
ใบความรู้ 
วิชา  งานเขียนแบบ       รหัสวิชา  ง  30261                   ใบความรู้ล าดับท่ี   002.1 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  ช่ือ  งานเขียนแบบและเคร่ืองมือเขียนแบบ 
เร่ือง  เคร่ืองมือ  การใช้เคร่ืองมือ  การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเขียนแบบ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่    4/2                                                              เวลา  2  ช่ัวโมง 
****************************************************************************** 

 

เร่ือง  อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานเขียนแบบ 
 

 ในการท างานเขียนแบบ  ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งรู้จกั เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเขียนแบบท่ีจ าเป็น  
รู้จกัหลกัการใชอ้ยา่งถูกวิธี  เพื่อให้การท างานบงัเกิดผลดีอยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
ถูกตอ้งสวยงาม  ตลอดจนดูแลรักษา  เพื่อให้เคร่ืองมืออยู่ในสภาพดีและสมบรูณ์  ใชไ้ดใ้นระยะเวลายาวนาน
คุม้ค่า  เพราะเคร่ืองมือเขียนแบบแต่ละช้ินเป็นส่ิงท่ีมีราคาแพงทั้งส้ิน  เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบมีดงัน้ี 
 

1.  โต๊ะและเก้าอีเ้ขียนแบบ 
 โต๊ะท่ีใช้เขียนแบบ  จะมีลกัษณะแตกต่างจากโต๊ะธรรมดาตรงท่ีพ้ืนโต๊ะหรือพ้ืนกระดานของโต๊ะ
สามารถปรับใหล้าดเอียงไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช ้ พ้ืนโต๊ะตอ้งเรียบหรือกรุดว้ยวสัดุผวิเรียบไม่สะทอ้นแสง
ขอบโต๊ะด้านข้างทั้ง  4  ด้านต้องเรียบและเสมอกัน  ขอบโต๊ะด้านล่างมีไมก้ั้นส าหรับวางเคร่ืองมือและกัน
เคร่ืองมือตกโต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า  80 × 100  เซนติเมตร  สูง  75 – 80 เซนติเมตร  ส่วนเก้าอ้ีนั่งเขียนแบบ
สามารถหมุนได้โดยรอบ  พ้ืนกลม  มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของพ้ืนนั่งของเก้าอ้ี  30  เซนติเมตร  สูง  45  
เซนติเมตร(ดงัรูปท่ี  1 และรูปท่ี  2) 
 หน้าที่ 

1. ใชส้ าหรับติดกระดาษเพื่อท างานเขียนแบบ 
การบ ารุงรักษา 
1. ไมใ่ชพ้ื้นโต๊ะรองตดักระดาษ  เพราะจะท าใหพ้ื้นเป็นรอยเวลาเขียนแบบจะสะดุดดินสอท าใหดิ้นสอ
หกั  กระดาษเป็นรอยหรือขาด  เขียนเสน้ไม่ตรง 
2. ขอบโต๊ะอยา่ใหถู้กกระทบเป็นรอย  เพราะท าให้ขอบโต๊ะไม่เรียบ  ท าให้หวัไมที้ไม่แนบสนิดกบัขอบ

โต๊ะ  เวลาขีดเสน้จะไม่ขนานกนั 



3. ท าความสะอาดพ้ืนโต๊ะอยูเ่สมออยา่ใหมี้ฝุ่ น  เพราะจะท าใหแ้บบสกปรกไม่สวยงาม 

 
 

รูปที่  1  โต๊ะเขียนแบบ  แบบธรรมดา 
 

 
 

รูปที่  2  โต๊ะเขียนแบบ  แบบปรับมุม 
 
 
 
 



2.  ไม้ที  (T – SQUARE) 
 ท าดว้ยไมห้รือพลาสติก  มีความยาวตั้งแต่  70  เซนติเมตร  ข้ึนไป  มีส่วนประกอบอยู ่ 2  ส่วน  คือส่วน
หวัและตวัไมที้  ยึดติดแน่นเป็นรูปตวั ที(T)  ท ามุม 90องศา  เวลาเขียนเส้นแต่ละเส้นจะไดเ้ป็นเส้นขนาน  ใน
ปัจจุบนัมี  3  แบบ  คือ 

