
 

บทที่ 3 

การฉายภาพออโธกราฟก 
 

 เน้ือหาในบทน้ีอาจกลาวไดวาเปนสวนที่สําคัญที่สุดของการเขียนแบบวิศวกรรม เพราะ

เปาหมายหลักของการเขียนแบบวิศวกรรมคือการถายทอดขอมูลวัตถุสามมิติโดยใชสื่อสองมิติ เชน

กระดาษ เปนตน ซ่ึงผูเรียนสามารถใชหลักการฉายภาพออโธกราฟกมาชวยในสื่อสารขอมูลสามมิติ

ไดเปนอยางดี การศึกษาทําความเขาใจและหมั่นฝกฝนจะทําใหเกิดความชํานาญและเปนพ้ืนฐานให

ผูเรียนสามารถอานแบบวิศวกรรมไดดีอีกดวย 

 

3.1 การแสดงภาพวัตถุสามมติิโดยใชสื่อสองมิต ิ

 การแสดงภาพวัตถุสามมิติโดยใชสื่อสองมิติน้ีจะใชหลักการฉายภาพซึ่งไดนําเสนอ

เบื้องตนไปแลวในบทที่ 1 การฉายภาพที่นิยมใชในงานวิศวกรรมก็คือการฉายภาพแบบออโธกราฟก 

(orthographic) ซ่ึงยังสามารถแบงออกไดอีก 2 แบบคือ การฉายภาพแบบ axonometric และการ

ฉายภาพแบบ multiview การฉายภาพแบบแรกจะไดภาพที่มีลักษณะเหมือนรูปสามมิติดังแสดงใน

รูปที่ 3.1ก สวนการฉายภาพแบบหลังจะแสดงดวยภาพหลายภาพดังแสดงในรูปที่ 3.1ข สําหรับใน

บทนี้ผูเรียนจะไดศึกษาการฉายภาพแบบ multiview ซ่ึงในบางครั้งก็นิยมเรียกการฉายภาพแบบนี้วา

การฉายภาพแบบออโธกราฟก และเรียกการฉายภาพแบบ axonometric วาการฉายภาพแบบ 

pictorial ซ่ึงการเขียนภาพ pictorial น้ีจะไดกลาวถึงอีกครั้งในบทที่ 5  

 

3.2 การฉายภาพแบบ multiview 

 วัตถุสามมิติใด ๆ ดังที่แสดงในรูป 3.2ก จะประกอบไปดวยขอมูลหลัก ๆ 3 ขอมูลคือ

ความกวาง ลึก และสูง ซ่ึงถามองวัตถุในทิศทางตามที่ผูสังเกตุแสดงในรูปก็จะเห็นวัตถุมีลักษณะ
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ดังที่แสดงรูปที่ 3.2ข จะเห็นไดวาขอมูลที่ไดจากการมองวัตถุน้ีประกอบไปดวยขอมูลของความกวาง

และความสูงเทานั้นไมมีขอมูลของความลึก และเพื่อใหไดขอมูลของวัตถุสามมิติที่ครบถวน ผูสังเกตุ

อาจกมลงมองวัตถุจากดานบน ซ่ึงคราวนี้ผูสังเกตุก็จะไดขอมูลของความลึกเพิ่มขึ้นดังแสดงในรูปที่ 

3.2ค ในตอนนี้ผูเรียนคงจะเริ่มเขาใจมากยิ่งขึ้นแลววาทําไมจึงเรียกการฉายภาพแบบนี้วา multiview 

ก็เพราะวาการมองวัตถุเพียงมุมมองเดียวแลวนํามาสรางภาพนั้นไมเพียงพอตอการสื่อสารขอมูลของ

วัตถุสามมิติ แตตองอาศัยการมองวัตถุในอีกมุมมองหน่ึงดวยเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Width Depth

Height

Width

H
ei

gh
t

Width

H
ei

gh
t

D
ep

th

รูปที่ 3.1  การฉายภาพแบบ axonometric และการฉายภาพแบบ multiview  

ก. การฉายภาพแบบ axonometric  ข. การฉายภาพแบบ multiview 

รูปที่ 3.2  ความสําคัญของการฉายภาพแบบ multiview  

ก. ขอมูลบนวตัถุสามมิต ิ ข. ขอมูลจากการมองวัตถ ุ
 มุมมองเดียว 

ค. ขอมูลจากการมองวัตถ ุ
 หลายมุมมอง 
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จากนั้นทําการคลี่กลองแกวออกโดยคงผนังกลองดานหนาไวเปนหลักแลวคลี่ฝากลองดานอ่ืน ๆ ให

ไดระนาบเดียวกับฝากลองดานหนาดังแสดงในรูปที่ 3.7 ซ่ึงถานํากลองที่คลี่ออกหมดแลวน้ีวางบน

