บทที่ 9
การเขียนภาพตัด
วัตถุในงานวิศวกรรมโดยสวนใหญนั้นจะมีความซับซอนอยูภายในคอนขางมาก ยกตัวอยาง
เชน เครื่องยนตของรถยนต ซึ่งภายในนั้นจะประกอบไปดวยชองสําหรับกระบอกลูกสูบ หรือโพรงสําหรับ
น้ํ า หล อ เย็ น เป น ต น ช อ งหรื อ โพรงภายในเหล า นี้ ทํ า ให ก ารเขี ย นภาพออโธกราฟ ก ของเครื่ อ งยนต
ประกอบไปดวยเสนประเปนจํานวนมากซอนทับกัน การทําความเขาใจกับภาพที่ประกอบไปดวยเสนประ
จํานวนมากเชนนี้จึงไมใชเรื่องงาย ดังนั้นการนําเสนอภาพออโธกราฟกของวัตถุที่มีเสนประมาก ๆ จึง
นิยมใชเทคนิคการแสดงภาพตัดของวัตถุเขามาชวย ซึ่งเทคนิคนี้จะทําใหภาพออโธกราฟกที่ไดสามารถ
แสดงขอมูลเกี่ยวกับชองหรือโพรงที่มีอยูภายในวัตถุโดยไมตองเขียนเสนประอีก ดวยสาเหตุนี้เองทําให
การอานภาพออโธกราฟกหรือการทําความเขาใจกับโครงสรางภายในของวัตถุนั้นสามารถทําไดงายขึ้น
ดวย ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 9.1

รูปที่ 9.1 แสดงตัวอยางของภาพที่ใชและไมไดใชเทคนิคการแสดงภาพตัด
หัวขอถัดไปในบทนี้ที่จะกลาวถึงจะเปนภาพรวมของการเขียนแบบวิศวกรรม จากนั้นจะเปนหัวขอที่
เกี่ ย วกับเทคนิ ค ต าง ๆ ในการสรางภาพตัดของวัต ถุ ซึ่งมีอยู ดว ยกันหลายเทคนิค ซึ่ งเทคนิคตาง ๆ
เหลานี้จะชวยทําใหการเขียนภาพออโธกราฟกทําไดงายขึ้นและเขาใจไดงายขึ้นดวย
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9.1 ภาพรวมของการเขียนแบบวิศวกรรม
ดังที่ไดเคยกลาวไปแลววางานเขียนแบบวิศวกรรมนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อสื่อสารขอมูลที่
เกี่ยวกับขนาดและรูปรางของวัตถุ โดยแปลงขอมูลเหลานี้ที่จากเดิมเปนขอมูลในสามมิติลงมาบนสื่อสอง
มิติเชนกระดาษ เปนตน การแปลงขอมูลจากสามมิติมาเปนสองมิตินั้น เราจะใชเครื่องมือที่เรียกวาการ
ฉายภาพแบบออโธกราฟกเขามาชวย แตในบางครั้งการฉายภาพออโธกราฟกแบบธรรมดาก็ไมสามารถ
สื่อสารขอมูลของวัตถุใหผูอานแบบเขาใจไดงาย จึงจําเปนที่ตองนําเอาเทคนิคอื่น ๆ มาใชเสริมเพื่อให
ภาพออโธกราฟกที่เขียนขึ้นมานั้น สามารถทําความเขาใจไดงายขึ้น เชน การใชสัญนิยมที่ไดเรียนไป
แลวในบทที่ 8 รวมถึงเทคนิคการเขียนภาพตัดที่จะไดเรียนในบทนี้หรือหัวขอที่จะไดกลาวถึงในบทที่ 10
ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ สั ญ นิ ย มของการเขี ย นภาพตั ด หั ว ข อ เหล า นี้ ถื อ ว า เป น เทคนิ ค รู ป แบบหนึ่ ง ที่ จ ะนํ า มา
ประยุกตใชกับการเขียนภาพออโธกราฟกเพื่อใหภาพที่ไดสามารถทําความเขาใจไดงายขึ้น เพื่อใหเห็น
ถึงภาพรวมของการเขียนแบบวิศวกรรมที่กลาวมานี้ไดชัดเจนยิ่งขึ้น ขอใหดูความเกี่ยวเนื่องของหัวขอใน
บทตาง ๆ ที่ไดเรียนมา วามีความสัมพันธอยางไรกับการเขียนแบบวิศวกรรมดังแผนภูมิที่แสดงในรูปที่
9.2
Orthographic
Projection

Object

Dimensioning

Working
drawing

Clear ?

