บทที่ 7
การบอกขนาดเบื้องตน
การเขียนแบบวิศวกรรมมีวัตถุประสงคก็เพื่อตองการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับรูปรางและ
ขนาดของวั ต ถุ บ นสื่ อ สองมิ ติ ซึ่ ง ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ รู ป ร า งของวั ต ถุ นั้ น สามารถใช ภ าพฉายแบบ
ออโธกราฟกในการอธิบายรูปรางลักษณะของวัตถุนั้น ๆ ได สวนขอมูลเกี่ยวกับขนาดนั้น ถึงแมวา
ผูอานแบบจะสามารถวัดขนาดไดโดยตรงจากภาพออโธกราฟกก็ตาม แตก็จะเปนการไมสะดวกนัก
ดังนั้นการบอกขนาดของวัตถุบนภาพที่วาดดวยตัวเลข จึงเปนการสะดวกมากกวาสําหรับผูอานแบบ
เพราะสามารถทราบขนาดไดในทันที ในบทนี้จึงเปนการกลาวถึงหลักการในการบอกขนาดเพื่อให
งานเขียนแบบที่ไดมีขอมูลที่ถูกตองครบถวนอีกทั้งยังสามารถนําไปใชตอในกระบวนการผลิตได โดย
เนื้ อ หาในบทนี้ จ ะเริ่ ม จากการแนะนํ า ความสํ า คั ญ ของการบอกขนาดกั บ กระบวนการผลิ ต ทาง
วิศวกรรม สวนประกอบของการบอกขนาด หลักการบอกขนาดสําหรับสวนตาง ๆ ของวัตถุและ
สุดทายเปนตําแหนงของการบอกขนาด
7.1 การบอกขนาดกับกระบวนการผลิตทางวิศวกรรม
ในขั้ น ตอนของการผลิ ต ชิ้ น งานทางวิ ศ วกรรมนั้ น มี ขั้ น ตอนหลั ก ๆ อยู 3 ขั้ น ตอน
ด ว ยกั น โดยขั้ น ตอนแรกจะเป น การสเก็ ต ช ภ าพจากแนวความคิ ด ของผู อ อกแบบออกมาบน
แผนกระดาษ จากนั้นทําการตรวจสอบแกไขเบื้องตนจนเปนที่พอใจ เมื่อมั่นใจในแบบที่ตนเองคิดขึ้น
มาแลว ก็จะถึงขั้นตอนของการนําภาพสเก็ตชมาเขียนแบบตามหลักออโธกราฟกเพื่อใหไดภาพที่
ถูกตอง ซึ่งการเขียนภาพออโธกราฟกของวัตถุจะทําใหเราไดขอมูลเกี่ยวกับรูปรางและสัดสวนของ
วัตถุ สวนขอมูลของขนาดนั้นเราจะใชหลักการบอกขนาดที่จะไดเรียนในบทนี้นั่นเอง เมื่อไดขอมูล
ของวัตถุที่ครบถวนเชนนี้แลวก็จะสงงานเขียนแบบนั้นเขาสูกระบวนการผลิตตอไป ซึ่งเราจะเห็นได
วาถาปราศจากการบอกขนาดใหกับภาพออโธกราฟกที่วาดแลว ก็จะทําใหกระบวนการผลิตทาง
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วิศวกรรมนั้นไมสมบูรณ และอาจทําใหไมสามารถผลิตชิ้นสวนที่ตองการใหมีความถูกตองได โดย
ขั้นตอนที่กลาวมาขางตนสามารถแสดงไดในรูปที่ 7.1
PROCESS

RESULT

Design
a part

Sketches
of ideas

Create
drawings

TRANSFERRED
INFORMATION

Multiview
Drawing
Dimensioning

Shape
1. Size, Location
2. Non-graphic information

Manufacture

รูปที่ 7.1 ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานทางวิศวกรรมและสวนประกอบทีจ่ ําเปน
ดังนั้นการบอกขนาดในงานเขียนแบบวิศวกรรมก็คือการใหขอมูลที่จําเปนตอผูอานแบบหรือผูผลิต
เพื่อที่จะนําขอมูลเหลานั้นไปใชงานตอไป โดยขอมูลนั้นอาจจะเปนตัวเลขที่ใชเพื่อบอกขนาดหรือ
ตําแหนงของสวนประกอบสําคัญ ๆ ในวัตถุ เชน ตําแหนงจุดศูนยกลางของรู เปนตน หรือบอก
จํ า นวนชิ้ น ที่ ต อ งการในการผลิ ต หรื อ อาจเป น ข อ ความที่ บ อกถึ ง ชนิ ด ของวั ส ดุ ห รื อ กล า วถึ ง
กระบวนการผลิตของชิ้นสวนนั้น ๆ หรืออาจจะเปนสัญลักษณ เชน สัญลักษณที่เกี่ยวกับการควบคุม
ความเรียบของพื้นผิว
เปนตน โดยเนื้อหาในบทนี้จะไมกลาวลึกลงไปถึงการใหขอมูลที่เกี่ยวกับ
ขั้น ตอนการผลิ ต หรื อ การควบคุ ม ความเรี ย บของพื้ น ผิว แตจ ะเน น เฉพาะการลงข อมู ล ตั ว เลขที่
เกี่ยวกับการบอกขนาดชิ้นสวนและขอควรปฏิบัติสําหรับการบอกขนาดในเบื้องตนเทานั้น
ระบบของตั ว เลขที่ ใ ช ใ นการบอกขนาดนั้น ผู เ รีย นอาจจะได พบเห็ น ในหลากหลาย
รูปแบบเมื่อตองอานแบบทางวิศวกรรม เชน การใหขนาดตัวเลขโดยใชระบบเมตริก ซึ่งจะเปนระบบ
ที่เราคุนเคยกันดี เชน 32, 32.5, 32.55, 0.5 เปนตน โดยปกติแลวการเขียนตัวเลขเพื่อบอกขนาดนี้
จะไมใสหนวยกํากับลงไปดานทาย แตจะเขียนเฉพาะตัวเลขเชนนี้เทานั้น อยางไรก็ดีผูอานแบบจะ
สามารถทราบวาหนวยที่เขียนนั้นเปนหนวยใด เชน เปนมิลลิเมตรหรือเปนเซนติเมตร ไดจากการ
อานหมายเหตุที่ จะตองมีการเขียนประกอบอยูในงานเขี ย นแบบนั้น ๆ ดวยเสมอ แตสําหรั บ ใน
หนังสือนี้จะใชหนวยเปนมิลลิเมตรเทานั้น ระบบของตัวเลขแบบอื่น ๆ ที่อาจจะพบเห็นไดบอยในงาน
เขียนแบบก็คือการใชระบบนิ้ว (แบบทศนิยม) เชน 0.25, 5.375 เปนตน หรืออาจเปนระบบนิ้ว (แบบ
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เศษสวน) ก็ได เชน , เปนตน ขอควรระมัดระวังสําหรับการเขียนตัวเลขแบบทศนิยมก็คือ ถา
ตัวเลขที่จะเขียนนั้นเปนจํานวนที่นอยกวาหนึ่ง เชน 0.5 หรือ 0.25 จะตองเขียนเลขศูนยนําหนาเสมอ
จะเขียนเพียงแค .5 หรือ .25 ไมได เพราะอาจทําใหผูอานแบบเขาใจผิดไดเนื่องจากไมเห็นจุด
ทศนิยม
7.2 สวนประกอบของการบอกขนาด
สวนประกอบของการบอกขนาดนั้นไดมีการกลาวถึงไปบางแลวในบทที่ 1 แตจะขอ
นํามากลาวเพิ่มเติมอีกในหัวขอนี้ โดยสวนประกอบหลักของการบอกขนาดนั้นจะประกอบไปดวย
1. เสน Extension lines
2. เสน Dimension lines
3. เสน Leader lines
4. ตัวเลขบอกขนาด (Dimension figures)
5. ขอความที่เปนหมายเหตุ ซึ่งมีทั้งหมายเหตุเฉพาะที่ (local note) กับหมายเหตุทั่วไป
(general note)
โดยน้ําหนักของเสนที่ใชลากเสนหรือเขียนขอความเหลานี้ไดแสดงไวในรูปที่ 7.2 จากรูปจะเห็นวา
กลุมของเสนที่ใชบอกขนาดซึ่งไดแก เสน extension lines, เสน dimension lines และเสน leader
line นั้นจะเขียนตัวเสนบาง สวนตัวเลขบอกขนาดและขอความที่เปนหมายเหตุนั้นจะเขียนดวยเสน
เขม (เขมเทากับเสนรูป)
Extension lines
Dimension lines
(with arrowheads)

