


107.-

คณิตศาสตรเครืองมือกล



โดย บุญธรรม ภัทราจารุกุล

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย บุญธรรม ภัทราจารุกุล © 2562
หามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทําซํ้า จัดพิมพ หรือกระทําอื+นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ
ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ เพื+อเผยแพรในสื+อทุกประเภท หรือเพื+อวัตถุประสงคใดๆ
นอกจากจะไดรับอนุญาต

บุญธรรม ภัทราจารุกุล.
 คณิตศาสตรเครื+องมือกล. -- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
 296 หนา.
 1. คณิตศาสตรเครื+องมือกล.
 I. ชื+อเรื+อง.
 510 

Barcode (e-book) 9786160835560

ผลิตและจัดจําหน�ายโดย

เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท 0-2826-8000

หากมีคําแนะนําหรือติชม สามารถติดตอไดที่ comment@se–ed.com



20102–2005  2–0–2
 (Machine Tool Mathematics)

 



(5)

หนงัสอืวชิา คณติศาสตรเครืองมือกล รหสัวชิา 20102–2005 สาํนกังานคณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา ไดกาํหนดไวในหลกัสตูรระดบัชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) ประเภทวชิา

อตุสาหกรรม สาขาวิชาชางกลโรงงาน ในกลุมสมรรถนะวชิาชพีเฉพาะ ซึง่กาํหนดใหศกึษาเกีย่วกบั

การคาํนวณหาเสนรอบรปู พืน้ที ่ปรมิาตร นํา้หนกัของวสัด ุฟงกชนัตรโีกณมติ ิคาพกิดัความเผื;อ 
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ความเร็วตัด (Rotational Speed Surface Speed and Cutting Speed) บทที่ 8 ระบบ

สงกําลังทางกล (Machine Transmission System) บทที่ 9 อัตราเรียว (Taper Ratio) 

บทที่ 10 ระบบเกลียว (Thread System) บทที่ 11 การหาเวลาในการกลึง ไส เจาะ กัด 

และเจียระไน (Calculate Time for Lathing, Shaping, Drilling, Milling and Grinding)
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สาระสําคัญ

รูปทรงสามเหลี่ยมเปนหนึ่งในรูปทรงพื้นฐานทางเรขาคณิตมี 3 มุม หรือ 3 ยอด 
และมี 3 ดานที่เปนเสนตรง

จุดประสงคทั่วไป

1. เพื$อใหมีความรูความเขาใจชนิดของรูปสามเหลี่ยม 
2. เพื$อใหมีความรูความเขาใจการหาเสนรอบรูปของสามเหลี่ยม
3. เพื$อใหมีความรูความเขาใจการหาพื้นที่และปริมาตรของสามเหลี่ยม
4. เพื$อใหมีความรูความเขาใจการหานํ้าหนักของวัสดุ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

1. สามารถอธิบายชนิดของรูปสามเหลี่ยมไดอยางถูกตอง 
2. สามารถคํานวณหาเสนรอบรูปของสามเหลี่ยมไดอยางถูกตอง 
3. สามารถคํานวณหาพื้นที่และปริมาตรของสามเหลี่ยมไดอยางถูกตอง
4. สามารถคํานวณหานํ้าหนักของวัสดุไดอยางถูกตอง
5. ทําแบบฝกหัดไดอยางถูกตอง และสําเร็จภายในเวลาที่กําหนดอยางมีเหตุและ

ผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เนื้อหาสาระ

ศึกษาชนิดของรูปสามเหลี่ยม คํานวณหาเสนรอบรูป พื้นที่และปริมาตรของ
สามเหลี่ยม และนํ้าหนักของวัสดุ

1
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รูปทรงสามเหลี่ยม เปนหนึ่งในรูปทรงพื้นฐานทางเรขาคณิตคือ มี 3 มุม หรือ 3 ยอด 
และมี 3 ดานที่เปนเสนตรง รูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอด A, B และ C สามารถเขียนแทนได
ดวย  ABC

1.1 ชนิดของรูปสามเหลี่ยม

รูปสามเหลี่ยมทางเรขาคณิตแตละชนิด จะมีสมบัติพิเศษคือ มีมุมรวมภายในทั้งหมด
เทากับ 180 องศา สามารถแบงเปนชนิดตางๆ ได ดังนี้

