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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่     1 

วิชา  งานวัดละเอียดช่างยนต์ สอนคร้ังที่    1-2 

ช่ือหน่วย   งานวัดละเอียดช่างยนต์ 

เร่ือง      งานวัดละเอียด จ านวนช่ัวโมง      6 

หัวข้อเร่ือง (หัวข้อย่อยหรือความรู้และทักษะที่จะได้จากการปฏิบัติ) 
ด้านความรู้ 
      1.1   งานวดัละเอียด 
      1.2   ประเภทของเคร่ืองมืดวดัความยาว 
      1.3   หน่วยการวดั 
      1.4   ขอ้ควรระวงัและปฏิบตัิในการใชเ้คร่ืองมือวดัละเอียด  
 
สาระส าคญั  (ความคดิรวบยอดหรือหลักการ) 
      1.   งานวดัละเอียด  เป็นการเปรียบเทียบและก าหนดขนาดโดยใชเ้คร่ืองมือวดั  วดัขนาดของช้ินงานรูป 
ต่าง ๆ โดยใชห้น่วยการวดัเป็นมาตรฐานสากล   
      2.   ประเภทของเคร่ืองมืดวดัความยาวจะตอ้งประกอบดว้ยรากฐานของการก าหนด  มวล  ความยาว   
 และเวลา 

3. หน่วยการวดัประกอบดว้ย ระบบเมตริก  ระบบองักฤษ  และระบบไทย 
4. วาง และเก็บเคร่ืองมือวดัโดยแยกเคร่ืองมือที่มีคมออกจากกนัและเก็บเคร่ืองมือใหอ้ยูใ่นสภาพเดิม

ตามค าแนะน าของผูผ้ลิตเคร่ืองมือแต่ละประเภท 
 
ด้านทักษะ   
       1.    สามารถบอกจุดประสงคข์องงานวดัละเอียดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
       2.    สามารถบอกมาตรฐานหน่วยวดัเป็นระบบเมตริกและระบบองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
       3.    สามารถเปรียบเทียบหน่วยวดัในระบบเมตริกและระบบองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
       4.    สามารถบอกมาตรฐานการเปรียบเทียบหน่วยวดัในระบบเมตริก  ระบบองักฤษ  และระบบไทยได้
อยา่งถูกตอ้ง 
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ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บรูณาการเศรษฐกิจพอเพียง  
5. เตรียมความพร้อมดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั 

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความขยนั 
ความอดทน    แบ่งบนั) 

6. ปฏิบติังานตามล าดบัขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเสร็จภายในเวลาที่ก  าหนดอยา่งมีเหตุผลตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและคุณลกัษณะ3D (ความสนใจใฝ่รู่ ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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เนื้อหาสาระ 
ด้านความรู้ 

1.1  งานวดัละเอยีด  (  Metrology ) 

