
ข้อสอบ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  อ.บรรลือศักดิ์  ถีราวุฒ ิ วทิยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
1.การตัดโลหะด้วยเคร่ืองเลื่อยกลควรใช้เคร่ืองมือวัดชนิดใด 

ก. สายวัดผ้า               ข. ตลับเมตร                 ค. ไมโครมิเตอร ์              ง. บรรทัดเหล็ก  
2. เคร่ืองเลื่อยกลชนิดใดที่นิยมใช้ตามโรงงานทั่ว ๆ ไป 

ก. เครื่องเลื่อยชัก                ข. เคร่ืองเลื่อยมือ          ค.   เคร่ืองเลื่อยวงเดือน                 ง. เคร่ืองเลื่อยสายพานตั้ง 
 3. ส่วนประกอบของเคร่ืองเลื่อยกลข้อใดใช้จับยึดใบเลื่อย 

ก. โครงเลื่อย                  ข.  แขนเหวี่ยง                 ค.แขนต้ังระยะ                  ง. แท่นรองรับงาน  
 4. ระบบหล่อเย็นของเคร่ืองเลื่อยชักมีประโยชน์อย่างไร 

ก. หล่อลื่นลดแรงเสียดทาน         ข. ป้องกันสนิม            ค. ระบายความร้อน            ง. ถูกทุกข้อ  
5. ใบเลื่อยที่นิยมใช้กับเคร่ืองเลื่อยชักทั่ว ๆ ไปมีจ านวนฟันกี่ฟันต่อกี่นิ้ว 

ก. 14 ฟันต่อนิ้ว                   ข. 12 ฟันต่อนิ้ว                 ค.    10 ฟันต่อนิ้ว                            ง. 16 ฟันต่อนิ้ว 
6. ท าไมต้องยกใบเลื่อยให้ห่างจากชิ้นงานประมาณ 10 มิลลิเมตร ก่อนเปิดสวิตซ์เคร่ืองท างาน  

ก. เพื่อให้เคร่ืองเดินฟร ี                  ข. เพื่อให้มีช่องว่างในการปรับป้อน 
ค. เพื่อป้องกันคลองเลื่อยเบี้ยว          ง.   เพื่อป้องกันการกระแทกของใบเลื่อย 

7. ถ้าเคร่ืองเลื่อยกลหยุดใช้งานหลายวันก่อนใช้ควรปฏิบัติอย่างไร 
ก. ท าความสะอาด      ข. จับชิ้นงานให้แน่น         ค. เติมน้ ามันหล่อเย็น               ง. หยอดน้้ามันหล่อลื่น  

8. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองเลื่อยชักข้อใดส าคัญที่สุด 
ก. เติมน้ าหล่อเย็น                            ข. จับชิ้นงานให้แน่น 
ค.   ยกโครงเลื่อยค้างไว้                      ง. ตรวจความพร้อมของเคร่ืองเลื่อยทุกจุด   

9. คลองเลื่อยที่เกิดขึ้นในขณะตัดเฉือนวัสดุงานหมายถึงข้อใด  
      ก.  ความกว้างของร่องบนวัสดุงานหลังจากการตัดเฉือน     ข. ระยะห่างระหว่างฟันเลื่อย 
      ค. ตัวประคองชิ้นงาน                                                           ง. กลไกการส่งก าลังด้วยมอเตอร์ส่งผ่านชดุเฟืองขับ 
10. โดยปกติอัตราส่วนผสมของน้ ามันหล่อเย็นกับน้ าอยู่ในช่วงใด  

ก. 2% - 10%               ข.  11% - 15%                 ค. 16% - 20%                     ง.  21% - 25% 
11. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบเคร่ืองเจียระไนต้ังโต๊ะกับเคร่ืองเจียระไนตั้งพื้น  

ก.  เคร่ืองเจียระไนต้ังโต๊ะมีขนาดใหญ่กว่า    ข. เ ครื่องเจียระไนตั้งพื้นมีขนาดใหญ่กว่า 
ค. เคร่ืองเจียระไนต้ังพื้นมีขนาดเล็กกว่า             ง. มีขนาดเท่ากัน 

