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หนวยที่ 3 
มาตรฐานงานเขียนแบบ 

 
บทนํา 

งานเขียนแบบเปนเครื่องมือที่ใชส่ือสารกนัระหวางผูเขียนแบบ ผูออกแบบกับชางผูผลิต 
งานเขียนแบบจึงตองกาํหนดมาตรฐานเพือ่ใหมีความเขาใจตรงกนั และในงานเขียนแบบก็มีความ
แตกตางกนัไปตามลักษณะและประเภทงาน ในทีน่ี้จะกลาวถงึในสวนทีเ่ปนเบื้องตนทัว่ไป ไดแก 
มาตรฐานตัวเลขตัวอักษร เสน กระดาษ และมาตราสวน 

 
3.1 ตัวเลข ตัวอักษร 

 ในงานเขียนแบบตัวเลขตัวอกัษร ถือเปนการสื่อสารที่สําคัญอยางยิง่ระหวางผูเขียนแบบ
และผูอานแบบ หากตัวเลขตัวอักษรเขียนไมชัดเจน ผูอานแบบอาจจะอานคาและแปลความหมาย
ผิดได ปจจุบันตัวเลขตัวอักษรที่นิยมใชในงานเขียนแบบจะเขียนไดหลายวิธ ีเชน การใชตัวอักษร
ลอก การใชบรรทัดตัวอักษร (Letter Template) การใชเครื่องเขียนตัวอกัษรที่เรียกวา “ Leroy “       
ซึ่งมีใหเลือกหลายขนาดมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และการเขียนดวยมือเปลา  

3.1.1 ตัวเลขตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีรูปแบบอยูหลากหลายทัง้แบบตวัตรง แบบตัวเอียง 
พิมพใหญ พิมพเล็ก แตในทีน่ี้จะกลาวถึงแบบที่ใชทัว่ไป เปนแบบตัวอกัษรที่มีสัดสวนความกวาง
ตอความสูงของตัวอักษรซึง่อยู 3 รูปแบบ คือ แบบ 5:6 แบบ 6:6 และแบบ 8:6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.1 แสดงลักษณะตัวเลข ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญตัวตรง 
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3.1.2 ตัวอักษรภาษาไทย โดยทั่วไปเราสามารถเขยีนตวัอักษรภาษาไทยไดหลายวธิ ีซึ่งมี
รูปแบบตัวอักษรภาษาไทยอยูมากมาย ในทีน่ี้จะนํามาแสดงเปนตัวอยางเปนบางสวน ดังแสดงใน
รูปที่ 3.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2 แสดงลักษณะตัวเลข ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญตัวเอียง 

รูปที่ 3.3 แสดงตัวอยางตัวเลขตัวอักษรภาษาไทยตัวตรง และตัวเอยีง 
ที่มา : อนุศักด์ิ  ฉิ่นไพศาล, 2547 หนา 39 
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 3.1.3 เทคนิคการเขียนตวัเลขตัวอักษร 
   3.1.3.1 เขียนงาย ไดสัดสวน และตัวบรรจง 
   3.1.3.2 เขียนดวยรูปแบบเดียวกนัทัง้แบบงาน 
   3.1.3.3 อานงาย 
 
3.2 เสน  
 เสน เปนเสมือนภาษาหนึ่งทีใ่ชส่ือความหมายในแบบงานซึ่งมีความสาํคัญมาก เสนที่ใชใน
งานเขียนแบบจะมีรูปแบบ และความหนาเสนแตกตางกนั ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
 
 

