บทที่ 4
การเขียนภาพออโธกราฟก
หลังจากเขาใจการฉายภาพออโธกราฟกที่ไดนําเสนอในบทที่ 3 แลว เนื้อหาในบทนี้จะ
ลงลึกเขาไปในรายละเอียดและขั้นตอนในการเขียนภาพออโธกราฟก ซึ่งหัวขอที่จะบรรยายประกอบ
ไปดวยหลักในการเลือกมุมมองวัตถุ ทั้งมุมมองดานหนา ดานขาง (ซาย-ขวา) หรือดานบน ระบบ
การฉายภาพออโธกราฟก ขั้นตอนในการเขียนภาพออโธกราฟก และหัวขอปลีกยอยที่ควรรู เชน
หลักการลงขนาดเบื้องตน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อพื้นผิวสองผิวสัมผัสหรือตัดซึ่งกันและกัน
4.1 ขั้นตอนการเลือกมุมมองวัตถุ
ขั้นตอนในการเลือกมุมมองวัตถุกอนที่จะวาดภาพออโธกราฟกจะเริ่มจากเลือกลักษณะ
การวางตัวของวัตถุ จากนั้นใหเลือกมุมมองที่ดีที่สุดสําหรับมุมมองดานหนา (front view) ตอไปคอย
เลือกมุมมองดานขางเคียง ซึ่งอาจจะเปนมุมมองดานบน (top view) หรือดานขาง (side view) ก็ได
- ขั้นตอนที่ 1 การเลือกลักษณะการวางตัวของวัตถุ
ในบทที่ 3 ไดอธิบายการใชกลองแกวในการสรางภาพออโธกราฟก โดยจะเริ่มจากการ
นําวัตถุที่ตองการฉายภาพใสเขาไปในกลองแกว แลวจินตนาวาเดินไปรอบ ๆ กลอง จากนั้นวาด
ภาพที่เห็นลงไปบนผนังกลองแลวคลี่ออกก็จะไดภาพออโธกราฟกตามตองการ แตในขั้นตอนที่ 1 นี้
จะกลาวเนนในเรื่องของการนําวัตถุใสลงไปในกลองแกว ซึ่งหลักการก็คือเมื่อใสวัตถุเขาไปในกลอง
แกวแลววัตถุควรจะอยูในตําแหนงธรรมชาติของตัวมันเอง และตองแสดงขนาดและรูปรางที่แทจริง
ของตัวเองเมื่อฉายภาพออโธกราฟกแลว เพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้นใหพิจารณาตัวอยางในรูป
ที่ 4.1 ประกอบ จากรูปจะเห็นไดวาถานําวัตถุใสในกลองแกวในลักษณะเอียงแปลก ๆ ดังแสดงในรูป
ซายมือของรูปที่ 4.1 แลว ภาพฉายที่ไดจะไมสามารถเห็นรูปรางที่แทจริงของวัตถุได และไมสามารถ
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ใชไมบรรทั
ร ดในการวัวัดขนาดของงวัตถุจากรูปได
ป ดวย เนื่องจากขอบข
อ
องวัตถุนั้นเอีอียงแบบ oblique
(ทบทวนนลักษณะของงเสน oblique ไดในบททที่ 3) ดังนั้นขอบของวั
ข
ตถุถที่ปรากฎบนนผนังกลองจึจึงสั้น
กวาควาามเปนจริง แต
แ ถาวางวัตถุในลักษณะะที่แสดงในรูรูปดานขวาขของรูปที่ 4.1 จะเห็นไดวาเรา
สามารถถเห็ น รู ป ร า ง หน า ตาของงวั ต ถุ ไ ด ชั ด เ จนขึ้ น เช น ในภาพด า นหน
น า ก็ จ ะเห็ห็ น วั ต ถุ ค ล า ยกั บ
ทรงกระบอกที่มีรูและะมีวัตถุลักษณ
ณะคลายปกยื่ืนออกไปทั้งสองข
ง
างดาน อีกทั้งเมื่อมมองจากดานบนก็
ษ
งมนแลละมีรูดวย แลละขอดีอีกปรระการหนึ่งขอองการวางวัตถุ
ต ใน
จะเห็นวาปลายปกที่ยื่นไปมีลักษณะโค
ไ โดยตรงเนืนื่องจากขอบววัตถุนั้นวางตัตัวใน
ลักษณะะนี้คือ เราสามมารถใชไมบรรทัดวัดขนาาดของวัตถุได
ลักษณะของเสน norrmal line ซึ่งภาพของเส
ภ
น ่ไดก็จะมีขนาดความยาว
นที
น
วที่ตรงตามคความเปนจริง
GOOD

รูปที่ 4.1 กาารวางวัตถุใหหมลี ักษณะทีเหมาะสมในก
่
กลองแกว
- ขั้นตอนที
ต ่ 2 กาารเลือกมุมมอองดานหนา (ffront view)
การเลือกมุมมองที่จะให
ะ เกิดภาพดานหนานั้นมีเงื่อนไขทีชวยพิ
ช่  จารณา 3 ขอดวยกัน
1 ใหเลือกดดานที่มีความยาวที่สุดมาเป
1.
ม นความมกวางในภาพดานหนา ดัง
แสดงในนรูปที่ 4.2 จากรู
จ ปจะเห็นว
น าถาเลือกเเอาดานหนารถมาเป
ร
นภาาพดานหนาขของการสรางภาพ
ออโธกราฟก ภาพดานบนที
า
่ไดจะมี
ะ ลักษณะรูปที
ป ่สูงซึ่งทําใหหสูญเสียพื้นที
น ่ในการวาดดรูปเปนอยางมาก
ง
ว
ที่สุด) มาเปนภาพด
น
านหนนา ผลลัพธทีท่ไี ดก็
แตถาเลือกดานขางขของรถ (ซึ่งเปปนดานที่มีความยาวมาก
คือภาพอออโธกราฟกทีท่เหมาะสมดัดังแสดงในรูป
First ch
hoice

