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เรียบเรียงโดย ประสิทธิชัย ดําเนินฐิติกิจ

เริ่มตนการใชงาน
ผูใชสามารถเริ่มตนการทํางานโดยเปดหนาเอกสารใหมโดยคําสั่ง New หรือเปดไฟลงานแบบซึ่ง
มีการเขียนมากอนหนาแลวโดยคําสั่ง Open
1.การเปดหนาเอกสารใหม ทําไดโดยเลือกที่ Menu bar… เลือก File เลือก New..

โปรแกรมจะแสดงหนาตาง Select template
 ผูใชสามารถเลือกเอกสารแมแบบ (Template) หรือเลือก

เฉพาะหนวยวัดในการทํางานซึ่งมี 2 แบบ คือ
หนวยอังกฤษ (Imperial) กับหนวยเมตริก (Metric)
หากมีการปรับตั้งใหโปรแกรมแสดง Startup Dialog box ผูใชสามารถเลือกรูปแบบการเปดงานใหม
ไดอีก 3 แบบ คือ
-

Start from scratch

-

Use a Template

-

Use a Widzard

ซึ่งจะเปน รูปแบบของโปรแกรมในเวอรชั่นกอนหนา เชน Release14 , 2000 , 2002 เปนตน

Start from scratch

Use a Template

Use a Widzard
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วิธีการเลือกเปดไฟลงาน

เลือกใชงานตามมาตรฐานหนวยวัดที่ตองการ
การบันทึกไฟลงาน

รูปแบบไฟลมาตรฐานของโปรแกรม AutoCAD คือ xxxxx.dwg (.dwg) ซึ่งการบันทึกไฟลงานจะมี
ลักษณะการใชงานคลายๆกับการใชงานโปรแกรมพื้นฐานทั่วไป คือ
1. Save จะเปนการบันทึกไฟล ตามรูปแบบมาตรฐานของไฟลที่ใชอยูปจจุบัน เชน เมื่อทํางานและมี

การบันทึกไฟลงานแลว โปรแกรมจะไมรอใหยืนยันการบันทึกครั้งตอไป
2. Save As เปนการบันทึกไฟล โดยผูใชงานตองทําการเลือกรูปแบบของการบันทึกทุกครั้ง เชน

ตองการบันทึกตามรูปแบบของ AutoCAD R12 หรือ AutoCAD2000 เปนตน ซึ่งเหมาะ
สําหรับการบันทึกไฟล เพื่อนําไปเปดกับ AutoCAD ในรุนที่เกากวา
 โดยธรรมชาติของโปรแกรมคอมพิวเตอร ในรุนที่ใหมกวา จะสามารถอานไฟลซึ่งถูกสราง

จากโปรแกรมที่เปนรุนที่เกากวาได และในทางกลับกันถาไฟลงานถูกสรางจากโปรแกรมที่ใหมกวา จะ
ไมสามารถนําไปเปดกับโปรแกรมที่เปนรุนเกากวาไดอยางสมบูรณ อาจเปดไดบางสวนหรือ เปดไมได
เลย
ดังนั้น หากตองการนําไฟลงานที่สรางขึ้นมา ไปใชกับเครื่องที่เราไมทราบเวอรชั่นของโปรแกรมที่
แนชัด ควรจะมีการสํารองไฟลที่เปนรุนเกาไปดวย เชน หากผูใชทํางานกับโปรแกรม
AutoCAD2006 ควรจะ save งาน 2 ไฟล คือ ตามมาตรฐาน ของ AutoCAD2004 และ
AutoCAD2000 เปนตน
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เมื่อเปดไฟลใหม จะไดหนาตางของโปรแกรมตามรูป

ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและสีหนาจอไดตามความตองการ
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สวนประกอบของโปรแกรม

 สิ่งที่สําคัญที่สุด ในการใชงานโปรแกรม AutoCAD คือ ผูใชงานจะตองติดตอกับโปรแกรม ผานทาง
Command line ตลอดเวลา เพราะ Command line จะเปนสวนที่บอกขั้นตอนของคําสั่งตางๆ วาใน

ขณะนั้นจะตองทําอะไร หรือโปรแกรมตองการรับขอมูลบางอยางจากผูใช ในบางคําสั่งหากผูใชงานไม
ยืนยันคําสั่งหรือจบคําสั่งในชวงนั้น โปรแกรมจะไมดําเนินการใดๆตอ
ตัวอยาง

 ในสภาวะปกติ ที่โปรแกรมพรอมรับคําสั่ง ที่ Command line จะแสดงขอความ “Command:”

ผูใชสามารถพิมพคําสั่งตางๆ ที่ Command line หรือเลือกคําสั่งตางๆ จาก tool icon
 หากตองการออกจากคําสั่งหรือยกเลิกคําสั่งขณะนั้น ใหกดปุม “ Esc ”
 หากตองการเลือกใชคําสั่งยอยในคําสั่งนั้นๆ ใหพิมพ อักษรตัวพิมพใหญ ของคําสั่งยอยนั้นๆ
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 ถาตองการเรียก Command Line ใหแสดงผล

เลือกที่ Menu bar… Tools…Command Line

หรือกดปุมที่ Keyboard “ Ctrl + 9 ”

การเรียกใชงานแถบเครื่องมือ (Tool Bars)

วิธีใชงาน เลื่อน Mouse ไปวางบน Tool ใดๆของ AutoCAD และกดปุมขวาของ Mouse จะไดแถบ
แสดงกลุมคําสั่งตางๆ หากตองการใชให  หนากลุมคําสั่งนั้นๆ โปรแกรมจะแสดง Toolbar ที่เลือก
สามารถเลื่อนไปวางในตําแหนงที่ตองการ โดย เลือกที่แถบสีน้ําเงิน
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การปรับแตงหนาจอแสดงผล เพื่อเตรียมความพรอมในการเขียนแบบ

ผูใชงานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางเครื่องมือตางๆและสภาพแวดลอมของโปรแกรมได
ตามความพอใจ โดยทั่วไปจะขึ้นอยูกับขนาดของจอภาพที่ใช และสีที่ชอบ เนื่องจากในการออกแบบตองใช
เวลาในการทํางานเปนเวลานานๆ การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่ดีจะชวยใหผูใชงานไมรูสึกอึดอัด และไม
เครียดเวลาทํางาน วิธีปรับแตงโดย
เลือกคําสั่ง Tools ที่ menu bar…Options…
 Display:

ใชสําหรับปรับแตงหนาจอคอมพิวเตอร เชน ตองการใหแสดง Scroll bars , ToolTips ,… รวมถึง
การปรับแตงสีในสวนตางๆของโปรแกรม ตามความพอใจของผูใชงาน โดยทั่วไปจะปรับแตงดังนี้
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Windows Elements

ให  หนาคําสั่งที่ตองการใหทํางาน
 Display Scroll Bars in Drawing Window

แสดง Scroll bars ที่ดานลางและดานขวาของหนาจอ
 Display Screen Menu

แสดง Screen menu ดานขวาของหนาจอซึ่งจะคลายกับหนาจอของ AutoCAD R12
 Use Large Buttons for Toolbars

แสดงรูปปุมกด (Buttons) ขนาดใหญ ซึ่งมีขนาด 32 x 30 pixels.
 Show Tooltips

แสดงชื่อคําสั่ง เมื่อเลื่อน Mouse อยูบนปุมคําสั่งใดๆ
 Show Shortcut Keys in Tooltips

แสดงคําสั่งยอ เมื่อเลื่อน Mouse อยูบนปุมคําสั่งใดๆ
Colors…

ใชสําหรับปรับเปลี่ยนสีของหนาจอโปรแกรม AutoCAD เชน สีพื้น สีตัวอักษร หรือสี
Crosshair/Pointer เปนตน
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การใชงาน ผูใชสามารถใช Mouse เลือกที่หนาตางหมายเลข 1 หรือ เลือกที่ Tab Window
element ชองหมายเลข 2 แลวจึงเลือกสีที่ตองการ จากนั้นเลือก Apply  Close
Display Resolution

ใชสําหรับการปรับความละเอียดของการแสดงผล ปกติจะปรับที่คา smoothness ซึ่งเปนคาที่ทําใหการ
แสดงผลของเสนโคงตางๆใหมีความราบเรียบเหมือนจริง สามารถปรับได ตั้งแต 1–20000 ยิ่งคามาก
ความราบเรียบของสวนโคงก็จะมากตามไปดวย แตก็จะทําใหการประมวลผลภาพชาลง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
Crosshair size (5)

สําหรับปรับขนาดของ Pointer

 System :
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 Drafting:

AutoSnap Settings
 Marker

แสดงสัญลักษณของการ snap เชน endpoint แสดงรูป  , midpoint เปนรูป  เปนตน
 Magnet

ปด/เปด การ autosnap เมื่อ Pointer อยูใกลกับจุดที่ตั้งคาไวโปรแกรมจะทําการ snap จุดใหอัตโนมัติ
 Display AutoSnap Tooltip

แสดงชื่อของการ snap
 Display AutoSnap Aperture Box

แสดงขอบเขตของการ Autonap
AutoSnap maker color:

สําหรับปรับเปลี่ยนสีของสัญลักษณ snap

10

AutoSnap maker size:

สําหรับปรับเปลี่ยนขนาดของสัญลักษณ snap
Aperture Size

สําหรับปรับเปลี่ยนขนาดของขอบเขตการ snap

 Selection:
Pickbox Size

ขนาดของ สี่เหลี่ยมซึ่งอยูกับ Crosshair หรือ Pointer ดังรูป

Grip Size

จุดสี่เหลี่ยมซึ่งจะแสดงบนวัตถุที่ถูกเลือก
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การใชงาน Workspaces

การใชงานคําสั่ง Workspaces จะเปนการจัดเตรียมแถบเครื่องมือในการทํางาน เพื่อความ
สะดวกในการเรียกใชงานในภายหลัง เชน จัดเตรียมเครื่องมือสําหรับทํางานเขียนแบบ 2 มิติ หรือเตรียม
เครื่องมือสําหรับทํางาน 3 มิติ เปนตน และนอกจากนี้ ยังสามารถประยุกตใชงานกับการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรรว มกันหลายๆคน โดยการสราง workspaces เฉพาะของแตละบุคคล อีกทั้งยังสามารถ
เลือกชุดแถบเครื่องมือซึ่งเปนคาเริ่มตนของโปรแกรม โดยเลือก AutoCAD Default
การใชงาน
-

เลือกแถบเครื่องมือ Workspace

-

เลือกแถบเครื่องมืออื่นๆ ที่ตองการใชงาน และจัดวางในตําแหนงที่ตองการ

-

จากนั้น เลือก Save Current As… ที่แถบเครื่องมือ Workspaces

-

ตั้งชื่อตามตองการ

ระบบพิกัดใน AutoCAD จะมีอยู 2 ระบบ
 World Coordinate System (WCS) ซึ่งจะเปนพิกัดหลักของโปรแกรม
 User Coordinate System (UCS) เปนระบบพิกัดซึ่งผูใชกําหนดขึ้น เพื่อชวยในการ

กําหนด
ทิศทางและจุดตัดของแกน x, y, z ทําใหสามารถเขียนรูป ในทิศทางตางๆได
ตัวอยาง รูปแบบของ UCS Icon

2D UCS Icon

3D UCS Icon

Shaded UCS
Icon
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การตั้งพื้นที่การทํางาน
วิธีใชงาน โดยเลือกที่ Menu bar…เลือก Format…. เลือก Drawing Limits…
กําหนดคาขอบเขตที่ตองการ
โดยพิมพ limits ที่ Command line… หรือเลือก
คําสั่ง Drawing Limits ที่ Menu bar( ตามรูป )
กําหนดขอบเขตของพื้นที่ ที่ตองการ ดังแสดงในตัวอยาง
Command: LIMITS
Reset Model space limits:
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:
Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: 10,20

 grid จะแสดงเฉพาะภายในขอบเขตพื้นที่การทํางานที่ตั้งไวเทานั้น

การปรับตั้งหนวยวัดที่ตองการใช
วิธีใชงาน โดยเลือกที่ Menu bar… เลือก Format…. เลือก Units…

เลือกหนวยวัดที่ตองการ
 ผูใชสามารถเลือกรูปแบบและความละเอียดของการบอกความยาวและมุม โดยการเปลี่ยน

