บทที่ 8
สัญนิยมของการเขียนภาพ
ออโธกราฟก
ในบทนี้จะกลับไปกลาวถึงการเขียนภาพออโธกราฟกอีกครั้งหนึ่ง แตเปนเรื่องสัญนิยม
ของการเขียนภาพ ซึ่งผูเรียนก็คงเกิดความสงสัยวาสัญนิยมคืออะไร สัญนิยมก็คือขอตกลงที่เปนที่
ยอมรับรวมกันใหถือปฏิบัติในการเขียนภาพออโธกราฟก ซึ่งในบางครั้งจะฝาฝนกฎของการเขียน
ภาพออโธกราฟกที่เคยเรียนมาแลว เพื่อใหภาพที่ไดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถสื่อสารทํา
ความเขาใจไดงายขึ้น ชวยใหการบอกขนาดทําไดสะดวกมากขึ้น สามารถลดการเขียนรูปใหนอยลง
และชวยใหใชพื้นที่ในการเขียนแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในบทนี้ผูเรียนจะไดพบกับการ
ใชสัญนิยมแบบตาง ๆ ในการเขียนภาพออโธกราฟก
8.1 ชนิดของสัญนิยมในการเขียนภาพออโธกราฟก
ตามที่ไดกลาวไวขางตนแลววาสัญนิยมก็คือขอตกลงเพิ่มเติมที่จะถูกนํามาใชรวมกับ
การเขียนภาพออโธกราฟกเพื่อใหภาพที่ไดอานงายยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะเห็นวาเปาหมายหลักของเราก็
ยังคงเปนการเขียนภาพออโธกราฟกนั่นเอง สวนสัญนิยมนั้นเปนเพียงสวนประกอบเพิ่มเติมเทานั้น
ดังนั้นผูเรียนก็ไมตองกังวลวาทําไมจึงมีเรื่องที่ตองเรียนมากมายขนาดนี้ เพราะเมื่อสังเกตุใหดีจะ
พบวาเนื้อหาสวนใหญก็ยังคงเปนการเขียนภาพออโธกราฟกเทานั้นเอง
สัญนิยมแบบหนึ่งที่ผูเรียนไดเรียนผานมาแลวก็คือ การใชเสนประแทนขอบของวัตถุที่
ถูกบังอยูนั่นเอง สวนชนิดของสัญนิยมที่จะกลาวถึงในบทนี้มีอยูหลายแบบดวยกันซึ่งไดแก
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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
ที่ความสูงของวั ตถุ มีคานอยกวาความลึกของวัต ถุมาก ๆ ถ าเปนเชนนี้ แลวการเขี ยนภาพ
ออโธกราฟกแบบธรรมดาจะทําใหไดภาพดังแสดงในรูปที่ 8.1

Top

Front

Right

รูปที่ 8.1 การเขียนภาพออโธกราฟกแบบธรรมดา
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Right

จากรูปจะเห็นวาเกิดการสูญเสียพื้นที่บริเวณดานขวาบนเปนอยางมากและพื้นที่ระหวางรูปกับกรอบ
กระดาษก็เหลือนอยมากเชนเดียวกัน ซึ่งทําใหการบอกขนาดทําไดลําบาก สัญนิยมของการเขียน
ภาพในกรณีที่วัตถุมีความสูงนอยกวาความลึกมาก ๆ เชนนี้ก็คือ เราสามารถยายภาพดานขวาขึ้นไป
วางขางภาพดานบนดังแสดงในรูปที่ 8.2 ได ซึ่งจะทําใหการใชพื้นที่บนกระดาษเขียนแบบมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังเหลือพื้นที่จากขอบกระดาษเพื่อบอกขนาดไดมากขึ้นดวย เพื่อใหเห็น
ลักษณะการประยุกตใชสัญนิยมขอนี้ไดชัดเจนขึ้นจึงขอยกตัวอยางภาพออโธกราฟกของวัตถุดัง
แสดงในรูปที่ 8.3ก-ข

Top

Front

รูปที่ 8.2 ตําแหนงของภาพดานขางในอีกรูปแบบหนึง่

(ก)

(ข)

