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บทคดัย่อ 
 

การเขียนแบบเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการช่างการผลิตท่ีต้องการผลิตจ านวนมากงานเขียนแบบ
เป็นการแสดงให้เห็นภาพต้นแบบของผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบเป็นการถ่ายทอดความคิดของผู้คิดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ลงบนกระดาษอย่างเป็นระบบแบบแผน เพื่อให้บุคคลอื่นได้เข้าใจโดยไม่ก าจัดระยะเวลาในการศึกษาท า
ความเข้าใจ การเขียนแบบแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ    1. การเขียนแบบทางวิศวกรรม(Engineering 
Drawing)เป็น การเขียนแบบน าไปใช้ใน งานอุตสาหกรรมทางเครื่องจักรกล 2. การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม
(Architectural Drawing) 3. การเขียนแบบตกแต่งภายใน(Interior Design Drawing) การเขียนแบบท่ีใช้ ในการ
ออกแบบตกแต่งภายใน 4. การเขียนแบบผลิตภัณฑ์ (Product Drawing) การเขียนแบบท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีท า
ให้เข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี  

 
บทน า 

ธีระชัย  สุขสด  (2544 : 209-210) ได้กล่าวถึง การเขียนแบบเพื่อการผลิต เป็นแบบส าหรับส่งโรงงาน 
ผลิตในแบบจะประกอบด้วยแบบข้อมูลและค าส่ังส าหรับเพื่อการผลิต หรือการสร้างเป็นการ เขียนแบบข้ันสุดท้าย 
หลังจากท่ีงานออกแบบได้ผ่านขั้นตอนในการเสนองานและได้รับการ อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทให้ผลิต
ตามแบบนี้ได้ ขั้นต่อไปก็เป็นขั้นของการผลิตใน โรงงานงานแบบต่าง ๆ ท่ีนักออกแบบได้จัดท าไปในขั้นการเสนอ
งานนั้น เป็นแบบท่ีเป็น ลักษณะให้ดูเพื่อความเข้าใจ (VISUAL AIDS FOR PRESENTATION) โดยใช้สายตาดูเหมาะ 
ส าหรับให้บุคคลท่ัว ๆ ไปดู แต่ไม่เหมาะส าหรับช่างในโรงงานการผลิตท่ีจะดู เพราะหลักการ มาตรฐานรายละเอียด
บางอย่างยังไม่สมบูรณ์ท่ีจะน าแบบนี้ ไปผลิตจริงไ ด้ เพราะระบบในการ ผลิตเป็นระบบทางด้านงาน
วิศวกรรมเครื่องกล แบบจะต้องเป็นมาตรฐานทางด้านเครื่องกล ซึ่ง การเขียนแบบเพื่อการผลิต หรือ WORKING 
DRAWING นั้น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมทุกคนได้รับการศึกษาและมีความเข้าใจมาแล้วเป็นอย่างดี 
ลักษณะของงานเขียน แบบเพื่อการผลิตนี้ พอท่ีจะก าหนดลักษณะได้ดังนี้ ลักษณะของงานเขียนแบบเพื่อการผลิต 
(WORKING DRAWING) 



1. นิยมวิธีการเขียนแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 210 - 2520) เป็นวิธีการเขียนแบบ
ท่ัวไปทางเครื่องกลใช้มาตรฐานสากลระบบ ISO (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION) 

2. เขียนด้วยปากกาเขียนแบบท่ีมีขนาดเส้นต่าง ๆ ลงบนกระดาษชนิดโปร่งแสง สามารถน าไปถ่ายพิมพ์
เขียวได้ (กระดาษไขเขียนแบบ) ท่ีมีขนาด (SIZE) เป็นมาตรฐานขนาดต่าง ๆ เช่น A0 - A5 เป็นต้น 

3. แบบแสดงด้วยเส้นไม่มีการระบายสีภาพท่ีต้องแสดงลักษณะพิเศษ อาจมีการใช้ แรเงาด้วยเส้นปากกา 
ดินสอ หรือแผ่นฟิล์มโทนน้ าหนักส าเร็จรูป 

4. ลักษณะการเขียนแบบ WORKING DRAWING มักถูกเรียกช่ือแตกต่างกันไป เช่น เขียนแบบจริง เขียน
แบบส่งโรงงาน เขียนแบบข้ันสุดท้าย เขียนแบบข้ันส าเร็จ เป็นต้น 

สรุปได้ว่า การเขียนแบบ หมายถึง การถ่ายทอดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของวิศวกร หรือนัก
ออกแบบให้ออกมาเป็นรูปร่างบนกระดาษ รูปร่างจากจินตนาการเกิดจากการลากเส้นหลาย ๆ ลักษณะ เช่น โค้ง 
เส้นนอน เส้นด่ิง เส้นเอียง มาประกอบกัน เกิดรูปร่างขึ้น เรียกว่าแบบงาน ส าหรับน าไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
เพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวันและเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ท่ีใช้งานในอุตสาหกรรม 

