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 (Structural Drawing)
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หนวยการจัดการเรียนรู
วิชา เขียนแบบงานโครงสราง  รหัสวิชา 20106 - 2003

จํานวน 2 หนTวยกิต  6 ชั่วโมง/สัปดาห
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- 12 12

2 การเขียนแบบผังฐานราก
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2.2 รูปแบบของฐานราก

2.3 ขอกําหนดและรายละเอียดที่แสดงในแบบผัง

ฐานราก

2.4 ผังฐานรากและขั้นตอนการเขียนแบบ

- 12 12

3 การเขียนแบบผังโครงสรางเสา คาน พื้น

3.1 สวนประกอบของโครงสรางอาคาร
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โครงสราง

3.3 ขั้นตอนการเขียนแบบผังโครงสรางอาคาร

- 12 12
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4.1 สวนประกอบของโครงสรางหลังคา

4.2 ลักษณะของหลังคาแบบตางๆ

4.3 ขอกําหนดและรายละเอียดที่แสดงในแบบผัง

โครงสรางหลังคา

4.4 ขั้นตอนการเขียนแบบผังโครงสรางหลังคา

- 18 18

ตอ
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5.7 แบบขยายรายละเอียดบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก

- 30 30

6 การเขียนแบบไฟฟา

6.1 ความสําคัญของแบบผังไฟฟา

6.2 ระบบการเดินสายไฟฟาภายในบานพักอาศัย

6.3 ขอกําหนดและรายละเอียดที่แสดงในแบบผังไฟฟา

6.4 ลําดับขั้นตอนของการเขียนผังไฟฟา

- 12 12

7 การเขียนแบบสุขาภิบาล

7.1 ความสําคัญของผังสุขาภิบาล

7.2 สวนประกอบของระบบสุขาภิบาลภายในบานพัก

อาศัย

7.3 มาตรฐานและขอกําหนดที่เกี่ยวของของระบบ

สุขาภิบาลภายในบานพักอาศัย

7.4 ลําดับขั้นตอนของการเขียนแบบสุขาภิบาล

- 12 12
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แผนการจัดการเรียนรู
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บทที่ หน)วยการเรียนรู

จํานวนคาบ (ชม.)

ทฤษฎี ปฏิบัติ

1 มาตรฐานการเขียนแบบงานโครงสราง - 12

2 การเขียนแบบผังฐานราก - 12

3 การเขียนแบบผังโครงสรางเสา คาน พื้น - 12

4 การเขียนแบบผังโครงสรางหลังคา - 18

5 การเขียนรูปขยายรายละเอียดทางวิศวกรรมโครงสราง - 30

6 การเขียนแบบไฟฟา - 12

7 การเขียนแบบสุขาภิบาล - 12

รวมชั่วโมงสอน - 108

สอบปลายภาค -

รวมชั่วโมงตอภาคเรียน 108
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คํานํา

หนังสือเรียนวิชา เขียนแบบงานโครงสราง รหัสวิชา 20106 - 2003 เลมนี้ เรียบเรียง 

ขึ้นเพื�อใชประกอบการเรียนการสอนตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และ 

คําอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภท

วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางกอสราง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง

ศกึษาธิการ เนือ้หาของหนังสอืเลมน้ีมทีัง้หมด 7 หนTวย ประกอบดวย มาตรฐานการเขยีนแบบ

กอสราง การเขยีนแบบโครงสราง การเขยีนรปูขยายรายละเอยีดทางวิศวกรรมโครงสราง และ

การเขียนแบบงานระบบไฟฟา สุขาภิบาล แตละหนTวยมีใบงาน และคําถามทายหนTวยเพื�อให

ผูเรียนไดคิดวิเคราะห และฝกปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการเขียนแบบงานโครงสรางของ

อาคารพักอาศัย

ผูเขยีนหวงัเปนอยางยิง่วา หนงัสอืเลมนีจ้ะเปนประโยชนตอผูเรยีนและผูสอนไดใชเปน

แนวทางในการจัดการเรียนรู หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวเพื�อประโยชน

ในการปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป

สามารถดาวนโหลดแผนการสอนและเฉลยไดทีเ่ว็บไซต https://download.se-ed.com

ปนิดา มาตนอก

อีเมล : panida.mart@ovec.moe.go.th
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บ ท ท่ี 

1

สาระสําคัญ
แบบวิศวกรรมโครงสราง (Structural Drawing) เปนแบบที่ใชในการกอสรางอาคาร 

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโครงสรางที่เปนไปตามขอกําหนดตามมาตรฐานทาง

