดเกลียว สอนครั้งที่ 16/6 

ชื่อเรื่อง งานตัดเกลียว จ านวน 6 ชั่วโมง 
ชื่อเรื่อง  1.ชนิดงานท าเกลียว 

2.การท าเกลียวด้วยมือ 
3.เครื่องมือท าเกลียว 
4.การท าเกลียวนอก 
5.การท าเกลียวใน 

งานท าเกลียว 
มาตรฐานของเกลียว 

เกลียวนอกจากจะใช้ในการจับยึดชิ้นงานแล้ว ยังน าไปใช้ในการส่งก าลังจากการหมุนให้ขึ้นส่วนเครื่องจักร
เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้เช่น การเคลื่อนที่ของปากกา เป็นต้น ดังนั้นเกลียวจึงเป็นชิ้นส่วนที่ส าคัญยิ่ง ซึ่งนักศึกษา
จะต้องศึกษาและปฏิบัติตามการท าเกลียวด้วยมือได้รูปร่างของเกลียวนั้นจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของ
การใช้งาน ซึ่งในแต่ละเกลียวจะมีมาตรฐานของตัวเอง เพ่ือให้สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือท าขึ้นมาใหม่ได้กรณีมี
การช ารุด เกลียวมีรูปร่างและมาตรฐานแตกต่างกันดังนี้ 

1.เกลียวเมตริก (Metric Thread) เป็นเกลียวสากลที่นิยมใช้กันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย เกลียวจะ
ท ามุม 60 องศา บริเวณยอดเกลียวและโคนเกลียวจะตัดตรงเล็กน้อย 



 

 

บอกขนาดของเกลียวจะบอกเป็นสัญลักษณ์ เช่น M12 x 1.75 หมายถึง เกลียวเมตริกท่ีมีความโตของยอด
เกลียว 12 มิลลิเมตร มีระยะพิตช์เท่ากับ 1.75 มิลิเมตร 

 
รูปที ่8.1 แสดงลักษณะของเกลียวเมตริก 

2. เกลียววิตเวอต (Whitworth Thread) ได้คิดค้นขึ้นในประเทศอังกฤษโดยนายวิตเวอต เกลียวจะมีมุม 
55 องศาบริเวณยอดเกลียวและโคนเกลียวจะโค้งมนเล็กน้อย 

 
รูปที ่8.2 แสดงลักษณะของเกลียววิตเวอต 

 
1. เกลียวรูปตัววี(Sharp – V Thread) เป็นเกลียวที่มีลักษณะคล้ายกับเกลียวเมตริกเพียงแต่เกลียวชนิดนี้

มียอดเกลียวแหลม ไม่ตัดตรงหรือโค้งมน เกลียวท ามุม 60 องศา 

 
รูปที ่8.3 แสดงลักษณะของเกลียวรูปตัววี 

2. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู(Acme Thread) เป็นเกลียวขนาดใหญ่ นิยมน าไปใช้ในการส่งก าลังของ
เครื่องจักร หรือใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน เช่น เกลียวของปากกาจับงานหรือเกลียวน าส่งก าลังของ
เครื่องกลึง เป็นต้น 

 
รูปที ่8.4 แสดงลักษณะของเกลียวสี่เหลี่ยมค้างหมู 

3. เกลียวสี่เหลี่ยม (Square Thread) เป็นเกลียวขนาดใหญ่ เช่นกัน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส นิยม
น าไปใช้ในการส่งก าลังเครื่องมือเครื่องจักรที่รับแรงมากๆ เช่น เกลียวของแม่แรงเป็นต้น 

 
รูปที ่8.5 แสดงลักษณะของเกลียวสี่เหลี่ยม 



 

 

4. เกลียวฟันเลื่อย (Buttress Thread) จากภาพตัดของเกลียวจะเห็นว่า ด้านที่ประกอบเป็นยอดเกลียว
ด้านหนึ่งจะชันมาก อีกด้านหนึ่งจะปาดเอียงท ามุม 45 องศา ใช้ส าหรับรับแรงกดอัดเพียงด้านเดียว เช่น เกลียว
ของปากกาช่างไม ้

