บทที่ 3
การฉายภาพออโธกราฟก
เนื้อหาในบทนี้อาจกลาวไดวาเปนสวนที่สําคัญที่สุดของการเขียนแบบวิศวกรรม เพราะ
เปาหมายหลักของการเขียนแบบวิศวกรรมคือการถายทอดขอมูลวัตถุสามมิติโดยใชสื่อสองมิติ เชน
กระดาษ เปนตน ซึ่งผูเรียนสามารถใชหลักการฉายภาพออโธกราฟกมาชวยในสื่อสารขอมูลสามมิติ
ไดเปนอยางดี การศึกษาทําความเขาใจและหมั่นฝกฝนจะทําใหเกิดความชํานาญและเปนพื้นฐานให
ผูเรียนสามารถอานแบบวิศวกรรมไดดีอีกดวย
3.1 การแสดงภาพวัตถุสามมิติโดยใชสื่อสองมิติ
การแสดงภาพวัตถุสามมิติโดยใชสื่อสองมิตินี้จะใชหลักการฉายภาพซึ่งไดนําเสนอ
เบื้องตนไปแลวในบทที่ 1 การฉายภาพที่นิยมใชในงานวิศวกรรมก็คือการฉายภาพแบบออโธกราฟก
(orthographic) ซึ่งยังสามารถแบงออกไดอีก 2 แบบคือ การฉายภาพแบบ axonometric และการ
ฉายภาพแบบ multiview การฉายภาพแบบแรกจะไดภาพที่มีลักษณะเหมือนรูปสามมิติดังแสดงใน
รูปที่ 3.1ก สวนการฉายภาพแบบหลังจะแสดงดวยภาพหลายภาพดังแสดงในรูปที่ 3.1ข สําหรับใน
บทนี้ผูเรียนจะไดศึกษาการฉายภาพแบบ multiview ซึ่งในบางครั้งก็นิยมเรียกการฉายภาพแบบนี้วา
การฉายภาพแบบออโธกราฟก และเรียกการฉายภาพแบบ axonometric วาการฉายภาพแบบ
pictorial ซึ่งการเขียนภาพ pictorial นี้จะไดกลาวถึงอีกครั้งในบทที่ 5
3.2 การฉายภาพแบบ multiview
วัตถุสามมิติใด ๆ ดังที่แสดงในรูป 3.2ก จะประกอบไปดวยขอมูลหลัก ๆ 3 ขอมูลคือ
ความกวาง ลึก และสูง ซึ่งถามองวัตถุในทิศทางตามที่ผูสังเกตุแสดงในรูปก็จะเห็นวัตถุมีลักษณะ
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ดังที่แสดงรูปที่ 3.2ข จะเห็นไดวาขอมูลที่ไดจากการมองวัตถุนี้ประกอบไปดวยขอมูลของความกวาง
และความสูงเทานั้นไมมีขอมูลของความลึก และเพื่อใหไดขอมูลของวัตถุสามมิติที่ครบถวน ผูสังเกตุ
อาจกมลงมองวัตถุจากดานบน ซึ่งคราวนี้ผูสังเกตุก็จะไดขอมูลของความลึกเพิ่มขึ้นดังแสดงในรูปที่
3.2ค ในตอนนี้ผูเรียนคงจะเริ่มเขาใจมากยิ่งขึ้นแลววาทําไมจึงเรียกการฉายภาพแบบนี้วา multiview
ก็เพราะวาการมองวัตถุเพียงมุมมองเดียวแลวนํามาสรางภาพนั้นไมเพียงพอตอการสื่อสารขอมูลของ
วัตถุสามมิติ แตตองอาศัยการมองวัตถุในอีกมุมมองหนึ่งดวยเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน

ก. การฉายภาพแบบ axonometric

ข. การฉายภาพแบบ multiview

Depth

รูปที่ 3.1 การฉายภาพแบบ axonometric และการฉายภาพแบบ multiview

Height

Depth

Height

Width

Height
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Width

Width

ก. ขอมูลบนวัตถุสามมิติ

ข. ขอมูลจากการมองวัตถุ
มุมมองเดียว

ค. ขอมูลจากการมองวัตถุ
หลายมุมมอง

รูปที่ 3.2 ความสําคัญของการฉายภาพแบบ multiview
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การรมองวัตถุสามมมิติในหลายยมุมมองจะททําใหเกิดภาพพที่เรียกวา multiview drrawing
สามมารถสรางภาพเหลานี้ไดดดวยการทดลอองทําดังตอไปปนี้