การเขียนแบบมีด้วยกันหลายอย่าง แต่ถ้าแบ่งออกตามลักษณะของงานแล้วมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ  
1. การเขียนแบบทางวิศวกรรม (EMGINEERING DRAWING) ได้แก่การเขียนแบบทางสร้างเครื่องจักรกล

ต่าง ๆ เช่น การเขียนแบบเครื่องกล การเขียนแบบรถยนต์ การเขียนแบบไฟฟ้า การเขียนแบบช่างกลและโลหะ
แผ่น การเขียนแบบระบบท่อ เป็นต้น 

2. การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL DRAWING) ได้แก่การเขียนแบบทางการ
ก่อสร้างอาคารสถานท่ีต่าง ๆ เช่น การเขียนแบบแบบโครงสร้าง การเขียนแบบแผนท่ีและช่างส ารวจ เป็นต้น   

วิศวกร มีหลายแขนงวิชา ยกตัวอย่าง เช่น วิศวะไฟฟ้า วิศวะเครื่องกล วิศวะโยธาและอื่น ๆ เขียนแบบ 
เป็นต้น โครงสร้างหลัก โครงสร้างย่อยหรืองานระบบ  ท่ีแสดงแบบท่ีจะใช้ในการผลิตจริงท่ีจะท าให้แข็งแรง
ปลอดภัย ระบบไฟ ระบบท่อ การก่อสร้าง แบบแสดงการค านวณโครงสร้างทางวิศวกรรมจะเป็นหน้าท่ีของวิศวกร
โยธา พวกขนาดคาน เสา เหล็กเสริมต่าง ๆ โดยท างานร่วมกับสถาปัตนิก การเขียนแบบเครื่องกลอุตสาหกรรม  
การเขียนแบบเทคโนโลยีในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

สถาปนิก เขียนแบบการออกแบบตัวอาคารท้ังภายในและภายนอก เขียนแบบให้เข้ากับการใช้งานประ
โยชย์ใช้สอยต่าง ๆ ก าหนดพื้นท่ีใช้สอย พื้นท่ีสัญจร พื้นท่ีโล่ง ประตู หน้าต่าง ระยะยื่นชายคา เป็นต้น โดยค านึงถึง
ประโยชน์ใช้สอย และทิศทางแดดลมฝน ส าหรับผิวพื้น ผนัง หลังคา รวมถึงวางระบบไฟฟ้า ต าแหน่งดวงโคม สวิตซ์
ปล๊ัก ระบบห้องน้ า แนวท่อน้ าดีน้ าเสีย  ถังเก็บน้ า ท่อส้วม ถังบ าบัด ต าแหน่งก๊อกสนาม มิเตอร์ประปา แม้งานของ
สถาปนิกจะไม่ต้องมีผังเฟอร์นิเจอร์ในแบบขออนุญาตก่อสร้าง แต่ในการหลักการออกแบบก็ต้องหลับตานึกออก
และการออกแบบห้องภายในท่ีดีก็ต้องรู้หลักการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ว่าจะวางอะไรไว้ตรงไหนท้ังภายในอาคาร 
ภายนอกอาคาร เพราะมันจะสัมพันธ์กับต าแหน่งปล๊ักสวิตช์ต่าง ๆ ตอนเขียนแบบจึงกต้องเขียนเฟอร์นิเจอร์
พื้นฐาน ตามประโยชน์ใช้สอยของห้องนั้น ๆ ไปในแบบและในภาพร่างแนวความคิดการออกแบบ ไม่ได้ออกแบบ
บ้านหรืออาคารว่างๆ ห้องเปล่า ๆ ส่วน รายละเอียดเป็นหน้าท่ีของมัณฑนากรสานต่อเอาเอง  

มัณฑนากร เขียนแบบการตกแต่งภายในอาคาร การใช้งานให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ต้ังแต่การจัด
วางเฟอร์นิเจอร์ เลือกสีภายใน วัสดุปิดผนัง งานตกแต่งผนัง เลือกพรม ม่าน โคมไฟ ของตกแต่งจิปาถะ ออกแบบ



เฟอร์นิเจอร์ ติดผนัง ตู้ เคาน์เตอร์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว หรือบางส่วนก็น า เสนอแบบส าเร็จมาให้ลูกค้า
เลือกหรืออาจรวมไปถึงการกั้นประตูภายในเพิ่ม รื้อห้องน้ าท าใหม่ รื้อฝ้าท าใหม่เล่นระดับ ท าไฟซ่อน 

การเขียนแบบของนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใช้การเขียนแบบท้ัง 2 ประเภท เพราะงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องท้ัง 2 ประเภท อันอาจเป็นลักษณะของแต่ละสาขาอาชีพ
โดยสังเขปได้ว่า นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เขียนแบบส่ิงของเครื่องใช้สอยท่ีอยู่ท้ังภายนอกภายในอาคารและของใช้ติด
ตัวมนุษย์ ให้เข้ากับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มคนเป้าหมายท่ีใช้ในการออกแบบ แบบท่ีเขียน
เป็นแบบท่ีผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ผลิตเป็นจ านวนมาก มีรูปแบบรายละเอียดท่ีเหมือนกัน ช้ินส่วนสามารถทดแทน
กันได้ โดยมีจุดประสงค์ของการน าไปผลิตเพื่อน าไปวางจ าหน่าย  ซึ่งต่างจากแบบในเชิงงานแบบของมัณฑนากร 
สถาปนิก ท่ีจะได้รับการว่าจ้างจากลูกค้า 