ใหลากเสนเหลานี้ดวย
เสนบาง

Leader lines
Dimension figures
Notes :
- local note
- general note

เขียนตัวเลขบอกขนาด
และขอความหมายเหตุ
ดวยเสนเขม

รูปที่ 7.2 สวนประกอบสําหรับการบอกขนาดและน้ําหนักเสนที่ใชเขียน
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และเพื่อใหเขาใจและจําไดวาเสนแตละเสนหรือขอความที่ตองเขียนดังที่กลาวถึงขางตนคือสวน
ใดบางในการบอกขนาด จึงไดแยกใหเห็นไวอยางชัดเจนทีละสวนดังแสดงในรูปที่ 7.3ก-จ รูปที่ 7.3ก
แสดงเสน extension lines ซึ่งจะเปนเสนตรงที่ลากยื่นออกมาจากขอบของวัตถุที่ตองการบอกขนาด
หรือลากออกมาจากจุดศูนยกลางของวงกลมเมื่อตองการบอกตําแหนงของวงกลมนั้น การลากเสน
extension lines นี้ ปกติจะลากออกมาจากรูปเปนคูเพื่อใชกํากับขอบเขตที่ตองการบอกขนาดนั่นเอง
สวนรูปที่ 7.3ข นั้นแสดงเสน dimension lines เสนนี้จะเปนเสนที่เริ่มและจบดวยหัวลูกศรและใชคู
กับเสน extension lines เสมอ

(ข) Extension lines

(ก) Dimension lines

10

10

13

27

13

27

43

43

(ง) ตัวเลขบอกขนาด

(ค) Leader lines

10

27

10 Drill, 2 Holes
R16

13
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43

(จ) Local notes
รูปที่ 7.3 ตัวอยางของสวนประกอบสําหรับการบอกขนาด
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สวนประกอบถัดไปคือตัวเลขสําหรับบอกขนาด ซึ่งจะเขียนอยูเหนือเสน dimension lines และขนาด
ที่บอกนั้นจะเทากับระยะหางระหวางเสน extension lines ที่ตัวเลขนั้นไปวางตัวอยูระหวางกลางดัง
แสดงในรูปที่ 7.3ค รูปที่ 7.3ง แสดงเสนที่เรียกวา leader lines ซึ่งจะเปนเสนที่ลากเฉียง ๆ มักใช
บอกขนาดกับสวนโคง โดยมีปลายดานหนึ่งเปนหัวลูกศรและปลายอีกดานหนึ่งเปนเสนนอนสั้น ๆ
และปลายที่เปนหัวลูกศรนั้นจะตองจรดกับสวนโคงที่ตองการบอกขนาด สุดทายคือ local notes ซึ่ง
จะใชคูกับเสน leader lines เพื่อบอกขอมูลที่เกี่ยวกับสวนโคงนั้น โดยจะเขียนขอความนี้เหนือเสน
นอนสั้น ๆ ดังแสดงในรูปที่ 7.3จ
ขอควรปฏิบตั ิสําหรับการใชสวนประกอบเหลานี้ในการบอกขนาด
Extension lines
1. เสน extension lines ที่ลากออกจากขอบของรูปนั้น จะตองเวนชองวางเล็กนอย (ประมาณ
1 มม.) กอนที่จะเริ่มลากเสนออกจากขอบของรูปดังแสดงในรูปที่ 7.4ก
2. ใหลากเสน extension lines เลยเสน dimension lines ออกไปประมาณ 1-2 มม. เทานั้น
ดังแสดงในรูปที่ 7.4ข
3. ถาเสน extension lines ที่จะลากนั้นตองลากผานเสนรูป ก็ใหลากทับเสนรูปไปไดเลยไม
ตองเวนชองวางดังแสดงในรูปที่ 7.4ค
สวนรูปที่ 7.5 แสดงขอผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในการเขียนเสน extension lines

(ก)

(ข)

