
 

บทที่ 8 

สัญนิยมของการเขียนภาพ
ออโธกราฟก 

 

 ในบทนี้จะกลับไปกลาวถึงการเขียนภาพออโธกราฟกอีกครั้งหน่ึง แตเปนเรื่องสัญนิยม

ของการเขียนภาพ ซ่ึงผูเรียนก็คงเกิดความสงสัยวาสัญนิยมคืออะไร สัญนิยมก็คือขอตกลงที่เปนที่

ยอมรับรวมกันใหถือปฏิบัติในการเขียนภาพออโธกราฟก ซ่ึงในบางครั้งจะฝาฝนกฎของการเขียน

ภาพออโธกราฟกที่เคยเรียนมาแลว เพ่ือใหภาพที่ไดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถสื่อสารทํา

ความเขาใจไดงายขึ้น ชวยใหการบอกขนาดทําไดสะดวกมากขึ้น สามารถลดการเขียนรูปใหนอยลง 

และชวยใหใชพ้ืนที่ในการเขียนแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในบทนี้ผูเรียนจะไดพบกับการ

ใชสัญนิยมแบบตาง ๆ ในการเขียนภาพออโธกราฟก 

 

8.1 ชนิดของสัญนิยมในการเขียนภาพออโธกราฟก  

 ตามที่ไดกลาวไวขางตนแลววาสัญนิยมก็คือขอตกลงเพิ่มเติมที่จะถูกนํามาใชรวมกับ

การเขียนภาพออโธกราฟกเพื่อใหภาพที่ไดอานงายยิ่งขึ้น ซ่ึงก็จะเห็นวาเปาหมายหลักของเราก็

ยังคงเปนการเขียนภาพออโธกราฟกนั่นเอง สวนสัญนิยมนั้นเปนเพียงสวนประกอบเพิ่มเติมเทานั้น 

ดังนั้นผูเรียนก็ไมตองกังวลวาทําไมจึงมีเร่ืองที่ตองเรียนมากมายขนาดนี้ เพราะเมื่อสังเกตุใหดีจะ

พบวาเนื้อหาสวนใหญก็ยังคงเปนการเขียนภาพออโธกราฟกเทานั้นเอง  

 สัญนิยมแบบหนึ่งที่ผูเรียนไดเรียนผานมาแลวก็คือ การใชเสนประแทนขอบของวัตถุที่

ถูกบังอยูน่ันเอง สวนชนิดของสัญนิยมที่จะกลาวถึงในบทนี้มีอยูหลายแบบดวยกันซ่ึงไดแก 
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1. การวางตําแหนงของภาพดานขางอีกรูปแบบหนึ่ง (alternative position of side 

view) 

2. การวาดภาพที่ไมสมบูรณตามแบบออโธกราฟก (incompleted view) 

2.1 การเขียนภาพดานขางที่ไมสมบูรณ (incompleted side view) 

2.2 การเขียนภาพเพียงบางสวน (partial view) 

2.3 การเขียนภาพเพียงครึ่งเดียว (half view) 

2.4 การเขียนภาพเฉพาะที่ของวัตถุ (local view) 

3. การเขียนภาพแบบ align (aligned view) 

4. การเขียนภาพแบบขยาย (enlarge view) 

5. การเขียนเสนที่ไมเกิดขึ้นตามหลักออโธกราฟก (non-existing intersection line) 

6. รอยตัดของรูกับทรงกระบอก 

โดยในหัวขอยอยถัด ๆ ไปจะกลาวถึงชนิดของสัญนิยมในการเขียนภาพแตละชนิดดังที่ไดกลาวถึง

ดานบนอยางละเอียดเพื่อใหสามารถทําความเขาใจไดงายขึ้น 

 

8.2 การวางตําแหนงของภาพดานขางอีกรูปแบบหนึง่ 
 โดยปกติแลวตําแหนงของภาพดานขาง (ในกรณีของการฉายภาพแบบ 3rd angle) จะ