1. แบบท่ีมีหวัไมห้รือพลาสติกหนายดึติดตายตวั  หวัไมที้หรือหวับรรทดั  ตั้งฉากกบัตวัไมที้หรือตวั
บนัทดั  หวัไมที้เป็นรางแนบกบัขอบกระดานเขียนแบบ(ดงัรูปท่ี  3) 

 

 
 

รูปที่  3  ไม้ทีแบบยดึตดิตายตวั 
2. ไมบ้นัทดัเล่ือนหรือทีสไลด์(T-SLID)  เป็นบนัทดัไมห้รือพลาสติกมีลอ้หรือรอกตวัเล็ก ๆ  ติดอยู่ท่ี

ปลายทั้ง  2  ขา้ง  ขา้งละ  2  ตวั  มีเชือกหรือเอน็โยงจากขอบโต๊ะดา้นบนไปยงัขอบโต๊ะดา้นล่างทั้ง  2  ดา้น  โดย
โยงสลบักนั  เวลาใชจ้บัตวับรรทดัเล่ือนข้ึนและเล่ือนลงเท่านั้น (ดงัรูปท่ี  4) 

     รูปที่  4  บนัทดัเล่ือนหรือทีสไลด(์T-SLID) 



3. ชนิดติดกบัโต๊ะเขียนแบบเลย  เป็นรูปมุมฉาก  สามารถเล่ือนไปทางซา้ยและเล่ือนไปทางขวาไดแ้ละ
ปรับมุมต่าง ๆ ได ้ โดยไม่ใชไ้มบ้นัทดัสามเหล่ียม(SET – SQUARE)(ดงัรูปท่ี  5) 

 

 
 

รูปที่  5  ไม้ทีชนิดตดิกบัโต๊ะเขียนแบบ 
 

การใช้ไม้ทีกบักระดานเขียนแบบ 
 การใชไ้มที้กบักระดานเขียนแบบ  จะตอ้งวางให้หัวไมที้กบักระดานโต๊ะเขียนแบบได้ฉากเสมอ (90  
องศา)  และหวัไมที้แนบสนิทกบัขอบกระดานของโต๊ะเขียนแบบ  มือทั้ง  2  ขา้งตอ้งคอยจบัและยดึไมที้  ในการ
เล่ือนไมที้ข้ึน  และเล่ือนไมที้ลง(ดงัรูปท่ี  3.6)  และเมื่อจะเขียนเสน้ต่าง ๆ  ลงบนกระดาษตอ้งใชม้ือกดไมที้ไว้
แลว้เขียนเส้นตามตอ้งการ  อย่าใหไ้มที้เล่ือนโดยเฉพาะหัวไมที้ตอ้งแนนสนิทกบัขอบกระดานโต๊ะเขียนแบบ
ตลอดเวลา(ดงัรูปท่ี 6  และรูปท่ี 7) 
 

 
 



รูปที่  6  การเล่ือนไม้ท ี

 
รูปที่  7  การจบัไม้ทีและการเขียนเส้นต่าง ๆ 

 
การบ ารุงรักษา 
1.  อยา่ใหไ้มที้ตกพ้ืนหรือเคาะ  เพราะอาจท าใหห้วัไมที้หกัหรือหวัไมที้เคล่ือน ไม่ยดึแน่น   กบัตวัไมที้ 
2.  อย่าใชต้วัไมเ้คาะกบัของแข็งหรือถูกของมีคม  เพราะจะท าให้ตวัไมที้ไม่เรียบเวลาเขียนเส้นจะไม่

เป็นเสน้ตรง 
3.  ใชผ้า้เช็ดท าความสะอาด  ก่อนและหลงัท างาน  เพ่ือรักษาความสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
วิชา  งานเขียนแบบ       รหัสวิชา  ง  30261                   ใบความรู้ล าดับท่ี   002.2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  ช่ือ  งานเขียนแบบและเคร่ืองมือเขียนแบบ 
เร่ือง  เคร่ืองมือ  การใช้เคร่ืองมือ  การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเขียนแบบ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่    4/2                                                              เวลา  2  ช่ัวโมง 
****************************************************************************** 

