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	 หนังสือเรียนวิชา	 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น	 รหัสวิชา	 20100-1007	

เรียบเรียงขึ้นมา	โดยยึดตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช	2562	

ของส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดทักษะ

วิชาชีพ	และอยู่ในกลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐานของสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม	เพื่อ

ให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานเครื่องมือกลที่เป็น

พื้นฐานของช่างอุตสาหกรรม	เนื้อหาในหนังสือเรียนนี้มีลักษณะเป็นสาระความรู้

ส�าคัญของแต่ละหน่วยเรยีน	มใีบงานเพือ่ฝึกทกัษะปฏบิตัท่ีิสอดคล้องกับสมรรถนะ

ของรายวิชา	 โดยแบ่งหน่วยเรียนเป็น	 6	 หน่วยเรียน	 ซึ่งประกอบด้วย	ความ

ปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบ้ืองตน เลื่อยกลและงานเลื่อยกล เครื่อง

เจียระไนแบบลับคมตัดและงานลับคมตัด เครื่องเจาะและงานเจาะรู งาน

ควานละเอียด เครื่องกลึงและงานกลึง

	 หวังว่าหนังสือเรียนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู ้เรียนและตรงตาม

จุดประสงค์ที่ก�าหนดไว้	หากมีข้อบกพร่องประการใดก็ขอน้อมรับค�าติชมเพื่อน�า

ไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป	 อีกท้ังผู้เรียบเรียงขอกราบขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ	

ต�าราเรียน	และเอกสารต่าง	ๆ	ที่ได้อ้างอิงไว้ในท้ายเล่ม	รวมทั้งคณาจารย์ผู้ที่ให้

ค�าปรึกษาและช่วยเหลือเพื่อให้เกิดหนังสือเรียนนี้ขึ้นมาไว้	ณ	โอกาสนี้ด้วย

พิชัย จันทะสอน
ผู้เรียบเรียง

คํานํา
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ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา

ที่ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม

1 รูแ้ละเข้าใจเก่ียวกับหลกัการท�างาน 

การค�านวณที่ใช้ในงานเครื่องมือ

กลพื้นฐาน

1.	เลื่อยกลและงานเลื่อยกล

2.	เครื่องเจียระไนแบบลับคมตัด 

	 และงานลับคมตัด

3.	เครื่องเจาะและงานเจาะรู

4.	งานคว้านละเอียด

5.	เครื่องกลึงและงานกลึง

-	 ศึกษาเนื้อหา

-	 ค้นคว้าเอกสาร	 

	 อ้างอิง

2 มีทักษะเกี่ยวกับการ	 ตัด	 เจาะ	

กลงึ	งานด้วยเครือ่งมอืกลเบือ้งต้น
1.	เลื่อยกลและงานเลื่อยกล

2.	เครื่องเจียระไนแบบลับคมตัด 

	 และงานลับคมตัด

3.	เครื่องเจาะและงานเจาะรู

4.	งานคว้านละเอียด

5.	เครื่องกลึงและงานกลึง

-	 ศึกษาเนื้อหา

-	 ค้นคว้าเอกสาร	 

	 อ้างอิง

-	 ปฏบิตังิานตาม

	 ใบงาน

3 มี เ จ ตคติ แ ล ะกิ จ นิ สั ยที่ ดี ใ น 

การท�างานด้วยความละเอียด	

รอบคอบ	 รับผิดชอบ	 ปลอดภัย	

เป็นระเบียบสะอาด	 ตรงต่อเวลา	

มีความซื่อสัตย์	 รับผิดชอบ และ

รักษาสภาพแวดล้อม

1.	ความปลอดภัยในงานเครื่องมือ 

	 กลเบื้องต้น

2.	เลื่อยกลและงานเลื่อยกล

3.	เครื่องเจียระไนแบบลับคมตัด 

	 และงานลับคมตัด

4.	เครื่องเจาะและงานเจาะรู

5.	งานคว้านละเอียด

6.	เครื่องกลึงและงานกลึง

-	 การน�าเสนอ 

	 ผลงาน

-	 การฝึกทักษะ 

	 ในการปฏิบัต ิ

	 งาน
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II

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

ตารางวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา

การวิเคราะหหนวยการเรียนรูและสมรรถนะรายวิชา

รหัสวิชา	20100 - 1007	ชื่อวิชา	งานเครื่องมือกลเบื้องตน	จ�านวน	2	หน่วยกิต	4	ชั่วโมง/สัปดาห์

หนวย

ที่
ชื่อหนวยการเรียนรู

ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เวลา

(ชม.)
พุทธิพิสัย ทกัษะ

พิสัย

จิต

พิสัย1 2 3 4 5 6

1 ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องต้น      4

2 เลื่อยกลและงานเลื่อยกล      10

3
เครื่องเจียระไนแบบลับคมตัดและงานลับคม

ตดั
     14

4 เครื่องเจาะและงานเจาะรู      10

5 งานคว้านละเอียด     10

6 เครื่องกลึงและงานกลึง      20

สอบปลายภาค      4

รวม 10 10 10 50 20 72

ความส�าคัญ/สัดส่วนคะแนน

(ร้อยละ)
30 50 20 100

หมายเหตุ	ระดับพุทธิพิสัย	 1	=	ความรู้	 2	=	ความเข้าใจ	 3	=	การน�าไปใช้
	 4	=	วิเคราะห์	 5	=	สังเคราะห์	 6	=	ประเมินค่า

รหัสวิชา	20100 - 1007	ชื่อวิชา	งานเครื่องมือกลเบื้องตน	จ�านวน	2	หน่วยกิต	4	ชั่วโมง/สัปดาห์

