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20100–1001     เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1 – 3 – 2

      (Basic Technical Drawing)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ

2. มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เกี่ยวกับ ภาพฉาย  

ภาพตัด และภาพสามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค

3. มเีจตคตแิละกจินิสยัทีด่ีในการท�างานด้วยความละเอยีดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงวิธีการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ

2. อ่านและเขียนแบบภาพชิ้นส่วนสองมิติ

3. อ่านและเขียนแบบภาพสามมิติ

4. เขียนภาพฉาย ภาพช่วยและภาพตัด

ค�าอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และ 

การบ�ารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร  

การสร้างรูปเรขาคณิต การก�าหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพ 

มุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตัดและสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
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หนงัสอืเรยีนวชิา เขยีนแบบเทคนคิเบือ้งตน รหสัวชิา 20100–1001 เลมนี ้ เขยีนขึน้

ตามจดุประสงครายวชิา มาตรฐานรายวชิา และค�าอธบิายรายวชิา ของหลกัสตูรประกาศนยีบตัร

วชิาชพี พทุธศกัราช 2562 ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เนือ้หาแบงออกเปน 9 บท

ประกอบดวย หลักการเขียนแบบเทคนิค และเครื่องมือ–อุปกรณเขียนแบบ มาตรฐานใน

งานเขียนแบบ การสรางรูปเรขาคณิต การก�าหนดขนาดของมิติ การเขียนแบบภาพสามมิติ 

การเขียนแบบภาพฉาย การเขียนแบบภาพตัด การเขียนภาพสเกตช และสัญลักษณเบื้องตน

ในงานชางอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ผู เขียนไดจัดท�าแบบทดสอบทายบท ใบงานและ

ใบประเมินผลการปฏิบัติงานไวอยางครบถวน สอดคลองกับจุดประสงค สมรรถนะรายวิชา 

และค�าอธิบายรายวิชา

ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเรียนเลมน้ีจะเกิดประโยชนแกผูเรียน ครูผูสอน 

และผูที่สนใจทั่วไป และหากมีขอผิดพลาดหรือจุดบกพรองประการใด ขอนอมรับค�าชี้แนะและ

ขอแกไขจากทุกๆ ทานดวยความยินดียิ่ง เพื่อประโยชนในการแกไขปรับปรุงในโอกาสตอไป

 อ�านาจ ทองแสน

คํานํา
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สาระสําคัญ
การเขียนแบบมีความส�าคัญมากในงานช่างอุตสาหกรรม เพราะแบบงานเป็นภาษาสากล
ที่ใช้สื่อความหมายกันระหว่างวิศวกรกับช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค และช่างฝมือ ซึ่งงาน
เขียนแบบของแต่ละสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรมก็จะมีแตกต่างกันไปตามลักษณะและ
จุดประสงค์ของการน�าไปใช้งาน 

ส�าหรับเครื่องมือ–อุปกรณ์ ในการเขียนแบบก็มีความส�าคัญมากเช่นเดียวกัน 
ซึ่งผู้เขียนแบบจะต้องทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน ตลอดจนการบ�ารุงรักษาที่
ถกูต้อง เพื่อช่วยให้งานเขยีนแบบออกมาถกูต้อง มีคณุภาพ และได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 

สาระการเรียนรู
1. ความส�าคัญและหลักการเขียนแบบในงานช่างอุตสาหกรรม

2. เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ

จุดประสงคของบทเรียน
1. อธิบายความส�าคัญของหลักการเขียนแบบในงานช่างอุตสาหกรรมได้

2. บอกชื่อและหน้าที่ของเครื่องมือเขียนแบบได้

3. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือเขียนแบบได้

4. เลือกใช้เครื่องมือเขียนแบบได้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

5. อธิบายวิธีการบ�ารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบได้

6. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ท�าความสะอาดได้

หลักการเขียนแบบเทคนิค
และเครื�องมือ–อุปกรณเขียนแบบ

1
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2    เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น        