ชื่อเสน ลักษณะรูปราง การใชงาน 
เสนเต็มหนา  เสนขอบรูปที่มองเห็น  

เสนเต็มบาง  เสนกําหนดขนาด เสนแสดงลายตัด 

เสนประ  เสนขอบรูปที่ถูกบัง 

เสนศูนยกลางหนา  เสนแสดงแนวตัด 

เสนศูนยกลางบาง  เสนศูนยกลาง 

เสนมือเปลา  รอยตัดแตก รอยตัดยน 

 
 3.3 มาตราสวน (Scale) 
 ในงานเขียนแบบมาตราสวน เปนการเขียนแบบชิ้นงานใหมีขนาดพอเหมาะกับกระดาษ
เขียนแบบ และสามารถเหน็รายละเอียดไดชัดเจนสมบูรณ โดยใชสัดสวนตามตัวเลข ซึ่งตัวเลขตัว
หนา คือขนาดที่เขียนลงในแบบงาน และตวัเลขตัวหลงัคอืขนาดของชิน้งานจรงิ มี 3 รูปแบบ ดังนี ้
 3.3.1 มาตราสวนจรงิ คือขนาดของภาพเขียนแบบมีขนาดเทากับขนาดชิ้นงานจรงิ มีรูปแบบ
อยูเพียงอยางเดียวเทานัน้ คือ 1:1 
 3.3.2 มาตราสวนยอ คือ ขนาดของภาพเขียนแบบมีขนาดยอเล็กลงจากขนาดชิ้นงานจริง มี
อยูหลายมาตราสวน เชน 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 เปนตน 
 3.3.3 มาตราสวนขยาย คือ ขนาดของภาพเขียนแบบมขีนาดขยายใหญข้ึนจากขนาด
ชิ้นงานจริง มอียูหลายมาตราสวน เชน 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1, 100:1 เปนตน 
 

ตารางที ่3.1 แสดงรูปแบบเสนแบบตาง ๆ 
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3.4 กระดาษเขียนแบบ 
 กระดาษเขียนแบบ เปนวัสดุงานที่ใชสําหรบัเขียนบนัทกึแบบงานลงบนผิวกระดาษ เพื่อใช
เปนการสื่อสารถายทอดระหวางชางผูเขียนแบบกับชางผูผลิตชิ้นงาน กระดาษที่ใชในงานเขียน
แบบมีอยู 2 ชนิด คือกระดาษเขียนแบบธรรมดากับกระดาษไข 
 3.4.1 ขนาดกระดาษ มีอยูหลายขนาดสามารถเลือกใชตามความเหมาะสม ในมาตรฐาน 
DIN 476 ไดกําหนดขนาดกระดาษหลกัไว 7 ขนาด คือ A0, A1, A2, A3, A4, A5 และ A6 โดย
กระดาษขนาด A0 เปนขนาดกระดาษทีม่ขีนาดโตที่สุด มีพื้นที่รวม 1 ตารางเมตร มรูีปรางเปน
ส่ีเหลี่ยมผนืผา โดยมีสัดสวนความกวางตอความยาวเปน 1 ตอ รูท 2 ดังแสดงในตารางที ่3.2 
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A0

ขนาดมาตรฐาน ขนาดกระดาษ 
กวาง x ยาว (มม.) 

ขนาดพืน้ทีเ่ขียนแบบ 
กวาง x ยาว (มม.) 

A0 841 x 1,189 831 x 1,179 
A1 594 x 841 584 x 831 
A2 420 x 594 410 x 584 
A3 297 x 420 287 x 410 
A4 210 x 297 200 x 287 
A5 148 x 210 138 x 200 
A6 105 x 148 95 x 138 

รูปที่ 3.4 แสดงเปรียบเทียบขนาดกระดาษเขียนแบบ 

ตารางที ่3.2 แสดงขนาดกระดาษ 
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 3.4.2 ความหนากระดาษ มหีนวยเรียกความหนาเปนแกรม (กรัม) ซึ่งกระดาษที่มีพืน้ทีห่นึง่
ตารางเมตร และนําไปชัง่น้าํหนกัไดจํานวนเปนกรัม ซึง่ตัวเลขที่ไดก็คือขนาดความหนากระดาษ 
ตัวอยางเชน กระดาษทีม่ีพืน้ที่หนึ่งตารางเมตร ชั่งน้ําหนกัไดน้ําหนัก 120 กรัม แสดงวากระดาษ
แผนนีห้นา 120 แกรม หรือกระดาษขนาด A4 จํานวน 16 แผน (รวมหนึง่ตารางเมตร) ชั่งน้าํหนักได 
80 กรัม แสดงวากระดาษชุดนี้หนา 80 แกรม 
 