หนวยที่ ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะรายวิชา

1 ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องต้น 	 1.	 แสดงความรูเ้กีย่วกบัเข้าใจหลกัการท�างาน	
	 	 การบ�ารุงรักษา	 การปรับตั้ง	 การใช้งาน
	 	 เครื่องมือกลพื้นฐานตามคู่มือ
	 2.	 ค�านวณค่าความเร็วรอบ	 ความเร็วตัด
	 	 อตัราการปอน	งานเครือ่งมอืกลพืน้ฐาน
	 3.	 ลบัคมตดั	งานกลงึ	และงานเจาะ	ตามคู่มอื
	 4.	 ลับมีดกลึงปาดหน้า	 มีดกลึงปอก	 งานลับ
	 	 ดอกสว่าน	 งานกลึงปาดหน้า	 กลึงปอก
	 	 ตามคู่มือ
	 5.	 เจาะรู	และรีมเมอร์	ตามแบบสั่งงาน
	 6.	 กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

2 เลื่อยกลและงานเลื่อยกล

3 เครือ่งเจียระไนแบบลบัคมตดัและงานลบัคมตดั

4 เครื่องเจาะและงานเจาะรู	

5 งานคว้านละเอียด

6 เครื่องกลึงและงานกลึง
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IIII

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

ตารางวิเคราะหหนวยการเรียนและเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู
รหัสวิชา	20100 - 1007	ชื่อวิชา	งานเครื่องมือกลเบื้องตน	จ�านวน	2	หน่วยกิต	4	ชั่วโมง/สัปดาห์

หนวยที่ ชื่อหนวยการเรียนรูและรายการสอน สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่

1

ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตน
	 1.1	 ความหมายของความปลอดภัย
	 1.2	 ประเภทของสัญลักษณ์ของความปลอดภัย
	 1.3	 ความหมายของงานเครื่องมือกลเบื้องต้น
	 1.4	 องค์ประกอบหลักของงานเครื่องมือกลเบื้องต้น
	 1.5	 หลกัของความปลอดภยัในการปฏบิตัขิองงานเครือ่งมอืกลเบือ้งต้น

1 1	-	4

2

เลื่อยกลและงานเลื่อยกล  
	 2.1	 ชนิดของเลื่อยกล
	 2.2	 หน้าที่และส่วนประกอบของเลื่อยกล
	 2.3	 หลักการท�างานของเครื่องเลื่อยกล
	 2.4	 ขั้นตอนการใช้เครื่องเลื่อยกล
	 2.5	 วิธีการบ�ารุงรักษาเครื่องเลื่อยกล
	 2.6	 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเลื่อยกล

2	-	4 5	-	14

3

เครื่องเจียระไนแบบลับคมตัดและงานลับคมตัด
	 3.1	 ชนิดของเครื่องเจียระไนลับคมตัด
	 3.2	 ส่วนประกอบที่ส�าคัญของเครื่องเจียระไนลับคมตัด
	 3.3	 วิธีการบ�ารุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมตัด
	 3.4	 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัด
	 3.5	 เครื่องมือวัดที่ใช้ตรวจสอบงานเจียระไน
	 3.6	 การลับมีดกลึงด้วยเครื่องเจียระไนลับคมตัด
	 3.7	 การลับมีดไสด้วยเครื่องเจียระไนลับคมตัด

4	-	7 15	-	28

4

เครื่องเจาะและงานเจาะรู
	 4.1	 ความหมายของการเจาะรู
	 4.2	 ชนิดของเครื่องเจาะได้
	 4.3	 ส่วนประกอบที่ส�าคัญของเครื่องเจาะ
	 4.4	 หลักการท�างานของเครื่องเจาะ
	 4.5	 วิธีการบ�ารุงรักษาเครื่องเจาะ
	 4.6	 ส่วนประกอบของดอกสว่าน
	 4.7	 ประเภทของดอกสว่าน
	 4.8	 วิธีการบอกขนาดของดอกสว่าน
	 4.9	 การค�านวณหาค่าความเร็วตัดและความเร็วรอบของดอกสว่าน
	 4.10	 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ
	 4.11	 งานลับดอกสว่านด้วยเครื่องเจียระไนลับคมตัด
	 4.12	 งานเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ

8	-	10 29	-	38

5

งานควานละเอียด
	 5.1	 ความหมายของการคว้านละเอียด
	 5.2	 ชนิดของดอกคว้านละเอียด
	 5.3	 ส่วนประกอบต่างๆของดอกคว้านละเอียด
	 5.4	 ประเภทคมตัดของดอกคว้านละเอียด
	 5.5	 ลักษณะและค่ามุมคมตัดของดอกคว้านละเอียด
	 5.6	 ขั้นตอนการคว้านละเอียด
	 5.7	 วิธีการบ�ารุงรักษาดอกคว้านละเอียด

10	-	12 39	-	48

6

เครื่องกลึงและงานกลึง
	 6.1	 ชนิดของเครื่องกลึง
	 6.2	 ส่วนประกอบของเครื่องกลึง
	 6.3	 หลักการท�างานของเครื่องกลึง
	 6.4	 อุปกรณ์จับยึดในงานกลึง
	 6.5	 การค�านวณค่าความเร็วรอบ	ความเร็วตัดและอัตราการปอนในงานกลึง
	 6.6	 ลักษณะของงานกลึง
	 6.7	 วิธีการบ�ารุงรักษาเครื่องกลึง
	 6.8	 ความปลอดภัยในงานกลึง

13	-	17 49	-	68

สอบปลายภาค 18 69	-	72
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หนวยที ่
ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตน1