รูปแบบ (Type) และจํานวนทศนิยม (Precision) และ สามารถกําหนดทิศทางการวัดมุมใหวัดไปใน
ทิศทางตามเข็มนาฬิกา
โดยเลือก  Clockwise
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ผูใชสามารถกําหนดมุมเริ่มตนเปนทิศตางๆ ได โดยการเลือกที่ Directions… แลวเลือกทิศที่ตองการ
เชน ตองการเริ่มวัดมุมจากทิศเหนือ ใหทําการเลือก  North เปนตน
การวัดมุม
การวัดมุมในโปรแกรม AutoCAD โดยปกติจะใชการวัดแบบหมุนทวนเข็ม
นาฬิกา (Counter clockwise)
 ผูใชสามารถปรับทิศทางการวัดมุมเปนแบบตามเข็มนาฬิกาได โดย

ปรับในคําสั่ง Units และ  Clockwise หรือ อยูในโหมดปกติแลวปอนคา
มุมเปนลบ เชน -20˚ -45˚ เปนตน
การใชงานชุดคําสั่งชวยในการเขียนแบบ
SNAP, GRID, ORTHO, POLAR, OSNAP(Object
Snap),

OTRACK(Object

Snap

Tracking),

DYN(Dynamics Input), LWT(Lineweight Setting)

สามารถปรับเปลี่ยนคาตางๆได โดยไปที่ Menu bar…
เลือก Tools… เลือก Drafting Setting…

 การปรับเปลี่ยนชุดคําสั่งชวยในการเขียนแบบอยางรวดเร็ว โดยเลือกที่ status bar โดย RightClick บน Tab คําสั่งตางๆที่ตองการแลวเลือก Setting…
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ความหมายและการใชงานชุดคําสั่งชวย
SNAP คือ การกําหนดให Pointer (Crosshairs) เคลื่อนที่ตามระยะกําหนด โดยคาระยะผูใช

สามารถปรับแตงเองได
GRID คือ แนวจุดแสดงระยะในแนวแกน x, y ที่ผูใชกําหนดขึ้น
ORTHO (Orthogonal) คือ การบังคับให Pointer เคลื่อนที่ตามแนวแกน โดยทั่วไปใชชวยใน

การเขียนเสน ใหอยูในแนวแกนนอน หรือแกนตั้ง
POLAR (polar tracking) คือการกําหนดใหโปรแกรมแสดงแนวเสน เมื่อไดคาตามมุมที่ตั้งไว

เพื่อนําแนวเสนที่ไดประยุกตใชงานตอ เชนหาจุดตัดจากแนวเสนที่เกิดขึ้น เปนตน
OSNAP (Object Snap) คือ การกําหนดใหโปรแกรมเลือกตําแหนงหรือจุด ตามที่ไดกําหนดไว

เชน จุดปลายของเสน (Endpoint) จุดตัดของเสน (Intersection) จุดกึ่งกลางของวงกลม
(Center) เปนตน มีประโยชนมากในการทํางาน เพราะทําใหผูใชไมตองกะระยะดวยสายตา หรือ

ประมาณตําแหนงจุดตางๆ ทําใหการทํางานรวดเร็วและแมนยํา
OTRACK (Object Snap Tracking) คือ การกําหนดใหโปรแกรมแสดงแนวเสนของจุดตางๆ

ที่เกิดจากการเลือกของ OSNAP การใชงาน เชนหาจุดตัดของแนวเสนที่อางอิงกับจุดบนวัตถุ 2 จุด
DYN (Dynamics Input) คือการกําหนดใหโปรแกรมแสดงรายละเอียดของพิกัด หรือคาตางๆ

ขณะทําการเขียนเสน ซึ่งสามารถกําหนดหรือแกไขคาที่แสดงได คลายกับการกําหนดคาที่
Command line
LWT (Lineweight Setting) คือการกําหนดใหโปรแกรมแสดงผล แบบกําหนดความหนาของ

เสนตางๆได
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การควบคุม Status bar menu
โดย Right-Click บริเวณที่วางของ Status bar โปรแกรมจะแสดงหนาตางตามรูป

การปด-เปดชุดคําสั่ง โดยการ  หนาคําสั่งนั้นๆ
การตั้งคา Grid and Snap
 Grid On หรือกดปุม Function 7 (F7)

ที่ keyboard เพื่อแสดง Grid
 Snap On หรือกดปุม Function 9 (F9)

ที่ keyboard เพื่อใหการเคลื่อนของ Pointer
ตามระยะที่ตั้งคา Snap spacing
ตั้งคา Snap spacing X และ Y
การใชงานคําสั่ง ORTHO (Orthogonal)
ใชชวยใหการเขียนเสนอยูในแนวแกนนอน (X) และแกนตั้ง (Y) ไดสะดวกและรวดเร็ว โดยผูใชงานไมตอง
กังวลวาเสนดังกลาวจะอยูในแนวแกนหรือไม
โดยใช mouse คลิกที่
ORTHO Tab บน
status bar หรือกด
Function 8 (F8) ที่
keyboardเพื่อปด/เปด

โหมดบังคับเสนที่เขียนให
อยูเฉพาะในแนวแกน
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การใชงานคําสั่ง POLAR (Polar Tracking)
โปรแกรมจะแสดงแนวเสน ............ เมื่อมุมเทากับคาที่ตั้งไว เชน ตั้งคา 35 โปรแกรมจะแสดงแนวเสน ............
เมื่อมุม 35,70,105,.... คลิกที่ POLAR Tab บน status bar หรือกดปุม Function 10 (F10) ที่
keyboard เพื่อปด/เปด คําสั่ง…

วิธีเขาสูโหมด setting โดย Right-Click ที่ POLAR Tab บน status bar เลือก Setting…
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ตามตัวอยาง ตั้งคามุม 35 องศา

จะเกิดแนวเสน ........... เมื่อแนวของเสนทํามุมไดคาตามที่ตั้งไว รูปแรกเมื่อเสนทํามุม 35 กับแนวระดับ

รูปที่สองเมื่อเสนทํามุม 140
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การใชงานคําสั่ง OSNAP (Object Snap)
โปรแกรมจะชวยในการจับจุดตางๆบนวัตถุตามที่ตั้งคาไว เชน Endpoint, Midpoint, … โดยสังเกต
จากสัญลักษณที่ Pointer เมื่อเลื่อนผานเสนตางๆ โปรแกรมจะเลือกแสดงสัญลักษณที่เปนไปได เชน
หากตั้งคาตามรูป เมื่อ Pointer เลื่อนใกลปลายของเสน จะแสดงสัญลักษณรูป  เปนตน
ทั้งนี้จะไมนิยมเลือกตัวชวยทั้งหมด เนื่องจากจะทําใหยากตอการทํางาน เพราะโปรแกรมอาจจะ
เลือกไมตรงกับความตองการผูใช จะนิยมใชวิธี เรียกเปนครั้งคราว โดยการกดปุม “ Shift + RightClick ”

การควบคุมโดย คลิกที่ OSNAP Tab บน status bar หรือกดปุม Function 3 (F3) ที่
keyboard เพื่อปด/เปด คําสั่ง…

วิธีเขาสูโหมด setting โดย Right-Click ที่ OSNAP Tab บน status bar เลือก Setting…

 สามารถใชรวมกับคําสั่งอื่นๆ ชวยทําใหการเขียนแบบรวดเร็วยิ่งขึ้น
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เรียบเรียงโดย ประสิทธิชัย ดําเนินฐิติกิจ

การใชงานคําสั่ง OTRACK (Object Snap Tracking)
ใชรวมกับคําสั่ง OSNAP โดยโปรแกรมจะทําการแสดงแนวเสนแกนนอน หรือแกนตั้ง เพื่อใหผูใชทําการ
เลือกจุดตัด ที่เกิดขึ้นจากแนวของจุดตัดเดิมตัดกัน
การควบคุมโดย คลิกที่ OTRACK Tab บน status bar หรือกดปุม Function 11 (F11) ที่
keyboard เพื่อปด/เปด คําสั่ง……

วิธีเขาสูโหมด setting โดย Right-Click ที่ OTRACK บน status bar เลือก Setting…

การใชงานคําสั่ง DYN (Dynamic Input)
โปรแกรมจะแสดงคาพิกัดของ Pointer ขนาดและมุมขณะทําการเขียนแบบ ผูใชสามารถปอนคาที่
ตองการได โดยการใชปุม “Tab” ที่ keyboard ชวยในการสลับระหวางการปอนคามุมและขนาด
การควบคุมการทํางาน โดยคลิกที่ DYN Tab บน status bar หรือกดปุม Function 12 (F12) ที่
keyboard เพื่อปด/เปด คําสั่ง…

วิธีเขาสูโหมด setting โดย Right-Click ที่ DYN บน status bar เลือก Setting…
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การใช function keyboard และ mouse

หรือใชในการพิมพและเลือกคําสั่งยอย เชน
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รูปแบบการกําหนดคาพิกัดในการเขียนแบบ
1. การกําหนดคาพิกัด ผานทาง Command line
 Absolute coordinate

โดยการปอนคาพิกัด X,Y โปรแกรมจะใชคาพิกัดจริงโดยเทียบกับจุด 0,0

ปอนคาที่ command line
Command: _line Specify first point: 0,0
Specify next point or [Undo]: 50,0
Specify next point or [Undo]: 50,100
Specify next point or [Close/Undo]: 0,100
Specify next point or [Close/Undo]: c

 ถาปอนอักษร c [Close] โปรแกรมจะทําการเขียน

เสนจากจุดปจจุบันไปยังจุดเริ่มตนของการใชคําสั่ง
 Relative coordinate

โดยการปอนคาพิกัด @X,Y โปรแกรมจะใชคาพิกัดโดยเทียบกับคาพิกัดของจุดปจจุบัน
ปอนคาที่ command line
Command: _line Specify first point:
Specify next point or [Undo]: @50,0
Specify next point or [Undo]: @0,100
Specify next point or [Close/Undo]: @-50,0
Specify next point or [Close/Undo]: @0,-100
หรือ c
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 Relative polar coordinate

โดยการปอนคาพิกัด @ ขนาดของเสน < มุม โปรแกรมจะใชคา ขนาดของเสนและมุม เทียบ
กับจุดปจจุบัน
ปอนคาที่ command line
Command: _line Specify first point:
Specify next point or [Undo]: @50<0
Specify next point or [Undo]: @100<90
Specify next point or [Close/Undo]: @50<180
Specify next point or [Close/Undo]:
@100<270 หรือ c

 การกําหนดคาพิกัดนอกจากจะใชการเขียนเสน ยังสามารถใชประกอบกับคําสั่งอื่นๆเชนการสั่ง Copy

โดยเทียบกับพิกัด การสั่ง Move ไปยังพิกัดที่ตองการและอีกหลายคําสั่งสามารถใชรวมได

2. การกําหนดคาพิกัด ผานทาง Dynamic Input

การกําหนดคาจะมีความหมายเหมือนกับ การกําหนดคาแบบ Relative coordinate
และ Relative polar coordinate เพียงแตผูใชไมจําเปนตองพิมพสัญลักษณ @ สามารถพิมพตัวเลข
ไดเลย ตัวอยางเชน ตองการเขียนเสน ในแนวแกนนอน ยาว 100 หนวย
การปอนแบบ Relative coordinate คือพิมพ 100,0
การปอนแบบ Relative polar coordinate คือพิมพ 100<0
เปนตน
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การเลือกวัตถุ (Select object)
1. เลือกโดยคลิกที่วัตถุ

วัตถุหรือเสนที่ถูกเลือกจะเปลี่ยนเปน
เสนประ (Hidden line)

2. Window selection เลือกโดยทํากรอบสี่เหลี่ยมครอบวัตถุที่ตองการ

การเลือกใหทําการ drag mouse
จากดานซายไปยังดานขวามือในแนว
เสนทแยงมุม จะเกิดกรอบสี่เหลี่ยม
โปรงแสงสีน้ําเงินและเสนรอบรูปเปน
เสนตอเนื่อง เมื่อ click mouse
วัตถุที่อยูภายในกรอบจะเปลี่ยนเปน
เสนประ (Hidden line)
3. Crossing selection เลือกโดยทําใหพื้นที่สี่เหลี่ยมผานวัตถุที่ตองการ

การเลือกใหทําการ drag mouse จาก
ดานขวาไปยังดานมือซายในแนวเสนทแยง
มุม จะเกิดกรอบสี่เหลี่ยมโปรงแสงสี
เขียวและเสนรอบรูปเปนเสนประ เมื่อ
click mouse วัตถุที่ถูกสี่เหลี่ยมพาด

