
 

บทที่ 12 

ภาพเขยีนแบบเพื่อใชงาน 
 

 บทนี้จะเปนเรื่องของภาพเขียนแบบเพื่อใชงาน (working drawing) ซ่ึงรายละเอียดของ

หัวขอที่จะกลาวถึงในบทนี้ประกอบไปดวยภาพเขียนแบบของวัตถุโดยละเอียด (detail drawing) 

ภาพเขียนแบบการประกอบ (assembly drawing) ชนิดของภาพเขียนแบบการประกอบ เปนตน และที่

กลาววาเปนบทที่เกี่ยวกับภาพเขียนแบบเพื่อใชงานนั้น มีความหมายวาแบบที่เขียนนั้นจะตองพรอมสง

เขาสูกระบวนการผลิตเพ่ือสรางผลิตภัณฑชิ้นนั้น ๆ น่ันเอง ดังน้ันแบบที่เขียนตองมีการใสรายละเอียด

และขอมูลเพ่ิมเติมลงไปใหครบถวน ไมใชการเขียนแบบภาพออโธกราฟกพรอมลงขนาดแบบธรรมดาที่

ไดกลาวไปแลวในบทกอน ๆ เทานั้น 

 

12.1 บทนํา  

  ภาพเขียนแบบเพื่อใชงาน (working drawing) นั้นก็คือชุดของภาพเขียนแบบที่จะใชใน

กระบวนการผลิต ซ่ึงประกอบไปดวยภาพเขียนแบบโดยละเอียด (detail drawing) และภาพเขียนแบบ

การประกอบ (assembly drawing) ยกตัวอยางเชน ถาเราตองการผลิตปากกาลูกลื่นหนึ่งดาม สิ่งที่ตอง

ผลิตขึ้นมาเพื่อสรางปากกาหนึ่งดามนั้นจะประกอบไปดวยชิ้นสวนดังแสดงในรูปที่ 12.1 ดังน้ี  

1. ตัวดามปากกา 

2. ไสปากกา 

3. ฝาปดหัวปากกา 

4. ปลอกปากกา 

ซ่ึงภาพเขียนแบบที่ตองการสําหรับการผลิตก็คือ ภาพออโธกราฟกของชิ้นสวนแตละชิ้นที่แสดงขางตน 

พรอมการบอกขนาด และขอมูลอ่ืน ๆ สําหรับการผลิตที่จะไดกลาวถึงตอไป ภาพเขียนเหลานี้เองที่เรา

เรียกวาภาพเขียนแบบโดยละเอียด และถาสมมติวาเราเขียนแบบชิ้นสวนขางตนหนึ่งชิ้นบนกระดาษหนึ่ง
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แผน เราก็จะมีแบบโดยละเอียดทั้งหมด 4 แผน จากนั้นเพ่ือใหการประกอบชิ้นสวนเหลานี้สมบูรณ

ครบถวนออกมาเปนปากกาหนึ่งดานตามที่ตองการ เราจะตองมีภาพของการเขียนแบบการประกอบ ซ่ึง

จะชวยใหผูอานแบบเขาใจลําดับการประกอบ เห็นรูปรางของผลิตภัณฑหลังประกอบเสร็จสิ้นแลว หรือ

เห็นขนาดสุดทายของผลิตภัณฑ เปนตน ภาพเขียนแบบการประกอบนี้จะมีอยางนอยอีก 1 แผน ดังนั้น

ภาพเขียนแบบเพื่อใชงาน หรือเพ่ือการผลิตปากกาดามนี้ก็จะมีทั้งหมด 5 แผนน่ันเอง ถึงตอนนี้ผูอานคง

จะพอเขาใจถึงความหมายของภาพเขียนแบบเพื่อใชงาน (working drawing) ภาพเขียนแบบโดยละเอียด 

(detail drawing) และภาพเขียนแบบการประกอบ (assembly drawing) ไดดียิ่งขึ้น    

 

 

 

 

 

 

12.2 ภาพเขียนแบบโดยละเอยีด (detail drawing)  

  ขอมูลที่ตองใสลงไปในภาพเขียนแบบโดยละเอียดประกอบไปดวย 

1. ขอมูลทั่วไป (general information) ขอมูลเหลานี้จะปรากฎอยูใน title block ซ่ึง

ไดแก 

- ชื่อบริษัท (name of company) 

- ชื่อของชิ้นสวนที่วาด (part’s name) 

- หมายเลขของงานเขียนแบบนั้น ๆ (drawing sheet number) 

- ชื่อของผูวาด และผูตรวจแบบ (name of drafter, checker) 

