
 

บทที่ 4 

การเขียนภาพออโธกราฟก 
 

 หลังจากเขาใจการฉายภาพออโธกราฟกที่ไดนําเสนอในบทที่ 3 แลว เน้ือหาในบทนี้จะ

ลงลึกเขาไปในรายละเอียดและขั้นตอนในการเขียนภาพออโธกราฟก ซ่ึงหัวขอที่จะบรรยายประกอบ

ไปดวยหลักในการเลือกมุมมองวัตถุ ทั้งมุมมองดานหนา ดานขาง (ซาย-ขวา) หรือดานบน ระบบ

การฉายภาพออโธกราฟก ขั้นตอนในการเขียนภาพออโธกราฟก และหัวขอปลีกยอยที่ควรรู เชน 

หลักการลงขนาดเบื้องตน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นเม่ือพ้ืนผิวสองผิวสัมผัสหรือตัดซึ่งกันและกัน  

 

4.1 ข้ันตอนการเลือกมุมมองวัตถ ุ

 ขั้นตอนในการเลือกมุมมองวัตถุกอนที่จะวาดภาพออโธกราฟกจะเริ่มจากเลือกลักษณะ

การวางตัวของวัตถุ จากนั้นใหเลือกมุมมองที่ดีที่สุดสําหรับมุมมองดานหนา (front view) ตอไปคอย

เลือกมุมมองดานขางเคียง ซ่ึงอาจจะเปนมุมมองดานบน (top view) หรือดานขาง (side view) ก็ได 

  

- ข้ันตอนที่ 1  การเลือกลักษณะการวางตวัของวัตถ ุ

 ในบทที่ 3 ไดอธิบายการใชกลองแกวในการสรางภาพออโธกราฟก โดยจะเริ่มจากการ

นําวัตถุที่ตองการฉายภาพใสเขาไปในกลองแกว แลวจินตนาวาเดินไปรอบ ๆ กลอง จากนั้นวาด

ภาพที่เห็นลงไปบนผนังกลองแลวคลี่ออกก็จะไดภาพออโธกราฟกตามตองการ แตในขั้นตอนที่ 1 น้ี

จะกลาวเนนในเรื่องของการนําวัตถุใสลงไปในกลองแกว ซ่ึงหลักการก็คือเม่ือใสวัตถุเขาไปในกลอง

แกวแลววัตถุควรจะอยูในตําแหนงธรรมชาติของตัวมันเอง และตองแสดงขนาดและรูปรางที่แทจริง

ของตัวเองเม่ือฉายภาพออโธกราฟกแลว เพ่ือใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้นใหพิจารณาตัวอยางในรูป

ที่ 4.1 ประกอบ จากรูปจะเห็นไดวาถานําวัตถุใสในกลองแกวในลักษณะเอียงแปลก ๆ ดังแสดงในรูป

ซายมือของรูปที่ 4.1 แลว ภาพฉายที่ไดจะไมสามารถเห็นรูปรางที่แทจริงของวัตถุได และไมสามารถ
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2. ภาพดานขางที่ไดจากการเลือกมุมมองดานหนาตองวางตัวอยูใน
ลักษณะที่เปนธรรมชาติ ดังแสดงในรูปที่ 4.3 จากรูปแสดงตัวอยางการเลือกภาพหลังคารถเปน

ภาพดานหนา (ทําตามเง่ือนไขขอแรกคือเลือกดานที่มีความยาวมากที่สุดเปนภาพดานหนา) แตจะ

เห็นวาถาเลือกเชนนี้แลวภาพดานขางที่เกิดขึ้นหรือแมแตภาพดานบนจะปรากฎเปนรูปรถที่เอียงขาง

หรือตีลังกากลับดานซึ่งเปนภาพที่ไมเปนธรรมชาติ ดังนั้นการเลือกเอาภาพหลังคารถเปนภาพ

ดานหนาจึงไมเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ภาพดานหนาที่เลือกควรมีเสนประปรากฎอยูนอยที่สุด รูปที่ 4.4 แสดง

ตัวอยางการเลือกมุมมองสําหรับภาพดานหนาโดยมีใหเลือก 2 แบบดวยกัน ซ่ึงจากภาพฉายที่ไดจะ

เห็นวาภาพดานซายมีเสนประนอยกวาจึงควรเลือกมุมมองดานนี้เปนมุมมองดานหนา สวนสาเหตุที่

ตองเลือกภาพที่มีเสนประนอย ๆ ก็เพราะวาถาภาพที่เห็นมีเสนประ ผูอานภาพตองคอยตีความวา

เสนประดังกลาวคืออะไร? เปนพ้ืนผิวอะไร? ทําใหเขาใจภาพที่เห็นไดยากขึ้น และการลากเสนประก็

ไมสะดวกเทากับการลากเสนธรรมดาดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inappropriate

รูปที่ 4.3  การเลือกภาพดานหนาที่ไมเหมาะสมเพราะทําใหภาพดานขางไมเปนธรรมชาต ิ

GOOD Inappropriate

รูปที่ 4.4  การเลือกภาพดานหนาใหมีเสนประนอยที่สดุ 
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- ข้ันตอนที่ 3  การเลือกภาพดานขาง (adjacent view) 

 จากตัวอยางของการสรางภาพออโธกราฟกดวยกลองแกว จะเห็นวาภาพดานขางไมได

จํากัดแตภาพดานซายหรือดานขวาเทานั้น แตอาจเปนภาพดานบนหรือดานลางก็ได โดยในขั้นตอน

ที่ 3 น้ีก็จะเสนอหลักในการเลือกภาพดานขาง ซ่ึงมีเง่ือนไขในการพิจารณา 3 ขออีกเชนกันคือ 

