
บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมหมำยของกำรเขียนแบบ 

 การเขียนแบบเป็นการถ่ายทอดความคิดของผู้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผน 
เพ่ือให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จ ากัดระยะเวลาในการศึกษาท าความเข้าใจ การเขียนแบบเป็นภาษาอย่างหนึ่งที่ใช้
กันในงานช่างหรืองานอุตสาหกรรมเป็นภาษาท่ีถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการของผู้ออกแบบไปให้ผู้อ่ืนได้
ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนโดยแบบที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะน าความคิดไปสร้างได้
อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ อย่างไรก็ตามเพ่ือให้ได้ความ
เข้าใจที่ตรงกันการเขียนแบบจะต้องเป็นภาษาสากล โดยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ และรูปแบบต่าง ๆ 
จะต้องเข้าใจได้ง่าย   แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาเขียนแบบก็สามารถเข้าใจได้พอสมควร 

 

1.2 ควำมส ำคัญของกำรเขียนแบบ 

 ในงานช่างอุตสาหกรรม “แบบงาน” เป็นหัวใจส าคัญหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นภาษาสากลที่ใช้แสดง
หรือสื่อความหมายของงานที่จะสร้างหรือต้องการผลิตขึ้นมา ภาพหรือรูปร่างที่เรียกว่าแบบงานนั้น เขียนขึ้น
โดยใช้เส้นชนิดต่าง ๆ สัญลักษณ์และเครื่องหมายเฉพาะอ่ืน ๆ เมื่อประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปทรงสามารถใช้สื่อ
ความหมายให้ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นรูปร่าง ขนาด ลักษณะของผิวงานชนิดของวัสดุ เข้าใจวิธีการและขั้นตอนในการ
สร้างหรือการผลิต 

 

 นอกจากนี้ผู้เกี่ยวข้องยังสามารถน าแบบงานมาค านวณหาปริมาณของวัสดุ ประมาณราคาและ
ระยะเวลาในการสร้างหรือผลิตงานนั้นได้ เป็นการยากที่จะระบุว่าอาชีพใดที่ไม่ต้องการความสามารถในการ
อ่านแบบและเข้าใจแบบ การที่จะสร้างอาคารที่พักอาศัย โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ หรือของอ่ืนใดที่ผลิตขึ้นในโรงงาน
อุตสาหกรรม ต้องอาศัยการออกแบบและเขียนแบบขึ้นมาก่อน เช่น อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ บริษัท
จะต้องออกแบบเป็นรุ่น ๆ ซึ่งต้องใช้วิศวกรหลากหลายสาขาในการด าเนินการ 

 

1.3 องค์ประกอบมำตรฐำนในกำรเขียนแบบ 

 1.3.1 เส้นที่ใช้ในกำรเขียนแบบ 

ในการเขียนแบบภาพต่างๆ สิ่งที่แตกต่างในการเขียนที่เห็นได้ชัดเจน คือ ความหนา บาง ของ
เส้น จะช่วยให้การอ่านแบบง่าย และชัดเจน สามารถแบ่งประเภทความหนาตามลักษณะการใช้งานใน
การเขียนแบบได้ดังนี ้แสดงดังภาพที่ 1.1 



(1) เส้นเต็ม (Continuous line) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
- เส้นเต็มหนา ใช้ส าหรับเขียนเส้นขอบรูปที่มองเห็น เส้นขอบเกลียว สัญลักษณ์แนว

เชื่อม เป็นต้น (ความหนา 0.5 มม.) 
- เส้นเต็มบาง ใช้ส าหรับเขียนเส้นก าหนดขนาด เส้นแสดงลายตัด เส้นทแยงมุมของ

พ้ืนที่รูปทรงต่างๆ (ความหนา 0.25 มม.) 

  (2) เส้นประ (Dashes line)  

- ใช้ส าหรับเขียนเส้นขอบรูปที่ถูกบัง หรือส่วนที่ถูกบัง (ความหนา 0.35 มม. ความ
ยาวประมาณ 3-4 มม. ช่องว่าง 1 มม.) 

  (3) เส้นศูนย์กลางหรือเส้นลูกโซ่ (Chain line) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

- เส้นศูนย์กลางหนา ใช้ส าหรับเขียนเส้นแสดงแนวตัด (ความหนา 0.5 มม. ความ
ยาวเส้นประมาณ 7 มม. ช่องว่าง 1 มม. และจุด 1 มม.) 

-. เส้นศูนย์กลางบาง ใช้ส าหรับเขียนเส้นศูนย์กลาง (ความยาว 0.25 มม. ความยาว
ประมาณ 10 มม. ช่องว่าง 1 มม. และเว้น 1 มม.) 