รูปที่ 8.3 ตัวอยางของการวางตําแหนงของภาพดานขางในอีกรูปแบบหนึ่ง
จากตัว อยางในรู ป ที่ 8.3ก-ข ก็จ ะเห็ นวา การยา ยภาพดานขวาขึ้นไปวางไวข างภาพด านบนนั้ น
นอกจากจะทําใหการใชพื้นที่บนกระดาษเขียนแบบเกิดประสิทธิภาพและมีพื้นที่สําหรับการบอก
ขนาดเพิ่มขึ้นแลว ยังสามารถอานแบบไดงายขึ้นดวย เชน เสนประที่เกิดขึ้นบนภาพดานบนนั้น เรา
สามารถลากเสน projection ไปยังภาพดานขวาซึ่งถูกยายขึ้นมาวางขาง ๆ แลว เพื่อหาขอมูลวา
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เสนประนั้นคืออะไรไดงายยิ่งขึ้น ซึ่งจากตัวอยางในรูปที่ 8.3ข เราก็จะไดวาเสนประนั้นก็คือรองรูป
สี่เหลี่ยมที่เซาะทะลุตลอดความยาวของวัตถุนั่นเอง
8.3 การเขียนภาพดานขางที่ไมสมบูรณ
สัญนิยมในหัวขอนี้คือการเขียนภาพดานขางที่ไมสมบูรณ เราจะใชสัญนิยมนี้ในการตัด
เสนบางเสนที่จากเดิมตองเขียนในภาพ ๆ นั้นออก โดยเฉพาะอยางยิ่ง “เสนประ” เพื่อใหภาพที่ได
แสดงขอมูลของวัตถุที่เห็นไดในทิศทางนั้น ๆ เทานั้น ซึ่งจะทําใหภาพมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและผู
ที่ต องการอ านภาพอานแล วไม สับ สน เพื่อใหเ ขาใจหลักการดังกลาวไดดียิ่งขึ้ นขอใหศึกษาจาก
ตัวอยางในรูปที่ 8.4 จากรูปเปนภาพออโธกราฟกของวัตถุชิ้นหนึ่งที่มีลักษณะบางและถูกงอเปนรูป
ตัว U ดังที่เห็นในภาพดานหนาของวัตถุ ซึ่งเมื่อดูที่ภาพดานซายจะเห็นวาขอบขาของตัว U ที่ยื่น
ขึ้นมาทางดานซายนั้นมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยม สวนขาตัว U ที่ยื่นขึ้นมาทางดานขวาจะมีลักษณะ
ปลายโคงมนและสูงนอยกวาขาดานซาย ทําใหภาพออโธกราฟกที่เกิดขึ้นมีทั้งเสนรูปของขาดานซาย
เสนประของขาดานขวาบางสวนและบางสวนของขาดานขวาก็เห็นเปนเสนรูปดวยในภาพดานซาย
ลักษณะเชนนี้อาจทําใหเกิดความสับสนมากยิ่งขึ้นกับการอานภาพของวัตถุและยิ่งถาวัต ถุนั้นมี
รายละเอี ย ดที่ ซั บ ซ อ นกว า นี้ ก็ ยิ่ ง จะทํ า ให ก ารอ า นภาพลํ า บากมากยิ่ ง ขึ้ น ด ว ย ดั ง นั้ น ถ า เรา
ประยุกตใชสัญนิยมในหัวขอนี้ เราก็จะไดภาพออโธกราฟกดังแสดงในรูปที่ 8.5 ซึ่งจะเห็นวาภาพที่
ไดนั้นสะอาดตามากกวาและนาจะทําใหผูอานแบบสามารถอานแบบไดงายขึ้นดวย
Left-side view

Principal view

Right-side view

รูปที่ 8.4 ตัวอยางภาพออโธกราฟกที่ประกอบดวยเสนมากมายที่อาจทําใหเกิดความสับสน
Incompleted
left-side view

Principal view

Incompleted
right-side view

รูปที่ 8.5 ตัวอยางการเขียนภาพดานขางที่ไมสมบูรณโดยการตัดเสนประบางเสนออก
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จากรูปที่ 8.5 จะเห็นวาภาพดานซายและภาพดานขวาที่นําเอาสัญนิยมมาประยุกตใชนั้น ไมจําเปนที่
จะตองกําจัดเสนประใหหมดไป เพราะถาเสนประนั้นไมรบกวนการอานขอมูลจากภาพและสามารถ
ใหขอมูลเพิ่มเติม (ในตัวอยางนี้ เสนประใหขอมูลความหนาของพื้นวัตถุ) แกผูอานแบบดวย กรณี
เชนนี้สามารถที่จะเก็บเสนประดังกลาวไวในรูปก็ได อีกตัวอยางหนึ่งของการประยุกตใชสัญนิยมใน
หัวขอนี้สําหรับการเขียนภาพออโธกราฟกไดแสดงไวในรูปที่ 8.6 จากรูปจะเห็นวาภาพดานซายและ
ภาพดานขวาของวัตถุนี้เมื่อวาดตามหลักออโธกราฟกแลวจะมีความซับซอนมาก ซึ่งถาประยุกตใช
สัญนิยมเขาไปในการเขียนภาพแลวก็จะทําใหไดภาพดังแสดงในรูปที่ 8.7 จากรูปจะเห็นไดวาภาพที่
ไดมีความซับซอนนอยลงและใหรายละเอียดของวัตถุเมื่อมองในทิศทางนั้น ๆ ไดชัดเจนขึ้น
Principal view