 
รูปที ่8.4 แสดงลักษณะของเกลียวฟันเลื่อย 

5. เกลียวกลม (Knuckle Thread) เป็นเกลียวที่ใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งต้องการให้หมุนเข้าหรือคายออกได้
ง่าย เช่นเกลียวต่อท่อสายยางของท่อดับเพลิง เกลียวก๊อกน้ า และเกลียวของประแจจับท่อ เป็นเกลียวที่ช่วย
ป้องกันการสึกหรอซึ่งเกิดจากการใช้งานโดยเฉพาะงานที่มีฝุ่นและสิ่งสกปรกติดเกลียวจ านวนมากขณะใช้งาน 

 

 

 
รูปที่ 8.5 แสดงลักษณะของเกลียวกลม 

เกลียวซ้ายและเกลียวขวา 
ปกติการขันเกลียวเข้าจะหมุนนัตหรือสลักเกลียวตามเข็มนาฬิกาเข้าหากัน อันสืบเนื่องมาจาก

เส้นเกลียวเวียนขวา จึงเรียกว่า “เกลียวขวา” แต่บางชนิดที่จ าเป็นต้องขันเกลียวเข้าทิศทางตรงกันข้าม 
คือ ทวนเข็มนาฬิกา เรียกว่า “เกลียวซ้าย” ตัวอย่างงานเช่น ปลายเพลาของหินเจียระไน เกลียวของท่อ
แก๊สเชื้อเพลิง เป็นต้น 

 
รูปที ่8.6 แสดงรูปร่างของเกลียวขวาและเกลียวซ้าย 

เส้นเกลียวที่พันรอบสลักเกลียว โดยทั่วไปจะมีอยู่เพียงเส้นเดียวพันติดต่อกันไป ซึ่งเรียกว่า 
“เกลียวปากเดียว” แบบนี้ท าให้ความห่างของเส้นเกลียวใน 1 รอบโตเท่ากับหนึ่งระยะพิตซ์ 

งานบางอย่างต้องการให้การขันหรือคลายเคลื่อนที่เร็ว หรืองานที่ต้องการให้การรับน้ าหนักบน
เส้นเกลียวมีหลายจุด ก็สร้างเป็นแบบเกลียวหลายปาก เช่น เกลียว2 ปากกา และเกลียว 3 ปาก เป็นต้น 
เกลียวปากเดียว เมื่อหมุนไป 1 รอบ จะเคลื่อนที่ไปได้ 1 ระยะพิตซ์ ( ข ) เกลียวสองปาก เมื่อหมุนไป 1 
รอบ จะเคลื่อนที่ไปได้ 2 ระยะพิตซ์( ค ) เกลียวสามปาก เมื่อหมุนไป 1 รอบ จะเคลื่อนที่ ไปได้ 3 
ระยะพิตซ ์ 



 

 

 
รูปที ่8.7 แสดงลักษณะของเกลียวปากเดียว ( ก ) เกลียวสองปาก ( ข ) และเกลียวสามปาก ( ค ) 

การท าเกลียวใน 
วิธีการท าเกลียวใน คล้ายกับการหมุนสลักเกลียวลงในเนื้อไม้ที่อ่อนกว่า เช่น ดินน้ ามัน เมื่อคลาย

สลักเกลียวคืน ก็จะได้นัต (Nut) ที่เป็นดินน้ ามัน เมื่อพิจารณาภาพตัดจะสังเกตเห็นเส้นเกลียวที่มีฟันอยู่
รอบแกนท าหน้าที่เป็นคมตัด ซึ่งจะเบียดงานให้เกิดเป็นร่องเกลียว แต่ถ้าน าสลักเกลียวตัวเดิมท าการตัด
เกลียวเข้าไปในเนื้อเหล็ก ก็จะเกิดปัญหาการเก็บเศษการออกแบบร่องเก็บเศษ ซึ่งจะท าให้เกิดคมตัดขึ้นใน
ตัว แต่การไหลของเศษโลหะไม่ดี จะมีการไหลของเศษที่ดีกว่า และมีช่องเก็บเศษที่ใหญ่กว่าร่องเก็บเศษ
หรือ Flute นี้มีผลต่อโดยตรงต่อความแข็งแรงของตัว Tap คือ ถ้าร่องเก็บเศษตื้นท าให้ได้มุมลิ่มโตและมุม
คายเล็ก เหมาะส าหรับชิ้นงานที่แข็งและคายเศษน้อย ทั้งมุมฟรีและมุมคายนี้เล็กประมาณ 8-10 องศา 
เท่านั้น 