                   งานวดัละเอียด   จดัเป็นงานวดัเชิงวทิยาศาสตร์  เป็นการเปรียบเทียบและก าหนดขนาดโดยใช้
เคร่ืองมือวดั  วดัขนาดช้ินงานรูปต่างๆ  โดยใชห้น่วยการวดัเป็นมาตรฐานสากล   เป็นที่รู้จกัและส่ือความหมาย
เป็นระบบเดียวกนัไดท้ัว่โลก  เพราะฉะนั้นการผลิตเคร่ืองมือวดัต่างๆ   จะตอ้งมีมาตรฐานที่จะใชท้ดแทนกนั  
และเปรียบเทียบกนัไดใ้นแต่ละมาตรฐาน  ซ่ึงขณะน้ีมีหน่วยงานในแต่ละประเทศไดต้ั้งคณะกรรมการ
หน่วยงาน  ท าหนา้ที่ตรวจสอบและก าหนดมาตรฐานร่วมกนั  เช่น  ส านกังานระหวา่งประเทศ  วา่ดว้ยมาตรฐาน
ชัง่ตวงวดั 
International  Bureau  of  Weights  and measures (BIPM) คณะกรรมการระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรวทิยา  
Comite  Interantional  des  Poidset Measure  (CIPM)  องคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน  
International Oganization  for  Standization (ISO)  สถาบนัวทิยาแห่งชาติ Notional  Institue  of  Metrologly 
(Thailand) (NIMT) สถาบนัแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา National  Instrtute  of  Standard and Technology 
(NIST) 
                    ส าหรับในประเทศไทย  แต่เดิมในสมยัโบราณจนถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั  ยงัไม่มีระบบชัง่ตวงวดัเป็นของตวัเองที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั  การชัง่ตวงวดัของประเทศไทยเร่ิมเป็น
ระบบมีกฎหมายรองรับ  เม่ือไดมี้การตราพระราชบญัญติัมาตรชัง่ตวงวดัขึ้นเม่ือวนัที่  17  ธนัวาคม  2466  และ
มิใช่ต่อเน่ืองมาจนถึงปี  2527  กรมทะเบียนการคา้จึงไดย้กร่างมาตรช่างวดั  จนถึงปี 2535  รัฐบาลจึงไดเ้สนอร่าง
พระราชบญัญติัต่อสภา  และไดพ้ระราชบญัญติัมาตรชัง่ตวงวดั พ.ศ. 2542   ท าใหร้ะบบชัง่ตวงวดัของประเทศ
ไทย  ไดรั้บการพฒันาใหท้นัสมยั  สามารถรักษาความเป็นธรรมใหเ้ป็นประโยชน์ต่อประชาชนผูบ้ริโภค  
เกษตรกร  ผูป้ระกอบธุรกิจ  รวมทั้งต่างประเทศใหค้วามเช่ือถือและมัน่ใจในสินคา้จากประเทศไทยมากขึ้น 
                   รากฐานการวดัมาจากความพยายามของมนุษยใ์นการสงัเกตและเปรียบเทียบระหวา่งส่ิงที่เป็น
มาตรฐานกบัส่ิที่ไม่ทราบค่า  เช่น  มวลสารของวตัถุโดยน ามวลมาตรฐานที่ทราบน ้ าหนกัมาเปรียบเทียบส่ิงของ
ที่ไม่ทราบน ้ าหนกั  โดยใชต้าชัง่แบบคานสมดุลย ์
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ความยาวของระยะทางโดยน ามาเปรียบเทียบกบับรรทดัวดัระยะทาง  การก าหนดหน่วยเวลาโดยใชน้าฬิกาแดด
เปรียบเทียบกบัเงาแสงอาทิตยท์ี่ทอดผา่นหลกัและเงาของหลกัที่พาดทบัขีดใน  1  วนั  ซ่ึงเกิดจากการหมุนของ
โลกรอบตวัเอง  1  รอบ 
                    การก าหนดขนาดมาตรฐานเพือ่ใชใ้นงานวดัต่าง ๆ  มีพื้นฐานสืบเน่ืองมาเป็นเวลายาวนานในสมยั
อียปิตโ์บราณก่อนคริสตก์าลไดก้ าหนดมาตรฐานโดยผูมี้อ  านาจคิดและก าหนดขึ้นโดยใชช้ิ้นส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายส่ิงต่าง ๆ ในโรรมชาติ  ก าหนดและบญัญติัขึ้นเป็นมาตรฐาน     ปัจจุบนัมีการรวบรวมจดัเก็บช้ินส่วน  
มาตรฐานไวใ้นสถานที่ส าคญั ๆ ทัว่โลก  เพือ่ใชเ้ปรียบเทียบหรือถ่ายทอดขนาด  และใชเ้พือ่การตรวจสอบ 
   

1.2   ประเภทของเคร่ืองมดืวดัความยาว 
 
                          MASS    LENGTH   TIME 
  มวล    ความยาว   เวลา  
 

 
 
 Egyptian  Jeweler’s Balance  Egyptian  Royal  Cubit  Greek  Sun  Dail 
       ( about  2000 BC )      ( about  3000 BC )   ( about  200 BC ) 

 
รูปที ่ 1.1  รากฐานของการก าหนด  มวล  ความยาว  และเวลา 
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                                    รูปที ่1.2 ความยาว  1  ศอก                            รูปที ่1.3 ความยาว  9  นิว้  หรือ  

                                  ถูกก าหนดในสมยัอยีปิต์                  ½ ศอก Cubit 

                                  (Royal  egypting  cubit) 

 
 
 
                    รูปที ่ 1.4  ความยาวประมาณ  3  นิว้  หรือ   รูปที ่ 1.5 Digh  หรือประมาณ 
                                  1/6 ศอก Cubit   หรือ  Palm             1/24  ศอก  Cubit  

 

 
รูปที ่ 1.6  ความยาว ท1  นิว้  สมยัโรมนั   รูปที ่ 1.7  ขนาดความยาว  1  นิว้ องักฤษ  
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                    เม่ือปี ค.ศ. 1324  พระเจา้ EDWARD  II  แห่งองักฤษ  ไดก้  าหนดความยาว  1  น้ิว  โดยใชข้า้วบาเลย์
ที่มีลกัษณะเมล็ดกลมและแหง้  3  เมล็ด  มาวางเรียงต่อกนั  แลว้วดัความยาวทั้งหมด  ซ่ึงค่าความยาวที่วดัไดถื้อ
เป็นมาตรฐานความยาวเท่ากบั  1  น้ิว 

 
 

รูปที ่1.8 ขนาดความยาว  1  ฟุต (Rod) 
 

                    ในศตวรรษที่ 16 องักฤษไดก้ าหนดความยาวมาตรฐาน 1 ฟุต โดยใชผู้ช้าย 16 คน ยนืเขา้แถวตอน
เรียงหน่ึง แลว้วดัความยาวจากปลายเทา้ซา้ยของคนที่ 16 เอาความยาวทั้งหมดหารดว้ย 16 จะไดค้วามยาวเท่ากบั 
1 ฟุต 
 