 ปจจบัุนในงานดานอตุสาหกรรมดานการผลติ  ไดมีการนาํเอาเครือ่งจกัรกล หรอื 

เครื่องมือกลตางๆ มาใชงานในการผลิตผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและไดปริมาณมาก เพื่อ

ใหทันกับความตองการของผูบริโภค ซึ่งบุคคลที่จะใชเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือกล 

จะตองมีความรูความเขาใจในการใช และการปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

 1.  ความหมายของความปลอดภัย

 2.  เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย

 3.  ความหมายของเครื่องมือกลเบื้องตน

 4.  องคประกอบหลักของเครื่องมือกลเบื้องตน

 5.  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือกลเบื้องตน

 1.  บอกความหมายของความปลอดภัยได

 2.  บอกประเภทของสัญลักษณของความปลอดภัยได

 3.  บอกความหมายของเครื่องมือกลเบื้องตนได

 4.  บอกองคประกอบหลักของเครื่องมือกลเบื้องตนได

 5.  อธิบายหลักของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องตนได

สาระสําคัญ

สาระการเรียนรู

จดุประสงคการเรยีนรู



2 ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตน

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

ผังมโนทัศนผังมโนทัศน

ความปลอดภัย
ในงานเครื่องมือกลเบื้องตน

ผูเรียน วิธีการ

สาระ

ความหมายของความปลอดภัย

มีผลสัมฤทธิ์

การประยุกตใช

ความรับผิดชอบตอตนเอง

มีความรู

เรื่องความปลอดภัย

ในงานเครื่องมือกล

เกง ดี

มีความสุข

การประยุกตใช

แบบทดสอบ จากการปฏิบัติงาน

ประเมินผลสภาพ

กระบวนการทํางาน DLP

CIPPA MODEL

เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย

ความหมายของเครื่องมือกลเบื้องตน

องคประกอบหลักของเครื่องมือกลเบื้องตน

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือกลเบื้องตน



3ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตน

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

แบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 1
 ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตน

1. ความปลอดภัย หมายถึงขอใด

 ก. การปฏิบัติงานท่ีกอใหเกิดผลผลิตที่มี

  คุณภาพ

 ข. การปฏบิตังิานหรอืทาํกิจกรรมใด ๆ  ทีไ่ม

  กอใหเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค

 ค. การใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ

  งานในการใชเครื่องมือและอุปกรณ หรือ

  เครื่องจักรกล

 ง. การใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน

2. ในการปฏิบัติงานเราตองคํานึงถึงหลัก

ของความปลอดภัยในขอใด

 ก. มีสติรอบคอบปลอดภัย

 ข. อุบัติเหตุเกิดไดทุกเวลา

 ค. ปลอดภัยไวกอน

 ง. คิดกอนทํา

3. ขอใดคือวัตถุประสงคของการใชเครื่อง 

หมาย และสัญลกัษณความปลอดภยั

 ก. เพือ่ความสวยงามในโรงงานอตุสาหกรรม

 ข. เพื่อใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตาม และพึง

  ระวังในการปฏิบัติงาน

 ค. เพื่อใหผู ปฏิบัติงานไดมีความรู ความ

  เขาใจเกี่ยวกับสัญลักษณ

 ง. เพื่อกระตุ นใหผู ปฏิบัติงานไดมีความ

  กระตือรือรนในการทํางาน

4. สัญลกัษณสีใดหมายถงึบรเิวณทีอ่าจเกดิ

อันตราย

 ก. สีแดง  ข. สีนํ้าเงิน

 ค. สีเหลือง  ง. สีเขียว

5. จากรูปเปนเครื่องหมายความปลอดภัย

ประเภทใด

 ก. เครื่องหมายหาม

 ข. เครื่องหมายบังคับ

 ค. เครื่องหมายสารนิเทศเก่ียวกับความ

  ปลอดภยั

 ง. เครื่องหมายเตือน

6. จากรูปสัญลักษณมีความหมายตาม

ขอใด

 ก. ตองสวมอุปกรณปองกันใบหนา

 ข. ตองสวมหมวกนิรภัย

 ค. ตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายศีรษะ

 ง. ตองสวมหมวกผา
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7. ขอใดคือความหมายของเครื่องมือกล

เบ้ืองตน

 ก. เครื่องมือและอุปกรณหรือเครื่องจักรกล

  ที่นํามาใชในการแปรรูปชิ้นงาน

 ข. เครื่องมือและอุปกรณพื้นฐานท่ัวไปที่ใช

  ในงานอุตสาหกรรม

 ค. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิต

  เครื่องจักรกลและเครื่องมือตัด

 ง. เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการตัด

  ชิ้นงาน

8. ขอใดตอไปนี้เปนเครื่องมือตัด

 ก. เครื่องกลึง  ข. เครื่องเจาะ

 ค. มีดกลึง  ง. เครื่องไสแนวราบ

9. ขอใดคือความปลอดภัยในการปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับงานเครื่องมือกล

 ก. ใชเครื่องมืออุปกรณและเครื่องจักรกล

  โดยไมไดรับคําแนะนําจากผูควบคุม

 ข. หยอกลอกันขณะปฏิบัติงาน

 ค. แตงกายใหรัดกุมและใชอุปกรณปองกัน

  อันตรายสวนบุคคล

 ง. ใชเครื่องจักรท่ีสภาพไมพรอมใชงานใน

  กรณีที่มีงานเรงดวน

10. ขอใดเปนการปองกันอันตรายจาก

เครื่องจักรกลที่มีช้ินสวนหรืออุปกรณที่มี

การหมุนขณะปฏิบัติงาน

 ก. มฝีาครอบปองกันอนัตรายบรเิวณทีม่ชีิน้

  สวนหมุน

 ข. ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

 ค. ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลกอน

  ใชงาน

 ง. ไมหยอกลอกันขณะปฏิบัติงาน
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ความหมายของความปลอดภัย
 ในการปฏิบัติงานท่ีจะตองใชเครื่องมือและอุปกรณ หรือเครื่องจักรกล เราจะตองคํานึง