ซึ่งผูเรียน

ต เพื่อใหเกิดภาพหลาย
ด
ๆ มุมมอง
- การหมุนวัตถุ
ท คนี้ในกาารหมุนวัตถุขนาดเล็
ข
ก ๆ เพื่อสรางภาาพหลาย
ผูเรียนสามารถทดลองใชเทคนิ
มุมมองของวั
ม
ตถุชิ้นนั้นได ดังตั
ง วอยางที่แสดงในรู
แ
ปที่ 3.3ก-ค จากกรูป 3.3ก แสสดงการถือวััตถุขนาด
เล็กและผูถือเลือกมุมมองนี้ใหหเปนมุมมองงดานหนา (front view) ซึ่งจะไดภาพพที่ปรากฎตอตัวผูถือ
ใ ปที่ 3.3ขข ผูถือหมุนวััตถุเพื่อดูลักษณะรูปรางของวัตถุ
วัตถุเองดังแสดงงในรูปดานขขวา จากนั้นในรู
ทางดานขวามือ สวนรูปที่ 3.3ค ผูถือหมมุนวัตถุเพื่อดูลักษณะรูปรรางของวัตถุททางดานบน ซึ่งถาผูที่
น ตถุนี้นําภาาพที่ตนเองเห็ห็นแลววาดออกมาโดยวาางตามตําแหนนงที่ถูกตองดัดังแสดงในรูปที
ป ่ 3.4 ก็
หมุนวั
จะไดดภาพ multivview หรือภาพออโธกราฟฟกของวัตถุน้นตี้ ามตองการร

(ก) การถืถือวัตถุเพือ่ แสดงภาพดานหน
น า

(ข)) การหมุนวัตถุ
ต เพื่อแสดงภาพดานขาง (ขางขวา)

(ค) การหหมุนวัตถุเพื่อแสดงภาพดานบน
า
รูปที่ 3.3 การหมุนวัตถุเพือ่ ใหเกิดภาพแบบอออโธกราฟก
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รูปที่ 3.4 ภาพอออโธกราฟกที่ได
จากกาารหมุนวัตถุ

ภภาพออโธกรราฟกที่ไดนี้ให
ใ ผูเรียนสังเเกตุตําแหนงการ
ง
ว ปใหดีเพราะมี
วางรู
พ ความสํสําคัญเปนอยางมาก จากรูรูปจะ
พ า ภาพทีที่ เ ห็ น จากดด า นขวาของงวั ต ถุ จ ะวา งอยู
พบว
ดด า นขวาของงภาพทางด า นหน า และะภาพที่ เ ห็ นจาก
น
ดดานบนของวัวัตถุจะวางอยูยูดานบนของงภาพดานหนนาอีก
เ นเดียวกัน สําหรับสาเหหตุที่ภาพเหลลานี้ตองถูกวาางใน
เช
ตํตาแหนงดังที่แสดงนั้นสาามารถทําคววามเขาใจไดดจาก
เ คการสรรางภาพออโธธกราฟกอีกวิธีหนึ่ง คือวิธีธกี าร
เทคนิ
เ นสังเกตุรอบวั
เดิ
อ ตถุ

- การรเดินสังเกตุรอบวั
ร ตถุเพื่อให
ใ เกิดภาพหลาย ๆ มุมมออง
การสรางภาพออโธก
า
กราฟกดวยวิธีนี้ ใหผูเรียนจิ
น นตนาการววาไดนําวัตถุใสเขาไปในกกลอง
แกว (glaass box) ดัังแสดงในรูปทีท่ 3.5 จากนัั้นใหเดินไปรอบ ๆ กลองแลววาดภาพพที่เห็นไปบนนผนัง
กลองดังรูปที่ 3.6 ซึ่งจะเกิดภาพบบนฝากลองแบบบนี้ทั้งหมด 6 ดานดวยกกัน

วัวตถุ

+
กลองแก
ง ว

บรรจุวัตถุในกลองแกว

รูปที่ 3.5 นําวัตถุใสในกลองแกวเพื่อสร
ส างภาพออโโธกราฟก

ภาพพดานบน
ภาพดดานหนา

ภาาพดานขวา

รูปที่ 3.6 การเดินรอบกลองแกวเพื่อวาดภาพบนผผนังกลอง
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จากนั้นทําการคลี่กลองแกวออกโดยคงผนังกลองดานหนาไวเปนหลักแลวคลี่ฝากลองดานอื่น ๆ ให
ไดระนาบเดียวกับฝากลองดานหนาดังแสดงในรูปที่ 3.7 ซึ่งถานํากลองที่คลี่ออกหมดแลวนี้วางบน
โตะในแนวระนาบก็จะไดภาพดังรูปที่ 3.8 ซึ่งเปนภาพออโธกราฟกตามตองการ และจะเห็นไดวา
ภาพดานขวาก็จะอยูทางดานขวาของภาพดานหนาและอยูในแนวระดับที่เทากัน เชนเดียวกับภาพ
ดานซายดวย สวนภาพดานบนก็จะอยูดานบนของภาพดานหนาและอยูในแนวดิ่งเดียวกัน

