บทที่ 6
การอานภาพออโธกราฟก
หัวขอที่จะกลาวถึงในบทนี้ถือไดวาเปนสวนสําคัญที่สุดสวนหนึ่งในวิชาการเขียนแบบ
เพราะในฐานะที่ เ ป น วิ ศ วกร และถึ ง แม ว า วิ ศ วกรผู นั้ น จะไม ชํ า นาญการเขี ย นแบบ แต ก็ ต อ งมี
ความสามารถในการอานแบบใหได เพราะในระหวางการทํางานไมวาจะทํางานดานการออกแบบ
การบํารุงรักษาระบบ การติดตอสื่อสารกับวิศวกรหรือชางคนอื่น ๆ ก็ตาม ลวนแลวแตตองอาศัยการ
อานแบบวิศวกรรมทั้งสิ้น ซึ่งในหัวขอถัด ๆ ไปในบทนี้ผูเรียนจะไดเห็นตัวอยางและแนวความคิดใน
การอานภาพออโธกราฟกใหเขาใจ
6.1 ความหมายของการอานภาพออโธกราฟก
การอานภาพออโธกราฟกนั้นเปนกระบวนการยอนกลับกับกระบวนการที่อธิบายไวใน
บทที่ 3 (การเขียนภาพออโธกราฟก) โดยในบทที่ 3 นั้นผูเขียนภาพจะเห็นภาพพิคทอเรียลของวัตถุ
กอนแลวจึงเขียนภาพในแตละมุมมองออกมา ซึ่งภาพที่ไดจะเรียกวาภาพออโธกราฟก แตในบทนี้
ผูเรียนจะไดภาพออโธกราฟกของวัตถุกอน จากนั้นตองอาศัยความรูที่ไดเรียนมาเกี่ยวกับพื้นผิวของ
วัตถุวา เมื่อพื้นผิวนั้นถูกฉายภาพในระบบออโธกราฟกแลวพื้นผิวนั้นจะปรากฎเปนรูปลักษณะ
เชนใดในภาพที่เห็น แลวใชความเขาใจเชนนั้นในการอธิบายภาพกลับไปเปนพิ้นผิวในสามมิติใหได
ดังแสดงในรูปที่ 6.1 การที่ผูเรียนจะสามารถอานภาพออโธกราฟกกลับไปเปนภาพสามมิติไดดีนั้น
จําเปนตองอาศัยองคประกอบหลาย ๆ ประการดวยกัน เชน อาศัยประสบการณสวนตัวตั้งแตยังเด็ก
อาศัยการฝกฝนและจดจําลักษณะของพื้นผิวในแบบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเขียนภาพออโธกราฟก
และสุดทายตองอาศัยความชํานาญในการสเก็ตชภาพพิคทอเรียลดวย เพราะเมื่อผูอานแบบอาน
ภาพออโธกราฟกไดเขาใจแลว ผูอานแบบก็ควรจะเห็นภาพของวัตถุนั้นในแบบสามมิติเกิดขึ้นใน
สมองของผูอานแบบเอง แตอยางไรก็ดีผูอานแบบก็ควรมีความสามารถในการสเก็ตชภาพที่ตนเอง
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เห็นในสมองออกมาเปนรูปบนกระดาษไดดวย เพื่อจะไดใชในการสื่อสารกับวิศวกรผูอื่นตอไป แตใน
บางครั้งเมื่อผูอานแบบไดอานภาพออโธกราฟกแลว ก็ยังไมสามารถเห็นลักษณะสามมิติของวัตถุนั้น
ได ก็มีความจําเปนที่จะตองสเก็ตชภาพพิคทอเรียลของวัตถุนั้นอยางคราว ๆ ออกมากอนโดยใช
ขอมูลเทาที่มีแลวคอยทําการปรับแตงรูปพิคทอเรียลของตนเองใหถูกตองตามภาพออโธกราฟกที่
เห็นจนกวาจะไดภาพสามมิติของวัตถุที่ถูกตอง
Orthographic
Writing

Orthographic
Reading

รูปที่ 6.1 ความหมายของการเขียนและอานภาพออโธกราฟก
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาเปาหมายสุดทายของการอานภาพออโธกราฟกก็คือ ผูอานแบบ
ตองสเก็ตชภาพพิคทอเรียลของวัตถุออกมาใหได ทําใหเนื้อหาในบทนี้มีความเกี่ยวของกับบทกอน
หนานี้อยางมาก แตกอนที่จะไดกลาวถึงรายละเอียดของการอานภาพออโธกราฟก ก็จะขอทบทวน
แนวทางในการวางมุมมองของภาพออโธกราฟกบนภาพพิคทอเรียลดังที่แสดงไวแลวในบทที่ 5 แลว
อีกครั้ง กล าวคือถาภาพออโธกราฟกที่ ได ประกอบด วยภาพดานหนา ดานขวาและดานบนแลว
ภาพพิคทอเรียลที่จะวาดก็ควรวางตัวในลักษณะที่แสดงในรูปที่ 6.2

T.V.

F.V.

R.S.V

รูปที่ 6.2 การวางลักษณะของภาพพิคทอเรียลใหสอดคลองกับภาพออโธกราฟก
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หรือถาภาพออโธกราฟกประกอบไปดวยภาพดานหนา ดานซายและดานบน ภาพพิคทอเรียลที่จะ
วาดก็ควรมีลักษณะดังที่แสดงในรูปที่ 6.3

T.V.

L.S.V

F.V.

รูปที่ 6.3 การวางลักษณะของภาพพิคทอเรียลใหสอดคลองกับภาพออโธกราฟก
6.2 การอานภาพออโธกราฟกดวยการวิเคราะหจากวัตถุเรขาคณิตพื้นฐาน
การอานภาพออโธกราฟกดวยวิธีนี้เหมาะที่จะใชกับวัตถุที่มีรูปรางอยางงายเทานั้น ไม
สามารถนําวิธีนี้ไปใชกับวัตถุรูปรางใด ๆ ไดตลอด การอานภาพโดยการวิเคราะหจากวัตถุเรขาคณิต
นี้จะใชแนวคิดที่วาวัตถุที่มีรูปรางใด ๆ นั้นจะถูกสรางขึ้นจากรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานทั้งสิ้น โดย
อาจจะถูกสรางขึ้นจากการนําเอารูปทรงเรขาคณิตเหลานั้นมาเชื่อมตอกัน หรือเอารูปทรงเรขาคณิต
มาหักลบกันก็ได ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 6.4
A
B