1.1.1 รูปสามเหลี่ยมแบงตามความยาวของดาน 

รูปสามเหลี่ยมแบงตามความยาวของดาน ไดแก

1. รปูสามเหลีย่มดานเทา (Equilateral Triangle) เปนรปูสามเหล่ียมทีม่ดีานทกุ
ดานยาวเทากัน ทําใหมีมุมภายในทุกมุมเทากันคือ 60 องศา ดังแสดงในรูปที่ 1.1 (ก)

2. รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว (Isosceles Triangle) เปนรูปสามเหลี่ยมที่มีดาน 2 
ดานยาวเทากัน และมุม 2 มุมขนาดเทากันคือ มุมที่ไมไดประกอบดวยดานที่เทากันทั้งสอง 
ดังแสดงในรูปที่ 1.1 (ข)

3. รูปสามเหล่ียมดานไมเทา (Scalene Triangle) เปนรูปสามเหลี่ยมที่มีดาน
แตละดานยาวไมเทากัน และมุมภายในแตละมุมก็ไมเทากันดวย ดังแสดงในรูปที่ 1.1 (ค)

(ก) รูปสามเหลี่ยมดานเทา (ข) รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว (ค) รูปสามเหลี่ยมดานไมเทา

60°

60° 60°

 
รูปที่ 1.1 รูปสามเหลี่ยมแบงตามความยาวของดาน 
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1.1.2 รูปสามเหลี่ยมแบงตามมุมภายใน

รูปสามเหลี่ยมแบงตามมุมภายใน ไดแก

1. รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (Right Triangle, Right–angled Triangle,  

Rectangle Triangle) เปนรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมภายในมุมหนึ่งเปนมุมฉากหรือมีขนาด  
90 องศา ดานที่อยูตรงขามกับมุมฉากเรียกวา ดานตรงขามมุมฉาก ซึ่งเปนดานที่ยาวที่สุด
ของสามเหลี่ยมมุมฉาก อีก 2 ดานเรียกวา ดานประชิดมุมฉาก ดังแสดงในรูปที่ 1.2 (ก)

2. รูปสามเหลี่ยมมุมเฉียง (Oblique Triangle) เปนรูปสามเหลี่ยมที่ไมมีมุมใด
เปนมุมฉาก ซึ่งอาจหมายถึงรูปสามเหลี่ยมมุมปาน หรือรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม ดังแสดงใน
รูปที่ 1.2 (ข)

3. รูปสามเหลี่ยมมุมปาน (Obtuse Triangle) เปนรูปสามเหลี่ยมที่มุมภายในมุม
หนึ่งมีขนาดโตกวามุมฉาก ดังแสดงในรูปที่ 1.2 (ข)

4. รูปสามเหล่ียมมุมแหลม (Acute Triangle) เปนรูปสามเหลี่ยมที่มุมภายใน
ทุกมุมมีขนาดเล็กกวามุมฉาก รูปสามเหลี่ยมดานเทาเปนรูปสามเหล่ียมมุมแหลม แต 
รูปสามเหลี่ยมมุมแหลมทุกรูปไมไดเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา ดังแสดงในรูปที่ 1.2 (ค)

(ก) รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (ข) รูปสามเหลี่ยมมุมปาน (ค) รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม

90°  90°

 90°

 90°  90°

รูปที่ 1.2 รูปสามเหลี่ยมแบงตามมุมภายใน 

1.2 การหาเสนรอบรูปของสามเหลี่ยม (Perimeter of Triangle)

เสนรอบรูปคือ เสนทางเดินหรือความยาวที่ลอมรอบรูปทรงใดๆ ใน 2 มิติ หรือคือ 
ระยะทางรวมของเสนรอบขอบรูป 
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การคํานวณเสนรอบรูป มีการประยุกตใชงานกันมากในทางปฏิบัติ เสนรอบรูปใช ใน
การคํานวณหาความยาวของร้ัวหรือสวน ความยาวของชิ้นงานในงานกล หรือโครงสราง
ตางๆ ในงานกล 

สูตร   เสนรอบรูปสามเหลี่ยม  P  =  a + b + c ... (1.1)

เมื$อ P คือเสนรอบรูปสามเหลี่ยม (mm, m)
 a, b, c คือความยาวของดานทั้งสาม (mm, m)

b b

a
รูปที่ 1.3 ความยาวของดานทั้งสาม

1.3 การหาพื้นที่และปริมาตรของสามเหลี่ยม  

 (Area and Volume of Triangle)

