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หนวยที่ 4 
รูปทรงเรขาคณิต 

 
บทนํา 

การเขียนภาพชิ้นงานรูปรางตางๆ จะตองอาศัยหลกัการเขียนรูปทรงเรขาคณิต และนํามา
ประยุกตชวยในการเขียนภาพ เชน การเขยีนสนสัมผัสวงกลม, การเขยีนวงรี การสรางรูปหกเหลี่ยม
และอื่นๆ เปนตน  
 
 
 
 
 

           (ก) 
         

     (ข)   
 
 
 
 
 
 
 
          (ค)      (ง) 
    
 
 
 

พระคุณแม เลิศฟา  มหาสมุทร 
พระคุณแม สูงสุด  มหาศาล 
พระคุณแม เลิศหลา  สุธาธาร 
ใครจะปาน แมฉัน  นั้นไมม ี

 
 

 
 รูปที่ 4.1 แสดงตัวอยางงานเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิตประยุกต 
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รูปที่ 4.3 แสดงการแบงครึง่สวนโคงโดยใชวงเวียน 

การเขียนรปูทรงเรขาคณติ 
4.1 การแบงครึ่งเสนตรงโดยใชวงเวียน 

 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการเขียน  

1. กําหนดเสนตรง AB ดังแสดงในชองที ่1 
2. ใชจุด A เปนจุดศูนยกลาง กางรัศมีเกินครึ่งของเสนตรง AB เขียนสวนโคงแรก ดังแสดง 

ในชองที่ 2 
3. ใชจุด B เปนจุดศูนยกลาง กางรัศมีเดิมเขียนสวนโคงตัดสวนโคงเดมิ ไดจุดตัด X และ Y 

ดังแสดงในชองที ่3 
4. ลากเสนตรงจากจุด X มาจุด Y ตัดเสนตรง AB ที่จุด C ดังแสดงในชองที ่4 

 

4.2 การแบงครึ่งสวนโคงโดยใชวงเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการเขียน  

1. กําหนดสวนโคง AB ดังแสดงในชองที ่1 
2. ใชจุด A เปนจุดศูนยกลาง กางรัศมีเกินครึ่งของสวนโคง AB เขียนสวนโคงแรกดังแสดง 

ในชองที่ 2 
3. ใชจุด B เปนจุดศูนยกลาง กางรัศมีเดิมเขียนสวนโคงตัดสวนโคงเดมิ ไดจุดตัด X และ Y  

ดังแสดงในชองที ่3 
4. ลากเสนตรงจากจุด X มาจุด Y ตัดสวนโคง AB ที่จุด C ดังแสดงในชองที ่4 

รูปที่ 4.2 แสดงการแบงครึง่เสนตรงโดยใชวงเวียน 
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รูปที่ 4.4 แสดงการแบงเสนตรงออกเปนสวนๆ ละเทาๆ กัน 

4.3 การแบงเสนตรงออกเปนสวนๆ ละเทาๆ กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขั้นตอนการเขียน 

1. กําหนดเสนตรง AB ดังแสดงในชองที ่1 
2. ลากเสนตรงจากจุด A ไป C ยาวพอประมาณเอียงทาํมุมไมเกนิ 60 องศา ดังแสดงใน 

ชองที ่2 
3. กางวงเวียนรัศมีพอประมาณ เขียนสวนโคงตัดเสนตรง AC ที่จุด X, Y และ Z (ความ 

ยาวแตละชวงมีความยาวเทากัน AX = XY = YZ) ดังแสดงในชองที ่3 
4. ลากเสนตรงจากจุด Z มาจุด B ดังแสดงในชองที ่4 
5. วางฉากสามเหลี่ยมทับเสนตรง ZB แลววางฉากสามเหลี่ยมอกีอันหนึ่งใหขอบแนบติด 

กับขอบฉากสามเหลีย่มอนัแรก จากนั้นเลื่อนฉากสามเหลี่ยมอนัลาง ใหมาตรงจุด Y แลวเขียน
เสนตรงตัดเสนตรง AB ที่จุด Y’ ดังแสดงในชองที่ 5 