การเขียนแบบได้รับยอมรับว่าเป็นภาษาสากล ท่ีใช้ส่ือสารระหว่าง นักออกแบบ  วิศวกร ช่างเทคนิค 
และช่างฝีมือ ซึ่งจ าเป็นต้องเรียนรู้ ท้ังทางด้านการเขียนแบบเพื่อส่ังงาน และความสามารถในการอ่านแบบเพื่อ
ท างานตามแบบ การเขียนแบบจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทุกสาขา เช่น  เขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 
ตกแต่งภายในและภายนอก โดยสถาปนิกและมัฑนากรจะท าการออกแบบและเขียนแบบ ส าหรับการก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์ หรืออาคารท่ีพักอาศัยโดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย งบประมาณ ซึ่งการก่อสร้างในปัจจุบันเป็น
อุตสาหกรรมท่ีเจริญเติบโตและแข่งในเชิงธุรกิจท่ีสูงขึ้นจึงต้องการงานแบบท่ีมีความซับซ้อน และต้องการผู้มี
ความสามารถในการเขียนแบบในด้านต่าง ๆ  ดังจะแสดงการเขียนแบบประเภทต่าง ๆ ของสาขาอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานเขียนแบบ ดังภาพท่ี 1-8 

 
ภาพที่ 1การเขียนแบบก่อสร้าง 
ที่มา : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม, (2560) 



 
ภาพที่ 2 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม  
ที่มา : วชิรวิทย์ เรืองสินธุ์ 

เขียนแบบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เป็นแบบท่ีแสดงลักษณะการจัดวางต าแหน่งของวงจร และทิศ
ทางการไหลของกระแสไฟฟ้าโดยท่ัวไปแล้วจะใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบ ดังภาพท่ี 1.11 

 
ภาพที่ 3 เขียนแบบแบบทางไฟฟ้า 
ที่มา : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม, (2560)  



เขียนแบบส าหรับงานท่อ  เป็นแบบท่ีแสดงต าแหน่ง ชนิด และขนาดของท่อ การเขียนแบบงานท่อ 
โดยท่ัวไปแล้วจะใช้สัญลักษณ์แทนท่อ และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ดังภาพท่ี 1.12 

 

ภาพที่ 4 เขียนแบบแบบท่อ  
ที่มา : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม, (2560) 

การเขียนแบบเครื่องกล  เป็นการเขียนแบบช้ินส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร เครื่องกล เพื่อจะได้น าไปผลิต
ตามขบวนการอุตสาหกรรมให้ได้เป็นช้ินส่วนต่าง ๆ ส าหรับสร้างเครื่องจักรกลต่อไปการเขียนแบบเครื่องกล แบ่ง
ออกได้ 2 ลักษณะ คือ 

1  แบบภาพประกอบ (ASSEMBLY DRAWING)แบบภาพประกอบเป็นการเขียนแสดงลักษณะรูปร่าง
ช้ินส่วนของเครื่องกล เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง  ๆ มีการประกอบกันลักษณะอย่างไร ช้ินส่วนแต่ละช้ินอยู่ใน
ต าแหน่งไหน แบบภาพประกอบมีความส าคัญ และจ าเป็นต่องานผลิตช้ินส่วนประกอบท่ีต้องใช้ช้ินส่วนหลายช้ินมา
ประกอบกัน ท าให้สามารถวางแผนในขบวนการผลิต และการควบคุมการผลิตให้เป็นตามแบบงาน (ภาพท่ี 1.13) 

2  แบบภาพแยกช้ิน (DETAIL DRAWING)  แบบภาพแยกช้ิน เป็นการเขียนช้ินส่วนแต่ละช้ินของ
เครื่องจักร เครื่องกล หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อแสดงลักษณะรูปร่าง ขนาด และรายละเอียดของช้ินส่วนแต่ละ
ช้ินส่วนให้ชัดเจน ท าให้ง่ายต่อการอ่านแบบและท าการผลิตช้ินส่วนต่าง ๆ เพื่อน ามาประกอบกันเป็นเครื่องจักร 
อุปกรณ์ต่อไป (ภาพท่ี 1.13-1.14) 

 



 
ภาพที่ 5 เขียนแบบเครื่องกล แสดงแบบภาพประกอบและแบบภาพแยกช้ิน   
ที่มา : วิจิตร ชัยมงคลมณี, (2560) 
 

 

ภาพที่ 6 เขียนแบบแยกช้ินเครื่องกล เทคนิคดินสอบนกระดาษ   
ที่มา : ราชนิรันดร์  ดวงชัย 
 
