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ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาเปิดบริษัทในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมากที่สุด โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลาง ดังนั้นการศึกษาของประเทศไทยต้องมีการเตรียม
ความพร้อมของช่างปฏิบตั กิ าร และนักศึกษาทีจ่ ะเข้าไปท�ำงานร่วมกับบริษทั ญีป่ นุ่ โดยการเตรียม
ความรู้ที่ตรงกับงานจริง ซึ่งกระบวนการผลิตประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ข้อมูล/วัตถุดิบ (Input)
กระบวนการ (Processes) และผลผลิต (Output) ซึง่ ในส่วนของข้อมูลประกอบด้วย วัตถุดบิ (Raw
Materials) แบบสั่งงาน (Drawing) และเครื่องจักร (Machine) ดังนั้นการเขียนแบบเครื่องกล
(Mechanical Drawing) จึงมีความส�ำคัญต่อเวลาในการผลิตและความถูกต้องของผลิตภัณฑ์
ส�ำเร็จ การเขียนแบบเครื่องกลจึงควรถูกก�ำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS Standard)
และสอดคล้องกับระบบ ISO เพื่อที่จะสามารถเข้าไปท�ำงานในบริษัทญี่ปุ่นได้อย่างมีคุณภาพ
ถูกต้อง และรวดเร็ว
หนังสือ เขียนแบบเครื่องกล เล่มนี้ เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติภายในเล่มเดียว ซึ่งช่วยให้
นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้น เหมาะส�ำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งตรงกับหลักสูตรของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม
ช่างแม่พิมพ์ ช่างต่อเรือ ช่างเขียนแบบเครื่องกล เทคนิคการผลิต และเทคนิคอุตสาหกรรม และ
เหมาะส�ำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา เพื่อใช้ประกอบ
การสอนในวิชา เขียนแบบช่าง เขียนแบบวิศวกรรม กรรมวิธีการผลิต การออกแบบเชิงวิศวกรรม
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และ การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รวมถึงโฟร์แมน และวิศวกรในโรงงานทั่วไป โดยเฉพาะ
ในบริษัทญี่ปุ่น
เนือ้ หาของหนังสือประกอบด้วย ความรูท้ วั่ ไปของการเขียนแบบเทคนิค การเขียนภาพฉาย
การแสดงภาพฉาย การก�ำหนดขนาด การก�ำหนดพิกัดความเผื่อ การก�ำหนดคุณลักษณะผิว การ
เขียนแบบเทคนิคของงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การก�ำหนดสัญลักษณ์แบบ GPS และแบบร่าง
และการบริหารงานเขียนแบบเทคนิค
อนึง่ ผูเ้ ขียนขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้ ให้คำ� แนะน�ำด้านเนือ้ หาสาระของหนังสือ และนายชวลิต อินปัญโญ
นายมนัส ณ พัทลุง และนายอักขรายุทธ พิศิษฐวานิช ที่ได้ช่วยเหลือให้หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบรูณ์
หากหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะจากท่านผู้อ่าน
ทุกท่าน เพื่อน�ำมาปรับปรุงให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้น

ผศ.ดร. ศิริชัย ต่อสกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อีเมล : sirichai.to@en.rmutt.ac.th
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ความรู้ทั่วไปของ
การเขียนแบบเทคนิค

