
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 6 

เครื่องกัด 

  Milling Machines 



แนวคิด 

        เครื่องกัดเปน็เครือ่งจักรกลท่ีส าคัญอีกชนิดหนึ่งของ
โรงงาน  ลักษณะการท างานจะแตกต่างกับเครื่องไส  
และเครื่องกลึง  เครื่องกัดดอกกัดจะเปน็ตัวหมุนตัด
ชิ้นงาน  โดยชิ้นงานจับยึดอยู่บนโต๊ะงาน  แล้วเคลื่อนที่
ผ่านดอกกัด  เครื่องกัดสามารถท างานได้มากมาย  เช่น
กัดราบ  กัดร่อง  กัดเฟือง ฯลฯ 



สาระการเรยีนรู ้

1. ชนิดของเครื่องกัด 
2. ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องกัด 
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกัด             
4. ขั้นตอนการท างานของเครื่องกัด 
5. การค านวณความเร็วในงานกัด 
6. การบ ารุงรักษาเครื่องกัด 
7. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกัด 



1. ชนิดของเครื่องกลึง 

เครื่องกัดสามารถ  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด  คือ  
      1.  เครื่องกัดเพลานอน 
2.  เครื่องไสเพลาตั้ง 
    

http://hzht.en.alibaba.com/product/50129088/50592865/Milling_Machines/Swivel_Head_Universal_Milling_Machine/showimg.html


เครื่องกัดแบบผสม 



2.1 ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องกัดเพลานอน 
1.   ฐานเครื่องกัด  รองรับน้ าหนักทั้งหมดของเคร่ืองกัด 

2.  โครงเครื่องกัด   

    ล าตัวที่รับส่วนหัวและประคองชุดแคร่เลื่อน 

3. คานยื่นเครื่องกัด  

   เป็นแขน หรือเสาเพลาประคอง 

4.  แกนเพลาเครื่องกัด 

  รองรับก าลังจากชุดเฟืองทด และเพลาแกน จับยึดมีดกัด พามีดกัดหมุนตัดได้ 
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5.โต๊ะงาน     รองรับปากกาจับงานและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานต่างๆ 

6.  แคร่เลื่อน  ปรับองศาและเลื่อนโต๊ะงานเพื่อที่สามารถท างานได้หลากหลายมากขึ้น 

7.   แท่นเลื่อน  รองรับโต๊ะงาน และปรับขึ้นหรือลงได้ จะยึดติดกับโครงเครื่องกัด 

8.  มอเตอร์    เป็นจุดก าเนิดการส่งก าลังไปยังกลไกรให้เครื่องกัดท างานได้ 

5 

8 

7 

6 

ตัวประคองแกนเพลา 



ส่วนประกอบเครื่องกันแกนเพลาต้ัง 

1. ฐานเครื่อง   รองรับส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องกัด 
2. โครงเครื่อง  เป็นเสาในการรับหรือยึดส่วนยื่นส่วนประกอบส าคัญของเครื่องกัด 

3. ชุดหัวเครื่อง ตั้งอยู่บนสุดท าหน้าที่ในการเป็นโครงให้แกนเพลากัดเพื่อประคองการหมุน 

                     ของเพลากัด  
4. โต๊ะงาน    รองรับปากกาจับงานและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานต่างๆ  
5. ชุดแทนเลื่อน ประกอบด้วย แคร่เลื่อน มีไว้เพื่อปรับองศาโต๊ะงาน ปรับขึ้นลง หรือ

ปรับการจะขึ้นรูปชิ้นงานให้เกิดความเหมาะสมต่อระบบการท างาน 



เครื่องกัดแกนเพลาตั้ง 





เครื่องกัดแบบผสม 
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3. เครื่องมือและอุปกรณ์ใช้กับเครือ่งกัด 

1. ปากกาจับงาน  Vise  เป็นอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานที่นิยมใช้กันมากกบัเครื่องกัด 
ซึ่งใช้จับยึดชิ้นงานในรูปทรงต่างๆ ได้สะดวก 



2.  โต๊ะงานแม่เหล็ก 

เป็นโต๊ะงานที่ใช้จับยึดชิ้นงานที่เป็นเหล็กแผ่นบาง  จะจับยึดด้วยแม่เหล็ก 



3  แกนเพลาจับมีดกัด เพลานอน 

แกนเพลาจับมีดกัด Arbor  ยึดติดกับแกนเพลาหัวเครื่องกัด ท าหน้าที่
จับยึดมีดกัดพามีดหมุนตัดชิ้นงาน  ใช้คู่กับเครื่องกัดเพลานอน 

Arbor แบบมาตรฐาน แกนเพลาจับมีดกัด 



 
 

