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บทที่ 2
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฏีการเขียนแบบ
การเขียนแบบเป็ นสื่ ออย่างหนึ่ งที่จะสื่ อสารระหว่างผูอ้ อกแบบกับผูผ้ ลิต หรื อผูน้ าความคิดนั้นมา
ท าเป็ นรู ป ธรรมได้ ต ามที่ ผู ้อ อกแบบได้คิ ด ไว้ แบบจะเป็ นสื่ อ กลาง เช่ น แบบบ้า น แบบผลิ ต ภัณ ฑ์
แบบสิ่ งพิมพ์ หรื อเรี ยกว่าต้นแบบแล้วมีการนาสาเนาแบบไปยังที่ต่างๆเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น แบบ
บ้า น ซึ่ งสถาปนิ ก เป็ นผู อ้ อกแบบจะต้องมี ส าเนาพิ มพ์เขี ย วแบบส่ ง ไปให้บุ คคลคลต่า งๆที่ เกี่ ย วข้องกับ
เจ้า ของบ้า น ช่ า งสร้ า งบ้า น ช่ า งคุ ม การก่ อสร้ า งบ้า นเขตปกครองเพื่ อขออนุ ญาต สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ก็ เช่ นกัน
ผูอ้ อกแบบจะต้องร่ างแบบ ออกแบบในรายละเอียดตกลงกับผูว้ ่าจ้างจนพอใจในการออกแบบนั้นๆ จึงส่ ง
ต้นแบบให้โรงพิมพ์ เพื่อดาเนินการตามกระบวนการพิมพ์ออกมาตามความประสงค์ของผูอ้ อกแบบและผู ้
ว่าจ้างผูอ้ อกแบบ ผูว้ า่ จ้างและโรงพิมพ์ต่างต้องเก็บต้นฉบับเพื่อตรวจผลการพิมพ์ เมื่อถูกต้องทั้งสามฝ่ าย
การชาระเงินในค่าดาเนิ นการต่างๆจึงเกิดขึ้นตามข้อตกลง กานาเสนองานตกแต่งภายในจาเป็ นต้องมีแบบ
การเขียนแบบแสดงรายละเอียดของส่ วนต่างๆที่ตอ้ งการตกแต่งการเขียนแบบเป็ นภาษาอย่างหนึ่ งที่ใช้กนั
ในการช่ างเป็ นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรื อความต้องการของผูอ้ อกแบบไปให้ผูอ้ ื่นได้ทราบและเข้าใจได้
อย่างถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน แบบเป็ นสื่ อกลางที่จะนาความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง เป็ นการลดต้นทุน
และได้งานตรงตามความต้องการและมีคุณภาพ เพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ตรงกันการเขียนแบบจะต้องเป็ น
ภาษาสากลเครื่ องหมายสัญลักษณ์ รูปแบบจะต้องเข้าใจได้ง่าย แม้แต่ผูไ้ ม่ได้ศึกษาวิชาเขียนแบบก็สามารถ
เข้าใจได้พอสมควร การเขียนแบบเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ในเรื่ องของงานช่าง การผลิตที่ตอ้ งการผลิตจานวน
มากงานเขียนแบบเป็ นการแสดงให้เห็นภาพต้นแบบของผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบเป็ นการถ่ายทอดความคิด
ของผูค้ ิดออกแบบผลิตภัณฑ์ลงบนกระดาษอย่างเป็ นระบบแบบแผน เพื่อให้บุคคลอื่นได้เข้าใจโดยไม่จากัด
ระยะเวลาในการศึกษาทาความเข้าใจการเขียนแบบแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆคือ
1. การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing) การเขียนแบบนาไปใช้ในงาน
อุตสาหกรรมทางเครื่ องจักรกลซึ่ งการเขียนแบบชนิดนี้แยกได้ดงั นี้ คือ
