
 

บทที่ 1 

บทนํา 
 

 วิชาเขียนแบบวิศวกรรมนั้นอาจกลาวไดวาเปนรายวิชาแรก ๆ ที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับ

งานทางดานวิศวกรรม ที่ผูเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรชั้นปที่ 1 จะตองเรียน เปนวิชาที่ถือได

วามีความสําคัญตอวิชาชีพวิศวกรรมเปนอยางมาก เน่ืองจากวิศวกรคือผูนําความรูความเขาใจที่มีตอ

วิชาวิทยาศาสตร เชน ฟสิกส เคมี คณิตศาสตร ฯลฯ มาประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชน เชน สราง

อุปกรณที่ชวยอํานวยความสะดวกสบายในการใชชีวิตประจําวัน หรือประดิษฐเครื่องมือที่คอย

ตอบสนองความตองการของมนุษย ซ่ึงกอนที่จะลงมือสรางสิ่งเหลานี้ขึ้นมาได วิศกรในฐานะเปน

ผูออกแบบจําเปนจะตองนําสิ่งที่ตนเองคิดอยูในสมองสรางออกมาเปนภาพเพื่อสื่อสารกับผูอ่ืน เชน 

ผูผลิตหรือวิศวกรที่มีประสบการณมากกวา เพ่ือใหเขาเหลานั้น (รวมทั้งผูออกแบบดวย) ชวยกัน

พิจารณาวาสิ่งของที่จะผลิตน้ันสามารถผลิตไดจริงหรือไม (โดยใชความรูเกี่ยวกับเครื่องมือในการ

ผลิต (machine tools) ซ่ึงจะไดเรียนในชั้นปที่ 1) มีความแข็งแรงทางวิศวกรรมเพียงพอหรือยัง (ใช

ความรูทางดานกลศาสตรวัสดุ (mechanics of material) ซ่ึงจะไดเรียนในชั้นปที่ 2 หรือ 3) ผลิตออก

มาแลวคุมทุนกับที่ลงทุนไปหรือไม (ใชความรูทางดานการบริหารวิศวกรรม (engineering 

management) ซ่ึงจะไดเรียนประมาณชั้นปที่ 3) ฯลฯ ซ่ึงโดยปกติภาพที่สรางออกมาครั้งแรกจาก

ความคิดที่เกิดขึ้นในสมองนั้นจะเปนภาพสเก็ตชกอนเพราะสามารถสรางขึ้นมาไดอยางรวดเร็วและ

สามารถแกไขแบบที่คิดไวไดงาย จากนั้นเม่ือเกิดความมั่นใจในแบบที่คิดไวแลวจึงคอยนําความรูจาก

วิชาเขียนแบบวิศวกรรมมาใช เพ่ือเขียนภาพของสิ่งของนั้น ๆ ใหถูกตองตามหลักมาตราฐาน

สากล พรอมที่จะสงเขาสูกระบวนการผลิตตอไป จะเห็นไดวาวิศวกรจําเปนตองมีความรูความเขาใจ

ในวิชาเขียนแบบวิศวกรรม เน่ืองจากเปนสวนหนึ่งของกระบวนการออกแบบและกระบวนการผลิต

ซ่ึงวิศวกรทุกคนจะหลีกเลี่ยงไมได 
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2  Fundamental of Engineering Drawing 

1.1 การเขียนแบบวิศวกรรมกับภาษารูปภาพ (graphics language) 

 มนุษยรู จักการใชรูปภาพในการสื่อสารกันมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรแลว 

ยกตัวอยางเชนในสมัยอียิปตโบราณ ก็รูจักใชรูปสัญลักษณหรือที่รูจักกันดีวา “Hieroglyphs” ในการ

สื่อความหมายดังแสดงในรูปที่ 1.1 หรือในภาษาจีนโบราณเองก็มีรากฐานมาจากการใชรูปภาพแทน

สิ่งที่ตองการกลาวถึงเชนเดียวกัน (รูปที่ 1.2) สําหรับภาพจากการเขียนแบบวิศวกรรมนั้นก็ถือวา

เปนภาษารูปภาพแบบหนึ่งเชนเดียวกัน วิศวกรจะใชรูปภาพจากการเขียนแบบในการติดตอสื่อสาร

ระหวางกัน ซ่ึงไมวาวิศวกรนั้นจะมากจากที่ใดในโลกนี้ก็ตามก็จะสามารถเขาใจความหมายในแบบ

วิศวกรรมแบบนั้น ๆ เหมือนกัน (รูปที่ 1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การเขียนแบบในทางวิศวกรรมนั้นมีประสิทธิภาพอยางมากในการสื่อสารถึงรูปราง

ลักษณะของวัตถุที่วิศวกรตองการกลาวถึงใหสามารถเขาใจไดงาย และเพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพใน

การสื่อสารดังกลาวไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ใหลองจินตนาการดูวาผูอานไดเห็นรูปวัตถุตัวอยางดังแสดง

ในรูปที่ 1.4 และผูอานตองการสื่อสารใหเพ่ือนซ่ึงไมเคยเห็นวัตถุดังกลาวมากอนไดเขาใจวาวัตถุ

รูปที่ 1.3  ตัวอยางงานเขียนแบบทางดานวิศวกรรม  

รูปที่ 1.1  สัญลักษณภาพ Hieroglyphs 

            ในภาษาอียิปตโบราณ  

รูปที่ 1.2  การใชรูปภาพแสดงความหมาย 

             ในภาษาจีน  
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แบบโดยใชเครื่องมือเขียนแบบ ซ่ึงขั้นตอนนี้จะใชเม่ือแบบที่รางขึ้นจากการสเก็ตชน้ันไดถูกปรับแก

จนเกิดความมั่นใจที่จะนําไปผลิตแลวน่ันเอง โดยจะลงมือเขียนแบบตามหลักมาตราฐานสากล และ

การใชเครื่องมือมาชวยเขียนแบบน้ันทําใหรูปที่ไดมีขนาดและรูปรางที่ถูกตองตามความเปนจริงดัง

แสดงในรูปที่ 1.6 และรูปแบบสุดทายของการเขียนแบบคือการเขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอร การ

เขียนแบบดวยวิธีน้ีคลายกับแบบที่ 2 เพียงแตใชคอมพิวเตอรมาชวยเขียนเสนเทานั้นเอง ซ่ึงมีขอดี

อยูที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงแบบไดโดยงาย แตอยางไรก็ตามผูเขียนจําเปนตองเขาใจหลักการ

เขียนแบบถึงจะเขียนแบบไดถูกตอง เพราะคอมพิวเตอรไมสามารถลากเสนใหไดโดยอัตโนมัติ

น่ันเอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.2 องคประกอบของการเขียนแบบวิศวกรรม (elements of engineering drawing) 

 ส ว นป ร ะ ก อบขอ ง แบบท า ง

วิศวกรรมประกอบดวยภาษาภาพ (graphics 

language) แ ล ะ ภ า ษ า ข อ ค ว า ม  (word 

language) ดังแสดงในรูปที่ 1.7 จากรูปที่แสดง

น้ันเสนสีแดงแสดงภาษาภาพ ซ่ึงชวยใหผูอาน

แบบเขาใจถึงรูปรางลักษณะของวัตถุน้ัน สวน

กลุมตัวอักษรที่เสนอยูในเสนสีนํ้าเงินแสดง

ภาษาขอความ ซ่ึงชวยอธิบายขนาด ตําแหนง

ของรู ฯลฯ เปนตน  

รูปที่ 1.6  ภาพแบบวศิวกรรมที่เขียนดวยเครื่องมือเขียนแบบ 

รูปที่ 1.7  องคประกอบของแบบทางวศิวกรรม 
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รูปที่ 1.8 แสดงสิ่งที่ผูเรียนตองทําความเขาใจเพื่อที่จะสามารถเขียนองคประกอบแตละสวนของการ

เขียนแบบไดถูกตอง จากรูปที่แสดงนั้นองคประกอบที่ผูเรียนตองทําความเขาใจใหดีเพ่ือที่จะสราง

ภาษาภาพไดถูกตองก็คือ ชนิดของเสน (line types) หลักการฉายภาพ (projection method) และ

สุดทายเปนการสรางรูปเรขาคณิต (geometric construction) สวนการสรางภาษาขอความที่

เหมาะสมนั้น ผูเรียนจะตองเรียนรูถึงหลักการเขียนตัวอักษร (lettering) เพ่ือใหขอความที่ไดน้ันมี

รูปแบบที่สมํ่าเสมอ และอานงาย  

 

1.3 วิธีการฉายภาพ (projection method) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 วิธีการฉายภาพนั้นเปนหลักการในการแสดงรูปรางและขนาดของวัตถุ 3 มิติใหสามารถ

แสดงออกมาในรูป 2 มิติได เชนรูปที่อยูบนกระดาษในแบบทางวิศวกรรมที่เราเห็นในตัวอยาง

PROJECTION  METHOD

Perspective

Oblique Orthographic

Axonometric Multiview

Parallel

รูปที่ 1.8  ความรูที่ตองใชในแตละองคประกอบของการเขียนแบบ 

รูปที่ 1.9  แผนภาพแสดงวิธีการฉายภาพแบบตาง ๆ 

Graphics
language

Word
language

Line
types

Geometric
construction Lettering

Projection
method
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ขางตนนั่นเอง วิธีการฉายภาพนั้นมีอยูหลายวิธีดวยกันดังแสดงในรูปที่ 1.9 ซ่ึงสามารถแบงออกได

