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คานา
หนังสือเล่มนี้ทาขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Civil Engineering Graphics ในหลักสูตรวิศวกรรมโยธา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทกษะการเขียนแบบโดยใช้
โปรแกรม AutoCAD ซึ่งเป็นซอพท์แวร์ที่ใช้ในงานเขียนแบบกันอย่างแพร่หลาย
AutoCAD เป็นโปรแกรมขนาดใหญ่และมีพัฒนาการมาอย่างยาวนานจนอาจเป็นเรื่องยากในการ
เรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ เ ริ่ ม ต้ น ในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะมี เ นื้ อ หาที่ ร วบรั ด เท่ า ที่ จ าเป็ น ในการเริ่ ม ต้ น เรี ย นรู้
ประกอบด้ว ยวิธีการและเทคนิคต่างๆในการใช้งานโปรแกรมเพื่อให้ ผู้ใช้ทาตามไปทีล ะขั้นตอน โดย
ตัวอย่างที่ใช้ในการวาดจะเป็นชิ้นส่วนในงานโครงสร้าง
ผู้เขียนต้องขอขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่มเฟสบุ๊ค แบ่งปัน CAD/Drawing อาทิเช่นคุณ Udomporn
Foongsuk, อ.แมนสรวง ณ.สายล่อฟ้า, นรินทร์ สว่างจิตร, Thitaphat Prom, Pcha Bumrung, โยธา
พเนจร, คน ธรรมดา, Jessada Wattanatistan และอีกหลายๆท่าน ที่ให้ช่วยให้ความรู้และคาแนะนา
เทคนิคในการใช้งานต่างๆที่ใช้ในการทางานจริงซึ่งมีประโยชน์อย่างมากและได้นามาเป็นเนื้อหาบางส่วน
ในหนังสือเล่มนี้
18 ม.ค. 2556
การปรับปรุงครั้งที่ 1:
จากหนังสือเล่มเดิมสาหรับโปรแกรม AutoCAD เวอร์ชั่น 2006 เป็นเวอร์ชั่น 2015 ซึ่งมีรูปลักษณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่ง AutoCAD เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาออกเวอร์ชั่นใหม่ทุกปี แต่หลักการ
พื้นฐานยังคงเดิม และวิธีการใช้คาสั่งส่วนใหญ่ซึ่งเน้นที่การใช้การป้อนคาสั่งแบบไดนามิกส์ซึ่งรวดเร็วและ
ใช้ได้กับทุกเวอร์ชั่น ทาให้การปรับปรุงมีเพียงส่วนของรูปลักษณ์และความสามารถที่เพิ่มขึ้นบางส่วน
ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 เม.ย. 2558
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เริ่มต้น AutoCAD
AutoCAD เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานเขียนแบบทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม และ
วิศวกรรมสาขาต่างๆ โปรแกรมมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและมีโปรแกรมย่อยเฉพาะทางออกมาอีก
เป็นจานวนมาก หนังสือเล่มนี้จะเริ่มจากการอธิบายหลักการใช้งานในเบื้องต้นในการใช้งานคาสั่ง
พื้นฐาน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะใช้ AutoCAD โดยจะแนะนาสภาพแวดล้อมและส่วนประกอบต่างๆ
ของโปรแกรมในเบื้องต้นเช่น พื้นที่ทางาน, ทูลบาร์, ริ้บบอน, พาเลต และแถบสถานะ การปรับแต่ง
สภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ ได้แก่การปรับสีฉากหลัง การกาหนดหน่วย และขอบเขต
การทางาน

หน้าจอทางาน ACAD


คลิกไอคอน ACAD บนหน้าจอเพื่อเริ่มต้นโปรแกม หน้าจอเริ่มต้นของโปรแกรมจะแสดงขึ้นมา
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คลิก Start Drawing เพื่อเริ่มต้นภาพวาดใหม่ หน้าจอทางานจะแสดงขึ้นมาโดยมีส่วนประกอบ
ต่างๆดังในรูป

ส่วนประกอบสำคัญบนหน้ำจอ AutoCAD
1. Drawing area หรือ พื้นที่วาดงาน สังเกต ได้จากสีพื้นจอที่จะเป็นสีดา ซึ่งสีตรงส่วนนี้สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง เป็นพื้นที่ทางานต่างๆของเรานั่นเอง ขนาดของพื้นที่จะขยายไปมาได้ใน
ขณะที่มีการใช้คาสั่ง Zoom
2. Ribbon หรือ แผงเครื่องมือ สาหรับ AutoCAD รุ่นใหม่ที่ทางานบน Windows จะมีปุ่มเครื่องมือ
เพื่อใช้ในการสั่งคาสั่งต่างๆ แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มการใช้งานซึ่งจะเปลี่ยนไปตามเมนูหลักที่เลือก
ริบบอนพัฒนาขึ้นจากทูลบาร์ซึ่งมีเฉพาะปุ่มคาสั่ง โดยจะมีพื้นที่กว้างกว่าและจัดเป็นกลุ่มให้
ง่ายต่อการเข้าใจ ปุ่มคาสั่งต่างๆจะถูกจัดเป็นกลุ่มริบบอนโดยไม่แสดงออกมาทั้งหมดพร้อมกัน ทาให้
ผู้ใช้เดิมอาจเกิดความยุ่งยากในการหาปุ่มคาสั่งอยู่บ้าง แต่เมื่อชินแล้วจะมีความสาดวกรวดเร็วและ
ความยืดหยุ่นในการทางานมาก
แถบเมนู Home จะเป็นคาสั่งที่เราใช้บ่อยที่สุด โดยจะแบ่งช่องตามกลุ่มคาสั่ง ตัวอย่างเช่นใน
กลุ่มแรกจะเป็นคาสั่งเกี่ยวกับการวาด (Draw) เมื่อเลื่อนเม้าท์ไปชี้ที่ปุ่ม Line จะมีคาอธิบายในการใช้
งานแสดงขึ้นมา
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3. Commnad Line หรือ แถบแสดงคาสั่ง แสดงว่าขณะนี้มีการเรียกใช้คาสั่งอะไรอยู่ มีทางเลือก
ของคาสั่งอย่างไรบ้าง และได้ผลของคาสั่งนั้นอย่างไร
4. UCS Icon หรื อ ไอคอนแสดงทิศทางการทางาน เนื่ องจาก AutoCAD เป็นโปรแกรมในกลุ่ ม
เวคเตอร์(Vector) ซึ่งจาเป็นจะต้องกาหนดทั้งขนาดและทิศทางในการทางานที่ถูกต้องเป็นสาคัญ
5. Status Bar & Drawing Aids คือแถบแสดงสถานะสาหรับเครื่อมือช่วยในการวาดด้านล่างเช่น
เส้นกริด และการ snap การเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เป็นตัวย่อ ใน ACAD เวอร์ชั่นใหม่จะกลายเป็นรูป
สัญลักษณ์ซึ่งเมื่อเลื่อนตัวชี้ผ่านจะมีคาอธิบายแสดงขึ้นมา
ACAD 2006:

ACAD 2010:

ACAD 2015:
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กลุ่มคาสั่งของ AutoCAD
เนื่องจาก AutoCAD เป็นโปรแกรมที่มีอายุการใช้งานกันมาเป็นสิบปีแล้ว จึงมีผู้ใช้งานและมีเทคนิค
การใช้คาสั่งที่ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบได้แก่ แบบดั้งเดิมจะสั่งคาสั่งผ่าน Command Line โดย
การพิมพ์คาสั่ง แบบสั่งผ่านเมนูในลักษณะของซอฟแวร์ในระบบวินโดว์ทั่วไปซึ่งจะทาให้ใช้งานง่าย
สาหรับผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วมักจะใช้คาสั่งย่อ (Shortcut) เพราะทาให้สามารถวาดภาพได้อย่างรวดเร็ว
การเลือกใช้วิธีการใดก็แล้วแต่ความถนัดและความชอบส่วนบุคคล
ส าหรั บ ในเบื้ อ งต้ น จะกล่ า วถึ ง กลุ่ ม ค าสั่ ง ของ AutoCAD ผ่ า นทางการใช้ แผงปุ่ ม เครื่ อ งมื อ
(Ribbon) เป็นหลัก ต่อจากนั้นจะพัฒนาไปเป็นการสั่งงานโดยการป้อนคาสั่งไดนามิกส์ (Dynamics
input) ซึ่งจะทาให้การวาดทาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การแบ่งกลุ่มคาสั่ง มีประโยชน์มาก
ในการทางาน เพราะเราจะมีหลักในการจดจา หรือเข้าใจตัวโปรแกรมได้รวดเร็วขึ้น

เครื่องมือใน AutoCAD จะแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มเครื่ องมือ(ค ำสั่ง)หลัก หรื อ กลุ่ มที่จ าเป็นต่อการสร้ างงาน เรีย กว่าต้องใช้ทุกครั้ งที่เปิด
โปรแกรมขึ้นมาทางานเลยก็ว่าได้ ตัวอย่างคาสั่งกลุ่มนี้ได้แก่ คาสั่งจาพวกวาด(Draw) ต่างๆ หรือพวก
แก้ไข(Modify) เป็นต้น
2. กลุ่มเครื่องมือ(คำสั่ง)เฉพำะ หรือกลุ่มที่ใช้ในกรณีที่ต้องการทางานให้ตรงกับรูปแบบที่ต้องการ
เช่น คาสั่งเกี่ยวกับ 3 มิติ หรือ คาสั่งในการเปลี่ยนมุมมอง เป็นต้น
3. กลุ่มเครื่องมือ(คำสั่ง)ช่วยเหลือ หรือ คาสั่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการทางาน หรือจัดการไฟล์
งาน เช่น คาสั่งสร้าง attribute คาสั่งวาง layout และกาหนดมาตราส่วน(Scale) งานพิมพ์ เป็นต้น

กลุ่มคาสั่งหลักของ AutoCAD
1. กลุ่ม Draw อยู่ในเมนู Home เป็นกลุ่มคาสั่งที่ใช้ในการวาดชิ้นงานทั้งหมด สังเกตจากคาสั่งแรก
คือ คาสั่ง LINE(วาดเส้น) ดูภาพประกอบ

2. กลุ่ม Modify อยู่ในเมนู Home เป็นกลุ่มที่ใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงรูปแบบของชิ้นงาน
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3. กลุ่ม Annotation อยู่ในเมนู Home เป็นกลุ่มที่ใช้ในการเขียนอักษร เส้นบอกขนาดโดยจะมี
รายละเอียดคาสั่งที่มากขึ้นในเมนู Annotate

4. กลุ่ม Layer อยู่ในเมนู Home เป็นกลุ่มที่ใช้สร้างหรือลบเลเยอร์, กาหนดคุณสมบัติ และเลือกใช้
งานเลเยอร์

การจัดการพื้นที่ใช้งานหน้าจอ
บางครั้งพื้นที่วาดหน้าจอมีจากัด เราอาจลดพื้นที่ของแผงปุ่มเครื่องมือลงโดยใช้ปุ่มลดขนาดเมนู

ลองเลือกปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้ลักษณะหน้าจอที่เหมาะสมสาหรับการใช้งาน
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การตั้งค่าในการวาดเบื้องต้น
กำรกำหนดหน่วยและทศนิยม

units

การเขียนแบบใน AutoCAD นั้นเราจะเขียนตามมาตรส่วนหรือสเกลจริงคือ 1:1 ขึ้นมา
ก่อน จากนั้นจึงค่อยกาหนดสเกลอีกครั้งในการจัดรูปภาพลงในกรอบแบบเพื่อทาการพิมพ์
ในภายหลัง


พิมพ์คาสั่ ง units หรื อสั่งแอพลิ เคชั่นเมนู
กาหนดหน่วยและทศนิยมดังในรูป

เลื อก Drawing Utilities > Units… เพื่อ



สั่งแบบรวดเร็วโดยกด un ตามด้วยปุ่มสเปซบาร์



เลือกทศนิยมสองตาแหน่ง 0.00 และหน่วย Meters

ขอบเขตภำพวำด (Drawing Limits)

limits

การกาหนดพื้นที่ก่อนการวาดภาพจะทาให้ง่ายต่อการควบคุม โดยจะกาหนดให้มีขนาดเท่ากับพื้นที่
ของงานที่จะก่อสร้างจริง ตัวอย่างเช่นขนาดของพื้นที่ในการสร้างอาคาร 40 x 30 เมตร


พิมพ์คาสั่ง limits หรือ lim โปรแกรมจะให้กาหนดจุดมุมล่างซ้าย ให้พิมพ์ 0 , 0

ACAD 201501 : Getting Started

Mongkol JIRAWACHARADET
TumCivil.com Fanpage

6



หลังจากกด Enter โปรแกรมจะให้กาหนดมุมขวาบน ให้พิมพ์ 40 , 30 กด Enter

การปรับมุมมอง
คาสั่งหลักในการปรับมุมมองใน ACAD มีสองแบบหลัก
คือการซูมด้วยคาสั่ง zoom (z) และการย้ายมุมมองด้วย
คาสั่ง pan (p)


ใช้คาสั่ง zoom โดยกด z ตามด้วยสเปซบาร์



แถบคาสั่งส่วนล่างจะแสดงขึ้นมาให้ใช้คาสั่งต่อเนื่อง



กด a ตามด้วยสเปซบาร์ จะเป็น zoom all ขยายให้แสดงภาพทั้งหมด



ลองเลื่อนตัวชี้ไปมาจะเห็นว่าพิกัดของตัวชี้จะประมาณที่เราใช้คาสั่ง limit ไว้คือ 40, 30



ลองสั่ ง zoom > extent โดยพิ ม พ์ z กด space bar, พิ ม พ์ e กด space bar หรื อ
ดับเบิล้ คลิกลูกกลิง้ เม้าส์

การใช้เม้าส์ในการวาด
ในการใช้งาน AutoCAD ความชานาญของผู้ใช้มีส่วนช่วยอย่างมากในการทางานให้มีความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจะใช้มือขวาในการพิมพ์คาสั่งบนคีย์บอร์ด และมือซ้ายควบคุมเม้าส์
เช่นเดียวกับการใช้คีย์บอร์ดที่จะเน้นการใช้ตัวย่อ เทคนิคในการใช้งานเม้าส์ในโปรแกรม AutoCAD
มีมากมายก็เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทางาน ในเบื้องต้นนี้จะกล่าวถึงเทคนิคพื้นฐานก่อน และใน
บทต่อไปจะเพิ่มเติมขึ้นในภายหลัง

คลิกซ้ำย (Left Click = Select)
เช่นเดียวกับโปรแกรมทั่วไป การคลิกซ้ายจะใช้ในการคลิกปุ่ม
และเมนูต่างๆในโปรแกรม ในการวาดจะใช้ในการคลิกเลือกที
ละวัตถุหรือตีกรอบเลือกเพื่อทาการปรับปรุงแก้ไข ในระหว่าง
ที่ใช้คาสั่งหากต้องการยกเลิกให้กด Esc
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คลิกขวำ (Right Click = Option)
ระหว่างที่ใช้คาสั่งวาดอยู่ การคลิกขวาจะแสดงตัวเลือกในการ
ใช้คาสั่งเป็นรายการขึ้นมาที่ตัวชี้พิกัด หรื อเมื่อเราพิมพ์คาสั่ง
เช่น l หรือ line เพื่อลากเส้น คลิกขวาจะเท่ากับการกด Enter
เมื่อเริ่ มลากเส้ น แล้ ว ลองคลิ กขวาจะแสดงทางเลื อก
ต่างๆ เช่น Enter, Cancel หรือ Close ให้เลือกสั่งงานได้โดย
ไม่ต้องก้มลงมองบรรทัดคาสั่ง

ลูกกลิ้ง (Scholl Wheel = Zoom & Pan)
ลูกกลิ้งบนเม้าส์จะใช้ในการปรับมุมมองของภาพวาด เมื่อกลิ้ง
ออกจากตั ว เราจะซู มขยาย กลิ้ งเข้าหาตัว จะซูมย่ อ การกด
ลูกกลิ้งค้างไว้แล้วเลื่อนเม้าส์จะเป็นการขยับภาพวาด (Pan)
และถ้าดับเบิ้ลคลิกลูกกลิ้งจะซูมขยายเต็มรูป (Zoom Extent)

Zoom

Pan

การเปลี่ยนสีพื้นหลังหน้าจอ
โดยปกติในการใช้งาน AutoCAD มักนิยมใช้พื้นหลังหน้าจอเป็นสีดา
เพื่อถนอมสายตาเนื่องจากต้องทางานเป็นเวลานาน และการแสดงสี
ของเส้นต่างๆจะเห็นได้ชัดเจนกว่า แต่เพื่อความชัดเจนในการพิมพ์ใน
หนังสือคู่มือจึงมักใช้พื้นหลังเป็นสีขาว





คลิกขวาในพื้นที่ว่าง เลือกรายการ Options…



ในหน้าต่าง Options ที่แสดงขึ้นมา คลิกแถบ Display

ในกรอบ Window Elements เราสามารถเลือกรูปแบบสีในการแสดงได้จากรายการเลือก
Color scheme
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คลิกปุ่ม Color หน้าต่างกาหนดสีจะแสดงขึ้นมาดังในรูป



ถ้าต้องการปรับกลับคืนให้กดปุ่ม Restore



เราอาจปิด ViewCube โดยคลิกแถบ 3D Modeling ในหน้าต่าง Options



ในกรอบ Display Tools in Viewport > Display the ViewCube คลิกไม่เลือกรายการ 2D
Wireframe visual style
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การจัดแผงเครื่องมือช่วยวาดด้านล่าง
เราสามารถจัดการเพิ่มลดปุ่มบนแถบสถานะด้านล่างโดยคลิก
ที่ปุ่ ม Customiztion ที่มุมขวาล่ าง แล้ ว เลื อกเพิ่มรายการที่
ต้องการ หรือลดรายการที่ไม่ต้องการ


เลือกรายการ Coordinates เพื่อให้แสดงพิกัด



เลือกรายการ Dynamic Input เพื่อให้แสดงปุ่มเปิดปิด
การป้อนค่าแบบไดนามิกส์

จะมีรายการที่เลือกเพิ่มขึ้นบนแถบสถานะด้านล่าง



ใช้ ค าสั่ ง SAVEAS หรื อ คลิ ก ปุ่ ม
บนทู ล บาร์ ด้ า นบนสุ ด เลื อ กเป็ น ชนิ ด ไฟล์ แ บบร่ า ง
(Template) ตั้ง ชื่อว่ า MyACAD.dwt บั น ทึก เก็บ ไว้ เพื่อ จะได้ไม่ ต้องตั้งค่ าใหม่ทุก ครั้ ง ที่รั น
โปรแกรม

พิกัดในการเขียนแบบ 2D
AutoCAD ใช้ ร ะบบพิ กั ด แบบยู ค ลิ เ ดี ย น (Euclidean) ซึ่ ง ได้ แ ก่ ระบบพิ กั ด ฉาก (Cartesian
coordinate system), ระบบโพล่าร์ (Polar) ระบบทรงกระบอก (Cylindrical) และระบบทรงกลม
(Spherical)
ระบบพิกัดฉากจะเหมาะสาหรับการวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมตาม
ความกว้างและความยาวที่ระบุ ระบบโพล่าร์จะใช้ในการวาดเส้นตาม
ความยาวและมุมที่ระบุ พิกัดของแต่ละจุดจะระบุเป็นระยะห่างจาก
จุดกาเนิดตามแกน X, Y และ Z ในการเขียนแบบสองมิติ ค่าพิกัด Z
จะเป็น 0 ดังนั้นจุดต่างๆจะอ้างอิงตามพิกัด X และ Y เท่านั้น
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คาสั่งวาดเส้น Line


