
 

บทที่ 5 

การสเก็ตชภาพพคิทอเรียล 
 

 ภาพพิคทอเรียลคือภาพที่มีลักษณะเหมือนภาพสามมิติของวัตถุ และเม่ือผูอานแบบดู

ภาพดังกลาวแลวจะเห็นขอมูลของวัตถุทั้งดานกวาง สูง และลึก การเห็นขอมูลเชนนี้ทําใหผูอานแบบ

สามารถเขาใจรูปรางและขนาดของวัตถุไดงายเนื่องจากภาพที่เห็นมีลักษณะเหมือนภาพสามมิติ

น่ันเอง ดังน้ันในบทนี้จะไดอธิบายขั้นตอนการสรางภาพพิคทอเรียลดวยวิธีการสเก็ตชซ่ึงจะมีอยู 2 

แบบดวยกัน คือภาพแบบ axonometric และภาพแบบ oblique โดยภาพแบบ axonometric ก็จะมี

การแบงยอยออกไปอีกและแบบที่นิยมใชกันในภาพแบบ axonometric ก็คือภาพแบบ isometric 

เน่ืองจากสามารถสรางไดงายและรูปที่ไดเสมือนจริงมากที่สุด อยางไรก็ดีผูเรียนตองสามารถเขียน

ภาพพิคทอเรียลทั้งสองแบบน้ี (isometric และ oblique) ใหได เพราะสามารถนําไปใชในการอาน

ภาพออโธกราฟกที่จะไดเรียนในบทตอไป 

 

5.1 การฉายภาพแบบ axonometric และแบบ oblique 

 การฉายภาพทั้งสองแบบนี้ใชหลักการเชนเดียวกับการฉายภาพที่ผูเรียนไดพบแลวใน

บทที่ 3 น่ันคือนําฉากรับภาพมาวางอยูระหวางวัตถุกับผูสังเกตุ จากนั้นมองวัตถุผานฉากรับภาพ

แลวเขียนรูปที่เห็นไปบนฉากรับภาพก็จะไดภาพฉายตามตองการ ซ่ึงถาวางวัตถุในลักษณะดังที่

แสดงในรูปที่ 5.1 และมองวัตถุในทิศทางที่ตั้งฉากกับฉากรับภาพ ภาพที่ไดจะเรียกวาภาพฉายแบบ

ออโธกราฟก แตถาจัดวางวัตถุใหมใหมีลักษณะที่เอียงดังแสดงในรูปที่ 5.2 และมองวัตถุในทิศทาง

ที่ตั้งฉากกับฉากรับภาพเชนเดิม คราวนี้ภาพที่ไดจะมีขอมูลของวัตถุทั้งสามดานและมีลักษณะ

เหมือนเปนภาพสามมิติดวย ภาพฉายดังที่แสดงในรูปที่ 5.2 น้ีเรียกวาภาพฉายแบบ axonometric 

และภาพฉายแบบสุดทายนั้นใหจินตนาการวาวัตถุถูกวางตัวในลักษณะที่คลายกับรูปที่ 5.1 แตคราว
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สวนรูปที่ 5.32 – 5.33 เปนตัวอยางของวัตถุที่มีเสน nonisometric line เหมือนกัน ซ่ึงผูเรียนควร

ทดลองฝกฝนการสเก็ตชภาพ isometric เพ่ิมเติมดวยตนเอง ขอที่ตองเนนย้ําอีกครั้งหนึ่งเมื่อ

ตองการสเก็ตชภาพ isometric ใหไดดี สวยงาม ดูแลวไมบิดเบี้ยวก็คือ เสนที่เปนเสนนอน

หรือเสนด่ิงในภาพออโธกราฟกจะตองถูกเขียนใหขนานกับแกน isometric เสมอ ดังน้ัน

ผูเรียนจึงควรฝกการลากเสนใหขนานกับแกน isometric อยูเสมอ สวนรูปที่ 5.33 มีขอสังเกตุ

เพ่ิมเติมอีกประการหนึ่งคือรูวงกลมที่เห็นในภาพออโธกราฟกกลับกลายเปนวงรีเม่ืออยูในภาพ 

isometric ซ่ึงในหัวขอถัดไปจะแสดงขั้นตอนการวาดวงรีเชนน้ีบนภาพ isometric   

 