(ค)
รูปที่ 7.4 ขอควรปฏิบัติสําหรับการเขียนเสน extension lines
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รูปที่ 7.5 ขอผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในการเขียนเสน extension lines
Dimension lines
เสน dimension lines ที่จะลากนั้นไมควรลากใหชิดกับเสน dimension lines เสนอื่น
หรือไมชิดกับตัวรูปมากจนเกินไป โดยเสน dimension lines ที่อยูใกลกับรูปมากที่สุดควรจะมี
ระยะหางประมาณสองเทาของตัวเลขบอกขนาดที่จะเขียน สวนระยะหางระหวางเสน dimension
lines ถัด ๆ ไปก็ควรจะมีระยะหางประมาณหนึ่งตัวอักษรดังแสดงในรูปที่ 7.6

34

11

16

ควรมีระยะหางประมาณสองเทาของตัวอักษร

35

204

ควรมีระยะหางประมาณหนึ่งเทาของตัวอักษร

รูปที่ 7.6 การเวนระยะหางระหวางเสน dimension lines
Dimension figures (ตัวเลขบอกขนาด)
1. สําหรับตัวเลขบอกขนาดควรมีขนาดความสูงประมาณ 2.5 – 3 มม.
2. ตองเขียนใหอยูเหนือเสน dimension lines ประมาณ 1 มม. และอยูกึ่งกลางระหวางเสน
extension lines ดังแสดงในรูปที่ 7.7 และอยาใชเสน dimension lines เปนเสนบรรทัดใน
การเขียนตัวเลข
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11
34

11

34
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รูปที่ 7.7 ตัวอยางการเขียนตัวเลขบอกขนาดและขอผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้น
3. ถาชองวางระหวางเสน extension lines ไมพอใหเขียนตัวเลข และ/หรือไมพอใหเขียนหัว
ลูกศรของเสน dimension lines ใหนําตัวเลข และ/หรือหัวลูกศรไปเขียนนอกเสน
extension lines ไดดังแสดงในรูปที่ 7.8ก-ข
1

16.25

1

(ข) กรณีเขียนหัวลูกศรไม

(ก) กรณีเขียนตัวเลขไมพอ

รูปที่ 7.8 ตัวอยางการเขียนตัวเลขบอกขนาดในกรณีที่มีที่วางไมพอ
4. หนวยที่ใชในงานเขียนแบบวิศวกรรมนี้จะใชหนวยเปน มิลลิเมตร และไมตองเขียนชื่อ
หนวยตามหลังตัวเลขบอกขนาด ถาตัวเลขที่บอกขนาดเกี่ยวกับมุมก็ใหใชสัญลักษณ “ ° ”
กํากับดานทายแทนคําวา “องศา”
5. มาตราฐานของแนวการวางตัวของตัวเลขสําหรับบอกขนาดจะมีอยูสองแบบดวยกันคือ
แบบ aligned และแบบ unidirectional โดยแบบ aligned ตัวเลขจะตองถูกวางตัวให
สามารถอานไดเมื่ออานจากทางดานลางหรือดานขวาของกระดาษเขียนแบบ สวนแบบ
unidirectional นั้นตัวเลขจะถูกเขียนใหอานไดจากทางดานลางของกระดาษเขียนแบบ
เพียงทิศทางเดียวเทานั้น สําหรับแนวการวางตัวของตัวเลขบอกขนาดที่จะใชในวิชานี้จะใช
แบบ aligned เทานั้น ขอควรระวังที่สําคัญประการหนึ่งของการเขียนตัวเลขบอกขนาดก็
คือถาผูเขียนเลือกที่จะใชรูปแบบการเขียนแบบใดแลวใหใชแบบนั้น ๆ กับทุก ๆ งานเขียน
แบบที่ใชเกี่ยวเนื่องกัน เชน อุปกรณชิ้นหนึ่งตองมีกระดาษเขียนแบบของอุปกรณชิ้นนั้น
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ทั้งหมด 15 แผน ดังนั้นทั้ง 15 แผนนี้จะตองใชระบบการเขียนตัวเลขแบบเดียวกันทั้งหมด
และเพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับลักษณะการเขียนตัวเลขบอกขนาดของทั้ง
สองแบบนี้ จึงไดแสดงตัวอยางไวในรูปที่ 7.9 และ 7.10
30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
30

30

(ข) การเขียนตัวเลขแบบ unidirectional

(ก) การเขียนตัวเลขแบบ aligned

รูปที่ 7.9 ตัวอยางการเขียนตัวเลขบอกขนาดแบบ aligned และ unidirectional
45o

45o
45o

45o

45o
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45o

45o

45o

45o

45o

45o

45o

(ข) การบอกขนาดมุมแบบ unidirectional

(ก) การบอกขนาดมุมแบบ aligned

รูปที่ 7.10 ตัวอยางการเขียนตัวเลขบอกขนาดมุมแบบ aligned และ unidirectional
Local notes (การเขียนหมายเหตุเฉพาะที่)
1. ตําแหนงการวางตัวของขอความที่เปนหมายเหตุนั้น ควรวางใหใกลกับบริเวณที่ขอความ
นั้นกลาวถึง และควรวางตัวอยูนอกรูป
2. ขอความที่เขียนตองเขียนใหอานไดในแนวนอนเทานั้น
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โดยรูปที่ 7.11 จะเปนการแสดงตัวอยางการเขียนหมายเหตุเฉพาะที่และขอผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้น

10 Drill
≈ 10mm

10 Drill
Too far

10 Drill

COMMON MISTAKE

รูปที่ 7.11 ตัวอยางการเขียนหมายเหตุเฉพาะที่และขอผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้น
7.3 การบอกขนาดสําหรับสวนตาง ๆ ของวัตถุ
วัตถุประสงคหลักของการบอกขนาดก็คือตองใหขอมูลเกี่ยวกับขนาดและตําแหนงที่
จําเปนตอการผลิตชิ้นสวนนั้น ๆ โดยขอมูลที่เขียนลงไปจะตองชัดเจน ครบถวนสมบูรณ และอํานวย
ประโยชนตอกระบวนการผลิตหรือทําใหการตรวจสอบชิ้นสวนนั้นเมื่อผลิตเสร็จแลวดวยการวัด
สามารถทําได ดังตัวอยางเชน ถาตองการผลิตชิ้นสวนที่มีรูปรางดังแสดงในรูปที่ 7.12 แลวเราจะตอง
เขียนแบบภาพออโธกราฟกของวัตถุนั้นดังแสดงในรูปที่ 7.13 จากนั้นก็ตองทําการบอกขนาดซึ่ง
ขอมูลที่ตองบอกของวัตถุตัวอยางนี้จะประกอบไปดวย
1. ขนาดความกวาง ความลึก และความหนาของชิ้นวัตถุ
2. ขนาดเสนผาศูนยกลางและความลึกของรู
3. ตําแหนงของรูเจาะ
และเมื่อบอกขนาดตามขอมูลที่แสดงขางตนแลวจะไดภาพออโธกราฟกดังแสดงในรูปที่ 7.14

รูปที่ 7.12 ตัวอยางวัตถุทจี่ ะผลิต
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“S” denotes size dimension.
“L” denotes location dimension.

