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แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยท่ี 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ 

 

ค าช้ีแจง : จงเลือกค าตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด (20 คะแนน) 
 

1. เครื่องมือในงานเขียนแบบในข้อใดที่ต้องใช้ร่วมกันในการเขียนเส้นตรง 
ก. ไม้ที-ฉากสามเหล่ียม    ข. ไม้ที-วงเวียน    
ค. บรรทัดสามเหล่ียม-ดิไวเดอร ์   ง. ฉากสามเหล่ียม-บรรทัดเล่ือน 

2. เส้นตรงเอียงท ามุมในข้อใดที่ฉากสามเหล่ียมไม่สามารถเขียนได้ 
ก. 30 องศา     ข. 45 องศา 
ค. 60 องศา     ง. 80 องศา 

3. ข้อใด คือมุมภายในของฉากสามเหล่ียม 
ก. 90, 45, 30 องศา    ข. 30, 60, 90 องศา    
ค. 90, 60, 45 องศา    ง. 30, 60, 45 องศา    

4. การใช้ไม้ทีและฉากสามเหล่ียมประกอบกันในรูปสามารถเขียนเส้นเอียงได้กี่องศา 
 

 
 

5. การใช้ไม้ทีและฉากสามเหล่ียมประกอบกันในรูปสามารถเขียนเส้นเอียงได้กี่องศา 

 
 

6. จากรูปเมื่อเขียนเส้นตรงไปชนกันที่ด้านบนจะท าให้ได้มุมรวมกี่องศา 
 

 
 
 

 

ก. 45 องศา  
ข. 60 องศา 
ค. 65 องศา  
ง. 75 องศา 
 

ก. 15 องศา  
ข. 30 องศา 
ค. 45 องศา  
ง. 75 องศา 
 

ก. 15 องศา  
ข. 30 องศา 
ค. 45 องศา  
ง. 75 องศา 
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7. การเขียนเส้นในแนวระดับด้วยไม้ทีมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร 
 ก. วางหัวไม้ทีให้แนบสนิทกับขอบด้านขวาของกระดานพร้อมใช้มือกดใบไม้ทีให้แน่น 

ข. วางหัวไม้ทีให้แนบสนิทกับขอบด้านซ้ายของกระดานพร้อมใช้มือกดใบไม้ทีให้แน่น 
ค. วางหัวไม้ทีให้แนบสนิทกับขอบด้านล่างของกระดานพร้อมใช้มือกดใบไม้ทีให้แน่น 
ง. วางหัวไม้ทีให้แนบสนิทกับขอบด้านบนของกระดานพร้อมใช้มือกดใบไม้ทีให้แน่น 

8. จากรูปมุม  A ควรมีขนาดเท่าใด 
 
 
ก. 75 องศา  ข. 60 องศา 
ค. 45 องศา  ง. 30 องศา 
 
 
 

 

9. จากรูป แสดงวิธีการเขียนเส้นตรงในลักษณะใด 
 

 
     ก. การเขียนเส้นตรงต้ังฉากกับเส้นตรง AB 
     ข. การเขียนเส้นตรงท ามุม 30 องศากับเส้นตรง CD 
     ค. การเขียนเส้นตรงท ามุม 15 องศากับเส้นตรง AB 
      ง. การเขียนเส้นตรง CD ขนานกับเส้นตรง AB 
 
 

 
 
 

10. จากรูป แสดงวิธีการเขียนเส้นตรงในแนวระดับ ถ้ามองจากด้านหน้า ดินสอควรท ามุม เท่าใดกับ
กระดาษเขียนแบบ 

 
ก. 15 องศา  ข. 30 องศา 
ค. 60 องศา  ง. 90 องศา 

 
 
 
 
 

11. เครื่องมือเขียนแบบชนิดใดใช้ส าหรับเขียนเส้นในแนวระดับหรือแนวนอน 
 ก. ฉากสามเหล่ียม   ข. เทมเพลต  
 ค. วงเวียน    ง. ไม้ที 
 

 

 

ทิศทางการเขียน 
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12. เครื่องมือเขียนแบบชนิดใดที่ต้องใช้ร่วมกันในการเขียนเส้นตรงในแนวด่ิง 
 ก. ไม้ทีกับวงเวียน    ข. ไม้ทีกับบรรทัดเล่ือน 
 ค. ไม้ทีกับฉากสามเหล่ียม   ง. บรรทัดเล่ือนกับเทมเพลต 
13. ดินสอในงานเขียนแบบเทคนิคแบ่งออกเป็นกี่ชนิด 

ก. 1      ข. 2 
ค. 3      ง. 4 

14. ไส้ดินสอเปลือกไม้ในข้อใดที่มีความแข็งมากที่สุด 
ก. F       ข. HB 
ค. 2B      ง. 7H 

15. งานเขียนแบบเทคนิคควรเลือกใช้ไส้ดินสอเกรดใด 
ก. 2H      ข. HB 
ค. H      ง. 3B 

16. ตัวอักษร HB ที่ดินสอเปลือกไม้หมายถึงอะไร 
ก. ขนาดของไส้ดินสอ    ข. ความยาวของแท่งดินสอ   
ค. กลุ่มของไส้ดินสอ    ง. เกรดความแข็ง 

17. งานเขียนแบบเส้นร่างแบบควรเลือกไส้ดินสอเกรดใด 
ก. HB      ข. H 
ค. F      ง. B  

18. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการบ ารุงรักษาดินสอเขียนแบบที่ถูกต้อง 
ก. ขณะเขียนควรกดดินสอในลักษณะเขียนเอียงมากๆ 
ข. ควรระวังไม่ให้ดินสอร่วงลงพื้น      
ค. ควรเก็บรักษาดินสอเขียนแบบไว้ในกล่องหรือตลับส าหรับใส่ดินสอ 
ง. ไม่ควรใช้ไส้หรือด้ามของดินสอเขียนแบบไปงัดกับอุปกรณ์อ่ืนๆ  

19. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการบ ารุงรักษาวงเวียนที่ถูกต้อง 
 ก. เมื่อเลิกใช้งานควรเก็บวงเวียนใส่กล่องให้เรียบร้อย 

ข. ก่อนใช้งานทุกครั้งควรเช็ดท าความสะอาดวงเวียนเสมอ 
ค. ขณะใช้งานควรออกแรงกดมากๆ เพื่อให้ได้เส้นที่คมชัด 
ง. ไม่ควรใช้ปลายแหลมของวงเวียนไปงัดกับสิ่งของ 

20. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการบ ารุงรักษาฉากสามเหล่ียมที่ถูกต้อง 
 ก. ควรเก็บฉากสามเหล่ียมไว้ในซองใส่เสมอหลังเลิกใช้งาน 

ข. ห้ามน าฉากสามเหล่ียมไปตากแดดและใกล้ความร้อน 
ค. ควรใช้น้ ายาที่เป็นสารละลายเช็ดท าความสะอาด 
ง. ก่อนใช้งานทุกครั้งควรใช้ผ้าที่นุ่มเช็ดท าความสะอาดฉากสามเหล่ียม 
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หน่วยท่ี 1 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ 

  

สาระส าคัญ 
เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่องานเขียนแบบ เพราะจะช่วยให้งาน

เขียนแบบเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้องตามมาตรฐาน ในบทเรียนน้ีจะกล่าวถึงเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ส าคัญในงานเขียนแบบเบื้องต้นได้แก่ กระดานเขียนแบบ โต๊ะเขียนแบบ ไม้ที ฉากสามเหล่ียม 
ดินสอ บรรทัดสามเหล่ียม วงเวียน อุปกรณ์ท าความสะอาด และเทมเพลตช่วยงานเขียนแบบ เป็นต้น 
 

สาระการเรียนรู้  
1. กระดานเขียนแบบและโต๊ะเขียนแบบ 
2. ไม้ที       
3. ฉากสามเหล่ียม 
4. ดินสอ      
5. วงเวียน 
6. ดิไวเดอร์ 
7. บรรทัดเขียนส่วนโค้ง 
8. เทมเพลต 
9. อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 

 

จุดประสงค์การสอน 
1. บอกช่ือและหน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบได้ 
2. อธิบายวิธีการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบได้ 
3. อธิบายวิธีการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบได้ 
4. เขียนเส้นตรงในแนวด่ิง แนวระดับ และเส้นเอียงท ามุมได้ 
5. เขียนส่วนโค้งรัศมีและวงกลมได้ 
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1. กระดานเขียนแบบและโต๊ะเขียนแบบ 
 

1.1 กระดานเขียนแบบ (Drawing Boards)  
กระดานเขียนแบบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รองแผ่นกระดาษเขียนแบบ มีรูปร่างเล็กกะทัดรัด น้ าหนัก

เบา สามารถยกเคล่ือนย้ายและพกพาได้สะดวก แผ่นกระดานอาจท าจากไม้หรือพลาสติกคุณภาพสูง 
กระดานเขียนแบบมีหลายชนิดและหลายขนาดให้เลือกใช้งานตามความต้องการ ดังรูปที่ 1.1 - 1.2 
 

   
 

รูปที่ 1.1 แสดงลักษณะของกระดานเขียนแบบ 
(ที่มา : http://www.dickblick.com/, วันเข้าถึง 12 เมษายน 2558) 

 

        
 

   (ก) กระดานเขียนแบบขนาด A3              (ข) บรรทัดปรับมุม (2 ด้านๆ ละ 90 องศา)  
 

รูปที่ 1.2 แสดงลักษณะของกระดานเขียนแบบ 
(ที่มา : http://www.faber-castell.com, วันเข้าถึง 12 เมษายน 2558) 

 

1.2 โต๊ะเขียนแบบ (Drafting Table) 
โต๊ะเขียนแบบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รองกระดาษเช่นเดียวกับกระดานเขียนแบบ โต๊ะเขียนแบบ      

มีหลายขนาดให้เลือกใช้ เช่น ขนาด A1 และ A0 เป็นต้น โดยที่แผ่นกระดานของโต๊ะเขียนแบบจะท า
จากไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไม้ ผิวด้านบนเรียบ นอกจากน้ียังมีการติดต้ังชุดเขียนแบบ 
(Drafting Machine) ที่สามารถเล่ือนไป-มา ขึ้น-ลง ตามความยาวของโต๊ะเขียนแบบและหมุนปรับมุมได้ 
ดังน้ันจึงมคีวามสะดวกในการใช้งาน 
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รูปที่ 1.3 แสดงลักษณะของโต๊ะเขียนแบบพร้อมชุดเขียนแบบ 
(ที่มา : http://yuanplan.com.tw/Drawing%20machin.htm, วันเข้าถึง 12 เมษายน 2558) 