ไดวาภาพดานขวาจะตองวางตัวอยูดานขวามือของภาพดานหนา ภาพดายซายก็จะตองวางตัวอยู

ทางดานซายมือของภาพดานหนา เปนตน แตถาวัตถุที่จะนํามาเขียนภาพออโธกราฟกนั้นมีลักษณะ

ที่ความสูงของวัตถุมีคานอยกวาความลึกของวัตถุมาก ๆ ถาเปนเชนนี้แลวการเขียนภาพ

ออโธกราฟกแบบธรรมดาจะทําใหไดภาพดังแสดงในรูปที่ 8.1  

 

 

 

 

 

 

Front

Top

Right

รูปที่ 8.1  การเขียนภาพออโธกราฟกแบบธรรมดา 
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จากรูปจะเห็นวาเกิดการสูญเสียพ้ืนที่บริเวณดานขวาบนเปนอยางมากและพื้นที่ระหวางรูปกับกรอบ

กระดาษก็เหลือนอยมากเชนเดียวกัน ซ่ึงทําใหการบอกขนาดทําไดลําบาก สัญนิยมของการเขียน

ภาพในกรณีที่วัตถุมีความสูงนอยกวาความลึกมาก ๆ เชนนี้ก็คือ เราสามารถยายภาพดานขวาขึ้นไป

วางขางภาพดานบนดังแสดงในรูปที่ 8.2 ได ซ่ึงจะทําใหการใชพ้ืนที่บนกระดาษเขียนแบบมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังเหลือพ้ืนที่จากขอบกระดาษเพื่อบอกขนาดไดมากขึ้นดวย เพ่ือใหเห็น

ลักษณะการประยุกตใชสัญนิยมขอน้ีไดชัดเจนขึ้นจึงขอยกตัวอยางภาพออโธกราฟกของวัตถุดัง

แสดงในรูปที่ 8.3ก-ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตัวอยางในรูปที่ 8.3ก-ข ก็จะเห็นวาการยายภาพดานขวาขึ้นไปวางไวขางภาพดานบนนั้น 

นอกจากจะทําใหการใชพ้ืนที่บนกระดาษเขียนแบบเกิดประสิทธิภาพและมีพ้ืนที่สําหรับการบอก

ขนาดเพ่ิมขึ้นแลว ยังสามารถอานแบบไดงายขึ้นดวย เชน เสนประที่เกิดขึ้นบนภาพดานบนนั้น เรา

สามารถลากเสน projection ไปยังภาพดานขวาซึ่งถูกยายขึ้นมาวางขาง ๆ แลว เพ่ือหาขอมูลวา
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รูปที่ 8.2  ตําแหนงของภาพดานขางในอีกรูปแบบหนึง่ 

รูปที่ 8.3  ตัวอยางของการวางตําแหนงของภาพดานขางในอีกรูปแบบหนึ่ง 

(ก) (ข) 
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เสนประนั้นคืออะไรไดงายยิ่งขึ้น ซ่ึงจากตัวอยางในรูปที่ 8.3ข เราก็จะไดวาเสนประนั้นก็คือรองรูป

สี่เหลี่ยมที่เซาะทะลุตลอดความยาวของวัตถุน่ันเอง  

 

8.3 การเขียนภาพดานขางที่ไมสมบูรณ 

 สัญนิยมในหัวขอน้ีคือการเขียนภาพดานขางที่ไมสมบูรณ เราจะใชสัญนิยมนี้ในการตัด

เสนบางเสนที่จากเดิมตองเขียนในภาพ ๆ น้ันออก โดยเฉพาะอยางยิ่ง “เสนประ” เพ่ือใหภาพที่ได

แสดงขอมูลของวัตถุที่เห็นไดในทิศทางนั้น ๆ เทานั้น ซ่ึงจะทําใหภาพมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและผู

ที่ตองการอานภาพอานแลวไมสับสน เพ่ือใหเขาใจหลักการดังกลาวไดดียิ่งขึ้นขอใหศึกษาจาก

ตัวอยางในรูปที่ 8.4 จากรูปเปนภาพออโธกราฟกของวัตถุชิ้นหนึ่งที่มีลักษณะบางและถูกงอเปนรูป

ตัว U ดังที่เห็นในภาพดานหนาของวัตถุ ซ่ึงเม่ือดูที่ภาพดานซายจะเห็นวาขอบขาของตัว U ที่ยื่น

ขึ้นมาทางดานซายนั้นมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยม สวนขาตัว U ที่ยื่นขึ้นมาทางดานขวาจะมีลักษณะ

ปลายโคงมนและสูงนอยกวาขาดานซาย ทําใหภาพออโธกราฟกที่เกิดขึ้นมีทั้งเสนรูปของขาดานซาย 

เสนประของขาดานขวาบางสวนและบางสวนของขาดานขวาก็เห็นเปนเสนรูปดวยในภาพดานซาย 

ลักษณะเชนน้ีอาจทําใหเกิดความสับสนมากยิ่งขึ้นกับการอานภาพของวัตถุและยิ่งถาวัตถุน้ันมี

รายละเอียดที่ ซับซอนกวานี้ก็ยิ่งจะทําใหการอานภาพลําบากมากยิ่งขึ้นดวย ดังน้ันถาเรา

ประยุกตใชสัญนิยมในหัวขอน้ี เราก็จะไดภาพออโธกราฟกดังแสดงในรูปที่ 8.5 ซ่ึงจะเห็นวาภาพที่

ไดน้ันสะอาดตามากกวาและนาจะทําใหผูอานแบบสามารถอานแบบไดงายขึ้นดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal viewLeft-side view Right-side view

Incompleted
left-side view

Incompleted
right-side viewPrincipal view

รูปที่ 8.4  ตัวอยางภาพออโธกราฟกที่ประกอบดวยเสนมากมายที่อาจทําใหเกิดความสับสน 

รูปที่ 8.5  ตัวอยางการเขียนภาพดานขางที่ไมสมบูรณโดยการตัดเสนประบางเสนออก 
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จากรูปที่ 8.5 จะเห็นวาภาพดานซายและภาพดานขวาที่นําเอาสัญนิยมมาประยุกตใชน้ัน ไมจําเปนที่

จะตองกําจัดเสนประใหหมดไป เพราะถาเสนประนั้นไมรบกวนการอานขอมูลจากภาพและสามารถ

ใหขอมูลเพ่ิมเติม (ในตัวอยางนี้ เสนประใหขอมูลความหนาของพื้นวัตถุ) แกผูอานแบบดวย กรณี

เชนนี้สามารถที่จะเก็บเสนประดังกลาวไวในรูปก็ได อีกตัวอยางหนึ่งของการประยุกตใชสัญนิยมใน

หัวขอน้ีสําหรับการเขียนภาพออโธกราฟกไดแสดงไวในรูปที่ 8.6 จากรูปจะเห็นวาภาพดานซายและ

ภาพดานขวาของวัตถุน้ีเม่ือวาดตามหลักออโธกราฟกแลวจะมีความซับซอนมาก ซึ่งถาประยุกตใช 

สัญนิยมเขาไปในการเขียนภาพแลวก็จะทําใหไดภาพดังแสดงในรูปที่ 8.7 จากรูปจะเห็นไดวาภาพที่

ไดมีความซับซอนนอยลงและใหรายละเอียดของวัตถุเม่ือมองในทิศทางนั้น ๆ ไดชัดเจนขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal view