6. ทําเชนเดียวกันที่จุด X-X’ ดังแสดงในชองที ่6 
7. เสนตรง AB จะถูกแบงออกเปนสามสวน ๆ ละเทา ๆ กัน ดังแสดงในชองที่ 7 

 
     คิดกอนทํา      

ทําอะไร         เกรงใจ          คนอื่นบาง 
อยากระดาง       ถือตัว           ไมกลัวผิด 
ความออนนอม   ถอมตน         มนตผูกมิตร 
สงบจิต         คิดกอนทํา     นําเจริญ 
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รูปที่ 4.5 แสดงการแบงครึง่มุมโดยใชวงเวยีน 

รูปที่ 4.6 แสดงการเขียนเสนขนานโดยใชวงเวียน 

4.4 การแบงครึ่งมุมโดยใชวงเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการเขียน  
1. กําหนดมุม ABC ดังแสดงในชองที่ 1 
2. ใช B เปนจดุศูนยกลางกางวงเวียนรัศมีพอประมาณเขียนสวนโคงตัดที่แขนมุมทัง้สอง

แขนที่จุด X และ จุด Y ดังแสดงในชองที ่2 
3. ใชจุด X และ Y เปนจุดศนูยกลางกางวงเวียนรัศมีพอประมาณเขียนสวนโคงตัดกนัที่จุด 

D ดังแสดงในชองที ่3 
4. ลากเสนตรงจากจุด D มายังจุด B จะไดเสนตรงที่แบงครึ่งมุม ABC ดังแสดงในชองที ่4 

 
4.5 การเขียนเสนขนานโดยใชวงเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการเขียน 
1. กําหนดเสนตรง AB และรัศมี R ดังแสดงในชองที ่1 
2. ใชจุด A เปนจุดศูนยกลางกางวงเวียนรศัมี R เขียนสวนโคงแรก ดังแสดงในชองที ่2 
3. ใชจุด B เปนจุดศูนยกลางกางวงเวียนรศัมี R เขียนสวนโคงที่สอง ดังแสดงในชองที่ 3 
4. ลากเสนตรงสัมผัสสวนโคง X และสวนโคง Y จะไดเสนตรง XY ขนานกับเสนตรง AB 

เทากับระยะ R ดังแสดงในชองที ่4 



 38

รูปที่ 4.7 แสดงการเขียนสวนโคงสัมผัสเสนตรงสองเสนที่ต้ังฉากกนั 

4.6 การเขียนสวนโคงสัมผัสเสนตรงสองเสนที่ต้ังฉากกัน 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการเขียน 
1. กําหนดมุมฉาก ABC และรัศมี R ดังแสดงในชองที ่1 
2. ใชจุด B เปนจุดศูนยกลาง กางวงเวียนรัศมี R เขียนสวนโคงตัดแขนมุมฉากทัง้สองแขน

ที่จุด X และ Y ดังแสดงในชองที ่2 
3. ใชจุด X และ Y เปนจุดศนูยกลาง กางวงเวียนรัศมี R เขียนสวนโคงตัดกันที่จุด D ดัง

แสดงในชองที ่3 
4. ใชจุด D เปนจุดศูนยกลาง กางวงเวียนรัศมี R เขียนสวนโคงสัมผัสเสนตรงสองเสนที่จุด 

X และ Y จะไดสวนโคงสมัผัสเสนตรงสองเสนที่ต้ังฉากกนั ดังแสดงในชองที ่4 
 
 

             พุทธนคร 
     ในโลกนี ้     มีอะไร       ใหญที่สุด ? 
นั้นคือ       "พุทธ- นคร"    ใครหอนเห็น ! 
นั่นคืออะไร      วาไป       ใหตรงประเด็น  ? 
ภาวะเย็น      แหง "จิต     ไมคิดอะไร " ! 
     อยูที่ไหน      วาไป       อีกทีเถิด ? 
ตรงที่จิต      ไมเกิด       กิเลสได ! 
ในจิตนั้น      มีเมืองบาน      สถานใด ? 
คือความวาง      ยิ่งใหญ      ไรตัวตน ! 
     แลวเปนพุทธ-      นคร       ตอนไหนกัน ? 
ก็ในนั้น      มีปญญา     เมตตาลน ! 
ใครอาศัย      ในนคร ?     ถาหอนคน ? 
ความวางนั้น      เปนตัวตน      กวาคนเรา ! 