 

1.3 การใช้บ ารุงรักษากระดานเขียนแบบและโต๊ะเขียนแบบ 
1. ก่อนและหลังการใช้งานควรใช้ผ้าที่สะอาดเช็ดท าความสะอาดผิวหน้ากระดานเขียน

แบบทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เศษฝุ่นของกระดาษเขียนแบบ ฝุ่นยางลบและไส้ดินสอเขียนแบบติดอยู่บนผิวหน้า
กระดานเขียนแบบ 

2. ห้ามใช้ของมีคมกรีดบนผิวหน้าและขอบของโต๊ะเขียนแบบ เพราะจะท าให้กระดาน
เขียนแบบไม่เรียบและเกิดการสะดุดขณะเขียนแบบ  

3. โต๊ะเขียนแบบที่ปรับองศาได้ ควรมีการหยอดน้ ามันหล่อล่ืนตรงจุดที่ปรับองศาได้เพื่อ
เป็นการหล่อล่ืนและป้องกันสนิม 
 

2. ไม้ที 
ไม้ที (T-Square) มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับตัวที ประกอบด้วยหัวและใบไม้ที  ไม้ทีส่วนใหญ่ท า

จากไม้หรือพลาสติก ใช้ส าหรับเขียนเส้นในแนวระดับและใช้คู่กับฉากสามเหล่ียมส าหรับเขียนเส้นตรง
เอียงท ามุมต่างๆ กับแนวระดับ ไม้ทีมคีวามยาวหลายขนาด เช่น 60, 90 และ 120 เซนติเมตร เป็นต้น 

 

 
 

รูปที่ 1.4 แสดงลักษณะของไม้ทีส าหรับงานเขียนแบบ 
(ที่มา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2561) 

 

2.1 การใช้และบ ารุงรักษาไม้ที 
1. ห้ามงัดไม้ทีกับขอบของโต๊ะเขียนแบบขณะที่ท าการเล่ือนใช้งาน 

ชุดเขียนแบบ 
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2. ห้ามใช้ไม้ทีเคาะกับโต๊ะหรือเครื่องมืออ่ืน เพราะจะท าให้ขอบไม้ทีเกิดรอยเสียหาย 
3. ห้ามน าไม้ทีไปกดยันกับพื้นขณะพกพา เพราะอาจท าให้ส่วนใบเกิดการบิดงอได้ 

  4. หมั่นเช็ดท าความสะอาดไม้ทีทั้งก่อนและหลังการใช้งานเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้
กระดาษเขียนแบบสกปรกขณะเล่ือนไม้ที 
 

3. ฉากสามเหลี่ยม 
 

3.1 ฉากสามเหลี่ยมแบบมุมคงท่ี (Set Square) 
  ฉากสามเหล่ียมชนิดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือฉากสามเหล่ียมมุม 45 x 45 x 90 
และฉากสามเหล่ียมมุม 30 x 60 x 90 ใช้ส าหรับเขียนเส้นตรงในแนวระดับ แนวด่ิงและเส้นตรง
เอียงท ามุมต่างๆ ได้แก่ มุม 15, 30, 45, 60, 75 ฯลฯ ฉากสามเหล่ียมส่วนใหญ่ท าจากพลาสติกใส
ที่สามารถท าให้มองเห็นส่วนอ่ืนๆ ของแบบงานได้ชัดเจนขณะใช้งาน 

 

                                           
 

 (ก) ฉากสามเหล่ียมมุม 45 x 45 x 90          (ข) ฉากสามเหล่ียมมุม 30 x 60 x 90 
 

รูปที ่1.5 แสดงลักษณะของฉากสามเหล่ียมแบบมุมคงที่ 
(ที่มา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2561) 

 

3.2 ฉากสามเหลี่ยมแบบปรับมุม (Adjustable Triangle) 
ฉากสามเหล่ียมแบบปรับมุม เป็นการรวมเอาหลักการท างานของฉากสามเหล่ียมและบรรทัดวัด

มุมเข้าด้วยกัน ท าให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายในการเขียนเส้นเอียงตามมุมต่างๆ ที่ต้องการ 
 

 
 

รูปที่ 1.6 แสดงลักษณะของฉากสามเหล่ียมแบบปรับมุม  
(ที่มา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2561) 
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3.3 การใช้และบ ารุงรักษาฉากสามเหลี่ยม 
  1. ก่อนใช้งานทุกครั้งควรเช็ดท าความสะอาดฉากสามเหล่ียมด้วยผ้านุ่มที่สะอาด อย่าใช้
ผ้าแข็งหรือกระดาษในการเช็ดเพราะอาจท าให้เกิดรอยขีดข่วนได้ 
  2. ห้ามใช้น้ ายาที่เป็นสารละลายเช่น ทินเนอร์ เพราะอาจท าให้ผิวบรรทัดมัวหมองท าให้
มองเห็นตัวเลขไม่ชัดเจนขณะใช้งาน  
  3. หลังเลิกใช้งานควรเก็บฉากสามเหล่ียมไว้ในซองโดยเฉพาะ 

 