A+B

A–B

A∩B

รูปที่ 6.4 การใชรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานในการสรางวัตถุที่มีความซับซอนยิ่งขึ้น
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สําหรับรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานที่สามารถนํามาพิจารณาไดนั้นประกอบไปดวย ปริซึมสี่เหลี่ยม
ทรงกระบอก ทรงกระบอกของอากาศ (รูเ จาะวงกลม) รู ป ทรงโคน ปริมิ ต หรื อ รู ป ทรงกลม ดั ง
ตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 6.5 เปนตน

รูปที่ 6.5 ตัวอยางรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานที่สามารถนํามาสรางวัตถุใด ๆ ได
ขั้นตอนการอานภาพออโธกราฟก
ขั้นตอนในการอานภาพออโธกราฟกโดยการใชรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานมาชวยในการ
วิเคราะหประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ใหผูอานแบบพิจารณามุมมองที่ไดจากภาพออโธกราฟกแลวตัดสินใจเลือกวา เมื่อ
ตองการจะสเก็ตชภาพพิคทอเรียลแลวจะจัดใหภาพดานหนาของวัตถุปรากฎใน
ทิศทางใด
2. ใหผูอานแบบพิจารณาพื้นผิวแตละผิวในภาพออโธกราฟกแลวหาความสัมพันธของ
พื้นผิวนั้นกับภาพจากมุมมองอื่น ๆ เพื่อหาใหไดวาพื้นผิวนั้นมีรูปรางหรือรูปทรง
เชนใด และใหทําเชนนี้กับทุก ๆ สวนในภาพออโธกราฟกจนไดองคประกอบของ
วัตถุนั้นครบถวน
3. สรางรูปทรงเรขาคณิตจากขอมูลที่ไดในขอที่ 2
4. ประกอบชิ้ น ส ว นต า ง ๆ เข าด ว ยกั น ตามข อ มู ล ที่ ได จ ากภาพออโธกราฟก เช น
ตําแหนงของชิ้นสวน หรือขนาดของชิ้นสวนนั้น
เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการวิเคราะหภาพออโธกราฟกดวยการใชรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานเชนนี้ไดมาก
ยิ่งขึ้น จึงขอยกตัวอยางภาพออโธกราฟกดังแสดงในรูปที่ 6.6 จากตัวอยางแรกนี้ใหพิจารณารูป
สี่เหลี่ยมผืนผาที่อยูในภาพดานหนากอน จากนั้นหาความสัมพันธวาสี่เหลี่ยมผืนผาที่เห็นนี้มีลักษณะ
เชนใดในภาพขางเคียงบาง ซึ่งสามารถทําไดโดยการลากเสน projection (เสนลูกศรสีเขียว) จากรูป
สี่เหลี่ยมผืนผานั้ นไปยังภาพขางเคียง ซึ่งก็จะเห็นวาเสน projection
นั้นจะไปหยุ ดอยูที่รูป
สี่เหลี่ยมผืนผาทั้งดานบนและดานขางดังแสดงดวยเสนสีแดงในรูปที่ 6.7ก จากขอมูลทั้งหมดเชนนี้
ผูอานก็ควรจะวิเคราะหตอไปวาวัตถุเรขาคณิตรูปแบบใดที่สามารถทําใหเกิดภาพสี่เหลี่ยมผืนผา
เชนนี้เ มื่อมองทางดานหนา ดานขวาและดานบน ซึ่งจะพบวารูปทรงเรขาคณิตที่ทําใหเ กิดภาพ
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ดังกลาวไดตองเปนปริซึมสี่เหลี่ยมเทานั้นดังแสดงในรูปที่ 6.7ข ตอไปพิจารณาสวนประกอบอื่นที่
เหลือคือรูปวงกลมในภาพดานบน เสนประคูในภาพดานหนาและภาพดานขวา ซึ่งเมื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธระหวางสวนประกอบที่เหลือโดยใชเสน projection จะพบวาเสนประที่เห็นในภาพ
ดานหนาและภาพดานขวาก็คือขอบของรูวงกลมที่เห็นในภาพดานบนนั่นเองแตถูกบังอยูจึงตอง
แสดงดวยเสนประ สุดทายใหทําการประกอบสวนตาง ๆ นี้เขาดวยกันก็จะไดวัตถุที่มีลักษณะเปน
แทงปริซึมสี่เหลี่ยมและมีรูวงกลมอยูตรงกลางดังแสดงในภาพที่ 6.8ก-ข

รูปที่ 6.6 ตัวอยางแรกของการอานภาพออโธกราฟกโดยการใชรูปทรงเรขาคณิต

(ก)

(ข)

รูปที่ 6.7 การหาความสัมพันธของพื้นผิวระหวางภาพและภาพพิคทอเรียลของพื้นผิวนั้น

(ก)
(ข)
รูปที่ 6.8 การหาความสัมพันธของพื้นผิวระหวางภาพและภาพพิคทอเรียลสุดทายของวัตถุ

NWP

June 2007

Version 0.5

167

168

Fundamental of Engineering Drawing

ตัวอยางที่สองมีลักษณะคลายกับตัวอยางแรกดังแสดงในภาพออโธกราฟกรูปที่ 6.9 โดยขั้นตอนการ
วิเคราะหนั้นก็สามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับที่แสดงในตัวอยางแรก ซึ่งทําใหไดภาพพิคทอเรียล
สุดทายดังแสดงในรูปที่ 6.10 สวนรูปที่ 6.11 แสดงตัวอยางที่สามของภาพออโธกราฟกที่ซับซอนขึ้น
แตยังสามารถวิเคราะหไดดวยกระบวนการเชนเดิม เริ่มจากภาพรูปตัวแอลในภาพดานหนากอน
เมื่อลากเสน projection จากรูปตัวแอลนี้ไปภาพขางเคียงจะพบวาตัวแอลนี้เมื่อมองจากดานบนจะ
เห็นเปนสี่เหลี่ยมผืนผา แตเมื่อมองจากดานขวาจะพบวาที่ปลายดานหนึ่งของตัวแอลมีลักษณะเปน
รูปครึ่งวงกลมดังแสดงในรูปที่ 6.12ก ดังนั้นภาพพิคทอเรียลของวัตถุนี้คือแทงรูปตัวแอลที่มีปลาย
ดานหนึ่งเปนรูปครึ่งวงกลมดังรูปที่ 6.12ข องคประกอบถัดไปคือคือแทงทรงกระบอกที่ถูกเจาะรูไม
ทะลุดังแสดงในรูปที่ 6.12ค ซึ่งก็จะไดภาพพิคทอเรียลตามรูปที่ 6.12ง และสุดทายรูปที่ 6.12จ เปน
การวิเคราะหเกี่ยวกับรูวงกลมในรูปแบบเชนเดียวกับในตัวอยางแรกและแสดงภาพพิคทอเรียล
สุดทายของวัตถุในรูปที่ 6.12ฉ