Orthographic
projection
(convention)
No

Yes

Section Views
Section views
convention

Finish

รูปที่ 9.2 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางหัวขอในบทตาง ๆ กับการเขียนแบบวิศวกรรม
9.2 แนวคิดในการสรางภาพตัด
กอนที่จะกลาวถึงคําศัพทที่ใชในการเขียนภาพตัดนั้น จะขอแสดงแนวคิดในการสรางภาพ
ตัดและภาพออโธกราฟกของภาพตัดเสียกอน พิจารณารูปที่ 9.3 จากรูปแสดงวัตถุและภาพออโธกราฟก
ของวัตถุชิ้นนั้นซึ่งประกอบดวยภาพดานหนาและภาพดานบน จากรูปจะเห็นวาภาพดานหนาที่ไดมี
เสนประเปนจํานวนมาก การทําความเขาใจหรือตองการบอกขนาดกับภาพที่มีเสนประมาก ๆ เชนนี้จึงไม
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เหมาะสม แตถาใชหลักการสรางภาพตัดเขามาชวยแลว ก็จะทําใหปญหาดังกลาวหมดไป โดยหลักการ
ของการสรางภาพตัดก็คือการสมมติระนาบตรงขึ้นมาหนึ่งระนาบ แลวใชระนาบนั้นเปนเสมือนใบมีด ตัด
ผาวัตถุออกดังแสดงในรูปที่ 9.4ก จากนั้นใหก็ทําการยกชิ้นสวนที่ถูกตัดแลวออกไปดังรูปที่ 9.4ข โดย
เลือกยกชิ้นสวนที่บดบังทิศทางการมองวัตถุของผูสังเกตุ คราวนี้เมื่อผูสังเกตุมองวัตถุใหมอีกครั้งหนึ่งจะ
พบวา บริเวณเดิมที่เคยถูกซอนและตองเขียนเปนเสนประนั้น กลับกลายมาเปนพื้นผิวที่ไมถูกซอนอีก
ตอไปแลว ทําใหภาพออโธกราฟกที่เขียนออกมาไมมีเสนประปรากฎอยูดังแสดงในรูปที่ 9.4ค แตอยางไร
ก็ดีเพื่อใหภาพที่เขียนนั้นเขาใจไดงายขึ้นจึงมีการเขียนเสนแรเงาเพื่อแสดงวาบริเวณใดเปนเนื้อของวัตถุ
ที่ถูกใบมีดตัด และบริเวณใดเปนชองวางบาง การใชระนาบแทนใบมีดในการตัดวัตถุเปนสวน ๆ ดังที่
กลาวไปแลวขางตนนั้นเปนเพียงการสมมติเทานั้น ไมใชการตัดวัตถุจริง ๆ ดังนั้นภาพดานบนของวัตถุที่
เขียนก็ยังคงตองมีลักษณะเหมือนเดิม (ไมใชเขียนเพียงครึ่งเดียว) ดังแสดงในรูปดานบนของรูปที่ 9.4ค
จากรูปจะเห็นวามีการเขียนเสนเพิ่มขึ้นมาอีกเสน (คลายเสน center line ที่มีเสนหนาที่ปลายทั้งสองดาน)
ในภาพดานบน ซึ่งเสนดังกลาวใชเพื่อแสดงแนวที่ระนาบสมมตินั้นตัดผานวัตถุ

รูปที่ 9.3 วัตถุตวั อยางและภาพออโธกราฟก

(ก)

(ข)

(ค)

รูปที่ 9.4 แนวคิดของการสรางภาพตัดโดยใชระนาบสมมติแทนใบมีด
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9.3 คําศัพททเี่ กี่ยวกับการเขียนภาพตัดและการใชงาน
9.3.1 Cutting Plane
Cutting plane เปนระนาบที่สมมติขึ้นเพื่อใชตัดวัตถุ เพื่อเปดใหเห็นรายละเอียดดาน
ในที่ตองการ (รูปที่ 9.5)
Cutting
plane

รูปที่ 9.5 ตัวอยางของ cutting plane
9.3.2 Cutting Plane Line
Cutting plane line เปนเสนแสดงขอบของระนาบที่ใชตัดวัตถุ ซึ่งเสนดังกลาวจะไป
ปรากฎอยูในภาพออโธกราฟกดังแสดงในรูปที่ 9.6 โดยเราจะแสดงเสน cutting plane line นี้ดวยเสน
รูปแบบตาง ๆ กันดังที่จะไดอธิบายตอไป
Cutting plane line