 
รูปที่ 8.8 แสดงมุมลิ่ม มุมคาย และมุมฟรีของคมตดั ดอกตาป 

ดอกตัดเกลียวใน 
หน้าตัดของงานที่ผ่านการกระท าเกลียวในจะเห็นว่า เส้นเกลียวเกิดข้ึนได้เพราะเดิมได้เจาะรูไว้ใน

แนว X และตาป (Tap) ตัดเศษออกโตเท่ากับหน้าตัด A การตัดเศษออกมาเช่นนี้จะต้องให้แรงตัดมาก 
และจะได้ผิวงานไม่เรียบ ฉะนั้นถ้าแบ่งหน้าตัด A ออกเป็น 3 ส่วน คือ หน้าตัด 1 , 2 และ 3 จะได้ผิว
เกลียวที่เรียบ และแข็งแรงมากกว่า 



 

 

 
รูปที่ 8.9 แสดงการแบ่งการตัดเฉือนเนื้องานออกเป็น 3 ส่วน 

 
 
 
 
 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์ท าเกลียว 
จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้ออกแบบดอกเกลียวในให้มีจ านวน 3 ตัว การท าเกลียวในจะต้องใช้ทั้ง 3 

ตัว จึงจะได้เกลียวในที่สมบูรณ์ 

 
รูปที ่8.10 แสดงลักษณะและมุมลาดเอียงของดอกท าเกลียวใน 

 
รูปที ่8.11 แสดงลักษณะของด้ามจับต๊าป 

ดอกเกลียวใน 1 ชุด มี3 ตัว แต่ละตัวแตกต่างกันที่ระยะเรียวและความสมบูรณ์ของคมตัด ดังน 
ตัวที่ 1 เรียกว่า เทเปอร์(Taper) ดอกตัดตัวที่ 1 นี้จะมีความเรียวที่ปลายมาก เพ่ือใช้ในการน าตัดและ

ประคองศูนย์ได้ดีคมตัดจะตัดเศษได้ประมาณ 55% ของหน้าตัดเกลียวทั้งหมด 
ตัวที่ 2 เรียกว่า ปลั๊ก (Plug) ดอกตัดตัวที่ 2 นี้จะมีความเรียวน้อยกว่าตัวที่ 1 จ านวน 1 เท่าเป็นตัวที่

จะต้องท าเกลียวต่อจากตัวที่ 1 ท าการตัดเศษเพ่ิมข้ึนจากตัวที่ 1 อีก 30% ของหน้าตัดเกลียว 
ตัวที ่3 เรียกว่า บอตทอม (Bottom) เป็นดอกตัดเกลียวตัวสุดท้าย สามารถท าเกลียวจนเกือบถึงก้นรูเจาะ 

เนื่องจากมีความเรียวน้อยมากเพียง 1-2 ฟันเท่านั้น จะท าการตัดเนื้อโลหะเพ่ิมอีก 15% ของหน้าตัดเกลียว 
การออกแบบความหยาบละเอียดของฟันเกลียว 



 

 

ผลของเกลียวฟันถี่หรือเกลียวละเอียดท าให้เนื้อที่รับน้ าหนักของฟันเกลียวเล็กลง ฉะนั้นการตัดเกลียว
ส าหรับวัสดุอ่อน ควรตัดเกลียวชนิดที่มีระยะพิตช์ยาวหรือเกลียวหยาบ 