รูปที่ 8.6 ตัวอยางภาพออโธกราฟกที่ประกอบดวยเสนมากมายที่อาจทําใหเกิดความสับสน

Principal view

รูปที่ 8.7 ตัวอยางภาพออโธกราฟกที่ประกอบดวยเสนมากมายที่อาจทําใหเกิดความสับสน
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8.4 การเขียนภาพเพียงบางสวน
สัญนิยมแบบนี้จะใชเพื่อแสดงภาพเพียงบางสวนของวัตถุเทานั้น ซึ่งการที่จะตองวาด
ภาพทั้งหมดของวัตถุในมุมมองใดมุมมองหนึ่งอาจไมมีความจําเปนและไดขอมูลที่ไมเหมาะสมดวย
ดังนั้นเราสามารถเลือกวาดเพียงบางสวนของวัตถุก็ได ซึ่งสวนนั้นมักจะมีรายละเอียดหรือขอมูลที่
สําคัญและแตกตางไปจากบริเวณอื่น ยกตัวอยางเชนภาพของวัตถุที่แสดงในรูปที่ 8.8ก จากภาพ
เป น วั ต ถุ ที่ มี ลั ก ษณะเป น แขนงอคล า ยบู ม เมอแรง ซึ่ ง การมองวั ต ถุ แ บบนี้ โ ดยใช มุ ม มองปกติ
(ดานซาย ดานขวาหรือดานบน) จะไมสามารถเห็นรูปรางหรือขนาดที่แทจริงของบางสวนของวัตถุได
เพราะทิศทางการมองไมตั้งฉากกับสวนนั้นของวัตถุ ดังนั้นทิศทางการมองดังแสดงในรูปที่ 8.8ข จะ
เปนทิศทางการมองที่ตั้งฉากกับแตละสวนของวัตถุเพื่อที่จะไดภาพที่สามารถแสดงรูปรางและขนาด
ของสวนนั้น ๆ ไดถูกตอง ซึ่งภาพออโธกราฟกที่ไดจะมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 8.9
View direction

View direction

(ก)
(ข)
รูปที่ 8.8 วัตถุตวั อยางสําหรับการแสดงภาพเพียงบางสวน

รูปที่ 8.9 ภาพออโธกราฟกที่แสดงภาพเพียงบางสวนของวัตถุ

Niphon Wansophark

June 2007

Version 0.5

Convention in Orthographic Writing

8.5 การเขียนภาพเพียงครึง่ เดียว
ในกรณี่ที่ภาพของวัตถุมีความสมมาตรดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 8.10ก เราสามารถ
ใชสัญนิยมนี้มาชวยลดภาระในการวาดรูปลงได เนื่องจากเราจะวาดสวนของวัตถุที่สมมาตรนี้เพียง
ครึ่งเดียวเทานั้นดังแสดงในรูปที่ 8.10ข จากรูปจะเห็นวาเราใชเสน center line เปนเสนแสดงความ
สมมาตรของวัตถุ แลวใชสัญลักษณที่เหมือนเครื่องหมายเทากับ “ = ” เขียนครอมบริเวณปลายเสน
center line ที่แสดงความสมมาตรนั้น โดยปกติเราจะเลือกเขียนดานที่สมมาตรในฝงที่ใกลกับอีก
ภาพหนึ่ง ซึ่งในตัวอยางนี้เราเลือกเขียนภาพครึ่งดานซายเพราะอยูติดกับภาพดานซายของวัตถุ

(ข)
(ก)
รูปที่ 8.10 วัตถุตัวอยางสําหรับการแสดงภาพเพียงครึ่งเดียว

(ก)

(ข)

รูปที่ 8.11 การแสดงภาพเพียงครึ่งเดียวในรูปแบบอื่น
อยางไรก็ดียังมีรูปแบบอื่น ๆ สําหรับการแสดงภาพของวัตถุเพียงครึ่งเดียวอีก รูปแบบที่นําเสนอใน
ที่นี้แสดงไวในรูปที่ 8.11ก-ข โดยรูปแบบแรก (รูปที่ 8.11ก) จะเขียนเสนของวัตถุเลยแนวสมมาตร
(เสน center line) ออกมาเล็กนอยและไมตองเขียนสัญลักษณบอกความสมมาตร “ = ” ลงไปในรูป
สวนรูปแบบที่สองจะเขียนเหมือนกับรูปที่ 8.11ก เพียงแตเพิ่มเสน break line เขาไปดังแสดงในรูปที่
8.11ข โดยเสน break line นี้จะเปนเสนที่เขียนหักไปมาและใชเสนเบา
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8.6 การเขียนภาพเฉพาะที่
ในกรณีที่วัตถุมีความซับซอนไมมากนัก การเขียนภาพเพียงภาพเดียวก็สามารถให
ขอมูลเกี่ยวกับขนาดและรูปรางของวัตถุไดครบถวน แตในบางครั้งบนวัตถุที่มีความซับซอนไมมากนี้
อาจมีรายละเอียดบางอยางที่ตองแสดงเพิ่มเติมดวย แตการที่จะตองวาดภาพอีกภาพของวัตถุในอีก
มุมมองเพื่อใหเห็นรายละเอียดสวนนั้น ๆ ก็จะเปนการเพิ่มภาระโดยไมจําเปนและเสียเวลาในการ
เขียนแบบดวย สัญนิยมในหัวขอนี้จะสามารถชวยใหผูเขียนแบบสามารถแสดงรายละเอียดเฉพาะที่
บนวัตถุนั้นโดยไมตองเขียนภาพทั้งภาพได เพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับสัญนิยมในหัวขอ
นี้ ขอใหศึกษาภาพวัตถุตัวอยางดังแสดงในรูปที่ 8.12 จากภาพจะเห็นวาเราวาดภาพออโธกราฟก
เพียงภาพเดียวแลวใชสัญนิยมในหัวขอนี้ในการแสดงรายละเอียดของรองทางดานขางของวัตถุ ดวย
การวาดเฉพาะรอ งเทานั้ น ไม ต องวาดสว นขางเคียงของวัต ถุเหมื อนกั บ วิธี การเขียนภาพเพีย ง
บางสวน และการแสดงรายละเอียดเฉพาะที่ของวัตถุเชนนี้ก็ยังทําใหการบอกขนาดกับสวนนั้น ๆ
สามารถทําไดโดยงายดวย