3.4 การใช้ไม้ทีกับฉากสามเหลี่ยม 
  การใช้งานของฉากสามเหล่ียมส่วนใหญ่จะใช้คู่กันกับไม้ทีเพื่อเขียนเส้นเอียงท ามุม    
ในลักษณะต่างๆ หรือการเขียนเส้นตรงให้ต้ังฉากกันและการเขียนเส้นตรงให้ขนานกัน เป็นต้น 

3.4.1 การเขียนเส้นตรงในระดับ มีขั้นตอนดังน้ี 
  1. วางหัวไม้ทีแนบชิดกับขอบด้านซ้ายของกระดานเขียนแบบ 

2. ใช้มือซ้ายกดที่ใบของไม้ทีโดยวางต าแหน่งของมือซ้าย (รูปที่ 1.7 ก) 
  3. จับดินสอโดยให้ปลายดินสอท ามุมกับกระดาษประมาณ 60 (รูปที่ 1.7 ข) ซึ่งถ้ามอง
ด้านข้างต าแหน่งของปลายดินสอมอีอกเป็น 2 ลักษณะคือ  
   3.1 วางต้ังฉากกับกระดาษเขียนแบบ (รูปที่ 1.7 ค) ซึ่งในกรณีน้ีจะท าให้เกิด
ช่องว่างขนาดเล็กระหว่างปลายดินสอกับขอบของไม้ทีท าให้ขาดความเที่ยงตรงในการเขียนเส้นตรง  
   3.2 เอียงปลายดินสอชิดกับขอบของไม้ที ไม่ให้มีช่องว่าง (รูปที่ 1.7 ง) แล้ว
เขียนเส้นตรงโดยเขียนตรงเส้นจากซ้ายไปขวา ในขณะที่เขียนเส้นตรงให้หมุนดินสอช้าๆ เพื่อให้ปลาย
ดินสอสึกหรอเท่ากัน 
 

    
 

        (ก) การวางไม้ที                                   (ข) แสดงมุมในการจับดินสอ    
 

รูปท่ี 1.7 แสดงลักษณะการเขียนเส้นตรงในแนวนอนด้วยไม้ที 
 

(ที่มา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2561) 
 

หมุนดินสอช้าๆ  
ขณะเขียนเส้นตรง 

ปรับดินสอเอียงท ามุม 60 
กับทิศทางการเขียนเส้นตรง 
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             (ค) ปลายดินสอต้ังฉากกับกระดาษ              (ง) ปลายดินสอเอียงชิดขอบไม้ที 
 

รูปที่ 1.7 แสดงลักษณะการเขียนเส้นตรงด้วยไม้ที (ต่อ) 
 

(ที่มา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2561) 
 

3.3.2 การเขียนเส้นตรงในแนวดิ่ง มีขั้นตอนดังน้ี 
 

 
 
 

 

 

                          
 

 (ก) การวางต าแหน่งของไม้ทีกับฉากสามเหล่ียม                   (ข) การวางต าแหน่งของดินสอ 
 

รูปที ่1.8 แสดงลักษณะการเขียนเส้นตรงในแนวด่ิงด้วยไม้ทีและฉากสามเหล่ียม 
(ที่มา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2561) 

 

  1. วางหัวไม้ทีแนบชิดกับขอบด้านซ้ายของกระดานเขียนแบบ  
  2. วางฉากสามเหล่ียมทับลงบนกระดาษเขียนแบบ โดยให้ฐานของฉากสามเหล่ียมชิด
กับขอบของไม้ที 
  3. เ ล่ือนฉากสามเหล่ียมไปยังต าแหน่งที่ ต้องการ โดยใช้มือซ้ายกดไม้ทีและฉาก
สามเหล่ียมพร้อมกัน (รูปที่ 1.8 ก) 

4. วางต าแหน่งของปลายดินสอท ามุม 90 และมุม 60 กับกระดาษ (รูปที่ 1.8 ข)  
  5. เขียนเส้นตรงจากด้านล่างขึ้นบน ขณะเขียนเส้นตรงให้บิดล าตัวตามไปด้วยพร้อมกับ
หมุนดินสออย่างช้าๆ และสม่ าเสมอ 
 
 

หมุนดินสอช้าๆ  
ขณะเขียนเส้นตรง 
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3.3.3 การใช้ไม้ทีและฉากสามเหล่ียมเขียนเส้นตรงเอียงท ามุมต่างๆ กับแนวระดับ 
 

 
 

รูปที่ 1.9 แสดงลักษณะการใช้ฉากสามเหล่ียมเขียนเส้นตรงให้เอียงท ามุมในลักษณะต่างๆ 
(ที่มา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2561) 

 

4. ดินสอเขียนแบบ 
ดินสอเขียนแบบ (Drawing Pencils) ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ชนิดดังน้ี 
 

4.1 ดินสอเปลือกไม้ 
  ดินสอชนิดน้ีมีเปลือกไม้หุ้มไส้ดินสอ เมื่อต้องการใช้งานก็จะต้องเหลาเปลือกไม้ออก
เพื่อให้ไส้ดินสอยื่นยาวออกมาจากเปลือกไม้แล้วจึงเหลาไส้ให้แหลมต่อไป  
 

 
รูปที่ 1.10 แสดงลักษณะของดินสอเปลือกไม้ 
(ที่มา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2561) 

 