รูปที่ 6.9 ตัวอยางที่สองของการอานภาพออโธกราฟกโดยการใชรูปทรงเรขาคณิต

รูปที่ 6.10 การวิเคราะหสว นตาง ๆ ภายในภาพออโธกราฟกแลวเขียนภาพพิคทอเรียล
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รูปที่ 6.11 ตัวอยางที่สามของการอานภาพออโธกราฟกโดยการใชรูปทรงเรขาคณิต

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

รูปที่ 6.12 การวิเคราะหภาพออโธกราฟกในตัวอยางที่สามเพื่อเขียนภาพพิคทอเรียล
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ตัวอยางสุดทายสําหรับการวิเคราะหภาพออโธกราฟกดวยรูปทรงเรขาคณิตแสดงไวในรูปที่ 6.13
สวนลําดับขั้นตอนการวิเคราะหนั้นไดแสดงในรูปที่ 6.14ก-ง โดยจะเริ่มจากการวิเคราะหสวนเล็ก ๆ
ที่ ยื่ น ออกมาจากรู ป ด า นหน า ก อ น ซึ่ ง แสดงไว ด ว ยบริ เ วณสี ส ม ในรู ป ที่ 6.14ก และเมื่ อ ลากเส น
projection ไปยังภาพขางเคียงแลวจะพบวาสวนเล็ก ๆ ที่ยื่นออกมานี้มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมใน
ภาพดานหนาและภาพดานบน แตปรากฎเปนรูปสามเหลี่ยมในภาพดานขวา จากขอมูลดังกลาวเมื่อ
วิเคราะหแลวจะพบวาสวนเล็ก ๆ ที่ยื่นออกมานั้นตองเปนปริซึมสามเหลี่ยมดังแสดงในรูปที่ 6.14ข
เพียงกรณีเดียวเทานั้น

รูปที่ 6.13 ตัวอยางสุดทายของการอานภาพออโธกราฟกโดยการใชรูปทรงเรขาคณิต

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รูปที่ 6.14 การวิเคราะหภาพออโธกราฟกในตัวอยางสุดทายเพื่อเขียนภาพพิคทอเรียล
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ถึ ง ขั้ น นี้ เ ราได วิ เ คราะห ส ว นหนึ่ ง ของรู ป ไปแล ว จากนั้ น ก็ ทํ า การวิ เ คราะห ส ว นที่ เ หลื อ คื อ ภาพ
สี่เหลี่ยมผืนผาสองรูปซอนกันดังแสดงดวยบริเวณสีฟาในภาพดานหนา จากนั้นลากเสน projection
ไปยังภาพขางเคียงซึ่งจะพบวาภาพสี่เหลี่ยมผืนผาสองรูปซอนกันในภาพดานหนานั้นจะปรากฎเปน
รูปเชนเดียวกันในภาพดานบน แตปรากฎเปนรูปตัวแอลในภาพดานขวาดังแสดงในรูปที่ 6.14ค จาก
ขอมูลที่มีจะไดวาวัตถุที่แสดงดวยบริเวณสีฟานั้นมีลักษณะเปนรูปตัวแอล (ขั้นบันได) ซึ่งเมื่อรวมกับ
ปริซึมสามเหลี่ยมที่วิเคราะหกอนหนานี้แลวก็จะทําใหไดรูปวัตถุสุดทายดังแสดงในรูปที่ 6.14ง
6.3 การอานภาพออโธกราฟกดวยการวิเคราะหจากพื้นผิวของวัตถุ
การอานภาพออโธกราฟกดวยวิธีนี้สามารถประยุกตใชกับวัตถุที่มีความซับซอนมาก
ยิ่งขึ้นได โดยผูอานภาพจําเปนตองใชความรูความเขาใจเกี่ยวกับการฉายภาพของพื้นผิววาเมื่อ
พื้นผิวเชนนี้ฉายภาพออกไปแลวจะปรากฎใหเห็นเปนรูปรางเชนใด เชน พื้นผิวเรียบธรรมดาเมื่อ
ฉายภาพไปแลวอาจเห็นเปนเสนตรงเฉย ๆ หรือพื้นผิวโคงทรงกระบอกเมื่อฉายภาพไปแลวอาจเห็น
เปนสี่เหลี่ยมผืนผาก็ได เปนตน เพราะถาผูอานภาพมีความรูหรือจดจํารูปแบบพื้นฐานของการฉาย
ภาพเชนนี้ไดแลว เมื่อเห็นภาพออโธกราฟกก็จะสามารถจินตนาการยอนกลับไดวาพื้นผิวนั้นนาจะมี
ลักษณะเปนอยางไรไดบางในสามมิติ ยกตัวอยางเชนเมื่อผูอานภาพเห็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผาในภาพ
ออโธกราฟก ก็ควรจินตนาการยอนกลับไดวาพื้นผิวที่เห็นเปนสี่เหลี่ยมผืนผานั้นอาจเกิดจากผนัง
สี่เหลี่ยมผืนผาธรรมดา หรืออาจเกิดจากผนังสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เอียงทํามุมกับทิศทางการมองของเรา
ทําใหเราเห็นเปนสี่เหลี่ยมผืนผา หรืออาจจะเกิดจากผนังโคงทระกระบอกก็ได แตการที่จะตัดสินใจ
วาพื้นผิวนั้นในสามมิติมีลักษณะเปนเชนใดก็ตองอาศัยขอมูลจากภาพขางเคียงของพื้นผิวนั้นดวย
ซึ่งทําไดโดยการใชเสน projection นั่นเอง สําหรับขั้นตอนการอานภาพออโธกราฟกดวยวิธีนี้มี
ขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. ใหผูอานแบบพิจารณามุมมองที่ไดจากภาพออโธกราฟกแลวตัดสินใจเลือกวา เมื่อ
ตองการจะสเก็ตชภาพพิคทอเรียลแลวจะจัดใหภาพดานหนาของวัตถุปรากฎใน
ทิศทางใด
2. ใหผูอานแบบพิจารณาพื้นผิวแตละผิวในภาพออโธกราฟกแลวหาความสัมพันธของ
พื้นผิวนั้นกับภาพจากมุมมองอื่น ๆ เพื่อหาใหไดวาพื้นผิวนั้นมีลักษณะเชนใดเมื่อ
ตองสเก็ตชภาพนั้นในสามมิติ
3. สเก็ตชพื้นผิวนั้น ๆ ลงในภาพพิคทอเรียล
4. ดําเนินการซ้ําขอ 2 และขอ 3 ใหครบทุกพื้นผิวจนไดภาพพิคทอเรียลที่สมบูรณ
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และเพื่อใหการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 2 ทําไดงายยิ่งขึ้น ก็จะขอแนะนําขอสังเกตุเพื่อชวยผูอานแบบ
ในการวิเคราะหเมื่อตองการอานภาพออโธกราฟกดังนี้
ขอสังเกตุขอที่ 1
ถามีพื้นผิวที่อยูติดกันแตไมไดอยูในระนาบเดียวกัน พื้นผิวเหลานั้นเมื่อไปปรากฎใน
ภาพออโธกราฟกจะตองมีเสนแบงระหวางพื้นผิวเหลานั้นออกจากกันดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่
6.15ก จากรูปเปนวัตถุที่มีลักษณะเปนกลองที่พื้นผิวดานบนแบงออกเปนสองระดับ สมมติใหพื้นผิว
ที่สูงกวาเรียกวาพื้นผิว A และพื้นผิวที่อยูต่ํากวาเรียกวาพื้นผิว B ซึ่งภาพออโธกราฟกที่ไดจากวัตถุ
ที่มีลักษณะเชนนี้แสดงไวในรูปที่ 6.15ข ซึ่งจากภาพดานบนของภาพออโธกราฟกนี้จะเห็นวามี
เสนตรงขั้นกลางระหวางพื้นผิว A และพื้นผิว B
เสนขั้นระหวางพื้นผิว
A

