บทที่ 12
ภาพเขียนแบบเพื่อใชงาน
บทนี้จะเปนเรื่องของภาพเขียนแบบเพื่อใชงาน (working drawing) ซึ่งรายละเอียดของ
หัวขอที่จะกลาวถึงในบทนี้ประกอบไปดวยภาพเขียนแบบของวัตถุโดยละเอียด (detail drawing)
ภาพเขียนแบบการประกอบ (assembly drawing) ชนิดของภาพเขียนแบบการประกอบ เปนตน และที่
กลาววาเปนบทที่เกี่ยวกับภาพเขียนแบบเพื่อใชงานนั้น มีความหมายวาแบบที่เขียนนั้นจะตองพรอมสง
เขาสูกระบวนการผลิตเพื่อสรางผลิตภัณฑชิ้นนั้น ๆ นั่นเอง ดังนั้นแบบที่เขียนตองมีการใสรายละเอียด
และขอมูลเพิ่มเติมลงไปใหครบถวน ไมใชการเขียนแบบภาพออโธกราฟกพรอมลงขนาดแบบธรรมดาที่
ไดกลาวไปแลวในบทกอน ๆ เทานั้น
12.1 บทนํา
ภาพเขียนแบบเพื่อใชงาน (working drawing) นั้นก็คือชุดของภาพเขียนแบบที่จะใชใน
กระบวนการผลิต ซึ่งประกอบไปดวยภาพเขียนแบบโดยละเอียด (detail drawing) และภาพเขียนแบบ
การประกอบ (assembly drawing) ยกตัวอยางเชน ถาเราตองการผลิตปากกาลูกลื่นหนึ่งดาม สิ่งที่ตอง
ผลิตขึ้นมาเพื่อสรางปากกาหนึ่งดามนั้นจะประกอบไปดวยชิ้นสวนดังแสดงในรูปที่ 12.1 ดังนี้
1. ตัวดามปากกา
2. ไสปากกา
3. ฝาปดหัวปากกา
4. ปลอกปากกา
ซึ่งภาพเขียนแบบที่ตองการสําหรับการผลิตก็คือ ภาพออโธกราฟกของชิ้นสวนแตละชิ้นที่แสดงขางตน
พรอมการบอกขนาด และขอมูลอื่น ๆ สําหรับการผลิตที่จะไดกลาวถึงตอไป ภาพเขียนเหลานี้เองที่เรา
เรียกวาภาพเขียนแบบโดยละเอียด และถาสมมติวาเราเขียนแบบชิ้นสวนขางตนหนึ่งชิ้นบนกระดาษหนึ่ง
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แผน เราก็จะมี แบบโดยละเอียดทั้ งหมด 4 แผน จากนั้นเพื่อใหการประกอบชิ้นส ว นเหลานี้ สมบูรณ
ครบถวนออกมาเปนปากกาหนึ่งดานตามที่ตองการ เราจะตองมีภาพของการเขียนแบบการประกอบ ซึ่ง
จะชวยใหผูอานแบบเขาใจลําดับการประกอบ เห็นรูปรางของผลิตภัณฑหลังประกอบเสร็จสิ้นแลว หรือ
เห็นขนาดสุดทายของผลิตภัณฑ เปนตน ภาพเขียนแบบการประกอบนี้จะมีอยางนอยอีก 1 แผน ดังนั้น
ภาพเขียนแบบเพื่อใชงาน หรือเพื่อการผลิตปากกาดามนี้ก็จะมีทั้งหมด 5 แผนนั่นเอง ถึงตอนนี้ผูอานคง
จะพอเขาใจถึงความหมายของภาพเขียนแบบเพื่อใชงาน (working drawing) ภาพเขียนแบบโดยละเอียด
(detail drawing) และภาพเขียนแบบการประกอบ (assembly drawing) ไดดียิ่งขึ้น
ปลอกปากกา