วิศวกรรม เชน แบบผังฐานราก แบบผังโครงสรางแตละชั้นของอาคาร แบบขยายโครงสราง 

และรายการประกอบแบบงานโครงสราง นอกจากแบบทางวศิวกรรมโครงสรางแลว โดยท่ัวไป

มีแบบงานระบบอื�นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก งานระบบสุขาภิบาล แสดงรายละเอียดแนวการเดิน

ทอ และระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร งานระบบไฟฟา แสดงแบบผังไฟฟา และรายละเอียด

เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟา 

จุดประสงคการเรียนรู

1. รูและเขาใจความสําคัญของการจัดเตรียมแบบในงานเขียนแบบงานกอสราง

2. รูและเขาใจมาตรฐานและขอกําหนดที่เกี่ยวของในการเขียนแบบงานกอสราง

3. รูและเขาใจลําดับขั้นตอนการเขียนสารบัญแบบ ตารางรายละเอียด และรายการ

ประกอบแบบตามมาตรฐานแบบกอสราง

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

1. อธิบายความสําคัญของการจัดเตรียมแบบในงานเขียนแบบงานกอสรางได

2. อธบิายเก่ียวกบัมาตรฐานและขอกําหนดท่ีเกีย่วของในการเขยีนแบบกอสรางของบาน

พักอาศัยได

3. เขยีนสารบญัแบบ ตารางรายละเอยีด และรายการประกอบแบบตามมาตรฐานแบบ

กอสรางได

1มาตรฐานการเขียนแบบ 
งานโครงสร้าง
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บทนํา
ในขัน้ตอนของงานกอสรางอาคารนบัต้ังแตเริม่ตนการออกแบบไปจนถงึการขัน้ตอนการ

กอสรางทีแ่ลวเสรจ็ จาํเปนตองจัดทําแบบเพื�อใชในกอสราง แตละขัน้ตอนของการทาํงานแบบ

ทีใ่ชจะมีรายละเอยีดแตกตางกนั เชน ชวงของการจดัทาํแบบเพื�อการกอสราง (Construction 

Drawing) หรอืเพื�อขออนุญาตกอสรางอาคาร แบบทีใ่ชประกอบไปดวยแบบทางสถาปตยกรรม 

แบบวิศวกรรมโครงสราง แบบงานระบบสขุาภบิาลและงานระบบไฟฟา ชวงของการกอสรางจรงิ  

หรอืแบบทีใ่ชปฏบิตังิานเพื�อแสดงข้ันตอนและวธิกีารกอสราง (Shop Drawing) ไปจนถงึการจดั 

ทํารายละเอียดแบบเมื�อมีการกอสรางเสร็จสมบูรณ (As-built Drawing) จะเห็นไดวาการ

ออกแบบเขียนแบบแตละสวนมีความหลากหลายตามลักษณะวิชาชีพของผูที่เกี่ยวของ ท้ัง

สถาปนิก วิศวกร เจาของโครงการ ผูควบคุมงานกอสราง หรือเจาพนักงานทองถิ่น

ดังน้ันในการเขียนแบบกอสรางจึงควรแสดงรายละเอียดของเน้ืองานที่ครอบคลุมทุก

หมวด เปนไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ผูเขียนแบบจึงควรตองมีความรูความเขาใจใน

หลักการดังกลาว เพื�อใหเปนการเขียนแบบเปนไปตามขอกําหนดและมาตรฐานงานกอสราง 

1.1  การจัดเตรียมแบบ
กอนเริ่มตนเขียนแบบ ผูเขียนจําเปนตองจัดเตรียมอุปกรณและเลือกใชขนาดกระดาษ

ใหเหมาะสมกบัแบบท่ีตองการแสดงรายละเอียด โดยท่ัวไปขนาดของกระดาษและการจดัพ้ืนที่

เขียนแบบเปนไปตามขนาดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

1.1.1 ขนาดของกระดาษเขียนแบบ
ขนาดของกระดาษเขียนแบบเลือกใชตามมาตรฐาน มอก. ซ่ึงมีขนาดที่สอดคลองกับ

