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บรรทัดเหล็ก ( Steel rule)
3.1 ลักษณะทั่วไปของบรรทัดเหล็ก
บรรทัดเหล็ก ( Steel Rule) โดยสวนใหญทําจากเหล็กไรสนิม (Stainless Steel) ใชสําหรับวัดความ
ยาวชิ้นงาน ขีดสเกลบนบรรทัดเหล็กมีทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษ ขนาดของบรรทัดเหล็กเรียกตามความ
ยาวของสเกลบนตัวบรรทัด เชน ขนาด 6 นิ้ว ขนาด 12 นิ้ว ขนาด 24 นิ้ว และขนาด 36 นิ้ว เปนตน รูปราง
และลักษณะของบรรทัดเหล็ก ดังรูปที่ 3.1
ระบบเมตริก
1
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ระบบอังกฤษ
รูปที่ 3.1 ลักษณะของบรรทัดเหล็ก
ที่มา : ณรงค องอาจ ;2555
โดยทั่วไปบรรทัดเหล็ก มีความหนาไมเกิน 1 มิลลิเมตร และไมบางกวา 0.3 มิลลิเมตร ความกวางและความ
ยาวของบรรทัดเหล็กนั้นมีหลายขนาด เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน และบรรทัดเหล็กที่ดีจะตองอานสเกลไดงาย
และไมบิดงอ

รูปที่ 3.2 บรรทัดเหล็กแบบตาง ๆ
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เรื่อง : การวัดดวยบรรทัดเหล็ก
3.2 ชนิดของบรรทัดเหล็ก
3.2.1. บรรทัดเหล็ก ( Steel rule)
ใชสําหรับวัดความยาวชิ้นงาน ขีดสเกลบนบรรทัด
เหล็กมีทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษ มีความหนาไม
เกิน 1 มิลลิเมตร และไมบางกวา 0.3 มิลลิเมตร ความ
กวางและความยาวของบรรทัดเหล็กนั้นมีหลายขนาด

รูปที่ 3.3 บรรทัดเหล็ก
3.2.2. บรรทัดพับ (Zig Zag rule)
เปนเครื่องมือวัดที่มีความยาวมากๆ นิยมใชกันมาก
กับชางไมหรืองานที่ไมตองการความเที่ยงตรงมากนัก มี
ความยาวหลายขนาด โดยมีความยาวตั้งแต 2 – 8 ฟุต
แตขนาดความยาว 6 ฟุต เปนขนาดมาตรฐาน มีหนวย
การวัดทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษ
บรรทัดพับสามารถพับเก็บและกางออกได โดยพับเก็บ
ไดทุกระยะ 6 นิ้ว และเมื่อพับเก็บแลวจะมีขนาด
กระทัดรัด พกพาไดสะดวก
รูปที่ 3.4 บรรทัดพับ

รูปที่ 3.5 บรรทัดขอเกี่ยว

3.2.3. บรรทัดขอเกีย่ ว (Hook rule)
มีลักษณะคลายคลึงกับบรรทัดเหล็ก แตกตางกันที่
ปลายสุดของบรรทัดขอเกี่ยวจะมีเหล็กกลารูปรางเปน
ตะขอเกี่ยว เพื่อการเกาะเกี่ยวชิ้นงานขณะวัด ใชสําหรับ
วัดความยาวทั่ว ๆไป
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เรื่อง : การวัดดวยบรรทัดเหล็ก
3.2.4 สายวัดผา
ลักษณะ ทําดวยผาที่อาบน้ํายาเคมีกันยืดเปนแถบ
ยาว มีมาตราวัดเปนเซนติเมตรกับนิ้ว โดยมีความยาว
60 นิ้ว หรือ 150 เซนติเมตร สวนปลายทั้ง 2 ดาน หุม
ดวยโลหะ
วิธีใชงาน ใชวัดขนาดของสวนตาง ๆของรางกาย
สําหรับใชวัดสรางแบบเสื้อผา หรือ วัดความยาว

รูปที่ 3.6 สายวัดผา
3.2.5 เทปวัดเหล็กหรือตลับเมตร (Tapemeasure)
ตลับเมตรเปนเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่มีสายวัดเก็บอยู
ในตลับอยางมิดชิด ทําใหสะดวกในการพกติดตัวไปใช
งานไดตลอดเวลา
วิธีใชงาน ใชในการวัดระยะความยาวของชิ้นงาน
ปลายสุดสายวัดของตลับเมตรมีขอเกี่ยวโลหะเปนที่เกาะ
ยึดขอบของชิ้นงานขณะวัดและสําหรับดึงสายวัดออก
จากตลับ

