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สาระการเรียนรู้

   

รูปภาพที่เราเห็นทุกวันนี้ จะสังเกตได้ว่ามีการใช้รูปทรงเรขาคณิตมาใช้
ในการเขียนแบบทั้งนั้น เชน่ วงกลม วงรี ส่วนโค้ง หรือรูปเหลี่ยม 
ดังนั้นในการออกแบบจ าเป็นที่ผู้เขียนจะต้องมีความรู้ในการสร้าง
รูปทรง เรขาคณิต ซึ่งการสร้างรูปทรงเรขาคณิตที่ถูกตอ้งนั้นจะต้องใช้
เครื่องมือช่วยในการ เขียนแบบเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว



 เนื้อหา
1. รูปทรงเรขาคณิต
2. การสร้างรูปทรงเรขาคณิต

 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกลักษณะรูปทรงเรขาคณิตได้
2. สามารถสร้างรูปทรงเรขาคณิตตามแบบที่ก าหนด

   ได้ถูก



รูป เรขาคณิต หมายถึง รูปต่างๆ ทางเรขาคณิต เช่น
รูปสามเหลี่ยม มีด้าน 3 ด้าน มีมุม 3 มุม

รูปสี่เหลี่ยม มีด้าน 4 ด้าน มีมุม 4 มุม



รูปห้าเหลี่ยม มีด้าน 5 ด้าน มีมุม 5 มุม

รูปหกเหลี่ยม มีด้าน 6 ด้าน มีมุม 6 มุม



รูปแปดเหลี่ยม มีด้าน 8 ด้าน มีมุม 8 มุม

รูปวงกลม มีเส้นโค้งเป็นวงกลม และห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทาง
เท่ากัน



รูปวงรี มีเส้นเส้นโค้งเป็นวงรี โดยห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากัน



รูปทรง เรขาคณิตรูปทรงเรขาคณิต หมายถึง รูปที่มีส่วนที่เป็นพื้นผิว 
ส่วนสูง และส่วนลึก หรือหนา

รูปทรงกลม   



รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

รูปทรงกระบอก



ปริซึม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัด(ฐาน) ทั้งสองข้าง
เป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองอยู่ใน
ระนาบที่ขนานกัน มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเรียกชื่อ
ปริซึมจะเรียกตามรูปหน้าตัดของปริซึมส่วนต่างๆของปริซึมมีชื่อ 
เรียก ดังนี้
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ทรงกระบอก เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐานเป็นรูป
วงกลมที่เท่ากันทุกประการและ อยู่บนระนาบที่ขนานกัน และเมื่อตัด
รูปเรขาคณิตสามมิตินั้นด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว จะได้หน้าตัด
เป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกันฐานเสมอ ด้านข้างเป็นผิวเรียบโค้ง
ส่วนต่างๆของทรงกระบอก
ข้อแตกต่างของปริซึมกับทรงกระบอก คือ

- ฐาน ปริซึมเป็นรูปหลายเหลี่ยมทรงกระบอกเป็นวงกลม 
ด้านข้าง ปริซึมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงกระบอกเป็นผิวเรียบโค้ง



พีระมิด เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มี
ยอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูป
สามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น การเรียกชื่อพีระมิดจะ
เรียกตามรูปฐานของพีระมิด

ส่วนต่างๆของพีระมิด
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กรวย เป็น รปูเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลม มียอด
แหลมที่ไม่อยู่ในระนาบเดียวกันกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอด
กับจุดใดๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรงด้านข้างเป็นผิวโค้ง
เรียบระมิดส่วนต่างๆของกรวย
ข้อแตกต่างของพีระมิดกับกรวย คือ

- ฐาน พีระมิดฐานรูปหลายเหลี่ยมกรวยฐานรูปวงกลม
- ด้านข้าง พีระมิดเป็นรูปสามเหลี่ยมผืนผ้ากรวยเป็นผิวเรียบโค้ง
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ทรงกลม เปน็ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีด้านข้างเป็นผิวโค้งเรียบ 
และจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน 
เรียกจุดคงที่ว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลม
เรียกระยะที่เท่ากันว่า รัศมีของทรงกลม

ส่วนต่างๆของทรงกลม
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รูปทรงเรขาตณิต

1. รูปทรงเรขาคณิตจัดเป็นรูป ทรงที่มีสัดส่วนแตกต่างกันออกไป
ตามความต้องการของการใช้งาน ในการเขียนแบบงานทางด้านช่าง
อุตสาหกรรม มีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงขั้นพื้นฐานการเขียน
รูปทรงเรขาคณิต (ดังรูป 4.1) เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับงานเขียนแบบ
ช่างอุตสาหกรรม โดยสามารถท าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ตลอดจนช่วยในการอ่านแบบเพื่อจะเขียนหรือร่างลงในชิ้นงานได้อย่าง
ถูกขั้นตอน