 

เร่ือง  อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานเขียนแบบ 
 

 ในการท างานเขียนแบบ  ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งรู้จกัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเขียนแบบท่ีจ าเป็น  
รู้จกัหลกัการใชอ้ยา่งถูกวิธี  เพื่อให้การท างานบงัเกิดผลดีอยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
ถูกตอ้งสวยงาม  ตลอดจนดูแลรักษา  เพื่อให้เคร่ืองมืออยู่ในสภาพดีและสมบรูณ์  ใชไ้ดใ้นระยะเวลายาวนาน
คุม้ค่า  เพราะเคร่ืองมือเขียนแบบแต่ละช้ินเป็นส่ิงท่ีมีราคาแพงทั้งส้ิน  เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบมีดงัน้ี 

 
3.  ไม้บันทัดสามเหลี่ยมหรือเซทสแควร์  (SET – SQUARE) 

ไมบ้นัทดัสามเหล่ียมมีลกัษณะเป็นไมฉ้ากรูปสามเหล่ียม  ส่วนใหญ่ท าดว้พลาสติก   
มี  2  แบบ  คือ   

1. ชนิดปรับมุมไม่ไดม้ี  1  ชุด  ชุดละ  2   อนั  อนัท่ี  1  ยาว  10  น้ิว  มีมุมประกอบกนัคือ  30  องศา – 90  
องศา – 60 องศา  และอนัท่ี  2  ยาว  8  น้ิว  มีมุมประกอบกนัคือ  45  องศา - 90  องศา – 45  องศา  (ดงัรูปท่ี  8) 

  รูปที่  8  ไม้บนัทดัสามเหลีย่มชนิดปรับมุมไม่ได้ 



2. บางชนิดสามารถปรับมุมไดต้ามท่ีตอ้งการโดยดา้นหน่ึงยดึติดตายตวัอีดดา้นสามารถปรับมุมไดต้ั้งแต
มุม  45  องศา - 90  องศา(ดงัรูปท่ี  9) 

 

 
 

รูปที่  9  แสดงมุมต่าง ๆ  ของไม้บันทัดสามเหลีย่มชนดิปรับมุมไม่ได้ 
 
การใช้ไม้ทีกบัไม้บันทดัสามเหล่ืยม(SET – SQUARE) 
การเขียนเสนตั้งฉากกบัเสน้แนวนอน    หรือเสน้เฉียงมุมต่าง ๆ  ตั้งแต่  0  องศา  ข้ึนไปจนถึง  180  องศา  ตอ้ง
เขียนจากไมบ้นัทดัสามเหล่ียม(SET–SQUARE)  ท่ีวางอยูบ่นขอบดา้นบนของขาไมที้เสมอ  จะไม่ใชไ้มที้วาง
แนบสนิทกบัขอบโต๊ะดา้นล่างแลว้เขียนเสน้ตั้งฉาก  เพราะจะท าใหเ้สน้ไม่ตั้งฉากกนัซ่ึงเป็นวิธีการเขียนท่ีผดิ 
และในการลากเสน้ใหใ้ชไ้สดิ้นสอนลากเสน้ท ามุม  60  องศา  กบัไมที้และมุม  30  องศากบัขอบไมบ้นัทดัสาม

เหล่ืยม(SET – SQUARE)(ดงัรูปท่ี  10 –  รูปท่ี  11) 



 
รูปที่  10  การเขยีนเส้นโดยใช้ไม้ทกีบัไม้บันทดัสามเหล่ืยม(SET – SQUARE) 

 

 
 

รูปที่  11  การเขยีนเส้นต่าง ๆโดยใช้ไม้ทีกบัไม้บันทดัสามเหล่ืยม(SET – SQUARE) 
 
 