ผานทั้งหมดจะเปลี่ยนเปนเสนประ
(Hidden line)
4. เลือกวัตถุทั้งหมดในไฟล โดยพิมพ select all ที่ command line
5. และยังมีวิธีอื่นๆอีกซึ่งนํามาใชไมบอยนักเชน WPolygon, CPolygon, Fence,
Previous เปนตน สามารถทดลองใชงานโดยการพิมพอักษรตัวใหญ
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การใช function keyboard ในโปรแกรม AutoCAD
ESC
ENTER

ใชยกเลิกคําสั่งใดๆที่กําลังทํางาน
ใชยืนยันขอมูลที่ปอนผาน command line หรือใชเรียกคําสั่งที่ผานมา

Del

ใชลบวัตถุ แทนคําสั่ง Erase

F1

เรียกหนาตาง ขอความชวยเหลือ (Help)

F2

เปด/ปด AutoCAD Text Window เพื่อดูคําสั่งทั้งหมดจาก Command line

F3

ปด/เปด OSNAP

F4

ปด/เปด Tablet Digitizer

F5

ควบคุมดาน front, right ,top ของ Isometric View

F6

ปด/เปด การแสดงผลของคา coordinate

F7

ปด/เปด GRID

F8

ปด/เปด ORTHO

F9

ปด/เปด SNAP

F10

ปด/เปด POLAR

F11

ปด/เปด OTRACK

F12

ปด/เปด DYN
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คําสั่งในควบคุมพื้นที่แสดงผล

 คําสั่งในการเลื่อน (pan)
Pan Realtime

เมื่อเรียกคําสั่ง pan โปรแกรมจะเปลี่ยนจากสัญลักษณ crosshair เปนรูปมือ

การใชงานโดยใช

วิธีการ Drag mouse ไปในทิศทางที่ตองการ หนาจอก็จะเลื่อนไปในทิศทางนั้น
 โดยทั่วไปจะใชวิธีเรียกคําสั่ง pan โดยกดปุม scroll ของ mouse คางไว แลวเคลื่อน mouse

ไปในทิศทางที่ตองการ

 คําสั่งยอ-ขยาย (zoom) พื้นที่หนาจอ ที่ใชบอยๆ
Zoom Realtime

เมื่อเรียกคําสั่ง Zoom Realtime โปรแกรมจะเปลี่ยนจากสัญลักษณ crosshair เปนรูปแวนขยาย
การใชงานโดยใชวิธีการ Drag mouse ขึ้น-ลง หนาจอจะขยายหรือยอตามการเคลื่อนที่ของ mouse
 โดยทั่วไปจะใชวิธีเรียกคําสั่ง Zoom Realtime โดยหมุนปุม scroll ของ mouse ขึ้น-ลง

หนาจอจะขยายหรือยอตามการเคลื่อนที่ของปุม scroll
Zoom Window

เมื่อเรียกคําสั่ง Zoom Window โปรแกรมจะแจงใหผูใชงานกําหนดมุมของกรอบรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งแทน
พื้นที่ที่ตองการขยาย
Zoom Extents

เมื่อเรียกคําสั่ง Zoom Extents โปรแกรมยอหรือขยายรูปที่เขียนทั้งหมดใหเต็มหนาจอพอดี
Zoom Previous

เปนการสั่งใหโปรแกรมเปลี่ยนหนาจอยอหรือขยาย ยอนกลับขั้นตอนที่มีการสั่งงานกอนหนานี้
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ชุดคําสั่งในการเขียนแบบเบื้องตน
Draw toolbar

คําสั่ง
Line

คําสั่งยอ
L

Construction
Line
Polyline

PL

Polygon

POL

Rectangle

REC

Arc

A

Circle

C

Revision Could
Spline
Ellipse

EL

Ellipse arc
Insert Block

_I

Make Block

B

Point

PO

Hatch

H

Gradient
Region
Table
Multiline Text

MT

คําสั่งยอ พิมพอักษรตัวเล็กหรือตัวใหญก็ได
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ในที่นี้ ขอกลาวถึงเฉพาะการเรียกใชคําสั่งผาน Button toolbar ตางๆ เพราะทําใหการใชงาน
สะดวกรวดเร็ว แตคําสั่งตางๆสามารถเรียกใชผาน command line ได โดยผูใชจะตองรูวาคําสั่งนั้นๆชื่อ
คําสั่งคืออะไร พิมพอยางไร หรือใชตัวยออะไร แทนคําสั่งนั้นๆซึ่งนิยมใชกับโปรแกรม AutoCAD เวอรชั่น
กอนป ค.ศ. 2000 เชน คําสั่งเขียนเสน สามารถเรียกใชโดยพิมพ line หรือตัวยอ l ใน Command
Line โปรแกรมจะทําการเรียกคําสั่งในการเขียนเสน เพื่อใหผูใชงานนําไปใชงานตอไป

อยางไรก็ตามถึงจะเรียกใชคําสั่งผาน Button toolbar แต ผูใชงานยังคงจะตองโตตอบกับ
โปรแกรมผานทาง command line เสมอ เมื่อมีการเรียกคําสั่งตางๆขึ้นมาใชงาน โดยโปรแกรมจะแจง
ผูใช เพื่อใหทราบวาขั้นตอนตอไปจะตองทําอยางไร
เชน ถาตองการจะเขียนเสน เมื่อเลือกคําสั่ง line ที่ command line จะปรากฏขอความดังรูป

ขั้นตอนการใชงาน คือ
1.

กําหนดจุดเริ่มตนของเสนที่เขียน ซึ่งสามารถกําหนดได 2 วิธี คือ
- ใช Mouse click จุดที่ตองการ หรือ
- พิมพคาพิกัดที่ตองการ เชน 0,0 ที่ command line จะไดจุดเริ่มตนของเสนที่ จุด

origin(0,0)
2.

จากนั้นโปรแกรมจะปรากฏขอความในบรรทัดถัดไป ใหผูใชกําหนดจุดปลายของเสน ซึ่งสามารถ
ใชแบบวิธีกําหนดจุด เหมือนกับการกําหนดจุดเริ่มตนของเสน ได

3.

หากตองการเขียนเสนตรงตอจากจุดปจจุบัน ผูใชสามารถกําหนดจุดถัดไปตอไดเลย หรือหาก
ตองการจบคําสั่งเขียนเสนใหผูใชกดปุม Enter หรือ Esc ที่คียบอรด

4.

เมื่อจบคําสั่ง ที่ command line จะแสดงคําวา “ Command : ”เพื่อรอรับคําสั่งตอไป
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 Line

ใชสําหรับการเขียนเสนตรง โดยแตละชวงของเสน โปรแกรมจะนับเปน 1 object
การใชงานสามารถใชไดทั้งแบบ Absolute coordinate, Relative coordinate,
Relative polar coordinate ตามตัวอยางกอนหนา
 Polyline

สําหรับเขียนเสน โดยโปรแกรมจะนับทุกชวงของเสนในเรียกใชคําสั่ง 1 ครั้ง นับเปน 1 object ไมวาแนว
เสนนั้นจะมีกี่ชวงก็ตาม การใชงานปกติจะเหมือนกับการเรียกใชคําสั่ง line แตจะมีคําสั่งยอยซึ่งสามารถใช
ตอเนื่องในขณะเขียนแนวเสนนั้นได หากตองการใชคําสั่งยอย ใหพิมพอักษรตัวแรกของคําสั่งยอย

ซึ่งกลุมคําสั่งยอยของ Polyline ประกอบดวย
 Arc คือการเขียนสวนโคงตอกับแนวเสนตรง
 Halfwidth , Width เขียนเสนแบบมีความหนา
 Length เขียนเสนตามที่กําหนดโดยเขียนตอในทิศทางของแนวเสนเดิม
 Undo ยอนกลับขั้นตอนกอนหนา
 Polygon

ใชสําหรับการเขียนรูปหลายเหลี่ยมดานเทา
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line ตามลําดับดังนี้
Command: _polygon Enter number of sides <4>: 6
{ ผูใชสามารถกําหนดจํานวนเหลี่ยมได โดยปอนตัวเลขจํานวนเหลี่ยมที่ตองการ }
Specify center of polygon or [Edge]:
{ กําหนดการวัดจากจุดศูนยกลาง หรือหากตองการวัดจากเสนประกอบดานใหพิมพ E }
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: I
{ เลือกรูปแบบการวัดขนาดของรูปโดยเทียบกับวงกลม ดังตัวอยาง }
Specify radius of circle: 100
{ กําหนดรัศมีของรูปโดยเทียบกับวงกลม }
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 Rectangle

ใชสําหรับการเขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line ตามลําดับดังนี้
Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
{ ผูใชสามารถใชคําสั่งยอยได โดยทําการพิมพอักษรตัวใหญในคําสั่งยอยนั้นๆเชน ตองการเขียน

สี่เหลี่ยมโดยมีการลบมุมทั้ง 4 ดาน ใหทําการพิมพ C ซึ่งยอมาจาก Chamfer เปนตน }
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:
{ ผูใชสามารถใชคําสั่งยอย เพื่อกําหนดเงื่อนไขในการเขียน เชนตองการเขียนสี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่

10 ตร. หนวย ใหทําพิมพ อักษร A เพื่อกําหนด Area จากนั้นโปรแกรมจะใหเลือกกําหนดความยาวของ
ดาน โดยสามารถเลือกไดวาจะกําหนดความยาวของดานใด }
 Arc

ใชสําหรับเขียนสวนโคง
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line ตามลําดับดังนี้
Command: _arc Specify start point of arc or [Center]:
{ กําหนดจุดเริ่มตนในการเขียนสวนโคง หากตองการกําหนดจุดแรกเปนจุดศูนยกลาง

ใหทําการพิมพ C ขั้นตอนตอไปจะเปนตามรูปประกอบ หากใช mouse กําหนดจุด
โปรแกรมจะขามไปขั้นตอนถัดไป }
Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: c
Specify center point of arc:
Specify start point of arc:
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:
Specify second point of arc or [Center/End]:
{ กําหนดจุดที่สองในการเขียนสวนโคง หากตองการกําหนดเปนจุดศูนยกลาง ใหทําการ

พิมพ C โปรแกรมจะเขาสูการทํางานตามรูป }
Specify end point of arc:
{ กําหนดจุดสุดทายของสวนโคง }
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 Circle

ใชสําหรับเขียนวงกลม
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line ตามลําดับดังนี้
Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]:
{ กําหนดจุดศูนยกลาง หากตองการใชคําสั่งยอยใหทําการพิมพตัวใหญในคําสั่งนั้นๆ }
 เขียนวงกลมโดยกําหนดจุดบนเสนรอบรูป 3 จุด
Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]: 3p
Specify first point on circle:
Specify second point on circle:
Specify third point on circle:

หรือ
 เขียนวงกลมโดยกําหนดจุดบนเสนรอบรูป 2 จุด
Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]: 2p
Specify first end point of circle's diameter:
Specify second end point of circle's diameter:

และ
 เขียนวงกลมโดยกําหนดใหมีจุดสัมผัสกับสวนโคงอื่นๆ 2 จุด
Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]: 3p
Specify first point on circle:
Specify second point on circle:
Specify third point on circle:
Specify radius of circle or [Diameter] <50.0000>: 50
{ กําหนดรัศมีของวงกลม หากตองการกําหนดเสนผานศูนยกลางใหพิมพ D แลวจึงกําหนดคา }
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 Ellipse

ใชสําหรับเขียนวงรี หรือสวนโคงของรูปวงรี
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line ตามลําดับดังนี้
Command: _ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:
{ กําหนดจุดศูนยกลาง หากตองการใชรูปวงรีบางสวนใหพิมพ A }
Specify other endpoint of axis:
{ กําหนดจุดรัศมีที่ 1 ของวงรี }
Specify distance to other axis or [Rotation]:
{ กําหนดจุดรัศมีที่ 2 ของวงรี }
 Point

ใชสําหรับเขียนจุดสําหรับระบุตําแหนง
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line
Command: _point
Current point modes: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000
{ หากตองการเปลี่ยนรูปแบบของจุด ใหเลือกที่ menu bar… Format… Point style… }

การปรับการแสดงผลของ Point สามารถทําได 2 แบบ คือ
1.

แสดงผลโดยกําหนดขนาด เปนสัดสวนกับหนาจอคอมพิวเตอร

2.