- วันที่ ๆ เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ทํา เชนวันที่เขียนแบบ วันที่ตรวจแบบ หรือวันที่ทํา

การแกไขแบบ เปนตน (relevant dates of action) 

- ตารางแสดงขอมูลการแกไขแบบ (revision table) 

- หนวยที่ใชในการเขียนแบบ (unit) เชน มิลลิเมตร หรือน้ิว 

- สเกลที่ใชในการเขียนแบบ (scale) 

- สัญลักษณแสดงเทคนิคการฉายภาพ (method of projection) 

รูปที่ 12.1  สวนประกอบของปากกา 

ไสปากกา 

ดามปากกา ฝาปดหัวปากกา ปลอกปากกา 
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2. ขอมูลเก่ียวกับตัวชิ้นสวน (part’s information) ขอมูลสวนนี้จะประกอบไปดวย

ขอมูลรูปรางของวัตถุ ขอมูลเกี่ยวกับขนาดของวัตถุ และขอมูลจําเพาะของวัตถุ ซ่ึงมี

รายละเอียดดังน้ี 

- ขอมูลรูปรางของวัตถุ ขอมูลสวนนี้จะใชเทคนิคการเขียนภาพแบบออโธกราฟก 

หรือการเขียนภาพพิคทอเรียล เพ่ือสื่อสารใหผูอานแบบเขาใจถึงรูปรางของวัตถุ 

- ขอมูลเก่ียวกับขนาด เราจะใชเทคนิคการบอกขนาดของวัตถุ ซ่ึงไดอธิบายไปแลว

ในบทกอนหนานี้ และอาจจะเปนเทคนิคบอกขนาดแบบ tolerance  

- ขอมูลจําเพาะของวัตถุ ขอมูลสวนนี้จะประกอบไปดวย 

o จํานวนชิ้นที่ตองการของวัตถุชิ้นหนึ่ง ๆ เพ่ือนําไปสรางผลิตภัณฑที่

สมบูรณ เชนปากกาหนึ่งดามนั้นตองการปลอกปากกา 1 ชิ้น หรือถา

ตองการผลิตโทรศัพทมือถือก็คงตองการสกรูมากถึง 20 ชิ้น เปนตน 

o ชื่อของชิ้นสวนที่ตองการผลิต และหมายเลขประจําตัวของชิ้นสวนนั้น ๆ 

เพ่ือความสะดวกในการอางอิง 

o ชนิดของวัสดุที่ใชผลิตชิ้นสวนนั้น 

o หมายเหตุทั่วไป (ขอความที่ตองการอธิบายเพิ่มเติม และไมสามารถใช

ภาพอธิบายได) 

o ขอมูลของกระบวนการ heat treatment ซ่ึงเปนกระบวนการปรับปรุง

โครงสรางระดับโมเลกุลของวัสดุชิ้นนั้น ๆ เพ่ือใหวัสดุน้ันมีความแข็งแรง

มากยิ่งขึ้น 

o คาความเรียบของพื้นผิวที่ตองการ (surface finish) พ้ินผิวบางสวน

ตองการความเรียบของพ้ืนผิวมากเนื่องจากตองเคลื่อนที่สัมพัทธกับ

ชิ้นสวนอ่ืน ดังน้ันก็ตองมีการกําหนดวาพื้นผิวน้ันตองการความเรียบเทาใด 

o คาความผิดพลาดในการผลิตที่ยอมรับได (tolerances) เชนถาเราตองการ

เจาะรูใหมีขนาดเทากับ 20 มม. ซ่ึงในความเปนจริงแลวการผลิตใหรูมี

ขนาดเสนเสนผาศูนยกลางเทากับที่เราตองการนั้นเปนไปไดยากมาก และ

มีตนทุนในการผลิตสูงมากดวย ดังนั้นเพ่ือใหชิ้นงานที่ผลิตออกมานั้นใช

งานไดจึงมักจะใสคาความผิดพลาดที่ยอมรับไดลงไปดวย เชนเราตองการ

เจาะรูที่มีขนาดเทากับ 20 ± 0.01 มม. น่ันก็คือรูที่เจาะนั้นตองมีขนาดอยู

ในชวง 19.99 มม. ถึง 20.01 มม. ถึงจะนําไปใชงานได แตถาผลิตออก

มาแลวขนาดของรูเจาะอยูนอกชวงนี้ ก็ตองทิ้งชิ้นงานนั้นไป เปนตน 
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ขอแนะนําเพิม่เติมสําหรับการเขียนแบบโดยละเอียด 

