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การบอกขนาด 
 

 ในกระบวนการออกแบบชิน้งานทางวศิวกรรมนัน้ ผูอ้อกแบบจะรบัรูค้วามตอ้งการ และ

คุณสมบตัขิองชิน้สว่น หลงัจากผูอ้อกแบบไดพ้จิารณาถงึกระบวนการผลติ และชิน้สว่น

มาตรฐานต่างๆ แลว้ ผูอ้อกแบบจะกาํหนดรปูรา่ง ขนาด วสัดุทีใ่ช ้ ความเรยีบของผวิ ขัน้ตอน

การผลติ และการประกอบ   การเขยีนแบบและการบอกขนาดเป็นวธิกีารทีผู่อ้อกแบบจะสือ่สาร

สิง่ต่างๆ เหลา่น้ี ซึง่ออกแบบไวแ้ลว้ต่อผูผ้ลติ 

 การบอกขนาดทีด่นีอกจากบอกขนาดไดค้รบถว้นเพยีงพอต่อการผลติ และมคีวามสวย-

งามแลว้ ผูเ้ขยีนแบบจะตอ้งคาํนึงถงึฟงักช์ัน่การทาํงานของชิน้สว่นทีเ่ขยีนแบบ รวมถงึความ

สะดวกในการอา่นแบบเพือ่การผลติ และการวดัตรวจสอบดว้ย โดยในเอกสารน้ีจะเริม่ตน้จาก

การแสดงหลกัการ และตวัอยา่งของการบอกขนาดแบบต่างๆ และตามดว้ยตวัอยา่งการบอก

ขนาดทีส่อดคลอ้งกบัฟงักช์ัน่การทาํงานของชิน้สว่นกล และตวัอยา่งการบอกขนาดทีส่อดคลอ้ง

กบักระบวนการผลติตามลาํดบั  

 

1. หลกัการทัว่ไปของการบอกขนาด 

อตัราสว่นในการเขยีนแบบ 

หากเป็นไปไดค้วรจะเขยีนแบบใหม้ขีนาดเทา่กบัขนาดจรงิ เพือ่ใหเ้กดิความรูส้กึของ

วตัถุนัน้จรงิๆ อยา่งไรกต็าม ถา้ขนาดของวตัถุเลก็เกนิไป หรอืใหญ่เกนิไปทีจ่ะเขยีนแบบ ให้

เลอืกใชอ้ตัราสว่นทีเ่ป็นคา่พืน้ฐาน ต่อไปน้ี 

ขนาดจรงิ  1:1 

ยอ่สว่น   1:2, 1:5, 1:10 

ขยายสว่น 2:1, 5:1, 10:1 

 การบอกขนาดในแบบทีม่อีตัราสว่นยอ่ หรอืขยาย ใหบ้อกขนาดจรงิๆ ของชิน้งาน โดย

ไมม่กีารยอ่ขยาย ตามแบบทีเ่ขยีน 

 

เลอืกใสข่นาดในมมุมองดา้นหน้า 

 ในการเขยีนแบบ โดยปรกตมิกัจะเลอืกมมุมองทีเ่หน็รปูรา่งลกัษณะไดช้ดัเจนทีส่ดุเป็น

มมุมองดา้นหน้าเพือ่ใหก้ารอา่นแบบทาํไดส้ะดวก ดงันัน้ถา้เป็นไปไดจ้งึควรบอกขนาดทีม่มุมอง

ดา้นหน้าเชน่กนั ถา้ไมส่ามารถบอกขนาดในมมุมองดา้นหน้าได ้ หรอืมติขิองรปูเหน็ไดช้ดัเจน

กวา่ในมมุมองอื่น ใหเ้ลอืกใสม่ติใินมมุมองอื่นๆ แทนได ้ตวัอยา่งการบอกขนาดโดยเลอืกมมุมอง

ดา้นหน้าเป็นหลกัแสดงดงัรปูที ่1 
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รปูที ่1 ตวัอยา่งการบอกขนาด (เลอืกบอกขนาดในมมุมองดา้นหน้าเป็นหลกั) [4] 

 
รปูที ่2 ตวัอยา่งการบอกขนาดซํ้าซอ้น และขดักนั 

 

ไมใ่สข่นาดซํ้าซอ้น 

การบอกขนาดใหบ้อกเพยีงแคค่รัง้เดยีวเทา่นัน้ เพือ่ป้องกนัความสบัสนทีว่า่จะใชข้นาด

ตวัใดเป็นเกณฑ ์ เน่ืองจากขนาดแต่ละตวัจะมชีว่งขอบเขตของขนาด การใสข่นาดทีซ่ํ้าซอ้นอาจ

ทาํใหเ้กดิการบอกขนาดทีข่ดักนัเองได ้ นอกจากน้ี ถา้บอกขนาดเพยีงครัง้เดยีว หากตอ้งการ