 
รูปที่ 1.9 ขนาดความยาว 1 เมตร 

                      ความยาว 1 เมตรของแท่งมาตรฐานสากล วดัความยาวแนวเสน้เมอริเดียนที่ลากจากขั้วโลกเหนือ
มาถึงเสน้ศูนยสู์ตร โดยพาดผา่นกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส เทียบไดเ้ท่ากบัความยาวประมาณ 1/10,000,000 
ประมาณเศษหน่ึงส่วนสิบลานของเสน้รอบดลกใน 1 ส่วน มีความยาวเท่ากบั 1 เมตร 
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1.3   หน่วยการวดั 
1.3.1   หน่วยการวัดระยะทางในระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และระไทย 

  1.  ระบบเมตริก  
         10  มิลลิเมตร เท่ากบั 1 เซนติเมตร  
         10  เซนติเมตร เท่ากบั  1 เดซิเมตร  
         10  เดซิเมตร เท่ากบั  1 เมตร  
         10  เมตร  เท่ากบั  1 เดคาเมตร  
         10  เดคาเมตร เท่ากบั  1 เฮกโตเมตร  
                      10  เฮกโตเมตร เท่ากบั  1 กิโลเมตร  
  2.  ระบบอังกฤษ 
         12  น้ิว  เท่ากบั 1 ฟุต  
           3  ฟุต  เท่ากบั  1 หลา  
        1,760 หลา  เท่ากบั 1 ไมล์  
  3.  ระบบไทย 
          12  น้ิว  เท่ากบั 1 คีบ  
           2  คืบ  เท่ากบั  1 ศอก  
           4  ศอก  เท่ากบั 1 วา  
           20  วา  เท่ากบั  1 เสน้  
           400 เสน้  เท่ากบั 1 โยชน์  
 1.3.2   หน่วยการวัดช่ังน ้าหนัก ในระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และระบบไทย 
  1  ระบบเมตริก  
         10  มิลลิกรัม เท่ากบั 1 เซนติกรัม  
         10  เซนติกรัม เท่ากบั  1 เดซิกรัม  
         10  เดซิกรัม  เท่ากบั  1 กรัม  
         10  กรัม  เท่ากบั  1 เดคากรัม  
         10  เดคากรัม เท่ากบั  1 เฮกโตกรัม  
                      10  เฮกโตกรัม เท่ากบั  1 กิโลกรัม  
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 2.  ระบบอังกฤษ 
         16  ออนซ์  เท่ากบั 1 ปอนด์  
         14  ปอนด ์ เท่ากบั  1 สโตน  
         112  สโตน  เท่ากบั  1 อนัเดรตเวท  
         20  อนัเดรตเวท เท่ากบั  1 ตนั  
   3.  ระบบไทย 
         4  สลึง  เท่ากบั 1 บาท  
         4  บาท  เท่ากบั  1 ต าลึง  
         20  ต าลึง  เท่ากบั  1 ชัง่  
         30  ชัง่   เท่ากบั  1 หาบ  
 1.3.3   หน่วยการวัด ตวงความจุ ในระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และระบบไทย 
  1 .  ระบบเมตริก 
         10  มิลลิเมตร เท่ากบั 1 เซนติลิตร  
         10  เซนติลิตร เท่ากบั  1 เดซิลิตร  
         10  เดซิลิตร  เท่ากบั  1 ลิตร  
         10  ลิตร  เท่ากบั  1 เดคาลิตร  
         10  เดคาลิตร เท่ากบั  1 เฮกโตลิตร  
                      10  เฮกโตลิตร เท่ากบั  1 กิโลลิตร  
  2.  ระบบอังกฤษ 
         144  ลูกบาศกน้ิ์ว เท่ากบั  1 ลูกบาศกน้ิ์ว  
         1  ลูกบาศกน้ิ์ว เท่ากบั  6.24 แกลลอน  
                      1  แกลลอน เท่ากบั  4.54 ลิตร  
  3.  ระบบไทย 
         20  ทะนาน  เท่ากบั 1 ถงั  
         50  ถงั  เท่ากบั 1 บั้น  
         2  บั้น  เท่ากบั 1 เกวยีน  
 
 
 
 
 