  (4) เส้นเขียนมือเปล่า (Free hand line)  

- ใช้ส าหรับเขียนเส้นแสดงรอยตัดแตก รอยตัดย่น เส้นรอยตัดเฉพาะส่วน (ความ
หนา 0.25 มม.)  

 

ภาพที่ 1.1 เส้นที่ใช้ในการเขียนแบบชนิดต่างๆ 

ที่มา : https://sites.google.com/site/arc257rsu/lecture-list/drawing-standard/drawing-standard-1 

https://sites.google.com/site/arc257rsu/lecture-list/drawing-standard/drawing-standard-1


 1.3.2 มำตรำส่วน 

มาตราส่วน เป็นเครื่องมือส าหรับวัดระยะในงานเขียนแบบ ใช้ส าหรับย่อหรือขยายจากของ
จริงมาเขียนในกระดาษเขียนแบบ มาตราส่วนที่น ามาใช้ในงานเขียนแบบ นิยมใช้หน่วยวัดระยะเป็น
ระบบเมตริก คือ เป็นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร 

มาตรส่วนที่ใช้ในงานเขียนแบบมีอยู่ 3 ชนิด คือ 

(1) มาตราส่วนปกติ คือ 1 : 1 

(2) มาตราส่วนย่อ คือ 1 : 2.5 , 1 : 5 , 1 : 10 , 1 : 20 , 1 : 25 , 1 : 50 , 1 : 75 , 1 : 100 

(3) มาตราส่วนขยาย คือ 2 : 1 , 5 : 1 , 10 : 1 , 20 : 1 , 50 : 1 , 100 : 1 

เลขตัวหน้าของมาตราส่วน หมายถึง ขนาดที่ต้องเขียนลงในแบบ เลขตัวหลังของมาตราส่วน 
หมายถึง ขนาดสัดส่วนของชิ้นงาน ส าหรับการใช้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรส่วนจริง , มาตราส่วนย่อ , มาตรา
ส่วนขยาย ขนาดของรูปจะต้อง เขียนไปตามมาตราส่วนที่ก าหนดไว้ ส่วนการก าหนดขนาดลงในแบบ
จะต้องเป็นขนาดจริงของชิ้นงาน เท่านั้น ส าหรับมุมต่างๆที่มีอยู่ในแบบไม่ว่าจะเป็นมุมตรงไหนก็ตาม 
จะไม่มีผลต่อการใช้มาตราส่วน กล่าวคือมุมไม่ต้องท าการย่อหรือขยายแต่ประการใด เช่น มุม 60 ไม่
ว่าจะใช้มาตราส่วนย่อหรือมาตราส่วน ขยาย มุม 60 ก็ยังเป็นมุม 60 อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ส าหรับ
การเขียนค่าของตัวเลขบอกขนาด ก็เช่นเดียวกันกับมุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะใช้มาตราส่วนย่อหรือ ขยายก็
ตาม การก าหนดขนาดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น ขนาดความยาวของวัตถุ 25 เซนติเมตร 
มาตราส่วนไม่ว่าจะย่อหรือขยาย การเขียนตัวเลขบอกขนาดก็เขียน 25 เซนติเมตรเท่าเดิม แสดงดัง
ภาพที่ 1.2 

 
 

ภาพที่ 1.2 มาตราส่วนที่ใช้ในการเขียนแบบ 

ที่มา : http://manus.circlecamp.com/index.php?page=home&language=th 

 

http://manus.circlecamp.com/index.php?page=home&language=th


 1.3.3 กระดำษเขียนแบบ 

กระดาษเขียนแบบมีหลายขนาด สามารถเลือกใช้ขนาดของกระดาษเขียนแบบให้เหมาะสม
กับขนาดของแบบที่ต้องการ ขนาดของกระดาษเขียนแบบในระบบ  SI unit  หรือระบบเมตริก  
ขนาดของกระดาษ  A0  จะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  โดยมีพ้ืนที่  1  ตารางเมตร  มีความกว้าง  : 
ความยาว คือ (1 : 1.141) 

กระดาษเขียนแบบ A0  ถ้าน าไปแบ่งครึ่งออกไปเรื่อย ๆ กระดาษจะเล็กลงครึ่งหนึ่ง จาก
กระดาษมาตรฐาน A0 จะเปลี่ยนเป็นขนาด A1, A2, A3 และ A4 ตามล าดับ  สังเกตกระดาษ A1 จะ
มีพ้ืนที่น้อยกว่ากระดาษ  A0 จ านวน 1 เท่า และกระดาษ A2 จะมีพ้ืนที่น้อยกว่ากระดาษ  A1 
จ านวน  1  เท่า  เป็นสัดส่วนลงไปเรื่อย ๆ แสดงดังภาพที่ 1.3 