ฝาปดหัวปากกา

ดามปากกา

ไสปากกา

รูปที่ 12.1 สวนประกอบของปากกา
12.2 ภาพเขียนแบบโดยละเอียด (detail drawing)
ขอมูลที่ตองใสลงไปในภาพเขียนแบบโดยละเอียดประกอบไปดวย
1. ขอมูลทั่วไป (general information) ขอมูลเหลานี้จะปรากฎอยูใน title block ซึ่ง
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 หรือนิ้ว
- สเกลที่ใชในการเขียนแบบ (scale)
- สัญลักษณแสดงเทคนิคการฉายภาพ (method of projection)
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2. ขอมูลเกี่ยวกับตัวชิ้นสวน (part’s information) ขอมูลสวนนี้จะประกอบไปดวย
ขอมูลรูปรางของวัตถุ ขอมูลเกี่ยวกับขนาดของวัตถุ และขอมูลจําเพาะของวัตถุ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
- ขอมูลรูปรางของวัตถุ ขอมูลสวนนี้จะใชเทคนิคการเขียนภาพแบบออโธกราฟก
หรือการเขียนภาพพิคทอเรียล เพื่อสื่อสารใหผูอานแบบเขาใจถึงรูปรางของวัตถุ
- ขอมูลเกี่ยวกับขนาด เราจะใชเทคนิคการบอกขนาดของวัตถุ ซึ่งไดอธิบายไปแลว
ในบทกอนหนานี้ และอาจจะเปนเทคนิคบอกขนาดแบบ tolerance
- ขอมูลจําเพาะของวัตถุ ขอมูลสวนนี้จะประกอบไปดวย
o จํ า นวนชิ้ น ที่ ต อ งการของวั ต ถุ ชิ้ น หนึ่ ง ๆ เพื่ อ นํ า ไปสร า งผลิ ต ภั ณ ฑ ที่
สมบูรณ เชนปากกาหนึ่งดามนั้นตองการปลอกปากกา 1 ชิ้น หรือถา
ตองการผลิตโทรศัพทมือถือก็คงตองการสกรูมากถึง 20 ชิ้น เปนตน
o ชื่อของชิ้นสวนที่ตองการผลิต และหมายเลขประจําตัวของชิ้นสวนนั้น ๆ
เพื่อความสะดวกในการอางอิง
o ชนิดของวัสดุที่ใชผลิตชิ้นสวนนั้น
o หมายเหตุ ทั่ ว ไป (ข อ ความที่ ต อ งการอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม และไม ส ามารถใช
ภาพอธิบายได)
o ขอมูลของกระบวนการ heat
treatment ซึ่งเปนกระบวนการปรับปรุง
โครงสรางระดับโมเลกุลของวัสดุชิ้นนั้น ๆ เพื่อใหวัสดุนั้นมีความแข็งแรง
มากยิ่งขึ้น
o ค า ความเรี ย บของพื้ น ผิ ว ที่ ต อ งการ (surface
finish) พิ้นผิวบางสวน
ต อ งการความเรี ย บของพื้ น ผิ ว มากเนื่ อ งจากต อ งเคลื่ อ นที่ สั ม พั ท ธ กั บ
ชิ้นสวนอื่น ดังนั้นก็ตองมีการกําหนดวาพื้นผิวนั้นตองการความเรียบเทาใด
o คาความผิดพลาดในการผลิตที่ยอมรับได (tolerances) เชนถาเราตองการ
เจาะรู ใ ห มีข นาดเทากับ 20 มม. ซึ่งในความเปนจริงแลวการผลิตให รูมี
ขนาดเสนเสนผาศูนยกลางเทากับที่เราตองการนั้นเปนไปไดยากมาก และ
มีตนทุนในการผลิตสูงมากดวย ดังนั้นเพื่อใหชิ้นงานที่ผลิตออกมานั้นใช
งานไดจึงมักจะใสคาความผิดพลาดที่ยอมรับไดลงไปดวย เชนเราตองการ
เจาะรูที่มีขนาดเทากับ 20 ± 0.01 มม. นั่นก็คือรูที่เจาะนั้นตองมีขนาดอยู
ในชวง 19.99 มม. ถึง 20.01 มม. ถึงจะนําไปใชงานได แตถาผลิตออก
มาแลวขนาดของรูเจาะอยูนอกชวงนี้ ก็ตองทิ้งชิ้นงานนั้นไป เปนตน
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ขอแนะนําเพิม่ เติมสําหรับการเขียนแบบโดยละเอียด
- ควรเขียนภาพออโธกราฟกของชิ้นสวนหนึ่งชิ้นบนกระดาษเขียนแบบหนึ่งแผน
- แต ถ า ต อ งการเขี ย นชิ้ น ส ว นหลาย ๆ ชิ้ น ลงบนกระดาษเขี ย นแบบหนึ่ ง แผ น ควร
ดําเนินการดังตอไปนี้
o ควรเผื่อพื้นที่ระหวางภาพของชิ้นสวนใหมากพอ
o ควรวาดชิ้นสวนทุก ๆ ชิ้นดวยสเกลเดียวกัน แตถาจะตองวาดดวยสเกลอื่น
ก็ควรบอกขนาดของสเกลที่ใชอยางชัดเจน
- ชิ้นสวนมาตราฐาน เชน สลักเกลียว (bolt) แปนเกลียว (nut) สลัก (pin) ตลับลูกปน
(bearing) เปนตน ไมจําเปนตองเขียนลงไปในภาพเขียนแบบโดยละเอียด
- ตัวอยางของภาพเขียนแบบโดยละเอียดแสดงไวในรูปที่ 12.2

Geometric tolerance

Size tolerance

General note

Surface finishing
Title block

General tolerance
Revision table

Projection symbol

รูปที่ 12.2 ตัวอยางของภาพเขียนแบบโดยละเอียด

12.3 ภาพเขียนแบบการประกอบ (assembly drawing)
ภาพเขียนแบบการประกอบ คือ งานเขียนแบบที่บรรจุภาพของชิ้นสวนที่ตองใชในการ
ประกอบผลิตภัณฑชิ้นนั้น ๆ โดยจะเขียนภาพของชิ้นสวนแตละชิ้นใหอยูในตําแหนงที่ถูกตองหลังจาก
ประกอบเสร็จสิ้นแลว หรือเขียนใหอยูในตําแหนงพรอมที่จะประกอบ หรือเขียนใหผูอานแบบเขาใจไดวา
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ชิ้นสวนเหลานี้จะตองประกอบเขาดวยกันอยางไรเพื่อใหไดผลิตภัณฑตามที่ตองการ ชนิดของภาพเขียน
แบบการประกอบที่จะกลาวถึงในหัวขอนี้มี 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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2. General assem
mbly drawinngs
ภาพพเขียนแบบกการประกอบชชนิดนี้จะแสดดงชิ้นสวนแตตละชิ้น โดยวาดใหอยูในตํตําแหนงที่
พรอมใชชงาน หรือก็คืคือถูกวาดใหอยู
อ ในตําแหนนงที่ประกอบเเปนผลิตภัณฑ
ฑเสร็จสิ้นแลว ซึ่งสามารถถแสดงได
สองรู ป แบบเช
แ
น เดี ยวกั
ย บ ตั ว อยย า งข า งต น คื อ แสดงภา พประกอบใในรู ป แบบพิ คทอเรี ย ลแและแสดง
ภาพประะกอบในรูปแบบออโธกราฟก ดังตัวอยยางที่แสดงในนรูปที่ 12.5 – 12.6