1.1 บทน�ำ
ขนาดและรูปร่างเป็นปัจจัยส�ำคัญในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งจ�ำเป็นจะต้องมี
ความถูกต้องและแม่นย�ำสูง ในอดีตมนุษย์ ใช้กระดาษเป็นสื่อในการออกแบบ แต่การใช้วิธีนี้จะ
ต้องอาศัยเทคนิคของการเขียนด้วยมือ ต่อมามีการพัฒนาเทคนิคการน�ำเสนอหรือสื่อในการผลิต
โดยการใช้กราฟิก และประกอบกับวิวัฒนาการของเครื่องมือในการร่างแบบที่สามารถให้ความ
ถูกต้องแน่นอนมากขึ้น ซึ่งการเขียนแบบเทคนิคมีลักษณะการร่างแบบที่สวยงามทันสมัย
ปัจจุบนั แบบสัง่ งานกลายเป็นปัจจัยส�ำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึง่ แบบสัง่ งาน
ยังเป็นข้อมูลที่ต้องการของการผลิตในระดับนานาชาติเป็นอย่างสูงอีกด้วย แบบสั่งงานคือ แบบ
ร่างที่สร้างความเข้าใจในทุกคน ทุกเวลา และทุกที่ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานสากล ถึงแม้ว่า
จะมีความแตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรม และมาตรฐานของประเทศนั้นๆ ก็ตาม อาจกล่าวได้
ว่า การเขียนแบบเทคนิคคือ ภาษาสากลส�ำหรับกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ และจ�ำเป็นต้อง
ใช้คู่มือที่อธิบายความรู้พื้นฐานของการเขียนแบบเทคนิคทางวิศวกรรมเครื่องกลบนพื้นฐานของ
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
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1.2 การเขียนแบบและการเขียนแบบเทคนิค
(Drawing and Technical Drawings)
จุดประสงค์ของการเขียนแบบคือ เพื่อแสดงถึงจุดมุ่งหมายของนักออกแบบให้ผู้ ใช้แบบ
สัง่ งานได้ถกู ต้อง แม่นย�ำ และง่าย การเขียนแบบจะต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ ซึง่ ถูกก�ำหนดด้วย
นักเขียนแบบในส่วนของขนาด รูปแบบ วัสดุ และการท�ำงานทีแ่ ม่นย�ำ เป็นต้น ส�ำหรับงานเขียนแบบ
นักเขียนแบบควรจะแสดงรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับขนาด รูปแบบ วัสดุ และการท�ำงานให้
ถูกต้อง เป็นต้น ในส่วนของผู้ ใช้แบบสัง่ งาน ควรจะอ่านและท�ำความเข้าใจแบบสัง่ งานให้ละเอียด
ครบถ้วนก่อนลงมือผลิตชิ้นส่วนต่างๆ
การแสดงวิธีการออกแบบที่มีความแตกต่างกันของนักออกแบบ เนื่องจากวิธีที่แตกต่าง
อาจจะท�ำให้ผู้ ใช้สับสน เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงด้วยวิธีการให้นักออกแบบมีการแสดงวิธีการ
ออกแบบที่เหมือนกัน เช่น การสร้างมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันส�ำหรับทฤษฎีการเขียนแบบ
และทฤษฎีทั่วไปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการเขียนแบบเทคนิค สิ่งส�ำคัญของ
การเขียนแบบไม่ใช่การเขียนแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการเขียนแบบอย่างเดียว แต่แบบสั่ง
งานที่ดีควรเป็นแบบที่ให้รายละเอียดของข้อมูลในแบบน้อยที่สุด แต่มีข้อมูลครบถ้วน และผู้ ใช้
สามารถน�ำไปใช้งานได้จริง

1.3 มาตรฐานส�ำหรับการเขียนแบบเทคนิค
(Standard of Technical Drawing)
มาตรฐานการเขียนแบบเทคนิคเป็นการสร้างข้อก�ำหนดขึ้นมาเพื่อการยอมรับที่จะใช้ ใน
การอธิบายและการอ่านแบบงานได้ ส�ำหรับการผลิตในกลุ่มระดับประเทศใหญ่ๆ จ�ำเป็นจะต้องมี
มาตรฐานรองรับ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลทั่วไป