(ก)

B

(ข)

รูปที่ 6.15 พื้นผิวทีต่ างระดับกันจะตองมีเสนขั้นเมื่อเขียนภาพออโธกราฟก
แตในทางปฏิบัติเราจะเห็นแตภาพออโธกราฟกเทานั้นไมเห็นภาพพิคทอเรียลดังแสดงในตัวอยาง
ขางตน ดังนั้นเมื่อตองการอานภาพออโธกราฟกผูอานภาพทําไดแตเพียงตองตระหนักวาเมื่อเห็น
เสนขั้นระหวางพื้นผิวในภาพออโธกราฟกแลวจะตองจินตนาการเอาเองวาพื้นผิวที่จะตางระดับกัน
นั้นมีรูปรางลักษณะเชนใดในสามมิติไดบาง ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 6.16 จากตัวอยางสมมติให
ภาพที่แสดงนั้นเปนภาพดานบนของวัตถุชิ้นหนึ่ง จากภาพจะเห็นวามีพื้นผิวทั้งหมดสามสวนดวยกัน
Top view

B
A
C

รูปที่ 6.16 ตัวอยางภาพออโธกราฟกสําหรับใชในการวิเคราะหพื้นผิวที่เปนไปได
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คือ A, B และ C แตละสวนถูกแบงดวยเสนตรงดังแสดงในภาพ จากขอมูลที่มีเพียงเทานี้เราสามารถ
กลาวไดอยางเดียววาวัตถุนี้ตองมีพื้นผิวที่ไมอยูในระนาบเดียวกันเลยสามระนาบ ซึ่งทําใหวัตถุที่เรา
พิจารณาอยูนั้นสามารถเปนแบบใดแบบหนึ่งดังที่แสดงในรูปที่ 6.17 ก็ได จากรูปที่ 6.17 เปนการ
ยกตัวอยางวัตถุที่สามารถทําใหเกิดภาพดานบนของวัตถุสอดคลองกับรูปที่ 6.16 ซึ่งผูเรียนอาจจะ
จินตนาการวัตถุนั้นออกมาในรูปแบบอื่น ๆ ก็ได ตราบใดที่วัตถุที่จินตนาการออกมานั้นไมทําใหภาพ
ดานบนเปลี่ยนแปลงไปก็ถือวาคิดไดถูกตอง
A

A

A
C

B
C

B

B
C

รูปที่ 6.17 ตัวอยางวัตถุที่เปนไปไดที่จะทําใหเกิดภาพดานบนดังรูปที่ 6.16
ขอสังเกตุขอที่ 2
ถาพบพื้นผิวที่มีรูปรางเหมือนกันปรากฎอยูในภาพออโธกราฟกมากกวาหนึ่งภาพและ
เมื่อลากเสน projection เขาหากันแลวยังสอดคลองกันอีก สามารถกลาวไดวาพื้นผิวเหลานั้นคือ
พื้นผิวเดียวกัน เพื่อใหเขาใจขอความขางตนไดงายขึ้นขอใหพิจารณาตัวอยางในรูปที่ 6.18 จากรูป
เปนภาพออโธกราฟกของวัตถุชิ้นหนึ่ง ซึ่งเมื่อสังเกตุในภาพดานบนแลวจะเห็นวามีพื้นผิวหนึ่งมี
ลักษณะเหมือนตัวอักษร U ดังที่แรเงาดวยสีเขียวในรูปที่ 6.19ก จากภาพออโธกราฟกเดียวกันเราก็
จะเห็ น พื้ น ผิ ว ที่ มี ลั ก ษณะเหมื อ นตั ว อั ก ษร U อี ก พื้ น ผิ ว หนึ่ ง ในรู ป ด า นขวา ซึ่ ง ถ า ลองลากเส น
projection ผานเขาหากันดังแสดงในรูปที่ 6.19ข แลวก็จะพบวามาบรรจบตอเนื่องกันพอดี ดังนั้นจึง
สรุปไดวาพื้นผิวทั้งสองนี้คือพื้นผิวเดียวกัน และเมื่อดูแนวเสน projection ที่มาหยุดในภาพดานหนา
ก็สามารถกลาวไดอีกวาพื้นผิวรูปตัว U นี้จะปรากฎเปนเสนตรงที่เอียงไปทางดานซายดังแสดงดวย
เสนสีเขียวในภาพดานหนาของรูปที่ 6.19ข

รูปที่ 6.18 ตัวอยางแรกของวัตถุสําหรับการวิเคราะหดวยขอสังเกตุขอที่สอง
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(ก)

(ข)

รูปที่ 6.19 การหาความสัมพันธระหวางพื้นผิวที่เหมือนกันในภาพออโธกราฟก
จากข อ มู ล ในรู ป จึ ง สรุ ป ได ว า พื้ น ผิ ว รู ป ตั ว U นี้ จ ะต อ งวางตั ว เอี ย งไปทางด า นซ า ยเมื่ อ มองทาง
ดานหนาของวัตถุ ดังนั้นใหเริ่มสเก็ตชภาพพิคทอเรียลของวัตถุ โดยรูปที่ 6.20 แสดงภาพสเก็ตช
ของกลอง isometric และพื้นผิวรูปตัว U นั้น