เปน 2 วิธีหลัก ๆ คือวิธีการฉายภาพแบบ perspective และวิธีการฉายภาพแบบ parallel จากนั้น

วิธีการฉายภาพแบบ parallel ยังสามารถแบงออกไดเปนการฉายภาพแบบ oblique และการฉาย

ภาพแบบ orthographic สวนการฉายภาพแบบ orthographic น้ันแบงออกเปนการฉายภาพแบบ 

axonometric และแบบ multiview ตามลําดับ ในวิชานี้เราจะสนใจเฉพาะการฉายภาพที่แสดงใน

กรอบสีฟาเทานั้น  

 องคประกอบของการฉายภาพนั้นประกอบไปดวยแนวการมอง (line of sight) และฉาก

รับภาพ (plane of projection) รูปที่ 1.10 แสดงแนวการมองสองแบบดวยกันคือแนวการมองภาพ

แบบ parallel และแบบ perspective ตามลําดับ สวนรูปที่ 1.11 แสดงฉากรับภาพ โดยฉากรับภาพ

น้ันก็คือฉากที่เราสมมติขึ้นโดยภาพที่เกิดบนฉากรับภาพที่เราสมมติขึ้นมานั้นเกิดจากการลากเสน

ตอจุดที่แนวการมองวัตถุทะลุผานฉากรับภาพดังแสดงในรูปน่ันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ไดจากการฉายภาพแบบ perspective น้ันจะใหรูปที่เสมือนจริง (เหมือนที่ตามนุษย

มองเห็น) ซ่ึงมักจะเห็นอยูบอยครั้งในงานเขียนแบบของสถาปตย ดังแสดงในรูปที่ 1.12 แตการฉาย

Parallel projection Perspective projection

Plane of projection Plane of projection

รูปที่ 1.10  แนวการมองภาพแบบ parallel และแบบ perspective 

รูปที่ 1.11  ฉากรับภาพและการเกิดภาพดวยวธิีตาง ๆ กัน 

Line of sight

Parallel projection

Line of sight

Perspective projection
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Object views from top

Projection plane

1

2

3

4

51 2 3 4

ภาพที่ใชในการเขียนแบบวิศวกรรมนั้น เราใชการฉายภาพแบบ parallel สวนสาเหตุที่เราใชการฉาย

ภาพแบบ parallel ในการสรางภาพในงานเขียนแบบก็คือ การฉายภาพดวยวิธี perspective น้ันมี

ขั้นตอนในการสรางภาพที่ยุงยาก อีกทั้งรูปที่ไดน้ันมีขนาดที่บิดเบี้ยวไปจากขนาดจริง โดยในรูปที่ 

1.12 น้ันจะเห็นไดวาความสูงของอาคารนั้นสูงไมเทากัน 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 การฉายภาพแบบออโธกราฟก (orthographic projection) 

 การฉายภาพแบบออโธกราฟกนั้นก็คือการฉายภาพแบบ parallel แบบหนึ่งน่ันเอง โดย

ที่แนวการมองนั้นจะตั้งฉากกับฉากรับภาพดังแสดงในรูปที่ 1.13  

 

 

 

 

 

 

การฉายภาพแบบออโธกราฟกยังสามารถแบงยอยออกไดอีก 2 แบบคือแบบ multiview และแบบ 

axonometric ดังแสดงในรูปที่ 1.14 จากรูปดังกลาวถาวางวัตถุในลักษณะแบบแรก (รูปวัตถุซายมือ

สุด) เม่ือฉายภาพตามหลักออโธกราฟกแลวจะเห็นไดวาภาพที่ปรากฎบนฉากรับภาพนั้นใหขอมูล

กับผูอานเพียง 2 มิติเทานั้น คือความกวางและความสูงของวัตถุ ไมสามารถใหขอมูลของวัตถุ 3 มิติ

รูปที่ 1.12  ภาพจากการฉายภาพแบบ perspective 

รูปที่ 1.13  หลักการฉายภาพแบบออโธกราฟก 

  Height is distorted
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ไดครบถวน ซ่ึงตองมีทั้งความกวาง สูง และลึก ดังนั้นจึงจําเปนตองวาดภาพเพิ่มอีกเพื่อใหไดขอมูล

ในความลึกอีกขอมูลหน่ึง สาเหตุดังกลาวจึงเปนสาเหตุวาทําไมเราเรียกการแสดงภาพของวัตถุชนิด

แรกน้ีวา multiview drawing (เพราะตองวาดภาพหลายภาพเพื่อใหไดขอมูลของวัตถุ 3 มิติที่

ครบถวน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนการฉายภาพแบบ axonometric สามารถสรางไดโดยการหมุนวัตถุจากรูปแบบซายมือสุด ใน