แสดงผลโดยกําหนดขนาด ตามหนวยที่ใชงาน
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 Hatch

ใชสําหรับเขียนเสนลายตัด หรือสัญลักษณบอกชนิดของวัสดุ เชน คอนกรีต เหล็ก พื้นดิน เปน
ตน การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงหนาตางดังรูป

การใชงานเบื้องตน
1.

เลือกรูปแบบลายตัด


เลือกจากชื่อ โดยเลือก Pattern หรือเลือก



เลือกจากรูปตัวอยาง Swatch

2.

ปรับแตงมุมและกําหนดสัดสวนของเสนลายตัด

3.

เลือกขอบเขตที่ตองการใสเสนลายตัด โดยสามารถกําหนดขอบเขตได 2 วิธี
 Add: Pick points

เลือก บริเวณพื้นที่ปด ที่ตองการใสเสนลายตัด

 Add: Select objects

เลือก แนวเสนปด ที่ตองการใสเสนลายตัด
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การพิมพตัวอักษรในงานเขียนแบบ
 Multiline Text

ใชสําหรับเขียนตัวเลขและตัวอักษร
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line
Command: _mtext Current text style: "Standard" Text height: 2.5
Specify first corner:
{ กําหนดบริเวณที่ตองการวางตัวอักษร }
Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/ Rotation/ Style/ Width]:

จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาตางเพื่อใชในการพิมพและสําหรับการปรับแตง

การจัดการเกี่ยวกับตัวอักษร
ผูใชสามารถเลือกพิมพอักษรได 2 วิธีคือ ใชคําสั่ง Multiline text หรือ Single line text
ซึ่งทั้งสองคําสั่งสามารถพิมพอักษรไดทั้งภาษาไทยและอังกฤษ แตจะมีขอแตกตางในขั้นตอนการ plot คือ
1. ตัวอักษรแบบ Multiline ผูใชสามารถควบคุมความหนาของเสนที่ตองการ plot ได 2 ระดับ

แบบธรรมดา(Regular) กับแบบหนา (Bold)
2. ตัวอักษรแบบ Single line ผูใชสามารถกําหนดความหนาของเสนไดอยางอิสระ ซึ่งยัง

สามารถควบคุมความหนาของเสนไดอีก 2 แบบคือ
 ควบคุมโดยใช Lineweight หากตองการ plot แบบขาว-ดํา ใหเลือก Plot style แบบ
monochrome
 ควบคุมโดยกําหนดความหนาของเสนตามสี กอนทําการ plot ตองทําการปรับแตงที่ Plot
style และกําหนดความหนาของเสนตามสีที่ตองการ

 หากพบปญหาเกี่ยวกับอักษรภาษาไทย สามารถใช font ชนิด .shx โดยนําไฟลตนแบบของ font

เพิ่มเติมลงใน folder font ของโปรแกรม AutoCAD C:\Program Files\Autodesk\...\Fonts
หรือ ในการเปดอานไฟลที่มีการเขียนมากอนหนา หากมีปญหาเกี่ยวกับตัวอักษรที่โปรแกรมไมรูจัก
สามารถตรวจสอบรูปแบบตัวอักษรที่ใชในไฟลนั้นๆไดจาก command line ในชวงแรกของการโหลด
ไฟล หรือ กด F2 เพื่อเรียกหนาตาง AutoCAD Text Window เพื่อดูการใชคําสั่งยอนหลัง ซึ่งจะอยู
ในสวนแรกคําสั่ง และทําการเพิ่ม font ชนิด .shx เพื่อใหสามารถอานขอความได
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ชุดคําสั่งในการแกไข
Modify toolbar

คําสั่ง

คําสั่งยอ

Erase

e

Copy

co,cp

Mirror

mi

Offset

o

Array

ar

Move

m

Rotate

ro

Scale

sc

Stretch
Trim

tr

Extend

ex

Break
at Point
Break
Joint
Chamfer

cha

Fillet

f

Explode

x
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 Erase

ใชสําหรับลบวัตถุ
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line
Command: _erase
Select objects:
{ เลือกวัตถุที่ตองการลบ }

 การเลือกวัตถุ ดูหนา 25 

Select objects: 1 found
{ หลังจากเลือก โปรแกรมจะแสดงจํานวนวัตถุที่ถูกเลือก }
Select objects:
{ หากตองการจบคําสั่ง หรือยืนยันจํานวนวัตถุที่เลือกใหกด Enter }

 Copy

ใชสําหรับคัดลอกวัตถุ
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line
Command: _copy
Select objects: 1 found
Select objects:
{ เลือกวัตถุ และยืนยันจํานวนวัตถุที่เลือกใหกด Enter }
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Specify second
point or
<use first point as displacement>:
{ กําหนดจุดอางอิง }
Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>:
{ กําหนดจุดที่ตองการวางวัตถุ }
 การกําหนดจุดอางอิงสามารถกําหนดเปนพิกัดได
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 Mirror

ใชสําหรับคัดลอกวัตถุโดยอางอิงกับแนวเสน คลายการมองผานกระจกเงา ซึ่งสามารถลบหรือคง
ตนแบบไวก็ได
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line
Command: _mirror
Select objects: 1 found
Select objects:
{ เลือกวัตถุ และยืนยันจํานวนวัตถุที่เลือก กด Enter }
Specify first point of mirror line:
{ กําหนดจุดเริ่มตนแนวเสนอางอิง }
Specify second point of mirror line:
{ กําหนดจุดสุดทายแนวเสนอางอิง }
Erase source objects? [Yes/No] <N>:
{ พิมพ Y หากตองการลบ หรือ N เพื่อคงตนแบบไว จากนั้นกด Enter เพื่อยืนยัน }

 Offset

ใชสําหรับคัดลอกวัตถุโดยกําหนดระยะหางระหวางวัตถุทั้งสอง
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line
Command: _offset
Current settings: Erase source=No Layer=Source
OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>:
Specify second point:
{ กําหนดระยะที่ตองการ โดยพิมพตัวเลข หรือใช mouse คลิกเพื่อกําหนดระยะ }
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
{ เลือกวัตถุที่ตองการคัดลอก หากตองการจบคําสั่ง ใหกด Enter หรือ Esc }
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
{ กําหนดทิศทางที่จะวางวัตถุโดยเทียบวัตถุตนแบบ หรือหากตองการจบคําสั่ง ใหกด
Enter หรือ Esc }
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 Array

ใชสําหรับคัดลอกวัตถุใหเปนหลายๆชิ้น และสามารถวางเปนแนวตั้งฉากกันในแนวแกนนอนและแกน
ตั้ง หรือวางในแนววงกลม
เมื่อเรียกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงหนาตางดังรูป

การใชงานเบื้องตน
เลือกรูปแบบการวางวัตถุ 2 แบบ
1. Rectangular Array

วางเปนแนวตั้งฉากกัน

 กําหนดจํานวนแถว(Rows) และจํานวนคอลัมน (Columns)
 กําหนดระยะหางระหวางแถว(Rows) และคอลัมน (Columns)
 เลือกวัตถุที่ตองการคัดลอก

2. Polar Array

วางในแนวเสนรอบวง

 Center point กําหนดจุดศูนยกลางของแนววงกลมที่ตองการวางวัตถุ
 Method

เลือกรูปวิธีการวาง

 Total number of items

กําหนดจํานวนวัตถุที่ตองการ

 Angle to fill

กําหนดมุมที่วางวัตถุ

 Angle between items

กําหนดมุมวางระหวางวัตถุ
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 Move

ใชสําหรับยายวัตถุ
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line
Command: _move
Select objects: 1 found
Select objects:
{ เลือกวัตถุ และยืนยันจํานวนวัตถุที่เลือกใหกด Enter }
Specify base point or [Displacement] <Displacement>:
{ กําหนดจุดอางอิง }
Specify second point or
<use first point as displacement>:
{ กําหนดจุดอางอิงที่ตองการวางวัตถุ }

 Rotate

ใชสําหรับยายวัตถุโดยหมุนรอบจุดอางอิง
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line
Command: _rotate
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise
ANGBASE=0
Select objects: 1 found
Select objects:
{ เลือกวัตถุ และยืนยันจํานวนวัตถุที่เลือกใหกด Enter }
Specify base point:
{ กําหนดจุดอางอิง }
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>:
{ กําหนดมุมที่ตองการ หรือใชวิธีเคลื่อน mouse }
 Scale

ใชปรับแกขนาดของวัตถุ สามารถทําได 2 วิธี โดยมีการใชงานดังนี้ เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดง
ขอความที่ command line
Command: _scale
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Select objects: 1 found
Select objects:
{ เลือกวัตถุ และยืนยันจํานวนวัตถุที่เลือกใหกด Enter }
Specify base point:
{ กําหนดจุดอางอิง }
Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0000>:
{ กําหนดสัดสวนที่ตองการ เชนตองการยอ-ขยาย 2 เทา พิมพ 2 หรือใชการเคลื่อนที่

ของ mouse เพื่อกะระยะ หรือหากตองการกําหนดโดยใชความสัมพันธระหวางคา 2 คา ให
พิมพ R แลวกําหนดคาตัวเลขที่ตองการ }

 Trim

ใชลบวัตถุบางสวนที่พาดตัดกับวัตถุอื่น
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line
Command: _trim
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects or <select all>:
{ เลือกแนวเสนที่ใชอางอิงในการลบ หากตองการเลือกทั้งหมด กด Enter }
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
{ เลือกวัตถุสวนที่ตองการลบ หากตองการลบวัตถุจํานวนมากๆ อาจใชคําสั่งยอยเพิ่ม

เชน Fence หรือ Crossing }
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
{ หากตองการจบคําสั่ง กด Enter หรือ Esc }
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 Extend

ใชยืดหรือตอเสนตามแนวเดิม เชนเพิ่มความยาวเสนตรง หรือสวนโคง
การใชงานจะคลายกับการงานคําสั่ง Trim เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command
line
Command: _extend
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select boundary edges ...
Select objects or <select all>:
{ เลือกแนวเสนที่ใชอางอิง หากตองการเลือกทั้งหมด กด Enter }
Select object to extend or shift-select to trim or
[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]:
{ เลือกเสนที่ตองการเพิ่มความยาว }
Select object to extend or shift-select to trim or
[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]:
{ เลือกเสนที่ตองการเพิ่มความยาว หรือจบคําสั่ง กด Enter }
 Chamfer

ใชลบมุมของวัตถุที่เปนเหลี่ยม
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line
Command: _chamfer
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: d
{ พิมพ D เพื่อกําหนดระยะ }
Specify first chamfer distance <0.0000>: 10
{ พิมพระยะของดานที่หนึ่ง }
Specify second chamfer distance <10.0000>:
{ พิมพระยะของดานที่สอง หากตองการใชเทากับดานที่หนึ่ง กด Enter }
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:
{ เลือกเสนที่หนึ่ง }
Select second line or shift-select to apply corner:
{ เลือกอีกเสนที่ตัดกัน }
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 Fillet

ใชลบมุมของวัตถุที่เปนเหลี่ยมใหเปนสวนโคง
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line
Command: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r
{ พิมพ R เพื่อกําหนดรัศมีของสวนโคง }
Specify fillet radius <0.0000>: 5
{ พิมพคารัศมีที่ตองการ }
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
{ เลือกเสน 2 เสน ที่ตัดกัน }
Select second object or shift-select to apply corner:
 Explode

ใชสําหรับแยกวัตถุใหเปนสวนยอย เชน ทําให polyline 1 แนวเสน กลายเปนแนวเสนของ line ตอ
กัน หรือทําให Block 1 block แยกออกเปนหลายๆ objects ที่มารวมกันเปน block
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line
Command: _explode
Select objects: 1 found
Select objects:
{ หากตองการจบคําสั่ง หรือยืนยันจํานวนวัตถุที่เลือกใหกด Enter หรือ Esc }
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Shortcut

Shortcut

key
CTRL+0
CTRL+1
CTRL+2
CTRL+3
CTRL+4
CTRL+5
CTRL+6
CTRL+7
CTRL+8
CTRL+9
CTRL+A
CTRL+B
CTRL+C
CTRL+D
CTRL+E
CTRL+F

Toggles Clean Screen
Toggles Properties
palette
Toggles DesignCenter
Toggles the Tool
palettes window
Toggles Sheet Set
Manager
Toggles Info Palette
Toggles dbConnect
Manager
Toggles Markup Set
Manager
Toggles the QuickCalc
calculator
Toggles the command
window
Selects objects in
drawing
Toggles Snap
Copies objects to
Clipboard
Toggles coordinate
display
Cycles through isometric
planes
Toggles running object
snaps

