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การรางภาพเพื่อการสื่อสาร

การถายทอดความคิดในการออกแบบใหผูอื่น

เขาใจนั้น คงไมมีวิธีการใดที่จะอธิบายไดดีมากกวา

รูปภาพ   ดังนัั้นการรางภาพจึงมุงเนนเพื่อใชเปน

เครื่องมือในการสื่อสารความคิดหรือแนวทางการ
แกปัญหา หรือความตองการของมนุษยอยาง

สรางสรรค

การรางภาพเบื้องตนเริ่มจากการรางภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ เพื่อนํามาใชใน 

 การสื่อสารแนวความคิด  อธิบายรายละเอียดในสิ่งที่ตนเองไดออกแบบใหกับผูอื่นได

รับรูและเขาใจตรงกัน  ผูรางภาพจําเปนตองเขาใจในสิ่งที่ตนเองตองการจะสื่อสาร ซึ่ง

จะทําใหสามารถเลือกลักษณะของภาพที่ตองการสื่อสารไดเหมาะสม เชน ภาพ 2 มิติ

ภาพ 3 มิติ และภาพฉาย 
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การรางภาพเพื่อการสื่อสาร  แบงเปน  3 หัวขอ ดังนี้ 

1. อุปกรณในการวาดภาพ

2. การรางภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ

3. การรางภาพฉาย

1. อุปกรณในการรางภาพ 

วัสดุและอุปกรณที่จําเปนต่อการรางภาพเพื่อการสื่อสาร มีหลากหลายรูปแบบ

ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงานที่ต้องการสื่อสาร ซึ่งการเลือกใช้วัสดุและ

อุปกรณที่เหมาะสมจะส่งผลให้การทํางานง่ายยิ่งขึ้น     

1.1 ดินสอ เปนอุปกรณพื้นฐานที่ใช้ในการรางภาพ มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ

ลักษณะ การใช้งาน  เช่น  ดินสอไม้  ดินสอกด  ดินสอสําหรับงานเขียนแบบ   

ดินสอสำหรับช่างเขียนแบบ

ดินสอกดที่มีใส้ดินสอที่ยาวต่อเนื่อง 
แต่มีขนาดเล็ก  ไส้ดินสอหักง่าย 

ดินสอสำหรับ 
การวาดรูปทั่วไป 
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1.2 เครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ใน 

การรางภาพ เช่น  โตะหรือกระดาน 

เรียบ วงเวียน ยางลบ  ไม้บรรทัด

ชนิดต่าง ๆ   

1.3 กระดาษที่ใชในการรางภาพ  มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ให

เหมาะสมกับรูปแบบที่ต้องการสื่อสาร  ขนาดกระดาษที่ใชสะดวกและหาซื้อไดงายคือ

ขนาด A4, A3  

รูปแสดงขนาดของกระดาษ ตัวเลขหนวยเปนมิลลิเมตร
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1.4 เครื่องมือที่ชวยในการรางภาพ

ไดงายยิ่งขึ้น ได้แก่ กระดาษตารางกริด 

(Square grid) กระดาษไอโซเมตริกกริด 

(Isometric grid)  

2. การรางภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ

ในการรางภาพเพื่อการสื่อสารนั้น จําเปนที่จะตอง

มีทักษะในการรางภาพเบื้องต้นเพื่อเปนพื้นฐานสู่การราง

ภาพที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น  ดังนี้ 

ทักษะการรางเสนตาง ๆ เช่น เส้นแนวนอน เสน

แนวตั้ง เส้นเฉียง  เพื่อเปนการสร้างความคุ้นเคยในการใช้

มือในการรางภาพด้วยมือเปล่า (freehand sketch)

เพราะสามารถรางได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จําเปนต ้องใช

อุปกรณช่วยในการรางภาพ 
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การรางภาพโดยไม่ใช
เครื่องมือช่วย เริ่มจากเสนพื้นฐาน
แบบต่าง ๆ เช่น เสนแนวนอน  
เสนแนวดิ่ง เสนเฉียง เสนโคง  
เสนหยัก  

การนําเสนลักษณะ

ต่าง ๆ มาวางต่อกันเกิดเป็น

พื้นที่ป ิดลอม เรียกว่า รูปร่าง 

ซึ่งเป็นภาพ 2 มิติ 

เทคนิคในการวาดรูปวงกลมและวงรี 

การรางภาพโดยไมใชเครื่องมือชวย

1. เริ่มต้นจากการรางภาพกล่อง

สี่เหลี่ยมจตุรัสสําหรับวงกลมและ

สี่เหลี่ยมผืนผ้าสําหรับวงรี    
2. กําหนดจุดกึ่งกลางให้กับทุกด้านของสี่เหลี่ยมทั้งสอง

