
 

บทที่ 10 

สัญนิยมของการเขียนภาพตัด 
 

 เน้ือหาในบทนี้จะเปนการกลาวถึงสัญนิยมสําหรับการเขียนภาพตัด ซ่ึงประกอบไปดวยการ

เขียนภาพตัดสําหรับสวนประกอบที่มีลักษณะเฉพาะภายในวัตถุ เชน rib, web, spoke และ lug รวมถึง

การผสมผสานสัญนิยมสําหรับการเขียนภาพออโธกราฟกที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ 8 เขากับเทคนิคการ

เขียนภาพตัด เพ่ือใหไดภาพออโธกราฟกที่มีความสมบูรณและสามารถทําความเขาใจไดงายยิ่งขึ้น สวน

หัวขอสุดทายที่จะไดกลาวถึงในบทนี้เปนเทคนิคการลดขนาดความยาวของรูปเพ่ือใหมีขนาดที่เหมาะสม

กับขนาดของกระดาษเขียนแบบ   

 

10.1 การเขียนภาพตัดสําหรับ rib, web, spoke และ lug  

  กอนจะกลาวถึงเทคนิคการเขียนภาพตัดสําหรับ rib, web, spoke และ lug  ผูเรียนควรทํา

ความรูจักกับสวนประกอบตาง ๆ เหลานี้เสียกอน โดยจะขอเริ่มจาก rib และ web กอน ลักษณะของ rib 

น้ันจะเปนแผนบางที่ยื่นออกจากวัตถุเพ่ือยึดสวนที่เปนมุมฉากเขาดวยกัน ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 

10.1 ซ่ึงแผนบางที่ยื่นออกมานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเสริมความแข็งแรงใหกับวัตถุน่ันเอง 

 

 

 

 

 

Rib Rib

รูปที่ 10.1  ลักษณะของ rib ที่มีคุณสมบัติเพ่ือเสริมความแข็งแรงของวัตถ ุ
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เม่ือทราบรูปรางหนาตาของ rib, web, spoke และ lug แลว เราก็จะกลับมาที่การเขียนภาพตัดสําหรับ

วัตถุที่มีสวนประกอบเหลานี้กัน โดยสัญนิยมของภาพตัดสําหรับ rib และ web ก็คือ ถา cutting plane 

ที่ใชตัดวัตถุน้ัน ตัดผานความบางของ rib หรือ web แลว ใหยกเวนการเขียนเสนแรเงา (section 

lines) ในสวนที่เปน rib หรือ web น้ัน เพ่ือใหเขาใจขอยกเวนนี้ไดดียิ่งขึ้น ขอใหศึกษาจากตัวอยางที่

แสดงในรูปที่ 10.5 – 10.7  โดยรูปที่ 10.5 จะแสดงภาพพิคทอเรียลพรอมทั้งภาพออโธกราฟกของวัตถุที่

ยังไมไดใชเทคนิคภาพตัด ซ่ึงถานําเทคนิคภาพตัดมาประยุกตใชแตไมนําสัญนิยมมาใชดวย ก็จะไดภาพ

ออโธกราฟกดังที่แสดงในรูปที่ 10.6 ซ่ึงจากรูปจะเห็นวาภาพตัดที่ไดน้ันอาจทําใหผูอานแบบเขาใจรูปราง

ของวัตถุผิดไปได เพราะไมสามารถแยกแยะสวนที่เปน rib (แผนบาง ๆ เฉพาะตําแหนง) กับสวนที่เปน

เนื้อวัตถุที่กระจายตัวอยูโดยรอบ แตถานําสัญนิยมที่กลาววา ใหยกเวนการเขียน section lines ใน

บริเวณที่เปน rib หรือ web มาประยุกตใชแลว เราก็จะไดภาพออโธกราฟกดังที่แสดงในรูปที่ 10.7 คราว

น้ีจะเห็นไดวาภาพออโธกราฟกที่ได สามารถชวยผูอานแบบในการแยกแยะสวนที่เปน rib ออกจากสวนที่

เปนเนื้อวัตถุปกติได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?? 