โตะในแนวระนาบก็จะไดภาพดังรูปที่ 3.8 ซ่ึงเปนภาพออโธกราฟกตามตองการ และจะเห็นไดวา

ภาพดานขวาก็จะอยูทางดานขวาของภาพดานหนาและอยูในแนวระดับที่เทากัน เชนเดียวกับภาพ

ดานซายดวย สวนภาพดานบนก็จะอยูดานบนของภาพดานหนาและอยูในแนวดิ่งเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูเรียนควรศึกษาทําความเขาใจกับวิธีการสรางภาพออโธกราฟกดังที่แสดงขางตนทั้ง

สองวิธี ซ่ึงวิธีแรกน้ันเราสามารถทดลองทําไดดวยตนเองโดยใชวัตถุเล็ก ๆ รอบตัว แตสําหรับวิธีที่

สอง ผูเรียนตองฝกฝนการใชจินตนาการโดยจินตนาการวาตนเองสามารถเดินไปรอบ ๆ วัตถุแลว

รูปที่ 3.7  คลีก่ลองออกโดยคงฝากลองดานหนาไวเปนหลัก  

รูปที่ 3.8  ภาพที่ไดเม่ือวางกลองที่คลี่แลวไวบนโตะ (จากรูปไมไดแสดงสีของผนังกลอง)  
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วาดภาพที่เห็นในแตละดานออกมาใหได เพราะในความเปนจริงแลวเราไมสามารถเดินสังเกตุรอบ

วัตถุไดตามใจชอบ 

 

3.3 ภาพออโธกราฟกขององคประกอบของวตัถ ุ

 ในหัวขอน้ีผูเรียนจะไดศึกษาการฉายภาพขององคประกอบของวัตถุ โดยองคประกอบที่

เล็กที่สุดของวัตถุใด ๆ ก็คือ “จุด (point)” เม่ือนําจุดมาตอกันก็จะได “เสน (line)” และเม่ือนําเสนมา

ลากตอกันจนครบเปนวงรอบก็จะได “พ้ืนผิว (surface)” สุดทายนําพื้นผิวมาตอกันก็จะเปนวัตถุ 

ดังน้ันถาผูเรียนสามารถเขาใจไดวาเม่ือนํา จุด เสน หรือพ้ืนผิว มาสรางภาพฉายออโธกราฟกแลวจะ

ไดรูปอยางไร ก็จะสามารถนําความรูดังกลาวไปใชฉายภาพวัตถุที่ซับซอนได 

- การฉายภาพจุด (projection of point) 

 รูปที่ 3.9ก แสดงจุด A ที่บรรจุอยูในกลองแกวและภาพของจุด A ที่ไปปรากฎบนผนัง

กลองทั้ง 3 ดาน โดยตัวหอย F, R และ T หมายความวาเปนภาพที่ปรากฎบนผนังดานหนา (front 

view) ผนังดานขวา (right side view) และผนังดานบน (top view) ตามลําดับ เม่ือคลี่กลองออกก็จะ

ไดภาพดังแสดงในรูปที่ 3.9ข จากภาพนี้สิ่งที่ผูเรียนตองสังเกตุใหดีคือตําแหนงของจุดที่ปรากฎเปน

ภาพดานขวาจะตองอยูในระดับเดียวกันกับที่จุดนั้นไปปรากฎเปนภาพดานหนา สวนตําแหนงของ

จุดบนภาพดานบนก็ตองอยูในแนวดิ่งเดียวกันกับจุดที่ปรากฎบนภาพดานหนาดวยเชนเดียวกัน การ

อางอิงตําแหนงระหวางภาพในแตละดานเชนนี้ ผูเรียนตองทําความเขาใจใหดีและฝกฝนจนเกิด

ความชํานาญใหได  
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รูปที่ 3.9  ภาพฉายออโธกราฟกของจุด  

(ก) ภาพฉายของจุดบนผนังกลอง  (ข) ตําแหนงของจุดบนภาพออโธกราฟก  
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กรณีถัดไปทําการเพิ่มจุด B เขาไปในกลอง ณ ตําแหนงหลังจุด A เม่ือเทียบกับผนังกลองดานหนา

ดังแสดงในรูปที่ 3.10ก จากรูปแสดงตําแหนงของจุด A และ B ที่อยูภายในกลองและภาพฉายที่

เกิดขึ้นบนผนัง เม่ือคลี่กลองออกจะไดภาพดังแสดงในรูปที่ 3.10ข และเนื่องจากจุด B อยูหลังจุด A 

พอดีดังนั้นเม่ือมองจากดานหนาก็จะเห็นจุดทั้งสองซอนทับกันเปนจุดเดียว สวนภาพดานขาง จุด B 

ก็จะปรากฎอยูทางดานขวาและอยูในระดับเดียวกันกับจุด A สวนในภาพดานบน จุด B จะปรากฎอยู

ดานบนและอยูในแนวดิ่งเดียวกันกับจุด A อีกทั้งระยะหางที่วัดไดระหวางจุด A และจุด B จากภาพ

ดานขวา (วัดระยะหางในแนวนอน) และจากภาพดานบน (วัดระยะหางในแนวดิ่ง) จะตองมีคาเทากัน

ดวย ผูเรียนอาจสงสัยวาทําไมตองมีคาเทากัน? ขอใหผูเรียนลองจินตนาการวาตนเองมองตรงเขาไป