มาตรฐาน ISO (International Standard Organization) ขนาดกระดาษจะเปนสัดสวนตอกัน  

ทําใหงายตอการลดและขยายขนาด รวมไปถึงการพับเก็บเขาเลม การเลือกใชกระดาษเขียน

แบบงานกอสรางอาคารพกัอาศยัทัว่ไป จงึขึน้อยูกบัมาตราสวนท่ีใชแสดงแบบและรายละเอยีด

ประกอบแบบอื�นๆ การบอกขนาดกระดาษตามมาตรฐานแสดงหนTวยเปนมิลลิเมตร (มม.) มี

ขนาดดังนี้
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กระดาษขนาด A0 = 841 × 1189 มิลลิเมตร

กระดาษขนาด A1 = 594 × 841 มิลลิเมตร

กระดาษขนาด A2 = 420 × 594 มิลลิเมตร

กระดาษขนาด A3 = 297 × 420 มิลลิเมตร

กระดาษขนาด A4 = 210 × 297 มิลลิเมตร

ขนาดกระดาษตามมาตรฐานในระบบ ISO เปนระบบเมตริก จากการคํานวณจะได 

ขนาดของ A0 เทากับ 841 × 1189 มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดพื้นที่เทากับ 1 ตารางเมตร เมื�อ

ทําการแบงครึ่งจากขนาด A0 ดังกลาว หากทําการแบงไปเรื�อยๆ หรือนํากระดาษขนาดตาม

มาตรฐานนี้ 1 แผนมาพับครึ่ง กระดาษที่ไดจากการพับครึ่งจะยังคงมีอัตราสวน กวาง × ยาว 

เทากันกับกระดาษกอนพับ (มีสัดสวนกวาง × ยาว เทากับ 1 : 1.618) สัดสวนของกระดาษ  

ตามตัวอยางในรูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 มาตรฐานขนาดกระดาษเขียนแบบ
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1.1.2  การจัดพื้นที่กระดาษเขียนแบบ
การจัดพื้นที่หนากระดาษในงานเขียนแบบตามมาตรฐานทั่วไปแบงออกเปน 3 สวนคือ

1. กรอบ (Frame) กรอบที่ใชสําหรับกระดาษเขียนแบบ สามารถเขียนระยะหางจาก

ขอบกระดาษได ดังนี้

(ก) กระดาษขนาด A0 

(ข) กระดาษขนาด A4 A3 หรือ A2

รูปที่ 1.2 ตัวอยางการเขียนกรอบสําหรับกระดาษขนาดตางกัน

ที่มา : สมาคมสถาปนิกสยาม, คูมือมาตรฐานการเขียนแบบกอสราง. 2554.
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2. พื้นที่แสดงแบบ (Drawing Area) การแบงพ้ืนที่กระดาษควรจัดเปนสัดสวน  

ถามีแบบรูปหลักแผนเดียวจะเขียนลงดานซายของแบบ พ้ืนที่กรอบชื�อแบบ พ้ืนที่ขอความ  

ควรจัดอยูในตําแหนTงดานขวาของแผน เพื�อใหงายตอการอางอิงสืบคน

(ก) ตัวอยางการแบงพื้นที่ในแนวตั้ง

(ข) ตัวอยางการแบงพื้นที่ในแนวนอน

รูปที่ 1.3 การจัดพื้นที่กระดาษเขียนแบบ

ที่มา : สมาคมสถาปนิกสยาม, คูมือมาตรฐานการเขียนแบบกอสราง. 2554.

3. กรอบชื�อแบบ (Title Block) กรอบชื�อแบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื�อ

โครงการ ผูออกแบบ ชื�อแบบ มาตราสวน หมายเลขของงาน ครัง้ทีแ่กไข และขอมลูการจดัการ

เกีย่วกับแบบอื�นท่ีจาํเปน การจัดวางกรอบชื�อแบบจดัวางท่ีมมุขวาลางของแผน สามารถจดัวาง

ไดทั้งแนวตั้งและแนวนอน ดังตัวอยางในรูปที่ 1.4 และรูปที่ 1.5 
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รูปที่ 1.4 ตัวอยางกรอบชื�อแบบในแนวนอน

หมายเหตุ : 
 กรอบบอกชื�องาน ตามมาตรฐาน ISO มีสองแบบ

คือ ตัวหนังสือทางนอนและทางตั้ง ทั่วไปนิยมเขียน

กรอบขนาดกวาง x ยาวเทาระยะกรอบกระดาษ

 กรอบบอกชื�องาน ตามมาตรฐาน มอก. นิยมเขียน

ตัวอักษรในแนวนอน กรอบมีความกวางไมนอยกวา 

100 มม. และไมเกิน 170 มม. ความสูงตามความ

เหมาะสม

รูปที่ 1.5 ตัวอยางกรอบชื�อแบบในแนวตั้ง
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จากตัวอยางรูปที่ 1.4 และรูปที่ 1.5 ผูเขียนสามารถนําไปประยุกตใชงานและกําหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

