
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เครื่องมือวัดและตรวจสอบ จำนวน  12  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

  1.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
   1. อธิบายความหมายของงานวัด 
   2. เปรียบเทียบหน่วยการวัดระหว่างระบบเมตริกกับระบบอังกฤษ 
   3. อธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องมืองานวัดและเครื่องมือตรวจสอบอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
    4. อธิบายความหมายของงานตรวจสอบ 
  1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
   1. ตรวจสอบผิวงาน ความฉาก และขนาด ตามแบบท่ีกำหนด 

 2. ทำความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้สะอาดและเรียบร้อย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

    2.1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ 
3. เนื้อหา 

1 ความหมายของงานวัด 
งานวัด หมายถึง การวัดความกว้าง ความยาว และความหนาของชิ้นงาน โดยตำแหน่งที่วัดขนาด 

สามารถอ่านค่าเป็นหน่วยวัดในระบบต่าง ๆ ได้ 
2 หน่วยการวัด 
2.2.1 ระบบเมตริก 
2.2.2 ระบบอังกฤษ 
3 เครื่องมือวัด 
3.1 บรรทัดเหล็ก (Steel Rule) 
3.2 บรรทัดวัดมุม 
3.3 เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)  
3.4 เวอร์เนียร์ดิจิตอล (Digital Vernier Calipers) 
3.5 เวอร์เนียร์ไฮเกจ (Vernier High Gauge) 
3.6 ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) 
4 ความหมายของงานตรวจสอบ 
งานตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบความเรียบของผิวชิ้นงาน ความฉากของชิ้นงาน ขนาด

ความโตของชิ้นงาน ลักษณะตำแหน่งที่ตรวจสอบทำให้สามารถทราบขนาดของชิ้นงานและมีผิวเรียบ ได้
ฉาก ขนาดเล็กหรือขนาดโตเกินไป ไม่มีหน่วยระบบในการวัดค่า 

2.5 เครื่องมือตรวจสอบ 
2.5.1 ฉาก 
2.5.2 บรรทัดเส้นผม 



 

 

2.5.3 เกจวัดต่าง ๆ  
2.5.4 ข้อควรระวังและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบ 
 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3-4/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ต ร ว จ ส อ บ เ ช ็ ค ร า ย ชื่ อ
นักศึกษาที่เข้าเรียน 
2.ครู-นักเรียนร่วมกันสนทนา 
โดยถามเกี ่ยวกับเครื ่องมือวัด
และเครื่องมือตรวจสอบ 
3. ร ่ วมก ันสร ุ ปคำตอบและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน 
4. ค ร ู อ ธ ิ บ าย เพ ิ ่ ม เ ต ิ มและ
พยายามชี้นำผู้เรียนให้เข้าเรื่อง 
เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกล
เบื้องต้น   
5.ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1.ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุป
คำตอบต่าง ๆ ให้ตรงกับคำถาม 
โดยครูอธิบายเพิ่มเติม 
2.ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน 
ใบงาน/ใบความรู้ 
3.ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครู
อธิบายเพิ่มเติม 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องโปนเจคเตอร์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือ สมาร์ท
โฟน 
5. ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

- แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ Google 
Classroom 

 - ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
- แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. ครูให้นักเรียนทดสอบก่อน

เรียน หน่วยที่ 3 
2. ครูตั้งคำถามเพ่ือนำเข้าสู่

บทเรียนเรื่อง เครื่องมือวัด 
และเครื่องมือตรวจสอบ 
3. นักเรียนจดบันทึก

สาระสำคัญที่ครูอธิบาย 
4. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 3 
5. ครูสาธิตการวัดเพื่อปรับ

ขนาดและให้นักเรียน 
ปฏิบัติงานตามใบงานที่ 3 
(หากผลการปฏิบัติตามใบงานที่ 
3 ยังไม่เรียบร้อย ให้นักเรียน 
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป) 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 

1. ครูสรุปเนื้อหาสาระสำคัญใน
บ ท เ ร ี ย น ใ ห ้ น ั ก เ ร ี ย น
ตระหน ักถ ึ งความสำคัญ 
ป ัญห าท ี ่ เ ก ิ ด ข ึ ้ น  แ ล ะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 3 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

3. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 

 



 

 

จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

4. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้          2  คะแนน 
ทักษะ          5    คะแนน 
จิตพิสัย          3  คะแนน 
รวม           10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 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 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  แบบฝึกหัด 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  ใบงาน 
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

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

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................

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

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

 
 
 
 
 



 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ สอนครั้งที่ 3-4/18 

ชื่อเรื่อง เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ เวลา 12 ชั่วโมง 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1. นิ้วเป็นหน่วยวัดระบบอะไร 

ก. เมตริก 
ข. อังกฤษ 
ค. สหรัฐอเมริกา 
ง. รัสเซีย 
จ. โรมัน 

2. มิลเมตรเป็นหน่วยวัดระบบอะไร 
ก. เมตริก 
ข. อังกฤษ 
ค. สหรัฐอเมริกา 
ง. รัสเซีย 
จ. โรมัน 

3.  1 ฟุตมี ก่ี นิ้ว 
ก. 10 นิ้ว 
ข. 12 นิ้ว 
ค. 36 นิ้ว 
ง.  20 นิ้ว 
จ.  24 นิ้ว 

4. 1 หลา มี ก่ี  ฟุต 
ก.  2 ฟุต 
ข.  3 ฟุต 
ค.  4 ฟุต 
ง.  5 ฟุต 
จ.  6 ฟุต 
 
 
 
 



 

 

5. 10 เดซิเมตร  เท่ากับ   ก่ี    มิลลิเมตร 
ก.  10  มม. 
ข.  100  มม. 
ค.  1,000  มม. 
ง.  10,000  มม. 
จ.  11,000     มม. 