แกไ้ขขนาดกส็ามารถแกไ้ดโ้ดยงา่ยทีต่ําแหน่งเดยีว ตวัอยา่งการบอกขนาดซํ้าซอ้นแสดงดงัรปูที ่

2 จากรปูจะพบวา่ ระยะหา่งระหวา่งรมูขีนาดเทา่กบั 20 ม.ม. และมคีวามคลาดเคลื่อนไดใ้นชว่ง 

± 0.2 ม.ม. จากทีก่าํหนดเทา่น้ีจะไดว้า่ ระยะหา่งระหวา่งรทูี ่1 และรทูี ่3 จะมคีา่ไดต้ัง้แต่ 39.6 

จนถงึ 40.4 ม.ม. ซึง่จะขดัแยง้กบัการบอกขนาด ระยะหา่งระหวา่งรทูี ่1 และรทูี ่3 ซึง่บอกไวเ้ทา่ 

40 ± 0.2 ม.ม. 

 

ตวัอยา่งการบอกขนาด และตําแหน่งในแนวเสน้ตรง 

ตวัอยา่งการบอกขนาด และตําแหน่งในแนวเสน้ตรงแสดงดงัรปูที ่ 3 และสามารถสรุป

หลกัการครา่วๆ ไดด้งัน้ี 

1. ใหเ้ขยีนตวัเลขบอกขนาดตรงกลางของเสน้บอกขนาด (Dimension line) 

2. ถา้ระยะหา่งทีจ่ะบอกขนาดมขีนาดเลก็ สามารถกลบัทศิทางหวัลกูศรใหช้ีเ้ขา้หา

ระยะทีจ่ะบอกขนาดได ้
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3. เวน้ใหร้ะยะหา่งของเสน้บอกขนาดใหเ้ทา่ๆ กนั 

4. เวน้ชอ่งวา่งระหวา่งเสน้โยงเพือ่บอกขนาด (Extension line) กบัขอบของวตัถุ

เลก็น้อย 

5. ควรจดัวางใหเ้สน้โยงเพือ่บอกขนาดไมต่ดักนั อยา่งไรกต็ามถา้จาํเป็นกส็ามารถ

จดัใหเ้สน้โยงบอกขนาดตดักนัได ้

ตวัอยา่งอื่นๆ ของการบอกขนาดในแนวเสน้ตรงแสดงดงัรปูที ่ 4 และ 5 จากรปูที ่ 4 

พบวา่การบอกขนาดสามารถบอกภายในเน้ือชิน้งานได ้ ถา้มพีืน้ทีว่า่งเพยีงพอ สว่นรปูที ่ 5 

ถงึแมว้า่ทีว่า่งภายในชิน้งานจะน้อย แต่ถา้โยงเสน้ออกไปดา้นนอกเพื่อบอกขนาด จะตอ้งโยง

ออกไปหา่งมาก การบอกขนาดทีร่ะยะนัน้จรงิๆ จงึอาจทาํใหเ้หน็ขนาดชดัเจนกวา่ 
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รปูที ่3 ตวัอยา่งการบอกขนาด และระยะในแนวเสน้ตรง 

   
 

   รปูที ่4 ตวัอยา่งการบอกขนาด  และตําแหน่ง [5]  รปูที ่5 ตวัอยา่งการบอกขนาด [5] 

 

การบอกขนาดของสว่นโคง้ 

 ตวัอยา่งการบอกขนาดของสว่นโคง้แสดงดงัรปูที ่6 การบอกขนาดจะบอกเป็นรศัมคีวาม

โคง้ของสว่นโคง้นัน้ๆ และแนวเสน้บอกขนาดจะตอ้งผา่นจุดศนูยก์ลางของสว่นโคง้นัน้ รปูที ่ 8 

แสดงถงึการบอกขนาดสว่นโคง้ในกรณทีีร่ศัมคีวามโคง้ของสว่นโคง้นัน้ยาวมากๆ จนเลย
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ขอบกระดาษทีใ่ชเ้ขยีนแบบ ในกรณน้ีีจะใชว้ธิยีา้ยจุดศนูยก์ลางของสว่นโคง้มาอยูใ่นกระดาษ

เขยีนแบบ แต่สงัเกตวา่ แนวเสน้บอกขนาดทีล่ากจากสว่นโคง้ยงัตอ้งผา่นจุดศนูยก์ลางความโคง้

อยู ่

 สาํหรบัราวด ์ (Round) และฟิลเลต (Fillet) ซึง่เป็นการทาํใหช้ิน้งานมคีวามโคง้ทีข่อบ 

และมมุ กบ็อกขนาดดว้ยวธิเีดยีวกนั ดงัแสดงในรปูที ่ 7 ในกรณทีีแ่บบทีเ่ขยีนมจุีดทีเ่ป็นราวด ์

และฟิลเลต หลายแหง่ แต่ทุกๆ แหง่มขีนาดเทา่กนั จะสามารถบอกขนาดของราวด ์และฟิลเลต

ไดโ้ดยใชข้อ้ความ (Note) ดงัแสดงในรปูที ่9 ตวัอยา่งอื่นๆ ของการบอกขนาดแสดงดงัรปูที ่10  