รูปที่ 4.1

ตัวอย่างของเส้นทีใ่ช้ในงานเขียนแบบ



ในงานเขียนแบบทั่วไปช่างเขียนแบบจะ ต้องมีความรู้ในเรื่องเรขาคณิต
พื้นฐาน และสามารถดัดแปลง เพื่อน าไปประกอบในการเขียนรูปทรงต่างๆ ของ
ชิ้นงานที่พบในงานเขียนแบบ การสร้างรูปในวิชาเรขาคณิต เราใช้เพียงวงเวียน
และไม้บรรทัดเท่านั้น แต่เมื่อน ามาใช้ในงานเขียนแบบแล้ว ช่างเขียนแบบ
จะต้องมี ไม้ท,ี ไม้ฉาก, วงเวียน, และเครื่องมือประกอบอื่นๆ ประกอบอีกด้วย 
เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้งานเขียนแบบที่เกี่ยวข้องกับรูปทรงเรขาคณิต สร้างได้
ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเขียนแบบด้วยวิธีการเรขาคณิตนี้ ต้องฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆ ให้
ช านาญ เช่น การเขียนส่วนโค้งโดยใช้บรรทัดเขียนโค้ง (Curve) ต้องมีความ
ละเอียดในการวัด จะท าให้แบบต่างๆ ที่เขียนถูกต้องและเรียบร้อย ซึ่งเราจะต้อง
รู้จักเทคนิคในการใช้เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้เป็นอย่างดี



2. การสร้างรูปทรงเรขาคณิต
การเขียนแบบด้วยวิธีทางเรขาคณิต นี้ ต้องฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆ ให้ช านาญ 
เช่น การเขียนส่วนโค้ง ต้องมีความละเอียดในการวัด จะท าให้แบบต่างๆที่เขียน
เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อย ซึ่งเราต้องรู้จกัเทคนิคในการใช้เครื่องมือต่างๆ 
เหล่านี้เป็นอย่างดี ซึ่งมีการสร้างหลายวิธี เช่น



2.1 การแบ่งเส้นตรง

วิธีสร้าง
1. ก าหนดสร้างเส้นตรง AB ใช้จุด A และจุด B เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเกิน
2. ลากเส้นตรง CD ตัดเส้นตรง AB ที่จุด O และเส้นตรง CD จะแบ่งครึ่ง

เส้นตรง
3. เส้นตรง AO จะเท่ากับ OB



2.2 การแบ่งมุม

วิธีสร้าง
1. ก าหนดมุม BAC ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลาง (รัศมีพอสมควร) 

เขียนส่วนโค้ง
2. ใช้จุด E และ F เป็นจุดศูนย์กลาง เขียนเส้นโค้งตัดกันที่จุด D
3. ลากเส้นตรง AD จะแบ่งครึ่งมุม BAC ออกเป็น 2 มุม เท่าๆ กัน



2.3 การแบ่งเส้นตรงแบบขนาด

วิธีสร้าง
1. ก าหนดเส้นตรง AB ต้องการแบ่งเส้นตรง AB เออกเป็น 5 ส่วน เท่าๆ กัน 

เป็นจุด
2. ที่จุด A ลากเส้นตรงท ามุมกับจุด A (มุมเท่าไรก็ได้)
3. ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมีพอสมควรตัดเส้นตรง AC 5 ส่วน
4. ลากเส้นตรงผ่านจุดตัดให้ขนานกันทุกเส้น จะได้ส่วนแบ่งบนเส้นตรง AB 

เท่าๆ กัน



2.4 การสร้างรูป 3 เหลี่ยมด้านเท่า

วิธีสร้าง
1. ก าหนดวงกลมมี ABCD เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางและ O เป็นจุดศูนย์กลาง

ของวงกลม
2. ใช้ A เป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง รัศมี AO เขียนเส้นโค้งตัดเส้นรอบวงที่จุด 

X, Y, และ Z
3. ลากเส้นตรง XY, YZ และ ZX จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า XYZ



2.5 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า

วิธีสร้าง
1. ก าหนดวงกลมมี ABCD เป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง ตัดกันที่จุด O
2. ใช้ A, B, C และ D เป็นจุดศูนย์กลางรัศมี AO เขียนส่วนโค้งตัดกันที่จุด 

M, N, O, P
3. ลากเส้นตรง AD จะแบ่งครึ่งมุม BAC ออกเป็น 2 มุม เท่าๆ กัน
4. ลากเส้นต่อจุดตัดที่เส้นรอบวง จะได้สี่เหลี่ยมด้านเท่า