1.1 ความส�าคัญและหลักการเขียนแบบในงานช่างอุตสาหกรรม
การเขยีนแบบทางช่างอตุสาหกรรมหรอืเขยีนแบบวศิวกรรม จะมคีวามแตกต่างกนัออก

ไปตามลักษณะและจุดประสงค์ของการน�าไปใช้งาน แต่หลักวิธีการเขียนและจุดมุ่งหมายจะไม่

แตกต่างกนั ดังนัน้ ผูเ้รยีนจงึจ�าเป็นต้องศกึษาวชิาเขยีนแบบเทคนคิเบือ้งต้น เพื่อเป็นแนวทาง

ในการศึกษาวิชาเขียนแบบตามสาขาวิชาช่างของตนเองต่อไป

ปัจจุบนัการเขยีนแบบได้รบัการยอมรบัให้เป็นสื่อในการตดิต่อกับนักวทิยาศาสตร์ วศิวกร 

นกัออกแบบ ช่างเทคนคิ และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกับการผลิต ไม่ว่าพวกเขาเหล่าน้ีจะมภีาระ

หน้าที่ในต�าแหน่งใดกต็าม พวกเขาต้องสามารถสเกตซ์หรือเขยีนแบบและสามารถอ่านแบบได้ 

โดยปกติการเขียนแบบจะเริ่มต้นจากการสเกตซ์ภาพอย่างหยาบๆ ก่อน จากนั้นจึงเพิ่มเติมจาก

ภาพสเกตซ์ดงัทีก่ล่าวให้เป็นแบบทีส่มบรูณ์ แล้วจงึถกูน�าไปเป็นแบบที่ใช้ส�าหรบัปฏบิตังิานตาม

แบบงานนั้นต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 1.1 ถึงรูปที่ 1.3

รูปที่ 1.1 ตัวอย่างงานเขียนแบบเครื่องกล
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 บทที่ 1 หลักการเขียนแบบเทคนิค และเครื่องมือ–อุปกรณ์เขียนแบบ    3

รูปที่ 1.2 ตัวอย่างงานเขียนแบบก่อสร้าง
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4    เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น        

รูปที่ 1.3 ตัวอย่างงานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

การเขยีนแบบ นบัเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัในกระบวนการผลติของสถานประกอบการ

ทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ แบบทีเ่ขยีนขึน้จงึต้องมลีกัษณะง่ายๆ มคีวามกระชบัและเทีย่งตรง 

องค์ประกอบที่ส�าคัญที่นับเป็นหัวใจของแบบก็คือ ความเข้าใจ กล่าวคือ แบบงานต้องสามารถ

ถ่ายทอดจุดประสงค์ที่ต้องการอย่างชัดเจน ถ้าแบบงานไม่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์ก็จะยิ่งท�าให้

เสียเวลาในการท�างาน ก่อให้เกิดความสับสน ความคลาดเคลื่อน รวมทั้งการสูญเปล่าทางด้าน

ก�าลังงานอีกด้วย

ผูม้คีวามรูค้วามสามารถในการเขยีนแบบทีด่ไีด้นัน้ ต้องมคีวามรูท้ีค่รอบคลมุในการอ่าน

แบบ และต้องท�าความเข้าใจในแบบงานอยู่เสมอ พื้นฐานของการอ่านแบบและการเขียนแบบ 

จึงนับได้ว่าเป็นหัวใจส�าคัญของการศึกษาทางด้านช่างอุตสาหกรรม

1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบที่ถูกต้อง จะช่วยให้งานเขียนแบบออกมามี

คุณภาพดี ส่วนการบ�ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบที่ถูกต้อง ก็จะช่วยยืดอายุการ

ใช้งานของเครื่องมือให้ ใช้ได้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ส�าหรับเครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ

เบื้องต้นที่จ�าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการใช้งาน มีดังต่อไปนี้ 
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1.2.1 โต๊ะเขียนแบบ (Drafting Tables)