รูปที่ 3.7 ตลับเมตร
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1 มิลลิเมตร
รูปที่ 3.8 หลักการอานคาบรรทัดเหล็กระบบเมตริก
ความละเอียดชองสเกล 1 มิลลิเมตร

(ก) คาที่อานได = 8.00 มิลลิเมตร
(ข) คาที่อานได = 24.00 มิลลิเมตร

1
16

ตัวอยางการอานคาบรรทัดเหล็กระบบเมตริกความ
ละเอียดชองสเกล 1 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 3.9

(ข)

(ก)

3.3 หลักการแบงสเกลและการอานคาบรรทัดเหล็ก
3.3.1 บรรทัดเหล็กระบบเมตริก
การอานการตรวจวัด สามารถอานคาได
โดยตรงจากสเกลบนบรรทัดเหล็กโดยการอานคาจํานวน
เต็มเปนเซนติเมตร ( 1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร )
กําหนดความยาวหลักดวยความยาว 1 เซนติเมตร จะ
แบงออกเปน 10 ชอง
ชอง ๆ ละเทา ๆ กัน ดังนั้น
การอานคาของบรรทัดเหล็ก มี 2 แบบ คือ
• 1 ชองสเกลมีคาเทากับ 1 มิลลิเมตร

2

1

3

4

รูปที่ 3.9 การอานคาบรรทัดเหล็กระบบเมตริก
ความละเอียดชองสเกล 1 มิลลิเมตร
ที่มา : ณรงค องอาจ ;2555
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เรื่อง : การวัดดวยบรรทัดเหล็ก

0.5

กําหนดความยาวหลักดวยความยาว 1 เซนติเมตร
หรือ 10 มิลลิเมตร จะแบงออกเปน 20 ชอง
เทา ๆ กัน
ดังนั้น ใน 1 ชองสเกลสั้น มีคาเทากับ 0.5
มิลลิเมตร

1 มิลลิเมตร

1 ซม.(10 มิลลิเมตร)

รูปที่ 3.10 การอานคาบรรทัดเหล็กระบบเมตริก
ความละเอียดชองสเกล 0.5 มิลลิเมตร

(ก)

(ข)

1
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(ค)

2

1

ตัวอยางการอานคาบรรทัดเหล็กระบบเมตริกความ
ละเอียดชองสเกล 0.5 มิลลิเมตร ดังรูปที่

3

4

รูปที่ 3.11 การอานคาบรรทัดเหล็กระบบเมตริก
ความละเอียดชองสเกล 1 มิลลิเมตร
ที่มา : ณรงค องอาจ ;2555

(ก) คาที่อานได = 2 + 0.5 = 2.5
มิลลิเมตร
(ข) คาที่อานได = 12 + 0.5 = 12.5 มิลลิเมตร
(ค) คาที่อานได = 42 + 0.5 = 42.5 มิลลิเมตร
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1/8 in
1/4 in
3/8 in
1/2 in
รูปที่ 3.12

"

เรื่อง : การวัดดวยบรรทัดเหล็ก

2"

1

3.3.2 บรรทัดเหล็กระบบอังกฤษ
สเกลบรรทัดเหล็กระบบอังกฤษสรางสเกลหนวยวัดเปน
นิ้ว
โดยในความยาว 1 นิ้ว แบงเปน 8 ชอง เทา ๆ กัน
ดังนั้น 1 ชองจึงมีคาเทากับ 1 นิ้ว
8

5/8 in
3/4 in
7/8 าinบรรทัดเหล็กระบบอังกฤษ
การอา1นคin
ความละเอียด

16

1
8

นิ้ว

1"

2

1/16 in
3/16 in
5/16 in
7/16 in
9/16 in
11/16 in

13/16 in
15/16 in
รูปที่ 3.13 การอานค
บรรทัดเหล็กระบบอังกฤษ
1 าin

ความละเอียด

1
16

นิ้ว

(นิยมเรียกกันวา
เทากับ 8 หุน )

หมายเหตุ :