1. เลือกมุมมองดานขางที่ทําใหภาพมีเสนประนอยที่สุด จากรูปที่ 4.5 ซ่ึง

แสดงภาพดานขางที่เปนไปไดทั้งหมดของวัตถุตัวอยาง (ภาพดานหนาจะอยูตรงกลาง สวนภาพ

ดานขางนั้นมีภาพดานซาย ดานขวา ดานบนและดานลาง) จากรูปก็จะเห็นไดวาถาพิจารณาตาม

เง่ือนไขในขอน้ี ภาพดานขางที่เหมาะสมก็คือภาพดานขวาและภาพดานบนเพราะมีเสนประนอยกวา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. เลือกมุมมองดานขางที่เมื่อวาดแลวเหมาะสมกับกระดาษ พิจารณาวัตถุ

ตัวอยางในรูปที่ 4.6 ถาเลือกวาดภาพดานหนาและดานบนของวัตถุบนกระดาษในแนวนอน จะ

พบวาเหลือชองวางดานบนและลางระหวางรูปกับขอบกระดาษนอยมาก ทําใหการบอกขนาดวัตถุทํา

ไดลําบาก แตถาเปลี่ยนไปเลือกวาดภาพดานหนาและดานขวาแทนจะเห็นไดวาภาพที่ไดเหมาะสม

กับแนวกระดาษมากยิ่งขึ้น และมีที่วางเหลือพอสําหรับการบอกขนาดดวย 

 

 

 

 

 

 

GOOD

Inappropriate

Inappropriate

GOOD

รูปที่ 4.5  การเลือกภาพดานขางที่มีเสนประนอยที่สุด 

POOR

Not enough space
for dimensioning.

GOOD

รูปที่ 4.6  การเลือกภาพดานขางใหเหมาะสมกับแนวของกระดาษ 
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3. จํานวนภาพดานขางที่วาดควรมีจํานวนนอยที่สุดแตตองพอเพียงตอ
การแสดงรูปรางหนาตาของวัตถุดวย จากรูปตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 4.7 จะเห็นวารูปรางที่คลาย

พนักพิงดานหลังของวัตถุซ่ึงทําใหวัตถุมีลักษณะคลายตัวแอลนั้น (ดังที่แสดงดวยเสนขอบสีแดง) 

จําเปนตองใชมุมมองดานขวาเพื่อใหผูอานแบบไดเห็นวาวัตถุมีลักษณะอีกดานที่คลายตัวแอลดวย 

สวนรูวงกลมที่อยูบนวัตถุน้ันก็ตองอาศัยภาพดานบนเพื่อที่จะแสดงไดชัดเจนวาเสนประที่ปรากฎบน

ภาพอ่ืน ๆ น้ันคือรูวงกลม อีกทั้งภาพที่เห็นรูวงกลมนี้ยังสามารถที่จะบอกตําแหนงของรูไดสะดวก

กวาดวย เพราะสามารถบอกบนภาพเดียวกันไดดังแสดงในรูปที่ 4.7 ดังนั้นจากตัวอยางนี้เราจําเปน

ที่ตองวาดภาพทั้งหมด 3 รูปดวยกันเพ่ือใหเพียงพอตอการอธิบายรูปรางของวัตถุ แตในบางกรณี

การวาดเพียง 2 รูปก็เพียงพอแลว หรือในกรณีเฉพาะจริง ๆ อาจวาดเพียงรูปเดียวก็ได   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอพิจารณาอีกอยางที่ผูเรียนสามารถนํามาชวยในการเลือกภาพดานขางที่เหมาะสมก็คือ ภาพ

ดานขางที่เลือกนั้นตองสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับ “ขนาด” และ “รูปราง” ของวัตถุไดครบถวน 

สําหรับขอมูลเรื่องขนาดนั้น โดยปกติแลวการวาดภาพเพียง 2 ภาพ เชนภาพดานหนาและภาพ

ดานขางของวัตถุก็เพียงพอตอการบอกขนาดของวัตถุสามมิติไดแลว (ขอมูลกวาง-สูงจากภาพ

ดานหนา และขอมูลลึก-สูงจากภาพดานขาง) แตอาจจะไมครอบคลุมขอมูลเรื่องรูปรางก็ได ผูเรียนจึง

ตองพิจารณาขอกําหนดทั้งสองอยางนี้ไปพรอม ๆ กันเม่ือตองการเลือกภาพดานขางของวัตถุ และ

เพ่ือใหเขาใจมากยิ่งขึ้น ขอยกตัวอยางวัตถุรูปทรงปริซึมสามเหลี่ยมดังที่แสดงในรูปที่ 4.8 จากรูปถา

กําหนดใหทิศทางหัวลูกศรเปนทิศทางในการวาดภาพดานหนาก็จะไดภาพดานหนาที่มีลักษณะเปน

สี่เหลี่ยมผืนผาซึ่งจะใหขอมูลความกวางและความสูงของวัตถุ จากนั้นถาเราเลือกแสดงภาพดานบน

ก็จะไดขอมูลความลึกเพิ่มมาอีกหนึ่งอยางซึ่งจะสามารถบอกขนาดของวัตถุไดแลว แตจากรูปที่เลือก

Necessary

Necessary

Hole’s location can be 
specified on the same view.

Difficult to interprete.