7
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รูปที่ 8.12 ตัวอยางการแสดงภาพเฉพาะที่ของวัตถุ
8.7 การเขียนภาพแบบ align
บางครั้งการเขียนแบบโดยยึดหลักการฉายภาพแบบออโธกราฟกอยางเครงครัด จะทํา
ใหภาพที่ไดประกอบไปดวยเสนมากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งเสนประ ดังแสดงในรูปที่ 8.13ก จาก
ภาพจะเห็นวาภาพดานขางนั้นประกอบไปดวยเสนประมากมาย ซึ่งทําใหผูอานแบบเกิดความสับสน
กับเสนประมากมายเชนนี้ได อีกทั้งยังตองเสียเวลาในการวาดมากดวย แตถาเรานําเอาสัญนิยมที่จะ
กลาวถึงในหัวขอนี้มาประยุกตใช จะทําใหภาพออโธกราฟกที่ไดมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 8.13ข จะ
เห็นวาภาพที่ไดมีเสนประที่นอยลงและสามารถอานแบบไดงายขึ้นดวย
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W

(ข) การเขียนภาาพแบบ alignn

(ก) ภาพอออโธกราฟกธรรมดา

รูปที่ 8.13
8 เปรียบเที
บ ยบภาพอออโธกราฟกแบบธรรมดากักับภาพเขียนนแบบ align
ในททางปฏิบัตินนถ
นั้ าวัตถุมีองคประกอบภาายใน เชน รูหรื
ห อแผนครีบ วางตัวสมมมาตรรอบ
แกนนของวัตถุซึ่งเมื
เ ่อฉายภาพพแบบออโธกรราฟกตามปกกติแลวองคประกอบภายใในนั้นไมแสดงขนาดที่
แทจริ
จ งของตัวเอองหรือแสดงงระยะที่ไมถูกตองของกาารวางตัวรอบแกนสมมาาตรได กรณี
ณเชนนี้ให
นําสัญนิยมแบบบ align
ก
ญ ยมแบบนีนี้ก็คือ ใหผูเขียนแบบ
ญนิ
มาประยุกตใช โดยหลักการของสั
จิ น ตนาการว
ต
า สามารถหมุ
ส
มุ น องค ป ระกกอบภายในนของวั ต ถุ นั้ นรอบแกนส
น
สมมาตร จนนกระทั่ ง
องคประกอบดังกล
ก าวสามารถถแสดงขนาดดหรือระยะสมมมาตรที่แทจริ
จ งบนภาพขขางเคียงได รวมถึ
ร งใน
กรณี
ณี ที่ ภ าพฉายยขององค ป ระกอบนั
ร
้ น สื่ อความหมา
อ
ยที่ อ าจทํ า ใหห ผู อ า นแบบบเข า ใจผิ ด ก็ สามารถ
นําเออาสัญนิยมแบบบ align มาาประยุกตใชได
ไ ดวยเชนเดียวกัน และเพืพื่อใหเขาใจถึถึงการใชสัญนิยมแบบ
นี้ไดดียิ่งขึ้น ขอใใหพิจารณาตัตัวอยางดังที่แสดงในรู
แ
ปที่ 8.14ก ถาฉายภาพขอ
า
องวัตถุตัวอยยางนี้ตาม
หลักการออโธกร
ก
ราฟกแลว เราาจะไดภาพดัังแสดงในรูปที่ 8.14ข จากภาพจะพบวาผูอานแบบบอาจเกิด
ควาามเขาใจผิดได
ไ วามีรูเจาะะอยูกลางวัตถุถ เนื่องจากมีเสนประเกิดขึ้นตรงกลางของภาพดดานหนา
ดังนั้นใหใ ชสั ญ นิย มแบบ align มาประยยุก ตใ ช โดยจิิน ตนาการววา สามารถหหมุ นรูเ จาะในนแนวดิ่ ง
จนกกระทั่งรูนั้นวาางตัวอยูในแนนวนอนดังแสสดงในรูปที่ 8.14ค
8
ซึ่งเมื่อฉายภาพไป
อ
ปยังภาพดานหน
น าแลว
ก็จะไดภาพออโธธกราฟกของววัตถุนี้ดังแสดดงในรูปที่ 8.115 สวนภาพดดานบนยังคงงเขียนเหมือนเดิ
น ม

