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2    พื้นฐานการขียนเแบบเพื่องานกอสราง

1.1 การเขียนแบบ (Drawing)

การเขียนแบบ (Drawing) เปนการใชเครื+องมือ–อุปกรณขีดเขียนเปนลายเสน 

สรางสรรคเปนรูปราง พรอมกํากับดวยตัวอักษรหรือตัวเลข เพื+อใชเปนสื+อกลางระหวาง 

ผูออกแบบและผูปฏิบัติ สรางประกอบชิ้นงานไดถูกตองตรงกัน ในงานกอสราง แบบจะเปน

สื+อกลางของสถาปนิก–วิศวกร ผูควบคุมงาน ผูรับเหมางาน หรือชางกอสราง นําไปใชเปน

แบบอยาง เพื+อทาํการกอสรางอาคาร บานพกัอาศยั หรอืสิง่กอสรางอื+นๆ ไดอยางถกูตองตาม

วัตถุประสงคของเจาของงานและผูออกแบบ นอกจากนี้ แบบยังเปนการบันทึกรายละเอียด

ของส่ิงกอสรางเอาไว เพื+อการปรับปรุงพัฒนาในอนาคต หรือเปนใบสัญญาเพื+อใชเปนขอ

ตกลงทางกฎหมายอีกดวย

1.2 วิวัฒนาการในการเขียนแบบ

การเขียนแบบน้ันถอืไดวาเปนภาษาที่ใชสื+อกนัเปนสากลในวงการอตุสาหกรรมทกุสาขา 

มีประวัติและพัฒนาการมาอยางยาวนาน นับตั้งแตการกาวยางเขาสูอารยธรรม มนุษยริเริ่ม

กอสรางสิ่งตางๆ ทางสถาปตยกรรมข้ึนเพื+อสนองตอบตอความเชื+อ สิ่งกอสรางเหลานั้นมี

ขนาดและมีรูปรางที่สลับซับซอน ซึ่งเปนเรื+องไมงายเลย ถามนุษยไมรูจักวิธีการวางแผน

สิ่งตางๆ หรือการวางแปลนเขียนแบบกอนที่จะมีการสรางสิ่งเหลานั้นขึ้นมา จากการสืบคน

ทางประวัติศาสตร การเขียนแบบอาจเริ่มตนตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรในยุคหินเกา มี

การคนพบภาพวาดตามผนังถ้ําเปนรูปรางของสัตว อาวุธที่ใชลา การขีดเขียนเปนรูปราง 

เหลานั้นถือไดวาเปนรองรอยของภาษาเขียนทางดานกราฟก เพื+อใชสื+อความหมายกันหรือ

เปนการบันทึกชวยจํา

เมื+อประมาณ 10,000 ปกอน มนุษยเริ่มรูจักการกอสรางที่พักอาศัยแทนการอยูในถํ้า 

เริม่จากการสรางกระโจมในลักษณะการต้ังเสากลางและใชหนงัสตัวขงึเพื+อเปนอาณาบรเิวณ 

ตอมามีการพัฒนาเทคนิควิธีการกอสรางขึ้นตามลําดับ จากกระทอมเปนบาน แตถึงกระนั้น 

การเขียนแบบก็ยังดูไมมีความจําเปนเทาใดนัก เพราะเปนการกอสรางขนาดเล็ก จนกระทั่ง

มนษุยเริม่อยูรวมกนัเปนกลุมใหญขึน้ มสีงัคมและการเรียนรูทีพ่ฒันาขึน้ การกอสรางสถานที่

รวมจติใจ เทวสถานตางๆ การกอสรางขนาดใหญทีม่คีวามสลบัซบัซอนของโครงสรางเหลานัน้

จะตองมีการวางแผน ดังมีการคนพบบันทึกในดินแดนอิยิปตโบราณที่มีอายุกวา 4,500 ปมา

แลวกอนคริสตศักราช ที่กลาวถึง อิมโฮเท็ป (Imhothep) วาเปนผูออกแบบที่ฝงพระศพของ
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กษัตริย หรือการคนพบแผนหินที่มีรูปแปลนปอมปราการในเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) 

อายุกวา 4,000 ปกอนคริสตศักราช 

การเขียนแบบมีการพัฒนามาเปนลําดับจนถึงปจจุบัน วิวัฒนาการและความเจริญ

กาวหนาตางๆ การเขียนแบบไดมีหลักการหรือมาตรฐานกํากับในทุกขั้นตอน มีสัญลักษณ

เปนสากล ใชสื+อสารกันไดทั่วโลก อีกทั้งยังมีเครื+องมือ–อุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น เชน 

การเขียนแบบในคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งทําใหงานเขียนแบบที่ไดมีความ

ประณตี สวยงาม สามารถสรางสรรคงานไดหลากหลายอยางไมมขีอจาํกดั สามารถบนัทกึ ทาํ

ซํ้า หรือแกไขไดโดยใชระยะเวลาไมนาน อยางไรก็ตาม การเขียนแบบดวยมือ ถือวาเปนจุด

เริ่มตนของการเขียนแบบที่ไมอาจกาวขามไปได เพราะเปนการฝกหัดการเขียนแบบที่ดีที่สุด 

ผูเขียนแบบที่มีทักษะความชํานาญในการเขียนแบบดวยมือแลวเทานั้น จึงจะสามารถเขียน

แบบในคอมพิวเตอรไดดี และแบบที่ไดจึงจะมีความถูกตองมากที่สุด

เครื+องมอื–อุปกรณที่ใช ในการเขยีนแบบมอียูดวยกนัหลายอยาง ผูทีจ่ะฝกหดัการเขยีน

แบบจะตองรูจักเครื+องมือตางๆ ใหครบ รูจักวิธีการใชงาน การบํารุงรักษา จากนั้นจะตอง

สามารถเลือกใช ใหถูกตองเหมาะสมกับการเขียนแบบในลักษณะงานตางๆ อธิบายไดดังนี้

1.3 เครื�องมือ–อุปกรณใหลายเสน

1.3.1 ดินสอเขียนแบบเปลือกไม (Drawing Pencil)

ดินสอเขียนแบบเปลือกไม (Drawing Pencil) แสดงในรูปที่ 1.1 เปนดินสอที่ใชกันมา

นานมาก ปจจุบันก็ยังคงไดรับความนิยม เนื+องจากราคาไมแพงมาก ใหความเปนสุนทรีเวลา

ใชงาน ดนิสอประเภทนีม้ไีสทาํจากแกรไฟต (Graphite) อยูแกนกลาง หอหุมดวยไมเนือ้ออน 

ที่ดานหัวจะมีสัญลักษณบอกความแข็งของไสดินสอเรียกวา เกรด ซึ่งจะเปนตัวเลขและตัว

อักษรภาษาอังกฤษ แบงออกไดเปน 3 กลุมตามความแข็งของไส ดังนี้

1. กลุมไสเกรดแข็ง (Hard) ไสดินสอจะมีขนาดเล็ก เกรดระบุ 9H, 8H, 7H, 6H, 

5H, 4H เรยีงลาํดบัจากความแข็งมากมาหานอย ดนิสอเกรดนีจ้ะใหเสนทีอ่อกมาบาง นํา้หนกั

เสนเบา 

2. กลุมไสเกรดแข็งปานกลาง (Medium) เกรดระบุ 3H, 2H, H, F, HB, B ใช

กับงานเขียนแบบทั่วไป โดยเสนรางนิยมใชเกรด 2H และลงเสนหนักใชเกรด B หรือ HB
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3. กลุมไสเกรดออน (Soft) ไสดินสอจะมีขนาดเล็ก เกรดระบุ 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 

7B เรยีงลาํดบัจากความออนนอยมาหาออนมาก ดนิสอเกรดนีจ้ะใหเสนทีอ่อกมาคมชัด นยิม

ใชกับงานทางดานศิลปะ

รูปที่ 1.1 แสดงรูปดินสอเขียนแบบเปลือกไม

ดินสอประเภทนี้เวลานําไปใชงานตองมีการเหลาเอาเปลือกไมที่หุมออกใหไสแกนโผล

ออกมา โดยใชเครื+องเหลาดนิสอ จากนัน้จะทําการแตงไสดนิสออกีครัง้หรอืเรยีกวา การแตง

ปลาย โดยนําไปฝนกับกระดาษทราย มีดวยกันอยู 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การแตงปลายใหมลีกัษณะกรวย เหมาะสําหรบัการนาํไปใชเขยีนตวัหนงัสอื วงกลม 