โต๊ะเขยีนแบบเป็นอปุกรณ์ที่ใช้รองกระดาษเขยีนแบบ โต๊ะเขยีนแบบทีม่ีใช้งานในปัจจบัุน

มีหลายขนาดให้เลือกใช้ เช่น ขนาด A1 และขนาด A0 เป็นต้น โดยที่แผ่นกระดานของโต๊ะ

เขยีนแบบท�าจากไม้หรอืผลิตภณัฑ์ที่ใกล้เคยีงกบัไม้ทีผ่วิด้านบนเรยีบ นอกจากนีย้งัมกีารตดิตัง้

กลไกช่วยเขียนแบบ (Drafting Machines) ที่สามารถเลื่อนไป–มา ขึ้น–ลง ตามความยาวของ

โต๊ะเขียนแบบและหมุนปรับองศาได้

รูปที่ 1.4 โต๊ะเขียนแบบ

1.2.2 กระดานเขียนแบบ (Drawing Boards)

กระดานเขียนแบบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รองแผ่นกระดาษเขียนแบบ มีรูปร่างเล็กกะทัดรัด 

น�้าหนักเบา สามารถยกเคลื่อนย้ายและพกพาได้สะดวก แผ่นกระดานท�าจากไม้หรือพลาสติก

คุณภาพสูง
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รูปที่ 1.5 กระดานเขียนแบบ

วิธีการบ�ารุงรักษาโต๊ะเขียนแบบและกระดานเขียนแบบ

1. ก่อน–หลัง การใช้งานควรใช้ผ้าที่สะอาดเช็ดท�าความสะอาดผิวหน้ากระดานเขียน

แบบทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เศษฝุ่นของกระดาษเขียนแบบ ฝุ่นยางลบ และไส้ดินสอเขียนแบบ  

ติดอยู่บนผิวหน้ากระดานเขียนแบบ

2. ห้ามใช้ของมีคมกรีดบนผิวหน้าและขอบของโต๊ะเขียนแบบ เพราะจะท�าให้กระดาน

เขียนแบบไม่เรียบและเกิดการสะดุดขณะเขียนแบบ 

3. โต๊ะเขยีนแบบทีป่รบัองศาได้ควรมกีารหยอดน�า้มนัหล่อลื่นตรงจดุทีป่รบัองศาได้ เพื่อ

เป็นการหล่อลื่นและป้องกันสนิม

1.2.3 ไม้ที (T–Squares)

ไม้ทีมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับตัวที ประกอบด้วย หัวและใบไม้ที ไม้ทีส่วนใหญ่ท�าจาก

วัสดุจ�าพวกไม้หรือพลาสติก ใช้ส�าหรับเขียนเส้นในแนวระดับหรือแนวนอน โดยท่ีการใช้งาน

จะควบคู่กับฉากสามเหลี่ยม ส�าหรับเขียนเส้นเอียงลักษณะต่างๆ 
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รูปที่ 1.6 ไม้ที

วิธีการบ�ารุงรักษาไม้ที

1. ห้ามใช้ไม้ทีงัดกับขอบของโต๊ะเขียนแบบขณะที่ท�าการเลื่อนใช้งาน

2. ห้ามใช้ไม้ทีเคาะกับโต๊ะหรือเครื่องมืออื่น เพราะจะท�าให้ขอบไม้ทีเกิดรอยเสียหาย

3. ห้ามน�าไม้ทีไปกดยันกับพื้นขณะพกพา เพราะอาจท�าให้ส่วนใบเกิดการบิดงอได้

4. หมั่นเช็ดท�าความสะอาดไม้ทีก่อนและหลังการใช้งานเสมอ

1.2.4 ฉากสามเหลี่ยม (Triangles)

ฉากสามเหลี่ยมส่วนใหญ่ท�าจากพลาสติกใส เพื่อให้สามารถมองเห็นเส้นที่เขียนแบบ

ได้อย่างชัดเจน บริเวณขอบของฉากสามเหลี่ยมจะมีสเกลวัดไว้ส�าหรับใช้งาน ซึ่งมีทั้งหน่วย