Easy to understand

รูปที่ 4.7  การเลือกภาพดานขางเพื่อแสดงรูปรางลักษณะของวัตถุไดครบถวน 
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อาจทําใหผูอานแบบเขาใจผิดไปไดวาวัตถุน้ันคือปริซึมสี่เหลี่ยมหรือปริซึมสี่เหลี่ยมที่ถูกลบมุมดัง

แสดงในรูปที่ 4.8 ดังน้ันการวาดภาพดานขางของวัตถุน้ีเพ่ิมเติมจึงมีความจําเปนเพราะจะชวยให

ผูอานแบบสามารถรูไดทันทีวาวัตถุน้ีคือปริซึมสามเหลี่ยม อีกทั้งการวาดภาพดานขางก็จะใหขอมูล

ดานความลึกอยูแลวดวย ดังน้ันภาพที่จําเปนจริง ๆ สําหรับการสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวกับขนาดและ

รูปรางของวัตถุสําหรับตัวอยางนี้คือ 2 ภาพ (ภาพดานหนา และภาพดานขวา) ดังแสดงในรปูที่ 4.9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตัวอยางปริซึมสามเหลี่ยมจะเห็นวาสําหรับวัตถุบางชนิดแลว การแสดงภาพ 

ออโธกราฟกเพียงสองรูปก็สามารถใหขอมูลทั้งขนาดและรูปรางไดครบถวน ซ่ึงในสวนถัดไปจะขอ

ยกตัวอยางรูปวัตถุที่สามารถใชรูปออโธกราฟกเพียงสองรูปในการบอกขนาดและรูปรางไดเพ่ิมเติม 

รูปที่ 4.10 แสดงตัวอยางของวัตถุที่มีลักษณะเปนทรงกระบอกสองขนาดซอนกัน ซ่ึงภาพดานหนาก็

จะเห็นเปนรูปวงกลมสองวงซอนกันและมีรูเจาะขนาดเล็ก ๆ อยูโดยรอบ สวนภาพดานขางนั้นถา

เลือกวาดทั้งภาพดานขวาและภาพดานบน จะพบวาภาพทั้งสองนี้ซํ้ากันและไมไดใหขอมูลเพ่ิมเติม

จากอีกรูปหน่ึงเลย กรณีเชนน้ีเลือกวาดเพียงรูปเดียวก็พอ ดังนั้นรูปออโธกราฟกสุดทายอาจเปน

ภาพดานหนากับดานขวา หรือภาพดานหนากับภาพดานบนก็ได  

F.V.

W D

W
H

D
H

mislead to…

รูปที่ 4.8  การเลือกภาพดานขางที่ไมเหมาะสมทําใหไดขอมูลเกี่ยวกบัรูปรางไมครบถวน 

F.V.

W D

H

รูปที่ 4.9  การเลือกภาพดานขางที่เหมาะสมจะทําใหไดทั้งขอมูลเกี่ยวกับขนาดและรูปราง 

W

H

D
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ตัวอยางถัดไปก็เปนวัตถุที่ควรวาดเพียง 2 ภาพเชนเดียวกัน แตไมใชดวยสาเหตุที่ภาพที่ 3 น้ัน

ซํ้าซอนกับภาพที่มีอยูกอนแลว แตเน่ืองจากการวาดภาพที่ 3 น้ันไมสามารถใหขอมูลอะไรเพ่ิมเติม

เลย (ขอมูลที่เกี่ยวกับขนาดและรูปราง) กรณีเชนนี้จึงควรวาดเพียง 2 ภาพก็พอ ดังตัวอยางที่แสดง

ในรูปที่ 4.11ก-ข  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repeat !
Unnecessary

รูปที่ 4.10  วตัถุที่มีภาพดานขางซ้ําซอนกันและสามารถเลือกเพียงรปูเดียวได 

Unnecessary

Unnecessary

รูปที่ 4.11  ตัวอยางวัตถุทีส่ามารถใชเพียงสองภาพในการสื่อความหมาย 

(ก) 

(ข) 
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จากตัวอยางในรูปที่ 4.11ก จะเห็นวารูปดานขวาที่วาดจะใหขอมูลเพียงความลึกของวัตถุเทานั้น ซ่ึง

ขอมูลดังกลาวก็สามารถไดรับจากภาพดานบนเชนเดียวกัน และภาพดานขวานี้ก็ไมไดใหขอมูล

เกี่ยวกับรูปรางของวัตถุน้ีเลย (ไมไดใหขอมูลวาวัตถุน้ีมีลักษณะเปนทรงกระบอก มีรูเจาะ มีปลายที่

ยื่นออกมาในลักษณะที่เหมือนปก และปลายปกยังมีรูเจาะดวย) ดังน้ันจึงไมมีความจําเปนที่ตองวาด

ภาพนี้ เชนเดียวกับภาพตัวอยางในรูปที่ 4.11ข 

 สวนรูปที่สามารถวาดเพียงรูปเดียวไดน้ันก็จะเปนวัตถุที่มีลักษณะเปนแผนบาง หรือ

เปนวัตถุทรงกระบอกธรรมดาดังแสดงในรูปที่ 4.12ก-ข จากรูปจะเห็นวาถาวัตถุเปนแผนบาง (รูปที่ 

4.12ก) ภาพดานขวาหรือภาพดานลางของวัตถุก็จะใหขอมูลความหนาเทานั้นไมสามารถเห็นรูปราง

ของวัตถุได ดังน้ันเราสามารถวาดภาพดานหนาเพียงรูปเดียวแลวเพ่ิมขอความเพื่อบอกความหนา

ตางหากได สวนวัตถุที่เปนทรงกระบอกธรรมดานั้น (รูปที่ 4.12ข) จะเห็นวาภาพดานหนาและภาพ

ดานบนจะซ้ํากันจึงไมจําเปนตองวาดภาพดานบนก็ได และเนื่องจากเปนทรงกระบอกภาพดานหนา

จึงตองแสดงเสน center line เพ่ือแสดงแกนทรงกระบอก ดังน้ันภาพดานซายก็ไมจําเปนอีกเชนกัน 

เพราะเมื่อผูอานแบบเห็นเสน center line แลวก็จะทราบวารูปน้ีเปนทรงกระบอก 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Unnecessary These 2 views provide only information
about the part thickness !

1 Thick

Unnecessary

Repeat !