หรือสวนโคง ทําโดยนําไสดินสอไปฝนกับกระดาษทรายขึ้นลงพรอมกับทําการหมุนดินสอไป

ดวย

2. การแตงปลายใหมลีกัษณะล่ิม เหมาะสาํหรบัการนาํไปใชเขยีนลายเสน เสนขอบชิน้

งาน เสนกาํหนดขนาด ทาํโดยนาํไสดนิสอไปฝนกบักระดาษทรายขึน้ลง พรอมกบัทาํการหมนุ

ดนิสอเชนเดยีวกนั แตจะทําเพยีงเล็กนอย จากนัน้จะทาํการฝนปลายใหแบนทัง้สองดานเพื+อ

ใหเปนรูปลิ่ม ดังในรูปที่ 1.2
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รูปที่ 1.2 แสดงรูปเครื+องเหลาดินสอและการแตงปลาย

1.3.2 ดินสอเขียนแบบเปลี่ยนไส (Mechanical Pencil)

ดนิสอเขยีนแบบเปลีย่นไส (Mechanical Pencil) เปนดนิสอทีม่ตีวัโครงทาํจากนกิเกลิ 

ทองเหลือง มีไสอยูขางใน สามารถกดใหยื+นออกมาจากปลายหรอืหดกลบัเขาไปในตวัโครงได 

โดยไสเมื+อใชงานหมดแลวสามารถซ้ือมาเปลีย่นใหมได ดนิสอแบบเปลีย่นไสแบงออกไดเปน 

2 แบบ ตามลักษณะของไสดินสอ ดังนี้

รูปที่ 1.3 แสดงรูปดินสอแบบเปลี่ยนไสขนาดโต 
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รูปที่ 1.4 แสดงรูปดินสอแบบเปลี่ยนไสขนาดเล็ก

1. ดินสอแบบเปลี่ยนไสขนาดโต ไสมีขนาด 2 มิลลิเมตร เวลาใชงานตองมีการเหลา

ปลายโดยการฝนกับเครื+องเหลาที่ติดมากับหัวดินสอหรือใชฝนกับกระดาษทราย ดังในรูปที่ 

1.3

2. ดินสอแบบเปลี่ยนไสขนาดเล็ก มีขนาดไส ใหเลือกใชหลายขนาด เวลาใชงาน 

ไมตองมีการเหลาปลาย เพราะไสมีขนาดเล็กตามความหนาของเสนที่ใชเขียนแบบอยูแลว 

ดังในรูปที่ 1.4

1.3.3 การใชงานและการบํารุงรักษาเครื�องมือ–อุปกรณใหลายเสน

การจับดินสอ ควรใชมือขางถนัดจับ (ปกติจะใชมือขวา) โดยใหทํามุมเอียง 60 องศา

กับแนวราบของกระดาษเขียนแบบไปในทิศทางที่ตองการลากเสน โดยในขณะทําการเขียน

ใหหมุนดินสอในลักษณะตามเข็มนาฬกาไปดวย เพื+อใหเสนที่ออกมามีความคม นํ้าหนักเสน

สมํ่าเสมอ

การดูแลรักษาควรมีกลองใสดินสอ เพื+อไมใหเกิดการกระทบกับอุปกรณอื+นในระหวาง

การเคลื+อนยาย และระวังอยาใหมีการตกกระแทกใดๆ เพราะปลายดินสอจะหัก โดยเฉพาะ

ดินสอแบบเปลี่ยนไส ถาเกิดตัวโครงตรงปลายมีการผิดรูป จะไมสามารถใชงานไดอีกตอไป
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1.4 โตะเขียนแบบ (Drawing Table)

1.4.1 โตะเขียนแบบ (Drawing Table)

โตะเขียนแบบ (Drawing Table) ใช ในการวางกระดาษเขียนแบบเพื+อเขียน มีรูปราง

เปนแผนกระดานสี่เหลี่ยม พื้นผิวดานหนาและขอบขางมีการเคลือบหรือปดทับดวยวัสดุผิว

เรียบ ไมมีคลื+น รอย หรือรองเล็กๆ สวนขาโตะนั้นทําดวยโครงเหล็กพนสีเคลือบกันสนิม ตัว