หน้าที ่
 1. ใชล้ากเสน้ตั้งฉาก 
 2.  ใชล้ากเสน้เฉียง 

การบ ารุงรักษา 
1. อยา่ใหไ้มฉ้ากตก  จะท าใหไ้มฉ้ากแตก  หกัหรือมุมเคล่ือน 
2. อยา่ใชท้าบกระดาษแลว้ใชข้องมีคมตดักระดาษ  จะท าใหข้อบเวา้  เขียนเสน้ไม่ตรง 
3. อยา่ใชข้อบของไมฉ้ากเคาะ  เพราะขอบเวา้หรือบุ๋ม  เขียนเสน้ไม่ตรง 
4. เช็ดท าความสะอาดก่อนและหลงัการท างาน  เพ่ือรักษาความสะอาด 

 

4. สเกลหรือบันทัดสามเหลี่ยม (SCALE) 
 ลกัษณะเป็นบนัทดัสามเหล่ียมรูปปริซึม  ท่ีขอบทุกดา้นจะมีขนาดมาตราส่วนยอ่ยเขียนไวอ้ยูท่ั้งส้ิน  6  
มาตราส่วนยอ่  คือ  1 : 20,  1 : 25,  1 : 50,  1 : 75, 1 : 100  และ  1:  125  ท าดว้ยไมห้รือพลาสติก(ดงัรูปท่ี  12) 
 

 
 

รูปที่  12  สเกลวดัมาตราส่วนย่อ 
 

 หน้าที่ 
1. วดัและอ่าน  ระยะ  ขนาด  ในการเขียนแบบ 

 
 



 การบ ารุงรักษา 
 1.  อยา่ใหไ้มส้เกลตก  จะท าใหไ้มส้เกลขอบแตกหรือหกั  ท าใหว้ดัขนาดคลาดเคล่ือน 
 2.  อยา่ใชท้าบกระดาษแลว้ใชข้องมีคมตดักระดาษ  จะท าใหข้อบเวา้  ท าใหว้ดัขนาดคลาดเคล่ือน 
 3.  อยา่ใชข้อบของไมส้เกลเคาะของแข็ง  เพราะขอบเวา้หรือบุ๋ม  ท าใหว้ดัขนาดคลาดเคล่ือน 
 4.  เช็ดท าความสะอาดก่อนและหลงัท างาน  เพ่ือรักษาความสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
วิชา  งานเขียนแบบ       รหัสวิชา  ง  30261                   ใบความรู้ล าดับท่ี   002.3 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  ช่ือ  งานเขียนแบบและเคร่ืองมือเขียนแบบ 
เร่ือง  เคร่ืองมือ  การใช้เคร่ืองมือ  การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเขียนแบบ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่    4/2                                                              เวลา  2  ช่ัวโมง 
****************************************************************************** 

 

เร่ือง  อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานเขียนแบบ 
 

 ในการท างานเขียนแบบ  ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งรู้จกัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเขียนแบบท่ีจ าเป็น  
รู้จกัหลกัการใชอ้ยา่งถูกวิธี  เพื่อให้การท างานบงัเกิดผลดีอยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
ถูกตอ้งสวยงาม  ตลอดจนดูแลรักษา  เพื่อให้เคร่ืองมืออยู่ในสภาพดีและสมบรูณ์  ใช้ไดใ้นระยะเวลายาวนาน
คุม้ค่า  เพราะเคร่ืองมือเขียนแบบแต่ละช้ินเป็นส่ิงท่ีมีราคาแพงทั้งส้ิน  เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบมีดงัน้ี 
 

5.  วงเวยีน 
 วงเวียนท าดว้ยเหลก็มีขาสองขา ติดกนั  สามารถแยกออกจากกนัไดต้ามตอ้งการ  มีอยู ่ 2  แบบคือ 

1. วงเวียนดินสอส าหรับเขียนส่วนโคง้  ลกัษณะท่ีปลายขาขา้งหน่ึงเป็นเหลก็แหลม  ท่ีขา 
อีกดา้นหน่ึงเป็นไสดิ้นสอสามารถถอดเปล่ียนได(้ดงัรูปท่ี  13) 