ที่หนาเพื่อนคนหนึ่ง ซ่ึงจะสังเกตุเห็นระยะหางระหวางใบหูดานซายและดานขวามีคา ๆ หน่ึง 

จากน้ันลองชะโงกหนาเขาไป แลวกมลงมองดานบนศรีษะของเพื่อนคนเดิมก็จะพบวาระยะหาง

ระหวางใบหูทั้งสองก็ตองมีคาเทาเดิมดวย เพราะเรายังคงสังเกตุศรีษะของคน ๆ เดิมอยูน่ันเอง ซ่ึง

จากตัวอยางนี้ก็คงจะชวยใหผูเรียนเขาใจในคําตอบของคําถามดานบนมากยิ่งขึ้น       

 

 

 

 

 

 

 

 

- การฉายภาพเสน (projection of line) 

 การฉายภาพเสนก็จะเหมือนกับการฉายภาพของจุดสองจุดนั่นเอง เน่ืองจากการสราง

เสนตรงใด ๆ ก็คือการลากเสนเชื่อมจุดสองจุดเทานั้น รูปที่ 3.11ก-ข แสดงการฉายภาพของเสนตรง

ที่เกิดจากการลากเสนเชื่อมตอระหวางจุด A และจุด B ของรูปที่ 3.10ก-ข น่ันเอง จากรูปที่ 3.11 จะ

เห็นวาภาพของเสนตรงที่ไดจากผนังกลองดานบนและดานขวาจะมีขนาดตามความเปนจริง ซ่ึงการ

AF AR

AT

BF BR

BT

Equal
distance

A

B

AF

BR

AT

BF AR

BT

รูปที่ 3.10  ภาพฉายออโธกราฟกของจุดสองจุด  

(ก) ภาพฉายของจุดบนผนังกลอง  (ข) ตําแหนงของจุดบนภาพออโธกราฟก  
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ฉายภาพของเสนแลวเกิดเหตุการณเชนนี้ได เสนนั้นจะตองตั้งฉากกับผนังดานใดดานหนึ่ง ทําใหเรา

เรียกเสนที่มีคุณสมบัติแบบน้ีวา “normal line”    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
กรณีที่สอง กําหนดใหจุด B อยูที่ตําแหนงเดิมและเปนจุดหมุน จากนั้นหมุนจุด A ที่เปนปลายของ

เสนตรงใหเคลื่อนออกไปดานซายดังแสดงในรูปที่ 3.12ก ซ่ึงลักษณะของเสนตรงนี้จะวางตัวขนาน

กับผนังกลองดานหนึ่ง (ผนังดานบน) และทํามุมกับผนังกลองดานที่เหลือ (ผนังดานหนาและ

ดานขวา) เสนที่มีคุณสมบัติเชนนี้จะเรียกกวา “inclined line” ซ่ึงภาพที่ปรากฎบนผนังที่เสนนั้น

วางตัวขนานดวยจะมีขนาดตามความเปนจริง สวนภาพที่ไปปรากฎบนผนังที่เสนนี้เอียงทํามุมดวย

จะมีขนาดที่สั้นกวาความเปนจริงดังแสดงในรูปที่ 3.12ข 

 

 

 

 

 

    

 

A

B

BR

AR
AFBF

AT

BT

True length

True lengthPoint

AFBF BRAR

AT

BT

NORMAL  LINE

Equal
length

รูปที่ 3.11  ภาพฉายออโธกราฟกของเสน normal line  

(ก) ภาพฉายของเสนบนผนังกลอง  (ข) ภาพฉายของเสนแบบออโธกราฟก  

A B

Forshortened

BR

AR

AF

BF

Forshortened

AT

BT

True length

รูปที่ 3.12  ภาพฉายออโธกราฟกของเสน inclined line  

(ก) ภาพฉายของเสนบนผนังกลอง  (ข) ภาพฉายของเสนแบบออโธกราฟก  

AF BF BRAR

AT

BT

INCLINED  LINE

Equal
length
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กรณีสุดทายจะทําการขยับเสนตอจากกรณีที่สอง โดยกําหนดใหจุด A อยูที่ตําแหนงเดิมแลวยกจุด B 

ขึ้นตรง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 3.13ก-ข เสนในกรณีน้ีจะไมขนานหรือตั้งฉากกับผนังใด ๆ เลย ซ่ึงจะ

เรียกเสนน้ีวา “oblique line” และภาพที่ไดจากการฉายเสนชนิดนี้จะมีขนาดสั้นกวาความเปนจริงใน

ทุกมุมมอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การฉายภาพระนาบ (projection of plane) 

 การฉายภาพของระนาบก็จะมีรูปแบบตาง ๆ กัน 3 แบบเชนเดียวกับการฉายภาพเสน 

โดยที่แบบแรกคือกรณีที่ระนาบขนานกับผนังดานหนึ่งและมีแนวตั้งฉากกับผนังอีกสองดานที่เหลือ 