ความหมายและความส าคัญของการการเขียนภาพร่างการออกแบบผลิตภัณฑ์  

วัชรีนทร์  จรุงจิตสุนทร (2548 : 15) ได้อธิบาย การออกแบบ คือ กิจกรรมการแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายหรือจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้   (Design is  a  goal-directed  problem-solving) เป็นการกระท าของ
มนุษย์  ด้วยจุดประสงค์ท่ีต้องการแจ้งผลเป็นส่ิงใหม่ ๆ  มีท้ังท่ีออกแบบเพื่อสร้างขึ้นใหม่ให้แตกต่างจากของเดิม



หรือปรับปรุงตกแต่งของเดิม  ความส าคัญของออกแบบเป็นขั้นตอนเบื้องต้นท่ีจะท าให้กระบวนการในการผลิต
สินค้าประสบผลส าเร็จในตลาดและตรงตามเป้าหมาย  

การร่างภาพ  (Sketch Drawing) คือ การวาดเส้นอย่างหยาบเพื่อให้เห็นรูปร่างอย่างคร่าว ๆ ใช้ในการ
ทดลองปรับปรุงพัฒนาหรือออกแบบ บางครั้งภาพอาจจะท าหลาย ๆ แบบเพื่อจะได้มีโอกาสเลือกว่าแบบไหนดี
ท่ีสุด มีส่วนดีส่วนเสียของแต่ละแบบอย่างไร จะได้น ามาปรับปรุงให้ได้ภาพท่ีดีท่ีสุดตามวัตถุประสงค์ของการ
ออกแบบนั้น ๆ เป็นการวาดเส้นโดยการน าเอาข้อมูลต่างๆท่ีได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นมาประกอบพิจารณาในการ
วาด เพื่อจะได้รูปร่างท่ีต้องการตามเป้าหมายซึ่งเป็นขั้นแรกก่อนท่ีจะท าการเขียนแบบรายละเอียดหรือเขียนแบบ
มาตรฐานต่อไป 

ในการท างานจริงอาจต้ังแนวความคิดก่อนการออกแบบหรือแสดงถึงการการเขียนภาพร่างแสดงช้ินส่วน
ภายในอาจวาดได้ท้ังแบบภาพแบบแสดงภายใน ภาพระเบิด (Explode) และแบบภาพตัด (Section) ดังภาพท่ี  7-
8 ภาพการเขียนภาพร่างอธิบายและแสดงส่วนท่ีอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นระบบกลไกลอย่างง่ายจนถึงเทคโนโลยีท่ี
ซับซ้อนและเป็นส่วนท่ีมองไม่เห็นจากการวาดรูปลักษณ์ภายนอก     การเลือกการเขียนภาพร่างอธิบายแบบหรือ
ช้ินส่วนหรือเทคโนโลยีภายในนั้น   ควรเลือกตามความเหมาะสมของรายระเอียดของแบบ  ถ้าแบบไม่มีความ
ซับซ้อนมากอาจใช้ภาพตัด  แบบท่ีมีความซับซ้อนปานกลางอาจใช้ภาพตัดและภาพแสดงภายใน  ถ้ามีความ
ซับซ้อนของช้ินส่วนและองค์ประกอบภายในอาจเลือกใช้ภาพระเบิดหรือภาพแยกส้ินส่วนตามความเหมาะสม 

 
 
ภาพท่ี 7 แสดงรายละเอียดของช้ินส่วนแบบระเบิด  
ที่มา : สุภัคจันทร์  แย้มเกสร 
 

จากภาพท่ี 1.15 เป็นส่วนหนึ่งของภาพน าเสนอแนวความคิดการออกแบบ   เพื่อแสดงรายละเอียดของ
ช้ินส่วนแบบระเบิด  (Explode) เทคนิคการเขียนภาพร่างดินสอสี  บนกระดาษ100ปอนด์  



 
 

ภาพที่ 8 แบบน าแสดงการออกแบบเครื่องดูดฝุ่น  
ที่มา : ณัชนันท์  เรืองจิตชัชวาล 
 
 
ตัวอย่างขั้นตอนสร้างภาพออกแบบการออกแบบสถาปัตย์  

กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมและการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตย์  การ
ออกแบบสถาปัตยกรรม แบ่งขั้นตอนหลักในการออกแบบได้ 4 ขั้นตอนเพื่อง่ายต่อการศึกษาดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดโครงการ ( Architectural Programming ) ดังภาพท่ี 1.20 
ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบเบื้องต้น (Schematic Design) ดังภาพท่ี 1.21 
ขั้นตอนท่ี 3 พัฒนาการออกแบบ (Design development) ดังภาพท่ี 1.22-1.28 
ขั้นตอนท่ี 4 การเขียนแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) ดังภาพท่ี 1.29 
ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้  