Arbor ส าหรับจับยึดดอกกัด 

ใช้คู่กับเครื่องกัดเพลาแกนตั้ง 



                                      4  ดอกกัด  Cutter 
 
 

ใช้ส าหรับกัดขึ้นรูปชิ้นงาน
ตามที่เราต้องการ เช่น กัด
เฟือง กัดเกลียว กัดผิวเรียบ 
กัดร่อง  ฯลฯ 

http://www.asia.ru/ProductInfo/123264.html


เป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญของเครื่องกัด สามารถใช้ประโยชน์มากมาย  เช่น  ใช้
ในการจับยึดชิ้นงานเพื่อกัด  การหมุนแบ่งชิ้นงานเพื่อกัดเป็นองศาหรือ
แบ่งออกเป็นส่วนๆ เช่น  การกัดฟันเฟืองตรง  กัดเฟืองเฉียง   

 

5.  หัวแบ่ง 

http://www.asia.ru/ProductInfo/123542.html


6. อุปกรณ์พิเศษ 

เป็นอุปกรณ์ที่สร้างข้ึนมาเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างท าให้เครื่องกัด
ท างานได้หลากหลาย 
 

 

http://www.asia.ru/ProductInfo/123538.html


ระบบการท างานของเครื่องกัดทั่วไปจะท างานเหมือนกัน ดังนี้ 
1. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเคร่ืองเพื่อความปลอดภัยในการท างาน 
2. ตรวจสอบ ติดตั้ง ความพร้อมของอุปกรณ์จับยึดต่อการใช้อย่างได้อย่างดี 
3. จับมีดกัดที่จะน ามาใช้กัดชิ้นงาน 
4. ตั้งความเร็วรอบให้ถูกทาง 
5. ป้อนอัตราป้อนกัดงานให้ถูกต้อง 
6. ท าการกัดชิ้นงานตามแบบงาน  

  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ขั้นตอนการท างานของเครื่องกัด 



5. การค านวณความเร็วในงานกัด 
• งานกัด ความเร็วที่ใช้ส าคัญมาก เพราะการ

กัดงานจะต้องมีความเร็วรอบให้เหมาะสม  
ความเร็วในงานกัดที่ควรรู้จัก  คือ   
ความเร็วตัด  และความเร็วรอบ 

• สูตรค านวณความเร็วตัด 

 

 

• สูตรค านวณค่าความเร็วรอบ 

 
                                

V  =   ความเร็วตัดงานกัด 

            เมตร/นาท ี

n   =   ความเร็วรอบดอกกัด 

          รอบ/นาท ี

d   =    ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลาง 

          ดอกกัด  มม. 
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 การบ ารุงรกัษาเครื่องกัด 

1.  ตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องกัดเป็นประจ า 
2.  หยอดน้ ามันหล่อลื่นในส่วนที่เคลื่อนที่ทุกจุดก่อนใช้เครื่องกัด

ปฏิบัติงาน 
3.  เครื่องมือควรวางบนผ้าหรือวัสดุที่อ่อน ไม่ควรวางบนโต๊ะงาน

โดยตรง 
4.  ตั้งความเร็วรอบและอัตราป้อนกัดให้เหมาะสมต่องาน 
5.  ควรหล่อเย็นเป็นระยะๆ ขณะกัดงาน 
6.  หลังเลิกใช้งานต้องท าความสะอาดและหยอดน้ ามันส่วน

เคลื่อนที่ทุกจุด 
 



7.  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกัด 
1. แต่งกายให้รัดกุมและถูกต้องตามกฎระเบียบโรงงาน 
2. สวมแว่นตานิรภัยขณะปฏิบัติงาน 
3. ศึกษาขั้นตอนการใช้เครื่องกัดให้เข้าใจ 
4. ตรวจสอบความพร้อมก่อนใช้เคร่ืองทุกครั้ง 
5. พื้นที่ท างานต้องมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ 
6. ใช้แปรงปัดเศษโลหะ ห้ามใช้มือ 
7.  หยุดเครื่องให้สนิทก่อนท าการวัดขนาดงานทุกครั้ง 
8.  ห้ามหยอกล้อกันขณะปฏิบัติงาน 



แบบฝึกหัด 

1. จงบอกชนิดของเครื่องกัดมา 2  ชนิด 
2. จงบอกส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องกัดมา 5 ชนิด 
3. จงบอกอุปกรณ์ส าคัญที่น ามาใช้กับเครื่องกัดมา 5 ชนิด 
4. จงบอกการบ ารุงรักษาเครื่องกัด มา 5 อย่าง 
5. จงบอกขั้นตอนการท างานของเครื่องกัด อย่างน้อย 4 ข้อ 
6. จงอธิบายความปลอดภัยในการใช้เครื่องกัด มา 5 ข้อ 
 