 

  

R 200
R 200

orR 200
R 200

or

     

R 6.5 R 62.5

R 58.5

R 6.5 R 62.5

R 58.5

 
รปูที ่6 การบอกขนาดของสว่นโคง้ [1]          รปูที ่7 การบอกขนาดของราวดแ์ละฟิลเลต [1] 

Drawing  sheetDrawing  sheetDrawing  sheet
 

รปูที ่8 การบอกขนาดสว่นโคง้ทีร่ศัมคีวามโคง้ยาวกวา่ขอบเขตของกระดาษเขยีนแบบ [1] 

 

NOTE:
All fillets and round are R6.5

R12

unless otherwise specified.

NOTE:
All fillets and round are R6.5

R12

unless otherwise specified.

 
รปูที ่9 การบอกขนาดของราวด ์และฟิลเลต โดยใชข้อ้ความ [1] 



 5 

 
รปูที ่10 ตวัอยา่งการบอกขนาดของสว่นโคง้ [4] 

(ก) (ข)(ก) (ข)
 

รปูที ่11 การบอกขนาดสว่นโคง้ ดว้ยความยาวเสน้ผา่นศนูยก์ลาง [5] 

 

 จากตวัอยา่งต่างๆ จะพบวา่การบอกขนาดสว่นโคง้โดยทัว่ไป จะบอกเป็นความยาวรศัมี

สว่นโคง้ จะไมบ่อกเป็นความยาวเสน้ผา่นศนูยก์ลางของวงกลมทีใ่ชส้รา้งสว่นโคง้นัน้ อยา่งไรก็

ตามในบางกรณอีาจบอกเป็นขนาดของเสน้ผา่นศนูยก์ลางได ้ เชน่ กรณทีีม่มุทีร่องรบัสว่นโคง้มี

คา่มากกวา่ 180º หรอืถา้ตอ้งการจะสือ่ถงึอุปกรณ์หรอืกระบวนการผลติ ดงัแสดงในรปูที ่ 11 

สาํหรบัรปูที ่ 11(ก) เป็นรปูของรอ่งลิม่ การบอกขนาดจะบอกเป็นขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางของ

หวักดัซึง่ใชท้าํรอ่งลิม่ สว่นความยาวของลิม่จะบอกเป็นระยะทีห่วักดัตอ้งเดนิเพือ่กดัทาํรอ่งลิม่ 

สว่นรปูที ่ 11(ข) จะแสดงถงึวธิกีารทาํรอ่งลิม่อกีวธิกีารหน่ึง โดยใชเ้ครือ่งกดัแนวนอน การบอก

ขนาดในกรณน้ีีจะบอกเป็นเสน้ผา่นศนูยก์ลางของใบมดีทีใ่ชก้ดั ในรปูน้ีแสดงใหเ้หน็ระยะทีใ่บมดี

กดัจะเดนิเขา้ไปได ้โดยไมช่นกบับ่าเพลา 

 การบอกขนาดสว่นโคง้อาจบอกเป็นความยาวสว่นโคง้ไดอ้กีวธิหีน่ึง ดงัแสดงในรปูที ่ 12 

จากรปูตะขอ สงัเกตวา่ความยาวสว่นโคง้ของชิน้งานจะแตกต่าง ตามระยะหา่งจากจุดศนูยก์ลาง  

ดงันัน้การบอกความยาวสว่นโคง้ จงึตอ้งชีใ้หช้ดัเจนดว้ยวา่เป็นความยาวสว่นโคง้ของสว่นโคง้ใด 

ในรปูแสดงถงึความยาวสว่นโคง้ของเสน้กลางตะขอ  

ชิน้งานทีบ่อกขนาดความยาวสว่นโคง้โดยวธิน้ีี มกัจะผลติโดยการตดัชิน้งานใหม้คีวาม

ยาวทีต่อ้งการ และดดั หรอืงอใหเ้ป็นรปูรา่งทีต่อ้งการ เชน่ ตะขอ ดงัแสดงในรปูที ่12 
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รปูที ่12 การบอกความยาวสว่นโคง้ [5] 

 
รปูที ่13 การบอกตําแหน่งของทรงกระบอก และรเูจาะ [1] 

 
รปูที ่14 การแสดงตําแหน่งของรเูจาะหลายๆ ร ูโดยใชข้อ้ความ [2] 

 

การบอกขนาดทรงกระบอก เพลา และรเูจาะ 

 การบอกขนาดของทรงกระบอก เพลา หรอืรเูจาะนัน้ แบ่งไดเ้ป็นการบอกตําแหน่ง และ

การบอกขนาด สาํหรบัการบอกตําแหน่งนัน้จะบอกเป็นระยะถงึจุดศนูยก์ลางของทรงกระบอก 

หรอืรเูจาะ และมกัจะบอกในมมุมอง (View) ทีเ่หน็ทรงกระบอก หรอืรเูจาะ เป็นรปูวงกลม ดงั