พุทธทาสภิกข ุ
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รูปที่ 4.8 แสดงการเขียนสวนโคงสัมผัสเสนตรงสองเสนที่ทาํมุมแหลมกัน 

4.7 การเขียนสวนโคงสัมผัสเสนตรงสองเสนที่ทาํมมุแหลมกนั 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการเขียน  

1. กําหนดมุมแหลม ABC และรัศมี R ดังแสดงในชองที ่1 
2. บนเสนตรง AB เขียนสวนโคงรัศมี R สองจุดที่จุด D และ E แลวลากเสนตรงสัมผัสสวน

โคงทัง้สองจุดดังแสดงในชองที ่2 
3. บนเสนตรง BC เขียนสวนโคงรัศมี R สองจุดที่จุด F และ G แลวลากเสนตรงสัมผัสสวน

โคงทัง้สองจุด ไปตัดเสนตรงจากขอ 2 ที่จดุ H ดังแสดงในชองที่ 3 
4. กางวงเวียนรัศมี R โดยใชจุด H เปนจุดศูนยกลางเขียนสวนโคงสมัผัสแขนทั้งสองที่จุด 

X และ Y ดังแสดงในชองที ่4 
 
 
 

           พน แลว โวย ! 
     ตะโกนออก บอกสหาย  สิ้นทั้งผอง 
วาไมตอง  เสียเที่ยว  เที่ยวคนหา 
อนันตสุข  ในโลกนี ้  ที่หวังมา 
เหมือนเที่ยวหา หนวดเตา  ตายเปลาแล 
     สุขแทจริง ตองไมว่ิง  วนในโลก 
ตองเหนือความ ทุกขโศก  ทุกกระแส 
มือเทาเหนียว เหนี่ยวขึ้นไป คลายตุกแก 
ไมอยูแค  พื้นโบสถ  โปรดคิดดู 
     ลอยเหนือยอด โบสถไป  ในเวหา 
ลอยออกไป ใหเหนือฟา  ที่พรหมอยู 
ถึงความวาง หางพน  ตน “ตัวกู” 
ไมมีอยู  ไมมีตาย  สหายเอยฯ 
     พุทธทาสภิกข ุ
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รูปที่ 4.9 แสดงการเขียนสวนโคงสัมผัสเสนตรงสองเสนที่ทาํมุมปานกนั 

รูปที่ 4.10 แสดงการเขียนสวนโคงสัมผัสวงกลมสองวงโดยใหสัมผัสผิวดานใน 

4.8 การเขียนสวนโคงสัมผัสเสนตรงสองเสนที่ทาํมมุปานกนั 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการเขียน  
1. กําหนดมุมปาน ABC และรัศมี R ดังแสดงในชองที ่1 
2. บนเสนตรง AB เขียนสวนโคงรัศมี R สองจุดที่จุด D และ E แลวลากเสนตรงสัมผัสสวน

โคงทัง้สองจุดดังแสดงในชองที ่2 
3. บนเสนตรง BC เขียนสวนโคงรัศมี R สองจุดที่จุด F และ G แลวลากเสนตรงสัมผัสสวน

โคงทัง้สองจุด ไปตัดเสนตรงจากขอ 2 ที่จดุ H ดังแสดงในชองที่ 3 
4. กางวงเวียนรัศมี R โดยใชจุด H เปนจุดศูนยกลางเขียนสวนโคงสมัผัสแขนทั้งสองที่จุด 

X และ Y ดังแสดงในชองที ่4 
 

4.9 การเขยีนสวนโคงสัมผัสวงกลมสองวง โดยใหสัมผัสผิวดานใน 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการเขียน 