Principal view

รูปที่ 8.6  ตัวอยางภาพออโธกราฟกที่ประกอบดวยเสนมากมายที่อาจทําใหเกิดความสับสน 

รูปที่ 8.7  ตัวอยางภาพออโธกราฟกที่ประกอบดวยเสนมากมายที่อาจทําใหเกิดความสับสน 
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8.4 การเขียนภาพเพียงบางสวน 

 สัญนิยมแบบน้ีจะใชเพ่ือแสดงภาพเพียงบางสวนของวัตถุเทานั้น ซ่ึงการที่จะตองวาด

ภาพทั้งหมดของวัตถุในมุมมองใดมุมมองหน่ึงอาจไมมีความจําเปนและไดขอมูลที่ไมเหมาะสมดวย 

ดังนั้นเราสามารถเลือกวาดเพียงบางสวนของวัตถุก็ได ซ่ึงสวนนั้นมักจะมีรายละเอียดหรือขอมูลที่

สําคัญและแตกตางไปจากบริเวณอ่ืน ยกตัวอยางเชนภาพของวัตถุที่แสดงในรูปที่ 8.8ก จากภาพ

เปนวัตถุที่ มีลักษณะเปนแขนงอคลายบูมเมอแรง ซ่ึงการมองวัตถุแบบน้ีโดยใชมุมมองปกติ 

(ดานซาย ดานขวาหรือดานบน) จะไมสามารถเห็นรูปรางหรือขนาดที่แทจริงของบางสวนของวัตถุได 

เพราะทิศทางการมองไมตั้งฉากกับสวนนั้นของวัตถุ ดังน้ันทิศทางการมองดังแสดงในรูปที่ 8.8ข จะ

เปนทิศทางการมองที่ตั้งฉากกับแตละสวนของวัตถุเพ่ือที่จะไดภาพที่สามารถแสดงรูปรางและขนาด

ของสวนนั้น ๆ ไดถูกตอง ซ่ึงภาพออโธกราฟกที่ไดจะมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 8.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

View direction 

View direction 

รูปที่ 8.8  วัตถุตวัอยางสําหรับการแสดงภาพเพียงบางสวน 

(ก) (ข) 

รูปที่ 8.9  ภาพออโธกราฟกที่แสดงภาพเพียงบางสวนของวัตถ ุ
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8.5 การเขียนภาพเพียงครึง่เดียว 

 ในกรณี่ที่ภาพของวัตถุมีความสมมาตรดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 8.10ก เราสามารถ

ใชสัญนิยมนี้มาชวยลดภาระในการวาดรูปลงได เน่ืองจากเราจะวาดสวนของวัตถุที่สมมาตรนี้เพียง

ครึ่งเดียวเทานั้นดังแสดงในรูปที่ 8.10ข จากรูปจะเห็นวาเราใชเสน center line เปนเสนแสดงความ

สมมาตรของวัตถุ แลวใชสัญลักษณที่เหมือนเครื่องหมายเทากับ “ = ” เขียนครอมบริเวณปลายเสน 

center line ที่แสดงความสมมาตรนั้น โดยปกติเราจะเลือกเขียนดานที่สมมาตรในฝงที่ใกลกับอีก

ภาพหนึ่ง ซ่ึงในตัวอยางนี้เราเลือกเขียนภาพครึ่งดานซายเพราะอยูติดกับภาพดานซายของวัตถุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยางไรก็ดียังมีรูปแบบอ่ืน ๆ สําหรับการแสดงภาพของวัตถุเพียงคร่ึงเดียวอีก รูปแบบที่นําเสนอใน

ที่น้ีแสดงไวในรูปที่ 8.11ก-ข โดยรูปแบบแรก (รูปที่ 8.11ก) จะเขียนเสนของวัตถุเลยแนวสมมาตร 

(เสน center line) ออกมาเล็กนอยและไมตองเขียนสัญลักษณบอกความสมมาตร “ = ” ลงไปในรูป 

สวนรูปแบบที่สองจะเขียนเหมือนกับรูปที่ 8.11ก เพียงแตเพ่ิมเสน break line เขาไปดังแสดงในรูปที่ 