การคํานวณหาพืน้ทีแ่ละปริมาตรของสามเหล่ียมเปนปญหาระดบัพืน้ฐาน ซึง่มกัพบใน
สถานการณที่แตกตางกัน ไดแก

1.3.1 การหาพื้นที่สามเหลี่ยมใดๆ คือ

สูตร A = 1
2   a  h ... (1.2)

เมื$อ A คือพื้นที่ของสามเหลี่ยม (mm2, m2)
 a คือความยาวของฐานสามเหลี่ยม (mm, m)
 h คือความสูงในแนวตั้งฉากของสามเหลี่ยม (mm, m)
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a aa

b bbc cc
h hh

รูปที่ 1.4 แสดงพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่เปนครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมดานขนาน 
ซึ่งมีความยาวฐานและความสูงเดียวกัน

1.3.2 การหาพื้นที่สามเหลี่ยมใดๆ เมื8อกําหนดความยาวดาน

สูตร A = s(s – a)(s – b)(s – c) ... (1.3)

เมื$อ  s  คือความยาวครึ่งหนึ่งของเสนรอบรูป  =  a + b + c2  ... (1.4)

1.3.3 การหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม 

การหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยมคือ การคูณความยาวเขากับสูตรการหาพื้นที่ 

 V = 1
2   a  h  L ... (1.5)

หรือ V = A  L ... (1.6)

เมื$อ V คือปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยม 
 L คือความยาวของปริซึมสามเหลี่ยม

1.4 การหานํ้าหนักของวัสดุ

การหานํา้หนกัของวัสดคุอื การนาํเอาปรมิาตรคณูเขากบัความหนาแนTนของวสัดแุตละ
ชนิด

สูตร W = V  ... (1.7)

เมื$อ W คือนํ้าหนักของวัสดุ (kg)
  คือความหนาแนTนของวัสดุ (kg/m3) ดังตารางที่ 1.1

Lh

h

a



6    คณิตศาสตรเครื่องมือกล

ตารางที่ 1.1 ความหนาแนTนของโลหะ (Density of Metal)

ชนิดของวัสดุ kg/m3 lbs/ft3

อะลูมิเนียม 2,720 170
ทองเหลือง 8,720 545

8,480 530
8,400 525

บรอนซ 8,800 550
ทองแดง 8,960 560
ทอง 19,280 1,205
เหล็ก 7,840 490

7,680 480
7,120 445
7,200 450

ตะกั่ว 11,360 710
แมกนีเซียม 1,760 110
ปรอท 13,520 845
นิกเกิล 8,880 555
แพลทินัม (ทองคําขาว) 21,440 1,340
เงิน 10,480 655
โลหะผสมเงินหรือเงินสเตอรลิง 10,320 645

เหล็กกลา 8,000 500

7,760 485
8,080 505
8,000 500



บทที่ 1 วัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม    7

ชนิดของวัสดุ kg/m3 lbs/ft3

ดีบุก 7,280 455
8,400 525
7,264 454
7,264 454
7,520 470

ไททาเนียม 4,480 280
ทังสเตน 19,280 1,205
สังกะสี 7,120 445

ตัวอยางที่ 1.1 สามเหลี่ยมดานไมเทาดังแสดงในรูป จงหาเสนรอบรูปและพื้นที่

40 mm 47 mm

37 mm

45 mm

วิธีทํา จากสมการที่ (1.1) เสนรอบรูป  P = a + b + c

 แทนคา P = 45 mm + 40 mm + 47 mm

  P = 132 mm ตอบ

จากสมการที่ (1.2) พื้นที่  A = 1
2   a  h

 แทนคา A = 1
2   45 mm  37 mm

  A = 832.50 mm2 ตอบ

ตารางที่ 1.1 (ตอ) ความหนาแนTนของโลหะ (Density of Metal)
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ตัวอยางที่ 1.2 สามเหลี่ยมมุมปาน ดังแสดงในรูป จงหาเสนรอบรูป พื้นที่ และความสูง

50 mm
101 mm

h

70 mm

วิธีทํา จากสมการที่ (1.1) เสนรอบรูป  P = a + b + c

แทนคา  P = 70 mm + 50 mm + 101 mm

   P = 221 mm ตอบ

จากสมการที่ (1.3) พื้นที่  A = s(s – a)(s – b)(s – c)