แสดงในรปูที ่13 หรอืในรปูที ่4 กรณทีีม่รีเูจาะหลายร ูอาจจะใชก้ารบอกตําแหน่งโดยขอ้ความได้

ดงัแสดงในรปูที ่14 

 สาํหรบัขนาดของเพลา หรอืรเูจาะนัน้ จะบอกเป็นขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง เพือ่ให้

สอดคลอ้งกบัวธิกีารวดั ซึง่อาจใชเ้วอรเ์นียรค์าลปิเปอร ์ และสอดคลอ้งกบัวธิกีารผลติ ซึง่ใชด้อก

สวา่นในการเจาะร ูตวัอยา่งการบอกขนาดของรเูจาะแสดงในรปูที ่14 และรปูที ่15 สาํหรบัความ
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ลกึของรเูจาะนัน้ จะวดัถงึสว่นทีเ่ป็นรเูจาะทีส่มบรูณ์เทา่นัน้ นัน่คอืจะไมว่ดัถงึสว่นยอดทีเ่หน็เป็น

ปลายแหลมเน่ืองจากปลายดอกสวา่น 

 สาํหรบัเพลา ทีม่กีารทาํบา่หลายๆ ระดบั หรอื รทูีค่วา้นใหม้เีสน้ผา่นศนูยก์ลางหลาย

ระดบั การบอกขนาดในมมุมองทีเ่หน็เป็นวงกลม จะทาํใหอ้า่นแบบไดย้าก ในกรณเีชน่น้ีมกัจะ

บอกขนาดในมมุมองทีเ่หน็เพลา หรอืรเูจาะเป็นรปูสีเ่หลีย่มดา้นขนาน ดงัแสดงในรปูที ่ 16 และ 

17 โดยเขยีนสญัลกัษณ์ φ กาํกบั เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่มติทิีบ่อกเป็นเสน้ผา่นศนูยก์ลาง ในกรณทีี่

ใชส้ญัลกัษณ์นิยม เขยีนเพลาแคค่รึง่เดยีว และใชส้ญัลกัษณ์สมมาตร สามารถเขยีนบอกขนาด

เพลาไดด้งัตวัอยา่งแสดงในรปูที ่18 

 
รปูที ่15 การบอกขนาดรเูจาะ [2] 

 
รปูที ่16 การบอกขนาดเพลา [5] 
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รปูที ่17 การบอกขนาดรทูีม่กีารควา้นหลายระดบั [5] รปูที ่18 การบอกขนาดเพลาซึง่ใช้

สญัลกัษณ์นิยม ในการเขยีน [5] 

 
รปูที ่19 การบอกขนาดมมุ [5] 

 

การบอกขนาดมมุ 

 การบอกขนาดของมมุทาํไดด้งัตวัอยา่งแสดงในรปูที ่19 สงัเกตวา่เสน้โคง้ทีใ่ชบ้อกขนาด

มมุจะเป็นสว่นโคง้ของวงกลม ซึง่มจุีดศนูยก์ลางอยูท่ีจุ่ดยอดของมุม 

 

การบอกขนาดแชมเฟอร ์(Chamfer)  

 การทาํแชมเฟอร ์ คอืการลบมมุทีข่อบของชิน้งานออก วตัถุประสงคข์องการทาํแชม

เฟอรค์อื ลดความคมของมมุซึง่อาจเป็นอนัตรายในการหยบิจบั สาํหรบัชิน้สว่นทีต่อ้งประกอบ

กนั เชน่ เพลา กบัรเูพลา การทาํแชมเฟอรท์ีป่ลายเพลา และทีป่ากรเูพลา จะทาํใหป้ระกอบ

ชิน้งานไดง้า่ยขึน้ หากไมท่าํแชมเฟอร ์ เพลาและรเูพลาอาจจะประกอบกนัไดย้าก หรอืสวมเขา้

กนัไมไ่ดเ้ลย นอกจากน้ีการประกอบเพลาเขา้กบัรเูพลาทีไ่มไ่ดท้าํแชมเฟอร ์อาจเกดิรอยขดีขว่น

เน่ืองจากมมุของเพลากบัผวิของรเูพลาได ้ ตวัอยา่งการบอกขนาดแชมเฟอร ์ แสดงในรปูที ่ 20 

รปูที ่21 แสดงการบอกขนาดแชมเฟอรใ์นกรณทีีม่มุของแชมเฟอรม์คีา่เทา่กบั 45º 

S

θ

S   θ
S

θ

S   θ

 
รปูที ่20 การบอกขนาดแชมเฟอร ์[1] 
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S   SCS

or

S   SS   SS   SCSCS

or

 
รปูที ่21 การบอกขนาดแชมเฟอร ์(มมุแชมเฟอรเ์ป็น 45º) [1] 