1.3.1 ที่มาของมาตรฐานการเขียนแบบเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
ความก้าวหน้าของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในญี่ปุ่น หลังจากเหตุการณ์การปฏิรูปประเทศ
ญีป่ นุ่ ใน ปี 1868 เป็นยุคทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ มีการเปลีย่ นแปลงจากสังคมศักดินาไปสูส่ งั คมทุนนิยม โดย
ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกอย่างช้าๆ ได้เริ่มน�ำวิธีการเขียนแบบที่หลากหลายจากอังกฤษ เยอรมนี
และสหรัฐอเมริกา มาใช้ ในการพัฒนาประเทศ และได้กำ� หนดเป็นมาตรฐานวิศวกรรมของชาวญีป่ นุ่
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มีชื่อว่า JES (Japanese Engineering Standards) ซึ่งได้รับการยอมรับในปี ค.ศ. 1930 ได้แก่
JES No.119 เป็นการพัฒนามาตรฐานของการเขียนแบบเทคนิคครัง้ แรกของชาวญีป่ นุ่ ซึง่ อ้างอิง
มาตรฐานการเขียนแบบเทคนิคของระบบเยอรมนี
ต่อมาในปี ค.ศ. 1949 บนพืน้ ฐานของกฎหมายมาตรฐานสากลอุตสาหกรรม JES ได้เปลีย่ น
ชื่อเป็น JIS (Japanese Industrial Standards) ในเวลาเดียวกัน JIS Z 8302 (กฎทั่วไปส�ำหรับ
เทคนิคการเขียน) และเป็นที่ยอมรับ ในปี ค.ศ. 1952 ได้มีมาตรฐานการเขียนแบบเทคนิคระดับ
สามัญใช้ส�ำหรับอุตสาหกรรม ในปี ค.ศ. 1958 JIS B 0001 (การเขียนแบบวิศวกรรมเกี่ยวกับ
เครื่องมือกล) ได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรฐานการเขียนแบบเครื่องกล เป็นพื้นฐานส�ำหรับการ
เขียนแบบในส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ซึ่ง JIS B 0001 ได้กลายเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับ
การเขียนแบบเทคนิคส�ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
ต่อมาภายหลังได้มีการปรับปรุงมาตรฐานเพื่อให้ทันสมัยมากขึ้นตามมาตรฐานสากล จึงได้
ด�ำเนินการพิจารณามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบเทคนิค ปี ค.ศ. 1958 และในปี ค.ศ.
1984 กฎทัว่ ไปส�ำหรับเทคนิคการเขียน ได้แบ่งออกเป็น 9 ช่วงคือ จาก JIS Z 8310 (General
Code of Drawing Practice) ถึง JIS Z 8318 (Tolerancing of Linear and Angular Dimensions)
รวมทั้งการแก้ไข JIS B 0001 (Technical Drawings for Mechanical Eengineering) ในปี ค.ศ.
1985 เพื่อความก้าวหน้าและเป็นระบบสากลอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1990 ท�ำให้กลายเป็น
ปัจจัยทีส่ อดคล้องกับสากลและมาตรฐานสากล และเป็นครัง้ แรกทีม่ คี วามต้องการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบ และแบบไมโครฟิลม์ (Microfilming) ดังนัน้ จึงได้มกี ารปรับปรุงมาตรฐานครัง้
ใหญ่ในปี ค.ศ. 2000 และ JIS B 0001 ได้รับการยอมรับในชื่อ JIS B 0001 : 2000 เป็นการ
เขียนแบบเทคนิคส�ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