 
ภาพที่ 9 การประชุมเพื่อการก าหนดโครงการ  
ที่มา : วชิรวิทย์ เรืองสินธุ์ 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดโครงการ (Architectural Programming) เป็นการให้ค าปรึกษาและขอข้อมูล
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นการวางแผนก าหนดแนวทางการออกแบบ ได้แก่ ความต้องการใช้



สอย ( Function ) ศักยภาพของท่ีต้ังอาคาร หรือ บริบท ( Context) งบประมาณเบื้องต้น ( Budgets) ท าการ
สรุปความต้องการขั้นต้นของลูกค้า โดยในขั้นตอนนี้อาจจะมีการพบปะพูดคุยระหว่างสถาปนิกและลูกค้ามากกว่า 
1 ครั้งเพื่อปรับความเข้าใจต่างๆ ให้ตรงกัน และบ่อยครั้งท่ีลูกค้าใช้การพูดคุยในขั้นตอนนี้เพื่อพิจารณาตัวสถาปนิก 
ว่าสามารถท างานด้วยกันได้หรือไม่ น่าเช่ือถือเพียงใด และมีความสามารถ หรือรูปแบบของงานตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าหรือไม่ และในขณะเดียวกันสถาปนิกส่วนใหญ่ก็จะใช้ขั้นตอนนี้ ในการพิจารณาว่าจะรับงานของ
ลูกค้ารายนั้นหรือไม่ ด้วยเช่นกัน 

 

ภาพที่ 10 การออกแบบเบื้องต้น  
ที่มา : วชิรวิทย์ เรืองสินธุ์ 
 

ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบเบื้องต้น (Schematic Design) เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับ ซึ่งผ่านการ
อนุมัติจากลูกค้าแล้ว มาพัฒนาเป็นแบบร่างอย่างง่ายๆ เพื่อเริ่มออกแบบ ซึ่งสถาปนิกจะท าการวางแนวความคิดใน
การออกแบบ (Preliminary Concept)และผังพื้นท่ีในการใช้สอย ให้กับลูกค้าท าการพิจารณา รูปแบบการ
ออกแบบ (Style) รวมท้ังก าหนดคุณภาพของพื้นท่ีการใช้งานต่างๆ (Quality of space) น าเอาพื้นท่ีต่างๆมาจัด
วางลงไปในท่ีต้ัง เพื่อหาต าแหน่งท่ีเหมาะสม (Zoning) หรือวางผังพื้นท่ีใช้สอยอย่างง่ายๆ (Lay-out Plan) ผนวก
แนวความคิด (Concepts) ท่ีสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ ของโครงการมาสร้างรูปทรงท่ีสอดคล้องกับบริบทและ
การใช้งาน (Schematic design) พร้อมท้ังการเสนองบประมาณค่าใช้จ่าย (Preliminary Budget )เพื่อให้ลูกค้าท า
การพิจารณาการแบ่งพื้นท่ีท้ังหมดว่าตรงกับความต้องการใช้งานจริงของลูกค้าหรือไม่ 

 

 



 
ภาพที่ 11 ร่างการออกแบบสถาปัตย์เบ้ืองต้น  
ที่มา : วชิรวิทย์ เรืองสินธุ์ 

 

 

ภาพที่ 12 การเขียนแบบสถาปัตย์เบ้ืองต้น โปรแกรม  
ที่มา : วชิรวิทย์ เรืองสินธุ์ 
 

 
ภาพที่ 13 การประมวลผลก าหนดวัสดุ โปรแกรม3Dmax  
ที่มา : วชิรวิทย์ เรืองสินธุ์ 
 

เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว ลูกค้าจะเริ่มเข้าใจและมองเห็นหน้าตาของงานออกแบบท่ีสถาปนิกจะพัฒนาใน
ขั้นตอนต่อไป และลูกค้าอาจจะขอปรับแบบได้ แต่ไม่ควรจะแก้ไขแบบจนผิดไปจากแนวความคิดในการออกแบบ
และผังท่ีได้วางเอาไว้ เพราะจะท าให้สถาปนิกต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ท้ังหมด ซึ่งจะท าให้งานออกแบบยืดเยื้อ ไม่
เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 



 

ภาพที่ 14 ภาพเสมือนจริงแบบอาคาร โปรแกรม3Dmax  
ที่มา : วชิรวิทย์ เรืองสินธุ์ 
 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาการออกแบบ (Design development) ในขั้นตอนนี้ สถาปนิกจะท าการพัฒนาแบบ
ต่อจากแบบร่างขั้นต้น เป็นการพัฒนารูปทรงและต าแหน่งให้มีความละเอียด ก าหนด ขนาดพื้นท่ีการใช้งานและ
ทางสัญจรท่ีเหมาะสม (Area requirement and circulation) เพิ่มรายละเอียด ช่องเปิด ประตู สุขภัณท์ 
เฟอร์นิเจอร์ (Detailed design) ระบุวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงวัสดุตกแต่ง (Materials) ก าหนดระดับความ
สูง ต าแหน่งระยะ (Level & Dimension)โดยสถาปนิกมักจะน าเสนอเป็นภาพ Perspective ท่ีเสมือนจริง หรือ 
Model ท่ี ใกล้เคียงกับงานออกแบบ ท่ีจะสร้างจริงมากท่ีสุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถจินตนาการงานท้ังหมดได้ชัดเจน 
และในขั้นตอนนี้ลูกค้าอาจจะขอแก้ไขแบบร่าง ในส่วนรายละเอียดได้บ้าง แต่ไม่มากนัก เนื่องจากแบบในขั้นตอนนี้ 
มักจะได้รับการอนุมัติจากแบบร่างขั้นต้น เกือบท้ังหมดแล้ว 