6.   1 เมตรมีค่า  ก่ี  เดซิเมตร 
ก. 10 เดซิเมตร 
ข. 100 เดซิเมตร 
ค. 1,000 เดซิเมตร 
ง. 10,000 เดซิเมตร 

7. 1  เดคาเมตร เมตรมีค่า ก่ี เมตร 
ก.  10  เมตร 
ข. 100  เมตร 
ค. 1,000  เมตร 
ง. 10,000  เมตร 
จ. 1100   เมตร 

8.  การวัดด้วยขาวัดสัมผัสผิวงาน แล้วนำไปทาบกับสเกลของบรรทัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่ออ่านค่าที่ถูกต้อง คือ 
ก.  การวัดโดยตรง 
ข.  การวัดด้วยสายตา 
ค.  การวัดตามสเกล 
ง.  การวัดตามขนาด 
จ. การวัดเปรียบเทียบ 

9. การวัดโดยตรง  หมายถึง อะไร 
ก.  การวัดด้วยขาวัดสัมผัสผิวงาน 
ข.  การวัดโดยทาบกับสเกลของบรรทัดอีกครั้งหนึ่ง เพ่ืออ่านค่าที่ถูกต้อง 
ค.  การวัดด้วยสายตากะขนาดจากงานจริงลงบนบรรทัด 
ง.  การวัดโดยใช้สเกลประกอบสายตา 
จ. การวัดโดยการเปรียบเทียบทาบลงวัตถุ 
 
 
 
 



 

 

10.  บรรทัดเหล็ก มีหลายขนาดความยาว เท่าไหร่ 
ก.  36  นิ้ว   10  นิ้ว   และ   5  นิ้ว 
ข.  36  นิ้ว   10  นิ้ว   และ   3  นิ้ว 
ค.  36  นิ้ว   12  นิ้ว   และ   4  นิ้ว 
ง.  36  นิ้ว   12  นิว้   และ   6  นิ้ว 
จ.  36  นิ้ว    11  นิ้ว   และ   8  นิ้ว 

11.  ถ้าท่านต้องการตัดเหล็กยาว 10 เซนติเมตร ท่านควรใช้อะไรวัดงาน 
ก.  บรรทัดเหล็ก 
ข.   ตลับเมตร   
ค.  ไมโครมิเตอร์ 
ง.   เวอร์เนียร์ ไฮเกจ 
จ.   เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ 

12.  ถ้าต้องการวัดหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของช้ินงาน ควรใช้เครื่องมือชนิดใด 
ก.  วงเวียน 
ข.   เกจวัดรัศมี 
ค.  ไมโครมิเตอร์ 
ง.   ฉากผสม  
จ.   เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 

13.  เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดระยะฟันเกลียว เรียกว่าอะไร 
ก.  เกจวัดความหนา   
ข.  ไมโครมิเตอร์   
ค.  เกจวัดรัศมี   
ง.   เกจวัดเกลียว 
จ.  เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  

 14. บรรทัดเหล็กสามารถวัดขนาดได้ละเอียดที่สุดกี่มิลลิเมตร 
ก.  2 มิลลิเมตร  
ข.  0.2 มิลลิเมตร  
ค.  1 มิลลิเมตร  
ง.  0.5 มิลลิเมตร 
จ.  10  มิลลิเมตร 
 
 
 



 

 

15.  ข้อใด มิใช ่เครื่องมือวัดชิ้นงาน 
ก.  เกจวัดเกลียว 
ข.  ฉากผสม  
ค.  บรรทัดเหล็ก  
ง.  ฉากตาย 
จ. ไมโครมิเตอร์ 

16.  ถ้าท่านตรวจสอบความโตของเพลากลมท่านจะใช้อะไรวัด 
ก.  บรรทัดเหล็ก  
ข.  เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 
ค.  เกจวัดความหนาโลหะ  
ง.   ตลับเมตร   
จ.  ไมโครมิเตอร์ 

17.  เครื่องมือชนิดใด ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ 
ก.  ตลับเมตร  
ข.  ฉากผสม  
ค.  บรรทัดเหล็ก  
ง.  เวอร์เนียร์ 
จ.  เกจวัดความหนาโลหะ 

18. ข้อใด ไม่ควร ปฏิบัติในการวัดขนาดชิ้นงาน 
ก.  วางเครื่องมือวัดบนผ้า  
ข.  ตะไบลบครีบชิ้นงาน  
ค.  ชิ้นงานที่กำลังหมุน  
ง.  ทำความสะอาดเครื่องมือวัดก่อนและหลังใช้งาน 
จ.  ใช้อุปกรณ์ในการวัดชิ้นงานที่ถูกต้องกับชิ้นงาน 

19.   การวัดขนาดความโตนอกของช้ินงานที่มีครีบ ค่าที่วัดได้จะเป็นอย่างไร 
ก. ค่าน้อยกว่าขนาดจริงของงาน  
ข. ค่ามากกว่าขนาดงานจริง 
ค. ค่าไม่แน่นอน   
ง. ค่าเท่างานจริง 
จ. ทั้งค่าน้อยและมากกว่าชิ้นงาน 
 
 
 



 

 

20. เครื่องมือที่ใช้วัด ตรวจสอบขนาด ชนิดใดให้ความละเอียดสูงสุด 
ก. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์   
ข. ฉากผสม   
ค. ตลับเมตร   
ง. บรรทัดเหล็ก   
จ. บรรทัดวัดมุม 

21. ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดองศา 
ก. เวอร์เนียร์แคลิปเปอร์   
ข. ฉากผสม   
ค. ตลับเมตร   
ง. บรรทัดเหล็ก   
จ. บรรทัดวัดมุม 

22. ปัจจุบันได้มีการนำคาลิเปอร์และบรรทัดเหล็กมาดัดแปรงผสมกัน เรียกว่าอะไร 
ก. เวอร์เนียร 
ข. ฉากผสม   
ค. ตลับเมตร   
ง. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์   
จ. บรรทัดวัดมุม 

23.  หัวมุมฉาก (Square Head) ใช้สำหรับวัดมุมกี่องศา 
ก.   30  องศา   และ   90  องศา  
ข.   60  องศา   และ   120  องศา  
ค.   90  องศา   และ   150  องศา  
ง.   90   องศา   และ  120   องศา  
จ.   30  องศา   และ   150   องศา  

