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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เร่ือง   มาตรฐานเส้นที่ใช้ในงานเขียนแบบ 

และ มาตราส่วน 
 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เมื่อศกึษาหน่วยการเรียนนีแ้ล้วให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถต่อไปนี  ้

1. บอกช่ือ และ ความหมายของเส้นชนิดต่าง ๆ ได้ 
2. บอกมาตรฐานของเส้นที่ใช้ในงานเขียนแบบได้ 
3. บอกความส าคญัของมาตราส่วนได้ 
4. อธิบายมาตราส่วนที่ใช้ในงานเขียนแบบได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 
1. ชนิดและความหมายของเส้นที่ใช้ในงานเขียนแบบ 
2. มาตรฐานการเขียนแบบเส้นที่ใช้ในงานเขียนแบบ 
3. ความส าคญัของมาตราส่วน 
4. ชนิดของมาตราส่วน 

 

ชนิดและความหมายของเส้น 
 แบบประกอบขึน้ด้วยเส้นชนิดต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดเป็นรูปที่ต้องการ เส้นก็เหมือนตัวอกัษร 
เวลาเรียนเขียนอ่านผู้ เรียนจะเร่ิมรู้จักตวัอกัษรและการผสมตัวอกัษร เขียนแบบก็เช่นเดียวกัน 
ผู้ เรียนจะต้องรู้จักลกัษณะของเส้น ทัง้นีไ้ม่ว่าจะเป็นเส้นชนิดใดก็ตามจะต้องสะอาด ทบึ และ
สม ่าเสมอตลอดเส้น โดยจะต้องแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างเส้นหนากับเส้นบาง 
 เส้นที่ใช้ในงานเขียนแบบมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีลกัษณะและความหมายที่ต่างกัน
ออกไป 
  1. เส้นร่างแบบ(Construction or Guide line) เป็นเส้นร่างเบา ๆ ที่ใช้ร่างรูปทรง
ของแบบหรือวตัถุที่ต้องการผลิต นอกจากนีเ้ส้นร่างแบบยังน ามาใช้ร่างเป็นแนวก่อนการเขียน
ตวัอกัษรประกอบแบบ เส้นจะต้องมีน า้หนักเบา ลบได้ง่าย ดงัรูปที่ 2.1 
 
 

 
รูปท่ี 2.1 
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  2. เส้นขอบหรือเส้นกรอบ (Border line) เป็นเส้นแสดงกรอบรูป เพ่ือก าหนดให้
เห็นถึงขอบเขตที่จะเขียนรูปให้อยู่ภายในกรอบที่ก าหนด เส้นกรอบเป็นเส้นที่หนาและหนักมาก มี
ความหนาของเส้น 0.5 - 1 มม. ดงัรูปที่ 2.2 เมื่อติดกระดาษลงบนโต๊ะเขียนแบบแล้ว เราจะตีกรอบ
ให้เส้นห่างจากขอบกระดาษ 1 ซม. โดยรอบทัง้ 4 ด้านของกระดาษเขียนแบบ เพ่ือก าหนดให้แบบ
หรือรูปทรงที่จะเขียนขึน้อยู่ภายในกรอบนัน้  

 
 

รูปท่ี 2.2 
  3. เส้นรูปทรงหรือเส้นรูปวัตถุ (Visible Object line)  เป็นเส้นหนักแต่ไม่หนัก
และหนากว่าเส้นกรอบ แสดงรูปทรงของแบบหรือของวตัถุที่ต้องการสร้างหรือผลิต เส้นรูปทรงเป็น
เส้นหนักที่สร้างทบัเส้นร่างแบบ หรือเส้นรูปร่างให้ชัดเจนขึน้อีก เส้นรูปทรงควรจะมีน า้หนักเท่ากัน
ตลอดเส้น ทกุเส้นที่ประกอบกันขึน้เป็นรูปทรง เส้นรูปทรงควรมีความหนา 0.25 มม. ดงัรูปที่ 2.3 

 
 รูปท่ี 2.3 

ภาพ : อนศุกัด์ิ  ฉ่ินไพศาล.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:แม็ค, 2547 
 
