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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

เร่ือง   ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับงานเขียนแบบ 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 เม่ือศกึษาหนว่ยการเรียนนีแ้ล้วให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถตอ่ไปนี ้  

1. อธิบายความหมาย ความสาํคญัของงานเขียนแบบได้ 

2. บอกประเภทของงานเขียนแบบได้ 

3. บอกประโยชน์ของงานเขียนแบบได้ 

4. จดัทําแผนผงัมโนทศัน์เร่ืองงานเขียนแบบได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมาย ความสาํคญั ของงานเขียนแบบ 

2. ประเภทของงานเขียนแบบ 

3. ประโยชน์ของงานเขียนแบบ 

 

ความหมายของงานเขียนแบบ 

  งานเขียนแบบคือ การถ่ายทอดความคิดและจินตนาการของวิศวกรหรือสถาปนิก 

ออกมาให้ปรากฏเป็นรูปร่าง ลกัษณะและรูปทรงตา่ง ๆ ในกระดาษเขียนแบบ ซึง่สามารถนําไป

ปฏิบติัและทําได้จริง ดงันัน้การเขียนแบบจึงเป็นงานท่ีถ่ายทอดความคิดอยา่งสร้างสรรค์ โดย

การบูรณาการความคิดและจินตนาการเข้าด้วยกนัอยา่งถกูต้องเหมาะสมและสวยงาม 

 

ความสําคัญของงานเขียนแบบ 

  แบบคือหวัใจของงานช่างทกุสาขา โดยเฉพาะงานช่างอุตสาหกรรม เป็น

ภาษาสากลท่ีใช้แสดงหรือสือ่ความหมายของงานท่ีจะสร้าง หรือท่ีต้องการผลติ ภาพหรือรูปร่างท่ี

เราเรียกกนัวา่แบบนัน้ เขียนขึน้โดยอาศยั  เส้นชนิดต่าง ๆ เช่น เส้นตรง เส้นประ สัญลักษณ์  

และเคร่ืองหมายเฉพาะอ่ืน ๆ เมื่อประกอบกันขึน้เป็นรูปทรง ก็ใช้ส่ือความหมายที่ให้ผู้ที่

เก่ียวข้องได้เห็นรูปร่าง เห็นขนาด เห็นลักษณะของผิว สี ชนิดของวัสดุ เห็นวิธีการและ

ขัน้ตอนในการนําไปสร้างหรือประกอบ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถนําแบบมาแยกแยะ เพ่ือคํานวณ

ปริมาณของวสัด ุประมาณราคา และระยะเวลาในการผลติได้ เป็นการยากท่ีจะพดูวา่อาชีพใดบ้าง

ท่ีไม่ต้องการความสามารถในการอ่าน เขียน และเข้าใจแบบ สาํหรับอาชีพช่างอุตสาหกรรมแล้วถือ

วา่แบบเป็นหวัใจสาํคญัของงาน 
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  การจะสร้างอาคาร สร้างรถยนต์ โทรทศัน์ วิทย ุตู้ เย็น ของใช้ท่ีผลติขึน้ในงาน

อุตสาหกรรม ท่ีเราอุปโภค บริโภคอยูท่กุวนันี ้ล้วนแล้วแตต้่องออกแบบและเขียนแบบขึน้มาก่อน

ทัง้สิน้ เม่ือพดูถึงการเขียนแบบเรามกัจะรวมถึงการออกแบบไว้ด้วย หากเราออกแบบได้สวยงาม มี

ประโยชน์ เป็นท่ีประทบัใจแก่ผู้ใช้ ยอ่มถือวา่แบบมีความสาํคญั การออกแบบ เขียนแบบ จึง

เปรียบเสมือนเป็นการวางแผน คือหาวิธีที่จะสร้างหรือผลิตของส่ิงหน่ึงขึน้มาล่วงหน้า ผู้ ท่ี

คิดวางแผนอาจไม่ใช่ผู้สร้างหรือผู้ผลติ เม่ืออกแบบหรือเขียนแบบสาํเร็จขึน้มาแล้ว ผู้ผลติต้อง

สามารถเข้าใจแบบ ดงันัน้ การเขียนแบบจะต้องชัดเจน แม่นยาํ และตีความหมายแบบได้

อย่างเดียวกัน 

 

ประเภทของงานเขียนแบบ 

  งานเขียนแบบแบง่ออกเป็น ๒ ประเภท คือ  

  1. งานเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม ( Architectural Drawing) เป็นงานเขียน

แบบท่ีเก่ียวกบัสิง่ก่อสร้างทกุชนิด เช่น อาคาร บ้านเรือนตา่ง ๆ แบง่ออกเป็น 4 ชนิด คือ 

   1.1 แบบภาพเหมือน  เป็นการแสดงให้เห็นรูปสาํเร็จของชิน้งานวา่ เม่ือ

สร้างเสร็จแล้วผลงานจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอยา่งไร  ดงัรูปท่ี 1.1 

 

 
 

รูปที่ 1.1 
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   1.2 แบบรูปด้าน แสดงให้เห็นด้านตา่ง ๆ ของวตัถ ุหรือสิง่ก่อสร้างนัน้

อยา่งชดัเจน เช่น ด้านหน้า ด้านบน ด้านข้าง เป็นต้น ดงัรูปท่ี 1.2 

 
รูปที่ 1.2 

  1.3 แบบโครงสร้าง เป็นการแสดงให้เห็นรายละเอียดของโครงสร้างของอาคาร

หรือสิง่ก่อสร้าง เช่น แปลนพืน้ โครงหลงัคา เป็นต้น ดงัรูปท่ี 1.3 

 
รูปที่ 1.3 
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  1.4 แบบรูปตัด เป็นการแสดงให้เห็นรายละเอียดภายในของโครงสร้างในสว่นท่ี

สาํคญัให้เห็นอยา่งชดัเจนมากขึน้  ดงัรูปท่ี 1.4 

 
รูปที่ 1.4 

  2. งานเขียนแบบด้านวิศวกรรม (Engineering Drawing) เป็นงานเขียนแบบท่ี

เก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกล ช่างกลโรงงาน แบง่ออกเป็น 4 ชนิด คือ 

  2.1 เขียนแบบเคร่ืองกล(Mechanical Drawing) เป็นการแสดงให้เห็นถึงแบบ

ชิน้สว่นตา่ง ๆ ของเคร่ืองจกัรกล เน่ืองจากเคร่ืองจกัรกลจะประกอบด้วยรายละเอียดมากจนไม่

สามารถจะเขียนรูปแบบทัง้หมดได้ในแบบเดียว จําเป็นต้องแยกเขียนเป็นชิน้สว่นตา่ง ๆ เช่น เกลยีว 

น๊อต ลกูสบู เฟือง เป็นต้น ดงัรูปท่ี 1.5 

 

      
 

 

รูปที่ 1.5 
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  2.2 การเขียนแบบงานโลหะ และ โลหะแผ่น (METAL&SHEETMETAL 

DRAWING) เป็นงานเขียนแบบท่ีเก่ียวกบังานหลอ่โลหะ แบบแผน่คลีต่า่ง ๆ ดงัรูปท่ี 1.6 
 

   
รูปที่ 1.6 

 

  2.3 เขียนแบบงานไฟฟ้า อิเลคโทรนิคส์ (ELECTRICAL DRAWING) เป็น

งานเขียนแบบเก่ียวกบัอุปกรณืไฟฟา้ วงจรไฟฟา้ การวางตําแหนง่ของวรจร  อุปกรณ์จบัยดึไฟฟา้  

วงจรวิทย ุโทรทศัน์ เป็นต้น ดงัรูปท่ี 1.7 
 

 
รูปวงจรสวิตซ์ 2 ทาง 

รูปที่ 1.7 

  2.4 การเขียนแบบช่างสํารวจ( Survey Drawing) แสดงแผนผงัของเมือง 

กรรมสทิธ์ิท่ีดิน รวมทัง้ตําแหนง่ของทอ่นํา้ประปา ทอ่ก๊าซ เป็นต้น ดงัรูปท่ี 1.8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.8 
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ประโยชน์ของงานเขียนแบบ 

 1.เพ่ือช่วยบนัทกึแนวคิดสร้างสรรค์ขึน้ไว้เป็นรูปแบบท่ีเป็นรูปธรรม  

 2. ช่วยในการจดัสดัสว่นของงานให้มีความงดงามลงตวั  

 3. ช่วยในการคํานวนณวสัดท่ีุใช้ในการสร้างให้พอดีกบัการทํางาน  

 4. ช่วยให้ผู้ อ่ืนเข้าใจในความคิดและความต้องการของผู้ออกแบบ  

 5. ช่วยให้ผู้ อ่ืนสามารถนําแบบนัน้ไปสร้างได้อยา่งถกูต้องตามกระบวนการ ตรงตามความ  

                 ต้องการของผู้ออกแบบ 

 6. ช่วยจดััน้ตอน วิธีการทํางานได้อยา่งถกูต้อง  

 7. ช่วยแก้ปัญหาของช่างท่ีนําแบบไปปฏิบติัจริง  

 8. ช่วยประหยดัเวลาและคา่ใช้จ่ายในการปฏิบติังานตามแบบ   
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

เร่ือง   มาตรฐานเส้นที่ใช้ในงานเขียนแบบ 

และ มาตราส่วน 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 เม่ือศกึษาหนว่ยการเรียนนีแ้ล้วให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถตอ่ไปนี ้  

1. บอกช่ือ และ ความหมายของเส้นชนิดตา่ง ๆ ได้ 

2. บอกมาตรฐานในการเขียนแบบเส้นท่ีใช้ในงานเขียนแบบได้ 

3. บอกความสาํคญัของมาตราสว่นได้ 

4. อธิบายมาตราสว่นท่ีใช้ในงานเขียนแบบได้ 
 

สาระการเรียนรู้ 

1. ชนิดและความหมายของเส้นท่ีใช้ในงานเขียนแบบ 

2. มาตรฐานการเขียนแบบเส้นท่ีใช้ในงานเขียนแบบ 

3. ความสาํคญัของมาตราสว่น 

4. ชนิดของมาตราสว่น 
 

ชนิดและความหมายของเส้น 

 แบบประกอบขึน้ด้วยเส้นชนิดตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิดเป็นรูปท่ีต้องการ เส้นก็เหมือนตวัอกัษร 

เวลาเรียนเขียนอ่านผู้ เรียนจะเร่ิมรู้จกัตวัอกัษรและการผสมตวัอกัษร เขียนแบบก็เช่นเดียวกนั 

ผู้ เรียนจะต้องรู้จกัลกัษณะของเส้น ทัง้นีไ้ม่วา่จะเป็นเส้นชนิดใดก็ตามจะต้องสะอาด ทบึ และ

สม่ําเสมอตลอดส้น โดยจะต้องแสดงให้เห็นความแตกตา่งระหวา่งเส้นหนากบัเส้นบาง  

 เส้นท่ีใช้ในงานเขียนแบบมีหลายชนิด แตล่ะชนิดจะมีลกัษณะและความหมายท่ีตา่งกนั

ออกไป 

  1. เส้นร่างแบบ(Construction or Guide line) เป็นเส้นร่างเบา ๆ ท่ีใช้ร่างรูปทรง

ของแบบหรือวตัถท่ีุต้องการผลติ นอกจากนีเ้ส้นร่างแบบยงันํามาใช้ร่างเป็นแนวก่อนการเขียน

ตวัอกัษรประกอบแบบ เส้นจะต้องมีนํา้หนกัเบา ลบได้งา่ย ดงัรูปท่ี 2.1 

 

 

 

รูปที่ 2.1 
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  2. เส้นขอบหรือเส้นกรอบ ( Border line)  เป็นเส้นแสดงกรอบรูป เพ่ือ

กําหนดให้เห็นถึงขอบเขตท่ีจะเขียนรูปให้อยูภ่ายในกรอบท่ีกําหนด เส้นกรอบเป็นเส้นท่ีหนาและ

หนกัมาก มีความหนาของเส้น 0.5 - 1 มม. ดงัรูปท่ี 2.2 เม่ือติดกระดาษลงบนโต๊ะเขียนแบบแล้ว 

เราจะตีกรอบให้เส้นหา่งจากขอบกระดาษ 1 ซม. โดยรอบทัง้ 4 ด้านของกระดาษเขียนแบบ เพ่ือ

กําหนดให้แบบหรือรูปทรงท่ีจะเขียนขึน้อยูภ่ายในกรอบนัน้  

 

 

รูปที่ 2.2 

  3. เส้นรูปทรงหรือเส้นรูปวัตถุ (Visible Object line)  เป็นเส้นหนกัแตไ่ม่หนกั

และหนากวา่เส้นกรอบ แสดงรูปทรงของแบบหรือของวตัถท่ีุต้องการสร้างหรือผลติ เส้นรูปทรงเป็น

เส้นหนกัท่ีสร้างทบัเส้นร่างแบบ หรือเส้นรูปร่างให้ชดัเจนขึน้อีก เส้นรูปทรงควรจะมีนํา้หนกัเทา่กนั

ตลอดเส้น ทกุเส้นท่ีประกอบกนัขึน้เป็นรูปทรง เส้นรูปทรงควรมีความหนา 0.25 มม. ดงัรูปท่ี 2.3 

 

 
 

 รูปที่ 2.3 

  4. เส้นบอกขนาด ( Dimension line) เป็นเส้นหนกัปานกลาง หนกักวา่เส้นร่าง

แตห่นกัน้อยกวา่เส้นรูป ใช้สาํหรับบอกขนาด กว้าง ยาว สงู หรือหนาของรูปทรง ดงัรูปท่ี 2.4  โดยมี

หลกัเกณฑ์การเขียนดงันี ้

 เส้นบอกขนาดต้องขนานกบัเส้นรูปมีความยาวเทา่กบัขนาดของชิน้งาน 

  ใสห่วัลกูศรท่ีปลายทัง้สองข้าง ขนาดของลกูศรท่ีใช้ยาว 3 มม. ความหนาของหวัลกูศร 1 มม. 

  เส้นบอกขนาดต้องลากยาวติดตอ่กนั และมีตวัเลขบอกขนาดอยูต่รงกลางเหนือเส้น 

เส้นรูปทรง 
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  เส้นบอกขนาดเส้นแรกควรหา่งจากเส้นรูปไม่น้อยกวา่ 8 มม. หากมีการบอกขนาดซ้อนกนั 2 

เส้น เส้นท่ีสองจะหา่งจากเส้นแรกอยา่งน้อย  5 มม.     