"

1) แบงครึง่

1 หุน ดังนั้น 1 นิ้ว จึงมีคา

คือ นิ้ว
Inc คือ นิ้ว
1
8

นิ้ว ออกเปน 2 ชองเทา ๆ กัน

ดังนั้น 1 ชองจึงมีคาเทากับ

1
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นิ้ว
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1

32

2

2) แบงครึง่

1
16

นิ้ว ออกเปน 2 ชอง เทา ๆ กัน

ดังนั้น 1 ชอง จึงมีคาเทากับ

1/32 in
1/8 in
1/4 in
1/2 in
3/4 in

1
32

นิ้ว

31/32 in
in ดเหล็กระบบอังกฤษ
รูปที่ 3.14 การอานค1าบรรทั
ความละเอียด

1
32

นิ้ว

1

64

3) แบงครึ่ง

1
32

นิ้ว ออกเปน 2 ชองเทา ๆ กัน

ดังนั้น 1 ชอง จึงมีคาเทากับ

1
64

นิ้ว

สําหรับบรรทัดเหล็กโดยทั่วไปจะแบงละเอียดถึง

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

64

นิ้ว

เฉพาะ 1 – 3 นิ้ว แรกเทานั้น สวนตอจากนั้นจะแบง
ละเอียดเพียง 1 นิ้ว
16

1ดเหล็
in กระบบอังกฤษ
รูปที่ 3.15 การอานคาบรรทั
ความละเอียด

1

1
64

นิ้ว
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เรื่อง : การวัดดวยบรรทัดเหล็ก
3.4 การใชบรรทัดเหล็กวัดชิ้นงาน
3.4.1 เริ่มตนจากจุดอางอิงศูนย
จากรู ป ที่ 3.16 เป น การวั ด ชิ ้น งานโดย
เริ่มตนจากขอบ หรือขีดศูนย (0) ของบรรทัดเหล็ก ใน
การวั ด ลั ก ษณะของชิ ้น งานที ่เ ป น บ า หรื อ เป น แบบ
ขั้นบันได

รูปที่ 3.16 การวัดชิ้นงานโดยเริ่มตนจากขอบ
ที่มา : ณรงค องอาจ ;2555
3.4.2 เริ่มตนจุดอางอิงที่ไมใชขอบของ
บรรทัดเหล็ก
จากรูปที่ 3.17 เปนการวัดในกรณีนี้ควร
ระวังการวางบรรทัดเหล็กในระหวางการวัดวา
จะตองขนานกับชิ้นงานดวย

รูปที่ 3.17 การวัดชิ้นงานจากจุดอางอิงที่ไมใช
ขอบบรรทัดเหล็ก
ที่มา : ณรงค องอาจ ;2555
ก.

ก. การใชบรรทัดพิเศษวัดงานที่มีบาโคงมน
ข. การใชบรรทัดขอวัดงานเพราะบางานที่ไมขนาน

ข.

รูปที่ 3.18 การวัดบรรทัดเหล็กกับงานพิเศษ
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เรื่อง : การวัดดวยบรรทัดเหล็ก

รูปที่ 3.19 แนวเล็งในการอานคาบรรทัดเหล็ก
หนาเทียบ

ฉาก

3.5 แนวเล็งในการอานคาบรรทัดเหล็ก
เมื่อวางบรรทัดเหล็กทาบกับผิวงาน ความหนา
ของบรรทัดจะทําใหเกิดระยะหาง ระหวางผิวงานกับขีด
สเกล ซึ ง่ ระยะห า งนี ้เ ป น เหตุ ใ ห วั ด ขนาดของชิ ้น งาน
ผิดพลาดได อันเนื่องมาจากแนวเล็งผิดไป
ในรูปที่ 3.19 ถาตองการวัดระยะ x แนวเล็ง
ณ ตําแหนง B อันเปนตําแหนงที่ถูกตองจะพบวาขีด 29
ตรงกับจุดสุดทายพอดี แตถาแนวเล็งที่ตําแหนง A จะ
เห็นขีดที่ 28 ตรง และแนวเล็งที่ตําแหนง C จะเห็นขีดที่
30 ตรง
การใชฉากทาบ จะชวยบังคับบรรทัดใหอยูในสภาพตั้ง
ฉากกับหนาเทียบ และในขณะเดียวกัน ขีดศูนยของ
บรรทัดที่ยันกับหนาเทียบจะตรงกับขอบของชิ้นงานที่วัด
พอดี