24. การใช้หัวหาศูนย์กลางของงาน ควรทำอย่างไร 
ก.   ให้หมุนชิ้นงานไปประมาณ 1/4 รอบ แล้วขีดเส้นที่ 2 
ข.   ให้หมุนชิ้นงานไปประมาณ 1/2 รอบ แล้วขีดเส้นที่ 2 
ค.   ให้หมุนชิ้นงานไปประมาณ 2/3 รอบ แล้วขีดเส้น ที ่2 
ง.   ให้หมุนชิ้นงานไปประมาณ 2/3 รอบ แล้วขีดเส้น ที ่3 
จ.   ใช้สำหรับวัดมุมตั้งแต่ 30 ถึง 180 องศา 
 
 
 



 

 

25. หัววัดมุม (Protractor Head) ใช้สำหรับวัดมุมตั้งแต่ กี่องศา ในการปรับหามุม 
ก.   30  องศา   และ   90  องศา  
ข.   60  องศา   และ   120  องศา  
ค.   0   องศา   และ    150  องศา  
ง.    0   องศา   และ   180   องศา  
จ.   30  องศา   และ   150   องศา  

26. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ สามารถอ่านค่าได้สะดวกโดยใช้สเกลที่เรียกว่า อะไร 
ก. เวอร์เนียร 
ข. เวอร์เนียร์สเกล 
ค.  คาลิเปอร์ 
ง.  เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์   
จ.  เกจวัดเกลียว 

27. เวอร์เนียร์ที่ใช้วัดระบบเมตริก มีความละเอียดที่นิยมใช้กัน เท่าไหร่ 
ก.   1/20  มม.   หรือ  0.05 มม.  
ข.   1/20  มม.   หรือ  0.05 มม. 
ค.   1/20  มม.   หรือ  0.05 มม. 
ง.    1/20  มม.   หรือ  0.05 มม. 
จ.   1/20  มม.   หรือ  0.05 มม. 

28. ปากกาวัดนอก (External Jaws)ของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ใช้สำหรับอะไร 
ก. สำหรับวัดขอบภายในของชิ้นงาน มี 2 ข้าง 
ข. สำหรับวัดความลึกของรู หรือบ่าของชิ้นงาน 
ค.  จะวัดปากข้างหนึ่งจะออกแบบให้คงที่ และเป็นส่วนหนึ่งของบรรทัด 
ง.  สำหรับเป็นตัวล็อคแบบสปริงกด 
จ.  สำหรับวัดความลึกของชิ้นงาน 

29.  ข้อใดไม่ใช่ชนิดของ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
ก. วอร์เนียร์คาลิปเปอร์ธรรมดา 
ข. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบนาฬิกา 
ค.  เวอร์เนียร์ดิจิตอล 
ง.  เวอร์เนียร์ไฮเกจ 
จ.  เวอร์เนียร์บาเรล 
 
 
 



 

 

 

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 3 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ สอนครั้งที่ 3-4/18 

ชื่อเรื่อง เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ จำนวน 12 ชั่วโมง 
ชื่อหัวข้อเรื่อง 1 ความหมายของงานวัด 

                          2 หนว่ยการวัด 
                          3 เครื่องมือวัด 
                          4 ความหมายของงานตรวจสอบ 
                          5 เครื่องมือตรวจสอบ 

หน่วยวัด 
ในงานการผลิตทุกชนิด เพื่อที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์มีรูปร่างและขนาดตามที่กำหนดหรือต้องการ จะต้องมีการ

ควบคุมขนาด นั่นคือ ต้องมีการวัดเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น การใช้เครื่องมือและการอ่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจและอ่านได้ถูกต้อง ซึ่งในงานอุตสาหกรรมส่วนมากแล้วจะเป็นการวัดความกว้าง ความยาว 
และความหนาของชิ้นงาน สำหรับหน่วยวัดในประเทศไทย ยังมีทั้งหน่วยวัดระบบอังกฤษและเมตริก แต่ก็ยังมี
เครื่องมือวัดและเครื่องจักรกลที่ใช้หน่วยวัดในระบบอังกฤษอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการค้าขายทางด้าน
อุตสาหกรรมและทางช่องก็ยังใช้ระบบอังกฤษกันอยู่บ้าง เครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับวัดขนาดมีหลายชนิด แต่ที่
สำคัญๆ คือ ฉากผสม ฟุตเหล็ก เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ และไมโครมิเตอร์ เป็นต้น 

หน่วยวัดความยาวที่ยังใช้กันอยู่ในประเทศไทย มีอยู ่2 ระบบ คือ 
1. ระบบอังกฤษ ใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน่วยวัดเรียงจากสั้นสุดไปถึงยาวสุด ดังนี้ นิ้ว ฟุต หลา 

ไมล์ 
มาตราส่วนของหน่วยวัดระบบอังกฤษ 
12 นิ้ว       = 1 ฟุต 
3 ฟุต        = 1 หลา 
1,760 หลา = 1 ไมล์ 
2. ระบบเมตริก ปัจจุบันเป็นระบบวัดสากล (Standard International Unit, SI Unit) นิยมใช้กันมาก

โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป และเอเชีย มีหน่วยวัดเรียงจากสั้นสุดไปถึงยาวสุด ดังนี้ มิลลิเมตร เซนติเมตร 
เดซิเมตร เดคาเมตร เฮกโตเมตร และกิโลเมตร 

มาตราส่วนของหน่วยวัดระบบเมตริก 
10 มิลลิเมตร  = 1 เซนติเมตร 
10 เซนติเมตร  = 1 เดซิเมตร 
10 เดซิเมตร  = 1 เมตร 
10 เมตร   = 1 เดคาเมตร 
10 เดคาเมตร  = 1 เฮกโตเมตร 



 

 

ตารางเปรียบเทียบความยาวระหว่างระบบเมตริกและระบบอังกฤษ 

 
การวัดโดยตรงและการวัดเปรียบเทียบ 
เครื่องมือวัดความยาวทั้งหลายจำเป็นต้องมีสเกลประกอบอยู่  เครื่องมือวัดประเภทบรรทัดเหล็กหรือตลับ