แนวดิ่งและหมุนตอในแนวแกนนอนตามลําดับดังแสดงในรูปที่ 1.14 ซ่ึงการทําดังกลาวจะทําใหภาพ

ที่ไดบนฉากรับภาพตามหลักออโธกราฟกมีลักษณะเหมือนภาพ 3 มิติ ซ่ึงการฉายภาพในแบบ 

axonometric น้ีมีขอดีคือภาพที่เห็นนั้นสามารถเขาใจไดงายเพราะมีลักษณะเปนภาพแบบ 3 มิติดัง

แสดงในรูปที่ 1.15 แตก็มีขอเสียเชนเดียวกัน น่ันคือขนาดและรูปรางที่เห็นนั้นไมสามารถวัดคาได

โดยตรงจากรูป ขอยกตัวอยางจากรูปที่ 1.15 อีกครั้งหน่ึง จะเห็นไดวารูที่อยูบนผนังดิ่งของวัตถุน้ัน 

ตามความเปนจริงแลวตองเปนรูวงกลมแตจากในภาพที่เห็นรูดังกลาวมีลักษณะเปนวงรี หรือแมแต

มุมของวัตถุซ่ึงเปนมุมฉาก (90°) แตถาวัดขนาดมุมโดยตรงจากรูปจะพบวาไดเปนมุมปาน เปนตน 

สวนการฉายภาพแบบ multiview น้ันมีขอดีอยูที่สามารถแสดงขนาดและรูปรางของวัตถุไดโดยตรง 

น่ันคือสามารถวัดขนาดหรือแมแตมุมในวัตถุไดโดยตรงจากรูปที่เห็นแตมีขอเสียอยูบางคือผูเขียน

ตองการการฝกฝนในการเขียนและอานภาพแบบ multiview น้ี   

 

 

 

 

Two dimensions of an
object is shown.

Three dimensions of an object is shown.

Rotate

Tilt

More than one view is needed
to represent the object.

Multiview drawing

Axonometric drawing

รูปที่ 1.14  การฉายภาพแบบออโธกราฟกแบบตาง ๆ 

Axonometric  drawing  Multiview  drawing 

รูปที่ 1.15  ขอดีและขอเสียของการฉายภาพแบบออโธกราฟกแบบตาง ๆ 

Right angle becomes 
obtuse angle.

Circular hole 
becomes ellipse.
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1.5 มาตราฐานการเขียนแบบ (drawing standard) 

 มาตราฐานสําหรับการเขียนแบบก็คือขอกําหนดที่รวบรวมไวใหวิศวกรทุกคนปฏิบัติ

รวมกัน เพ่ือใหงานเขียนแบบนั้นมีความเหมาะสมและสามารถทําความเขาใจไดตรงกัน ดังน้ัน

ประเทศตาง ๆ จึงไดมีการกําหนดมาตราฐานสําหรับการเขียนแบบขึ้นเพ่ือใชในประเทศของตนเอง

ดังแสดงในตารางที่ 1.1 ถึงแมวาแตละประเทศจะกําหนดมาตราฐานของประเทศตัวเองขึ้นมาแต

โดยรวมไมมีความแตกตางกันมากนัก ดังน้ันวิศวกรในประเทศหนึ่งก็ยังสามารถอานแบบที่เขียนโดย

วิศวกรที่ใชมาตราฐานที่ตางกันของอีกประเทศหนึ่งได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1.2 แสดงรหัสสําหรับมาตราฐานการเขียนแบบของประเทศญี่ปุน ซ่ึงในบทนี้จะไดแสดง

เน้ือหาบางสวนของมาตราฐานดังกลาวเฉพาะหัวขอที่แรเงาไวกอนเทานั้น สวนรายละเอียดของ

หัวขออ่ืนจะไดกลาวถึงในบทถัด ๆ ไป โดยเราจะใชมาตราฐานเหลานี้สําหรับการเขียนแบบในวิชา

เขียนแบบวิศวกรรมที่เรากําลังเรียนอยู 

ISO International Standards Organization

ANSI American National Standard InstituteUSA

JIS Japanese Industrial StandardJapan

BS British StandardUK

AS Australian StandardAustralia

Deutsches Institut für NormungDINGermany

Country Code Full name

JIS Z 8311 Sizes and Format of Drawings
JIS Z 8312 Line Conventions
JIS Z 8313 Lettering
JIS Z 8314 Scales
JIS Z 8315 Projection methods

JIS Z 8316 Presentation of Views and Sections
JIS Z 8317 Dimensioning

Code number Contents

ตารางที่ 1.1  รหัสของมาตราฐานการเขียนแบบสําหรับประเทศตาง ๆ 

ตารางที่ 1.2  ตัวอยางรหัสมาตราฐานการเขียนแบบของประเทศญีปุ่น 
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มาตราฐานของกระดาษเขียนแบบ (drawing sheet) 