แผนกระดานสามารถปรับมุมเอียงได เพื+อชวยในการกมหรือเงยเวลาเขียน ดังในรูปที่ 1.5

รูปที่ 1.5 แสดงรูปโตะและเกาอี้เขียนแบบ

ขาโครงเหล็กจะปรับระดับสูงตํ่าได เพื+อใหเหมาะกับสรีระของผูเขียนในแตละคน 

เพราะการเขยีนแบบจะใชเวลาปฏบิตักิารคอนขางนาน หากตองทาํในสภาวะทีง่อแขนหรอืกม

โคงตวัมากเกินไป จะทําใหผูเขยีนเกดิความเมื+อยลา งานทีเ่ขยีนอาจเกดิความบกพรองขึน้ได

ขนาดแผนกระดานของโตะเขียนแบบมีความกวางยาวแตกตางกันออกไป โดยงาน

เขยีนแบบกอสราง–สถาปตยกรรม จะตองใชขนาดไมนอยกวา 80  120 เซนตเิมตร เพราะ

ขนาดกระดาษที่ใชเขียนมีขนาดโตสุดที่ A0 (84.1  118.9 เซนติเมตร) 
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1.4.2 เกาอี้เขียนแบบ (Drawing Chair)

เกาอีเ้ขยีนแบบ (Drawing Chair) นยิมใชเปนโตะหวักลมไมมพีนกัพงิ สามารถหมนุได 

360 องศา เพื+อความสะดวกในการขยับตัวและยังปรับระดับความสูงตํ่าไดอีกดวย

1.4.3 การใชงานและการบํารุงรักษาโตะเขียนแบบ

โตะเขียนแบบจะตองมีการทําความสะอาดทุกครั้งกอนและหลังเลิกใชงาน โดยใชผา

แหงเช็ดฝุนออก ในกรณีมีคราบสกปรกฝงแน�นอาจใชผาชุบนํ้าสะอาดเช็ด ระวังอยาใหเกิด

รอยขีดขวนผิวหนาและบริเวณขอบอยางเด็ดขาด

1.5 เครื�องมือ–อุปกรณใหแนวระดับ

1.5.1 บรรทัดที (T–Square)

บรรทัดทีหรือไมที (T–Square) ใช ในการลากเสนตรงทางแนวนอน ซึ่งตัวอุปกรณจะ

มีลักษณะเปนเหมือนตัวที (T) ประกอบไปดวย 2 สวนคือ สวนหัว และสวนของลําตัว โดย

ทั้ง 2 สวนจะยึดติดกันดวยสกรู กระทําในลักษณะตั้งฉากซึ่งกัน ลําตัวจะบอกระยะเหมือน

ไมบรรทัด เปนระบบหน�วยเมตริก การใชงานจะใชสวนหัวทาบเขากับขอบขางของโตะเขียน

แบบ ทําใหสวนลําตัวยาวขวางเขามาในหนากระดานเพื+อทําหนาที่เหมือนไมบรรทัด โดยจะ

ลากเสนตรงที่ตําแหน�งไหนก็เลื+อนหัวของไมทีขึ้นลง ขนาดของไมทีขึ้นอยูกับความยาวของ

ลําตัว ซึ่งมีอยูดวยกันหลายขนาด ตั้งแต 65–120 เซนติเมตร ดังในรูปที่ 1.6

รูปที่ 1.6 แสดงรูปไมที
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รูปที่ 1.7 แสดงการใชงานไมทีกับโตะเขียนแบบ

1.5.2 ไมทีสไลด

ไมทีสไลดทําหนาที่เชนเดียวกับไมที แตมีการใชงานที่งายกวา โดยจะยึดติดกับตัวโตะ

เขยีนแบบโดยเสนเชอืกทีร่อยอยูในรอกทัง้สองขางของตวัไมท ีการยดึตดิกบัตวัโตะจะใชเสน

เชอืกคลองยดึกบัสกรูทีม่มุ 4 จุดของโตะ ไมทสีไลดจะสามารถเลื+อนขึน้ลงไดงายกวาไมทแีบบ

แรก เพราะไมตองกังวลถึงการทาบสวนหัวกับขอบของโตะ จึงสามารถขยับไปยังตําแหน�งที่

ตองการไดรวดเรว็ ทําใหมคีวามแมนยาํสงูในการลากเสนตรงทางแนวนอน มอียูดวยกนัหลาย

ขนาด ตั้งแตความยาว 60–120 เซนติเมตร ดังในรูปที่ 1.8

รูปที่ 1.8 แสดงไมทีสไลดที่ยึดติดกับโตะเขียนแบบ
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1.5.3 การใชงานและการบํารงุรกัษาเครื�องมอื–อปุกรณใหแนวระดบั

