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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
เร่ือง ภาพฉาย 

 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เมื่อศกึษาหน่วยการเรียนนีแ้ล้วให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถต่อไปนี  ้

1. บอกหลกัการเขียนภาพฉายได้ 
2. อธิบายหลกัการและมาตรฐานในการมองภาพฉายได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 
1. หลกัการเขียนภาพฉาย 
2. มาตรฐานในการมองภาพฉาย 

 

หลักการเขียนภาพฉาย(Orthographic projection) 
 Orthographic projection คือ วิธีการฉายภาพหรือถ่ายทอดภาพจริงของวตัถุจากลกัษณะ 
ภาพสามมิติ ออกมาเป็นภาพสองมิติ ภาพที่ตามองเห็น เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ฯลฯ เป็นภาพสามมิติ 
คือมองเห็นความกว้าง ความยาว หนา สงู หรือลกึ เมื่อน าไปเขียนในแบบหรือถ่ายทอดออกมาเป็น
เพียงรูปด้าน เช่น ด้านบน ด้านหน้า ฯ รูปด้านต่าง ๆ จะมีเพียงสองมิติ เช่น รูปด้านบนก็จะแสดง  
ให้เห็นเพียงความกว้างกับความยาว หรือรูปด้านหน้าแสดงให้เห็นเพียงความยาวกับความสงู
เท่านัน้  วิธีการของ Orthographic ก็คือ การถ่ายทอดรูปร่างจริงของวัตถุแต่ละมมุแต่ละด้านออก
ไปสู่พืน้ราบนั่นเอง  
 

การมองภาพฉาย 
  การมองภาพฉายเป็นการมองตัง้ฉากกับระนาบด้านต่าง ๆ ที่ชิน้งานตัง้อยู่ ซึง่
ระนาบด้านจะมีอยู่   6 ด้าน  เหมือนชิน้งานตัง้อยู่ในกล่องแก้วสี่เหลี่ยมที่มีผนังของกล่องแก้วเป็น
ระนาบด้านต่าง ๆ  ดงัตัวอย่างในรูปที่ 6.1 
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รูปท่ี 6.1 
 
  ภาพที่เกิดขึน้จากการมองจะมีลกัษณะเป็นพืน้ที่ของผิวชิน้งานที่มีเส้นขอบของ
ชิน้งานล้อมรอบอยู่  การมองชิน้งานในแต่ละด้าน จะเกิดภาพที่แตกต่างกันไปตามรูปร่างของ
ชิน้งาน และจ านวนพืน้ที่ผิวของชิน้งานในแต่ละด้าน  
1. การมองชิน้งานตามทิศทางหมายเลข 1 
 การมองตามทิศทางหมายเลข 1 จะเห็นผิวของชิน้งาน 1 ส่วน รูปร่างเหมือนตวั L กลบั
ด้าน ดงัในรูปที่ 6.2 

 
รูปท่ี 6.2 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
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2. การมองชิน้งานตามทิศทางของหมายเลข 2 
 การมองตามทิศทางของหมายเลข 2 จะเห็นพืน้ที่ผิวของชิน้งาน 2 ส่วน เป็นรูปสี่เหลี่ยม 2 
รูปติดกัน ในแนวตัง้ ดงัรูปที่ 6.3 

 
รูปท่ี 6.3 

 
3. การมองชิน้งานตามทิศทางของหมายเลข 3 
 การมองตามทิศทางของหมายเลข 3 จะเห็นพืน้ผิวของชิน้งาน 1 ส่วน รูปร่างเหมือนตวั  L  
ซึง่จะตรงกันข้ามกับทิศทางการมองตามหมายเลข 1 ดงัรูปที่ 6.4  
 

 
รูปท่ี 6.4 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
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4. การมองชิน้งานตามทิศทางของหมายเลข 4 
 การมองตามทิศทางของหมายเลข 4 จะเห็นพืน้ที่ผิวของชิน้งาน 1 ส่วน เป็นรูปสี่เหลี่ยม มี
เส้นประตรงกลางรูปสี่เหลี่ยม ซึง่แสดงให้เห็นส่วนที่บังเอาไว้ ดงัรูปที่ 6.5 

 
 