1. กําหนดวงกลมสองวงทีม่ีรัศมี R1 และ R2 โดยตองการใหเขียนสวนโคงรัศมี R สัมผัส
ผิวดานในของวงกลมทัง้สองวง ดังแสดงในชองที ่1 

2. ที่จุด A กางวงเวียนรัศมี R+R1 เขียนสวนโคงสองสวนโคง ดังแสดงในชองที่ 2 
3. ที่จุด B กางวงเวียนรัศมี R+R2 เขียนสวนโคงไปตัดสวนโคงแรกที่จุด X และตัดสวนโคง

ที่สองที่จุด Y ดังแสดงในชองที ่3 
4. ที่จุด X และ Y เขียนสวนโคงรัศมี R สัมผัสผิววงกลมดานใน ดังแสดงในชองที ่4 
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รูปที่ 4.11 แสดงการเขียนสวนโคงสัมผัสวงกลมสองวงโดยใหสัมผัสผิวดานนอก 

รูปที่ 4.12 แสดงการเขียนรูปสามเหลี่ยมดานเทาโดยใชวงเวียน 

4.10 การเขียนสวนโคงสัมผัสวงกลมสองวง โดยใหสัมผัสผิวดานนอก 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการเขียน 
1. กําหนดวงกลมสองวงทีม่ีรัศมี R1 และ R2 โดยตองการใหเขียนสวนโคงรัศมี R สัมผัส

ผิวดานนอกของวงกลมทั้งสองวงดงัแสดงในชองที่ 1 
2. ที่จุด A กางวงเวียนรัศมี R-R1 เขียนสวนโคงสองสวนโคง ดังแสดงในชองที่ 2 
3. ที่จุด B กางวงเวียนรัศมี R-R2 เขียนสวนโคงไปตัดสวนโคงแรกที่จุด X และตัดสวนโคง

ที่สองที่จุด Y ดังแสดงในชองที ่3 
4. ที่จุด X และ Y เขียนสวนโคงรัศมี R สัมผัสผิววงกลมดานนอก ดังแสดงในชองที ่4 

 
4.11 การเขียนรูปสามเหลีย่มดานเทา โดยใชวงเวียน 

 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการเขียน 
1. กําหนดเสนตรง AB ดังแสดงในชองที ่1 
2. ที่จุด A กางวงเวียนรัศมี AB เขียนสวนโคงแรก ดังแสดงในชองที ่2 
3. ที่จุด B กางวงเวียนรัศมี AB เขียนสวนโคงที่สองไปตัดสวนโคงแรกทีจุ่ด C ดังแสดงใน 

ชองที ่3 
4. ลากเสนตรงจากจุด A ไป C และจุด C ไป B จะไดสามเหลี่ยมดานเทา ABC ดังแสดง 

ในชองที่ 4 
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รูปที่ 4.13 แสดงการเขียนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสโดยใชวงเวียน 

4.12 การเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใชวงเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการเขียน 

1. กําหนดเสนตรง AB ดังแสดงในชองที ่1 
2. เขียนเสนตรงเสนหนึง่ตั้งฉากกับเสนตรง AB ดังแสดงในชองที่ 2 
3. ที่จุด A กางวงเวียนรัศมี AB เขียนสวนโคงตัดเสนตั้งฉากทีจุ่ด C ดังแสดงในชองที ่3 
4. ที่จุด C กางวงเวยีนรัศมี AB เขียนสวนโคงหนึ่งสวนโคง ดังแสดงในชองที่ 4 
5. ที่จุด B กางวงเวียนรัศมี AB เขียนสวนโคงตัดสวนโคงแรกที่จุด D ดังแสดงในชองที่ 5 
6. ลากเสนตรงจาก C ไป D และจาก D ไป B จะไดส่ีเหลีย่มจัตุรัส ABDC ดังแสดงในชอง 