3. ลากเส้นโค้งให้สัมผัสกับจุดกึ่งกลางทั้ง 4 จุด ให้มีขนาดเท่ากันทุกด้าน

4. ลบเส้นร่างออกด้วยยางลบ
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การนํารูปรางขนาดตาง ๆ ประกอบเขาดวยกัน ก็สามารถสรางรูปรางที่มีรายละเอียด 

มากขึ้นได 

ขั้นตอนที่ 1 

การรางภาพอยางงายโดยใชเสนตรง รางคราว ๆ เพื่อกําหนด

ขนาดสัดสวนของผลิตภัณฑที่ตองการ 

ขั้นตอนที่ 2 

เติมรายละเอียดของผลิตภัณฑลงไปใหสมบูรณเพื่อความเหมือนจริง 

ของภาพที่ราง 
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การรางภาพ 2 มิติ โดยใช้กระดาษกริด 

กระดาษกริด คือ กระดาษที่ประกอบไปดวยเสนแนวนอนและเสนแนวดิ่งมาวาง

ตัดกัน ในระยะหางที่เทา ๆ กัน ทําใหเกิดเปนตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความกวางและ

ความยาวเทากัน 
การรางภาพดวยวิธีนี้เหมาะสําหรับผูที่เริ่มตน เพราะกระดาษกริดจะชวยในการ

นําสายตาและชวยใหมองภาพเปนมิติดีขึ้น 

กระดาษ A4 

กระดาษกริด 

วิธีการใช้กระดาษกริด 

ใหใชกระดาษสีขาว เชนกระดาษ A4 

วางทับลงบนกระดาษกริด จะปรากฏแนว

เสนบาง ๆ บนกระดาษสีขาวดานบนชวยให

การรางภาพงายขึ้น  ใชลวดหนีบกระดาษ

ทั้งสองแผนเขาดวยกัน  วิธีนี้จะเปนการ

ประหยัดกระดาษกริดซึ่งใชเปนตนแบบ 

สามารถเก็บไวใชในคราวตอไปได 
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ขั้นตอนการรางภาพ  2 มิติ โดยใช้กระดาษกริด 

1. กําหนดขนาดความกวาง ความสูงของชิ้นงานที่ตองการ โดยรางขนาดสัดสวน

โดยตรงของชิ้นงานกอน  (กําหนดให 1 หนวย เทากับ 1 ตาราง) 

2. ใสรายละเอียดลงบนรูปหรือชิ้นงานที่วาด

3. ตกแตงรายละเอียดใหสมบูรณ

รูปตัวอยางภาพราง 2 มิติ โดยใชกระดาษกริด 
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กิจกรรมที่ 1 
รางภาพตามตัวอยางลงในกระดาษกริด 
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การรางภาพ 2 มิติ โดยไม่ใช้กระดาษกริด 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนการรางภาพ 2 มิติ โดยไม่ใช้กระดาษกริด 

1. กําหนดขนาดความสูงของชิ้นงานในสวนที่เปนโครงสรางหลัก ดวยเสนราง

2. กําหนดความกวางใหกับชิ้นงานดวยเสนราง ภาพที่ไดจะเปนรูปกลอง 2 มิติ ที่มี

ความกวาง และความสูง 

3. เติมรายละเอียดขององคประกอบใหกับชิ้นงาน ไดแก สวนเวา สวนโคง ตาง ๆ

ใหสมบูรณ์ 

ชิ้นที่ 1 

ชิ้นที่ 2 

ชิ้นที่ 3 

ชิ้นที่ 4 

โครงสร้างหลัก 

องค์ประกอบ 
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รางภาพตัวอยางที่กําหนดใหลงในพื้นที่วาง 

ภาพ 3 มิติ

ภาพ 3 มิติ คือ ภาพที่แสดงรายละเอียดของชิ้นงาน 3 ด้าน คือ ความกว้าง 

ความสูงและความลึก สามารถแสดงรายละเอียดและความเหมือนจริง มากกว่า ภาพ 

2 มิติ   การรางภาพ 3 มิติ  สามารถแบ่งได้  ดังนี้ 

1. ภาพออบลิค

2. ภาพไอโซเมตริก

ภาพออบลิค (Oblique) เปนภาพที่แสดงด้านหน้า

ของชิ้นงานไว้ที่เส้นแนวนอน ภาพที่ได้จะเปนภาพ 3 มิติ 

ที่มีความคล้ายจริงน้อยกว ่าภาพ 3 มิติ ชนิดอื่น ๆ แต่เปน

พื้นฐานในการเริ่มรางภาพ  3 มิติ ที่ง่ายและเหมาะสมกับ

ผู้เริ่มหัดรางภาพ 
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ขั้นตอนการรางภาพออบลิค 