8.11ข โดยเสน break line น้ีจะเปนเสนที่เขียนหักไปมาและใชเสนเบา  

รูปที่ 8.10  วตัถตุัวอยางสําหรับการแสดงภาพเพียงครึ่งเดียว 

(ก) (ข) 

รูปที่ 8.11  การแสดงภาพเพียงครึ่งเดียวในรูปแบบอ่ืน 

(ก) (ข) 
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8.6 การเขียนภาพเฉพาะที ่
 ในกรณีที่วัตถุมีความซับซอนไมมากนัก การเขียนภาพเพียงภาพเดียวก็สามารถให

ขอมูลเกี่ยวกับขนาดและรูปรางของวัตถุไดครบถวน แตในบางครั้งบนวัตถุที่มีความซับซอนไมมากนี้

อาจมีรายละเอียดบางอยางที่ตองแสดงเพิ่มเติมดวย แตการที่จะตองวาดภาพอีกภาพของวัตถุในอีก

มุมมองเพ่ือใหเห็นรายละเอียดสวนนั้น ๆ ก็จะเปนการเพิ่มภาระโดยไมจําเปนและเสียเวลาในการ

เขียนแบบดวย สัญนิยมในหัวขอน้ีจะสามารถชวยใหผูเขียนแบบสามารถแสดงรายละเอียดเฉพาะที่

บนวัตถุน้ันโดยไมตองเขียนภาพทั้งภาพได เพ่ือใหเกิดความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับสัญนิยมในหัวขอ

น้ี ขอใหศึกษาภาพวัตถุตัวอยางดังแสดงในรูปที่ 8.12 จากภาพจะเห็นวาเราวาดภาพออโธกราฟก

เพียงภาพเดียวแลวใชสัญนิยมในหัวขอน้ีในการแสดงรายละเอียดของรองทางดานขางของวัตถุ ดวย

การวาดเฉพาะรองเทานั้น ไมตองวาดสวนขางเคียงของวัตถุเหมือนกับวิธีการเขียนภาพเพียง

บางสวน และการแสดงรายละเอียดเฉพาะที่ของวัตถุเชนนี้ก็ยังทําใหการบอกขนาดกับสวนนั้น ๆ 

สามารถทําไดโดยงายดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7 การเขียนภาพแบบ align 

 บางครั้งการเขียนแบบโดยยึดหลักการฉายภาพแบบออโธกราฟกอยางเครงครัด จะทํา

ใหภาพที่ไดประกอบไปดวยเสนมากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งเสนประ ดังแสดงในรูปที่ 8.13ก จาก

ภาพจะเห็นวาภาพดานขางนั้นประกอบไปดวยเสนประมากมาย ซ่ึงทําใหผูอานแบบเกิดความสับสน

กับเสนประมากมายเชนนี้ได อีกทั้งยังตองเสียเวลาในการวาดมากดวย แตถาเรานําเอาสัญนิยมที่จะ

กลาวถึงในหัวขอน้ีมาประยุกตใช จะทําใหภาพออโธกราฟกที่ไดมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 8.13ข จะ

เห็นวาภาพที่ไดมีเสนประที่นอยลงและสามารถอานแบบไดงายขึ้นดวย  

R6

7

รูปที่ 8.12  ตัวอยางการแสดงภาพเฉพาะที่ของวตัถ ุ
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 ตัวอยางที่สามมีลักษณะคลายกับตัวอยางแรกเหมือนกัน เพียงแตมีรูเจาะขนาดใหญอยู

ตรงกลางวัตถุดวยดังแสดงในรูปที่ 8.18ก ซ่ึงเม่ือประยุกตใชสัญนิยมแบบ align โดยจินตนาการวา