คลิกไอคอน

Line ในแผงเครื่องมือด้านบน เพื่อเริ่มต้นวาดเส้นตรง



ลากเม้าเข้ามาในพื้นที่วาด ที่ตัวชี้พิกัดจะมีช่องข้อความให้กรอกคือ Specify first point ให้
กาหนดจุดแรก การป้อนข้อมูลแบบนี้เรียกว่า dynamic prompt ทาให้เราไม่ต้องลดสายตาลง
มาดูที่ช่อง command line ด้านล่าง



เลื่อนตัวชี้พิกัดไปใกล้กับพิกัดที่ต้องการ แล้วพิมพ์ค่าพิกัดตัวแรกคือค่า X = 3 ลงไป แล้วพิมพ์ ,
ไปยังอีกช่องใส่ค่า Y = 4 ดังในรูป



โปรแกรมจะให้กาหนดจุดถัดไป Specify next point or ใช้ลูกกลิ้งของเม้าท์เพื่อปรับขยาย
และกดลูกกลิ้งลากขยับภาพให้เหมาะสม
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ลากตัวชี้พิกัดไปในตาแหน่งที่ต้องการแล้วคลิกซ้ายเพื่อกาหนดจุดปลายของเส้นตรง ซึ่ง
โปรแกรมจะให้เรากาหนดจุดถัดไปอีกเพื่อเป็นการวาดเส้นต่อเนื่อง



กดปุ่ม Space bar หรือ Enter เพื่อสิ้นสุดการวาดเส้น



การวาดเส้นอาจทาได้โดยการเลื่อนตัวชี้ไปบริเวณที่ต้องการแล้วพิมพ์คาสั่ง line หรือตัวย่อ l
แล้วทาการวาด ซึ่งถ้าเราวาดโดยใช้ตัวย่อคาสั่งจะทาให้วาดได้อย่างรวดเร็วมาก

การใช้บรรทัดคาสั่ง (Command Lines)
เป็นการพิมพ์คาสั่งโดยตรงลงในช่องบรรทัดคาสั่งที่ด้านล่างของหน้าจอ ซึ่งรูปแบบการใช้งานดั้งเดิมที่
มีมาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรก โดยจะเริ่มต้นด้วยคาว่า Command: หมายถึงให้เราพิมพ์คาสั่งหรือตัวย่อของ
คาสั่งเข้าไป เมื่อกด Enter โปรแกรมจะเริ่มทาตามคาสั่ง โดยอาจแสดงรายละเอียดทางเลือกของ
คาสั่งตามมาให้ผู้ใช้เลือกต่อ ถ้าต้องการยกเลิกการสั่งให้กด Esc จะปรากฏคาว่า *Cancel* และใน
บรรทัดถัดมาจะเป็น Command: พร้อมรับคาสั่งใหม่อีกครั้ง
คลิกที่ช่องคาสั่งเพื่อใช้การพิมพ์คาสั่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าเราพิมพ์ตัวย่อ l หรือคาสั่ง line เพื่อ
ลากเส้น โปรแกรมจะแสดงทางเลือกตามมาให้กาหนดพิกัดแรกดังในรูป

เมื่อใส่ค่าพิกัดจุดแรก โปรแกรมจะให้ใส่พิกัดของจุดถัดไปเรื่อยๆ ถ้าต้องการหยุดให้กด Enter
การใส่พิกัดจุดถัดไปทาได้สามวิธีคือ
1) วิธีพิกัดสัมบูรณ์ (Absolute Coordinates)
Command: L
First point: 1,1
Next point: 2,1

1,2

2,2

1,1

2,1

Next point: 2,2
Next point: 1,2
Next point: c

*หมายเหตุ c  close หมายถึงให้ปิดวงรอบ
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2) วิธีพิกัดสัมพัทธ์ (Relative Coordinates)
โดยพิมพ์ขึ้นต้นด้วย @ ตามด้วยระยะ x และ y จากจุดก่อนหน้าตามแนว
Command: L
First point: 1,1
Next point: @1,0

@-1,0

@0,1

1,1

@1,0

Next point: @0,1
Next point: @-1,0
Next point: c

3) วิธีพิกัดเชิงมุม (Polar Coordinates)
โดยพิมพ์ขึ้นต้นด้วย @ ตามด้วยระยะทาง และพิมพ์ > ตามด้วยมุมในทิศทวนเข็มนาฬิกาจากจุดก่อน
หน้าตามแนว (ใส่ค่ามุมเป็นลบสาหรับทิศตามเข็มนาฬิกา)
Command: L
First point: 1,1

@1,180

@1>90

Next point: @1<0
Next point: @1<90
Next point: @1<180
Next point: c

1,1

@1>0

การสั่งแบบไดนามิกส์ (Dynamic Input)
สาหรับผู้ใช้ AutoCAD มานานช่องบรรทัดคาสั่งมีความสาคัญมาก แต่หลังจากที่มีการเริ่มมีการสั่ง
แบบไดนามิกซ์ใน AutoCAD 2006 ทาให้เราไม่จาเป็นต้องคอยมองลงมาดูบรรทัดคาสั่งอีกต่อไป การ
สั่งงานแบบไดนามิกซ์จะทาที่ตัวชี้พิกัด จะช่วยให้การใช้งานโปรแกรมสะดวกรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสาหรับหน้าจอขนาดใหญ่
ไม่ว่าเราจะใช้หรือไม่ ข้อมูลคาสั่งยังคงแสดงขึ้นมาในช่องบรรทัดคาสั่ง ซึ่งต่อไปเราอาจปิดช่อง
ไปเมื่อไม่ต้องการ เราสามารถเปิดปิดการสั่งแบบไดอะแฟรมนามิกซ์ได้โดยกด F12 หรือคลิกที่ช่อง
บนแถบสถานะด้านล่าง
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เราสามารถใส่ค่าในช่องที่ตัวชี้พิกัดได้เ หมือนกับที่บรรทัดคาสั่ง ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้คาสั่ง line
เราสามารถใส่ค่าพิกัด x และ y โดยให้กดปุ่ม Tab เพื่อย้ายไปมาระหว่างช่อง เช่นย้ายไปยังช่องพิกัด
y เพื่อใส่ค่าและล็อคค่าอัตโนมัติ แล้วกลับมาใส่ค่า หรือเลื่อนหาพิกัด x

1) วิธีพิกัดเชิงมุม (Polar Coordinate)
หลังจากที่เรากาหนดจุดแรก AutoCAD จะแสดงการรับข้อมูลไดอะแฟรมนามิกซ์ดังในรูปข้างล่าง
ตามค่าที่ตั้งไว้จะให้เราใส่เป็นพิกัดเชิงมุม คือระยะห่างและมุมที่วัดจากแกนบวก x

เราสามารถพิมพ์ใส่ค่าความยาว แล้วกด Tab ไปที่ช่องใส่ค่ามุม แล้วกด Enter หรือ Space bar
เมื่อเราใช้เครื่องมือที่ซับซ้อน บางครั้งอาจต้องการเปลี่ยนตัวเลือก ให้กดปุ่มลูกศรหัวลงเพื่อดู
ทางเลือกที่มีให้ สาหรับคาสั่ง line จะมีเพียงทางเลือก undo หรือพิมพ์ตัวย่อ u เพื่อยกเลิกส่วนของ
เส้นสุดท้ายที่เพิ่งลาก
ลองทำดู : เราสามารถพิมพ์ ความยาว < มุม ตัวอย่างเช่นลองพิมพ์ว่า 5<30

กดปุ่ม Shift เพื่อบังคับทิศทางเส้นให้เป็นแนวราบหรือดิ่ง, กด Esc หรือ Spacebar เพื่อสิ้นสุดการ
วาด และกด Spacebar เพื่อเริ่มวาดอีกครั้ง
2) วิธีพิกัดสัมพัทธ์ (Relative Coordinates)
ถ้าต้องการกาหนดจุดต่อไปแบบพิกัดสัมพัทธ์คือ ระยะห่าง x และ y จากจุดแรก ให้พิมพ์ x , y คือ
พิมพ์ระยะ x คั่นด้วยเครื่องหมาย , ซึ่งเมื่อเรากด การรับข้อมูลไดอะแฟรมนามิกซ์จะเปลี่ยนเป็นดังใน
รูปให้เราใส่ค่า y
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4

5

3) วิธีพิกัดสัมบูรณ์ (Absolute Coordinates)
ถ้าต้องการใส่ค่าจุดต่อไปเป็นพิกัดที่อ้างอิงจากจุดกาเนิด 0,0 ให้พิมพ์โดยเริ่มต้นด้วย # แล้วค่าพิกัด
x , y จะได้ดังในรูป

แบบฝึกวาด
ลองวาดภาพข้างล่างโดยใช้คาสั่ง line โดยการสั่งในบรรทัดคาสั่ง หรือสั่งแบบไดนามิกซ์


เมื่อลากเส้นวาดมาถึงจุดสุดท้าย สั่ง close โดยกด c
2

2

1

3



เมื่อวาดรูปเสร็จให้สั่งพิมพ์โดยคลิกปุ่มรูปเครื่องพิมพ์ที่แถบด้านบนของหน้าต่าง

ACAD 201501 : Getting Started

Mongkol JIRAWACHARADET
TumCivil.com Fanpage

15



หรือกด Ctrl+P หน้าต่าง Plot – Model จะแสดงขึ้นมา ให้เลือกเครื่องพิมพ์ PDFCreator
และกระดาษขนาด A4 ดังในรูป



คลิกปุ่ม Preview… เพื่อตรวจสอบ แล้วกด OK เพื่อพิมพ์เป็นไฟล์ pdf โดยตั้งชื่อตามรหัส
นักศึกษา B5XXXXX_01.PDF เพื่อส่งงาน

การเพิ่มเครื่องพิมพ์ PC3
เครื่องพิมพ์ PDFCreator เป็นซอฟแวร์พิมพ์ไฟล์ PDF ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี นอกจากนั้น
ยั ง มี เ ครื่ อ งพิ ม พ์ DWG to PDF ของ AutoCAD เองซึ่ ง จะเป็ น ไฟล์ น ามสกุ ล pc3 ซึ่ ง ถ้ า ไม่ อ ยู่ ใ น
รายการเลือกเครื่องพิมพ์ เราสามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์ pc3 ได้ดังนี้


สั่งแอพลิเคชั่นเมนูโดยคลิกไอคอนรูปโลโก้ที่มุมบนซ้าย เลือก Print > Manage Plotters
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โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์เครื่องพิมพ์จะแสดงขึ้นมา ถ้าไม่มีไฟล์ DWG To PDF ให้ดับเบิ้ลคลิก AddA-Plotter Wizard ทาตามขั้นตอนโดยเลือกเครื่องพิมพ์ DWG To PDF ดังในรูป
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การวาดพื้นฐาน
ในบทนี้ จะกล่าวถึงการใช้คาสั่งพื้น ฐานในการวาดได้แก่คาสั่ง Line, Rectangle, Circle และ Arc
รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือช่วยในการวาดคือ Grid และ Snap เพื่อความแม่นยาและสะดวกรวดเร็วใน
การวาด การปรับเปลี่ยนย่อขยายมุมมองโดยใช้เม้าส์ควบคุม และการสแนปวัตถุ (Object Snap)


เริ่มต้น ACAD คลิกปุ่ม Start Drawing



ใช้คาสั่ง units กาหนดทศนิยม 0.00 และหน่วย Meters



ใช้คาสั่ง limits กาหนดพื้นที่ (0, 0) ถึง (60, 30)



ใช้คาสั่ง zoom > extent



หรือเลือก Templates ไฟล์ที่ตั้งค่าไว้แล้ว

คาสั่งกริด (Grid) และสแนป (Snap)
เป็นการกาหนดกริดและสแนปเพื่อช่วยให้การวาดมีความแม่นยา
และสะดวกรวดเร็ว เมื่อใช้คาสั่งนี้จะปรากฏจุด กริดเรียงกันเป็น
ตารางตามระยะห่างที่กาหนดตามแนวแกน X และ Y


เลื อ ก Snap Settings… จากปุ่ ม สามเหลี่ ย มหลั ง ปุ่ ม Snap
บนแถบสถานะด้านล่าง



หรื อ กดปุ่ ม Ctrl ค้ า งไว้ แล้ ว คลิ ก ขวาในพื้ น ที่ ว าด
เลือก Osnap settings… เลือกแถบ Snap and Grid
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คลิกเลือกให้เปิดการสแนปและแสดงกริด โดยกาหนดระยะห่าง X และ Y ดังในรูป

จุดกริดจะแสดงขึ้นมาดังในรูป เมื่อเลื่อนตัวชี้พิกัดผ่านและสังเกตที่พิกัดบนแถบสถานะด้านล่าง
จะเห็นว่าตัวชี้จะขยับไปเฉพาะบนจุดกริดซึ่งเรากาหนดเท่านั้น



ลองใช้คาสั่ง line วาดรูปข้างล่าง จะพบว่าสามารถทาได้อย่างแม่นยาและสะดวกรวดเร็ว
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กดปุ่ม F7 เพื่อเปิดปิดการแสดงกริด และปุ่ม F9 สาหรับการสแนปหรือคลิกปุ่มเครื่องมือช่วยบน
แถบสถานะด้านล่าง



ถ้าคลิกปุ่ม ORTHO หรือ
จะบังคับให้ตัวชี้เลื่อนไปได้เฉพาะในทิศทางดิ่งหรือราบ หรือ
อาจกดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะลากก็จะเป็นการบังคับให้เส้นอยู่ในแนวดิ่งหรือราบได้เช่นกัน

คาสั่งวาดสี่เหลี่ยม


rectangle [rec]

คลิ กปุ่ ม
คาสั่ ง rectangle หรื อตัว ย่ อ rec ใช้ว าดรู ปสี่ เหลี่ ย มซึ่งจะมีห ลายทางเลื อก
โปรแกรมจะให้เราใส่จุดมุมแรก ให้พิมพ์ 5,5

ในช่องบรรทัดคาสั่งจะแสดงว่า
Command: rectangle
Specify first corner point of [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 5,5



เมื่อกด Enter โปรแกรมจะให้ใส่จุดอีกมุมหนึ่ง ถ้าพิมพ์ตัวเลข @10,10 จะเป็นแบบสัมพัทธ์ ถ้า
ต้องการใส่พิกัดสัมบูรณ์ให้พิมพ์ #10,10

ในช่องบรรทัดคาสั่งจะแสดงว่า
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @10,10

หรือ
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 10,10
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คาสั่งวาดวงกลม

circle [c]



พิม พ์ ค าสั่ ง circle หรื อ ตั ว ย่ อ c หรือ คลิ ก ปุ่ ม
วาดรู ป วงกลมซึ่ ง จะมี ห ลายทางเลื อ ก
โปรแกรมจะให้เราใส่จุดศูนย์กลางมุมแรก ให้พิมพ์ 10,10 แล้วคลิกขวา



โปรแกรมจะให้เราใส่ค่ารัศมีวงกลม

ในช่องบรรทัดคาสั่งจะเห็นว่ามีหลายทางเลือก
Command: circle
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 10,10
Specify radius of circle or [Diameter] <5.3338>: 5

คาสั่ง circle วาดวงกลมมีตัวเลือกย่อยดังนี้


Radius : วาดวงกลมโดยกาหนดรัศมี ซึ่งเราพึ่งวาดไป เป็นค่าที่ถูกตั้งไว้



Diameter : วาดวงกลมโดยกาหนดเส้นผ่าศูนย์กลาง



3P : วาดวงกลมโดยกาหนด 3 จุด



2P : วาดวงกลมโดยกาหนด 2 จุด



Ttr (tan tan radius) : วาดวงกลมโดยกาหนดจุดสัมผัส 2 จุด และรัศมี

การวาดวงกลมโดยกาหนดเส้นผ่าศูนย์กลาง

circle  diam



เลื่อนตัวชี้พิกัดไปบริเวณที่จะวาด พิมพ์ c แล้วคลิกขวา



กาหนดจุดศูนย์กลางโดยพิมพ์ 10 , 10 แล้วกด Enter
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โปรแกรมจะให้ใส่รัศมี ให้คลิกขวา แล้วเลือกรายการ Diameter



โปรแกรมจะเปลี่ยนเป็นให้ใส่ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางดังในรูป

การวาดวงกลมโดยกาหนด 3 จุด และ 2 จุด

circle > 3P & 2P



เลื่ อ นตั ว ชี้ พิ กั ด ไปบริ เ วณที่ จ ะวาด พิ ม พ์ c แล้ ว คลิ ก ขวา
โปรแกรมจะให้เลือกจุดศูนย์กลาง



คลิ กขวาอีกครั้ งจะมีร ายการตัว เลื อกแสดงขึ้นมา ให้ เลื อก 3P
หรือ 2P แล้วคลิกกาหนดจุดบนวงกลม
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การวาดวงกลมโดยกาหนด 2 จุดสัมผัส และ รัศมี


ใช้คาสั่ง line วาดเส้นตรงขึ้นมาก่อน 2 เส้น



เลื่อนตัวชี้พิกัดไปบริเวณที่จะวาด พิมพ์ c แล้วคลิกขวา โปรแกรม
จะให้เลือกจุดศูนย์กลาง



คลิกขวาอีกครั้งจะมีรายการตัวเลือกแสดงขึ้นมา ให้เลือก TTR



คลิกเลือกจุดใดบนเส้นตรงทั้งสองซึ่งจะเป็นเส้นสัมผัส แล้วใส่รัศมี

คาสั่งวาดเส้นส่วนโค้ง

circle > TTR

arc [a]

เส้นส่วนโค้ง arc คือส่วนของวงกลม ดังนั้นการการวาดนอกจากจะต้องกาหนดจุดศูนย์กลางและรัศมี
แล้ว ยังต้องกาหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นโค้งอีกด้วย



คลิกปุ่ม
หรือพิมพ์คาสั่ง arc หรือตัวย่อ a เพื่อวาดเส้น
โค้ง โปรแกรมจะให้ใส่จุดเริ่มต้นเส้นโค้ง คลิกขวาเลือกให้ใช้
จุดศูนย์กลาง
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เมื่อคลิกเลือกกาหนดจุดแรก โปรแกรมจะให้กาหนดจุดที่สอง โดยอาจพิมพ์ค่ามุม หรือกดปุ่ม
Ctrl ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนทิศทางเส้นโค้ง

ในการวาดเส้นส่วนโค้งมีทางเลือกต่างๆเป็นดังนี้

การตีกรอบเลือกวัตถุ
ACAD 2015 มีเครื่องมือในการตีกรอบเลือกใหม่คือแบบ Lasso ซึ่งเป็นกรอบรูปทรงอิสระทาให้เลือก
วัตถุได้ซับซ้อนขึ้น โดยลากจากซ้ายมาขวาจะเลือกแบบคลุม ส่วนลากจากขวามาซ้ายจะเลือกแบบตัด
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ถ้ า ต้ อ งการใช้ แ บบตี ก รอบเลื อ กสี่ เ หลี่ ย มเหมื อ นเดิ ม ให้ ค ลิ ก ขวาเลื อ ก Options คลิ ก แถบ
Selection แล้วคลิกไม่เลือกรายการ Allow press and drag for Lasso

การตีกรอบเลือกจะกลับมาเป็นแบบกรอบสี่เหลี่ยมเหมือนในเวอร์ชั่นก่อน

การวาดเส้นตรงและส่วนโค้งต่อเนื่องกัน

line + arc

ในการวาดเส้นโค้งต่อเนื่องจากเส้นตรง ให้ วาดเส้นตรง line ก่อนจากนั้นใช้คาสั่ง arc เมื่อโปรแกรม
ให้ใส่จุดเริ่มต้นให้กดปุ่ม Space bar เส้นโค้ง arc จะถูกสร้างต่อเนื่องจากเส้นตรง