Se
econd choic
ce

Waste more space

Inapprop
priate

GOOD

รูปที่ 4.22 เลือกสวนทที่มีความยาววมาก
ที่สุดเปนคความกวางในนรูป
ดานหนา
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2. ภาพด า นข า งที่ ไ ด จ ากการเลื อ กมุ ม มองด า นหน า ต อ งวางตั ว อยู ใ น
ลักษณะที่เปนธรรมชาติ ดังแสดงในรูปที่ 4.3 จากรูปแสดงตัวอยางการเลือกภาพหลังคารถเปน
ภาพดานหนา (ทําตามเงื่อนไขขอแรกคือเลือกดานที่มีความยาวมากที่สุดเปนภาพดานหนา) แตจะ
เห็นวาถาเลือกเชนนี้แลวภาพดานขางที่เกิดขึ้นหรือแมแตภาพดานบนจะปรากฎเปนรูปรถที่เอียงขาง
หรือตีลังกากลับดานซึ่งเปนภาพที่ไมเปนธรรมชาติ ดังนั้นการเลือกเอาภาพหลังคารถเปนภาพ
ดานหนาจึงไมเหมาะสม
Inappropriate

รูปที่ 4.3 การเลือกภาพดานหนาที่ไมเหมาะสมเพราะทําใหภาพดานขางไมเปนธรรมชาติ
3. ภาพดานหนาที่เลือกควรมีเสนประปรากฎอยูนอยที่สุด รูปที่ 4.4 แสดง
ตัวอยางการเลือกมุมมองสําหรับภาพดานหนาโดยมีใหเลือก 2 แบบดวยกัน ซึ่งจากภาพฉายที่ไดจะ
เห็นวาภาพดานซายมีเสนประนอยกวาจึงควรเลือกมุมมองดานนี้เปนมุมมองดานหนา สวนสาเหตุที่
ตองเลือกภาพที่มีเสนประนอย ๆ ก็เพราะวาถาภาพที่เห็นมีเสนประ ผูอานภาพตองคอยตีความวา
เสนประดังกลาวคืออะไร? เปนพื้นผิวอะไร? ทําใหเขาใจภาพที่เห็นไดยากขึ้น และการลากเสนประก็
ไมสะดวกเทากับการลากเสนธรรมดาดวย

GOOD

Inappropriate

รูปที่ 4.4 การเลือกภาพดานหนาใหมีเสนประนอยที่สดุ
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- ขั้นตอนที่ 3 การเลือกภาพดานขาง (adjacent view)
จากตัวอยางของการสรางภาพออโธกราฟกดวยกลองแกว จะเห็นวาภาพดานขางไมได
จํากัดแตภาพดานซายหรือดานขวาเทานั้น แตอาจเปนภาพดานบนหรือดานลางก็ได โดยในขั้นตอน
ที่ 3 นี้ก็จะเสนอหลักในการเลือกภาพดานขาง ซึ่งมีเงื่อนไขในการพิจารณา 3 ขออีกเชนกันคือ
1. เลือกมุมมองดานขางที่ทําใหภาพมีเสนประนอยที่สุด จากรูปที่ 4.5 ซึ่ง
แสดงภาพดานขางที่เปนไปไดทั้งหมดของวัตถุตัวอยาง (ภาพดานหนาจะอยูตรงกลาง สวนภาพ
ดานขางนั้นมีภาพดานซาย ดานขวา ดานบนและดานลาง) จากรูปก็จะเห็นไดวาถาพิจารณาตาม
เงื่อนไขในขอนี้ ภาพดานขางที่เหมาะสมก็คือภาพดานขวาและภาพดานบนเพราะมีเสนประนอยกวา
GOOD

Inappropriate
GOOD
Inappropriate

รูปที่ 4.5 การเลือกภาพดานขางที่มีเสนประนอยที่สุด
2. เลือกมุมมองดานขางที่เมื่อวาดแลวเหมาะสมกับกระดาษ พิจารณาวัตถุ
ตัวอยางในรูปที่ 4.6 ถาเลือกวาดภาพดานหนาและดานบนของวัตถุบนกระดาษในแนวนอน จะ
พบวาเหลือชองวางดานบนและลางระหวางรูปกับขอบกระดาษนอยมาก ทําใหการบอกขนาดวัตถุทํา
ไดลําบาก แตถาเปลี่ยนไปเลือกวาดภาพดานหนาและดานขวาแทนจะเห็นไดวาภาพที่ไดเหมาะสม
กับแนวกระดาษมากยิ่งขึ้น และมีที่วางเหลือพอสําหรับการบอกขนาดดวย
POOR

GOOD

Not enough space
for dimensioning.

รูปที่ 4.6 การเลือกภาพดานขางใหเหมาะสมกับแนวของกระดาษ
NWP

June 2007

Version 0.5

Orthographic Writing

3. จํานวนภาพดานขางที่วาดควรมีจํานวนนอยที่สุดแตตองพอเพียงตอ
การแสดงรูปรางหนาตาของวัตถุดวย จากรูปตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 4.7 จะเห็นวารูปรางที่คลาย
พนักพิงดานหลังของวัตถุซึ่งทําใหวัตถุมีลักษณะคลายตัวแอลนั้น (ดังที่แสดงดวยเสนขอบสีแดง)
จําเปนตองใชมุมมองดานขวาเพื่อใหผูอานแบบไดเห็นวาวัตถุมีลักษณะอีกดานที่คลายตัวแอลดวย
สวนรูวงกลมที่อยูบนวัตถุนั้นก็ตองอาศัยภาพดานบนเพื่อที่จะแสดงไดชัดเจนวาเสนประที่ปรากฎบน
ภาพอื่น ๆ นั้นคือรูวงกลม อีกทั้งภาพที่เห็นรูวงกลมนี้ยังสามารถที่จะบอกตําแหนงของรูไดสะดวก
กวาดวย เพราะสามารถบอกบนภาพเดียวกันไดดังแสดงในรูปที่ 4.7 ดังนั้นจากตัวอยางนี้เราจําเปน
ที่ตองวาดภาพทั้งหมด 3 รูปดวยกันเพื่อใหเพียงพอตอการอธิบายรูปรางของวัตถุ แตในบางกรณี
การวาดเพียง 2 รูปก็เพียงพอแลว หรือในกรณีเฉพาะจริง ๆ อาจวาดเพียงรูปเดียวก็ได
Necessary

Hole’s location can be
specified on the same view.
Easy to understand
Difficult to interprete.