ที่ 6 
 
 
              “ เปนผูนอย    คอยระวัง     อยางผูนอย 

สํารวมถอย     กิริยา          อัชฌาสัย 
จะยืนเดิน       นั่งนอน        ออนตามวัย 
สมสมัย      พองาม        ตามแบบไทย 
    

เปนผูนอย      ไมระวัง        อยางผูนอย 
ทําเลิศลอย     เกินงาม       ล้ําสมัย 
การกินอยู      หรูหรา         กลาเกินวัย 
จะเปนภัย      เดือดรอน     ตอนแกเอย “ 
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รูปที่ 4.14 แสดงการเขียนรูปหาเหลี่ยมดานเทาในวงกลมโดยใชวงเวยีน 

4.13 การเขียนรูปหาเหลี่ยมดานเทาในวงกลมโดยใชวงเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการเขียน  
1. เขียนวงกลมตามขนาดความโตของรูปหาเหลี่ยมดานเทา ดังแสดงในชองที่ 1 
2. ที่จุด B กางวงเวียนรัศมี BA (รัศมีของวงกลม) เขียนสวนโคงตัดเสนรอบวงที่จุด C และ 

D ดังแสดงในชองที ่2 
3. ลากเสนตรง CD ไปตัดเสนตรง AB ที่จุด E ดังแสดงในชองที่ 3 
4. ที่จุด E กางวงเวียนรัศมี EF ไปตัดเสนศูนยกลางแนวนอนที่จุด G ดังแสดงในชองที่ 4 
5. ที่จุด F กางวงเวียนรัศมี FG ไปตัดเสนรอบวงที่จุด 1 ดังแสดงในชองที ่5 
6. ที่จุด 1 กางวงเวียนรัศมีเดิม (รัศมี FG)ไปตัดเสนรอบวงที่จุด 2, 3, 4 ดังแสดงในชองที ่6 
7. ลากเสนตรงจาก F-1, 1-2, 2-3, 3-4 และ 4 มาบรรจบที่จุด F จะไดรูปหาเหลี่ยมดาน

เทาในวงกลม ดังแสดงในชองที ่7 
 
 

ไดดิบไดดี  มีที่พึ่งพา 
จองหองขึ้นมา ทันทีทันใด 
วางตัวอวดเกง ไมเกรงใครใคร 
ลืมตัวหลงใหล เยอหยิ่งทะนง 

(หมายถึง เม่ือไดยศ ศกัดิ์ศรี เพียงเล็กนอยก็จองหองลืมตัว) 
(คําใบ กิ้งกาไดทอง) 
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รูปที่ 4.15 แสดงการเขียนรูปหกเหลี่ยมดานเทาในวงกลมโดยใชวงเวยีน 

4.14 การเขียนรูปหกเหลีย่มดานเทาในวงกลมโดยใชวงเวียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขั้นตอนการเขียน  

1. เขียนวงกลมตามขนาดความโตของรูปหกเหลี่ยมดานเทา ดังแสดงในชองที่ 1 
2. ที่จุด A กางวงเวียนรัศมี AO (รัศมีของวงกลม) เขียนสวนโคงไปตัดเสนรอบวงที่จุด C 

และ D ดังแสดงในชองที ่2 
3. ที่จุด B กางวงเวียนรัศมีเดิม เขียนสวนโคงไปตัดเสนรอบวงที่จุด E และ F ดังแสดงใน

ชองที ่3 
4. ลากเสนตรงจาก A-D, D-F, F-B, B-E และ C มาบรรจบที่ A จะไดรูปหกเหลี่ยมดานเทา

ในวงกลม ดังแสดงในชองที ่4 
 
 
 