1.1 การเขียนแบบเครื่ องกล (Machines Tool Drawing)
1.2 การเขียนแบบงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า(Electrical Electronic Drawing)
1.3 การเขียนแบบเครื่ องยนต์ (Automotive Drawing)
1.4 การเขียนแบบงานแผนที่และช่างสารวจ (Map & Survey Drawing)
1.5 การเขียนแบบช่างกลและแผ่นโลหะ (Metal & Sheet Metal -Drawing)
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2. การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing) การเขียนแบบทางงานก่อสร้าง
ซึ่งแยกงาน เขียนได้ดงั นี้ คือ
2.1 การเขียนแบบโครงสร้าง (Structural Drawing)
2.2 การเขียนแบบสัดส่ วนของรู ปต่างๆ (Shape & Proportion Drawing)
2.3 การเขียนรู ปตัด (Section Drawing)
2.4 การเขียนภาพร่ าง (Sketching Drawing)
3. การเขียนแบบตกแต่ งภายใน (Interior Design Drawing) การเขียนแบบที่ใช้ในการ
ออกแบบตกแต่ง ภายในซึ่ งแยกงานเขียนได้ดงั นี้ คือ
3.1 การเขียนแบบเครื่ องเรื อน (Furniture Drawing)
3.2 การเขียนแบบทัศนียภาพ (Perspective Drawing)
4. การเขียนแบบผลิตภัณฑ์ (Product Drawing) การเขียนแบบที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทาให้
เข้าใจในตัว ผลิตภัณฑ์ได้เป็ นอย่างดีซ่ ึ งจาแนกได้ดงั นี้ คือ
4.1 การเขียนภาพฉาย (Orthographic Drawing)
4.2 การเขียนภาพสามมิติ (Three Dimension Drawing)
การเขียนแบบอาจแยกออกได้ตามลักษณะประเภทของงาน แต่ความมุ่งหมายของการเขียนแบบ
คือ การถ่ายทอดความคิดของผูค้ ิดลงบนแผ่นกระดาษประกอบด้วยรู ปแบบเส้น ภาพ สัญลักษณ์ คาอธิบายไว้
ในแบบอย่างละเอียดพร้อมที่จะนา ไปสร้างงานจริ งได้
2.2 การเลือกใช้ โปรแกรม Auto CAD
Auto CAD เป็ นซอฟต์ แ วร์ ช่ วยออกแบบด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ( Computer Aided
Drafting/Design , CAD ) ที่ สามารถรองรั บการทางานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ แม้ในตลาดซอฟต์แวร์ จะมี
โปรแกรมประเภท CAD หลายโปรแกรม แต่ในงานออกแบบด้านวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม และอุตสาหกร
รมต่างๆ ของหน่ วยงาน องค์กรทั้งของรัฐบาลและเอกชนทัว่ โลก ส่ วนใหญ่จะนิ ยมใช้ Auto CAD เนื่องจาก
เป็ นซอฟต์แวร์ ที่มีขีดความสามารถสู งในการสร้างแบบจาลองสามมิติ นักออกแบบสามารถควบคุมการวาด
เปลี่ ย นมุม มองได้ในทุกทิศ ทางรอบแบบ กาหนดคุ ณสมบัติของภาพวาดได้ตามต้องการ ด้วยคาสั่ งและ
เครื่ องมือช่วยที่มีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทาให้ Auto CAD เป็ นตัวเลือกที่ดีในงาน
ที่ มี ค วามละเอี ย ดและต้อ งการความแม่ น ย าสู ง นอกจากนี้ Auto CAD ยัง มี ชุ ด ค าสั่ ง ส าหรั บ สร้ า งให้