ไมท ีตองระวงัสวนหวัทีม่สีกรูจบัยดึอยูกบัสวนตวั โดยตองตรวจสอบใหมคีวามตัง้ฉาก

ซึ่งกันเสมอ ไมใหมีการโยกคลอนได สวนไมทีสไลด สวนมากจะติดตั้งกับโตะเขียนแบบ ไม

คอยมีการเคลื+อนยายเทาไรนัก จึงไมตองกังวลเรื+องการชํารุดหรือแตกหัก แตจะตองหมั่น

ตรวจสอบความตงึพอดขีองเสนเชอืก เพราะการใชงานอาจทาํใหเสนเชอืกทีย่ดึรัง้ไวเกดิการ

คลายตัวออก ทําใหไมทีสไลดอาจไมไดฉากกับขอบกระดาน 

ทั้งนี้ไมทีทั้งสองชนิดนั้นกอนใชและหลังใชงานควรใชผาสะอาดเช็ดเสมอ เพื+อไมให

กระดาษเขยีนแบบเกิดความสกปรกหรือเปนรอยดางดาํ เนื+องจากไมทจีะตองสมัผสัไปมากบั

กระดาษเขียนแบบอยูเสมอ

อนึ่ง การลากเสนตรงในแนวนอนที่ดีจะลากจากดานซายมือไปหาขวามือ 

1.6 เครื�องมือ–อุปกรณใหแนวเอียง

1.6.1 ฉากสามเหลี่ยม (Set–Square)

ฉากสามเหลี่ยมหรือบรรทัดสามเหลี่ยม (Set–Square) ทําดวยพลาสติกแข็งประเภท

โพลีสไตรีน มีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่ขอบดานประกอบมุมฉากจะมีระยะกํากับ 

ฉากประเภทนี้จะมี 2 ชนิดคือ ชนิดที่มีมุม 45 องศา กับชนิดที่มีมุม 30 และ 60 องศา  

วิธีการใชจะใชรวมกับไมทีในการลากเสนในแนวเอียงหรือแนวดิ่ง ดังในรูปที่ 1.9

รูปที่ 1.9 แสดงฉากสามเหลี่ยม
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รูปที่ 1.10 แสดงการใชงานฉากสามเหลี่ยมรวมกับไมที

รูปที่ 1.11 แสดงการสรางมุม 15 องศา
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รูปที่ 1.12 แสดงการสรางมุม 75 องศา

1.6.2 ฉากสามเหลี่ยมแบบปรับมุม 

ฉากสามเหล่ียมแบบปรับมุมได ทําดวยพลาสติกแข็งเปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เชน

เดยีวกนัแตทีข่อบจะไมมรีะยะบอก การใชงานจะใชรวมกบัไมทหีรอืไมทสีไลดในการลากเสน

ทัง้แนวดิง่และแนวเอียง แตจะสามารถปรบัใหมมีมุเอยีงไดละเอยีดมาก ทาํใหนาํไปใชงานได

หลากหลายและสะดวก ชางเขียนแบบงานกอสราง–สถาปตยกรรมจะนยิมใชฉากสามเหล่ียม

ประเภทนี้ ดังในรูปที่ 1.13

รูปที่ 1.13 แสดงฉากสามเหลี่ยมแบบปรับมุม
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1.6.3 การใชงานและการบํารุงรักษาเครื�องมือ–อุปกรณใหแนวเอียง

ควรรักษาดานขอบของฉากใหดี ไมใหเกิดรอยขรุขระ เพราะจะทําใหการลากเสนเกิด

สะดดุหรอืเอยีงออกจากแนวได ในกรณีของฉากสามเหล่ียมแบบปรบัมมุ ตองหมัน่ตรวจสอบ

สกรูตวับงัคบัการปรบัองศาใหอยูในสภาพใชงานได และกอนทีจ่ะนาํฉากมาใชและหลงัใชงาน

ควรใชผาสะอาดเชด็เสมอ เพื+อใหมผีวิหนาทีส่ะอาด เวลาวางทาบในกระดาษเขยีนแบบจะไม

ทําใหเกิดรอยดางดํา 

อนึ่ง การลากเสนตรงในแนวดิ่งและเสนแนวเอียงไปทางขวามือ ใหลากจากดานลาง

ไปหาบน สวนการลากเสนแนวเอียงไปทางซายมือใหลากจากบนลงลาง

1.7 เครื�องมือ–อุปกรณใหแนวโคง

1.7.1 วงเวียน (Compasses)