วัดที่เป็นมิลลิเมตรและหน่วยวัดที่เป็นนิ้ว ฉากสามเหลี่ยมจะใช้คู่กับไม้ทีส�าหรับใช้เขียนเส้นใน

แนวดิ่ง และเขียนเส้นในแนวเอียงเป็นมุมต่างๆ ฉากสามเหลี่ยมแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ฉาก

สามเหลี่ยมมุม 45° × 45° × 90° และมุม 30° × 60° × 90°
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รูปที่ 1.7 ฉากสามเหลี่ยม

การใช้ฉากสามเหลี่ยมเขียนเส้นตรงให้เอียงท�ามุมในลักษณะต่างๆ ร่วมกับไม้ทีสามารถ

เขียนเส้นเอียงมุม 15°, 30°, 45°, 60°, 75° กับระนาบแนวนอน โดยใช้ฉากสามเหลี่ยมวาง

บนไม้ที

รูปที่ 1.8 การใช้ฉากสามเหลี่ยมเขียนเส้นตรงให้เอียงท�ามุมในลักษณะต่างๆ

(ก) ฉากสามเหลี่ยม 45° × 45° × 90° (ข) ฉากสามเหลี่ยม 30° × 60° × 90°
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วิธีการบ�ารุงรักษาฉากสามเหลี่ยม

1. ก่อนใช้งานทุกครั้ง ควรเช็ดท�าความสะอาดฉากสามเหลี่ยมด้วยผ้านุ่มท่ีสะอาด  

ไม่ควรใช้ผ้าที่แข็งหรือกระดาษในการเช็ด เพราะอาจท�าให้เกิดรอยขีดข่วน และห้ามใช้น�้ายาที่

เป็นสารละลาย เช่น ทินเนอร์ เช็ดท�าความสะอาดเด็ดขาด เพราะจะท�าให้ผิวบรรทัดมัวหมอง 

ใช้งานไม่ได้ 

2. ห้ามน�าฉากสามเหลี่ยมไปตากแดดและใกล้ความร้อน เพราะอาจท�าให้บิดงอได้

3. ควรเก็บฉากสามเหลี่ยมไว้ ในซองใส่เสมอหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันฝุ่นเกาะและ

รอยขีดข่วน

1.2.5 เทมเพลต (Templates)

เทมเพลตเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับเขียนรูปทรงทางเรขาคณิตแบบต่างๆ ท�าให้มี

ความสะดวกและประหยัดเวลาในการเขียนแบบ เทมเพลตแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดตาม

วัตถุประสงค์ของการสร้าง ดังนี้

1. เทมเพลตเขียนวงกลม ใช้เขียนวงกลมขนาดต่างๆ

รูปที่ 1.9 เทมเพลตเขียนวงกลม
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2. เทมเพลตเขียนวงรี ใช้เขียนวงรีขนาดต่างๆ

รูปที่ 1.10 เทมเพลตเขียนวงรี

3. เทมเพลตเขียนส่วนโค้ง (Irregular Curves) ใช้เขียนส่วนโค้งต่างๆ ที่ไม่สามารถ

ใช้วงเวียนเขียนได้

รูปที่ 1.10 เทมเพลตเขียนส่วนโค้งแบบต่างๆ

ในการเขียนส่วนโค้งด้วยเทมเพลตเขียนส่วนโค้ง ต้องให้ส่วนโค้งของเทมเพลตสัมผัส

กับจุดอย่างน้อยสามจุด
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1 2
3

4

รูปที่ 1.11 การใช้เทมเพลตเขียนส่วนโค้งเขียนวงรี

4. เทมเพลตเขียนตัวเลขและอักษร (Lettering Guide) ใช้ส�าหรับเขียนตัวเลขและ 

ตัวอักษรให้ได้ความสูงตามมาตรฐาน วิธีการใช้งานจะสอดปลายปากกาเขียนแบบหรือปลาย

ดินสอเข้าไปในร่องของตัวเลขและตัวอักษรที่ต้องการเขียนนั้น

(ก) บรรทัดเขียนตัวเลขและอักษรไทย

(ข) บรรทัดเขียนตัวเลขและอักษรอังกฤษ

รูปที่ 1.12 เทมเพลตเขียนตัวเลขและอักษร
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วิธีการบ�ารุงรักษาเทมเพลต

