
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

หลังจากจบบทเรียนแล้วผู้เรียนสามารถ 

1. บอกทิศทางการมองภาพฉายด้านต่าง ๆ ได้  

2.อธิบายหลกัการมองภาพและจัดต าแหน่งภาพฉายสามด้านของงานทรงเหลีย่ม 
   ตดัตรงให้อยู่ในต าแหน่งของภาพฉายมุมท่ี 1 ตามระบบ ISO Method E 

   และมุมท่ี 3 ISO Method Aได้  

3.  บอกวธีิการเขียนภาพฉายทิศต่าง ๆ ได้ 

4.  อธิบายการเขียนเส้นต่าง ๆ ในภาพฉายได้ 

5.  เขียนภาพฉายสามด้านของงานรูปทรงเหลีย่มตดัตรงตามแบบท่ีก าหนดได้ 
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การมองภาพฉายช้ินงานตามทิศทางของการมอง สามารถมองได้ 6 ด้าน 
ซ่ึงมลีกัษณะตามพืน้ที่ผวิและจ านวนพืน้ที่ผวิของช้ินงานในแต่ละด้าน  

หลกัการเขยีนภาพฉายมุมที่1และมุมที่3 
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ภาพสามมติปิระกอบไปด้วย ความกว้าง ความยาว 
และความสูง อยู่ในภาพเดยีวกนั 

ภาพสองมติ ิเป็นการมองภาพแนวตรงของแต่ละด้าน ประกอบด้วย ขนาดสองมติ ิ ถ้าต้องการ
ทราบรายละเอยีดของขนาดครบทุกมติ ิต้องใช้ภาพสองมติติั้งแต่สองด้านขึน้ไปมาประกอบกนั 
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ทิศทางการมอง 

ฉากรับภาพ 

0 – 90   องศา เป็นฉากรับภาพมุมที่ 1 (First Angle Projection) 

90 – 180 องศา เป็นฉากรับภาพมุมที่ 2 (Second Angle Projection) 

180 – 270 องศา เป็นฉากรับภาพมุมที่ 3 (Third Angle Projection) 
270 – 360 องศา เป็นฉากรับภาพมุมที่ 4 (Fourth Angle Projection) 



ภาพท่ีมองเห็นจะปรากฏอยู่ด้านหลังตามทิศทางการมอง ซ่ึงจะเห็นเป็นภาพ 
สองมิติ คือ ความกว้างกับความสูง เรียกว่า ภาพด้านหน้า ( Front View) 

ทิศทางการมอง 



ทิศทางการมอง 

การมองภาพตามทิศทางการมองด้านบน จะเห็นเป็นภาพสองมิติเช่นกัน คือ 
ความกว้าง และความยาว เรียกว่า ภาพด้านบน (Top View) 



  การมองภาพทางด้านซ้ายมือตามทิศทางการมองจะเห็นเป็นภาพสองมิติ    
      เช่นกัน คือ ความยาว และความสูง เรียกว่า ภาพด้านข้าง (Side View) 

 ภาพด้านข้างจะต้องเป็นภาพท่ีอยู่ทางด้านซ้ายมือของภาพด้านหน้าเสมอ 

ทิศทางการมอง 



ภาพฉายที่เกดิขึน้จากการมองช้ินงานในทิศทางตั้งฉากกบั
ช้ินงานซ่ึงสามารถมองและเขียนภาพฉายได้ทั้งหมด 6 ด้าน 
ส่วนใหญ่นิยมเขียนเพยีง 3 ด้าน กส็ามารถทราบรายละเอยีดได้
ครบถ้วน 

ภาพดา้นบน 

ภาพดา้นหนา้ ภาพดา้นขา้ง 



ภาพดา้นหนา้ ภาพดา้นขา้ง 

ภาพดา้นบน 

ภาพฉายมุมที่ 1 (First Angle Projection) ISO Method E ( E = European)
ตาม DIN ISO 5456-2 (1998-04) 