แบบจาลองมีแสง เงา สี สันที่ดูเสมือนจริ งได้อีกด้วย Auto CAD เป็ น โปรแกรมเขียนแบบ เน้น 2มิติ เขียน
แบบส่ วนใหญ่ถา้ เป็ นแบบ ที่มีรายละเอี ยดมากๆ เช่ นแบบ ตึกอาคาร ก็ยงั ใช้ ลักษณะ แบบ 2D กันอยู่ แต่
Auto CAD มีคาสั่งเขียน 3D การใช้งานยาก เมื่อเทียบกับ โปรแกรมเขียน แบบ 3D ตัวอื่นๆ การเลือกใช้ข้ ึนอยู่
กับชนิ ดของแบบงานที่ตอ้ งการเขียนและทักษะของผูใ้ ช้โปรแกรม เป็ นระบบสร้างภาพเพื่อถ่ายทอดแบบที่
อยูใ่ นความคิด
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เมนูคำสัง่ เขียนแบบ (DRAW)

พื้นที่ทางาน

รู ปที่ 2.1 หน้าต่างการใช้งานโปรแกรม Auto CAD
กลุ่มคาสั่งพื้นฐานที่ควรรู ้ จกั กลุ่มคา สั่ง Draw line เขียนเส้นตรง pline เขียนเส้นตรงและ
เส้นโค้งแบบต่อเนื่ อง arc เขียนเส้นโค้ง circle เขียนวงกลม rectangle เขียนรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก ellipse
เขียนรู ปวงรี polygon เขียนรู ปหลายเหลี่ยม
move ย้าย
mirror ก๊อบปี้ แบบสะท้อน (เหมือนกระจกเงา)
array ก๊อบปี้ แบบจัดเรี ยง
rotate หมุน
offset ก๊อบปี้ แบบคู่ขนาน
fillet ต่อเส้นให้บรรจบกัน
trim ตัดเส้น
entend ต่อเส้น
ปัจจุบนั เป็ นระยะช่วงสมัยที่เรี ยกว่าเป็ นยุคดิจิตอล (Digital) เทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มี บ ทบาท ในเรื่ อ งต่ า งๆเป็ นอย่ า งมาก โดยเฉพาะคอมพิ ว เตอร์ เ ข้า มามี บ ทบาทในวิ ถี ชี วิ ต ประจ า วัน
โปรแกรม คอมพิ วเตอร์ ก ราฟิ กซึ่ ง มี ค วามเหมาะสมกับการใช้งานในด้านการออกแบบได้รับความนิ ย ม
นามาใช้ในงาน เขียนแบบและการนาเสนอ ซึ่งมีความรวดเร็ วในการนาเสนอและเข้าใจง่าย คอมพิวเตอร์ จึง
เป็ นที่นิยมและ เพิ่มปริ มาณการใช้ข้ ึนอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา เป็ นความจาเป็ นอย่าง
ยิ่งที่นกั ออกแบบต้องมีความรู ้ ในเรื่ องโปรแกรมสาเร็ จรู ปเกี่ ยวกับงานออกแบบและต้องมีท กั ษะในการใช้
เพื่อสามารถออกแบบได้รวดเร็ ว และนา เสนอได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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2.3 การโป๊วสี และการขัดผิว
2.3.1 การโป๊ วสี
ผิวงานบริ เวณรอยเชื่อมต้องเชื่อมประสานกันให้เรี ยบร้อย แล้วทาการขัดด้วยเครื่ อง
ขัดให้ราบเรี ยบที่สุด จากนั้นจึงทาการโป๊ วสี เพื่ออุดพอกหรื อเสริ มให้ให้ราบเรี ยบ การทาให้เกิดรอยขัดผิว
บนผิวเหล็กจะทาให้สีโป๊ วยึดเหนี่ ยวได้ดียิ่งขึ้นมากกว่าผิวเหล็กที่เรี ยบลื่ น การโป๊ วสี จึงเป็ นการพอกเสริ ม
ส่ วนต่าง ๆ ของพื้นผิวให้ราบเรี ยบสม่าเสมอและอยูใ่ นระดับเดียวกับพื้นเดิม สิ่ งเหล่านี้ จะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้