12. มอเตอร์ส่งก าลังนิยมใช้แรงดันไฟฟ้ากี่โวลต์ 
ก. 55 , 110                              ข.  110 , 220                       ค.   110 , 380                                   ง.  220 , 380 

13. เราใช้ล้อหินเจียระไนละเอียดในกรณีใดถึงจะถูกต้อง 
ก. เจียระไนขั้นสุดท้าย          ข. เจียระไนระยะแรก    ค.    เจียระไนลดขนาดมาก ๆ         ง.  เจียระไนตัดชิ้นงาน  

14. ล้อหินเจียระไนหยาบจะใช้กรณีใดถึงจะถูกต้อง   
ก. เจียระไนขั้นสุดท้าย       ข.  เจียระไนตกแต่งส าเร็จ       ค.    เจียระไนผิดเรียบ        ง.   เจยีระไนช่วงแรกเพื่อขึ้นรูป 

 
 



15. ในการเลือกขนาดล้อหินเจียระไนจะต้องดูขนาดในข้อใด 

ก. ราคา – รูใน – โตนอก                    ข.  ราคา – รูใน – ความหนา  
ค.    ราคา – โตนอก – ความหนา          ง.  โตนอก – รูใน – ความหนา  

16. ข้อใด ไม่ใช ่เหตุผลจ าเป็นในการแต่งหน้าหินเจียระไน 
ก. แต่งหน้าหินที่น ามาติดตั้งใหม่              ข. ปรับขนาดความโต 
ค.    หน้าล้อหินเจียระไนทื่อ                        ง. หน้าล้อหินเจียระไนไม่เรียบ มีรอย  

 17. แท่นรองรับงานควรมีระยะปรับไม่เกินกี่มิลลิเมตร  
ก. 3                ข. 5                          ค. 10                              ง. 12  

18. สิ่งที่น ามาใช้ระบายความร้อนที่ดีและประหยัด คือข้อใด  
ก. น้ ามันตัด               ข. น้ ามันก๊าด                 ค. น้ ามันเคร่ือง                                  ง.  น้้าธรรมดา    

19. ในการวัดมุมมีดกลึงปอกใช้เคร่ืองมือในข้อใด  
ก. ใบวัดมุม                    ข. บรรทัดเหล็ก           ค. เกจวัดมุมสี่เหลี่ยม                   ง. เกจวัดมุมสามเหลี่ยม 

20. เกจวัดมุมสามเหลี่ยมที่มีมุม 60o คือข้อใด  
ก. Protractor                  ข. Center Gage                ค. Drill Point Gage              ง. Acme Thread Gage  

21. เกจวัดมุมสี่เหลี่ยมคางหมู คือข้อใด  
ก. Protractor                 ข. Center Gage             ค. Drill Point Gage              ง. Acme Thread Gage 

22. เกจวัดมุมดอกสว่าน คือข้อใด  
ก. Protractor                   ข. Center Gage              ค. Drill Point Gage              ง. Acme Thread Gage  

23. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเคร่ืองเจียระไนลับคมตัด  
ก. ใช้ลับคมเคร่ืองมือตัด    ข. ใช้เจียระไนรอยเชื่อม       ค.ใช้เจียระไนขัดผิวงาน         ง.  ไม่มีข้อถูก  

24. วัสดุที่ใช้ท ามีดกลึงประเภทใด ที่ใช้ฝึกปฏิบัติงานกลึง  
ก. เหล็กไฮสปีด                  ข. สเตลไลด์               ค. ทังสเตนคาร์ไบด์                ง. เซรามิค  

25. ข้อใดไม่ใช่มุมของมีดกลึง  
ก. มุมคายเศษ           ข. มุมฟรี                ค. มุมคมตัด                 ง. มุมจิก  

26. ข้อใดไม่ใช่กฎการลับมีดกลึง  
ก. จับมีดกลึงให้แน่น     ข. ออกแรงกดมาก ๆ   ค. มีการหล่อเย็นขณะลับมีด     ง. เคลื่อนมีดไป – มาตลอดหน้าหิน  

27. การกลึงปอกขวามีความหมายในข้อใด  
ก. กลึงจากซ้ายไปขวา         ข. กลึงจากขวาไปซ้าย         ค. การกลึงเกลียวขวา           ง. การกลึงจากตรงกลางงาน  