  4. เส้นบอกขนาด (Dimension line) เป็นเส้นหนักปานกลาง หนักกว่าเส้นร่าง
แต่หนักน้อยกว่าเส้นรูป ใช้ส าหรับบอกขนาด กว้าง ยาว สงู หรือหนาของรูปทรง ดงัรูปที่ 2.4  โดยมี
หลกัเกณฑ์การเขียนดงันี  ้
  - เส้นบอกขนาดต้องขนานกับเส้นรูปมีความยาวเท่ากับขนาดของชิน้งาน 
ใส่หวัลกูศรที่ปลายทัง้สองข้าง ขนาดของลกูศรที่ใช้ยาว 3 มม. ความหนาของหัวลกูศร 1 มม. 
 - เส้นบอกขนาดต้องลากยาวติดต่อกันและมีตวัเลขบอกขนาดอยู่ตรงกลาง 
เหนือเส้น 

เส้นรูปทรง 
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 - เส้นบอกขนาดเส้นแรกควรห่างจากเส้นรูปไม่น้อยกว่า 8 มม. หากมี 
การบอกขนาดซ้อนกัน 2 เส้น เส้นที่สองจะห่างจากเส้นแรกอย่างน้อย  5 มม.     
 - เส้นบอกขนาดจะเขียนร่วมกับเส้นก าหนดขนาดเสมอ 
 หากช่องที่ต้องการบอกขนาดมีความยาวน้อยกว่า 10 มม. ลงมา   
หวัลกูศรควรอยู่ด้านนอกชีเ้ข้าด้านใน และมีเส้นบอกขนาดเช่ือมโยงระหว่างหวัลกูศร  

 
รูปท่ี 2.4 

ภาพ : อนศุกัด์ิ  ฉ่ินไพศาล.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:แม็ค, 2547 
5. เส้นต่อ หรือเส้นช่วยก าหนดขนาด (Extension line) เป็นเส้นหนัก 

ปานกลาง หนักกว่าเส้นร่างแต่หนักน้อยกว่าเส้นรูป ดงัรูปที่ 2.5  โดยมีหลกัเกณฑ์การเขียน ดงันี ้
5.1 เป็นเส้นที่ลากต่อออกมาจากเส้นรูปของแบบ โดยมีระยะห่างจากขอบรูป  

ประมาณ 1-2 มม.และลากยาวเลยหวัลกูศรไปประมาณ 3 มม. 
5.2 ไม่ควรลากเส้นช่วยก าหนดขนาดจากภาพฉายด้านหนึ่งข้ามไปยัง 

ภาพฉายอีกด้านหนึ่ง 

 
รูปท่ี 2.5 

ภาพ : อนศุกัด์ิ  ฉ่ินไพศาล.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:แม็ค, 2547 
 

 

เส้นบอกขนาด 

เส้นช่วยก ำหนดขนำด 
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  6. เส้นประหรือเส้นไข่ปลา(Hidden or Dotted line) เป็นเส้นแสดงวตัถุในส่วน
ที่ถูกบังเอาไว้ หรือด้านหลงัซึง่มองไม่เห็น เช่น วัตถุหรือรูปทรงที่เขียนขึน้มีมมุเว้า หรือรูปทรงต่างไป
จากด้านหน้า ก็สามารถแสดงมมุเว้า หรือรูปทรงด้านหลงัที่มองไม่เห็นนัน้ด้วยเส้นประ เส้นประ 
เป็นเส้นเต็มบาง เส้นประมีลกัษณะเป็นเส้นสัน้ ๆ แต่ละเส้นมีความยาว 3 มม. ช่องว่างระหว่างเส้น 
1 มม. สลบักันไป ข้อส าคญั เส้นประจะต้องเร่ิมติดกับเส้นรูปวัตถุ และจบลงที่จุดสดุท้ายสมัผัสกับ
เส้นวตัถุ ดงัรูปที่ 2.6 

  

 

 
รูปท่ี 2.6 

ภาพ : พงศ์วิทย์   วฒุิวิริยะ.  เขียนแบบเทคนิค 1.  กรุงเทพฯ:  ศนูย์ส่งเสริมอาชีวะ, ม.ป.ป 
 
  7. เส้นศูนย์กลาง (Center line) ใช้แสดงศนูย์กลางของวตัถุที่มีขนาดสองข้าง
สมดลุกัน เช่น แสดงศนูย์กลางของวงกลม รูปทรงกระบอก เป็นเส้นเต็มบาง ยาวและสัน้สลบักันไป 
เส้นยาว ยาวประมาณ 15 มม. เว้นช่องว่าง 1 มม. และเส้นยาว 15 มม. สลบักันไป เช่นนีจ้นสิน้สดุ
รูปของวตัถุ เส้นศนูย์กลางควรเร่ิมต้นและสิน้สดุลงด้วยเส้นยาว และไม่ควรมีเส้นอ่ืนลากผ่านเส้น
ยาวและเส้นสัน้ของเส้นศนูย์กลาง แต่ควรผ่านที่ช่องว่างระหว่างเส้นทัง้สอง ดงัรูปที่ 2.7                 