รูปที่ 1.6 ตัวอยางการสรางกรอบชื�อแบบที่ใชในชั้นเรียน 

1.2 มาตรฐานการเขียนแบบกอสราง 
การเขียนแบบงานกอสราง ปจจุบันเปนการเขียนแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

อตุสาหกรรม (มอก.) ทัง้หมวดงานสถาปตยกรรมและงานวศิวกรรมโครงสราง เนื�องจากงานทัง้

สองสวนมคีวามสมัพนัธกนั การกาํหนดระบบกรดิ การเขยีนเสนแสดงมิต ิการเขยีนสัญลกัษณ

และนํ้าหนักเสน จึงควรเขียนไปในทิศทางเดียวกัน มาตรฐานที่ใชทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

1.2.1 ระบบกริด 
การใชระบบกริด (Grid System) ในงานเขียนแบบผังโครงสรางอาคารเพื�อแสดง

ตําแหนTงเสาหรือสวนโครงสรางหลักของอาคาร สัญลักษณที่ใชในการเขียนประกอบดวย เสน

ที่ใชเขียนแนวเสา (Grid Line) ทั้งในแนวดิ่งและแนวระดับ และตามดวยเครื�องหมายกํากับ

กริดหรือสัญลักษณกํากับแนวเสาเขียนดวยวงกลม และมีตัวเลขหรือตัวอักษรกํากับภายใน 

เครื�องหมายกํากบักริดในระดับเขียนกาํกบัดวยตวัอกัษร และเครื�องหมายกาํกบักรดิในแนวด่ิง

เขียนกํากับดวยตัวเลข ดังตัวอยางในรูปที่ 1.7
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รูปที่ 1.7 ตัวอยางการเขียนกริดโครงสรางแสดงแนวศูนยกลางของเสา

หมายเหตุ : โดยทั่วไปเสนแนวเสาและเครื�องหมายกํากับกริดในแบบผังโครงจะเขียน

อางอิงจากแบบแปลนพื้นในงานสถาปตยกรรม 

1.2.2 มาตราสวน
อตัราสวนในการเขียนแบบกอสราง เปนการเขยีนเพื�อยอสวน เชน แบบแปลนพ้ืน เขยีน

ดวยมาตราสวน 1 : 100 แบบขยายฐานราก เขียนดวยมาตราสวน 1 : 20 การบอกมาตราสวน

ของแบบจําเปนตองระบุมาตราสวนกํากับ เพื�อสะดวกตอการอานแบบ การเขียนมาตราสวน

สามารถแสดงเปนตัวเลขหรือมาตราสวนแบบแทง (Bar Scale) ดังตัวอยางในรูปที่ 1.8

 (ก) มาตราสวนแบบตัวเลข (ข) มาตราสวนแบบแทง (bar scale)

รูปที่ 1.8 ตัวอยางการเขียนมาตราสวน
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การเลือกใชมาตราสวนในงานเขียนแบบ ควรเหมาะสมกับขนาดกระดาษและราย

ละเอียดของแบบที่ตองแสดง นอกจากนั้นยังตองพิจารณาถึงขอกําหนดของกฎหมายตามกฎ

กระทรวงฉบับที่ 10 ออกความตามในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กําหนดใหมาตราสวนใช

ระบบเมตริก 

มาตราสวนของแบบตางๆ ที่ใชในการเขียนแบบงานโครงสราง สามารถใชมาตราสวน

ไดดังนี้

ตารางที่ 1.1 มาตราสวนที่ใชในการเขียนแบบงานโครงสราง

แบบ มาตราสวนที่ใช

ผังฐานราก ผังโครงสรางพื้นทุกชั้น ใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 : 100 