 13 

  4.  หน่วยการวัดหาพืน้ที่มาตราไทย และมาตราอังกฤษ  
  1 .  มาตราไทย 
         100  ตารางวา เท่ากบั 1 งาน  
         4  งาน  เท่ากบั 1 ไร่  
         400  ตารางวา เท่ากบั 1 ไร่  
  2.  มาตราอังกฤษ  
         4,840 ตารางเมตร เท่ากบั 1 เอเคอร์  
         1  เอเคอร์  เท่ากบั 2.5 ไร่  
         1.5  เอเคตอร์ เท่ากบั 1 เฮกตาร์  
  5.  การเปรียบเทียบหน่วยระยะทางระบบเมตริก และระบบไทย  
      1 .  การเปรียบเทียบมาตราวัดระยะทางเมตริก-ไทย 
         25  เซนติเมตร เท่ากบั 1 คืบ  
         50  เซนติเมตร เท่ากบั 1 ศอก  
         2  เมตร  เท่ากบั 1 วา  
         40  เมตร  เท่ากบั 1 เสน้  
         1  กิโลเมตร เท่ากบั 25 เสน้  
         16  กิโลเมตร เท่ากบั 1 โยชน์  
      2.  การเปรียบเทียบมาตราวัดพืน้ที่ระบบเมตริก-อังกฤษกับระบบไทย 
         4  ตารางเมตร เท่ากบั 1 ตารางวา  
         400  ตารางเมตร เท่ากบั 1 งาน  
         1,600 ตารางเมตร เท่ากบั 1 ไร่  
         4,840 ตารางหลา เท่ากบั 1 เอเคอร์  
         1  เอเคอร์  เท่ากบั 2.5 ไร่  
         1.5  เอเคอร์  เท่ากบั 1 เฮกตาร์  
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6.  การเปรียบเทียบการช่ังน ้าหนักระหว่างหน่วยระบบเมตริก กับระบบไทยปัจจุบันนิยมใช้ช่ัง
ทองในปัจจุบัน 

       1 .  การเปรียบเทียบมาตราช่ังน ้าหนักระบบเมตริก-ระบบไทย 
         3.75 กรัม  เท่ากบั 1 สลึง  
         15  กรัม  เท่ากบั 1 บาท  
         1,200 กรัม  เท่ากบั 1 ชัง่  
         1.2  กิโลกรัม เท่ากบั 1 ชัง่  
         60  กิโลกรัม เท่ากบั 1 หาบ  
  7.  การเปรียบเทียบการวัดตวงความจุ ในระบบเมตริกกับระบบไทย  
      1 .  การเปรียบเทียบมาตราตวงความจุระบบเมตริก-ระบบไทย 
         1  ลิตร  เท่ากบั 1 ทะนาน  
         1  กิโลกรัม เท่ากบั 1 บั้น  
         2  กิโลกรัม เท่ากบั 1 เกวยีน  
         2,000 ลิตร  เท่ากบั 1 เกวยีน  
 

มาตรฐาน ระบบเมตริก 
ตารางที่ 1.1  มาตรฐานหน่วยวัดในระบบเมตริก 

 
 

 m=เมตร dm=เดซิเมตร cm=เซนติเมตร mm=มิลลิเมตร 
μ = 

ไมครอน 

1 m 1 10 100 1000 

 

1000000 

 

1dm 

 
0.1 = 

 
1 10 100 100000 

1 cm 

 

0.01   = 
 

 

0.1=   

        

1 10 10000 

1 mm 

 

0.0001  =     
 

 

0.01=   

           

 

0.1=   

          
1 1000 

1 μ 

 

0.000001=    
              

 

0.00001=     
        

 

0.0001=     
          

 

0.001=  

         

1 

1000  เมตร  (m) = 1 กิโลเมตร  (km) 
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                                                           มาตรฐานระบบองักฤษ  
 

เศษส่วน จุดทศนิยม 
1” 

1/2 ” 
1/4” 
1/8” 
1/16” 
1/32” 
1/64” 

1” 
0.5” 

0.25” 
0.125” 
0.0625” 
0.03125” 
0.015625” 

 
                                         ตารางที่ 1. 2  มาตรฐานหน่วยวัดในระบบอังกฤษ 
 
ตารางเปรียบเทียบหน่วยวดัระบบเมตริกกบัระบบองักฤษ 1 น้ิว (1 ”) = 25.4000  มม. 
 
น้ิว 1/64” 1/32” 1/16” 1/8” 1/16” 1/4” 5/16” 3/8” 7/16” 
มม. 0.3969 0.7938 1.5875 3.1750 4.7625 6.3500 7.9375 9.5250 11.1125 
น้ิว 1/2” 9/16” 5/8” 11/16” 3/4” 13/16” 7/8” 15/16” 1” 
มม. 12.7000 14.2875 15.8750 17.4625 19.0500 20.6375 22.2250 23.8125 25.4000 
น้ิว 2” 3” 4” 5” 6” 7” 8” 9” 10” 
มม. 50.8000 76.2000 101.6000 127.0000 152.4000 177.8000 203.2000 228.6000 254.0000 

 
ตารางที่ 1.3  ตารางเปรียบเทียบหน่วยวัดในระบบเมตริกและระบบอังกฤษ 

 
 จากการประชุมทัว่ไปเร่ืองน ้ าหนกัและการวดั คร้ังที่ 11 ปี ค.ศ.  1960  ไดมี้การยอมรับใชร้ะบบหน่วย
วดันานาชาติ (International  System  of  Units) ใชต้วัยอ่ SI และยงัไดส้ร้างกฎส าหรับหน่วยงานต่างๆ  อีกดว้ย 
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ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1972  องคก์ารมาตรฐานนานาชาติ (ISO) ไดอ้นุมตัิรับรองมาตรฐานนานาชาติ   โดยใช้
ช่ือเรียกวา่  SI  Units  
 หน่วยใน  SI  Units  เพิม่หรือลดเป็นล าดบั  โดยมีลกัษณะดงัน้ี 
 1.  เพิม่และลดทีละสิบเท่า  คือเป็นมาตราสิบ  
  