วงเวยีน (Compasses) เปนเครื+องมือที่ใชเขยีนวงกลมหรอืสวน โคงโดยมลีกัษณะเปน

แขนกางออกสองขาง ทีป่ลายแขนขางหนึง่จะเปนเหลก็แหลมไวสาํหรบัวางจดุตรงศนูยกลาง

ของวงกลมหรือศูนยกลางของสวนโคง สวนปลายอีกขางจะเปนวงแหวนไวสําหรับสวมใส

ดินสอหรือปากกาเขียนแบบ โดยมีสกรูอยูดานขางไวสําหรับยึดแน�นดินสอหรือปากกา

การใชวงเวียน จะกางแขนสองขางออกมีระยะความยาวเทากับรัศมีวงกลมหรือรัศม ี

สวนโคงทีเ่ราตองการ จากนัน้กว็าดวงกลมโดยหมนุตามทศิทางของเขม็นาฬกา ดงัในรปูที ่1.14

รูปที่ 1.14 แสดงรูปวงเวียน
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1.7.2 บรรทัดโคง (Curve)

บรรทัดโคง (Curve) เปนเครื+องมือที่ใชเขียนสวนโคงตางๆ ที่วงเวียนอาจไมสามารถ

ทําได เชน สวนโคงหลายๆ สวนที่มีระยะศูนยกลางของความโคงตางกันและตอเนื+องกันไป 

โดยการใชบรรทัดโคงตองกําหนดเสนผานจุดศูนยกลางไปหาแนวโคงไมตํ่ากวา 3 จุด ดังใน

รูปที่ 1.15

รูปที่ 1.15 แสดงรูปบรรทัดสวนโคง

1.7.3 การใชงานและการบํารุงรักษาเครื�องมือ–อุปกรณใหแนวโคง

วงเวียนควรมีกลองสําหรับใสโดยเฉพาะ ดานปลายแหลมอาจทําใหเกิดอันตรายได 

ตองหมั่นตรวจสอบสกรูตัวยึดตางๆ ของวงเวียนใหอยูในสภาพใชงานได แน�น ไมเกิดการ

หลวมโยกไปมา บรรทัดโคงควรทําความสะอาดดวยผาชุบนํ้าเชนเดียวกับฉากสามเหลี่ยม

1.8 เครื�องมือ–อุปกรณในการวัด

1.8.1 ไมบรรทัด (Ruler)

ไมบรรทัด (Ruler) เปนเครื+องมือใชวัดระยะในการเขียนแบบ มีขอบสองดาน โดยมี

ระยะเปนหน�วยระบบเมตริกกํากับทั้งสองดาน มีขนาดแตกตางกันตามความยาว ดังในรูป

ที่ 1.16
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รูปที่ 1.16 แสดงรูปไมบรรทัด

1.8.2 ครึ่งวงกลม (Semicircle)

ครึง่วงกลม (Semicircle) เปนเครื+องมอืใชวดัคามมุเอยีงของแนวเสน มขีอบแสดงคา

มุมตั้งแต 0–180 องศา วิธีใชจะวางทาบเขากับเสนเอียง โดยใหจุดกึ่งกลางของครึ่งวงกลม

อยูตรงจุดกําเนิดของเสนเอียง ดังในรูปที่ 1.17

รูปที่ 1.17 แสดงรูปครึ่งวงกลม

1.8.3 บรรทัดมาตราสวน (Semicircle)

บรรทัดมาตราสวนหรือสเกล เปนบรรทัดที่มีรูปรางสามเหลี่ยม มีสามดาน โดยแตละ

ดานจะมีขอบของบรรทัด 2 ขอบ ที่ขอบนี้จะมีระยะเปนมาตราสวนตางๆ อยู ดังนั้นบรรทัด

สามเหล่ียมอันหนึง่จะประกอบดวยดานขอบท่ีมาตราสวน 6 มาตราสวน มาตราสวนเหลานีจ้ะ

นํามาใชวัดระยะเพื+อเขียนลงในแบบตอระยะของชิ้นงานจริง เชน ดานมาตราสวน 1 : 100 

หมายถึง ลากเสนลงในแบบเทากับ 1 หน�วย แตเทียบกับขนาดของชิ้นงานจริงเทากับ 100 

หน�วย หรือ ระยะในแบบ : ระยะของชิ้นงานจริง ดังในรูปที่ 1.18
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รูปที่ 1.18 แสดงรูปบรรทัดสเกล