- ควรเขียนภาพออโธกราฟกของชิ้นสวนหนึ่งชิ้นบนกระดาษเขียนแบบหนึ่งแผน 

- แตถาตองการเขียนชิ้นสวนหลาย ๆ ชิ้นลงบนกระดาษเขียนแบบหนึ่งแผนควร

ดําเนินการดังตอไปน้ี 

o ควรเผื่อพ้ืนที่ระหวางภาพของชิ้นสวนใหมากพอ 

o ควรวาดชิ้นสวนทุก ๆ ชิ้นดวยสเกลเดียวกัน แตถาจะตองวาดดวยสเกลอื่น

ก็ควรบอกขนาดของสเกลที่ใชอยางชัดเจน 

- ชิ้นสวนมาตราฐาน เชน สลักเกลียว (bolt) แปนเกลียว (nut) สลัก (pin) ตลับลูกปน 

(bearing) เปนตน ไมจําเปนตองเขียนลงไปในภาพเขียนแบบโดยละเอียด 

- ตัวอยางของภาพเขียนแบบโดยละเอียดแสดงไวในรูปที่ 12.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 ภาพเขียนแบบการประกอบ (assembly drawing)  

  ภาพเขียนแบบการประกอบ คือ งานเขียนแบบที่บรรจุภาพของชิ้นสวนที่ตองใชในการ

ประกอบผลิตภัณฑชิ้นนั้น ๆ โดยจะเขียนภาพของชิ้นสวนแตละชิ้นใหอยูในตําแหนงที่ถูกตองหลังจาก

ประกอบเสร็จสิ้นแลว หรือเขียนใหอยูในตําแหนงพรอมที่จะประกอบ หรือเขียนใหผูอานแบบเขาใจไดวา

Geometric  tolerance 

Size tolerance 

General note 
Surface finishing

Title  block 

Projection  symbol 

General tolerance

Revision table 

รูปที่ 12.2  ตัวอยางของภาพเขียนแบบโดยละเอียด 
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ชิ้นสวนเหลานี้จะตองประกอบเขาดวยกันอยางไรเพื่อใหไดผลิตภัณฑตามที่ตองการ ชนิดของภาพเขียน

แบบการประกอบที่จะกลาวถึงในหัวขอน้ีมี 3 ชนิดดวยกันคือ 

1. Exploded assembly drawings 

ภาพเขียนแบบการประกอบชนิดนี้จะแสดงชิ้นสวนแตละชิ้นที่ตองนํามาประกอบเขา

ดวยกัน โดยวาดลงไปในแบบใหอยูในตําแหนงที่พรอมจะประกอบ และวางตามลําดับการประกอบ

กอนหลังดวย แตไมแสดงผลลัพธสุดทายหลังการประกอบเสร็จ ตัวอยางของภาพประกอบชนิดนี้แสดงไว

ในรูปที่ 12.3 และ 12.4 โดยรูปที่ 12.3 จะเปนภาพประกอบที่เขียนในรูปแบบพิคทอเรียล สวนรูปที่ 12.4 

จะแสดงภาพการประกอบในรูปแบบของภาพออโธกราฟก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictorial representation
Finished product

รูปที่ 12.3  ภาพเขียนแบบการประกอบแบบ exploded assembly 

Orthographic  representation

รูปที่ 12.4  ภาพเขียนแบบการประกอบแบบ exploded assembly 
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ลักษณะเปนทรงกระบอกขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ 35 มม. จากขอมูลที่ไดเพียงแคน้ีเราจะเห็นวา

แทงทรงกระบอกขนาด 35 มม. น้ีสามารถสวมเขาไปในรูที่มีขนาด 35 มม. หรือรูขนาด 50 มม. ก็ได แต

ถาพิจารณาดวยความสมเหตุสมผลแลว แทงทรงกระบอกนี้ก็ควรจะถูกสวมเขาไปในรูเจาะขนาด 35 มม. 

เพราะตามปกติแลวคงไมมีใครเจาะรูใหมีขนาดใหญเกินสิ่งที่จะนํามาสวมมากเกินความจําเปน (ยกเวนจะ

มีเหตุผลทางดานการออกแบบเปนพิเศษ)  

2. เลือกมุมมองการสรางภาพประกอบใหเหมาะสม โดยจํานวนของมุมมองน้ันอาจจะมี

เพียงหนึ่งมุมมอง หรืออาจจะมีสอง หรือสามมุมมอง หรือมากกวาก็ได ถามีความจําเปนเพ่ือใหเห็นการ