ถึงความปลอดภัยอยูเสมอโดยมีหลักการของความปลอดภัยที่เรียกวา “ปลอดภัยไวกอน” หรือ  

“Safety First” ดังนัน้ผูปฏบิตังิานจงึควรมคีวามรูความเขาใจ ในหลกัการของความปลอดภยั เพือ่

ใหการปฏิบัติงานไมใหเกิดอุบัติเหตุและสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ความปลอดภยั (Safety) หมายถงึ การปฏบิตังิานหรอืการกระทาํกิจกรรมใดๆ ทีไ่มทําให

เกิดเหตุการณท่ีไมพึงประสงค ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความเสียหายทั้งทางดานรางกาย ชีวิตและ

ทรัพยสินตอตนเองหรือบุคคลอื่น

 อบุตัเิหต ุ(Accident) หมายถงึ เหตกุารณทีเ่กิดขึน้กับบคุคลอนัเนือ่งมาจากความประมาท  

ขาดสติ ขาดการควบคุม หรือไมไดคาดคิดมากอน อาจทําใหเกิดความสูญเสียท้ังทางรางกาย  

จิตใจ และสูญเสียทรัพยสิน

เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย
 ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป จะมีการใชสัญลักษณสี และเครื่องหมายความปลอดภัย

ตางๆ เพือ่ใหผูปฏบิตังิานปฏบิตัติาม เพือ่ความปลอดภยัจากอบุตัเิหตทุีจ่ะเกิดขึน้ ดังนัน้ผูปฏบิตัิ

งานจะตองศึกษาใหมีความรูความเขาใจกับสัญลักษณสี และเครื่องหมายความปลอดภัย

 สัญลักษณสีที่ใชในงานอุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัย
 สัญลักษณสีที่ใชเพื่อสื่อความหมายใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตาม หรือพึงระวังกับอุบัติเหตุ

ทีจ่ะเกิดขึน้ สท่ีีใชเพือ่ความปลอดภยัจะมอียูดวยกันหลายส ีจะขึน้อยูกับบรเิวณพืน้ทีแ่ละลกัษณะ

การนําไปใชงานของแตละประเภทงาน สีที่ใชเพื่อความปลอดภัยในโรงงานโดยทั่วไปมีดังนี้

หนวยที ่
ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตน1
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 1. สีแดง หมายถงึ บรเิวณทีอ่นัตราย  หามเขาในบรเิวณดังกลาว เขตหวงหามหรอืหยดุ 

เชน เครื่องหมายหาม เครื่องหมายหยุด เปนตน

 2. สีนํ้าเงิน หมายถึง ขอบังคับใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตาม เชน ปายเครื่องหมายบังคับ 

เปนตน

 3. สีเหลือง หมายถึง บริเวณท่ีอาจเกิดอันตราย หรือการเตือนใหระวังอันตรายหรือ

อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น เชน เครื่องหมายเตือน เขตอันตราย ทางผานที่อาจเกิดอันตราย เปนตน

 4. สีเขียว หมายถึง บริเวณที่ปลอดภัย เชน ทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ปาย

ปฐมพยาบาล เปนตน

 เครื่องหมายความปลอดภัยในงานเครื่องมือกล
 ในโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากจะใชสัญลักษณสีเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแลว ยังมี

เครื่องหมายความปลอดภัยที่ใชเพื่อสื่อสารใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตาม เพื่อปองกันอันตรายที่จะ

เกิดขึ้น ซึ่งจะมีอยูหลายลักษณะดวยกัน สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภทดังนี้

 1. เครื่องหมายหาม

  รปูแบบ :  สีพื้นจะเปนสีขาว แถบวงกลมและแถบขวางจะเปนสี

  แดง สวนสัญลักษณของภาพจะเปนสีดํา ซึ่งพื้นที่ของ

  สีแดงตองมีอยางนอย 35 % ของเครื่องหมายทั้งหมด 

  เชน

รูปที่ 1.1 ตัวอยางของเครื่องหมายหาม
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รูปที่ 1.2 ตัวอยางของเครื่องหมายบังคับ

รูปที่ 1.3 ตัวอยางของเครื่องหมายเตือน

 2. เครื่องหมายบังคับ

 รูปแบบ : สพีืน้ของวงกลมจะเปนสีนํา้เงนิหรอืสีฟา สวนสญัลกัษณ

  ของภาพจะเปนสขีาว ซึง่พืน้ทีข่องสีนํา้เงนิหรอืสีฟาตอง

  มีอยางนอย 50 % ของเครื่องหมายทั้งหมด เชน

 3. เครื่องหมายเตือน 

 รูปแบบ : สีพืน้ของสามเหลีย่มจะเปนสเีหลอืง และมแีถบตามขอบ

  เปนสีดาํ สวนสัญลกัษณของภาพจะเปนสีดํา พืน้ทีข่อง

  สีเหลอืงตองมอียางนอย 50 % ของเครือ่งหมายทัง้หมด 

  เชน
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 4. เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับสภาวะปลอดภัย

                                             รูปแบบ : สีพื้นของสี่เหลี่ยมจะเปนสีเขียว สัญลักษณ

    ของภาพหรอืตัวอกัษรจะเปนสขีาว พืน้ทีข่อง

    สีเขยีวตองมอียางนอย 50 % ของเครือ่งหมาย

    ทั้งหมด เชน

ความหมายเครื่องมือกลเบื้องตน
 ในอตุสาหกรรมการผลติไดมกีารนาํเอาเครือ่งมอืกลตาง ๆ  มาใชในระบบการผลติเพือ่ให

ผลิตชิ้นงานมีปริมาณเพียงพอกับความตองการผลิตภัณฑ มีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ และมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น เครื่องมือกลจึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในระบบการผลิต

 เครือ่งมอืกลเบือ้งตน หมายถงึ เครือ่งมอืและอปุกรณหรอืเครือ่งจกัรกลทีน่าํมาใชในงาน

ผลิตหรือการแปรรูปวัสดุใหเปนชิ้นสวนหรือผลิตภัณฑตาง ๆ  เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนใน

ดานอื่น ๆ  ตอไป

รูปที่ 1.4 ตัวอยางของเครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับสภาวะปลอดภัย
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งานเครื่องมือกลเบื้องตน

รูปที่ 1.5 เครื่องมือตัดลักษณะตาง ๆ

รูปที่ 1.6 เครื่องจักรกลชนิดตาง ๆ

องคประกอบหลักของเครื่องมือกลเบื้องตน
 องคประกอบหลักของเครื่องมือกลเบื้องตน สามารถแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้

 1.  เครื่องมือตัด  (Cutting  Tools)
 เปนเครือ่งมอืหรอือปุกรณท่ีมคีมตดั สามารถตดัเฉอืนหรอืแปรรปูชิน้งานได วสัดุทีใ่ชทํา

สวนมากจะเปนจําพวกเหล็กกลารอบสูง เชน มีดกลึง ดอกสวาน ดอกกัด มีดไส ฯลฯ

 2.  เครื่องจักรกล  (Machine)
 เปนเครือ่งจกัรทีข่บัเคลือ่นดวยกําลงักล 

มรีปูรางและขนาดท่ีแตกตางกัน ซึง่จะขึน้อยูกบั

ลักษณะงานและบริษัทผูผลิต เชน เครือ่งกลงึ 

เครือ่งกัด เครือ่งไส เครือ่งเจยีระไน เครือ่งเลือ่ย

กล เครื่องเจาะ เปนตน



งานเครื่องมือกลเบื้องตนงานเครื่องมือกลเบื้องตนงานเครื่องมือกลเบื้องตนงานเครื่องมือกลเบื้องตน
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ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือกลเบื้องตน
 ในการใชเครือ่งมอืกลตาง ๆ  ในการปฏบิตังิานจงึตองคํานงึถงึหลกัความปลอดภยัในการ

ใชเครื่องจักรหรือเครื่องมือตัดตาง ๆ  อาจสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไดดังนี้

 1. สภาพของเครื่องจักรกลชํารุดไมพรอมในการใชงาน

 2. ไมมีระบบปองกันอันตรายในเครื่องจักรกล เชน ฝาครอบนิรภัยบนเครื่องกลึง ฯลฯ

 3. แตงกายไมรัดกุมและไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

 4. ใชเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรโดยไมไดรับคําแนะนํา

 5. ไมสวมอปุกรณปองกนัอนัตรายสวนบคุคลในขณะใชเครือ่งจกัรกล เชน แวนตานริภยั  

  ถุงมือหนัง รองเทานิรภัย ฯลฯ

 6. ขาดความระมัดระวัง ขาดสติ ในการปฏิบัติงาน

 7. หยอกลอกันขณะปฏิบัติงาน

 8. ขาดความรูความเขาใจในการใชเครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องจักร

 9. สถานที่ปฏิบัติงานไมเปนระเบียบเรียบรอย

 10. ฝาฝนกฎขอหามตาง ๆ  ในการปฏิบัติงาน

 เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ เราจะตองศึกษากฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยว

กับเครื่องมือกล  ดังนี้

 1. ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือกลกอนการใชงาน

 2. ติดตั้งระบบปองกันอันตรายจากเครื่องมือกล เชน ฝาครอบชิ้นสวนเครื่องจักรกลที่

  มีการหมุน 

 3. แตงกายใหรัดกุม เชน ไมสวมเนกไทปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่มีการหมุน, ไมสวม

  เครื่องประดับตาง ๆ , ผมไมควรยาวเกินไป, เสื้อผาที่สวมใสตองกะทัดรัด ไมหลวม

  รุมราม ฯลฯ 

 4. การใชเครื่องจักรกลควรไดรับคําแนะนําจากผูควบคุมกอน

 5. สวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในสวนที่จําเปนเมื่อปฏิบัติงาน

 6. ไมหยอกลอกันในขณะปฏิบัติงาน

 7. ศึกษาระบบการใชงานของเครื่องมือกลใหเขาใจกอนปฏิบัติงาน

 8. จดัสถานท่ีปฏบิตังิานใหเปนระเบยีบเรยีบรอย เชน ไมวางสิง่ของทีไ่มจาํเปนบรเิวณ

  ปฏิบัติงาน แสงสวางจะตองเพียงพอ  

 9. ไมปฏิบัติงานดวยความประมาทและขาดสติ

 10. ปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยโดยเครงครัด



งานเครื่องมือกลเบื้องตนงานเครื่องมือกลเบื้องตนงานเครื่องมือกลเบื้องตนงานเครื่องมือกลเบื้องตน