1. ก่อนใช้งานทกุครัง้ ควรเชด็ท�าความสะอาดเทมเพลตด้วยผ้านุ่มทีส่ะอาด ไม่ควรใช้ผ้า

ทีแ่ขง็หรอืกระดาษในการเชด็ เพราะอาจท�าให้เกดิรอยขีดข่วน และห้ามใช้น�า้ยาทีเ่ป็นสารละลาย 

เช่น ทินเนอร์ เช็ดท�าความสะอาดเด็ดขาด เพราะจะท�าให้ผิวบรรทัดมัวหมองใช้งานไม่ได้ 

2. ห้ามน�าเทมเพลตไปตากแดดและใกล้ความร้อน เพราะอาจท�าให้บิดงอได้

3. ควรเก็บเทมเพลตไว้ ในซองหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันฝุ่นเกาะและรอยขีดข่วน

1.2.6 ดินสอเขียนแบบ (Drawing Pencils)

ดินสอเขียนแบบเป็นเครื่องมือที่ใช้ขีดเขียนเส้นต่างๆ บนกระดาษเขียนแบบ โดยทั่วไป

ดินสอที่ใช้ ในการเขียนแบบจะมีอยู่ 2 ชนิดคือ ดินสอเปลือกไม้และดินสอเปลี่ยนไส้ได้

(ก) ดินสอเปลือกไม้

(ข) ดินสอกดเปลี่ยนไส้ได้

(ค) ดินสอเปลี่ยนไส้แบบเหลา

รูปที่ 1.13 ชนิดของดินสอในงานเขียนแบบ

1. ดินสอเปลอืกไม้ มีเปลอืกไม้หุ้มไสด้ินสอ เมื่อต้องการใชง้านก็จะตอ้งเหลาเปลือกไม้

ออก เพื่อให้ไส้ดินสอยื่นยาวออกมาจากเปลือกไม้แล้วจึงเหลาไส้ ให้แหลมต่อไป ดินสอเปลือก

ไม้แบ่งเกรดความแข็งของไส้ดินสอออกเป็น 18 เกรด เริ่มจากเกรด 9H แข็งที่สุดถึงเกรด 7B 
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อ่อนที่สุด และจากจ�านวนเกรดไส้ดินสอ 18 เกรดนี้ สามารถจัดกลุ่มความแข็งได้เป็น 3 กลุ่ม

ใหญ่ๆ คือ กลุ่มดินสอไส้แข็ง (Hard), กลุ่มดินสอไส้แข็งปานกลาง (Medium) และกลุ่มดินสอ

ไส้อ่อน (Soft)

(ก) กลุ่มดินสอไส้แข็ง (ข) กลุ่มดินสอไส้ปานกลาง (ค) กลุ่มดินสอไส้อ่อน

รูปที่ 1.14 การแบ่งกลุ่มของไส้ดินสอ

(ที่มา : Frederick E. Giesecke, 1993 : 28)

2. ดินสอกดเปลี่ยนไส้ ดินสอชนิดนี้สามารถเปลี่ยนไส้ดินสอได้ โดยไส้ของดินสอ 

มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการ เช่น 0.25, 0.35, 0.50 และ 0.70 มิลลิเมตร การ

ใช้งานก็สะดวก เพียงกดให้ปลายดินสอยื่นออกมาจากด้ามดินสอเพียงเล็กน้อย โดยไม่ต้อง

เหลาปลายดินสอเหมือนดินสอเปลือกไม้ ดินสอเปล่ียนไส้ ใช้ส�าหรับขีดเส้นท่ีมีความหนาตาม

ขนาดของไส้ดินสอ ส่วนดินสอเปลี่ยนไส้แบบเหลาจะมีไส้เปลี่ยนและใช้เครื่องเหลาไส้ดินสอน