Infer from CL

Unnecessary

รูปที่ 4.12  ตัวอยางวัตถุทีส่ามารถใชเพียงภาพเดียวในการสื่อความหมาย 

(ก) 

(ข) 
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4.2 ระบบการฉายภาพออโธกราฟก 

 ระบบการฉายภาพออโธกราฟกในงานเขียนแบบวิศวกรรมในโลกนี้มีดวยกัน 2 ระบบ

คือระบบ first angle และระบบ third angle โดยระบบ first angle จะนิยมใชในประเทศที่อยูในทวีป

ยุโรป สวนระบบ third angle จะใชในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุน เปนตน สวนประเทศ

ไทยนั้นใชระบบเหมือนประเทศญี่ปุนคือระบบ third angle น่ันเอง เพ่ือใหเกิดความเขาใจในระบบ

การฉายภาพทั้งสองแบบ ใหผูเรียนพิจารณารูปที่ 4.13 ที่แสดงแกนหลัก x, y และ z ในสามมิติ 

พรอมกับระนาบนอน (ระนาบ xz) และระนาบดิ่ง (ระนาบ yz) ซ่ึงทั้งสองระนาบนี้จะแบงบริเวณใน

สามมิติออกเปน 4 สวนคือ quadrant ที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ (เรียกตามระบบพิกัดฉากที่เรียน

ในสมัยมัธยม)  

 

 

 

 

 

 
การฉายภาพดวยระบบ first angle จะนําวัตถุไปวางไวในบริเวณ quadrant ที่ 1 โดยมีผูสังเกตุมอง

กลับมาในแนวแกน z แลวใชระนาบนอนและดิ่งที่มีอยูเปนฉากรับภาพ โดยเพิ่มฉากรับภาพทาง

ดานหลังของวัตถุอีก 1 ระนาบ (ระนาบ xy) ดังแสดงในรูปที่ 4.14 เม่ือสังเกตุใหดีจะเห็นวาการฉาย

ภาพระบบนี้วัตถุจะอยูระหวางผูสังเกตุกับฉากรับภาพ 

 

 

 

 

 

 

x

y

z x

y

z

รูปที่ 4.13  แกนหลักและระนาบที่แบงบริเวณในสามมติิออกเปน 4 สวน 

x

y

First Quadrant

z

รูปที่ 4.14  ตําแหนงของวัตถุเม่ือฉายภาพในระบบ first angle 
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สวนการฉายภาพในระบบ third angle น้ันจะนําวัตถุไปวางไวใน quadrant ที่ 3 โดยผูสังเกตุอยู ณ 

ตําแหนงเดิม แลวใชระนาบเชนเดียวกับในระบบ first angle เปนฉากรับภาพ โดยเพิ่มระนาบดิ่ง

ดานหนาวัตถุเปนฉากรับภาพอีก 1 อัน ในกรณีของระบบ third angle น้ีฉากรับภาพจะอยูระหวางผู

สังเกตุกับวัตถุ ดังแสดงในรูปที่ 4.15 

 

 

 

 

 

 

 

ยอนกลับไปที่ระบบฉายภาพแบบ first angle อีกครั้ง ภาพที่ผูสังเกตุเห็นในดานหนาจะไปปรากฎบน

ฉากรับภาพที่อยูดานหลังของวัตถุ และเม่ือผูสังเกตุเดินไปทางดานขวาเพื่อดูภาพของวัตถุ ภาพนั้น

จะไปปรากฎบนฉากรับภาพดานขาง (ซ่ึงอยูหลังวัตถุอีกเชนเดียวกัน) สวนภาพวัตถุดานบนก็จะไป

ปรากฎบนฉากรับภาพดานลางดังแสดงในรูปที่ 4.16ก แตการฉายภาพในระบบ third angle น้ันจะ

เหมือนกับการฉายภาพโดยใชกลองแกวที่ไดอธิบายไปแลวในบทที่ 3 น่ันคือภาพฉายที่ไดจะมา

ปรากฎบนฉากรับภาพที่อยูระหวางผูสังเกตุกับวัตถุดังแสดงในรูปที่ 4.16ข  

 

 

 

 

 

 

 

Third Quadrant

x

y

z

รูปที่ 4.15  ตําแหนงของวัตถุเม่ือฉายภาพในระบบ third angle 

1st angle system 3rd angle system

รูปที่ 4.16  การฉายภาพในระบบ first angle และ third angle 

(ก)  การฉายภาพในระบบ first angle (ข)  การฉายภาพในระบบ third angle 
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เม่ือคลี่กลองดังที่แสดงในรูปที่ 4.16ก-ข ออก โดยยึดภาพฉายดานหนาไวเปนหลักแลวคลี่ผนังกลอง

ดานอ่ืนจนไดระนาบเดียวกับภาพดานหนาก็จะไดภาพฉายออโธกราฟกของระบบ first angle และ 

third angle ตามตองการ รูปที่ 4.17 แสดงความแตกตางระหวางการฉายภาพในสองระบบนี้ ถา

สังเกตุใหดีจะเห็นวาภาพที่วาดนั้นมีความเหมือนกันทั้งสามภาพ เพียงแตตําแหนงการวางภาพ

ตางกันเทานั้น น่ันคือในกรณีของ first angle เม่ือยึดภาพดานหนาเปนหลักแลว ภาพที่มองเห็นทาง

ดานบนจะวาดอยูดานลางของภาพดานหนา และภาพที่เห็นเม่ือมองจากดานขวาจะถูกวางทาง

ดานซายของภาพดานหนา สวนการฉายภาพแบบ third angle น้ันเม่ือยึดภาพดานหนาเปนหลัก 

ภาพที่มองจากดานบนก็จะถูกวาดอยูดานบนของภาพดานหนา เชนเดียวกับภาพที่เห็นจากทาง

ดานขวาก็จะถูกวางอยูดานขวาของภาพดานหนา  

 

 

 

 

 

 

 

ตําแหนงการวางภาพในระบบ third angle น้ีทําใหผูอานแบบสามารถทําความเขาใจไดงาย แมแต

คนที่ไมไดเรียนหลักการฉายภาพมากอนเลย เพราะภาพถูกวางในตําแหนงที่ไมฝนความรูสึกของคน

อานและยังสามารถกวาดสายตาไปยังภาพขางเคียงเพ่ือหาขอมูลไดไมยากอีกดวย สวนการฉายภาพ

ในระบบ first angle น้ันเกิดขึ้นกอนระบบ third angle โดยนักคณิตศาสตรชาวฝรั่งเศสที่ชื่อ 