รูปที่ 9.6 ตัวอยางของ cutting plane line
รูปแบบของเสน cutting plane line แบบแรกที่จะแนะนําใหรูจักนั้น จะเขียนดวยเสนเขม มีลักษณะเปน
เสน ยาว-สั้น-สั้น สลับกันไป โดยตองเริ่มตนและจบทายดวยเสนยาว ที่ปลายทั้งสองดานของเสนจะมีหัว
ลูกศรกํากับอยูดังแสดงในรูปที่ 9.7ก โดยทิศทางของหัวลูกศรจะชี้ไปในทิศทางที่ผูสังเกตุจะมองวัตถุเมื่อ
ตัดบางสวนของวัตถุออกไปแลว เสน cutting plane line รูปแบบที่สองจะเปนเสนประเขมที่มีปลายทั้ง
สองเปนหัวลูกศรดังแสดงในรูปที่ 9.7ข ซึ่งทิศทางของหัวลูกศรนั้นจะมีความหมายเชนเดียวกับที่ใชใน
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เสน cutting plane line รูปแบบแรกนั่นเอง รูปแบบของเสนทั้งสองแบบนี้เปนไปตามมาตราฐาน ANSI
สวนเสน cutting plane line รูปแบบที่สามจะใชเสน center line ซึ่งเปนเสน ยาว-สั้น สลับกันไป โดยที่
ปลายทั้งสองดานจะมีลักษณะเปนเสนเขมหนาดังแสดงในรูปที่ 9.7ค และจะมีหัวลูกศรที่ปลายหรือไมมีก็
ได สําหรับเสนรูปแบบสุดทายนี้เปนเสนตามมาตราฐาน JIS และจะเปนรูปแบบที่ใชในหนังสือเลมนี้ดวย
JIS & ISO
standard

ANSI
standard

(ก)

(ข)

(ค)
รูปที่ 9.7 Cutting plane line รูปแบบตาง ๆ

9.3.3 Section Lines (Cross-hatch lines)
Section lines เปนเสนแรเงาที่ใชแสดงพื้นผิวของวัตถุที่ถูกตัดดวย cutting plane ดัง
แสดงในรูปที่ 9.8 ลักษณะของเสนที่ใชเขียน section lines นั้นจะเปนเสนออนและมีรูปแบบที่แตกตางกัน
ไปโดยขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุที่เขียนดวย ซึ่งตัวอยางของเสน section lines สําหรับวัตถุแตละชนิดนั้น
ไดแสดงไวในรูปที่ 9.9ก-จ แตอยางไรก็ดีเพื่อใหการเขียนเสน section lines ในการเรียนนี้เปนไปได
โดยสะดวก ก็จะขอใชเสน section lines ที่มีลักษณะเปนเสนเอียงที่ขนานกันและมีระยะหางระหวางเสน
เทา ๆ กันดังแสดงในรูปที่ 9.9ก

Section lines

รูปที่ 9.8 เสน section lines
การเขียนเสน section lines ใหสวยงามนั้นจะตองควบคุมระยะหางระหวางเสนใหสม่ําเสมอ สวนขนาด
ของระยะหางนั้นก็ขึ้นอยูกับพื้นที่ ๆ จะแรเงา นั่นคือถาพื้นที่มีขนาดเล็ก ระยะหางระหวางเสนก็ควรเขียน
ใหเล็ก แตถาพื้นที่ ๆ จะแรเงานั้นมีขนาดใหญ ระยะหางระหวางเสนก็ควรจะมากขึ้นตามไปดวย โดย
ระยะหางระหวางเสนที่แนะนํานั้นควรมีระยะประมาณ 1.5 – 3 มิลลิเมตร ซึ่งก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
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ของพื้นที่ ๆ จะแรเงานั่นเอง สําหรับการควบคุมระยะหางระหวางเสน section lines ที่ดีและไมดีนั้นมี
ตัวอยางแสดงไวในรูปที่ 9.10 สวนขอแนะนําประการสุดทายสําหรับการเขียนเสน section lines ให
สวยงามก็คือ แนวของเสน section lines ที่เขียนนั้นไมควรวางตัวขนานหรือตั้งฉากกับเสนรูปดังที่แสดง
ในรูปที่ 9.11