2.6 การสร้างรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า

วิธีสร้าง
1. ก าหนดวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ABCD ตัดกันที่จุด O
2. แบ่งเส้นตรง OB ที่จุด X
3. ใช้จุด X เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมี XC เขียนส่วนโค้งตัด AO ที่จุด Y
4. ใช้ C เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมี CY เขียนส่วนโค้งตัดเส้นรอบวงที่จุด M, N, 

O, P ตามล าดับ
5. ลากเส้นตรงต่อจุดตัด M, N, O, P จะได้รูปห้าเหลี่ยมตามล าดับ



2.7 การสร้างรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า

วิธีสร้าง
1. ก าหนดวงกลมมี O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม
2. ใช้ A, B เป็นจุดศูนย์กลางรัศมี AO เขียนส่วนโค้งตัดเส้นรอบวงที่จุด C, 

D, E และ F ตามล าดับ
3. ลากเส้นตรง AC, CE, EB, BF, FD และ DA
4. จะได้รูปหกเหลี่ยมด้านเท่า



2.8 การสร้างรูปเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่า



วิธีสร้าง
1. ก าหนดความยาวด้าน AB ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมี AB เขียนส่วนโค้ง

ครึ่งวงกลมตัดที่จุด C
2. แบ่งวงกลมออกเป็น 7 ส่วน เท่าๆ กัน โดยใช้ไม้โปรแทคเตอร์แบ่งมุม 

ลากเส้นตรง A1, A2, A3, A4, A5 และ A6 ให้ออกไปนอกครึ่งวงกลม (ดังรูป)
3. ใช้จุด B และ 2 เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมี AB เขียนส่วนโค้งตัดกันที่ A3, A6, ที่

จุด MP
4. ใช้จุด MP เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมี AB เขียนเส้นโค้งตัดเส้น A4, A5 ที่จุด NO
5. ลากเส้นตรง A2, 2M, MN, NO, OP และ PB ตามล าดับ ก็จะได้รูปเจ็ด

เหลี่ยมด้านเท่าตามต้องการ



2.9 การเขียนส่วนโค้งสัมผัสเส้นตรงที่ตั้งฉาก

วิธีสร้าง
1. ก าหนดเส้นตรง 2 เส้นต้ังฉากกันที่จุด A ให้รัศมีเขียนส่วนโค้ง r เท่ากับ 
15 มม.
2. ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางรัศมี r เขียนส่วนโค้งตัดเส้นตรงที่จุด E และ F
3. ใช้จุด E และ F เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมี r เขียนส่วนโค้งตัดกันที่จุด O
4. จุด O จะเป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้ง r สัมผัสเส้นตรง



2.10 การเขียนส่วนโค้งสัมผัสมุมแหลมและมุมป้าน

วิธีสร้าง
1. ก าหนดมุมแหลมและมุมป้าน มีจุด A เป็นปลายแหลมของมุม
2. ให้รัศมีส่วนโค้งของมุม r เท่ากับ 10 มม.
3. ลากเส้นขนาดเท่ากับ r เท่ากับเส้นมุมแหลมและมุมป้าน
4. เส้นขนานตัดกันที่จุด O
5. ใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมี r เขียนส่วนโค้งสัมผัสมุมแหลมและมุมป้าน



2.11 การเขียนวงรีด้วยวงเวียน



วิธีสร้าง
1. ก าหนดสร้าง AB ยาวเท่ากับ 100 มม. CD ยาวเท่ากับ 60 มม.
2. ลากเส้นตรง AC ใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมี AO เขียนส่วนโค้งตัดเส้นตรง 

OC ที่จุด X
3. ใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมี CX เขียนส่วนโค้งตัดเส้นตรง AC ที่จุด Y
4. แบ่งครึ่ง AY ลากเส้นแบ่งครึ่ง AY ตัดเส้นตรง AO ที่จุด M ตัดเส้น OD ที่จุด P
5. ใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมี OM ตัดเส้นตรง OB ที่จุด N
6. ใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลาง รัศมี OP ตัดเส้นตรง OP ที่จุด Q
7. ลากเส้นสัมผัสส่วนโค้ง PN, QN
8. ใช้จุด M, N เป็นจุดศูนย์กลาง เขียนส่วนโค้ง r 
9. ใช้จุด P, Q เป็นจุดศูนย์กลาง เขียนส่วนโค้ง R สัมผัสส่วนโค้ง R จะได้รูปวงรี



2.12 การสร้างวงรีด้วยวงกลมสองวง



วิธีสร้าง
1. ก าหนดวงกลมสองวง เส้นผ่าศูนย์กลาง AB เท่ากับ 100 มม. 