รูปตัวอยางการรางภาพออบลิคอยางงาย

1. เริ่มจากการรางภาพดานหนา

       ของชิ้นงาน (ความกว้าง X ความสูง) 

       ตามเส้นแนวนอน 

2. ลากเส้นเฉียง 45 องศา

จากทุกมุมของภาพด้านหน้า เพื่อวาด

ด้านข้างของชิ้นงาน (ทุกเสนตอง

ขนานกัน) 

3. กําหนดความลึกบนเสนเฉียง

45 องศา ให้ครบทุกเส้น 

4. ลากเส้นปิดให้ครบ ภาพที่ได

จะเปนภาพออบลิค ที่ทํามุมเฉียง 45 

องศา 

5. เติมรายละเอียดของชิ้นงาน

ใหครบตามแบบที่กําหนดไว้

45 ํ

45 ํ 45 ํ

1 2

3 4



กิจกรรมที่ 3
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รูปตัวอยางการรางภาพออบลิคของกลองใสแผนดีวีดี 

รางภาพออบลิคของบานลงในกระดาษกริด 

45 ํ
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ภาพไอโซเมตริก (Isometric) เปนการรางภาพ 3 มิติ อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความ

นิยมเปนอย่างมาก เพราะสามารถวาดได้ง่ายและภาพที่ได้มีความเหมือนจริงมากกวา

ภาพออบลิค  มีลักษณะในการเขียนคือ  ต้องยกทํามุม  30 องศา ทั้งสองด้าน 

รูปตัวอยางการรางภาพไอโซเมตริกอยางงาย

30 ํ
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ขั้นตอนการรางภาพไอโซเมตริก

1. เริ่มจากการวางมุมดานหนา

ของชิ้นงานใหใกลตัวผูราง (กําหนด

เสนแนวดิ่ง) 

2. ลากเสนเฉียง 30 องศา

ทั้งสองดาน ตามความยาวของชิ้นงาน 

3. ลากเสนแนวดิ่งเพื่อปดระยะ

ความลึกของชิ้นงาน และเพื่อกําหนด 

ความสูงของชิ้นงานดวย 

4. ลากเสนประกอบชิ้นงานเขา

ดวยกัน โดยทุกเสนที่ตรงขามกันตอง 

ขนานกัน 

5. เติมรายละเอียดลงบนชิ้นงาน

แตละสวนตามแบบที่กําหนดไว 
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การรางภาพ 3 มิติ โดยใชกระดาษไอโซเมตริกกริด 

การใชกระดาษไอโซเมตริกกริด  ชวยในการรางภาพ  3 มิติ 

รูปตัวอยางการใชกระดาษไอโซเมตริกกริด ชวยในการรางภาพ  3 มิติ
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3. การรางภาพฉาย (Orthographic Projection) 

รูปตัวอยางภาพฉาย

ขั้นตอนการรางภาพฉาย 

1. กําหนดขนาดโครงรางของชิ้นงาน ไดแก ดานหนา ดานบน และดานขาง

หน่วย : มิลลิเมตร
มาตรส่วน :  1:1

ภาพด้านหน้า

ภาพด้านบน

ภาพด้านข้าง45 ํ

ภาพฉาย คือ ภาพที่แสดงรายละเอียดของชิ้นงาน ประกอบดวย ภาพดานหนา 

ดานขาง และดานบน แสดงขนาด และหนวยในการวัด เพื่อสามารถนําไปสรางแบบ

จําลองหรือชิ้นงานได 

ภาพดานหนา

ภาพดานบน

ภาพดานขาง
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2. กําหนดขนาดขององคประกอบหลักของชิ้นงาน

3. เติมรายละเอียดขององคประกอบของชิ้นงาน

4. กําหนดขนาดขององคประกอบตาง ๆ ใหกระจายตามภาพดานตาง ๆ

เพื่อใหงายตอการสื่อสาร พรอมทั้งกาํหนดหนวยและมาตราสวนใหกับภาพฉาย 

หน่วย : มิลลิเมตร
มาตรส่วน :  1:1

ภาพด้านหน้า

ภาพด้านบน

ภาพด้านข้าง45 ํ

หน่วย : มิลลิเมตร
มาตรส่วน :  1:1

ภาพด้านหน้า

ภาพด้านบน

ภาพด้านข้าง45 ํ
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เมื่อไดภาพฉายที่มีรายละเอียดของสิ่งที่ออกแบบแลวก็เขาสูกระบวนการลงมือ  

สรางชิ้นงานตอไป 

หน่วย : มิลลิเมตร
มาตรส่วน :  1:1

ภาพด้านหน้า

ภาพด้านบน

ภาพด้านข้าง45 ํ