ในการเขียนเส้นตรงต่อเนื่องและสัมผัสเส้นโค้ง ให้วาดเส้นโค้งก่อนแล้วสั่ง line โดยกด Space bar
แทนการใส่จุดเริ่มต้น
สมมุติว่าเราต้องการวาดเหล็กเสริมที่มีการงอฉากดังในรูป
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0.4 m
0.1 m
0.1 m

2.8 m



ตั้งค่า SNAP โดยกด Ctrl แล้วคลิกขวาเลือกรายการ Osnap setting... คลิกแถบ Snap and
Grid แล้วกาหนดค่าการ SNAP ระยะ x และ y เป็น 0.1 ดังในรูป



เลื่อนตัวชี้พิกัดไปยังบริเวณที่จะวาด พิมพ์คาสั่ง line หรือตัวย่อ l เพื่อเริ่มวาดเส้นตรงในแนวดิ่ง
ยาว 0.4 ดังแสดงในรูป



ซูมปรับขนาดและขยับรูปให้เหมาะสมโดยใช้ลูกกลิ้งบนเม้าส์



พิมพ์คาสั่ง arc หรือตัวย่อ a แล้ วกด space bar สองครั้ง เส้นโค้งจะถูกวาดต่อจากเส้ นตรง
กาหนดจุดสิ้นสุดเส้นโค้งดังในรูป



พิมพ์คาสั่ง line หรือตัวย่อ l แล้วคลิกขวา โปรแกรมจะให้ใส่จุดเริ่มต้น ให้คลิกขวาอีกที เส้นตรง
จะถูกวาดต่อจากเส้นโค้งในทิศทางสัมผัสปลายเส้นโค้ง
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ลากเส้นไปทางแนวนอน ใส่ค่าความความยาวเส้นตรง 2.8 แล้วกด space bar โปรแกรมจะให้
วาดเส้นไปยังจุดต่อไป กด space bar อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการวาด

การใช้สแนปวัตถุ (Object Snap)

osnap

นอกจากการใช้กริดและสแนปช่วยในการวาดอย่างรวดเร็วและแม่นยาแล้ว เมื่อเราต้องการวาดเส้น
ต่อเนื่องจากวัตถุเดิม เช่นการลากเส้นตรงจากจุดปลายหรือจุดกึ่งกลางของเส้นที่มีอยู่ การสแนปวัตถุ
(Object Snap) หรือเรียกย่อว่า OSNAP จะช่วยให้เรากาหนดจุดบนวัตถุที่มีอยู่อย่างแม่นยา


คลิกสามเหลี่ยมหลังปุ่ม OSNAP

เลือก Object Snap Settings… เพื่อกาหนดการตั้งค่า

โหมดในการสแนปวัตถุต่างๆมีความหมายดังนี้
Endpoint

สแนปไปจุดปลายเส้น

Midpoint

สแนปไปจุดกึ่งกลางเส้น

Center

สแนปไปจุดศูนย์กลางวงกลม / ส่วนโค้ง

Node

สแนปไปจุด
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Quadrant

สแนปไปจุด 0o, 90o, 180o, 270o ของวงกลม / วงรี

Intersection

สแนปไปจุดตัดของเส้น

Extension

สแนปหาจุดต่อจากเส้นตรงหรือเส้นโค้ง

Insertion

สแนปไปจุดแทรกของบล็อก

Perpendicular

สแนปไปจุดตั้งฉาก

Tangent

สแนปไปจุดสัมผัส

Nearest

สแนปไปจุดใกล้ที่สุด

Apparent intersection

สแนปไปจุดตัดหรือจุดตัดเสมือน

Parallel

สแนปไปตามแนวขนานกับเส้นตรง

ระหว่างการวาดเมื่อ เลื่ อนตัว ชี้ เข้าใกล้ วั ตถุ จะปรากฏรู ปสั ญลั กษณ์ของสแนปที่ขึ้นบนวัตถุ เรา
สามารถเปิด-ปิดการสแนปโดยกด F3 หรือคลิกปุ่ม

บนแถบสถานะด้านล่าง

คาสั่งระบายเส้นแรเงา (Hatch)

hatch [h]

ใช้สาหรับระบายเส้นแรงเงาแบบต่างๆลงในพื้นที่ปิด เมื่อคลิกปุ่ม
ตัวย่อ h หน้าต่างแสดงขึ้นมาให้เลือกรูปแบบการแรเงา


ลองใช้คาสั่ง rec วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมารูปหนึ่งขนาด 2 m x 3 m



ใช้สั่งคาสั่ง hatch หรือ h แล้วคลิกที่จุดภายในสี่เหลี่ยม

หรือพิมพ์คาสั่ง hatch หรือ

ถ้าได้รูปนี้แสดงว่ามีปัญหา
 หน่วยในการแรเงามีหน่วยอังกฤษ(0)และเมตริก(1) ให้ใช้คาสั่ง measurement เปลี่ยนค่าเป็น
0 แล้วลองสั่งใหม่อีกครั้ง


กด space bar อีกครั้งเพื่อจบการวาด



คลิกเลือกแรงเงาแล้วกด Delete ลบออก แล้วสั่ง h อีก คราวนี้กด t เพื่อตั้งค่า
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เมื่อหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้เลือกรูปแบบการแรงเงา ให้ใช้ค่าที่ตั้งไว้คือ ANSI31



กด OK หรือ คลิกปุ่ม

Add: Pick points แล้วเลื่อนตัวชี้พิกัดไปคลิกภายในพื้นที่แรเงา

คาสั่งออฟเซต (Offset)

offset [o]

คาสั่งออฟเซตจะสร้างวัตถุใหม่ขนานกับวัตถุที่ถูกเลือกดังแสดงในรูป

การสร้างเส้นออฟเซตมีสองวิธีคือ การกาหนดระยะห่าง และการกาหนดจุดผ่าน


ลองวาดเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้น แล้วพิมพ์คาสั่ง offset หรือ o



เมื่อกด Enter หรือคลิกขวาโปรแกรมจะให้ใส่ระยะห่าง
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ใส่ระยะห่างเท่ากับ 1 คลิกขวา เลือก Enter



โปรแกรมจะให้คลิกเลือกวัตถุที่จะทาออฟเซตแล้วให้เลือกข้างที่จะสร้างเส้นขนาน

โปรแกรมจะยังคงให้เลือกวัตถุเพื่อมาออฟเซตอีก ให้กด Esc เพื่อออกจากคาสั่ง


ใช้คาสั่ง arc หรือ a คลิกขวา แล้วคลิกขวาเลือก Enter เพื่อลากเส้นโค้งต่อจากเส้นตรง



ใช้คาสั่ง offset หรือ o คลิกขวา แล้วคลิกขวาเลือก Through



คลิกเลือกเส้นโค้ง แล้วเลือกจุดผ่านคือปลายเส้นตรงอีกเส้นที่ขนาน
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จะได้เส้นโค้งที่ขนานโดยลากต่อมาจากเส้นตรง

แบบฝึกวาด : หน้าตัดคานคอนกรีตเสริมเหล็ก

RC Beam Section

เราจะลองนาคาสั่งที่พึ่งเรียนรู้มาวาดหน้าตัดคานคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างง่ายซึ่งมีรายละเอียดดังใน
รูป คือหน้าตัดมีขนาด 30 x 50 ซม. ใช้เหล็กเสริม DB20 (2 ซม.) เหล็กปลอก DB10 (1 ซม.) และ
ระยะหุ้มคอนกรีต 3 ซม.
2 DB20
DB10 Stirrup

50 cm

2 cm
1 cm
3 cm

3 DB20

30 cm



ใช้คาสั่ง rec วาดสี่เหลี่ยมขนาด 30 x 50 ซม. เป็นหน้า
ตัดคานคอนกรีต



ใช้คาสั่ง offset วาดสี่เหลี่ยมรูปในโดยใช้ระยะห่าง 5 ซม.
เพื่อใช้อ้างอิงในการวางเหล็กเสริม
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กาหนด OSNAP แบบ Center และ Midpoint



ใช้คาสั่ง c (circle) วาดวงกลมรัศมี 1 ซม. วาดที่มุม และ
กลางด้านล่างของรูปสี่เหลี่ยมใน หลังการวาดแต่ละรูป ให้
กด spacebar จะเป็นการใช้คาสั่งซ้า



ลบสี่เหลี่ยมรูปใน แล้วสร้างใหม่โดยใช้ระยะออฟเซต 3.5 ซม.

คาสั่งฟิลเลต (Fillet)

fillet [f]

เป็นคาสั่งที่ใช้ในการลบมุมเป็นเส้นโค้ง โดยพิมพ์คาสั่ง fillet หรือตัวย่อ f จากหน้าตัดคานที่วาดมา
เราต้องการวาดมุมเหล็กปลอกเป็นเส้นโค้ง


คลิกเลือกสี่เหลี่ยมรูปในแล้วสั่ง EXPLODE ระเบิดเป็นเส้น



ใช้คาสั่ง fillet คลิกขวาเลือก Raduis ใส่ค่ารัศมี 1.5



คลิ กที่ เส้ น ที่ 1 และเส้ น ที่ 2 ซึ่ งเป็น เส้ น ประกอบมุ มฉากใน
สี่เหลี่ยม



กด spacebar เพื่ อ ใช้ ค าสั่ ง fillet ซ้ า ท าจนครบ 4 มุ ม ลบ
สี่เหลี่ยมรูปในออกจะได้เหล็กปลอกมุมโค้งดังในรูป



ใช้คาสั่ง xline กาหนดมุม 45o วาดที่จุดศูนย์กลางเหล็กเสริม
เส้นซ้ายบน



ลากเส้น line จากจุดตัดเส้นออกมายาว 6 ซม. ทามุม 45o เพื่อ
วาดปลายเหล็กปลอก 2 เส้นที่มุม



ใช้คาสั่ง hatch แรเงาเหล็กเสริมทุกเส้นจนได้ดังในรูป
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การวาดภาพ
ในบทนี้จะกล่าวถึงการใช้คาสั่งในการวาดที่ซับซ้อนขึ้นคือคาสั่ง PLine และกลุ่มคาสั่งช่วยในการวาด
พื้นฐานได้แก่ Move, Copy, Rotate และ Array ซึ่งจะใช้ทาให้การวาดภาพสะดวดรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
pline [pl]

คาสั่งเส้นโพลี่ (Polyline)

เส้นโพลี่เป็นวัตถุเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยหลายช่วงเป็นเส้นและเส้นโค้งซึ่งในบางกรณีจะช่วยให้สะดวก
ในการแก้ไข นอกจากนั้นแต่ละช่วงยังกาหนดความกว้างที่ต้นและปลายช่วงได้
คาสั่ง rectang และ polygon ก็เป็นการสร้างเส้นโพลี่แบบหนึ่ง ดังแสดงในตัวอย่าง

การใช้คาสั่ งเส้ น โพลี ทาโดยพิมพ์คาสั่ ง pline หรื อตัว ย่ อ pl
โปรแกรมจะให้กาหนดจุดเริ่มต้น จากนั้นจะให้กาหนดจุดถัดไป
หรือคลิกขวาเพื่อเลือกอย่างอื่น
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ตัวเลือกในการวาดเส้นโพลี่


Arc เลือกเพื่อวาดเส้นโค้งต่อจากจุดนี้ ซึ่งจะมีทางเลือกย่อยให้เลือกต่ออีก



Halfwidth ลดความหนาเส้นลงครึ่งหนึ่ง โดยจะกาหนดที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ
ช่วง ความหนาจะลดลงจากทั้งสองข้างของเส้นศูนย์กลางเท่ากัน



Length กาหนดความยาวของช่วงถัดไป เส้นที่วาดจะต่อในทิศทางเดิมจากเส้นตรง
หรือในทิศสัมผัสกับเส้นโค้ง



Undo ยกเลิกเส้นช่วงสุดท้ายที่เพิ่งวาด (ใช้เวลาวาดผิด)



Width กาหนดความหนาเส้นโพลี่ โดยจะกาหนดที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของช่วง

เช่นเดียวกับคาสั่ง line คาสั่ง pline จะให้เราลากเส้นต่อไปเรื่อยๆ เมื่อต้องการหยุดวาดให้กด Enter


เพื่อความสวยงามเราอาจลองเปลี่ยนสี โดยคลิกเลือกสี จากในแถบ Home > Properties ซึ่ง
โดยปกติจะกาหนดไว้เป็น ByLayer คือกาหนดตามเลเยอร์



คลิกปุ่ม



คลิกขวาเลือก Width กาหนดความกว้างเริ่มต้น 2 ความกว้างสิ้นสุด 1 แล้วคลิกจุดถัดไป



พิมพ์ a กด spacebar ลากเส้นโค้ง

หรือพิมพ์คาสั่ง pline หรือพิมพ์ตัวย่อ pl แล้วคลิกระบุจุดเริ่มต้น
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ลองคลิกขวาเพื่อแสดงตัวเลือกย่อยของ Arc จะเหมือนกับเมื่อ
เราใช้คาสั่ง Arc ตามปกติ



คลิกเลือกจุดถัดไปเพื่อวาดเส้นโค้ง จากนั้นคลิกขวาเลือก Line
เพื่อกลับมาเป็นการวาดเส้น



คลิ ก ขวาเลื อ ก Length เพื่ อ ก าหนดความยาวเส้ น แล้ ว กด
Enter เพื่อสิ้นสุดการวาด



ลองใช้คาสั่ง line วาดรูปทางซ้าย และใช้คาสั่ง pline วาดรูปทางขวา แล้วลองคลิกเลือกจะเห็น
ว่ารูปที่ใช้คาสั่ง pline วาดจะถูกเลือกทั้งหมด



กด Esc เพื่อยกเลิกการเลือก



ตีกรอบเลือกรูปทางซ้าย ใช้คาสั่ง Join (J) เพื่อต่อเส้นเป็นวัตถุเดียวกัน

การวัดพื้นที่และเส้นรอบรูป
การวัดพื้นที่และเส้นรอบรูปใน ACAD ทาได้หลายวิธีซึ่งมีวิธีการ, ความสะดวก และข้อจากัดแตกต่าง
กันดังนี้
Properties คุณสมบั ติของวัตถุ รู ป หลายเหลี่ ย มจากคาสั่ ง
pline หรือจากคาสั่ง line ที่ต่อกันด้วยคาสั่ง join แล้ว


คลิกซ้ายเลือกรูป แล้วคลิกขวาเลือกรายการ Properties
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หน้าต่างคุณสมบัติวัตถุจะแสดงขึ้นมาให้เลื่อนลงมาหารายการพื้นที่และเส้นรอบรูป

Area ใช้คาสั่งหาพื้นที่ในกรณีที่เป็นเส้นตรงแยกกันและไม่ต้องการต่อเส้น



คลิกเลือกในแถบ Home > Utilities > Measure > Area
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หรือพิมพ์คีย์ลัด AA แล้วคลิกไปตามจุดบนรูปโดยใช้ Snap ช่วย



เมื่อถึงจุดสุดท้ายให้กดสเปซบาร์หรือ Enter จะได้พื้นที่และเส้นรอบรูป

Boundary ในกรณีพื้นที่ซับซ้อนมีเส้นโค้ง คาสั่ง boundary จะสร้างเส้น pline ขอบเขต


พิมพ์คาสั่ง BO หน้าต่าง Boundary Creation จะแสดงขึ้นมาให้เลือกแล้วกด OK



คลิกภายในพื้นที่ เส้นขอบเขตจะถูกสร้างขึ้นมา
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คลิกเลือกเส้นขอบเขต แล้วคลิกขวาเลือก Properties เพื่อดูพื้นที่และเส้นรอบรูป

คาสั่งวาดโดนัท

donut [do]

คาสั่งโดนัทจะวาดเส้นโพลีเป็นวงกลมเป็นรูปวงแหวนเหมือนโดนัท คือเป็นวงกลมสองรูปซ้อนกันโดย
มีพื้นที่ระหว่างวงกลมถูกระบายสี
คาสั่ง FILL จะใช้ควบคุมการระบายสี โดยพิมพ์ fill คลิกขวา
แล้วเลือก ON หรือ OFF เพื่อเปิดปิดการระบายสี


พิมพ์คาสั่ ง donut หรื อตัว ย่อ do คลิกขวา ใส่ค่าเส้ นผ่ าศูนย์กลาง
ภายใน และภายนอก



กาหนดพิกัดศูนย์กลางวงแหวนโดนัท
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เมื่อวาดเสร็จ โปรแกรมจะให้คลิกวาดรูปต่อ ให้คลิกขวาเพื่อสิ้นสุดการวาด

คาสั่งเคลื่อนย้าย

move [m]

คาสั่ง Move เป็นคาสั่งในกลุ่มปรับปรุงแก้ไข (Modify) ดังในรูป ซึ่งใน
บทนี้เราจะเริ่มใช้งานบางส่วน
ในการใช้คาสั่งแก้ไขเหล่านี้จะใช้กับวัตถุที่มีอยู่แล้ว ในการใช้คาสั่ง
จะเลือกวัตถุแล้วปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามที่เราต้องการ


ลองใช้คาสั่ง xline วาดเส้นดิ่งและเส้ นนอน โดย
กดปุ่ ม Shift ช่ ว ย แล้ ว ใช้ คาสั่ ง rec (rectangle)
วาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส



คลิกขวาปุ่ ม OSNAP ตรวจดูให้เลื อก Endpoint,
Midpoint, Center และ Intersection



ใช้คาสั่ ง m (move) เลื อกสี่ เหลี่ ย ม กด spacebar
แล้วเลือกจุดมุมเป็นจุดอ้างอิง (Base point) ในการ
เคลื่อนย้าย



จากนั้นกาหนดจุดที่จะทาการย้าย โดยเลื่อนตัวชี้ไป
ที่จุดตัดเส้น xline



ลองเคลื่อนย้ายสี่เหลี่ยมให้ได้ตามรูปแบบข้างล่าง

คาสั่งคัดลอกวัตถุ

copy [co]

จะคล้ายกับคาสั่ง Move มาก ต่างกันเพียงวัตถุที่ตาแหน่งเดิมไม่ได้ถูกลบทิ้ง
ในการใช้คาสั่งให้คลิกปุ่ม

หรือพิมพ์คาสั่ง copy หรือตัวย่อ co
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วาดรูปหลายเหลี่ยมโดยสั่งบนริบบ้อน หรือ พิมพ์
คาสั่ง polygon หรือตัวย่อ pol



ใส่จานวนด้านคือ 6 เพื่อวาดรูปหกเหลี่ยม กาหนด
จุดศูนย์กลางรูป และกาหนดรัศมี



ใช้คาสั่ง copy คลิกเลือกรูปหกเหลี่ยม กาหนดจุดฐาน แล้วกาหนดจุดเป้าหมายโดยใส่ระยะ 3 ,
3 (ระยะจากจุดแรก) ดังในรูป



เมื่อกด Enter โครงแกรมจะให้เลือกจุดคัดลอกต่อ ให้กด Enter อีกครั้งเพื่อสิ้นสุด



ตีกรอบเลือกทั้งสองรูปแล้วสั่งคัดลอกไปทางซ้าย 6 , 0 แล้วทาอีกจนได้กลุ่มสลักเกลียวแบบ
สลับฟันปลาดังในรูป

คาสั่งหมุนวัตถุ

rotate [ro]

เป็นการหมุนวัตถุซึ่งมีทั้งแบบหมุนโดยการกาหนดจุดอ้างอิงและแบบกาหนดมุม เช่นสมมุติว่าเราวาด
หน้าตัดสี่เหลี่ยม แล้วต้องการหมุนให้เอียงเป็นมุม 20o ตามความลาดเอียงของเส้นตรงดังในรูป