รูปที่ 7.14 ภาพออโธกราฟกพรอมการบอกขนาดและตําแหนงของวัตถุตวั อยาง
สําหรับหัวขอยอยถัด ๆ ไปจะกลาวถึงการบอกขนาดสําหรับสวนตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในภาพ
ออโธกราฟก
7.3.1 การบอกขนาดมุม
การบอกขนาดของมุมจะใชเสน dimension lines แบบโคง ซึ่งการลากเสนโคงนี้จะตอง
ใชจุดยอดของมุมที่ตองการบอกขนาดเปนจุดศูนยกลางสําหรับการเขียนสวนโคงนั้น ดังตัวอยางที่
แสดงในรูปที่ 7.15 และตัวอยางที่มักจะทําผิดแสดงไวในรูปที่ 7.16
COMMON MISTAKE

รูปที่ 7.15 ตัวอยางการบอกขนาดมุม

NWP

รูปที่ 7.16 ตัวอยางที่มักจะทําผิดของ
การบองขนาดมุม
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7.3.2 การบอกขนาดสวนโคง
1. การบอกขนาดสวนโคงจะตองบอกเปนรัศมี โดยใชเสน leader lines ใน
การบอกขนาด ซึ่งหัวลูกศรของเสน leader lines ตองจรดที่สวนโคง
และแนวของเสนตองผานจุดศูนย (ไมจําเปนที่เสนตองผานจุดศูนยกลาง
แคแนวเสนก็พอ) และตองบอกในภาพที่เห็นขนาดจริงของสวนโคงนั้น
2. ใชตัวอักษร R แทนคําวา Radius แลวตามดวยตัวเลขเพื่อบอกขนาดของ
รัศมีสําหรับสวนโคงนั้น ดังแสดงในรูปที่ 7.17

รูปที่ 7.17 การบอกขนาดสวนโคงดวยเสน leader lines
3. ตัวเลขบอกขนาดและหัวลูกศรควรวางอยูภายในสวนโคงทั้งคู ถามีที่วาง
พอ (รูปที่ 7.18ก) แตถามีที่วางพอสําหรับเขียนหัวลูกศรเพียงอยางเดียวก็
สามารถนําตัวเลขบอกขนาดไปเขียนนอกสวนโคงได (รูปที่ 7.18ข) และถา
สวนโคงมีขนาดเล็กมากไมสามารถแมแตเขียนหัวลูกศร ก็สามารถเขียนหัว
ลูกศรและตัวเลขบอกขนาดไวนอกสวนโคงทั้งหมดเลยก็ได (รูปที่ 7.18ค)
R 62.5
R 58.5

(ก)

(ข)

R 6.5

(ค)

รูปที่ 7.18 การบอกขนาดสวนโคงเมื่อมีชองวางในการเขียนตัวเลขไมพอ
4. เสน leader lines ที่ใชบอกขนาดสวนโคงนี้ตองลากใหเอียงทํามุมประมาณ
30 – 60 องศาเทียบกับแนวระดับ ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 7.19ก สวน
ตัวอยางที่มักทําผิดเกี่ยวกับการเขียนเสน leader lines นี้ไดแสดงไวในรูป
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ที่ 7.19ข ซึ่งไดแกการเขียนเสน leader lines ในแนวดิ่งหรือแนวนอน หรือ
จะเปนการเขียนเสน leader lines โดยเอาหัวลูกศรไปชี้อยูที่จุดศูนยกลาง
หรือแนวของเสน leader lines ไมผานจุดศูนยกลาง เปนตน

COMMON MISTAKE
R62.5

R62.5

R62.5

R62.5

R62.5

R62.5

(ก)

(ข)

รูปที่ 7.19 แนวเอียงของเสน leader lines และตัวอยางที่มักจะทําผิด
5. ถาตําแหนงของจุดศูนยกลางสวนโคงอยูนอกกระดาษเขียนแบบหรือไปอยู
ซอนทับกับภาพขางเคียง เราสามารถยอเสนบอกขนาดใหสั้นลงไดดังแสดง
ในรูปที่ 7.20ก แตแนวของเสนยังตองผานจุดศูนยกลางอยูเชนเดิม หรือ
อาจเขียนจุดศูนยกลางสมมติขึ้นมาจุดหนึ่งแลวลากเสนหักงอมาจบที่จุด
ศูนยกลางสมมตินั้น แตแนวเสนที่มีหัวลูกศรยังคงตองลากใหมีแนวผานจุด
ศูนยกลางที่แทจริงดังแสดงในรูปที่ 7.20ข

(ก)

(ข)

รูปที่ 7.20 การเขียนเสน leader lines เมื่อจุดศูนยกลางอยูนอกกระดาษเขียนแบบ
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6. ถ า ขอบของวัต ถุ ป ระกอบดว ยสว นโค ง หลายส ว นต อ เนื่ อ งกั น ก็ ใ หบ อก
ขนาดรัศมีของแตละสวนโคง และตําแหนงจุดศูนยกลางของสวนโคงนั้น ดัง
แสดงในรู ป ที่ 7.21ก แต ก ารบอกขนาดในกรณี นี้ มี ข อ ควรระวั ง คื อ อย า
ลากเสน leader
lines เพื่อบอกขนาดที่จุดสัมผัสของสวนโคงที่ลาก
ตอเนื่องกัน เพราะจะไมสามารถแยกออกไดวา เสน leader lines นั้นใช
บอกขนาดสวนโคงใด ดังแสดงในรูปที่ 7.21ข
COMMON MISTAKE
Tangent point