เกิ ดขึ้นและการใช้งานไปชัว่ ระยะหนึ่ งผิวสี บริ เวณที่โป๊ วสี มกั จะเกิ ดรอยแตกร้ าวหรื อหลุดออกไป เพื่อขจัด
ปั ญ หาจึ ง จ าเป็ นจะต้อ งเตรี ย มผิว งานบริ เ วณที่ จ ะโป๊ วสี เพื่ อ ท าการพ่ น สี ใ ห้ ไ ด้ง านที่ ดี เมื่ อ โป๊ วสี แ ล้ว
จาเป็ นต้องขัดสี โป๊ วส่ วนเกินที่เป็ นรอยต่อหรื อนูนสู งเกินให้ผวิ หน้าราบเรี ยบด้วยกระดาทรายหยาบ
2.3.2 ประเภทของสี โป๊ ว
สี โป๊ ว คือ วัสดุเหลวรองพื้นที่ใช้เติมรอยบุบ รอยยุบ และสร้างความเรี ยบให้ผิวงาน
การใช้งานจะใช้กบั ตัวทาแข็ง การเลื อกใช้สีโป๊ วขึ้นอยู่กบั สภาพความลึกของผิวงาน ปกติจะใช้วิธีการโป๊ ว
ปาดด้วยเกรี ยงโป๊ วแต่งผิวให้เรี ยบภายหลังด้วยการขัด สี โป๊ วแบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน
ส่ วนประกอบโดยทัว่ ไปจะประกอบด้วยผงสี มีเนื้ อหยาบแต่ขดั ง่าย สี โป๊ วพลาสติกใช้สาหรับการพอกเสริ ม
เพื่อซ่อนรอยบุบ ดูรอยขรุ ขระต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวงานทาให้ผวิ งานราบเรี ยบกลมกลืนกับบริ เวณใกล้เคียง สี
โป๊ วพลาสติกเป็ นของเหลว ต้องผสมตัวทาแข็งจึ งจะแข็งตัว ตัวทาแข็งเป็ นตัวกระทาให้สีโป๊ วพลาสติ ก
แข็งตัวได้ภายในเวลาอันรวดเร็ ว บรรจุอยูใ่ นหลอกพลาสติก โดยทัว่ ไปจะจาหน่ายควบคู่กบั สี โป๊ วพลาสติก
1. ข้อดีของสี โป๊ วพลาสติก
1.1. ขัดแต่งผิวสี โป๊ วให้เรี ยบได้สะดวก
1.2. ใช้ง่ายและแห้งเร็ ว
1.3. เกาะยึดผิวงานได้ดี มีน้ าหนักน้อย
1.4. พ่นทับหน้าได้ท้ งั สี แห้งช้าและแห้งเร็ ว
2. ข้อเสี ยของสี โป๊ วพลาสติก
2.1. ถ้าผสมตัวทาแข็งไม่ดี ไม่ทวั่ ถึง จะทาให้เกิดการพองตัว กะเทาะได้
ง่าย
2.2. ถ้าสี โป๊ วไม่แห้งดี พอหรื อโป๊ วหนา จะทาให้สีโป๊ วกะเทาะออกเป็ น
แผ่นหรื อแตกร้าวได้ง่าย
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2.4 การเลือกชนิดและความแตกต่ างของเหล็กเส้ น
1. เหล็กเส้ นก่อสร้ าง (Reinforced Steel Bar) หรื อที่เรี ยกว่าเหล็กเสริ ม เป็ นผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นที่
มีปริ มาณการใช้มากที่สุด ใช้ในการรับแรง สาหรับงานคอนกรี ตเสริ มเหล็กและงานก่ออิฐทัว่ ไป เหล็กเส้นมี
ด้วยกัน 2 ชนิด คือ เหล็กเส้นกลมผิวเรี ยบ และเหล็กเส้นข้ออ้อย
2. เหล็กเส้ นกลมผิวเรียบ มีกาลังรับแรงดึงที่จุดครากประมาณ 2400 ksc. ผิวเหล็กที่มีลกั ษณะ
กลมเรี ยบ จึงทาให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับ คอนกรี ตไม่ดีจึงต้องมีการงอขอเพื่อที่จะสามารถถ่ายแรง
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ลักษณะของเหล็กเส้นกลมที่ดีตอ้ งมีผวิ เรี ยบเกลี้ยง หน้าตัดกลม ไม่มีรอยปริ แตก ไม่
มีปีก ไม่เบี้ยว ไม่มีลูกคลื่น
ขนาดท่อเหล็กดา
มาตราฐาน
ความยาว
หนา
1"

TIS 107 HS 41

6 m.

2.3 mm

1/2"

TIS 107 HS 41

6 m.