Shortcut

Shortcut

key
CTRL+O

Opens existing drawing

CTRL+P

Prints current drawing

CTRL+R

Cycles layout
viewports

CTRL+S

Saves current drawing

CTRL+T

Toggles Tablet mode

CTRL+V
CTRL+X
CTRL+Y
CTRL+Z
CTRL+[
CTRL+\
F1
F2

Pastes data from
Clipboard
Cuts objects to
Clipboard
Cancels the preceding
Undo action
Reverses last action
Cancels current
command
Cancels current
command
Displays Help
Toggles text window
on/off

F3

Toggles OSNAP

F4

Toggles TABMODE

F5

Toggles ISOPLANE
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CTRL+G

Toggles Grid

F6

Toggles COORDS

CTRL+H

Toggles PICKSTYLE

F7

Toggles GRIDMODE

CTRL+J

Repeats last command

F8

Toggles ORTHOMODE

CTRL+L

Toggles Ortho mode

F9

Toggles SNAPMODE

CTRL+M

Repeats last command

F10

CTRL+N

Creates a new drawing

F11
F12

Toggles Polar Tracking
Toggles Object Snap
Tracking
Toggles Dynamic Input

LineType

ชนิดหรือรูปแบบของเสนมีความสําคัญอยางมากในการเขียนแบบ เนื่องจากเปนสัญลักษณที่จะ
สามารถระบุ หรือสื่อความหมายใหกับผูที่อานแบบเขาใจถึงรูปทรง และรายละเอียดของงาน ไดถูกตอง
ตัวอยางเชน ถามีเสน center line แสดงวางานนั้นตองมีลักษณะเปนทรงกระบอก หรือมีสวนโคงเปน
ประกอบ หรือถาแนวเสนเปนเสนประ (Hidden Line) แสดงวาแนวเสนนั้นมีสวนอื่นของผิวงานบังอยู ถา
เปนงานจริงก็ไมสามารถมองเปนได เปนตน ในโปรแกรม AutoCAD มีเสนอยูหลายประเภทครอบคลุม
การทํางานการเขียนแบบโดยทั่วไป ตามมาตรฐานสากล แตผูใชตองทําการเลือกใช และปรับแตงเอง โดย
เริ่มโปรแกรมจะแสดงเพียงเสนตอเนื่อง (Continuous or Visible line)
การเพิ่มรูปแบบเสนและใชงาน LineType Manager
1. โดยเลือกที่ Menu…Format…Linetype หรือเลือกที่ Properties
toolbar…Other
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2. จะไดหนาตาง LineType Manager ดังรูป

หากตองการเพิ่มรูปแบบเสนเลือก Load ตามรูป

เลือกรูปแบบเสนที่ตองการใชงาน สามารถเลือกกี่แบบก็ได ซึ่งในแตละชนิดของเสน โปรแกรมจะ
สรางไวให 3 ขนาด เชน Center, Center2 (.5x), CenterX2(2X)
ซึ่งหากเปรียบเทียบสัดสวนของเสน Center2 จะเปนครึ่งหนึ่งของ Center และ CenterX2
จะเปนสองเทาของ Center เปนตน
 หากสัดสวนของเสนยังไมไดขนาดตามที่ตองการ ผูใชสามารถปรับแตงไดอีก 3 วิธี โดย

เลือก Show details

จะได
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1. Global scale factor : ปรับสัดสวนของเสนทั้งหมด ตามคาที่กําหนด โดยเทียบกับคาเริ่มตน

เปน 1 ถาอยากใหลดลงครึ่งหนึ่ง ก็เปลี่ยนคาเปน 0.5 เปนตน
2. Current object scale : ปรับสัดสวนของทุกเสนที่จะเขียนหลังจากมีการกําหนดคาใหม
3. Linetype scale : ปรับสัดสวนเฉพาะเสนที่เลือก โดยปรับที่ Properties ของเสนนั้นๆ

ตัวอยาง รูปแบบของเสนคือ Center2(0.5x) และ Hidden2(0.5x) Global scale = 1
เปรียบเทียบระหวาง Linetype Scale =1 กับ Linetype Scale = 0.5
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การกําหนดรูปแบบตัวอักษร
เลือก Format… Text Style… ที่ Menu bar

หรือ

ขั้นตอนการใชงาน
1. เลือก New
2. ตั้งชื่อรูปแบบของตัวอักษร
3. เลือกแบบของตัวอักษร ถาตองการใชภาษาไทยเลือก Font ที่มีคําวา UPC ตอทาย เชน
CordiaUPC AngsanaUPC เปนตน
Layer
Layer เปรียบเสมือนเราทํางานบนแผนใสหลายๆแผน แลวนํามาวางซอนทับกันซึ่งสามารถมอง

ทะลุถึงกันได เหมาะสําหรับนําไปจัดการกับงานตางๆในไฟลเดียวกัน เชน ใชระหวางการเขียนรายละเอียด
แปลนชั้นที่ 1 กับแปลนชั้นที่ 2 หรือตัวอักษร ในการเขียนแบบงานกอสราง เพื่อสะดวกในการทํางาน หรือ
การนําเสนอ และการ plot ซึ่งโปรแกรมจะแสดงผลเฉพาะ layer ที่ผูใชไดทําการเลือกเปดไวเทานั้น
การใชงาน เรียกจาก Menu bar… Format… Layer
หรือเลือกที่ Layer Toolbar
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โปรแกรมจะแสดงหนาตาง Layer Properties Manager ดังรูป

พื้นฐานการใชงาน Layer

คําสั่งพื้นฐาน
New Layer

สราง Layer ใหม ซึ่งสามารถตั้งชื่อไดทั้งภาษาไทย และอังกฤษ

Delete Layer

สําหรับลบ Layer ที่ไมตองการ

Set Current

สําหรับตั้ง Layer ที่เลือก ใหเปน Layer ที่ใชงานปจจุบัน
สําหรับซอน หรือแสดง Layer ขณะที่ซอนอาจมีบางคําสั่งที่

On / Off

สามารถใชได เชน Select all

Freeze

สําหรับซอน Layer โดยไมสามารถแกไขได

Lock / Unlock

สําหรับอนุญาต หรือ ปองกันการแกไขงานที่อยูใน Layer นั้นๆ

Color
Linetype

ตัวอยาง



สําหรับเปลี่ยนสี Layer
สําหรับตั้งรูปแบบเสน
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ผูใชสามารถปรับตั้งสีที่ตองการใช โดยเลือกที่ชองที่แสดงสี และเลือกสีที่ตองการ โดยทั่วไป
ผูใชงานจะวางแผนในการใชสีตางๆ เนื่องจากสามารถกําหนดใหโปรแกรม plot งานโดยกําหนดความ
หนาของเสนตามสีที่ตั้ง เชน กําหนดใหสีเหลืองมีความหนาของเสน 0.2 มม. สีขาวแทนความหนาของเสน
0.7 มม. วัตถุที่อยูใน Layer ที่กําหนดดวยสีเหลือง จะมีความหนาของเสน 0.2 มม. และผูใชสามารถ
เปลี่ยนสีเปนสีอื่นไดหากตองการ เมื่อสั่ง plot งานความหนาเสนก็จะเปลี่ยนไปตามคาที่ตั้งไว ทําใหงายตอ
การกําหนดขนาดของเสน ในการ plot งาน เปนตน

การใชงาน
คลิกที่ Toolbar layer… เลือก option ที่ตองการใชงาน เชน ปด เปด ล็อก เปนตน สวนที่ใช
บอยๆ คือ ปด/เปด ซึ่งจะเปนสัญลักษณรูปหลอดไฟ ถาเปด Layer หลอดไฟจะเปนสีเหลือง หากปด
หลอดไฟจะเปลี่ยนเปนสีเทา
ตัวอยางการใชงาน เชน ตองการซอนหรือปดงานที่อยูใน layer footing ใหเลือก layer
footing แลวคลิกหลอดไฟ สัญลักษณรูปหลอดไฟ ของ layer footing จะเปลี่ยนเปนสีเทา วัตถุที่อยูใน
layer footing จะหายไปจากหนาจอ ในทางกลับกัน หากตองการใหแสดงก็ทําการคลิกซ้ํา ก็จะ

แสดงผลออกมาได เปนตน
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การบอกขนาด Dimensioning
การบอกขนาด มีความสําคัญอยางยิ่งในการเขียนแบบ เนื่องจากเปนขอมูลที่ตองนําไปใชในการ
ทํางานจริง ไมวาจะเปนงานกอสรางอาคาร งานผลิตชิ้นสวนตางๆของเครื่องจักร ผูที่เขียนแบบโดยทั่วไป
จะมีความรูเกี่ยววิธีการบอกขนาดตามหลักการของการเขียนแบบ เปนอยางดี ซึ่งจะทําใหทราบวามี
เงื่อนไข หรือรูปแบบของการบอกขนาดมากมาย ที่จะตองปฏิบัติตาม แตโดยรวมแลวจะมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหการบอกขนาดตางๆในแบบ มีความชัดเจน สามารถสื่อสารระหวางผูที่ออกแบบกับผูที่ตองนําไป
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง ในโปรแกรม AutoCAD มีเครื่องมือที่ชวยในการบอกขนาดหลายคําสั่ง ในเอกสาร
ชุดนี้จะกลาวถึงเฉพาะคําสั่งที่จําเปนตองใช เทานั้น

พื้นฐานของการบอกขนาด

วิธีการบอกขนาด
เลือกคําสั่งจาก Menu bar หรือเลือกจาก Dimension Toolbar

รายละเอียดของคําสั่งดังแสดงในตาราง
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การบอกขนาดแบบตางๆ
Linear เปนการบอกขนาดตามความยาวตาม
แนวแกน x หรือ y
Dimension จะวางตัวขนานในแนวแกน x หรือ y

เทานั้น
Aligned เปนการบอกขนาดความยาวจริงเชน ความ
ยาวของเสนเอียง โดย Dimension จะขนานกับเสนที่

บอกขนาด

Radius เปนการบอกขนาดรัศมีของสวนโคง พรอม

สัญลักษณ

Diameter เปนการบอกขนาดความยาวของ

เสนผาศูนยกลาง พรอมสัญลักษณ

Angular เปนการบอกขนาดของมุม

Baseline เปนการบอกขนาดแบบตอเนื่องโดยจะ

อางอิงกับเสนบอกขนาดเสนแรก

Continue เปนการบอกขนาดแบบตอเนื่องโดยเสน

บอกขนาดจะวางอยูในแนวเดียวกันโดยอัตโนมัติ

Quick Leader ใชสําหรับชี้ตําแหนงและระบุขอความ

ลงในแบบ
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การตั้งคาตางๆของ dimension เบื้องตน
1. เลือก Menu format
 Dimension Style…

หรือ

2. เลือกจาก Style หรือ Dimension Toolbar โดยดูจากสัญลักษณ

Dimension Style Manager
New… เพื่อสรางรูปแบบของเสนบอกขนาด
Modify..หากตองการแกไขรูปแบบที่เลือก ในที่นี้แนะนําใหทําการสรางรูปแบบขึ้นมาใหม โดยทําการแกไข

จากรูปแบบที่โปรแกรมมีไห จากนั้นใหตั้งชื่อรูปแบบใหม
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Lines
- Color  เปลี่ยนสีเสน Dimension line หรือ Extension Line

- Baseline spacing  ชองวางระหวาง Dimension line สําหรับการบอกขนาดแบบ
Baseline

- Extend beyond dim lines  ระยะที่เสน Extension ยาวเกิน Dimension line

- Offset from origin  ระยะหางระหวาง Extension line กับ งาน

ในการปรับเปลี่ยนสี โดยทั่วไปจะคํานึงถึงความจําเปนที่จะปรับเนื่องจากโปรแกรมสามารถ plot
งานแบบ โดยทําการกําหนดความหนาของเสนที่ plot ดวยสีตางๆ เชน กําหนดใหสีเขียว plot ดวย
ความหนาเสน 0.3 มม. งานที่ไดวัตถุที่กําหนดดวยสีเขียวจะมีความหนาเสน 0.3 มม. เปนตน
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Symbols and Arrows
- Arrowheads  รูปแบบของหัวลูกศร