5.6 การเขียนวงรีในภาพ isometric  

 เน่ืองจากถาวงกลมไมไดวางตัวอยูบนระนาบที่ตั้งฉากกับทิศทางการมองของเราแลว 

วงกลมนั้นจะปรากฎเปนวงรีใหเราเห็น ซ่ึงผูเรียนสามารถทดลองไดดวยตนเองโดยหยิบเหรียญ

ขึ้นมาเหรียญหนึ่ง ซ่ึงถามองตั้งฉากกับดานหนาของเหรียญ (ดานที่เปนวงกลม) เราก็จะเห็นเหรียญ

น้ันเปนวงกลม แตถาลองหยิบเหรียญขึ้นมาแลวจับใหเหรียญน้ันเอียงทํามุมกับแนวการมองของตา

เรา จะเห็นไดวาเหรียญน้ันจะปรากฎเปนรูปวงรี เชนเดียวกับรูเจาะที่เกิดขึ้นบนผนังของวัตถุ ซ่ึงตาม

หลักการสรางภาพ isometric แลวทิศทางการมองเพื่อใหไดภาพ isometric น้ันจะไมตั้งฉากกับผนัง

ของวัตถุ จึงทําใหรูเจาะบนผนังปรากฎเปนรูปวงรีในภาพ isometric น่ันเอง การสรางวงรีในภาพ 

isometric น้ันสามารถทําไดหลายวิธี แตวิธีที่จะนําเสนอตอไปน้ีเปนวิธีที่เรียกวา four-center ellipse 

วิธีการนี้เปนการสรางรูปวงรีโดยประมาณเทานั้น ทําใหรูปวงรีที่ไดจะผิดไปจากรูปรางของวงรีจริง ๆ 

อยูบางแตก็แตกตางกันเพียงเล็กนอยเทานั้นดังแสดงในรูปที่ 5.34 และเนื่องจากขั้นตอนการสราง

วงรีดวยวิธีน้ีงายตอการจดจํา จึงทําใหเปนที่ยอมรับและนิยมใชในการสรางวงรีเม่ือตองการเขียน

ภาพ isometric น่ันเอง   

 

 

 

 

 

 รูปที่ 5.34  ความแตกตางของวงรีจริง ๆ กับวงรีทีว่าดดวยวิธี four-center 
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ากจุดตัดของ
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านาญแลวก็ส

ก็ตชภาพวงรี

ะอยูบนผนัง

ดยังคงเหมือ

ณะของสี่เหลี่ย
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ง ๆ น้ีได ขอ

วอยางภาพออ

ในรูปที่ 5.37

ผนังดานหนา

มากนักจึงตอง

ักษณะของรเู
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rawing 

อตองการเขีย

องการสเก็ตช

ทําไดเหมือน

เสนตรงจาก

 ซ่ึงก็จะไดจุด

ละ 5 ใหทํากา

งเสนในขั้นต

หไดรูปวงรีที่

สามารถที่จะส

ที่แสดงมาแล

กลองดานอ่ืน

อนเดิมเพียงแ

มขนมเปยกปู
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อย้ําอีกครั้งวา

อโธกราฟกข
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ารสเก็ตชสวน

อนที่ 3 และ

สวยงามนั้นต

สเก็ตชภาพว

ลวนั้นใชสําห

น ๆ ภาพวง

แตการขึ้นรูป

ปนูและวงรีที่

บบน้ีเทานั้น ด

มีแค 3 รูปแบ

องวัตถุที่มีรูเ

ัวอยางนี้มีขอ
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งวงรีเพ่ิมเติม

ดานตาง ๆ ที

etric ดวยเครื

ยเชนเดียวกั

ตเปลี่ยนเปน

ยังกึ่งกลางดา

ดศูนยกลางขอ

นโคงโดยกะป

ขนาดของรัศ

ตองอาศัยกา

วงรีโดยลดขั้น

หรับกรณีที่มีรู

งรีที่ไดก็จะมีล

สี่เหลี่ยมขนม

เกิดขึ้นบนผน

ดังนั้นผูเรียน

บบเทานั้น  
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อสังเกตุเพ่ิมเ
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มเพ่ือแสดงข
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รื่องมือเขียน
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นการสเก็ตช

านตรงขามทั้
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แบบเทานั้น 

ารสเก็ตชภาพ

ชเทานั้นเอง 
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ชนเดียวกับกา
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ดังที่แสดงใน
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ผนังกลองดา
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ะไมเหมือนกัน