 รูปที่ 1.16 แสดงตัวอยางมาตราฐานของกระดาษสําหรับการเขียนแบบ และขนาดของ

กรอบที่ใชในกระดาษเขียนแบบนั้น ๆ โดยอางอิงจากมาตราฐานของประเทศญี่ปุน (JIS) ซ่ึง

หมายเลขมาตราฐานสําหรับเรื่องของกระดาษเขียนแบบนั้นคือ JIS Z 8311   

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราฐานเกี่ยวกับสเกลสําหรับการวาดรูป (drawing scale)  

 สเกลของการวาดรูป คือสัดสวนของขนาดวัตถุที่วาดลงบนกระดาษ กับขนาดของวัตถุ

จริง โดยการเขียนขอความเพื่อแสดงสเกลของการวาดรูปน้ันจะเริ่มจากการเขียนขอความ “SCALE” 

จากนั้นตามดวยตัวเลขเพ่ือแสดงขนาดของวัตถุที่วาดบนกระดาษตอดวยเครื่องหมาย : แลวตาม

ดวยตัวเลขเพื่อแสดงขนาดของวัตถุจริงดังแสดงในรูปที่ 1.17  

 

 

 

 

 

 

Trimmed paper of
a size A0 ~ A4.

Standard sheet size
(JIS)

A4 210 x 297
A3 297 x 420
A2 420 x 594
A1 594 x 841
A0 841 x 1189

A4

A3

A2

A1

A0(Dimensions in millimeters)

Drawing space Drawing
space

Title block

d

d

c

c

c
Border
lines

1. Type X (A0~A4) 2. Type Y (A4 only)

Title block

Sheet size     c (min)   d (min)
   A4 10          25
   A3 10          25 

   A2 10          25
   A1 20          25
   A0 20          25

Size in drawing Actual size

:

SCALE 1:1 for full size

SCALE X:1 for  enlargement scales

SCALE 1:X for  reduction scales

รูปที่ 1.16  มาตราฐานเกี่ยวกับกระดาษเขียนแบบ 

X X:

(สเกลขยาย) 
(สเกลยอ) 

รูปที่ 1.17  การเขียนขอความเพื่อแสดงสเกลของการวาดรูป 
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มาตราฐานเกี่ยวกับชนิดของเสน (line type)  

 ภาษาที่เราใชกันอยูไมวาจะเปนภาษาใดที่ตามจะประกอบไปดวยตัวอักษร เม่ือเรา

นําเอาตัวอักษรมาประกอบกันก็ยอมเกิดเปนคําที่มีความหมายขึ้นมา ถาเราเปรียบการเขียนแบบ

วิศวกรรมวาเปนภาษาชนิดหนึ่ง ภาษานี้ก็ตองประกอบไปดวยตัวอักษรเชนเดียวกัน ซ่ึงตัวอักษร

สําหรับภาษาการเขียนแบบนี้ก็คือ “เสน” น่ันเอง ดังนั้นเราจําเปนจะตองเรียนรูและทําความเขาใจ

เกี่ยวกับชนิดของเสนที่ใชในการเขียนแบบ เพราะเราตองใชเสนเหลานี้ในการสรางเปนรูปภาพเพื่อ

สื่อความหมาย เชนเดียวกับที่เราเรียนตัวอักษรแตละตัวเพ่ือสรางเปนคํานั่นเอง โดยชนิดของเสนที่

ตองใชบอย ๆ ในการเขียนแบบวิศวกรรมนั้นไดแสดงไวในรูปที่ 1.18 สําหรับเสนชนิดอ่ืน ๆ จะได

แนะนําใหรูจักในบทตอ ๆ ไป    

 

 

 

 

 

 

 

เสนชนิดแรกที่จะกลาวถึงคือเสน “visible line” เสนดังกลาวเขียนโดยใชเสนชนิดตอเน่ืองและเปน

เสนเขม เสนชนิดนี้จะใชแสดงขอบของวัตถุที่เรามองเห็น เสนชนิดที่สองคือเสน “dimension line”, 

“extension line” และ “leader line” เสนเหลานี้เขียนโดยใชเสนชนิดตอเน่ืองแบบเดียวกับเสน 

“visible line” แตเปนเสนออน เราใชเสนเหลานี้ในการบอกขนาดของวัตถุ เสนชนิดที่สามคือเสน 

“hidden line” เสนนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวาเสนประนั่นเอง ซ่ึงเขียนโดยเสนเขมและใชสําหรับแสดง

ขอบของวัตถุที่ถูกบังอยู สุดทายคือเสน “center line” เสนนี้มีลักษณะเปนเสนยาวและสั้นสลับกัน 