1.3.2 การก�ำหนดมาตรฐาน (Standardization)
ปัจจุบันนี้การผลิตนอต (Nut) และสลักเกลียว (Bolt) เป็นเรื่องง่ายและมีราคาถูก เพราะ
ขนาดและรูปร่างได้ถกู ก�ำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนัน้ จึงสามารถผลิตได้ ในปริมาณมากและ
มีคณ
ุ ภาพสูง เช่น เมื่อมีการสัง่ ผลิตด้วยใบสัง่ งานทีม่ มี าตรฐาน จะท�ำให้การผลิตมีประสิทธิภาพเพิม่
มากขึน้ เข้าใจง่าย มีการปรับปรุงคุณภาพ และท�ำให้ผลิตภัณฑ์มคี วามน่าเชื่อถือ ส่งผลให้มรี าคาต�ำ่
และมีปริมาณผลผลิตมาก น�ำมาซึ่งผลประโยชน์และความสะดวกของสังคม เรียกว่า มาตรฐาน
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1. มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น JIS (Japanese Industrial Standards) เป็น
มาตรฐานระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลของอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่น
มาตรฐาน JIS ได้ถูกน�ำมาใช้อย่างชัดเจนในชื่อ “JIS B 0001 : 2000” โดย “B” หมายถึง “กลุ่ม
วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering Sector)” ตัวเลขสองตัวหน้าหมายถึง การแบ่ง
ประเภทของ หมวดหมู่ (Sector) และตัวเลขสองตัวหลังคือ ล�ำดับหมายเลข (Serial Number)
ส่วนตัวเลขสี่ตัวท้ายสุดคือ บอกถึงปี ค.ศ. ของการยอมรับหรือปรับปรุงมาตรฐานนั้น หลักเกณฑ์
การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานคือ ทุกๆ 5 ปี และแก้ไขในส่วนที่จำ� เป็น

2. การก�ำหนดมาตรฐานในประเทศที่ส�ำคัญ (Standardization in Major
Countries) ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วจะมีองค์กรส�ำหรับการสร้างมาตรฐาน ซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการสร้างและเผยแพร่ โดยทัว่ ไปการพิจารณานัน้ ผูน้ ำ� ของการสร้างมาตรฐานระดับโลกคือ คณะ
กรรมการทางด้านมาตรฐานเทคโนโลยี ซึ่งก่อตั้งขึ้นในอังกฤษในปี ค.ศ. 1901 องค์ประกอบที่มีอยู่
ส�ำหรับการสร้างมาตรฐานในการอ่านในประเทศและชื่อของมาตรฐานนัน้ ดังแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 การก�ำหนดมาตรฐานในประเทศที่ส�ำคัญ
ชื่อมาตรฐาน

มาตรฐานย่อ

ปีที่จัดตั้ง

ANSI

1918

British Standards Institution

BS

1901

Verein Schweizerischer Maschinenindustrielle

VSM

1918

Deutsches Institute Fuer Normung

DIN

1917

Association Francaise de Normalisation

NF

1918

GOST

1923

EN

1961

American National Standards Institute

State Committee of the Russian Federation for
Standardization and Metrology
European Committee for Standardization
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3. การสร้างมาตรฐานสากล (International Standardization) ในปี ค.ศ. 1928
ISA (International Federation of the Standardizing Association) ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อก�ำหนด
มาตรฐานสากลในส่วนของเหมืองแร่และกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตาม ในสงครามโลกครั้งที่ 2
ISA ได้ประสบความล้มเหลวในการใช้มาตรฐานนี้ และหลังจากเกิดสงครามได้ทำ� การเปลีย่ นชื่อใหม่
เป็น ISO (International Organization for Standardization) ในปี ค.ศ. 1947 และปัจจุบัน ISO
มีสมาชิกมากกว่า 130 ประเทศ และคณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญท�ำหน้าทีก่ �ำหนดมาตรฐานสากลให้
เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยใช้ชื่อ “องค์กรมาตรฐานสากล (ISO Standards)”

1.4 ประเภทของการเขียนแบบ
การเขียนแบบมีหลายประเภท ซึ่งอยู่ในมาตรฐาน JIS Z 8114 : 1999 Z (Technical
Drawing Terminology) ซึ่งได้จัดหมวดหมู่ตามลักษณะการใช้งานของแต่ละมาตรฐาน วิธีการ
แสดงและการเขียนแบบตามเนื้อหาของแต่ละหน่วย เช่น การเขียนแบบการผลิต การเขียนแบบ
งานตรวจสอบ การเขียนแบบรายละเอียด และการเขียนแบบชิ้นส่วนประกอบต่างๆ เป็นต้น