รูปท่ี 6.5 
 
5. การมองชิน้งานตามทิศทางของหมายเลข 5 
 การมองตามทิศทางของหมายเลข 5 จะเห็นพืน้ที่ผิวของชิน้งาน 2 ส่วน เป็นรูปสี่เหลี่ยม  
2 รูปติดกัน ดงัในรูปที่ 6.6 

 
รูปท่ี 6.6 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
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6. การมองชิน้งานตามทิศทางของหมายเลข 6 
 การมองตามทิศทางของหมายเลข 6 จะเห็นพืน้ที่ผิวของชิน้งาน 1 ส่วน เป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเส้นประแสดงชิน้งานส่วนที่ถูกบังเอาไว้ตรงกลาง ดงัรูปที่ 6.7  

 
รูปท่ี 6.7 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
 
มาตรฐานในการมองภาพฉาย 
 การมองภาพฉายจากชิน้งานสามารถมองได้ 6 ด้าน ภาพที่เกิดจากการมองในทิศทางของ
หมายเลข 1 จะเหมือนกับทิศทางหมายเลข 3 ภาพที่เกิดจากการมองในทิศทางของหมายเลข 2 จะ
เหมือนกับทิศทางของหมายเลข 4 และภาพที่เกิดจากการมองในทิศทางของหมายเลข 5 จะคล้าย
กับทิศทางการมองของหมายเลข 6 ดงันัน้อาจสรุปได้ว่า ภาพฉายเพียงสามด้านสามารถให้
รายละเอียดของชิน้งานได้ครบถ้วน 
 เพ่ือให้การมองภาพฉายเป็นไปในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และมีความเข้าใจตรงกัน 
ระหว่างผู้ เขียนแบบกับผู้ อ่านแบบ ได้มีการก าหนดวิธีการมองภาพฉายโดยใช้หลกัการของฉากรับ
ภาพที่มี 4 มมุ เป็นตัวก าหนดความสัมพนัธ์ของภาพฉาย 3 ด้าน ดงัในรูปที่ 6.8 
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รูปท่ี 6.8 

 
 จากรูปที่ 6.8 เป็นฉากรับภาพสี่เหลี่ยมที่มีแผ่นฉากกัน้กึ่งกลาง ท าให้แบ่งฉากเป็น 4 ส่วน 
แต่ละส่วนจะมีลกัษณะเป็นมมุ โดยก าหนดให้ 

- มมุที่อยู่ด้านบนขวา  เป็นฉากรับภาพมมุที่ 1 (First Angle Projection) 
- มมุที่อยู่ด้านบนซ้าย  เป็นฉากรับภาพมมุที่ 2 (Second Angle Projection) 
- มมุที่อยู่ด้านล่างซ้าย เป็นฉากรับภาพมมุที่ 3 (Third Angle Projection) 
- มมุที่อยู่ด้านล่างขวา เป็นฉากรับภาพมมุที่ 4 (Fourth Angle Projection) 

การมองภาพจะอาศยัฉากรับภาพมมุใดมมุหนึ่งมาเป็นฉากรับภาพ ในระบบที่ใช้ในยุโรปที่ 
เรียกว่า ISO Method E (E=European) จะใช้ฉากรับภาพมมุที่ 1(First Angle Projection)  ส่วน
ระบบอเมริกันที่เรียกว่า ISO Method A(A=American) จะใช้รับภาพมมุที่ 3 (Third Angle 
Projection)  
หลักการมองภาพฉายมุมท่ี 1 
 เป็นฉากรับภาพมมุที่ 1 มาพิจารณา จะได้ฉากรับภาพที่มี 3 ด้าน ดงัในรูปที่ 6.9  

 
 

รูปท่ี 6.9 
ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
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 เมื่อน าชิน้งานมาวางระหว่างฉากรับภาพทัง้ 3 ด้าน แล้วมองชิน้งานตามทิศทางของลกูศร 
3 ทิศทาง จะได้ภาพฉายที่มองเห็นเกิดขึน้ที่ฉากรับภาพด้านหลงัทัง้ 3 ด้าน ดงัในรูปที่ 6.10(การ
วางชิน้งานระหว่างฉากรับภาพ และภาพฉายที่เกิดขึน้บนฉากรับภาพเป็นเพียงจินตนาการเท่านัน้) 
เมื่อน าชิน้งานออกจะได้ภาพ 2 มิติของรูปด้านทัง้ 3 ด้านของชิน้งาน ดงัรูปที่ 6.11 