โดยเสนยาวควรยาวมากกวาเสนสั้นประมาณ 10-15 เทา ยกตัวอยางเชนถาเราลากเสนสั้นประมาณ 

2 มม. เสนยาวก็ควรยาวประมาณ 20-30 มม. เปนตน เสนนี้ตองลากดวยเสนเบา และใชเพ่ือแสดง

ความสมมาตร หรือแสดงจุดศูนยกลางของวงกลม หรือแสดงแกนของทรงกระบอกก็ได โดยตัวอยาง

การใชเสนเหลานี้ในการสรางภาพในงานเขียนแบบวิศวกรรมไดแสดงไวในรูปที่ 1.19    

Types of Lines Appearance Name according
to application

Continuous thick line Visible line

Continuous thin line Dimension line
Extension line
Leader line

Dash thick line Hidden line

Chain thin line Center line

รูปที่ 1.18  ชนิดของเสนที่ใชในงานเขียนแบบวศิวกรรม 
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1.6 อุปกรณการเขียนแบบ (engineering drawing tools) 

 อุปกรณสําหรับการเขียนแบบประกอบไปดวย 

1. โตะเขียนแบบ  

2. ไมทีสไลด 

3. ไมฉากสามเหลี่ยม (ควรเลือกขนาดที่ใหญเพียงพอสําหรับกระดาษเขียนแบบ) 

4. เทปติดกระดาษ 

5. ดินสอ (ดินสอไมหรือดินสอกดก็ได และควรเตรียมไว 2 ระดับความเขม) 

6. กระดาษทราย (ใชเพ่ือเหลาดินสอ) 

7. วงเวียน (ควรเลือกชนิดที่มีตัวปรับขนาด เพ่ือการตั้งขนาดวงเวียนที่แมนยํา) 

8. ยางลบดินสอ 

9. แผนกันลบ 

10. เทมเพลตสําหรับเขียนวงกลม (ใชในกรณีที่ตองการเขียนวงกลมรัศมีเล็ก ๆ) 

11. กระดาษทิชชู (ใชเช็ดปลายดินสอเมื่อเหลาดินสอเสร็จ และทําความสะอาดอุปกรณ) 

12. กบเหลาดินสอ 

13. กระดาษเปลา (ใชรองขอมือในขณะเขียนรูปเพ่ือปองกันความสกปรก และใชสําหรับ

ทดลองเขียนรูปกอนลงมือวาดภาพจริง) 

 

 

รูปที่ 1.19  ตัวอยางการใชเสนชนิดตาง ๆ ในงานเขียนแบบวศิวกรรม 
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1.7 การคัดตัวอักษร (lettering) 

 เราใชตัวอักษรในงานเขียนแบบเมื่อตองการสื่อความหมายในกรณีที่ภาษาภาพไม

สามารถทําได เชน เม่ือเราตองการบอกขนาดความยาวของวัตถุ ขนาดรัศมีของวงกลม หรือขอมูล

เกี่ยวกับการผลิตที่ตองใชขอความอธิบาย หรือแมแตชื่อของผูที่ทําการเขียนแบบและตรวจทานแบบ

น้ัน เปนตน ดังนั้นตัวอักษรที่เขียนในงานเขียนแบบควรที่จะตองอานไดงาย ซ่ึงตัวแปรที่จะทําให

ตัวอักษรหรือขอความนั้นอานไดงายก็คือ รูปรางของตัวอักษรและชองไฟระหวางตัวอักษรและคํา

ตองมีความเหมาะสมไมชิดหรือวาหางจนเกินไป สุดทายตัวอักษรที่เขียนตองมีรูปแบบที่สมํ่าเสมอทั้ง

ขนาดและความหนาของเสนที่ใชเขียนตัวอักษร 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราฐานสําหรับการเขียนตัวอักษรในงานเขียนแบบที่เราจะเรียนนี้อางอิงมาจากมาตราฐาน ANSI 

น่ันคือ 

- ใชตัวอักษรตรงตามรูปแบบโกธิค (vertical Gothic style) 

- สามารถใชตัวอักษรแบบตัวพิมพใหญหรือตัวพิมพเล็กก็ได 

- ขนาดความสูงของตัวอักษรควรมีขนาดประมาณ 3 มม. (ไมตองวัดขนาดในขณะที่เขียน แต

ควรใชการประมาณเอา) สวนตัวอักษรใน title block ควรจะใหญกวาสักเล็กนอยคือมีขนาด

ประมาณ 5-8 มม.  