รูปที่  13  วงเวยีนเขียนส่วนโค้ง 
 

2. วงเวียนใชก้ะระยะ  ปลายขาทั้งสองขา้งเป็นแหลกแหลมใชส้ าหรับกะระยะระหว่างจุดหน่ึงไปยงัจุด
หน่ึง(ดงัรูปท่ี  14) 



รูปที่  14  วงเวยีนกะระยะ 
การใช้วงเวยีน 
 จบัวงเวียนดว้ยมือท่ีถนดัโดยใชห้วัแม่มือและน้ิวช้ีจบัส่วนท่ีเป็นดา้มปลายบนสุดของ       วงเวียนกางขา
ทั้ง  2  ขา้งของวงเวียนให้ไดร้ะยะตามตอ้งการใชน้ิ้วหัวแม่มือและน้ิงช้ีของมืออีกขา้งจบัขาวงเวียนท่ีเป็นเหล็ก
ปลายแหลมปักลงบนจุดศูนยก์ลางบนกระดาษเขียนแบบแลว้กดขาวงเวียนดา้นท่ีเป็นดินสอเขียนวงกลมหรือ
ส่วนโคง้จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงยกวงเวียนออก(ดงัรูปท่ี  15) 

 

รูปที่  15  การใช้วงเวยีนเขยีนส่วนโค้ง 

การฝนไส้ดนิสอวงเวยีน 
การฝนไสดิ้นสอท่ีใชก้บัวงเวียนสามารถฝนไดห้ลายแบบดว้ยกนั  คือ  อาจฝนดินสอให้ปลายแหลมเพีย

วด้านเดียว(ดังรูปท่ี  3.16A)  ฝนด้านเดียวแลว้ฝนด้านข้าง 2  ด้าน(ดังรูปท่ี  3.16B)  ฝนแบบเป็นล่ิมโดยฝน
ดา้นหนา้และดา้นขา้งและดา้นหลงั(ดงัรูปท่ี  3.16C)  การยดึไส้ดินสอควรยึดใหแ้น่น  เมื่อปลายดินสออยูร่ะดบั
เดียวกนักบัขาขา้งปลายแหลมโดยใหค้วามสูงประมาณ  5/16  น้ิว(ดงัรูปท่ี  16) 



 

                      A                                   B                                 C                                    D 
 

รูปที่  16  การฝนไส้ดินสอวงเวยีน 
 หน้าที ่
 1.  ใชเ้ขียนวงกลมหรือส่วนโคง้  ขนาดต่าง ๆ 
 การบ ารุงรักษา 
 1.  อยา่ใหว้งเวียนตกจะท าใหข้าทั้งสองขา้งของวงเวียนท่ียดึติดกนัหลวม 
 2.  เมื่อเลิกใชใ้หหุ้บขาวงเวียนเขา้หากนั 
 

6. บันทดัเขียนส่วนโค้ง 
 เป็นเคร่ืองมือในการเขียนส่วนโคง้แบบต่าง ๆ  ท่ีไม่ทราบว่าจุดศูนยก์ลางอยู่จุดไหนบนัทดัเขียนส่วน
โคง้มีหลายแบบ(ดงัรูปท่ี  17 – และรูปท่ี  18) 

 
 

รูปที่  17  บันทดัเขียนส่วนโค้งแบบต่าง ๆ 
 



 
 

รูปที่  18  บรรทัดเขียนส่วนโค้งแบบกระดูกงู 
 

 หน้าที ่
 1.  ใชเ้ขียนส่วนโคง้  ขนาดต่าง ๆ  ทีไม่มีจุดศนูยก์ลาง 
 การบ ารุงรักษา 
 1.  อยา่ใหข้อบของบนัทดัเขียนส่วนโคง้ถูกของมีคม 
 

7. มีดเหลาดินสอ 
 มีดเหลาดินสอเป็นมีดขนาดเลก็  คม  เก็บรักษาง่าย  ไม่เป็นสนิม(ดงัรูปท่ี  19) 

 
 