(ก)

(ค)
(ข)
รูปที่ 8.144 วัตถุตัวอยยางสําหรับกาารแสดงสัญนิยมแบบ aliggn
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รูปที่ 8.15 ภาพเขียนเมืมื่อประยุกตใชชสัญนิยมแบบบ align
ตัวอยางถัดไปดังแสดดงในรูปที่ 8.116ก มีลักษณ
ณะคลายกับตััวอยางในรูปที่ 8.14ก แตตมีรูเจาะเพียงสาม
ง
รูเทานั้น ซึ่งถาฉายภภาพออโธกราาฟกแบบปกติแลวเราจะไไดภาพดังในนรูปที่ 8.16ข จากรูปจะเห็ห็นวา
เสนประะที่แสดงขอบบของรูในภาพพดานหนานั้น อาจทําใหหผูอานแบบเขาใจวารูเจาะบนวัตถุนัน้ันไม
สมมาตรร ดังนั้นจึงคววรนําสัญนิยมแบบ alignn มาประยุกตใช โดยใใหผูเขียนแบบบจินตนากาารวา
สามารถถหมุนรูเจาะสสองรูดังที่แสดงดวยเสนสีแดงในรูปที่ 8.16ค มายัังแนวระดับ จากนั้นฉายภาพ
ของรูเจาาะทั้งสองนี้จากตํ
า าแหนงใหหม เพราะเมื่อฉายภาพของรูเจาะจากกตําแหนงนี้แลลวจะไดระยะะของ
รูที่หางจจากแกนสมมมาตรที่ถูกตอง
อ และจะทําให
า ภาพออโโธกราฟกสุดท
ด ายของวัตถุนี้เปนดังภาพที่
แสดงในนรูปที่ 8.17

(ก)

(ค)
(ข)
รูปที่ 8.16 วัตถุตัตวอยางทีส่ องสํ
อ าหรับการรแสดงสัญนิยมแบบ align

สิ่งสําคัญในการประ
ยุกตใชสัญนิยมแบบ aliggn นี้ก็คือ เราเพียงแตตจินตนาการรวาสามารถหมุน
ญ
สวนประะกอบนั้น ๆ ไปยั
ไ งตําแหนงที่สามารถแแสดงขนาดหรืรือระยะที่แทจริงไดเทานั้น ไมใชวาเราายาย
ตําแหนงของส
ง
วนปรระกอบนั้นไปปยังตําแหนงที
ง ่แสดงไวจริ
จ ง ๆ ดังนั้นจะเห็
น
นไดวาภาพดานบบนใน
ตัวอยางที่นํามาแสดงงนี้ยังคงตองววาดสวนประกอบนั้น ๆ ในตําแหนงเดิดิมเสมอ
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รูปที่ 8.17 ภาพออโธกราฟกของวัตถุตวั อยางที่สองที่ใชสัญนิยมแบบ align
ตัวอยางที่สามมีลักษณะคลายกับตัวอยางแรกเหมือนกัน เพียงแตมีรูเจาะขนาดใหญอยู
ตรงกลางวัตถุดวยดังแสดงในรูปที่ 8.18ก ซึ่งเมื่อประยุกตใชสัญนิยมแบบ align โดยจินตนาการวา
หมุนรูเจาะในแนวดิ่งมาอยูในแนวระดับแลวฉายภาพมายังภาพดานหนาอีกครั้ง ก็จะไดภาพออโธก
ราฟกสุดทายดังแสดงในรูปที่ 8.18ข

(ก)
(ข)
รูปที่ 8.18 วัตถุตัวอยางทีส่ ามสําหรับการแสดงสัญนิยมแบบ align
ตัวอยางที่สี่เปนวัตถุที่มีแผนครีบยื่นออกมาสามแฉกดังแสดงในรูปที่ 8.19ก และเมื่อ
ฉายภาพแบบออโธกราฟกตามปกติแลวก็จะไดภาพดังแสดงในรูปที่ 8.19ข ซึ่งจะเห็นไดวาภาพ
ดานหนาของวัตถุนี้มีความซับซอนมากและวาดไดยากดวย แตถาประยุกตใชสัญนิยมแบบ align
โดยการหมุนแผนครีบดังที่แสดงดวยเสนสีแดงมายังแนวระดับ (รูปที่ 8.19ค) แลวฉายภาพลงมายัง
ภาพดานหนาก็จะทําใหเราไดภาพออโธกราฟกสุดทายดังแสดงในรูปที่ 8.20 จากรูปจะพบวา รูปที่
ไดสามารถทําใหผูอานแบบเขาใจไดทันทีวาแผนครีบที่ยื่นออกมานั้นมีลักษณะเปนสามเหลี่ยม และ
ยื่นออกมาจากบริเวณตรงกลางอยางสมมาตร
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(ก)