รูปที่ 12.5 ภาพเขี
ภ ยนแบบการประกออบแบบ geneeral assembly

รูปที่ 12.6 ภาพเขี
ภ ยนแบบการประกออบแบบ geneeral assembly

3. Dettail assembbly drawings
ภาพการเขียนแแบบการประกกอบชนิดสุดททายนี้จะเหมืมือนกับภาพปประกอบแบบบ general
น วย ดัง
assembbly drawinng เพียงแตจะมีการบออกขนาดโดยละเอียดลงไปในภาพการรประกอบนั้นด
ตัวอยางที่แสดงไวในรู
น ปที่ 12.7
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รูปที่ 12.7 ภาพเขี
ภ ยนแบบบการประกออบแบบ detaail assemblyy
สวนชนิดของภาพเขี
ด
ขียนแบบการรประกอบที่พบเห็
พ นไดบอยที
อ ่สุดและเเปนชนิดที่เรราจะใชในการอธิบาย
ตอไปเนื่องจากวาดไดดไมยากมากนักก็คือ ภาพพเขียนแบบกการประกอบชชนิด general assembly drawing
d
ขอมูลทีี่ตองเขียนลงไปในงานเเขียนแบบกาารประกอบชชนิด genera
ral assemblly drawing
1. ชิ้นสสวนทุกชิ้นจะะตองถูกวาดลลงไปในตําแหหนงที่พรอมใใชงาน
2. ตารรางแสดงชิ้นสสวนของวัสดุที่ตองใชในกการประกอบ (part list หรืรือ bill of materials,
m
BOM) ซึ่งโดยปกกติจะประกอบไปดวย
a. เลขอางอิงของชิ้นสวนในแบบ
ว
(iteem number))
เ ยกชิ้นสวน (descriptivee name)
b. ชื่อที่ใชเรี
c. ชนิดของวัสดุ (mateerial, MATL.))
น
บ (quantity required,
r
d. จํานวนชิชิ้นของวัสดุชิช้ินหนึ่ง ๆ ที่ตตองการใชในการประกอบ
QTY.)
3. เสน leader linee ที่ใชชี้บอกววาชิ้นสวนใดอยูที่ตําแหนนงใดเมื่อประกกอบเสร็จสิ้นแลว โดย
สวนปลายของเ
น
สนจะมีตัวเลลขอางอิงของงชิ้นสวนนั้น (item num
mber) พรอมทั
ม ้งเขียน
วงกกลมลอมรอบตัวเลขนั้นไวดวย
4. ขอมูลเกี่ยวกับการผลิ
ก
ต กระะบวนการในกการประกอบบ หรือการบออกขนาดโดยยรวมของ
วัตถุถเมื่อประกอบบเสร็จสิ้นแลว
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สวนสําคัญสวนหนึ่งที่ตองกลาวเพิพิ่มเติมในรายยละเอียดคือรูปแบบของตตารางแสดงชิ้นสวนในการรประกอบ
(part’s list หรือ billl of materiaal, BOM) ซึ่งตัวอยางขอองตารางดังกล
ก าวไดแสดงงไวในรูปที่ 12.8 และ
ง
ัวของตารางนีนี้มักจะวางไววเหนือ title block
b โดยตําแหน
า งของหัวั ตารางจะอยูยูดานลาง
ตําแหนงในการวางตั
และเขียนลําดับของชิชิ้นสวนไลขึ้นจากล
น
างขึ้นด
น านบน ดังตัตวอยางที่แสดงไว
ส ในรูปที่ 12.6 – 12.7 แต
ก าวอาจเขียนโดยให
ย
หัวของตารางอยูดานบนก็ไดด แตควรจะใใหหัวตารางววางชิดกับ
อยางไรกก็ดีตารางดังกล
กรอบขอองกระดาษเขีขียนแบบดานบน
น

3 SET SC
CREW

1

Staiinless Steel,
M3 HEX SOCK CUP PT

2 SHAFT
T

1

Stain
nless Steel

1 SUPPO
ORT

2

Castt Iron

NO.

T NAME
PART

REQD.

MATL. & NOTE
N

รูปที
ป ่ 12.8 ตาารางแสดงรายยละเอียดของงชิ้นสวนทีใ่ ชในการประกอบ
ตัวอย
อ างการวางหหัวตารางชิดขขอบดานบน