 
ภาพที่ 15 ท าโมเดลกระดาษแบบอาจารย์  
ที่มา : สุรดา  แซ้ตั้ง 



 

ภาพที่ 16 การท าต้นแบบ  
ที่มา : วชิรวิทย์ เรืองสินธุ์ 

 

ภาพที่ 17 การน าเสนอแบบร่างและการท าต้นแบบ  
ที่มา : วชิรวิทย์ เรืองสินธุ์ 
 

ขั้นตอนที่ 4 การเขียนแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) เป็นการเขียนแบบก่อสร้าง เพื่อใช้เป็น
แบบอ้างอิงท่ีมีการก าหนดระยะขนาด และ ระบุวัสดุท่ีใช้ (Dimension & Materials) น าเสนอในรูปแบบ ผัง
บริเวณ แปลน รูปด้าน และ รูปตัด (Plan Elevation & Section) ในกรณีท่ีแบบมีความซับซ้อน จ าเป็นต้องเพิ่ม
แบบขยายรายละเอียด (Detailed design) โครงสร้างหลังคา บันได ราวจับ รวมถึง ประตู หน้าต่าง ห้องน้ า เป็น
ต้น 



  
ภาพที่ 18 การเขียนแบบก่อสร้าง โปรแกรม AutoCAD  
ที่มา : วชิรวิทย์ เรืองสินธุ์ 

  

ภาพที่ 19 การคุมงานก่อสร้างจากภาพแบบ  
ที่มา : วชิรวิทย์ เรืองสินธุ์ 
 

อย่างไรก็ดี การออกแบบสถาปัตยกรรมนั้น “ความพึงพอใจของลูกค้า” เป็นส าคัญ ซึ่งอาจท าให้มีการ
ปรับเปล่ียนแบบตามความพอใจของลูกค้าหลายครั้ง ท้ังนี้เครื่องมือท่ีใช้ในการออกแบบในยุคสมัยนี้ท่ีขาดไม่ได้เลย
ก็คือ คอมพิวเตอร์ เราจะใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นเครื่องทุ่นแรงในการออกแบบ และงานเอกสารท่ัวไป เพราะจะมี
ความแม่นย า สวยงาม และรวดเร็ว ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนท่ีจะเป็น งานวาดมือท้ังหมด เมื่อเวลาท่ีต้องมีการ
ปรับเปล่ียนจะท าให้เสียเวลาในการปรับแก้ตั้งแต่เริ่มต้น 

ตัวอย่างขั้นตอนสร้างภาพออกแบบตกแต่งภายใน ออกตกแต่งภายใน (Interior Design) หมายถึง การ
ออกแบบเพื่อจัดและตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในอาคารและสถานท่ี ให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้
สอยและในด้านความสวยงาม โดยเริ่มต้นจากการวางผังเครื่องเรือน แล้วท าการพิจารณาเลือกรูปแบบ(Style) ของ
เครื่องเรือน จากนั้นจึงจะท าการเลือกวัสดุตกแต่ง ก าหนดสีและแสง และท าการเลือกส่ิงตกแต่งเพื่อความสวยงาม
เป็นขั้นสุดท้าย ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ หรือรูปภาพ เป็นต้นตัวอย่างขั้นตอนมาตรฐานของการสร้างภาพในงาน
ออกแบบตกแต่งภายใน  แบ่งเป็น 6 ข้ันตอน คือ 



1. การให้ค าปรึกษาและขอข้อมูล เป็นขั้นของการให้ค าปรึกษาและขอข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ
โครงการระหว่างลูกค้าและนักออกแบบ โดยอาจมีการพบปะพูดคุยกันมากกว่า 1 ครั้งเพื่อท าการปรับความเข้าใจ
ต่างๆ และสรุปความต้องการขั้นต้นให้ตรงกันท้ังสองฝ่าย ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีลูกค้าจะใช้ส าหรับพิจารณา
ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ ของนักของแบบว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่และจะสามารถท างานร่วมกันได้ออกมา
ตรงกับความต้องการหรือไม่ และส าหรับนักออกแบบก็จะใช้ขั้นตอนนี้ในการพิจารณารับงานของลูกค้าด้วย
เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่แล้วในขั้นของการให้ค าปรึกษาและขอข้อมูลนักออกแบบจะไม่ คิดค่าบริการในการให้
ค าปรึกษา แต่หากมีค่าบริการก็จะคิดในราคาท่ีไม่สูงมาก แต่เพื่อท าการลดปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นลูกค้าจึงควรสอบถาม
และตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายในการขอค าปรึกษากับนักออกแบบเสียก่อนท่ีจะมีการพบปะพูดคุยกัน ดังแสดงตัวอย่างดัง
ภาพท่ี 20 