2.  หน่วยมาตราต่าง ๆ เหล่าน้ีมีที่ใชเ้หมือนกนัหมดในงานวดัทุกชนิด 
ท าใหส้ะดวกในการเขียนจ านวนหน่วยที่เพิม่ขึ้นหรือลดลงตามล าดบัสิบไดม้าก 
 
 
 
                                          ตารางที่  1.4  ตารางหน่วยวัดในระบบ  SI Units 
 
 
 
 
 

จ านวนทศนิยม อ่าน อกัษรยอ่ เลขยกก าลงั 
1,000,000,000,000  
        1,000,000,000  
               1,000,000  
                      1,000  
                         100  
                           10  
                             1  
                             0.1  
                             0.01  
                             0.001  
                             0.000 001  
                             0.000 000 001  
                             0.000 000 000 001  

เทรา 
จิกา 
เมกา 
กิโล 
เฮกโต 
เดคา 

- 
เดซิ 
เซ็นติ 
มิลลิ 
ไมโคร 
นาโน 
พโิค 

T 
G 
M 
k 
h 
da 
- 
d 
c 
m 
m 
n 
p 

1012 
109 
106 
103 
102 
101 
100 
10-1 
10-2 
10-3 
10-6 
10-9 
10-12 
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วธีิการอ่านค่าเลขยกก าลงัของหน่วยในระบบ  SI Units 
1  T  =  1  เทราโอมห์  =      1,000,000,000,000   (โอมห์)  
1  G =  1  จิกาโอมห์  =             1,000,000,000     (โอมห์)  
1  MHz =  1  เมกาไซเกิล  =                    1,000,000   Hz (ไซเกิล) 
1  Km =  1   กิโลเมตร    =                            1,000   m (เมตร) 
1  hI =   1 เฮกโตลิตร  =                                100   I (ลิตร) 
1  dag  =  1 เดคากรัม  =                                   10    G(กรัม) 
 1  dm  =   1  เดซิเมตร  =              0.1    m=1 ส่วนสิบ  (เมตร) 
 1  cm  =    1  เซนติเมตร  =                                     0.01    m=1ส่วนร้อย (เมตร) 
 1  mm   =  1 มิลลิเมตร  =                           0.001    m=1 ส่วนพนั (เมตร) 
 1  uF =   1  ไมโครฟาราด =                           0.000  001   F = 1 ส่วนลา้น (ฟาราด) 
  1  nF =  1  นาโนฟาราด =               0.000 000 001    F = 1 ส่วนพนัลา้น (ฟาราด) 
  1  pF = 1 พโิคฟาราด  =                                      0.000 000 000 001  F= 1 ส่วนลา้นลา้น (ฟาราด)                         
                                         
 
ความละเอียดในการวดั 
 1.  ความละเอียดในการวดัขึ้นอยูก่บัวธีิการเลือกใช ้ และความละเอียดของเคร่ืองมือที่ใชว้ดั  
 2.  วตัถุทุกชนิดจะขยายตวัออกเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น และหดตวัเม่ืออุณหภูมิต ่าลง งานวดัใดที่ตอ้งการ
ความละเอียดสูง  ทั้งเคร่ืองมือและช้ินงานจะตอ้งถูกควบคุมอุณหภูมิที่ 20 องศาเซสเซียส (20 C) 
 

หน่วยวดัทีเ่ป็นหลกั   
 หน่วยวดัท่ีส าคญัท่ีสุดไดแ้ก่   
    ความยาว     หน่วยวดั เมตร ( m) 
            การวดัมุม     หน่วยวดั องศา (  ) 
            หน่วยน ้าหนกั     หน่วยวดั กิโลกรัม ( kg) 
            เวลา       หน่วยวดั  วินาที ( sec) นาที (min) 
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หน่วยวัดของรูปทรงและการเคลื่อนที ่
พื้นที่  เท่ากบั  ยาว X  กวา้ง   = m x m  = qm = m2 

ปริมาตร  เท่ากบั ยาว  X กวา้ง  X   สูง  = m x m  x m = cbm = m3 

ความกดดนั เท่ากบั น ้ าหนกั :  พื้นที่   = kg/cm2 (= 1at)1  บรรยากาศ 
อตัราเร็ว เท่ากบั ระยะทาง   :  เวลา     = m/sec  หรือ km/h 
 
ประเภทของเคร่ืองมือวัดความยาว 
 เคร่ืองมือวดัความยาวที่ใชง้านช่างทัว่ไป   
และงานวดัละเอียดในงานอุตสาหกรรม แบ่งเป็น   
ประเภท  คือ 
 1.  เคร่ืองมือวดัความยาวที่มีขีด  
มาตรา  เช่น  บรรทดัเหล็ก  บรรทดัพบั 
สายวดั  สายวดัมว้น                       