Necessary

รูปที่ 4.7 การเลือกภาพดานขางเพื่อแสดงรูปรางลักษณะของวัตถุไดครบถวน
ขอพิจารณาอีกอยางที่ผูเรียนสามารถนํามาชวยในการเลือกภาพดานขางที่เหมาะสมก็คือ ภาพ
ดานขางที่เลือกนั้นตองสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับ “ขนาด” และ “รูปราง” ของวัตถุไดครบถวน
สําหรับขอมูลเรื่องขนาดนั้น โดยปกติแลวการวาดภาพเพียง 2 ภาพ เชนภาพดานหนาและภาพ
ดานขางของวัต ถุก็เ พียงพอตอการบอกขนาดของวัต ถุสามมิติได แล ว (ขอมูล กวาง-สู งจากภาพ
ดานหนา และขอมูลลึก-สูงจากภาพดานขาง) แตอาจจะไมครอบคลุมขอมูลเรื่องรูปรางก็ได ผูเรียนจึง
ตองพิจารณาขอกําหนดทั้งสองอยางนี้ไปพรอม ๆ กันเมื่อตองการเลือกภาพดานขางของวัตถุ และ
เพื่อใหเขาใจมากยิ่งขึ้น ขอยกตัวอยางวัตถุรูปทรงปริซึมสามเหลี่ยมดังที่แสดงในรูปที่ 4.8 จากรูปถา
กําหนดใหทิศทางหัวลูกศรเปนทิศทางในการวาดภาพดานหนาก็จะไดภาพดานหนาที่มีลักษณะเปน
สี่เหลี่ยมผืนผาซึ่งจะใหขอมูลความกวางและความสูงของวัตถุ จากนั้นถาเราเลือกแสดงภาพดานบน
ก็จะไดขอมูลความลึกเพิ่มมาอีกหนึ่งอยางซึ่งจะสามารถบอกขนาดของวัตถุไดแลว แตจากรูปที่เลือก
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D

อาจทําใหผูอานแบบเขาใจผิดไปไดวาวัตถุนั้นคือปริซึมสี่เหลี่ยมหรือปริซึมสี่เหลี่ยมที่ถูกลบมุมดัง
แสดงในรูปที่ 4.8 ดังนั้นการวาดภาพดานขางของวัตถุนี้เพิ่มเติมจึงมีความจําเปนเพราะจะชวยให
ผูอานแบบสามารถรูไดทันทีวาวัตถุนี้คือปริซึมสามเหลี่ยม อีกทั้งการวาดภาพดานขางก็จะใหขอมูล
ดานความลึกอยูแลวดวย ดังนั้นภาพที่จําเปนจริง ๆ สําหรับการสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวกับขนาดและ
รูปรางของวัตถุสําหรับตัวอยางนี้คือ 2 ภาพ (ภาพดานหนา และภาพดานขวา) ดังแสดงในรูปที่ 4.9

W

H

mislead to…

F.V.
D

W

H

รูปที่ 4.8 การเลือกภาพดานขางที่ไมเหมาะสมทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับรูปรางไมครบถวน
W

H

H
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F.V.
W

D

D

รูปที่ 4.9 การเลือกภาพดานขางที่เหมาะสมจะทําใหไดทั้งขอมูลเกี่ยวกับขนาดและรูปราง
จากตั ว อย า งปริ ซึ ม สามเหลี่ ย มจะเห็ น ว า สํ า หรั บ วั ต ถุ บ างชนิ ด แล ว การแสดงภาพ
ออโธกราฟกเพียงสองรูปก็สามารถใหขอมูลทั้งขนาดและรูปรางไดครบถวน ซึ่งในสวนถัดไปจะขอ
ยกตัวอยางรูปวัตถุที่สามารถใชรูปออโธกราฟกเพียงสองรูปในการบอกขนาดและรูปรางไดเพิ่มเติม
รูปที่ 4.10 แสดงตัวอยางของวัตถุที่มีลักษณะเปนทรงกระบอกสองขนาดซอนกัน ซึ่งภาพดานหนาก็
จะเห็นเปนรูปวงกลมสองวงซอนกันและมีรูเจาะขนาดเล็ก ๆ อยูโดยรอบ สวนภาพดานขางนั้นถา
เลือกวาดทั้งภาพดานขวาและภาพดานบน จะพบวาภาพทั้งสองนี้ซ้ํากันและไมไดใหขอมูลเพิ่มเติม
จากอีกรูปหนึ่งเลย กรณีเชนนี้เลือกวาดเพียงรูปเดียวก็พอ ดังนั้นรูปออโธกราฟกสุดทายอาจเปน
ภาพดานหนากับดานขวา หรือภาพดานหนากับภาพดานบนก็ได
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Repeat !
Unnecessary

รูปที่ 4.10 วัตถุที่มีภาพดานขางซ้ําซอนกันและสามารถเลือกเพียงรูปเดียวได
ตัวอยางถัดไปก็เปนวัตถุที่ควรวาดเพียง 2 ภาพเชนเดียวกัน แตไมใชดวยสาเหตุที่ภาพที่ 3 นั้น
ซ้ําซอนกับภาพที่มีอยูกอนแลว แตเนื่องจากการวาดภาพที่ 3 นั้นไมสามารถใหขอมูลอะไรเพิ่มเติม
เลย (ขอมูลที่เกี่ยวกับขนาดและรูปราง) กรณีเชนนี้จึงควรวาดเพียง 2 ภาพก็พอ ดังตัวอยางที่แสดง
ในรูปที่ 4.11ก-ข

Unnecessary

(ก)