                  ยิ่งหายิ่งไมพบ 
     เพียงแตทํา ใหจิต  เปนอิสระ 
เจาก็จะ  พบ”นิพพาน” ปวยการหา 
ไมตองนั่ง  ทําผะหงับ  หลังหูตา 
สงจิตหา  ของจริง  อยางวิ่งวน ฯ 
     เพียงแตดู อยูที่เหตุ  ที่มันติด 
กี่ชนิด  กี่ขั้น  ช้ันเหตุผล 
ตัดตนเหตุ  เร่ือยไป  ใหแยบยล 
ทุกประดล  ผลเรือเหตุ  เฉทใหพงั ฯ 
     อยาสรางกฎ เกณฑอะไร ใหมขึ้นมา 
อยายึดแบบ ปรัมปรา  เปนบาหลัง 
ดู เทานั้น !  ดูใหปะ  อนิจจัง 
จนกระทั่ง  ทําใหจิต  ไมติดอะไร ฯ 
     พุทธทาสภิกข ุ
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รูปที่ 4.16 แสดงการเขียนวงรีโดยใชวงกลมสองวงที่รวมศูนยเดียวกัน 

4.15 การเขียนวงรีโดยใชวงกลมสองวงที่รวมศูนยเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการเขียน  

1. เขียนวงกลมวงใหญ และวงกลมวงเล็ก โดยมีจุดศูนยกลางรวมกนัทีจุ่ด O ดังแสดงใน
ชองที ่1 

2. เขียนจุดตัดวงกลมทัง้สองวงที่จุด A, B, C และ D ดังแสดงในชองที ่2 
3. แบงสวนของวงกลมออกเปน 12 สวนเทา ๆ กนั (สวนละ 30 องศา) ไปตัดเสนรอบวงทั้ง

สองวง ดังแสดงในชองที ่3 
4. ลากเสนตรงจากจุดตัดวงกลมวงเล็กที่จดุ 1 ไปในแนวนอน ดังแสดงในชองที่ 4 
5. ลากเสนตรงจากจุดตัดวงกลมวงใหญทีจุ่ด 1’ ในแนวตั้งไปตัดกับเสนตรงแนวนอน

วงกลมวงเล็กแลวเขียนจุดตดั ดังแสดงในชองที ่5 
6. ทําเชนเดียวกันกับขอที ่4 และ 5 ในจุดอื่น ๆ ใหครบ ดังแสดงในชองที ่6 
7. ใชบรรทัดเขียนสวนโคงทาบจุดตัดอยางนอย 3 จุดใหตรงขอบบรรทัดเขียนสวนโคงพอดี 

แลวเขียนสวนโคง ดังแสดงในชองที่ 7 
8. ทําเชนเดยีวกันกับขอ 7 โดยเขียนสวนโคงตอ ๆ กนัจนครบรอบจะไดวงรี ดังแสดงใน

ชองที ่8 
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รูปที่ 4.17 แสดงการเขียนวงรีในสี่เหลี่ยมผืนผา 

4.16 การเขียนวงรีในสี่เหลี่ยมผืนผา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ขั้นตอนการเขียน 

1. เขียนสี่เหลีย่มผืนผา ABCD ดังแสดงในชองที่ 1 
2. ลากเสนแบงครึ่งดาน EF และ GH ไปตัดกันทีจุ่ด O ดังแสดงในชองที่ 2 
3. แบงดาน DE ออกเปน 4 สวน ๆ ละเทา ๆ กนั ดังแสดงในชองที ่3 
4. ลากเสนจากจุด G ไปที่จดุ 1, 2 และ 3 ดังแสดงในชองที ่4 
5. แบงดาน EO ออกเปน 4 สวน ๆ ละเทา ๆ กนั ดังแสดงในชองที ่5 
6. ลากเสนจากจุด H ไปที่จดุ1’,2’ และ 3’ และยาวเลยไปตัดเสนที่มาจากจุด G ดังแสดง

ในชองที่ 6 
7. ทําเชนเดียวกันในสามสวนที่เหลือ ดังแสดงในชองที ่7 
8. ใชบรรทัดเขียนสวนโคงทาบจุดตัดอยางนอย 3 จุดใหตรงขอบบรรทัดเขียนสวนโคงพอดี 

แลวเขียนสวนโคง ดังแสดงในชองที่ 8 
9. ทําเชนเดียวกันกับขอ 8 โดยเขียนสวนโคงตอ ๆ กนัจนครบรอบจะไดวงรี ดังแสดงใน