 เส้นบอกขนาดจะเขียนร่วมกบัเส้นกําหนดขนาดเสมอ 

  หากช่องท่ีต้องการบอกขนาดมีความยาวน้อยกวา่ 10 มม. ลงมา  หวัลกูศรควรอยูด้่านนอกชี ้

เข้าด้านใน และมีเส้นบอกขนาดเช่ือมโยงระหวา่งหวัลกูศร 

 

 

 
รูปที่ 2.4 

 

5. เส้นต่อ หรือเส้นช่วยกาํหนดขนาด (Extension line) เป็นเส้นหนกัปาน 

กลาง หนกักวา่เส้นร่างแตห่นกัน้อยกวา่เส้นรูป ดงัรูปท่ี 2.5  โดยมีหลกัเกณฑ์การเขียน ดงันี  ้

5.1 เป็นเส้นท่ีลากตอ่ออกมาจากเส้นรูปของแบบ โดยมีระยะหา่งจากขอบรูป 

ประมาณ 1-2 มม.และลากยาวเลยหวัลกูศรไปประมาณ 3 มม. 

5.2 ไม่ควรลากเส้นช่วยกําหนดขนาดจากภาพฉายด้านหนึง่ข้ามไปยงัภาพฉาย 

       อีกด้านหนึง่ 

 

 

เส้นบอกขนาด 

เสน้ช่วยกําหนดขนาด 
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รูปที่ 2.5 

 

  6. เส้นประหรือเส้นไข่ปลา(Hidden or Dotted line) เป็นเส้นแสดงวตัถใุนสว่น

ท่ีถกูบงัเอาไว้ หรือด้านหลงัซึง่มองไม่เห็น เช่น วตัถหุรือรูปทรงท่ีเขียนขึน้มีมมุเว้า หรือรูปทรงตา่งไป

จากด้านหน้า ก็สามารถแสดงมมุเว้า หรือรูปทรงด้านหลงัท่ีมองไม่เห็นนัน้ด้วยเส้นประ เส้นประมี

เป็นเส้นเต็มบาง เส้นประมีลกัษณะเป็นเส้นสัน้ ๆ แตล่ะเส้นมีความยาว 3 มม. ช่องวา่งระหวา่งเส้น 

1 มม. สลบักนัไป ข้อสาํคญั เส้นประจะต้องเร่ิมติดกบัเส้นรูปวตัถ ุและจบลงท่ีจุดสดุท้ายสมัผสักบั

เส้นวตัถ ุดงัรูปท่ี 2.6 

 

  

 

 
รูปที่ 2.6 

  7. เส้นศูนย์กลาง ( Center line) ใช้แสดงศนูย์กลางของวตัถท่ีุมีขนาดสองข้าง

สมดลุกนั เช่น แสดงศนูย์กลางของวงกลม รูปทรงกระบอก เป็นเส้นเต็มบาง ยาวและสัน้สลบักนัไป 

เส้นยาว ยาวประมาณ 15.มม. เว้นช่องวา่ 1 มม. และเส้นยาว 1 5 มม. สลบักนัไป เช่นนีจ้นสิน้สดุ

รูปของวตัถ ุเส้นศนูย์กลางควรเร่ิมต้นและสิน้สดุลงด้วยเส้นยาว และไม่ควรมีเส้นอ่ืนลากผา่นเส้น

ยาวและเส้นสัน้ของเส้นศนูย์กลาง แตค่วรผา่นท่ีช่องวา่งระหวา่งเส้รทัง้สอง ดงัรูปท่ี 2.7                                          

 

 
รูปที่ 2.7 

เส้นประ 

เส้นศนูย์กลาง 



 11 

  8. เส้นตัดหรือเส้นที่ใช้ในการแสดงแนวการผ่าวัตถุ ( Cutting Plane line) 

ปกติแบบจะแสดงรายละเอียดรูปร่างของวตัถภุายนอก ผู้ออกแบบและเขียนแบบต้องแสดงสว่นไม่

สามารถสองเห็นภายในไว้ด้วย โดยเฉพาะสว่นภายในของวตัถท่ีุคิดวา่ซบัซ้อน การแสดงวา่แบบ

หรือรูปร่างของวตัถนุัน้ถกูผา่ ณ จุดใดบ้าง จึงแสดงด้วยเส้นตดั หรือเส้นแสดงแนวการผา่วตัถ ุเป็น

เส้นหนกัหนกักวา่เส้นรูปทรง แตเ่บากวา่เส้นกัน้ขอบ มี ๒ ชนิด คือ 

  8.1 เส้นทบึยาว 15 – 35 มม. เส้นสัน้ยาว 3 มม. 2 เส้น โดยเว้นช่องวา่งระหวา่ง

เส้น 1 มม. ปลายทัง้สองข้างของเส้นหกัเป็นมมุฉากชีไ้ปในทิศทางท่ีวตัถถุกูผา่ และใสห่วัลกูศรท่ี

ปลายทัง้สองข้าง ดงัรูท่ี 2.8 

 

 
รูปที่ 2.8 

  8.2 มีลกัษณะเหมือนเส้นประ คือเป็นเส้นสัน้ ๆ โดยขนาดของเส้นยาว 6 มม. เว้น

ช่องวา่งระหวา่งเส้น 1 มม. ปลายทัง้สองข้างหกัเป็นมมุฉากชีต้ามทิศทางท่ีถกูผา่ และมีหวัลกูศรท่ี

ปลายเส้นทัง้สองข้าง ดงัรูปท่ี 2.9 

 
รูปที่ 2.9 

 

  9. เส้นแสดงผิวที่ถูกตัด เส้นแสดงหน้าตัด ( Section line) เป็นเส้นเต็มหนา 

ใช้แสดงให้ทราบวา่ผิวของวตัถนุัน้เป็นผิวภายใน เป็นผิวท่ีถกูผา่ออกมา เส้นดงักลา่วยงัแสดงชนิด

ของวตัถดุ้วย คือบอกให้ทราบวา่เป็นผิวของวตัถท่ีุเป็นโลหะ หรือไม้ หรืออ่ืน ๆ ลกัษณะเป็นเส้นยาว

ตลอด โดยเขียนให้เอียงทํามมุตามมมุของฉากสามเหลีย่ม เช่น 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา 

เม่ือเขียนเส้นแสดงผิวของวตัถท่ีุถกูตดัในแบบเป็นมมุเทา่ไร ก็ควรรักษามมุเดิมไว้ตลอดในแบบอนั

เดียวกนั ดงัรูปท่ี 2.10 
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รูปที่ 2.10 

 

  10. เส้นย่นรูป เส้นแสดงรอยตัดย่อส่วน ( Break line) เส้นนีใ้ช้ในกรณีท่ีไม่

ต้องการเขียนรูปทัง้หมด เช่น เขียนรูปสว่นใดสว่นหนึง่ของวตัถเุทา่นัน้ ดงัรูปท่ี 2.11 

 

 
 

รูปที่ 2.11 
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มาตราส่วน (Scale) 
ความสําคัญของมาตราส่วน 

  แม้วา่ขนาดของกระดาษเขียนแบบจะมีอยูห่ลายขนาดตัง้แตข่นาด A0 ถึงขนาด 

A6 ก็ตามการเขียนแบบลงในแบบงานก็ยงัไม่สามารถใช้ขนาดจริงของชิน้งานได้ทกุกรณี เน่ืองจาก

บางครัง้ชิน้งานนัน้มีขนาดใหญ่กวา่กระดาษเขียนแบบมาก ทําให้ไม่สามารถเขียนแบบของชิน้งาน

ลงในกระดาษท่ีมีอยูไ่ด้ และในบางครัง้ชิน้งานก็มีขนาดเลก็มากจนเราไม่สามารถกําหนดขนาด

และเขียนแบบออกมาให้เห็นได้อยา่งชดัเจน หรือแบบท่ีเขียนมีขนาดไม่เหมาะสมกบัขนาดของ

กระดาษ ดงันัน้การเขียนแบบงานจึงต้องมีการยอ่หรือขยายภาพจากขนาดของจริงของชิน้งาน ให้มี

ความเหมาะสมกบัขนาดของกระดาษ และขนาดท่ีพอจะเขียนได้งา่ย  มีอยู ่2 ชนิด คือ 

  1. การย่อส่วน  ในกรณีท่ีขนาดของวตัถท่ีุเรานํามาเขียนแบบมีขนาดใหญ่มาก 

เกินกวา่ขนาดของกระดาษเขียนแบบ เราจําเป็นต้องยอ่สว่นให้มีขนาดเลก็ลงเหมาะกบัขนาดของ

กระดาษ เช่น มาตราสว่น 1:20  หมายความวา่ ขนาดของจริง 20 สว่น ยอ่ลงเหลอืเพียง 1 สว่น ใน

กระดาษเขียนแบบ 

ตัวอย่าง  ชิน้งานมีความกว้าง  500 มม. และยาว 1,000 มม.  ใช้มาตราสว่น 1 :10  ขนาดของ

ภาพท่ีเขียนลงในแบบจะมีความกว้างเทา่กบั (500/10) 50 มม. ความยาวเทา่กบั(1,000/10)  100 

มม. ซึง่มีขนาดเลก็ลง 10 เทา่  

  2. การขยายส่วน ในกรณีท่ีขนาดของจริงเลก็มาก จนไม่สามารถกําหนดขนาด

ลงในกระดาษเขียนแบบให้เห็นอยา่งชดัเจนได้ เราจําเป็นต้องขยายสว่นให้มีขนาดใหญ่ขึน้ เพ่ือให้

สามารถกําหนดขนาดได้อยา่งชดัเจนและเขียนลงบนกระดาษเขียนแบบได้ เช่น มาตราสว่น 20 :1 

หมายความวา่ ขนาดของจริง 1 สว่น นําไปขยาย 20 เทา่ เขียนลงในกระดาษเขียนแบบ 

ตัวอย่าง ชิน้งานมีความยาว 5 มม. และกว้าง 2 มม.  เม่ือเขียนด้วยมาตราสว่น 10 :1  ขนาดท่ี

เขียนจะมีความยาวเทา่กบั (5x10) 50 มม. ความกว้างเทา่กบั(2x10) 20 มม.  

หมายเหต ุ

1. ให้สงัเกตตําแหนง่ของเลข 1 ถ้าเลข 1 อยูห่น้าเคร่ืองหมาย : แสดงวา่เป็นการยอ่สว่น 

ถ้าเลข 1 อยูห่ลงัเคร่ืองหมาย : แสดงวา่เป็นการขยายสว่น 

2. ในการยอ่หรือขยายเราจะยอ่หรือขยายเฉพาะขนาดของวตัถเุทา่นัน้ คือ ความกว้าง 

ความยาว ความสงู รูปทรงของวตัถจุะไม่มีการเปลีย่นแปลง ดงันัน้วตัถจุะทํามมุเทา่ไร

ก็ตาม ไม่วา่จะเป็นการยอ่หรือขยายมมุของวตัถจุะต้องเทา่เดิม 

3. จะต้องเขียนบอกมาตราสว่นท่ีใช้ในการเขียนแบบทกุครัง้ 

4. มาตราสว่น 1:1 หมายความวา่ ขนาดในแบบกบัขนาดของจริงเทา่กนั 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบมาตราส่วน 

 

มาตราส่วน ขนาดที่เขียนลงในแบบงาน 

ขนาดองจริง 1:1 2:1 5:1 10:1 1:2 1:5 1:10 

10 10 20 50 100 5 2 1 

20 20 40 100 200 10 4 2 

30 30 60 150 300 15 6 3 

 

5. ระบบการวดัท่ีใช้ในงานเขียนแบบปัจจุบนัใช้ระบบเมตริก ซึง่มีหนว่ยเป็น  

มิลลเิมตร  = มม. เซนติเมตร = ซม.   เมตร = ม. 

        การแปลงหนว่ยระบบเมตริกเป็นระบบองักฤษ(นิว้)  

  1 มิลลมิตร  = 0.03937  นิว้ 

  1 เซนติเมตร = 0.3937    นิว้ 

  1 เมตร  = 39.37      นิว้ 

  1 กิโลเมตร = 0.6214    ไมล์ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

เร่ือง   ตัวเลขและตัวอักษร 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 เม่ือศกึษาหนว่ยการเรียนนีแ้ล้วให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถตอ่ไปนี ้  

1.   อธิบายวิธีการเขียนตวัอกัษรได้ 

1.  อธิบายวิธีการเขียนตวัเลขได้ 

2. เขียนตวัอกัษรและตวัเลขได้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 

 

สาระการเรียนรู้ 

1. การเขียนตวัเลขและตวัอกัษร 

2. ฝึกเขียนตวัเลขและตวัอกัษรตามมาตรฐาน 

 

ตัวเลขและตัวอักษร 

  การเขียนแบบนอกจากจะใช้ภาษาแบบท่ีสร้างขึน้แล้ว ยงัต้องใช้ภาษาหนงัสอื

(written language) สาํหรับอธิบายเพ่ือให้แบบสมบูรณ์ยิ่งขึน้ กลา่วคือ ภาษาหนงัสอือาจอธิบาย

ชนิดของวสัด ุขนาด ระยะ และจํานวน ตลอดจนประเภทของสิง่ของในแบบ ภาษาหนงัสอืดงักลา่ว

นี ้มาในรูปของตวัเลขและตวัอกัษร ดงันัน้นอกจากตวัอกัษรและตวัเลขมีความหมายตอ่แบบ 

กลา่วคือ จะต้องเป็นตัวอักษรและตัวเลขที่สะอาด ชัดเจน อ่านได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย ผู้เรียน

จะต้องหาประสบการณ์และทาํความเข้าใจเร่ืองการเขียนตัวเลขและตัวอักษรอีกด้วย 

ตวัอกัษรและตวัเลขท่ีใช้ในการเขียนแบบโดยทัว่ไป คือ ถ้าแบบจะใช้ประโยชน์กว้างขวางถึง

ประเทศอ่ืน ๆ ก็นิยมใช้ตวัอกัษรภาษาองักฤษ และตวัเลขอาราบิค แตก่ารใช้ภาษาไทยและตวัเลข

ไทยก็ควรศกึษาไว้   

 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

  นิยมใช้อกัษรท่ีเรียกวา่ Single Stroke Gothic เป็นตวัอกัษรท่ีเขียนงา่ย เขียนได้

รวดเร็วและอ่านได้เร็ว คําวา่ Single Stroke หมายถึงตวัอกัษรท่ีมีความกว้าง หรือความหนาของ

เส้นเทา่กบัความหนาของไส้ดินสอ พดูงา่ย ๆ ก็คือ ตวัอกัษรท่ีเป็นเส้นชัน้เดียว การเขียนตวัอกัษร