Unnecessary

(ข)
รูปที่ 4.11 ตัวอยางวัตถุทสี่ ามารถใชเพียงสองภาพในการสื่อความหมาย
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จากตัวอยางในรูปที่ 4.11ก จะเห็นวารูปดานขวาที่วาดจะใหขอมูลเพียงความลึกของวัตถุเทานั้น ซึ่ง
ขอมูลดังกลาวก็สามารถไดรับจากภาพดานบนเชนเดียวกัน และภาพดานขวานี้ก็ไมไดใหขอมูล
เกี่ยวกับรูปรางของวัตถุนี้เลย (ไมไดใหขอมูลวาวัตถุนี้มีลักษณะเปนทรงกระบอก มีรูเจาะ มีปลายที่
ยื่นออกมาในลักษณะที่เหมือนปก และปลายปกยังมีรูเจาะดวย) ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนที่ตองวาด
ภาพนี้ เชนเดียวกับภาพตัวอยางในรูปที่ 4.11ข
สวนรูปที่สามารถวาดเพียงรูปเดียวไดนั้นก็จะเปนวัตถุที่มีลักษณะเปนแผนบาง หรือ
เปนวัตถุทรงกระบอกธรรมดาดังแสดงในรูปที่ 4.12ก-ข จากรูปจะเห็นวาถาวัตถุเปนแผนบาง (รูปที่
4.12ก) ภาพดานขวาหรือภาพดานลางของวัตถุก็จะใหขอมูลความหนาเทานั้นไมสามารถเห็นรูปราง
ของวัตถุได ดังนั้นเราสามารถวาดภาพดานหนาเพียงรูปเดียวแลวเพิ่มขอความเพื่อบอกความหนา
ตางหากได สวนวัตถุที่เปนทรงกระบอกธรรมดานั้น (รูปที่ 4.12ข) จะเห็นวาภาพดานหนาและภาพ
ดานบนจะซ้ํากันจึงไมจําเปนตองวาดภาพดานบนก็ได และเนื่องจากเปนทรงกระบอกภาพดานหนา
จึงตองแสดงเสน center line เพื่อแสดงแกนทรงกระบอก ดังนั้นภาพดานซายก็ไมจําเปนอีกเชนกัน
เพราะเมื่อผูอานแบบเห็นเสน center line แลวก็จะทราบวารูปนี้เปนทรงกระบอก

1 Thick

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

(ก)
Unnecessary
Repeat !
Infer from CL

Unnecessary

(ข)

รูปที่ 4.12 ตัวอยางวัตถุทสี่ ามารถใชเพียงภาพเดียวในการสื่อความหมาย
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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 ญี่ปุน เปนตน สวนประเทศ
ไทยนั้นใชระบบเหมือนประเทศญี่ปุนคือระบบ third angle นั่นเอง เพื่อใหเกิดความเขาใจในระบบ
การฉายภาพทั้งสองแบบ ใหผูเรียนพิจารณารูปที่ 4.13 ที่แสดงแกนหลัก x, y และ z ในสามมิติ
พรอมกับระนาบนอน (ระนาบ xz) และระนาบดิ่ง (ระนาบ yz) ซึ่งทั้งสองระนาบนี้จะแบงบริเวณใน
สามมิติออกเปน 4 สวนคือ quadrant ที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ (เรียกตามระบบพิกัดฉากที่เรียน
ในสมัยมัธยม)
y

z

y

x

x

z

รูปที่ 4.13 แกนหลักและระนาบที่แบงบริเวณในสามมิติออกเปน 4 สวน
การฉายภาพดวยระบบ first angle จะนําวัตถุไปวางไวในบริเวณ quadrant ที่ 1 โดยมีผูสังเกตุมอง
กลับมาในแนวแกน z แลวใชระนาบนอนและดิ่งที่มีอยูเปนฉากรับภาพ โดยเพิ่มฉากรับภาพทาง
ดานหลังของวัตถุอีก 1 ระนาบ (ระนาบ xy) ดังแสดงในรูปที่ 4.14 เมื่อสังเกตุใหดีจะเห็นวาการฉาย
ภาพระบบนี้วัตถุจะอยูระหวางผูสังเกตุกับฉากรับภาพ
y

First Quadrant

x

z

รูปที่ 4.14 ตําแหนงของวัตถุเมื่อฉายภาพในระบบ first angle
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สวนการฉายภาพในระบบ third angle นั้นจะนําวัตถุไปวางไวใน quadrant ที่ 3 โดยผูสังเกตุอยู ณ
ตําแหนงเดิม แลวใชระนาบเชนเดียวกับในระบบ first angle เปนฉากรับภาพ โดยเพิ่มระนาบดิ่ง
ดานหนาวัตถุเปนฉากรับภาพอีก 1 อัน ในกรณีของระบบ third angle นี้ฉากรับภาพจะอยูระหวางผู
สังเกตุกับวัตถุ ดังแสดงในรูปที่ 4.15
y

Third Quadrant

x

z

รูปที่ 4.15 ตําแหนงของวัตถุเมื่อฉายภาพในระบบ third angle
ยอนกลับไปที่ระบบฉายภาพแบบ first angle อีกครั้ง ภาพที่ผูสังเกตุเห็นในดานหนาจะไปปรากฎบน
ฉากรับภาพที่อยูดานหลังของวัตถุ และเมื่อผูสังเกตุเดินไปทางดานขวาเพื่อดูภาพของวัตถุ ภาพนั้น
จะไปปรากฎบนฉากรับภาพดานขาง (ซึ่งอยูหลังวัตถุอีกเชนเดียวกัน) สวนภาพวัตถุดานบนก็จะไป
ปรากฎบนฉากรับภาพดานลางดังแสดงในรูปที่ 4.16ก แตการฉายภาพในระบบ third angle นั้นจะ
เหมือนกับการฉายภาพโดยใชกลองแกวที่ไดอธิบายไปแลวในบทที่ 3 นั่นคือภาพฉายที่ไดจะมา
ปรากฎบนฉากรับภาพที่อยูระหวางผูสังเกตุกับวัตถุดังแสดงในรูปที่ 4.16ข
1st angle system