ดินสอเปลือกไม้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือกลุ่มดินสอเกรดไส้แข็ง (Hard) กลุ่มดินสอเกรด
ไส้แข็งปานกลาง (Medium) และกลุ่มดินสอเกรดไส้อ่อน (Soft) โดยเรียงล าดับจากดินสอเกรดไส้แข็ง
ที่สุด (9H) ถึงดินสอเกรดไส้อ่อนที่สุด (7B) ดังตัวอย่างในรูปที่ 1.11 
 

 
 

รูปที่ 1.11 แสดงลักษณะของการแบ่งกลุ่มของไส้ดินสอเปลือกไม้ 
(ที่มา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2561) 
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 จากรูปที่ 1.11 หากสังเกตที่ภาคตัดของดินสอจะเห็นว่าดินสอเกรดไส้ที่แข็งที่สุด (9H) มีขนาด
เล็กที่สุดส่วนดินสอเกรดไส้อ่อนที่สุด (7B) มีขนาดโตที่สุด ในการเลือกใช้ดินสอเปลือกไม้ควรให้เหมาสม
กับลักษณะของงาน เช่น กลุ่มดินสอเกรดไส้แข็งเหมาะส าหรับงานร่างแบบ กลุ่มดินสอเกรดไส้แข็ง   
ปานกลางใช้ในงานเขียนแบบทั่วไป และกลุ่มดินสอเกรดไส้อ่อนใช้กับงานวาดเขียน เป็นต้น 
 

4.2 ดินสอเปลี่ยนไส้ 
  ดินสอชนิดน้ีเป็นดินสอที่มีแต่ไส้ เมื่อต้องการใช้งานก็จะต้องมีโครงดินสอเพื่อใส่ไส้
ดินสอ    เข้าไปด้านใน ดินสอเปล่ียนไส้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดดังน้ี  
  4.2.1 ดินสอเขียนแบบเคร่ืองกล (Mechanical Pencil) ดินสอชนิดน้ีท าจากพลาสติก
ภายในจะมีระบบกลไกในการจับยึดและเล่ือนไส้ดินสอ โดยเมื่อกดปลายดินสออีกด้านก็จะท าให้ไส้ดินสอ
เล่ือนออกมาได้  

 
(ก) ดินสอเขียนแบบเครื่องกล 

                                      
 

          (ข) ไส้ดินสอขนาดขนาดความโต 2.0 มิลลิเมตร          (ค) เครื่องเหลาไส้ดินสอ 
 

รูปที ่1.12 แสดงลักษณะของดินสอเขียนแบบเครื่องกล 
(ที่มา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2561) 

 

  4.2.2 ดินสอแบบไส้กด ดินสอชนิดน้ีมีหลักการท างานคล้ายกันกับดินสอเขียนแบบ
เครื่องกล แต่ไส้ดินสอมีขนาดเล็กและมีหลายขนาดให้เลือกใช้ เช่น 0.25, 0.35, 0.50 และ 0.70 
มิลลิเมตร การใช้งานดินสอชนิดน้ีให้กดที่ปลายดินสอเพื่อให้ไส้ดินสอเล่ือนออกมาจากด้ามดินสอเล็กน้อย 
ใช้ส าหรับเขียนเส้นตามขนาดของไส้ดินสอ 

            
 

                  (ก) ดินสอเขียนแบบไส้กด                            (ข) ไส้ดินสอเขียนแบบไส้กด  
 

รูปที่ 1.13 แสดงลักษณะของดินสอแบบไส้กด 
(ที่มา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2561) 
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4.3 การใช้และบ ารุงรักษาดินสอเขียนแบบ 
  1. ขณะใช้ดินสอไม่ควรกดดินสอในลักษณะเขียนเอียงมากเกินไป เพราะอาจท าให้ปลาย
แกนของดินสอคดงอได้ 
  2. ไม่ควรใช้ไส้หรือด้ามของดินสองัดกับอุปกรณ์อ่ืนๆ เพราะอาจท าให้ไส้ดินสอหักหรือ
ด้ามดินสอคดงอได้ 
  3. ระมัดระวังไม่ให้ดินสอร่วงลงพื้น เพราะอาจท าให้ไส้ดินสอหักได้ 
  4. หลังเลิกใช้งานให้เก็บดินสอเขียนแบบไว้ในกล่องหรือตลับส าหรับใส่ดินสอโดยเฉพาะ 
 

5. วงเวียน  
วงเวียน (Drafting compass) เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญอย่างหน่ึงในการเขียนวงกลมและ  

ส่วนโค้ง รูปร่างของขาวงเวียนด้านหน่ึงใช้จับยึดเข็มปลายแหลมที่สามารถปรับเล่ือนขึ้น-ลงได้ ส่วนปลาย
ของขาวงเวียนอีกด้านสามารถถอดเปล่ียนเพื่อใช้กับไส้ดินสอ ในการปรับรัศมีของขาวงเวียนให้ใช้มือกด
ขาทั้งสองให้มีขนาดใกล้เคียงกับรัศมีที่ต้องการแล้วปรับนัต (Nut) เพื่อให้ได้รัศมีที่ต้องการอีกครั้ง 

 

 
(ก) วงเวียนแบบปรับรัศมีด้วยมือ 

 

(ข) วงเวียนแบบปรับรัศมีละเอียดด้วยนัต 
 

รูปที ่1.14 แสดงลักษณะของวงเวียน 
(ที่มา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2561) 