เส้นผ่าศูนย์กลาง CD เท่ากับ 60 มม.
2. แบ่งวงกลมออกเป็น 12 ส่วน โดยใช้บรรทัดสามเหลี่ยมท ามุม 30  

และ 60 องศา ลากผ่านจุดศูนย์กลาง O
3. จุดตัดที่เส้นรอบวงใหญ่ ลากเส้นตั้งฉาก และจุดตัดที่เส้นรอบวงเล็ก 

ลากเส้นขนานไปตัดกัน (ดังรูป)
4. ที่จุดตัด ใช้ Curve เขียนส่วนโค้งวงรี โดยใช้การต่อส่วนโค้ง อย่าง

น้อย 3 จุด จะได้วงรี



แบบทดสอบ
ค าสั่ง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย x ลงบนตัวเลือกของแต่ละข้อที่ถูกต้องที่สุด

1. ถ้าพีระมิดและปริซึมมีฐานอย่างเดียวกันและสูงเท่ากัน ค ากล่าวใดถูกต้อง
ก. ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ 1/2 ของปริมาตรของปริซึม
ข. ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ 1/3 ของปริมาตรของปริซึม 
ค. ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ 1/4 ของปริมาตรของปริซึม
ง. ปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ 1/5 ของปริมาตรของปริซึม

+++++++++++++++++++++++
2. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีความยาวของฐานด้านละ 15 เซนติเมตร ความยาว
ของ สูงตรงเป็น 45 เซนติเมตร จะมีปริมาตรเท่าใด

ก. 3,225 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข. 3,325 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค. 3,357 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง. 3,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร

++++++++++++++++++++++



3. จงหาปริมาตรของพีระมิดที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 10 เมตร 
สูงตรง ยาว 18 เมตร

ก. 330 ลูกบาศก์เมตร
ข. 550 ลูกบาศก์เมตร
ค. 580 ลูกบาศก์เมตร
ง. 600 ลูกบาศก์เมตร

  ++++++++++++++++++++++++++++++
4. พีระมิดแท่งหนึ่งมีพื้นที่ฐาน 807 ตารางเมตร สูง 10 เมตร จะมีปริมาตรเท่าใด

ก. 2,490 ลูกบาศก์เมตร
ข. 2,860 ลูกบาศก์เมตร
ค. 2,690 ลูกบาศก์เมตร
ง. 2,960 ลูกบาศก์เมตร

 ++++++++++++++++++++++++++++++



5. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 4 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร มี
ปริมาตรเท่าใด

ก. 80 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข. 106 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค. 120 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง. 180 ลูกบาศก์เซนติเมตร

+++++++++++++++++++++++++
6. พีระมิดฐานสามเหลี่ยมมีพื้นท่ีฐาน 20 ตารางเซนติเมตร สูง 18 เซนติเมตร มี
ปริมาตรเท่าใด

ก. 80 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข. 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค. 120 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง. 160 ลูกบาศก์เซนติเมตร

+++++++++++++++++++++++



7. พีระมิดแท่งหนึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วัดความยาวรอบฐานยาว 880 
เมตร พีระมิดสูง 162 เมตร ปริมาตรของพีระมิดนี้เป็นเท่าใด

ก. 2,602,400 ลกูบาศก์เมตร
ข. 2,613,600 ลกูบาศก์เมตร
ค. 2,723,200 ลกูบาศก์เมตร
ง. 2,723,400 ลูกบาศก์เมตร

++++++++++++++++++++++++
8. พีระมิดตรงฐานสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากเท่ากับ 4 
เซนติเมตร และ 6 เซนติเมตร ถ้าพีระมิดตรงสูง 10 เซนติเมตร พีระมิดจะมี
ปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ก. 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข. 80 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค. 120 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง. 240 ลูกบาศก์เซนติเมตร

+++++++++++++++++++++++



9. จงหาความสูงของพีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสท่ีมีความยาวฐานยาวด้าน
ละ 10 นิ้ว และมีปริมาตร 300 ลูกบาศก์นิ้ว

ก. 9 นิ้ว
ข. 7 นิ้ว
ค. 5 นิ้ว
ง. 3 น้ิว

   ++++++++++++++++++
10. ถ้าขี้ผึ้ง 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร หนัก 100 กรัม จะต้องใช้ขี้ผึ้งหนักเท่าใดใน
การหล่อพีระมิด ฐานยาว 5 เซนติเมตร กว้าง 4 เซนติเมตร สูง 9 เซนติเมตร

ก. 6.6 กิโลกรัม
ข. 6.0 กิโลกรัม
ค. 6.5 กิโลกรัม
ง. 5.6 กิโลกรัม

+++++++++++++++++++++++