คลิกพิมพ์คาสั่ง rotate หรือตัวย่อ ro



คลิกเลือกวัตถุ และกาหนดจุดหมุน แล้ว
ใส่ค่ามุมที่ต้องการ



หรืออาจใช้เส้นตรงเป็นแนวอ้างอิงโดย
คลิ กที่ปลายเส้ น ข้างซ้ายเป็นจุ ดหมุน
แล้วคลิกที่ปลายข้างขวาเป็นจุดอ้างอิง
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คาสั่งจัดวางวัตถุ

align [al]

คาสั่ง align จะเป็นการสั่ง move และ rotate ในคาสั่งเดียวเช่น สมมุติว่าเราต้องการนาสี่เหลี่ยมไป
วางบนเส้นตรงเอียง


คลิกขวาที่ปุ่ม OSNAP บนแถบสถานะด้านล่าง เลือก Setting… แล้วคลิกเลือก Midpoint



พิมพ์คาสั่ง align หรือตัวย่อ al คลิกเลือกวัตถุ แล้วกด Enter



เลือกจุดแรกบนวัตถุ คือมุมล่างซ้าย แล้วมาคลิกจุดแรกบนเส้นเอียงที่กึ่งกลางเส้น



เลือกจุดที่สองบนวัตถุ คือมุมล่างขวา แล้วมาคลิกที่ปลายเส้นเอียง กด Enter



ถ้าความยาวระหว่างจุดไม่เท่ากัน โปรแกรมจะถามว่าจะปรับขนาดหรือไม่ ให้เลือก No

คาสั่งคัดลอกแบบกระจกเงา

mirror [mi]

เป็นการคัดลอกวัตถุแบบพลิกกลั บในลักษณะของ
กระจกเงา ซึ่งต้องกาหนดเส้นกระจกเงา


ลองใช้คาสั่ง pline วาดรูปขึ้นมาดังในรูป



พิมพ์คาสั่ง mirror หรือตัวย่อ mi เลือกวัตถุที่จะคัดลอก
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ระบุจุดสาหรับเส้นกระจกดังในรูป โปรแกรมจะถามว่าจะลบวัตถุต้นแบบหรือไม่ ให้ตอบ N

คาสั่งคัดลอกแบบอาร์เรย์

array [ar]

เป็นการคัดลอกวัตถุแบบทีละหลายรูป โดยจัดวางเรียง 2 รูปแบบคือ แบบเรียงตามแนวดิ่งและ
แนวนอน (Rectangular Array) และแบบเรียงตามแนววงกลม (Polar Array)

Rectangular Array

Polar Array

Rectangular Array




ใช้คาสั่ง rec วางรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมารูปหนึ่ง ขนาดกว้าง 0.40
ม. สูง 0.60 ม. เป็นหน้าตัดเสาในแปลนชั้น

0.60
0.40

พิมพ์คาสั่ง array หรือตัวย่อ ar คลิกเลือกวัตถุ กด spacebar แล้วเลือกเป็นชนิด Rectanglar

หน้าต่างจะเปลี่ยนเป็นแผงควบคุมสาหรับการสร้าง array ดังในรูป โดยเราสามารถคลิกลากเพิ่ม
ลดจานวนแถวดิ่งและนอนได้
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กาหนดข้อมูลต่างๆดังนี้
 รูปแบบ Rectangular Array
 จานวนแถวนอนในช่อง Rows = 4
 จานวนแถวตั้งในช่อง Columns = 5
 ระยะห่างระหว่างแถวนอนในช่อง Between = 5
 ระยะห่างระหว่างแถวตั้งในช่อง Between = 4
 มุมของอาร์เรย์ Angle of array = 0


เสร็จแล้วกด OK จะได้อาร์เรย์ของรูปสี่เหลี่ยมดังในรูป

Rectangular Array แบบเอียง


ใช้คาสั่ง line วาดบันไดขั้นหนึ่ง ขนาดกว้าง 0.30 ม.
สูง 0.20 ม. ดังในรูป
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พิมพ์คาสั่ง ARRAYCLASSIC หน้าต่างคาสั่ง array แบบดั้งเดิมจะแสดงขึ้นมากาหนดจานวนแถว
Rows = 1 และ Columns = 5



คลิ ก ปุ่ ม
Pick Column Offset เพื่ อ คลิ ก เลื อ ก
ระยะห่าง โดยให้คลิกที่ปลายทั้งสองของขั้นบันไดดังในรูป



คลิ ก ปุ่ ม
Pick Angle of Array เลื อ กสองจุ ด เดิ ม
ข้อมูลในช่องระยะห่างและมุมจะกลายเป็น



คลิ ก ปุ่ ม
Select Objects เลื อ กวั ต ถุ
แล้วกด OK จะได้บันไดดังรูป
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Polar Array






สมมุติเราต้องการวาดฐานรากหกเหลี่ ยมและเสาเข็ม
เจาะกลม 6 ต้นดังแสดงในรูป เสาเข็มแต่ละต้นมีขนาด
0.60 ม. ห่างกัน 1.80 ม. ระยะขอบ 0.90 ม.
วาดรูปหกเหลี่ยมโดยใช้คาสั่ง polygon หรือตัวย่อ pol
ใส่จานวนด้าน = 6 และจุดศูนย์กลางอยู่ที่ 10,10

0.60 m

1.80 m

0.90 m

จะมีทางเลือกในการวาด 2 แบบ
 วาดภายในวงกลม (Inscribed circle)
 วาดภายนอกวงกลม (Circumscribed circle)

Inscribed
in circle

Circumscribed
about circle



เลือกแบบ Inscribed ใส่ค่ารัศมี 1.8 m



สร้างรูปหกเหลี่ยมอีกรูป รัศมี 2.7 m
โดยคาสั่ง polygon หรือ offset



ใช้คาสั่ง circle วาดวงกลมที่มุมหนึ่งของรูป
หกเหลี่ยมตัวใน ใส่ระยะเส้ นผ่าศูนย์กลาง
0.6 ม. ดังในรูป



ใช้คาสั่ง array หรือตัวย่อ ar ในหน้าต่างที่
แสดงขึ้นมา เลือกดังนี้
 รูปแบบ Polar Array
 จุดศูนย์กลาง X = 10, Y = 10
 วิธีวาด Total number of items & Angle to fill
 จานวนวัตถุทั้งหมด = 6
 มุมที่จะกวาดไป = 360

ACAD 201503 : Basic Draw II

Mongkol JIRAWACHARADET
TumCivil.com Fanpage

47



คลิกปุ่ม
Select Objects เลือกวงกลม เสร็จแล้วกด OK จากนั้นลบรูปหกเหลี่ยมวงใน
ออก จะได้ฐานรากหกเหลี่ยมดังในรูป

แบบฝึกวาด : หน้าตัดเสากลม
วาดหน้าตัดเสากลมขนาด 50 ซม.
เสริมเหล็ก DB20 ( ขนาด 2 ซม.)
50 cm

จานวน 8 เส้น ระยะหุ้มคอนกรีต 2 ซม.

8-DB20

เหล็กปลอก DB10 (ขนาด 1 ซม.)

DB10
Stirrup

*เหล็กปลอกอาจวาดโดยคาสั่ง donut [do]
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การปรับวัตถุ
จนถึงบัดนี้รูปที่เราเขียนส่วนใหญ่ยังคงมีสีเดียว ในบทนี้จะกล่าวถึงการควบคุมคุณสมบัติของเส้น
ได้แก่ สี น้้าหนักของเส้น และ ชนิดของเส้น ซึ่งในบทนี้จะเริ่มกล่าวในเบื้องต้นก่อน และจะกล่าวถึง
อีกในบทเรื่องเลเยอร์ และบทเรื่องการพล็อตภาพวาด

การกาหนดสีและความหนาเส้น

COLOR & WEIGHT

สีของเส้ น ความหนาของเส้ น และชนิ ดของเส้น โดยปกติจะใช้
ตามที่ก้าหนดไว้ในเลเยอร์ ซึ่งจะแสดงค้าว่า ByLayer อยู่ในเมนู
Home > Properties
การก้าหนดสีให้แก่วัตถุชนิดต่างๆอย่างมีระบบ นอกจากจะ
ท้าให้ง่ายต่อการจ้าแนกขณะเขียนแบบแล้ว ยังสัมพันธ์กับความ
หนาเส้นซึ่งจะผลในการพล๊อตภาพวาด
โดยปกติ แ ล้ ว ในการเขี ย นแบบจริ ง สี แ ละขนาดเส้ น จะก้ า หนด
ตามเลเยอร์เพื่อให้การท้างานที่มีระบบ แต่เราจะเริ่มลองใช้ในบทนี้ก่อน
เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย
เราสามารถก้ าหนดสี ไ ด้อ ย่ า งหลากหลายโดยไม่ จ้ า กัด แต่เ พื่ อ
ความสะดวกในการท้างานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน จะใช้เพียงสี Index
Colors เท่านั้น ซึ่งถ้ารวมสีขาวด้วยจะมี 10 สี


คลิกขวาในหน้าจอเลือกรายการ Options… คลิกแถบ Display
และกดปุ่ม Color เปลี่ยนสีพื้นหลังหน้าจอ (Uniform
background) เป็น Black หรือคลิกปุ่ม Restore current
context
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ใช้ค้าสั่ง L (LINE) ลากเส้นตรง 5 เส้น (อาจใช้ค้าสั่ง ARRAY แล้ว EXPLODE ) ก้าหนดสีตาม
Index Color เป็นสี (1) แดง (Red), (2) เหลือง (Yellow), (3) เขียว (Green), (4) ฟ้า (Cyan)
และ (5) น้้าเงิน (Blue)



คลิกปุ่ม Customization ที่มุมล่างขวาหน้าต่างเลือกให้แสดงปุ่ม LineWeight



คลิกเลือกแต่ละเส้นโดยคลิกเลือกแล้วเปลี่ยนความหนาเส้น จากเมน Home > Properties



เสร็จแล้วกดปปุ่ม Esc โดยเปลี่ยนความหนาเส้นจาก 0.09 – 0.50 mm ตามตารางข้างล่าง
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สีเส้น

ความหนา

Red

0.09

Yellow

0.20

Green

0.30

Cyan

0.40

Blue

0.50

การใช้เส้นแนวเชิงมุม (Polar Tracking)
เมื่อเปิดใช้จะช่วยสร้างเส้นแนวเพื่อให้เราลากเส้นได้ตามทิศทางที่ก้าหนด การเปิด -ปิดท้าได้โดยการ
กดปุ่ม F10 หรือคลิกปุ่ม


คลิกสามเหลี่ยมทางขวา

บนแถบสถานะด้านล่าง
เลือก Tracking Settings… เพื่อก้าหนดมุมที่ต้องการ



กดปุ่ม
ให้ท้างาน แล้วลองลากเส้นตรง จะพบว่า
เมื่อขยับตัวชี้ตรงกับมุมที่ก้าหนดไว้จะมีเส้นประแสดงแนว
ให้เราลากตามท้าให้สามารถลากเส้นได้ตามมุมที่ก้าหนด
ได้อย่างสะดวก
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การใช้เส้นแนวติดตามวัตถุ (Object Tracking)
เป็นการใช้เส้นแนวติดตามวัตถุ การเปิดปิดท้าโดยกดปุ่ม F11 หรือคลิกปุ่ม


ใช้ค้าสั่ง REC (RECTANGLE) วาดรูปสี่เหลี่ยม สมมุติว่าเราต้องการวาดวงกลมที่กึ่งกลาง



คลิกปุ่ม



สั่งวาด C (CIRCLE) แล้ วเลื่อนตัวชี้พิกัดไปที่กึ่งกลางด้านบนของสี่เหลี่ ยมจน OSNAP จับจุ ด
Midpoint ได้ จากนั้นขยับตัว ชี้อ อก จะเห็นเครื่องหมาย + ตรงจุดที่เคยชี้ ท้าเช่นเดิมกับจุด
กึ่งกลางด้านข้าง



เมื่อเลื่อนตัวชี้เข้ามาอีกครั้งจะเกิดแนวเส้นจากทั้งสองจุดที่มาร์คไว้ ช่วยให้เราคลิกจุด ตัดของ
เส้นแนวได้



หลั งจากได้จุ ด ศูน ย์ กลางแล้ ว ให้ ว าดวงกลม
ตามปกติ

ทั้งสองปุ่ม เพื่อเปิดการใช้งานเส้นแนวติดตามและสแนปวัตถุ

คาสั่งตัดเส้น (Trim)

TRIM [TR]

ใช้ในการตัดส่วนของเส้นที่ไม่ต้องการทิ้ง โดยใช้จุดตัดของเส้นซึ่งอาจเป็นจุดตัดที่ไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้

การตัดเส้นที่ตัดกันจริง


ลากเส้นตรงสองเส้นตัดกัน
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คลิกปุ่ม

ในเมนู Home > Modify หรือใช้ค้าสั่ง TR (TRIM)



เลือกเส้ นที่จะเป็ นขอบตัด (cutting edge) กด Spacebar จากนั้นเลือกวัตถุที่ต้องการตัดทิ้ง
(object to trim) โดยคลิกตรงส่วนของเส้นที่ต้องการตัดทิ้ง

เส้นส่วนที่ไม่ต้องการจะถูกตัดทิ้งไปดังในรูป


วาดเส้นตรงสี่เส้นตัดตั้งฉากกันดังในรูป



ใช้ค้าสั่ง TR โปรแกรมจะให้เลือกเส้นขอบตัด กดสเปซบาร์จะท้าให้ทุกเส้นกลายเป็นขอบตัด



คลิกเลือกเส้นที่ต้องการจะตัดออกจนได้สี่เหลี่ยม โดยอาจลองตีกรอบเลือกหลายเส้น

แบบฝึกวาด : หน้าตัดรูปตัวที


ตั้ ง ค่ า สแนป
ก้ า หนดระยะสแนป
ทิศทาง X และ Y เท่ากับ 0.1000
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ตั้งสีเส้น Yellow ความหนา 0.20 mm ในเมนู Home > Properties และคลิกปุ่ม
แถบด้านล่างให้แสดงความหนาเส้น



วาดรูปหน้าตัดรูปตัวทีมีขนาดต่างๆดังรูป

บน

1.4
0.2
0.8

0.4



ใช้ค้าสั่ง REC วาดสี่เหลี่ยมขนาด 0.4 x 0.8 และวาดปีกคานข้างขวาเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 0.5 x
0.2 โดยให้ OSNAP ที่มุมสี่เหลี่ยม



ใช้ค้าสั่ง COPY [CO] คัดลอกปีกมาวางด้านซ้าย



ใช้ค้าสั่ง TRIM [TR] กดสเปซบาร์ ตัดส่วนของเส้นที่ไม่ต้องการทิ้งจนได้ดังในรูป
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ใช้ค้าสั่ง JOIN [J] เพื่อรวมทุกเส้นเป็น pline อันเดียวกัน

การตัดเส้นที่เสมือนตัดกัน


ลากเส้นตรงสองเส้นดังในรูป ซึ่งไม่ตัดกัน



คลิกปุ่ม



เลือกเส้นที่จะเป็นขอบตัด (cutting edge) แล้วคลิกขวา



คลิกขวาเลือกรายการ Edge แล้วเลือกการตัดแบบ Extend



คลิกเลือกเส้นที่จะตัด โดยคลิกบนเส้นด้านที่ต้องการตัดออก

หรือพิมพ์ค้าสั่ง trim หรือตัวย่อ tr

การตัดเส้นหลายเส้น (Fencing)


ลากเส้นตรงหลายเส้นเป็นรูปตารางโดยใช้
ค้าสั่ง array [ar] ช่วย



คลิกปุ่ม



เลือกเส้นที่จะเป็นขอบตัด (cutting edge) คือเส้นบนสุด และเส้นขวาสุด แล้วคลิกขวา

หรือพิมพ์ค้าสั่ง trim หรือตัวย่อ tr
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คลิกขวาใช้ตัวเลือก Fence จากนั้นลากแนวรั้วดังในรูป

ส่วนของเส้นทั้งหลายที่เกินออกไปนอกเส้นตัดจะถูกตัดออกทั้งหมด

คาสั่งยืดเส้น (Extend)

EXTEND [EX]

เป็ น ค้าสั่ ง ที่ตรงกัน ข้ามกับ TRIM แต่มีวิธีก ารใช้งานและทางเลื อกเหมือนกัน เช่นสมมุ ติว่าเรามี
เส้นตรงสองเส้นดังในรูป



ใช้ค้าสั่ง EX แล้วคลิกเลือกเส้นขอบที่ต้องการให้เส้นยืดไปถึง
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จากนั้นคลิกเลือกเส้นที่ต้องการยืด



ค้าสั่ง TRIM และ EXTEND สามารถใช้สลับกันได้ในขณะใช้อีกค้าสั่งโดยการกด Shift ค้างไว้



ใช้ค้าสั่ง TR กดสเปซบาร์ ในระหว่างที่ตัดเส้นออกบางส่วน กด Shift เพื่อยืดเส้น

คาสั่งวาดเส้นคู่ขนาน (Multiline)

mline [ml]

ใช้ในการวาดเส้นคู่ขนานหลายๆเส้นในการลากเส้นเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะเหมาะในการวาดคานหรือ
ผนัง โดยสามารถก้าหนดรูปแบบเส้น (LineType) และสีเส้นที่แตกต่างกันได้
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สั่ง units เลือกหน่วยเป็น Meters แล้วสั่ง limits ก้าหนดขนาดภาพ 40 x 20 m



สั่ง mline หรือตัวย่อ ml แล้วคลิกขวาใช้ตัวเลือก Scale



ใส่ค่าระยะห่างระหว่างเส้น 0.5 หน่วย (m)



คลิกลากเส้นเช่นเดียวกับค้าสั่ง line ตามปกติ

จะเห็นว่าจุดที่เราคลิกจะเป็นเส้นบน ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้โดย


สั่ง mline หรือตัวย่อ ml แล้วคลิกขวาใช้ตัวเลือก Justification
จะมีตัวเลือกให้ 3 รายการคือ Top, Zero และ Bottom

หากต้องการใช้ค้าสั่งแก้ไขวัตถุกับ MLINE เช่น trim, break, extend, lengthen เราจะต้อง
ระเบิด MLINE ด้วยค้าสั่ง explode ให้กลายเป็น line เสียก่อนจึงแก้ไขได้

ACAD 201504 : Modifying Object

Mongkol JIRAWACHARADET
TumCivil.com Fanpage

58

คาสั่งแก้ไขเส้นคู่ขนาน (Edit Multiline)


วาดเส้น mline สองเส้นตัดกันดังในรูป



พิมพ์ค้าสั่ง mledit จะมีหน้าต่างเครื่องมือ
แสดงขึ้นมาให้เลือก

mledit



ลองคลิ กเลื อก Close Cross แล้ ว เลื อกเส้ น
แรกซึ่งจะเป็นเส้นที่ถูกตัด



คลิ กเลื อกเส้ น ที่ส อง เส้ นแรกจะถูกตัดออก
ในช่วงที่ตัดผ่านเส้นที่สองดังรูป

แบบฝึกวาด : ผังคานและเสา
เราจะน้าค้าสั่งที่ได้เรียนรู้มาคือ Line Properties, Trim และ MLine มาลองวาดผังคานดังในรูป
ข้อมูล : เสาหน้าตัด 0.30 x 0.30 ม.
คานกว้าง

0.2 ม.



เริ่มต้นไฟล์ใหม่ตั้งชื่อว่า FloorPlan.dwg



สั่ง units ใช้หน่วย Meters และความละเอียด 0.00



สั่ง limits ก้าหนดจุด (0, 0) ถึง (40, 30) แล้วสั่ง zoom > all
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2.0 m
4.0 m

2.0 m
4.0 m

4.0 m

1.5 m

4.0 m

วาดเส้นกริด


ในแถบเมนู Home > Properties ก้าหนดสีเส้นเป็นสี
เทา (Grey เบอร์ 9) และเลือกความหนา 0.09 ม.ม.