เมตร อาศัยหลักการวัด คือ นำบรรทัดไปทาบกับส่วนที่ต้องการ และใช้สายตาถ่ายทอดขนาดจากงานจริงลงบน
บรรทัด และอ่านค่าตามสเกลจากบรรทัด วิธีนี้เรียกว่า “การวัดโดยใช้สเกลประกอบสายตา”หรือเรียกว่า “วัด
โดยตรง” 

 
รูปที ่3.1 แสดงลักษณะของการวัดโดยตรง 

 
เป็นการวัดโดยตรงซึ่งการวัดด้วยวิธีนี้  จะละเอียดถูกต้องหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่มองโดยเฉพาะการ

วัดขนาดของชิ้นงานที่ไม่แบนราบ โอกาสผิดพลาดจากการวัดจะยิ่งมีมาก เช่น การวัดชิ้นงานกลม เป็นต้น  
การอ่านขนาดด้วยบรรทัดเหล็ก ถ้าตำแหน่งการอ่านอยู่คนละตำแหน่งแล้ว จะอ่านได้ขนาดที่ไม่เท่ากัน ซึ่ง

ปัญหาที่กล่าวมาจะถูกลดลงโดยสิ้นเชิงโดยการวัดด้วยขาวัดสัมผัสผิวงาน และจากนั้นจึงนำไปทาบกับสเกลของ
บรรทัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่ออ่านค่าที่ถูกต้อง การวัดเช่นนี้เรียกว่า “การวัดเปรียบเทียบ” ซึ่งเครื่องมือที่ทำหน้าที่
ถ่ายทอดขนาดนั้นเรียกว่า “คาลิเปอร์” หรือวงเวียนวัด 

 
รูปที ่3.2 แสดงลักษณะการวัดแบบเปรียบเทียบชิ้นงานกลมซึ่งจะได้ขนาดความโตที่เที่ยงเมตร 



 

 

ชนิดของเครื่องมือวัดและการใช้งาน 
บรรทัดเหล็ก (Steel Rule) 
ส่วนใหญ่จะทำจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) เป็นเครื่องมือใช้วัดระยะความยาวมีสเกลบอกขนาด 2 

ระบบ คือ ระบบเมตริกและระบบอังกฤษ มีหลายขนาด เช่น ขนาด 6 นิ้ว, 12 นิ้ว, 24 นิ้ว และ 36 นิ้ว เป็นต้น 
บรรทัดเหล็กในระบบเมตริก จะแบ่งเป็นเซนติเมตร และใน 1 เซนติเมตรแบ่งเป็น 10 มิลลิเมตร ใน          

1 มิลลิเมตร จะแบ่งขีดย่อยเป็น 0.5 มิลลิเมตร ฉะนั้นค่าความละเอียดสูงสุดของบรรทัดเหล็กในระบบเมตริก คือ 
0.5 มิลลิเมตร 

ส่วนบรรทัดเหล็กในระบบอังกฤษแบ่ง 1 นิ้ว เป็น 8 ส่วนเท่าๆ กัน ฉะนั้น 1 ส่วนมีค่าเท่ากับ 1/8 นิ้ว หรือ
นิยมเรียกกันว่า 1 หุน และ 8 หุน คือ 1 นิ้วนั่นเอง การแบ่งขีดวัดบนสเกลบรรทัดเหล็กนี้ อาจแบ่งเป็น 8 ส่วน, 16 
ส่วน, 32 ส่วน และ 64 ส่วนใน 1 นิ้ว แล้วแต่ความหยาบหรือความละเอียดของบรรทัดนั้น การแบ่งความละเอียด
ของนิ้วนั้นจะแบ่งเฉพาะ 1-3 นิ้วแรกเท่านั้น ส่วนนิ้วต่อไปจะแบ่งความละเอียดเพียง 1/16 นิ้ว เนื่องจากไม่
จำเป็นต้องแบ่งให้ละเอียดทุกนิ้ว 

 
รูปที ่3.3 แสดงลักษณะของบรรทัดเหล็ก และการใช้งาน 

บรรทัดวัดมุม 
บรรทัดวัดมุมนี้นักศึกษาจะต้องพบเห็นและใช้งานอยู่เสมอในงานช่าง  ตัวมันจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

ส่วนหัว ซึ่งมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมมีส่วนแบ่งทั้งหมด 180 องศาและส่วนใบ ซึ่งใช้แนบกันด้านข้างของชิ้นงาน 
ขณะทำการวัดมุม 

 
รูปที ่3.4 แสดงลักษณะของบรรทัดวัดมุม และการใช้งาน 

 
 
 



 

 

คาลิเปอร์ (Caliper) 
เป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือวัดแบบเก่า  ปัจจุบันมีการนำมาใช้งานน้อยมากเป็นเครื่องมือ

ถ่ายทอดขนาดซึ่งไม่มีสเกลเป็นของตนเอง ถ้าต้องการทราบค่าต้องนำไปเทียบกับบรรทัด โอกาสที่ได้ค่าผิดพลาดก็
มีเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายขนาดออกมาจากชิ้นงาน มี 2 ชนิด คือ 

1. คาลิเปอร์วัดนอก ใช้สำหรับวัดขนาดความโตภายนอกของเพลา ดังแสดงในรูปที ่3.5 (ก) 
2. คาลิเปอร์วัดใน ใช้สำหรับวัดขนาดความโตของรูภายในชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที ่3.5 (ข) 

 
รูปที ่3.5 แสดงลักษณะและวิธีการใช้งานของคาลิเปอร์วัดนอกและวัดใน 

ฉากผสม (Combination Square) 
เป็นเครื่องมือวัดที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การวัดหลายชนิด ประกอบอยู่ด้วยกัน มีประโยชน์อย่างมาก นิยม