รูปที่ 3.7 คลีก่ ลองออกโดยคงฝากลองดานหนาไวเปนหลัก

รูปที่ 3.8 ภาพที่ไดเมื่อวางกลองที่คลี่แลวไวบนโตะ (จากรูปไมไดแสดงสีของผนังกลอง)
ผูเรียนควรศึกษาทําความเขาใจกับวิธีการสรางภาพออโธกราฟกดังที่แสดงขางตนทั้ง
สองวิธี ซึ่งวิธีแรกนั้นเราสามารถทดลองทําไดดวยตนเองโดยใชวัตถุเล็ก ๆ รอบตัว แตสําหรับวิธีที่
สอง ผูเรียนตองฝกฝนการใชจินตนาการโดยจินตนาการวาตนเองสามารถเดินไปรอบ ๆ วัตถุแลว
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วาดภาพที่เห็นในแตละดานออกมาใหได เพราะในความเปนจริงแลวเราไมสามารถเดินสังเกตุรอบ
วัตถุไดตามใจชอบ
3.3 ภาพออโธกราฟกขององคประกอบของวัตถุ
ในหัวขอนี้ผูเรียนจะไดศึกษาการฉายภาพขององคประกอบของวัตถุ โดยองคประกอบที่
เล็กที่สุดของวัตถุใด ๆ ก็คือ “จุด (point)” เมื่อนําจุดมาตอกันก็จะได “เสน (line)” และเมื่อนําเสนมา
ลากตอกันจนครบเปนวงรอบก็จะได “พื้นผิว (surface)” สุดทายนําพื้นผิวมาตอกันก็จะเปนวัตถุ
ดังนั้นถาผูเรียนสามารถเขาใจไดวาเมื่อนํา จุด เสน หรือพื้นผิว 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 เมื่อคลี่กลองออกก็จะ
ไดภาพดังแสดงในรูปที่ 3.9ข จากภาพนี้สิ่งที่ผูเรียนตองสังเกตุใหดีคือตําแหนงของจุดที่ปรากฎเปน
ภาพดานขวาจะตองอยูในระดับเดียวกันกับที่จุดนั้นไปปรากฎเปนภาพดานหนา สวนตําแหนงของ
จุดบนภาพดานบนก็ตองอยูในแนวดิ่งเดียวกันกับจุดที่ปรากฎบนภาพดานหนาดวยเชนเดียวกัน การ
อางอิงตําแหนงระหวางภาพในแตละดานเชนนี้ ผูเรียนตองทําความเขาใจใหดีและฝกฝนจนเกิด
ความชํานาญใหได

AT
AT

A
AF

AF

AR

(ก) ภาพฉายของจุดบนผนังกลอง

AR

(ข) ตําแหนงของจุดบนภาพออโธกราฟก

รูปที่ 3.9 ภาพฉายออโธกราฟกของจุด
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กรณีถัดไปทําการเพิ่มจุด B เขาไปในกลอง ณ ตําแหนงหลังจุด A เมื่อเทียบกับผนังกลองดานหนา
ดังแสดงในรูปที่ 3.10ก จากรูปแสดงตําแหนงของจุด A และ B ที่อยูภายในกลองและภาพฉายที่
เกิดขึ้นบนผนัง เมื่อคลี่กลองออกจะไดภาพดังแสดงในรูปที่ 3.10ข และเนื่องจากจุด B อยูหลังจุด A
พอดีดังนั้นเมื่อมองจากดานหนาก็จะเห็นจุดทั้งสองซอนทับกันเปนจุดเดียว สวนภาพดานขาง จุด B
ก็จะปรากฎอยูทางดานขวาและอยูในระดับเดียวกันกับจุด A สวนในภาพดานบน จุด B จะปรากฎอยู
ดานบนและอยูในแนวดิ่งเดียวกันกับจุด A อีกทั้งระยะหางที่วัดไดระหวางจุด A และจุด B จากภาพ
ดานขวา (วัดระยะหางในแนวนอน) และจากภาพดานบน (วัดระยะหางในแนวดิ่ง) จะตองมีคาเทากัน
ดวย ผูเรียนอาจสงสัยวาทําไมตองมีคาเทากัน? ขอใหผูเรียนลองจินตนาการวาตนเองมองตรงเขาไป
ที่ห น า เพื่ อ นคนหนึ่ ง ซึ่ ง จะสั ง เกตุ เ ห็ น ระยะห า งระหว า งใบหู ด า นซ า ยและด า นขวามี ค า ๆ หนึ่ ง
จากนั้นลองชะโงกหนาเขาไป แลวกมลงมองดานบนศรีษะของเพื่อนคนเดิมก็จะพบวาระยะหาง
ระหวางใบหูทั้งสองก็ตองมีคาเทาเดิมดวย เพราะเรายังคงสังเกตุศรีษะของคน ๆ เดิมอยูนั่นเอง ซึ่ง
จากตัวอยางนี้ก็คงจะชวยใหผูเรียนเขาใจในคําตอบของคําถามดานบนมากยิ่งขึ้น
BT
BT