 
รูปที ่8.12 เปรียบเทียบระยะพิตซ์ของวัสดุอ่อนและแข็ง 

 
 
 

ผลของการเบียดแทรก ( Squeezing Effect)  
เมื่อคมตัดได้ตัดผ่านบนเนื้องานที่เป็นวัสดุเหนียว เช่น ทองแดง อลูมิเนียม และเหล็กเหนียวเนื้อโลหะ

บางส่วนจะถูกเบียดตัวหนีและนูนขึ้นในส่วนที่มิได้มีแรงกระท า ทั้งนี้เพราะเนื้อโลหะยึดตัวซึ่งผิดกับวัสดุเปราะ ส่วน
ที่มีคมตัดเฉือนผ่าน เศษก็จะหลุดออกอย่างง่ายๆ โดยเนื้องานที่เหลือไม่เปลี่ยนแปลง 

 
รูปที ่8.13 การเบียดแทรกของวัสดุอ่อน 

จากหลักการดังกล่าวมีผลตัดการตัดเกลียวมาก ถ้ารูที่เจาะมีขนาดโตเท่ากับโคนเกลียวของTap การหมุน
ดอก Tap ลงในเนื้องาน ต้องใช้แรงจ านวนมาก เพ่ือเอาชนะแรงเสียดทานอันเกิดจากเนื้อโลหะที่เบียดตัวเข้ามาอัด
กับตัว Tap ฉะนั้นเพ่ือให้การท างานเป็นไปได้โดยง่ายและได้ประโยชน์จากการนูนของเนื้อตัวเองดังกล่าว  จึงควร
เจาะรูให้โตกว่าเดิมเล็กน้อย ซึ่งจะได้เนื้อโลหะนูนขึ้นเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าขนาดของรูเจาะโตมากเกินไปก็จะเป็น
ผลให้เกลียวรูดได้ง่ายเมื่อใช้งาน ค่าท่ีเหมาะสมมีดังนี้คือ 



 

 

ตารางท่ี 8-1 แสดงขนาดของรูเจาะที่เหมาะสมกับขนาดของเกลียว 

 
ในการหาขนาดของรูเจาะ ถ้าหากไม่มีตาราง ให้ค านวณอย่างง่ายๆ ดังนี้เช่น ต้องการท าเกลียวเมตริก

ขนาด M10 x 1.5 เมื่อ M คือ เกลียวเมตริก 
10 คือ ความโตของยอดเกลียว (มม.) 1.5 คือ ระยะห่างระหว่างยอดเกลียว (Pitch) ให้น าความโตของ

ยอดเกลียวลบด้วยระยะพิตช์นั่นคือ 10-1.5 = 8.5 มิลลิเมตร 
สรุป ใช้ดอกสว่านขนาด  8.5 เจาะเพ่ือตาปเกลียว M10 x 1.5 
 
 
การท าเกลียว 
การท าเกลียวม ี2 ชนิด คือ การท าเกลียวใน และการท าเกลียวนอกการท าเกลียวใน 
มี 2 ขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นตอนการเตรียมงาน และข้ันตอนการท าเกลียว 
1. ขั้นตอนการเตรียมงาน มีดังนี ้
1) การเตรียมการเพื่อท าเกลียวใน 
การท าเกลียวในนั้น ก่อนอ่ืนผู้ปฏิบัติงานต้องทราบว่าจะท าเกลียวขนาดความโตเท่าใดมีความหยาบ 

ละเอียด หรือระยะพิตช์ (Pitch) เท่าใด เพ่ือจะได้ก าหนดขนาดความโตของดอกสว่านได้เหมาะสม เนื่องจากรูเจาะ
มีขนาดไม่เหมาะสม เช่น เล็กเกินไป จะท าให้ดอกตาปอัดแน่นอยู่ในรูเจาะและหักในที่สุด แต่ถ้ารูเจาะโตมาก
เกินไป จะท าให้ยอดเกลียวไม่แหลม เกลียวมีความแข็งแรงน้อย 

ส าหรับเกลียวเมตริก ผู้ปฏิบัติการสามารถก าหนดขนาดของดอกสว่านได้อย่างง่ายๆ ก็คือ น าความโตของ
เกลียวลบออกด้วยระยะพิตช์จะได้ความโตของดอกสว่าน ดังนี้ 
 

 
จากการค านวณถ้าต้องการท าเกลียวเมตริกขนาดความโต 8 มม. ต้องเจาะรูขนาด 6.75 มม.  