                          

 
รูปท่ี 2.7 

ภาพ : พงศ์วิทย์   วฒุิวิริยะ.  เขียนแบบเทคนิค 1.  กรุงเทพฯ:  ศนูย์ส่งเสริมอาชีวะ, ม.ป.ป 
 

เส้นประ 

เส้นศนูย์กลาง 
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  8. เส้นตัดหรือเส้นท่ีใช้ในการแสดงแนวการผ่าวัตถุ (Cutting Plane line) 
ปกติแบบจะแสดงรายละเอียดรูปร่างของวัตถุภายนอก ผู้ออกแบบและเขียนแบบต้องแสดงส่วน  
ไม่สามารถมองเห็นภายในไว้ด้วย โดยเฉพาะส่วนภายในของวัตถุที่คิดว่าซบัซ้อน การแสดงว่าแบบ
หรือรูปร่างของวัตถุนัน้ถูกผ่า ณ จุดใดบ้าง จึงแสดงด้วยเส้นตัด หรือเส้นแสดงแนวการผ่าวตัถุ เป็น
เส้นหนักกว่าเส้นรูปทรง แต่เบากว่าเส้นกัน้ขอบ มี ๒ ชนิด คือ 
   8.1 เส้นทบึยาว 15 – 35 มม. เส้นสัน้ยาว 3 มม. 2 เส้น โดยเว้นช่องว่าง
ระหว่างเส้น 1 มม. ปลายทัง้สองข้างของเส้นหกัเป็นมมุฉากชีไ้ปในทิศทางที่วตัถุถูกผ่า และใส่ 
หวัลกูศรที่ปลายทัง้สองข้าง ดงัรูที่ 2.8 
 

 
รูปท่ี 2.8 

   8.2 มีลกัษณะเหมือนเส้นประ คือเป็นเส้นสัน้ ๆ โดยขนาดของเส้นยาว  
6 มม. เว้นช่องว่างระหว่างเส้น 1 มม. ปลายทัง้สองข้างหกัเป็นมุมฉากชีต้ามทิศทางที่ถูกผ่า และมี
หวัลกูศรที่ปลายเส้นทัง้สองข้าง ดงัรูปที่ 2.9 

 
รูปท่ี 2.9 

 
  9. เส้นแสดงผิวท่ีถูกตัด เส้นแสดงหน้าตัด ( Section line) เป็นเส้นเต็มหนา 
ใช้แสดงให้ทราบว่าผิวของวัตถุนัน้เป็นผิวภายใน เป็นผิวที่ถูกผ่าออกมา เส้นดงักล่าวยังแสดงชนิด
ของวตัถุด้วย คือบอกให้ทราบว่าเป็นผิวของวัตถุที่เป็นโลหะ หรือไม้ หรืออ่ืน ๆ ลกัษณะเป็นเส้นยาว
ตลอด โดยเขียนให้เอียงท ามมุตามมมุของฉากสามเหลี่ยม เช่น 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา 
เมื่อเขียนเส้นแสดงผิวของวัตถุที่ถูกตดัในแบบเป็นมมุเท่าไร ก็ควรรักษามมุเดิมไว้ตลอดในแบบ
เดียวกัน ดงัรูปที่ 2.10 
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รูปท่ี 2.10 
ภาพ : อนศุกัด์ิ  ฉ่ินไพศาล.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:แม็ค, 2547 

 
  10. เส้นย่นรูป เส้นแสดงรอยตัดย่อส่วน (Break line) เส้นนีใ้ช้ในกรณีที่ไม่
ต้องการเขียนรูปทัง้หมด เช่น เขียนรูปส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุเท่านัน้ ดงัรูปที่ 2.11 
 

 
 

รูปท่ี 2.11 
ภาพ : อนศุกัด์ิ  ฉ่ินไพศาล.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:แม็ค, 2547 

 
 
 
 
 