ประกอบไดชัดเจน แตอยางไรก็ดีควรวาดใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได สวนมุมมองที่เลือกวาดนั้นก็ควรจะ

เปนมุมมองที่สามารถเห็นการประกอบไดชัดเจน ยกตัวอยางวัตถุที่แสดงในรูปที่ 12.10 จากรูปจะมีวัตถุ

อยูสองชิ้นคือ A และ B โดยที่วัตถุ A น้ันมีรูเจาะอยูหน่ึงรูและวัตถุ B มีลักษณะเปนทรงกระบอก จาก

ขอมูลน้ีก็ควรตัดสินใจไดวาภาพประกอบที่ตองวาด จะตองเปนภาพของวัตถุ B ที่สวมใสเขาไปในรูเจาะที่

อยูบนวัตถุ A น่ันเอง สวนมุมมองที่เลือกวาดนั้น จะเห็นวาถาเลือกวาดภาพประกอบในมุมมองตามที่

แสดงในรูปที่ 12.11ก แลว เราจะไมเห็นลักษณะการประกอบของชิ้นสวนทั้งสองเลย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ถาเขียนภาพดังกลาวเปนสีขาว-ดํา แตถาเลือกวาดภาพในมุมมองดังที่แสดงในรูปที่ 12.11ข แลวก็จะ

เห็นลักษณะการประกอบไดชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เลือกชิ้นสวนที่เปนหลักในการประกอบ โดยมีขอสังเกตุวาชิ้นสวนใดจะเปนหลักใน

การประกอบนั้นจะตองเปนชิ้นสวนที่มีชิ้นสวนอ่ืน ๆ มาสวมใสบนตัวมันมากที่สุด 

4. วาดชิ้นสวนหลักที่เลือกนั้นกอน โดยวาดในมุมมองที่เลือกจากขอที่ 2  

รูปที่ 12.10  ตัวอยางวตัถทุี่จะนํามาสรางภาพเขียนแบบการประกอบ 

รูปที่ 12.11  การเขียนแบบการประกอบที่ไมเหมาะสมและเหมาะสม 

(ก) (ข) 

Part A Part B

Given
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5. วาดชิ้นสวนอ่ืน ๆ ที่เหลือในตําแหนงที่ถูกตอง  

6. ประยุกตใชเทคนิคการเขียนภาพตัดลงไปในภาพการประกอบ เพ่ือใหเห็นวา

ชิ้นสวนใดสวมทับกับชิ้นสวนใดอยูบาง ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 12.12ก จากรูปสมมติใหมีชิ้นสวนอยู

สองชิ้นที่ตองประกอบเขาดวยกัน ซ่ึงเม่ือประกอบเขาดวยกันแลว และใชเทคนิคการเขียนภาพตัดมา

ประยุกตใชการภาพการประกอบดวยจะทําใหไดภาพดังแสดงในรูปที่ 12.12ข สวนการเขียนเสน section 

lines น้ันมีขอกําหนดอยูวา ใหใชเสน section lines ที่แตกตางกันระหวางชิ้นสวนแตละชิ้นที่นํามา

ประกอบ  

 

 

 

 

 

 

ขอกําหนดอีกประการหนึ่งของการใชเทคนิคภาพตัดในงานเขียนแบบการประกอบก็คือ เราจะยกเวนการ

ทําภาพตัดกับชิ้นสวนมาตราฐาน เชน สลักเกลียว แปนเกลียว แหวนรอง เปนตน และถาแนวของการใช

ใบมีดในการตัดวัตถุเพ่ือสรางภาพตัดนั้นอยูตามแนวความยาวของ เพลา (solid shaft), สลัก (pin) หรือ 

key ก็ใหยกเวนการทําภาพตัดกับชิ้นสวนเหลานี้ดวย ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 12.13ก-ข  

 

 

 

 

 

  

 

Part A

Part B

รูปที่ 12.12  การเขียนแบบการประกอบโดยใชเทคนคิการเขียนภาพตัดมาชวย 

(ก) (ข) 

3  PIN, Steel, 1 REQD.

2  ARM, Steel, 1 REQD.

1  CLEVIS, Steel, 1 REQD.

รูปที่ 12.13  การยกเวนการทําภาพตัดกับชิ้นสวนที่เปน pin ในภาพการประกอบ 

(ก) (ข) 
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อีกตัวอยางของภาพการประกอบที่ใชเทคนิคภาพตัดไดแสดงไวในรูปที่ 12.14ก-ข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. เขียนเสน leader line เพ่ือชี้บอกวาชิ้นสวนใดมีหมายเลขประจําตัวเปนเลขอะไร 