Cast iron,
Malleable iron

Steel

Concrete

Sand

Wood

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

รูปที่ 9.9 Section lines รูปแบบตาง ๆ
COMMON MISTAKE

รูปที่ 9.10 รูปแบบของเสน section lines ที่ดีและไมดี

COMMON MISTAKE

รูปที่ 9.11 แนวการเขียนเสน section lines ที่ดีและไมดี
9.4 ชนิดของภาพตัด
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ชนิดของการเขียนภาพตัดนั้นมีอยูหลายชนิดดวยกัน ซึ่งแตละชนิดก็เหมาะสมกับลักษณะ
ของวัตถุที่ตางกันไป สําหรับชนิดของภาพตัดที่จะกลาวถึงในหัวขอนี้ประกอบไปดวย
1. Full section
4. Broken-out section
2. Offset section
5. Revolved section
3. Half section
6. Removed section
9.4.1 Full Section
ภาพตัดชนิดแรกนี้เรียกวา full section การสรางภาพตัดชนิดนี้เราจะใช cutting
plane ที่เปนระนาบตรงตัดผานตลอดแนวของวัตถุดังตัวอยางในรูปที่ 9.12

รูปที่ 9.12 ภาพตัดแบบ full section
9.4.2 Offset Section
ภาพตัดชนิดนี้จะใช cutting plane ที่หักงอไปมา เพื่อใหสามารถตัดผานรายละเอียด
ภายในตลอดแนวความยาวของวัตถุได ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 9.13 และจากรูปจะเห็นวาเมื่อเสน
cutting plane line มีการเปลี่ยนทิศทาง เราจะเขียนเสนบริเวณนั้นดวยเสนเขมหนา เหมือนกับที่เขียน
บริเวณปลายทั้งสองของเสนดวย

รูปที่ 9.13 ภาพตัดแบบ offset section
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ในกรณีของภาพตั
ข
ดแบบ
แ offset section จะะเห็นวาวัตถุทีท่ีถูกตัดนั้นจะะเกิดขอบขอองพื้นผิวหักไปมาตาม
ไ
แนวตัดของ
ข cutting plane ซึ่งถาใช
ใ หลักการฉฉายภาพออโธธกราฟกแลว ขอบที่เกิดขึ้นมาก็ควรที่จะต
จ องไป
ปรากฎเเปนเสนในภาาพออโธกราฟฟกดังแสดงใในรูปที่ 9.14 แตสําหรับการเขียนภาพพตัดแลวเราจจะยกเวน
การเขียนเส
ย นขอบดัดังกลาว ทําให
ใ ภาพออโธธกราฟกที่ไดเป
เ นดังที่แสดงในรูปที่ 9.13
สวนเสนประในภาพ
น
พตัดนั้นโดยปปกติแลวเราจจะละเวนไวนัน่ันคือไมตองเเขียนเสนประะลงไปใน
ป
านั้นจะทําใหผูอาานแบบสามาารถเขาใจ
ภาพตัดดังตัวอยางในรูปที่ 9.15 ยกเวนวากาารเขียนเสนประเหล
อ าไมเขียนเเสนประลงไปปแลวจะทําให
ใ เขาใจรูปรรางของวัตถุผิผิดไป ดัง
ลักษณะะของวัตถุไดดีดยิ่งขึ้น หรือถ
ตัวอยางของวัตถุที่แสดงในรู
ส
ปที่ 9.16
9 จากรูปจะเห็
ป นวาภาาพตัดที่เขียนควรแสดงเส
น
สนประของพื้นผิวที่ถูก
ซอนอยูดดวย เพื่อใหผูผูอานแบบสามารถเขาใจรูรูปรางของวัตถุ
ต ไดอยางถูกต
ก อง

Wrong!!!