- Arrow size  ขนาดของหัวลูกศร

 ขณะทําการแกไขคาตางๆผูใชสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไดจากรูปแบบซึ่งโปรแกรมจะ

ทําการ preview ในหนาตางนั้นๆ
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Text
- Text color  สีของตัวเลขบอกขนาด

- Text height  ความสูงของตัวเลขบอกขนาด

- Text placement  รูปแบบของการวาง ตัวเลขบอกขนาด

- Text alignment  แนวของการวาง ตัวเลขบอกขนาด

Fit
Scale for dimension feature  คาของขนาด
ของ Dimension หากตองการใหใหญเปน 2 เทา ให

เปลี่ยนคาเปนเลข 2
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Primary Units
- Unit format  รูปแบบของการวัด

- Precision  จํานวนเลขทศนิยม

- Decimal separator  สัญลักษณ

ของจุดทศนิยม

- Scale Factor  scale ของการวัด

หากเปลี่ยนเปน 2 คาที่ dimension แสดง
จะมีคาเปน 2 เทาของขนาดจริง

- Zero Suppression  ตั้งใหแสดงหรือไมแสดงเลข 0 นําหนา หรือทายสุดของเลขทศนิยม

 นอกจากการปรับตั้งแบบนี้แลว ยังสามารถตั้งไดอิสระ ในแตละ dimension โดย double-click

ที่ dimension นั้นๆ จะมี dialog box สําหรับทําการปรับแตงคาตางๆได
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การใชงานไฟลตนแบบ (Template)
การใชงาน template โดยทั่วไปจะมีการสรางสําหรับหนวยงานหรือองคกรนั้นๆเพื่อความสะดวกใน
การทํางานเปนทีม โดยผูใชงานแตละคนไมตองปรับแตงรูปแบบตางๆทุกครั้งในการสรางงานใหม รูปแบบ
ที่มีการปรับแตง เชน Text style , Dimension style, Unit และ Layer เปนตน ทําใหการทํางาน
ภายในองคกรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะผูใชงานจะสามารถแกไข หรือปรับแกงานไดงายขึ้น


 การจัดการเกี่ยวกับตัวอักษร

การจัดการเกี่ยวกับ Layer
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 การจัดการเกี่ยวกับการบอกขนาด

 การจัดการเกี่ยวกับรูปแบบเสน

หลังจากปรับแตงไฟลที่ตองการทําเปนตนแบบเรียบรอยแลว ใหทําการ save หรือ saveas เปน
Template (.dwt)
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การเรียกใชงาน
ในการสรางงานใหม ใหผูใชเลือกจาก template ที่ทําการสรางเก็บไว จากนั้นสามารถเริ่มทํางานไดเลย
โดยไมตองทําการปรับตั้งคา Layer, Text style และ Dimension style ทําใหการทํางานสะดวก
ยิ่งขึ้น และยังสามารถคัดลอกไฟลตนแบบไปใชกับเครื่องอื่นๆได ซึ่งจะทําใหงานแบบมีรูปแบบมาตรฐาน
เดียวกัน

 เพื่อความสะดวกในการคนหาหรือเรียกใชงานควร save template ไวใน folder ที่สรางไว

โดยปกติไฟล template จะถูกเก็บไวใน folder template ตามรูปประกอบ
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หากตองการคัดลอกไฟล template เพื่อนําไปใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่น หรือไมสามารถหา
folder ดังกลาวพบ จะตอง set folder option ใน explore ของ windows ใหแสดง hidden
folder เสียกอน จึงจะสามารถแสดง folder ดังตัวอยางได เพราะ hidden files and folders คา

เริ่มตนของ OS window จะตั้งไวที่ Do not show hidden files and folders จึงทําใหไม
สามารถคนหาแบบปกติได
วิธีการตั้งคา
1. เลือกที่ Tools ใน เมนูบาร
2. เลือก Folder Options

3. เลือก Tab View
4. เลือก Show hidden files and folders

เรียบเรียงโดย ประสิทธิชัย ดําเนินฐิติกิจ
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 Make Block

ใชสําหรับสรางวัตถุใหเปนบล็อก ซึ่งความหมายของ Block ในโปรแกรม AutoCAD คือการนําเอา
วัตถุหลายชิ้นมารวมกัน แลวกําหนดใหโปรแกรมมองเห็นเปนวัตถุชิ้นเดียว จะทําใหงายตอการทํางาน ไม
วาจะเปนการแกไข หรือคัดลอก โดยปกติจะนิยมใชในสรางชิ้นงานที่มีการใชงานบอยๆ หรือจํานวนมากๆ
เชน บล็อกรูปเสา ฐานราก ประตู หนาตาง เครื่องสุขภัณฑ ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยูกับความตองการของผูใช วาจะ
กําหนดสิ่งใดใหเปนบล็อก
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงหนาตาง Block Definition

วิธีใชงาน (ไมจําเปนตองเรียงตามลําดับ)
1.

ตั้งชื่อบล็อก {ควรใชชื่อที่สื่อความหมายถึงบล็อกนั้นๆ เพื่อใหสะดวกตอการเรียกใชงานใน
ภายหลัง}

2.

กําหนดจุดอางอิง {ขึ้นอยูกับตําแหนงการนําไปวางของบล็อก เชน ตองการวางโดยอางอิงกับจุด
กึ่งกลางของรูป หรือมุมของรูป เปนตน}

3.

เลือกวัตถุที่ตองการ

ในปจจุบัน ตามเวปไซตของเครื่องใชตางๆที่เกี่ยวกับงานเขียนแบบ มักจะมีไฟลแบบของงานนั้นๆ ใน
รูปของไฟล AutoCAD ใหสามารถ download ไปใชในงานแบบไดเลย เชน สุขภัณฑ “ อเมริกัน
สแตนดารด ”

http://www.americanstandard.co.th/product.asp?ID=2&ProductID=1&lang=th
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 Insert Block

ใชสําหรับเรียก บล็อกที่มีอยูมาใชงาน
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงหนาตาง Insert

หากตองการเรียกบล็อกที่มีอยูในไฟล ใหทําการเลือกที่ชองหมายเลข 1
หมายเลข 2 สําหรับนําไฟลงานอื่นเขามาใชงานรวมกับงานปจจุบัน ซึ่งสามารถนําไฟลบล็อก หรือไฟลแบบ
ก็ได
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การสรางบล็อกและการใชงาน Attribute
การกําหนด Attribute ใหกับบล็อก คือการนําขอมูลตัวอักษรแบบปรับเปลี่ยนไดเพิ่มเขาไปใน
บล็อก ซึ่งจะมีขอแตกตางจากการเพิ่มตัวอักษรปกติเขาไปในบล็อกเพราะเมื่อเรียกใชงานจะไมสามารถแกไข
ขอมูลแบบปกติไดตองทําการ explode กอน แตถาเปนบล็อกแบบกําหนด Attribute เมื่อทําการ
เรียกใชงาน โปรแกรมจะยอมใหผูใชงานปรับเปลี่ยนขอความดังกลาวได ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชงานได
หลากหลาย เชน กําหนดใหกับขอความของฐานราก ซึ่งขนาดเทากันแตตําแหนงที่วางตางกันก็สามารถ
แกไขขอความที่ระบุตําแหนงดังกลาวได หรือแปลนไฟฟาที่ใช circuit breaker หลายๆขนาดและ
จําเปนตองเปลี่ยนขอความระบุขนาดของ circuit breaker ก็สามารถประยุกตใชไดเปนตน
การใชงาน
1. สรางรูปที่ตองการทําเปน Block

โดยคํานึงถึง Layer ที่จะใชเพื่อใหงายตอการจัดการ เชนถาตองการปด Layer ของแนวเสน
Guide line หรือ Layer ตัวอักษร Layer เหลานั้นที่อยูในบล็อกก็ควรที่จะปดไปดวย เปน

ตน
2. เรียกคําสั่ง Make block

ตั้งชื่อของบล็อก ควรตั้งชื่อไหสื่อถึงงานที่ทํา เชน CB ใชแทนชื่อบล็อกของ circuit breaker หรือใชชื่อ
เต็ม เพื่อสะดวกตอการเรียกใชงานในภายหลัง
 การกําหนดจุดอางอิง โดยปกติจะขึ้นอยูกับจุดที่ตองการนําไปวาง เชน เสา โดยทั่วไปจะใชจุด

กึ่งกลางของเสาเปนจุดที่นํา block ไปวาง เพราะหากมีการปรับเปลี่ยนขนาดเสาใหม ระยะหางระหวาง
เสาจะไมมีการเปลี่ยนแปลง
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เลือกวัตถุที่ตองการสรางเปนบล็อก

เรียกคําสั่ง define Attributes เขียนรายละเอียดของขอความเพื่อเปนแนวทางในการใชงาน

รายละเอียดของ Attribute
Tag คือ ชื่อของขอมูล
Prompt คือ ขอความที่แสดงที่ Command Prompt
Value คือ คาเริ่มตนของขอมูล

หรือ กําหนด Attribute โดยใช Block editor

โดยเลือก  Open in block editor ขณะทําการสราง block โปรแกรมจะเขาสู Mode
Block Editor

เลือก Define Attribute
จะไดหนาตาง Attribute Definition เหมือนวิธีแรก
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การนําไปใชงานและการแกไขขอมูล
1. เมื่อเลือกคําสั่ง Insert block และใชงานตามขั้นตอนปกติ โปรแกรมจะใหผูใชสามารถที่จะแกไข

ขอความที่อยูในบล็อกได โดยเปลี่ยนที่ Command line ดัง
ตัวอยาง

2. หลังจากที่วางบล็อกแลว สามารถแกไขตัวหนังสือของ Block อันเดียวกัน ไดโดยอิสระตอกันใน

แต Block โดย Double click ที่ Block ที่ตองการจะแกไขตัวหนังสือ จะมีหนาตาง
Enhanced Attribute Editor สามารถแกไขขอความตางๆได ตามรูป โดยแกไขที่ Value :
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คําสั่งที่ใชในการวัดระยะและคํานวณหาพื้นที่

คําสั่ง Distance
ใชหาความยาวของเสนตรง
โดยเลือกจุดปลายทั้งสองของเสน โปรแกรมจะแสดงขนาดของเสนตามหนวยที่ตั้งไว
คําสั่ง Area
ใชหาพื้นที่และเสนรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม
โดยเลือกจุดตางๆของรูปปด โดยเลือกตามลําดับจนกระทั่งครบทุกจุด โปรแกรมจะแสดงขนาด
พื้นที่ (Area) และเสนรอบรูป (Perimeter)

สวนที่แรเงาคือพื้นที่ที่คํานวณ
การใชงาน Area ในกลุมคําสั่งยอย [ Object / Add / Subtract ]
Object เลือกวัตถุที่เปนเสนตอเนื่องรูปปด
Command: _area
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: o
Select objects:
Area = 119.7694, Circumference = 38.7952
Add รวมพื้นที่ของวัตถุ
Command: _area
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: a
Specify first corner point or [Object/Subtract]: o
(ADD mode) Select objects:
Area = 119.7694, Circumference = 38.7952
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Total area = 119.7694
(ADD mode) Select objects:
Specify first corner point or [Object/Subtract]: o
(ADD mode) Select objects:
Area = 53.3955, Perimeter = 30.0356
Total area = 173.1649
(ADD mode) Select objects:
Subtract หาผลตางของพื้นที่วัตถุ
Command: _area
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: a
Specify first corner point or [Object/Subtract]: o
(ADD mode) Select objects:
Area = 119.7694, Circumference = 38.7952
Total area = 119.7694
(ADD mode) Select objects:
Specify first corner point or [Object/Subtract]: s
Specify first corner point or [Object/Add]: o
(SUBTRACT mode) Select objects:
Area = 53.3955, Perimeter = 30.0356
Total area = 66.3739
(SUBTRACT mode) Select objects:

การเปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุอยางงาย
Match Properties

ใชสําหรับเปลี่ยนวัตถุใหมีคุณสมบัติเหมือนกัน

การใชงานโดย
1. เรียกคําสั่ง Match Prooerties
2. เลือกวัตถุที่ตองการใหเปนตนแบบ
3. เลือกวัตถุที่ตองการเปลี่ยนคุณสมบัติ โดยคุณสมบัติจะเปลี่ยนตามตนแบบ เชน Linetype Layer color เปนตน
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การใชงาน DesignCenter
DesignCenter เปนเครื่องมือซึ่งใชสําหรับ