หลกัการฉายภาพมุมที่ 1 มหีลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

 ภาพด้านข้างจะอยู่ขวามือของภาพด้านหน้า  

 ภาพด้านบนจะอยู่ด้านล่างของภาพด้านหน้า 
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ความกวา้ง 

การมองช้ินงานตามทิศทางการมองในแต่ละด้าน จะเกดิเป็นภาพสองมติ ิซ่ึงมคีวามสัมพนัธ์กนั ดงันี้ 

-ภาพด้านข้างเกดิจาก
การมองทางด้าน
ซ้ายมือของภาพ
ด้านหน้า 

-ภาพด้านบนเกดิจากการมองทางด้านบนของภาพด้านหน้า 

 ขนาดความสูงของภาพด้านหน้าจะเท่ากบัความสูงของภาพด้านข้าง 

 ขนาดความยาวของภาพด้านข้างจะเท่ากบัความกว้างของภาพด้านบน 

 ขนาดความกว้างของภาพด้านหน้าจะเท่ากบัความกว้างของภาพด้านบน 
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การแสดงสัญลกัษณ์วธีิฉายภาพไว้ที่หัวกระดาษเขียนแบบ 

วางภาพฉาย 3 ด้าน ภาพด้านหน้าจะต้องห่างจากขอบกระดาษทั้งด้านบน และด้านข้าง ซ้ายมือ 
ประมาณ 20 มลิลเิมตร และระยะห่างระหว่างภาพด้านละ25 มลิลเิมตร 
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20 14 10 7 5 3.5 2.5 1.8 
ความสูง h  เช่น ตวัหนังสือใหญ่ 

(ขนาดก าหนด) เป็น mm 

h = ความสูงของตวัอกัษรเป็น มม. 

H = 2 เท่าของความสูง 

d = 0.1 เท่าของความสูง 

ภาพสัญลักษณ์วธีิฉายภาพมุมท่ี1 
h

 

H 3·d 

H
 



ทิศทางการมอง 

ภาพท่ีมองเห็นจะปรากฏอยู่ด้านหลังตามทิศทางการมอง ซ่ึงจะเห็นเป็นภาพ
สองมิติ คือ ความกว้างกับความสูง เรียกว่า ภาพด้านหน้า ( Front View) 



ทิศทางการมอง 

การมองภาพตามทิศทางการมองด้านบน จะเห็นเป็นภาพสองมิติ เช่นกัน คือ 
ความกว้าง และความยาว เรียกว่า ภาพด้านบน (Top View) 



ทิศทางการมอง 

การมองภาพทางด้านขวามือตามทิศทางการมองด้านข้าง จะเห็นเป็นภาพสองมิติ 
เช่นกัน คือ ความยาว และความสูง เรียกว่า ภาพด้านข้าง (Side View) 
ภาพด้านข้างจะต้องเป็นภาพท่ีอยู่ด้านขวามือของภาพด้านหน้าเสมอ 



ภาพดา้นหนา้ ภาพดา้นขา้ง 

ภาพดา้นบน 

จะได้ภาพฉายที่เกิดขึน้จากการมองช้ินงานใน
ทิศทางต้ังฉากกับหน้างาน ซ่ึงสามารถมองและ
เขียนภาพฉายท้ังหมด 6 ด้าน ส่วนใหญ่นิยมเขียน
เพยีง 3 ด้าน จะทราบรายละเอียดครบถ้วน 



ภาพฉายมุมที่ 3 (Third Angle Projection) ISO Method A ( A = American ) 
ตาม DIN ISO 5456-2 (1998-04) 

ภาพดา้นหนา้ ภาพดา้นขา้ง 

ภาพดา้นบน หลักการวางภาพฉายมุมท่ี 3 มีหลักเกณฑ์ดังนี ้

 ภาพด้านข้าง จะอยู่ขวามือของภาพด้านหน้า 

ภาพด้านบน จะอยู่ด้านบนของภาพด้านหน้า 



ความกวา้ง ความยาว 
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ภาพด้านข้างเกิดจากการมองทางด้านขวามือของภาพด้านหน้า 