1.8.4 การใชงานและการบํารุงรักษาเครื�องมือ–อุปกรณในการวัด

ควรบํารุงรักษาเครื+องมือในเรื+องของแถบตัวเลขบอกระยะ เพราะถาหากไมชัดเจน

จะทําใหเกิดการผิดพลาดในการนําไปใชงานเขียนแบบได หามนํามาเคาะหรือทําใหไดรับ

การกระทบกระเทือนจนทําใหบรรทัดเหลานี้เกิดการบิดงอเด็ดขาด เพราะจะทําใหระยะที่ได 

คลาดเคลื+อนจากความเปนจริง เวลากอนใชงานและเลิกใชงานควรทําความสะอาดดวย 

ผาชุบนํ้าและเก็บใสกลอง

1.9 เครื�องมือ–อุปกรณชวยการเขียนและวัสดุอื�นๆ

1.9.1 เทมเพลต (Template)

เทมเพลต (Template) เปนเครื+องมือชวยเขียนรูปรางสัญลักษณตางๆ ในแบบ ชวย

ใหการเขียนแบบรวดเร็วข้ึน มทีัง้เปนลกัษณะรปูสีเ่หลีย่ม สามเหลีย่ม วงกลม อกีทัง้เทมเพลต

บางประเภทยังใชเปนเครื+องชวยเขียนตัวอักษรไดอีกดวย ดังในรูปที่ 1.19
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รูปที่ 1.19 แสดงรูปเทมเพลต

1.9.2 ยางลบ (Erasers)

ยางลบ (Erasers) อาจถือเปนเครื+องมืออยางหนึ่งก็ได เพราะชวยลบเสนดินสอหรือ

รอยเปอนใหออกจากกระดาษเขียนแบบ การเลอืกใชยางลบนัน้จะตองไมแขง็หรอืออนจนเกนิ

ไป โดยเวลาใชงานจะตองใจเย็น คอยๆ เอายางลบกดหรือถูกับกระดาษเบาๆ ในกรณีรอย

ดินสอที่มีนํ้าหนักของลายเสนมากอาจตองลบทีละชั้นบางๆ จนกวารอยจะหมด อยารีบรอน

หรอืเอาอารมณมาใชลบ เพราะอาจทาํใหแบบชิน้งานเสยีหายมากขึน้กวาเดมิ ดงัในรปูที ่1.20

รูปที่ 1.20 แสดงรูปยางลบ
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1.9.3 เทปกาวใส 

เทปกาวใส เปนวสัดใุชตดิกระดาษเขียนแบบกบักระดานโตะเขยีนแบบ โดยตองเลอืก

ใชเทปที่มีความเหนียวของกาวนอย เพราะจะตองมีการดึงลอกออกหลังจากเขียนแบบเสร็จ 

ถาใชชนิดที่มีกาวเหนียวมากกระดาษเขียนแบบอาจเกิดความเสียหาย และหนากระดานโตะ

เขียนแบบอาจมีคราบสกปรกติดได ดังในรูปที่ 1.21

รูปที่ 1.21 แสดงรูปเทปกาวใส

1.9.4 การใชงานและการบํารุงรักษาเครื�องมือ–อุปกรณชวย 

 การเขียนและวัสดุอื�นๆ

การบาํรงุรกัษาควรเกบ็ใหเปนทีเ่มื+อใชงานเสรจ็แลว เพราะเปนเครื+องมอืทีม่ขีนาดเลก็

และสูญหายไดงาย ในยางลบถามีรอยเปอนดําใหทําความสะอาด เพราะถายางลบสกปรก

เมื+อนํามาใชงานครั้งตอไปจะทําใหเกิดรอยดางดําไปดวย

1.10 กระดาษเขียนแบบ

1.10.1 กระดาษเขียนแบบ

กระดาษเขียนแบบเปนวัสดุที่ใช ในการเขียนแบบ มีขนาดมาตรฐานตามระบบ ISO  

โดยจะมีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมผืนผา กําหนดขนาดกวางยาวแบงเปน 3 มาตรฐาน แตที่ใช ใน