Gaspard Monge (1746–1818) ผูซ่ึงคิดคนทฤษฎีที่เปนที่มาของหลักการฉายภาพ และเหตุผลหนึ่ง

ที่นักคณิตศาสตรนิยมเลือก quadrant ที่ 1 ในการฉายภาพก็คือขอมูลที่อยูใน quadrant น้ีมีคาเปน

บวกทั้งหมด ทําใหการฉายภาพในระบบนี้เปนที่นิยมในหมูนักคณิตศาสตรและในทวีปยุโรปที่เปนตน

กําเนิดของหลักการฉายภาพนี้มาจนถึงปจจุบัน ดังน้ันผูเรียนจึงควรทําความเขาใจกับระบบการฉาย

ภาพทั้งสองระบบนี้ เพราะเปนไปไดที่จะพบการฉายภาพระบบใดระบบหนึ่งเม่ือออกไปทํางานใน

ฐานะวิศวกร อยางไรก็ดีเพ่ือใหผูอานแบบสามารถทราบลวงหนาไดกอนวาตนเองกําลังอานแบบที่

เขียนจากการฉายภาพระบบใดอยู จึงมีการกําหนดใหใสสัญลักษณบางอยางลงในงานเขียนแบบเพื่อ

1st angle system

Front ViewRight Side View

Top View

3rd angle system

Front View Right Side View

Top View

รูปที่ 4.17  ภาพออโธกราฟกจากระบบการฉายภาพแบบ first angle และ third angle 
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บงบอกวางานเขียนแบบนั้นใชระบบการฉายภาพแบบใด โดยสัญลักษณที่ใชน้ันไดแสดงในรูปที่ 

4.18 ซ่ึงเปนการนําเอากรวยที่ถูกตัดยอดมาฉายภาพดวยระบบ first และ third angle ตามลําดับ

น่ันเอง ดังน้ันทุกครั้งที่ผูเรียนเขียนภาพออโธกราฟกตองแสดงสัญลักษณกํากับดวยเสมอวาภาพที่

ตนเองวาดนั้นใชระบบใด ซ่ึงในวชิาเขียนแบบน้ีจะใชระบบการฉายภาพแบบ third angle เทานั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3 ข้ันตอนการเขียนภาพออโธกราฟก 

 ในหัวขอที่จะกลาวถึงตอไปน้ีเปนขั้นตอนที่ผูวาดจะไดนําความรูที่อยูในตอนตนของบท 

เชนหลักการในการเลือกภาพดานหนา การเลือกภาพดานขางและจํานวนภาพที่ตองการสําหรับการ

เขียนภาพออโธกราฟก โดยหลักการที่แนะนําใหปฏิบัติมีดังนี้ 

1. เลือกจํานวนภาพที่เหมาะสม เชน วัตถุที่ตองการวาดนี้ตองการภาพทั้งหมดสาม

ภาพ คือ ภาพดานหนา-ดานขวา-ดานบน หรืออาจจะตองการเพียงสองภาพเทานั้น 

คือ ภาพดานหนา-ดานบน หรือภาพดานหนา-ดานขาง เปนตน 

2. คํานวณพื้นที่ ๆ ตองใชในการเขียนแบบ แลวจัดใหพ้ืนที่ดังกลาวไดตําแหนงที่

เหมาะสมบนกระดาษเขียนแบบ 

3. เริ่มการเขียนภาพ แลว project ขอมูลของภาพหนึ่งไปยังอีกภาพที่อยูขางเคียง 

4. ลงขนาด (dimensioning) กับภาพที่วาด พรอมทั้งเขียนหมายเหตุอ่ืน ๆ ที่จําเปน

และสัญลักษณแสดงระบบการฉายภาพ 

เพ่ือใหเขาใจขั้นตอนตาง ๆ เหลานี้ไดมากยิ่งขึ้น ขอใหศึกษาจากตัวอยางที่จะไดแสดงตอไป 

First  angle system Third angle system

รูปที่ 4.18  สัญลักษณของระบบการฉายภาพแบบ first angle และ third angle 
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 ข้ันตอนที่ 1  สมมติวาตองการเขียนภาพออโธกราฟกของวัตถุดังที่แสดงในรูปที่ 4.19 

ขั้นตอนนี้ผูเขียนแบบตองวิเคราะหกอนวาวัตถุน้ีตองการภาพทั้งหมดที่ภาพในการสื่อสารขอมูลที่

เกี่ยวกับขนาดและรูปราง ซ่ึงอยางนอยที่สุดคือตองการภาพสองภาพเพื่อใหไดขอมูลของขนาดที่

ครบถวน สวนที่วาตองการภาพที่สามหรือไมน้ันตองพิจารณาแลวตอบคําถามตัวเองใหไดวาภาพที่

สามที่จะวาดเพิ่มน้ันใหขอมูลของรูปรางเพิ่มหรือไม แตจากวัตถุในรูปที่ 4.19 น้ีใชภาพเพียงสอง

ภาพก็เพียงพอแลว โดยเลือกใชภาพดานหนาและดานบนดังที่แสดงในรูปที่ 4.20  

 

 

 

 

 

 ข้ันตอนที่ 2  เม่ือไดมุมมองและจํานวนภาพที่ตองการแลวขั้นตอไปใหคํานวณขนาด

ของพื้นที่ ๆ ตองการใชเพ่ือวาดภาพเหลานั้น สมมติใหวัตถุตัวอยางนี้มีขนาดเปนมิลลิเมตรตามรูปที่ 

4.21ก ซ่ึงจะทําใหผูเขียนแบบทราบวาถาตองการวาดภาพดานหนาตองใชพ้ืนที่อยางนอยเทากับ

สี่เหลี่ยมผืนผาที่มีขนาดกวาง × สูง (ในกรณีที่วาดภาพดวยสัดสวน 1:1) เทากับ 152 × 45 มม. 