รูปที่ 12.9 ตัวอยางของตําแหนนงการวางตารรางแสดงรายยละเอียดของงชิ้นสวน
ขั้นตอนนการเขียนแแบบการประะกอบ (step to create assembly
a
dr
drawing)
1. วิเคราะหภาพของชิ
า
้นสวนแต
ว ละชิ้นโดยนําขอมูลที่เกี่ยวกับรูปรางและขขนาดของ
ชิ้นสวนนนั้น ๆ มาพิจารณาวาจะปประกอบชิ้นสวนเหล
ส
านี้เขาดวยกันไดอย
อ างไร ควรใใสชิ้นสวนใดดกอนหลัง
และหาขขนาดโดยรวมมหลังจากปรระกอบเสร็จส้สิ้นแลว แนววคิดพื้นฐานในการตัดสินใใจวาชิ้นสวนใใดควรจะ
สวมเขากับชิ้นสวนใดดนั้น งายที่สุสุดคือจับคูขนาดเส
น นผาศูนย
น กลางของชิ้นสวนเหลาานั้นนั่นเอง เช
เ น เรามี
จ  4 รู ขนาด
ข 20 มมม. 25 มม. 355 มม. และ 500 มม. และมีชชิ้นสวนอีกชิ้นหนึ
น ่งที่มี
วัตถุอยูชิช ้นิ หนึ่งที่มีรูเจาะอยู
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ลักษณะเปนทรงกระบอกขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ 35 มม. จากขอมูลที่ไดเพียงแคนี้เราจะเห็นวา
แทงทรงกระบอกขนาด 35 มม. นี้สามารถสวมเขาไปในรูที่มีขนาด 35 มม. หรือรูขนาด 50 มม. ก็ได แต
ถาพิจารณาดวยความสมเหตุสมผลแลว แทงทรงกระบอกนี้ก็ควรจะถูกสวมเขาไปในรูเจาะขนาด 35 มม.
เพราะตามปกติแลวคงไมมีใครเจาะรูใหมีขนาดใหญเกินสิ่งที่จะนํามาสวมมากเกินความจําเปน (ยกเวนจะ
มีเหตุผลทางดานการออกแบบเปนพิเศษ)
2. เลือกมุมมองการสรางภาพประกอบใหเหมาะสม โดยจํานวนของมุมมองนั้นอาจจะมี
เพียงหนึ่งมุมมอง หรืออาจจะมีสอง หรือสามมุมมอง หรือมากกวาก็ได ถามีความจําเปนเพื่อใหเห็นการ
ประกอบไดชัดเจน แตอยางไรก็ดีควรวาดใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได สวนมุมมองที่เลือกวาดนั้นก็ควรจะ
เปนมุมมองที่สามารถเห็นการประกอบไดชัดเจน ยกตัวอยางวัตถุที่แสดงในรูปที่ 12.10 จากรูปจะมีวัตถุ
อยูสองชิ้นคือ A และ B โดยที่วัตถุ A นั้นมีรูเจาะอยูหนึ่งรูและวัตถุ B มีลักษณะเปนทรงกระบอก จาก
ขอมูลนี้ก็ควรตัดสินใจไดวาภาพประกอบที่ตองวาด จะตองเปนภาพของวัตถุ B ที่สวมใสเขาไปในรูเจาะที่
อยูบนวัตถุ A นั่นเอง สวนมุมมองที่เลือกวาดนั้น จะเห็นวาถาเลือกวาดภาพประกอบในมุมมองตามที่
แสดงในรูปที่ 12.11ก แลว เราจะไมเห็นลักษณะการประกอบของชิ้นสวนทั้งสองเลย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ถาเขียนภาพดังกลาวเปนสีขาว-ดํา แตถาเลือกวาดภาพในมุมมองดังที่แสดงในรูปที่ 12.11ข แลวก็จะ
เห็นลักษณะการประกอบไดชัดเจน
Given

Part A

Part B

รูปที่ 12.10 ตัวอยางวัตถุที่จะนํามาสรางภาพเขียนแบบการประกอบ

(ก)
(ข)
รูปที่ 12.11 การเขียนแบบการประกอบที่ไมเหมาะสมและเหมาะสม
3. เลือกชิ้นสวนที่เปนหลักในการประกอบ โดยมีขอสังเกตุวาชิ้นสวนใดจะเปนหลักใน
การประกอบนั้นจะตองเปนชิ้นสวนที่มีชิ้นสวนอื่น ๆ มาสวมใสบนตัวมันมากที่สุด
4. วาดชิ้นสวนหลักที่เลือกนั้นกอน โดยวาดในมุมมองที่เลือกจากขอที่ 2
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5. วาดชิ้นสวนอื่น ๆ ที่เหลือในตําแหนงที่ถูกตอง
6. ประยุ ก ต ใ ช เ ทคนิ ค การเขี ย นภาพตั ด ลงไปในภาพการประกอบ เพื่ อ ให เ ห็ น ว า
ชิ้นสวนใดสวมทับกับชิ้นสวนใดอยูบาง ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 12.12ก จากรูปสมมติใหมีชิ้นสวนอยู
สองชิ้นที่ตองประกอบเขาดวยกัน ซึ่งเมื่อประกอบเขาดวยกันแลว และใชเทคนิคการเขียนภาพตัดมา
ประยุกตใชการภาพการประกอบดวยจะทําใหไดภาพดังแสดงในรูปที่ 12.12ข สวนการเขียนเสน section
lines นั้นมีขอกําหนดอยูวา ใหใชเสน section lines ที่แตกตางกันระหวางชิ้นสวนแตละชิ้นที่นํามา
ประกอบ
Part A

Part B

(ก)

(ข)

รูปที่ 12.12 การเขียนแบบการประกอบโดยใชเทคนิคการเขียนภาพตัดมาชวย
ขอกําหนดอีกประการหนึ่งของการใชเทคนิคภาพตัดในงานเขียนแบบการประกอบก็คือ เราจะยกเวนการ
ทําภาพตัดกับชิ้นสวนมาตราฐาน เชน สลักเกลียว แปนเกลียว แหวนรอง เปนตน และถาแนวของการใช
ใบมีดในการตัดวัตถุเพื่อสรางภาพตัดนั้นอยูตามแนวความยาวของ เพลา (solid shaft), สลัก (pin) หรือ
key ก็ใหยกเวนการทําภาพตัดกับชิ้นสวนเหลานี้ดวย ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 12.13ก-ข

1 CLEVIS, Steel, 1 REQD.

2 ARM, Steel, 1 REQD.

3 PIN, Steel, 1 REQD.

(ก)
(ข)
รูปที่ 12.13 การยกเวนการทําภาพตัดกับชิ้นสวนที่เปน pin ในภาพการประกอบ
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อีกตัวอยางของภาพการประกอบที่ใชเทคนิคภาพตัดไดแสดงไวในรูปที่ 12.14ก-ข

1 SUPPORT, Steel, 1 REQD.

2 SHAFT, Steel, 1 REQD.

3 TAPER PIN, Steel, 1 REQD.

(ก)