นตาง ๆ ซ่ึงจะ

จํารูปแบบขอ
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วาดวงรีเพ่ือแ

ธกราฟกจะเห็

ผนังดานหลัง

isometric 
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สวน

ละทํา

ารใช
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งเม่ือ
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แลวก็
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บางกรณีบาง
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งสวนของวัต

นภาพ isom
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านขอมูลของจ
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มีความหนาจ
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งรีที่ตองวาดน

บไปดวยสวน

อาศัยการกํา

ก (ยิ่งกําหนด

จุดพิกัดดังกล

ometric เพ่ือแ

จนกระทั่งไม

คาเทากับคว

ตองมากขึ้นด

น้ันถูกซอนอ

นโคงใด ๆ ดัง

าหนดจุดพิกัด

ดมากก็จะไดส

ลาวมายังภาพ

แสดงความห
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เห็นขอบของ

Ve

Pictorial  Ske

ามหนาของวั
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ความหนา
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ความหนา
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ที่ 5.39ก 
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แลวคอย

านหลัง 

 (วัดระยะตาม
 isometric)
งรีตองเทากับ
าของวัตถุ  
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ngineering D
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et และมุม
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องการวาดจะ
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ดานหนา เห

ดังตัวอยางที่

รูปที่ 5.39
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เปน
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มเอียงเพื่อแส

สวนโคงแบบว

ะสามารถวาด

ัวอยางการวา

กลมหรือสวนโ
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โคงของวงกล
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อกที่เลือกเอ
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6 ดังนั้นถาวั
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น่ึงเม่ือตองก
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ารสเก็ตชภาพ

รสเก็ตชภาพ 

ถุเล็กนอย กล

รรมดา (รูปที ่

ดับเดียว กรณ

5.41  การเลอื
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ปที่ 5.42  ตัวอ

ารวาดภาพ 
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าพดานหนาก
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ดไดงายกวา
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ลาวคือถาวตัถ

 5.5) หรือทร

ณีเชนนี้การว

อกเอาดานยา

อยางการเลอื
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อยางไรก็ดีถ

กับการเลือก

ที่มีความซับซ

ดวยดังแสดง

นไมยากแตตอ

ถุที่จะวาดภา

รงกระบอก (รู

วาดภาพ obli

าวของวตัถุมา

อกเอาดานที่เ
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อควรเลือกเ

ถาวัตถุที่จะวา

กสวนที่มีคว

ซอมมาเปนภ

งในรูปที่ 5.42

องอาศัยหลัก

พ oblique น้ั

รปูที่ 5.6) หรื

ique สามารถ

าเปนภาพดา

ปนสวนโคงม

เอาดานยาวข

าดนั้นขัดแยง

ามซับซอนข

าพดานหนา

2 

การและควา

น้ันมีระดับคว

รอวัตถุที่มีภา

ถทําไดโดยวา

นหนาของภา
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มาเปนภาพดา
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Pictorial  Ske

ของวัตถุมาเ

งกันระหวางก

ของวัตถุมาเ

กอน เพราะภ

มเขาใจเกี่ยว

ามลึกเดียว เ

พหนาตัดใด 

าดภาพดานห

าพ oblique 

ข) 

านหนา 

ersion 0.5 

14etching

เปนภาพ

การเลือก

เปนภาพ

ภาพที่ได

วกบัระดับ

เชน 

 ๆ แตมี

หนาของ
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ดานหลังสุดข
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ลึกหลายระด
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ของวัตถุดังแ

องไดสามระ

อโธกราฟกเช
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กของ

ระดับ

งก็จะ

ระดับ

ข อีก

กการ 

นเปน

บหน่ึง

ผิวที่ 1 

ผิวที่ 2 

ผิวที่ 3 



 
 

NW

ชอง

ชอง

วัตถุ

ชอง

จาก

 

 

 

 

 

 

 

จาก

จะป

ดวย

ไดเน

รูปร

โดย

 

 

 

 

 

 

P 

จากภาพออโ

งมีคาเทากับค

ถุน้ีวามีความ

งเทานั้นจึงทํา

ภาพของกลอ

น้ันกลับมาวิ

ประกอบไปดว
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รางของพื้นผิว

ใชขนาดจริงจ

โธกราฟกไดเ

ความลึกในภ
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องที่แสดงนัน้

เคราะหพ้ืนผิ
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ผวทั้งสามบนภ

หลี่ยมผืนผาดั
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าฟกหนึ่งชอง

าพ oblique 

ตชมีความลึก
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