                                                                                        
 รูปที่  1.10  เคร่ืองมือที่มีขีดมาตรา  
 

2.  เคร่ืองมือวดัแบบเอนไดมี้ขีด 
มาตรา  เช่น  เวอร์เนียร์    เวอร์เนียร์วดัลึก  
ไมโครมิเตอร์  นาฬิกาวดั 

 
 

รูปที่  1.11  เคร่ืองมือวดัแบบเล่ือนไดมี้ขีดมาตรา 
 3.  เคร่ืองมือวดัแบบถ่ายทอดขนาด  
เช่น  คาลิปเปอร์วดัใน  คาลิปเปอร์วดันอกก 
วงเวยีนวดันอกและใน    

 รูปที่  1.12  เคร่ืองมือวดัแบบถ่ายทอดขนา  
      
         4.    เคร่ืองมือวดัแบบค่าคงที่  เช่น  
                เกจวดัรัศมี  เกจปากวดั  แท่งเกจทรง   
                กระบอก  เกจบลอ๊ค                                                                              
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ด้านทักษะ 

1.4   ข้อควรปฏบิัติในการวดัละเอยีด 
 การวดั  จะไดค้่าและขนาดที่ถูกตอ้ง  ก็ต่อเม่ือท าการวดัดว้ยความระมดัระวงัในการใชเ้คร่ืองมือและ
อุณหภูมิที่เหมาะสม  มีขอ้ควรปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  ศึกษาการใชเ้คร่ืองมือแต่ละชนิดอยา่งถูกตอ้งและรอบคอบ  
 2.  เลือกใชเ้คร่ืองมือวดัใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน  
 3.  เลือกเคร่ืองมือวดัที่มีความละเอียด  ตอ้งวดัดว้ยความระมดัระวงั  
 4.  ในการวดังาน  และอ่านค่าที่ไดจ้ากการวดั  ตาจะตอ้งมองตั้งฉากกบัต าแหน่งที่อ่าน  
 5.  ช้ินงานที่ตอ้งการวดั  ตอ้งลบคมบริเวณครีบต่าง ๆ ใหเ้รียบร้อยก่อน  
  6.  ตอ้งเช็ดช้ินงานใหส้ะอาดปราศจากคราบน ้ ามนั  
 7.  อุณหภูมิที่เหมาะสมในการวดัเพือ่ใหไ้ดค้่าที่ถูกตอ้ง  ที่อุณหภูมิประมาณ  20  องศาเซลเซียส  
 8.  ช้ินงานที่ร้อน  ควรรอใหเ้ยน็ก่อนจึงวดัขนาดงาน  
 9.  อยา่วดังานขณะที่งานยงัเคล่ือนที่อยูอ่าจท าใหเ้คร่ืองมือช ารุดเสียหายและเกิดอนัตราย  
 10.  ช้ินงานที่เกิดอ านาจแม่เหล็กเกิดขึ้น  ควรลา้งอ านาจแม่เหล็กใหห้มดเสียก่อน  
 11.  ระมดัระวงัในการใชเ้คร่ืองมือวดัที่มีคม  
 12.  เคร่ืองมือที่มีใชอ้ยูป่ระจ า  ควรมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงสม ่าเสมอ  
 

ข้อควรระวงัในการใช้เคร่ืองมอืวดั  
 1.  วาง  และเก็บเคร่ืองมือวดัโดยแยกเคร่ืองมือที่มีคมออกจากกนั  
 2.  ควรวางเคร่ืองมือบนภาชนะที่มีความอ่อนนุ่ม  
 3.  ศึกษาการใชเ้คร่ืองมือ  แต่ละชนิดใหถู้กตอ้ง  
 4.  พยายามอยา่ใหเ้คร่ืองมือวดั  ตกหล่น  หรือกระแทกกบัของแขง็อาจท าใหช้ ารุดเสียหาย  
 5.  ควรระมดัระวงัในการใชเ้คร่ืองมือที่มีความละเอียดอ่อน  
 6.  ทุกคร้ังเม่ือเลิกใชง้าน  ควรเช็ดท าความสะอาด  และชโลมน ้ ามนั  และเก็บเคร่ืองมือใหอ้ยูใ่นสภาพ
เดิมตามค าแนะน าของผูผ้ลิตเคร่ืองมือแต่ละประเภท 
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แบบฝึกหัดที ่ 1.1 
งานวดัละเอยีด 

 
ค าช้ีแจง  จงเติมค าตอบที่ถูกตอ้งและเหมาะสมลงในช่องวา่ง 
1.  เทียบค่าระบบองักฤษเป็นระบบเมตริก 
 1.1  1 ”/64   = ....................................   มม.   1.6  1 ”/2 =.................................มม.  
 1.2  1 ”/32     =....................................    มม.   1.7  3 ”/4 =.................................มม.  

1.3  1”/16   =....................................    มม.   1.8  7”/8 =.................................มม.  
1.4  1”/8    =...................................     มม.   1.9  5 ”/8 =..................................มม.  
1.5  1”       =....................................    มม.  

 
 
2.  เทียบค่าเศษส่วนเป็นจุดทศนิยม 

2.1  1/10 =………………………มม. 
2.2  1/100 =………………………มม. 
2.3  1/1000 =………………………มม. 
2.4  1/10000 =……………………….มม. 