รูปขยายรายละเอียดการเสริมเหล็กโครงสราง 1 : 25, 1 : 20, 1 : 10, 1 : 5

1.2.3 เสน

เสนทีใ่ชในการเขียนแบบกอสรางมคีวามจาํเปนตองเขยีนใหมนีํา้หนกัและรปูแบบท่ีแตก

ตางกนั เพื�อสรางมติใิหกบัแบบและความชัดเจนในการอานแบบ การเขยีนเสนในงานเขยีนแบบ

แบงเปน 2 สวนคือ ความหนาของเสนและรูปแบบของเสน

1. ความหนาของเสน การเขียนความหนาของเสนขึ้นอยูกับจุดประสงคในการแสดง

แบบ เชน การเขียนแบบรูปตัด สวนโครงสรางที่โดนแนวตัดจะเขียนดวยเสนหนา เปนตน 

ความหนาของเสนตามมาตรฐาน มอก. ไดกําหนดเสนที่ใชในงานเขียนแบบ ดังนี้ 0.18, 0.25, 

0.35, 0.50, 0.70, 1.00, 1.40 และ 2.00 มิลลิเมตร (มม.) ทั้งนี้การเลือกใชเสนควรสอดคลอง

กับมาตราสวนและขนาดกระดาษเขียนแบบ 

2. รูปแบบของเสน รูปแบบเสนในงานเขียนแบบสามารถแบงไดตามวัตถุประสงคที่

ใชคือ เสนอางอิง สัญลักษณ และเสนแสดงแบบ โดยที่เสนแตละชนิดจะมีรูปแบบและความ

หนาที่แตกตางกัน ดังตัวอยางในตารางที่ 1.2
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ตารางที่ 1.2 ความหนาและรูปแบบของเสนในงานเขียนแบบ

ชนิดของเสนที่แสดง
ความหนา 

ของเสน
รูปแบบของเสน

เสนแสดงระยะหาง (มิติ) เสนชี้บอก 0.18 มม.

เสนผานศูนยกลาง 0.18 มม.

เสนแสดงการตัดตอนสวนที่ตอเนื�องกัน 0.18 มม.

เสนแสดงขอบเขตที่ดิน 0.25 มม.

เสนแสดงขอบเขตของคอนกรีต 0.25 มม.

เสนแสดงขอบเขตของกาํแพงและเสาทีอ่ยูใตแผนพืน้ 0.25 มม.

เสนแสดงขอบเขตของคานที่อยูใตแผนพื้น 0.25 มม.

เสนแสดงแนวการตัด 0.25 มม.

เสนแสดงการตอตัด (Match Line) 0.35 มม.

เสนแสดงเหล็กเสริมในผัง 0.35 มม.

เสนแสดงเหล็กปลอกหรือเหล็กยึด 0.35 มม.

เสนแสดงเหล็กเสริมหลัก 0.50 มม.

ที่มา : วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย, มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก.

1.2.4 ตัวอักษรและตัวเลข
การเขยีนตวัอกัษรกาํกบัในแบบเพื�อแสดงรายละเอยีดเพิม่เติมและสรางความชดัเจนให

กับแบบ รูปแบบของตัวอักษรที่ใชควรเปนแบบเดียวกัน ในแบบ 1 ชุดไมควรใชตัวอักษรเกิน 

4 ขนาด หากเปนการเขียนแบบดวยมอืควรเขียนใหเปนระเบียบและอานไดงาย ตามมาตรฐาน 

มอก. ไดกําหนดใหตัวอักษรตัวเลขที่แสดงในแบบมีขนาด ดังนี้

ตารางที่ 1.3 ขนาดความสูงตัวอักษรและตัวเลข และความหนาของเสน

ขนาด มิติ (มม.)

ความสูงของตัวอักษรและตัวเลขไทย 2.5 3.5 5 7 10 14 20

ความหนาของเสน 0.25 0.35 0.50 0.70 1.00 1.40 2.00

ที่มา : สมาคมสถาปนิกสยาม, คูมือมาตรฐานการเขียนแบบกอสราง. 2554.
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1.2.5 มิติ (Dimensions)
การใหมิติหรือระยะในแบบ เพื�อแสดงระยะระหวางจุดสองจุด มิติที่เขียนควรจัดใหอยู

ในตาํแหนTงทีเ่หมาะสม มกีารวางตาํแหนTงไปในทศิทางเดียวกนั โดยท่ัวไปจะอยูบรเิวณดานบน