 

การบอกขนาดรอ่งลิม่ และขนาดลิม่ 

 ลิม่ เป็นชิน้สว่นมาตรฐาน ซึง่ใชย้ดึชิน้สว่นกลต่างๆ เชน่เฟือง พลูเล่ย ์หรอืคปัปลงิ บน

เพลา การทีจ่ะใชล้ิม่ยดึชิน้สว่นเขา้ดว้ยกนัได ้ จาํเป็นตอ้งทาํรอ่งลิม่บนเพลาเสยีก่อน การบอก

ขนาดของรอ่งลิม่จะบอกไดห้ลายแบบ ขึน้กบัวตัถุประสงคใ์นการบอกขนาด ตวัอยา่งการบอก

ขนาดรอ่งลิม่ แสดงในรปูที ่22 และ 23 

 รปู 22(ก) แสดงการบอกขนาดรอ่งลิม่ โดยอา้งองิจากขนาดมาตรฐานของลิม่ นัน่คอื

บอกขนาดเป็นความยาวลิม่ทัง้หมด สว่นรปู 22(ข) และ 22(ค) เป็นการบอกขนาดโดยอา้งองิ

จากกระบวนการผลติ นัน่คอืจะบอกเป็นขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางหวักดั และความยาวทีห่วักดั

ตอ้งเดนิ  

เน่ืองจากความกวา้งของรอ่งลิม่จะตอ้งทาํใหพ้อดกีบัลิม่ ดงันัน้ขนาดความกวา้งของลิม่

จงึเป็นมติสิาํคญัทีจ่าํเป็นตอ้งควบคุม จากรปูที ่ 22 จะสงัเกตวา่ขนาดความกวา้งของลิม่จะ

กาํหนดโดยตรง เพือ่ความสะดวกในการวดัขนาด และการใสค่า่ความเผือ่ ตวัอยา่งการ

กาํหนดคา่ความเผือ่สาํหรบัรอ่งลิม่แสดงดงัรปูที ่24 (N9 หรอื f7 หลงัขนาดในรปูที ่24 แสดงถงึ

ความเผือ่ หรอืความคลาดเคลื่อนทีย่อมใหม้ไีดใ้นการผลติ) 

นอกจากการบอกขนาดความกวา้ง และความยาวของลิม่แลว้ จากรปูที ่ 22 ยงัพบการ

บอกขนาดรศัมคีวามโคง้ R เพิม่ขึน้มาดว้ย ถงึแมว้า่มติติวัน้ีจะซํ้าซอ้นกบัความกวา้งของลิม่ แต่

การใสข่นาดของรศัมคีวามโคง้จะยนืยนัถงึรปูรา่งของรอ่งลิม่ได ้ ดงันัน้ในตวัอยา่งน้ีจงึเพิม่การ

บอกรศัมคีวามโคง้เขา้ไปดว้ย อยา่งไรกต็ามมติ ิ R จะเขยีนอยูใ่นวงเลบ็ แสดงใหเ้หน็วา่เป็นมติิ

ชว่ย (Auxiliary dimensions) ซึง่หมายความวา่เป็นมติทิีเ่พิม่ขึน้มาเพือ่ความสะดวกในการอา่น

แบบเทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นมติซิึง่เป็นขอ้ควบคุมในการผลติ และจะไมม่กีารกาํหนดคา่ความเผือ่ 

ขอ้สงัเกต ในรปูที ่24 นิสติจะสงัเกตเหน็การบอกมติชิว่ยของความยาวเพลา 810 ม.ม. สาํหรบั

มติคิวบคุมสาํหรบัการผลติในรปูน้ีไดแ้ก่ ความยาวทอ่นกลาง 640 ม.ม. และความยาวสว่นบ่า

สองขา้ง 85 ม.ม.  

(ก) (ข) (ค)(ก) (ข) (ค)
 

รปูที ่22 ตวัอยา่งการบอกขนาดรอ่งลิม่ [5] 
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(ก) (ข)

(ค)

(ก) (ข)

(ค)
 

รปูที ่23 ตวัอยา่งการบอกขนาดรอ่งลิม่ [5] 

 
รปูที ่24 ตวัอยา่งการบอกขนาดรอ่งลิม่ทีแ่สดงคา่ความเผือ่ดว้ย [5] 

 

การบอกขนาดรปูทรงกรวย 

 การบอกขนาดรปูทรงกรวย อาจบอกเป็นเสน้ผา่นศนูยก์ลางหน่ึงดา้น และมมุเอยีง หรอื

อาจบอกเป็นเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 2 ดา้น ดงัแสดงในตวัอยา่งรปูที ่25 หรอืบอกเป็นอตัราการเอยีง

ดงัแสดงในรปูที ่26 กไ็ด ้

 