เพ่ือใช้ในแบบนัน้ จะใช้ ตัวอักษรแบบตรง (vertical) หรือแบบเอียง (inclined) ก็ได้ ข้อสาํคญั
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คือ ในแบบชุดหนึง่ ๆ ถ้าใช้ตวัอกัษรแบบใดก็ควรใช้แบบนัน้ตลอด ไม่ควรปนกนัทัง้สองแบบ  ดงัรูป

ท่ี 3.1 

 

A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
รูปที่ 3.1 

  การเขียนตวัอกัษรนัน้ไม่ยากนกั ในขัน้ต้นควรเรียนรู้รูปร่างลกัษณะตวัอกัษร เรียน

หลกัการเขียน เช่น ช่องไฟ ความสงู และการฝึกปฏิบติั เวลาเขียนควรหมนุดินสอเพ่ือให้ได้เส้น

ตวัอกัษรคม และมีนํา้หนกัสม่ําเสมอ ขยนัเหลาหรือฝนไส้ดินสอเม่ือเห็นวา่เส้นแตกหนา 

  เส้นนํา(Guide Line) จากรูปแสดงการใช้เส้นนําในการเขียนตวัอกัษร เป็นเส้น

เบามาก ไม่ต้องลบเม่ือเขียนตวัอกัษรเสร็จแล้ว แตเ่ส้นนํานีจ้ะไม่ปรากฏเม่ือนําแบบไปทําพิมพ์

เขียว เส้นนําเป็นเส้นท่ีกําหนดความสงู ความตรง หรือเอียงของตวัอกัษรอีกด้วย (ตวัอกัษรเอียงทํา

มมุ 67.5 องศา) ดงัรูปท่ี 4.2 

 
รูปที่ 3.2 

  ช่องไฟ ( Spacing) ไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีแนน่อนและรวดเร็ว เพ่ือใช้ในการกําหนด

ช่องไฟในการเขียนตวัอกัษรแบบ Single Stroke แตใ่ช้สายตาจดัระยะช่องไฟระหวา่งตวัอกัษร

มากกวา่ใช้การวดั หลกัการก็คือ พยายามให้ตวัอกัษรอยูห่า่งจากกนัเทา่กนั โดยสายตา ข้อสงัเกต

สาํหรับตวัอกัษรภาษาองักฤษคือ ตวัอกัษรท่ีสร้างขึน้ด้วยเส้นตรง จะต้องการเนือ้ท่ีมากกวา่

ตวัอกัษรท่ีสร้างขึน้ด้วยเส้นโค้ง ตวัอยา่งเช่น ตวั M และ W โตกวา่ O และ D เป็นต้น สาํหรับ

ระยะหา่งระหวา่งคําและระหวา่งประโยคนัน้ ควรมีความหา่งเทา่กบัความสงูของตวัอกัษรสว่น

ระยะหา่งระหวา่งแถว เช่น แถวบนกบัแถวลา่งหา่งกนัเทา่กบัความสงูของตวัอกัษร หรือน้อยกวา่

ความสงูของตวัอกัษรเลก็น้อย ดงัรูปท่ี 3.3 

BANGBUATHONG SCHOOL 

LABSCHOOL IN AMPURBANGBUATHONG 

NONTHABURI 
รูปที่ 3.3 
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  ความสงูของตวัอกัษรท่ีใช้เขียนแบบทัว่ไป นิยมสงูประมาณ 3 มม. สาํหรับ

ตวัอกัษรท่ีใช้เป็นหวัเร่ืองหรือหวัข้อ สงู 5-6 มม. กรณีท่ีแบบมีขนาดใหญ่ ต้องการตวัหนงัสอืท่ีใหญ่

กวา่ท่ีกลา่วมาแล้วก็ได้ เพ่ือให้อ่านได้งา่ยขึน้  ตวัอกัษรภาษาองักฤษนิยมเขียนตวัพิมพ์ใหญ่

มากกวา่ตวัพิมพ์เลก็ ในการฝึกหดัเขียนนิยมสร่างเป็นรูปสีเ่หลีย่มจตัรัุส แบง่ออกเป็น 6 หนว่ย ทกุ

ด้านรวมกนัเป็น 36 ช่องสีเ่หลีย่มจตัรัุสเลก็ ในสีเ่หลีย่มจตัรัุสใหญ่ ควรศกึษาวา่ตวัอกัษรมีรูปร่าง

สดัสว่นและลาํดบัการเขียนเป็นอยา่งไร เช่น ตวั I เป็นตวัอกัษรท่ีอยูก่ึ่งกลางรูปสีเ่หลีย่มจตัรัุสพอดี 

เวลาลากเส้นหรือตวัอกัษรท่ีสร้างขึน้ตามแนวด่ิง ก็ต้องลากเส้นจากบนลงลา่ง ถ้าเป็นอกัษรท่ีเขียน

ในแนวราบ เช่น ทอ่นลา่งของตวั L  หรือสว่นบนของตวั T ก็ต้องลากจากซ้ายไปขวา ตวัอกัษรบาง

ตวัใช้เพียง 5 ช่องเลก็ (สีเ่หลีย่มจตัรัุสเลก็) และมีตวัอกัษรหลายตวัท่ีเขียนเต็ม 6 ช่องเลก็ เช่น M , 

T ,V , A สว่นตวัอกัษรบางตวั ดงัรูปท่ี 3.4 
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รูปที่ 3.4 

การเขียนตัวเลข (Numberals)  

ต้องการให้ผู้ เขียนเอาใจใสเ่ป็นพิเศษ คือ สงัเกตลกัษณะของตวัเลขตา่ง ๆ ดคูวาม 

แตกตา่งในรูปร่างและขนาด เช่น เลข 1 ขนาดเลก็กวา่ 2 , 4 , 6 และ 9 โดยปกติเวลาเขียนตวัเลข

ในระยะฝึกหดั มกัสร้างเป็นรูปสีเ่หลีย่มเช่นเดียวกบัตวัอกัษร โดยทําเป็นสีเ่หลีย่มจตัรัุสใหญ่ แล้ว

แบง่เป็น 5 ช่อง สร้างเป็นสีเ่หลีย่มจตัรัุสเลก็ในนัน้ให้ได้ 25 ช่อง ให้สงัเกตการณ์สร้างเลข 1 , 4 , 7 

และ  2 ดงัรูปท่ี 3.5 

 
 

รูปที่ 3.5 

 

  สาํหรับเลข 0 , 3 , 5 , 6 , 8 , 9 มีนาดโตกวา่ 4 , 7 , 2  คําวา่ ”และ” อาจใช้

เคร่ืองหมายอยา่งใดอยา่งหนึง่ใน 3 แบบ แทน แบบ A เป็นแบบท่ีนิยมใช้มากท่ีสดุ และ แบบ  C

เป็นแบบท่ีสะดวกในการเขียนด้วยมือเปลา่เวลาปฏิบติังานจริง ดงัรูปท่ี 3.6 

 



 19 

 

 

 

รูปที่ 3.6 

การเขียนตัวอักษรภาษาไทย 

  การเขียนตวัอกัษรภาษาไทยเพ่ืออธิบายแบบหรือประกอบแบบ นิยมเขียนเป็น

ตวัหนงัสอืคดัลายมือ คือ ตวัหนงัสอืท่ีมีความหนาหรือความกว้างของเส้นเทา่กบัขนาดไส้ดินสอ 

ความหมายเดียวกบัคําวา่ Single Stroke ท่ีใช้ในการเขียนตวัอกัษรภาษาองักฤษ ตวัหนงัสอืท่ี

เขียนมี 2 แบบ คือ แบบตวัตรง หรือแบบตวัอียง ไม่วา่จะเป็นตวัอกัษรชนิดใด ข้อสาํคญัเวลา

เลอืกใช้ในแตล่ะครัง้ ขอให้ใช้ชนิดใดชนิดหนึง่เพียงชนิดใด  ตวัอยา่งตวัอกัษร ดงัรูปท่ี 3.7 

 

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ  

น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ  

น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ 
รูปที่ 3.7 

ตวัอกัษรภาษาไทยอีกแบบหนึง่เป็นแบบท่ีมีความหนา หนามากกวา่การคดั 

ลายมือ ตวัอกัษรแบบนีต้้องใช้เคร่ืองมือท่ีมีปลายคอ่นข้างหนาเขียน เช่น ปากกาปลายแบน หรือไส้

ดินสอแบนใหญ่ แม้จะเป็นตวัหนงัสอืท่ีอ่านงา่ย ไม่มีลวดลาย  ไม่เหมาะท่ีจะนํามาใช้ประกอบการ

เขียนแบบ เหมาะท่ีจะใช้สาํหรับการเขียนเป็นปา้ยช่ือสถานท่ีตา่ง ๆ ดงัรูปท่ี 3.8 
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รูปที่ 3.8 

  การปฏิบติัเพ่ือเขียนตวัอกัษรทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีลกัษณะคล้ายคลงึ

กนั กลา่วคือจะต้องมีช่องไฟ(Spacing) มีความสงู ( Height) มีชนิดของตวัอกัษรท่ีจะเลอืกใช้ เวลา

เร่ิมต้นเขียนจะต้องสร้างหรือกําหนดสว่นสงู กําหนดเส้นนํา สว่นสงูของอกัษรภาษาไทยควร

มากกวา่สว่นกว้างถ้ากําหนดให้เป็นรูปสีเ่หลีย่มให้แตล่ะตวัอกัษรแล้วจะไม่เป็นสีเ่หลีย่มจตัรัุส แต่

จะเป็นรูปสีเ่หลีย่มท่ีมีความสงูมากกวา่ความกว้าง ตวัอกัษรประกอบแบบในภาษาองักฤษ จะมี

ความสงูประมาณ  3  มม.  สาํหรับภาษาไทย อาจเป็นขนาดความสงู  5 มม. กว้าง 3 มม.  เม่ือแบง่

ความกว้างออกเป็นสีส่ว่นแล้ว จะใช้เขียนตวัอกัษรเพียงสามสว่น อีกหนึง่สว่นท่ีเหลอืเป็นช่องไฟ 

ฉะนัน้การจดัช่องไฟของตวัอกัษรภาษาไทย จึงเทา่กนัทกุตวั เพราะหกัออกมาหนึง่ในสีส่ว่นของ

ความกว้างของตวัอกัษรแตล่ะตวั ยกเว้นสระบง่ตวั เช่น สระ เ และ สระ  า  
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

เร่ือง   เคร่ืองมือและอุปกรณ์งานเขียนแบบ 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 เม่ือศกึษาหนว่ยการเรียนนีแ้ล้วให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถตอ่ไปนี ้  

1. บอกช่ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์งานเขียนแบบได้ 

2. อธิบายหน้าท่ีการใช้งานและวิธีการใช้เคร่ืองมืองานเขียนแบบได้ 

3. ปฏิบติังานโดยใช้เคร่ืองมืองานเขียนแบบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

สาระการเรียนรู้ 

1. ชนิดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์งานเขียนแบบ 

2. หน้าท่ีและวิธีการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์งานเขียนแบบ 

 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์งานเขียนแบบ 

  ในการทํางานเขียนแบบผู้ เรียนจําเป็นต้องรู้จกัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน

เขียนแบบท่ีจําเป็น รู้จกัหลกัการใช้อยา่งถกูวิธี เพ่ือให้การทํางานเกิดประสทิธิภาพ สามารถทํางาน

ได้อยา่งรวดเร็ว ถกูต้องและสวยงาม ตลอดจนวิธีการดแูลรักษา เพ่ือให้เคร่ืองมืออยูใ่นสภาพดี 

สมบูรณ์ในระยะเวลายาวนาน  

 

  1. โต๊ะเขียนแบบ(DRAWING TABLE) โต๊ะเขียนแบบโดยทัว่ ๆ ไป จะมีขนาด

มาตรฐานจาก 600X900 มม. ถึง 1,050 X 2,100  มม. คณุลกัษณะท่ีดีของโต๊ะเขียนแบบ คือ 

  1.1 พืน้โต๊ะต้องราบเรียบสนิทใช้วสัดแุข็งเรียบ ทําความสะอาดงา่ย  

  1.2 มีขอบด้านหนึง่เรียบและได้ฉากกบัพืน้ผิว  

  1.3 ปรับพืน้โต๊ะให้สงู ต่ํา หรือเอียงได้เพ่ือความสะดวกในการเขียนแบบ  

ดงัรูปท่ี 4.1 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4.1 
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การบาํรุงรักษา 

1. ทําความสะอาดพืน้โต๊ะทกุครัง้ก่อนและหลงัจากการใช้งาน 

2. รักษาพืน้ผิวไม่ให้มีรอยแตก หรือรอยบุม๋ 

 

2. กระดานเขียนแบบ(DRAWING BORAD) ในกรณีท่ีไม่สามารถจดัหาโต๊ะ 

เขียนแบบได้ ก็อาจใช้กระดานเขียนแบบแทน กระดานเขียนแบบทําจากแผน่กระดานไม้เนือ้อ่อน

พืน้เรียบ ปพืูน้โต๊ด้วยวสัดแุผน่เรียบเช่นฟอร์ไมก้า และมีขอบตัง้ได้ฉากกบัพืน้ เม่ือติดกระดาษลง

บนแผน่กระดานแล้ว วางกระดานบนโต๊ะอีกครัง้หนึง่ แล้วใช้ปฏิบติังานเขียนแบบได้ ดงัรูปท่ี 4.2 

 

 
รูปที่ 4.2 

 

การบาํรุงรักษา 

1. ทําความสะอาดพืน้กระดานทกุครัง้ก่อนและหลงัจากการใช้งาน 

2. รักษาผิวกระดานอยา่ให้มีรอยแตกหรือบุม๋ 

3. การจดัเก็บควรจดัเก็บในแนวตัง้ 

3.ไม้ที (T-SQUARE) ใช้เป็นแนวในการลากเส้นตรงในแนวนอน (180 องศา) 

และใช้เป็นฐานรองรับฉากสามเหลีย่ม เพ่ือเขียนเส้นในแนวตัง้หรือในแนวด่ิง (90 องศา)  ซึง่จะต้อง

ใช้ร่วมกบัโต๊ะเขียนแบบหรือกระดานเขียนแบบ ฉากตวัทีประกอบด้วยสว่นหวั( Head) และสว่นใบ 

(Blade) ติดกนัเป็นรูปตวัทีทํามมุฉากตอ่กนั ดงัรูปท่ี 42.3 

     รูปที่ 4.3 
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  ขอบบนของสว่นใบซึง่เป็นท่ีใช้เพ่ือเขียนเส้นในแนวนอนมกัหุ้มด้วยพลาสติก เพ่ือ