ก้าหนดชนิ ดของเส้ น (Line Type) เลื อ กรายการ Other… ในหน้ าต่าง Linetype Manager
คลิกปุ่ม Load… เลือกรายการ CENTER2



เลือกรายการ CENTER2 ที่โหลดเข้ามาแล้ว คลิกปุ่ม Current ให้เป็นชนิดเส้นปัจจุบัน
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คลิกปุ่ม Show details เพื่อดูรายละเอียด โดยสามารถก้าหนดสเกลโดยรวม (Global) หรือของ
วัตถุปัจจุบัน (Current object)



ในเมนู Home > Properties เลือกเส้นชนิด CENTER2



วาดเส้นกริดโดยใช้ค้าสั่ง xline [xl] และกด Shift เพื่อวาดเส้นแนวนอน ใส่จุด (0, 0)



วาดเส้นต่อไปโดยใส่จุด (0, 4) และ (0, 8) ตามล้าดับ (อาจใช้ค้าสั่ง offset ช่วยวาด)



ปรั บ ระยะช่ อ งว่ า งเส้ น ประโดยคลิ ก เลื อ แล้ ว คลิ ก ขวาเลื อ ก
Properties แล้วปรับค่า LineType Scale ตามความเหมาะสม
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สั่ง LT เรียกหน้าต่าง Lintype Manager ขึ้นมาปรับค่าสเกล



วาดเส้น xline ในแนวดิ่งที่ X = 0, 4, 8 และ 9.5 จะได้ตารางเส้นกริดดังในรูป

วาดหน้าตัดเสา


ใช้เส้นสีม่วง (Magenta เบอร์ 6) ตั้งความหนา 0.3 ม.ม. และชนิดเส้นเป็น ByLayer



กด F9 เพื่อปิดโหมดสแนปเพื่อความสะดวก



สั่ง rec วาดสี่เหลี่ยมขนาด 0.3x0.3 วางให้กึ่งกลางตรงกับจุดตัดกริด โดยวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมา
ก่อนแล้วใช้ Object Tracking ก้าหนด base point ในการ move มาที่จุดตัดกริด



เนื่องจากเสาอยู่ห่างเท่ากัน จึงอาจใช้ค้าสั่ง array (ar) เลือกชนิด Rectangular เพื่อคัดลอกเสา
ไปยังจุดตัดกริดที่เหลือจะได้ดังในรูป
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หรืออาจใช้ค้าสั่ง arrayclassic เพื่อคัดลอกเสาไปยังจุดตัดกริดที่เหลือจะได้ดังในรูป



หรืออาจใช้ค้าสั่ง co (copy) คัดลอกเสาไปวางที่แต่จุดตัดกริดจนได้ดังในรูป



ใช้ค้าสั่ง trim ตัดเส้นประที่ยาวเกินออก โดยวางสี่เหลี่ยมครอบก่อน



ลบสี่เหลี่ยมที่ใช้เป็นกรอบเส้นตัดออก



เลือกทั้งหมด สั่ง copy ไปวางที่อื่น เพื่อใช้วาดแปลนสถาปัตย์ในหัวข้อต่อไป
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วาดคาน


ใช้เส้นสีเหลือง (Yellow เบอร์ 2) ตั้งความหนา 0.2 ม.ม. และชนิดเส้นเป็น ByLayer



ใช้ค้าสั่ง mline [ml] วาดเส้นคู่ คลิกขวาเลือก Justification = Top และเลือก Scale = 0.2
แล้ววาดเส้นคู่โดยใช้มุมเสาเป็นจุดสแนป



วาดเส้น mline เป็นคานขอบโดยรอบ ส้าหรับคานภายใน เลือก Justification = Zero แล้ว
ลากยาวตลอดตามแนวเส้นกริด



วาดส่วนที่เป็นส่วนยื่นที่เหลือโดยใช้ Justification ที่เหมาะสม บางจุดอาจที่เส้นไม่ตัดกันให้
คลิกเลือกเส้นแล้วลากจุดปลายเส้นมาตัดกัน
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ใช้ ค้ า สั่ ง trim โดยใช้ ห น้ า ตั ด เสาเป็ น cutting edge บางจุ ด อาจต้ อ ง Explode (X) ระเบิ ด
mline ให้เป็นเส้นตรงแยกกันก่อน หรือวาดเส้นเติมแล้วใช้ค้าสั่ง join เชื่อมต่อ



วาดคานย่อยแนวดิ่งและแนวราบโดยใช้ค้าสั่ง ml และการสแนป midpoint



เลือก mline ที่วาด สั่ง explode แล้ว trim



อาจลองใช้ค้าสั่ง hatch แบบ solid ระบายสีพื้นที่ในห้องที่แตกต่างกัน

การแก้ปัญหาสเกลของคาสั่ง HATCH


ใช้ค้าสั่ง rec วาดสี่เหลี่ยมขนาด 20, 10 สองรูป
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รูปแบบการแรงเงาใน ACAD มีหน่วยอังกฤษและเมตริกซึ่งควบคุมโดยตัวแปร measurement


พิมพ์ ME เลือกรายการ MEASUREMENT



ก้าหนดค่าตัวแปรคือ
0 เป็น หน่วยอังกฤษ (ลองเลือกค่านี้ก่อน)
1 เป็น หน่วยเมตริก



ใช้ค้าสั่ง HATCH เลือกลาย AR-HBONE



คลิกภายในรูปข้างซ้ายให้แรเงา



ใช้ค้าสั่ง MEASUREMENT เปลี่ยนค่าเป็น 1



ใช้ค้าสั่ง HATCH เลือกลาย AR-HBONE รูปข้างขวา



ใช้ค้าสั่ง MEASUREMENT เปลี่ยนค่าเป็น 0



ใช้ค้าสั่ง MA เลือกรายการ MATCHPROP
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คลิกเลือกแรเงารูปข้างซ้าย เป็นรูปต้นแบบ



คลิกเลือกแรเงารูปข้างขวา เป็นรูปเป้าหมาย

คาสั่ง HATCH รูปซ้อนภายใน

ISLAND



วาดรูปสี่เหลี่ยมและวงกลมซ้อนภายในดังในรูป โดยใช้ค้าสั่ง rec , circle , และ offset



ใช้ค้าสั่ง hatch รูปซ้ายมือโดยเลื่อนตัวชี้เข้าไปคลิกในรูป



กด t ตามด้วยสเปซบาร์เพื่อเปิดหน้าต่างควบคุมการแรงเงา แล้วคลิก



ในกรอบ Island มีสามแบบให้เลือกคือ Normal, Outer และ Ignore



ลองเลือก Normal และ Ignore ใช้กับรูปอื่นเพื่อดูความแตกต่างในการใช้งาน
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คาสั่ง HATCH แบบปรับเปลี่ยนรูป

Associative

ในการใช้ค้าสั่ง hatch ถ้าเลือก option แบบ Associative ไว้จะท้าให้แรงเงาปรับเปลี่ยนรูปทรงเมื่อ
เราเปลี่ยนรูปกรอบ



ลองคลิกกรอบรูปที่เคยแรเงาแล้วปรับเปลี่ยนขนาดดู



ลองแรงเงารูปสี่เหลี่ยมที่มีวงกลมภายใน แล้วขยายหรือย้ายวงกลม
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การวาดผนังแรงเงา
จากผังเส้นกริดและเสาที่ได้ท้าซ้้าไว้ก่อนหน้านี้ เราจะมาเขียนแปลนสถาปัตย์ซึ่งมีผนัง, ประตู และ
หน้าต่าง



วาดผนังหนา 0.15 m แนวนอนและแนวดิ่งอย่างละผนัง แล้วสั่งแรงเงา



ใช้ค้าสั่ง copy ท้าซ้้าและปรับความยาวผนังจนได้ผนังทั้งหมดตามต้องการ เวลาเลือกต้องตี
กรอบเพราะรูปสี่เหลี่ยมและแรเงาถือเป็นคนละวัตถุ
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วาดประตูขนาด 0.1 m x 1 m และวงกบขนาด 0.1 m x 0.15 m ดังในรูป



วาดหน้าต่างขนาด 0.15 m x 1.5 m ดังในรูป



น้าประตูและหน้าต่างไปวางตามต้าแหน่งแล้วปรับผนังให้พอดีจนได้ดังในรูป
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การเปลี่ยนหน่วยของรูปที่วาดไปแล้ว
โดยปกติเราจะตั้งค่าหน่วยก่อนที่จะเริ่มวาดภาพ แต่ บางครั้งอาจต้องการเปลี่ยนหน่วยของรูปที่ได้
วาดไปแล้วหรือได้รูปวาดในหน่วยอื่นเช่นหน่วยนิ้วเป็น


เริ่มต้นไฟล์ใหม่ ใช้ค้าสั่ง UN (UNITS) ก้าหนดค่าเป็นหน่วยนิ้วดังในรูป



วาดรูปสี่เหลี่ยมขนาด 20 x 10



ใช้ค้าสั่ง DI (DIST) วัดระยะความกว้างและความสูงสี่เหลี่ยม
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เปลี่ยนหน่วยรูปวาดโดยใช้ค้าสั่ง –DWGUNITS บรรทัดค้าสั่งจะแสดงตัวเลือกหน่วย



เลือก 4 เพื่อเปลี่ยนเป็นหน่วยเซ็นติเมตร



เลือกรูปแบบการแสดงทศนิยมแบบ Decimal



เลือกจ้านวนทศนิยม



เลือกว่าจะปรับสเกลวัตถุที่จะแทรกจากรูปวาดอื่นหรือไม่



เลือกปรับค่า INSUNITS ตามสเกลรูปวาด
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เลือกปรับสเกลวัตุในรูปวาดตามหน่วยทีเ่ ปลี่ยนไป



รวมถึงวัตถุในเลย์เอ้าส์ (Paper Space)



ดับเบิล้ คลิกลูกกลิง้ เม้าส์เพือ่ ซูมเต็มวัตถุ (Zoom Extent)



ใช้ค้าสั่ง DI (DIST) วัดขนาดดูจะพบว่าความกว้างเปลี่ยนจาก 20 นิ้ว เป็น 20x2.54 = 50.8 ซม.
และความสูงจาก 10 นิ้ว เป็น 10x2.54 = 25.4 ซม.
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แบบฝึกวาด : การงอเหล็กเส้นที่ปลาย
การงอเหล็กเส้นในคอนกรีตเสริมเหล็กโดยพื้นฐานจะมี 3 แบบคือ งอขอ (180o) ส้าหรับเหล็กกลมผิว
เรียบเส้นเล็ก, งอฉาก (90o) ส้าหรับเหล็กข้ออ้อย และงอ 135o ส้าหรับเหล็กปลอก โดยการงอจะมี
เส้นผ่าศูนย์กลาง D แล้วปลายยื่นไปตามระยะที่เป็นจ้านวนเท่าของขนาดเหล็กเส้นดังในรูป
db

D

db

db

D

D
135o

12 db
4 db ≥ 6 cm

(ก) งอขอ (180 )
o

6db

(ข) งอฉาก (90 )

(ค) งอ 135

o

o

ขนาดเล็กที่สุดของวงโค้งการดัด (D) ตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
ขนาดเหล็กเส้น

D

6 mm – 25 mm

6 db

28 mm – 36 mm

8 db

44 mm – 57 mm

10 db

DB25

ในการเขียนแบบรายละเอียดโดยทั่วไปเราอาจเขียนเป็นเส้นเดี่ยวโดยใช้ค้าสั่ง pline หรือ line
และ arc โดยก้าหนดให้เส้นหนาแทนขนาดเหล็กเส้นได้

งอฉาก 90o
ในการเขียนเหล็กเสริมในคานยื่นดังในรูปข้างล่าง เหล็กเส้นมีขนาด 25 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง D = 6
x 2.5 = 15 ซม. และปลายยื่นงอฉาก = 12 x 2.5 = 30 ซม.


ใช้ค้าสั่ ง UN (UNITS) ปรั บความละเอีย ดเป็ น 0.000 ในหน่ ว ย Meters หรื อ 0.0 ในหน่ว ย
Centimeters หรือ 0 ในหน่วย Millimeters



เลือกสีเส้น Magenta ความหนา 0.6 mm และคลิกปุ่ม



ใช้ค้าสั่ง line หรือตัวย่อ l วาดเส้นท้ามุมฉากดังในรูป (ยาว 1 m หักลง 0.375 m)

ACAD 201504 : Modifying Object

ให้แสดงความหนาเส้น

Mongkol JIRAWACHARADET
TumCivil.com Fanpage

74



ใช้ค้าสั่ง fillet หรือตัวย่อ f คลิกขวาเลือก Radius ใส่ค่ารัศมี = D/2 = 0.15/2 = 0.075 แล้ว
คลิกเลือกด้านทั้งสองเพื่อลบมุม



ในแบบขยายรายละเอียดบางครั้งเราต้องการวาดเป็นเส้นคู่ตามขนาดจริง ซึง่ จะยุ่งยากขึ้นโดยจะ
วาดเส้นคู่โดยค้าสั่ง mline คลิกขวาเลือก Scale ก้าหนดขนาด 0.025 แล้ววาดเช่นเดิม



คลิกเลือกเส้น mline ที่สร้างขึ้นแล้วสั่ง explode ออกเป็นเส้นเดี่ยวปกติ



ใช้ค้าสั่ง fillet วงนอกรัศมี 0.075 วงใน 0.050 และลากเส้นปิดปลาย

การงอขอ 180o
การงอขอ 180 o ใช้ ห ลั ก การเดี ย วกั น เช่ น สมมุ ติเ หล็ ก 9 ม.ม. (0.009 m), รั ศ มี โ ค้ ง = D/2 =
6(0.09)/2 = 0.027 m และระยะปลาย 4(0.009) = 0.036 m


สั่ง mline คลิกขวาเลือก Scale = 0.009, Justification = Top ลากเส้นดังในรูปข้างล่าง
0.036 + 0.027 = 0.063

0.054
TOP
L = 0.3

0.027



คลิกเลือกเส้น mline ที่สร้างขึ้นแล้วสั่ง explode ออกเป็นเส้นเดี่ยวปกติ



ใช้ค้าสั่ง fillet วงในรัศมี 0.027 วงนอก 0.027+0.009=0.036 และลากเส้นปิดปลาย
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ในการวาดงานจริงต้องค้านึงถึงระยะหุ้มคอนกรีตในการวาดด้วย แต่เนื่องจากเส้นแยกเป็นส่วนๆ
อยู่ แล้ วจึ งสามารถแก้ไขโดยการปรั บ ความยาวเส้น และเคลื่ อนย้ายงอขอไปตามต้าแหน่งที่
ต้องการได้ ซึ่งถ้า วาดจ้ านวนมาก เราอาจวาดส่ ว นงอเก็บ ไว้ก่ อนแล้ ว ค่ อยน้ าไปต่อที่ปลาย
เหล็กในภายหลักก็ได้

การงอขอ 135o และ Cross link




เราจะใช้ ก ารงอขอ 180 o ที่ ว าดไว้ เ ดิ ม มาใช้ โดย
คัดลอก CO (COPY) เฉพาะส่วนงอด้านล่างดังในรูป


คลิกเลือกเส้นโค้ง แล้วคลิกขวาเลือก properties เพื่อเปลี่ยนมุม
เพิ่มเป็น 135o



ลากเส้ น ตรงเอีย งท้ ามุ ม 135 o ยาว 6(0.009) = 0.054 แล้ ว
ลากเส้นปิดปลาย

จากนั้นเราสามารถ move ย้ายไปวางที่ปลายเหล็กเส้น โดยอาจ rotate หรือ mirror เพื่อให้ได้
ตามต้องการ

การวาดเหล็กปลอก วิธีที่ 1


ในการวางเหล็กปลอกหน้าตัดคานหลังจากที่ว าดหน้าตัดคาน
สี่เหลี่ยมและเหล็กเสริมนอนแล้ว เช่นคาน 0.3 x 0.5 เมตร เหล็ก
เสริม DB25 สี่เส้นที่มุม โดยจุดศูนย์กลางเหล็กเสริมห่างจากขอบ
เป็นระยะ 0.05 ซม.
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คัดลอกย้ายส่วนของงอ 135o ออกมา แล้วสั่ง mirror กับแกนดิ่ง
จากนั้ น rotate มุ ม -90 o แล้ ว move ไปวางที่ โ ดยสแนปจุ ด
ศูนย์กลางตรงกับเหล็กเสริมเส้นมุมบนซ้าย



คัดลอกย้ายส่วนของงอ 135 o ออกมาอีกครั้ง แล้วสั่ง rotate มุม 180o แล้ว move ไปวางที่
โดยสแนปจุดศูนย์กลางตรงกับเหล็กเสริมเส้นมุมบนซ้ายเช่นเดิม



เลือกสี่เหลี่ยมสั่ง Offset แบบ Through โดยใช้จุดบนสุด
ของส่วนโค้งอ้างอิง



ใช้ Mline ขนาด 0.009 อ้างอิงแบบ TOP วาดไปตามมุมของเส้นที่ออฟเซตเข้ามา
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ลบเส้นออฟเซตออก แล้วสั่ง Explode เส้น Mline



ใช้ค้าสั่ง Fillet วงในรัศมี 0.027 วงนอก 0.036 แล้ว
ใช้ค้าสั่ง Trim ตัดแต่งจนได้ดังในรูป
จะเห็นว่ายังไม่ค่อยสวยงาม เนื่องจากรัศมีโค้งของ
เหล็ ก ปลอกที่ ใ ช้ (2.7 ซม.) มากกว่ า รั ศ มี ข อง
เหล็กเส้น (1.25 ซม.) อยู่กว่าสองเท่าตัว

การวาดเหล็กปลอก วิธีที่ 2
เราจะวาดเหล็กปลอกโดยใช้เหล็กเส้นที่มีอยู่เป็นตัวอ้างอิง นั่นคือใช้รัศมีความโค้งตามขนาดเหล็กเส้น
เช่น เหล็ กเส้ น ที่ใช้ DB25 (รั ศมี 1.25 ซม.) ก็จ ะใช้รัศมีดัดเหล็ กปลอกวงใน 1.3 ซม. และวงนอก
1.3+0.9 = 2.2 ซม. ตามล้าดับ
0.009
0.013

0.05

DB25



คัดลอกหน้าตัด ลบเหล็กปลอกออก แล้ววาดสี่เหลี่ยมให้มุมอยู่ที่จุดศูนย์กลางเหล็กทั้ง 4 เส้นที่
มุม จากนั้นใช้ค้าสั่ง offset ออกมาที่ระยะ 0.013 และ 0.009 ตามล้าดับ เสร็จแล้วสั่ง Explode
จะได้เหล็กปลอกดังในรูป



ใช้ค้าสั่ง Fillet ลบมุมของเหล็กปลอกในด้วยรัศมี 0.013
และ ปลอกนอก 0.013 + 0.009 = 0.022
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คลิกเลือก Arc ที่มุมซ้ายบนเพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติ
ของมุมให้เป็นดังในรูป



ลากเส้นตรงเอียงท้ามุม 45 o ยาว 6(0.009) = 0.054 แล้วลากเส้นปิดปลาย
จากนั้น Trim ตัดแต่งจนได้ดังในรูป

วิธีที่ 1

วิธีที่ 2
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การเขียนตัวอักษร
ในบทนี้จะกล่าวถึงการเขียนตัวอักษรในภาพวาดซึ่งเป็นการอธิบายรายละเอียดของรูปวาด โปรแกรม
AutoCAD จะมี หลากหลายวิธีการและคาสั่งที่จ ะช่วยใช้เราเขีย นตัวอักษรได้ตามชนิ ดของฟอนต์
ขนาดและรูปแบบที่ต้องการ
dtext [dt]