เช่นเดียวกับดินสอเปลือกไม้

วิธีการบ�ารุงรักษาดินสอเขียนแบบ

1. ขณะใช้ดินสอไม่ควรกดดินสอในลักษณะเขียนเอียงมากเกินไป เพราะจะท�าให้ปลาย

แกนของดินสอคดงอได้

2. ไม่ควรใช้ไส้หรือด้ามของดินสอเขียนแบบไปงัดกับอุปกรณ์อื่นๆ

3. ระมัดระวังไม่ให้ดินสอร่วงลงพื้น เพราะอาจท�าให้ไส้ดินสอหักได้

4. ควรเก็บรักษาดินสอเขียนแบบไว้ ในกล่องหรือตลับส�าหรับใส่ดินสอโดยเฉพาะ
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1.2.7 วงเวียน (Compass)

วงเวียนเป็นเครื่องมือที่มีความส�าคัญอย่างหนึ่งในการเขียนวงกลมและส่วนโค้ง ที่ส่วน

ปลายของขาวงเวียนด้านหนึ่งใช้จับยึดเข็มปลายแหลมซึ่งปรับเลื่อนขึ้น–ลง ได้ ส่วนปลายอีก

ด้านถูกออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนเพื่อใช้กับไส้ดินสอ ดินสอ และอุปกรณ์อย่างอื่นได้

การปรบัรศัมขีองขาวงเวยีน ให้ใช้มอืกดขาทัง้สองให้มขีนาดใกล้เคยีงกบัรศัมทีีต้่องการ 

แล้วปรับนัต (Nut) เพื่อหาขนาดรัศมีอย่างละเอียดอีกครั้ง

รูปที่ 1.15 วงเวียนเขียนวงกลมและส่วนโค้ง

วิธีการบ�ารุงรักษาวงเวียน

1. ก่อนใช้งานทุกครั้งควรเช็ดท�าความสะอาดวงเวียนเสมอ

2. ไม่ควรใช้ปลายแหลมของวงเวียนไปงัดกับสิ่งของหรือขีดเขียนวัสดุอื่นๆ 

3. เมื่อเลิกใช้งานควรเก็บวงเวียนใส่กล่องให้เรียบร้อย

1.2.8 อุปกรณ์ท�าความสะอาด

อุปกรณ์ท�าความสะอาดในงานเขียนแบบด้วยมือ มีดังนี้

1. ยางลบ ควรเลือกใช้ยางลบที่มีคุณภาพดี มีความอ่อนนุ่ม สามารถลบรอยดินสอได้

ง่ายโดยที่กระดาษไม่ช�า้

inspiration starts here



 บทที่ 1 หลักการเขียนแบบเทคนิค และเครื่องมือ–อุปกรณ์เขียนแบบ    15

2. แผ่นกั้นลบ มีขนาดบาง ภายในแผ่นถูกเซาะเป็นร่องตรงและร่องโค้ง ป้องกันไม่ให้

ยางลบไปลบส่วนที่ต้องการ

3. แปรงปัดเศษ ใช้ปัดเศษผงกราไฟต์ของดนิสอและเศษยางลบออกจากแบบงานหรอื

เครื่องมือเขียนแบบ

รูปที่ 1.16 อุปกรณ์ท�าความสะอาด

1.2.9 เทปกาวติดกระดาษ (Scotch Tape) 

ใช้ติดกระดาษเขียนแบบกับโต๊ะเขียนแบบ หรือกระดานเขียนแบบให้แน่น เพื่อป้องกัน

ไม่ให้กระดาษเลื่อน การติดกระดาษเขียนแบบที่ถูกวิธีนั้น ต้องติดขวางมุมกระดาษเขียนแบบ

ทั้งสี่มุมของกระดาษ

รูปที่ 1.17 เทปกาวติดกระดาษ

(ก) ยางลบ (ข) แผ่นกั้นลบ

(ค) แปรงปัดเศษ

(ก) เทปกาวใส (ข) เทปขาว
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แบบทดสอบบทที่ 1

ค�าสั่ง : จงเขียนครื่องหมายกากบาท (5) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงค�าตอบเดียว