 7 

มาตราส่วน (Scale) 
ความส าคัญของมาตราส่วน 
  ในปัจจุบันขนาดของกระดาษเขียนแบบมีอยู่หลายขนาดตัง้แต่ขนาด A0 ถึงขนาด 
A6 แต่ในบางครัง้การเขียนแบบก็ยังไม่สามารถใช้ขนาดจริงของชิน้งานได้ทกุกรณี เน่ืองจาก
บางครัง้ชิน้งานนัน้มีขนาดใหญ่กว่ากระดาษเขียนแบบมาก ท าให้ไม่สามารถเขียนแบบของชิน้งาน
ลงในกระดาษที่มีอยู่ ได้ และในบางครัง้ชิน้งานก็มีขนาดเล็กมากจนเราไม่สามารถก าหนดขนาด
และเขียนแบบออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน หรือแบบที่เขียนมีขนาดไม่เหมาะสมกับขนาดของ 
กระดาษ ดงันัน้การเขียนแบบงานจึงต้องมีการย่อหรือขยายภาพจากขนาดของจริงของชิน้งาน ให้มี
ความเหมาะสมกับขนาดของกระดาษ และขนาดที่พอจะเขียนได้ง่าย  มีอยู่ 2 ชนิด คือ  

1. การย่อส่วน ในกรณีที่ขนาดของวัตถุที่เราน ามาเขียนแบบมีขนาดใหญ่มาก  
เกินกว่าขนาดของกระดาษเขียนแบบ เราจ าเป็นต้องย่อส่วนให้มีขนาดเล็กลงเหมาะกับขนาด  
ของกระดาษ เช่น มาตราส่วน 1:20  หมายความว่า ขนาดของจริง 20 ส่วน ย่อลงเหลือเพียง 1 ส่วน 
ในกระดาษเขียนแบบ 
ตัวอย่าง  ชิน้งานมีความกว้าง  500 มม. และยาว 1,000 มม.  ใช้มาตราส่วน 1 :10  ขนาดของ
ภาพที่เขียนลงในแบบจะมีความกว้างเท่ากับ (500/10) 50 มม. ความยาวเท่ากับ(1,000/10)   
100 มม. ซึง่มีขนาดเล็กลง 10 เท่า  
  2. การขยายส่วน ในกรณีที่ขนาดของจริงเล็กมาก จนไม่สามารถก าหนดขนาด
ลงในกระดาษเขียนแบบให้เห็นอย่างชัดเจนได้ เราจ าเป็นต้องขยายส่วนให้มีขนาดใหญ่ขึน้ เพ่ือให้
สามารถก าหนดขนาดได้อย่างชัดเจนและเขียนลงบนกระดาษเขียนแบบได้ เช่น มาตราส่วน 20 :1 
หมายความว่า ขนาดของจริง 1 ส่วน น าไปขยาย 20 เท่า เขียนลงในกระดาษเขียนแบบ 
ตัวอย่าง ชิน้งานมีความยาว 5 มม. และกว้าง 2 มม.  เมื่อเขียนด้วยมาตราส่วน 10:1  ขนาดที่
เขียนจะมีความยาวเท่ากับ (5x10) 50 มม. ความกว้างเท่ากับ(2x10) 20 มม.  
หมายเหตุ 

1. ให้สงัเกตต าแหน่งของเลข 1 ถ้าเลข 1 อยู่หน้าเคร่ืองหมาย : แสดงว่าเป็นการย่อส่วน 
ถ้าเลข 1 อยู่หลงัเคร่ืองหมาย : แสดงว่าเป็นการขยายส่วน 

2. ในการย่อหรือขยายเราจะย่อหรือขยายเฉพาะขนาดของวตัถุเท่านัน้ คือ ความกว้าง 
ความยาว ความสงู รูปทรงของวัตถุจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดงันัน้วตัถุจะท ามมุเท่าไร
ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการย่อหรือขยายมุมของวัตถุจะต้องเท่าเดิม  

3. จะต้องเขียนบอกมาตราส่วนที่ใช้ในการเขียนแบบทกุครัง้ 
4. มาตราส่วน 1:1 หมายความว่า ขนาดในแบบกับขนาดของจริงเท่ากัน 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบมาตราส่วน 
 

มาตราส่วน ขนาดท่ีเขียนลงในแบบงาน 
ขนาดของจริง 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. ระบบการวดัที่ใช้ในงานเขียนแบบปัจจุบันใช้ระบบเมตริก ซึง่มีหน่วยเป็น  

มิลลิเมตร  = มม. เซนติเมตร = ซม.   เมตร = ม. 
        การแปลงหน่วยระบบเมตริกเป็นระบบองักฤษ(นิว้)  
  1 มิลลิเมตร  = 0.03937  นิว้ 
  1 เซนติเมตร = 0.3937    นิว้ 
  1 เมตร  = 39.37      นิว้ 
  1 กิโลเมตร = 0.6214    ไมล์ 
 
 

          
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