AT

AT

Equal
distance

B
A
AF BF

BR
AR

AF BF

(ก) ภาพฉายของจุดบนผนังกลอง

AR

BR

(ข) ตําแหนงของจุดบนภาพออโธกราฟก

รูปที่ 3.10 ภาพฉายออโธกราฟกของจุดสองจุด
- การฉายภาพเสน (projection of line)
การฉายภาพเสนก็จะเหมือนกับการฉายภาพของจุดสองจุดนั่นเอง เนื่องจากการสราง
เสนตรงใด ๆ ก็คือการลากเสนเชื่อมจุดสองจุดเทานั้น รูปที่ 3.11ก-ข แสดงการฉายภาพของเสนตรง
ที่เกิดจากการลากเสนเชื่อมตอระหวางจุด A และจุด B ของรูปที่ 3.10ก-ข นั่นเอง จากรูปที่ 3.11 จะ
เห็นวาภาพของเสนตรงที่ไดจากผนังกลองดานบนและดานขวาจะมีขนาดตามความเปนจริง ซึ่งการ
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ฉายภาพของเสนแลวเกิดเหตุการณเชนนี้ได เสนนั้นจะตองตั้งฉากกับผนังดานใดดานหนึ่ง ทําใหเรา
เรียกเสนที่มีคุณสมบัติแบบนี้วา “normal line”
True length
BT
BT

AT

Equal
length
AT

B
A
AF BF

BR

AF BF

AR

BR

AR

Point

NORMAL LINE

True length

(ก) ภาพฉายของเสนบนผนังกลอง

(ข) ภาพฉายของเสนแบบออโธกราฟก

รูปที่ 3.11 ภาพฉายออโธกราฟกของเสน normal line
กรณีที่สอง กําหนดใหจุด B อยูที่ตําแหนงเดิมและเปนจุดหมุน จากนั้นหมุนจุด A ที่เปนปลายของ
เสนตรงใหเคลื่อนออกไปดานซายดังแสดงในรูปที่ 3.12ก ซึ่งลักษณะของเสนตรงนี้จะวางตัวขนาน
กั บ ผนั ง กล อ งด า นหนึ่ ง (ผนั ง ด า นบน) และทํ า มุ ม กั บ ผนั ง กล อ งด า นที่ เ หลื อ (ผนั ง ด า นหน า และ
ดานขวา) เสนที่มีคุณสมบัติเชนนี้จะเรียกกวา “inclined line” ซึ่งภาพที่ปรากฎบนผนังที่เสนนั้น
วางตัวขนานดวยจะมีขนาดตามความเปนจริง สวนภาพที่ไปปรากฎบนผนังที่เสนนี้เอียงทํามุมดวย
จะมีขนาดที่สั้นกวาความเปนจริงดังแสดงในรูปที่ 3.12ข
True length
AT

BT
BT

Equal
length

AT

A

B

AF

BR
BF

Forshortened

AF

AR

BF

AR

BR

INCLINED LINE

Forshortened

(ก) ภาพฉายของเสนบนผนังกลอง

(ข) ภาพฉายของเสนแบบออโธกราฟก

รูปที่ 3.12 ภาพฉายออโธกราฟกของเสน inclined line
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กรณีสุดทายจะทําการขยับเสนตอจากกรณีที่สอง โดยกําหนดใหจุด A อยูที่ตําแหนงเดิมแลวยกจุด B
ขึ้นตรง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 3.13ก-ข เสนในกรณีนี้จะไมขนานหรือตั้งฉากกับผนังใด ๆ เลย ซึ่งจะ
เรียกเสนนี้วา “oblique line” และภาพที่ไดจากการฉายเสนชนิดนี้จะมีขนาดสั้นกวาความเปนจริงใน
ทุกมุมมอง
Forshortened
AT

BT

BT

B
AT

BR

BF

Equal
length
BF

A
AF

AF

BR

AR

AR

Forshortened

OBLIQUE LINE
Forshortened

(ก) ภาพฉายของเสนบนผนังกลอง

(ข) ภาพฉายของเสนแบบออโธกราฟก

รูปที่ 3.13 ภาพฉายออโธกราฟกของเสน oblique line
- 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)
กรณี ที่ ส องของการฉายภาพระนาบคื อ นํ า ระนาบในกรณี แ รกมายึ ด ตลอดขอบ AB
จากนั้นยกมุม C ขึ้น ซึ่งจะไดระนาบที่มีแนวระนาบตั้งฉากกับผนังดานขวาดังแสดงในรูปที่ 3.15ก
และเอียงทํามุมกับระนาบดานหนาและดานบน ระนาบที่มีลักษณะเชนนี้จะเรียกวาระนาบ “inclined
plane” ภาพฉายของระนาบนี้บนผนังที่ตั้งฉากกับแนวระนาบจะปรากฎเปนเสน สวนภาพฉายบน
ผนังที่เหลือจะปรากฎเปนภาพสามเหลี่ยมซึ่งมีขนาดเล็กกวาของจริง (รูปที่ 3.15ข) และสุดทายถา
นําระนาบจากกรณีที่สองมายึดตลอดแนว AC จากนั้นยกมุม B ใหลอยสูงขึ้น กรณีนี้ระนาบ ABC จะ
ไมขนานหรือตั้งฉากกับผนังดานใดเลย ระนาบแบบนี้จะเรียกวา “oblique plane” ซึ่งภาพฉายที่
ปรากฎบนผนังทุกดานก็จะยังคงเห็นเปนสามเหลี่ยมแตมีขนาดที่เล็กกวาของจริง (รูปที่ 3.16ก-ข)
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True size
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AF,CF
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AR,BR