 

ภาพที่ 20 ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาและขอข้อมูล  
ที่มา : สุรดา  แซ้ตั้ง 
 

2. การวางผังและน าเสนอแนวคิดเพื่อการออกแบบขั้นต้น (Lay-out and Conceptual Design) เป็น
ขั้นตอนการวางแนวความคิดของนักออกแบบให้ลูกค้าได้น าไปพิจารณาอย่างคร่าวๆ โดยท่ีนักออกแบบจะต้อง
ออกแบบและวางผังพื้นท่ีใช้สอยอย่างง่าย (Lay-out Plan) รวมท้ังจะต้องท าการพิจารณารูปแบบท่ีจะใช้ส าหรับ
งานออกแบบ (Style) และการแบ่งพื้นท่ีใช้สอย (Zoning) ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า ซึ่งส่วนมากเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ นักออกแบบจะน านิตยสาร หรือหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับการตกแต่ง
ภายในมาน าเสนอแนวคิดในรูปแบบต่างๆ แก่ลูกค้า ในขั้นตอนดังกล่าวลูกค้าจึงจะได้ทราบรูปแบบโดยรวมและ
แนวทางของงานท่ีจะถูกพัฒนาต่อไป   



 

ภาพที่ 21 การออกแบบและตกแต่งภายในเบื้องต้น  
ที่มา : สุรดา  แซ้ตั้ง 
 

3. การพัฒนาแบบร่างขั้นต้น  เป็นขั้นตอนท่ีนักออกแบบจะต้องท าการน าเสนอแบบร่างอย่างง่ายแก่
ลูกค้า ตามรูปแบบท่ีได้ผ่านการอนุมัติมา ท้ังในด้านแนวความคิดของงานออกแบบและผังพื้นท่ีในการใช้สอย เพื่อ
ท าให้ลูกค้าเกิดจินตภาพและเข้าใจภาพรวมของงานออกแบบมากยิ่งขึ้น โดยท่ีนักออกแบบสามารถเลือกน าเสนอได้
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ได้แก่ รูปแบบ Model รูปแบบภาพ Sketch หรือรูปแบบ Perspective เป็นต้น ซึ่งใน
ขั้นตอนการพัฒนาแบบร่างขั้นต้นนี้ ลูกค้าจะสามารถขอปรับหรือแก้ไขรูปแบบของงานได้ แต่มักมีข้อก าหนด
ส าหรับบริษัทหลายแห่งคือ จ านวนครั้งในการขอปรับแก้นั้นสามารถท าได้ไม่เกิน 2 ครั้งรวมท้ังไม่ควรปรับแก้จนผิด
ไปจากผังและรูปแบบท่ีได้ถูกวางเอาไว้มากจนเกินไป เนื่องจากจะท าให้งานยืดเยื้อและส่งผลให้เสร็จไม่ทันใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ตัวอย่างดังภาพ 22 เป็นภาพแบบร่างอย่างง่ายน าเสนอแก่ลูกค้า 

 
ภาพที่ 22 การออกแบบและตกแต่งภายในเบื้องต้น   
ที่มา : สุรดา  แซ้ตั้ง 
 



4. การพัฒนาแบบร่างขั้นสุดท้าย ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีมัณฑนากรจะน าแบบร่างขั้นต้นมาพัฒนา
ต่อเพื่อท าการน าเสนอลูกค้า ให้มีความใกล้เคียงกับผลงานออกแบบจริงมากท่ีสุด โดยท่ีส่วนมากมักใช้รูปแบบการ
น าเสนอแบบภาพ Perspective และ แบบModel ท่ีมีความเสมือนจริง ท าให้ลูกค้าเกิดจินตภาพท่ีชัดเจนในงาน
ออกแบบท้ังหมด และเนื่องจากแบบร่างขั้นสุดท้ายนี้เป็นแบบร่างท่ีได้ผ่านการอนุมัติจากแบบร่างขั้นต้นมาแล้ว 
ลูกค้าจึงสามารถขอปรับแก้ไขแบบร่างได้เพียงเล็กน้อยในส่วนของรายละเอียดเท่านั้น แต่หากลูกค้าต้องการปรับแก้
แบบร่างในส่วนหลักของงาน บริษัทหรือมัณฑนากร จะท าการคิดค่าบริการเพิ่มในส่วนของงานท่ีจะต้องท าการ
แก้ไขและออกแบบใหม่ท้ังหมด 

 
ภาพที่ 23 ร่างภาพแบบก่อนการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ที่มา : สุรดา  แซ้ตั้ง 
 