3rd angle system

(ก) การฉายภาพในระบบ first angle

(ข) การฉายภาพในระบบ third angle

รูปที่ 4.16 การฉายภาพในระบบ first angle และ third angle
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เมื่อคลี่กลองดังที่แสดงในรูปที่ 4.16ก-ข ออก โดยยึดภาพฉายดานหนาไวเปนหลักแลวคลี่ผนังกลอง
ดานอื่นจนไดระนาบเดียวกับภาพดานหนาก็จะไดภาพฉายออโธกราฟกของระบบ first angle และ
third angle ตามตองการ รูปที่ 4.17 แสดงความแตกตางระหวางการฉายภาพในสองระบบนี้ ถา
สังเกตุใหดีจะเห็นวาภาพที่วาดนั้นมีความเหมือนกันทั้งสามภาพ เพียงแตตําแหนงการวางภาพ
ตางกันเทานั้น นั่นคือในกรณีของ first angle เมื่อยึดภาพดานหนาเปนหลักแลว ภาพที่มองเห็นทาง
ดานบนจะวาดอยูดานลางของภาพดานหนา และภาพที่เห็นเมื่อมองจากดานขวาจะถูกวางทาง
ดานซายของภาพดานหนา สวนการฉายภาพแบบ third angle นั้นเมื่อยึดภาพดานหนาเปนหลัก
ภาพที่มองจากดานบนก็จะถูกวาดอยูดานบนของภาพดานหนา เชนเดียวกับภาพที่เห็นจากทาง
ดานขวาก็จะถูกวางอยูดานขวาของภาพดานหนา
3rd angle system

1st angle system
Right Side View

Top View

Front View

Top View

Front View Right Side View

รูปที่ 4.17 ภาพออโธกราฟกจากระบบการฉายภาพแบบ first angle และ third angle
ตําแหนงการวางภาพในระบบ third angle นี้ทําใหผูอานแบบสามารถทําความเขาใจไดงาย แมแต
คนที่ไมไดเรียนหลักการฉายภาพมากอนเลย เพราะภาพถูกวางในตําแหนงที่ไมฝนความรูสึกของคน
อานและยังสามารถกวาดสายตาไปยังภาพขางเคียงเพื่อหาขอมูลไดไมยากอีกดวย สวนการฉายภาพ
ในระบบ first angle นั้นเกิดขึ้นกอนระบบ third angle โดยนักคณิตศาสตรชาวฝรั่งเศสที่ชื่อ
Gaspard Monge (1746–1818) ผูซึ่งคิดคนทฤษฎีที่เปนที่มาของหลักการฉายภาพ และเหตุผลหนึ่ง
ที่นักคณิตศาสตรนิยมเลือก quadrant ที่ 1 ในการฉายภาพก็คือขอมูลที่อยูใน quadrant นี้มีคาเปน
บวกทั้งหมด ทําใหการฉายภาพในระบบนี้เปนที่นิยมในหมูนักคณิตศาสตรและในทวีปยุโรปที่เปนตน
กําเนิดของหลักการฉายภาพนี้มาจนถึงปจจุบัน ดังนั้นผูเรียนจึงควรทําความเขาใจกับระบบการฉาย
ภาพทั้งสองระบบนี้ เพราะเปนไปไดที่จะพบการฉายภาพระบบใดระบบหนึ่งเมื่อออกไปทํางานใน
ฐานะวิศวกร อยางไรก็ดีเพื่อใหผูอานแบบสามารถทราบลวงหนาไดกอนวาตนเองกําลังอานแบบที่
เขียนจากการฉายภาพระบบใดอยู จึงมีการกําหนดใหใสสัญลักษณบางอยางลงในงานเขียนแบบเพื่อ
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บงบอกวางานเขียนแบบนั้นใชระบบการฉายภาพแบบใด โดยสัญลักษณที่ใชนั้นไดแสดงในรูปที่
4.18 ซึ่งเปนการนําเอากรวยที่ถูกตัดยอดมาฉายภาพดวยระบบ first และ third angle ตามลําดับ
นั่นเอง ดังนั้นทุกครั้งที่ผูเรียนเขียนภาพออโธกราฟกตองแสดงสัญลักษณกํากับดวยเสมอวาภาพที่
ตนเองวาดนั้นใชระบบใด ซึ่งในวิชาเขียนแบบนี้จะใชระบบการฉายภาพแบบ third angle เทานั้น
First angle system

Third angle system

รูปที่ 4.18 สัญลักษณของระบบการฉายภาพแบบ first angle และ third angle
4.3 ขั้นตอนการเขียนภาพออโธกราฟก
ในหัวขอที่จะกลาวถึงตอไปนี้เปนขั้นตอนที่ผูวาดจะไดนําความรูที่อยูในตอนตนของบท
เชนหลักการในการเลือกภาพดานหนา การเลือกภาพดานขางและจํานวนภาพที่ตองการสําหรับการ
เขียนภาพออโธกราฟก โดยหลักการที่แนะนําใหปฏิบัติมีดังนี้
1. เลือกจํานวนภาพที่เหมาะสม เชน วัตถุที่ตองการวาดนี้ตองการภาพทั้งหมดสาม
ภาพ คือ ภาพดานหนา-ดานขวา-ดานบน หรืออาจจะตองการเพียงสองภาพเทานั้น
คือ ภาพดานหนา-ดานบน หรือภาพดานหนา-ดานขาง เปนตน
2. คํานวณพื้นที่ ๆ ตองใชในการเขี ยนแบบ แล วจัดใหพื้นที่ดังกลาวไดตําแหนงที่
เหมาะสมบนกระดาษเขียนแบบ
3. เริ่มการเขียนภาพ แลว project ขอมูลของภาพหนึ่งไปยังอีกภาพที่อยูขางเคียง
4. ลงขนาด (dimensioning) กับภาพที่วาด พรอมทั้งเขียนหมายเหตุอื่น ๆ ที่จําเปน
และสัญลักษณแสดงระบบการฉายภาพ
เพื่อใหเขาใจขั้นตอนตาง ๆ เหลานี้ไดมากยิ่งขึ้น ขอใหศึกษาจากตัวอยางที่จะไดแสดงตอไป
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ขั้นตอนที่ 1 สมมติวาตองการเขียนภาพออโธกราฟกของวัตถุดังที่แสดงในรูปที่ 4.19
ขั้นตอนนี้ผูเขียนแบบตองวิเคราะหกอนวาวัตถุนี้ตองการภาพทั้งหมดที่ภาพในการสื่อสารขอมูลที่
เกี่ยวกับขนาดและรูปราง ซึ่งอยางนอยที่สุดคือตองการภาพสองภาพเพื่อใหไดขอมูลของขนาดที่
ครบถวน สวนที่วาตองการภาพที่สามหรือไมนั้นตองพิจารณาแลวตอบคําถามตัวเองใหไดวาภาพที่
สามที่จะวาดเพิ่มนั้นใหขอมูลของรูปรางเพิ่มหรือไม แตจากวัตถุในรูปที่ 4.19 นี้ใชภาพเพียงสอง
ภาพก็เพียงพอแลว โดยเลือกใชภาพดานหนาและดานบนดังที่แสดงในรูปที่ 4.20