รูปที่ 6.20 การสเก็ตชภาพ isometric ของพื้นผิวที่วเิ คราะหไดจากภาพออโธกราฟก
เมื่อวิเคราะหภาพออโธกราฟกตอไปจะเห็นวาไมพบพื้นผิวที่มีรูปรางเหมือนกันอีก ซึ่งทําใหขั้นตอน
การวิเคราะหตอไปนั้นตองเลือกวิเคราะหไปทีละพื้นผิว โดยสมมติใหพื้นผิวที่จะวิเคราะหตอไปเปน
พื้นผิวสีแดงดังแสดงในรูปที่ 6.21ก จากพื้นผิวนั้นใหลากเสน projection มายังภาพดานหนาจะ
พบวาเสน projection นั้นมาจบอยูที่เสนประและเมื่อลากเสน projection ตอออกไปที่ภาพดานขวา
จะพบวาเสนนั้นไปจบที่เสนนอนดังแสดงดวยเสนสีแดงดังแสดงในรูปที่ 6.21ก จากขอมูลเหลานี้จะ
ไดวาพื้นผิวสีแดงในภาพออโธกราฟกจะตองเปนระนาบนอนสีแดงดังแสดงในภาพ isometric ในรูป
ที่ 6.21ข ตอไปลองพิจารณาพื้นผิวสี่เหลี่ยมผืนผาสีสมดังแสดงในรูปที่ 6.22ก เมื่อทดลองลากเสน
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projection ไปยังภาพขางเคียงก็จะเห็นวาพื้นผิวนั้นกลายเปนเสนสีสมในภาพดานหนาและภาพ
ดานขวา ซึ่งทําใหภาพ isometric ที่ไดจะมีลักษณะตามรูปที่ 6.22ข

(ก)
(ข)
รูปที่ 6.21 การสเก็ตชภาพ isometric ของพื้นผิวที่วเิ คราะหไดจากภาพออโธกราฟก

(ก)
(ข)
รูปที่ 6.22 การสเก็ตชภาพ isometric ของพื้นผิวที่วเิ คราะหไดจากภาพออโธกราฟก

(ก)
(ข)
รูปที่ 6.23 การสเก็ตชภาพ isometric ของพื้นผิวที่วเิ คราะหไดจากภาพออโธกราฟก
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รู ป ที่ 6.23ก แสดงพื้ น ผิ ว สี่ เ หลี่ ย มคางหมู ที่ แ รเงาด ว ยสี น้ํ า เงิ น ในภาพด า นหน า เมื่ อ ลากเส น
projection ไปยังภาพขางเคียงก็จะไดวาพื้นผิวสี่เหลี่ยมคางหมูนี้กลายเปนเสนตรงทั้งในภาพดานบน
และภาพดานขวาทําใหภาพ isometric มีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 6.23ข สุดทายเปนพื้นผิวสี่เหลี่ยม
คางหมูขนาดเล็กดังที่แรเงาดวยสีชมพูในรูปที่ 6.24ก เมื่อลากเสน projection ไปยังภาพขางเคียงก็
จะได ว าพื้ นผิวนั้นปรากฎเปนเส นตรงสี ชมพูดังแสดงในภาพดานบนและภาพด านขวาของรูปที่
6.24ก ทําใหไดภาพ isometric สุดทายของวัตถุนี้ดังแสดงในรูปที่ 6.24ข (จริง ๆ แลวยังมีพื้นผิวที่ยัง
ไมไดนํามาวิเคราะหอีกสองพื้นผิวคือพื้นผิวดานซายสุดและพื้นผิวดานลางของวัตถุ แตพื้นผิวทั้งสอง
นี้ไมสามารถมองเห็นไดในมุมมองของภาพ isometric ที่วาดอยู จึงไมมีความจําเปนตองนํามา
วิเคราะห) และเพื่อใหเขาใจขั้นตอนในการอานภาพออโธกราฟกดวยการวิเคราะหพื้นผิวใหมาก
ยิ่งขึ้นขอใหผูเรียนพิจารณาตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 6.25 และ 6.26 ดวยตนเองเพิ่มเติม

(ก)
(ข)
รูปที่ 6.24 การสเก็ตชภาพ isometric ของพื้นผิวที่วเิ คราะหไดจากภาพออโธกราฟก
6.4 ปญหา Missing View
การทดสอบความเขาใจของผูเรียนในการอานภาพออโธกราฟกวิธีหนึ่งก็คือ ใหผูเรียน
ทดลองทําปญหาที่เรียกวา missing view ลักษณะของปญหานี้ก็คือจะใหภาพออโธกราฟกของวัตถุ
มาเพียงสองภาพเทานั้นและใหผูอานแบบสเก็ตชภาพที่สามออกมาเอง เชน โจทยกําหนดภาพ
ดานหน าและภาพดานบนของวัต ถุมาให แลวถามหาวาภาพด านขวาของวัตถุจะมีลัก ษณะเป น
อยางไร หรือใหภาพดานบนกับภาพดานขวามาแลวถามหาภาพดานหนา เปนตน การฝกฝนโจทยที่
เรียกวา missing view นี้บอย ๆ จะชวยทําใหผูเรียนมีความชํานาญในการอานภาพออโธกราฟกมาก
ยิ่งขึ้น สวนขั้นตอนในการแกปญหาโจทย missing view นี้สามารถทําไดโดยใชการวิเคราะหรูปทรง
เรขาคณิต หรือการวิเคราะหจากพื้นผิวที่ละผิวดังที่อธิบายขางตนก็ได แตในบางครั้งอาจจะตอง
อาศัยการสเก็ตชภาพพิคทอเรียล (ปกตินิยมใชภาพ isometric) ของวัตถุขึ้นมาเลย แลวลองผิดลอง
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ถูกปรับแกภาพดังกลาวจนไดภาพพิคทอเรียลของวัตถุที่ถูกตอง แลวคอยอาศัยภาพนั้นมาดูวาภาพ
ในมุมมองที่โจทยถามจะมีหนาตาเปนอยางไร

รูปที่ 6.25 ตัวอยางที่สองของการวิเคราะหพื้นผิวเพื่อสเก็ตชภาพ isometric
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รูปที่ 6.25 ตัวอยางที่สามของการวิเคราะหพื้นผิวเพือ่ สเก็ตชภาพ isometric
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รูปที่ 6.25 (ตอ) ตัวอยางทีส่ ามของการวิเคราะหพื้นผิวเพื่อสเก็ตชภาพ isometric
ภาพในรูปที่ 6.26 แสดงตัวอยางของภาพออโธกราฟกสําหรับปญหา missing view ซึ่งเปนภาพ
ตัวอยางเดียวกันกับรูปที่ 6.13 เพียงแตในตัวอยางนี้จะใหแตภาพดานหนาและภาพดานบนเทานั้น
ไมไดใหภาพดานขวามาดวย ผูอานแบบจึงตองจินตนาการภาพดานขวาเอาเองจากขอมูลเทาที่มี
จากประสบการณการวิเคราะหภาพออโธกราฟกที่ผานมาผูเรียนคงพอหาความสัมพันธเบื้องตนได
แล ว ว า ภาพสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า สองรู ป ที่ อ ยู ติ ด กั น ในภาพด า นหน า เป น ชิ้ น ส ว นเดี ย วกั น กั บ ภาพ
สี่เหลี่ยมผืนผาสองรูปที่อยูติดกันในภาพดานบนดังที่แสดงดวยการแรเงาสีน้ําเงิน และเมื่อลากเสน
projection จากภาพทั้งสองไปยังบริเวณที่จะวาดภาพดานขวา เราก็จะไดขอบเขตที่จะใชวาดชิ้นสวน
นั้นดังแสดงในรูปที่ 6.27ก