ชองที ่9 
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รูปที่ 4.18 แสดงการเขียนวงรีในสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 

4.17 การเขียนวงรีในสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ขั้นตอนการเขียน  

1. เขียนสี่เหลีย่มขนมเปยกปูน ABCD ดังแสดงในชองที ่1 
2. ลากเสนแบงครึ่งดาน EF และ GH ไปตัดกันทีจุ่ด O ดังแสดงในชองที่ 2 
3. แบงดาน DE ออกเปน 4 สวน ๆ ละเทา ๆ กนั ดังแสดงในชองที ่3 
4. ลากเสนจากจุด G ไปที่จดุ 1, 2 และ 3 ดังแสดงในชองที ่4 
5. แบงดาน EO ออกเปน 4 สวน ๆ ละเทา ๆ กนั ดังแสดงในชองที ่5 
6. ลากเสนจากจุด H ไปที่จดุ1’,2’ และ 3’ และยาวเลยไปตัดเสนที่มาจากจุด G ดังแสดง
ในชองที่ 6 
7. ทําเชนเดียวกันในสามสวนที่เหลือ ดังแสดงในชองที ่7 
8. ใชบรรทัดเขียนสวนโคงทาบจุดตัดอยางนอย 3 จุดใหตรงขอบบรรทัดเขียนสวนโคงพอด ี

แลวเขียนสวนโคง ดังแสดงในชองที่ 8 
9. ทําเชนเดียวกันกับขอ 8 โดยเขียนสวนโคงตอ ๆ กนัจนครบรอบจะไดวงรี ดังแสดงใน

ชองที ่9 
 

“ โงแลวอยากนอนเตียง    คอเอียงแลวอยากหนุนหมอน “ 
(หมายถึง ไมรูจักประมาณตนใหดีวาตนอยูในภาวะอยางไร) 
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รูปที่ 4.19 แสดงการเขียนวงรีลอมรอบเสนแกนสองแกนที่ตัดกนัโดยใชวงเวียน 

4.18 การเขียนวงรลีอมรอบเสนแกนสองแกนที่ตัดกันโดยใชวงเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการเขียน 

1. กําหนดเสนตรงแกนยาว AB และแกนสัน้ CD ตัดกันที่จดุกึ่งกลางที่จุด O ดังแสดงใน 
ชองที ่1 

2. ตอเสนตรงจากจุด C และจุด D ยาวเลยออกไปยาวพอประมาณ ดังแสดงในชองที ่2 
3. ลากเสนตรง AC ดังแสดงในชองที่ 3 
4. กางวงเวียนรัศมี OA เขียนสวนโคงตัดเสนตรงแนวตั้งที่จุด E ดังแสดงในชองที ่4 
5. กางวงเวียนรัศมี CE เขียนสวนโคงตัดเสนตรง AC ที่จดุ F ดังแสดงในชองที่ 5 
6. แบงครึ่งเสนตรง AF แลวลากเสนตรงจากจุดทัง้สองไปตัดเสนตรงแนวนอน AO ที่จุด X  

และเลยไปตัดเสนตรงทีจุ่ด Y ดังแสดงในชองที ่6 
7. ใชจุด O เปนจุดศูนยกลางถายขนาด OX ไป OX’ และ OY ไป OY’ ดังแสดงในชองที ่7 
8. ลากเสนตรงจาก Y ไป X’, Y’ ไป X และจาก Y’ ไป X’ โดยใหยาวเลยไปพอประมาณ ดัง 

แสดงในชองที ่8 
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รูปที่ 4.20 แสดงการเขียนวงกลมในสามเหลี่ยม 

9. กางวงเวียนรัศมี XA ใชจุด X เปนจุดศูนยกลางเขียนสวนโคงเล็กจากจุด 4 ไปจุด 1 และ
ใชจุด X’ เปนจดุศูนยกลางเขยีนสวนโคงเลก็จากจุด 2 ไปจุด 3 ดังแสดงในชองที่ 9 