รูปที่ 4.19 ภาพวัตถุตวั อยาง

รูปที่ 4.20 มุมมองที่ตองการสําหรับวัตถุตวั อยาง

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อไดมุมมองและจํานวนภาพที่ตองการแลวขั้นตอไปใหคํานวณขนาด
ของพื้นที่ ๆ ตองการใชเพื่อวาดภาพเหลานั้น สมมติใหวัตถุตัวอยางนี้มีขนาดเปนมิลลิเมตรตามรูปที่
4.21ก ซึ่งจะทําใหผูเขียนแบบทราบวาถาตองการวาดภาพดานหนาตองใชพื้นที่อยางนอยเทากับ
สี่เหลี่ยมผืนผาที่มีขนาดกวาง × สูง (ในกรณีที่วาดภาพดวยสัดสวน 1:1) เทากับ 152 × 45 มม.
สวนภาพดานบนก็ตองใชพื้นที่อยางนอยเทากับ 152 × 64 มม. และเผื่อพื้นที่ระหวางภาพไวอีก
ประมาณ 25 มม. ซึ่งผูเขียนแบบสามารถกําหนดระยะหางระหวางภาพนี้ไดเองตามความเหมาะสม
ดังนั้นพื้นที่รวมทั้งหมดที่ตองใชในการเขียนภาพนี้คือ 152 × 134 มม. ดังแสดงในรูปที่ 4.21ข
จากนั้นใหลองนําพื้นที่ดังกลาวนี้ไปลองจัดวางตําแหนงบนกระดาษเขียนแบบใหมีความสมดุลไมชิด
ขอบขางใดขางหนึ่งจนเกินไปดังแสดงในรูปที่ 4.21ค
A4

152
64

1:1

25
45
152

(ค)
(ก)
(ข)
รูปที่ 4.21 การคํานวณพื้นที่สําหรับวาดภาพและจัดวางบนกระดาษใหเหมาะสม
NWP

June 2007

Version 0.5

109

110

Fundamental of Engineering Drawing

ขั้นตอนที่ 3 เริ่มวาดภาพจากขนาดของวัตถุที่กําหนด โดยอาจจะวาดภาพดานหนา
หรือภาพดานบนกอนก็ได สําหรับตัวอยางนี้การวาดภาพดานบนจะเหมาะสมกวาเพราะสามารถ
project ขอมูลจากภาพดานบนลงมาใชตอดานลางไดอยางสะดวก แตกอนที่จะเริ่มลากเสนรูปจริง ๆ
ควรเริ่มจากการลากเสนรางกอนเสมอดังแสดงในรูปที่ 4.22ก ซึ่งเสนรางนี้จะชวยเราในการกําหนด
ตําแหนงสําคัญ ๆ ในรูป เชน ตําแหนงจุดศูนยกลางของสวนโคงหรือวงกลม บริเวณที่มีการหักมุม
หรื อ เป น ร อ งเล็ ก ๆ ในวั ต ถุ ช ว ยกํ า หนดขนาดโดยรวมของภาพที่ จ ะวาด เป น ต น ทํ า ให ผู ว าด
ตรวจสอบและแกไขไดกอนที่จะลากเสนจริง เนื่องจากถาลากเสนจริงแลวการลบหรือเปลี่ยนแปลง
แกไขจะทําไดยากหรือทําไดไมสะอาดเพียงพอ

(ก)

(ข)

(ง)

(ค)

(จ)

รูปที่ 4.22 ขั้นตอนการเขียนภาพออโธกราฟกและการ project ขอมูลไปยังภาพดานลาง
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เมื่อไดเสนรางเรียบรอยแลวตอไปก็เริ่มวาดรูป โดยควรวาดเสนที่เปนสวนโคงหรือวงกลมกอน (รูปที่
4.22ข) จากนั้นจึงคอยลากเสนตรง (รูปที่ 4.22ค) หลังจากวาดรูปดานบนเสร็จแลวให project ขอมูล
ที่จําเปนลงมายังบริเวณภาพดานหนาโดยใชเสนดิ่ง ขอมูลที่จําเปนเหลานี้คือ ตําแหนงศูนยกลาง
วงกลม ตําแหนงขอบวงกลม ขอบมุมอื่น ๆ ที่จะทําใหเกิดเสนเมื่อมองทางดานหนา เปนตน (รูปที่
4.22ง) เมื่อไดขอมูลที่ครบถวนแลวใหวาดภาพดานหนาใหสมบูรณ (รูปที่ 4.22จ)
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนสุดทายจะเปนการเก็บรายละเอียดปลีกยอย เชน การเขียนเสน
center line ในบริเวณที่เปนแกนทรงกระบอกหรือในรูปวงกลม การลงขนาดของวัตถุ การใหหมาย
เหตุของรูป และที่ลืมไมไดคือการเขียนสัญลักษณแสดงระบบการฉายภาพที่ใช ซึ่งจะทําใหไดงาน
เขียนแบบที่เสร็จสมบูรณดังแสดงในรูปที่ 4.23
x
x

y

y

z

x

y

y

x

PART NAME
NOTES
1. Dimensions in millimeters.
2. ….