รูปที
ป ่ 9.14 ตัวอย
ว างการเขียนภาพตัดแบบ
แ offset ทีไ่ มถูกตอง

ภาพออโธกราาฟกธรรมดา

ภาพพตัดที่ยกเวนกการเขียนเสนประ

รูปที่ 9.155 การยกเวนการเขี
น
ยนเสนประลงในภ
น
าพตัด

รูปที่ 9.16 ตัวอยางภาพพตัดที่ควรเขียนเสนประดดวยเพื่อใหภาพมี
า ขอมูลทีส่สมบูรณ
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9.4.3 Half Section
ถาวัตถุที่จะนํามาสรางภาพตัดนั้นมีความสมมาตร การใช cutting plane ตัดผาน
ตลอดแนวความยาวของวัตถุเพื่อสรางภาพตัดแบบ full section นั้นไมมีความจําเปน เพราะนอกจากตอง
แรเงาพื้นผิวที่เหมือนกันทั้งสองฝง (เนื่องจากความสมมาตร) ซึ่งเปนการเสียเวลาแลว เรายังตองวาด
รายละเอียดดานในซ้ําถึงสองครั้ง ซึ่งถารายละเอียดดานในมีความซับซอนมากก็จะทําใหผูเขียนแบบ
เสียเวลาในการวาดภาพมากขึ้นตามไปดวย การสรางภาพตัดในกรณีเชนนี้ใหใช cutting plane ที่มี
ลักษณะเปนมุมฉากตัดวัตถุเพียงหนึ่งในสี่สวนดังแสดงในรูปที่ 9.17 ถึงตรงนี้ผูอานคงเกิดความสงสัยวา
ถาตัดวัตถุเพียงหนึ่งในสี่แลวทําไมถึงยังเรียกวาภาพตัดแบบ half section อยู ซึ่งคําตอบก็คือ ถึงแมวา
จะตัดหนึ่งในสี่ของวัตถุออกไป แตภาพออโธกราฟกที่ไดจะแสดงสวนที่ถูกตัดเพียงครึ่งเดียวเทานั้น สวน
อีกครึ่งหนึ่งที่ไมถูกตัดก็จะแสดงเพียงพื้นผิวที่เห็นไดจากภายนอกวัตถุโดยไมตองลงเสนประของพื้นผิวที่
ถูกซอนอยูภายใน ซึ่งตัวอยางของวัตถุที่ถูกตัดแบบ half section และภาพออโธกราฟกที่ไดแสดงไวใน
รูปที่ 9.18

รูปที่ 9.17 การสรางภาพตัดแบบ half section

รูปที่ 9.18 ภาพออโธกราฟกของภาพตัดแบบ half section
9.4.4 Broken-out Section
ภาพตัดชนิดนี้จะเปนการเปดใหเห็นรายละเอียดภายในวัตถุเฉพาะบริเวณที่มีความ
ซับซอนเทานั้น ซึ่งมักจะเปนบริเวณเล็ก ๆ ของวัตถุ แนวคิดในการสรางภาพตัดชนิดนี้จะเริ่มจากการใช
cutting plane ตัดผานวัตถุในแนวตั้งฉากกับทิศทางการมอง จากนั้นก็จินตนาการวาทําการกระเทาะ
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บางสวนของวัตถุที่อยูดานหนา cutting plane นั้นออก ซึ่งจะทําใหเราสามารถเห็นรายละเอียดภายในที่
ซับซอนตามที่ตองการไดดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 9.19 สวนรูปที่ 9.20 นั้นเปนตัวอยางภาพออโธกรา
ฟกของวัตถุในรูปที่ 9.19 โดยแสดงทั้งแบบธรรมดาและแบบที่ใชเทคนิค broken-out section จากรูปเรา
จะเรียกเสนที่แสดงรอยแตกจากการกระเทาะของภาพตัดแบบ broken-out วาเสน break line เสนนี้จะ
ทําหนาที่แบงขอบเขตระหวางสวนที่ตองแรเงากับพื้นผิวภายนอกวัตถุที่ไมตองแรเงา การลากเสน break
line นี้จะใชเสนเบาซึ่งมีน้ําหนักเสนเทากับเสน center line และจากรูปจะเห็นวาการเขียนภาพตัดชนิดนี้
จะยังคงเขียนเสนประในสวนที่ไมถูกแรเงาดวย เพื่อใหขอมูลของภาพนั้นครบถวน และไมตองเขียนเสน
cutting plane line ในภาพดานบน