(ก)
(ข)
รูปที่ 7.21 การเขียนหมายเหตุทวั่ ไปในการบอกขนาดของ fillets และ rounds
7.3.3 การบอกขนาด fillets และ rounds
ใหบอกขนาดเปนรัศมีเชนเดียวกับหลักการบอกขนาดของสวนโคง นั่นคือใชเสน
leader lines และเขียนหมายเหตุเฉพาะที่กํากับ แตถาภาพของวัตถุที่วาดประกอบดวย fillets และ
rounds เปนจํานวนมากและยังมีขนาดที่เทา ๆ กันอีกดวย ในกรณีนี้ใหเขียนเปนหมายเหตุทั่วไป
(general note) แทน ซึ่งมีรูปแบบของขอความดังนี้ “All fillets and rounds are Rxx” โดย xx คือ
ตัวเลขบอกขนาดของรัศมีนั่นเองดังแสดงในรูปที่ 7.22ก และถาเปนกรณีที่ fillets และ rounds สวน
ใหญมีคาเทากัน แตมีเพียงไมกี่ที่เทานั้นที่มีรัศมีแตกตางไป กรณีเชนนี้ใหเขียนขอความวา “All
fillets and rounds are Rxx unless otherwise specified” แลวก็ใชเสน leader lines กับหมายเหตุ
เฉพาะที่ในการบอกขนาดกับสวนโคงที่มีรัศมีที่แตกตางไปดังแสดงในรูปที่ 7.22ข
R12

NOTE:
All fillets and round are R6.5
unless otherwise specified.

NOTE:
All fillets and round are R6.5

(ก)
(ข)
รูปที่ 7.22 การเขียนหมายเหตุทวั่ ไปในการบอกขนาดของ fillets และ rounds
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7.3.4 การบอกขนนาดทรงกระะบอก
1. การบอกกขนาดของททรงกระบอกตตองใหขอมูลของ
ข ขนาดเสสนผาศูนยกลาง
ก
และความยาวของทรงกระบออก ซึ่งสาเหตุที่ตองใหหขอมูลเปนขนาด
ข
เสนผาศูนยกลางนั้น เนื่องจากสสามารถวัดขนนาดไดดวยเครื่องมือดังแสดง
แ
ในรู ป ที่ 7.23 แต ถ าให
า ข นาดเปปนรั ศ มี เราจจะไม ส ามารถถหาตํ า แหนน ง จุ ด
ศูนยกลางเพื่อวัดคารัรศมีได

ก ดขนาดของทรงกระบอกตองทําการวั
ก ดขนาดเปนเสนผาศูนนยกลาง
รูปที่ 7.23 การวั
ย บตําแหนนงของทรงกกระบอก จะตตองบอกไปยัยังจุด
2. การบอกกขอมูลที่เกี่ยวกั
ศูนยกลางของทรงก
ล
กระบอกและควรใหขอมูลนี
ล ้ในภาพที่เเห็นทรงกระบอก
เปนวงกกลมดังแสดงใในรูปที่ 7.24

รูปที่ 7.24
7 การบออกตําแหนงขอองทรงกระบออก
3. การให ขนาดของเส
ข
ส น ผ า ศู น ย กลางทรงกร
ก
ะบอก ควรใให ใ นภาพทีที่ เ ห็ น
ทรงกระะบอกตามคววามยาว และะเขียนสัญลักษณ
ก Ø นํนาหนาตัวเลขขเพื่อ
บอกขนนาดเสนผาศูนย
น กลางดังแสสดงในรูปที่ 7.25
7
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รูปที่ 7.25 การใหขนาดเปนเสนผาศูนยกลางของทรงกระบอก
7.3.5 การบอกขนาดรู
1. การบอกขนาดของรูตองบอกขนาดเปนเสนผาศูนยกลางและความลึก
ดวยสาเหตุที่คลายกับการบอกขนาดของทรงกระบอก นั่นคือเราสามารถ
วัดขนาดเสนผาศูนย กลางของรูดว ยเครื่ องมื อดั ง แสดงในรู ปที่ 7.26 ได
สะดวกกวาการพยายามหาจุดศูนยกลางของรูแลวคอยวัดรัศมี

รูปที่ 7.26 การวัดขนาดของของรูตองทําการวัดขนาดเปนเสนผาศูนยกลาง
2. การบอกขอมูลที่เกี่ยวกับตําแหนงของรู จะตองบอกไปยังจุดศูนยกลางของ
รูนั้นและควรใหขอมูลนี้ในภาพที่เห็นรูเปนวงกลมดังแสดงในรูปที่ 7.27

รูปที่ 7.27 การบอกตําแหนงของรู
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3. การบอกขนาดของรู ใหใชเสน leader line และหมายเหตุเฉพาะที่เพื่อบอก
ขนาดเสนผาศูนยกลางและความลึกของรู โดยจะตองเขียนบอกขนาดใน
ภาพที่เห็นรูนั้นเปนวงกลม ถาเปนกรณีที่รูมีขนาดเล็กและรูนั้นถูกเจาะทะลุ
ใหเขียนบอกขนาดดวยเสน leader line รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังที่แสดง
ในรูปที่ 7.28ก-ง ซึ่งจากรูปจะเห็นวาเสน leader line ตองมีทิศทางพุงเขาสู
จุดศูนยกลางของรู (หัวลูกศรตองหยุดอยูที่ขอบของรู หามพุงเขาไปหยุด
ที่ จุ ด ศู น ย ก ลาง) และถ า เป น รู ที่ เ จาะทะลุ เ ช น นี้ ก็ ไ ม จํ า เป น ต อ งเขี ย น
ขอความใด ๆ ตามหลังการบอกขนาดของรูก็ได เพราะจะเปนที่ทราบกัน
วาถาไมมีขอความใด ๆ ตอทายตัวเลขบอกขนาดจะถือวาเปนรูเจาะทะลุดัง
แสดงในรูปที่ 7.28ก และ 7.28ค สวนในกรณีที่รูเจาะไมทะลุ การบอก
ขนาดก็สามารถทําไดเชนเดียวกัน เพียงแตเพิ่มเติมขอความบอกความลึก
ของรูเจาะวามีคาเทาใดตามหลังตัวเลขบอกขนาดดังแสดงในรูปที่ 7.29 ขอ
สังเกตุเพิ่มเติมของรูเจาะไมทะลุก็คือ ภาพในดานหนาของรูเจาะดังที่แสดง
ในรูปที่ 7.29 จะมีลักษณะเปนปลายแหลม เหมือนปลายแหลมของดอก
สวานที่ใชเจาะรูนั่นเอง และความลึกของรูเจาะจะวัดจากผิวของวัตถุลึกลง
ไปจนถึงแนวเสนตรงสุดทายกอนจะเขาไปยังสวนของปลายแหลม
φ xx

(ก)

φ xx Thru.

xx Drill.