แลวเขียนวงกลมลอมรอบตัวเลขนั้นดวย เสน leader line ที่ลากนั้นใหลากมาจากบริเวณภายในของวัตถุ

และที่ปลายของเสนที่อยูภายในวัตถุก็ใหทําสัญลักษณวงกลมทึบ ดังที่แสดงในรูปที่ 12.15 และเสน 

leader line ที่ลากนั้นใหลากเฉียงทํามุมกับแนวระดับ หามลากเปนเสนนอนหรือเสนด่ิง 

 

 

 

 

 

 

8. ขั้นตอนสุดทายก็คือ การสรางตารางแสดงรายการของชิ้นสวนที่ตองใชในการ

ประกอบผลิตภัณฑน้ัน ๆ  

3  TAPER PIN, Steel, 1 REQD.

2  SHAFT, Steel, 1 REQD.

1  SUPPORT, Steel, 1 REQD.

รูปที่ 12.14  การยกเวนการทําภาพตัดกับชิ้นสวนที่เปนเพลา (shaft)  

และสลัก (pin) ในภาพการประกอบ 

(ก) (ข) 

1
2

รูปที่ 12.15  ตัวอยางการใชเสน leader line ในการบอกหมายเลขของวัตถ ุ
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ขั้นตอนตาง ๆ ที่กลาวมาทั้ง 8 ขั้นตอนนี้ตองอาศัยการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความชํานาญ เพ่ือจะไดตัดสินใจ

วาชิ้นสวนใดควรจะประกอบเขากับชิ้นสวนใด หรือควรนําเทคนิคการสรางภาพตัดมาใชในบริเวณใด

เพ่ือใหผูอานแบบเห็นการประกอบไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือชิ้นสวนใดที่ไมตองลงเสน section lines บาง 

แตอยางไรก็ดีขอควรปฏิบัติประการแรกสุดเม่ือตองการวาดภาพการประกอบก็คือ ตองสเก็ตชภาพลงบน

กระดาษเปลากอนวา เราจะประกอบชิ้นสวนใดเขากับชิ้นสวนใดบาง และเม่ือประกอบแลวชิ้นสวนนั้นจะ

วางตัวอยู ณ ตําแหนงใดในภาพประกอบ ควรใชเทคนิคภาพตัดในบริเวณใดบางเพ่ือใหเห็นการประกอบ

ไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือเม่ือเขียนภาพประกอบโดยใชเทคนิคภาพตัดแลวจะมีชิ้นสวนไหนถูกบังอยูบาง 

เน่ืองจากมีชิ้นสวนอ่ืนวางขวางอยูดานหนา เพราะจะชวยเราในการตัดสินใจวาชิ้นสวนใดควรวาดกอน 

ชิ้นสวนใดควรวาดที่หลัง โดยชิ้นสวนที่ควรวาดกอนก็คือชิ้นสวนที่ขวางอยูดานหนาชิ้นสวนอ่ืน ๆ น่ันเอง 

ขนาดรวมทั้งหมดของผลิตภัณฑที่ประกอบเสร็จแลวมีขนาดเทาใด สามารถเขียนลงในกระดาษเขียน

แบบที่เตรียมไวไดเหมาะสมหรือไม ถาไมตองใชสเกลเทาใดเพื่อใหไดขนาดของภาพที่เหมาะสม สิ่งตาง 

ๆ เหลานี้ควรทําใหเสร็จสิ้นบนกระดาษสเก็ตชกอนเริ่มลงมือเขียนแบบ เพ่ือใหการเขียนแบบเปนไปได

ดวยความรวดเร็วไมตองเขียนแบบไปแกไขไปนั่นเอง  

 

12.4 สิ่งที่ควรเรียนรูจากภาพเขียนแบบการประกอบ 

 นอกเหนือจากความสามารถในการเขียนแบบการประกอบแลว ผูอานแบบควรจะมี

ความสามารถในการตีความจากแบบการประกอบที่อานไดดวย โดยสิ่งที่ควรจะไดเม่ืออานแบบการ

ประกอบก็คือ ตองรูใหไดวาขั้นตอนในการประกอบผลิตภัณฑน้ีควรเปนอยางไร หนาที่การทํางานของแต

ละชิ้นที่ประกอบเขาไปนั้นคืออะไร และสุดทายสามารถที่จะเขาใจแนวคิดในการออกแบบของผูออกแบบ

ใหไดดวย ตัวอยางตอไปน้ีจะเปนภาพเขียนแบบการประกอบของชิ้นสวนหนึ่ง ๆ โดยจะแสดงใหเห็นวา