ลักษณะเชนนี้จะเรียกวาระนาบ “normal plane” ดังแสดงในรูปที่ 3.14ก จากรูปแสดงระนาบ

สามเหลี่ยม ABC ภาพของระนาบที่ฉายไปบนผนังที่ขนานกับระนาบ (ผนังดานบน) จะไดขนาดเทา

ของจริง สวนภาพฉายที่ปรากฎบนอีกสองผนังจะเห็นระนาบนี้เปนเสนเทานั้น (รูปที่ 3.14ข)  

 กรณีที่สองของการฉายภาพระนาบคือนําระนาบในกรณีแรกมายึดตลอดขอบ AB 

จากนั้นยกมุม C ขึ้น ซ่ึงจะไดระนาบที่มีแนวระนาบตั้งฉากกับผนังดานขวาดังแสดงในรูปที่ 3.15ก 

และเอียงทํามุมกับระนาบดานหนาและดานบน ระนาบที่มีลักษณะเชนนี้จะเรียกวาระนาบ “inclined 

plane” ภาพฉายของระนาบนี้บนผนังที่ตั้งฉากกับแนวระนาบจะปรากฎเปนเสน สวนภาพฉายบน

ผนังที่เหลือจะปรากฎเปนภาพสามเหลี่ยมซ่ึงมีขนาดเล็กกวาของจริง (รูปที่ 3.15ข) และสุดทายถา

นําระนาบจากกรณีที่สองมายึดตลอดแนว AC จากนั้นยกมุม B ใหลอยสูงขึ้น กรณีนี้ระนาบ ABC จะ

ไมขนานหรือตั้งฉากกับผนังดานใดเลย ระนาบแบบนี้จะเรียกวา “oblique plane” ซ่ึงภาพฉายที่

ปรากฎบนผนังทุกดานก็จะยังคงเห็นเปนสามเหลี่ยมแตมีขนาดที่เล็กกวาของจริง (รูปที่ 3.16ก-ข) 
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รูปที่ 3.13  ภาพฉายออโธกราฟกของเสน oblique line  

(ก) ภาพฉายของเสนบนผนังกลอง  (ข) ภาพฉายของเสนแบบออโธกราฟก  
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AT

BT

CT

Forshortened

รูปที่ 3.14  ภาพฉายออโธกราฟกของระนาบ normal plane  

(ก) ภาพฉายของระนาบบนผนังกลอง  (ข) ภาพฉายของระนาบแบบออโธกราฟก  

รูปที่ 3.15  ภาพฉายออโธกราฟกของระนาบ inclined plane  

(ก) ภาพฉายของระนาบบนผนังกลอง  (ข) ภาพฉายของระนาบแบบออโธกราฟก  

รูปที่ 3.16  ภาพฉายออโธกราฟกของระนาบ oblique plane  

(ก) ภาพฉายของระนาบบนผนังกลอง  (ข) ภาพฉายของระนาบแบบออโธกราฟก  
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3.4 การฉายภาพออโธกราฟกของวัตถ ุ

 หัวขอน้ีจะแสดงตัวอยางการฉายภาพออโธกราฟกของวัตถุ โดยจะวิเคราะหกันทีละ

ระนาบวาระนาบดังกลาวจะปรากฎเปนรูปอยางไรเมื่อมองในแตละทิศทาง (ทิศทางดานหนา 

ดานขาง และดานบน)  

ตัวอยางที่ 1  วัตถใุนตวัอยางแรกไดแสดงไวในรูปที่ 3.17 และกําหนดใหทิศทางตามลูกศรเปน
ทิศทางดานหนา 
 

 

 

 

 
เริ่มพิจารณาพื้นผิวดานหนาดังที่แสดงเปนสีสม พ้ืนผิวดังกลาวเม่ือมองทางดานหนาจะเห็นเปน

สี่เหลี่ยมผืนผา แตเม่ือมองดานขางและดานบนจะเห็นเปนเสนตรงเทานั้นดังแสดงในรูปที่ 3.18  

 

 

 

 

 
ตอไปพิจารณาระนาบดานขาง (สีเขียว) ระนาบนี้เม่ือมองดานหนาจะเห็นเปนเสน เชนเดียวกันกับ

เม่ือมองทางดานบน แตเม่ือมองดานขางจะเห็นเปนสีเหลี่ยม ซ่ึงจะไดภาพออโธกราฟกดังที่แสดงใน

รูปที่ 3.19   

 

 

 

รูปที่ 3.17  วตัถตุัวอยางที่ 1  

รูปที่ 3.18  ระนาบดานหนาของวัตถตุวัอยางที่ 1 และภาพฉายออโธกราฟก  

รูปที่ 3.19  ระนาบดานขางของวัตถตุวัอยางที่ 1 และภาพฉายออโธกราฟก  
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จากนั้นพิจารณาระนาบดานบนที่มีลักษณะเปนกรอบ (สีแดง) ดังแสดงในรูปที่ 3.20 จากรูปจะเห็นวา

ระนาบดังกลาวจะปรากฎเปนเสนตรงเม่ือมองจากดานหนาและดานขาง แตจะเห็นเปนกรอบ

สี่เหลี่ยมเม่ือมองทางดานบน ซ่ึงทําใหภาพออโธกราฟกมีลักษณะดังรูปดานขวาของรูปที่ 3.20 