แนวเล็ง
รูปที่ 3.20 การใชฉากทาบบังคับวัดบรรทัดเหล็ก
ในกรณีชิ้นงานไมมบี าสําหรับยันหรือทาบฉากได ใหใช
นิ้วหัวแมมือกดกับบรรทัดไปยันกับชิ้นงานแทน ขีดศูนย
ของบรรทัดจะตรงกับขอบชิ้นงานและอานคาตรงที่
ตองการพอดี

รูปที่ 3.21 การใชนิ้วหัวแมมือกดกับบรรทัด
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เรื่อง : การวัดดวยบรรทัดเหล็ก
ก

3.6 การแกไขขอผิดพลาดในการวัดดวยบรรทัดเหล็ก
3.6.1 แกไขแนวเล็ง แนวสายตาตองตั้งฉากกับ
สเกล โดยการเคลื่อนศีรษะใหอยูในแนวตั้งฉากกับ
จุดที่จะอานคา ดังรูปที่ 3.22 ก.

ข

รูปที่ 3.22 การแกไขแนวเล็ง



ก

แรงกด

แรงกดมากเกินไป



ข

รูปที่ 3.23 การวัดขนาดที่ไมขนาน

3.6.2 การเคลื่อนตัวขณะวัด ออกแรงกดบรรทัด
เหล็กดวยแรงพอสมควร ถาใชแรงกดมากเกินไป
จะทําใหตัวของบรรทัดเหล็กเคลื่อนตัวออก
ดังรูปที่ 3.23 ก.

ใบเนื้อหา
(Information Sheet)

บทที่ : 3
แผนที่ : 11/12

แผนกวิชา ชางซอมบํารุงเครื่องจักรกล
เรื่อง : การวัดดวยบรรทัดเหล็ก

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ

แรงกด

บายัน

3.6.3 การวางบรรทัดเหล็ก
วิธีวางบรรทัดเหล็กตองวางขนานและตั้งฉาก
กับชิ้นงาน ดังนี้

แรงดัน

รูปที่ 3.24 ใชแรงกดพอสมควร
ที่มา : ณรงค องอาจ ;2555

1. ใชแรงกดบรรทัดเหล็กพอสมควรและใหแนบชิด
กับชิ้นงาน ดังรูปที่ 3.24

2. ใชแทงเหล็กกลมขนาดเทากับบาของงานที่จะวัด
วางรองรับบรรทัดเหล็ก ดังรูปที่ 3.25
เหล็กกลมรอง
รูปที่ 3.25 ใชเหล็กกลมรองบาของงาน
ที่มา : ณรงค องอาจ ;2555

ใบเนื้อหา
(Information Sheet)

บทที่ : 3
แผนที่ : 12/12

แผนกวิชา ชางซอมบํารุงเครื่องจักรกล
วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ

เรื่อง : การวัดดวยบรรทัดเหล็ก

อยาวางบรรทัดเหล็กปะบนกับเครือ่ งมืออื่น

ลบคมชิ้นงานกอนการวัด

เช็ดทําความสะอาดเครื่องมือวัด

เก็บบรรทัดเหล็กเขาที่

รูปที่ 3.26 ขอควรระวังในการใชบรรทัดเหล็ก

3.7 ขอควรระวังในการใชบรรทัดเหล็ก
1. อยานําบรรทัดเหล็กไปวัดชิ้นงานที่ยังรอนอยู
2. ขณะทําการวัดวางบรรทัดเหล็กในแนวระนาบ
เสมอ
3. อยานําบรรทัดเหล็กวางปะปนกับเครื่องมือที่มีคม
ตัดอื่น ๆ เชน ตะไบ ดอกสวาน เลื่อย สกัด ฯลฯ
4. กอนการวัดงานตองลบคมชิ้นงานใหเรียบรอย
5. ตรวจสอบความสมบูรณของสเกลกอนใชทุกครั้ง
6. อยาใหบรรทัดเหล็กหลนกระแทกพื้น
7. ทําความสะอาดบรรทัดเหล็กทุกครั้งกอนและ
หลังการใชงาน
8. เก็บบรรทัดเหล็กเขาที่ใหเรียบรอย