28. มุมรวมปลายดอกสว่านมีมุมรวมกี่องศา  
ก. 100                    ข. 118                        ค. 120                           ง. 128  

29. กรณีลับมุมดอกสว่านสองข้างไม่เท่ากัน จะมีผลในข้อใด 
ก. คมตัดจะตดังานด้านเดียว    ข. ดอกสว่านไม่แข็งแรง       ค. มุมจิกไม่อยู่ที่ศูนย์กลาง         ง. จะเจาะงานไม่ได้  

30. กรณีลับมุมหลบดอกสว่านมากเกินไป จะมีผลในข้อใด  
ก. ดอกสว่านจะเจาะไม่เข้า        ข. ดอกสว่านแกว่ง      ค. มุมจิกไม่อยู่ที่ศูนย์กลาง         ง. ดอกสว่านมีรอยบิ่นแตกหัก  
 



31.  ส่วนที่รองรับน้ าหนักทั้งหมดของเคร่ืองเจาะคือ 
ก. โต๊ะงาน                      ข.  เสาเคร่ือง             ค.    หัวเคร่ือง                    ง.  ฐานเคร่ือง  

32.  ส่วนที่รองรับหัวเคร่ืองเจาะคือข้อใด 

ก. โต๊ะงาน                            ข.  เสาเครื่อง                            ค. หัวเคร่ือง                      ง.  ฐานเคร่ือง 

33.  ปากกาจับงานจะยึดอยู่กับส่วนใด 

ก. โต๊ะงาน                              ข.  เสาเคร่ือง                          ค.  หัวเคร่ือง                             ง.    ฐานเคร่ือง 

34.  มอเตอร์ส่งก าลังจะอยู่ส่วนใดของเคร่ืองเจาะ 

ก. โต๊ะงาน                                  ข.  เสาเคร่ือง                     ค.     หัวเครื่อง                         ง.   ฐานเคร่ือง 

35.  ส่วนใดของดอกสว่านก้านตรงไม่มี 
ก. กั่น                        ข. มุมจิก                  ค.    คมตัด                              ง.  ร่องเกลียวดอกสว่าน 

36.   เศษโลหะที่เจาะจะไหลออกมาทางส่วนใด  
ก. คมตัด                           ข. สันคม                    ค. ขอบคม                  ง. ร่องเกลียวดอกสว่าน 

 37.   เราผายปากรูเพื่อวัตถุประสงค์ใดมากที่สุด 

ก. ลบรอยเยิน                        ข. ฝังหัวสกร ู            ค.    ผายบ่าฉาก                        ง.   เจาะน า 

 38. การผายปากด้วย Counter Bore มีลักษณะอย่างไร  

   ก. เป็นมุมเอียง                   ข. เป็นบ่าฉาก      ค. ลบคมงานเจาะ               ง. เป็นมุมเรียว 
39.วิธีการคว้านละเอียด (Reaming) คือข้อใด 

ก. หมุนทิศทางเดียว         ข. หมุนกลับไปมา       ค. หมุนเหมือนดายเกลียว        ง. หมุนเหมือนต๊าปเกลียว 
40. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการเจาะรูบนชิ้นงาน 

ก. เพื่อย้ าหมุด            ข. เพื่อลดน้ าหนัก          ค. เพื่อร้อยสลักเกลียว           ง.  เพื่อสวมกับเพลางาน 
41. ข้อใดเป็นระบบส่งก าลังของเคร่ืองเจาะ 

      ก.  ระบบส่งก าลังด้วยโซ่    ข. ระบบส่งก าลังด้วยเพลา  ค.  ระบบส่งก าลังด้วยเกลียว      ง.  ระบบส่งก้าลังด้วยสายพาน 

42. ข้อใดไม่ใช่เคร่ืองมือตัดที่ใช้กับงานเจาะ 

ก. ดอกสกัดตั้ง               ข.  ดอกผายปากรู            ค. ดอกคว้านฝังหัว              ง.  ดอกเจาะน าศูนย์ 
43. Drill Drift ใช้ส าหรับท าอะไร 