การบอกขนาดรปูทรงกลม 

 ตวัอยา่งการบอกขนาดรปูทรงกลมจะใชส้ญัลกัษณ์ S (Sphere) นําหน้าขนาดของรศัมี

ความโคง้ หรอืนําหน้าเสน้ผา่นศนูยก์ลางความโคง้ ดงัแสดงในรปูที ่27  
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การบอกขนาดรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั 

 การบอกขนาดสีเ่หลีย่มจตุัรสัจะใชส้ญัลกัษณ์  แลว้ตามดว้ยความยาวดา้นของ

สีเ่หลีย่ม ดงัแสดงในรปูที ่ 28(ก) สาํหรบัสญัลกัษณ์สีเ่หลีย่มแลว้มกีากบาทอยูด่า้นในทีแ่สดงใน

รปูที ่28(ก) นัน้ แสดงใหเ้หน็วา่ผวินัน้ เป็นผวิหน้าราบ การบอกดว้ยสญัลกัษณ์น้ีชว่ยลดจาํนวน

การบอกขนาดลง ถา้บอกแบบธรรมดาจะเป็นตอ้งเขยีนมมุมองดา้นขา้งอกีมมุมองหน่ึง แลว้บอก

ขนาดความยาว ความสงูของสีเ่หลีย่มอกี 2 ดา้น ดงัแสดงในรปูที ่28(ข) 

 
รปูที ่25 ตวัอยา่งการบอกขนาดรปูทรงกรวย [2] 

 
รปูที ่26 ตวัอยา่งการบอกขนาดรปูทรงกรวย [5] 

 
รปูที ่27 ตวัอยา่งการบอกขนาดทรงกลม [4] 
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(ก) (ข)(ก) (ข)
 

รปูที ่28 ตวัอยา่งการบอกขนาดสีเ่หลีย่มจตุัรสั [4] 

แสดงจุดอ้างอิง

(ก) (ข) (ค)

แสดงจุดอ้างอิงแสดงจุดอ้างอิง

(ก) (ข) (ค)
 

รปูที ่29 ตวัอยา่งการบอกขนาดเทยีบกบัจุดอา้งองิ [4] 

 

การบอกขนาดโดยเทยีบกบัจุดอา้งองิ 

 ในการผลติ หรอืการประกอบชิน้สว่นกล จะตอ้งมจุีดอา้งองิในผลติ หรอืประกอบเสมอ 

การบอกมติ ิมกัจะกระทาํเทยีบกบัจุดอา้งองิน้ี ดงัตวัอยา่งแสดงในรปูที ่29 อยา่งไรกต็ามในการ

บอกขนาดโดยเทยีบกบัจุดอา้งองิในบางครัง้อาจทาํใหด้แูบบไดย้าก และสิน้เปลอืงเน้ือที ่ ดงั

ตวัอยา่งในรปูที ่29(ก) ในกรณเีชน่น้ี การแกไ้ขทาํไดด้งัตวัอยา่งในรปูที ่29(ข) และ (ค) โดยจะ

ใชส้ญัลกัษณ์  วงรอบจุดอา้งองิ และเขยีนเสน้รงัสโียงออกจากจุดอา้งองิ เพือ่แสดงระยะหา่ง

จากจุดอา้งองิ การบอกขนาดดว้ยวธิทีีแ่สดงในรปูที ่ 29(ข) นัน้ จะใชม้ากในกรณกีารบอกขนาด

ความยาวของเพลา ซึง่มจุีดอา้งองิเพือ่ใชใ้นการประกอบ เพือ่ใหช้ิน้สว่นต่างๆ ทีป่ระกอบบน

เพลาประกอบเขา้ในตําแหน่งทีถู่กตอ้งและใชง้านได ้ อยา่งไรกต็ามในกรณทีัว่ไปจะใชก้ารบอก

ขนาดแบบ (ก) ถา้ไมม่ขีนาดทีต่อ้งการซอ้นกนัมากนกั 

 รปูที ่ 30 และ 31 แสดงการเปรยีบเทยีบของการบอกขนาดของรเูจาะ โดยบอกเป็น

ระยะหา่งของรเูจาะแต่ละร ู และบอกโดยเทยีบกบัจุดอา้งองิตามลาํดบั ชิน้งานทีแ่สดงในรปูที ่ 30 

และ 31 จะใชง้านไดเ้มือ่ ตําแหน่งรบูนแผน่รอง และตําแหน่งของรเูกลยีวตอ้งตรงกนั เน่ืองจาก

ในการผลติชิน้งานตอ้งมเีกณฑค์วามคลาดเคลื่อนในการผลติเสมอ สมมุตใิหเ้กณฑค์วาม

คลาดเคลื่อนของขนาดเป็น ±0.1 ในรปูที ่ 30 ถงึแมว้า่การผลติจะไดต้ามเกณฑท์ีก่าํหนด 

อยา่งไรกต็ามความคลาดเคลื่อนจะถูกสะสม ทาํใหร้ะยะหา่งระหวา่ง A-A′ อาจจะเป็น 80.4 ม.ม. 