NORMAL PLANE

Edge

(ข) ภาพฉายของระนาบแบบออโธกราฟก
(ก) ภาพฉายของระนาบบนผนังกลอง
รูปที่ 3.14 ภาพฉายออโธกราฟกของระนาบ normal plane
Forshortened
CT

BT
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Equal
length

C

AT

BT

AT

CR

CF

CF

B

CR

A

BF
AF

BF

AR,BR

AR,BR

INCLINED PLANE

Edge

Forshortened

AF

(ก) ภาพฉายของระนาบบนผนังกลอง
(ข) ภาพฉายของระนาบแบบออโธกราฟก
รูปที่ 3.15 ภาพฉายออโธกราฟกของระนาบ inclined plane
Forshortened
CT

BT
AT

CT

BF

Equal
length

C

B

BT

CR

CF

AT
CF

BF

BR

BR

CR

A
AF

Forshortened

AR

AF

AR

OBLIQUE PLANE

Forshortened

(ก) ภาพฉายของระนาบบนผนังกลอง

(ข) ภาพฉายของระนาบแบบออโธกราฟก

รูปที่ 3.16 ภาพฉายออโธกราฟกของระนาบ oblique plane
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3.4 การฉายภาพออโธกราฟกของวัตถุ
หัวขอนี้จะแสดงตัวอยางการฉายภาพออโธกราฟกของวัตถุ โดยจะวิเคราะหกันทีละ
ระนาบว า ระนาบดั ง กล า วจะปรากฎเป น รู ป อย า งไรเมื่ อ มองในแต ล ะทิ ศ ทาง (ทิ ศ ทางด า นหน า
ดานขาง และดานบน)
ตัวอยางที่ 1 วัตถุในตัวอยางแรกไดแสดงไวในรูปที่ 3.17 และกําหนดใหทิศทางตามลูกศรเปน
ทิศทางดานหนา

รูปที่ 3.17 วัตถุตัวอยางที่ 1
เริ่มพิจารณาพื้นผิวดานหนาดังที่แสดงเปนสีสม พื้นผิวดังกลาวเมื่อมองทางดานหนาจะเห็นเปน
สี่เหลี่ยมผืนผา แตเมื่อมองดานขางและดานบนจะเห็นเปนเสนตรงเทานั้นดังแสดงในรูปที่ 3.18

รูปที่ 3.18 ระนาบดานหนาของวัตถุตวั อยางที่ 1 และภาพฉายออโธกราฟก
ตอไปพิจารณาระนาบดานขาง (สีเขียว) ระนาบนี้เมื่อมองดานหนาจะเห็นเปนเสน เชนเดียวกันกับ
เมื่อมองทางดานบน แตเมื่อมองดานขางจะเห็นเปนสีเหลี่ยม ซึ่งจะไดภาพออโธกราฟกดังที่แสดงใน
รูปที่ 3.19

รูปที่ 3.19 ระนาบดานขางของวัตถุตวั อยางที่ 1 และภาพฉายออโธกราฟก
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จากนั้นพิจารณาระนาบดานบนที่มีลักษณะเปนกรอบ (สีแดง) ดังแสดงในรูปที่ 3.20 จากรูปจะเห็นวา
ระนาบดั ง กล า วจะปรากฎเป น เส น ตรงเมื่ อ มองจากด า นหน า และด า นข า ง แต จ ะเห็ น เป น กรอบ
สี่เหลี่ยมเมื่อมองทางดานบน ซึ่งทําใหภาพออโธกราฟกมีลักษณะดังรูปดานขวาของรูปที่ 3.20

รูปที่ 3.20 ระนาบดานบนของวัตถุตัวอยางที่ 1 และภาพฉายออโธกราฟก
ระนาบถัดไปที่จะพิจารณาคือระนาบดานใน (สีฟา) ดังแสดงในรูปที่ 3.21 เมื่อมองจากดานหนาจะ
เห็นระนาบนี้เปนสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีขนาดเล็กกวาระนาบดานหนา แตเนื่องจากระนาบดังกลาวอยู
ดานในวัตถุ จึงตองแสดงระนาบดังกลาวเปนเสนประ (สังเกตุรูปดานขวาของรูปที่ 3.21)

รูปที่ 3.21 ระนาบดานในของวัตถุตัวอยางที่ 1 และภาพฉายออโธกราฟก
อีกระนาบที่อยูดานในและสามารถเห็นไดจากรูปวัตถุคือระนาบดานในที่อยูดานขาง (สีชมพู) ระนาบ
นี้ จ ะเห็ น เป น เส น ประเมื่ อ มองจากด า นหน า เห็ น เป น เส น ตรงเมื่อ มองจากด า นบน และเห็ น เป น
สี่เหลี่ยมผืนผาเมื่อมองจากดานขางและอีกเชนเดิม เนื่องจากเปนระนาบที่อยูดานในจึงถูกวัตถุดาน
นอกบังทําใหตองแสดงระนาบดวยเสนประดังแสดงในรูปที่ 3.22