รูปที่ 9.19 แนวคิดในการสรางภาพตัดแบบ broken-out section

รูปที่ 9.20 ภาพออโธกราฟกแบบธรรมดาและแบบ broken-out section ของวัตถุตวั อยาง
เพื่อใหเขาใจภาพตัดชนิดตาง ๆ ที่เรียนมาแลวไดดียิ่งขึ้น ขอใหดูภาพเปรียบเทียบการใชเทคนิคการ
แสดงภาพตัดกับวัตถุตัวอยางดังที่แสดงในรูปที่ 9.21ก-ง โดยรูปที่ 9.21ก จะเปนภาพออโธกราฟกแบบ
ธรรมดา รูปที่ 9.21ข แสดงภาพออโธกราฟกที่ใชเทคนิค full section สําหรับภาพออโธกราฟกของวัตถุที่
ใชเทคนิค half section ก็ไดแสดงไวในรูปที่ 9.21ค และสุดทายในรูปที่ 9.21ง เปนภาพที่ใชเทคนิค
broken-out section
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รูปที่ 9.21 การเปรียบเทียบภาพตัดชนิดตาง ๆ
ภาพตัดอีกสองชนิดสุดทายที่จะกลาวถึงก็คือภาพตัดแบบ revolved section และ removed section
ภาพตัดทั้งสองชนิดนี้มีลักษณะที่ใกลเคียงกันมาก ซึ่งในหัวขอถัดไปจะขอกลาวถึงภาพตัดแบบ revolved
section กอน
9.4.5 Revolved Section
ภาพตัดชนิดนี้จะใชเพื่อแสดงพื้นผิวหนาตัดของวัตถุที่พิจารณา ซึ่งหลักการในการ
สรางภาพตัดชนิดนี้จะเริ่มจากการใช cutting plane ตัดผานวัตถุในบริเวณที่ตองการแสดงพื้นผิวหนาตัด
จากนั้นใหจินตนาการวาภาพพื้นผิวหนาตัดที่บริเวณนั้นถูกวาดไปบน cutting plane ตอไปก็ใหดึง
cutting plane ออกจากวัตถุแลวหมุนจนกระทั่งภาพพื้นผิวหนาตัดที่อยูบน cutting plane นั้นตั้งฉากกับ
ทิศทางการมองของผูสังเกตุ สุดทายผูสังเกตุก็วาดภาพตามที่เห็น ซึ่งก็จะไดภาพออโธกราฟกของวัตถุที่
ใชเทคนิค revolved section ตามที่ตองการ เพื่อใหเขาใจหลักการที่ไดอธิบายมานี้ไดดียิ่งขึ้น ขอใหดู
ลําดับการสรางภาพตัดชนิดนี้ในรูปที่ 9.22ก-จ ซึ่งจากรูปที่ 9.22จ จะเห็นวาพื้นผิวหนาตัดที่ไดจะถูกวาด
ทับลงไปบนภาพออโธกราฟก ณ ตําแหนงที่ใช cutting plane ตัดวัตถุนั้นเลย อีกตัวอยางของวัตถุที่จะ
แสดงการใชเทคนิคภาพตัดชนิดนี้แสดงไวในรูปที่ 9.23 จากรูปเปนวัตถุตัวอยางพรอมภาพออโธกราฟก
กอนการใชเทคนิคภาพตัดแบบ revolved section สวนรูปที่ 9.24 เปนภาพออโธกราฟกของวัตถุในรูปที่
9.23 ที่นําเทคนิคภาพตัดมาประยุกตใชแลว
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(ก) วัตถุตัวอยางที่ตองการสรางภาพตัด

(ข) ใช cutting plane ตัดบริเวณที่
ตองการแสดงพื้นผิวหนาตัด

(ค) ภาพพื้นผิวหนาตัดที่เกิดขึ้นบน
cutting plane

(ง) หมุน cutting plane จนตั้งฉากกับ
ทิศทางการมอง

(จ) สรางภาพออโธกราฟกของวัตถุพรอมพื้นผิวหนาตัด ณ บริเวณที่ตองการ

รูปที่ 9.22 แนวคิดในการสรางภาพตัดแบบ revolved section

รูปที่ 9.23 วัตถุตัวอยางพรอมภาพออโธกราฟกกอนประยุกตใชเทคนิคภาพตัด
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รูปที่ 9.24 ภาพออโธกราฟกของวัตถุตวั อยางเมื่อใชภาพตัดแบบ revolved section
ตําแหนงในการเขียนพื้นผิวหนาตัดลงไปบนภาพออโธกราฟกนั้นสามารถทําไดสองรูปแบบ รูปแบบแรก
ก็คือเขียนทับลงไปบนภาพออโธกราฟกไดเลยตามตัวอยางที่แสดงขางตน สวนรูปแบบที่สองก็คือการ
เขียนรูปพื้นผิวหนาตัดทับลงไปบนรูปเชนเดียวกันเพียงแตเปดบริเวณที่ตองการเขียนภาพนั้นดวยเสน
break line ดังที่แสดงในรูปที่ 9.25
Break