1111ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตน

คําชี้แจง

 1.  ใหนกัเรยีนแบงกลุมเปน 4 กลุม กลุมละเทากัน ทาํการคัดเลอืกตวัแทนเปนประธาน

กลุมและเลขานุการของกลุม เพื่อนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย

 2. สงตัวแทนแตละกลุมมาจับสลากเพื่อเลือกหัวขอที่จะศึกษาคนควา ดังนี้

  2.1 เครื่องหมายหาม

  2.2 เครื่องหมายบังคับ

  2.3 เครื่องหมายเตือน

  2.4 เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับสภาวะปลอดภัย

 3. ใหนักเรียนศึกษาคนควาจากหนังสือเรียน วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องตน หนวยที่ 1  

หัวขอ เครื่องหมายความปลอดภัยในงานเครื่องมือกล (5 นาที)

 4. รวมกันระดมความคิด สรุปสาระที่สําคัญของเครื่องหมายความปลอดภัย ตัวอยาง

ของเครื่องหมายที่นําไปใชงาน แลวสงตัวแทนออกมานําเสนอหนาหองเรียน กลุมละไมเกิน 5 

นาที

 5. รวมกันอภิปราย  ซักถาม  และสรุปเนื้อหาพรอมกับเพื่อนและครูผูสอน

กิจกรรมหนวยที่ 1



1212 ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตน

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน
เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย

ชื่อกลุม………………………………สาขาวิชา……………………สาขางาน.............................

รายชื่อสมาชิก

1..................................................ชั้นปที่ ..........กลุมที่ ........เลขที่ ...........................   

2..................................................ชั้นปที่ ..........กลุมที่ ........เลขที่ ...........................

3..................................................ชั้นปที่ ..........กลุมที่ ........เลขที่ ...........................

4..................................................ชั้นปที่ ..........กลุมที่ ........เลขที่ ...........................

5..................................................ชั้นปที่ ..........กลุมที่ ........เลขที่ ...........................

ที่ รายการประเมิน
คะแนน

ขอคิดเห็น
3 2 1

1 เนื้อหาสาระถูกตอง มีความชัดเจน เขาใจงาย

2
รูปแบบการนําเสนอ (มีปฏิภาณในการตอบ และการ

แกไขปญหาเฉพาะหนา)

3 การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของสมาชิก

4 บุคลิกลักษณะ กิริยาทาทาง ในการนําเสนอ 

                                               คะแนนที่ได

     คะแนน =                          =

                                                 

     ผูประเมิน………………………………………

คะแนนที่ได x 10

12



1313ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตน

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

เกณฑการใหคะแนน

1. เนื้อหาสาระถูกตอง มีความชัดเจน เขาใจงาย

 3 คะแนน = เนื้อหาสาระถูกตอง มีความชัดเจน ตรงตามจุดประสงค

 2 คะแนน = เนื้อหาสาระถูกตอง ไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค

 1 คะแนน = สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค

2. รูปแบบการนําเสนอ

 3  คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อ

   และเทคโนโลยี ประกอบการนําเสนอที่นาสนใจ  

 2  คะแนน =  มเีทคนคิการนาํเสนอรปูแบบเดิม ไมมกีารใชสือ่และเทคโนโลยปีระกอบ

   การนําเสนอ 

 1  คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ

3. การมีสวนรวมและการใหความรวมมือของสมาชิก

 3  คะแนน = สมาชิกทุกคนมีสวนรวมและ การใหความรวมมือในกิจกรรมกลุม

 2  คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมและ การใหความรวมมือในกิจกรรมกลุม

 1  คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมและ การใหความรวมมือในกิจกรรมกลุม

4. บุคลิกลักษณะ กิริยาทาทาง ในการนําเสนอ  

 3  คะแนน = บุคลิกลักษณะ กิริยาทาทางเหมาะสม มีความเชื่อมั่นในตนเอง

 2  คะแนน = บคุลกิลกัษณะ กิรยิาทาทางเหมาะสม แตยงัขาดความเชือ่มัน่ในตนเอง

 1  คะแนน = บุคลิกลักษณะ กิริยาทาทางไมเหมาะสม



1414 ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตน

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

ตอนที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้

1. จงบอกความหมายของความปลอดภัยอยางละเอียด

  .....................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

2. จงบอกสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................

3. จงบอกวัตถุประสงคของการใชสัญลักษณสีและเครื่องหมายความปลอดภัย

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................

4.  จงบอกความหมายของสัญลักษณสี ดังนี้

  สีแดง หมายถึง ....................................................................................................      

  สีเหลือง หมายถึง ....................................................................................................

  สีเขียว หมายถึง ....................................................................................................  

  สีนํ้าเงิน หมายถึง ....................................................................................................

5. เครื่องมือกลเบื้องตน หมายถึง ........................................................................................

  .....................................................................................................................................

6. องคประกอบหลักของเครื่องมือกลเบื้องตน  ประกอบดวย

  .....................................................................................................................................

7. บอกกฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือกลเบื้องตน 

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................

แบบประเมินผลการเรยีนรูหนวยท่ี  1



1515ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตน

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

8. หลักของความปลอดภัยเราควรคํานึงหรือระลึกเสมอวา

  .....................................................................................................................................

9. จงยกตัวอยางเครื่องมือตัดมา 5 อยาง

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................

10. จงยกตัวอยางเครื่องจักรกลมา 5 อยาง

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................