รูปที่ 3.22 ระนาบดานในทีอ่ ยูดานขางของวัตถุตัวอยางที่ 1 และภาพฉายออโธกราฟก
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จากนั้นใหผูเรียนลองพิจารณาระนาบอื่น ๆ ของวัตถุที่ยังไมไดกลาวถึง ซึ่งจะพบวาระนาบเหลานี้ก็
จะปรากฎเปนเสนที่ซ้ํากับกับเสนที่มีอยูกอนแลว รูปที่ 3.23 แสดงรูปวัตถุพรอมกับภาพออโธกราฟก
ที่สมบูรณซึ่งมีลักษณะที่เหมือนกับรูปที่ 3.22 นั่นเอง

รูปที่ 3.23 วัตถุตัวอยางที่ 1 และภาพฉายออโธกราฟก

ตัวอยางที่ 2 วัตถุในตัวอยางนี้ไดแสดงไวในรูปที่ 3.24 และกําหนดใหทิศทางตามลูกศรเปนทิศทาง
ดานหนา

รูปที่ 3.24 วัตถุตัวอยางที่ 2
พิจารณาระนาบแรกโดยเลือกระนาบสีฟาดังแสดงในรูปที่ 3.25 ระนาบนี้จะเห็นเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
เมื่อมองจากดานหนา และเห็นเปนเสนเมื่อมองจากดานขางและดานบน ทําใหไดภาพออโธกราฟก
ดังแสดงในรูปดานขวาของรูปที่ 3.25

รูปที่ 3.25 ระนาบดานหนาของวัตถุตวั อยางที่ 2 และภาพฉายออโธกราฟก
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ระนาบต อ ไปที่ จ ะพิ จ ารณาคื อ ระนาบครึ่ ง วงกลม (สี ส ม ) เนื่ อ งจากระนาบนี้ อ ยู ห า งจากระนาบ
ดานหนา (สีฟาในรูปที่ 3.25) เปนระยะเทากับ s ดังนั้นตําแหนงของระนาบนี้ในภาพออโธกราฟกก็
ตองหางจากเสนที่แสดงระนาบดานหนาเปนระยะทาง s ดวยเชนกัน ดังแสดงในรูปที่ 3.26

s

s
s

รูปที่ 3.26 ระนาบครึ่งวงกลมของวัตถุตัวอยางที่ 2 และภาพฉายออโธกราฟก
จากนั้นพิจารณาระนาบสีเขียวดังแสดงในรูปที่ 3.27 ระนาบดังกลาวจะเห็นเปนเสนเมื่อมองจาก
ดานหนาและดานขาง แตเมื่อมองจากดานบนจะเห็นเปนสี่เหลี่ยม

รูปที่ 3.27 ระนาบดานบนของวัตถุตัวอยางที่ 2 และภาพฉายออโธกราฟก
สุดทายคือระนาบโคงและระนาบตรงดานขางซึ่งตอเนื่องกันเปนผืนเดียวดังแสดงในรูปที่ 3.28 (สี
ชมพู) ระนาบนี้เมื่อมองดานบนจะเห็นเปนสี่เหลี่ยมธรรมดา แตถามองดานขางจะเห็นเปนรูปตัวแอล

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

รูปที่ 3.29 วัตถุตัวอยางที่ 2 และภาพฉายออโธกราฟก

3.5 สัญนิยมของเสน (line convection)
หัวขอสุดทายของบทนี้จะกลาวถึงสัญนิยมของเสน (สัญนิยมของเสน คือ ขอตกลง
เกี่ยวกับการใชเสนในงานเขียนแบบวิศวกรรม) โดยจะ ซึ่งประกอบไปดวย 1) ลําดับความสําคัญของ
เสน 2) การวาดเสนประในงานเขียนแบบ และ 3) การวาดเสน center line
- ลําดับความสําคัญของเสน
เนื่องจากเสนในงานเขียนแบบวิศวกรรมมีหลากหลายรูปแบบและใชเพื่อวัตถุประสงค
ตาง ๆ กัน เชน เราใชเสนตอเนื่อง (visible line) เพื่อแสดงขอบหรือพื้นผิวของวัตถุที่มองเห็น ใช
เสนประ (hidden line) เพื่อแสดงขอบหรือพื้นผิวของวัตถุที่ถูกบัง และใชเสนยาว-สั้นสลับกัน
(center line) เพื่อแสดงแกนของทรงกระบอกหรือแนวสมมาตรของวัตถุ เปนตน ในหัวขอนี้จะ
จัดลําดับความสําคัญของเสนทั้ง 3 ชนิด โดยกําหนดใหเสน visible line มีความสําคัญมากที่สุด รอง
มาคือเสน hidden line และสุดทายเปนเสน center line ดังแสดงในรูปที่ 3.30
Order of
importance

Visible
line

Hidden
line

Center
line

รูปที่ 3.30 ลําดับความสําคัญของเสน
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ดังนั้นถาเกิดเหตุการณที่เสนเหลานี้จะตองถูกวาด ณ ตําแหนงเดียวกันผูวาดตองเลือกวาดเสนที่มี
ลําดับความสําคัญมากที่สุดกอน ยกตัวอยางวัตถุในรูปที่ 3.31ก โดยที่ภาพฉายออโธกราฟกของวัตถุ
ตัวอยางนี้แสดงไวในรูปที่ 3.31ข แตภาพฉายที่แสดงเปนภาพฉายที่สมบูรณเฉพาะภาพดานหนา
สวนภาพดานบนและดานขางแสดงเพียงแตโครงนอกเทานั้น