 

 

 

 

 

ระนาบถัดไปที่จะพิจารณาคือระนาบดานใน (สีฟา) ดังแสดงในรูปที่ 3.21 เม่ือมองจากดานหนาจะ

เห็นระนาบนี้เปนสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีขนาดเล็กกวาระนาบดานหนา แตเน่ืองจากระนาบดังกลาวอยู

ดานในวัตถุ จึงตองแสดงระนาบดังกลาวเปนเสนประ (สังเกตุรูปดานขวาของรูปที่ 3.21) 

 

 

 

 

 

อีกระนาบที่อยูดานในและสามารถเห็นไดจากรูปวัตถุคือระนาบดานในที่อยูดานขาง (สีชมพู) ระนาบ

น้ีจะเห็นเปนเสนประเม่ือมองจากดานหนา เห็นเปนเสนตรงเม่ือมองจากดานบน และเห็นเปน

สี่เหลี่ยมผืนผาเม่ือมองจากดานขางและอีกเชนเดิม เน่ืองจากเปนระนาบที่อยูดานในจึงถูกวัตถุดาน

นอกบังทําใหตองแสดงระนาบดวยเสนประดังแสดงในรูปที่ 3.22 

 

 

 

 

รูปที่ 3.20  ระนาบดานบนของวัตถตุัวอยางที่ 1 และภาพฉายออโธกราฟก  

รูปที่ 3.21  ระนาบดานในของวัตถตุัวอยางที่ 1 และภาพฉายออโธกราฟก  

รูปที่ 3.22  ระนาบดานในทีอ่ยูดานขางของวัตถตุัวอยางที่ 1 และภาพฉายออโธกราฟก  
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จากนั้นใหผูเรียนลองพิจารณาระนาบอื่น ๆ ของวัตถุที่ยังไมไดกลาวถึง ซ่ึงจะพบวาระนาบเหลานี้ก็

จะปรากฎเปนเสนที่ซํ้ากับกับเสนที่มีอยูกอนแลว รูปที่ 3.23 แสดงรูปวัตถุพรอมกับภาพออโธกราฟก

ที่สมบูรณซ่ึงมีลักษณะที่เหมือนกับรูปที่ 3.22 น่ันเอง  

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางที่ 2  วัตถใุนตวัอยางนี้ไดแสดงไวในรูปที่ 3.24 และกําหนดใหทิศทางตามลูกศรเปนทิศทาง
ดานหนา 
 

 

 

 

 

พิจารณาระนาบแรกโดยเลือกระนาบสีฟาดังแสดงในรูปที่ 3.25 ระนาบนี้จะเห็นเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา

เม่ือมองจากดานหนา และเห็นเปนเสนเม่ือมองจากดานขางและดานบน ทําใหไดภาพออโธกราฟก

ดังแสดงในรูปดานขวาของรูปที่ 3.25 

 

 

 

 

รูปที่ 3.23  วตัถตุัวอยางที่ 1 และภาพฉายออโธกราฟก  

รูปที่ 3.24  วตัถตุัวอยางที่ 2  

รูปที่ 3.25  ระนาบดานหนาของวัตถตุวัอยางที่ 2 และภาพฉายออโธกราฟก  
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ระนาบตอไปที่จะพิจารณาคือระนาบครึ่งวงกลม (สีสม) เน่ืองจากระนาบนี้อยูหางจากระนาบ

ดานหนา (สีฟาในรูปที่ 3.25) เปนระยะเทากับ s ดังนั้นตําแหนงของระนาบนี้ในภาพออโธกราฟกก็

ตองหางจากเสนที่แสดงระนาบดานหนาเปนระยะทาง s ดวยเชนกัน ดังแสดงในรูปที่ 3.26 

 

 

 

 

 

 
จากนั้นพิจารณาระนาบสีเขียวดังแสดงในรูปที่ 3.27 ระนาบดังกลาวจะเห็นเปนเสนเม่ือมองจาก

ดานหนาและดานขาง แตเม่ือมองจากดานบนจะเห็นเปนสี่เหลี่ยม 

 

 

 

  

 

สุดทายคือระนาบโคงและระนาบตรงดานขางซึ่งตอเน่ืองกันเปนผืนเดียวดังแสดงในรูปที่ 3.28 (สี

ชมพู) ระนาบนี้เม่ือมองดานบนจะเห็นเปนสี่เหลี่ยมธรรมดา แตถามองดานขางจะเห็นเปนรูปตัวแอล 

 

 

 

 