รูปที่ 6.26 ตัวอยางแรกของปญหา missing view

(ก)
(ข)
รูปที่ 6.27 การลากเสน projection เพื่อกําหนดขอบเขตของภาพดานขวา
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เชนเดียวกั
ว บรูปที่ 6.227ข เมื่อลากกเสน projecttion จากสวนเล็
ว ก ๆ ที่ยืยื่นออกมาไปปยังบริเวณที่จะใช
จ
วาดภาพพดานขวาเราาก็จะไดขอบบเขตสําหรับวาดส
ว วนเล็ก ๆ ที่ยื่นออกกมานั้นตามตตองการ ขั้นตอน
น
ตอไปจะะเริ่มทําการวิเคราะหความเปนไปไดของพื
ข ้นผิวดังที่แรเงาดวยสีฟาในรูปที่ 6.28ก จากรูรูปจะ
เห็นวาพื้นผิวดังกลาวปรากฎให
า
เ นเปนสี่เหลี่ยมผืนผาในนภาพดานหหนาและเปนสี่เหลี่ยมผืนผผาใน
เห็
ภาพดานบนด
น วย ซึ่งความเปนไปปไดของพื้นผิวนั
ว ้นอาจเปนแบบใดแบบ
น
หนึ่งดังแสดงงในรูปที่ 6.28ข-จ
ก็ได (รูปที
ป ่ 6.28ข-จ จะแสดงภาพ
จ
พดานขวาของงพื้นผิวที่พิจารณา) นั่นคืออาจเปนแผผนสี่เหลี่ยมธรรรดา
แตเอียงไไปดานหลังแบบรู
แ ป (ข) หรื
ห อเปนสวนโค
น งหนึ่งในสีสี่ของวงกลมแแบบรูป (ค) หรือเปนระนนาบที่
หั ก ทํ า มุ ม ฉากแบบรรู ป (ง) หรื อเป
อ น ระนาบบที่ หั ก มุ ม แบบบ (จ) หรื อแบบอื
อ
่ น ๆ ที่ ผู อ า นแบ บจะ
จินตนากการเอาเอง

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ก)
รูปที่ 6.28
6 การวิเคราะห
ค ความเปนไปไดของงพื้นผิวดานหหนาบนของวััตถุ
สมมติวาเราเลื
า
อกเอาาแบบ (ข) เปปนพื้นผิวที่เราต
ร องการ จากนั
จ ้นเปลี่ยนไปพิจารณ
ณาพื้นผิวถัดไปดั
ไ ง
แสดงในนรูปที่ 6.29ก คราวนี้พื้นผิวที่พิจารณ
ณาปรากฎใหเห็
เ นเปนสี่เหลี่ยมผืนผาในนภาพดานบบนซึ่ง
ความเปนไปไดของพืพื้นผิวนี้แสดงงไวในรูปที่ 6..29ข-ง

(ข)

(ค)

(ง)
(ก)
รูปที่ 6.29
6 การวิเคราะห
ค ความเเปนไปไดของงพื้นผิวดานหหลังบนของวััตถุ
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สมมติวาเลือกลักษณะของพื้นผิวเปนแบบ (ง) สําหรับพื้นผิวถัดไปที่จะพิจารณาคือพื้นผิวรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาในภาพดานหนาดังแสดงในรูปที่ 6.30ก และความเปนไปไดของพื้นผิวที่จะทําใหเกิด
รูปสี่เหลี่ยมผืนผาในภาพดานหนานั้นแสดงในรูปที่ 6.30ข-จ โดยตัวอยางนี้สมมติวาเลือกพื้นผิวแบบ
(จ) สําหรับพื้นผิวดานหนาลางของวัตถุ สุดทายเปนพื้นผิวดานลางและดานหลังของวัตถุซึ่งสามารถ
พิจารณาวาเปนผนังเรียบ ๆ ธรรมดาก็ได (พยายามคิดใหงายที่สุด) ทําใหภาพดานขวาของวัตถุมี
ลักษณะดังแสดงในรูปที่ 6.31

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ก)
รูปที่ 6.30 การวิเคราะหความเปนไปไดของพื้นผิวดานหนาลางของวัตถุ

รูปที่ 6.31 ภาพออโธกราฟกดานขวาของชิ้นสวนใหญของวัตถุและภาพพิคทอเรียล
ชิ้นสวนสุดทายที่ตองพิจารณาก็คือชิ้นสวนเล็ก ๆ ที่ยื่นออกมา เนื่องจากชิ้นสวนนี้มีความซับซอนไม
มากนัก ซึ่งผูอานแบบควรจะจินตนาการเองเลยวาวัตถุนั้นนาจะมีลักษณะเชนใดที่จะทําใหเมื่อมอง
จากดานหนาแลวเห็นเปนสี่เหลี่ยมและเมื่อมองจากดานบนก็ยังคงเห็นเปนสี่เหลี่ยมเหมือนเดิม โดย
จากตั ว อย า งในรู ป ที่ 6.13 นั้ น จะเห็ น ว า ความเป น ไปได ห นึ่ ง ของชิ้ น ส ว นเล็ ก ๆ นี้ ก็ คื อ ปริ ซึ ม
สามเหลี่ยมนั่นเอง ซึ่งอาจจะวางตัวแบบเดิมดังแสดงในรูปที่ 6.32ข หรือวางตัวในแบบอื่น ๆ ก็ไดดัง
แสดงในรูปที่ 6.32ค-ง หรืออาจเปนแทงสี่เหลี่ยมธรรมดาก็ไดดังรูปที่ 6.32จ หรือผูเรียนบางคน