(ข)

รูปที่ 12.14 การยกเวนการทําภาพตัดกับชิ้นสวนที่เปนเพลา (shaft)
และสลัก (pin) ในภาพการประกอบ
7. เขียนเสน leader line เพื่อชี้บอกวาชิ้นสวนใดมีหมายเลขประจําตัวเปนเลขอะไร
แลวเขียนวงกลมลอมรอบตัวเลขนั้นดวย เสน leader line ที่ลากนั้นใหลากมาจากบริเวณภายในของวัตถุ
และที่ปลายของเสนที่อยูภายในวัตถุก็ใหทําสัญลักษณวงกลมทึบ ดังที่แสดงในรูปที่ 12.15 และเสน
leader line ที่ลากนั้นใหลากเฉียงทํามุมกับแนวระดับ หามลากเปนเสนนอนหรือเสนดิ่ง
1
2

รูปที่ 12.15 ตัวอยางการใชเสน leader line ในการบอกหมายเลขของวัตถุ
8. ขั้น ตอนสุ ดท า ยก็ คื อ การสร า งตารางแสดงรายการของชิ้ นส ว นที่ ต อ งใช ใ นการ
ประกอบผลิตภัณฑนั้น ๆ
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ขั้นตอนตาง ๆ ที่กลาวมาทั้ง 8 ขั้นตอนนี้ตองอาศัยการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชํานาญ เพื่อจะไดตัดสินใจ
วาชิ้นสวนใดควรจะประกอบเขากับชิ้นสวนใด หรือควรนําเทคนิคการสรางภาพตัดมาใชในบริเวณใด
เพื่อใหผูอานแบบเห็นการประกอบไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือชิ้นสวนใดที่ไมตองลงเสน section lines บาง
แตอยางไรก็ดีขอควรปฏิบัติประการแรกสุดเมื่อตองการวาดภาพการประกอบก็คือ ตองสเก็ตชภาพลงบน
กระดาษเปลากอนวา เราจะประกอบชิ้นสวนใดเขากับชิ้นสวนใดบาง และเมื่อประกอบแลวชิ้นสวนนั้นจะ
วางตัวอยู ณ ตําแหนงใดในภาพประกอบ ควรใชเทคนิคภาพตัดในบริเวณใดบางเพื่อใหเห็นการประกอบ
ไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือเมื่อเขียนภาพประกอบโดยใชเทคนิคภาพตัดแลวจะมีชิ้นสวนไหนถูกบังอยูบาง
เนื่องจากมีชิ้นสวนอื่นวางขวางอยูดานหนา เพราะจะชวยเราในการตัดสินใจวาชิ้นสวนใดควรวาดกอน
ชิ้นสวนใดควรวาดที่หลัง โดยชิ้นสวนที่ควรวาดกอนก็คือชิ้นสวนที่ขวางอยูดานหนาชิ้นสวนอื่น ๆ นั่นเอง
ขนาดรวมทั้งหมดของผลิตภัณฑที่ประกอบเสร็จแลวมีขนาดเทาใด สามารถเขียนลงในกระดาษเขียน
แบบที่เตรียมไวไดเหมาะสมหรือไม ถาไมตองใชสเกลเทาใดเพื่อใหไดขนาดของภาพที่เหมาะสม สิ่งตาง
ๆ เหลานี้ควรทําใหเสร็จสิ้นบนกระดาษสเก็ตชกอนเริ่มลงมือเขียนแบบ เพื่อใหการเขียนแบบเปนไปได
ดวยความรวดเร็วไมตองเขียนแบบไปแกไขไปนั่นเอง
12.4 สิ่งที่ควรเรียนรูจากภาพเขียนแบบการประกอบ
นอกเหนื อ จากความสามารถในการเขี ย นแบบการประกอบแล ว ผู อ า นแบบควรจะมี
ความสามารถในการตีความจากแบบการประกอบที่อานไดดวย โดยสิ่งที่ควรจะไดเมื่ออานแบบการ
ประกอบก็คือ ตองรูใหไดวาขั้นตอนในการประกอบผลิตภัณฑนี้ควรเปนอยางไร หนาที่การทํางานของแต
ละชิ้นที่ประกอบเขาไปนั้นคืออะไร และสุดทายสามารถที่จะเขาใจแนวคิดในการออกแบบของผูออกแบบ
ใหไดดวย ตัวอยางตอไปนี้จะเปนภาพเขียนแบบการประกอบของชิ้นสวนหนึ่ง ๆ โดยจะแสดงใหเห็นวา
เมื่อผูอานแบบเห็นภาพการประกอบแลว ควรจะเรียนรูอะไรไดบางจากภาพการประกอบนั้น
ตัวอยางที่ 1 Shaft support on a machine housing
ภาพประกอบในตัวอยางแรกแสดงไวในรูปที่ 12.16 จากภาพแสดงชิ้นสวนหลัก ๆ ที่จะถูก
นํามาประกอบเขาดวยกันทั้งหมด 5 ชิ้นสวนดังนี้
1. เพลา (shaft)
2. ตัวเรือน (housing)
3. ตลับลูกปน (bearing)
4. แผนปดหนา (cover plate)
5. สกรู (cap screw)
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Shaft