นำมาใช้ในงานโลหะทั่วไป มีส่วนประกอบจำนวน 4 ชิ้น ดังนี้ 
1. หัวหาศูนย์กลาง (Center Head) 
2. หัวปรับแบ่งองศา (Protractor Head)            
3. หัวฉากและ 45 องศา (Square Head) 
4. บรรทัด (Steel Rule) 
 
 
สามารถใช้หาจุดศูนย์กลางของชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นแท่งกลมได้อย่างรวดเร็ว  ใช้วัดขนาดชิ้นงาน วัดมุม 

90 องศา 45 องศา วัดระดับน้ำ และวัดมุมต่างๆ ได ้

 
รูปที ่3.6 แสดงลักษณะและการใช้งานของฉากผสม 

 



 

 

เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (Vernier Calipers) 
เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ เป็นเครื่องมือวัดที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงมาจากการวัดโดยตรงจากบรรทัดและการ

วัดโดยอ้อมจากคาลิเปอร์ ทำให้สามารถอ่านขนาดได้โดยตรงในขณะที่ปากจับชิ้นงานอยู่  มีความละเอียดและ
เที่ยงตรงสูง ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในงานอุตสาหกรรมและงานทั่วๆ ไป เรียกว่าในงานช่างจะขาดเครื่องมือวัดชนิด
นี้ไม่ได้เลยทีเดียว สามารถวัดขนาดความโตภายนอก ขนาดความโตภายในรูเจาะและขนาดความลึกของรูเจาะได้ 

 
รูปที่ 3.7 แสดงลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 

 ส่วนประกอบของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 
จากรูปที ่2.7 จะเห็นว่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์มีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ 
1. ตัวบรรทัด เป็นชิ้นส่วนหลักเพื่อใช้ในการประกอบเข้ากับส่วนอื่นๆ บนตัวบรรทัดจะมีสเกล

ความยาว ทั้งระบบอังกฤษ (นิ้ว) โดยทั่วไปจะอยู่ด้านบน และระบบเมตริก (มิลลิเมตร) ซึ่งจะอยู่ทาง
ด้านล่าง สเกลบนบรรทัดนี้เรียกว่า สเกลหลัก ทำหน้าที่เช่นเดียวกับบรรทัดเหล็ก 

2. ปากวัดนอก ปากข้างหนึ่งจะออกแบบให้คงที่ และเป็นส่วนหนึ่งของบรรทัด ส่วนอีกปากหนึ่ง
จะติดอยู่กับสเกลเลื่อน สามารถเลื่อนไปมาได้บนบรรทัด ทำให้ปรับเลื่อนวัดงานได้หลายขนาดจึงใช้
สำหรับวัดขนาดภายนอกของงานทั่วไป เปรียบเสมือนคาลิเปอร์วัดนอกประกอบสเกล 

3. ปากวัดใน จะอยู่ด้านบนของบรรทัด ปากข้างหนึ่งคงที่และเป็นส่วนของบรรทัด เช่น กัน อีก
ข้างหนึ่งจะติดอยู่บนสเกลเลื่อน ใช้วัดขนาดภายในของชิ้นงาน เช่น รูเจาะภายในของชิ้นงาน ขนาดความ
โตภายในท่อ และความโตของร่าง เป็นต้น ทำหน้าที่เสมือนคาลิเปอร์วัดในประกอบสเกล 

4. ก้านวัดลึก จะอยู่ด้านท้ายของเวอร์เนียร์ ก้านวัดลึกนี้จะประกอบติดอยู่กับสเกลเลื่อนจึง
สามารถเลื่อนเข้าออกพร้อมกับสเกลเลื่อน ทำให้สามารถวัดความลึกของชิ้นงานได้หลายขนาด 

เวอร์เนียร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 ระบบ สามารถอ่านค่าได้ละเอียด ดังนี้ 
1. ระบบอังกฤษ 
1) วัดเป็นเศษส่วนของนิ้ว ปัจจุบันไม่นิยมนำมาใช้วัดกันมากนัก เนื่องจากเป็นการวัดที่มีความละเอียดน้อย

และอ่านค่ายาก มีความละเอียดในการวัด 1/128 นิ้ว  
2) วัดเป็นจุดทศนิยมของนิ้ว สำหรับหน่วยงานที่ใช้หน่วยการวัดเป็นนิ้ว จะนิยมใช้การอ่านค่าเป็นจุดทศนิยม

ของนิ้วมีความละเอียดในการวัด1/1, 000  นิ้วหรือ 0.001 นิ้ว 
2. ระบบเมตริก หรือระบบ SI Unit 
วัดเป็นจุดทศนิยมของมิลลิเมตร มีความละเอียดดังนี้ 
1) วัดละเอียดได้ 1/20 มม. หรือ 0.05 มม. 



 

 

2) วัดละเอียดได้ 1/50  มม. หรือ 0.02 มม. 
ส่วนมากเวอร์เนียร์ที่ใช้กันอยู่ถ้าสเกลด้านล่างวัดได้ละเอียด 1/20  มิลลิเมตร สเกลด้านบนจะวัด

หน่วยเป็นนิ้วได้ 1/128  นิ้ว และถ้าสเกลด้านล่างวัดได้ละเอียด 1/50  มิลลิเมตร สเกลด้านบนของเวอร์
เนียร์จะวัดหน่วยเป็นนิ้วได้ละเอียด ถึง 1/1, 000  นิ้ว ซึ่งในที่นี ้จึงขอกล่าวเพียงเฉพาะเวอร์เนียร์วัด
ละเอียด 1/128  นิ้ว, 1/1, 000 นิ้ว, 1/20 มิลลิเมตร และ 1/50 มิลลิเมตร 
          การอ่านเวอร์เนียร์ 

1. เวอร์เนียร์วัดละเอียด 1/20  มิลลิเมตร 
มีหลักการแบ่งสเกลและอ่านการอ่าน ดังนี้ 

 
ก) บนบรรทัดสเกล (Main Scale) แบ่งเป็นเซนติเมตร ใน 1 ซม. แบ่งเป็น 10 ช่อง ฉะนั้น 1 ช่อง

มีค่า 1 มิลลิเมตร 
ข) สเกลเลื่อน (Vernier Scale) แบ่งเป็น 20 ช่อง ซึ่งมีความยาว 19 มม. ของบรรทัดสเกล (ขีดที่ 

20 ของสเกลเลื่อนตรงกับขีดท่ี 19 มม. ของบรรทัดสเกล) 
ฉะนั้น 1 ขีดของเสเกลเลื่อนมีค่า =19/20  มม. 