สวนภาพดานบนก็ตองใชพ้ืนที่อยางนอยเทากับ 152 × 64 มม. และเผื่อพ้ืนที่ระหวางภาพไวอีก

ประมาณ 25 มม. ซ่ึงผูเขียนแบบสามารถกําหนดระยะหางระหวางภาพนี้ไดเองตามความเหมาะสม 

ดังนั้นพ้ืนที่รวมทั้งหมดที่ตองใชในการเขียนภาพนี้คือ 152 × 134 มม. ดังแสดงในรูปที่ 4.21ข 

จากนั้นใหลองนําพื้นที่ดังกลาวนี้ไปลองจัดวางตําแหนงบนกระดาษเขียนแบบใหมีความสมดุลไมชิด

ขอบขางใดขางหนึ่งจนเกินไปดังแสดงในรูปที่ 4.21ค  

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.19  ภาพวัตถตุวัอยาง รูปที่ 4.20  มุมมองที่ตองการสําหรับวตัถุตวัอยาง 

45

152

152

64

25

A4

1:1

รูปที่ 4.21  การคํานวณพื้นที่สําหรับวาดภาพและจัดวางบนกระดาษใหเหมาะสม 

(ก) (ข)   (ค)   
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 ข้ันตอนที่ 3  เริ่มวาดภาพจากขนาดของวัตถุที่กําหนด โดยอาจจะวาดภาพดานหนา

หรือภาพดานบนกอนก็ได สําหรับตัวอยางนี้การวาดภาพดานบนจะเหมาะสมกวาเพราะสามารถ 

project ขอมูลจากภาพดานบนลงมาใชตอดานลางไดอยางสะดวก แตกอนที่จะเร่ิมลากเสนรูปจริง ๆ 

ควรเริ่มจากการลากเสนรางกอนเสมอดังแสดงในรูปที่ 4.22ก ซ่ึงเสนรางนี้จะชวยเราในการกําหนด

ตําแหนงสําคัญ ๆ ในรูป เชน ตําแหนงจุดศูนยกลางของสวนโคงหรือวงกลม บริเวณที่มีการหักมุม

หรือเปนรองเล็ก ๆ ในวัตถุ ชวยกําหนดขนาดโดยรวมของภาพที่จะวาด เปนตน ทําใหผูวาด

ตรวจสอบและแกไขไดกอนที่จะลากเสนจริง เน่ืองจากถาลากเสนจริงแลวการลบหรือเปลี่ยนแปลง

แกไขจะทําไดยากหรือทําไดไมสะอาดเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4.22  ขั้นตอนการเขียนภาพออโธกราฟกและการ project ขอมูลไปยังภาพดานลาง 

(ก) (ข)   (ค)   

(ง) (จ)   
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เม่ือไดเสนรางเรียบรอยแลวตอไปก็เริ่มวาดรูป โดยควรวาดเสนที่เปนสวนโคงหรือวงกลมกอน (รูปที่ 

4.22ข) จากนั้นจึงคอยลากเสนตรง (รูปที่ 4.22ค) หลังจากวาดรูปดานบนเสร็จแลวให project ขอมูล

ที่จําเปนลงมายังบริเวณภาพดานหนาโดยใชเสนด่ิง ขอมูลที่จําเปนเหลานี้คือ ตําแหนงศูนยกลาง

วงกลม ตําแหนงขอบวงกลม ขอบมุมอ่ืน ๆ ที่จะทําใหเกิดเสนเม่ือมองทางดานหนา เปนตน (รูปที่ 

4.22ง) เม่ือไดขอมูลที่ครบถวนแลวใหวาดภาพดานหนาใหสมบูรณ (รูปที่ 4.22จ)  

 ข้ันตอนที่ 4  ขั้นตอนสุดทายจะเปนการเก็บรายละเอียดปลีกยอย เชน การเขียนเสน 

center line ในบริเวณที่เปนแกนทรงกระบอกหรือในรูปวงกลม การลงขนาดของวัตถุ การใหหมาย

เหตุของรูป และที่ลืมไมไดคือการเขียนสัญลักษณแสดงระบบการฉายภาพที่ใช ซ่ึงจะทําใหไดงาน

เขียนแบบที่เสร็จสมบูรณดังแสดงในรูปที่ 4.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตัวอยางที่แสดงขางตนเปนกรณีที่ตองการวาดภาพออโธกราฟกเพียง 2 ภาพเทานั้นแตในกรณี

ที่วัตถุน้ันตองการภาพทั้งหมด 3 ภาพเพื่ออธิบายขนาดและรูปราง การ project ขอมูลจากทั้ง 2 

ภาพที่มีอยูแลวเพ่ือนํามาใชในการวาดภาพที่ 3 น้ันสามารถทําได 2 รูปแบบดวยกัน แบบแรกคือทํา

การวัดระยะโดยตรงจากภาพหนึ่งเพื่อไปใชในอีกภาพหนึ่งดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 4.24 จากรูป

สมมติวาตองการวาดภาพดานซาย หลังจากที่วาดภาพดานหนาและดานบนเรียบรอยแลว ซ่ึงความ

กวางของภาพดานซายจะมีคาเทากับความลึกของวัตถุ โดยขนาดความลึกของวัตถุน้ีก็มีอยูแลวใน

ภาพดานบน (ความสูงของภาพดานบน) ดังน้ันจึงสามารถใชไมบรรทัดวัดขนาดความลึกจากภาพ

ดานบนแลวนําขนาดดังกลาวไปใชกําหนดขอบเขตสําหรับวาดภาพดานซายได เม่ือทําการวัดขนาด

เชนนี้กับทุก ๆ สวนที่สําคัญของรูป แลวเขียนเสนรูปใหเรียบรอยก็จะไดภาพดังรูปที่ 4.25 

NOTES
1. Dimensions in millimeters.
2. ….