         ก.  อุปกรณ์ต๊าปเกลียว                                                          ข.  อุปกรณ์ถอดดอกสว่านก้านเรียว 

       ค. สวมก้านเรียวเมื่อดอกสว่านที่มีก้านเรียวใหญ่       ง. สวมก้านเรียวเมื่อดอกสว่านที่มีก้านเรียวเล็ก 

44. ปอกเรียวหรือก้านเรียวของดอกสว่านหรือหัวจับดอกสว่านเป็นเรียวแบบใด 
          ก.  เรียวแบบสลัก                                                   ข.  เรียวแบบมอร์ส 

          ค.  เรียวแบบสวมอัด                                  ง.  เรียวแบบบาร์วแอนด์ชาร์ป 

45. การใช้ดอกเจาะน าศูนย์เจาะน าก่อนเจาะด้วยดอกสว่านจะท าให้เกิดผลดีอย่างไร 

          ก. ช่วยให้ปลายสว่านไม่สึกหรอ                     ข.   เจาะได้ตรงต้าแหน่งท่ีต้องการ 

          ค. ช่วยให้เจาะด้วยดอกสว่านได้เร็วขึ้น      ง.  ปากรูเจาะเกิดเป็นมุมเรียวเรียบร้อยดี 
46. การรีมเมอร์ท าเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
          ก.  ผายปากรู                ข. คว้านฝังหัว              ค. คว้านเรียบ             ง. คว้านรูให้โตขึ้น 



47. เหตุใดจึงต้องเจาะดอกสว่านดอกเล็กก่อนเจาะด้วยดอกที่ขนาดใหญ่กว่าเสมอ 
ก. เจาะได้ตรงต าแหน่งที่ต้องการ                 ข.  รูเจาะที่ได้มีขนาดโตตามความต้องการ 
ค. ช่วยให้เจาะด้วยดอกสว่านท่ีมีขนาดใหญ่กว่าได้เร็วขึ้นเพราะไม่เกิดแรงต้าน  

       ง. รูเจาะที่ได้จะมีความเรียบดี 
48. ต้องการเจาะรูโต 10 มม. โดยใช้ความเร็วตัด 18 เมตร/นาทีตองใช้ความเร็วรอบในการเจาะรูเท่าใด  

         ก.  573.24 รอบ/นาที          ข.  650.32 รอบ/นาที              ค. 428.35 รอบ/นาที          ง.  550 รอบ/นาที         
49.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการบอกขนาดของเคร่ืองกลึง 

             ก. การบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นงานที่จับได้        ข. การบอกระยะห่างระหว่างศูนย์ 
          ค. ความโตดอกสว่านท่ีเจาะได้                                                ง. การบอกความยาวแท่นเคร่ือง 

50.  ชิ้นส่วนที่ติดอยู่กับพื้นที่โรงงานคือข้อใด 

              ก. แท่นตัดขวาง                    ข. แท่นเคร่ือง                         ค. ชดุท้ายแท่น                   ง. ฐานเครื่อง 

51.  ส่วนใดของเคร่ืองกลึงที่มีรางเป็นรูปตัววีคว่ า 

              ก. แท่นตัดขวาง                     ข. แท่นเครื่อง                        ค. ชุดท้ายแท่น                   ง. ฐานเคร่ือง 

52.  ชุดเฟืองทดส่งก าลังจะอยู่ในส่วนใดของเคร่ืองกลึง 

              ก. ชุดหัวเครื่อง                ข. แท่นเคร่ือง                  ค. แท่นตัดขวาง                          ง. แกนเพลาเคร่ือง 

53.  รูภายในแกนเคร่ืองกลึงมีลักษณะเป็นอย่างไร 

                ก. รูทรงกระบอก                 ข. รูทรงกระบอกเรียว                    ค. รูมีเกลียวใน            ง. รูมีลิ่มภายใน 

54. ชุดท้ายแท่นแบ่งออกเป็นสองส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ใด 

           ก. เพื่อใช้ปรับกลึงเรียว        ข. เพื่อใช้ปรับกลึงเกลียว    ค. ใช้ปรับเพื่อคว้านรู            ง. ใช้ปรับเพื่อเจาะรูเรียว 
55. รูในแกนเพลาชุดท้ายแท่นมีไว้เพื่อประโยชน์อะไร 