Superimposed

รูปที่ 9.25 การเขียนภาพพื้นผิวหนาตัดลงไปบนภาพออโธกราฟก
9.4.6 Removed Section
ภาพตัดชนิดนี้ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของภาพตัดแบบ revolved section เพียงแตพื้น
ผิวหนาตัดที่ตองการแสดงนั้นจะถูกนําออกไปเขียนไวนอกรูป ไมเขียนทับลงไปบนภาพ ออโธกราฟก
เหมือนกับที่ทําในการเขียนภาพตัดแบบ revolved section โดยปกติแลวเราจะใชภาพตัดชนิดนี้แทนการ
เขียนภาพตัดแบบ revolved section เมื่อพื้นที่สําหรับวาดภาพพื้นผิวหนาตัดนั้นมีไมเพียงพอ และ
เพื่อใหเห็นความสัมพันธระหวางภาพตัดทั้งสองชนิดนี้ไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขอใหศึกษาจากตัวอยางที่
แสดงไวในรูปที่ 9.26 จากรูปจะเห็นวาทั้งสองวิธีนั้นใหภาพของพื้นผิวหนาตัดที่เหมือนกัน เพียงแต
ตําแหนงการเขียนภาพนั้นแตกตางกัน โดยที่ภาพตัดแบบ removed section นั้นจะนําภาพของพื้น
ผิวหนาตัดไปเขียนไวนอกรูป แตยังคงอยูในแนวที่ใช cutting plane ตัดวัตถุ

Niphon Wansophark

July 2007

Version 0.5

265

266

Fundamental of Engineering Drawing

Removed section

Revolved section

รูปที่ 9.26 เปรียบเทียบภาพตัดแบบ revolved และ removed section
รูปที่ 9.27ก-ข เปนอีกตัวอยางหนึ่งที่จะทําใหเห็นไดชัดเจนมากยิ่งขึ้นวาเมื่อใดควรใชเทคนิคการสราง
ภาพตัดแบบ removed section และเมื่อใดควรใชภาพตัดแบบ revolved section จากรูปจะเห็นวาถา
พยายามใชภาพตัดแบบ revolved section แลว ภาพพื้นผิวหนาตัดจะถูกวาดทับลงไปบนภาพออโธกรา
ฟกและทําใหภาพดูยุงเหยิงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากบริเวณดังกลาวมีพื้นที่ไมมากนักดังแสดงในรูปที่ 9.27ก
แตถาใชเทคนิค removed section ดังแสดงในรูปที่ 9.27ข ภาพพื้นผิวหนาตัดจะถูกนําไปเขียนไวนอก
ภาพออโธกราฟก ซึ่งจะทําใหการอานแบบงายมากยิ่งขึ้น

(ก) ภาพตัดแบบ revolved section

(ข) ภาพตัดแบบ removed section

รูปที่ 9.27 เปรียบเทียบภาพตัดแบบ revolved และ removed section
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โดยปกติแลวตําแหนงในการวางภาพพื้นผิวหนาตัดนั้น จะวางอยูในแนวที่ใช cutting plane ตัดวัตถุ
นั่นเอง แตเราสามารถที่วางภาพพื้นผิวหนาตัด ณ ตําแหนงใดในกระดาษเขียนแบบก็ได เพียงแตจะตอง
เขียน cutting plane line บนภาพออโธกราฟกใหชัดเจน และเขียนชื่อของ cutting plane นั้นกํากับไว
สวนภาพพื้นผิวหนาตัดก็ตองเขียนชื่อกํากับไวดานลางดวยวาเปนภาพหนาตัดที่ไดมาจากการใช cutting
plane ชื่ออะไร โดยตัวอยางของภาพที่ใชเทคนิคที่ไดกลาวมานี้ไดแสดงในรูปที่ 9.28

A

B

B
A

SECTION B – B
SECTION A – A

รูปที่ 9.28 การเขียนภาพพื้นผิวหนาตัด ณ ตําแหนงใด ๆ โดยเขียนชื่อ cutting plane กํากับไว
9.5 การบอกขนาดในภาพตัด
การบอกขนาดในภาพตัดนั้นจะใชหลักเกณฑเชนเดียวกันกับที่ไดอธิบายไปแลวในบทที่ 7
เพี ย งแต ใ นบางครั้ ง นั้น การสรา งภาพตั ด แล ว บอกขนาดจะชว ยให ผูเ ขี ย นแบบไม ต อ งบอกขนาดกั บ
เสนประในรูปได ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 9.29 และ 9.30
GOOD