 

 

ภาพที่ 1.3 แสดงสัดส่วนของกระดาษเขียนแบบตามมาตรฐาน 

ที่มา : https://sites.google.com/site/chaowpreeya/home/m 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/chaowpreeya/home/m


1.4 เครื่องมือพื้นฐำนในกำรเขียนแบบอุตสำหกรรม 

 1.4.1 ดินสอ 

ดินสอเขียนแบบ เป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ใช้ในการเขียนแบบด้วยมือเปล่า การเขียนแบบด้วย
ดินสอ จะสามารถลบได้ง่าย ไส้ของดินสอจะท ามาจากกราไฟต์ ซึ่งจะมีความแข็งหรืออ่อนแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะการใช้งานของดินสอ ดินสอเขียนแบบจะมีรหัสที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข
พิมพ์ไว้ เช่น H, 2H, 3H, HB, 2B, 6B, F เป็นต้น 

(1) เกรดความแข็งของไส้ดินสอ แบ่งเป็น 3 เกรดใหญ่ๆ คือ 

- เกรดแข็ง ตั้งแต่ 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H โดยเบอร์ที่มีเลขมากจะมีความแข็ง 
          มาก ใช้ส าหรับเขียนงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง หรือการร่างแบบ 

- เกรดปานกลาง ตั้งแต่ B, HB, F, H, 2H, 3H ใช้งานเขียนแบบโดยทั่วๆ ไป 
- เกรดอ่อน ตั้งแต่ 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B ใช้ส าหรับการเขียนงานศิลปะชนิด 

                             ต่างๆ จะด ามากไม่เหมาะในงานเขียนแบบทางอุตสาหกรรม   
 

(2) รหัสบนดินสอมีความหมาย ดังนี้ 

- ตัวอักษร H มาจากค าว่า Hard ที่แปลว่า แข็ง ดินสอที่มีรหัส H หมายถึง ดินสอที่มี
ไส้แข็ง ส่วนตัวเลขหน้าตัวอักษรจะบอกระดับของความแข็ง  ตัวเลขมากก็จะมีความ
แข็งมากขึ้น ดินสอรหัสอักษร H จะเหมาะส าหรับการเขียนเส้นที่บางๆ เช่น เส้นร่าง 

- อักษร B มาจากค าว่า Blackness ที่แปลว่า ความด า ดินสอที่มีรหัสอักษร B จะ
หมายถึงดินสอท่ีใช้ส าหรับเขียนเส้นที่ต้องการความด าของเส้น ตัวเลขหน้าตัวอักษร
จะบอกระดับความเข้มของสี  ตัวเลขมากจะมีความเข้มของสีมาก ดินสอที่มีรหัส B 
จะเป็นดินสอที่มีไส้อ่อน  หักได้ง่ายถ้าใช้น้ าหนักในการเขียนมาก ดินสอรหัส B มัก
นิยมใช้ในการแรเงาภาพ 

- อักษร F มาจากค าว่า Fine ที่แปลว่า ละเอียด ดินสอที่มีรหัส F จะหมายถึง ดินสอที่
ใช้ส าหรับเขียนเส้นที่มีความคม และละเอียด 
 

(3) ดินสอที่มีรหัส 2 ตัว เขียนติดกันมีความหมาย ดังนี้ 

- HB  (Hard and Black) หมายถึง ดินสอไส้แข็งและมีความด าของเส้น 
- HH (Very Hard) หมายถึง ดินสอไส้แข็งมาก 

 

 

 

 



1.4.2 ไม้ที (T SQUARE) 

ไม้ทีเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในงานเขียนแบบ ไม้ทีมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือหัว (HEAD) ท า
จากไม้เนื้อแข็ง และใบ (BLADE) ท าจากไม้ทีขอบท าจากพลาสติกใส ทั้งสองส่วนจะยึดตั้งฉากกัน ไม้ที
ใช้ส าหรับเขียนเส้นในแนวนอน และใช้ประกอบกับฉากสามเหลี่ยม ส าหรับเขียนเส้นในแนวดิ่ง และ
เส้นเอียงเป็นมุมต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 1.4  

 

ภาพที่ 1.4 การใช้ ไม้ที ในการเขียนแบบ 

ที่มา : https://sites.google.com/site/chaowpreeya/home/kheruxng-mux 
 

1.4.3 บรรทัดสำมเหลี่ยม (TRIANGLES) 