PART  NAME

x
x

x x

y

y

y

y

z

รูปที่ 4.23  ตัวอยางการเขยีนแบบออโธกราฟกของวัตถตุัวอยาง 
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วิธีที่สองในการสงขอมูลจากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่งคือการใชเสน miter line ซ่ึงเปนเสนตรงที่เอียง

ทํามุม 45 องศากับแนวระดับ โดยมีทิศทางพุงออกจากภาพดานหนาและเอียงไปทางดานที่ตองการ

สงขอมูลไปดังแสดงในรูปที่ 4.26ก จากรูปแสดงตัวอยางที่ตองการวาดภาพดานซายของวัตถุเม่ือมี

ภาพดานหนาและดานบน ดังน้ันเสน miter line จะตองลากพุงออกจากภาพดานหนาและเอียงไป

ทางดานซายทํามุม 45 องศากับแนวระดับ สวนการสงขอมูลจากภาพดานบนดวยการใชเสน miter 

line น้ีสามารถทําไดโดยการลากเสนนอนจากจุดที่ตองการสงขอมูลไปตัดเสน miter line และจาก

จุดตัดที่เกิดขึ้นบนเสน miter line ใหลากเสนด่ิงลงมายังบริเวณที่ตองการวาดภาพ สุดทายก็จะได

ขอบเขตของการวาดภาพที่ตองการดังรูปที่ 4.26ข จากนั้นก็วาดรูปตามที่ตองการ แตถาพบวาการ

สงขอมูลผานเสน miter line น้ีทําใหรูปที่ไดชิดกับรูปดานหนามากเกินไปก็สามารถเลื่อนเสน miter 

line ออกหางจากรูปดานหนาได แตเสนตองเอียงทํามุม 45 องศากับแนวระดับเชนเดิมดังแสดงในรูป

ที่ 4.27   

 

0
1

2
3

27

0 1 2 3 27

รูปที่ 4.24  การสงขอมูลจากภาพหนึ่งไปยังอีกภาพหนึ่งโดยวิธีการวดัโดยตรง 

รูปที่ 4.25  ภาพออโธกราฟกจากการสงขอมูลระหวางภาพดวยการวัดโดยตรง 
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4.4 การบอกขนาดเบื้องตน (basic dimensioning) 

 องคประกอบเบื้องตนของการบอกขนาดจะประกอบไปดวยสวนสําคัญ 5 สวนคือ  

1. Extension line  

 เสน extension line เปนเสนเบา (4H) ที่ลากออกจากตําแหนงที่ตองการบอกขนาด 

โดยมักจะลากเปนเสนคูออกไป โดยเสนคูน้ีจะเปนตัวกํากับขอบเขตของขนาดที่ตองการบอกดัง

แสดงในรูปที่ 4.28   

2. Dimension line 

 เสน dimension line เปนเสนเบา (4H) ที่มีหัวลูกศรอยูที่ปลายทั้งสองขาง โดยลากตั้ง

ฉากและอยูระหวางเสน extension line ดังแสดงในรูปที่ 4.29 

45°

รูปที่ 4.26  การใชเสน miter line ในการสงขอมูลจากภาพหนึ่งไปยังอีกภาพหนึ่ง 

ชิดรูปดานหนาเกินไป (ก) (ข)   

รูปที่ 4.27  การเลื่อนเสน miter line ออกจากภาพดานหนาเพื่อใหระยะหางระหวางรูปมากขึน้ 

ชองวางระหวางรูปมากขึ้น 
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3. Leader line 

 เสน leader line เปนเสนเบา (4H) ที่มีหัวลูกศรอยูขางเดียว มักใชในการบอกขนาด

ของสวนโคงหรือวงกลม การใชงานนั้นจะตองวางหัวลูกศรจรดสวนโคงที่ตองการบอกขนาดแลว

ลากเสนเอียงยาวออกไป จบทายดวยเสนนอนสั้น ๆ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือแนวในการลากเสนนี้ตอง

ผานจุดศูนยกลางของสวนโคงหรือวงกลม (ไมใชลากไปจรดจุดศูนยกลาง) ดังแสดงในรูปที่ 4.30  

 

 

 

 

 

 

 

4. Dimension number 

 Dimension number เปนตัวเลขที่ใชบอกขนาด โดยจะเขียนดวยเสนเขม (2H) และ

เขียนอยูเหนือเสน dimension line เล็กนอย (ไมใชเสน dimension line เปนเสนบรรทัด) ในบางครั้ง

การเขียนเลขบอกขนาดอาจจะตองเขียนในแนวตั้ง เน่ืองจากเสน dimension line เปนเสนตั้ง ใน

กรณีน้ีตองขยับตัวเองไปดานขวาแลวเขียนตัวเลขใหอยูบนเสน dimension line ดังตัวอยางการลง

ขนาด “17” ที่แสดงในรูปที่ 4.31 

รูปที่ 4.28  เสน extension line รูปที่ 4.29  เสน dimension line 

10 27

43

1
7

รูปที่ 4.30  เสน leader line รูปที่ 4.31  Dimension number 
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5. Local note 

 Local note เปนขอความสั้น ๆ เขียนดวยเสนเขม (2H) มักใชคูกับ leader line ในการ

บอกขนาดสวนโคงและวงกลม ดังแสดงในรูปที่ 4.32 จากรูปจะเห็นขอความที่เขียนวา “R16” วางอยู

เหนือเสนตรงเล็ก ๆ ของ leader line เสนหนึ่ง ซ่ึงมีความหมายวาสวนโคงที่เสน leader line น้ันชี้

อยูมีคารัศมีเทากับ 16 มม. สวนอีกขอความ “10 Drill, 2 Holes” ก็มีความหมายวา วงกลมที่เสน 

leader line ชี้อยูน้ันเปนรูที่ถูกเจาะซึ่งมีเสนผาศูนยกลางเทากับ 10 มม. และมีรูเชนนี้ในรูป 2 รู 