 
รูปท่ี 6.10 

 

 
รูปท่ี 6.11 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 

 
 จากรูปที่ 6.11 ภาพฉายที่เกิดขึน้บนฉากทัง้ 3 ด้าน จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันตามภาพที่
มองเห็นในแต่ละทิศทาง แต่ภาพที่เกิดขึน้บนฉากรับภาพที่ท ามมุตัง้ฉากซึง่กันและกันท าให้ดยูาก 
เพ่ือความสะดวกในการดแูบบภาพฉาย จึงหมนุฉากรับภาพด้านขวาไป 90 องศา และหมนุฉากรับ
ภาพด้านล่างลงไป 90 องศา ให้ฉากรับภาพทัง้สามอยู่ในระนาบเดียวกัน ดงัแสดงในรูปที่ 6.12 
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รูปท่ี 6.12 
 
 จากนัน้น าฉากรับภาพ 3 ด้านที่แผ่ออกเป็นระนาบเดียวกันมาพิจารณา ก าหนดให้ภาพ
ฉายที่อยู่บนฉากรับภาพรูปบนด้านซ้ายเป็นภาพด้านหน้า ภาพฉายรูปบนด้านขวาเป็นภาพ
ด้านข้าง และภาพฉายด้านล่างที่เกิดจากการมองด้านบนของชิน้งานเป็นภาพด้านบน ดงัแสดงใน
รูปที่ 6.13 

        
รูปท่ี 6.13 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
 
 
 

F=Front view    ภาพด้านหน้า 
S=Side view     ภาพด้านข้าง 
T=Top view ภาพด้านบน 
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 เมื่อพิจารณาภาพ 3 มิติ และภาพฉายของชิน้งานตามระบบการมองภาพฉายมมุที่ 1 จะ
พบว่า ภาพฉายทัง้ 3  ด้าน มีความสมัพนัธ์กัน คือ 

1. ภาพด้านข้างเกิดจากการมองทางด้านซ้ายของภาพด้านหน้า ภาพด้านบนเกิดจาก
การมองทางด้านบนของด้านหน้า 

2. ขนาดความสงูของภาพด้านหน้าจะเท่ากับความสงูของภาพด้านข้าง 
3. ขนาดความกว้างของภาพด้านหน้าจะเท่ากับความกว้างของภาพด้านบน  
4. ขนาดความสงูของภาพด้านบนจะเท่ากับความกว้างของภาพด้านข้าง  

 
หลักการมองภาพฉายมุมท่ี 3 
 การมองภาพฉายของชิน้งานแบบนีจ้ะใช้ฉากรับภาพในส่วนของมุมที่ 3 มาพิจารณา โดย
ให้ฉากรับภาพทัง้ 3 ด้าน มีคณุสมบัติเหมือนแผ่นกระจกใส ดงัในรูปที่ 6.14 
 

 
 

รูปท่ี 6.14 
ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
 
 เมื่อจินตนาการว่าน าชิน้งานมาวางระหว่างฉากรับภาพทัง้ 3 ด้าน  ดงัในรูปที่ 6.15 แล้ว
มองชิน้งานตามทิศทางของลกูศร 3 ทิศทางผ่านฉากรับภาพ ท าให้ภาพฉายที่มองเห็นเกิดขึน้บน
ฉากรับภาพทัง้ 3 ด้าน 
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รูปท่ี 6.15 
 
เมื่อน าชิน้งานออกมาจะได้ภาพ 2 มิติ ของรูปด้านทัง้ 3 ด้านของชิน้งาน ดงัแสดงในรูปที่ 6.16  

 
 

รูปท่ี 6.16 
ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
 
 จากรูปที่ 6.16 ภาพฉายที่เกิดขึน้บนฉากทัง้ 3 ด้าน จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันตามภาพ 
ที่มองเห็นในแต่ละทิศทาง และด้วยเหตผุลที่ฉากรับภาพตัง้ฉากซึง่กันและกันท าให้ดไูด้ยาก  
จึงท าการหมนุฉากรับภาพด้านบนขึน้ 90 องศา และหมนุฉากรับภาพหลงัออกมา 90 องศา  
ให้ฉากรับภาพทัง้สามอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน ดงัแสดงในรูป 6.17  
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รูปท่ี 6.17 
 