หมุนรูเจาะในแนวดิ่งมาอยูในแนวระดับแลวฉายภาพมายังภาพดานหนาอีกครั้ง ก็จะไดภาพออโธก

ราฟกสุดทายดังแสดงในรูปที่ 8.18ข  

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวอยางที่สี่เปนวัตถุที่มีแผนครีบยื่นออกมาสามแฉกดังแสดงในรูปที่ 8.19ก และเม่ือ

ฉายภาพแบบออโธกราฟกตามปกติแลวก็จะไดภาพดังแสดงในรูปที่ 8.19ข ซ่ึงจะเห็นไดวาภาพ

ดานหนาของวัตถุน้ีมีความซับซอนมากและวาดไดยากดวย แตถาประยุกตใชสัญนิยมแบบ align 

โดยการหมุนแผนครีบดังที่แสดงดวยเสนสีแดงมายังแนวระดับ (รูปที่ 8.19ค) แลวฉายภาพลงมายัง

ภาพดานหนาก็จะทําใหเราไดภาพออโธกราฟกสุดทายดังแสดงในรูปที่ 8.20 จากรูปจะพบวา รูปที่

ไดสามารถทําใหผูอานแบบเขาใจไดทันทีวาแผนครีบที่ยื่นออกมานั้นมีลักษณะเปนสามเหลี่ยม และ

ยื่นออกมาจากบริเวณตรงกลางอยางสมมาตร 

รูปที่ 8.17  ภาพออโธกราฟกของวัตถตุวัอยางที่สองที่ใชสัญนิยมแบบ align 

รูปที่ 8.18  วตัถตุัวอยางทีส่ามสําหรับการแสดงสัญนิยมแบบ align 

(ก) (ข) 
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จากภาพจะเห็นวาเม่ือตองการขยายรายละเอียดสวนใดในภาพออโธกราฟก ใหเขียนกรอบลอมรอบ

บริเวณนั้นไวแลวตั้งชื่อกรอบดวย (ในตัวอยางนี้ใชกรอบวงกลมแลวตั้งชื่อกรอบวา A) จากนั้นใหนํา

รายละเอียดภายในบริเวณที่ถูกลอมกรอบไวไปเขียนเปนภาพขยาย โดยภาพขยายที่เขียนนั้นอาจจะ

วาดกรอบลอมรอบไวหรือไมก็ใชเสน break line ชวยจํากัดขอบเขตของภาพขยายที่เขียนก็ไดดัง

ตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 8.24 สวนภาพที่ขยายนั้นจะตองเขียนชื่อกรอบกํากับไวเสมอพรอมทั้งสเกล

ที่ใชขยายภาพนั้น 

 

 

 

 

 

8.9 การเขียนเสนที่ไมเกิดข้ึนตามหลักออโธกราฟก 

 ในบางครั้งถาใชการฉายภาพออโธกราฟกแบบปกติ ภาพที่ไดอาจทําใหผูอานแบบ

เขาใจผิดเกี่ยวกับรูปรางลักษณะของวัตถุจริง ๆ ก็ได ดังนั้นการเพิ่มเสนเขาไปในภาพบางเสนซึ่ง

เปนการฝาฝนกฎการเขียนภาพออโธกราฟกที่ไดเคยเรียนไปแลวน้ัน อาจทําใหผูอานแบบเขาใจถึง

รูปรางลักษณะของวัตถุไดถูกตองมากยิ่งขึ้น โดยปกติแลวเสนที่เพ่ิมเขาไปน้ันจะเปนเสนที่ควร

เกิดขึ้นถาไมมี fillet หรือ round บนวัตถุ และเพื่อใหเขาใจสัญนิยมในหัวขอน้ีไดดียิ่งขึ้น จึงขอใหดู

ภาพวัตถุตัวอยางในรูปที่ 8.25ก จากรูปเปนภาพออโธกราฟกของวัตถุที่ไมมี fillet และ round ดังน้ัน