(ข)
(ค)
รูปที่ 7.28 การบอกขนาดของรูเจาะทะลุ
φ xx, yy Deep

xx Drill, Thru.

(ง)

xx Drill, yy Deep

or

Hole’s
depth

รูปที่ 7.29 การบอกขนาดของรูเจาะไมทะลุ
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4. กรณีที่รูเจาะมีขนาดใหญ สามารถบอกขนาดรูไดโดยใชรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งดังแสดงรูปที่ 7.30ก-ค โดยรูปแบบแรกคือใชเสน extension line และ
เสน dimension line ในการบอกขนาด (รูปที่ 7.30ก) สวนรูปแบบที่สองใช
เสน dimension line ลากเฉียงผานจุดศูนยกลางเพื่อบอกขนาด (รูปที่ 7.30
ข) และรูปแบบสุดทายคือใชเสน leader line และหมายเหตุเฉพาะที่
เหมือนกับที่ใชในกรณีรูขนาดเล็ก
Use leader line
and note

Use diametral
dimension line

Use extension and
dimension line

φ xx

(ก)

(ข)
(ค)
รูปที่ 7.30 การบอกขนาดสําหรับรูขนาดใหญ

5. สวนกรณีที่มักจะผิดพลาดบอย ๆ ในการบอกขนาดของรูไดแสดงรวมไว
ในรูปที่ 7.31 ซึ่งมีทั้งการบอกขนาดดวยรัศมี แนวการลากเสน leader line
ไมผานจุดศูนยกลาง ไมบอกตําแหนงของรูที่จุดศูนยกลาง เปนตน
COMMON MISTAKE
φ xx

φ xx

Rxx

φ xx

φ xx
φ xx

รูปที่ 7.31 การบอกขนาดสําหรับรูขนาดใหญ
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7.3.6 การบอกขนาด chamfer
แนวระนาบเอียงที่เกิดขึ้นบริเวณขอบของวัตถุที่มีลักษณะเหมือนการลบมุมนั้น เราจะ
เรียกวา chamfer ดังตัวอยางในรูปที่ 7.32 จากรูปจะเปนทรงกระบอกซึ่งถูกทํา chamfer ที่ปลายขาง
หนึ่ง โดยขอมูลที่ตองใชในการบอกขนาดของ chamfer นี้จะประกอบดวยมุมและระยะที่จะทํา
chamfer ดังแสดงในภาพออโธกราฟกของ chamfer ในรูปที่ 7.33

S

รูปที่ 7.32 ทรงกระบอกทีม่ ี chamfer

รูปที่ 7.33 ขอมูลที่ตองใชบอกขนาด
ของ chamfer

แตการบอกขนาด chamfer นั้นจะไมเขียนตามแบบในรูปที่ 7.33 แตจะใชเสน leader line ในการ
บอกขอมูลของมุมและระยะที่ทํา chamfer ดังรูปแบบที่แสดงในรูปที่ 7.34ก แตถามุมของการทํา
chamfer นั้นมีคาเทากับ 45 องศา ก็จะบอกขนาดตามรูปแบบในรูปที่ 7.34ข หรือ 7.34ค แทน

S θ

(ก)

CS

(ข)

S S

(ค)

รูปที่ 7.34 การบอกขนาดสําหรับ chamfer
7.3.7 การบอกขนาดกับวัตถุทมี่ ีปลายเปนสวนโคง (rounded-end)
หลักในการบอกขนาดสําหรับวัตถุที่มีปลายเปนสวนโคงดังตัวอยางในรูปที่ 7.35ก นั้น
คือจะบอกขนาดจากขอบที่มีไมสวนโคงไปยังจุดศูนยกลางของสวนโคงที่ปลายอีกขางหนึ่ง แลวใช
เสน leader line ในการบอกขนาดของสวนโคง ซึ่งผูเขียนแบบสวนใหญมักจะใหขนาดกับวัตถุที่มี
ลักษณะเชนนี้ไมเหมาะสม นั่นคือพยายามจะบอกขนาดของความกวางและความสูงทั้งหมดของวัตถุ
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แลวใชเสน leader line ในการบอกขนาดของสวนโคงอีกครั้งหนึ่งดังที่แสดงในรูปที่ 7.35ข การบอก
ขนาดแบบนี้เปนการบอกที่ซ้ําซอน เนื่องจากถาเราใหขอมูลตามรูปที่ 7.35ก จะพบวาถาเอาระยะ
จากขอบที่ไมมีสวนโคงไปถึงจุดศูนยกลางความโคงที่ปลายอีกขางหนึ่งบวกกับรัศมีสวนโคง เราก็จะ
ไดความกวางของวัตถุทั้งหมด และความสูงของวัตถุก็จะมีคาเทากับสองเทาของรัศมีนั่นเอง ดังนั้น
การใหขอมูลดังแสดงในรูปที่ 7.35ก ก็เพียงพอ
COMMON MISTAKE
R12

24

R12

21

33

(ก)

(ข)

รูปที่ 7.35 การบอกขนาดสําหรับวัตถุทมี่ ีปลายเปนสวนโคง
หลักของการลงขนาดสําหรับวัตถุที่มีปลายเปนสวนโคงอีกประการหนึ่งก็คือการลงขนาดโดยอางอิง
จากกระบวนการผลิตชิ้นสวนนั้น ๆ ยกตัวอยางเชนถาตองการสรางวัตถุที่มีรูปรางหนาตาดังแสดงใน
รูปที่ 7.36 เราก็ตองจัดเตรียมวัตถุที่มีรูปรางหนาตาดังแสดงในรูปที่ 7.37ก ขึ้นมากอน สวนการที่จะ
ผลิตชิ้นสวนที่มีลักษณะดังรูปที่ 7.37ก ขึ้นมาไดอยางไรนั้น อยูนอกเหนือเนื้อหาที่เกี่ยวกับงานเขียน
แบบวิศวกรรมเบื้องตน ผูเรียนที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเองเกี่ยวกับกระบวนการผลิต