 

s

s

s

รูปที่ 3.26  ระนาบครึ่งวงกลมของวัตถตุัวอยางที่ 2 และภาพฉายออโธกราฟก  

รูปที่ 3.27  ระนาบดานบนของวัตถตุัวอยางที่ 2 และภาพฉายออโธกราฟก  

รูปที่ 3.28  ระนาบโคงดานบนและดานขางของวัตถตุัวอยางที่ 2 และภาพฉายออโธกราฟก  
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ตัวอยางที่ 3  สําหรับตัวอยางนี้ วัตถุจะมีลักษณะคลายกับวัตถุในตัวอยางที่ 2 เพียงแตขนาดของ
ครึ่งทรงกระบอกนั้นมีขนาดที่เล็กกวา ในตัวอยางนี้ผูเขียนจะไมอธิบายถึงที่มาของแตละเสนในรูป
ออโธกราฟกแตผูเรียนควรทดลองทําดวยตนเองตามขั้นตอนที่แสดงในสองตัวอยางขางตน สําหรับ
รูปวัตถุของตัวอยางที่ 3 และภาพออโธกราฟกแสดงไวในรูปที่ 3.29 ซ่ึงผูเรียนควรสังเกตุความ
แตกตางที่เกิดขึ้นกับภาพออโธกราฟกที่ไดระหวางตัวอยางที่ 2 และ 3 
 

 

 

 

 

 
 

3.5 สัญนิยมของเสน (line convection) 

 หัวขอสุดทายของบทนี้จะกลาวถึงสัญนิยมของเสน (สัญนิยมของเสน คือ ขอตกลง

เกี่ยวกับการใชเสนในงานเขียนแบบวิศวกรรม) โดยจะ ซ่ึงประกอบไปดวย 1) ลําดับความสําคัญของ

เสน 2) การวาดเสนประในงานเขียนแบบ และ 3) การวาดเสน center line 

 
- ลําดับความสําคัญของเสน 

 เน่ืองจากเสนในงานเขียนแบบวิศวกรรมมีหลากหลายรูปแบบและใชเพ่ือวัตถุประสงค

ตาง ๆ กัน เชน เราใชเสนตอเน่ือง (visible line) เพ่ือแสดงขอบหรือพ้ืนผิวของวัตถุที่มองเห็น ใช

เสนประ (hidden line) เพ่ือแสดงขอบหรือพ้ืนผิวของวัตถุที่ถูกบัง และใชเสนยาว-สั้นสลับกัน 

(center line) เพ่ือแสดงแกนของทรงกระบอกหรือแนวสมมาตรของวัตถุ เปนตน ในหัวขอน้ีจะ

จัดลําดับความสําคัญของเสนทั้ง 3 ชนิด โดยกําหนดใหเสน visible line มีความสําคัญมากที่สุด รอง

มาคือเสน hidden line และสุดทายเปนเสน center line ดังแสดงในรูปที่ 3.30   

 

 

รูปที่ 3.29  วตัถตุัวอยางที่ 2 และภาพฉายออโธกราฟก  

Visible
line

Order  of
importance

Hidden
line

Center
line

รูปที่ 3.30  ลําดับความสําคัญของเสน  
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ดังน้ันถาเกิดเหตุการณที่เสนเหลานี้จะตองถูกวาด ณ ตําแหนงเดียวกันผูวาดตองเลือกวาดเสนที่มี

ลําดับความสําคัญมากที่สุดกอน ยกตัวอยางวัตถุในรูปที่ 3.31ก โดยที่ภาพฉายออโธกราฟกของวัตถุ

ตัวอยางนี้แสดงไวในรูปที่ 3.31ข แตภาพฉายที่แสดงเปนภาพฉายที่สมบูรณเฉพาะภาพดานหนา 

สวนภาพดานบนและดานขางแสดงเพียงแตโครงนอกเทานั้น    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.31  การใชลําดับความสําคัญของเสนในการวาดภาพออโธกราฟก  

(ก) วัตถตุวัอยาง  (ข) ภาพฉายออโธกราฟกที่ยังไมสมบูรณ  

รูปที่ 3.32  ตัวอยางการวาดภาพออโธกราฟกโดยใชลาํดับความสําคัญของเสน  

(ก) (ข) 

(ง) (ค) 
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เพ่ือใหเขาใจการใชความสําคัญของเสนในการวาดรูป ขอใหศึกษาขั้นตอนในการวิเคราะหเพ่ือวาด

ภาพออโธกราฟกของวัตถุตัวอยางดังแสดงในรูปที่ 3.32ก-ง เริ่มจากรูวงกลมที่เห็นในรูปดานหนา รู

ดังกลาวจะปรากฎเปนเสนประที่ภาพดานขางและดานบนพรอมกับเสน center line เพ่ือแสดงแกน

ของรู (รูปที่ 3.32ข) ตอไปใหพิจารณาขอบของวัตถุที่เห็นในภาพดานหนาดังแสดงในรูปที่ 3.32ค 

ขอบที่ถูกลอมดวยวงกลมสีแดงทั้งสองขอบนี้จะถูกแสดงดวยเสนตอเน่ืองและเสนประที่ภาพดานขวา

ตามลําดับ แตเน่ืองจากในบริเวณที่ตองเปนเสนตอเน่ืองน้ันมีเสนประของรูวงกลมอยูกอนแลว แต

ลําดับความสําคัญของเสนตอเน่ืองมีความสําคัญมากกวา ผูวาดจึงตองเลือกวาดเสนตอเน่ือง 

เชนเดียวกับขอบของรูปที่ตองแสดงเปนเสนประ ที่ซ่ีงในตําแหนงน้ันมีเสน center line อยูแลว แต