ขอบของพื้นผิวที่มีลักษณะเปนกรวยที่ถูกตัดยอดนั้นจึงถูกแสดงดวยเสนวงกลมในภาพดานบน สวน

รูปที่ 8.25ข แสดงภาพออโธกราฟกของวัตถุลักษณะเดียวกันแตคราวนี้มี fillet และ round ที่ขอบ

ของกรวย ซ่ึงตามหลักการฉายภาพออโธกราฟกแลว บริเวณที่เปน fillet หรือ round จะไมทําใหเกิด

เสนบนภาพขางเคียง ดังน้ันภาพที่ไดจึงควรมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 8.25ข แตจากภาพดานบน

ของวัตถุจะเห็นไดวาผูอานแบบอาจเขาใจผิดไปวาวัตถุน้ีเปนแผนสี่เหลี่ยมธรรมดาที่ถูกเจาะรู      

สัญนิยมในหัวขอน้ีจึงแนะนําวาถาเราฉายภาพตามหลักการออโธกราฟกที่กลาววา พ้ืนผิวโคงที่

ตอเน่ืองกันอยางเชนผิว fillet หรือ round น้ันจะไมทําใหเกิดเสนขึ้นในภาพขางเคียงแลว อาจทําให

ผูอานแบบเขาใจผิดเกี่ยวกับรูปรางของวัตถุได ก็ใหละหลักการขอน้ีไปแลวเขียนเสนที่แสดงถึงรอย

ตัดสมมติของพื้นผิวเหลานั้นเม่ือไมมี fillet หรือ round เกิดขึ้น ดังน้ันภาพออโธกราฟกของวัตถุที่มี 

A
A (3:1) A (3:1)

or

รูปที่ 8.24  ตัวอยางการเขยีนภาพขยาย 
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fillet และ round ดังแสดงในรูปที่ 8.25ข จึงควรเปนดังรูปที่ 8.26 สวนรูปที่ 8.27 ก็เปนอีกตัวอยาง

หน่ึงที่ใชสัญนิยมของหัวขอน้ี โดยวัตถุมีลักษณะเปนอางน้ํากนลึกและขอบมุมดานในของอางมี

ลักษณะเปน fillet ซ่ึงตามความเปนจริงแลวไมตองเขียนเสนแสดงขอบมุมดานในของอางก็ได แตก็

จะทําใหภาพที่ไดไมสื่อถึงอางที่มีความลึก ดังน้ันจึงควรเขียนเสนแสดงขอบดานในของขอบอางนั้น

ดวยดังแสดงในรูปที่ 8.27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8.25  ตัวอยางภาพออโธกราฟกของวัตถุที่มีและไมมี fillet และ round 
(ก) (ข) 

รูปที่ 8.26  การใชสัญนิยมในภาพออโธกราฟกของวัตถุที่ไมมี fillet และ round 

รูปที่ 8.27  ตัวอยางการใชสัญนิยมในการเขียนเสนที่ไมเกิดขึ้นตามหลักออโธกราฟก 
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กอนที่จะกลาวถึงหัวขอสุดทายของสัญนิยม จะขอยกตัวอยางกรณีที่พ้ืนผิว fillet หรือ round มา

บรรจบกัน เพราะเมื่อพ้ืนผิวเหลานี้มาบรรจบกันแลวจะทําใหเกิดรอยตัดในลักษณะแปลก ๆ ขึ้น ซ่ึง

เราจะเรียกรอยตัดนั้นวา run out ตัวอยางของ run out แบบตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนี้ ไดนํามาแสดง

รวมไวในรูปที่ 8.28 และ 8.29ก-ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runout

รูปที่ 8.28  ตัวอยางแรกของรอยตัดที่เรียกวา run out  

รูปที่ 8.29  ตัวอยางที่สองของรอยตัดที่เรียกวา run out  

(ก) (ข) 