          ก. จับสว่านก้านตร           ข. จับยึดมีดกลึง               ค. จับยึดมีดคว้าน          ง. จับยึดสว่านก้านเรียว 

56. การกลึงปากอัตโนมัติจะต้องเคลื่อนที่ด้วยชิ้นส่วนใด 

           ก. ชุดแท่นเลือ่น                        ข. ป้อนมีด                      ค. แท่นตัดขวาง               ง. Top Slide 

57. ชุดแท่นเลื่อนประกอบด้วยสองส่วนที่ส าคัญคือ 

        ก. อานม้า – แท่นตัดขวาง     ข. แท่นตัดขวาง – Apron             ค. อานม้า – Apron            ง. Top Slide – แท่นตัดขวาง 

58. อานม้าจะมีร่างร่างเหมือนตัวอักษรใด 

        ก. E                               ข. F                          ค. H                                   ง. V 

59. การกลึงปาดหน้าจะป้อนที่ส่วนใดของเคร่ืองกลึง 

        ก. แท่นเคร่ือง               ข. แท่นเลื่อน                          ค. แท่นตัดขวา                  ง. อานม้า 

60. ส่วนใดของเคร่ืองกลึงสามารถตั้งองศาได้ 
        ก. Apron               ข. Compound Rest                  ค. ป้อนมีด          ง. แท่นตัดขวาง 

61. ป้อนมีดแบบเทอเรตมีข้อดีคือ 

         ก. จับมีดได้ 1 ด้าม                ข. จับมีดได้ 2 ด้าม                     ค. จับมีดได้ 3 ด้าม                 ง. จับมีดได ้4 ด้าม 

62. สามจับฟันพร้อมมีชุดฟันชุด  
         ก. 1                  ข. 2                       ค. 3                    ง. 4 



63. สี่จับฟันอิสระมีชุดฟันกี่ชุด 
         ก. 1                  ข. 2                       ค. 3                    ง. 4 
64. ในการกลึงระหว่างศูนย์จะใช้ร่วมกับอุปกรณ์ใด 
        ก. สามจับฟันพร้อม             ข. สี่จับฟันอิสระ              ค. จานพา              ง. หน้าจาน 
65. กันสะท้านตามมีขาประคองงานกี่ขา 
          ก. 1                      ข. 2                         ค. 3                            ง. 4  
66. กันสะท้านนิ่งมีขาประคองงานกี่ขา 
         ก. 1                       ข. 2                        ค. 3                             ง. 4  
67. ศูนย์ท้ายที่ส่วนหัวหมุนตามชิ้นงานได้คือข้อใด  
       ก. ศูนย์ตาย                       ข. ศูนย์เป็น                      ค. ศูนย์ปรับตัวได้                 ง. ศูนย์ปรับเยื้องได้  
68. ห่วงพาน ามาใช้กรณีใด  
       ก. การกลึงเรียวใน            ข. การเจาะรู                   ค. การคว้านรู                         ง. การกลึงระหว่างศูนย์ 
69. งานซ่อมบ ารุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและแม่พิมพ์โลหะเคร่ืองไสชนิดใดที่เหมาะสมส าหรับการซ่อมบ ารุง  
        ก. เครื่องไสนอน             ข. เคร่ืองไสตั้ง                ค. เคร่ืองไสแคร่ยาว                ง. เคร่ืองไสเฟือง  
 70. ชิ้นงานใหญ่ที่จะน ามาไสขึ้นรูป เคร่ืองไสใดมีความเหมาะสม 

           ก. เคร่ืองไสนอน           ข.  เคร่ืองไสตั้ง              ค.  เครื่องไส Planer                ง.  เคร่ืองไสเฟือง 
 71. ต้องการไสร่องลิ่มพูเล่สายพาน V-belt ในแนวราบให้มีขนาดตามก าหนด ควรใช้เคร่ืองไสชนิดใดเหมาะสมที่สุด 