และระยะระหวา่ง  B-B′ อาจจะเป็น  79.6 ได ้ ทาํใหเ้มือ่สวมเขา้ดว้ยกนัโดยให ้ จุด  A  และ  B  
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รปูที ่30 การบอกตําแหน่งรเูจาะโดยบอกระยะหา่งระหวา่งร ู[3] 

 

 
รปูที ่31 การบอกตําแหน่งรเูจาะโดยเทยีบกบัจุดอา้งองิ [3] 

 

ตรงกนั จุด A′ และ B′ จะเยือ้งกนัถงึ 0.8 ม.ม. ซึง่ถงึแมว้า่จะเจาะรขูนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 9 

ม.ม. แต่กไ็มส่ามารถสวมสลกัเกลยีวขนาด 8 ม.ม. ได ้

 สาํหรบัการบอกขนาดโดยเทยีบกบัจุดอา้งองิทีแ่สดงในรปูที ่ 31 นัน้ เน่ืองจากไมม่กีาร

สะสมความคลาดเคลื่อน เมือ่ทาํการผลติใหไ้ดต้ามเกณฑค์วามคลาดเคลื่อนทีก่าํหนดกจ็ะ

สามารถสวมสลกัเกลยีวได ้ เชน่ เมือ่เกณฑข์องความคลาดเคลื่อนเป็น ±0.1 ม.ม. เหมอืนการ

บอกขนาดในรปูที ่ 30 จะไดว้า่จุดศนูยก์ลางรจูะเยือ้งกนัไดม้ากทีส่ดุเพยีงแค ่ 0.2 ม.ม.ซึง่ยงั

สามารถใสส่ลกัเกลยีวลงไปได ้ 

 

การแกไ้ขแบบทีเ่ขยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ในบางครัง้ทีเ่ขยีนแบบเรยีบรอ้ยแลว้ แต่พบวา่ยงัมขีอ้ผดิพลาดอยู ่ การแกไ้ขทาํไดโ้ดย

ขดีฆา่ขนาดเดมิทิง้ แลว้เขยีนขนาดใหมด่า้นบนขนาดเดมิ สญัลกัษณ์สามเหลีย่มและมตีวัเลข

เขยีนดา้นใน แสดงเลขทีข่องการแกไ้ข และอาจเขยีนหมายเหตุการแกไ้ขประกอบดว้ย ตวัอยา่ง

การแกไ้ขแบบแสดงในรปูที ่32 
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รปูที ่32 ตวัอยา่งการแกไ้ขแบบ [4] 

 

2. การบอกขนาดท่ีสมัพนัธก์บัฟังกช์ัน่การทาํงานของช้ินส่วนกล 

 รปูที ่33 แสดงถงึ แบรก็เกต็ (Bracket) ซึง่ใชส้าํหรบัรองรบัเพลาและวางบนผวิชิน้งานที่

อยูใ่นแนวระดบั เมือ่พจิารณาถงึฟงักช์ัน่การทาํงานของแบรก็เกต็ พบวา่ผวิดา้นล่างของแบรก็-

เกต็ และผวิขอบ A ซึง่ใชป้ระกอบกบัฐานรองรบั ตอ้งมกีารปรบัผวิใหเ้รยีบเสยีก่อน จงึจะทาํให้

ประกอบไดพ้อดแีละเพลาทีส่วมกบัแบรก็เกต็อยูใ่นแนวระดบัได ้ สญัลกัษณ์ ซึง่แสดงถงึการ

ปรบัแต่งผวิทีผ่วิเหล่าน้ี การบอกขนาดในกรณเีชน่น้ีจะกาํหนดผวิทีจ่าํเป็นตอ้งมกีารปรบัแต่ง 

เป็นผวิอา้งองิในการบอกมติ ิและการบอกขนาดจะบอกเทยีบกบัผวิอา้งองิ ในตวัอยา่งน้ีคอื ผวิ A 

และผวิ B  

 แบรก็เกต็ทีแ่สดงในรปูที ่ 33 จะประกอบกบัชิน้งานอื่น และใชง้านไดน้ัน้ ขนาด (s, 

Size) และตําแหน่ง (p, Position) ต่อไปน้ีจาํเป็นตอ้งถูกผลติอยา่งแมน่ยาํ  

1. ตําแหน่งของรเูจาะ ซึง่ตอ้งใชป้ระกอบกบัฐานรองรบั 

2. ตําแหน่งทัง้ในแนวดิง่และแนวระดบัของจุดศนูยก์ลางแบรก็เกต็ซึง่ตอ้งประกอบกบั

เพลา  

3. ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางของรทูีใ่ชส้วมเพลา 

มติทิีจ่าํเป็นอยา่งยิง่ต่อการทาํงานของชิน้งาน เรยีกวา่ Functional dimension มติิ

เหล่าน้ี จาํเป็นทีจ่ะตอ้งเขยีนแสดงในแบบรายละเอยีดโดยตรง และมกัจะตอ้งแสดงคา่ความเผือ่