- สําหรับระยะหางระหวางบรรทัดไมควรต่ํากวา 1/3 ของความสูงตัวอักษรที่เขียน 

 

Dimension & Notes

Notes Title Block

รูปที่ 1.20  แสดงการใชตวัอักษรในงานเขียนแบบวศิวกรรม 
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การเขียนตัวอักษรที่ใชในงานเขียนแบบนั้นจะประกอบไปดวยเสนพ้ืนฐานดังแสดงในรูปที่ 1.21 ซ่ึง

ประกอบไปดวยเสนด่ิง เสนเอียง เสนนอน และเสนโคง ซ่ึงผูเรียนควรจะฝกฝนใหเกิดความชํานาญ

เพราะไมเพียงแตใชสําหรับการเขียนตัวอักษรเทานั้น แตยังสามารถใชเสนพ้ืนฐานเหลานี้ในขั้นตอน

ของการสเก็ตชภาพดวยมือเปลาเชนเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 2

3

“I” letter “A” letter 1

2

3

4 5

6

“B” letter

รูปที่ 1.21  ชนิดของเสนแบบตาง ๆ สําหรับการเขียนตัวอักษร 

รูปที่ 1.22  ตัวอยางการเขยีนตัวอักษรตวัพิมพใหญ 

Straight Slanted CurvedHorizontal



 

NWP June 2007 Version 0.5 

15 Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รูปที่ 1.22 และ 1.23 แสดงรูปแบบของตัวอักษรตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก โดยในรูปยังแสดง

ลําดับการลากเสนเพ่ือสรางตัวอักษรนั้น ๆ ดวย แตถาผูเรียนรูสึกวาการลากเสนตามลําดับที่ใหไวใน

รูปน้ันไมถนัด ก็สามารถใชลําดับการเขียนแบบอ่ืนที่ตนเองถนัดก็ได เพียงแตตองรักษารูปราง

ลักษณะของตัวอักษรใหเหมือนตามแบบที่ใหไว 

 สําหรับการเขียนคํานั้นก็คือการนําเอาตัวอักษรมาเรียงตอกันนั่นเอง และเพ่ือใหการ

อานคํานั้นเปนไปไดโดยงาย เราจําเปนที่จะตองควบคุมระยะหางหรือชองไฟระหวางตัวอักษรให

เหมาะสมไมชิดหรือหางจนเกินไป จากตัวอยางในรูปที่ 1.24 ถาเราพิจารณาระยะหางระหวาง

ตัวอักษรในคําจะเห็นไดวามีระยะหางไมเทากันโดยขึ้นอยูกับลักษณะของตัวอักษรที่อยูติดกัน ทําให

เราควบคุมระยะหางระหวางตัวอักษรไดลําบาก แตถาเราพิจารณาเปนพ้ืนที่ของชองวางระหวาง

ตัวอักษรดังที่แสดงเปนพ้ืนที่สีแดงในรูป จะพบวาถาเราควบคุมใหพ้ืนที่ดังกลาวนั้นมีพ้ืนที่ที่เทา ๆ 

กัน เราก็จะไดระยะหางระหวางตัวอักษรที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.23  ตัวอยางการเขยีนตัวอักษรตวัพิมพเล็ก 

รูปที่ 1.24  ชองวางระหวางตัวอักษรที่เหมาะสม 

DRAWING 

DRAWING 
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สวนการเขียนเปนประโยคน้ันก็คือการนําเอาคําหลาย ๆ คํามาประกอบกันนั่นเอง ดังน้ันระยะหาง

ระหวางคําหรือชองไฟนั้นจะตองมีความเหมาะสมดวย โดยระยะหางที่เหมาะสมนั้นใหจินตนาการวา

กอนที่จะเขียนคําตอไปของประโยคนั้นใหเผื่อที่ไวสําหรับตัวอักษร “O” กอนดังแสดงในรูปที่ 1.25 

และสุดทายในรูปที่ 1.26 ไดรวบรวมตัวอยางของการเขียนตัวอักษรที่เหมาะสมและไมเหมาะสมให

ลองพิจารณาแลวจําเอาไวใช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOOD

Not uniform in style.

Not uniform in height.

Not uniformly vertical or inclined.

Not uniform in thickness of stroke.

Area between letters not uniform.

Area between words not uniform.

ALL DIMENSIONS ARE IN
MILLIMETERS

O O O
OUNLESS

OTHERWISE SPECIFIED.O

ALL DIMENSIONS ARE IN
MILLIMETERS UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED.