3.2 mm

รู ปที่ 2.2 ตารางขนาดของเหล็กกลม
3. เหล็กเส้ นข้ ออ้ อย คื อเหล็กเส้ นกลมที่ มีบ้ งั และอาจมี ครี บ ผิวของเหล็กเส้ นจะมี
ลักษณะเป็ นปล้องๆอยูต่ ลอดเส้น เพื่อเสริ มกาลังยึดเกาะให้เหล็กกับคอนกรี ตมากขึ้น มีหลายชนิ ด แตกต่าง
กันที่ส่วนผสมของเนื้ อเหล็ก โดยมีส่วนประกอบทางเคมีที่ต่างกัน เช่น เหล็กข้ออ้อย SD30, SD40, SD50 มี
กาลังรับแรงดึ งที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000, 4000, 5000 ksc.ตามลาดับ ซึ่ งหมายความว่าเหล็กข้ออ้อยจะรับ
แรงได้ม ากกว่า เหล็ ก เส้ น กลมเรี ย บ และจะให้ผ ลที่ ดีต่ อการรั บ น้ า หนัก มากกว่า การเลื อ กใช้ช นิ ด ของ
เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30, SD40, และ SD50 ขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของโครงสร้ างเป็ นสาคัญ ลักษณะของเหล็กเส้น
ข้ออ้อยที่ดี ต้องมีระยะบั้งที่เท่ากันและสม่าเสมอตลอดทั้งเส้น ไม่มีสนิ มรอยตาหนิ ไม่มีรอยปริ และแตกร้าว
ในปั จจุบนั การก่อสร้างนิยมใช้เหล็กข้ออ้อยมากกว่าเหล็กเส้นกลม เพราะมีคุณภาพสู งกว่า ทั้งด้านแรงดึงที่จุด
คราก และแรงยึดเกาะคอนกรี ต นอกจากนี้ สัดส่ วนการใช้เหล็ก SD50 แล SD40 ยังเพิ่มสู งขึ้นมากกว่า SD30
อีก ด้วย เนื่ องจากในการก่ อสร้ า งการใช้วสั ดุ ที่ เหมาะสมช่ วยหลี ก เลี่ ย งการยุบ ตัวของสิ่ ง ก่ อสร้ า ง ความ
ล้มเหลวของการก่อสร้างและสามารถทน ต่อแรงแผ่นดินไหว ดังนั้นการใช้เหล็กที่มีคุณภาพจะได้เปรี ยบกว่า
การใช้จา่ ยเงินจานวนมากในการฟื้ นฟูบูรณะในระยะต่อมาเมื่ออาคารมีการยุบ
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2.5 แนวคิดเกีย่ วกับต้ นทุนและการจาแนกประเภท
2.5.1 ความหมายของต้นทุน ค่าใช้จ่าย
1. ต้นทุ น (Cost) หมายถึ ง มู ล ค่ า ที่ ว ดั ได้เ ป็ นจ านวนเงิ น ของสิ นทรั พ ย์ หรื อ ความ
เสี ยสละที่ กิจการได้ลงทุ นไปเพื่อให้ได้สินค้า สิ นทรัพย์ต่างๆ ซึ่ งกิ จการคาดว่าจะนาไปใช้เพื่อก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์ในภายหลัง
2. ค่าใช้จ่าย (Expense) หมายถึง ต้นทุนที่ถูกใช้ประโยชน์ไปบางส่ วนหรื อทั้งหมดใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ซ่ ึ งปกติ ก็คือ งวดบัญชี หรื อกล่ าวอีกนัยหนึ่ ง คื อ สภาพของต้นทุนได้สิ้นสุ ดลงเมื่อ
กิจการได้ประโยชน์ในจานวนต้นทุนนั้น จึงมีการตัดจาหน่ายไปเป็ นค่าใช้จ่าย
2.5.2 การจาแนกประเภทต้นทุน
1. จาแนกตามระยะเวลา แบ่งต้นทุนตามระยะเวลาเป็ น 3 ประเภท คือ
1.1. ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นในอดี ต หมายถึ ง ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นเพื่ อให้ไ ด้ม าซึ่ ง
สิ นทรัพย์ หรื อ บริ การ เป็ นต้นทุนที่กิจการได้จ่ายเงินสดหรื อทรัพย์สินทรัพย์อื่นที่มีลกั ษณะเทียบเท่าเงินสด