Bearing
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plate
Housing

รูปที่ 12.16 ชิ้นสวนที่จะนํามาประกอบรวมกันสําหรับตัวอยางที่ 1
จากรูปสามารถที่จะอธิบายขั้นตอนและหนาที่ของแตละชิ้นสวนในการประกอบไดดังนี้
1. นําตลับลูกปนสวมเขาไปกับเพลาจนสุด ดังแสดงในรูปที่ 12.17ก ซึ่งจากรูปจะเห็นได
วาสาเหตุที่ตองทําใหเพลามีการเปลี่ยนขนาดเสนผาศูนยกลางหรือที่เราอาจเรียกไดวาทําบาเพลานั้น (ดัง
แสดงดวยวงกลมหมายเลข 1 ในรูปที่ 12.16) ก็เพื่อใหบาเพลาชวยรับตลับลูกปนที่สวมเขามาไมให
เคลื่อนที่เลยไปทางดานขวามากเกินความตองการ
2. นําเพลาและตลับลูกปนจากขั้นตอนที่ 1 สวมเขากับตัวเรือน (housing) ดังแสดงในรูป
ที่ 12.17ข จากรูปก็จะพบวาที่ตัวเรือนนั้นก็มีการทําบาไวเหมือนกัน (ดังแสดงในดวยวงกลมหมายเลข 2
ในรูปที่ 12.16) ทําใหเมื่ อใสเพลาที่มีตลับลู กปนอยูแลวเขาไปในตัวเรือน บาที่ทําไวบนตัวเรือนก็จะ
รองรับกับผิวดานนอกของตลับลูกปนอีกที ปองกันไมใหตลับลูกปนเคลื่อนที่ไปทางดานขวาได
3. นําแผนปดหนามาสวมทับอีกครั้งหนึ่ง ดังแสดงในรูปที่ 12.17ค จากรูปจะเห็นวาสวนที่
ยื่นออกมาของแผนปดหนา ดังแสดงดวยวงกลมหมายเลข 3 ในรูปที่ 12.16 นั้นจะทําหนาที่ในการกด
ตลับลูกปนใหแนนกับตัวเรือน เพื่อไมใหตลับลูกปนเคลื่อนไหวในแนวแกนได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา
ปองกันไมใหตลับลูกปนเคลื่อนที่ซาย-ขวาไดนั่นเอง
4. ขั้นตอนสุดทายของการประกอบก็คือ ขันสกรูเพื่อจับยึดแผนปดดานหนา ตลับลูกปน
และตัวเรือนในติดแนนอยูดวยกัน ซึ่งจะไดภาพประกอบสุดทายที่สมบูรณดังแสดงในรูปที่ 12.17ง จาก
รูปจะมีขอสังเกตุเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบวา ผูออกแบบจงใจออกแบบใหขนาดรูของแผนปดหนา
กับตัวเรือนที่ใหเพลาสวมทะลุผานไปนั้นมีขนาดใหญกวาขนาดเสนผาศูนยกลางของเพลา ที่ทําเชนนี้ก็
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เพื่อใหเพลาสามารถหมุนไดอิสระ โดยไมมีพื้นผิวของเพลาเสียดสีกับพื้นผิวของตัวเรือนหรือแผนปดหนา
นั่นเอง แตจะใชตลับลูกปนเพื่อชวยใหเพลาหมุนไดอยางคลองตัวแทน

(ข) ขั้นตอนที่ 1

(ก) ขั้นตอนที่ 2

(ค) ขั้นตอนที่ 3

(ง) ขั้นตอนที่ 4

รูปที่ 12.17 ขั้นตอนการประกอบชิ้นสวนสําหรับตัวอยางที่ 1
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
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Ball

Outer race

Inner race
(ก)
(ข)
รูปที่ 12.18 ลักษณะของตลับลูกปนแบบ ball bearing
การใชงานตลับลูกปนนั้นจะเริ่มจากการนําเพลามาสวมเขากับวงแหวนดานในใหแนน จากนั้นนําเอาตลับ
ลูกปนที่สวมเพลาแลว ไปสวมเขากับตัวเรือน (housing) อีกที ซึ่งจะทําใหวงแหวนรอบนอกของตลับ
ลูกปนติดแนนเขากับตัวเรือน ดังนั้นเมื่อเราหมุนเพลา ตัวเพลาก็จะทําใหวงแหวนดานในหมุนตามเพลา
ไปดวยในขณะที่วงแหวนรอบนอกจะอยูกับที่ เนื่องจากระหวางวงแหวนทั้งสองมีเม็ดโลหะทรงกลมเล็ก ๆ
วางตัวกระจายอยู ซึ่งเม็ดโลหะทรงกลมเหลานี้เองก็จะทําหนาที่ชวยลดแรงเสียดทานในระหวางที่เพลา
หมุน จึงทําใหวงแหวนดานในซึ่งติดอยูกับเพลานั้นหมุนไดอยางอิสระจากวงแหวนรอบนอกนั่นเอง ตลับ
ลูกปนนั้นมีหลายชนิดดวยกัน โดยชนิดที่แสดงอยูในรูปที่ 12.18 นี้เปนแบบ ball bearing สวนชนิดที่
แสดงในรูปที่ 12.19ก นั้นเปนแบบ roller bearing สวนรูปที่ 12.19ข นั้นเปนแบบ taper roller bearing
อยางไรก็ดียังมีชนิดของตลับลูกปนมากกวานี้อีกมาก โดยตลับลูกปนแตละชนิดนั้นมีความสามารถในการ
ใชงานที่แตกตางกัน แตเนื้อหาเกี่ยวกับตลับลูกปนนั้นอยูนอกเหนือจากงานเขียนแบบวิศวกรรมจึงจะไม
ขอกลาวถึง ณ ที่นี้

(ก) Roller bearing

(ข) Taper roller bearing

รูปที่ 12.19 ลักษณะของตลับลูกปนแบบตาง ๆ

Niphon Wansophark

12 August 2007

(La Fête des mères)