บรรทัดสามเหลี่ยมปกติท าจากพลาสติกใส  สามารถมองเป็นเส้นที่เขียนได้ชัดเจน บรรทัด
สามเหลี่ยมจะใช้คู่กับไม้ทีส าหรับเขียนเส้นดิ่ง  เส้นเอียงเป็นมุมต่าง ๆ บรรทัดสามเหลี่ยมปกติจะมี 2 
อัน คือ 90°,-45°,-45°และ 90°,30°,-60° แสดงดังภาพที่ 1.5 

 

ภาพที่ 1.5 การใช้ บรรทัดสามเหลี่ยม ในการเขียนแบบ 

ที่มา : https://sites.google.com/site/chaowpreeya/home/kheruxng-mux 

https://sites.google.com/site/chaowpreeya/home/kheruxng-mux
https://sites.google.com/site/chaowpreeya/home/kheruxng-mux


1.4.4 วงเวียน (COMPASS) 

วงเวียนเป็นเครื่องมือส าหรับใช้เขียนส่วนโค้ง หรือวงกลม ก่อนจะใช้วงเวียนควรจะปรับระยะ
ไส้ดินสอให้เสมอกับหลักศูนย์กลาง และควรลับดินสอให้เอียงเพ่ือสะดวกในการวัดระยะรัศมี และจะ
ท าให้เขียนส่วนโค้งสะดวก วงเวียนที่ใช้งานในการเขียนแบบมีหลายลักษณะควรเลือกใช้วงเวียนให้
เหมาะสมกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่จะเขียน เช่น 

(1) วงเวียนเขียนวงกลมเล็ก (BOW COMPASS) เป็นวงเวียนส าหรับใช้เขียนวงกลมที่มีรัศมี
ไม่เกิน15 มิลลิเมตร แสดงดังภาพที่ 1.6  

 

ภาพที่ 1.6 วงเวียนวงกลมเล็ก (BOW COMPASS) 

ที่มา : https://www.science-of-speed.com/6-Inch-Bow-Compass 

(2) วงเวียนเขียนวงกลมโต (LARGE COMPASS) เป็นวงเวียนที่ใช้งานมาตรฐานทั่วไป 
ออกแบบส าหรับใช้เขียนวงกลมขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถเขียนด้ายวงเวียนแบบ  BOW COMPASS ได้ 
แสดงดังภาพที่ 1.7  

 

ภาพที่ 1.7 วงเวียนเขียนวงกลมโต (LARGE COMPASS) 

ที่มา : https://www.ebay.com 

https://www.science-of-speed.com/6-Inch-Bow-Compass
https://www.ebay.com/


1.4.5 วงเวียนวัดระยะ (DIVIDERS) 

วงเวียนวัดระยะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับวงเวียนที่น าใช้งานเขียนแบบทั่วไปแต่ปลายขาวง
เวียนจะเป็นปลายแหลมทั้งสองข้างใช้ส าหรับวัดระยะจากเครื่องมือวัดแล้วน าไปถ่ายขนาดลงบนแบบ
งาน หรือใช้เส้นตรงออกเป็นส่วน ๆ กัน แสดงดังภาพที่ 1.8  

 

ภาพที่ 1.8 วงเวียนวัดระยะ (DIVIDERS) 

ที่มา : https://www.ktw.co.th 
 

1.4.6 ยำงลบ 

รูปร่างโดยทั่ว ๆ ไปของยางลบจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยยางลบแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
คือ 

(1) ยางลบดินสอ 

 

ภาพที่ 1.9 ยางลบดินสอ 

ที่มา : https://www.officemate.co.th 

 

https://www.ktw.co.th/
https://www.officemate.co.th/


(2) ยางลบหมึก 

 

ภาพที่ 1.10 ยางลบหมึก 

ที่มา : https://knowledge.jarm.com/view/58294 

 

ควรเลือกใช้ยางลบตามวัสดุที่ใช้ เช่น เมื่อใช้หมึกควรใช้ยางลบหมึกลบด้วยแรงกดเบาๆ และ
ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าความเสียดทานที่เกิดจากความเร็วของการลบ อาจจะท าให้ผิวหน้างาน
เขียนแบบเสียหายได้ 

 

1.4.7 อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด 

อุปกรณ์ท าความสะอาดในงานเขียนแบบด้วยมือ ประกอบด้วย ยางลบ แปรงปัดเศษยางลบ 
และแผ่นกันลบ เป็นต้น 

 

ภาพที่ 1.10 แผ่นกันลบ 

ที่มา : http://perspective-art.blogspot.com/2015/10/blog-post_15.html 

 

 

https://knowledge.jarm.com/view/58294
http://perspective-art.blogspot.com/2015/10/blog-post_15.html
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