รักษาขอบให้ตรง และสามารถมองเห็นเส้นขณะเขียนได้ ความยาวของไม้ทีมีตัง้แต ่45 ซม. จนถึง 

180 ซม. การเลอืกใช้ไม้ทีขนาดยาวเทา่ใดขึน้อยูก่บัระดบังานของผู้ใช้ และขึน้อยุก๋บัขนาดของโต๊ะ

และกระดาษเขียนแบบ ปกติขนาดของไม้ทีท่ีเลอืกใช้ ควรมีขนาดความยาวเกือบเทา่หรือเทา่กบั

ความยาวของโต๊ะเขียนแบบ    

  เวลาท่ีใช้ไม้ที จะต้องให้สว่นหวัของไม้ทีเกาะแนน่ขนานกบัขอบของโต๊ะหรือ

กระดานเขียนแบบ และสว่นใบแบนราบทบับนพืน้โต๊ะบนกระดาษเขียนแบบ เวลาเขียนเส้นใน

แนวนอนเพียงใช้แรงกดเลก็น้อย ให้สว่นใบแบนราบกบัพืน้โต๊ะ และให้สว่นหวัเกาะแนน่กบัขอบ

โต๊ะเขียนแบบ แล้วลากเส้นไปตามขอบบนสว่นใบของไม้ที เลือ่นไม้ทีขึน้ลงตามวิธีท่ีกลา่ว เม่ือ

ต้องการเขียนเส้นในตําแหนง่ตา่ง ๆ ดงัรูปท่ี 4.4,4.5 และ 4.6   

 

 

 
รูปที่ 4.5 

รูปที่ 4.4 
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การใช้ไม้ทีสําหรับลากเส้นในแนวนอน 

รูปที่ 4.6 

 

การบาํรุงรักษา 

 การรักษาไม้ทีให้ใช้ได้นาน และมีประสทิธิภาพ คือ 

1. อยา่ทําหลน่ ระวงัให้สว่นหวัยดึแนน่กบัใบ ถ้าโยกจะทําให้เส้นไม่ตรง  

2. ไม่ใช้สว่นใบตีสิง่ของอ่ืน ๆ แทนค้อน จะทําให้ขอบใบเสยีหายเป็นรอย  

3. การเก็บให้ใช้วิธีการแขวนปลายสว่นใบซึง่มีรูกลมเจาะไว้แล้ว 

4. ก่อนและหลงัจากการใช้งานทกุครัง้ควรใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาด 

ทีสไลด์ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ทํางาน ในลกัษณะเดียวกบัไม้ทีธรรมดา สามารถนํามาประกอบกบัโต๊ะ

เขียนแบบหรือกระดานเขียนแบบได้ ใช้หลกัการทํางานของเชือกและรอก มีความสะดวก รวดเร็ว 

และมีความขนานเท่ียงตรงกวา่ไม้ที ดงัรูปท่ี 4.7 

 
รูปที่ 4.7 

  4. ฉากสามเหล่ียม หรือ เซตสแควร์(TRIANGLE SET-SQUARE) ชุดหนึง่มี

อยู ่2 แบบ  มีมมุตา่งกนัดงันี ้อนัแรกเรียกวา่ ฉาก 30,60 และ 90 องศา สว่นอนัท่ี 2 เรียกวา่  ฉาก 
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45, 45, และ 90 องศา การเขียนมมุของฉากสามเหลีย่มทัง้ 2 อนันี  ้ จะต้องใช้นัง่บนขอบไม้ทีเพ่ือ

เขียนเส้นในแนวด่ิงหรือเส้นในแนวตัง้(90 องศา) นอกจากนัน้ยงัใช้เขียนเส้นทํามมุ 30 , 45 , 60

องศา ฉากเหลา่นีทํ้าด้วยเซลลลูอยด์ หรือพลาสติก มีขนาดตา่ง ๆ กนั ท่ีนิยมใช้กนัมากเป็นขนาด 

8”,10” และ 12”  ดงัรูปท่ี 4.8 และ 4.9 

 

      
 

รูปที่ 4.8 

 

 
 

การใช้ฉากสามเหล่ียมในการลากเส้นตัง้ฉาก 

รูปที่ 4.9 

 

ยงัมีฉากอีกชนิดหนึง่ท่ีปรับองศาได้ ( ADJUSTABLE TRIANGLE)   แทนท่ีจะใช้ฉากสามเหลีย่ม

สองอนัดงักลา่วข้างต้น เราสามารถใช้ฉากปรับองศาแทนได้ เพราะสะดวกกวา่ ฉากท่ีปรับองศานี ้

จะมีโปรแทรกเตอร์รวมอยูด้่วยในตวั ระบุองศาให้ปรับ ดงัรูปท่ี 4.10 องศาดงักลา่วมีตัง้แต ่0 ถึง 90 

องศา 
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รูปที่ 4.10 

 

การบาํรุงรักษา 

1. ไม่ให้ฉากสามเหลีย่มบิดงอ 

2. ต้องเก็บโดยการวงาในแนวราบเสมอ 

3. ควรใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดทกุครัง้ทัง้ก่อนและหลงัการใช้งาน 

4. ไม่ควรทําฉากตกหลน่ โดยเฉพาะฉากปรับองศา เพราะอาจทําให้ตวัยดึหลวม 

ไม่แนน่ เส้นท่ีได้จะไม่เท่ียงตรง 

 

5. บรรทัดสเกล (SCALE) มีหน้าท่ีสาํหรับวดัระยะและช่วยในการเขียนแบบให้ 

ได้ ขนาดตามท่ีต้องการ โดยใช้มาตราสว่นท่ีเหมาะสม  บรรทดัสเกลมีทัง้แบบแบน ดงัรูปท่ี 4.11  

และแบบหน้าตดัเป็นสามเหลีย่ม ดงัรูปท่ี 4.12  ซึง่จะมีผิวหน้าสาํหรับวดัมากขึน้ในบรรทดัเพียงอนั

เดียว เวลาใช้บรรทดัสเกลแบบนีม้กัจะมีตวัหนีบหนีบไว้ เพ่ือให้ผิวหน้าท่ีต้องการจะใช้หนัขึน้

ข้างบนสาํหรับใช้งานได้ทนัที ดงัรูปท่ี 4.13 

 
รูปที่ 4.11 
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รูปที่ 4.12 

  
รูปที่ 4.13 

  6. วงเวียน ( COMPASS) เป็นอุปกรณ์สาํหรับเขียนวงกลมและเส้นโค้ง ดงัรูปท่ี 

4.14  ตา่งจากดิไวเดอร์ตรงท่ีมีขาแหลมเพียงข้างเดียว สว่นอีกข้างหนึง่เป็นท่ีใสไ่ส้ดินสอ  ในกรณีท่ี

ต้องการเขียนวงกลมท่ีมีขนาดใหญ่ จะมีชุดตอ่ขาวงเวียน(LENGTHENING BAR) ให้ยาวออกเพ่ือ

เขียนวงกลมให้โตขึน้ได้ ดงัรูปท่ี 4.15 

 

              
 

รูปที่ 4.14 
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รูปที่ 4.15 

การบาํรุงรักษา 

  รักษาปลายแหลมของขาสว่นท่ีจะใช้เป็นจุดศนูย์กลางให้แหลมคม สว่นปลาย

ดินสอต้องเหลาให้แหลมคมอยูเ่สมอ 

 

6. วงเวียนวัดระยะ (DIVIDER) มีลกัษณะคล้ายวงเวียน แตป่ลายทัง้สองข้าง 

แหลมเหมือนกนั ใช้สาํหรับแบง่เส้น แบง่ระยะ ถ่ายระยะ เน่ืองจากปลายทัง้สองข้างของดิไวเดอร์

แหลมคมมาก การถ่ายระยะออกเป็นสว่น ๆ ทําได้แม่นยํากวา่เคร่ืองมือ ดงัรูปท่ี 4.16 

 
 

รูปที่ 4.16 

  7. ส่วนโค้งหรือเคริฟ ( IRREGULAR OR CURVES) ในกรณีท่ีจะเขียนสว่น

โค้งซึง่ไม่ปกติ กลา่วคือสว่นโค้งท่ีไม่สามารถสร้างด้วยวงเวียนได้ ก็จําเป็นต้องใช้โค้งอปกตินีเ้ขียน

แทน ดงัรูปท่ี 4.17  การจะใช้เคริฟเพ่ือเขียนสว่นโค้งนัน้ ควรจะกําหนดจุดท่ีจะให้สว่นโค้งผา่นไปไว้
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ลว่งหน้าก่อน อาจจะโดยการคํานวนณ โดยการทดลอง แล้วร่างเส้นเบา ๆ ด้วยมือเปลา่ไว้ก่อน จึง

นําเอาเคริฟมาทาบแล้วลากเส้นตามแนวเคริฟ ดงัรูปท่ี 4.18 

 
รูปที่ 4.17 

 

 
 

รูปที่ 4.18 

  8. เทมเพลท ( TEMPLATES) เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยลดเวลาในการทํางานของช่าง

เขียนแบบ เทมเพลทเป็นแผน่พลาสติกเจาะรู รูปวงกลม วงรี ห้าเหลีย่ม ฯ ขนาดตา่ง ๆ กนั ดงัรูป 

4.19 ใช้ทาบรูปทรงท่ีต้องการเขียนจากแผน่เทมเพลทบนกระดาษ แล้วใช้ดินสอลากตามรูปในเทม

เพลทเหลา่นัน้ ไม่ต้องเสยีเวลาในการเขียนตามหลกัการ 

               รูปที่ 4.19 
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9. ดินสอเขียนแบบ (DROWING PENCIL) งานเขียนแบบแตกตา่งกบังาน 

เขียนอ่ืน ๆ ตรงท่ีจะต้องพิจารณาเลอืกชนิดของไส้ดินสอให้เหมาะสมกบัชนิดของเส้น และของ

กระดาษท่ีใช้เขียนแบบ ไส้ดินสออาจทําจากแกรไฟท์ ดินเหนียว และยางสนหรือสว่นผสมของยาง

ไม้ ดินสอชนิดท่ีใช้แกรไฟท์ทําไส้ ใช้มาแล้วเป็นเวลากวา่ 200 ปี และเหมาะท่ีจะใช้กบักระดาษ

เขียนแบบ ปัจจุบนัดินสอไส้แกรไฟท์ ท่ีมีความแข็งอ่อนแตกตา่งกนั 17 ชนิด เร่ิมจากอ่อนท่ีสดุคือ 

เวลาเขียนเส้นจะดํามากไปจนถึงแข็งท่ีสดุเส้นจะเบาดําน้อย โดยใช้อกัษรยอ่ดงันี ้6 B,5B,4B, 

3B,2B,B,HB,F,H,2H,3H,4H,5H,6H,7H,8H,9H ดินสอท่ีไส้อ่อนท่ีสดุมีความดํามาก ๆ นัน้ ไส้จะมี

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางโตกวา่ท่ีมีไส้แข็งท่ีสดุ เช่น ดินสอ 6 B ไส้จะโตและเส้นดํากวา่ไส้ F และ 9 H 

เป็นต้น ดงัรูปท่ี 4.20 

     
รูปที่ 4.20 

  การเลอืกดินสอเกรดใดใช้กบังานชนิดใดขึน้อยูก่บัผิวของวสัดท่ีุใช้ทํากระดาษ

เขียนแบบ ขึน่อยูก่บัชนิดของเส้นท่ีต้องการ เช่น เวลาเขียนเส้นร่าง ( LAYOUT) ใช้ดินสอไส้แข็ง

ขนาด 4H และ 6H เวลาลงเส้นหนกั อาจใช้ HB หรือ 2H  ถ้าเขียนตวัหนงัสอื ลกูศร เส้นกรอบรูป 

อาจใช้ดินสอ HB, F, H และ 2H เป็นต้น  

  ช่างเขียนแบบในปัจจุบนันิยมใช้ดินสอแบบท่ีเรียกวา่ MECHANICAL PENCIL 

เป็นดินสอท่ีคล้ายปากกาเปลีย่นไส้ได้ ทัง้นีเ้พราะดินสอประเภทนีค้งความยาวของดินสอเทา่เดิม

ตลอดเวลา และสามารถเปลีย่นไส้ได้งา่ย ดงัรูป 4.21 

     รูปที่ 4.21 
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   10 . กระดาษเขียนแบบ (DRAWING SHEET) กระดาษเขียนแบบโดยทัว่ไปมี

ลกัษณะและหน้าท่ีใช้สอยตา่งกนัออกไป ดงันี ้

               กระดาษร่าง มีลกัษณะเหมือนกระดาษลอกลายทัว่ไป มีความทบึน้อยจนมอง

ทะลผุา่นถึงแบบท่ีร่างไว้ข้างใต้  

              กระดาษปอนด์ มีลกัษณะเหมือนกระดาษวาดเขียนทัว่ไป แตมี่ความหนาบาง

ตา่งกนัหลายขนาดตามนํา้หนกัคือตัง้แต่ 80-100 ปอนด์ สว่นขนาดกว้างยาวของแผน่กระดาษมี

ขนาดมาตรฐาน  

กระดาษไข กระดาษชนิดนีมี้เนือ้เรียบแข็งและมีความขุน่น้อยกวา่กระดาษร่าง  

บางทีก็เรียกกนัวา่กระดาษแก้ว และผลดิออกขายเป็นม้วน มีความยาวประมาณ 30 เมตร กว้าง 

1.10 ม. มีความหนาบางตา่งกนัตามเบอร์ตัง้แต ่60,70,80,90 และ 100 

              ยงัมีกระดาษไขอีกชนิดหนึง่ทําจากพลาสติก ซึง่ถกูนํา้จะไม่หดตวัหรือยน่ แม้การ

พิมพ์ก็ได้ผลดี ไม่แตกตา่งกบักระดาษไขธรรมดา ผิวหน้าทางด้านหนึง่เป็นผิวด้านจบัดินสอและ

หมึกได้ดี แตอี่กด้านจะลืน่ อายกุารใช้งานสัน้ เพราะมกักรอบแตกเร็วกวา่กระดาษไขธรรมดามาก 

              กระดาษอ่ืน ๆ   ท่ีใช้ในการเขียนแบบ เช่น กระดาษส ีกระดาษขาว-เทา และ

กระดาษสาํหรับพิมพ์แบบ 

  กระดาษท่ีใช้ในการเขียนแบบโดยทัว่ไปจะใช้กระดาษขนาด AO ซึง่มีพืน้ท่ีเทา่กบั 

1 ตารางเมตร ความสมัพนัธ์ระหวา่งขนาดของกระดาษหลาย ๆ ขนาด แสดงดงัรูปท่ี 4.22 

 