1. การเขียนแบบทางช่างอุตสาหกรรม มีความแตกต่างกันอย่างไร

ก. วิธีการเขียนแบบ ข. จุดมุ่งหมายในการเขียนแบบ

ค. ลักษณะของการน�าไปใช้งาน ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดคือองค์ประกอบส�าคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจของแบบงาน

ก. ความถูกใจ ข. ความเข้าใจ

ค. ความสวยงาม ง. ความคิด

3. เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบชนิดใดที่ใช้ส�าหรับเขียนเส้นในแนวระดับหรือแนวนอน

ก. ฉากสามเหลี่ยม 45 องศา ข. ฉากสามเหลี่ยม 30 องศา

ค. วงเวียน ง. ไม้ที

4. เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบชนิดใดที่ต้องใช้ร่วมกันในการเขียนเส้นแนวดิ่ง

ก. ไม้ที–วงเวียน ข. ฉากสามเหลี่ยม–บรรทัดสามเหลี่ยม

ค. ไม้ที–ฉากสามเหลี่ยม ง. บรรทัดสามเหลี่ยม–วงเวียน

5. ฉากสามเหลี่ยม ไม่สามารถ เขียนเส้นเอียงท�ามุมได้ตามข้อใด

ก. 30 องศา ข. 45 องศา

ค. 60 องศา ง. 80 องศา

6. ข้อใดคือมุมภายในของฉากสามเหลี่ยม

ก. 30, 60, 90 องศา ข. 90, 45, 30 องศา

ค. 30, 60, 45 องศา ง. 90, 60, 45 องศา

7. ดินสอเปลือกไม้แบ่งเกรดความแข็งของไส้ดินสอออกเป็นกี่เกรด

ก. 12 เกรด ข. 14 เกรด

ค. 16 เกรด ง. 18 เกรด
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8. ดินสอในงานเขียนแบบเทคนิคแบ่งออกเป็นกี่ชนิด

ก. 2 ชนิด ข. 3 ชนิด

ค. 4 ชนิด ง. 5 ชนิด

9. ตัวอักษร 2H ที่ปลายของดินสอเปลือกไม้หมายถึง

ก. ความยาวของแท่งดินสอ ข. ขนาดไส้ดินสอ

ค. ขนาดดินสอ ง. เกรดความแข็ง

10. การเขียนวงกลมหรือส่วนโค้ง ควรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดใด

ก. บรรทัดเขียนส่วนโค้ง ข. วงเวียน

ค. ฉากสามเหลี่ยม ง. ถูกทุกข้อ

11. ข้อใด ไม่ใช่ อุปกรณ์ท�าความสะอาดในงานเขียนเขียนแบบ

ก. ยางลบ ข. ไม้ขนไก่

ค. แปรงปัดเศษ ง. แผ่นกันลบ

12. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการบ�ารุงรักษาดินสอเขียนแบบที่ถูกต้อง

ก. ขณะเขียนควรกดดินสอในลักษณะเขียนเอียงมากๆ

ข. ไม่ควรใช้ไส้หรือด้ามของดินสอเขียนแบบไปงัดกับอุปกรณ์อื่นๆ

ค. ควรระวังไม่ให้ดินสอร่วงลงพื้น 

ง. ควรเก็บรักษาดินสอเขียนแบบไว้ ในกล่องหรือตลับส�าหรับใส่ดินสอ

13. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการบ�ารุงรักษาฉากสามเหลี่ยมที่ถูกต้อง

ก. ก่อนใช้งานทุกครั้งควรใช้ผ้าที่นุ่มเช็ดท�าความสะอาดฉากสามเหลี่ยม

ข. ห้ามน�าฉากสามเหลี่ยมไปตากแดดและใกล้ความร้อน

ค. ควรใช้น�า้ยาที่เป็นสารละลายเช็ดท�าความสะอาด

ง. ควรเก็บฉากสามเหลี่ยมไว้ ในซองใส่เสมอหลังเลิกใช้งาน
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