งานเขียนแบบจะใชมาตรฐาน A มีขนาดแสดงเปนหน�วยมิลลิเมตร ดังในรูปที่ 1.22
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A0

A1

A2

A3

A4
A5148 x 210

210 x 297

297 x 420

420 x 594

594 x 841

841 x 1189

รูปที่ 1.22 แสดงมาตรฐานขนาดกระดาษเขียนแบบ

1.10.2 การติดกระดาษเขียนแบบ

การนํากระดาษเขียนแบบติดบนกระดานโตะเขียนแบบ มีขั้นตอนตามลําดับดังนี้

1. ทําความสะอาดพื้นผิวกระดานโตะเขียนแบบ เครื+องมือเขียนแบบ ไมทีหรือทีสไลด 

และฉากสามเหลี่ยม 

2. ตัดเทปกาวใสที่ความยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร เตรียมไว 4 ชิ้น โดยติดปลายไวที่

ขอบโตะเขียนแบบ

3. นํากระดาษเขียนแบบวางบนกระดาน ในตําแหน�งกึ่งกลางกระดานเขียนแบบ และ

เลื+อนกระดาษใหมรีะดับสงูตํา่เหมาะสมกบัสรรีะของผูเขยีนแบบ เลื+อนไมทมีาทาบบนกระดาษ 

วางฉากสามเหลีย่มทาบดรูะยะขอบกระดาษกบัขอบของฉากสามเหลีย่มใหมรีะยะหางเทากนั 

โดยการขยับกระดาษเขาหา

4. นําเทปกาวใสที่เตรียมไวติดตามลําดับหมายเลข ดังแสดงในรูปที่ 1.23 โดยขณะ

ติดตองตรวจสอบระยะของขอบกระดาษกับขอบฉากสามเหลี่ยมใหมีระยะเทากันเสมอ โดย

อาจกดไมทีกับฉากสามเหลี่ยมไวเพื+อบังคับไมใหกระดาษเกิดการเคลื+อนตัว
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1

2

3

4

รูปที่ 1.23 แสดงการติดกระดาษเขียนแบบ

1.10.3 การสรางตารางรายการหรือกรอบ (Title Block)

การสรางตารางรายการ หรือกรอบ (Title Block) เปนตารางแบงเปนชอง ซึ่งแตละ

ชองจะแสดงรายละเอียดตางๆ เชน ชื+อแบบแสดง มาตราสวน ชื+อผูเขียน และชื+อผูตรวจ 

เปนตน ซึ่งอาจใชตามมาตรฐานขอกําหนดที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการเลือกใช ดัง

แสดงตัวอยางในรูปที่ 1.24 โดยการบอกมิติเปนหน�วยเซนติเมตร

รูปที่ 1.24 รูปแสดงการสรางตารางรายการ โดยการบอกมิติเปนหน�วยเซนติเมตร
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ในการเขียนแบบ จะตองมีการสรางกรอบลงในกระดาษเขียนแบบเพื+อทําเปนพื้นที่

เขียนแบบ โดยการลากแนวเสนตรงสรางเปนกรอบสี่เหลี่ยม ใชเสนหนามาก การเขียนแนว

เสนกรอบจะวัดจากขอบกระดาษเขามาในเนื้อที่กระดาษดานละ 1 เซนติเมตร ดังแสดงใน

รูปที่ 1.25

A3

  

รูปที่ 1.25 รูปแสดงการสรางกรอบและตารางรายการ ขนาดกระดาษ A3 

ตาํแหน�งตารางรายการเมื+อใชขนาดกระดาษ A0 ถงึ A3 จะตองแสดงทีบ่รเิวณมมุขวา

ดานลางของพืน้ทีเ่ขยีนแบบ โดยเปนการเขยีนแบบในรปูของกระดาษแนวนอน (Landscape) 

สรุป

การเขียนแบบ (Drawing) จะตองรูจักใชเครื+องมือ รวมถึงวิธีการบํารุงรักษาเครื+องมือ 

ใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอด ซ่ึงเปนวิสัยของชางที่ดี เพราะแบบนอกจากจะตองม ี

รายละเอียดครบถวนตามวัตถุประสงคแลว ยังตองมีความสะอาด สามารถอานหรือดูเขาใจ

งาย ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเกิดไดก็ตอเมื+อชางเขียนแบบมีทักษะในการใชเครื+องมือที่ถูกตองและ

การเก็บรักษาที่ดีนั่นเอง