(ค) 
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รูปที่ 8.30 แสดงหลักการในการเขียน run out ซ่ึงจากรูปจะเห็นวาบริเวณที่สิ้นสุดของเสน run out 

น้ันจะตองอยูในแนวเดียวกันกับตําแหนงจุดสัมผัสเม่ือพ้ืนผิวสองพื้นผิวมาบรรจบกัน สวนตัวอยาง

สุดทายในรูปที่ 8.31 น้ันจะแสดงใหเห็นวา ถึงแมวัตถุจะมีรูปรางลักษณะที่คลาย ๆ กันแตถาขนาด

ของ fillet หรือ round หรือของวัตถุมีคาไมเทากันแลวก็อาจจะสงผลทําใหภาพออโธกราฟกของวัตถุ

ที่ไดแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10 รอยตัดของรูกับทรงกระบอก 

 ตัวอยางในรูปที่ 8.32ก-ข แสดงรอยตัดของรูเจาะที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวทรงกระบอก โดย

รูปที่ 8.32ก น้ันเปนกรณีที่ขนาดเสนผาศูนยกลางของรูเจาะมีขนาดใหญ ซ่ึงจะเห็นไดวาภาพ

ดานหนาของทรงกระบอกที่มีรูเจาะขนาดใหญน้ีจะเกิดรอยเวาขึ้น (รูปที่ 8.32ก น้ีแสดงการวาดรอย

เวาที่จะเกิดขึ้นดวย) แตในรูปที่ 8.32ข น้ันเปนกรณีที่ขนาดของรูเจาะมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับขนาด

เสนผาศูนยกลางของทรงกระบอก รอยเวาดังกลาวจึงมีขนาดเล็กมาก ๆ ดวย ดังน้ันสัญนิยมในขอน้ี

Tangent point about 1/8 of circle

R
R/3

R  =  radius of fillet or round

R

รูปที่ 8.30  วธิีการเขียน run out  

รูปที่ 8.31  ตัวอยางวัตถุทีมี่ลักษณะคลาย ๆ กันแตมีขนาด fillet ที่แตกตางกัน  
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ก็คือเราสามารถละทิ้งการวาดรอยเวานั้นได ถึงแมวาตามความเปนจริงแลวพ้ืนผิวบริเวณนั้นก็

จะตองเกิดรอยเวาขึ้นก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11 บทสรุป 

 ในบทนี้เปนการกลาวถึงสัญนิยมสําหรับการเขียนภาพออโธกราฟก โดยสัญนิยมก็คือ

ขอตกลงที่กําหนดขึ้นเพ่ือใชในการเขียนภาพออโธกราฟก ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการทําใหการเขียน

ภาพออโธกราฟกนั้นงายขึ้น ลดภาระการเขียนภาพลง สามารถลงขนาดไดสะดวกและทําใหการอาน

แบบทําไดงายขึ้นนั่นเอง จากนั้นจึงไดนําเสนอชนิดของสัญนิยมแบบตาง ๆ ซ่ึงประกอบไปดวย การ

วางตําแหนงของภาพดานขางในรูปแบบอ่ืน การเขียนภาพดานขางที่ไมสมบูรณ การเขียนภาพเพียง

บางสวน การเขียนภาพเพียงครึ่งเดียว การเขียนภาพเฉพาะที่ การเขียนภาพแบบ align การเขียน

ภาพขยาย การเขียนเสนที่ไมเกิดขึ้นในภาพออโธกราฟก และสุดทายเปนการเขียนรอยตัดของรูเจาะ

กับพ้ืนผิวทรงกระบอก สัญนิยมตาง ๆ เหลานี้ผูเรียนควรทําความเขาใจใหดี เพราะนอกจากจะตอง

ใชในการเขียนภาพออโธกราฟกแลว ยังจะตองใชเม่ือตองการอานภาพออโธกราฟกดวย 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8.32  รอยตัดของรูเจาะกับพ้ืนผิวทรงกระบอก  
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