บทสรุป 

งานเขียนแบบจะตองมีรูปแบบที่เปนมาตรฐานสากลทีช่างเขียนแบบทกุคนจะตอง
ตระหนักเปนอยางมาก เพราะเมื่อเขียนแบบเสร็จแลว งานเขียนแบบนัน้ผูอานแบบคนอื่น ๆ จะ
เขาใจและสื่อความหมายตาง ๆ ตรงกนัจงึจะถือไดวางานเขียนแบบนั้นมมีาตรฐานสากล  

 
 
 
 
 
 

อยานอนตื่นสาย อยาอายทํากิน 
อยาหมิ่นเงินนอย อยาคอยวาสนา 
อยาเสวนาคนชั่ว อยามั่วอบายมุข 
อยาสุกกอนหาม อยาพลามกอนทํา 
อยารํากอนเพลง อยาขมเหงผูนอย 
อยาคอยแตประจบ อยาคบแตเศรษฐี 
อยาดีแตตัว อยาช่ัวแตคนอื่น 
อยาฝาฝนกฎระเบียบ อยาเอาเปรียบสังคม 
อยาช่ืนชมคนผิด อยาคิดเอาแตได 
อยาใสรายคนดี อยากลาววจีมุสา 
อยานินทาพระเจา อยาขลาดเขลาเมื่อมีทุกข 
อยาสุขจนลืมตัว อยาเกรงกลัวงานหนัก 
อยาพิทักษพาลชน อยาลืมตนเมื่อมั่งม ี

 มงคลพื้นฐานแหงชีวติ 
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แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู 
หนวยการเรียนที ่3 มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค 

 
 

จงทาํเครื่องหมายกากบาท (X) ลงทบัหวัขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1. หลักการเขยีนตัวอกัษรมหีลักการวาอยางไร 
 ก. เขียนงาย ข. อานงาย ค. เขียนรูปแบบเดียวกนั ง. ถูกทั้งหมด  
2. ขอใดเปนเสนที่ใชในการเขียนเสนขอบรูปที่มองเหน็ 
 ก. เสนเต็มหนา  ข. เสนเต็มบาง    ค. เสนประ ง. เสนศนูยกลางหนา 
3. ขอใดเปนเสนที่ใชในการเขียนเสนขอบรูปที่ถูกบงั 
 ก. เสนเต็มหนา  ข. เสนเต็มบาง    ค. เสนประ ง. เสนศนูยกลางหนา 
4. ตามมาตรฐาน DIN 476 ไดกําหนดมาตรฐานขนาดกระดาษ A0 มีพืน้ที่เทาใด 
 ก. 1 ตารางฟตุ ข. 2 ตารางฟตุ ค. 0.5 ตารางเมตร ง. 1 ตารางเมตร 
5. กระดาษตามมาตรฐาน DIN 476 มีมาตราสวนขนาดความกวางตอความยาวเทาใด 
 ก. 1 ตอ 2 ข. 1 ตอ รูท 2 ค. 1 ตอ 3 ง. 1 ตอ รูท 3 
6. ขอใดเปนขนาดกระดาษที่เล็กที่สุด 
 ก. A1  ข. A2  ค. A3   ง. A4 
7. กระดาษทีม่ีความหนา 120 แกรม หมายถึงกระดาษที่มีพืน้ที่เทาใดตอน้ําหนักเทาใด 
 ก. 1 ตารางฟตุตอน้ําหนัก 120 ออนซ ข. 1 ตารางฟตุตอน้ําหนัก 120 กรัม 

ค. 1 ตารางเมตรตอมีน้ําหนกั 120 ออนซ ง. 1 ตารางเมตรตอน้ําหนัก 120 กรัม  
8. มาตราสวน (Scale) มีกี่แบบ 
 ก. 1 แบบ ข. 2 แบบ ค. 3 แบบ  ง. 4 แบบ 
9. ชิ้นงานจริงยาว 24 มิลลิเมตร ถาเขียนแบบดวยมาตราสวน 2 : 1 งานเขียนแบบจะยาวกี่
มิลลิเมตร 
 ก. 12  ข. 24  ค. 48   ง. 72  
10. วัดขนาดในแบบงานยาว 24 มิลลิเมตร ถาเขียนแบบดวยมาตราสวน 2 : 1 ชิ้นงานจริงจะยาวกี่
มิลลิเมตร 

ก. 12  ข. 24  ค. 48   ง. 72 