        = 0.95 มม. 
ความแตกต่างของบรรทัดสเกลกับสเกลเลื่อน ที่จะขยับให้แต่ละขีดตรงกัน หรือวัดได้ละเอียด 

ที่สุด 1-19/20  = 1/20  หรือ 0.05 มม. 
                     สรุป 

• ถ้าขีดที ่1 ของสเกลเลื่อนตรงกับขีดของบรรทัดสเกล จะมีค่า 0.05 มม. 

• ถ้าขีดที ่2 ของสเกลเลื่อนตรงกับขีดของบรรทัดสเกล จะมีค่า 0.1 มม. 

• ถ้าขีดที ่3 ของสเกลเลื่อนตรงกับขีดของบรรทัดสเกล จะมีค่า 0.15 มม. 

• ถ้าขีดที ่20 ของสเกลเลื่อนตรงกับขีดของบรรทัดสเกล จะมีค่า 1 มม. 
ในขณะเดียวกันถ้าย้อนไปดูที่ขีด 0 ก็จะตรงกับขีดของบรรทัดสเกลเช่นเดียวกับบรรทัดสเกลว่าได้

โตเท่าไรก่อน และส่วนเกินที่อ่านได ้ก็อ่านบนสเกลเลื่อนรวมเข้าไปดังตัวอย่างข้างล่าง 
 
 
 
 



 

 

1. หลักการการแบ่งสเกลและการอ่านค่า ระบบเมตริก  1/20 มม. หรือ (0.05) มม. 
มีหลักการแบ่งสเกล และการอ่าน ดังนี้ 

 
- บนขีดสเกลหลัก (Main Scale) แบ่ง 1 ซม. เป็น 10 ช่อง 1 ช่อง จึงมีค่า เท่ากับ 1 มม. 
- เวอร์เนียร์สเกล (Vernier Scale) หรือสเกลเลื่อน จะมี 20 ช่อง แต่มีความยาว 19 มม. เท่านั้น ขีดท่ี 20 ของ
เวอร์เนียร์สเกลจะตรงกับขีดที่ 19 มม. ของขีดสเกลหลักฉะนั้น  
 1 ขีด ของสเกลเลื่อนมีค่า = 1/20 มม. 
                      = 0.95 มม.  
ดังนั้น ระยะ 1 ช่องของเวอร์เนียร์สเกลจะเล็กกว่า 1 ช่องของสเกลหลักอยู่เท่ากับ 
  1 - 0.95 = 0.05 มม. 
ตัวอย่างที ่1 การอ่านเวอร์เนียร์ 0.05 มม. 
 

 
 
 
 
 
ขีด 0 ของเวอร์เนียร์สเกล (สเกลเลื่อน) อยู่เลยขีดที่ 3 มม. ของขีดสเกลหลักให้ใส่เลข 3.00 มม. ไว้ก่อน ดู

ขีดท่ีตรงที่สุดของสเกลเลื่อนในที่นี้คือ ขีดท่ี 10 ดังนั้น จะได้ 10 x 0.05 = 0.50 มม. นําค่าจาก 2 สเกลมาบวกกัน 
3.00 + 0.50 มม. = 3.50 มม. 

 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวอย่างที ่2 การอ่านเวอร์เนียร์ 0.05 มม. 
 
 
 
 
 
 
 
จากรูป จะเห็นได้ว่าเลข 0 ในสเกลเลื่อน อยู่ระหว่างเลข 10 กับ 11 แต่เลข 0 ในสเกลเลื่อนยังไม่ถึง         

11 = 10 มม. 
จากนั้น ให้ดูขีดบนสเกลเลื่อนและสเกลหลัก ว่าขีดใดตรงกันซึ่งจากรูปจะเห็นว่า ขีดที่อยู่ระหว่าง 4 และ 5 

ตรงกับขีดบนสเกลหลักพอดี ค่าท่ีอ่านได้ = 0.45 
ดังนั้น ค่าท่ีอ่านได้จากรูปคือ 10+0.45 = 10.45 มม. 

2. หลักการการแบ่งสเกลและการอ่านค่า ระบบเมตริก  1/50 มม. หรือ (0.02) มม. 

 
หลักการแบ่งสเกลหลักจะเหมือนกันกับเวอร์เนียร์คอลิปเปอร์วัดละเอียด 1/50 มม. คือ แบ่ง 1 ซม. 

ออกเป็น 10 ช่อง 1 ช่อง เท่ากับ 1 มม. แต่จะต่างกันตรงสเกลเลื่อนเพราะมีทั้งหมด 50 ช่อง ช่องที่ 50 ของสเกล
เลื่อนจะไปตรงกับ 49 มม. ของสเกลหลัก 
 ถ้า 1 ช่องของสเกลเลื่อน มีระยะความยาวจริง 49/50 มม. หรือมีค่าเท่ากับ 0.98 มม. ดังนั้น ระยะ 1 
ช่องของสเกลเลื่อนจะเล็กกว่า 1 ช่อง ของสเกลหลักอยู่เท่ากับ 1 - 0.98 = 0.02 มม. 
ตัวอย่างการอ่านเวอร์เนียร์ 0.02 มม. 
 

 
 
 
 
ขีด 0 ของสเกลเลื่อน อยู่เลยขีดที่ 4 มม. ของขีดสเกลหลัก ให้ใส่เลข 4.00 มม. ไว้ก่อน ดูขีดที่ตรงที่สุดของ

สเกลเลื่อนในที่นี้คือ ขีดท่ี 22 ดังนั้น จะได้ 22x0.02 = 0.44 มม. ให้นําค่าจากสเกล หลักมาบวกกับสเกลเลื่อนดังนี้ 
4.00 + 0.44 = 4.44 มม. 