เสนประมีความสําคัญมากกวาเสน center line ผูวาดจึงตองเลือกวาดเสนประ สวนขอบของวัตถุที่

ถูกลอมดวยวงกลมสีเขียวก็สามารถพิจารณาไดดวยหลักการเดียวกัน ทําใหไดภาพฉายออโธกราฟก

ดังแสดงในรูปที่ 3.32ค จากรูปที่ 3.32ค จะเห็นไดวาเสน center line ในภาพดานบนและดานขางจะ

ถูกแทนที่ดวยเสนที่มีความสําคัญมากกวาจึงทําใหไมมีเสน center line ปรากฎอยู แตอยางไรก็ตาม

ผูวาดควรที่จะแสดงเสน center line ในรูปดวยเพื่อกําหนดตําแหนงแกนของรู ซ่ึงสามารถทําไดดวย

การลากเสนตรงเล็ก ๆ ในแนวแกนของรูโดยเวนชองวางเล็กนอยจากรูปกอนลากดังแสดงในรูปที่ 

3.32ง 

- การวาดเสนประในงานเขียนแบบ 

 ในหัวขอน้ีจะแสดงขอบังคับในการวาดเสนประในงานเขียนแบบ ซ่ึงมีอยู 3 ขอดวยกัน  

1) การวาดเสนประตองวาดใหมาบรรจบหรือจรดกับเสน visible line ยกเวนวาเสนประ

น้ันถูกลากตอเน่ืองออกจากเสน visible line ในกรณีน้ีตองเวนชองวางเล็กนอยกอนที่จะเร่ิมลากเสน

ประดังแสดงในรูปที่ 3.33 จากรูปเม่ือมองวัตถุตัวอยางตามทิศทางที่กําหนด พ้ืนผิวสีฟาของวัตถุจะ

ปรากฎเปนเสนตรง ซ่ึงสามารถมองเห็นไดบางสวนแตบางสวนจะถูกบังและตองแสดงดวยเสนประ 

ดังนั้นในขณะวาดเสนประที่กําลังจะตอเน่ืองออกจากเสนตรง (เน่ืองจากเปนพ้ืนผิวเดียวกัน) จะตอง

เวนชองวางเล็กนอยกอน  

 

 

 

 

Correct

No !

Join

Leave
space

 

รูปที่ 3.33  การลากเสนประที่ตอเน่ืองจากเสน visible line (ตัวอยางที่ 1)   
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รูปที่ 3.34 แสดงอีกตัวอยางของการเวนชองวางกอนการลากเสนประที่ตอเน่ืองจากเสน visible line 

จากรูปจะพบวาเม่ือมองวัตถุตัวอยางในทิศทางที่กําหนด สวนดานบนของทรงกระบอกทางดานหลัง

จะถูกบังและตองแสดงดวยเสนประ และจากภาพออโธกราฟกจะเห็นวาเสนประนั้นตองลากตอจาก

สวนโคงดานลางเนื่องจากเปนพ้ืนผิวของทรงกระบอกเดียวกัน ทําใหตองเวนชองวางเล็กนอยกอนที่

จะลากเสนโคงประ  

 
2) เม่ือมีเสนประมาบรรจบกัน ตองทําใหตําแหนงที่เสนประมาบรรจบกันนั้นมีลักษณะ

เปนตัวแอล (L) หรือตัวที (T) ดังแสดงในรูปที่ 3.35 

 

 

 

 

 

 
3) สวนโคงที่ตอดวยเสนตรงและเปนเสนประ ใหเร่ิมเสนโคงประจากแนวเสน center 

line จากนั้นเวนชองวางเล็กนอยแลวตอดวยเสนตรงประ ดังแสดงในรูปที่ 3.36    

 

   

 

Correct No !

Leave
space

Leave
space

รูปที่ 3.34  การลากเสนประที่ตอเน่ืองจากเสน visible line (ตัวอยางที่ 2)  

Correct

No !

L T

รูปที่ 3.35  การลากเสนประมาบรรจบกนัเพ่ือใหมีลักษณะตวัแอลและตวัที  

รูปที่ 3.36  การลากเสนโคงประที่ตอเน่ืองกับเสนตรงประ 
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- การวาดเสน center line  

 เสน center line นอกจากใชเพ่ือแสดงแกนของทรงกระบอกแลวยังใชเพ่ือแสดงแนว

การสมมาตรดวย ดังที่จะเห็นเสน center line น้ีในรูปวงกลม กอนจะกลาวตอไปขอทบทวนลักษณะ

ของเสนนี้อีกครั้ง เสน center line ประกอบดวยเสนยาว-สั้น สลับกันไป สวนการวาดเสน center 

line บนวงกลมจะใชเสนสั้นตัดกันที่จุดศูนยกลางของวงกลมดังที่แสดงในรูปที่ 3.37 และลากใหเลย