ภาพด้านบนเกิดจากการมองทางด้านบนของภาพด้านหน้า 

การมองช้ินงานตามทิศทางการมองในแต่ละด้าน เกิดเป็นภาพสองมิติ  
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ ดังนี ้

 ขนาดความสูงของภาพด้านหน้า เท่ากับความสูงของภาพด้านข้าง 
 ขนาดความกว้างของภาพด้านหน้า เท่ากับความกว้างของภาพด้านบน 
 ขนาดความยาวของภาพด้านบน เท่ากับความยาวของภาพด้านข้าง 



การแสดงสัญลกัษณ์วธีิฉายภาพไว้ที่หัวกระดาษเขียนแบบ 

วางภาพฉาย 3 ด้าน ภาพด้านหน้าจะต้องห่างจากขอบกระดาษทั้งด้านบน และด้านข้าง ซ้ายมือ 
ประมาณ 20 มลิลเิมตร และระยะห่างระหว่างภาพด้านละ25 มลิลเิมตร 
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20 14 10 7 5 3.5 2.5 1.8 
ความสูง h  เช่น ตวัหนังสือใหญ่ 

(ขนาดก าหนด) เป็น mm 

h = ความสูงของตวัอกัษรเป็น มม. 

H = 2 เท่าของความสูง 

d = 0.1 เท่าของความสูง 

ภาพสัญลักษณ์วธีิฉายภาพมุมท่ี3 
h

 

H 3·d 

H
 



ทิศทางการมองเหมือนกัน มี 3 ทิศทางการมอง คือ ด้านหน้า ด้านบน และด้านข้าง 

ภาพดา้นหนา้ ภาพดา้นขา้ง 

ภาพดา้นบน 

ภาพดา้นหนา้ 

ภาพดา้นขา้ง ภาพดา้นบน 

ภาพฉายมุมที ่3 ภาพฉายมุมที ่1 

ภาพด้านข้างของการมองภาพฉายมุมท่ี 1 เกิดจากการมองภาพด้านซ้ายมือของภาพด้านหน้า 
ภาพด้านข้างของการมองภาพฉายมุมท่ี 3 เกิดจากการมองภาพด้านขวามือของภาพด้านหน้า 



 การน ามาใช้งาน ประเทศในกลุ่มยุโรปจะใช้การมองภาพฉายมุมท่ี 1 ประเทศใน
กลุ่มสหรัฐอเมริกาจะใช้การมองภาพฉายมุมท่ี 3 ประเทศไทยมีใช้ท้ังสองระบบ คือ ภาพ
ฉายมุมท่ี 1 และมุมท่ี 3 แต่ระบบท่ีใช้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคือ การมอง
ภาพฉายมุมท่ี 1  ดังน้ัน การศึกษาวิธีการเขียนภาพฉายรูปทรงต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะแสดง
วธีิการเขียนเฉพาะภาพท่ีเกิดจากการมองภาพฉายมุมท่ี 1 เท่าน้ัน 

ภาพดา้นหนา้ ภาพดา้นขา้ง 

ภาพดา้นบน 

ภาพฉายมุมที ่1 



ภาพด้านหน้าเป็นภาพที่มรีายละเอยีดมากที่สุด 

วิธีการเขยีนภาพฉายงานทรงเหลีย่มตัดตรง 



ถ่ายขนาดจากภาพด้านหน้า มายงัภาพด้านบนด้วยเส้นเตม็เบา (0.25 มลิลเิมตร) 



น าเอาขนาดความยาวของช้ินงานมาเขียนด้วยเส้นเตม็บาง (0.25มลิลเิมตร)ของภาพด้านบน 



เขียนเส้นขอบรูปขอบช้ินงานที่มองเห็นด้วยเส้นเตม็หนัก (0.5 มลิลเิมตร )ลงบนขอบ
ช้ินงานที่มองเห็นของภาพด้านบน 