 

 

2 การผายปากรูเจาะเพื่อท าเกลียวใน 
การท าเกลียวในทุกครั้งจะต้องมีการผายปากรูเจาะในด้านที่จะเริ่มต้นท าเกลียวด้วยดอกผายปาก และฝัง

หัวสกรู(Countersink) เพ่ือการเริ่มต้นตัดเฉือนของเกลียวและการหาศูนย์กลางที่ดีและเกิดความสวยงามของรู
เกลียว 

 
รูปที ่8.14 แสดงลักษณะของรูเจาะ และลักษณะของการผายปากรูเจาะ 

 
 
 
 

2. ขั้นตอนการท าเกลียวมีขั้นตอน มีดังนี้ 
1. จับยึดชิ้นงานที่เจาะรูได้เหมาะสมแล้วกับขนาดของดอกตาปด้วยปากกาจับงาน 
2. น าก้านของดอกตาปประกอบเข้ากับด้ามจับและขันจับให้แน่น จากนั้นให้ใช้มือก าตรงกลาง

ของด้ามตาปไว้กดและหมุนลงไปในรูเจาะ เมื่อคมตัดของตาปเริ่มตัดเฉือนชิ้นงานแล้ว ให้ใช้สองมือมาจับ
บริเวณโคนด้ามตาป และขันให้หมุนตามเข็มนาฬิกาอย่างช้าๆ ให้คมตัดเริ่มตัดเฉือนเข้าไปในเนื้อโลหะ ใน
ขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังและสังเกตให้ดอกตาปตั้งฉากกับผิวหน้าของชิ้นงาน 

 
รูปที ่8.15 แสดงการจับด้ามต๊าปขณะเริ่มต้นตัดเกลียวใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ใบงาน 8 หน่วยที่ 8 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตัดเกลียว สอนครั้งที่ 16/6 

ชื่อเรื่อง งานตัดเกลียว จ านวน 6 ชั่วโมง 
 
ค าชี้แจง  
หน่วยการสอนที่ 8 งานตัดเกลียวให้ผู้เรียนทุกคนท าแบบฝึกหัดตามใบงานที่ 8 
วัตถุประสงค์  

   1. อธิบายลักษณะชนิดของงานท าเกลียว 
   2. บอกวิธีการท าเกลียวด้วยมือ 
   3. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือท าเกลียว 
   4. อธิบายขั้นตอนการท าเกลียวนอก 

 5. อธิบายขั้นตอนการท าเกลียวใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ใบงาน 8 หน่วยที่ 8 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานตัดเกลียว สอนครั้งที่ 16/6 

ชื่อเรื่อง งานตัดเกลียว จ านวน 6 ชั่วโมง 
  ค าสั่ง : จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. เกลียวขวามีลักษณะอย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. เกลียวซ้ายมีลักษณะอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. มุมโคนเกลียวเมตริก มีกี่องศา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. มุมโคนเกลียววิตเวอต คือเท่าไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. เกลียวของปากกาจับงานคือเกลียวชนิดใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. เกลียวของแม่แรงคือเกลียวชนิดใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

7. เกลียวของปากกาช่างไม้ คือเกลียวชนิดใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. เกลียวของข้อต่อของสายยางดับเพลิง คือเกลียวชนิดใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9. เกลียวสามปาก เมื่อหมุนไป 1 รอบจะเคลื่อนที่ไปได้...............ระยะพิตช์ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. เครื่องมือที่ใช้ท าเกลียวในเรียกว่าอะไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 8 หน้า  



 

 

 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 
ชื่อหน่วย งานตัดเกลียว สอนครั้งที่ 16/6 