เม่ือผูอานแบบเห็นภาพการประกอบแลว ควรจะเรียนรูอะไรไดบางจากภาพการประกอบนั้น 

 

ตัวอยางที่ 1   Shaft support on a machine housing   

 ภาพประกอบในตัวอยางแรกแสดงไวในรูปที่ 12.16 จากภาพแสดงชิ้นสวนหลัก ๆ ที่จะถูก

นํามาประกอบเขาดวยกันทั้งหมด 5 ชิ้นสวนดังน้ี  

1. เพลา (shaft) 

2. ตัวเรือน (housing) 

3. ตลับลูกปน (bearing) 

4. แผนปดหนา (cover plate) 

5. สกรู (cap screw)  
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จากรูปสามารถที่จะอธิบายขั้นตอนและหนาที่ของแตละชิ้นสวนในการประกอบไดดังน้ี 

1. นําตลับลูกปนสวมเขาไปกับเพลาจนสุด ดังแสดงในรูปที่ 12.17ก ซ่ึงจากรูปจะเห็นได

วาสาเหตุที่ตองทําใหเพลามีการเปลี่ยนขนาดเสนผาศูนยกลางหรือที่เราอาจเรียกไดวาทําบาเพลานั้น (ดัง

แสดงดวยวงกลมหมายเลข 1 ในรูปที่ 12.16) ก็เพ่ือใหบาเพลาชวยรับตลับลูกปนที่สวมเขามาไมให

เคลื่อนที่เลยไปทางดานขวามากเกินความตองการ 

2. นําเพลาและตลับลูกปนจากขั้นตอนที่ 1 สวมเขากับตัวเรือน (housing) ดังแสดงในรูป

ที่ 12.17ข จากรูปก็จะพบวาที่ตัวเรือนน้ันก็มีการทําบาไวเหมือนกัน (ดังแสดงในดวยวงกลมหมายเลข 2 

ในรูปที่ 12.16) ทําใหเม่ือใสเพลาที่มีตลับลูกปนอยูแลวเขาไปในตัวเรือน บาที่ทําไวบนตัวเรือนก็จะ

รองรับกับผิวดานนอกของตลับลูกปนอีกที ปองกันไมใหตลับลูกปนเคลื่อนที่ไปทางดานขวาได  

3. นําแผนปดหนามาสวมทับอีกครั้งหน่ึง ดังแสดงในรูปที่ 12.17ค จากรูปจะเห็นวาสวนที่

ยื่นออกมาของแผนปดหนา ดังแสดงดวยวงกลมหมายเลข 3 ในรูปที่ 12.16 น้ันจะทําหนาที่ในการกด

ตลับลูกปนใหแนนกับตัวเรือน เพ่ือไมใหตลับลูกปนเคลื่อนไหวในแนวแกนได หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา

ปองกันไมใหตลับลูกปนเคลื่อนที่ซาย-ขวาไดน่ันเอง 

4. ขั้นตอนสุดทายของการประกอบก็คือ ขันสกรูเพ่ือจับยึดแผนปดดานหนา ตลับลูกปน 

และตัวเรือนในติดแนนอยูดวยกัน ซ่ึงจะไดภาพประกอบสุดทายที่สมบูรณดังแสดงในรูปที่ 12.17ง จาก

รูปจะมีขอสังเกตุเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบวา ผูออกแบบจงใจออกแบบใหขนาดรูของแผนปดหนา

กับตัวเรือนที่ใหเพลาสวมทะลุผานไปนั้นมีขนาดใหญกวาขนาดเสนผาศูนยกลางของเพลา ที่ทําเชนนี้ก็

Shaft

Housing

Bearing

Cover
plate

Cap
screw

รูปที่ 12.16  ชิ้นสวนที่จะนาํมาประกอบรวมกันสําหรับตัวอยางที่ 1 

1
2

3 
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เพ่ือใหเพลาสามารถหมุนไดอิสระ โดยไมมีพ้ืนผิวของเพลาเสียดสีกับพ้ืนผิวของตัวเรือนหรือแผนปดหนา

น่ันเอง แตจะใชตลับลูกปนเพ่ือชวยใหเพลาหมุนไดอยางคลองตัวแทน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับผูอานที่นึกไมออกวาตลับลูกปนมีหนาตาเปนอยางไร และมีหลักการทํางานอยางไร ขอใหศึกษา

จากรูปของตลับลูกปนที่แสดงไวในรูปที่ 12.18ก-ข จากรูปที่ 12.18ก จะเห็นวาตลับลูกปนนั้นมีวงแหวน