รูปที่ 4.23 ตัวอยางการเขียนแบบออโธกราฟกของวัตถุตัวอยาง
จากตัวอยางที่แสดงขางตนเปนกรณีที่ตองการวาดภาพออโธกราฟกเพียง 2 ภาพเทานั้นแตในกรณี
ที่วัตถุนั้นตองการภาพทั้งหมด 3 ภาพเพื่ออธิบายขนาดและรูปราง การ project ขอมูลจากทั้ง 2
ภาพที่มีอยูแลวเพื่อนํามาใชในการวาดภาพที่ 3 นั้นสามารถทําได 2 รูปแบบดวยกัน แบบแรกคือทํา
การวัดระยะโดยตรงจากภาพหนึ่งเพื่อไปใชในอีกภาพหนึ่งดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 4.24 จากรูป
สมมติวาตองการวาดภาพดานซาย หลังจากที่วาดภาพดานหนาและดานบนเรียบรอยแลว ซึ่งความ
กวางของภาพดานซายจะมีคาเทากับความลึกของวัตถุ โดยขนาดความลึกของวัตถุนี้ก็มีอยูแลวใน
ภาพดานบน (ความสูงของภาพดานบน) ดังนั้นจึงสามารถใชไมบรรทัดวัดขนาดความลึกจากภาพ
ดานบนแลวนําขนาดดังกลาวไปใชกําหนดขอบเขตสําหรับวาดภาพดานซายได เมื่อทําการวัดขนาด
เชนนี้กับทุก ๆ สวนที่สําคัญของรูป แลวเขียนเสนรูปใหเรียบรอยก็จะไดภาพดังรูปที่ 4.25
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รูปที่ 4.24 การสงขอมูลจากภาพหนึ่งไปยังอีกภาพหนึ่งโดยวิธีการวัดโดยตรง

รูปที่ 4.25 ภาพออโธกราฟกจากการสงขอมูลระหวางภาพดวยการวัดโดยตรง
วิธีที่สองในการสงขอมูลจากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่งคือการใชเสน miter line ซึ่งเปนเสนตรงที่เอียง
ทํามุม 45 องศากับแนวระดับ โดยมีทิศทางพุงออกจากภาพดานหนาและเอียงไปทางดานที่ตองการ
สงขอมูลไปดังแสดงในรูปที่ 4.26ก จากรูปแสดงตัวอยางที่ตองการวาดภาพดานซายของวัตถุเมื่อมี
ภาพดานหนาและดานบน ดังนั้นเสน miter line จะตองลากพุงออกจากภาพดานหนาและเอียงไป
ทางดานซายทํามุม 45 องศากับแนวระดับ สวนการสงขอมูลจากภาพดานบนดวยการใชเสน miter
line นี้สามารถทําไดโดยการลากเสนนอนจากจุดที่ตองการสงขอมูลไปตัดเสน miter line และจาก
จุดตัดที่เกิดขึ้นบนเสน miter line ใหลากเสนดิ่งลงมายังบริเวณที่ตองการวาดภาพ สุดทายก็จะได
ขอบเขตของการวาดภาพที่ตองการดังรูปที่ 4.26ข จากนั้นก็วาดรูปตามที่ตองการ แตถาพบวาการ
สงขอมูลผานเสน miter line นี้ทําใหรูปที่ไดชิดกับรูปดานหนามากเกินไปก็สามารถเลื่อนเสน miter
line ออกหางจากรูปดานหนาได แตเสนตองเอียงทํามุม 45 องศากับแนวระดับเชนเดิมดังแสดงในรูป
ที่ 4.27
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45°

(ก)

(ข)

ชิดรูปดานหนาเกินไป

รูปที่ 4.26 การใชเสน miter line ในการสงขอมูลจากภาพหนึ่งไปยังอีกภาพหนึ่ง

ชองวางระหวางรูปมากขึ้น

รูปที่ 4.27 การเลื่อนเสน miter line ออกจากภาพดานหนาเพื่อใหระยะหางระหวางรูปมากขึน้
4.4 การบอกขนาดเบื้องตน (basic dimensioning)
องคประกอบเบื้องตนของการบอกขนาดจะประกอบไปดวยสวนสําคัญ 5 สวนคือ
1. Extension line
เสน extension line เปนเสนเบา (4H) ที่ลากออกจากตําแหนงที่ตองการบอกขนาด
โดยมักจะลากเปนเสนคูออกไป โดยเสนคูนี้จะเปนตัวกํากับขอบเขตของขนาดที่ตองการบอกดัง
แสดงในรูปที่ 4.28
2. Dimension line
เสน dimension line เปนเสนเบา (4H) ที่มีหัวลูกศรอยูที่ปลายทั้งสองขาง โดยลากตั้ง
ฉากและอยูระหวางเสน extension line ดังแสดงในรูปที่ 4.29
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รูปที่ 4.28 เสน extension line

รูปที่ 4.29 เสน dimension line

3. Leader line
เสน leader line เปนเสนเบา (4H) ที่มีหัวลูกศรอยูขางเดียว มักใชในการบอกขนาด
ของสวนโคงหรือวงกลม การใชงานนั้นจะตองวางหัวลูกศรจรดสวนโคงที่ตองการบอกขนาดแลว
ลากเสนเอียงยาวออกไป จบทายดวยเสนนอนสั้น ๆ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือแนวในการลากเสนนี้ตอง
ผานจุดศูนยกลางของสวนโคงหรือวงกลม (ไมใชลากไปจรดจุดศูนยกลาง) ดังแสดงในรูปที่ 4.30
10

27

17

114

43

รูปที่ 4.30 เสน leader line

รูปที่ 4.31 Dimension number

4. Dimension number
Dimension number เปนตัวเลขที่ใชบอกขนาด โดยจะเขียนดวยเสนเขม (2H) และ
เขียนอยูเหนือเสน dimension line เล็กนอย (ไมใชเสน dimension line เปนเสนบรรทัด) ในบางครั้ง
การเขียนเลขบอกขนาดอาจจะตองเขียนในแนวตั้ง เนื่องจากเสน dimension line เปนเสนตั้ง ใน
กรณีนี้ตองขยับตัวเองไปดานขวาแลวเขียนตัวเลขใหอยูบนเสน dimension line ดังตัวอยางการลง
ขนาด “17” ที่แสดงในรูปที่ 4.31
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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 ซึ่งมีความหมายวาสวนโคงที่เสน leader line นั้นชี้
อยูมีคารัศมีเทากับ 16 มม. สวนอีกขอความ “10 Drill, 2 Holes” ก็มีความหมายวา วงกลมที่เสน
leader line ชี้อยูนั้นเปนรูที่ถูกเจาะซึ่งมีเสนผาศูนยกลางเทากับ 10 มม. และมีรูเชนนี้ในรูป 2 รู
27