 ถ่ายขนาดจากภาพด้านหน้า ด้วยเส้นเตม็เบา(0.25 มลิลเิมตร) มายงัภาพ
ด้านข้าง 



 เขียนเส้นท ามุม 45 องศา ด้วยเส้นเตม็เบา (0.25 มลิลเิมตร) จากมุมขวามือของภาพด้านหน้า  



 เขียนเส้นฉายจากภาพด้านบนมายงัเส้นท ามุม 45 องศา ด้วยเส้นเตม็เบา (0.25 มลิลเิมตร)  



 เขียนเส้นฉายจากเส้นท ามุม 45 องศา ไปยงัภาพด้านข้างด้วยเส้นเตม็เบา (0.25 มลิลเิมตร)ของภาพด้านข้าง 



 เขียนเส้นขอบรูปขอบช้ินงานที่มองเห็นด้วยเส้นเตม็หนัก (0.5 มลิลเิมตร) และขอบ
ช้ินงานที่มองไม่เห็น  ให้เขียนด้วยเส้นประ (0.35 มลิลเิมตร)ของภาพด้านข้าง 

ภาพฉายทั้งสามด้านกจ็ะเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกนัทุกด้าน 



ก าหนดขนาด รายละเอยีดต่าง ๆ ให้ครบตามกรรมวธีิการผลติ 
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ควรหลกีเลีย่งการก าหนดขนาดที่เส้นประ 



การวางภาพฉาย 3 ด้าน ภาพด้านหน้าจะต้องห่างจากขอบกระดาษทั้งด้านบน และด้านข้าง 
ซ้ายมือ ประมาณ 20 มลิลเิมตร และระยะห่างระหว่างภาพด้านละ25 มลิลเิมตร 

เขียนภาพสัญลกัษณ์แสดงวธีิฉายภาพแสดงไว้ที่หัวกระดาษเขียนแบบ 



 ใบงาน  1. จากรูปจงเขียนแบบภาพ3 ด้าน ภาพฉายมุมที่1 โดยใช้มาตราส่วน1:2   
    พร้อมก าหนดขนาดลงในแบบภาพฉายให้ถูกต้อง (ขนาดวดัจากแบบ)  



 ใบงาน  2. จากรูปจงเขียนแบบภาพ3 ดา้น ภาพฉายมุมท่ี1 โดยใชม้าตราส่วน1:1   
    พร้อมก าหนดขนาดลงในแบบภาพฉายใหถู้กตอ้ง (ขนาดวดัจากแบบ)  



3. จากรูปจงเขียนแบบภาพ3 ดา้น ภาพฉายมุมท่ี1 โดยใชม้าตราส่วน2:1   
    พร้อมก าหนดขนาดลงในแบบภาพฉายใหถู้กตอ้ง (ขนาดวดัจากแบบ)  

 ใบงาน  



 เฉลยใบงาน  1. จากรูปจงเขียนแบบภาพ3 ด้าน ภาพฉายมุมที่1 โดยใช้มาตราส่วน1:2   
    พร้อมก าหนดขนาดลงในแบบภาพฉายให้ถูกต้อง (ขนาดวดัจากแบบ)  



2. จากรูปจงเขียนแบบภาพ3 ดา้น ภาพฉายมุมท่ี1 โดยใชม้าตราส่วน1:1   
    พร้อมก าหนดขนาดลงในแบบภาพฉายใหถู้กตอ้ง (ขนาดวดัจากแบบ)  

 เฉลยใบงาน  



3. จากรูปจงเขียนแบบภาพ3 ดา้น ภาพฉายมุมท่ี1 โดยใชม้าตราส่วน2:1   
    พร้อมก าหนดขนาดลงในแบบภาพฉายใหถู้กตอ้ง (ขนาดวดัจากแบบ)  

 เฉลยใบงาน  