การเขียนตัวอักษรหนึ่งบรรทัด

ตัวอักษรในภาพวาดจานวนมากเป็นคาสั้นๆ จะเหมาะกับการใช้ตัวอักษรแบบหนึ่งบรรทัด ซึ่งจะสร้าง
ง่ายกว่าแบบหลายบรรทัดแต่จะมีตัวเลือกให้ใช้น้อยกว่า



คลิกปุ่ม
หรือพิมพ์คาสั่ง dtext
หรือ dt แล้วคลิกขวา โปรแกรมจะให้
กาหนดจุดเริ่มต้นของตัวอักษร



จากนั้นกาหนดความสูงตัวอักษรและมุมของตัวอักษร
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เมื่อมีเคอร์เซอร์แสดงขึ้นมาก็สามรถพิมพ์ตัวอักษรลงไป



สาหรับเวอร์ชั่น 2009 เป็นต้นมา สามารถแก้ไขได้โดยการดับเบิ้ลคลิกเม้าส์ปุ่มซ้ายที่ตัวอักษร



คลิกซ้ายเลือกตัวอักษรแล้วคลิกที่จุดวางเพื่อลากไปยังตาแหน่งที่ต้องการ

การเขียนตัวอักษรหลายบรรทัด


mtext [mt]

คลิกปุ่ม
หรือพิมพ์คาสั่ง mtext (mt) หรือ text (t) โปรแกรมจะให้กาหนดจุดเริ่มต้น
แล้วตีกรอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการเขียนตัวอักษร

ในการเขียนโดยคาสั่ง mtext จะมีแผงเครื่องมือต่างๆให้เลือกโดยสามารถเลือกใช้ ฟอนต์ที่มี
อยู่ในเครื่องได้เหมือนโปรแกรมทั่วไป
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การใช้ฟอนต์ใน AutoCAD

.shx & .ttf

ในการเขียนตัวอักษรใน AutoCAD มีฟอนต์ให้เลือกใช้ 2 แบบคือ ฟอนต์ของ
วินโดว์คือ True Type Fonts มีนามสกุล .ttf ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในโฟลเดอร์
C:\WINDOWS\Fonts และฟอนต์ของ AutoCAD มีนามสกุล .shx ซึ่งจะอยู่ใน
โฟลเดอร์ C:\Program Files\AutoCAD 20XX\Fonts
เมื่อใช้คาสั่ง mtext จะเลือกใช้ฟอนต์ได้ทั้งสองแบบโดยสังเกตที่รูปสัญลักษณ์หน้าชื่อฟอนต์

แต่เดิม AutoCAD ใช้ฟอนต์ .shx ซึ่งเป็นมาตรฐานของโปรแกรมเองซึ่งเป็นตัวอักษรลายเส้นที่
มีความหนาเส้นคงที่ เมื่อจะใช้ภาษาไทยต้องหาไฟล์ฟอนต์ไทย .shx มาใส่ลงในโฟลเดอร์ Fonts ของ
ตัวโปรแกรม เมื่อมีการรับส่งไฟล์ .dwg ระหว่างเครื่อง ในเครื่องที่ไม่มี ฟอนต์ไทยที่ใช้ในภาพวาดไม่
สามารถอ่านได้โดยจะแสดงเป็นเครื่องหมายประหลาดๆดังในรูป

นับตั้งแต่เวอร์ชั่น 2000 เป็นต้นมา AutoCAD ได้ปรับปรุงคาสั่ง mtext เพื่อให้สามารถเขียน
อักษรด้วยฟอนต์ True Type Font (.ttf) ซึ่งเป็นฟอนต์ที่ใช้ในโปรแกรมทั่วไปบนระบบปฏิบัติการ
วินโดว์ ซึ่งจะมีความสวยงามกว่า สามารถจัดรู ปแบบย่อหน้าได้เหมือนโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสซิ่ง
โดยทั่วไป ทาให้มีการใช้งานฟอนต์ .ttf มากขึ้น และฟอนต์ .shx มีการใช้ลดน้อยลงตามลาดับ
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สาหรับการใช้งานภาษาไทยการใช้ฟอนต์ .ttf ที่มีชื่อลงท้ายด้วย UPC และ NEW สามารถทา
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วดังแสดงในรูป

อย่างไรก็ตามการใช้ฟอนต์ .ttf ภาษาไทยอาจทาให้เกิดปัญหาในการพิมพ์แบบแปลน หรือส่ง
ไฟล์ไปเปิดในเครื่องที่มี AutoCAD เวอร์ชั่นต่างกัน
ผู้ใช้งานดั้งเดิมบางคนจึงยังคงใช้คาสั่ง dtext และฟอนต์ .shx อยู่ ดังนั้นเพื่อให้สามารถใช้งาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไม่มีปัญหา เราจึงควรเรียนรู้การใช้งานฟอนต์ .shx โดยสามารถดาวน์โหลดฟอนต์
ไทย .shx ได้จากเวบไซต์เช่น www.caddplus.net, www.parnu.cjb.net หรือ www.eppo.go.th
หรือสืบค้นจาก www.google.com ใช้คีย์เวิร์ด download AutoCAD Thai font .shx แล้วนาไปไว้
ในโฟลเดอร์ C:Program FilesAutodeskAutoCAD20XXFonts

การกาหนดรูปแบบตัวอักษร

style [st]

ในการใช้งานเราอาจต้องการใช้ตัวอักษรหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน การกาหนดรูปแบบตัวอักษร
(Text Style) จะช่วยให้เราสามารถใช้งานตัวอักษรในภาพวาดได้อย่างมีระบบ
แต่ละรูปแบบ :


จะมีชื่อรูปแบบและหลายคุณสมบัติ



ถูกบันทึกไปกับภาพวาด



เลือกใช้โดยกาหนดเป็น Current Text Style



สร้างใหม่ เปลี่ยนชื่อ แก้ไข และลบทิ้งได้

การสร้างรูปแบบตัวอักษร


เลือกเมนู Format > Text Style… หรือ พิมพ์คาสั่ง style (st) แล้วคลิกขวา หน้าต่างรูปแบบ
ตัวอักษรจะแสดงขึ้นมา
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คลิกปุ่ม New… เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ ตั้งชื่อเพื่อให้จาได้ง่าย โดยมักใช้ชื่อฟอนต์ที่จะใช้



เลือกฟอนต์ที่ต้องการในช่อง Font Name เช่นเลือก cordia.shx ในหน้าต่างพรีวิวจะแสดง
รูปแบบฟอนต์ที่เลือก

ตัวอักษร (Font) :
ฟอนต์ที่มีเครื่องหมายตัว T สองตัวจะเป็นฟอนต์ True Type ซึ่งมีอยู่ในวินโดว์ และฟอนต์ที่เป็น
shx จะเป็นฟอนต์ในโฟลเดอร์ฟอนต์ของ AutoCAD
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การใช้ฟอนต์ True Type จะมีความสวยงามกว่า บางครั้งอาจมีปัญหาในการพิมพ์ซึ่งตัวอักษร
อาจมีการกระโดด ซึ่งจะต้องตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขดังจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

ขนาด (Size) : การกาหนดขนาดตัวอักษร จะมีการกาหนดอยู่สองแบบคือ



ความสูงในภาพวาด (โมเดลสเปซ) ซึ่งเราทาการวาดตามสเกลจริงคือ 1 : 1 ให้ใส่ค่าความสูงที่
ต้องการลงในช่อง Height
ความสูงในวิวพอร์ต (viewport) จะใช้กาหนดความสูงตัวอักษรที่จะถูกปรับสเกลโดยอัตโนมัติ
(annotative) ซึ่งจะกล่าวถึงในโอกาสต่อไป

เอฟเฟ็ก (Effects) : เราสามารถกาหนดทิศทาง, ความกว้าง และ มุมเอียงของตัวอักษร แฟก
เตอร์ความกว้างปกติจะตั้งไว้ที่ 1 ถ้าลดค่าลงตัวอักษรจะถูกบีบให้แคบลง และเมื่อเพิ่มค่ามากขึ้น
ตัวอักษรจะขยายขึ้นทางด้านข้าง


สร้างรูปแบบตัวอักษรโดยใช้ฟอนต์แบบต่างๆ ดังในรูป



เลือก Angsana New แล้วกดปุ่ม Set Current แล้วใช้คาสั่ง dtext พิมพ์ข้อความ



ใช้คาสั่ง array ทาซ้าข้อความเป็น 6 ประโยคดังในรูป
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คลิกแถบเมนู Annotate จะมีแผงเครื่องมือสาหรับควบคุมตัวอักษรที่ละเอียดมากขึ้น โดยเรา
จะลองเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร



คลิกเลือกตัวอักษรแต่ละบรรทัด แล้วคลิกเปลี่ยนเป็นรูปแบบ ดับเบิ้ลคลิกเพื่อแก้ไขข้อความ



เมื่ อ เปลี่ ย นเป็ น Simplex SHX จะเห็ น ว่ า เป็ น เครื่ อ งหมาย ??????? เนื่ อ งจากไม่ ใ ช่ ฟ อนต์
ภาษาไทย



ฟอนต์ THAI จะไม่แสดงภาษาไทยเช่นกัน เนื่องจากฟอนต์ thai1.shx เป็นรุ่นเก่าซึ่งใช้กันมา
ตั้งแต่สมัยยังเป็นระบบ DOS ซึ่งยังไม่ใช้การสลับคีย์บอร์ดระหว่างภาษาไทยและอังกฤษ



ลองใช้สไตร์ THAI แล้วพิมพ์ดู จะเห็นว่าไม่สามารถสลับเป็นภาษาอังกฤษได้

จะเห็นว่าฟอนต์แบบ True Type จะมีความสวยงามกว่าแบบ SHX แต่ต้องระวังในการใช้งาน
ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป และไม่ควรใช้ thai1.shx, thai2.shx, ... เพราะเป็นรุ่นเก่าไม่สามารถเปลี่ยนเป็น
แบบอื่นได้ต้องพิมพ์ใหม่
ในการทางานร่วมกับผู้อื่นซึ่งต้องมีการรับส่งไฟล์ DWG เราจึงต้องหาฟอนต์มาลงไว้ในเครื่อง
เราให้มากเพียงพอเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการแสดงตัวอักษร ส่วนในการใช้งานก็ควรใช้ฟอนต์ที่มี
ทั่วไปเช่น Angsana และ Cordia ส่วนฟอนต์ Simplex จะเอาไว้เขียนสัญลักษณ์ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
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การแก้ไขฟอนต์ในไฟล์จากที่อื่น
บางครั้งเราได้รับไฟล์ DWG จากที่อื่นเมื่อเปิดขึ้นมา ภาษาไทยจะอ่านไม่ได้เนื่องจากไฟล์ที่ได้รับมามี
การใช้ฟอนต์ซึ่งไม่มีในเครื่องเรา ให้ตรวจสอบและแก้ไขดังนี้


คลิกเลือกตัวอักษร แล้วพิมพ์คาสั่ง list หรือตัวย่อ li เพื่อดูการ text style และชื่อฟอนต์ที่ใช้

ทางแก้คือเราต้องหาไฟล์ฟอนต์นั้นมาใส่ในเครื่อง หรือเปลี่ยนเป็นฟอนต์ที่เรามีอยู่

การใช้ฟอนต์ True Type

Code Page

ในระบบปฏิ บั ติ ก ารวิ น โดว์ จ ะมี ก ารก าหนดตั ว เลื อ กส าหรั บ ท้ อ งถิ่ น และภาษา (Regional and
Language Options) ซึ่งอยู่ใน Control Panel


ในหน้าจอวินโดว์เปิด Control Panel > Regional Language Options ตรวจดูให้เลือกเป็น
ประเทศไทย
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โดยปกติเมื่อเลื อกเป็น ประเทศไทย วินโดว์จะใช้ร หัส ANSI 874 เป็น Code Page ในการ
เลือกชุดตัวอักษรทั้งภาษาไทยและอังกฤษของฟอนต์ .ttf และ .shx แต่ในบางเครื่องอาจเลือกเป็น
ANSI 1252 (อเมริ ก า) เมื่ อ น ารั บ ส่ ง ไฟล์ ร ะหว่ า งกั น จึ ง เกิ ด ปั ญ หาการแสดงตั ว อั ก ษรไทย การ
ตรวจสอบ Code Page ทาได้ขณะอยู่ใน AutoCAD โดยพิมพ์คาสั่ง
Command : syscodepage
SYSCODEPAGE = “ANSI_874” (read only)

ถ้าเป็นรหัสอื่นให้ออกจาก AutoCAD แล้วเข้าไปแก้ไข Regional and Language Options
ให้เป็นประเทศไทย แล้วรีสตาร์ทวินโดว์ใหม่เพื่อให้เปลี่ยนเป็น ANSI 874 จะทาให้ไฟล์ DWG ของ
เราสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างเครื่องต่างๆได้โดยไม่มีปัญหาการแสดงตัวอักษรภาษาไทย
ในการพิมพ์ตัวอักษรไทย .ttf ออกทางเครื่องพิมพ์ซึ่งบางครั้งเกิดปัญหาตัวอักษรโดด ให้ตั้งค่า
เครื่องพิมพ์ก่อนที่จะสั่งพิมพ์ดังนี้




คลิกปุ่ม

หรือกด Ctrl+P เลือกเครื่องพิมพ์ PDFCreator แล้วคลิกปุ่ม Properties…

เลือก True Type as text
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เมื่อปรับปรุงเสร็จให้คลิก OK บันทึกเป็นไฟล์ MyPlotter.pc3 ไว้ใช้งานต่อไป



คลิกปุ่ม



ลองเขียนข้อความด้วยฟอนต์หลายๆแบบแล้วสั่งพิมพ์เป็นไฟล์ PDF เพื่อตรวจสอบดู

หรือกด Ctrl+P จะเห็นว่ามีเครื่องพิมพ์ MyPlotter ให้เลือก

จะเห็นว่าฟอนต์แบบ True Type มีความสวยงามมากกว่า แต่ต้องตรวจสอบผลการพิมพ์ว่า
แสดงได้ถูกต้องหรือไม่ โดยทั่วไปจะแนะนาให้ใช้ Cordia New เพราะอ่านได้ง่ายถึงแม้จะใช้ฟอนต์
ขนาดเล็ก และใช้ฟอนต์ TH Sarabun New ซึ่งเป็นฟอนต์ใหม่ซึ่งใช้ร่วมกันในหน่วยงานราชการ
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เมื่อกาหนดฟอนต์เสร็จแล้ว เราอาจบันทึ กเป็นไฟล์ Template เอาไว้ใช้ต่อไป โดยไม่ต้องมา
เสียเวลากาหนดตัวอักษรอีก


ลบข้อความทั้งหมดออก คลิกปุ่ม

Save As... เลือกชนิดไฟล์เป็น .dwt

การพิมพ์สัญลักษณ์



การพิ ม พ์ สั ญ ลั ก ษณ์ สามารถท าได้ อ ย่ า งสะดวกในค าสั่ ง Mtext โดยคลิ ก ปุ่ ม Symbol ในแผง
เครื่องมือด้านบน
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เลื อกรายการ Other… จะมีห น้ าต่าง Character Map แสดงขึ้ นมาให้ เลื อ กได้ม ากขึ้น เช่ น
เลือกฟอนต์ Symbol



คลิกปุ่ม Select ตัวที่ต้องการ แล้วกด Copy เพื่อคัดลอกไว้ แล้วปิดหน้าต่าง



กด Ctrl + V เพื่อวางลงในข้อความ

การใช้สัญลักษณ์ในคาสั่ง Dtext จะยุ่งยากกว่าคือต้องพิมพ์รหัส ซึ่งอาจหาดูเอาจากคาสั่ง Mtext
เช่น พิมพ์ %%c จะเป็นตัว 

แต่จะใช้ได้เพียงบางตัวคือ

%%d = Degree symbol (  )
%%c = Diameter symbol (  )
%%p = Plus/Minus symbol (  )
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สัญลักษณ์อื่นต้องใช้ฟอนต์ที่มีการสร้างสัญลักษณ์เตรียมไว้ให้ เช่น Simplex หรือ Romans เป็นต้น

จุดอ้างอิงตัวอักษร
เมื่อเราสั่ง dtext แล้วกาหนดจุดเริ่มต้น จุดๆนั้นจะเป็นจุดอ้างอิงของตัวอักษรในการสแนปวัตถุ เพื่อ
อ้างอิง หรือวางตัวอักษร โดยถ้าเราเลือกตัวอักษรจะเห็นจุดอ้างอิงแสดงที่มุมล่างซ้าย (Left)

การกาหนดเป็นจุดอื่นทาได้โดยใช้ตัวเลือก Justify ขณะเขียนตัวอักษร


สั่ง dtext หรือตัวย่อ dt คลิกขวา เลือก Justify

ตัวเลือกในการวางตัวอักษร :


Align, Fit จะวางตั ว อั ก ษรลงพอดี กั บ ช่ อ งว่ า งที่
กาหนด โดยจะให้กาหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด
Specify first endpoint of text baseline:
Specify second endpoint of text baseline:

ถ้าเลือก Align เมื่อพิมพ์ตัวอักษรลงไป ความสูงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษา
สัดส่วนของตัวอักษร
ถ้ า เลื อ ก Fit จะให้ ใ ส่ Specify height <0.2000>: ความสู ง ตั ว อั ก ษรคงที่
ข้อความจะถูกบีบอัดหรือยืดขยายให้พอดีกับช่องว่าง



Center, Right จุดวางอยู่ตรงกลางและด้านขวาข้อความบนเส้นฐาน (baseline)



Middle จุดวางอยู่ตรงกลางทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ดังในรูป
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TL, TC, TR คือตาแหน่ง Top Left, Top Center และ Top Right ที่ขอบบนสุดข้างซ้าย
, ตรงกลาง และข้างขวา ของข้อความ



ML, MC, MR คื อ ต า แ ห น่ ง Middle Left, Middle Center แ ล ะ Middle Right ที่
กึ่งกลางข้างซ้าย, ตรงกลาง และข้างขวา ของข้อความ



BL, BC, BR คือตาแหน่ง Bottom Left, Bottom Center และ Bottom Right ที่ขอบ
ล่างสุดข้างซ้าย, ตรงกลาง และข้างขวา ของข้อความ

เราสามารถแก้ไขจุดวางของตัวอักษรได้ โดยคลิกเลือกข้อความแล้วสั่ง properties หรือคลิก
ขวาแล้วเลือกรายการ properties หน้าต่างคุณสมบัติจะแสดงขึ้นมาให้ตรวจสอบและแก้ไข
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แบบฝึกวาด : ผังคานและเสา (2)


เปิดไฟล์แปลนอาคารที่วาดไว้ในบทที่แล้วเพื่อเขียนตัวอักษรได้แก่ชื่อเส้นกริด, ชื่อเสา คาน พื้น
และ ชื่อแบบและสเกล



ใช้คาสั่ง rec วาดสี่เหลี่ยมรอบผังคาน แล้วใช้คาสั่ง tr ตัดแต่งเส้นกริดที่อยู่นอกสี่เหลี่ยมออก



ใช้คาสั่ง st สร้างรูปแบบตัวอักษร Arial โดยใช้ฟอนต์ Arial แล้วตั้งเป็น Current
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เขียนชื่อเส้นกริด #1


ใช้คาสั่ ง CIRCLE วาดวงกลมรัศมี 0.5 ที่ป ลายเส้ นกริด ใช้ ส
แนป Quadrant แล้วใช้คาสั่ง MOVE ย้ายให้ขอบข้างวงกลม
อยู่ที่ปลายเส้นกริดดังในรูป