รูปที่  19  มดีเหลาดินสอ 



หน้าที ่
1. ใชเ้หลาดินสอและตดักระดาษ 

 การบ ารุงรักษา 
 1. อยา่ใหถู้กน ้ า 
 2. ท าความสะอาดทุกคร้ังหลงัเลิกใช ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
วิชา  งานเขียนแบบ       รหัสวิชา  ง  30261                   ใบความรู้ล าดับท่ี   002.4 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  ช่ือ  งานเขียนแบบและเคร่ืองมือเขียนแบบ 
เร่ือง  เคร่ืองมือ  การใช้เคร่ืองมือ  การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเขียนแบบ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่    4/2                                                              เวลา  2  ช่ัวโมง 
****************************************************************************** 

 

เร่ือง  อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานเขียนแบบ 
 

 ในการท างานเขียนแบบ  ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งรู้จกัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเขียนแบบท่ีจ าเป็น  
รู้จกัหลกัการใชอ้ยา่งถูกวิธี  เพื่อให้การท างานบงัเกิดผลดีอยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
ถูกตอ้งสวยงาม  ตลอดจนดูแลรักษา  เพื่อให้เคร่ืองมืออยู่ในสภาพดีและสมบรูณ์  ใชไ้ดใ้นระยะเวลายาวนาน
คุม้ค่า  เพราะเคร่ืองมือเขียนแบบแต่ละช้ินเป็นส่ิงท่ีมีราคาแพงทั้งส้ิน  เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบมีดงัน้ี 
 

 

8. กระดาษเขียนแบบ 
 มีลกัษณะและชนิดท่ีแตกต่างกนัออกไปดงัน้ี 

1. กระดาษปอนด์  เป็นกระดาษวาดเขียนท่ีมีความหนา  บางแตกต่างกนัตามน ้ าหนักของกระดาษ  มี
น ้ าหนกัตั้งแต่  40 –100  ปอนด ์ ส่วนขนาดกวา้ง  ยาวเป็นไปตามมาตรฐาน  เรียกว่าขนาดอิมพีเรียล  สามารถตดั
กระดาษออกเป็นส่วน ๆ  ได ้ และเรียนขนาดท่ีแบ่งว่า  คร่ึงอิมพีเรียล  หรือ  ¼  อิมพีเรียล  กระดาษท่ีจะใชต้อ้ง
ใช้ให้ถูกกับงาน  เพราะผิวหน้ากระดาษ  2  ด้านมีผิวท่ีไม่เหมือนกัน  คือ  ด้านหน่ึงผิวหยาบ  เมื่อขูด  ลบ  
กระดาษจะยุย่เป็นขุย  อีกดา้นผวิละเอียดเรียบและแน่นเม่ือขูด  ลบ  กระดาษจะไม่เป็นขุย(ดงัรูปท่ี  20) 

 



 
 

รูปที่  20  กระดาษปอนด์เขียนแบบ 
 

2. กระดาษไขเป็นกระดาษท่ีมีเน้ือกระดาษเรียบและขุ่น  บางทีเรียกว่ากระดาษแกว้  ผลิตขายเป็นมว้น
และแผ่น  ชนิดเป็นมว้นมีความยาว  30  เมตร  กวา้ง1.10  เมตร  ความหนา  บางต่างกนัตามเบอร์กระดาษ  มี
ตั้งแต่เบอร์  60 – 100  แกรม  ส่วนเป็นแผน่มีหลายขนาด  เช่น  กระดาษ  2 A  มีขนาด  420 X 594  มม.  กระดาษ  
2 A  มีขนาด  297 X 420  มม.  กระดาษ  4 A  มีขนาด   
210  X 297  มม.  ซ่ึงกระดาษไขใชเ้ป็นตน้แบบในการในการถ่ายพิมพเ์ขียว  ขอ้เสียของกระดาษไขเม่ือโดนน ้ า
หรือความช้ืนกระดาษจะยน่  จึงควรระวงัเป็นอยา่งยิง่(ดงัรูปท่ี  21) 
 