POOR

รูปที่ 9.29 ตัวอยางการบอกขนาดในภาพออโธกราฟกเมื่อใชเทคนิคภาพตัดมาชวย
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GOOD

POOR
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φ 50

φ 50

รูปที่ 9.30 การบอกขนาดในภาพตัด
ในกรณีภาพตัดแบบ half section เราสามารถบอกขนาดดวยการใชเสน dimension line ที่มีหัวลูกศร
ดานเดียว ที่ชี้บอกขนาดไปยังตําแหนงภายในวัตถุได ดังตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 9.31

φ 50

รูปที่ 9.31 การบอกขนาดในภาพตัดแบบ half section
9.6 บทสรุป
ในบทนี้เปนการแนะนําวิธีในการเขียนภาพตัด ซึ่งเปนวิธีที่ชวยใหภาพออโธกราฟกที่เขียน
นั้นมีเสนประนอยลง และทําใหสามารถเขาใจรายละเอียดดานในวัตถุไดงายขึ้น เนื้อหาในบทนี้ก็ประกอบ
ไปดวยการแนะนําคําศัพทที่ใชในการเขียนภาพตัด เชน cutting plane ซึ่งเปนระนาบสมมติที่ใชในการ
ตัดวัตถุ cutting plane line เปนเสนที่ใชแสดงขอบของ cutting plane และ section lines ซึ่งเปนเสนแร
เงาที่ใชแสดงสวนที่เปนพื้นผิวของวัตถุที่ถูก cutting plane ตัด จากนั้นไดแนะนําชนิดของการเขียนภาพ
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ตัด ซึ่งประกอบไปดวยการเขียนภาพตัดแบบ full section, offset section, half section, broken-out
section, revolved section และ removed section ภาพตัดแตละชนิดก็มีความเหมาะสมกับลักษณะของ
วัตถุที่แตกตางกันไป สุดทายก็เปนตัวอยางของการบอกขนาดใหกับภาพตัด ซึ่งก็สามารถใชหลักการ
เดียวกับการบอกขนาดของภาพออโธกราฟกนั่นเอง
การเขียนภาพตัดนั้นไมใชเรื่องใหม แตเปนเพียงเทคนิคหนึ่งที่นํามาใชประกอบการเขียน
ภาพออโธกราฟกของวัตถุเทานั้น ดังนั้นหัวใจของการเขียนแบบวิศวกรรมยังคงเปนการเขียนภาพออโธก
ราฟกนั่นเอง สวนเรื่องของสัญนิยมในการเขียนภาพออโธกราฟกที่ไดกลาวไวในบทที่ 8 การเขียนภาพ
ตัดที่อธิบายไวในบทนี้ หรือเรื่องสัญนิยมของการเขียนภาพตัดที่จะไดกลาวในบทถัดไป ลวนแลวแตเปน
สวนเสริมใหการเขียนภาพออโธกราฟกหรือแมแตการอานภาพออโธกราฟกนั้นสามารถทําไดงายขึ้น
เทานั้น
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แบบฝกหัด
1. จากกภาพออโธกกราฟกที่ให จงสเก็
จ ตชภาพพดานหนาใหหมใหอยูในรูปแบบภาพตัด ตาม cuttinng plane
linee ที่กําหนดใหห
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2. จากกภาพออโธกราฟกที่ให จงสเก็ตชภาพพดานหนาใหมใหอยูในรูปแบบภาพตัด ตาม cuttinng plane
linee ที่กําหนดใหห
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3. จากกภาพออโธกกราฟกที่ให จงสเก็
จ ตชภาพพดานหนาใหหมใหอยูในรูปแบบภาพตัด ตาม cuttinng plane
linee ที่กําหนดใหห

Niphon Wansopharkk

July 2007

Ve
ersion 0.5

Section
n Views

4. จากกภาพออโธกราฟกที่ให จงสเก็ตชภาพพดานหนาใหมใหอยูในรูปแบบภาพตัด ตาม cuttinng plane
linee ที่กําหนดใหห
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5. จากกภาพออโธกกราฟกที่ให จงสร
จ างภาพดดานบนใหเปนภาพตั
น
ด พรรอมเขียน cuutting planee line ที่
เหมมาะสมดวย

6. จากกภาพออโธกราฟกที่ให จงสรางภาพดดานบนใหเปนภาพตั
น
ด ตาม cutting plaane line ที่กาหนดให
ํ
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