เปลี่ ย นสี เ ป็ น cyan แล้ ว สั่ ง dt คลิ ก ขวาเลื อ ก Justify ใช้
ตัว เลื อ ก MC แล้ ว คลิ กเลื อกจุ ด ศูนย์ กลางวงกลมล่ างสุ ด ใส่
ความสูง 0.5 แล้วพิมพ์ชื่อเส้นกริด

เขียนชื่อเส้นกริด #2


ใช้คาสั่ง dt พิมพ์ตัวอักษร A ความสูง 0.5 แล้วคลิกเลือก



เปลี่ยนสีเป็น ByLayer แล้วใช้คาสั่ง TCIRCLE กาหนดค่าต่างดังนี้



ใช้คาสั่ง MOVE ย้ายทั้งวงกลมและตัวอักษรโดย
ใช้ ส แนปแบบ Quadrant ลากไปวางที่ ป ลาย
เส้นกริด
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ใช้คาสั่ง COPY คัดลอกวงกลมและตัวอักษรไปวางที่ปลายเส้นกริดทุกเส้นข้างซ้าย และด้านบน



ดับเบิล้ คลิกทีต่ วั อักษรเพือ่ เปลีย่ นชือ่ กริดจนครบทุกเส้นได้ดงั ในรูปข้างบน

เขียนชื่อเสาและคาน


เลือกสีเขียว (Green) ใช้คาสั่ง dt คลิกขวาเลือก Justify แบบ Left ความสูง 0.3 โดยใช้มุมบน
ขวาของหน้าตัดเสาเป็นจุดอ้างอิง เขียนชื่อจนครบทุกต้น (ลองเทียบกับวางแบบ BL) (หรือสั่ง
array: 3X3 ระยะห่าง 4)



เขี ย นชื่ อ คานในแนวนอนโดยใช้ justify แบบ Center แล้ ว เลื อ กจุ ด วางโดยใช้ osnap >
midpoint ที่กึ่งกลางคาน (ลองเทียบกับวางแบบ BC) (อาจสั่ง move ขยับให้สวยงาม)
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เขียนชื่อคานในแนวดิ่งโดยใช้ justify แบบ ML แล้วเลือกจุดวางโดยใช้ osnap > midpoint ที่
กึ่งกลางคาน จนครบทุกคาน (ขยับโดยใช้ move และทาซ้าแบบ array ช่วย)

เขียนชื่อพื้น (PS = พื้นสาเร็จรูป, S1 = พื้นสองทาง)


ใช้คาสั่ง circle วาดวงกลมรัศมี 0.3 กลางช่องสี่ เหลี่ย มทุกช่องโดยใช้ สแนป midpoint และ
otrack ช่วยในการกาหนดจุดศูนย์กลาง



ใช้คาสั่ง line วาดเส้นลูกศรจากวงกลมโดยใช้สแนป Quadrant ช่วย แล้วใช้คาสั่ง rotate คลิก
ขวาเลือกแบบ copy ใช้จุดศูนย์กลางวงกลมเป็นจุดหมุน และมุมหมุน 180o



เขียนชื่อพื้น PS ลงในวงกลม โดยใช้การวางแบบ Middle หรือ MC ให้เป็นดังในรูป
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ใช้คาสั่ง copy คัดลอกสัญลักษณ์พื้นไปวางที่กลางพื้นที่เหลือทั้งหมด แล้วปรับเปลี่ยนจนได้ดัง
ในรูปโดยใช้คาสั่ง rotate เส้นลูกศร

เขียนชื่อแบบและสเกล


ใช้ฟอนต์ Cordia NEW ความสูง 0.5 เขียนชื่อแบบแปลน และฟอนต์ Arial ความสูง 0.2 เขียน
สเกลให้ได้ตามในรูป



บันทึกเป็นชื่อไฟล FloorPlan.DWG
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การระบุขนาด
การเขีย นเส้น บอกขนาดเป็ นส่ วนที่ส าคัญมากในภาพวาด เพื่อจะน าขนาดในรูป โมเดลไปทาการ
ก่อสร้างเป็นโครงสร้างจริง การเขียนเส้นบอกขนาดใน AutoCAD มีความหลากหลายมาก เราจะเริ่ม
จากการเขียนพื้นฐาน เพื่อให้เข้าใจส่วนประกอบ ชนิด และขั้นตอนในการเขียนเส้นบอกขนาด

ส่วนประกอบของการบอกขนาด
การบอกขนาดมี ส่ ว นประกอบหลายส่ ว น ตั ว อย่ า งเช่ น การบอกขนาดความยาวเส้ น ตรง จะมี
องค์ประกอบดังในรูป



Extension lines เป็นเส้นต่อซึ่งลากออกจากฐานของชิ้นงานไปยังหัวลูกศร จะมีช่องว่าง
เล็กน้อยระหว่างเส้นต่อและวัตถุ



Dimension text ตัวอักษรบอกขนาดที่วัดได้ของวัตถุระหว่างเส้นต่อ เราสามารถกาหนดให้
แสดงเป็นทศนิยมตามจานวนหลักที่ต้องการ



Dimension line เส้นบอกขนาดมีปลายเป็นลูกศรชี้ระยะห่างระหว่างเส้นต่อ
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Arrowheads หัวลูกศรเพื่อระบุปลายเส้นบอกขนาดที่จรดกับเส้นต่อ โดยอาจกาหนดได้หลาย
รูปแบบเช่น เส้นขีด ลูกศร หรือ วงกลม

เส้นบอกขนาดมีสองคุณลักษณะที่สาคัญคือ


Block คือกลุ่มของวัตถุ คือเมื่อเราคลิกเลือกเส้นบอกขนาด ทุกส่วนประกอบจะถูกเลือกหมด



Associative คือจะมีความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุและเส้นบอกขนาด ถ้าเราเปลี่ยนขนาดวัตถุ
เส้นบอกขนาดจะปรับตามโดยอัตโนมัติ

รูปแบบของเส้นบอกขนาด
การเขียนเส้นบอกขนาดใน AutoCAD มีรูปแบบมากมายในแถบเมนู Annotate > Dimension

การบอกขนาดเส้นตรง

dimlinear [dli]

เป็นรูปแบบที่ง่ายและใช้บ่อยที่สุด โดยจะแสดงการบอกระยะตามแนวเส้นตรงในแนวดิ่งหรือแนวราบ


วาดสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 3.6 ม. สูง 2.4 ม.



พิมพ์คาสั่ง dimlinear หรือตัวย่อ dli



คลิกที่มุมซ้ายบน และมุมขวาบน เพื่อระบุจุดที่ต้องการเขียนขนาด
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เลื่อนตัวชี้ขึ้นลงเพื่อกาหนดตาแหน่งลูกศรและตัวเลขบอกขนาด



กด Space bar หรือ Enter สั่งอีกครั้ง เพื่อเขียนขนาดในแนวดิ่ง

ตัวเลือกในการเขียนเส้นบอกขนาด :
ขณะที่ใช้คาสั่งเขียนเส้นบอกขนาด ถ้าคลิกขวาจะมีรายการตัวเลือกแสดงขึ้นมา

Mtext :
จะให้เราแก้ไขค่าตัวเลขที่แสดง หรือเพิ่มเติมตัวอักษรนาหน้าหรือต่อท้าย โดยจะเปิดกล่องข้อความ
ขึ้นมาแสดงตัวเลขที่ใช้ปัจจุบัน ให้เราทาการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้เหมือนการใช้คาสั่ง Mtext ในการ
เขียนตัวอักษร ถ้าต้องการตัวเลขเดิมให้พิมพ์ <>

Text :
จะให้เราแก้ไขค่าตัวเลขที่แสดงเช่นกัน แต่จะไม่เปิดกล่องข้อความ ซึ่งจะรวดเร็วกว่าถ้าต้องการแก้ไข
ง่ายๆโดยโปรแกรมจะให้ใส่ตัวเลขที่ต้องการแสดง
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ในกรณีที่ต้องการแก้ไขของเดิมที่มีอยู่ ให้เลือกเส้นบอกขนาด แล้ว
คลิกขวาเลือก Properties เปิดแถบ Text จะให้เราแก้ไขคุณสมบัติ
ต่างๆของตัวอักษร
โดยค่าที่วัดได้จริงจะอยู่ในช่อง Measurement ถ้าต้องการ
เปลี่ยนให้ใส่ลงในช่อง Text override

Angle :
จะให้เรากาหนดมุมของการเขียนตัวเลข ซึ่งในรูปข้างบนหน้าต่าง Properties จะอยู่ในช่อง Text
rotation เช่นในการเขียนเส้นบอกขนาดในแนวดิ่งอาจใช้มุม 90 องศา

Horizontal / Vertical :
ในคาสั่ง dimlinear เมือ่ เราวัดระยะในแนวราบหรือแนวดิ่งเส้นบอกขนาดจะเขียนในทิศทางที่วัด
แต่ถ้าเป็นเส้นเอียง จะแสดงในแนวราบ ซึ่งเราอาจใช้ตัวเลือก Vertical เปลี่ยนได้

Rotated :
เป็ นการเขีย นเส้ นวัดขนาดตามทิศทางที่กาหนด โดย
มักจะใช้ในกรณีที่จะวัดขนาดในทิศทางที่ไม่ขนานกับ
แนวเส้นบนวัตถุที่จะวัด โดยสามารถกาหนดมุม หรือ
สองจุดอ้างอิงได้
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การบอกขนาดตามแนวเอียง

dimalign [dal]

เมื่อขนาดที่ต้องการบอกอยู่ในแนวเอียงทามุม โดยจะวัดระยะในทิศทางขนานกับวัตถุ


วาดสี่เหลี่ยมที่แต่ละด้านเอียงทามุม



พิมพ์คาสั่ง dimalign หรือตัวย่อ dal



คลิกกาหนดจุดวาดเส้นบอกขนาดที่แต่ละมุม

การบอกแบบเส้นฐานและแบบต่อเนื่อง
บางครั้งเราต้องการสร้างเส้นบอกขนาดหลายระยะเป็นชุดติดต่อกัน จะทาได้สองวิธีคือ
dimbase line [dba] เส้ น บอกขนาดทุ ก เส้ น เริ่ ม จากจุ ด เดี ย วกั น

โดยทุกเส้นบอกขนาดมีเส้นต่อเริ่มต้นเดียวกัน
dimcontinue [dco] เส้นบอกขนาดต่อเนื่องกันโดยแต่ละเส้นบอก

ขนาดวัดระยะต่อจากเส้นก่อนหน้า


วาดเส้นตรงหลายเส้นต่อกัน และวาดเส้นบอกขนาดช่วงแรก



ใช้คาสั่ง dimbaseline หรือตัวย่อ dba เลือกเส้นบอกขนาดตัวแรกที่วาดไว้ แล้ววาดต่อมา

ACAD 201506 : Dimensions

Mongkol JIRAWACHARADET
TumCivil.com Fanpage

105



ใช้คาสั่ง dimcontinue หรือตัวย่อ dco เลือกเส้นบอกขนาดตัวแรก แล้ววาดตัวต่อมา

การบอกขนาดเส้นโค้งและวงกลม
ในการบอกขนาดเส้นโค้งหรือวงกลม เราจะให้ขนาดเป็นรัศมีหรือเส้นผ่าศูนย์กลาง


วาดเส้นโค้ง arc และวงกลม circle

dimradius [dra]:


คลิกเลือกวัตถุ แล้วกาหนดตาแหน่งเส้นบอกขนาด

dimdiameter [ddi]:


คลิกเลือกวัตถุ แล้วกาหนดตาแหน่งเส้นบอกขนาด

dimcenter [dce]:

ใช้เพื่อวาดจุดศูนย์กลางวงกลมหรือเส้นโค้ง
dimarc [dar]:

ใช้เพื่อเขียนบอกความยาวเส้นโค้ง

dimangular [dan]:

ใช้เพื่อเขียนบอกความยาวเส้นโค้ง โดยเลือกเส้น
ประกอบมุมสองเส้น แล้วเลื่อนตัวชี้พิกัดเพื่อวาง
เส้นบอกขนาด

ACAD 201506 : Dimensions

Mongkol JIRAWACHARADET
TumCivil.com Fanpage

106

การบอกขนาดแบบรวดเร็ว

qdim

เขียนเส้นบอกขนาดของหลายวัตถุได้ในครั้งเดียว แม้ว่าจะใช้ได้ไม่ทุกกรณี แต่ก็จะเหมาะสาหรับงาน
ที่ต้องเขียนเส้นบอกขนาดจานวนมาก เช่นสมมุติว่าเรามีรูปสี่เหลี่ยม 3 ใบ



พิมพ์คาสั่ง qdim คลิกเลือกวัตถุทั้งหมด คลิกขวาแล้วเลื่อนหาตาแหน่งวางเส้นบอกขนาด
ด้านบน เส้นบอกขนาดของทั่ง 3 วัตถุจะถูกเขียนขึ้นพร้อมกัน

ระหว่างใช้คาสั่ง ถ้าคลิกขวาจะมีตัวเลือกย่อยให้เลือกเขียนเส้นบอกขนาดรูปแบบต่างๆ

การเขียนเส้นชี้ (Leader)

qleader [le]

การเขียนเส้นชี้ไปยังวัตถุและมีคาอธิบายที่ปลายเส้นนั้น


พิมพ์คาสั่ง qleader หรือ le



คลิกลากเส้นชี้ออกจากวัตถุเป็นเส้นเอียง
และเส้นตรง จากนั้นพิมพ์ข้อความ
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ใน AutoCAD เวอร์ ชั่ น ใหม่ จ ะใช้ ค าสั่ ง เขี ย นเส้ น ชี้ แ บบ multileader โดยพิ ม พ์ ค าสั่ ง
mleader หรือตัวย่อ mld แทนคาสั่ง qleader เดิม เนื่องจากทาได้แทนกันได้และมีความ
หลากหลายและยืดหยุ่นมากกว่า โดยรูปแบบจะควบคุมโดย multileader style โดยเฉพาะ

การกาหนดรูปแบบเส้นบอกขนาด

dimstyle [d]

จากการเขียนเส้นบอกขนาดที่ผ่านมาอาจยังไม่ตรงกับที่เราต้องการ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่กาหนด
มากับโปรแกรม ซึ่งในการการเขียนแบบในแต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปเช่น ลักษณะ
ของหัวลูกศร ระยะช่องว่าง หรือจานวนทศนิยม
เราสามารถแก้ไขรูปแบบการแสดงเส้นบอกขนาดได้โดย
คลิกที่มุมของแผงเครื่องมือ Dimension หรือพิมพ์คาสั่ง
dimstyle หรือตัวย่อ d หน้าต่างรูปแบบเส้นบอกขนาด
จะแสดงขึ้นมา


เราสามารถแก้ไขรูปแบบเดิมโดยคลิกปุ่ม Modify หรือตั้งรูปแบบขึ้นใหม่เช่นตั้งชื่อเป็น MyDim
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เมือ่ คลิกปุ่ม New จะปรากฏกล่องข้อความให้กาหนดรูปแบบใหม่ดังนี้
New Style Name ตั้งชื่อใหม่ตามต้องการ
Start With

ต้องการให้คัดลอกต้นแบบของรูปแบบเส้นบอกขนาดแบบใดมา เช่น
ในรูปจะมาจาก Standard ที่กาหนดมาในโปรแกรมแต่เดิม

Use for

นาไปใช้กับคุณสมบัติใดเป็นเฉพาะเช่น Linear, Angular หรือ
Radius แต่ถ้าต้องการทั้งหมดให้เลือก All Dimension

Annotative

ถ้าต้องการให้เส้นบอกขนาดมีการปรับสเกลอัตโนมัติตามสเกลของ
วิวพอร์ตที่ใช้ในการกาหนดรูปงาน (layout) สาหรับการพิมพ์แบบ

เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Continue เพื่อดาเนินการต่อ หน้าต่างกาหนดรูปแบบจะแสดงขึ้นมา

เส้นบอกขนาด (Lines) :
ในแถบ Lines จะเป็ น การกาหนดคุณสมบั ติของเส้ นบอกขนาด (Dimension lines) และเส้ น ต่ อ
(Extension lines) โดยมีรูปตัวอย่างแสดงประกอบซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามการกาหนดค่าต่างๆ
ในกรอบ Dimension lines จะเป็นคุณสมบัติของเส้นบอกขนาดได้แก่ Color สีของเส้น, Linetype
ชนิดของเส้น และ Lineweight ความหนาเส้น ซึ่งมักใช้ ByLayer คือตามเลเยอร์ แล้วกาหนดเป็นเล
เยอร์สาหรับเส้นบอกขนาดโดยเฉพาะซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไป
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Extend beyond ticks เป็นระยะยื่นเลยเส้นต่อออกไปซึ่งใช้กับหัวลูกศรบางแบบ
Baseline spacing เป็นระยะห่างระหว่างเส้นบอกขนาดแบบ baseline
Suppress ใช้เมื่อไม่ต้องการให้เขียน เส้นบอกขนาดแต่ละข้าง Dim line 1 หรือ Dim line 2
ในกรอบ Extension lines จะเป็ น คุ ณ สมบั ติ ข องเส้ น ต่ อ โดยมี ใ ห้ ก าหนด Color, Linetype,
Lineweight และ Suppress เช่นกัน
Extend beyond dim lines คือระยะที่เส้นต่อยื่นเลยเส้นบอกขนาด
Offset from origin คือระยะห่างระหว่างวัตถุกับปลายเส้นต่อ
Fixed length extension lines เป็นการกาหนดความยาวคงที่ให้กับเส้นต่อ

สัญลักษณ์และลูกศร (Symbols & Arrows) :
Arrowheads จะให้เลือกหัวลูกศรชนิดต่างๆ และกาหนดขนาดลูกศร
Center marks คือการแสดงจุดศูนย์กลางวงกลมหรือเส้นโค้ง None=ไม่แสดง, Mark=แสดง และ
Line=วาดเส้นประกอบด้วย
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Dimension Break คือระยะช่องว่างของการแบ่งเส้นบอกขนาด
Arc length symbol คือตาแหน่งการแสดงสัญลักษณ์ arc length

ตัวอักษร (Text) :
ในกรอบ Text appearance จะเป็นคุณสมบัติของตัวอักษรบอกขนาด เช่น รูปแบบ (Text style),
สีตัวอักษร (Text color), สีพื้นหลัง (Fill color), ความสูงอักษร (Text height)
Fraction height scale คือสัดส่วนความสูงของตัวอักษรเศษส่วน จะมีให้กาหนดเมื่อเราเลือกหน่วย
Architectural หรือ Fractional ในแถบ Primary Units
Draw frame around text จะวาดเส้นกรอบรอบตัวอักษร
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ในกรอบ Text placement จะเป็นการกาหนดตาแหน่งการจัดวางของตัวอักษร
Vertical คือตาแหน่งในการวางในแนวดิ่งมีให้เลือกคือ Center, Above, Outside และ JIS

Horizontal คือตาแหน่งในการวางในแนวราบมีให้เลือกคือ Center, At Ext Line 1, At Ext Line
2, Over Ext Line 1, Over Ext Line 2
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ในกรอบ Text alignment จะเป็นการกาหนดทิศทางการวางตัวอักษรให้เลือกคือ วางในแนวราบ
(Horzontal) วางเอียงตามเส้นบอกขนาด (Aligned with dimension line) และวางตามมาตรฐาน
ISO (ISO Standard)

การจัดวาง (Fit) :
จะพิจารณาว่าตัวอักษรหรือลูกศรจะถูกย้ายออกไปเขียนนอกเส้นบอกขนาดเมื่อช่องว่างในการเขียน
ระหว่างเส้นต่อไม่เพียงพอ