10 Drill, 2 Holes
R16

17

10

43

รูปที่ 4.32 Local note
4.5 การสัมผัสและการตัดกันของพื้นผิว
หัวขอสุดทายของบทนี้จะกลาวถึงกรณีที่พื้นผิวสองพื้นผิวสัมผัสหรือตัดซึ่งกันและกัน
โดยถาพื้นผิวทั้งสองสัมผัสกันดังแสดงในรูปที่ 4.33ก จะไดวาบริเวณที่พื้นผิวสัมผัสกันนั้นจะไม
กอใหเกิดเสนบนภาพเมื่อมองจากดานขวาหรือดานบน แตถาพื้นผิวทั้งสองตัดกันดังแสดงในรูปที่
4.33ข กรณีเชนนี้จะกอใหเกิดเสนหรือรอยตัดไปปรากฎบนภาพดานขวาและภาพดานบน
No line

intersect

tangent
No line

intersect

tangent

(ก)

(ข)
รูปที่ 4.33 พื้นผิวทั้งสองทีส่ ัมผัสและตัดซึ่งกันและกัน
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edge view of plane

tangent

tangent
tangent
intersect

plane

(ค)

(ง)

รูปที่ 4.33 (ตอ) พื้นผิวทั้งสองที่สัมผัสและตัดซึ่งกันและกัน
ตัวอยางเพิ่มเติมในกรณีที่พื้นผิวทั้งสองสัมผัสหรือตัดซึ่งกันและกันสามารถศึกษาไดในรูปที่ 4.33ค-ง
สวนรูปที่ 4.34ก-ง นั้นเปนตัวอยางที่มีความซับซอนขึ้นมากขึ้น โดยวัตถุในรูปมีลักษณะที่คลาย ๆ
กัน กลาวคือประกอบดวยทรงกระบอกและแทงสี่เหลี่ยมหลากหลายรูปทรงและขนาด พุงเขาชนกับ
ทรงกระบอกกอใหเกิดพื้นผิวที่สัมผัสหรือตัดกัน

tangent

No line

intersect

(ก)

(ข)

tangent

tangent

No line

tangent

No line

tangent

(ค)

tangent

(ง)

รูปที่ 4.34 วัตถุทรงกระบอกและแทงสี่เหลี่ยมที่มีพื้นผิวสัมผัสและตัดซึ่งกันและกัน

NWP

June 2007

Version 0.5

Orthographic Writing

4.6 บทสรุป
ขั้นตอนในการเขียนภาพออโธกราฟกที่แสดงในบทนี้เริ่มจากแนวทางในการเลือกภาพ
ด า นหน า ภาพด า นข า ง (ด า นบนหรื อ ด า นซ า ย-ขวา) จํ า นวนภาพที่ จํ า เป น ในการสื่ อ สารข อ มู ล
เกี่ยวกับขนาดและรูปราง ระบบในการฉายภาพออโธกราฟกซึ่งมี 2 ระบบดวยกันนั่นคือ ระบบ first
angle และระบบ third angle โดยในวิชาเขียนแบบนี้จะใชระบบ third angle เทานั้น หัวขอตาง ๆ
ขางตนนี้เปนเครื่องมือที่ตองใชในการพิจารณาวัตถุกอนที่จะเริ่มเขียนภาพออโธกราฟกของวัตถุนั้น
เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนขางตนเสร็จสิ้นแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนการประเมินขนาดโดยรวมของ
ภาพที่จะวาดและจัดใหไดตําแหนงที่เหมาะสมบนกระดาษเขียนแบบ เมื่อพรอมแลวก็ใหเริ่มจากการ
ลากเสนรางกอนโดยใชเสนน้ําหนักเบาเพื่อใหไดขนาดและตําแหนงของจุดสําคัญ ๆ ตามที่ตองการ
แลวคอยเริ่มวาดภาพดวยเสนที่มีน้ําหนักเขมโดยใหเขียนเสนโคงหรือวงกลมกอนแลวจบรูปดวย
เสนตรง จากนั้นให project ขอมูลไปยังภาพขางเคียงเพื่อสรางภาพออโธกราฟกที่สมบูรณ ซึ่ง
เทคนิคหนึ่งที่นิยมใชในการสงขอมูลจากภาพหนึ่งไปยังอีกภาพหนึ่งก็คือเทคนิคการใชเสน miter
line เมื่อไดภาพออโธกราฟกที่สมบูรณแลวก็ใหทําการบอกขนาด ซึ่งในบทนี้เปนการแนะนํา
องคประกอบของการบอกขนาดเบื้องตนเทานั้น (รายละเอียดเกี่ยวกับการบอกขนาดจะกลาวถึงใน
บทที่ 7) หัวขอสุดทายเปนการแสดงตัวอยางเมื่อมีพื้นผิวสองพื้นผิวมาสัมผัสหรือตัดซึ่งกันและกัน
โดยถาพื้นผิวสองพื้นผิวมาตัดกันแลวรอยตัดที่เกิดขึ้นก็จะไปปรากฎเปนเสนในภาพดานขาง แตถา
พื้นผิวทั้งสองสัมผัสกันก็จะไมกอใหเกิดเสน (ไมมีรอยตัด) ไปปรากฎในภาพดานขาง
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ปญหาฝกสมอง
1. จากแผนคลี่ทกี่ ําหนดให จงหาวาเมื่อประกอบแผนคลี่กลับแลวจะไดวตั ถุในรูปใด
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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
เมื่อมองวัตถุจากมุมมองที่กําหนด โดยกําหนดใหจุดสีดําที่มุมกลองคือตําแหนงของมุมมอง
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