และในทางหลักการบัญชีจะใช้ตน้ ทุนนี้ในการบันทึกมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อบริ การในสมุดบัญชี
1.2. ต้นทุ นเปลี่ ยนแทนหรื อต้นทุนทดแทน หมายถึ ง ต้นทุนหรื อราคา
ปั จจุ บ นั ที่ คาดว่า จะต้องจ่ายไปเพื่อจัดหาสิ นทรั พ ย์มาเปลี่ ย นแทนสิ นทรั พย์เดิ ม โดยสิ นทรั พ ย์ใหม่ ตอ้ งมี
ลักษณะคล้ายสิ นทรัพย์เดิ ม และหลักการบัญชี จะไม่บนั ทึกต้นทุนนี้ ในบัญชี ยกเว้นในกรณี ที่ไม่สามารถหา
มูลค่าของสิ นทรัพย์น้ นั ในปั จจุบนั ได้จะใช้ตน้ ทุนเปลี่ยนแทนนี้บนั ทึกมูลค่าของสิ นทรัพย์แทน
1.3. ต้น ทุ น ในอนาคต หมายถึ ง ต้น ทุ น ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
ต้นทุ นประเภทนี้ จะต้องทาการขึ้นล่วงหน้า และไม่มีการบันทึกต้นทุ นประเภทนี้ ในสมุดบัญชี เพราะเป็ น
เพียงต้นทุนที่เกิ ดจากการคาดคะเนล่วงหน้าซึ่ งไม่ทราบว่าจะเกิ ดขึ้นหรื อไม่ และเป็ นเพียงข้อมูลที่ผบู ้ ริ หาร
ต้องใช้ในการตัดสิ นใจเท่านั้น
2.5.3 จาแนกต้นทุนตามลักษณะการดาเนินงาน
1. ต้นทุ น การผลิ ต หมายถึ ง ต้น ทุ นที่ เกิ ด ขึ้ นเพื่ อแปรสภาพวัตถุ ดิ บ ให้ เป็ นสิ นค้า
ต้นทุนประเภทนี้ได้แก่ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น ๆ (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโรงงาน)
2. ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต หมายถึง ต้นทุนอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตสิ นค้า อัน
ได้แก่
2.1 ต้นทุนในการจัดซื้ อหรื อจัดหาสิ นค้า
2.2 ต้นทุนทางการตลาด
2.3 ต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายทางการบริ หาร
2.4 ต้นทุนทางการเงิน
2.5 ต้นทุนการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
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2.5.4 จาแนกต้นทุนตามส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์
1.วัตถุดิบ คือ วัตถุที่นามาใช้เป็ นส่ วนประกอบของสิ นค้า แบ่งเป็ น 2 ประเภท
1.1.วัตถุดิบทางตรงคือวัตถุดิบที่เป็ นส่ วนประกอบของสิ นค้า
1.2.วัตถุดิบทางอ้อมคือวัตถุดิบที่เป็ นส่ วนประกอบย่อย
2.แรงงาน คือ ค่าแรงงานที่กิจการจ่ายตอบแทนคนงานที่ทาหน้าที่ในการผลิตสิ นค้า
แบ่งเป็ น
2.1 ค่ า แรงงานทางตรง คื อ ค่ า แรงงานของคนงานที่ ท าหน้า ที่ ใ นการ
เปลี่ยนสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป
2.2 ค่ า แรงงานทางอ้อ ม คื อ ค่ า แรงงานของคนงานที่ ไ ม่ ไ ด้เ กี่ ย วข้อ ง
โดยตรงกับการผลิตสิ นค้า แต่ก็มีส่วนร่ วมในการผลิตสิ นค้าค่าใช้จ่ายในการผลิ ตหรื อค่าใช้จ่ายโรงงาน คือ
ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตสิ นค้า ยกเว้นค่าวัตถุดิบทางตรง