 

5.1 การใช้และบ ารุงรักษาวงเวียน 
1. ก่อนใช้งานทุกครั้งควรเช็ดท าความสะอาดวงเวียนเสมอ 

  2. ห้ามใช้ปลายแหลมของวงเวียนไปงัดกับสิ่งของหรือขีดเขียนวัสดุอ่ืนๆ เพราะอาจท า
ให้ปลายวงเวียนคดงอหรือหักได้ 
  3. หลังเลิกใช้งานให้เก็บวงเวียนไว้กล่องหรือซองโดยเฉพาะ 
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6. ดิไวเดอร์  
ดิไวเดอร์ (Divider) มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับวงเวียนแตกต่างกันที่ส่วนปลายขาของดิไวเดอร์

เป็นโลหะปลายแหลมคล้ายเข็มทั้งสองด้าน ใช้ส าหรับเทียบขนาดจากเครื่องมือวัดหรือจากแบบงานเดิม      
เพื่อน ามาถ่ายขนาดลงบนกระดาษเขียนแบบอีกครั้ง 

 

 
 

  รูปที่ 1.15 แสดงลักษณะของดิไวเดอร์ 
(ที่มา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2561) 

 

6.1 วิธีการบ ารุงรักษาวงเวียน 
1. ก่อนใช้งานทุกครั้งควรเช็ดท าความสะอาดวงเวียนเสมอ 

  2. ห้ามใช้ปลายแหลมของดิไวเดอร์งัดกับสิ่งของหรือขีดเขียนวัสดุอ่ืนๆ เพราะจะท าให้
ปลายดิไวเดอร์คดงอหรือหักได้ 
  3. หลังเลิกใช้งานให้เก็บดิไวเดอร์ไว้ในกล่องหรือซองเก็บโดยเฉพาะ 
 

7. บรรทัดเขียนส่วนโค้ง 
บรรทัดเขียนส่วนโค้ง (French Curve) เป็นเครื่องมือเขียนแบบที่ใช้เขียนส่วนโค้ง ลักษณะต่างๆ 

ที่วงเวียนไม่สามารถจะเขียนได้ รูปร่างของบรรทัดเขียนส่วนโค้งมีหลายแบบ ดังรูปที่ 1.16 
 

 
 

รูปที่ 1.16 แสดงลักษณะของบรรทัดเขียนส่วนโค้ง 
(ที่มา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2561) 

 

7.1 การใช้และบ ารุงรักษาบรรทัดเขียนส่วนโค้ง 
  1. ก่อนใช้งานทุกครั้งควรเช็ดท าความสะอาดบรรทัดเขียนส่วนโค้งด้วยผ้านุ่มที่สะอาด 
  2. อย่าใช้ผ้าที่แข็งหรือกระดาษเช็ดเพราะอาจท าให้เกิดรอยขีดข่วนที่ ผิวของบรรทัด 
  3. ห้ามใช้น้ ายาที่เป็นสารละลาย เช่น ทินเนอร์ เช็ดท าความสะอาดโดยเด็ดขาดเพราะ
อาจท าให้ผิวบรรทัดมัวหมองและใช้งานไม่สะดวก   
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  4. ห้ามน าบรรทัดเขียนส่วนโค้งไปใกล้ความร้อนเพราะจะท าให้บิดงอได้ 
5. หลังเลิกใช้งานให้เก็บบรรทัดเขียนส่วนโค้งไว้ในซองโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

รอยขีดข่วน 
 

  8. เทมเพลต  
เทมเพลต (Templates) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับเขียนรูปทรงทางเรขาคณิตแบบต่างๆ ตาม

วัตถุประสงค์ของการใช้งานได้แก่ เทมเพลตเขียนวงกลม และเทมเพลตเขียนวงรี เป็นต้น 
 

          
 

              (ก) เทมเพลตเขียนวงกลม                         (ข) เทมเพลตเขียนวงรี           
 

รูปที่ 1.17 แสดงลักษณะของเทมเพลตในงานเขียนแบบ 
(ที่มา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2561) 

 

8.1 วิธีการบ ารุงรักษาเทมเพลต 
1. ก่อนใช้งานทุกครั้งควรเช็ดท าความสะอาดเทมเพลตด้วยผ้านุ่มที่สะอาด 
2. อย่าใช้ผ้าที่แข็งหรือกระดาษเช็ด เพราะอาจท าให้เกิดรอยขีดข่วน 
3. ห้ามใช้น้ ายาที่เป็นสารละลาย เช่น ทินเนอร์ เช็ดท าความสะอาดโดยเด็ดขาดเพราะ

จะท าให้ผิวบรรทัดมัวหมองและใช้งานไม่สะดวก  
4. ห้ามน าเทมเพลตไปใกล้ความร้อนเพราะจะท าให้บิดงอได้ 
5. หลังเลิกใช้งานให้เก็บเทมเพลตไว้ในซองโดยเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน 

 

9. อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่จ าเป็นในงานเขียนแบบด้วยมือได้แก่ ยางลบ แผ่นกั้นลบ แปรงท าความ

สะอาดส าหรับปัดเศษยางลบ เป็นต้น 
 

           
 

     (ก) ยางลบ                  (ข) แผ่นกั้นลบ                (ค) แปรงท าความสะอาด 
 

รูปที่ 1.18 แสดงลักษณะของอุปกรณ์ท าความสะอาด 
(ที่มา : คงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์, 2561) 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยท่ี 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ 