โลหะอยูสองวง คือวงใน (inner race) และวงนอก (outer race) และมีเม็ดโลหะทรงกลม (ball) อยู

ระหวางกลางของวงแหวนทั้งสอง สวนภาพตัดของตลับลูกปนไดแสดงไวในรูปที่ 12.18ข 

รูปที่ 12.17  ขั้นตอนการประกอบชิ้นสวนสําหรับตวัอยางที่ 1 

(ข) ขั้นตอนที่ 1 (ก) ขั้นตอนที่ 2 

(ง) ขั้นตอนที่ 4 (ค) ขั้นตอนที่ 3 
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การใชงานตลับลูกปนนั้นจะเร่ิมจากการนําเพลามาสวมเขากับวงแหวนดานในใหแนน จากนั้นนําเอาตลับ

ลูกปนที่สวมเพลาแลว ไปสวมเขากับตัวเรือน (housing) อีกที ซ่ึงจะทําใหวงแหวนรอบนอกของตลับ

ลูกปนติดแนนเขากับตัวเรือน ดังน้ันเม่ือเราหมุนเพลา ตัวเพลาก็จะทําใหวงแหวนดานในหมุนตามเพลา

ไปดวยในขณะที่วงแหวนรอบนอกจะอยูกับที่ เน่ืองจากระหวางวงแหวนทั้งสองมีเม็ดโลหะทรงกลมเล็ก ๆ 

วางตัวกระจายอยู ซ่ึงเม็ดโลหะทรงกลมเหลานี้เองก็จะทําหนาที่ชวยลดแรงเสียดทานในระหวางที่เพลา

หมุน จึงทําใหวงแหวนดานในซึ่งติดอยูกับเพลานั้นหมุนไดอยางอิสระจากวงแหวนรอบนอกนั่นเอง ตลับ

ลูกปนน้ันมีหลายชนิดดวยกัน โดยชนิดที่แสดงอยูในรูปที่ 12.18 น้ีเปนแบบ ball bearing สวนชนิดที่

แสดงในรูปที่ 12.19ก น้ันเปนแบบ roller bearing สวนรูปที่ 12.19ข น้ันเปนแบบ taper roller bearing 

อยางไรก็ดียังมีชนิดของตลับลูกปนมากกวานี้อีกมาก โดยตลับลูกปนแตละชนิดนั้นมีความสามารถในการ

ใชงานที่แตกตางกัน แตเน้ือหาเกี่ยวกับตลับลูกปนนั้นอยูนอกเหนือจากงานเขียนแบบวิศวกรรมจึงจะไม

ขอกลาวถึง ณ ที่น้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inner race 

Outer race Ball 

รูปที่ 12.18  ลักษณะของตลับลูกปนแบบ ball bearing 

(ก) (ข) 

รูปที่ 12.19  ลักษณะของตลับลูกปนแบบตาง ๆ 

(ก) Roller bearing (ข) Taper roller bearing 
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Surface finishing 

 ในบางกรณีที่ตองการใหพ้ืนผิวหน่ึงเคลื่อนที่สัมพัทธกับอีกพื้นผิวหน่ึง สิ่งที่เราตองการก็คือ

แรงเสียดทานระหวางพื้นผิวน้ันตองมีคานอยที่สุด ซ่ึงการจะทําใหพ้ืนผิวน้ันมีคาแรงเสียดทานนอยที่สุดก็

คือทําใหผิวน้ันเรียบที่สุดเทาที่จะทําได ซ่ึงคา surface finish ก็คือคาความเรียบของพื้นผิวน่ันเอง และ

การตัดสินใจเลือกวาตองการทําพื้นผิวใดใหเรียบนั้นตองพิจารณาใหรอบคอบเปนอยางมาก เน่ืองจาก

การทําใหพ้ืนผิวมีความเรียบนั้นตองใชตนทุนในการผลิตที่สูงขึ้นมาก  

Tolerance 

 การผลิตชิ้นสวนใหไดขนาดตามที่ตองการพอดีเปนเรื่องที่เปนไปไดยากมาก ยิ่งถาผลิตใหมี

ความผิดพลาดนอยเทาใดก็จะยิ่งทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นมาก และมักจะสูงขึ้นอยางไมเปนเชิงเสนดวย 

เชนถาตองการลดคาความผิดพลาดลงครึ่งหนึ่ง คาตนทุนการผลิตอาจจะเพ่ิมขึ้นไดมากถึง 3-4 เทา 

ดังน้ันในการผลิตชิ้นสวนใด ๆ ทุกครั้ง เราจําเปนที่จะตองมีการบอกคาความผิดพลาดที่ยอมรับไดในการ