 
รูปที่ 4.22 
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วิธีติดกระดาษเขียนแบบบนโต๊ะหรือกระดานเขียนแบบ ให้ใช้ไม้ทีวางทบักระดาษ 

โดยให้หวัไม้ทีแนบขนานกบัขอบโต๊ะหรือขอบกระดาษเขียนแบบ และให้ขอบบนของกระดาษเขียน

แบบขนานกบัขอบบนของไม้ที กระดาษเขียนแบบควรวางหา่งจากขอบโต๊ะทัง้ 4 ด้าน เทา่ ๆ กนั  

(ให้อยูต่รงกลางโต๊ะ)เพ่ือสะดวกในการทํางาน เม่ือขอบบนของกระดาษเขียนแบบขนานกบัขอบบน

ของไม้ทีแล้ว เลือ่นไม้ทีลงด้านลา่งเลก็น้อยและกดทบักรัดาษไว้ ใช้สก๊อตเทปติดท่ีมมุทัง้ 4 ด้าน ดงั

รูป 4.23 

 

 
 

รูปที่ 4.23 

   

  11. ยางลบ ( RULER) รูปร่างโดยทัว่ไปของยางลบจะเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า 

ยางลบท่ีดีไม่ควรแข็งเกินไป เพราะจะทําให้ผิวของกระดาษเขียนแบบชํา้ ดงัรูปท่ี 4.24  

 
 

รูปที่ 4.24 

ก่อนจะใช้ยางลบควรตรวจดใูห้แนใ่จก่อนวา่ยางลบอยูใ่นสภาพท่ีสะอาด วิธีทํา 

ความสะอาดยางลบงา่ย ๆ ก็โดยการถกูบักระดาษสะอาด  ในกรณีท่ีต้องการจะลบเส้นท่ีติดอยูก่บั

สว่นอ่ืนซึง่ไม่ต้องการลบ ควรใช้ชิลด์กนัลบ(ERASING SHIRLD) จะทําให้ทํางานได้สะดวกขึน้  
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ดงัรูปท่ี 4.2 5 ชิลด์กนัลบมีช่องรูปร่างตา่ง ๆ กนั สาํหรับเลอืกใช้ให้เหมาะสมกบัสว่นท่ีต้องการจะ

ลบ จบัชิลด์กนัลบให้แนน่แล้วลบผา่นช่องวา่งดงักลา่ว  เม่ือลบเสร็จแล้วใช้แปรงปัด หรือผ้าสะอาด

ปัดเศษยางลบทิง้ 

 
รูปที่ 4.25 

  12. เทปกาว  (Scotch Tape) ใช้ติดกระดาษเขียนแบบกบัโต๊ะเขียนแบบ หรือ

กระดานเขียนแบบให้แนน่ในขณะเขียนแบบทกุครัง้ ดงัรูปท่ี 4.2 6 เพ่ือปอ้งกนักระดาษเลือ่น การ

ติดกระดาษเขียนแบบท่ีถกูวิธีนัน้ ต้องติดขวางมมุกระดาษเขียนแบบทัง้ 4 มมุ 
 

        
 

รูปที่ 4.26 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

เร่ือง   ภาพที่ใช้ในงานเขียนแบบ 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 เม่ือศกึษาหนว่ยการเรียนนีแ้ล้วให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถตอ่ไปนี ้  

1. บอกลกัษณะของภาพ 2 มิติ และ ภาพ 3 มิติ ได้  

2. อธิบายลกัษณะของภาพออบบลกิ(Oblique)ได้ 

3. อธิบายลกัษณะของภาพไดเมตริก(Dimetric)ได้ 

4. อธิบายลกัษณะของภาพไอโซเมตริก(Isometric)ได้ 

5. อธิบายลกัษณะของภาพไอโซเมตริก(Isometric)ได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 

1. ภาพ 2 มิติ และ ภาพ 3 มิติ 

2. ภาพออบบลกิ (Oblique) 

3. ภาพไดเมตริก(Dimetric) 

4. ภาพไอโซเมตริก(Isometric) 

5. เพอร์สเปกทีฟ(Perspective) 

 

ภาพที่ใช้ในงานเขียนแบบ 

 ในงานเขียนแบบชิน้สว่นของเคร่ืองจกัรกล หรือแบบงานทัว่ไป ภาพท่ีใช้มีอยูด้่วยกนั 2 

ชนิด คือ ภาพ 2 มิติ และ ภาพ 3 มิติ ดงัรูปท่ี 5.1 

 
 

ภาพ 3 มิติ 

ภาพ 2 มิติ 

รูปที่ 5.1 
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ภาพ 2 มิต ิ

  ภาพ 2 มิติ คือภาพท่ีแสดงรูปทรงของภาพใน 2 มิติ คือ ความกว้าง และคงวามสงู 

หรือ ความกว้างและความยาว โดยจะมองเห็นเป็นลกัษณะองพืน้ท่ี เช่น รูปสามเหลีย่ม สีเ่หลีย่ม  

ห้าเหลีย่ม หกเหลีย่ม วงกลม หรือรูปทรงอ่ืน ๆ  ดงัรูปท่ี 5.2 

 

 
รูปที่ 5.2 

ภาพ 3 มิต ิ

  ภาพ 3 มิติ คือภาพท่ีแสดงรูปทรงของภาพใน 3 มิติ คือ ความกว้าง ความยาว

หรือความสงู และความลกึ ลกัษณะของภาพจะแสดงปริมาตรของสิง่ท่ีอยูใ่นภาพนัน้ ๆ ดงัรูปท่ี 5.3 

 

   รูปที่ 5.3 
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ภาพสามมิติท่ีนิยมใช้ในงานเขียนแบบ มีอยูด้่วยกนั 4 ชนิด คือ 

1. ภาพออบบลกิ (Oblique) 

2. ภาพไดเมตริก(Dimetric) 

3. ภาพไอโซเมตริก(Isometric) 

4. เพอร์สเปกทีฟ(Perspective) 

 

1. ภาพออบบลิก (Oblique) 

ลักษณะของภาพออบบลิก 

(1) โครงร่างของขอบภาพจะประกอบด้วยเส้น 3 เส้น คือ เส้นในแนวนอน(180 องศา) เส้น

ในแนวด่ิง(90 องศา) และ เส้นเอียง 45 องศา ดงัแสงดในรูปท่ี  5.4 

(2) ขนาดความกว้าง ความสงูของภาพจะมีขนาดเทา่กบัของจริง(1 :1) สว่นความลกึของ

ภาพจะมีขนาดเพียงคร่ึงหนึง่(1:2) ของขนาดของจริง  

(3) ขอบของชิน้งานหรือสว่นท่ีถกูบงัเอาไว้จะแสดงด้วยเส้นประ 

   ในกรณีท่ีรูปทรงของวตัถมีุวงกลมหรือรูปไม่ปกติเขียนยาก จะนํามาเขียนไว้

ด้านหน้าของภาพออบบลกิ เพราะเป็นด้านท่ีสามารถเขียนเป็นรูปจริง ขนาดจริงได้  เช่น ถ้ามีรูป

วงกลมอยู ่เม่ือนํามาเขียนไว้ท่ีรูปด้านหน้าของภาพออบบลกิ ก็ยงัคงสภาพเป็นวงกลมตามเดิม แต่

ถ้านํารูปวงกลมไปเขียนท่ีด้านท่ีเป็นมมุเอียงแล้ว  รูปวงกลมนัน้จะกลายเป็นรูปเอลลพิส์  ซึง่เขียน

ยากต้องมีหลกัการและวิธีการเขียนท่ีซบัซ้อนขึน้ไปอีก 

  

 
 

รูปที่ 5.4 
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2. ภาพไดเมตริก(Dimetric) 

ลักษณะของภาพไดเมตริก 

(1) โครงร่างของขอบภาพจะประกอบด้วยเส้นสามเส้น คือ เส้นเอียง 7 องศา เส้นใน

แนวด่ิง และเส้นเอียง 42 องศา ดงัแสดงในรูปท่ี 5.5 

(2) ขนาดความกว้าง ความสงู จะมีขนาดเทา่ของจริง (1 :1) สว่นความลกึจะมีขนาด

เพียงคร่ึงหนึง่(1:2) ของขนาดของจริง 

(3) ขอบของชิน้งานหรือสว่นท่ีถกูบงัมองไม่เห็นใสเ่ป็นเส้นประ 

ภาพไดเมตริกเป็นภาพท่ีเขียนได้ยาก เน่ืองจากมีเส้นเอียงทํามมุ 7 องศา และ  42 องศา ต้องใช้

ฉากท่ีปรับมมุได้ แตรู่ปร่างของภาพจะเหมือนจริงมากกวา่ภาพ 3 มิติ แบบอ่ืน  ๆ

  

 
รูปที่ 5.5 

 

 

3. ภาพไอโซเมตริก(Isometric) 

ลักษณะของภาพไอโซเมตริก 

(1) โครงร่างของขอบภาพจะประกอบด้วยเส้น 3 เส้น คือ เส้นเอียง 30 องศา 2 เส้น และ

เส้นในแนวด่ิง(90 องศา) 1 เส้น  ดงัรูปท่ี 5.6 

(2) ขนาดความกว้าง ความสงู และความลกึของภาพจะมีขนาดเทา่กบัขนาดของจริง 

(3) ขอบของชิน้งานหรือสว่นท่ีถกูบงัเอาไว้หรือมองไม่เห็นจะถกูเขียนด้วยเส้นประ 
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รูปที่ 5.6 

5. เพอร์สเปกทีฟ(Perspective) 

ภาพเพอร์สเปกทีฟ เป็นภาพท่ีเหมือนท่ีคล้ายภาพจริงมากท่ีสดุ หรือคล้ายกบัภาพ 

จริงท่ีตามองเห็นมากท่ีสดุ คือสิง่ท่ีอยูใ่กล้ตวัจะมีขนาดใหญ่ สิง่ท่ีอยูไ่กลออกไปจะมีขนาดเลก็ลง 

เช่นการมองภาพทางรถไฟท่ีรางทัง้สองข้างพุง่บรรจบกนัท่ีปลายสดุสายตาดงัรูปท่ี 5. 7 นิยมใช้กนั

มากในงานด้านสถาปัตยกรรม 

 
รูปที่ 5.7 

ลักษณะของภาพเพอร์สเปกทีฟ 

โครงร่างของขอบภาพจะประกอบด้วยเส้น 3 เส้น คือ เส้นเอียง 2 เส้น และเส้นในแนวด่ิง 1 

เส้น และมีจุดปลายสายตามองเห็นท่ีเรียกวา่ Vanishing Point (VP) 1-3 จุด ดงัรูปท่ี 5.8 

 
รูปที่ 5.8 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

เร่ือง ภาพฉาย 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 เม่ือศกึษาหนว่ยการเรียนนีแ้ล้วให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถตอ่ไปนี ้  

1. บอกหลกัการเขียนภาพฉายได้ 

2. อธิบายหลกัการและมาตรฐานในการมองภาพฉายได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 

1. หลกัการเขียนภาพฉาย 

2. มาตรฐานในการมองภาพฉาย 

 

หลักการเขียนภาพฉาย(Orthographic projection) 

 Orthographic projection  คือ วิธีการฉายภาพหรือถ่ายทอดภาพจริงองวตัถจุากลกัษณะ

ภาพสามมิติ ออกมาเป็นภาพสองมิติ  ภาพท่ีตามองเห็น เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ฯลฯ เป็นภาพสามมิติ คือ

มองเห็นความกว้าง ความยาว หนา สงู หรือลกึ เม่ือนําไปเขียนในแบบหรือถ่ายทอดออกมาเป็น

เพียงรูปด้าน เช่น ด้านบน ด้านหน้า ฯ รูปด้านตา่ง ๆ จะมีเพียงสองมิติ เช่น รูปด้านบนก็จะแสดงให้

เห็นเพียงความกว้างกบัความยาว หรือรูปด้านหน้าแสดงให้เห็นเพียงความยาวกบัความสงูเทา่นัน้  

วิธีการของ Orthographic ก็คือ การถ่ายทอดรูปร่างจริงของวตัถแุตล่ะมมุแตล่ะด้านออกไปสูพื่น้

ราบนัน่เอง  

 

การมองภาพฉาย 

  การมองภาพฉายเป็นการมองตัง้ฉากกบัระนาบด้านตา่ง ๆ ท่ีชิน้งานตัง้อยู ่ซึง่

ระนาบด้านจะมีอยู ่ 6 ด้าน  เหมือนชิน้งานตัง้อยูใ่นกลอ่งแก้วสีเ่หลีย่มท่ีมีผนงัของกลอ่งแก้วเป็น

ระนาบด้านตา่ง ๆ  ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 6.1 
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รูปที่ 6.1 

  ภาพท่ีเกิดขึน้จากการมองจะมีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีของผิวชิน้งานท่ีมีเส้นขอบของ

ชิน้งานล้อมรอบอยู ่การมองชิน้งานในแตล่ะด้าน จะเกิดภาพท่ีแตกตา่งกนัไปตามรูปร่างของ

ชิน้งาน และจํานวนพืน้ท่ีผิวของชิน้งานในแตล่ะด้าน  

1. การมองชิน้งานตามทิศทางหมายเลข 1 

 การมองตามทิศทางหมายเลข 1 จะเห็นผิวของชิน้งาน 1 สว่น รูปร่างเหมือนตวั L กลบั

ด้าน ดงัในรูปท่ี 6.2 

 
 

รูปที่ 6.2 

 



 41 

2. การมองชิน้งานตามทิศทางของหมายเลข 2 

 การมองตามทิศทางของหมายเลข 2 จะเห็นพืน้ท่ีผิวองชิน้งาน 2 สว่น เป็นรูปสีเ่หลีย่ม 2 

รูปติดกนั ในแนวตัง้ ดงัรูปท่ี 6.3 

 
รูปที่ 6.3 

 

3. การมองชิน้งานตามทิศทางของหมายเลข 3 

 การมองตามทิศทางองหมายเลข 3 จะเห็นพืน้ผิวของชิน้งาน 1 สว่น รูปร่างเหมือนตวั  L  

ซึง่จะตรงกนัข้ามกบัทิศทางการมองตามหมายเลข 1 ดงัรูปท่ี 6.4 

 

 
รูปที่ 6.4 
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4. การมองชิน้งานตามทิศทางของหมายเลข 4 

 การมองตามทิศทางของหมายเลข 4 จะเห็นพืน้ท่ีผิวของชิน้งาน 1 สว่น เป็นรูปสีเ่หลีย่ม มี