ตอนที่ 2 จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว

1. ขอใด คือความหมายของความปลอดภัย

 ก. การปฏิบัติที่ปราศจากบุคคลอื่น

 ข. การกระทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน

  ที่ไมกอเกิดอุบัติเหตุ

 ค. การปฏิบัติงานอยางรอบคอบ

 ง. การทํากิจกรรมใหความรู ความเขาใจ

  กับบุคคลในการปฏิบัติงาน

2. อุบัติเหตุ หมายถึงขอใด

 ก. การปฏบิตัทิีข่าดความระมดัระวงั ขาดสติ

 ข. การทาํงานที่ไมกอใหเกดิความเสยีหาย

 ค. การปฏิบัติงานอยางไมรอบคอบ

 ง. เหตุการณที่เกิดขึ้นกับบุคคลอันเนื่อง 

  จากการขาดสต ิความประมาท ซึง่กอให

  เกิดความเสียหาย

3. อุบัติเหตุกอใหเกิดความเสียหายในดาน

ใดบาง

 ก. ดานรางกาย 

 ข. ดานจิตใจ

 ค. ดานทรัพยสิน 

 ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา

4. ขอใดคือวตัถปุระสงคของการใชสัญลกัษณ

สีในงานอุตสาหกรรม

 ก. ส่ือความหมายใหผูปฏบิตังิานเขาใจและ

  ปฏิบัติ

 ข. ความสวยงามในโรงงานอุตสาหกรรม

 ค. ความเปนระเบียบเรียบรอย

 ง. กระตุนใหผูปฏิบัติงานทํางานอยางเต็ม

  ความสามารถ



1616 ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตน

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

5. ขอใดคือความหมายของสีแดงเพื่อความ

ปลอดภัยที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม

 ก. บริเวณที่อาจเกิดอันตราย

 ข. บริเวณที่อันตราย,  หามเขา

 ค. บริเวณที่ปลอดภัย

 ง. บริเวณที่ตองพึงระมัดระวัง

6. สีเขียวเพื่อความปลอดภัยท่ีใชในโรงงาน

อุตสาหกรรมมีความหมายวาอยางไร

 ก. บริเวณที่อาจเกิดอันตราย

 ข. บริเวณที่ตองพึงระมัดระวัง

 ค. บริเวณที่ปลอดภัย

 ง. บริเวณที่อันตราย

7. สีนํ้าเงินเพื่อความปลอดภัยใชในการสื่อ

ความหมายวาอยางไร

 ก. บริเวณที่อาจเกิดอันตราย

 ข. ขอควรปฏิบัติที่ตองปฏิบัติตาม

 ค. บริเวณที่ปลอดภัย

 ง. บริเวณที่อันตราย

8. จากรูปสัญลักษณมีความหมายขอใด

 ก. หามหลอลื่นชิ้นสวนขณะเครื่องจักร

  กําลังทํางาน

 ข. หามซอมเครื่องจักรกอนไดรับอนุญาต

 ค. หามแตะตองเครื่องจักร 

 ง. หามเปลี่ยนลอหินกอนไดรับอนุญาต

9. จากรูปสัญลักษณมีความหมายขอใด

 ก. ระวังประกายไฟ

 ข. ระวังอันตรายจากเครื่องจักร

 ค. ระวังวัสดุไวไฟ

 ง. ระวังสารเคมี

10. จากรูปสัญลักษณมีความหมายขอใด

 ก. หามหยดนํ้ามัน

 ข. หามซอมเครื่องจักรกอนไดรับอนุญาต

 ค. ห ามจับต องขณะเครื่ องจักรกําลัง

  ทํางาน 

 ง. หามเปลี่ยนลอหินกอนไดรับอนุญาต

11. จากรูปสัญลักษณมีความหมายขอใด

 ก. ตองสวมใสอุปกรณปองกันเสียง

 ข. ตองสวมหนากากปองกันใบหนา

 ค. ตองสวมหมวกนิรภัย

 ง. ตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายที่

  ศีรษะ



1717ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตน

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

12. จากรูปสัญลักษณมีความหมายขอใด

 ก. หามใชเครื่องจักรกอนไดรับอนุญาต

 ข. หามซอมเครื่องจักรกอนไดรับอนุญาต

 ค. หามจบัตองขณะเครือ่งจกัรกาํลงัทาํงาน

 ง. หามเปลี่ยนลอหินกอนไดรับอนุญาต

13. จากรูปสัญลักษณมีความหมายขอใด

 ก. หามเขาในบริเวณนี้   ข. ปุมกดฉุกเฉิน

 ค. ปฐมพยาบาล    ง. ปลอดภยัไวกอน

14. ขอใดมคีวามหมายของเครือ่งมอืกลเบือ้งตน

 ก. เครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชในการตรวจ

  สอบขนาดชิ้นงาน

 ข. เครื่องมือทั่วไปที่ใชในโรงงานอุตสาห-

  กรรม

 ค. เครื่องมือตัดหรือเครื่องจักรกลที่ใชใน

  การแปรรูปหรือการผลิตชิ้นสวน หรือ

  ผลิตภัณฑตาง ๆ

 ง. เครื่องมือหรืออุปกรณท่ีใชในการผลิต

  เครื่องจักรกล และเครื่องมือตัด

15. ขอใดตอไปนี้ ไมใช เครื่องจักรกล

 ก. เลื่อยมือ  ข.  เครื่องกลึง

 ค. เครื่องเจียระไน ง.  เครื่องไส

16. ขอใดตอไปนี้เปนเครื่องมือตัด

 ก. เครื่องเจาะ ข.  เครื่องกลึง

 ค. มีดกลึง  ง.  เหล็กตอกนําศูนย

17. ขอใดเปนการปองกันอันตรายจากเครื่อง

จักรกลที่มีการหมุนขณะปฏิบัติงาน

 ก. แตงกายใหรัดกุม

 ข. ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

 ค. ไมหยอกลอกันขณะปฏิบัติงาน

 ง. มีครอบปองกันอันตรายบริเวณสวน

  ที่หมุน

18. ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับเครื่องจักรกล

ผูปฏิบัติงานควรปฏิบัติอยางไร

 ก. หยอกลอกันขณะปฏิบัติงาน

 ข. แตงกายใหรดักมุและใชอปุกรณปองกัน

  อันตรายสวนบุคคล

 ค. ใชเครื่องมือและอุปกรณโดยไมไดรับ

  คําแนะนํา

 ง. ใชเครือ่งจกัรทีส่ภาพไมสมบรูณในกรณี

  ที่งานเรงดวน

19. ขอใด ไมใช สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

เกี่ยวกับเครื่องมือกล

 ก. แตงกายไมรัดกุม

 ข. ฝาฝนกฎขอหามตางๆ ในการปฏบิตังิาน

 ค. ขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

 ง. ปฏบิตัติามกฎความปลอดภยัโดยเครงครดั

20. หลกัความปลอดภยัทีเ่ราควรคํานงึถงึเสมอ

วาอยางไร

 ก. อุบัติเหตุเกิดขึ้นไดทุกเวลา

 ข. ปลอดภัยไวกอน

 ค. ทุกนาทีมีคาตอชีวิต

 ง. ความปลอดภัยคือเปาหมายของชีวิต



1818 ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตน

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

1. ในการปฏิบัติงานเราตองคํานึงถึงหลัก

ของความปลอดภัยในขอใด

 ก. คิดกอนทํา 

 ข. ปลอดภัยไวกอน

 ค. อุบัติเหตุเกิดไดทุกเวลา 

 ง. มีสติรอบคอบปลอดภัย

2. ความปลอดภัย หมายถึงขอใด

 ก. การใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน

 ข. การใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ

  งานในการใชเครื่องมือและอุปกรณ หรือ

  เครื่องจักรกล

 ค. การปฏบิตังิานหรอืทาํกิจกรรมใด ๆ  ทีไ่ม

  กอใหเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค

 ง. การปฏิบัติงานท่ีกอใหเกิดผลผลิตที่มี

  คุณภาพ

3. สัญลกัษณสีใดหมายถงึบรเิวณทีอ่าจเกดิ

อันตราย

 ก. สีเหลือง  ข. สีเขียว

 ค. สีนํ้าเงิน  ง. สีแดง

4. ขอใดคือวัตถุประสงคของการใชเครื่อง

หมายและสัญลักษณความปลอดภัย

 ก. เพื่อกระตุ นใหผู ปฏิบัติงานไดมีความ

  กระตือรือรนในการทํางาน

 ข. เพือ่ความสวยงามในโรงงานอตุสาหกรรม

 ค. เพื่อใหผู ปฏิบัติงานไดมีความรู ความ

  เขาใจเกี่ยวกับสัญลักษณ

 ง. เพื่อใหผู ปฏิบัติงานปฏิบัติตามและพึง

  ระวังในการปฏิบัติงาน

5. จากรูปสัญลักษณมีความหมายตาม

ขอใด

 ก. ตองสวมหมวกนิรภัย

 ข. ตองสวมอุปกรณปองกันใบหนา

 ค. ตองสวมหมวกผา

 ง. ตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายศีรษะ

6. จากรูปเปนเครื่องหมายความปลอดภัย

ประเภทใด

 ก. เครื่องหมายสารนิเทศเก่ียวกับความ

  ปลอดภัย

 ข. เครื่องหมายบังคับ

 ค. เครื่องหมายเตือน

 ง. เครื่องหมายหาม   

แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 1
 ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตน



1919ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตน

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

7. ขอใดคือความหมายของเครื่องมือกล

เบื้องตน 

 ก. เครื่องมือและอุปกรณหรือเครื่องจักรกล

  ที่นํามาใชในการแปรรูปชิ้นงาน

 ข. เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการตัด

  ชิ้นงาน

 ค. เครื่องมือและอุปกรณพื้นฐานท่ัวไปที่ใช

  ในงานอุตสาหกรรม

 ง. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิต

  เครื่องจักรกลและเครื่องมือตัด 

8. ขอใดตอไปนี้เปนเครื่องมือตัด

 ก. เครื่องเจาะ   ข. เครื่องกลึง

 ค. เครื่องไสแนวราบ ง. มีดกลึง

9. ขอใดเปนการปองกันอันตรายจาก

เครื่องจักรกลที่มีช้ินสวนหรืออุปกรณที่มี

การหมุนขณะปฏิบัติงาน

 ก. มฝีาครอบปองกันอันตรายบรเิวณท่ีมชีิน้

  สวนหมุน

 ข. ไมหยอกลอกันขณะปฏิบัติงาน

 ค. ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

 ง. ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลกอน

  ใชงาน 

10. ขอใดคือความปลอดภัยในการปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับงานเครื่องมือกล

 ก. ใชเครื่องจักรท่ีสภาพไมพรอมใชงานใน

  กรณีที่มีงานเรงดวน

 ข. แตงกายใหรัดกุมและใชอุปกรณปองกัน

  อันตรายสวนบุคคล

 ค. หยอกลอกันขณะปฏิบัติงาน

 ง. ใชเครื่องมืออุปกรณและเครื่องจักรกล

  โดยไมไดรับคําแนะนําจากผูควบคุม



2020 ความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตนความปลอดภัยในงานเครื่องมือกลเบื้องตน

งานเครื่องมือกลเบื้องตน