(ก) วัตถุตวั อยาง

(ข) ภาพฉายออโธกราฟกที่ยังไมสมบูรณ

รูปที่ 3.31 การใชลําดับความสําคัญของเสนในการวาดภาพออโธกราฟก

(ก)

(ข)

(ง)

(ค)

รูปที่ 3.32 ตัวอยางการวาดภาพออโธกราฟกโดยใชลาํ ดับความสําคัญของเสน
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เพื่อใหเขาใจการใชความสําคัญของเสนในการวาดรูป ขอใหศึกษาขั้นตอนในการวิเคราะหเพื่อวาด
ภาพออโธกราฟกของวัตถุตัวอยางดังแสดงในรูปที่ 3.32ก-ง เริ่มจากรูวงกลมที่เห็นในรูปดานหนา รู
ดังกลาวจะปรากฎเปนเสนประที่ภาพดานขางและดานบนพรอมกับเสน center line เพื่อแสดงแกน
ของรู (รูปที่ 3.32ข) ตอไปใหพิจารณาขอบของวัตถุที่เห็นในภาพดานหนาดังแสดงในรูปที่ 3.32ค
ขอบที่ถูกลอมดวยวงกลมสีแดงทั้งสองขอบนี้จะถูกแสดงดวยเสนตอเนื่องและเสนประที่ภาพดานขวา
ตามลําดับ แตเนื่องจากในบริเวณที่ตองเปนเสนตอเนื่องนั้นมีเสนประของรูวงกลมอยูกอนแลว แต
ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของเส น ต อ เนื่ อ งมี ค วามสํ า คั ญ มากกว า ผู ว าดจึ ง ต อ งเลื อ กวาดเส น ต อ เนื่ อ ง
เชนเดียวกับขอบของรูปที่ตองแสดงเปนเสนประ ที่ซี่งในตําแหนงนั้นมีเสน 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 ซึ่งสามารถทําไดดวย
การลากเสนตรงเล็ก ๆ ในแนวแกนของรูโดยเวนชองวางเล็กนอยจากรูปกอนลากดังแสดงในรูปที่
3.32ง
- การวาดเสนประในงานเขียนแบบ
ในหัวขอนี้จะแสดงขอบังคับในการวาดเสนประในงานเขียนแบบ ซึ่งมีอยู 3 ขอดวยกัน
1) การวาดเสนประตองวาดใหมาบรรจบหรือจรดกับเสน visible line ยกเวนวาเสนประ
นั้นถูกลากตอเนื่องออกจากเสน visible line ในกรณีนี้ตองเวนชองวางเล็กนอยกอนที่จะเริ่มลากเสน
ประดังแสดงในรูปที่ 3.33 จากรูปเมื่อมองวัตถุตัวอยางตามทิศทางที่กําหนด พื้นผิวสีฟาของวัตถุจะ
ปรากฎเปนเสนตรง ซึ่งสามารถมองเห็นไดบางสวนแตบางสวนจะถูกบังและตองแสดงดวยเสนประ
ดังนั้นในขณะวาดเสนประที่กําลังจะตอเนื่องออกจากเสนตรง (เนื่องจากเปนพื้นผิวเดียวกัน) จะตอง
เวนชองวางเล็กนอยกอน
Leave
space

Join

Correct

No !

รูปที่ 3.33 การลากเสนประที่ตอเนื่องจากเสน visible line (ตัวอยางที่ 1)
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รูปที่ 3.34 การลากเสนประที่ตอเนื่องจากเสน visible line (ตัวอยางที่ 2)
รูปที่ 3.34 แสดงอีกตัวอยางของการเวนชองวางกอนการลากเสนประที่ตอเนื่องจากเสน visible line
จากรูปจะพบวาเมื่อมองวัตถุตัวอยางในทิศทางที่กําหนด สวนดานบนของทรงกระบอกทางดานหลัง
จะถูกบังและตองแสดงดวยเสนประ และจากภาพออโธกราฟกจะเห็นวาเสนประนั้นตองลากตอจาก
สวนโคงดานลางเนื่องจากเปนพื้นผิวของทรงกระบอกเดียวกัน ทําใหตองเวนชองวางเล็กนอยกอนที่
จะลากเสนโคงประ
2) เมื่อมีเสนประมาบรรจบกัน ตองทําใหตําแหนงที่เสนประมาบรรจบกันนั้นมีลักษณะ
เปนตัวแอล (L) หรือตัวที (T) ดังแสดงในรูปที่ 3.35

L

T

Correct

No !