เส้นประตรงกลางรูปสีเ่หลีย่ม ซึง่แสดงให้เป็นสว่นท่ีบงัเอาไว้ ดงัรูปท่ี 6.5 

 
 

รูปที่ 6.5 

 

5. การมองชิน้งานตามทิศทางของหมายเลข 5 

 การมองตามทิศทางของหมายเลข 5 จะเห็นพืน้ท่ีผิวองชิน้งาน 2 สว่น เป็นรูปสีเ่หลีย่ม 2 

รูปติดกนั ดงัในรูปท่ี 6.6 

 
 

รูปที่ 6.6 
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6. การมองชิน้งานตามทิศทางของหมายเลข 6 

 การมองตามทิศทางของหมายเลข 6 จะเห็นพืน้ท่ีผิวองชิน้งาน 1 สว่น เป็นรูป

สีเ่หลีย่มผืนผ้า มีเส้นประแสดงชิน้งานสว่นท่ีถกูบงัเอาไว้ตรงกลาง ดงัรูปท่ี 6.7 

 

 
 

รูปที่ 6.7 

 

มาตรฐานในการมองภาพฉาย 

 การมองภาพฉายจากชิน้งานสามารถมองได้ 6 ด้าน ภาพท่ีเกิดจากการมองในทิศทางของ

หมายเลข 1 จะเหมือนกบัทิศทางหมายเลข 3 ภาพท่ีเกิดจากการมองในทิศทางของหมายเลข 2 จะ

เหมือนกบัทิศทางของหมายเลข 4 และภาพท่ีเกิดจากการมองในทิศทางของหมายเลข 5 จะคล้าย

กบัทิศทางการมองของหมายเลข 6 ดงันัน้อาจสรุปได้วา่ ภาพฉายเพียงสามด้านสามารถให้

รายละเอียดของชิน้งานได้ครบถ้วน 

 เพ่ือให้การมองภาพฉายเป็นไปในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน และมีความเข้าใจตรงกนั 

ระหวา่งผู้ เขียนแบบกบัผู้อ่านแบบ ได้มีการกําหนดวิธีการมองภาพฉายโดยใช้หลกัการของฉากรับ

ภาพท่ีมี 4 มมุ เป็นตวักําหนดความสมัพนัธ์ของภาพฉาย 3 ด้าน ดงัในรูปท่ี 6.8 
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รูปที่ 6.8 

 

 จากรูปท่ี 6.8 เป็นฉากรับภาพสีเ่หลีย่มท่ีมีแผน่ฉากกัน้กึ่งกลาง ทําให้แบง่ฉากเป็น 4 สว่น 

แตล่ะสว่นจะมีลกัษณะเป็นมมุ โดยกําหนดให้ 

- มมุท่ีอยูด้่านบนขวา  เป็นฉากรับภาพมมุท่ี 1 (First Angle Projection) 

- มมุท่ีอยูด้่านบนซ้าย  เป็นฉากรับภาพมมุท่ี 2 (Second Angle Projection) 

- มมุท่ีอยูด้่านลา่งซ้าย เป็นฉากรับภาพมมุท่ี 3 (Third Angle Projection) 

- มมุท่ีอยูด้่านลา่งขวา เป็นฉากรับภาพมมุท่ี 4 (Fourth Angle Projection) 

การมองภาพจะอาศยัฉากรับภาพมมุใดมมุหนึง่มาเป็นฉากรับภาพ ในระบบท่ีใช้ในยโุรปท่ี 

เรียกวา่ ISO Method E (E=European) จะใช้ฉากรับภาพมมุท่ี 1(First Angle Projection)  สว่น

ระบบอเมริกนัท่ีเรียกวา่ ISO Method A(A=American) จะใช้รับภาพมมุท่ี 3  (Third Angle 

Projection)  

หลักการมองภาพฉายมุมที่ 1 

 เป็นฉากรับภาพมมุท่ี 1 มาพิจารณา จะได้ฉากรับภาพท่ีมี 3 ด้าน ดงัในรูปท่ี 6.9 

 
 

รูปที่ 6.9 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
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 เม่ือนําชิน้งานมาวางระหวา่งฉากรับภาพทัง้ 3 ด้าน แล้วมองชิน้งานตามทิศทางของลกูศร 

3 ทิศทาง จะได้ภาพฉายท่ีมองเห็นเกิดขึน้ท่ีฉากรับภาพด้านหลงัทัง้ 3 ด้าน ดงัในรูปท่ี 6.10(การ

วางชิน้งานระหวา่งฉากรับภาพ และภาพฉายท่ีเกิดขึน้บนฉากรับภาพเป็นเพียงจินตนาการเทา่นัน้) 

เม่ือนําชิน้งานออกจะได้ภาพ 2 มิติของรูปด้านทัง้ 3 ด้านของชิน้งาน ดงัรูปท่ี 6.11 

 
รูปที่ 6.10 

 

 
รูปที่ 6.11 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 

 

 จากรูปท่ี 6.11 ภาพฉายท่ีเกิดขึน้บนฉากทัง้ 3 ด้าน จะมีรูปร่างท่ีแตกตา่งกนัตามภาพท่ี

มองเห็นในแตล่ะทิศทาง แตภ่าพท่ีเกิดขึน้บนฉากรับภาพท่ีทํามมุตัง้ฉากซึง่กนัและกนัทําให้ดยูาก 

เพ่ือความสะดวกในการดแูบบภาพฉาย จึงหมนุฉากรับภาพด้านขวาไป 90 องศา และหมนุฉากรับ

ภาพด้านลา่งลงไป 90 องศา ให้ฉากรับภาพทัง้สามอยูใ่นระนาบเดียวกนั ดงัแสดงในรูปท่ี 6.12 
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รูปที่ 6.12 

 

 จากนัน้นําฉากรับภาพ 3 ด้านท่ีแผอ่อกเป็นระนาบเดียวกนัมาพิจารณา กําหนดให้ภาพ

ฉายท่ีอยูบ่นฉากรับภาพรูปบนด้านซ้ายเป็นภาพด้านหน้า ภาพฉายรูปบนด้านขวาเป็นภาพ

ด้านข้าง และภาพฉายด้านลา่งท่ีเกิดจากการมองด้านบนของชิน้งานเป็นภาพด้านบน ดงัแสดงใน

รูปท่ี 6.13 

        
รูปที่ 6.13 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 

 

 

 

F=Front view    ภาพด้านหน้า 

S=Side view     ภาพด้านข้าง 

T=Top view ภาพด้านบน 
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 เม่ือพิจารณาภาพ 3 มิติ และภาพฉายของชิน้งานตามระบบการมองภาพฉายมมุท่ี 1 จะ

พบวา่ ภาพฉายทัง้ 3  ด้าน มีความสมัพนัธ์กนั คือ 

1. ภาพด้านข้างเกิดจากการมองทางด้านซ้ายของภาพด้านหน้า ภาพด้านบนเกิดจาก

การมองทางด้านบนของด้านหน้า 

2. ขนาดความสงูของภาพด้านหน้าจะเทา่กบัความสงูของภาพด้านข้าง 

3. ขนาดความกว้างของภาพด้านหน้าจะเทา่กบัความกว้างของภาพด้านบน 

4. ขนาดความสงูของภาพด้านบนจะเทา่กบัความกว้างของภาพด้านข้าง 

 

หลักการมองภาพฉายมุมที่ 3 

 การมองภาพฉายของชิน้งานแบบนีจ้ะใช้ฉากรับภาพในสว่นของมมุท่ี 3 มาพิจารณา โดย

ให้ฉากรับภาพทัง้ 3 ด้าน มีคณุสมบติัเหมือนแผน่กระจกใส ดงัในรูปท่ี 6.14 

 

 
 

รูปที่ 6.14 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 

 

 เม่ือจินตนาการวา่นําชิน้งานมาวางระหวา่งฉากรับภาพทัง้ 3 ด้าน  ดงัในรูปท่ี 6.15 แล้ว

มองชิน้งานตามทิศทางของลกูศร 3 ทิศทางผา่นฉากรับภาพ ทําให้ภาพฉายท่ีมองเห็นเกิดขึน้บน

ฉากรับภาพทัง้ 3 ด้าน 
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รูปที่ 6.15 

 

เม่ือนําชิน้งานออกมาจะได้ภาพ 2 มิติ ของรูปด้านทัง้ 3 ด้านของชิน้งาน ดงัแสดงในรูปท่ี 6.16 

 
 

รูปที่ 6.16 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 

 

 จากรูปท่ี 6.16 ภาพฉายท่ีเกิดขึน้บนฉากทัง้ 3 ด้าน จะมีรูปร่างท่ีแตกตา่งกนัตามภาพ  

ท่ีมองเห็นในแตล่ะทิศทาง และด้วยเหตผุลท่ีฉากรับภาพตัง้ฉากซึง่กนัและกนัทําให้ดไูด้ยาก  

จึงทําการหมนุฉากรับภาพด้านบนขึน้ 90 องศา และหมนุฉากรับภาพหลงัออกมา 90 องศา  

ให้ฉากรับภาพทัง้สามอยูใ่นแนวระนาบเดียวกนั ดงัแสดงในรูป 6.17 
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รูปที่ 6.17 

 

 จากนัน้นําฉากรับภาพทัง้ 3 ด้าน ท่ีแผอ่อกมาเป็นระนาบเดียวกนัมาพิจารณากําหนดให้

ภาพท่ีเกิดขึน้จากการมองทางด้านบนของชิน้งานเป็นภาพด้านบน ภาพท่ีอยูด้่านลา่งซ้ายเป็นภาพ

ด้านหน้า และภาพท่ีอยูท่างด้านลา่งขวาเป็นภาพด้านข้าง ดงัแสดงในรูปท่ี 6.18 

 
รูปที่ 6.18 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 

 เม่ือพิจารณาภาพ 3 มิติ และภาพฉายของชิน้งานตามระบบการมองภาพฉายมมุท่ี 3 จะ

พบวา่ ภาพฉายทัง้ 3 ด้าน มีความสมัพนัธ์กนั คือ 

1. ภาพด้านข้างเกิดจากการมองทางด้านขวาของภาพด้านหน้า ภาพด้านบนเกิดจากการ

มองภาพทางด้านบนของภาพด้านหน้า 

2. ขนาดความสงูของภาพด้านหน้าจะเทา่กบัความสงูของภาพด้านข้าง 

3. ขนาดความกว้างของภาพด้านหน้าจะเทา่กบัความกว้างของภาพด้านบน 
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4. ขนาดความกว้างของภาพด้านบนจะเทา่กบัความกว้างของภาพด้านข้าง 

จากหลกัการมองภาพฉายมมุท่ี 1 และมมุท่ี 3 จะเห็นวา่มีทิศทางในการมอง 3 ทิศทาง 

เหมือนกนั แตล่กัษณะการพิจารณาการเกิดภาพฉายบนฉากรับภาพจะแตกตา่งกนั  ดงัรูปท่ี 6.19 

 ในด้านการใช้งาน การมองภาพฉายมมุท่ี 1 จะมีใช้กนัในกลุม่ยโุรป สว่นการมองภาพฉาย

มมุท่ี 3 จะใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา สาํหรับในประเทศไทยจะมีใช้ทัง้ 2 ระบบ เน่ืองจากประเทศ

ไทยรับเทคโนโลยีมาจากยโุรปและอเมริกา แตร่ะบบท่ีใช้กนัในมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมคือ 

การมองภาพฉายมมุท่ี 1  ท่ีเราจะศกึษาวิธีการเขียนกนัตอ่จากนีไ้ปจะเป็นการเขียนแบบภาพฉาย 

ท่ีเกิดจากการมองภาพฉายมมุท่ี 1 เทา่นัน้ 

 
รูปที่ 6.19 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
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ขัน้ตอนในการมองภาพฉายของชิน้งาน 

 
รูปที่ 6.20 

 

 จากภาพสามมิติของชิน้งานรูปท่ี 6.20 เราสามารถมองภาพฉาย 3 ด้าน ตามกระบวนการ

มองภาพฉายมมุท่ี 1 ได้ตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. กําหนดทิศทางการมองภาพด้านหน้าเป็นภาพหลกั โดยภาพด้านหน้าควรเป็นภาพท่ี

มองเห็นรูปร่างและรายละเอียดของชิน้งานได้ดีท่ีสดุ 

2. กําหนดทิศทางในการมองภาพด้านข้าง โดยมองจากทางด้านซ้ายของภาพด้านหน้า 

3. กําหนดทิศทางการมองภาพด้านบน โดยมองจากทางด้านบนของภาพด้านหน้า 

4. มองชิน้งานตามทิศทางท่ีกําหนดจะได้ภาพฉายของชิน้งาน 3 ภาพ คือ ภาพด้านหน้า 

ภาพด้านข้าง และภาพด้านบน ดงัแสดงในภาพฉาย 3 ด้าน 

ตัวอย่างการมองภาพฉายของชิน้งาน รูปที่ 6.21-6.27 

 
 

รูปที่ 6.21 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
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รูปที่ 6.22 

 
รูปที่ 6.24 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 

 

รูปที่ 6.23 
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รูปที่ 6.25 

 

 
รูปที่ 6.26 

 
รูปที่ 6.27 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 

เร่ือง การเขียนภาพฉาย 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 เม่ือศกึษาหนว่ยการเรียนนีแ้ล้วให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถตอ่ไปนี ้  

1. อธิบายวิธีการเขียนภาพฉาย  

2. เขียนแบบภาพฉายได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 

1. การเขียนภาพฉาย  

2. ปฏิบติังานเขียนแบบภาพฉายได้ 

 

การเขียนภาพฉาย (Orthographic Drawing) 

 การเขียนภาพฉายทกุด้าน ในแตล่ะด้านจะต้องมีความสมัพนัธ์กนัทัง้ขนาด สดัสว่นและ

ทิศทาง โดยการลากเส้นฉาย ( Projection Line) เป็นเส้นร่างเบา ๆ จากจุดตดัทกุจุดของภาพฉาย 

โยงไปยงัภาพฉายอีกด้านหนึง่ ซึง่จุดท่ีได้จะเป็นสว่นหนึง่ของภาพฉายอีกด้าน การเขียนภาพฉาย

จะใช้ภาพด้านหน้าเป็นด้านหลกัฉายไปยงัภาพด้านข้างและภาพด้านบน สว่นภาพด้านข้างกบั

ภาพด้านบนก็สามารถใช้เส้นฉายเช่ือมโยงกนั โดยใช้เส้นมมุ 45 องศา เป็นเส้นเช่ือมโยงกนั  