 
รูปที่  21  กระดาษไขเขียนแบบ 

หน้าที ่
1. ใชใ้นการเขียนแบบ 



 การบ ารุงรักษา 
 1. อยา่ใหถู้กน ้ าหรือความช้ืนจะท าใหก้ระดาษยน่ 
 2. เก็บไวอ้ยา่ใหถู้กฝุ่ นจะท าใหส้กปรก 
 

9. เทปยึดกระดาษ 
 เป็นเทปใสไวติ้ดมุมกระดาษเขียนแบบกบัพ้ืนกระดานโต๊ะเขียนแบบ  โดยติดท่ีมุมทั้ง  4  มุม  ชนิดของ

เทปติดกระดาษมีหลายชนิด  ชนิดยน่  ชนิดก่ึงใส  ชนิดใส  และชนิดกระดาษธรรมดา 
ท าจากวสัดุท่ีเป็นกระดาษหรือพลาสติก  การติดเทปติดกระดาษท่ีมุมทั้ง  4  (ดงัรูปท่ี  22) 
 

 
 

รูปที่  22  เทปตดิกระดาษ 
 

หน้าที ่
1. ใชดิ้ดกระดาษเขียนแบบกบักระดานพ้ืนโต๊ะเขียนแบบ 

 การบ ารุงรักษา 
 1. อยา่ใหโ้ดนความร้อน  กาวจะละลายเหนียว 
 
 
 
 



10. ยางลบดินสอ 
 ท าจากยางมีสีแตกต่างกนัออกไป  ใชล้บเสน้ดินสอหรือคราบสกปรกของดินสอท่ีดิดบนกระดาษเขียน
แบบ  การลบเสน้ดินสอใหล้บเบา ๆ  ตามเสน้ดินสอ  รอยลบจะสะอาดกระดาษไม่เป็นขุย  ยางลบท่ีดี  เน้ือ
ยางลบจะนุ่มเวลาลบเน้ือไม่ยุย่(ดงัรูปท่ี  23) 
 

 
 

รูปที่  23  ยางลบดินสอ 
 

หน้าที ่
1. ใชล้บเสน้ดินสอนและคราบสกปรกของดินสอ 

 การบ ารุงรักษา 
 1. อยา่ใหถู้กฝนุจะท าใหย้างลบสกปรก 
 2. อยา่ใหโ้ดนความร้อนจะท าใหย้างลบหมดสภาพและยางลบแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
วิชา  งานเขียนแบบ       รหัสวิชา  ง30261                   ใบความรู้ล าดับท่ี 002.5 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  ช่ือ  งานเขียนแบบและเคร่ืองมือเขียนแบบ 
เร่ือง  เคร่ืองมือ  การใช้เคร่ืองมือ  การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเขียนแบบ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่    4/2                                                              เวลา  2  ช่ัวโมง 
****************************************************************************** 

 

เร่ือง  อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานเขียนแบบ 
 

 ในการท างานเขียนแบบ  ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งรู้จกัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเขียนแบบท่ีจ าเป็น  
รู้จกัหลกัการใชอ้ยา่งถูกวิธี  เพื่อให้การท างานบงัเกิดผลดีอยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
ถูกตอ้งสวยงาม  ตลอดจนดูแลรักษา  เพื่อให้เคร่ืองมืออยู่ในสภาพดีและสมบรูณ์  ใชไ้ดใ้นระยะเวลายาวนาน
คุม้ค่า  เพราะเคร่ืองมือเขียนแบบแต่ละช้ินเป็นส่ิงท่ีมีราคาแพงทั้งส้ิน  เคร่ืองมือและอุปกรณ์เขียนแบบมีดงัน้ี 
 

11. ดินสอเขียนแบบ 
 ดินสอเขียนแบบเป็นเคร่ืองมือท่ีถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของนกัเขียนแบบไดอ้ยา่งดีเพราะบ่งบอกถึง
ความหมายไดอ้ยา่งมากมาย  ดินสอเขียนแบบมีอยูด่ว้ยกนั  2  แบบ  คือ  แบบเป็นท าจากไม(้ดงัรูปท่ี  24)  และท า
จากโลหะหรือพลาสติกสามารถเปล่ียนไสดิ้นสอได(้ดงัรูปท่ี  25) 
 