 
3.  ถา้ตอ้งการซ้ือทองค า  1  บาท  ถา้ชัง่ในระบบเมตริก  จะมีน ้ าหนกัก่ีกรัม
......................................................................................................................................................................  
4.  ไปซ้ือผา้มา  10  หลา  ถา้เทียบเป็นความยาวในระบบเมตริกไดค้วามยาวเท่าไร 
.............................................................................................................................................................................  
5.  ท่านไปซ้ือน ้ ามนั  1  แกลลอน  ท่านคิดวา่จะมีน ้ ามนับรรจุอยูก่ี่ลิตร 
.............................................................................................................................................................................  
6.  ชาวนามกัพดูวา่ปีน้ีท  านาไดข้า้ว  20  เกวยีน  ท่านวา่ชาวนาท านาไดก่ี้ถงั 
.............................................................................................................................................................................  
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7.  ไปซ้ือที่ปลูกบา้นเขาแบ่งเป็นแปลง ๆ ละ  70  ตารางวาจะมีพื้นที่ก่ีตารางเมตร 
.............................................................................................................................................................................  
8.  เทียบค่าใหเ้ป็นหน่วยที่ก  าหนด 
 8. 1  1  M  ท าเป็นเลขยกก าลงัได ้= …………………ท าเป็นจ านวนเตม็ = …………….. 
 8.2  1  K  ท าเป็นเลขยกก าลงัได ้=  …………………ท าเป็นจ านวนเตม็ = ..................... 
 8. 3  10 da  ท าเป็นเลขยกก าลงัได ้=...........................ท าเป็นจ านวนเตม็ = ……………. 
 8.4  1 m  ท าเป็นเลขยกก าลงัได ้  = …………………ท าเป็นจ านวนเตม็ = …………… 
 8.5  1 ไมโคร  ท  าเป็นเลขยกก าลงัได ้= .....................ท าเป็นจ านวนเตม็ = …………… 
 
 
งานที่มอบหมาย  ส่งก่อนเรียนสัปดาห์หน้า 
1.  ใหน้กัศึกษาไปท่องจ าหน่วยวดัเพือ่ที่จะมาสอบเป็นรายบุคคล  ในสปัดาห์ต่อไป 
2.  ครูใหก้ารบา้นนกัศึกษา แปลงหน่วยโดยก าหนดดงัน้ี 
         2.1 มีช้ินงาน  ยาว 1 กม. อยากทราบวา่มีก่ีน้ิว  เป็นตน้ 
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เฉลยแบบฝึกหัดที่  1.1 
งานวดัละเอียด 

1.  เทียบค่าระบบองักฤษเป็นระบบเมตริก 
 1.1  1 ”/64   =  0.3969         มม.       1.6  1”/2  =      12.7000    มม. 
 1.2  1 ”/32   =  0.7938         มม.       1.7  3”/4  =      19.0500    มม. 

1.3  1”/16   =  1.5875         มม.       1.8  7”/8  =       22.2250   มม. 
1.4  1”/8     =  3.1750          มม.       1.9  5”/8 =       15.8750    มม.  
1.5  1”        =  25.4000        มม.  

2.  เทียบค่าเศษส่วนเป็นจุดทศนิยม 
2.1  1/10 =      0.1     มม. 
2.2  1/100 =   0.001    มม. 
2.3  1/1000 = 0.0001    มม. 
2.4  1/10000 = 0.00001  มม. 

3.  ถา้ตอ้งการซ้ือทองค า  1  บาท  ถา้ชัง่ในระบบเมตริก  จะมีน ้ าหนกัก่ีกรัม 
= 1,200  กรัม 

4.  ไปซ้ือผา้มา  10  หลา  ถา้เทียบเป็นความยาวในระบบเมตริกไดค้วามยาวเท่าไร 
 =  10  ไมล ์
5.  ท่านไปซ้ือน ้ ามนั  1  แกลลอน  ท่านคิดวา่จะมีน ้ ามนับรรจุอยูก่ี่ลิตร\ 
 =  4.54 ลิตร  
6.  ชาวนามกัพดูวา่ปีน้ีท  านาไดข้า้ว  20  เกวยีน  ท่านวา่ชาวนาท านาไดก่ี้ถงั 
 =  2,000   ถงั 
7.  ไปซ้ือที่ปลูกบา้นเขาแบ่งเป็นแปลง ๆ ละ  70  ตารางวาจะมีพื้นที่ก่ีตารางเมตร 
 =  280  ตารางเมตร 
8.  เทียบค่าใหเ้ป็นหน่วยที่ก  าหนด 