1.5 ขนาดกระดาษเขียนแบบ
การเขียนแบบควรจะเลือกขนาดกระดาษให้เหมาะสมกับขนาดของแบบสั่งงาน ขนาด
กระดาษเขียนแบบสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชุด ตามมาตรฐาน JIS P 0138 : 1998 ดังแสดง
ในตารางที่ 1.2 ได้แก่ ชุด A และ ชุด B เพื่อให้ง่ายส�ำหรับการเลือกใช้กระดาษ อย่างไรก็ตาม
ในการเขียนแบบเครื่องกลจะใช้ส�ำหรับกระดาษเขียนแบบร่าง ดังแสดงในตารางที่ 1.3 แสดง
ขนาดกระดาษชุด A จาก A0 ถึง A4 ส�ำหรับขนาดกระดาษชุด A, A0 กระดาษมีพื้นที่ 1 m2
และอัตราส่วนความยาวต่อความกว้างเท่ากับ 1 : 2 พื้นที่ของกระดาษลดลง 1/2 ส�ำหรับแต่ละ
ขนาดของกระดาษหน้าต่อไป จะมีตัวเลขก�ำกับอยู่ด้านหลังอักษร A (A1, A2, A3, เป็นต้น) หน้า
กระดาษควรจะใช้ ในแนวตามขวาง แต่หน้ากระดาษ A4 สามารถใช้ ในแนวตามยาวได้ ในกรณีที่
ขนาดของแบบมายาวพิเศษจะวางหน้ากระดาษตามแนวความยาว ในกรณีนี้จะล�ำดับความส�ำคัญ
ดังในตารางที่ 1.4 (2nd Priority) และตารางที่ 1.5 (3rd Priority) ส�ำหรับหน้ากระดาษขนาด A4
ไม่สามารถยืดตามแนวความยาวได้
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ตารางที่ 1.2 ขนาดกระดาษเขียนแบบร่าง (JIS P 0138 : 1998)
หมายเลข

ชุด A (mm)

ชุด B (mm)

0

841 × 1,189

1,030 × 1,456

1

594 × 841

728 × 1,030

2

420 × 594

515 × 728

3

297 × 420

364 × 515

4

210 × 297

257 × 364

5

148 × 210

182 × 257

6

105 × 148

128 × 182

7

74 × 105

91 × 128

8

52 × 74

64 × 91

9

37 × 52

45 × 64

10

26 × 37

32 × 45

11

18 × 26

22 × 32

12

13 × 18

16 × 22

ตารางที่ 1.3 ขนาดกระดาษเขียนแบบชุด A (1st Priority) (JIS B 0001 : 2000)
กระดาษ

ขนาดกระดาษ a × b (mm)

A0

841 × 1,189

A1

594 × 841

A2

420 × 594

A3

297 × 420

A4

210 × 297
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ตารางที่ 1.4 ขนาดกระดาษเขียนแบบขยายพิเศษ (2st Priority) (JIS B 0001 : 2000)
กระดาษ

ขนาดกระดาษ a × b (mm)

A3 × 3

420 × 891

A3 × 4

420 × 1,189

A4 × 3

297 × 630

A4 × 4

297 × 841

A4 × 5

297 × 1,051

ตารางที่ 1.5 ขนาดกระดาษเขียนแบบขยายที่ยอมรับได้ (3st Priority) (JIS B 0001 : 2000)
กระดาษ

ขนาดกระดาษ a × b (mm)

A0 × 2(1)

1,189 × 1,682

A0 × 3

1,189 × 2,523(2)

A1 × 3

841 × 1,783

A1 × 4

841 × 2,378(2)