รูปที่ 1.25  ระยะหางระหวางคําที่เหมาะสมในการเขียนประโยค 

รูปที่ 1.26  ตัวอยางการเขยีนตัวอักษรทีเ่หมาะสมและไมเหมาะสม 
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องทําการ

หผูอ่ืนได
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วิเคราะห
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ดทายของ

เริ่มเขียน

น้ันจริง ๆ 
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การสเก็ตชวงกลมขนาดเล็ก 

 ขั้นตอนในการสเก็ตชวงกลมขนาดเล็กเริ่มตนจากการสเก็ตชกลองสี่เหลี่ยมจัตุรัสดัง

แสดงในรูปที่ 1.28 ขึ้นมากอน จากนั้นทําเครื่องหมายเล็ก ๆ แบงครึ่งแตละดานของสี่เหลี่ยมจัตุรัส

น้ัน ตอไปใหลากเสนทแยงมุมซ่ึงจุดตัดของเสนทแยงมุมน้ีก็คือจุดศูนยกลางของวงกลมที่เราตองการ

วาดนั่นเอง ขั้นตอนตอไปใหทําการลากเครื่องหมายเล็ก ๆ บนเสนทแยงมุมโดยใหมีระยะหางจากจุด

ศูนยกลางประมาณเทากับรัศมีของวงกลม (ยาวเทากับครึ่งหน่ึงของดานสี่เหลี่ยมจัตุรัส) โดยขั้นตอน

ทั้งหมดในการลากเสนน้ีใหลากเสนดวยน้ําหนักเสนที่เบา ๆ สุดทายเขียนสวนโคงเล็ก ๆ เชื่อมตอจุด

ที่เราทําเครื่องหมายไวโดยใชเสนเขม ซ่ึงจะไดวงกลมตามที่ตองการ  

 

 

 

 

 

 

วิธีที่ 2 สําหรับการสเก็ตชวงกลมขนาดเล็กไดแสดงในรูปที่ 1.29 ขั้นตอนสําหรับวิธีน้ีเร่ิมจากการ

เขียนเสน center line กอนดังแสดงในขั้นตอนที่ 1 จากนั้นลากเสนรัศมีออกจากจุดศูนยกลางของ

วงกลม เสร็จแลวใหทําเครื่องหมายบนเสนรัศมีที่ลากนั้นใหมีระยะหางจากจุดศูนยกลางเทากับรัศมี

ของวงกลมที่ตองการวาด สุดทายลากเสนโคงเล็ก ๆ เชื่อมตอจุดที่เราทําเครื่องหมายไวเพ่ือใหได

วงกลมตามที่ตองการ 

 

 

 

 

 

 

               ข้ันตอนที่ 1                   ข้ันตอนที่ 2                    ข้ันตอนที่ 3 

รูปที่ 1.28  ขั้นตอนการสเกต็ชวงกลมขนาดเล็กแบบที่ 1 

               ข้ันตอนที่ 1                   ข้ันตอนที่ 2                    ข้ันตอนที่ 3 

รูปที่ 1.29  ขั้นตอนการสเกต็ชวงกลมขนาดเล็กแบบที่ 2 
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คัดตัวอักษรเพื่อใหไดขอความที่อานงายนั้นตองฝกฝนในเรื่องของการควบคุมชองวางระหวาง

ตัวอักษร และชองวางระหวางคํา สุดทายคือการแนะนําเทคนิคการสเก็ตชภาพ ซ่ึงถือวาเปนทักษะ

สําคัญสําหรับวิศวกร โดยเริ่มจากการสเก็ตชเสนตรงทั้งเสนด่ิงและเสนนอน การสเก็ตชวงกลมขนาด

เล็กและขนาดใหญ การสเก็ตชสวนโคง ขั้นตอนการสเก็ตชภาพวัตถุซ่ึงควรเริ่มตนจากเสนรางกอน 

(ใชเสนน้ําหนักเบา) เม่ือกําหนดตําแหนงขององคประกอบสําคัญของรูปเสร็จแลวก็จะลงเสนรูป (ใช

เสนเขม) โดยลากเสนที่เปนสวนโคงกอนแลวตอดวยเสนตรง และสุดทายคือการควบคุมภาพสเก็ตช

ใหมีสัดสวนที่ถูกตองตามวัตถุตัวอยาง โดยสามารถใชของใกล ๆ ตัวเพ่ือชวยผูวาดในการควบคุม

ขนาดและสัดสวนใหมีความถูกตอง 
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แบบฝกหัด 

1.  คัดอักษรตัวพิมพใหญใหไดสัดสวนตามแบบ โดยหามใชไมบรรทัดชวยลากเสน 
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2. คัดอักษรตวัพิมพเล็กและตวัเลขใหไดสัดสวนตามแบบ (หามใชไมบรรทัด) 
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3. คัดขอความตามตัวอยางที่ให 
- เขียนเสนบรรทัดเองดวยเสนเบา (4H) ตามขนาดที่กําหนด  

- คัดตัวอักษรดวยเสนเขม (2H, HB) 
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4.  สเก็ตชเสนตรงในแนวตาง ๆ กัน 
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5. จงสเ
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7. จงสเก็ตชภาพวัตถุตอไปน้ี 
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8. จงสเก็ตชภาพกลองดานลางใหมีสัดสวนที่ถูกตอง แตมีขนาดตาง ๆ กัน 5 ขนาด 
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