NWP

June 2007

Version 0.5

181

182

Fundamental of Engineering Drawing

อาจจะจินตนาการแลวถามวาชิ้นสวนเล็ก ๆ นั้นเปนทรงกระบอกไดหรือไม ซึ่งตามลักษณะของภาพ
แลวก็สามารถเปนไปไดเพราะทรงกระบอกนั้นไมวาจะมองจากดานใดก็จะเห็นเปนสี่เหลี่ยมเสมอ
(เฉพาะมองจากดานขาง) แตสําหรับตัวอยางนี้การจะเลือกวาชิ้นสวนเล็ก ๆ นั้นเปนทรงกระบอก
อาจจะไมคอยเหมาะสมเทาไร เพราะเราเคยเรียนมาแลววาถาวาดทรงกระบอกเมื่อไรตองวาดเสน
center line แสดงแกนของทรงกระบอกเสมอ แตในรูปโจทยที่ใหไมมีเสน center line แตอยางใด
ดังนั้นจะเห็นวาวัตถุที่เลือกมานั้นเกิดขึ้นไดหลายรูปแบบขึ้นกับจินตนาการของผูที่อานแบบเองแตสิ่ง
ที่ตองตระหนักไวเสมอคือวัตถุที่จินตนาการนั้นตองไมทําใหภาพโจทยเปลี่ยนแปลงไป

(ข)

(ค)

(ง)

(ง)

(ก)
รูปที่ 6.32 การวิเคราะหความเปนไปไดของชิ้นสวนเล็ก ๆ
รูปที่ 6.33 แสดงตัวอยางของวัตถุที่ถึงแมจะคลายกับที่แสดงในรูปที่ 6.32ข-ง แตไมสามารถเลือกมา
ใชไดเพราะจะทําใหภาพที่โจทยใหไวตองเปลี่ยนแปลงไป จากตัวอยางในรูปจะเห็นวาวัตถุที่เลือกมา
ทําใหเกิดภาพสี่เหลี่ยมทั้งในภาพดานหนาและภาพดานบน แตเมื่อพิจารณาใหดีจะเห็นวาเมื่อมอง
วัตถุนี้จากดานบนนอกจากจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมแลวจะตองเห็นเสนประดวย (จากปลายแหลมที่อยู
ดานลาง) ซึ่งจากโจทยนั้นไมมีเสนประปรากฎอยูในภาพดานบน ดังนั้นวัตถุในลักษณะเชนนี้เลือกมา
ใชไมได

รูปที่ 6.33 ตัวอยางลักษณะวัตถุที่เลือกมาใชไมไดเพราะทําใหโจทยเปลี่ยนแปลง
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กลับมาที่ความเปนไปไดของชิ้นสวนเล็ก ๆ ที่ยื่นออกมาอีกครั้ง โดยสมมติวาตัวอยางนี้เราเลือก
ลักษณะของวัตถุตามแบบในรูปที่ 6.32ง ดังนั้นภาพดานขวาและภาพพิคทอเรียลของวัตถุก็จะมี
ลักษณะดังแสดงในรูปที่ 6.34

รูปที่ 6.34 ภาพดานขวาที่เปนไปไดและภาพพิคทอเรียลสุดทายของวัตถุ
ตัวอยางที่สองของปญหา missing view แสดงไวในรูปที่ 6.35 จากรูปกําหนดภาพดานหนาและภาพ
ดานบนมาให ผูอานแบบตองหาวาภาพดานขวาจะมีลักษณะเปนเชนใด การวิเคราะหอาจเริ่มจาก
พื้นผิวใดก็ได แตในตัวอยางนี้จะเริ่มจากพื้นผิวสีแดงดังแสดงในรูปที่ 6.36ก

รูปที่ 6.35 ภาพตัวอยางทีส่ องของปญหา missing view

(ก)

(ข)

รูปที่ 6.36 วิเคราะหพื้นผิวแรกโดยการลากเสน projection ไปยังบริเวณที่ตองการ
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จากพื้นผิวที่เลือกจะพิจารณานั้นใหลากเสน projection ไปยังภาพดานบนจะเห็นวาเสน projection
นั้นจบที่เสนเฉียงดังแสดงในรูปที่ 6.36ก ขั้นตอนถัดไปใหลากเสน miter line เพื่อใชในการสงขอมูล
จากภาพดานบนไปยังบริเวณที่จะวาดภาพดานขวา จากนั้นลากเสน projection จากภาพดานบน
ผานเสน miter line กลับมายังภาพดานขวาแลวลากเสน projection จากภาพดานหนาไปยังภาพ
ดานขวาดวย ซึ่งตําแหนงที่เสน projection เหลานี้มาตัดกันจะเปนบริเวณที่จะเกิดพื้นผิวนั้น ๆ ใน
ภาพดานขวา ซึ่งในตัวอยางนี้พื้นผิวที่ปรากฎในภาพดานขวาจะเปนภาพสี่เหลี่ยมดังที่แสดงดวยเสน
สีแดงในรูปที่ 6.36ข เพื่อใหผูเรียนเขาใจไดมากขึ้นวาทําไมภาพดานขวาจึงเปนรูปสี่เหลี่ยมเชนนี้
ขอใหพิจารณารูปที่ 6.37ก-ข เพิ่มเติม จากรูปที่ 6.37ก จะเห็นวามีการกําหนดตัวอักษรประจํามุม
ของพื้นผิวในภาพดานหนาใหเพิ่มเติม (มุม A, B, C และ D) ซึ่งเมื่อ project ขอมูลจากมุม A และB
ไปยังภาพดานบนจะเห็นวาทั้งสองมุมนั้นไปจบที่ปลายเสนเฉียงดานซายดังแสดงในรูป สวนมุม C
และ D ซึ่งเมื่อ project ไปยังภาพดานบนก็จะไปจบที่ปลายเสนเฉียงดานขวาดังรูปเชนเดียวกัน เมื่อ
ไดขอมูลของมุมตาง ๆ บนรูปแลว ใหเริ่ม project ขอมูลทีละมุมโดยเริ่มจากมุม A กอน จากรูปที่
6.37ข จะเห็นวาเมื่อลากเสน project จากมุม A ของภาพดานหนาไปยังบริเวณดานขวาและลากเสน
project จากมุม A ของภาพดานบนผานเสน miter line ไปยังภาพดานขวาดวย สุดทายเราก็จะได
จุดตัดของเสนทั้งสองเสนนี้ที่จุด ๆ หนึ่งซึ่งจุด ๆ นั้นก็คือตําแหนงของจุด A ในรูปดานขวานั่นเอง
จากนั้นใหทําเชนนี้กับทุก ๆ จุดมุมที่เหลือก็จะไดตําแหนงของจุดตาง ๆ ในภาพดานขวา สุดทาย
ลากเสนเชื่อมตอจุดเหลานี้เขาดวยกันตามลําดับที่เห็นจากภาพดานหนา นั่นคือตองลากเสนจาก A
ไป B ไป C ไป D ตามลําดับแลวลากกลับมาที่จุด A อีกครั้ง ทําเชนนี้แลวเราก็จะไดภาพพื้นผิวนั้น
ในภาพดานขวาตามตองการ

C, D

C, D

A, B

A, B

B

C

B

C B

C

A

D

A

D A

D

(ก)

(ข)