Version 0.5

339

340

Fundamental of En
ngineering Drawing

ตัวอยางที
ง ่ 2 Leakkage prevenntion unit
ภาพปรระกอบของตัตัวอยางที่ 2 นี้แสดงไวในรู
น ปที่ 12.20 จากภาพจะะมีชิ้นสวนที่ใช
ใ ในการ
ประกอบบทั้งหมด 6 ชิน้ ดังนี้
4. Stud
1. Glannd
2. Casing ของปมที่มีเพลา (shaaft) ยื่นออกมมา
5. Nut
3. Packing
6. Washer

รูปที
ป ่ 12.20 ภาาพประกอบขของตัวอยางทีที่ 2
ส
บายขั
า ้นตอนแลละหนาที่ของแแตละชิ้นสวนในการประก
น
กอบไดดังนี้
จากรูปสามารถอธิ
1. นํา packing มาาหอเพลาเอาาไว
2. ขัน stud เขาไปปในตัว casinng จนสุดเกลียว
3. สวม gland เขากั
า บปลายของ stud ที่ยื่นออกมา
ด ายสวมแหหวนรองและขัขันแปนเกลียว (nut) ใหแนนนเพื่อกด ggland ลงไป ซึซ่ง gland
4. สุดท
ก็จะไปกกด packing อีกที packingg ก็จะขยายตัตัวจนเต็มพื้นที
น ่ชองวาง ทําใหชวยปองงกันการรั่วไหหลของน้ํา
ออกจากก casing ของงปมได
ตัวอยางที
ง ่ 3 Part with tapereed hole on tapered shhaft
ตัวอยางสุ
ง ดทายเปนภาพของกา
น
ารนําเพลาที่มีมีขนาดหนาตัตดเปลี่ยนแปปลงไป ซึ่งเรราจะเรียก
ย น ดัง
เพลาในลลักษณะเชนนีน้วา taperedd shaft สวมมเขาไปในวัตถุถที่มีรู ซึ่งรูนัน้ันก็ทํา taperr ดวยเชนเดียวกั
แสดงในนรูปที่ 12.21 โดยชิ
โ ้นสวนทีที่จะนํามาใชประกอบเข
ป
าดดวยกันก็คือ
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1.
2.
3.
4.

เพลลาที่มีขนาดหหนาตัดลดลง (tapered shhaft)
ชิ้นสสวนที่มีรู โดยยรูมีขนาดเสนผ
น าศูนยกลาางลดลง (parrt with tapered hole)
แหววนรอง (washer)
แปนเกลี
น ยว (nutt)