10. กางวงเวยีนรัศมี YC โดยใชจุด Y เปนจุดศูนยกลางเขียนสวนโคงใหญจากจุด 1 ไปจุด 
2 และใชจุด Y’ เปนจุดศูนยกลางเขยีนสวนโคงใหญจากจุด 2 ไปจดุ 3 จะไดวงรีเตม็วง ดังแสดงใน
ชองที ่10 
 
4.19 การเขียนวงกลมในสามเหลี่ยม 
 

 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการเขียน  

1. กําหนดสามเหลี่ยม ABC ดังแสดงในชองที ่1 
2. แบงครึ่งมุม CAB แลวลากเสนแบงครึง่มุมยาวพอประมาณ ดังแสดงในชองที ่2 
3. แบงครึ่งมุม CBA แลวลากเสนแบงครึง่มุมไปตัดกันทีจุ่ด O และเลยไปตัดเสนตรงดาน  

AC ที่จุด X ดังแสดงในชองที ่3 
4. ที่จุด O กางวงเวยีนรัศมี OX เขียนวงกลมในสามเหลีย่ม ดังแสดงในชองที่ 4 

 
 

                           พระคุณแม 
     รักใดเลา รักแน  เทาแมรัก 
ผูกสมัคร  ลูกมั่น  ไมหว่ันไหว 
หวงใดเลา  เทาหวง  ดังดวงใจ 
ที่แมให  กับลูก  อยูทุกครา 
     ยามลูกขื่น แมขม  ตรมหลายเทา 
ยามลูกเศรา แมโศก  วิโยคกวา 
ยามลูกหาย แมหวง  คอยดวงตา 
ยามลูกมา  แมหมด  ลดหวงใย 
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รูปที่ 4.21 แสดงการเขียนวงกลมลอมรอบสามเหลี่ยม 

4.20 การเขียนวงกลมลอมรอบสามเหลี่ยม 
 

 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการเขียน 

1. กําหนดสามเหลี่ยม ABC ดังแสดงในชองที ่1 
2. แบงครึ่งดาน AC แลวลากเสนแบงครึง่ดานยาวพอประมาณ ดังแสดงในชองที ่2 
3. แบงครึ่งดาน CB แลวลากเสนแบงครึง่ดานไปตัดกันที่จุด O ดังแสดงในชองที ่3 
4. ที่จุด O กางวงเวยีนรัศมี OA เขียนวงกลมลอมรอบสามเหลีย่ม ดังแสดงในชองที ่4 

 
บทสรุป 
 การเขียนรูปทรงเรขาคณิต ถือวาเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเขียนแบบทุกประเภท ชาง
เขียนแบบที่ดีจึงตองมีความเขาใจในการสรางรูปทรงเรขาคณิตเพื่อนาํไปประยุกตใชในงานเขียน
แบบตอไป 

  
 

                   ความโง ของ ปญญา 
    ลูกออนกลืน สตางค  คางติดคอ 
นางแมหลอ น้ํากรดตรง  ลงแกไข 
วาละลาย  โลหะหมด  แลวปลอดภัย 
     นี่แหละหนา ปญญา  มาพรวดพลาด 
เพราะสติ  มันขาด  ก็ผวนผัน 
กลายเปนโง ในปญญา  ขึ้นมาพลัน  
ถาสติ  มาทันควัน  นั่นปลอดภัย ฯ 
     ความโงมี ในปญญา,  ถาขาดสติ 
มันอุตริ  ออกมา  อยาสงสัย 
ฆาเจาของ  ของมัน  ไดบรรลัย 
มีสติไว  หนอ, พวกที่ มีปญญา ฯ 
     พุทธทาสภิกข ุ
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แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู 
หนวยที่ 4 รูปทรงเรขาคณิต 

 
1. จงเขียนสวนโคงรัศมี 20 มม. สัมผัสเสนตรงสองเสนที่ต้ังฉากกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จงเขียนรูปหกเหลี่ยมดานเทาในวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 60 มม. โดยใชวงเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