รูปที่ 3.35 การลากเสนประมาบรรจบกันเพื่อใหมีลักษณะตัวแอลและตัวที
3) สวนโคงที่ตอดวยเสนตรงและเปนเสนประ ใหเริ่มเสนโคงประจากแนวเสน center
line จากนั้นเวนชองวางเล็กนอยแลวตอดวยเสนตรงประ ดังแสดงในรูปที่ 3.36

รูปที่ 3.36 การลากเสนโคงประที่ตอเนื่องกับเสนตรงประ
NWP
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- การวาดเสน center line
เสน center line นอกจากใชเพื่อแสดงแกนของทรงกระบอกแลวยังใชเพื่อแสดงแนว
การสมมาตรดวย ดังที่จะเห็นเสน center line นี้ในรูปวงกลม 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 จะตองเริ่มและจบดวยเสนยาวเทานั้น อีกทั้งตองไมลากตอเนื่องไปยังภาพดานขางดวย
สําหรับวงกลมที่มีขนาดเล็ก ๆ สามารถที่จะลากเสน center line ดวยเสนตอเนื่องได โดยทําใหมี
ลักษณะเปนเครื่องหมายกากบาทเล็ก ๆ ดังแสดงในรูปขวาสุดของรูปที่ 3.37 และถาเสน center line
มีแนวที่ตองลากทับกับเสน visible line หรือเสนประใหเวนชองวางเล็กนอยกอนที่จะลากเสน center
line ในลักษณะดังที่แสดงในรูปที่ 3.38

Leave space

Leave space

รูปที่ 3.37 การลากเสน center line บนวงกลม
Leave
space

Leave
space

Leave
space

Leave
space

รูปที่ 3.38 การลากเสน center line เมื่อมีแนวการลากทับกับเสน visible line
3.6 บทสรุป
บทนี้อธิบายถึงที่มาและสาเหตุที่ตองใชการฉายภาพแบบออโธกราฟกในการแสดงภาพ
วัตถุสามมิติบนสื่อสองมิติ จากนั้นไดแสดงแนวคิดในการสรางภาพออโธกราฟกซึ่งมีทั้งการจับวัตถุ
มาหมุนไปมาหรือการเดินไปรอบ ๆ วัตถุเพื่อวาดภาพ รวมถึงการใชหลักการของกลองแกวในการ
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สรางภาพออโธกราฟก ซึ่งผูเรียนตองฝกฝนใหมีความสามารถในการสรางภาพดังกลาวใหไดโดยไม
ตองเดินไปรอบ ๆ หรือไดจับตองวัตถุจริง ๆ และหัวขอที่มีความสําคัญมากหัวขอหนึ่งคือการฉาย
ภาพออโธกราฟกขององคประกอบของวัตถุ ซึ่งไดแก จุด เสน และพื้นผิว ซึ่งถาผูเรียนสามารถทํา
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
1-2
1-3
3-4
4-5
2-6
6-7
7-8
8-2

2. จงบอกชนิดของเสนที่อยูบนวัตถุวาเปนเสน normal line, inclined line หรือ oblique line
1-2
1-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-6
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3. ตัวอักษรที่ใหบนภาพแทนพื้นผิวตาง ๆ ของวัตถุ สวนตัวเลขที่ใหก็จะแสดงพื้นผิวเชนเดียวกัน
จงนําตัวเลขไปเติมลงในชองวางใหสอดคลองกับพื้นผิวที่เห็นในภาพสามมิติ
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4. ตัวอักษรที่ใหบนภาพแทนพื้นผิวตาง ๆ ของวัตถุ สวนตัวเลขที่ใหก็จะแสดงพื้นผิวเชนเดียวกัน
จงนําตัวเลขไปเติมลงในชองวางใหสอดคลองกับพื้นผิวที่เห็นในภาพสามมิติ
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5. ตัวอักษรที่ใหบนภาพแทนพื้นผิวตาง ๆ ของวัตถุ สวนตัวเลขที่ใหก็จะแสดงพื้นผิวเชนเดียวกัน
จงนําตัวเลขไปเติมลงในชองวางใหสอดคลองกับพื้นผิวที่เห็นในภาพสามมิติ
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6.

NWP

จงเลือกภาพที่ปรากฎเมื่อมองวัตถุตามทิศทางของลูกศรใหถูกตอง
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7. จงสสเก็ตชภาพออโธกราฟกของวั
ข ตถุที่กําหนดให
ห
(วางตําแหนงของงภาพใหถูกตอง)
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ปญหาฝกสมอง
1. รูปทางดานซายสมมติใหเปนกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นพับกระดาษตามที่กําหนดแลวทํา
การเจาะรูตามตําแหนงที่แสดง เมื่อคลี่กระดาษที่ถูกเจาะรูนี้ออกมาจะไดภาพเปนเชนใด ให
เลือกตอบ A-E
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2. จากวัตถุแบบอยางที่ใหทั้ง 4 รูปแบบ (A-D) ถานําชิ้นสวน 2 ชิ้นที่กระจายกันอยูมาประกอบเขา
ดวยกันแลวจะไดวัตถุแบบอยางในขอใด

NWP

June 2007

Version 0.5

Orthographic Projection

3. ถาวัตถุถูกตัดดวยระนาบดังที่แสดงในรูป พื้นผิวหนาตัดที่ไดจะมีรูปรางแบบใด
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