รูปที่ 10.5  ภาพพิคทอเรียลและภาพออโธกราฟกของวัตถุตวัอยาง 

รูปที่ 10.6  ภาพตัดของวัตถุตวัอยางที่มี rib แตไมไดใชสัญนิยมสําหรับภาพตัด 
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สวนถัดไปจะเปนกรณีเม่ือ cutting plane ตัดผานสวนบางของ web บาง ดังวัตถุตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 

10.8 – 10.9 โดยรูปที่ 10.8 จะเปนภาพตัดที่ไมไดใชสัญนิยม ในขณะที่รูปที่ 10.9 น้ันเปนภาพตัดเม่ือ

นําสัญนิยมมาประยุกตใช จะเห็นไดวาถาไมนําสัญนิยมมาประยุกตใช ภาพตัดที่ไดจะทําใหผูอานแบบ

เขาใจวา วัตถุที่พิจารณาอยูน้ันประกอบไปดวยแทงสี่เหลี่ยมตันสองแทงที่ตั้งอยูบนฐาน ทั้งที่ความเปน

จริงแลวแทงที่ตั้งอยูบนฐานนั้นไมไดเปนแทงสี่เหลี่ยมตันอยางที่คิด แตเม่ือนําสัญนิยมมาประยุกตใชกับ

ภาพตัดของวัตถุที่มี web แลว ภาพออโธกราฟกที่ไดจะแสดงใหเห็นสวนที่เปนแกนของแทงน้ัน และสวน

ที่เปนแผนบางยื่นออกมา (web) เพ่ือชวยเสริมความแข็งแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10.7  ภาพตัดที่ใชสญันิยมสําหรับ rib 

รูปที่ 10.8  ภาพตัดของวัตถุที่ไมไดประยุกตใชเทคนคิสัญนิยม 

รูปที่ 10.9  ภาพตัดของวัตถุตวัอยางที่ผานการใชสัญนิยมสําหรับ web 
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แตถา cutting plane ตัดทางขวางของ rib หรือ web แลว ก็ใหลงเสน section lines ตามปกติ ดัง

ตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 10.10  

 

 

 

 

 

 

 

การสรางภาพตัดในบางครั้งน้ัน เราอาจใช cutting plane มากกวาหนึ่งระนาบในการตัดวัตถุชิ้นเดียวกัน

ก็ได ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 10.11 จากรูปจะเห็นวาภาพดานหนานั้นมีเสน cutting plane line อยู

สองเสนดวยกัน โดยแตละเสนน้ันก็ทําใหเกิดภาพตัดปรากฎอยูในทิศทางที่ตั้งฉากกับ cutting plane line 

น้ัน ๆ เชน cutting plane line ที่ลากในแนวดิ่ง ก็จําทําใหเกิดภาพตัดไปปรากฎเปนภาพดานขวา สวน 

cutting plane line ที่ลากในแนวนอนนั้น ก็จะไปทําใหเกิดภาพตัดในภาพดานบน ดังที่แสดงในรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10.10  ภาพตัดของวตัถุในกรณีที่ cutting plane ตัดทางขวางของ web 

รูปที่ 10.11  ตัวอยางภาพตัดของวัตถุในกรณีที่มี cutting plane มากกวาหนึ่งระนาบ 
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สัญนิยมสําหรับสวนประกอบถัดไปก็คือ สัญนิยมสําหรับ spoke ซ่ึงมีขอกําหนดวา ถา cutting plane 

ตัดผานตามความยาวของตัว spoke แลว ใหยกเวนการเขียนเสนแรเงา (section lines) ในสวน

ที่เปน spoke น้ัน ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 10.12 – 10.13 โดยรูปที่ 10.12 เปนภาพพิคทอเรียลของ

วัตถุที่ถูก cutting plane ตัดผานพรอมกับภาพออโธกราฟกที่ไดเม่ือไมไดใชสัญนิยมของภาพตัด จาก

ภาพจะเห็นวาภาพตัดที่ไดจะทําใหผูอานแบบเขาใจรูปรางของวัตถุไมถูกตองตามความเปนจริง คืออาจ

เขาใจไปไดวาสวนที่เชื่อมตอระหวางดุมลอตรงกลางกับขอบดานนอกมีลักษณะเปนแผนตอเน่ือง ดังที่

แสดงในรูป แตถานําสัญนิยมมาประยุกตใชในการสรางภาพตัด ก็จะทําใหไดภาพออโธกราฟกดังที่แสดง

ในรูปที่ 10.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?? 