(ข)
(ค)
รูปที
ป ่ 8.19 วัตถุตัวอยางทีสีส่ ่สี ําหรับการแแสดงสัญนิยมแบบ
ม
align

รูปที่ 8.20 ภาพออโธกราฟกขอองวัตถุตวั อยางที
า ่สี่ที่ใชสญนิ
ญ
ั ยมแบบ allign
ตัวอยางที
ง ่หาเปนกาารผสมผสานนระหวางตัวอย
อ างที่สี่กับตัวอยางที่สองง นั่นคือวัตถุมีทั้ง
แผนครีบและรู
บ เจาะ (รู
( ปที่ 8.21ก) ทําใหภาพฉายออโธกรรฟกแบบปกติติจะมีลักษณ
ณะดังแสดงในนรูปที่
8.21ข ซึ่งการประยุกต
ก ใชสัญนิยมแบบ
ม
align นี้ก็สามารถถทําไดโดยกาารหมุนทั้งแผผนครีบและรูให
ใ มา
อยูในแนนวระดับเพื่อฉายภาพมายังภาพดานหน
น า (รูปที่ 8.21ค) ซึ่งก็จะทําใหไดภภาพออโธกรราฟก
สุดทายดัดังแสดงในรูปที
ป ่ 8.22 ตัวอย
อ างสุดทายขของหัวขอนี้จะเหมื
จ อนกับตัวอยางที่หาาเพียงแตเพิ่มร
ม อง
ลิ่มเขาไปปบริเวณดุมตรงกลางด
ต
วย ซึ่งภาพออโโธกราฟกของงตัวอยางสุดทายนี้จะมีลักกษณะดังแสดดงใน
รูปที่ 8.223
8.8 การรเขียนภาพแแบบขยาย
สัญนิยมในหั
ม วขอนี้จะเลื
จ อกบางสสวนของภาพพออโธกราฟฟกแลวนํามาเขียนใหมโดยใช
ด
ข
วนนั้นให
น ใหญขึ้น ซึ่งจะชวยใหผูอานแบบเห็ห็นรายละเอียดในส
ย
วนนั้นนไดชัดเจนแลละยัง
สเกลที่ขยายส
สามารถลงขนาดไดงายขึ้นดวย โดยตัวอยางขของการเขียนภาพแบบขย
น
ยายนี้ไดแสดงงไวในรูปที่ 8.24
Niphon Wansopharkk

June 2007

Version 0.5

Convvention in Orrthographic Writing
W

(ค)
(ก)
(ข)
รูปที่ 8.21 วัตถุตัวอยางที
ง ห่ าสําหรับการแสดงสั
บ
ญ ยมแบบ aalign
ญนิ

ก ตถุตวั อยางที่หาที่ใช
ใ สัญนิยมแบบบ align
รูปที่ 8.22 ภาพพออโธกราฟกของวั

รูปที่ 8.23 วัตถุตัวอยางที
ง ห่ กสําหรับการแสดงสั
บ
ญ ยมแบบ aalign
ญนิ
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จากภาพจะเห็นวาเมื่อตองการขยายรายละเอียดสวนใดในภาพออโธกราฟก ใหเขียนกรอบลอมรอบ
บริเวณนั้นไวแลวตั้งชื่อกรอบดวย (ในตัวอยางนี้ใชกรอบวงกลมแลวตั้งชื่อกรอบวา A) จากนั้นใหนํา
รายละเอียดภายในบริเวณที่ถูกลอมกรอบไวไปเขียนเปนภาพขยาย โดยภาพขยายที่เขียนนั้นอาจจะ
วาดกรอบลอมรอบไวหรือไมก็ใชเสน break line ชวยจํากัดขอบเขตของภาพขยายที่เขียนก็ไดดัง
ตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 8.24 สวนภาพที่ขยายนั้นจะตองเขียนชื่อกรอบกํากับไวเสมอพรอมทั้งสเกล
ที่ใชขยายภาพนั้น

or

A

A (3:1)

A (3:1)