8.1  1  M  ท าเป็นเลขยกก าลงัได ้ = 106 ท  าเป็นจ านวนเตม็ =  1,000,000 
8.2  1  K  ท าเป็นเลขยกก าลงัได ้=  103 ท  าเป็นจ านวนเตม็ =  1,000 
8.3  10 da  ท าเป็นเลขยกก าลงัได ้=101 ท  าเป็นจ านวนเตม็ =   10 
8.4  1 m  ท าเป็นเลขยกก าลงัได ้  =10-3 ท าเป็นจ านวนเตม็ =  0.001 
8.5  1 ไมโคร  ท  าเป็นเลขยกก าลงัได ้= 10-6 ท าเป็นจ านวนเตม็ =  0.000 001 
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กิจกรรมการเรียน  การสอน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1.  ครูบอกเหตุและความจ าเป็นของการเรียนวชิางานวดัละเอียดช่างยนต ์ 
2.  ครูยกตวัอยา่ง ส่ิงของรอบตวันกัศึกษาวา่ ทุกส่ิงทุกอยา่งมีขนาดและรูปร่าง ต่าง ๆ กนั  เช่นมีลกัษณะกลม
เหล่ียม  นูนแบน  ซ่ึงต่างจะตอ้งมีหน่วยเฉพาะตวัของมนั  เช่น  โตะ๊ที่นกัศึกษานัง่ยาว  2  เมตร  เป็นตน้  
 
ข้ันสอนหรือให้ความรู้ 
1.  ครูแจกใบความรู้เร่ืองงานวดัละเอียด เพือ่ใหน้กัศึกษาอ่าน  ศึกษาท าความเขา้ใจ 
2.  ครูบอกหน่วยวดัที่ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัของแต่ละประเทศ  เช่น  ระบบองักฤษ  ระบบประเทศไทย  
3.  ครูอธิบายเปรียบเทียบระบบหน่วยวดัของแต่ละประเทศและเปรียบเทียบกบัระบบหน่วยวดัสากล  
4.   ครูอธิบายและยกตวัอยา่งการเปล่ียนหน่วยวดัระหวา่งระบบต่าง ๆ  
5.  ครูใหน้กัศึกษาบอกหน่วยวดัของแต่ละประเทศ  พร้อมทั้งเปล่ียนหน่วยวดัใหดู้เป็นรายบุคคลประมาณ 5-6  คน  
6.  ครูอธิบายแกไ้ขเพิม่เติมในการเปล่ียนหน่วยและบอกถึงการน าหน่วยวดัไปใชง้าน 
7.  ครู อธิบายการจ าแนกประเภทของเคร่ืองมือวดัตามลกัษณะรูปร่างของเคร่ืองมือวดั 
8.  ครูซกัถามนกัศึกษาใหอ้ธิบายประโยชน์ของเคร่ืองมือวดัแต่ละประเภทวา่น าไปใชง้านอะไร 
9.  ครูซกัถามนกัศึกษาถึงขอ้ควรระวงัในการวดัละเอียด 
10.  ครูอธิบายบรรยายเพิม่เติมเร่ืองขอ้ควรปฏิบติัในการวดัละเอียด  
11.  ครูใหน้กัศึกษาซกัถามขอ้ที่สงสยัหรือยงัไม่เขา้ใจ 
12.  ครูอธิบายเร่ืองขอ้ควรระวงัในการใชเ้คร่ืองมือวดั  
13.  ครูใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัที่  1.1 
14.  ครูใหน้กัศึกษาเปล่ียนกนัตรวจพร้อมทั้งเฉลยค าตอบและใหน้กัศึกษาตรวจค าตอบทีละขอ้  และใหบ้อก
คะแนนของแต่ละคนที่นกั ศึกษาท าได ้
15.  ครูใหน้กัศึกษาส่งกระดาษค าตอบและใบค าถามเพือ่น าไปลงคะแนนพร้อมทั้งอธิบายในส่วนที่  นกั 
 
ข้ันสรุป 
1.  ครูสรุปวา่ หน่วยวดัมีอยูท่ ั้งหมด  3 หน่วยหลกั ๆ ไดแ้ก่  ระบบเมตริ องักฤษ  และระบบไทย  โดยที่ระบบ  
เมตริกและองักฤษเป็นระบบที่ใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง และเคร่ืองมือที่ใชว้ดัแบ่งออกเป็น  3  ประเภท  ไดแ้ก่   แบบ
มีสเกล  แบบเล่ือนได ้ มีสเกล  และแบบถ่ายทอดขนาด  ซ่ึงในบทน้ี  ครูอาจใหน้กัศึกษา เปรียบเทียบ 
หน่วย เป็นตวัอยา่งได ้
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ส่ือการเรียนการสอน 
1. ใบงานความรู้ 
2.เคร่ืองมือจริง 
3. เอกสารประกอบการสอน 
 
ขั้นประเมินผล 
1.  ครูใหน้กัศึกษาท่องจ าสูตรของหน่วยวดัทั้ง 3  หน่วย  
2.  ครูใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบหน่วยจากระบบเมตริก  เป็นระบบองักฤษหรือจากระบบองักฤษเป็นระบบ 
  เมตริก ประมาณ  10 คน   
3.  ครูใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัจ านวน  8  ขอ้ 
4.  การตรงต่อเวลา 
5.  ความรับผดิชอบต่องานที่มอบหมาย 
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