ผลิตดวย โดยตองเลือกระดับของคาความผิดพลาดใหเหมาะสมดวยเพ่ือไมใหตนทุนการผลิตสูงเกิด

ความจําเปน อีกทั้งกระบวนการผลิตสินคาในปจจุบันน้ัน เรามักจะจางบริษัทผูผลิตใหทําการผลิตชิ้นสวน

แตละชิ้นให จากนั้นจึงคอยนําชิ้นสวนแตละชิ้นจากแตละบริษัทมาประกอบเปนผลิตภัณฑสุดทายอีกครั้ง

หน่ึง จะเห็นไดวาถาบริษัทแตละแหงผลิตชิ้นสวนใหเราโดยมีคาความผิดพลาดไมเปนไปตามความ

เหมาะสม เราก็จะไมสามารถนําชิ้นสวนเหลานั้นมาประกอบเขาดวยกันได ประโยชนอีกประการหนึ่งของ

คาความผิดพลาดนี้ก็คือ ทําใหเราสามารถเลือกใชชิ้นสวนใดชิ้นสวนหนึ่งจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็ได ถา

บริษัทนั้นผลิตชิ้นสวนดังกลาวใหมีคาความผิดพลาดตรงตามที่เราตองการได น่ันคือคาความผิดพลาดที่

ยอมรับไดน้ีจะชวยเราในเรื่องของ interchangeability น่ันเอง คาความผิดพลาดที่กลาวไปแลวน้ีเปนคา

ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับขนาด (size tolerance) แตยังมีคาความผิดพลาดอีกชนิดหนึ่งคือคาความ

ผิดพลาดที่เกี่ยวกับรูปรางรูปทรง (geometric tolerance) ซ่ึงตัวอยางของคาความผิดพลาดชนิดนี้ก็เชน 

เราตองการผลิตพ้ืนผิวใดพื้นผิวหน่ึงใหมีความขนานกับพ้ืนผิวอีกพื้นผิวหนึ่ง โดยใหมีระดับของความ

ขนานอยูในเกณฑที่ยอมรับได หรือตองการผลิตทรงกระบอกใหมีความกลมในระดับที่ตองการ หรือ

ตองการผลิตใหพ้ืนผิวน้ีตั้งฉากกับอีกพื้นผิวหน่ึงในระดับคาความผิดพลาดที่ยอมรับได เปนตน ประโยชน

ของคาความผิดพลาดที่ยอมรับไดอีกประการหนึ่งก็คือ ใชในการควบคุมความแนนของการสวมชิ้นสวน

สองชิ้นเขาดวยกัน บางชิ้นสวนตองการใหสวมเขาหากันไดงาย ๆ หรือสามารถเลื่อนเขาเลื่อนออกจาก

กันไดสะดวก ซ่ึงระดับความแนนระดับน้ีเราเรียกวา (clearance fit) แตถาตองการใหชิ้นสวนสวมเขาหา

กันไดแนนพอสมควรโดยตองออกแรงในการสวมอยูบาง เราจะเรียกระดับความแนนแบบน้ีวา 

(transitional fit) สุดทายถาตองใชเครื่องจักรในการสวมอัดชิ้นสวนสองชิ้นเขาหากัน เพราะไมสามารถใช

มือเปลาในการสวมได ความแนนระดับน้ีเราจะเรียกวา (interference fit)  
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12.6 บทสรุป 

 ในบทนี้ผูอานไดเห็นภาพของงานเขียนแบบที่จะนําไปใชจริงในการผลิต ซ่ึงเราเรียกชุดของ

งานเขียนแบบที่จะนําไปใชในการผลิตวา working drawing ซ่ึงประกอบไปดวย detailed drawing และ 

assembly drawing โดยที่ detailed drawing น้ันก็คือภาพออโธกราฟกของชิ้นสวนแตละชิ้นที่ตองใชใน

การประกอบเปนผลิตภัณฑน่ันเอง โดยแบบที่เขียนน้ันนอกจากจะมีภาพออโธกราฟกแลวจะตองมีการ

บอกขนาดและขอมูลตาง ๆ ดังที่กลาวไปแลวใหครบถวนดวย สวน assembly drawing ก็คือภาพเขียน

แบบที่แสดงรูปรางสุดทายของผลิตภัณฑเม่ือนําชิ้นสวนจาก detailed drawing มาประกอบเขาดวยกัน

แลว อีกทั้งยังชวยแสดงลําดับการประกอบชิ้นสวนเหลานั้นดวย   
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