 จากนัน้น าฉากรับภาพทัง้ 3 ด้าน ที่แผ่ออกมาเป็นระนาบเดียวกันมาพิจารณาก าหนดให้
ภาพที่เกิดขึน้จากการมองทางด้านบนของชิน้งานเป็นภาพด้านบน ภาพที่อยู่ด้านล่างซ้ายเป็นภาพ
ด้านหน้า และภาพที่อยู่ทางด้านล่างขวาเป็นภาพด้านข้าง ดงัแสดงในรูปที่ 6.18  

 
รูปท่ี 6.18 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
 เมื่อพิจารณาภาพ 3 มิติ และภาพฉายของชิน้งานตามระบบการมองภาพฉายมมุที่ 3 จะ
พบว่า ภาพฉายทัง้ 3 ด้าน มีความสัมพนัธ์กัน คือ 

1. ภาพด้านข้างเกิดจากการมองทางด้านขวาของภาพด้านหน้า ภาพด้านบนเกิดจากการ
มองภาพทางด้านบนของภาพด้านหน้า 

2. ขนาดความสงูของภาพด้านหน้าจะเท่ากับความสงูของภาพด้านข้าง  
3. ขนาดความกว้างของภาพด้านหน้าจะเท่ากับความกว้างของภาพด้านบน  
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4. ขนาดความกว้างของภาพด้านบนจะเท่ากับความกว้างของภาพด้านข้าง 
จากหลกัการมองภาพฉายมุมที่ 1 และมมุที่ 3 จะเห็นว่ามีทิศทางในการมอง 3 ทิศทาง  

เหมือนกัน แต่ลกัษณะการพิจารณาการเกิดภาพฉายบนฉากรับภาพจะแตกต่างกัน  ดงัรูปที่ 6.19 
 ในด้านการใช้งาน การมองภาพฉายมมุที่ 1 จะมีใช้กันในกลุ่มยุโรป ส่วนการมองภาพฉาย
มมุที่ 3 จะใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับในประเทศไทยจะมีใช้ทัง้ 2 ระบบ เน่ืองจากประเทศ
ไทยรับเทคโนโลยีมาจากยุโรปและอเมริกา แต่ระบบที่ใช้กันในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคือ 
การมองภาพฉายมุมที่ 1  ที่เราจะศกึษาวิธีการเขียนกันต่อจากนีไ้ปจะเป็นการเขียนแบบภาพฉาย  
ที่เกิดจากการมองภาพฉายมมุที่ 1 เท่านัน้ 

 
รูปท่ี 6.19 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
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ขัน้ตอนในการมองภาพฉายของชิน้งาน 

 
รูปท่ี 6.20 

 
 จากภาพสามมิติของชิน้งานรูปที่ 6.20 เราสามารถมองภาพฉาย 3 ด้าน ตามกระบวนการ
มองภาพฉายมมุที่ 1 ได้ตามขัน้ตอน ดงันี  ้

1. ก าหนดทิศทางการมองภาพด้านหน้าเป็นภาพหลกั โดยภาพด้านหน้าควรเป็นภาพที่
มองเห็นรูปร่างและรายละเอียดของชิน้งานได้ดีที่สดุ 

2. ก าหนดทิศทางในการมองภาพด้านข้าง โดยมองจากทางด้านซ้ายของภาพด้านหน้า 
3. ก าหนดทิศทางการมองภาพด้านบน โดยมองจากทางด้านบนของภาพด้านหน้า 
4. มองชิน้งานตามทิศทางที่ก าหนดจะได้ภาพฉายของชิน้งาน 3 ภาพ คือ ภาพด้านหน้า 

ภาพด้านข้าง และภาพด้านบน ดงัแสดงในภาพฉาย 3 ด้าน 
ตัวอย่างการมองภาพฉายของชิน้งาน รูปท่ี 6.21-6.27 

 
 

รูปท่ี 6.21 
ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
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รูปท่ี 6.22 

 
รูปท่ี 6.24 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 
 

รูปท่ี 6.23 
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รูปท่ี 6.25 

 

 
รูปท่ี 6.26 

 
รูปท่ี 6.27 

ภาพ : นพดล  เวชวิฐาน.  เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ:  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญ่ีปุ่ น). 2547 