ดงัแสดงในรูปท่ี 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ; www.jet4.net 

 

รูปที่ 7.1 
 

http://www.jet4.net/
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วิธีการเขียนภาพฉาย 

1. ลากเส้นร่างในแนวด่ิง (90 องศา) และเส้นในแนวนอน(180 องศา)ตดักนั โดยแบง่

หน้ากระดาษออกเป็น 4 สว่น  

2. กําหนดให้เขียนภาพลงในแตล่ะสว่นดงันี  ้ 

สว่นท่ี 1 เขียนภาพด้านหน้า 

สว่นท่ี 2 เขียนภาพด้านบน 

สว่นท่ี 3 ลากเส้นเอียงทํามมุ 45 องศา 

สว่นท่ี 4 เขียนภาพด้านข้าง                                  ดงัรูปท่ี 7.2 

 

 

                              สว่นท่ี 1                        สว่นท่ี 4 

 

 

 

                              สว่นท่ี 2                         สว่นท่ี 3 

 

 

 

รูปที่ 7.2 

3. เขียนภาพด้านหน้าของชิน้งานเป็นภาพหลกั โดยลากเส้นในแนวนอน และ แนวตัง้ 

เพ่ือเป็นฐานในการวางรูป กําหนดขนาดและเขียนภาพด้านหน้า โดยเขียนเป็น       

เส้นร่างเบาๆ ก่อน 

4. จากภาพด้านหน้า ลากเส้นฉายในแนวนอนตอ่จากเส้นขอบรูปไปยงัสว่นท่ี 4  ซึง่เป็น

สว่นสงูของภาพด้านข้าง ซึง่สงูเทา่กบัภาพด้านหน้า 

5. จากภาพด้านหน้าลากเส้นในแนวด่ิงลงมายงัสว่นท่ี 2 เพ่ือถ่ายขนาดความยาวของ

ภาพด้านหน้า ซึง่เทา่กบัความยาวของรูปด้านบน เขียนภาพด้านบน 

6. จากภาพด้านบนลากเส้นฉายในแนวนอนตอ่จากเส้นขอบรูปของภาพด้านบน  ไปตดั

กบัเส้น 45 องศาในสว่นท่ี 3  จากจุดท่ีเส้นตดักนั ลากเส้นตัง้ฉากขึน้ไปยงัสว่นท่ี 4  

เป็นการถ่ายขนาดความกว้างของรูปด้านบนไปยงัรูปด้านข้างซึง่มีความกว้างท่ีเทา่กนั 

ดงัรูปท่ี  7.3 

 

เส้นเอียงทํามมุ 45 องศา 
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รูปที่ 7.3 

 

7. ลากเส้นฉายตอ่จากสว่นอ่ืน ๆ ของภาพ ไปยงัภาพด้านข้าง จากนัน้เขียนภาพด้านข้าง

ให้สมบูรณ์ ดงัรูปท่ี 7.4 

 

 
 

รูปที่ 7.4 

 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 

เร่ือง การเขียนภาพออบบลิก(Oblique) 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 เม่ือศกึษาหนว่ยการเรียนนีแ้ล้วให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถตอ่ไปนี ้  

1. อธิบายวิธีการเขียนภาพออบบลกิได้ 

2. เขียนแบบภาพออบบลกิได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 

1. วิธีการเขียนภาพออบบลกิ 

2. ปฏิบติังานเขียนแบบภาพออบบลกิได้ 

 

การเขียนภาพออบบลิก(Oblique) 

 มีขัน้ตอนและรายละเอียดดงันี ้คือ  

1. เขียนเส้นร่างเร่ิมต้นของภาพ 3 เส้น คือ เส้นในแนวนอน เส้นในแนวด่ิง และ

เส้นเอียง 45 องศา ดงัแสดงในรูปท่ี 8.1 เส้นเอียง 45 องศา อยูท่างด้านซ้าย

หรือทางด้านขวาของเส้นในแนวด่ิงก็ได้ 

  
 

รูปที่ 8.1 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
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2. เขียนเส้นร่างรูปทรงกลอ่งสีเ่หลีย่ม ท่ีมีขนาดเทา่กบัความกว้าง(W) และความ

สงู(H) ของชิน้งาน และมีความลกึ( D) เป็นคร่ึงหนึง่ของความลกึจริงตาม

หลกัการของภาพออบบลกิ ดงัในรูปท่ี 8.2   การเขียนให้เร่ิมต้นจากการเขียน

เป็นรูปกลอ่งสีเ่หลีย่มก่อน แล้วคอ่ยใสร่ายละเอียดเพ่ิมเติมในภายหลงั 

 
รูปที่ 8.2 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 

 

3. กําหนดทิศทางการมองภาพท่ีกลอ่งสีเ่หลีย่มด้านท่ีต้องการให้เป็นภาพ

ด้านหน้า จากนัน้นําภาพฉายด้านหน้าท่ีมองเห็นรูปร่างของชิน้งานมาเขียน

ลงในด้านของกลอ่งท่ีกําหนดให้เป็นภาพด้านหน้า โดยลดขนาดความกว้าง

ของภาพลงคร่ึงหนึง่ตามหลกัการของภาพฉาย ดงัรูปท่ี 8.3 

        
รูปที่ 8.3 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
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4. ลากเส้นในแนวนอนตอ่จากมมุของภาพท่ีเป็นด้านหน้าไปทางซ้ายให้มีความ

ยาวเทา่กบัความกว้างของชิน้งาน เส้นขอบของชิน้งานท่ีถกูบงัให้เขียนเป็น

เส้นประ ดงัรูปท่ี 8.4  

 
รูปที่ 8.4 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 

5. ในภาพออบบลกิ ท่ีมมุ ๆ หนึง่ของชิน้งาน จะประกอบด้วยเส้น 3 เส้น คือ เส้น

ในแนวนอน เส้นในแนวด่ิง และเส้นท่ีเอียง 45 องศา จนครบทกุมมุ เส้นขอบ

ของชิน้งานท่ีถกูบงัให้เขียนด้วยเส้นประ ดงัรูปท่ี 8.5 

 
รูปที่ 8.5 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 

 

ข้อควรจาํ 

1. การเขียนภาพออบบลกิ จะต้องเขียนเส้นร่างรูปกลอ่งสีเ่หลีย่ม ซึง่จะมีเส้นแกนหลกั 3 

เส้น คือ เส้นในแนวนอนแสดงความกว้าง เส้นในแนวด่ิงแสดงความสงู และ เส้นเอียง 

45 องศา แสดงความลกึของภาพ 
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2. ท่ีมมุของชิน้งาน จะต้องประกอบด้วยเส้น 3 เส้นมาพบกนั 

3. ด้านหรือสว่นใดของชิน้งานท่ีถกูบงัเอาไว้มองไม่เห็นให้แสดงด้วยเส้นประ 

4. ขนาดของภาพในแนวเส้นเอียง 45 องศา จะมีขนาดลดลงคร่ึงหนึง่จากขนาดใน 

ภาพฉาย 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 

เร่ือง การเขียนภาพไอโซเมตริก(Isometric) 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 เม่ือศกึษาหนว่ยการเรียนนีแ้ล้วให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถตอ่ไปนี ้  

1. อธิบายวิธีการเขียนภาพไอโซเมตริกได้ 

2. เขียนแบบภาพไอโซเมตริกได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 

1. วิธีการเขียนภาพไอโซเมตริก 

2.  ปฏิบติังานเขียนแบบภาพไอโซเมตริก 

 

การเขียนภาพไอโซเมตริก(Isometric) 

 ในการเขียนภาพไอโซเมตริกมีขัน้ตอนและรายละเอียด ดงันี ้

1. เขียนเส้นร่างเร่ิมต้นของภาพเป็นเส้นแกนหนกั 3 เส้น ด้วยกนั คือ  เส้นในแนวด่ิงหรือ

เส้นตัง้ฉาก (90 องศา) และเส้นในแนวเอียงทํามมุ 30 องศา กบัแนวระนาบ 2 เส้น ดงั

แสดงในรูปท่ี 9.1 

 
รูปที่ 9.1 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 

2. กําหนดขนาดลงบนเส้นแกนหลกัทัง้ 3 เส้น กําหนดขนาดความสงู( H) ลงบนเส้นใน

แนวด่ิง กําหนดขนาดความกว้าง( W) ลงบนเส้นแนวเอียง 30 องศาทางด้านซ้ายมือ 

และกําหนดขนาดความลกึ(D) ลงบนเส้นในแนวเอียง 30 องศา ทางด้านขวามือ  แล้ว

เขียนเส้นร่างเป็นรูปทรงกลอ่งสีเ่หลีย่ม ดงัแสดงในรูปท่ี 9.2 
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รูปที่ 9.2 

3. กําหนดทิศทางการมองภาพท่ีกลอ่งสีเ่หลีย่มด้านท่ีต้องการให้เป็นภาพด้านหน้า 

จากนัน้นําภาพฉายด้านหน้าท่ีมองเห็นรูปร่างของชิน้งานมาเขียนลงในกลอ่งท่ีกําหนด

เป็นด้านหน้าตามขนาดจริง ดงัแสดงในรูปท่ี 9.3 

 
รูปที่ 9.3 

4. ลากเส้นเอียงทํามมุ 30 องศา ตอ่จากมมุของภาพด้านหน้าไปทางซ้ายมือให้มีความ

ยาวเทา่กบัความกว้างของชิน้งาน เส้นขอบของชิน้งานท่ีถกูบงัให้เขียนแสดงด้วย

เส้นประ ดงัในรูปท่ี 9.4 

 
รูปที่ 9.4 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
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5. ปลายสดุของเส้นเอียง 45 องศาท่ีลากตอ่ออกไปก็คือมมุของชิน้งาน ซึง่ใน 

ภาพไอโซเมตริก ทกุมมุของชิน้งานจะมีเส้นมาพบกนั 3 เส้น คือ เส้นในแนวด่ิง และ 

เส้นเอียง 30 องศา 2 เส้น ให้เขียนเส้นท่ีขาดอยู ่2 เส้น คือเส้นในแนวด่ิง และเส้นเอียง  

30 องศาไปทางด้านขวามือ จนครบทกุมมุ เส้นขอบของชิน้งานท่ีถกูบงัเอาไว้ให้เขียน 

แสดงด้วยเส้นประ ดงัรูปท่ี 9.5 

 
รูปที่ 9.5 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 

 

ข้อควรจาํ 

1. การเขียนภาพไอโซเมตริก จะต้องเกิดจากเส้นแกนหลกั 3 เส้น คือ เส้นในแนวด่ิง  

1 เส้น และ เส้นเอียงทํามมุ 30 องศา 2 เส้น 

2. การเขียนจะต้องขึน้เป็นรูปกลอ่งสีเ่หลีย่มก่อนเสมอแล้วจึงคอ่ยใสห่รือเพ่ิมเติม

รายละเอียดในภายหลงั 

3. ขนาดของภาพจะมีขนาดเทา่กบัขนาดของภาพฉายทกุด้าน 

 

การเขียนวงรีในภาพไอโซเมตริก 

 ในกรณีท่ีชิน้งานมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก หรือชิน้งานรูปสีเ่หลีย่มท่ีเจาะรูตรงกลาง เรามี

วิธีการเขียนรูปร่างของวงกลมในภาพไอโซเมตริก เน่ืองจากการมองวงกลมในภาพไอโซเมตริกจะ

เห็นเป็นรูปวงรี  

ขัน้ตอนการเขียนรูปวงรี 

1. สร้างรูปสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนูท่ีมีขนาดความกว้างเทา่กบัเส้นผา่ศนูย์กลางของ

วงกลม ดงัรูปท่ี 9.6 
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รูปที่ 9.6 

2. วดัแบง่คร่ึงทกุด้านของกรอบสีเ่หลีย่ม 

3. จากจุดกึ่งกลางของด้านทัง้สี ่ลากเส้นไปมมุตรงกนัข้าม  

4. ใช้จุดตดัทัง้ 4 จุด เป็นจุดศนูย์กลางเขียนสว่นโค้ง จะได้เส้นโค้งตอ่กนัเป็นรูปวงรี ดงั

แสดงในรูป 9.7 

 

 
รูปที่ 9.7 

 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ :  สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
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แบบฝึกหัดชุดที่ 1 

เร่ือง  การเขียนแบบภาพ ISOMETRIC   

 

ช่ือ................................................................ชัน้.......................เลขที่....................... 

 

จากภาพฉาย 3 ด้านของชิน้งานที่กาํหนดให้ จงเขียนภาพ ISOMETRIC ใช้มาตราส่วน 1:1 
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ลําดบัที่ รายการที่ตรวจ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้/ข้อ 

1 ความถกูต้องตามหลกัเกณฑ์การเขียนภาพไอโซเมตริก 5       

2 ความถกูต้องตามหลกัเกณฑ์การกําหนดขนาด 5       

3 ความสะอาดเรียบร้อยในการเขียนภาพไอโซเมตริกและกําหนดขนาด 5       

 รวมคะแนน 15       

หลกัเกณฑ์การให้คะแนน        1 = แก้ไข      2 = ปรับปรุง     3= พอใช้    4= ดี     5 = ดีมาก 
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แบบฝึกหัดชุดที่ 2 

เร่ือง  การเขียนแบบภาพ ISOMETRIC   

ช่ือ................................................................ชัน้.......................เลขที่....................... 