รูปที่ 10.12  ภาพตัดของวตัถุที่มี spoke แตไมไดใชสญันิยม 

รูปที่ 10.13  ภาพตัดของวตัถุที่มี spoke เม่ือใชสัญนิยม 
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สัญนิยมสําหรับสวนประกอบแบบสุดทายก็คือ สัญนิยมสําหรับ lug ในกรณีของ lug น้ัน ไมวา cutting 

plane จะตัดผาน lug ในลักษณะใด (ตัดขวางหรือตัดตามความบางของ lug) ก็กําหนดใหยกเวนการ

เขียนเสนแรเงา (section lines) ในสวนที่เปน lug น้ัน ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 10.14ก-ข จากรูปที่ 

10.14ก จะเห็นวาวัตถุตัวอยางนั้นมีลักษณะเปนทรงกระบอก และมีแผนขนาดเล็กยื่นออกมาจากตัว

ทรงกระบอกคลายกับหูของแกวนํ้า ซ่ึงเม่ือมี cutting plane ตัดผานหูเหลานี้ ภาพตัดที่วาดก็ใหยกเวน

การแรเงาในสวนที่เปนหู ทําใหไดภาพออโธกราฟกของวัตถุเปนดังรูปที่ 10.14ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 การใชสัญนิยม align กับการเขียนภาพตัด  

  เราไดเรียนสัญนิยม align มาแลวในบทที่เกี่ยวกับสัญนิยมในการเขียนภาพออโธกราฟก 

สวนในหัวขอน้ี เราจะนําเอาสัญนิยม align มาประยุกตใชกับการเขียนภาพตัด ซ่ึงหลักการของสัญนิยม

แบบ align ก็คือ ใหจินตนาการวาเราสามารถหมุนบางสวนของวัตถุที่วางตัวอยูอยางสมมาตรกับแกนใด

แกนหนึ่งในวัตถุ โดยหมุนใหสวนนั้นแสดงระยะหางที่แทจริงของตนเองกับแกนสมมาตรนั้นออกมา รูปที่ 

10.15 เปนตัวอยางของวัตถุที่นํามาสรางภาพตัดโดยไมใชสัญนิยมแบบ align ซ่ึงภาพตัดที่ไดจะทําให

ผูอานแบบมีความรูสึกวา วัตถุน้ีถูกเจาะรูโดยมีระยะหางของรูน้ันไมสมมาตรรอบแกน แตเม่ือนําสัญนิยม

แบบ align มาประยุกตเขากับการเขียนภาพตัดแลวก็จะทําใหไดภาพดังที่แสดงในรูปที่ 10.16ก-ข จาก

รูปที่ 10.16ก-ข น้ันจะเห็นวาเราสามารถเขียนรูปแบบของเสน cutting plane line ไดสองแบบ ซึ่งทั้งสอง

แบบน้ีอาศัยแนวคิดในการสรางภาพตัดและการใชสัญนิยม align ที่ตางกัน แตอยางไรก็ดีภาพตัดที่ได

จากทั้งสองแบบนี้ก็จะมีลักษณะที่เหมือนกัน โดยแบบแรกจะใชเสน cutting plane line ลากตัดผานรูเจาะ

รูปที่ 10.14  ภาพตัดของวตัถุที่มี lug โดยใชสัญนิยม 
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ที่ตองการจะแสดงรายละเอียด แลวใชเทคนิค align ในการหมุนภาพของรูที่ถูกตัดนี้จนกระทั่งสามารถ

แสดงระยะหางที่แทจริงระหวางรูและแกนสมมาตรได สวนแบบที่สองจะใชเสน cutting plane line ลาก

ยาวตลอดวัตถุเลย แลวคอยใชเทคนิค align ในการหมุนรูใหมาอยูในแนวที่เสน cutting plane line ตัด

ผานตัววัตถุ ผูเรียนสามารถลากเสน cutting plane line รูปแบบใดก็ได สวนรูปที่ 10.17 – 10.20 เปน

ตัวอยางของภาพตัดที่ใชเทคนิค align มาประยุกตใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10.15  ภาพตัดของวตัถุที่ไมใชสัญนิยม align 

รูปที่ 10.16  ภาพตัดของวตัถุทีใ่ชสัญนิยม align 

(ก) (ข) 

รูปที่ 10.17  ภาพตัดแบบ align (1) 
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10.3 การยอภาพใหสั้นลงเพื่อความเหมาะสมกับกระดาษเขียนแบบ (convectional break)  

  ในกรณีที่เราตองเขียนภาพออโธกราฟกของวัตถุที่มีความยาวมาก ๆ เชน รางรถไฟ หรือ

ไมตีกอลฟ ลงบนกระดาษเขียนแบบ เราจําเปนตองยอขนาดของวัตถุลงอยางมาก เพ่ือที่จะสามารถบรรจุ

ภาพของวัตถุน้ันลงไปในกระดาษเขียนแบบได ซ่ึงการยอขนาดลงมาก ๆ น้ีจะทําใหรายละเอียด

บางอยางของวัตถุ เชน รายละเอียดของหัวไมกอลฟ มีขนาดที่เล็กลงไปอีก ซ่ึงจะทําใหการอานแบบทํา