 



 

 

ขั้นตอนการใช้งานของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดงาน 
1.ตรวจสอบเครื่องมือวัด 
  1.1 ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด ทุกชิ้นส่วนของเวอร์เนียร์ก่อนใช้งาน 

 
1.2 คลายล็อคสกรูทดลองเลื่อนเวอร์เนียร์สเกลไป – มาเบา ๆ เพ่ือตรวจสอบดูว่าสามารถใช้งานได้คล่องตัว

หรือไม่ 

 
 

1.3 ตรวจสอบปากวัดของเวอร์เนียร์  ยกเวอร์เนียร์ขึ้นส่องดูว่าบริเวณปากเวอร์เนียร์มีแสงสว่างผ่านหรือไม่ 

 
 

2. การวัดขนาดงาน ตามลำดับขั้นดังนี้ 
  2.1 ทำความสะอาดบริเวณผิวงานที่ต้องการวัด 

 



 

 

2.2 เลือกใช้ปากวัดงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องการ 

 
2.3 เลื่อนเวอร์เนียร์สเกลให้ปากเวอร์เนียร์สัมผัสชิ้นงานควรใช้แรงกดให้พอดี 

 
2.4 ขณะวัดงาน สายตาต้องมองตั้งฉากกับตำแหน่งที่อ่าน แล้วจึงอา่นค่า 

 
3. เมื่อเลิกปฏิบัติงาน ควรทำความสะอาด ชโลมด้วยน้ำมัน และเก็บรักษาด้วยความระมัดระวัง 

 
 
 
 
 



 

 

ประเภทของเวอร์เนียคาลิปเปอร์ มีอยู่ 3 แบบ คือ  
1. Caliper แบบดิจิตอล เป็นเวอร์เนียที่ใช้งานได้สะดวกที่สุด เพราะ Vernier สามารถอ่านค่าได้ง่าย

เนื่องจากแสดงค่าทีวัดได้เป็นตัวเลขบนจอแสดงผล 

 
2. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ แบบ Analog เป็นเวอร์เนียที่ใช้งานกันทั่วไป อ่านค่าจากสเกลที่ตัวเครื่อง 

 
3. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ แบบ  Dial Vernier caliper เป็นเวอร์เนียที่อ่านค่าแบบความละเอียดสูงจากสเกล 
 

 
 

เวอร์เนียร์ไฮเกจ (Vernier Height Gauge) 
เป็นเวอร์เนียร์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพ่ือใช้วัดความสูงของชิ้นงาน มีทั้งแบบสเกลและแบบนาฬิกา มีหลัก

และวิธีการอ่านเช่นเดียวกับเวอร์เนียร์แบบธรรมดา 

 
 
 
 
 



 

 

การใช้งานและบำรุงรักษาเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 
1. ก่อนใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ทุกครั้ง ควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของขาวัดเสียก่อน เช่น เขี้ยวสัมผัส

ตรงกันหรือไม ่ปากวัดสึกหรอหรือไม่ และความฝืดระหว่างบรรทัดและสเกลเลื่อน เป็นต้น 
2. ขณะปฏิบัติงานควรวางแยกออกจากเครื่องมือมีคมอ่ืนๆ และควรรองรับด้วยผ้านุ่มๆ 
3. ไม่ควรนำไปวัดชิ้นงานที่กำลังเคลื่อนที่ เช่น ชิ้นงานกลึงซึ่งกำลังหมุนอยู่ หรือ ชิ้นงานเลื่อนในขณะที่

เพ่ือนกำลังเลื่อยอยู่ เพราะจะทำให้เวอร์เนียร์สึกหรอโดยเร็ว และเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 
4. ทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากเลิกปฏิบัติงาน และควรชโลมน้ำมันหล่อลื่นชนิดเหลวเพียงบางๆ 
เครื่องมือตรวจสอบ 
คุณภาพของผิวงานที่ใช้ในการตรวจวัด 
ความเที่ยงตรงในการตรวจวัดความฉากของชิ้นงานด้วยเหล็กฉาก ขึ้นอยู่กับลักษณะของผิวงานถ้าผิวงาน

หยาบหรือไม่เรียบ ดังแสดงในรูปที่ 3.24 (ข) และ (ค) การตีความหมายจะกระทำได้ยาก ชิ้นงานที่จะทำการ
ตรวจวัดความแกให้ได้ความเที่ยงตรง จะต้องมีผิวราบเรียบ 

 
รูปที่ 3.27 แสดงลักษณะของผิวงานที่มีผลต่อการวัดความฉาก 

ผลการตรวจวัด 
ในระหว่างขณะทำการตะไบขึ้นรูปชิ้นงานนั้นการตรวจวัดความแกของผิวในแต่ละด้านด้วยเหล็กฉากจะ

เปิดเผยให้เห็นความบกพร่องของผิวชิ้นงาน ทำให้สามารถปรับแต่งผิวชิ้นงานนั้นๆ ให้ได้ฉากตามต้องการจากรูปที่ 
3.28 จะเห็นได้ว่าผิวด้านที่ 2 จะเป็นผิวนูน ซึ่งต้องทำการตะไบแก้ไขให้ได้ฉากกับด้านที ่1 

 
รูปที ่3.28 การตรวจความฉากของชิ้นงานด้วยเหล็ก 

 
 
 
 
 



 

 

การตรวจวัดด้วยเหล็กฉากเป็นการตรวจวัดแบบเส้นสัมผัส 
การตรวจวัดความฉากของชิ้นงานด้วยเหล็กฉากในแต่ละครั้ง จะให้ผลเป็นแบบ “เส้นสัมผัส” ดังนั้น ในการ

ตรวจสอบเพียงด้านเดียวจึงไม่เพียงพอต่อการตีความหมายของด้านแต่ละด้าน จากรูปที ่3.33 จะเห็นว่า ชิ้นงานได้
ฉากกับด้านหนึ่งแต่ความแกของอีกด้านหนึ่งยังไม่ทราบ เช่น ผิวเอียง เป็นต้น 