 

 

 

 

 

 

 
4.5 การสัมผัสและการตัดกันของพื้นผิว  

 หัวขอสุดทายของบทนี้จะกลาวถึงกรณีที่พื้นผิวสองพ้ืนผิวสัมผัสหรือตัดซึ่งกันและกัน 

โดยถาพื้นผิวทั้งสองสัมผัสกันดังแสดงในรูปที่ 4.33ก จะไดวาบริเวณที่พ้ืนผิวสัมผัสกันนั้นจะไม

กอใหเกิดเสนบนภาพเมื่อมองจากดานขวาหรือดานบน แตถาพื้นผิวทั้งสองตัดกันดังแสดงในรูปที่ 

4.33ข กรณีเชนน้ีจะกอใหเกิดเสนหรือรอยตัดไปปรากฎบนภาพดานขวาและภาพดานบน 

 

 

 

 

 

 

10 27

43

10 Drill, 2 Holes
R16

1
7

รูปที่ 4.32  Local note 

No line

No line

tangent

tangent

intersect

intersect

รูปที่ 4.33  พ้ืนผิวทั้งสองทีส่ัมผัสและตัดซึ่งกันและกัน 

(ก) (ข)   
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ตัวอยางเพิ่มเติมในกรณีที่พ้ืนผิวทั้งสองสัมผัสหรือตัดซึ่งกันและกันสามารถศึกษาไดในรูปที่ 4.33ค-ง 

สวนรูปที่ 4.34ก-ง น้ันเปนตัวอยางที่มีความซับซอนขึ้นมากขึ้น โดยวัตถุในรูปมีลักษณะที่คลาย ๆ 

กัน กลาวคือประกอบดวยทรงกระบอกและแทงสี่เหลี่ยมหลากหลายรูปทรงและขนาด พุงเขาชนกับ

ทรงกระบอกกอใหเกิดพื้นผิวที่สัมผัสหรือตัดกัน  
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รูปที่ 4.33 (ตอ)  พ้ืนผิวทั้งสองที่สัมผัสและตัดซึ่งกันและกัน 

(ค) (ง)   

intersect tangent

tangent

No line

No line tangent

tangent tangent

tangentNo line

รูปที่ 4.34  วตัถุทรงกระบอกและแทงสี่เหลี่ยมที่มีพ้ืนผิวสัมผัสและตัดซึ่งกันและกัน 

(ค) (ง)   

(ก) (ข)   
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4.6 บทสรุป  

 ขั้นตอนในการเขียนภาพออโธกราฟกที่แสดงในบทนี้เริ่มจากแนวทางในการเลือกภาพ

ดานหนา ภาพดานขาง (ดานบนหรือดานซาย-ขวา) จํานวนภาพที่จําเปนในการสื่อสารขอมูล

เกี่ยวกับขนาดและรูปราง ระบบในการฉายภาพออโธกราฟกซึ่งมี 2 ระบบดวยกันนั่นคือ ระบบ first 

angle และระบบ third angle โดยในวิชาเขียนแบบน้ีจะใชระบบ third angle เทานั้น หัวขอตาง ๆ 

ขางตนนี้เปนเครื่องมือที่ตองใชในการพิจารณาวัตถุกอนที่จะเริ่มเขียนภาพออโธกราฟกของวัตถุน้ัน 

เม่ือดําเนินการตามขั้นตอนขางตนเสร็จสิ้นแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนการประเมินขนาดโดยรวมของ

ภาพที่จะวาดและจัดใหไดตําแหนงที่เหมาะสมบนกระดาษเขียนแบบ เม่ือพรอมแลวก็ใหเริ่มจากการ

ลากเสนรางกอนโดยใชเสนนํ้าหนักเบาเพ่ือใหไดขนาดและตําแหนงของจุดสําคัญ ๆ ตามที่ตองการ 

แลวคอยเร่ิมวาดภาพดวยเสนที่มีนํ้าหนักเขมโดยใหเขียนเสนโคงหรือวงกลมกอนแลวจบรูปดวย

เสนตรง จากนั้นให project ขอมูลไปยังภาพขางเคียงเพ่ือสรางภาพออโธกราฟกที่สมบูรณ ซ่ึง

เทคนิคหนึ่งที่นิยมใชในการสงขอมูลจากภาพหนึ่งไปยังอีกภาพหนึ่งก็คือเทคนิคการใชเสน miter 

line เม่ือไดภาพออโธกราฟกที่สมบูรณแลวก็ใหทําการบอกขนาด ซ่ึงในบทนี้เปนการแนะนํา

องคประกอบของการบอกขนาดเบื้องตนเทานั้น (รายละเอียดเกี่ยวกับการบอกขนาดจะกลาวถึงใน

บทที่ 7) หัวขอสุดทายเปนการแสดงตัวอยางเม่ือมีพ้ืนผิวสองพื้นผิวมาสัมผัสหรือตัดซึ่งกันและกัน 

โดยถาพื้นผิวสองพื้นผิวมาตัดกันแลวรอยตัดที่เกิดขึ้นก็จะไปปรากฎเปนเสนในภาพดานขาง แตถา

พ้ืนผิวทั้งสองสัมผัสกันก็จะไมกอใหเกิดเสน (ไมมีรอยตัด) ไปปรากฎในภาพดานขาง  
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ปญหาฝกสมอง 

1. จากแผนคลี่ทีก่ําหนดให จงหาวาเมื่อประกอบแผนคลี่กลับแลวจะไดวตัถุในรูปใด 
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2. ปญหา Mental Rotation (From Purdue Spatial Visualization Test) 
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3. ปญหา Mental Rotation (From Purdue Spatial Visualization Test) จงเลือกภาพที่ปรากฎ

เม่ือมองวัตถุจากมุมมองที่กําหนด โดยกําหนดใหจุดสีดําที่มุมกลองคือตําแหนงของมุมมอง 
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