 

ค าช้ีแจง : จงเลือกค าตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด (20 คะแนน) 
 

1. เครื่องมือในงานเขียนแบบชนิดใดที่ต้องใช้ร่วมกันในการเขียนเส้นตรง 
ก. ไม้ที-วงเวียน     ข. ฉากสามเหล่ียม-บรรทัดเล่ือน 
ค. ไม้ที-ฉากสามเหล่ียม    ง. บรรทัดสามเหล่ียม-ดิไวเดอร์ 

2. การเขียนเส้นตรงในข้อใดที่ฉากสามเหล่ียมไม่สามารถเขียนได้ 
ก. 30 องศา     ข. 45 องศา 
ค. 60 องศา     ง. 80 องศา 

3. ข้อใด คือมุมภายในของฉากสามเหล่ียม 
ก. 30, 60, 90 องศา    ข. 90, 45, 30 องศา 
ค. 30, 60, 45 องศา    ง. 90, 60, 45 องศา 

4. การใช้ไม้ทีและฉากสามเหล่ียมประกอบกันในรูปสามารถเขียนเส้นเอียงได้กี่องศา 
 

 
 

5. การใช้ไม้ทีและฉากสามเหล่ียมประกอบกันในรูปสามารถเขียนเส้นเอียงได้กี่องศา 
 

 
 

6. จากรูปเมื่อเขียนเส้นตรงไปชนกันที่ด้านบนจะท าให้ได้มุมรวมกี่องศา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. 15 องศา  
ข. 30 องศา 
ค. 45 องศา  
ง. 75 องศา 
 

ก. 15 องศา  
ข. 30 องศา 
ค. 45 องศา  
ง. 75 องศา 
 

ก. 15 องศา  
ข. 30 องศา 
ค. 45 องศา  
ง. 60 องศา 
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7. การเขียนเส้นในแนวระดับด้วยไม้ทีมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร 
 ก. วางหัวไม้ทีให้แนบสนิทกับขอบด้านซ้ายของกระดานพร้อมใช้มือกดใบไม้ทีให้แน่น 
 ข. วางหัวไม้ทีให้แนบสนิทกับขอบด้านขวาของกระดานพร้อมใช้มือกดใบไม้ทีให้แน่น 

ค. วางหัวไม้ทีให้แนบสนิทกับขอบด้านบนของกระดานพร้อมใช้มือกดใบไม้ทีให้แน่น 
ง. วางหัวไม้ทีให้แนบสนิทกับขอบด้านล่างของกระดานพร้อมใช้มือกดใบไม้ทีให้แน่น 

8. จากรูปมุม  A ควรมีขนาดเท่าใด 
 
 
ก. 30 องศา  ข. 45 องศา 
ค. 60 องศา  ง. 75 องศา 
 
 
 

 

9. จากรูป แสดงวิธีการเขียนเส้นตรงในลักษณะใด 
 

 
     ก. การเขียนเส้นตรงต้ังฉากกับเส้นตรง CD 
     ข. การเขียนเส้นตรงท ามุม 30 องศากับเส้นตรง AB 
     ค. การเขียนเส้นตรงท ามุม 75 องศากับเส้นตรง AB 
      ง. การเขียนเส้นตรง CD ขนานกับเส้นตรง AB 
 
 

 
 
 

10. จากรูป แสดงวิธีการเขียนเส้นตรงในแนวระดับ ถ้ามองจากด้านหน้า ดินสอควรท ามุม เท่าใดกับ
กระดาษเขียนแบบ 

 
ก. 30 องศา  ข. 60 องศา 
ค. 75 องศา  ง. 90 องศา 

 
 
 
 
 

11. เครื่องมือเขียนแบบชนิดใดใช้ส าหรับเขียนเส้นในแนวระดับหรือแนวนอน 
 ก. ไม้ที     ข. วงเวียน  
 ค. เทมเพลต    ง. ฉากสามเหล่ียม 
 

 

 

ทิศทางการเขียน 
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12. เครื่องมือเขียนแบบชนิดใดที่ต้องใช้ร่วมกันในการเขียนเส้นตรงในแนวด่ิง 
 ก. ไม้ทีกับฉากสามเหล่ียม   ข. บรรทัดเล่ือนกับเทมเพลต 
 ค. ไม้ทีกับวงเวียน    ง. ไม้ทีกับบรรทัดเล่ือน 
13. ดินสอในงานเขียนแบบเทคนิคแบ่งออกเป็นกี่ชนิด 

ก. 2      ข. 3 
ค. 4      ง. 5 

14. ตัวอักษร HB ที่ดินสอเปลือกไม้หมายถึงอะไร 
ก. ความยาวของแท่งดินสอ   ข. ขนาดไส้ดินสอ 
ค. เกรดความแข็ง    ง. กลุ่มของไส้ดินสอ 

15. ไส้ดินสอเปลือกไม้ในข้อใดที่มีความแข็งมากที่สุด 
ก. 7H      ข. HB 
ค. 7B      ง. F 

16. งานเขียนแบบเทคนิคควรเลือกใช้ไส้ดินสอเกรดใด 
ก. 2B      ข. 3B 
ค. H      ง. HB 