รูปที่ 7.36 วัตถุตัวอยางสําหรับการบอกขนาดตามกระบวนการผลิต
เมื่อไดวั ตถุดังรูปที่ 7.37ก ขั้นตอนการผลิต ถัดไปก็คือกระบวนการเจาะรู โดยใช สวานเจาะรู ณ
ตําแหนงที่หนึ่งกอนดังแสดงในรูปที่ 7.37ข เมื่อยกดอกสวานขึ้นแลวใหเลื่อนสวานไปยังตําแหนงที่
สองแลวทําการเจาะรูอีกครั้งหนึ่ง (รูปที่ 7.37ค) เมื่อเสร็จสิ้นแลวก็จะไดวัตถุที่มีรูปรางหนาตาตามที่
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ตองการ ดังแสดงในรูปที่ 7.37ง จากขั้นตอนการผลิตที่อธิบายมานี้จะเห็นวาขอมูลที่สําคัญประการ
หนึ่งในการผลิตนี้ก็คือ ระยะในการเลื่อนดอกสวานจากตําแหนงที่หนึ่งไปยังตําแหนงที่สองเพื่อทํา
การเจาะรู ดังนั้นเมื่อตองการบอกขนาดใหกับภาพออโธกราฟกของวัตถุชิ้นนี้ก็จะตองบอกระยะจาก
จุดศูนยกลางฝงหนึ่งไปยังจุดศูนยกลางอีกฝงหนึ่งดังแสดงในรูปที่ 7.38

(ก)

(ข)
(ค)
รูปที่ 7.37 วัตถุตัวอยางสําหรับการบอกขนาดตามกระบวนการผลิต
φ 12, 2 Holes

(ง)

R12

21

5

218

รูปที่ 7.38 การบอกขนาดโดยอางอิงกับกระบวนการผลิต
รูปที่ 7.39 แสดงตัวอยางของวัตถุที่คลายกับตัวอยางที่แลว เพียงแตคราวนี้บริเวณตรงกลางของวัตถุ
มีลักษณะเปนรองยาว แทนที่จะเปนรูเจาะสองรู ซึ่งกระบวนการผลิตก็จะคลาย ๆ กัน นั่นคือเริ่มจาก
เตรียมวัตถุที่มีรูปรางตามรูปที่ 7.37ก ตอไปก็ทําการเจาะรู ณ ตําแหนงที่หนึ่งดังรูปที่ 7.37ข เมื่อ
เจาะรูเสร็จแลวใหเคลื่อนดอกสวานจากตําแหนงที่หนึ่งไปยังตําแหนงที่สองโดยไมตองยกดอกสวาน
ขึ้นก็จะทําใหบริ เวณตรงกลางของวัตถุเ กิดรองตามที่ตองการ ดังนั้นการบอกขนาดสําหรับวัต ถุ
ตัวอยางนี้ก็คือตองบอกระยะการเคลื่อนที่ของดอกสวานและความกวางของรองที่ตองการ ซึ่งจะ
เทากับขนาดของดอกสวานนั่นเอง สวนภาพออโธกราฟกของวัตถุตัวอยางนี้พรอมการบอกขนาดได
แสดงไวในรูปที่ 7.40
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รูปที่ 7.39 วัตถุตัวอยางทีม่ ีรองบริเวณกลางวัตถุ

12

R12

5

21

รูปที่ 7.40 การบอกขนาดของวัตถุตวั อยางที่มีรองตรงกลาง
รูปที่ 7.41 แสดงตัวอยางการบอกขนาดของวัตถุที่มีรองอีกตัวอยางหนึ่ง จากรูปจะเห็นไดวาการบอก
ขนาดที่บริเวณรองนั้นเหมือนกับที่แสดงในรูปที่ 7.40 เพียงแตในกรณีนี้จะตองบอกขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับตําแหนงเริ่มตนของรอง โดยเราสามารถเลือกอางอิงกับขอบวัตถุดานใดดานหนึ่งก็ได สวน
รูปที่ 7.42ก ก็เปนตัวอยางอีกแบบหนึ่งของวัตถุที่มีรอง แตรองของตัวอยางนี้เปนรองแบบปลายเปด
ซึ่งการบอกขนาดจะเปลี่ยนไป โดยบอกเปนระยะจากขอบปลายเปดของรองไปยังปลายสวนโคง
ทายสุด แตอยางไรก็ดีระยะที่บอกนี้ก็มีคาเทากับระยะที่เครื่องกัดรองจะตองเดินทางเชนเดียวกันดัง
แสดงในรูปที่ 7.42ข

16

12

R12

21

5

10

16

รูปที่ 7.41 การบอกขนาดและตําแหนงของรองในวัตถุตวั อยาง
NWP

June 2007

Version 0.5

219

Fundamental of Engineering Drawing

R12

12

Cutting tool

27
Tool cutting distance
5

10
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(ก)
(ข)
รูปที่ 7.42 การบอกขนาดสําหรับวัตถุทมี่ ีรองแบบปลายเปด
ตัวอยางสุดทายของการบอกขนาดกับวัตถุที่มีปลายเปนสวนโคงก็คือการบอกขนาดของรองลิ่ม (key
way) การบอกขนาดของรองลิ่มนี้สามารถทําไดสองแบบดวยกัน โดยแบบแรกจะบอกขนาดโดย
อางอิงกับขนาดมาตราฐานของลิ่ม (key) ที่จะนํามาใสในรองลิ่มนั้น หรืออาจจะบอกโดยอางอิง
ขั้นตอนการผลิตรองลิ่มนั้นก็ได ซึ่งลักษณะของรองลิ่มและลิ่มไดแสดงไวในรูปที่ 7.43
Key way

Key

รูปที่ 7.43 ลักษณะของรองลิ่มและลิ่มบนเพลา
รูปที่ 7.44ก แสดงการบอกขนาดของรองลิ่มโดยอางอิงจากขนาดมาตราฐานของลิ่มนั่นคือบอกขนาด
เปนความยาวของลิ่มทั้งหมด สวนรูปที่ 7.44ข เปนการบอกขนาดโดยอางอิงจากกระบวนการผลิต
ของรองลิ่ม