แลกเปลี่ยน ขอมูลตางๆ ระหวางไฟลงานแบบ เชน
Block, Layer, Dimension Style เปนตน

การใชงานโดยทําการเปดไฟลขอมูลตนแบบ เลือก
วัตถุที่ตองการเชน Block ผูใชสามารถเลือก Block
ที่ตองการที่จะนํามาใช โดยวิธี drag and drop
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การนํารูปภาพแทรกในงานแบบ
ในบางครั้งจําเปนตองนํารูปภาพมาประกอบในงานแบบ เพื่อใหงานแบบที่ไดมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เชน
รูปภาพตราสัญลักษณของหนวยงาน รูปภาพสถานที่ตางๆ โดยผูใชสามารถนํารูปภาพดังกลาวมาวางใน
งานแบบได ซึ่งการใชงานมีหลายวิธี ในที่นี้จะขอแนะนําอยู 3 วิธีคือ
1. เลือกแทรกรูปโดยการ เลือก Insert… Raster Image หรือคําสั่ง image

 หากมีการลบหรือแกไขไฟลรูปภาพตนแบบ ไฟล AutoCAD ตางๆที่เคยใชรูปภาพดังกลาว โดยใช

คําสั่ง Insert Raster Image จะไดรับผลกระทบดวย
2. การคัดลอกรูปภาพจากโปรแกรมอื่นๆ เชน โปรแกรม Paint, ACDsee หรือโปรแกรมที่

สามารถแกไขไฟลรูปภาพได แลวทําการวางแบบปกติ (Paste) ในไฟล AutoCAD โดย
เลือก Menu bar…Edit…Pasteหรือใช Right-Click จากนั้นทําการเลือกตําแหนง
3. การคัดลอก แลวทําการวางแบบพิเศษ (Paste Special) โดยเลือก Menu
bar…Edit…Paste special หากตองการระบุตําแหนง ขนาด มุมของรูป ใหทําการ

เลือก Image Entity จากนั้นจะสามารถปอนคาตางๆ ตามตองการได

การแทรกรูปภาพดวยวิธีที่ 2 และ 3 รูปภาพจะเปนสวนหนึ่งของไฟล
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การสราง Title Block และการประยุกตใชงาน
Title block จะมีรูปแบบเฉพาะองคกร โดยทั่วไปจะประกอบดวย
 ชื่อโครงการ
 ชื่อองคกร,สัญลักษณ
 ชื่อผูเขียนและผูตรวจสอบ
 บันทึกการเปลี่ยนแปลง
 มาตราสวนที่ใช
 หมายเลขแบบ
 และอื่นๆ

ในการทํางานจะนิยมสรางเก็บไวเปนตนแบบ และนํามาใชงานโดยใชวิธี Insert Block หรือ
ใชวิธีอางอิงจากไฟลตนแบบ โดยใชคําสั่ง Xref

โดยพิมพ xref ที่ command line หรือ ใชเมนูบาร Insert External Reference

จากนั้นเลือกไฟลที่ตองการ
 การใชงานดวยวิธีนี้ หากมีการแกไขไฟลตนแบบ ไฟลที่ถูก link อยูจะถูกแกไขไปดวย เชน หากมี

การแกไขชื่อวิศวกรผูตรวจสอบในไฟลตนแบบ ไฟลตางๆที่ใช Title Block ดังกลาวดวยคําสั่ง xref จะ
ถูกแกไขไปดวยเมื่อมีการเรียกใชงาน หรือถาหากมีการเลื่อนยายไฟลตนแบบหรือถูกลบ ไฟลตางๆที่เคย
ใช Title Block ดังกลาวดวยคําสั่ง xref เมื่อถูกเรียกใชภายหลังจะมีปญหาในการแสดง Title Block
คลายกับการใชคําสั่งแทรกรูป Insert Raster Image
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ตัวอยาง Title Block
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การเขียนภาพ Isometric บนระนาบ 2 มิติ ในโปรแกรม AutoCAD
โดยใชคําสั่ง Snap
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line
Command: snap
Specify snap spacing or [ON/OFF/Rotate/Style/Type] <10.0000>: s

{ เลือก s เพื่อกําหนด Style ของ Ucs }
Enter snap grid style [Standard/Isometric] <I>: I

{ เลือก I เพื่อเลือก Isometric หรือ s เลือก standard }
Specify vertical spacing <10.0000>: 1

{ กําหนดระยะหางของการ snap }
หรือ เลือก Isometric snap จาก Snap type

ในการใชงานจะใชรวมกับคําสั่ง Isoplane หรือใชคียลัด โดยกด F5 หรือ Ctrl+E และคําสั่ง
Orthogonal หรือใชคียลัด โดยกด F8 เพื่อชวยในการเขียนเสนตามแกน ของ Isometric

การเขียน วงกลม บนระนาบ Isometric โดยใชคําสั่ง Ellipse
การใชงาน เมื่อเลือกคําสั่ง โปรแกรมจะแสดงขอความที่ command line
Command: _ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: i

{ เลือก I เพื่อเลือกเขียนวงกลมบนระนาบ Isometric }
Specify center of isocircle:

{ กําหนดจุดศูนยกลางของวงกลม }
Specify radius of isocircle or [Diameter]:

{ กําหนดรัศมีของวงกลม หากตองการกําหนดเปนเสนผานศูนยกลาง ใหพิมพอักษร D

แลวจึงบอกขนาดที่ตองการ }
การบอกขนาดในรูป Isometric จะใชการบอกขนาดแบบ Aligned
ขนานไปกับแนวเสน

เพือ่ ให dimension line
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การจัดใหทิศทาง extension line ของ dimension ใหไปทิศทางเดียวกับแบบ ใชคําสั่ง Oblique

การใชงาน
 เลือกคําสั่ง Oblique จาก menu bar
 เลือก dimension ที่ตองการปรับแตง
 เลือกแนวเสนที่ตองการใหเปนทิศทางของ extension line

การพิมพตัวอักษรใน Isometric view
โดยใชการหมุนและมุมเอียงของตัวอักษร ตามรูป

73

การประยุกตใชงานการเขียนรูป 3 มิติ ในการเขียนแบบงานโยธา
ตัวอยาง การเดินทอสุขาภิบาล-ประปา

( รูปประกอบ จากแบบบานประหยัดพลังงาน กระทรวงพลังงาน )
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คําสั่งชวยในการแบงเสน

โปรแกรมจะชวยแบงเสนตามที่ตองการ โดยมี 2 คําสั่งคือ
คําสั่ง Divide
ใชในการแบงเสนใหไดจํานวนชวงเทาๆกัน ตามจํานวน ที่ตองการ เมื่อเรียกคําสั่ง จะปรากฏที่
command line ดังนี้
Command: _divide
Select object to divide: { เลือกเสนที่ตองการ }
Enter the number of segments or [Block]: 10
{ หากตองการแสดงจุดในแตละชวงดวย point ใหใสจํานวนที่ตองการ หากตองการ

แสดงจุดที่แบงเปน block ใหพิมพ B หรือ block จากนั้นโปรแกรมจะใหใสชื่อ block
ที่ตองการแสดง แลวจึงใสจํานวน }
 โดยปกติคาเริ่มตนของ จุด (point) จะเปน (.) ซึ่งจะไมสามารถมองเห็นไดเพราะจะถูกแนวเสนทับ

อยู ผูใชตองทําการแกไขรูปแบบของจุด(.) ใหเปนรูปแบบอื่น เชน

โดยปรับเปลี่ยนที่ Point style

คําสั่ง Measure
ใชในการแบงเสนใหไดความยาวแตละชวง ตามระยะ ที่ตองการ เมื่อเรียกคําสั่ง จะปรากฏที่
command line ดังนี้
Command: _measure
Select object to measure: { เลือกเสนที่ตองการ }
Specify length of segment or [Block]: 10
{ หากตองการแสดงจุดในแตละชวงดวย point ใหใสจํานวนที่ตองการ หากตองการ

แสดงจุดที่แบงเปน block ใหพิมพ B หรือ block จากนั้นโปรแกรมจะใหใสชื่อ block
ที่ตองการ แลวจึงใสจํานวน }
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การใชงานตารางใน AutoCAD
สามารถประยุกตใชงานในการทําตารางรายประกอบแบบ หรือตารางคํานวณตางๆได วิธีการใชงานดังนี้
เลือกเมนู Draw เลือก Table.. หรือเลือกที่ Toolbar

สามารถตั้งรูปแบบตาราง โดยเลือก Table style name
การปรับแตงตาราง
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การใชสูตรคํานวณในตาราง
การทํางานเหมือนกับการคํานวณในตาราง Excel
1. เลือก cell ที่ตองการใสสูตรคํานวณ
2. Right-Clickโปรแกรมจะแสดงแถบคําสั่ง ใหเลือก Insert
Field…

3. เลือก Field category เปน All แลวเลือก Field names: Formula
4. เลือกสูตรที่ตองการใช เชน ตองการหาผลรวม เลือก Sum จากนั้นโปรแกรมจะใหเลือก cell ที่

ตองการหาผลรวม
5. เลือกรูปแบบของตัวเลข โดยทั่วไปใช Decimal และเลือก จํานวนทศนิยม (Precision)
6. กด OK เพือ่ ยืนยัน หรือหากตองการแกไขสูตรสามารถพิมพไดที่ชอง Formula เชน ตองการคา
80% ของผลรวม สามารถคูณดวยคา 0.8 ในชอง Formula แลวกด Evaluate จากนั้นกดยืนยัน
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ตัวอยางการทํางาน

(รูปประกอบ จากแบบบานประหยัดพลังงาน กระทรวงพลังงาน )
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ตัวอยางการทํางาน
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เรียบเรียงโดย ประสิทธิชัย ดําเนินฐิติกิจ

การพิมพงาน
การพิมพงาน ในโปรแกรม AutoCAD จะเรียกวา Plot สวนโปรแกรมอื่นๆจะเรียกวา Print
ซึ่งการ Plot มีอยูหลายวิธี ขึ้นอยูกับลักษณะของงาน เชน งานเขียนแบบกอสราง งานเขียนแบบเครื่องกล
และขึ้นอยูกับความถนัดของบุคคลเปนหลัก โดยทั่วไปจะมีการใชงานอยู 2 วิธี

1.

1.

การ plot ใน Model หรือ Model Space

2.

การ plot ใน Layout หรือ Paper Space

การ plot ใน Model หรือ Model Space

การ plot งานแบบ จากหนาจอ Model ซึ่งเปนหนาจอที่ใชทํางานปกติ โดยจะเขียนแบบ และกําหนด
รายละเอียดตางๆของแบบใหเสร็จสมบูรณ แลวจึงทําการสั่ง plot ซึ่งสามารถใชไดกับ AutoCAD ทุก
version

โดยมีขั้นตอนการทํางานดังนี้

การใชคําสั่ง plot ( ไมจําเปนตองเรียงตามลําดับ )
เมื่อเรียกคําสั่ง Plot
1. Printer/plotter
2. Paper size

โปรแกรมจะแสดงหนาตางดังรูป การปรับแตงทําไดดังนี้
เลือกชนิดของเครื่อง plot ที่ตองการ

เลือกขนาดกระดาษที่ตองการพิมพ เชน A4, A3 …..A0 ( ขึ้นอยูกับชนิดของ

เครื่องพิมพวารองรับกระดาษไดขนาดเทาไร )
3. Plot area

ตัวเลือกรูปแบบการเลือกขอบเขตของงานที่ตองการ plot ซึ่งจะมี 5 ตัวเลือก
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 Display

เลือกขอบเขตการ plot เทากับผลที่แสดงบนจอคอมพิวเตอรขณะนั้น

 Extents

เลือกขอบเขตการ plot โดยเลือกพื้นที่ทั้งหมดของไฟลงาน

 Layout

เลือกขอบเขตการ plot ตาม layout จะใชกับการ plot ที่ Layout

 Limits

เลือกขอบเขตการ plot ตาม limits ที่ตั้งคาไว จะแสดงเฉพาะใน model

 window

เลือกขอบเขตการ plot โดยผูใชสามารถกําหนดไดเอง จะใชกับการ plot ที่ Model



โดยทั่วไปจะใชวิธี window และ layout
เลือกมาตราสวนที่ตองการ ( ขึ้นอยูกับลักษณะงานที่ทํา เชน งานทางดานเครื่องกล

4. Plot scale

งานเขียนแบบบาน )
หากตองการ plot ใหเต็มหนากระดาษ โดยไมคํานึงถึง scale ใหผูใชเลือก
 Fit to paper

เพื่อสั่งใหโปรแกรมขยายพื้นที่การ plot ใหเต็มหนากระดาษที่เลือก จากการใช

คําสั่งนี้ ผูใชสามารถนํา scale ที่เครื่องคํานวณได และนํามาปรับ ใหเขากับ scale มาตรฐานได
 Center the plot
5.