ไดยากมากขึ้นดวย ขอแนะนําในการแกปญหาเชนนี้ก็คือ ใหตัดสวนที่ทําใหรูปมีความยาวออก ซ่ึงโดย

ปกติแลวสวนที่ทําใหรูปมีความยาวนี้ มักจะไมมีรายละเอียดใด ๆ เปนพิเศษ เชน สวนที่เปนกานของไมตี

กอลฟ เปนตน แลวลากเสน break line เพ่ือแสดงวาเรายอภาพของวัตถุในบริเวณดังกลาวใหสั้นลง 

เพ่ือใหเขาใจการยอภาพนี้ไดมากขึ้นขอใหศึกษาจากตัวอยางในรูปที่ 10.21 – 10.22 โดยรูปที่ 10.21 

เปนการแสดงตัวอยางของภาพออโธกราฟกของวัตถุที่มีความยาว ซ่ึงวาดดวยสเกล 1:1 อยู จากรูปจะ

เห็นวาสวนกลางของวัตถุน้ันเปนสวนที่ทําใหรูปที่วาดมีความยาว แตสวนดังกลาวไมมีรายละเอียดใด ๆ 

เปนพิเศษเลย อีกทั้งภาพที่ไดยังใหรายละเอียดที่ปลายทั้งสองขางไมชัดเจนดวย แตถาเราใชเทคนิค 

convectional break กับภาพดังกลาว โดยตัดสวนกลางของวัตถุออกไปบางสวน แลวทําการขยายภาพที่

รูปที่ 10.20  ภาพตัดแบบ align (4) 

รูปที่ 10.18  ภาพตัดแบบ align (2) รูปที่ 10.19  ภาพตัดแบบ align (3) 
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เขียนใหมีขนาดที่ใหญขึ้น ก็จะทําใหเราไดภาพออโธกราฟกของวัตถุที่สามารถเห็นรายละเอียดที่ปลาย

ทั้งสองขางไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังที่แสดงในรูปที่ 10.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับลักษณะของเสน break line ดังที่แสดงในรูปที่ 10.22 น้ันจะขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุ และรูปราง

ของวัตถุที่จะทํา conventional break โดยตัวอยางของเสน break line สําหรับวัสดุบางชนิดและรูปรางที่

พบเห็นไดบอย ๆ ไดแสดงไวในรูปที่ 10.23 

 

 

 

 

 

 

 

SCALE 1:1

SCALE 2:1

รูปที่ 10.21  ภาพวัตถตุวัอยางที่มีความยาวมาก 

รูปที่ 10.22  ภาพวัตถตุวัอยางที่ใชเทคนคิ convectional break 

Rectangular
cross section

Wood

Metal

Cylindrical
cross section

Tubular
cross section

รูปที่ 10.23  ภาพวัตถตุวัอยางที่ใชเทคนคิ convectional break 
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การลงขนาดใหกับภาพออโธกราฟกที่เขียนโดยใชเทคนิค conventional break เชนนี้ ตองใชขนาดของ

วัตถุจริง ๆ หามใชขนาดของรูปที่ถูกขยายขึ้นมาแลว ดังที่แสดงตัวอยางไวในรูปที่ 10.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 บทสรุป 

  เน้ือหาในบทนี้เปนการนําเสนอสัญนิยมสําหรับการเขียนภาพตัด โดยเริ่มจากการแนะนํา

สวนประกอบที่มักจะพบเห็นไดในวัตถุ ซ่ึงไดแก rib, web, spoke และ lug พรอมทั้งสัญนิยมเม่ือตอง

เขียนภาพตัดสําหรับวัตถุที่มีสวนประกอบเหลานี้ โดยรายละเอียดของสัญนิยมน้ีก็คือจะยกเวนการเขียน

เสน section lines เม่ือใช cutting plane ตัดผานสวนประกอบเหลานั้น หัวขอถัดไปเปนการนําสัญนิยม

แบบ align มาประยุกตใชกับการเขียนภาพตัด และสุดทายก็เปนเทคนิค convectional break ซ่ึงจะชวย

ตัดสวนที่ไมสําคัญของวัตถุออก ทําใหภาพโดยรวมสั้นลงและเขียนรายละเอียดในสวนอ่ืน ๆ ไดมากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

800Typical method

φ16

Use not to scale dimensions

φ16

800

รูปที่ 10.24  การลงขนาดกับภาพออโธกราฟกที่ใชเทคนิค conventional break 
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