 
รูปที ่3.33 แสดงการตรวจสอบผิวชิ้นงานเพียงด้านเดียว 

จึงไม่ได้ผลสำหรับชิ้นงานที่มีความกว้าง ความยาว และความหนา 
ตัวอย่างการตรวจวัดฉากของงาน 3 มิติ 

 
 

รูปที ่3.34 แสดงวิธีการตรวจสอบความฉากของผิวงานต้องกระทำ 2 แนว 
ชิ้นงานที่มีความกว้าง ความสูง และความหนา การตรวจสอบจะต้องกระทำจำนวน 2 แนวระนาบโดยอาศัย 

“ผิวอ้างอิง” หรือ “ผิวฐานวัด” ทั้งนี้เนื่องจากการตรวจสอบความฉากโดยอาศัยผิวอ่างอิงเพียงด้านเดียวนั้น  ไม่
เพียงพอสำหรับการตีความหมาย ดังเช่น ผลการตรวจวัดรูปที่ 3.34 (ค) พบว่า ด้านที ่3 ตั้งฉากกับด้านที ่2 แต่จาก
การตรวจวัดผิวด้านที่ 3 ในอีกระนาบหนึ่ง นั้นก็คือเมื่อใช้ผิวด้านที่ 1 เป็นฐานวัดการตรวจสอบกลับพบว่า ด้านที ่3 
เป็นผิวเอียง ดังแสดงในรูปที ่3.34 (ง) 

วิธีการใช้ฉากด้านใน 
1. การใช้ฉากจะต้องใช้ขาวัดส่วนที่ยาว สัมผัสให้เต็มหน้าของผิวงาน และไม่ควรให้ขาโผล่ยื่นออกไปนอก

ชิ้นงานมากเกินไป ดังแสดงในรูปที่ 3.35 (ก) 
2. กรณีชิ้นงานมีความหนามาก ด้านที่จะทำการตรวจสอบต้องให้ขาของฉากสัมผัสเต็มหน้าของผิวงาน 
 



 

 

 
รูปที ่3.35 แสดงวิธีการใช้ฉากวัดงานที่ถูกต้อง 

3. การตรวจวัดความแกต้องวางเหล็กฉากให้แนบสนิทกับผิวงาน และต้องให้ขาวัดขนานกับขอบของชิ้นงาน 
การเอียงเหล็กฉากจะทำให้การตรวจวัดความฉากคลาดเคลื่อนได้ 

 
รูปที ่3.38 แสดงวิธีการใช้งานฉากท่ีไม่ถูกต้อง 

สรุป 
 เครื่องมือวัดโดยทั่วไป เมื่อทำการวัดจะสามารถอ่านค่าได้จากเครื่องมือโดยตรง ซึ่งเครื่องมือวัดแต่ละชนิด

จะมีสเกลบอกระยะทางของการวัด เช่น ฟุตเหล็ก เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ และบรรทัดวัดมุมเป็นต้น แต่เครื่องมือ
ตรวจสอบมี่สามารถอ่านค่าได้จากการตรวจสอบ เพียงแต่ทราบว่าผิวงานที่ตรวจสอบนั้นใช้ได้หรืออยู่ในขั้นยอมให้
ได ้เช่น การตรวจสอบความฉาก และการตรวจสอบความเรียบของผิวงาน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงาน หน่วยที่ 3 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ สอนครั้งที่ 3-4/18 

ชื่อเรื่อง เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ จำนวน 12 ชั่วโมง 
 
คำชี้แจง  
หน่วยการสอนที่ 3 เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบให้ผู้เรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่ 3 
วัตถุประสงค์  
1. อธิบายความหมายของงานวัด 
2. เปรียบเทียบหน่วยการวัดระหว่างระบบเมตริกกับระบบอังกฤษ 
3. อธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องมืองานวัดและเครื่องมือตรวจสอบอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
4. อธิบายความหมายของงานตรวจสอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

ใบงาน 3.1 หน่วยที่ 3 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ สอนครั้งที่ 3-4/18 

ชื่อเรื่อง เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ จำนวน 12 ชั่วโมง 
 
  คำสั่ง : จากรูปจงอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ระบบเมริก ขนาด 0.05 มิลลิเมตร  (1/20 มม.) 

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     
 

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     
 

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     
 



 

 

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ใบงาน 3.2 หน่วยที่ 3 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ สอนครั้งที่ 3-4/18 

ชื่อเรื่อง เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ จำนวน 12 ชั่วโมง 

 
คำสั่ง :1. จากรูปจงอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ระบบเมริก ขนาด 0.02 มิลลิเมตร  (1/50 มม.) 

 

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     
 

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     
 

 

 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     
 

 
 

ค่าท่ีอ่านได ้คือ     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงาน 3.3 หน่วยที่ 3 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ สอนครั้งที่ 3-4/18 

ชื่อเรื่อง เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ จำนวน 12 ชั่วโมง 

 
คำสั่ง : จงบอกชื่อและหน้าที่ของส่วนประกอบและหน้าที่ของเวอร์เนียร์ไฮเกจตามหมายเลขที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 หมายเลข 1 ชื่อ.........................................................หน้าที ่........................................................................ ... 
2 หมายเลข 2 ชื่อ.........................................................หน้าที ่............................................................................ 
3 หมายเลข 3 ชื่อ.........................................................หน้าที ่.................................................................. ......... 
4 หมายเลข 4 ชื่อ.........................................................หน้าที ่........................................................................... 
5 หมายเลข 5 ชื่อ.........................................................หน้าที ่............................................................................ 
6 หมายเลข 6 ชื่อ.........................................................หน้าที ่............................................................................ 
7 หมายเลข 7 ชื่อ.........................................................หน้าที ่............................................................................ 
8 หมายเลข 8 ชื่อ.........................................................หน้าที ่............................................................................ 
9 หมายเลข 9 ชื่อ.........................................................หน้าที ่....................................................................... ..... 
10 หมายเลข 10 ชื่อ.....................................................หน้าที ่........................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 