เลือก

เพื่อใหโปรแกรมจัดใหการ plot อยูกึ่งกลางของหนากระดาษ

เพื่อปรับแตง Option เพิ่มเติม

6. Drawing orientation

ถาตองการปรับแตงรูปแบบการวางกระดาษ

แบบแนวตั้ง (Portrait) หรือแนวนอน (Landscape)

7. Plot style table

เลือกรูปแบบของการ plot ที่ตองการ ปกติ เลือก monochrome เพื่อ plot

ขาว-ดํา หรือ อาจเลือกตั้งคาความหนาของเสน โดยเลือก Edit และทําการตั้งคาดังนี้
Pen #

ตั้งทุกสีที่ใชในแบบ เปนหมายเลข 7 เพื่อกําหนดใหพล็อตเปนสีดําทั้งหมด

Lineweight

เทากับความหนาของเสนที่ตองการ เชน สีแดง 0.13 มม. สีเขียว 0.3 มม.
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8. Preview… ดูตัวอยางการพิมพ
9.

เลือก OK เพื่อสั่งพิมพงาน

 ผูใชงานสามารถบันทึกคาตางๆ ของ Plot Style ในการ Plot เก็บไวเปนไฟล สําหรับใชกับการ
plot

งานครั้งตอๆไปได และยังสามารถคัดลอกเพื่อนําไปใชกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ โดยไมตองทําการ

ปรับแตงใหม โดยปกติโปรแกรมจะบันทึกไฟล xxx.ctb ไวที่ folder Plot Style ซึ่งจะถูกบันทึกไวตามรูป
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2.

การ plot ใน Layout หรือ Paper Space

การ plot จากโหมด Layout ผูใชสามารถสราง จํานวน Layout ไดตามตองการและสามารถกําหนด
ขนาดกระดาษ รูปแบบการวาง ในแตละ Layout ไดอยางอิสระ ซึ่งคอนขางจะงายตอการจัดการ แต
ผูใชงานจะตองมีความรูพื้นฐานในการใชงานคําสั่ง Viewports ดวย ( ดูเพิ่มเติมจาก คําสั่งที่นาสนใจ
ทายเอกสาร )
สามารถสราง Layout ไดเหมือนกับการสราง sheet ในโปรแกรม Excel โดยวิธีการดังนี้


เลือก Insert… Layout… New Layout ตามรูป

 Right-Clickบริเวณ Tap Layout

จะได pop-up menu ตามรูปดานลาง

เลือก 1 (New Layout) ถาตองการสราง Layout เพิ่ม
เลือก 2 (Move or Copy) หากตองการยายหรือสราง Layout จากตนแบบที่ไดทําการ
ปรับแตงไวแลว ซึ่งจะได Dialog Box ดังรูปหนาถัดไป
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การ plot จากโหมด Layout สามารถประยุกตใชงานไดอีกหลายวิธี ในที่นี้ขอแนะนํา 3 วิธี คือ
2.1 Plot

แบบทั่วไป โดยไมกําหนดมาตราสวน

ลักษณะการใชงานจะคลายการ plot บน Model ในการ plot แบบที่ 1 การใชงานโดย

1.1

เขาสูโหมด Layout

1.2

สราง Viewports

1.3 Double Click

ในพื้นที่ของ Viewports

1.4

ยอหรือขยายรูปใหไดขนาดตามตองการ

1.5

สั่ง plot โดยเลือกชนิดของ เครื่อง Plot

1.6

เลือก Plot Area แบบ Layout
หากตองการกําหนดขอบเขตเองใหเลือกแบบ window และตั้ง Plot scale
 Fit to paper

1.7

หากตองการแสดงตัวอยางการ plot เลือก preview

1.8

จากนั้น Right-Click และเลือก Plot
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2.2 Plot

2.1.1

แบบกําหนดมาตราสวน

ผูใชจะตองทําการปรับตั้งขนาดกระดาษ โดย Right-Click บริเวณ
pop-up menu

2.1.2

จะได

ตามรูป เลือก Page Setup Manager

เลือก Layout ที่ตองการปรับแตง และเลือก Modify จะได dialog box หนาตาPage
setup

2.1.3

Tab Layout

ซึ่งมีหนาตาคลายกับ Plot

เลือกชนิดของ Printer/Plotter
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2.1.4

เลือกขนาดกระดาษและรูปแบบการวางกระดาษที่ตองการ

2.1.5

ตั้งคา scale เปน 1000

2.1.6

ทําการสราง Viewports ตามตองการ

2.1.7

การตั้ง scale กอนการ plot ทําไดโดย เลือกที่เสนของ viewport จากนั้น Right-Click

mm. = 1 unit

เลือก Properties จาก pop-up menu
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2.1.8

เลือก Viewport และกําหนด scale ได
ตามตองการ เชน หากตองการ plot
งานใหมีมาตราสวน 1 ตอ 100 ลงใน
กระดาษที่ตั้งคาไว เลือก
scale 1:100

standard

(ตามรูป)ในทํานอง

เดียวกัน หากตองการ งานแบบที่มีขนาด
1ตอ 50 เลือก 1:50

2.1.9

เปนตน

เรียกคําสั่ง Plot

2.1.10

เลือกชนิดของ Printer/plotter

2.1.11 Plot area
2.1.12

ตัวเลือก Layout

หากตองการปรับขนาดเสนหรือกําหนดสีเลือก

2.1.13 Plot style table

เพื่อปรับแตง Option

เลือกรูปแบบของการ plot (ดูเพิ่มเติมจากการ Plot ใน Model

หนาที่ 87 )
2.1.14 Preview… ดูตัวอยางการพิมพ
2.1.15

เลือก OK เพื่อสั่งพิมพงาน

 การใชงานการ Plot

ดวยวิธีนี้ ผูใชจะตองใสรายละเอียด พรอมทั้งบอกขนาดตางๆของแบบ

ใหครบถวนเสียกอน จึงจะทําใหการใชงานงายขึ้น
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2.3 Plot

แบบหลายมาตราสวน

การประยุกตใชงาน plot แบบหลาย scale สามารถนําไปใชงานไดหลากหลายตามความตองการ
การใชงานทําไดโดยสราง Viewport ตามขนาด และจํานวนที่ตองการ เชนตองการสรางงานแบบ ที่มี
มุมมองของแบบขนาด 1/100 , 1/50 และ 1/20 ในแผนงานเดียวกัน
การทํางานมีขั้นตอนพอสรุปไดดังนี้
3.1

เขียนงานแบบ ที่ตองการ

3.2

ปรับตั้งขนาดกระดาษเหมือนวิธีกอนหนา

3.3

สราง Viewport จํานวน 3 Viewports

3.4

กําหนดมาตราสวนของทั้ง 3 Viewports เปน 1:100, 1:50, และ 1:20 ทําเหมือนวิธี
กอนหนา

3.5

ใสรายละเอียดขอความตางๆและ บอกขนาด ในโหมดของ Layout เพื่อไมใหมีผลกระทบ
ระหวางมุมมองตางๆ

3.6

สั่ง plot งานแบบ

ขนาดกระดาษมาตรฐานระบบเมตริก
A4

210x297

A3

297x420

A2

420x594

A1

594x841

A0

841x1189

หนวยเปน มิลลิเมตร
ตัวอยาง การกําหนดมาตราสวนในการเขียนแบบและการ plot แบบกอสราง ซึ่งโดยทั่วไปจะใชหนวย
เมตร เปนหลัก ตัวอยางเชน
เสามีขนาด 0.40 เมตร แทนคาในโปรแกรมเปน 0.4 หนวย
span

เสา 5 เมตร แทนคาในโปรแกรมเปน 5 หนวย

วัดขนาดของ Title block (A4) ได ประมาณ 21x29 หนวย (โดยใหเทียบกับขนาดของกระดาษ A4 ใน
หนวย เซนติเมตร) ทําการ plot โดยเลือกหนวย mm.
กําหนดมาตราสวน 1000 mm. = 100 หรือ 10 : 1 จะไดงานแบบในมาตราสวน 1 : 100


หากตองการเปลี่ยนมาตราสวน ใชวิธียอ-ขยาย Title Block เชนถาขยาย 2 เทา จะไดแบบ

จริง มาตราสวน 1:200 หรือวิธียอ-ขยาย งานแบบ แลวคิดมาตราสวนในทางกลับกัน
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คําสั่งที่นาสนใจ (เพิ่มเติม)
คําสั่ง Viewports
การสราง viewports ใน Layout เพื่อใชสําหรับ Plot งานแบบ นั้น ลักษณะการนําไปใชงาน
จะคลายกับวาผูใชทําการเจาะชองของกระดาษเขียนแบบ และมองไปที่งานที่ทํา ระยะของการมองถึงงาน
หากมีระยะตางกันก็จะทําใหเห็นงานมีขนาดตางกัน เปรียบเสมือนวา plot งานดวยมาตราสวน (scale)
ที่ตางกัน ซึ่งหากเจาะกระดาษเขียนแบบหลายๆชอง และแตละชองมีระยะการมองไมเทากันก็จะทําใหงาน
แบบที่ได มีการ plot แบบหลาย scale ในงานแผนเดียวกัน
วิธีใชงาน เรียกคําสั่ง viewports จากเมนู View… Viewports…

โดยทั่วไปจะเลือก 1 viewport แลวทําการสรางเปนชองสี่เหลี่ยม ที่ Layout
ยังมีอีก 2 คําสั่งที่นาสนใจคือ
 Polygonal Viewport การใชงานคือทําการวาดรูปทรงหลายเหลี่ยมใน Layout เพื่อทํา

เปน Viewport
 Object ใชสําหรับทํา Viewport รูปทรงตางๆ เชน วงกลม วงรี รูปหลายเหลี่ยม โดย

รูปที่สรางขึ้นมานั้นจะตองเปนรูปปด จึงจะสามารถทําได การใชงานโดย
o สรางรูปปดที่ตองการบน Layout
o เลือกคําสั่ง Viewports
o เลือกคําสั่ง object และทําการเลือกรูปที่สรางไว โปรแกรมก็จะทํารูปนั้นเปน
Viewport

เมื่อทําการสราง Viewport เสร็จแลว สามารถจัดการงานแบบในสวนของ Viewport และ
Layout ไดดังนี้
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การเขาสูโหมด Viewport โดย Double Click ในสวนพื้นที่ของ Viewports โดยสังเกตได
จาก แนวเสนขอบของ Viewport จะเปนเสนหนา และ UCS จะมีลักษณะตามรูป

จากนั้นจะสามารถ เลื่อนงานแบบ ดวยคําสั่ง PAN หรือ ยอ-ขยายงานแบบ ดวยคําสั่ง
Zoom ได


หากตองการออกจาก Viewport กลับคืนสูโหมดของ Layout สามารถทําไดโดย
Double Click ที่บริเวณรอบๆ Viewport สังเกตไดจากเสนของ Viewport

บาง และ UCS จะมีลักษณะตามรูป

จะเปนเสน
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กลุมคําสั่ง Express
ใน AutoCAD เวอรชั่นใหมๆยังมีชุดคําสั่ง เพื่อชวยใหการเขียนแบบสะดวกยิ่งขึ้น โดยผูใชจะตอง
ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเอง
โดยเลือกติดตั้งแบบ Custom แลวเลือกติดตั้ง Express tool จะปรากฏชุดคําสั่ง Express ที่
เมนูบาร ซึ่งจะมีกลุมคําสั่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อชวยใหการเขียนแบบสะดวกยิ่งขึ้น เชน
กลุมคําสั่ง Text
 Explode Text การทําใหแนวเสนของตัวอักษรกลายเปนเสนธรรมดาที่วางตัวเปนรูป

ตัวอักษร
 Arc-Aligned Text

การเขียนตัวอักษรใหวางตัวตามสวนโคง เปนตน

กลุมคําสั่ง Draw
 Break-Line Symbol
 Super Hatch


สรางเสน Break-Line

ใชสราง Hatch จากรูปภาพ บล็อก เปนตน

และกลุมคําสั่งอื่นๆ
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NOTE