รูปที
ป ่ 12.21 ภาาพประกอบขของตัวอยางทีที่ 3
จากรูปสามารถอธิ
อบไดดังนี้
ส
บายขั
า ้นตอนและหนาที่ของแแตละชิ้นสวนในการประก
น
1. สวมมชิ้นสวนที่ทาํ tapered hoole เขากับ taapered shaftft
2. สวมมแหวนรอง
3. ขันแป
แ นเกลียวเพืพื่อยึดเพลากักับชิ้นสวนทีทํท่ าํ tapered hole
h ใหแนน
โดยแหววนรองที่สวมใในขั้นตอนที่ 2 นี้จะชวยแแปนเกลียวในนการกระจายยแรงเพื่อจับยึดชิ้นงานเขาดวยกัน
เพราะจ ากรู ป จะเห็ นว
น า ลํ า พั ง แปป น เกลี ย วเพีพี ย งอย า งเดี ยวคงจะไม สามารถจั
ส
บ ยึ ด ชิ้ น งานใหห แ น น ได
ะ ้นสวนทีทีท่ ํา tapered hole ไดนั่นเเอง สวนการททํา taper
เนื่องจากกขนาดของแปนเกลียวไมมใหญพอที่จะกดชิ
ของทั้งรูและเพลานั้นก็
น เปนเทคนิคในการออกแ
ค
แบบอยางหนึนึ่งเพื่อใหการจับยึดนั้นแนนนมากยิ่งขึ้น
จากตัวอย
อ างตาง ๆ ที่ไดแสดงใในหัวขอนี้จะเห็
ะ นวา ในภภาพเขียนแบบบการประกกอบนั้นมี
จ นขั้นตออนในการปรระกอบ หนาที่ของแตละชิชิ้นสวนที่
ขอมูลมาากมายใหผูออานแบบไดศึศึกษา ไมวาจะเป
นํามาปรระกอบเปนผลิลิตภัณฑ ซึ่งก็จะทําใหเราเขาใจถึงวัตถุถประสงคของงผูออกแบบดดวย วาทําไมมจึงตองมี
ชิ้นสวนนนั้น ๆ ในผลิตภั
ต ณฑ
12.5 ขอควรพิ
อ
จารณ
ณาเมื่อตองนําชิ้นสวนมมาประกอบเเขาดวยกัน
เมื่อตองการนํ
ง
าชิ้นสวนมาประกอ
ว
อบเขาดวยกัน มีขอที่ตองนํ
ง ามาพิจารณ
ณาอยูสองปรระการคือ
น ว (surfacee finishing) และคาความมผิดพลาดที่ยอมรั
ย บได (toolerance) ซึ่งมี
ง ทั้ง คา
คาความเรียบของพื้นผิ
ด
่ยอมมรับไดของขนนาด (size tolerance) และของรูปรางรูรูปทรง (geom
metric toleraance)
ความผิดพลาดที
W
k
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Surface finishing
ในบางกรณีที่ตองการใหพื้นผิวหนึ่งเคลื่อนที่สัมพัทธกับอีกพื้นผิวหนึ่ง สิ่งที่เราตองการก็คือ
แรงเสียดทานระหวางพื้นผิวนั้นตองมีคานอยที่สุด ซึ่งการจะทําใหพื้นผิวนั้นมีคาแรงเสียดทานนอยที่สุดก็
คือทําใหผิวนั้นเรียบที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งคา surface finish ก็คือคาความเรียบของพื้นผิวนั่นเอง และ
การตัดสินใจเลือกวาตองการทําพื้นผิวใดใหเรียบนั้นตองพิจารณาใหรอบคอบเปนอยางมาก เนื่องจาก
การทําใหพื้นผิวมีความเรียบนั้นตองใชตนทุนในการผลิตที่สูงขึ้นมาก
Tolerance
การผลิตชิ้นสวนใหไดขนาดตามที่ตองการพอดีเปนเรื่องที่เปนไปไดยากมาก ยิ่งถาผลิตใหมี
ความผิดพลาดนอยเทาใดก็จะยิ่งทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นมาก และมักจะสูงขึ้นอยางไมเปนเชิงเสนดวย
เชนถาตองการลดคาความผิดพลาดลงครึ่งหนึ่ง คาตนทุนการผลิตอาจจะเพิ่มขึ้นไดมากถึง 3-4 เทา
ดังนั้นในการผลิตชิ้นสวนใด ๆ ทุกครั้ง เราจําเปนที่จะตองมีการบอกคาความผิดพลาดที่ยอมรับไดในการ
ผลิตดวย โดยตองเลือกระดับของคาความผิดพลาดใหเหมาะสมดวยเพื่อไมใหตนทุนการผลิตสูงเกิด
ความจําเปน อีกทั้งกระบวนการผลิตสินคาในปจจุบันนั้น เรามักจะจางบริษัทผูผลิตใหทําการผลิตชิ้นสวน
แตละชิ้นให จากนั้นจึงคอยนําชิ้นสวนแตละชิ้นจากแตละบริษัทมาประกอบเปนผลิตภัณฑสุดทายอีกครั้ง
หนึ่ง จะเห็นไดวาถาบริษัทแตละแหงผลิตชิ้นสวนใหเราโดยมีคาความผิดพลาดไมเปนไปตามความ
เหมาะสม เราก็จะไมสามารถนําชิ้นสวนเหลานั้นมาประกอบเขาดวยกันได ประโยชนอีกประการหนึ่งของ
คาความผิดพลาดนี้ก็คือ ทําใหเราสามารถเลือกใชชิ้นสวนใดชิ้นสวนหนึ่งจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็ได ถา
บริษัทนั้นผลิตชิ้นสวนดังกลาวใหมีคาความผิดพลาดตรงตามที่เราตองการได นั่นคือคาความผิดพลาดที่
ยอมรับไดนี้จะชวยเราในเรื่องของ interchangeability นั่นเอง คาความผิดพลาดที่กลาวไปแลวนี้เปนคา
ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับขนาด (size tolerance) แตยังมีคาความผิดพลาดอีกชนิดหนึ่งคือคาความ
ผิดพลาดที่เกี่ยวกับรูปรางรูปทรง (geometric tolerance) ซึ่งตัวอยางของคาความผิดพลาดชนิดนี้ก็เชน
เราตองการผลิตพื้นผิวใดพื้นผิวหนึ่งใหมีความขนานกับพื้นผิวอีกพื้นผิวหนึ่ง โดยใหมีระดับของความ
ขนานอยูในเกณฑที่ยอมรับได หรือตองการผลิตทรงกระบอกใหมีความกลมในระดับที่ตองการ หรือ
ตองการผลิตใหพื้นผิวนี้ตั้งฉากกับอีกพื้นผิวหนึ่งในระดับคาความผิดพลาดที่ยอมรับได เปนตน ประโยชน
ของคาความผิดพลาดที่ยอมรับไดอีกประการหนึ่งก็คือ ใชในการควบคุมความแนนของการสวมชิ้นสวน
สองชิ้นเขาดวยกัน บางชิ้นสวนตองการใหสวมเขาหากันไดงาย ๆ หรือสามารถเลื่อนเขาเลื่อนออกจาก
กันไดสะดวก ซึ่งระดับความแนนระดับนี้เราเรียกวา (clearance fit) แตถาตองการใหชิ้นสวนสวมเขาหา
กั น ได แ น น พอสมควรโดยต อ งออกแรงในการสวมอยู บ า ง เราจะเรี ย กระดั บ ความแน น แบบนี้ ว า
(transitional fit) สุดทายถาตองใชเครื่องจักรในการสวมอัดชิ้นสวนสองชิ้นเขาหากัน เพราะไมสามารถใช
มือเปลาในการสวมได ความแนนระดับนี้เราจะเรียกวา (interference fit)
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12.6 บทสรุป
ในบทนี้ผูอานไดเห็นภาพของงานเขียนแบบที่จะนําไปใชจริงในการผลิต ซึ่งเราเรียกชุดของ
งานเขียนแบบที่จะนําไปใชในการผลิตวา working drawing ซึ่งประกอบไปดวย detailed drawing และ
assembly drawing โดยที่ detailed drawing นั้นก็คือภาพออโธกราฟกของชิ้นสวนแตละชิ้นที่ตองใชใน
การประกอบเปนผลิตภัณฑนั่นเอง โดยแบบที่เขียนนั้นนอกจากจะมีภาพออโธกราฟกแลวจะตองมีการ
บอกขนาดและขอมูลตาง ๆ ดังที่กลาวไปแลวใหครบถวนดวย สวน assembly drawing ก็คือภาพเขียน
แบบที่แสดงรูปรางสุดทายของผลิตภัณฑเมื่อนําชิ้นสวนจาก detailed drawing มาประกอบเขาดวยกัน
แลว อีกทั้งยังชวยแสดงลําดับการประกอบชิ้นสวนเหลานั้นดวย
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