รูปที่ 8.24 ตัวอยางการเขียนภาพขยาย
8.9 การเขียนเสนที่ไมเกิดขึ้นตามหลักออโธกราฟก
ในบางครั้งถาใชการฉายภาพออโธกราฟกแบบปกติ ภาพที่ไดอาจทําใหผูอานแบบ
เขาใจผิดเกี่ยวกับรูปรางลักษณะของวัตถุจริง ๆ ก็ได ดังนั้นการเพิ่มเสนเขาไปในภาพบางเสนซึ่ง
เปนการฝาฝนกฎการเขียนภาพออโธกราฟกที่ไดเคยเรียนไปแลวนั้น อาจทําใหผูอานแบบเขาใจถึง
รูปรางลักษณะของวัตถุไดถูกตองมากยิ่งขึ้น โดยปกติแลวเสนที่เพิ่มเขาไปนั้นจะเปนเสนที่ควร
เกิดขึ้นถาไมมี fillet หรือ round บนวัตถุ และเพื่อใหเขาใจสัญนิยมในหัวขอนี้ไดดียิ่งขึ้น จึงขอใหดู
ภาพวัตถุตัวอยางในรูปที่ 8.25ก จากรูปเปนภาพออโธกราฟกของวัตถุที่ไมมี fillet และ round ดังนั้น
ขอบของพื้นผิวที่มีลักษณะเปนกรวยที่ถูกตัดยอดนั้นจึงถูกแสดงดวยเสนวงกลมในภาพดานบน สวน
รูปที่ 8.25ข แสดงภาพออโธกราฟกของวัตถุลักษณะเดียวกันแตคราวนี้มี fillet และ round ที่ขอบ
ของกรวย ซึ่งตามหลักการฉายภาพออโธกราฟกแลว บริเวณที่เปน fillet หรือ round จะไมทําใหเกิด
เสนบนภาพขางเคียง ดังนั้นภาพที่ไดจึงควรมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 8.25ข แตจากภาพดานบน
ของวั ต ถุ จ ะเห็ น ได ว า ผูอ า นแบบอาจเข า ใจผิ ดไปว า วั ต ถุ นี้เ ป น แผน สี่เ หลี่ย มธรรมดาที่ ถู ก เจาะรู
สัญนิยมในหัวขอนี้จึงแนะนําวาถาเราฉายภาพตามหลักการออโธกราฟกที่กลาววา พื้นผิวโคงที่
ตอเนื่องกันอยางเชนผิว fillet หรือ round นั้นจะไมทําใหเกิดเสนขึ้นในภาพขางเคียงแลว อาจทําให
ผูอานแบบเขาใจผิดเกี่ยวกับรูปรางของวัตถุได ก็ใหละหลักการขอนี้ไปแลวเขียนเสนที่แสดงถึงรอย
ตัดสมมติของพื้นผิวเหลานั้นเมื่อไมมี fillet หรือ round เกิดขึ้น ดังนั้นภาพออโธกราฟกของวัตถุที่มี

Niphon Wansophark

June 2007

Version 0.5

Convention in Orthographic Writing

fillet และ round ดังแสดงในรูปที่ 8.25ข จึงควรเปนดังรูปที่ 8.26 สวนรูปที่ 8.27 ก็เปนอีกตัวอยาง
หนึ่งที่ใ ชสัญนิยมของหั วขอนี้ โดยวัต ถุมีลักษณะเปนอางน้ํ ากนลึกและขอบมุมดานในของอางมี
ลักษณะเปน fillet ซึ่งตามความเปนจริงแลวไมตองเขียนเสนแสดงขอบมุมดานในของอางก็ได แตก็
จะทําใหภาพที่ไดไมสื่อถึงอางที่มีความลึก ดังนั้นจึงควรเขียนเสนแสดงขอบดานในของขอบอางนั้น
ดวยดังแสดงในรูปที่ 8.27

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

รูปที่ 8.26 การใชสัญนิยมในภาพออโธกราฟกของวัตถุที่ไมมี fillet และ round

รูปที่ 8.27 ตัวอยางการใชสัญนิยมในการเขียนเสนที่ไมเกิดขึ้นตามหลักออโธกราฟก
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กอนที่จะกลาวถึงหัวขอสุดทายของสัญนิยม จะขอยกตัวอยางกรณีที่พื้นผิว fillet หรือ round มา
บรรจบกัน เพราะเมื่อพื้นผิวเหลานี้มาบรรจบกันแลวจะทําใหเกิดรอยตัดในลักษณะแปลก ๆ ขึ้น ซึ่ง
เราจะเรียกรอยตัดนั้นวา run out ตัวอยางของ run out แบบตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนี้ ไดนํามาแสดง
รวมไวในรูปที่ 8.28 และ 8.29ก-ค

Runout

รูปที่ 8.28 ตัวอยางแรกของรอยตัดที่เรียกวา run out

(ก)

(ข)

(ค)
รูปที่ 8.29 ตัวอยางที่สองของรอยตัดที่เรียกวา run out
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รูปที่ 8.30 แสดงหลักการในการเขียน run out ซึ่งจากรูปจะเห็นวาบริเวณที่สิ้นสุดของเสน run out
นั้นจะตองอยูในแนวเดียวกันกับตําแหนงจุดสัมผัสเมื่อพื้นผิวสองพื้นผิวมาบรรจบกัน สวนตัวอยาง
สุดทายในรูปที่ 8.31 นั้นจะแสดงใหเห็นวา ถึงแมวัตถุจะมีรูปรางลักษณะที่คลาย ๆ กันแตถาขนาด
ของ fillet หรือ round หรือของวัตถุมีคาไมเทากันแลวก็อาจจะสงผลทําใหภาพออโธกราฟกของวัตถุ
ที่ไดแตกตางกัน