25

20

(ก)
(ข)
รูปที่ 7.44 การบอกขนาดรองลิ่มตามขนาดมาตราฐานของลิ่มและขั้นตอนการผลิต
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7.4 ตําแหนงการวางตัวของการบอกขนาด
ในหัวขอสุดทายของบทนี้จะเปนขอแนะนําเกี่ยวกับการวางตัวของการบอกขนาด ซึ่ง
ประกอบไปดวยหัวขอยอย ๆ ดังนี้
1. ไมควรลากเสน extension lines หรือเสน leader line ตัดเสน dimension line ดัง
ตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 7.45
GOOD

POOR

รูปที่ 7.45
2. ควรลากเสน extension
ตัวอยางในรูปที่ 7.46

lines ออกจากจุดที่ใกลที่สุดที่ตองการบอกขนาดดัง
GOOD

POOR

รูปที่ 7.46
3. ถาบริเวณที่ตองการบอกขนาดอยูภายในรูปแลว เสน extension lines จะตองลาก
ออกจากจุดที่อยูในรูปนั้น และใหลากเสน extension lines ผานเสนรูปออกมาเลย
โดยไมตองเวนชองวางดังตัวอยางในรูปที่ 7.47
WRONG

CORRECT

รูปที่ 7.47
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4. หามใชเสนรูป เสน center line หรือเสน dimension line แทนเสน extension lines
นั่นหมายความวา ทุกครั้งที่ตองการบอกขนาดตองลากเสน extension lines เสมอ
ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 7.48
GOOD

POOR

รูปที่ 7.48
5. หลีกเลี่ยงการบอกขนาดกับเสนประดังแสดงในรูปที่ 7.49
GOOD

POOR

รูปที่ 7.49
6. ควรวางขอมูลที่ตองการบอกขนาดไวนอกรูปที่วาดดังแสดงในรูปที่ 7.50 นอกจาก
วาการวางขอมูลนั้นในรูปจะใหขอมูลที่ชัดเจนกวาหรือสามารถอานขอมูลไดงาย
กวาก็สามารถเขียนในรูปไดดังตัวอยางในรูปที่ 7.51
POOR

GOOD

รูปที่ 7.50
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JUST OK !!!

BETTER

รูปที่ 7.51
7. ใหบอกขนาดในภาพที่เห็นรูปรางหรือลักษณะที่ตองการบอกขนาดไดชัดเจนดัง
ตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 7.52 จากรูปจะเห็นวาถาตองการบอกขอมูลเกี่ยวกับความ
หนาของสวนใดสวนหนึ่งของวัตถุ เราควรจะเลือกภาพที่สามารถเห็นความหนานั้น
ไดอยางชัดเจน ซึ่งในตัวอยางนี้ก็คือภาพดานหนา หรือการบอกขอมูลเกี่ยวกับ
ตําแหนงของรู ก็ควรเลือกบอกในภาพที่เห็นรูเปนวงกลมนั่นเอง
GOOD

POOR

รูปที่ 7.52
8. ควรจัดการลงขนาดใหอยูรวมกันเปนกลุมใหไดมากที่สุดดังตัวอยางในรูปที่ 7.53
GOOD

POOR

รูปที่ 7.53
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9. อยาลงขนาดซ้ําซอน เชนถาบอกขนาดความกวางของวัตถุในภาพดานหนาแลวก็
ไมตองบอกขนาดความกวางนั้นซ้ําในภาพดานบนอีก ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่
7.54
POOR

GOOD

รูปที่ 7.54
7.5 บทสรุป
ในบทนี้ ไ ด อ ธิ บ ายถึ ง หลั ก ในการบอกขนาดเบื้ อ งต น ซึ่ ง เริ่ ม ตั้ ง แต ก ารแสดง
ความสัมพันธระหวางการบอกขนาดกับกระบวนการผลิตชิ้นสวนในงานวิศวกรรม โดยเปาหมาย
หลักของการบอกขนาดในภาพออโธกราฟกที่วาดก็คือ ตองบอกขอมูลของขนาดวัตถุใหครบถวนทั้ง
ความกวาง สูง และลึก รวมถึงขนาดของสวนประกอบอื่น ๆ ในวัตถุดวย เชน ขนาดรูเจาะ ขนาดของ
สว นโค ง ต า ง ๆ เป น ต น และข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ในการบอกขนาดที่ จ ะลื ม ไม ไ ด ก็ คื อ
ตําแหนงของสวนประกอบเหลานี้นั่นเอง จากนั้นไดทบทวนเกี่ยวกับสวนประกอบสําหรับการบอก
ขนาดซึ่งประกอบไปดวยเสน extension lines เสน dimension line เสน leader line ตัวเลขบอก
ขนาดและหมายเหตุ ถัดไปก็เปนหัวขอที่แสดงการบอกขนาดสําหรับสวนตาง ๆ ที่อาจจะมีอยูในภาพ
ออโธกราฟก เชน การบอกขนาด fillet และ round การบอกขนาดสวนโคง การบอกขนาดรู การบอก
ตําแหนงของรู และการบอกขนาดกับวัตถุที่มีปลายเปนสวนโคง สุดทายเปนการแนะนําตําแหนงการ
วางการบอกขนาดเพื่อใหการบอกขนาดนั้นอานไดงายและใหขอมูลที่ไมซ้ําซอนซึ่งอาจทําใหเกิด
ความสับสนในการผลิตได
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แบบฝกหัด
1. จงแกไขการรบอกขนาดใหหถูกตอง
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2. จงแแกไขการบอกกขนาดใหถกต
กู อง
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3. จงบอกขนาดบนภาพออโธกราฟกดานลางใหสมบูรณ
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4. จงบอกขนาดบนภาพออโธกราฟกดานลางใหสมบูรณ
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5. จากภาพอออโธกราฟกทีใ่ ห จงแกไขภภาพใหสมบูรณ
ณ พรอมบอกกขนาดใหถกูกตอง
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6. จากกภาพออโธกราฟกที่ให จงแกไขภาพใใหสมบูรณ พรอมบอกขนาดใหถูกตอง
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