จากภาพฉาย 3 ด้านที่กําหนดให้ จงเขยีนภาพไอโซเมตริก โดยใช้มาตราส่วน 1.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดบัที่ รายการที่ตรวจ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้  

1 ความถกูต้องตามหลกัเกณฑ์การเขียนภาพไอโซเมตริก 5  

2 นําความรู้มาประยกุต์ใช้อย่างเหมาะสม 5  

3 ความสะอาดเรียบร้อยในการเขียนภาพไอโซเมตริก  5  

 รวมคะแนน 15  

หลกัเกณฑ์การให้คะแนน        1 = แก้ไข      2 = ปรับปรุง     3= พอใช้    4= ดี     5 = ดีมาก 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 

เร่ือง การเขียนภาพแผ่นคล่ี 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 เม่ือศกึษาหนว่ยการเรียนนีแ้ล้วให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถตอ่ไปนี ้  

1. อธิบายวิธีการเขียนภาพแผน่คลีไ่ด้ 

2. เขียนภาพแผน่คลีไ่ด้ 

3. สร้างผลงานจากแบบแผน่คลีไ่ด้ 

 

สาระการเรียนรู้ 

1. วิธีการเขียนภาพแผน่คลี่ 

2. ปฏิบติังานเขียนแบบแผน่คลี่ 

 

การเขียนภาพแผ่นคล่ี 

 คําวา่คลี ่ก็คือ  กางออกให้แบน เช่น เรากางเรือกระดาษ หรือหมวกกระดาษท่ีนกัเรียนหดั

พบั ออกเป็นแผน่กระดาษแบน ๆ หรือถ้าเราคลีก่ลอ่งกระดาษรูปสีเ่หลีย่มออกเป็นแผน่ ก็เรียกวา่

แผน่คลี ่งานช่างอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัแผน่คลีม่ากกวา่งานช่างอ่ืน ๆ ได้แก่งานโลหะแผน่ การทํา

กระป๋องนํา้ รางนํา้ กานํา้ กรวย ทอ่ควนั ทอ่ความเย็นเคร่ืองปรับอากาศ งานตวัถงัรถยนต์ 

เคร่ืองบิน ฯลฯ  ก่อนจะประกอบโลหะแผน่ให้เป็นรูปทรงของสิง่ท่ีกลา่วมาข้างต้น จะต้องสร้างแบบ

(pattern) ตดัโลหะแผน่ให้ได้ขนาดตามรูปแบบ แล้วประกอบโลหะแผน่เหลา่นัน้เป็นรูปทรงท่ี

ต้องการได้ เราเรียกแบบแผน่คลีว่า่ pattern development  หรือ Development and 

Intersections คําวา่ development เก่ียวกบัการสร้างเลเอ้าท์(คลีผิ่ว) ของรูปทรง คําวา่ 

Intersections เก่ียวกบัตําแหนง่ของเส้นตา่ง ๆ ท่ีตดักนั หรือประกอบกนัขึน้เป็นรูปทรงท่ีต้องการ 

กลา่วคือ แผน่คลีก็่คือการออกแบบและเขียนแบบคลีรู่ป( pattern) ลงวสัดแุผน่ เช่น โลหะแผน่ 

กระดาษ ผ้า หนงั เพ่ือนําไปม้วน พบั งอ ฯลฯ และทําเป็นรูปทรงท่ีต้องการเช่น รูปกรวย กลอ่ง

ผลติภณัฑ์ เป็นต้น 

การเขียนแผน่คลีจ่ะไม่เขียนเส้นบอกขนาดกํากบัเหมือนการเขียนแบบอ่ืน และต้องกําหนด 

ขนาดให้มีสว่นเผ่ือสาํหรับขอบเพ่ือพบัซ้อน เข้าขอบลวดไว้ด้วยเสมอ  
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การเขียนแบบแผ่นคล่ีโดยวิธีเส้นขนาน 

 วตัถท่ีุมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก รูปปริซมึ ประกอบขึน้เป็นรูปร่างด้วยเส้นตรงขนานกนัเป็น

หลกัใหญ่ ฉะนัน้เม่ือคลีอ่อกก็ยงัคงหลกัการเดิม คือใช้เส้นตรงขนาน 

 

 1. ภาพคล่ีรูปทรงกระบอก มีวิธีการเขียนดงันี ้

  1.1 เขียนรูปด้านหน้าและรูปด้านบน ของรูปทรงกระบอกท่ีต้องการก่อนแล้วแบง่

รูปด้านบนออกเป็นสว่นเทา่ ๆ กนั ในท่ีนีแ้บง่ออกเป็น 12 สว่น มีเลข 1-12 กํากบั 

  1.2 เน่ืองจากความกว้าง (ความสงู) ของแผน่คลีจ่ะกว้างเทา่กบัความสงูของรูป

ด้านหน้าของทรงกระบอกนัน้ ฉะนัน้ให้ลากเส้นตรงจากขอบบนและขอบลา่งของรูปด้านหน้า

ออกไปทางขวาหรือทางซ้ายของรูปด้านหน้า แล้วกําหนดท่ีตัง้ของรูปแผน่คลีว่า่จะให้อยู ่ณ ท่ีใดใน

กระดาษเขียนแบบ 

  1.3 ลากเส้นในแนวด่ิง(เส้นตัง้ฉาก) ตดัเส้นขนานท่ีตอ่จากความสงูของด้านหน้านี ้

หนึง่เส้น และใสเ่ลข 1 กํากบัไว้ 

  1.4 กางวงเวียนหรือดิไวเดอร์ เพ่ือตัง้ระยะจากเลข 1 ไป 2 ไป 3 ฯลฯ ตามท่ีแบง่ไว้

ในรูปด้านบน และถ่ายระยะลงบนเส้นคูข่นานท่ีสร้างไว้บนข้อ 2 โดยเร่ิมจากเส้นท่ี 1 ท่ีสร้างไว้ใน

ข้อ 3  

  1.5 เม่ือถ่ายระยะจนได้ถึงเลข 12 แล้วให้เพ่ิมถึงเลข 1 เพราะต้องมี 12 ช่อง และ

ให้มีสว่นยื่นออกอีกประมาณ 6 มม. สาํหรับเป็นรอยตอ่หรือเพ่ิมเพ่ือพบัเป็นขอเก่ียวเป็นตะเข็บ ดงั

ในรูปท่ี 10.1 

  1.6 ในกรณีท่ีรูปทรงกระบอกนีมี้ฝาหรือมีก้น ก็ต้องสร้างฝาและก้นไว้ด้วย โดย

เขียนวงกลมท่ีมีขนาดโตกวา่เส้นศนูย์กลางของรูปทรงกระบอกเลก็น้อย ให้มีสว่นเผ่ือสาํหรับเป็น

รอยตอ่หรือครอบฝาหรือก้นด้วย 
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รูปที่ 10.1 

ภาพ : สวสัด์ิ  อุดมโภชน์.  เขียนแบบเทคนิค 1-2.  กรุงเทพฯ:  วฒันาพานิช, 2536 

 

 2.  ภาพคล่ีของรูปปริซึม มีวิธีการเขียนดงันี ้

  2.1 เขียนรูปด้านหน้า และรูปด้านบนของรูปปริซมึ  

  2.2  ลากเส้นคูข่นานจากความสงูของรูปด้านหน้าออกไปทางขวามือหรือซ้ายมือ  

เพ่ือกําหนดท่ีตัง้ของรูปแผน่คลี(่ในท่ีนีล้ากไปทางด้านขวามือ) 

  2.3 ลากเส้นในแนวด่ิงตดัเส้นคูข่นานท่ีตอ่ออกไปจากด้านหน้านัน้ และกํากบัเลข 

1 ไว้ท่ีเส้นนี ้

  2.4 ตัง้ดิไวเดอร์เพ่ือถ่ายขนาด 1-2 , 2-3, 3-4 และ 4-1 จากรูปด้านบนลงบนรูป

แผน่คลี ่เร่ิมต้นจากเส้นในแนวด่ิงเลข 1 ในข้อ 3 และให้มีสว่นยื่นออกไปประมาณ 6 มม. เพ่ือเป็น

แนวตอ่เช่นกนั 

  2.5 สร้างสว่นท่ีเป็นฝาและเป็นก้น โดยหน้ากว้างมีขนาดเทา่กบั 2-3 หรือ 1-4 แต่

ให้อยูใ่นตําแหนง่ของ 2-3 ความลกึของฝานีเ้ทา่กบัขนาดจาก 1-2 หรือ 3-4 ในรูปด้านหน้า และให้

เผ่ือรอยตะเข็บหรือรอยตอ่ไว้โดยรอบสามด้าน(ด้านละ 6 มม.) 

  2.6 แผน่คลีด่งักลา่วเม่ือพบัเป็นรูปจะได้รูปปริซมึสีเ่หลีย่ม ดงัรูปท่ี 10.2  
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รูปที่ 10.2 

สวสัด์ิ  อุดมโภชน์.  เขียนแบบเทคนิค 1-2.  กรุงเทพฯ:  วฒันาพานิช, 2536 

 

การเขียนแผ่นคล่ีโดยวิธีเส้นรัศมี 

 1. ภาพคล่ีรูปกรวย มีวิธีการเขียน ดงันี ้

  1.1 สร้างรูปด้านหน้าและรูปด้านบนของกรวย แล้วแบง่รูปด้านบนของกรวย  

ออกเป็นสว่นเทา่ ๆ กนั ในท่ีนีแ้บง่เป็น 12 สว่น 

  1.2 กําหนดให้ X เป็นจุดศนูย์กลาง และเป็นท่ีตัง้ของรูปแผน่คลี่ 

  1.3. ใช้วงเวียนกางรัศมีจากจุด X ถึงเลข 1 ในรูปด้านหน้านําไปถ่ายเป็นสว่นโค้ง 

A-B โดยใช้จุด X ของรูปแผน่คลีเ่ป็นจุดศนูย์กลาง 

  1.4 จากจุด X ซึง่เป็นจุดศนูย์กลางในรูปแผน่คลี ่ลากเส้นด่ิงผา่นตดัสว่นโค้ง A-B 

ท่ีจุดเลข 7 

  1.5 ณ จุดเลข 7 นี ้ให้สร้างสว่นแบง่บนเส้น AB ไปทางซ้ายและขวาของจุดเลข 7 

ขึน้ไปยงัจุด A และ B ข้างละ 6 ช่อง ๆ ละเทา่กบัสว่นท่ีแบง่ไว้ในรูปด้านบน และให้มีสว่นยื่น

ประมาณ 6 มม. ไว้เป็นรอยตอ่ด้วย ดงัแสดงในรูป 10.3 
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รูปที่ 10.3 

สวสัด์ิ  อุดมโภชน์.  เขียนแบบเทคนิค 1-2.  กรุงเทพฯ:  วฒันาพานิช, 2536 

 

 2 ภาพคล่ีรูปปิรามิด มีวิธีการเขียนดงันี ้

  2.1สร้างรูปด้านหน้าและรูปด้านบนของรูปปิรามิดท่ีต้องการ และกํากบัหมายเลข

และอกัษรไว้ท่ีรูปทัง้สอง 

  2.2 กําหนดจุด X เป็นจุดศนูย์กลาง และท่ีตัง้ของรูปแผน่คลี่ 

  2.3 ใช้วงเวียนกางให้ได้รัศมี X - 1 ในรูปด้านหน้าและนําไปถ่ายลงท่ีแผน่คลีโ่ดย

ใช้ X ของรูปแผน่คลี(่ข้อ 2) เป็นศนูย์กลางเขียนสว่นโค้ง A - B  

  2.4 ลากเส้นในแนวด่ิงผา่นจุด X ในรูปแผน่คลีต่ดัสว่นโค้ง A - B ท่ีจุด ๆ หนึง่ (ใน

ท่ีนีคื้อท่ีจุดเลข 3)  

  2.5 ณ จุดบนเส้น A-B นี ้จะใช้เป็นศนูย์กลางในการถ่ายระยะคือ ให้ถ่ายขนาดลง

ข้างละสองสว่นจากกจุดตดันี ้หมายความวา่จากจุดตดันีใ้ห้ถ่ายขนาด 3 – 2 , 2 - 1 ท่ีแบง่ไว้ในรูป

ด้านบนลงทางซ้ายของจุดตดันี ้และถ่ายขนาด 3 – 4 , 4 - 1 ในรูปด้านบนลงทางขวาของจุดตดันี ้

แล้ว 

  2.6 ลากเส้นตรงเช่ือมตอ่จุดทัง้บนโค้ง A - B และลากไปยงัจุด X  

  2.7 สร้างฝาด้านลา่งของรูปปิรามิด ซึง่ฝานีจ้ะมีขนาดกว้างยาวเทา่กบัฐานด้านใด

ด้านหนึง่ของรูปปิรามิด และให้มีสว่นยื่นมาเป็นรอยตอ่ด้วย ดงัรูปท่ี 10.4 
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รูปที่ 10.4 

สวสัด์ิ  อุดมโภชน์.  เขียนแบบเทคนิค 1-2.  กรุงเทพฯ:  วฒันาพานิช, 2536 
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แบบทดสอบ  

เร่ือง  การเขียนภาพแผ่นคล่ี 

 

ช่ือ..................................................................ชัน้......................เลขที่................. 

 

ตอนที่ 1 จงตอบคาํถามต่อไปนีใ้ห้ได้ใจความสมบูรณ์ 

1. แผน่คลี ่คือ........................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

2. การเขียนภาพแผน่คลีต่า่งจากการเขียนแบบอ่ืน ๆ คือ 

2.1................................................................................................................ 

2.2................................................................................................................ 

 3. การเขียนภาพแผน่คลีมี่ 2 วิธี คือ 

  3.1....................................................................................................... ........ 

  3.2 ………………………………………………………………………………… 

 4. ภาพคลีรู่ปทรงกระบอกเราใช้วิธีการเขียนแบบ.......................................................... 

 5. ภาพคลีรู่ปกรวย เราใช้วิธีการเขียนแบบ...................................................................  

 6. ภาพคลีรู่ปปริซมึ เราใช้วิธีการเขียนแบบ..................................................................  

 7. ภาพคลีรู่ปปิรามิด เราใช้วิธีการเขียนแบบ................................................................  

 

ตอนที่ 2   จงเขียนแบบภาพแผ่นคล่ี รายละเอียดดังนี ้

1. การเขียนภาพแผน่คลีโ่ดยวิธีเส้นขนาน มา 1 รูป  

2. การเขียนภาพแผน่คลีโ่ดยวิธีเส้นรัศมี  มา 1 รูป 

     โดยกําหนดขนาด ให้เหมาะกบัหน้ากระดาษท่ีจดัให้ 
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ลาํดบัท่ี รายการท่ีตรวจ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้  

1 ความถกูต้องตามหลกัเกณฑ์การเขียนภาพแผน่คลี่ 5  

2 การกําหนดขนาดเหมาะสมกบัหน้ากระดาษ 5  

3 ความสะอาดเรียบร้อยในการเขียนภาพแผน่คลี ่ 5  

 รวมคะแนน 15  

หลกัเกณฑ์การให้คะแนน        1 = แก้ไข      2 = ปรับปรุง     3= พอใช้    4= ดี     5 = ดีมาก 
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ลาํดบัท่ี รายการท่ีตรวจ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้  

1 ความถกูต้องตามหลกัเกณฑ์การเขียนภาพแผน่คลี่ 5  

2 การกําหนดขนาดเหมาะสมกบัหน้ากระดาษ 5  

3 ความสะอาดเรียบร้อยในการเขียนภาพแผน่คลี ่ 5  

 รวมคะแนน 15  

หลกัเกณฑ์การให้คะแนน        1 = แก้ไข      2 = ปรับปรุง     3= พอใช้    4= ดี     5 = ดีมาก 
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