 
 

รูปที่  24  ดินสอท าจากไม้ 



 

 
 

รูปที่  25  ดินสอไส้ส าเร็จ 
 
ดินสอมอียู่ด้วยกนั  3  ลกัษณะ  คือ 

1. ดินสอไสอ่้อน  ไสดิ้นสอจะอ่อน  เสน้ท่ีเขียนจะด าและหนาหยาบ  ตามขนาดความอ่อนของไสดิ้นสอ  
มีความอ่อนของไสดิ้นสอจากนอ้ยไปหามาก  ดงัน้ีเกรด  B, 2B,  3B,  4B,  5B,  6B,  7B  และ  8B   เป็นดินสอไส้
อ่อนเหมาะส าหรับการสเกตภาพหรือร่างแบบ 
 2. ดินสอไสป้านกลาง  ไสดิ้นสอมีความอ่อนตวันอ้ยกว่าดินสอไสอ่้อน  เสน้ท่ีเขียนจะมีความด า  เสน้
เลก็ละเอียด  มีความอ่อนของไสดิ้นสอไม่อ่อนและไม่แข็งเกินไปซ่ึงมีความอ่อนของไส้ดินสอจากนอ้ยไปหามาก
ดงัน้ี เกรด  B,  HB,  F,  H,  2H,  และ  3H เหมาะส าหรับใชเ้ขียนเสน้ต่าง ๆ  
 3. ดินสอไสแ้ขง้  ไสดิ้นสอจะแข็งมาก  เสน้ท่ีเขียนจะบางเบาตามขนาดความแข็งของไสดิ้นสอมีความ
แข็งของไสดิ้นสอจากนอ้ยไปหามากดงัน้ี เกรด  H,  2H, 3H 4H,  5H,  6H,  7H  และ  8H  เหมาะส าหรับเขียน
เสน้ร่าง 
 ซ่ึงไสดิ้นสอท่ีเหมาะกบัการเขียนเสน้ร่างของงานเขียนแบบ  คือ  ดินสอ- 
ไสแ้ข็ง  เกรด  H,  2H, 3H, 4H,  5H,  6H,  7H,  8H   และการเขียนเสน้จริงของงานเขียนแบบ  คือ  ดินสอไสป้าน
กลาง  เกรด  H,  P  และ  HB    ส่วนมากนิยมใชไ้ส-้ 
ดินสอเกรด  F  เพราะมีความอ่อนและความแข็งของไสดิ้นสอท่ีพอดี  เขียนแลว้เสน้เลก็  ด  า 
และสวยงาม 



 
 
          เกรดไสแ้ข็ง                        เกรดไสป้านกลาง                          เกรดไสอ่้อน 

รูปที่  26  กลุ่มของดินสอดินสอ 
 

การเหลาดินสอ 
 ในการเขียนแบบโดยเฉพาะเสน้ต่าง ๆ  ท่ีจะขีดใหเ้สน้มีความหนา  บาง  จ  าเป็นตอ้งมีการท าใหไ้ส้
ดินสอมีความแหลม  คม  แตกต่างกนัไป  การเหลาดินสอจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่  และควรเหลาดินสอท่ีใชใ้น
งานเขียนแบบใหไ้ดข้นาดและระยะท่ีเหมาะสม(ดงัรูปท่ี  27) 

 
       การเหลา  ดว้ยมีด           เหลาดว้ยเคร่ือง        เหลาดว้ยมีดฝนไส้      เหลาดว้ยมีดฝนไส้รูปส่ิว     หลาดว้ยมีดฝนไส้ฝานดา้นเดียว 
 

รูปที่  27  การเหลาดนิสอแบบต่าง ๆ 
หน้าที ่
1. ใชใ้นการเขียนเสน้ต่าง ๆ  ในงานเขียนแบบ 

 การบ ารุงรักษา 
1. อยา่ดินสอตกพ้ืนหรือถูกกระทบแรง ๆ  จ  าท าใหไ้สดิ้นสอหกัใน 

 
 

 