ไวด้ว้ย 

สาํหรบัมติอิื่นๆ ทีน่อกเหนือจาก Functional dimension จะเรยีกวา่ Non-functional 

dimensions มติเิหล่าน้ีจาํเป็นตอ้งรูเ้พือ่การผลติ แต่ไมม่ผีลกระทบโดยตรงต่อหน้าทีก่ารทาํงาน

ของชิน้งาน ตวัอยา่งของ Non-functional dimensions ในรปูที ่33 ไดแ้ก่ ความกวา้งของแบรก็

เกต็ ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางนอกของแบรก็เกต็ หรอืความหนาของฐานแบรก็เกต็ เป็นตน้ มติิ

เหล่าน้ีอาจจะมขีนาดคลาดเคลื่อนไดบ้า้งกย็งัสามารถใชง้านได ้ มติเิหล่าน้ีจงึไมจ่าํเป็นตอ้งมกีาร

ตรวจสอบ และไมต่อ้งกาํหนดคา่ความเผือ่  
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รปูที ่33 การบอกขนาดของแบรก็เกต็ซึง่ใชร้องรบัเพลา [2] 

 

ลองคิดด ู

 รปูที ่ P-1 แสดงการบอกขนาดของชิน้สว่น 2 ชิน้ ไดแ้ก่ แบรก็เกต็ และบอดี ้ ซึง่ตอ้ง

ประกอบกนั ใหนิ้สติพจิารณาวา่การบอกขนาดในตวัอยา่งทีแ่สดงมผีวิใดเป็นผวิอา้งองิบา้ง และ 

พจิารณาการบอกมติต่ิางๆ วา่สมัพนัธก์บัการทาํงานของชิน้งาน และการประกอบอยา่งไร 

 
รปูที ่P-1 ตวัอยา่งการบอกขนาดของแบรก็เกต็ และบอดี ้[2] 
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3. การบอกขนาดสมัพนัธก์บัการผลิต 

 การบอกขนาดสมัพนัธก์บัการผลตินัน้ หมายถงึการบอกขนาดใหส้อดคลอ้งกบักระบวน-

การผลติ ทาํใหผู้ผ้ลติอา่นแบบไดง้า่ย เขา้ใจไดท้นัท ีโดยไมจ่าํเป็นตอ้งมาคาํนวณมติเิพือ่ผลติ  

 รปูที ่34 แสดงถงึการวางตาํแหน่งแบบใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการผลติ ซึง่คอืการกลงึ 

เน่ืองจากหวัจบัของเครือ่งกลงึจะอยูท่างดา้นซา้ยมอื การกลงึจะเริม่จากทางดา้นขวามอืไปยงั

ซา้ยมอืเสมอ ดงันัน้การเขยีนแบบจงึควรวางปลายดา้นทีเ่รยีวไวท้างดา้นขวามอื จะทาํใหผู้ผ้ลติ

อา่นแบบและทาํงานไดง้า่ยกวา่ 

 กรณกีารควา้นรดูา้นในดว้ยเครือ่งกลงึจะคลา้ยคลงึกนั เพยีงแต่ขนาดรทูางดา้นขวามอื

ตอ้งใหญ่กวา่ดา้นซา้ยมอื เพือ่จะไดเ้ปิดพืน้ทีใ่หม้ดีกลงึเดนิไปควา้นรดูา้นในได ้

 รปูที ่ 35 แสดงตวัอยา่งการบอกขนาดใหส้อดคลอ้งกบัการกลงึ ซึง่มขี ัน้ตอนการทาํงาน

ดงัแสดงในรปูที ่36 ดงัน้ี 

 

 
รปูที ่34 การวางตําแหน่งแบบใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการผลติ (การกลงึ) [4] 

 

 
รปูที ่35 ตวัอยา่งการบอกขนาดใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการกลงึ 
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รปูที ่36 ขัน้ตอนการกลงึชิน้งานตามแบบรปูที ่35 [2] 
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2. ทาํการปาดหน้าและกลงึชิน้งานใหม้ขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 16 ม.ม. ยาว 45 ม.ม. 

3. กลงึชิน้งานใหม้ขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 12 ม.ม. ยาว 35 ม.ม. 

4. ชว่งระยะ 28 ม.ม. จากบ่าเพลาเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 12 ม.ม. กลงึรอ่งทีม่คีวามกวา้ง 

2 ม.ม. จนมขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 10 ม.ม. 

5. ขยบัมาจบัชิน้งานใหห้า่งจากปลายเพลาประมาณ 85 ม.ม. และตดัชิน้งานใหม้คีวาม

ยาวประมาณ 76 ม.ม. 

6. กลบัชิน้งาน และปาดหน้าใหไ้ดค้วามยาว 75 ม.ม. 

จะเหน็วา่ขนาดความยาว 35 45 75 28 และ 2 ม.ม. จะถูกบอกโดยสอดคลอ้งกบั
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