ขอบของวงกลมนั้น ๆ ออกไปเล็กนอย (หามจบที่ขอบวงกลม) ประมาณ 2-3 มม. การลากเสน 

center line จะตองเร่ิมและจบดวยเสนยาวเทานั้น อีกทั้งตองไมลากตอเน่ืองไปยังภาพดานขางดวย 

สําหรับวงกลมที่มีขนาดเล็ก ๆ สามารถที่จะลากเสน center line ดวยเสนตอเน่ืองได โดยทําใหมี

ลักษณะเปนเครื่องหมายกากบาทเล็ก ๆ ดังแสดงในรูปขวาสุดของรูปที่ 3.37 และถาเสน center line 

มีแนวที่ตองลากทับกับเสน visible line หรือเสนประใหเวนชองวางเล็กนอยกอนที่จะลากเสน center 

line ในลักษณะดังที่แสดงในรูปที่ 3.38 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 บทสรุป 

 บทนี้อธิบายถึงที่มาและสาเหตุที่ตองใชการฉายภาพแบบออโธกราฟกในการแสดงภาพ

วัตถุสามมิติบนสื่อสองมิติ จากนั้นไดแสดงแนวคิดในการสรางภาพออโธกราฟกซึ่งมีทั้งการจับวัตถุ

มาหมุนไปมาหรือการเดินไปรอบ ๆ วัตถุเพ่ือวาดภาพ รวมถึงการใชหลักการของกลองแกวในการ

Leave
space
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space

Leave
space

Leave
space

Leave spaceLeave space

รูปที่ 3.37  การลากเสน center line บนวงกลม 

รูปที่ 3.38  การลากเสน center line เม่ือมีแนวการลากทับกับเสน visible line 
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สรางภาพออโธกราฟก ซ่ึงผูเรียนตองฝกฝนใหมีความสามารถในการสรางภาพดังกลาวใหไดโดยไม

ตองเดินไปรอบ ๆ หรือไดจับตองวัตถุจริง ๆ และหัวขอที่มีความสําคัญมากหัวขอหน่ึงคือการฉาย

ภาพออโธกราฟกขององคประกอบของวัตถุ ซ่ึงไดแก จุด เสน และพื้นผิว ซ่ึงถาผูเรียนสามารถทํา

ความเขาใจไดอยางดีแลวจะชวยใหการสรางภาพออโธกราฟกสามารถทําไดอยางรวดเร็วและถูกตอง

มากยิ่งขึ้น จากนั้นไดยกตัวอยางการสรางภาพออโธกราฟกของวัตถุ 3 ตัวอยางดวยกัน และสุดทาย

เปนหัวขอเกี่ยวกับสัญนิยมของเสนซึ่งประกอบดวยลําดับความสําคัญของเสน การวาดเสนประ และ

การวาดเสน center line   
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แบบฝกหัด 

1. จงบอกชนิดของเสนที่อยูบนวัตถุวาเปนเสน normal line, inclined line หรือ oblique line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. จงบอกชนิดของเสนที่อยูบนวัตถุวาเปนเสน normal line, inclined line หรือ oblique line 
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3. ตัวอักษรที่ใหบนภาพแทนพื้นผิวตาง ๆ ของวัตถุ สวนตัวเลขที่ใหก็จะแสดงพื้นผิวเชนเดียวกัน 

จงนําตัวเลขไปเติมลงในชองวางใหสอดคลองกับพ้ืนผิวที่เห็นในภาพสามมิติ    
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4. ตัวอักษรที่ใหบนภาพแทนพื้นผิวตาง ๆ ของวัตถุ สวนตัวเลขที่ใหก็จะแสดงพื้นผิวเชนเดียวกัน 

จงนําตัวเลขไปเติมลงในชองวางใหสอดคลองกับพ้ืนผิวที่เห็นในภาพสามมิติ    
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5. ตัวอักษรที่ใหบนภาพแทนพื้นผิวตาง ๆ ของวัตถุ สวนตัวเลขที่ใหก็จะแสดงพื้นผิวเชนเดียวกัน 

จงนําตัวเลขไปเติมลงในชองวางใหสอดคลองกับพ้ืนผิวที่เห็นในภาพสามมิติ    
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6.  จงเลือกภาพที่ปรากฎเมื่อมองวัตถุตามทิศทางของลูกศรใหถูกตอง 
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ปญหาฝกสมอง 

1. รูปทางดานซายสมมติใหเปนกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นพับกระดาษตามที่กําหนดแลวทํา

การเจาะรูตามตําแหนงที่แสดง เม่ือคลี่กระดาษที่ถูกเจาะรูน้ีออกมาจะไดภาพเปนเชนใด ให

เลือกตอบ A-E 
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2. จากวัตถุแบบอยางที่ใหทั้ง 4 รูปแบบ (A-D) ถานําชิ้นสวน 2 ชิ้นที่กระจายกันอยูมาประกอบเขา

ดวยกันแลวจะไดวัตถุแบบอยางในขอใด 
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3. ถาวัตถุถูกตัดดวยระนาบดังที่แสดงในรูป พ้ืนผิวหนาตัดที่ไดจะมีรูปรางแบบใด 
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