รูปที่ 6.37 วิเคราะหพื้นผิวดวยการใชตัวอักษรมาชวยกับกับมุมของพื้นผิว
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การวิเคราะหตามวิธีที่แสดงขางตนจะทําใหผูอานแบบสามารถทําความเขาใจไดงายมากยิ่งขึ้น แต
อาจจะไมเหมาะสมในทางปฏิบัติมากนัก เพราะการเขียนตัวอักษรประจํามุมทุก ๆ มุมเชนนี้ทําให
การวิเคราะหดําเนินไปไดอยางเชื่องชาและยังทําใหภาพสกปรกดวย แตในเบื้องตนผูเรียนอาจฝกใช
วิ ธี เ ช น นี้ ใ นการวิ เ คราะห ไ ปก อ น (ทํ า บนกระดาษทดก็ ไ ด ) จนเมื่ อ เกิ ด ความชํ า นาญแล ว ก็ ไ ม
จําเปนตองใชวิธีนี้อีก สวนการวิเคราะหพื้นผิวอื่น ๆ ที่เหลือของตัวอยางนี้จะไมขอใชวิธีวิเคราะห
ดวยการกําหนดตัวอักษรเพื่อไมใหเนื้อหายาวมากเกินไป
สําหรับพื้นผิวถัดไปที่จะทําการวิเคราะหคือพื้นผิวรูปสี่เหลี่ยมผืนผาดังแสดงดวยแรเงาสี
แดงในรูปที่ 6.38ก ซึ่งเมื่อลากเสน projection ไปภาพดานบนจะพบวาเสน projection ไปจบที่เสน
เฉียงดานซายดังแสดงในภาพ จากนั้นลากเสน projection จากภาพดานหนาไปยังภาพดานขวาและ
จากภาพดานบนไปยังภาพดานขวาผานเสน miter line จะไดวาจุดตัดของเสน projection เหลานี้
เหมือนกับที่ไดจากการวิเคราะหพื้นผิวแรก ดังนั้นพื้นผิวที่สองก็จะวางตัวอยู ณ ตําแหนงเดียวกันกับ
พื้นผิวแรกนั่นเองเพียงแตหลบอยูทางดานหลัง และเนื่องจากพื้นผิวที่สองนี้มีลักษณะหนาตาเหมือน
พื้นผิวแรก ดังนั้นจึงไมปรากฎใหเห็นเปนเสนประในภาพออโธกราฟกถึงแมพื้นผิวนั้นจะถูกบังอยูก็
ตามดังแสดงในรูปที่ 6.38ข

(ก)

(ข)

รูปที่ 6.38 วิเคราะหพื้นผิวที่สองโดยการลากเสน projection ไปยังบริเวณทีต่ องการ
พื้นผิวที่เหลือของตัวอยางที่สองนี้สามารถนํามาวิเคราะหดวยแนวทางเชนเดียวกัน นั่นคือใหลากเสน
projection จากพื้นผิวที่จะพิจารณาไปยังอีกภาพที่โจทยใหเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมของพื้นผิวนั้น
จากนั้นใหลากเสน projection จากพื้นผิวที่พิจารณาของทั้งสองภาพไปยังบริเวณที่ตองการ เชน
โจทยกําหนดภาพดานหนาและภาพดานบนมาให เราก็ตองลากเสน projection จากภาพดานหนา
ไปยังภาพดานขวา และลากเสน projection จากภาพดานบนผานเสน miter line ไปยังภาพดานขวา
เมื่อทําเชนนี้แลวเราก็จะไดขอบเขตของพื้นผิวที่พิจารณาในภาพดานขวาตามตองการดังแสดงในรูป
ที่ 6.39ก-ซ สวนภาพออโธกราฟกสุดทายของตัวอยางที่สองแสดงไวในรูปที่ 6.40
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)

รูปที่ 6.39 วิเคราะหพื้นผิวตาง ๆ โดยการลากเสน projection ไปยังบริเวณทีต่ องการ
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รูปที่ 6.40 ภาพออโธกราฟกสุดทายของตัวอยางที่สอง
6.5 บทสรุป
ในบทนี้เปนการนําเสนอขั้นตอนการอานภาพออโธกราฟกซึ่งไดแสดงไวสองวิธีดวยกัน
วิธีแรกเปนการอานภาพออโธกราฟกโดยใชรูปทรงเรขาคณิตในการวิเคราะห สวนวิธีที่สองเปนการ
อานภาพออโธกราฟกดวยการวิเคราะหพื้นผิวบนภาพออโธกราฟกไปทีละพื้นผิว ซึ่งวิธีการที่สองนี้
สามารถประยุกตใชกับภาพที่มีความซับซอนไดดีกวาวิธีแรกและเปนวิธีที่ผูเรียนควรฝกฝนใหเกิด
ความชํานาญดวย สําหรับเทคนิคการอานภาพออโธกราฟกดวยวิธีที่สองนั้น ผูเรียนควรเริ่มตนการ
ฝกฝนจากการกําหนดตัวอักษรไปบนมุมของพื้นผิวที่จะทําการวิเคราะหกอนเพื่อทําใหการวิเคราะห
เปนไปไดงายยิ่งขึ้นดังตัวอยางที่แสดงในเนื้อหาขางตน
ขอสรุปอีกประการหนึ่งที่ควรจะกลาวไว ณ ที่นี้ก็คือ เมื่อผูเรียนไดศึกษาการอานภาพ
ออโธกราฟกในบทนี้แลว อาจมีความรูสึกวาเนื้อหามีความใกลเคียงกับบทที่ 5 มาก (การสเก็ตช
ภาพพิคทอเรียล) ซึ่งความจริงก็เปนเชนนั้น และสาเหตุที่ผูเขียนแยกเนื้อหาออกมาเปนสองบทก็
เพื่อใหผูเรียนไดคุนเคยกับการสเก็ตชภาพพิคทอเรียลเสียกอน แลวจึงคอยใชความรูที่ไดมาชวยใน
การอานภาพออโธกราฟกนั่นเอง ดังนั้นผูเรียนจึงควรฝกฝนเนื้อหาทั้งสองบทนี้ไปพรอม ๆ กันเพราะ
ในบางครั้งการใชวิธีการอานภาพจากรูปทรงเรขาคณิตหรือการอานภาพจากการวิเคราะหพื้นผิวดังที่
กลาวไวขางตนก็ไมสามารถทําใหผูเรียนอานภาพออโธกราฟกได แตตองอาศัยการสเก็ตชภาพ
พิคทอเรียลของวัตถุดังกลาวออกมาอยางคราว ๆ กอน แลวคอยปรับแกจนมีความถูกตองเมื่อเทียบ
กับภาพออโธกราฟกของวัตถุที่มีอีกครั้งหนึ่ง
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