        ก. เคร่ืองไสนอน                ข.  เครื่องไสตั้ง             ค. เคร่ืองไส Planer                       ง. เคร่ืองไสเฟือง 
 72. ส่วนใดของเคร่ืองไสที่น ามีดไสให้เคลื่อนที่ตัดกินชิ้นงาน 

          ก. แคร่เลื่อน                  ข. หัวจับมีดไส           ค. ฐานเคร่ือง                ง. โต๊ะงาน 

 73. ส่วนใดของเคร่ืองไสที่ใช้จับยึดชิ้นงานที่จะได้        
             ก. แคร่เลื่อน                   ข. หัวจับมีดไส                           ค. ฐานเคร่ือง                         ง. โต๊ะงาน 

 74. ส่วนที่รองรับน้ าหนักทั้งหมดของเคร่ืองไสคือส่วนใด 

            ก. โครงเคร่ือง                ข. ฐานเครื่อง                       ค. แท่นเลื่อน                                  ง. แคร่เลื่อน 

 75. รางเลื่อนขวางเคลื่อนที่ขึ้นลงบนชิ้นส่วนใด      
          ก. โครงเคร่ือง                 ข. แท่นเลื่อน                       ค. เสาเครื่อง               ง. แคร่เลื่อน 

76. ชิ้นส่วนใดจะเคลื่อนที่ซ้าย – ขวาบนรางเลื่อนขวาง 

          ก. ฐานเคร่ือง             ข. เสาเคร่ือง                 ค. แคร่เลื่อน                ง.  Apron 

77. ส่วนที่ท าหน้าที่ป้อนมีดไสขึ้นลงคือส่วนใด     
          ก. โครงเคร่ือง              ข. โต๊ะงาน                 ค. หัวเครื่องไส               ง. แคร่เลื่อน 

78. การปรับระยะชักคือการปรับการเคลื่อนที่ของส่วนใดของเคร่ืองไส  
           ก.  แคร่เลื่อน             ข.  แท่นเคร่ือง          ค. ป้อมมีด                  ง.  ชุดหัวเคร่ือง  
79. การปรับความยาวช่องไสของเคร่ืองไสนอน อาศัยหลักการท างานอย่างไร               
          ก. การปรับต้าแหน่งของRocker Armให้หนีศูนย์กลาง  ข. การปรับต าแหน่งของ Rocker Arm ให้อยู่ใกล้ศูนย์กลาง  
          ค. การปรับให้ Bull Gear หมุนช้าลง                                ง. การปรับ Crank Pin ให้แน่นติดกับ Rocker Ar 



80. การเคลื่อนที่ไปกลับของ Ram ของเคร่ืองไสนอนจะมีลักษณะอย่างไร 
        ก. ไป – กลับใช้เวลาเท่ากัน                       ข.ไป – กลับใช้เวลาไม่เท่ากัน 
        ค. จังหวะกินชิ้นงานใช้เวลามากกว่า           ง. จังหวะถอยกลับใช้เวลามากกว่า 
 
 
 

เฉลยข้อสอบ 
 

ข้อที ่ ตอบ ข้อที ่ ตอบ ข้อที ่ ตอบ ข้อที ่ ตอบ ข้อที ่ ตอบ ข้อที ่ ตอบ 
1 ง 15 ง 29 ก 43 ข 57 ง 71 ข 
2 ก 16 ข 30 ง 44 ข 58 ค 72 ก 
3 ก 17 ก 31 ง 45 ข 59 ค 73 ง 
4 ง 18 ง 32 ข 46 ค 60 ค 74 ข 
5 ค 19 ก 33 ก 47 ค 61 ง 75 ค 
6 ง 20 ข 34 ค 48 ก 62 ค 76 ง 
7 ง 21 ง 35 ก 49 ค 63 ง 77 ค 
8 ง 22 ค 36 ง 50 ง 64 ค 78 ก 
9 ก 23 ง 37 ข 51 ข 65 ข 79 ก 

10 ก 24 ก 38 ข 52 ก 66 ค 80 ค 
11 ข 25 ง 39 ก 53 ข 67 ข   
12 ง 26 ข 40 ง 54 ก 68 ง   
13 ก 27 ก 41 ง 55 ง 69 ก   
14 ง 28 ข 42 ก 56 ก 70 ค   

 

 