R
R
R/3

Tangent point

about 1/8 of circle

R = radius of fillet or round

รูปที่ 8.30 วิธีการเขียน run out

รูปที่ 8.31 ตัวอยางวัตถุทมี่ ีลักษณะคลาย ๆ กันแตมีขนาด fillet ที่แตกตางกัน

8.10 รอยตัดของรูกับทรงกระบอก
ตัวอยางในรูปที่ 8.32ก-ข แสดงรอยตัดของรูเจาะที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวทรงกระบอก โดย
รู ป ที่ 8.32ก นั้ น เป น กรณี ที่ ข นาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางของรู เ จาะมี ข นาดใหญ ซึ่ ง จะเห็ น ได ว า ภาพ
ดานหนาของทรงกระบอกที่มีรูเจาะขนาดใหญนี้จะเกิดรอยเวาขึ้น (รูปที่ 8.32ก นี้แสดงการวาดรอย
เวาที่จะเกิดขึ้นดวย) แตในรูปที่ 8.32ข นั้นเปนกรณีที่ขนาดของรูเจาะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาด
เสนผาศูนยกลางของทรงกระบอก รอยเวาดังกลาวจึงมีขนาดเล็กมาก ๆ ดวย ดังนั้นสัญนิยมในขอนี้
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ก็คือเราสามารถละทิ้งการวาดรอยเวานั้นได ถึงแมวาตามความเปนจริงแล วพื้นผิ วบริเวณนั้นก็
จะตองเกิดรอยเวาขึ้นก็ตาม

รูปที่ 8.32 รอยตัดของรูเจาะกับพื้นผิวทรงกระบอก
8.11 บทสรุป
ในบทนี้เปนการกลาวถึงสัญนิยมสําหรับการเขียนภาพออโธกราฟก โดยสัญนิยมก็คือ
ขอตกลงที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในการเขียนภาพออโธกราฟก ซึ่งมีวัตถุประสงคในการทําใหการเขียน
ภาพออโธกราฟกนั้นงายขึ้น ลดภาระการเขียนภาพลง สามารถลงขนาดไดสะดวกและทําใหการอาน
แบบทําไดงายขึ้นนั่นเอง จากนั้นจึงไดนําเสนอชนิดของสัญนิยมแบบตาง ๆ ซึ่งประกอบไปดวย การ
วางตําแหนงของภาพดานขางในรูปแบบอื่น การเขียนภาพดานขางที่ไมสมบูรณ การเขียนภาพเพียง
บางสวน การเขียนภาพเพียงครึ่งเดียว การเขียนภาพเฉพาะที่ การเขียนภาพแบบ align การเขียน
ภาพขยาย การเขียนเสนที่ไมเกิดขึ้นในภาพออโธกราฟก และสุดทายเปนการเขียนรอยตัดของรูเจาะ
กับพื้นผิวทรงกระบอก สัญนิยมตาง ๆ เหลานี้ผูเรียนควรทําความเขาใจใหดี เพราะนอกจากจะตอง
ใชในการเขียนภาพออโธกราฟกแลว ยังจะตองใชเมื่อตองการอานภาพออโธกราฟกดวย
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แบบฝกหัด
1. จงวาดภาพดานหนา ดานบน ขางซายและข
า
างขววาของวัตถุที่กํกาหนดใหดววยสเกล 1:1 พรอมทั้ง
ลงขนาดใหสมบู
ส รณ โดยยเลือกใชสัญนิยมที่เหมาะสม
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2. จงเเขียนภาพอออโธกราฟกของวัตถุที่กําหนดให
ห
โดยใใชสเกล 1:1 พรอมทั้งลงขนาดใหสมบบูรณ
และะเลือกใชสัญนินยมที่เหมาะะสม
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3. จงเขียนภาพพออโธกราฟกของวัตถุทกํกี่ าหนดใหพรอมทั้งลงขนาาดใหสมบูรณ
ณ
ขอกําหนนด
- เขียนด
ย วยสเกล 1:1
- ในมุมุมมองที่เห็นวั
น ตถุเปนวงกกลม ใหใชสญนิ
ญ
ั ยมการเขียนภาพเพี
ย
ยงครึ่งเดียว
- ในมุมุมมองดานขขางของวัตถุ ให
ใ ใชสัญนิยมแบบ
ม align
- ใหขยายรายละเ
ข
อียดบริเวณ A โดยใชสัญนิยมการเขียนภาพขยาย
ย
(เลือกใชสเกกลตาม
ควาามเหมาะสมเเอง)
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