หรือดานนอกของตัวแบบ และควรหลีกเลี่ยงการเขียนมิติซอนทับกับแบบ การเขียนแสดงมิติ 

มีองคประกอบดังนี้

1000

รูปที่ 1.9 ตัวอยางองคประกอบของการเขียนมิติ

เครื�องหมายกํากับปลายเสนมิติ พิจารณาจากจุดที่ตองการบอกระยะใบแบบ ตําแหนTง 

เชน เครื�องหมายวงกลมใชสําหรับบอกระยะจากศูนยกลาง หัวลูกศรหรือเสนขีดใชบอกระยะ

ริม เปนตน เครื�องหมายกํากับปลายเสนมิติ สามารถเขียนไดดังนี้ 

ตารางที่ 1.4 ขนาดความสูงตัวอักษรและตัวเลขและความหนาของเสน

รูปแบบเครื(องหมายกํากับปลายเสนมิติ สัญลักษณ

หัวลูกศรปด

หัวลูกศรเปด

ขีดเอียง 45 องศา ตัดกับเสนมิติ

วงกลมบนเสนมิติ

จุดทึบบนเสนมิติ

ระบบการใหมติ ิหรอืระยะในการเขยีนแบบ ตองเรยีงลําดบัจากมิตใิหญเขาหามิตยิอย เปน 

การเขียนจากมิติโดยรวมไปจนถึงมิติแสดงรายละเอียด ขึ้นอยูกับความซับซอนของโครงสราง 

แบบที่เขียนแสดงมิติจะประกอบดวยเสนมิติเดี่ยวและมิติตอเนื�อง ดังตัวอยางในรูปที่ 1.10 
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รูปที่ 1.10 ตัวอยางการเขียนมิติในการแบบ

หากระยะหางที่ตองการบอกของแบบมีขนาดเล็กหรือเขียนมิติในที่แคบ สามารถเขียน

กลบัทศิทางหวัลกูศรชีเ้ขาหาระยะทีจ่ะบอกขนาด หรือสามารถเขยีนดวยเสนขดีเอยีง 45 องศา 

ตามตัวอยางในรูปที่ 1.11 ซึ่งควรเขียนไวดานนอกของเสนฉาย 

รูปที่ 1.11 ตัวอยางการเขียนมิติในที่แคบ
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1.2.6 การเขียนหมายเลขและอักษรกํากับชื�อแบบ
การเขียนแบบกอสรางเปนแบบที่แสดงรายละเอียดของฐานราก เสา คาน พื้น และชิ้น

สวนโครงสรางอื�นๆ จึงไดใชตัวอักษรและหมายเลขเพื�อสื�อความหมายกํากับสวนประกอบของ

โครงสราง ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ฐานราก แสดงดวยสัญลักษณ F (Footing/Foundation)

เสา แสดงดวยสัญลักษณ C (Column)

คาน แสดงดวยสัญลักษณ B (Beam)

แผนพื้น แสดงดวยสัญลักษณ S (Slab)

บันได แสดงดวยสัญลักษณ ST (Stair)

คานรับชั้นระดับดิน แสดงดวยสัญลักษณ GB (Ground Beam)

คานรับชั้นหลังคา แสดงดวยสัญลักษณ RB (Roof Beam)

โครงสรางทีแ่สดงในแบบใชตวัอกัษรยอกาํกบั ตวัเลขท่ีตอทายเปนลําดบัของโครงสราง

ที่กําหนดโดยผูออกแบบหรือวิศวกร เชน F1, F2, C1, C2, GB1, GB2, B1, B2 เปนตน

1.2.7 ระดับ
การบอกระดบัอางองิ (Datum) ของอาคาร กาํหนดขึน้เพื�อบอกตาํแหนTงระดบัของอาคาร

วาอยูระดับสูงหรือตํ่ากวา ซึ่งจะมีระดับกําหนดที่เปนคาบวก โดยมีหนTวยที่ใชเปนเมตรและใช

ทศนิยม 3 ตําแหนTง การเขียนแสดงระดับอางอิง กําหนดใหเขียนลงในแบบตอไปนี้

1. แบบผัง การแสดงระดับในแบบผังอาคาร จะเขยีนแสดงลงในแบบหรือชิน้สวนของ

โครงสรางนั้นๆ การเขียนแสดงระดับของอาคารทั่วไปมี 2 ลักษณะคือ ระดับเดิมและระดับที่

ตองการ สญัลกัษณที่ใชบอกระดับเดิม จะแสดงดวยเครื�องหมาย + ระดบัทีต่องการหรอืระดบั

ทั่วไปสามารถเขียนแทนดวยสัญลักษณที่เหมาะสม เชน ระดับพื้นผิวสําเร็จ (Finished Floor 

Level) ใหแสดงดวยสัญลักษณ FFL กํากับดวยตัวเลขคาระดับ ดังแสดงในรูปที่ 1.12