5. การก าหนดวัสดุส าหรับตกแต่งภายในทั้งหมด  เป็นขั้นตอนการก าหนดวัสดุท่ีจะน ามาใช้ในการ
ตกแต่งท้ังหมดให้ลูกค้าได้พิจารณา โดยมัณฑนากร จะอ้างอิงจากงานแบบร่างขั้นสุดท้ายท่ีได้ผ่านการการอนุมัติ
มาแล้ว เพื่อจัดท ารูปแบบน าเสนอให้ลูกค้าได้ท าการพิจารณาเปรียบเทียบวัสดุ  การฉลุลายเหล็ก โลหะ เพื่อการ
ออกแบบ โดยส่วนใหญ่มัณฑนากร มักน าเสนองานในรูปแบบของ Material Board หรือแผ่นก าหนดวัสดุ ก่อนท่ี
จะท าการรวมและประกอบแบบร่างเข้าด้วยกัน จากนั้นมัณฑนากรจึงจะสามารถด าเนินการในขั้นตอนสุดท้ายคือ
ขั้นตอนการเขียนแบบรายละเอียดต่อไป 

 

ภาพที่ 24 การประมวลผลเพื่อก าหนดวัสดุ โปรแกรม 3Dmax  
ที่มา : สุรดา  แซ้ตั้ง 
 



6. การเขียนแบบรายละเอียด เป็นขั้นตอนท่ีมัณฑนากรจะเขียนแบบรายละเอียด และท าการพิมพ์แบบ
ฉบับร่างออกมาเพื่อน าเสนอให้ลูกค้าได้พิจารณารายละเอียดท้ังหมดของงาน ซึ่งแบบรายละเอียดนี้จะต้องถูกเขียน
ให้ตรงตาม Material Board และแบบร่างขั้นสุดท้ายท่ีผ่านการอนุมัติมาแล้ว โดยส่วนมากมัณฑนากรมักใช้
ระยะเวลาท างานในขั้นตอนดังกล่าวประมาณ 15-30 วัน(ภาพท่ี 25) หลังจากนั้นจึงจะส่งแบบรายละเอียดฉบับร่าง
ไปให้แก่ลูกค้า โดยท่ีลูกค้าสามารถท าการแจ้งขอปรับแก้รายละเอียดในแบบกับนักออกแบบได้ (ภาพท่ี 26) และ
เมื่อแก้ไขแบบรายละเอียดฉบับร่างได้ตรงตามท่ีต้องการแล้ว มัณฑนากรจึงจะท าการพิมพ์แบบรายละเอียดฉบับ
จริงต่อไป และน าไปสู่การประเมินราคา (ภาพท่ี 27) และเสนอราคาเพื่อจะน าไปสู่การส่งไปสู่การท าช้ินจริงตาม
ภาพแบบ ต่อไป 

 

ภาพที่ 25 แบบรายละเอียดการตกแต่งภายในและภาพเสมือนจริง  
ที่มา : สุรดา  แซ้ตั้ง 
 

จากภาพท่ี 1.36  เป็นภาพแบบรายละเอียดการตกแต่งภายใน ด้วยโปรแกรมเขียนแบบออร์โต้แคด 
(AutoCAD) และสร้างภาพแบบเหมือนจริงรายละเอียดเสมือนจริงด้วยโปรแกรมสามดีแม็ค (3Dmax) 

 

ภาพที่ 26 การน าเสนอและปรับแบบรายละเอียดการตกแต่งภายใน  
ที่มา : สุรดา  แซ้ตั้ง 
 



 

ภาพท่ี 27 ถอดราคา หาค่าต้นทุนการผลิตจากงานละเอียดในส่วนต่าง ๆ  

ที่มา : สุรดา  แซ้ตั้ง 
 

 

ภาพที่ 28  การท าช้ินจริงตามภาพแบบ  
ที่มา : สุรดา  แซ้ตั้ง 
 
สรุป  

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการวาดภาพในงานออกแบบ คือความรู้เกี่ยวเนื่องในการวาดภาพ (Drawing) ใน
สาขาวิชาอื่น ๆ และเปรียบเทียบกับการเขียนภาพในงานออกแบบอันมีการแยกออกมาจากการเขียนแบบของช่าง
เขียนแบบและวิศวกร ท่ีมีรูปแบบท่ีแสดงเอกลักษณะท่ีจ าเพราะ  การเขียนแบบในงานตกแต่ภายในและงาน
สถาปัตยกรรมอาจมีความคล้ายกันแต่ก็มีความต่างในรายละเอียดและขนาดงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์มีขั้นตอน
ในการเขียนภาพ (Drawing) หลายข้ันตอนและเป็นขั้นตอนท่ีเรียงล าดับและมีเอกลักษณ์ท่ีชัดเจนในแต่ละขั้นตอน 
และเป็นการผสานระหว่างการคิดวิเคราะห์การเขียนพื้นฐานและการใช้เทคโนโลยีสร้างภาพจนส้ินสุดในขั้นตอนการ
ออกแบบ และมีการตรวจสอบความเป็นไปได้ในระหว่างขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจได้ว่า กระบวนการวาดภาพจึงเป็น
ส่วนปัจจัยหนึ่งท่ีจะน าความส าเสร็จของงาน 
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