A2 × 3

594 × 1,261

A2 × 4

594 × 1,682

A2 × 5

594 × 2,102

A3 × 5

420 × 1,486

A3 × 6

420 × 1,783

A3 × 7

420 × 2,080

A4 × 6

297 × 1,261

A4 × 7

297 × 1,471

A4 × 8

297 × 1,682

A4 × 9

297 × 1,892
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A3

A3
A4 × 3

A3
210

A4

297

297

A2

630

รูปที่ 1.1 ขนาดกระดาษเขียนแบบ
A2

A3

A3
210

A3
A4 × 3

A4

630

รูปที่ 1.2 ขนาดการขยายกระดาษ

297

297

16
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1.6 แบบฟอร์มของกระดาษเขียนแบบ
ในการเขียนแบบนัน้ จ�ำเป็นจะต้องมีกรอบโครงร่าง บล็อกชื่อแบบ และการก�ำหนดกึง่ กลาง
กระดาษ ดังนั้นในกระดาษเขียนแบบควรจะมีสเกลอ้างอิง ซึ่งต้องมีการสร้างกรอบแนวเส้นไว้ ใน
ขอบกระดาษเขียนแบบ

1.6.1 กรอบโครงร่าง บล็อกชื่อแบบ และการก�ำหนดกึ่งกลางกระดาษ 		
(Frame/Title Block/Centering Mark)
1. เส้นกรอบและกรอบ กรอบใช้ส�ำหรับการแบ่งขอบพื้นที่กระดาษเขียนแบบที่จะใช้
เขียนแบบ ซึ่งความเสียหายของขอบหน้ากระดาษไม่ใช่ปัจจัยส�ำคัญของความเสียหายของแบบ
งาน โดยเส้นกรอบควรมีเส้นขอบหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร ดังแสดงในตารางที่ 1.6 ระยะ
ห่างระหว่างขอบของหน้ากระดาษและกรอบควรจะไม่นอ้ ยกว่า 20 มิลลิเมตร ส�ำหรับหน้ากระดาษ
ขนาด A0 – A1 และไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ส�ำหรับหน้ากระดาษขนาด A2 – A4 ส่วนกรณี
วางกระดาษขนาด A4 ในทิศทางแนวขวาง การเขียนแบบที่สมบูรณ์ควรจะเผื่อระยะขอบไม่น้อย
กว่า 20 มิลลิเมตร ไปทางด้านซ้ายมือของกระดาษ

2. บล็อกชื่อแบบ (Title Block) ในการเขียนแบบนั้น ด้านในของกรอบกระดาษเขียน
แบบจ�ำเป็นต้องสร้างบล็อกส�ำหรับระบุชื่อของแบบหลักเกณฑ์ทั่วไป บล็อกชื่อแบบ (Title Block)
ด้านในควรจะประกอบด้วย หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ชื่อบริษัทหรือองค์กร ลายเซ็นคนแก้ไข
เปลี่ยนแปลง วันที่เขียนแบบ สเกล และเทคนิคการฉายภาพ เป็นต้น
การก�ำหนด หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ชื่อบริษัทหรือองค์กร อยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ก�ำหนด
ไว้ โดยความกว้างของบล็อกชื่อแบบควรจะมากกว่า 170 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1.3 แสดง
ตัวอย่างของการเขียน (1) หมายเลขแบบ (2) ชื่อแบบ และ (3) ชื่อบริษทั หรือองค์กร ตามมาตรฐาน
ISO ในกรณีนี้จะเขียนหมายเลขแบบไว้ด้านขวามือล่างของบล็อกชื่อแบบ
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เขียนแบบเครื่องกล

ตารางที่ 1.6 ความกว้างของกรอบและเส้นกรอบ (JIS B 0001 : 2000)
c (มิลลิเมตร)

ขนาดกระดาษ

d (มิลลิเมตร)
กรณีมีขอบ

A0
A1

20

20

10

10

กรณีไม่มีขอบ

A2
A3

20

A4
b

a
c
c

Frame

c

a

d

(ก)

c

Frame

c

c

1
2
3
Max 170 mm

c

2
1
Max 170 mm

2
3
1
Max 170 mm

(ข)

(ค)

3

รูปที่ 1.3 ตัวอย่างของการใส่รายละเอียดพื้นฐาน