ชื่อเรื่อง งานตัดเกลียว เวลา 6 ชั่วโมง 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษค าตอบ  
1. เกลียวขวามีลักษณะอย่างไร 

ก. หมุนตามเข็มนาฬิกาเม่ือหมุนเข้า ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 
ข. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อหมุนเข้า ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 
ค. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อหมุนออก ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางขวามือ 
ง. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเม่ือหมุนออก ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 

2. เกลียวซ้ายมีลักษณะอย่างไร 
ก. หมุนตามเข็มนาฬิกาเม่ือหมุนเข้า ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 
ข. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อหมุนเข้า ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 
ค. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อหมุนออก ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางขวามือ 
ง. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเม่ือหมุนออก ลักษณะเส้นเกลียวจะเอียงไปทางซ้ายมือ 

3. มุมโคนเกลียวเมตริก มีกี่องศา 
ก. 60  องศา  
ข. 55  องศา 
ค. 75  องศา  
ง. 80  องศา 

4. มุมโคนเกลียววิตเวอต คือเท่าไร 
       ก. 60 องศา  
       ข. 55 องศา 
       ค. 75 องศา  
       ง. 80 องศา 
5. เกลียวของปากกาจับงานคือเกลียวชนิดใด 

ก. เกลียวเมตริก  
ข. เกลียววิตเวอต 
ค. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู  
ง. เกลียวสี่เหลี่ยม 
 

6. เกลียวของแม่แรงคือเกลียวชนิดใด 
ก. เกลียวเมตริก  
ข. เกลียววิตเวอต 
ค. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู  
ง.  เกลียวสี่เหลี่ยม 

7. เกลียวของปากกาช่างไม้ คือเกลียวชนิดใด 
       ก. เกลียววิตเวอต  



 

 

       ข. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู 
       ค. เกลียวสี่เหลี่ยม  
       ง. เกลียวฟันเลื่อย 
8. เกลียวของข้อต่อของสายยางดับเพลิง คือเกลียวชนิดใด 

ก. เกลียวฟันเลื่อย  
ข. เกลียวกลม 
ค. เกลียวสี่เหลี่ยม 
ง. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู 

9. เกลียวสามปาก เมื่อหมุนไป 1 รอบจะเคลื่อนที่ไปได้...............ระยะพิตช์ 
ก. 1  
ข. 2 
ค. 3  
ง. 4 

10. เครื่องมือที่ใช้ท าเกลียวในเรียกว่าอะไร 
ก. Tap 
ข. Die 
ค. Taper  
ง. Bottom 

11. เครื่องมือที่ใช้ท าเกลียวนอกเรียกว่าอะไร 
ก. Tap  
ข. Die 
ค. Taper  
ง. Bottom 
 
 
 

12. ดอกท าเกลียวในตัวที่ 1 เรียกว่า 
ก. Tap  
ข. Die 
ค. Taper  
ง. Bottom 

13. ดอกท าเกลียวในตัวที่ 2 เรียกว่า 
ก. Tap  
ข. Die 
ค. Taper  
ง. Plug 

14. ต้องการท าเกลียวเมตริก เกลียวใน ขนาด M 10 x 1.25 จะต้องเจาะรูก่อนท าเกลียวเท่าไร 
ก. 8.25 มม. 



 

 

ข. 8.50 มม. 
ค. 8.75 มม. 
ง. 8.85 มม. 

15. เกลียววิตเวอต ผู้คิดค้นเป็นชาวอะไร 
ก. ชาวเยอรมัน 
ข. ชาวสหรัฐอเมริกา 
ค. ชาวรัสเซีย 
ง. ชาวอังกฤษ 

16. Acme Thread  หมายถึงข้อใด 
ก. เกลียววิตเวอต 
ข. เกลียวกลม 
ค. เกลียวฟันเลื่อย 
ง. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู 

17. Knuckle Thread  หมายถึงข้อใด 
ก. เกลียววิตเวอต 
ข. เกลียวกลม 
ค. เกลียวฟันเลื่อย 
ง. เกลียวสี่เหลี่ยม 
 
 
 

18. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูท ามุมที่ร่องเกลียว ที่ กี่ องศา 
ก. 50 
ข. 45 
ค. 30 
ง. 29 

19. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูพัฒนามาจากเกลียวชนิดไหน 
ก. เกลียววิตเวอต 
ข. เกลียวกลม 
ค. เกลียวฟันเลื่อย 
ง. เกลียวสี่เหลี่ยม 

20. เกลียวรูปตัววีเกลียวชนิดนี้คล้ายกับเกลียวชนิดไหน 
ก. เกลียวรูปตัวว ี
ข. เกลียวฟันเลื่อย 
ค. เกลียวเมตริก 
ง. เกลียวกลม 

21. สาเหตุที่มีการออกแบบให้เกลียวมีลักษณะปากเดียวหรือหลายปากเพราะอะไร 
ก. ลักษณะของงานบางอย่างต้องการให้ขันเข้าออกได้ช้า 



 

 

ข. ลักษณะของงานบางอย่างต้องการให้ขันเข้าออกได้เร็วและช้าสลับกัน 
ค. ลักษณะของงานบางอย่างต้องการให้ขันเข้าออกได้เร็ว 
ง. ลักษณะของงานบางอย่างไม่ต้องการให้ขันเข้าออกได้เร็ว 

22. การหมุน 1 รอบเกลียวจะเคลื่อนที่ไป 2 ระยะพิตช์ คือ 
ก. เกลียวปากเดียว 
ข. เกลียวฟันเลื่อย 
ค. เกลียวเมตริก 
ง. เกลียวสองปาก 

23. “เป็นวิธีการท าให้เกิด เกลียวภายในรู โดยเมื่อเราหมุน ดอกท า เกลียวในที่เรียกว่า Tap” หมายถึง 
     ก. การท าเกลียวใน 

ข. การท าเกลียวปากนอก 
ค. การท า เกลียวเมตริก 
ง.  การท าเกลียวสองปาก 
 
 
 

24. บอตทอม (Bottom)จะท าการตัดเศษได้ประมาณ กี่ เปอร์เซนต์ ของหน้าตัดเกลียวทั้งหมด 
       ก. 45 
       ข. 35 

  ค. 25 
  ง. 15 

25. วิธีการปฏิบัติงานท าเกลียวใน ควรทิ้งน้ าหนัก เท่าไหร่  กดและหมุนลงไปในรูเจาะบังคับดอก Tap 
       ก. 50/50 
       ข. 30/30 

  ค. 40/40 
  ง. 10/10 

26. การขัดความได้ฉากของดอก Tap ท าด้วยอะไร 
       ก. ไม้บรรทัดเหล็ก 
       ข. ฉากเหล็ก 

  ค. บรรทัดพาสติก 
  ง. บรรทัดเส้นผม 

27. การหล่อเย็นด้วยน้ ามันเครื่องการหมุนเข้า อาจหมุนประมาณ กี่รอบ 
       ก. 1/8  - 1/2 
       ข. 1/8  - 1/4 
       ค. 1/6  - 1/2 

  ง. 1/6  - 1/4 
28. การท าเกลยี วในตัวที่ 1 เทเปอร์ (Taper) มีปลายเรียวที่สุดประมาณ  กี่   ฟัน 
       ก. 3 - 9 



 

 

       ข. 3 - 8 
  ค. 3 - 7 
  ง. 3 - 5 

29. การท าเกลียวด้วยมือแบ่ง ออกเป็นกี่ ประเภท คือ 
       ก. 2 ประเภท คือ เกลียวในและเกลียวนอก 
       ข. 2 ประเภท คือ เกลียวในและเกลียวกลม 

  ค. 2 ประเภท คือ เกลียวเมตริกและกลียววิตเวอต 
  ง. 1 ประเภท คือ เกลียวใน 
 
 
 

30. การจับยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับงาน ให้อยู่รูในแนวไหน 
       ก. แนวโค้ง 
       ข. แนวเอียง 

  ค. แนวตรง 
  ง. แนวดิ่ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



 

 

0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 