17. งานเขียนแบบเส้นร่างแบบควรเลือกไส้ดินสอเกรดใด 
ก. B      ข. F 
ค. H      ง. HB  

18. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการบ ารุงรักษาฉากสามเหล่ียมที่ถูกต้อง 
 ก. ควรใช้น้ ายาที่เป็นสารละลายเช็ดท าความสะอาด 
 ข. ควรเก็บฉากสามเหล่ียมไว้ในซองใส่เสมอหลังเลิกใช้งาน 

ค. ห้ามน าฉากสามเหล่ียมไปตากแดดและใกล้ความร้อน 
ง. ก่อนใช้งานทุกครั้งควรใช้ผ้าที่นุ่มเช็ดท าความสะอาดฉากสามเหล่ียม 

19. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการบ ารุงรักษาดินสอเขียนแบบที่ถูกต้อง 
ก. ควรระวังไม่ให้ดินสอร่วงลงพื้น  
ข. ขณะเขียนควรกดดินสอในลักษณะเขียนเอียงมากๆ   
ค. ไม่ควรใช้ไส้หรือด้ามของดินสอเขียนแบบไปงัดกับอุปกรณ์อ่ืนๆ    
ง. ควรเก็บรักษาดินสอเขียนแบบไว้ในกล่องหรือตลับส าหรับใส่ดินสอ 

20. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการบ ารุงรักษาวงเวียนที่ถูกต้อง 
 ก. เมื่อเลิกใช้งานควรเก็บวงเวียนใส่กล่องให้เรียบร้อย 
 ข. ขณะใช้งานควรออกแรงกดมากๆ เพื่อให้ได้เส้นที่คมชัด 

ค. ไม่ควรใช้ปลายแหลมของวงเวียนไปงัดกับสิ่งของ 
ง. ก่อนใช้งานทุกครั้งควรเช็ดท าความสะอาดวงเวียนเสมอ 
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ใบสั่งงานที่ 1.1 หน่วยที่ 1 
ช่ือวิชา : เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1001 
ช่ือหน่วย : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ เวลา 60 นาที 

ช่ืองาน : งานใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ 
ช่ือ-สกุล……………………………………เลขที่…………กลุ่ม……สาขาวิชา……………………… 
จุดประสงค์ของใบสั่งงาน : 1. เขียนเส้นตรงในแนวด่ิง แนวระดับ และเส้นเอียงท ามุมได้ 
                            2. เขียนส่วนโค้งรัศมีและวงกลมได้ 
ค าสั่ง : จงเขียนเส้นตามตัวอย่างที่ก าหนดให้ โดยมรีะยะห่างของแต่ละเส้นประมาณ 5 มิลลิเมตร 
1. เส้นตรงแนวด่ิง 

 
 

 

 
 

2. เส้นตรงแนวระดับ 

 
 

 

 
 

3. เส้นตรงเอียง 30 
 
 
 
 
 

 

 
 

4. เส้นตรงเอียง 45 
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ใบสั่งงานที่  1.1 หน่วยที่ 1 
ช่ือวิชา : เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1001 
ช่ือหน่วย : เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ เวลา 60 นาที 

ช่ืองาน : งานใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ 
5. เส้นตรงเอียง 60 

 
 

 

 
 

6. ส่วนโค้งรัศมี 10 มิลลิเมตร 
 

 
 
 
 

 

 
 

7. ส่วนโค้งรัศมี 30 มิลลิเมตร 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

8. วงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
   36 มิลลิเมตร จ านวน 2 วง 
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สรุปเวลาการปฏิบัติงาน 
 เริ่มปฏิบัติงานเวลา .........................น.  ปฏิบัติงานเสร็จเวลา .........................น. 
 

ผลการประเมิน 
 [  ] คะแนน 85 - 100 = ดีมาก  [  ] คะแนน 65 - 84 = ดี  

[  ] คะแนน 50 - 64 = พอใช้  [  ] คะแนน 0 - 49 = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงช่ือ ...................................  ผู้ประเมิน 
                                   (นายคงศักด์ิ ตัณทราวัฒน์พันธ์) 

                 .........../................./............. 

ใบประเมินผลการปฏิบัติงานใบสั่งงานที่ 1.1 
ช่ืองาน : งานใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ เวลา 60 นาที 
ช่ือ-สกุล……………………………………เลขที่…………กลุ่ม……สาขาวิชา……………………… 

ล าดับที่ จุดให้คะแนน คะแนน ตัวคูณ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1 เขียนเส้นตามที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 10 2 20  
2 ความหนาของเส้นถูกต้องตามมาตรฐาน 10 2 20  
3 ความคมเข้มสม่ าเสมอของเส้น 10 2 20  
4 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ 

ได้ถูกต้องกับลักษณะของการใช้งาน 
 

10 
 
1 

 
10 

 

5 งานที่เขียนมีความสะอาดและเรียบร้อย 10 1 10  
6 งานส าเร็จและส่งได้ตามเวลาที่ก าหนด 10 1 10  
7 กิจนิสัยในการปฏิบัติงาน เช่น การแต่งกาย  

ตรงต่อเวลา การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ การท าความ
สะอาดโต๊ะเขียนแบบและพื้นที่ปฏิบัติงาน  
เป็นต้น 

 
 

 
 

10 

 
 

 
 
1 

 
 

 
 

10 

 

รวม   100  