จากสมการที่ (1.4)  s = a + b + c
2

 แทนคา  s = 70 mm + 50 mm + 101 mm
2

   s = 110.50 mm

A = 110.50 mm(110.50 mm – 70 mm)(110.50 – 50 mm)(110.50 mm – 101 mm)

A = 110.50 mm(40.50 mm)(60.50 mm)(9.50 mm) 

A = 2,572,149.9375 mm4

A = 1,603.79 mm2 ตอบ
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จากสมการที่ (1.2) พื้นที่  A = 1
2   a  h

แทนคา 1,603.79 mm2 = 1
2   70 mm  h

 h = 1,603.79 mm2  2
70 mm

 h = 45.82 mm ตอบ

ตวัอยางที ่1.3 สามเหลีย่มดานเทาทาํจากเหลก็กลาคารบอน ดงัแสดงในรปู จงหาเสนรอบรปู 
พื้นที่ ปริมาตร และนํ้าหนัก ถาสามเหลี่ยมดานเทานี้ยาว 0.5 m 

55 mm

48.5 mm

55 mm

55 mm

0.5 m

วิธีทํา จากสมการที่ (1.1) เสนรอบรูป  P = a + b + c

  แทนคา P = 55 mm + 55 mm + 55 mm

   P = 165 mm ตอบ

 จากสมการที่ (1.2) พื้นที่  A = 1
2   a  h

  แทนคา A = 1
2   55 mm  48.50 mm

   A = 1,333.75 mm2 ตอบ
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 จากสมการที่ (1.6)  V = A  L

   V = 1,333.75 mm2 1 m2

106 mm2   0.50 m

   V = 6.669  10–4 m3 ตอบ

 จากสมการที่ (1.7)   W = V

 จากตารางที่ 1.1 เหล็กกลาคารบอนมีความหนาแนTน 7,760 kg/m3

      แทนคา  W = (6.669  10–4 m3)(7,760 kg/m3)

   W = 5.175 kg ตอบ

ตัวอยางที่ 1.4 สามเหลี่ยมดานเทากลวงทําจากเหล็กกลาไรสนิม ดังแสดงในรูป จงหาพื้นที่ 
ปริมาตร และนํ้าหนัก ถาสามเหลี่ยมดานเทากลวงนี้ยาว 1.5 m

60 mm 1.5 m50 mm

วิธีทํา จากสมการที่ (1.3) พื้นที่  ดานนอก Ao = s(s – a)(s – b)(s – c)

 จากสมการที่ (1.4)  s = a + b + c
2

 แทนคา  s = 60 mm + 60 mm + 60 mm
2

   s = 90 mm



บทที่ 1 วัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม    11

 Ao = 90 mm(90 mm – 60 mm)(90 mm – 60 mm)(90 mm – 60 mm)

 Ao = 90 mm(30 mm)(30 mm)(30 mm)

 Ao = 2,430,000 mm4

 Ao = 1,558.846 mm2

 พื้นที่  ดานใน Ai = s(s – a)(s – b)(s – c)

 จากสมการที่ (1.4) s = a + b + c
2

 แทนคา s = 50 mm + 50 mm + 50 mm
2

  s = 75 mm

 Ai = 75 mm(75 mm – 50 mm)(75 mm – 50 mm)(75 mm – 50 mm)

 Ai = 75 mm(25 mm)(25 mm)(25 mm)

 Ai = 1,171,875 mm4

 Ai = 1,082.532 mm2

พื้นที่  ดานเทากลวง Atotal = Ao – Ai 

แทนคา Atotal = 1,558.846 mm2 – 1,082.532 mm2

 Atotal = 476.314 mm2 ตอบ

จากสมการที่ (1.6)  V = Atotal  L

 V = 476.314 mm2 1 m2

106 mm2   1.50 m

 V = 7.145  10–4 m3 ตอบ

จากสมการที่ (1.7) W = V

จากตารางที่ 1.1 เหล็กกลาไรสนิมมีความหนาแนTน 8,000 kg/m3

     แทนคา W = (7.145  10–4 m3)(8,000 kg/m3)

 W = 5.72 kg ตอบ
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1. สามเหลี่ยมดานไมเทา ดังแสดงในรูป จงหาเสนรอบรูปและพื้นที่ 

94 mm 80 mm
74 mm

90 mm

2. สามเหลี่ยมมุมปาน ดังแสดงในรูป จงหาเสนรอบรูป พื้นที่ และความสูง 

75 mm h
151.50 mm

105 mm

แบบฝกหัดบทที่ 1