ในกรอบ Fit options จะมีทางเลือกให้กาหนดว่าเมื่อที่ว่าไม่พอจะให้ทาอย่างไร

หน่วยหลัก (Primary Units) :
ใช้กาหนดรูปแบบหน่วยวัด, จานวนทศนิยม, อักษรนา(Prefix), อักษรตาม(Suffix) และอื่นๆ
Measurement Scale เป็นการกาหนดสเกลของการบอกขนาด เมื่อเท่ากับ 1 ระยะที่เขียนจะ
เท่ากับระยะที่วัดได้ แต่ถ้าใส่ 10 ตัวเลขบอกขนาดจะเป็น 10 เท่าของระยะที่วัดได้
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Apply to layout dimension only ถ้ า คลิ ก เลื อ กการสเกลค่ า บอกขนาดจะใช้ กั บ รู ป วาดใน
มุมมองสาหรับพล็อตเท่านั้น เช่นในการวาดโมเดลเราเขียนขนาดเท่าของจริง เวลาพล็อตต้องการ
มาตราส่วน 1:100 ก็ใช้ค่าสเกล 0.001
Zero suppression เลื อ กเพื่ อ ไม่ ใ ห้ แ สดงเลขศู น ย์ น าหน้ า (Leading) หรื อ ตามหลั ง (Trailing)
ทศนิยม เช่น 0.0300 ถ้าตัดข้างหน้าจะแสดงเป็น .0300 ตัดข้างหลังจะเป็น 0.03 ตัดทั้งหน้าและ
หลังจะแสดงเป็น .03

แบบฝึกวาด : แผ่นเหล็กรองฐานเสา
5 cm
5 cm
PIPE Æ 219 x 5 mm

40 cm

Bolt M25

40 cm



สั่ง units เลือกแบบ Decimal ความละเอียด 0.0 ใช้เป็นหน่วย Centimeters แล้วสั่ง limits
กาหนดขอบเขต (0,0) ถึง (200,80) กดลูกล้อสองครั้งเพื่อ Zoom Extent
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ใช้เส้นสีเหลืองแล้วสั่ง rec วาดสี่เหลี่ยม ขนาด 40x40 ขึ้นมา



สั่งวาดวงกลม circle [c] วางวงกลมที่ศูนย์กลางสี่เหลี่ยมโดยใช้ osnap > midpoint และ
otrack จากกึ่งกลางด้านทั้งสอง



คลิกขวาเลือก Diameter ใส่ค่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 21.9 แล้ววาดวงในอีกวงด้วย 20.9 (อาจใช้
offset [o] ระยะ 0.5 เข้าข้างใน)



ใช้คาสั่ง hatch [h] เลือกรูปแบบ ANSI32 ตีกรอบเลือกวงกลมทั้งสองวง



กาหนดจุดวางสลักเกลียว โดยสั่ง offset [o] ใส่ระยะ 5 ซม. เลือกสี่เหลี่ยม และ เข้าข้างใน



ซูมขยายที่มุมหนึ่ง วาดวงกลมสองวงรัศมี 1.25 และ 3.2 แล้วสั่ง polygon [pol] วาดรูปหก
เหลี่ยมลงไปดังในรูป



สั่ง copy [co] หรือ array [ar] ระยะ 30 ซม. คัดลอกไปยังมุมอื่นจนครบทั้ง 4 มุม



สั่ง dimstyle [d] กาหนดรูปแบบการบอกขนาดดังนี้


Extension Lines






Symbol and Arrows

Extend beyond dim lines = 1.0
Offset from origin = 0.5




Arrow size = 1.0
Center marks  Line ใส่ขนาด = 0.5
Dimension Break  Break size = 0.5
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Fit options  Text



Primary Units  Decimal, Precision = 0



คลิกขวาที่ปุ่ม SNAP บนแถบสถานะด้านล่าง เลือก Settings… ใช้ระยะสแนป 0.5



เปลี่ยนเป็นสีแดง สั่ง dimcenter [dce] วาดจุดศูนย์กลางบนทุกวงกลม (เลือกวงนอก) แล้ว
ลบสี่เหลี่ยมรูปออกจะได้



สั่ ง วาดเส้ น บอกขนาดแบบ dimlinear [dli] และ dimcontinue [dco] บนด้ า นซ้ า ยและ
ด้านล่างของแผ่นสี่เหลี่ยม



บอกขนาดท่อกลมตรงกลางโดยใช้คาสั่ง dimdiamater [ddi] คลิกเลือกวงกลมนอก แล้ว
วางเส้นบอกขนาดให้เอียง 45o โดยไปคลิกที่มุมขวาบนของสี่เหลี่ยม



ใช้คาสั่ง qleader [le] คลิกลากต่อจากปลายเส้นผ่าศูนย์กลางทามุม 45o แล้วพิมพ์ข้อความว่า
PIPE Æ 219 x 5 mm. (ตัว Æ ให้พิมพ์ %%c) วาดตัวชี้ที่สลักเกลียวเขียนว่า BOLT 4-M25
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แบบฝึกวาด : ผังคานและเสา (3)


เปิดไฟล์แปลนอาคารที่วาดไว้ในบทที่แล้วเพื่อเขียนเส้นบอกขนาด



ใช้ ค าสั่ ง D (DIMSTYLE) ตั้ ง ค่ า MyDIM โดยอาจปรั บ เลื อ กค่ า ตามความเหมาะสม จากนั้ น
เปลี่ยนเป็นสีเส้นเป็นสีแดง



ใช้คาสั่ง DLI และ DCO เขียนเส้นบอกขนาดจนได้ดังในรูป
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บล็อก
ในการวาดภาพจะมีกลุ่มของวัตถุที่เราต้องวาดบ่อยๆ เช่น ในแบบสถาปัตย์เราต้องวางหน้าต่างและ
ประตูจานวนมากในแปลนอาคาร ในแบบเครื่องกลอาจต้องวางสลักเกลียวซึ่งมีทั้งตัวสลัก น็อตตัวเมีย
แหวนรอง หลายๆที่ในแบบ ส่ ว นในแบบโครงสร้ างก็อาจต้องวางฐานรากแบบต่างๆลงในแปลน
บล็อก (Block) คือกลุ่มวัตถุที่เราบันทึกเป็นชื่อไว้เพื่อให้สามารถนามาวางในแบบเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ
บล็อกเป็นหนึ่งวัตถุไม่ว่าจะมีองค์ประกอบมากน้อยเท่าใด ดังนั้นเราสามารถ move, copy, scale
หรือ rotate บล็ อกได้อย่ างง่ายดาย ถ้าจาเป็ นก็ส ามารถ explode บล็อกออกกลับ เป็ น วัตถุย่อย
ตามเดิมได้
เมื่ อ เราเปลี่ ย นข้ อ มู ล ของบล็ อ กก็ จ ะสามารถอั พ เดตทุ ก บล็ อ กในแบบได้ พ ร้ อ มกั น หมด
นอกจากนั้นยังทาให้ขนาดของไฟล์ภาพวาดลดลงเนื่องจากข้อมูลการวาดบล็อกมีเพียงหนึ่งเดียว
ในการเขียนแบบบางงานจะใช้ “ห้องสมุดชิ้นส่วน (Parts Library)” เป็นแบบย่อยสาเร็จรูป
จานวนมากในรูปแบบของบล็อก โดยสามารถเก็บเป็นไฟล์แยกเพื่อเรียกมาใส่ลงในภาพวาดใดๆที่
ต้องการได้ มีการรวบรวมบล็อกที่ใช้ในงานต่างๆแจกจ่ายในอินเตอร์เนตให้นามาใช้งาน
เราสามารถใส่ “แอททริบิวต์ (Attribute)” ซึ่งเป็นตัวอักษรลงในบล็อก โดยสามารถใส่เป็ น
ฟิลด์ข้อมูลได้อีกด้วย จึงเหมาะสมที่จะทากรอบชื่อแบบ (Title Block) เป็นบล็อกแบบมีแอททริบิวต์
ซึ่งในบทนี้เราจะมาลองทากรอบชื่อแบบอย่างง่ายเก็บเป็นบล็อกไว้ใช้ในบทต่อไป ในเรื่องการปรับ
สเกลและการพล็อตภาพวาด
ในบทนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการทางานบล็อกแบบพื้นฐาน ต่อจากนี้ยังมีการใช้งาน ไดนามิก
บล็อก (Dynamic Block) เริ่มมีตั้งแต่เวอร์ชั่น 2006 เป็นบล็อกที่สามารถกาหนดตัวแปรในการวาด
เช่นขนาดต่างๆซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความหลายหลายในการวาดเพิ่มขึ้น และ แอนโนเทที
พบล็อก (Annotative Block) เริ่มมีตั้งแต่เวอร์ชั่น 2008 เป็นบล็อกที่สามารถปรับเปลี่ยนสเกลได้
อัตโนมัติ
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การสร้างบล็อก
วัตถุหรือกลุ่มของวัตถุสามารถนามาบันทึกเป็นบล็อกได้ไม่ยาก แต่ก่อนอื่นเราต้องทาความเข้าใจกับ
จุดอ้างอิงในการวางบล็อก (Insertion point หรือ Base Point) ซึ่งจะช่วยให้ทางานได้อย่างสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

การสร้างบล็อกเริ่มจากการวาดวัตถุที่ต้องการขึ้นมาก่อน เราจะลองวาดเป็นฐานรากเสาเข็ม 4 ต้นดัง
ในรูปข้างล่างซึ่งระยะห่างระหว่างเสาเข็มจะเป็น 3 เท่า และระยะขอบเป็น 1.5 เท่าของขนาดเสาเข็ม
ตามลาดับ ดังนั้นเราจะวาดโดยให้เสาเข็มหน้าตัดกลมขนาด 1 เมตรขึ้นก่อนจากนั้นจึ งปรับสเกลตาม
ขนาดเสาเข็ม โดยกาหนดจุดวางที่ศูนย์กลางกลุ่มเสาเข็ม
1.5D

insert
point

D

3D

1.5D

1.5D

3D

1.5D



เริ่มต้นโดยใช้คาสั่ง units กาหนดหน่วยเป็น เมตร และคาสั่ง limits กาหนดขอบเขตภาพวาด
จาก (0,0) ถึง (20,10)



ในแถบเมนู Home > Properties เลื อ กชนิ ด เส้ น Other… เพื่ อ เปิ ด หน้ า ต่ า ง Linetype
Manager
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คลิกปุ่ม Load เลือกเส้นประ DASHED2 แล้วกด OK เพื่อโหลดเข้ามาในรายการ



ในแถบเมนู Home > Properties เลือกสีเหลือง (Yellow) และชนิดเป็นเส้นประ (DASHED2)



สั่งวาดวงกลม circle หรือตัวย่อ c กาหนดจุดศูนย์กลาง แล้วคลิกขวาเลือก Diameter ใส่
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร
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ในแถบเมนู Home > Dimension คลิกไอคอน



หรือใช้คาสั่ง dimcenter หรือตัวย่อ dce วาดจุดศูนย์กลางวงกลม



ตีกรอบเลือกทั้งหมด สั่ง array หรือตัวย่อ ar ทาซ้าเป็น 2 x 2 แถวดิ่งและนอน โดยใช้ระยะห่าง
3 เมตร จะได้เสาเข็ม 4 ต้นดังในรูป คลิกเลือกทั้งหมดสั่ง explode



เปลี่ ย นเป็ น เส้ น ทึ บ ByLayer แล้ ว ใช้ ค าสั่ ง rec วาด
สี่เหลี่ยมโดยใช้ศูนย์กลางเข็มทั้ง 4 อยู่ที่เป็นมุม



คลิกเลือกสี่เหลี่ยม แล้วสั่ง offset หรือตัวย่อ o กาหนด
ระยะ 1.5 เมตร ออกด้านนอก แล้วลบสี่เหลี่ยมรูปในทิ้ง
จะได้รูปฐานราก F4 ดังในรูป
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คาสั่งสร้างบล็อก (Make Block)

block [b]


ตีกรอบเลือกทั้งฐานราก



สร้างบล็อกโดยสั่งเมนู Insert > Create Block
หรือใช้คาสั่ง block หรือพิมพ์ตัวย่อ b



หน้าต่าง Block Definition จะแสดงขึ้นมา ในช่อง Name จะให้เราตั้งชื่อโดยสามารถตั้งได้
ความยาวไม่เกิน 256 ตัวอักษร ให้ตั้งชื่อว่า F4 สังเกตด้านหลังช่องจะมีรูปวัตถุที่เลือกไว้



ในกรอบ Base Point จะให้เรากาหนดจุดอ้างอิง (Base point) โดยมีวิธีกาหนด 3 วิธีคือ
- Specify On-screen กาหนดจุดบนหน้าจอหลังคลิก OK ปิดหน้าต่างคาสั่งบล็อก
- คลิกปุ่ม

Pick point เพื่อคลิกเลือกจุดเอง

- ใส่เป็นพิกัด X, Y, Z หรือคลิกปุ่ม


คลิกปุ่ม
Pick point โปรแกรมจะให้เรากาหนดจุดอ้างอิง เลือกจุดศูนย์ฐานรากโดยใช้
OSNAP > Midpoint และ OTRACK ช่วยในการกาหนดจุด
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เมื่อเลือกจุดได้จะกลับมาหน้าต่างบล็อกอีกครั้งโดยจะมีพิกัดของจุดที่เลือกแสดงขึ้นมา



ในกรอบ Objects จะให้เราเลือกวัตถุที่จะมาทาเป็นบล็อก โดยคลิกปุ่ม
จะกลับมาที่ภาพวาดให้เราเลือกวัตถุ แต่ถ้าคลิกปุ่ม
แบบรวดเร็วโดยการกาหนดเงื่อนไขในการเลือก





Select objects

Quick Select จะเป็นการเลือกวัตถุ

ในการเลือกวัตถุยังมีทางเลือก 3 ข้อคือ


Retain คือยังคงวัตถุที่เลือกเป็นแต่ละส่วนแยกกันดังเดิม



Convert to Block จะแปลงวัตถุที่เลือกเป็นบล็อก



Delete ลบวัตถุ คือใช้เมื่อเราต้องการวางบล็อกที่อื่น โดยไม่ต้องการของเดิม ข้อดีของ
ทางเลือกนี้คือ การหายไปของวัตถุทาให้รู้ว่าเลือกได้ถูกต้องหรือไม่

คลิก OK เพื่อเสร็จสิ้นการสร้างบล็อก
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คาสั่งแทรกบล็อก (Insert Block)

insert [i]



สั่งเมนู Insert > Insert



โปรแกรมจะให้เรากาหนดจุดวางซึ่งเป็นจุดเดียวกับจุดอ้างอิงบล็อก
โดยเราอาจคลิกขวาเพื่อปรับเปลี่ยน จุดอ้างอิง สเกล และการหมุน



หรือพิมพ์คาสั่ง insert ตัวย่อ i หน้าต่าง insert แบบดั้งเดิมจะ
แสดงขึ้นมา



เลือกบล็อกที่ต้องการแทรก คือ F4 และ กาหนดสเกลในการวาด ในแนว X, Y หรือมุมหมุน
(Angle) โดยใส่ค่าหรือเลือก Specify On-screen เพื่อกาหนดบนหน้าหลังกด OK
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เมื่อคลิกปุ่ม OK โปรแกรมจะให้กาหนดจุดวางบล็อก ให้เลื่อนตัวชี้ไปวางในตาแหน่งที่ต้องการ



ลองแทรกบล็อกอีกครั้ง สมมุติว่าเสาเข็มที่ต้องการวาดมีขนาด 0.4 m เมื่อสั่งแทรกบล็อกให้
เลือก Uniform Scale คือสเกลจะปรับเท่ากั นทุกทิศทางจะเหลือเพียงช่อง X ให้ปรับค่าเป็น
0.4 ฐานรากที่สร้างขึ้นจะมีขนาดปรับไปตามสเกล
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ลองวาดเส้นบอกขนาด เพื่อตรวจสอบดูขนาดฐานรากและเสาเข็ม

คาสั่งเขียนบล็อก (Write Block)

wblock [w]

ผู้ใช้ส่วนมากจะเก็บรวบรวมบล็อกเป็นไฟล์อย่างมีระบบเพื่อความสะดวกในการค้นหาและเรียกใช้
งาน การบันทึกบล็อกเป็นไฟล์มีขั้นตอนดังนี้


พิมพ์คาสั่ง wblock หรือตัวย่อ w เพื่อเปิดหน้าต่าง Write Block ดังในรูป



ในกรอบ Source จะให้เลือกว่าต้องการสร้างไฟล์โดยใช้ข้อมูลแบบไหน
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Block ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อเราได้สร้างบล็อกขึ้นมาแล้ว และต้องการบันทึกบล็อกเป็นไฟล์
รูปภาพ เช่นเลือกบล็อก F4 ที่สร้างขึ้น แล้วกาหนด Destination ที่ต้องการบันทึกไฟล์



Entire drawing ใช้ทางเลือกนี้เพื่อคัดลอกภาพวาดทั้งหมด



Objects ใช้ทางเลือกนี้เพื่อเริ่มกาหนดบล็อก จะทาเหมือนตอนใช้คาสั่ง block คือมีการ
เลือกจุดอ้างอิง วัตถุ และทางเลือกเช่นเดียวกัน



เลือกหน่วยวัดในช่อง Insert units ซึ่งจะใช้ในการปรับสเกลเมื่อทาการแทรกบล็อก การเลือก
หน่วยที่ถูกต้องจะช่วยให้การแทรกบล็อกได้ขนาดที่ถูกต้อง



เลือกบล็อก F4 บันทึกลงไฟล์ชื่อ F4.dwg และใช้หน่วย Meters

การแก้ไขบล็อก


คลิกปุ่ม Block Editor ในแถบเมนู Insert หรือพิมพ์คาสั่ง BEDIT เลือกรายการ F4
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การแทรกบล็อกจากภายนอก

insert [i]



คลิกปุ่ม + เปิดแท็บและเริ่มต้นไฟล์ใหม่



เริ่มต้นไฟล์ใหม่ โดยใช้หน่วย units เป็น Meter



แล้วใช้คาสั่ง insert หรือพิมพ์ตัวย่อ i



คลิกปุ่ม Browse… เลือกหาไฟล์ F4.dwg ที่สร้างไว้



เมื่อคลิกปุ่ม Open บล็อก F4 จะเข้ามาในหน้าต่าง Insert ให้เราเลือกกาหนดได้ตามปกติ
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ในช่อง Block Unit จะแสดงหน่วยและแฟกเตอร์ ถ้าหน่วยของภาพวาดและบล็อกไม่ตรงกันค่า
แฟกเตอร์จะไม่เท่ากับ 1 โปรแกรมจะแปลงหน่วยให้ตามขนาด เช่นรูปวาดเราตอนนี้ใช้หน่วย
Inches แต่บล็อกที่สร้างเอาไว้ใช้หน่วย Meters ดังนั้นแฟกเตอร์จึงเป็น 100/2.54 = 39.3701


กดปุ่ม Cancel ออกมาก่อน ใช้คาสั่ง un (units) เปลี่ยนหน่วยรูปวาดเป็น Meters



สั่ง insert บล็อก F4 ใหม่ จะเห็นว่าคราวนี้แฟกเตอร์จะเป็น 1.0000

การใช้ DesignCenter แทรกบล็อกจากภายนอก

CTRL+2

เมื่อเราต้องการแทรกบล็อกจากอีกไฟล์หนึ่งจะทาได้โดยใช้ Design Center โดยเฉพาะในกรณีที่เรามี
หลายบล็อกในไฟล์ภาพวาดเดียว


เลือกเมนู Insert > Design Center หรือกด CTRL+2 หน้าต่าง Design Center จะแสดงขึ้นมา
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ในหน้าต่างทางซ้ายให้เลือกหาไฟล์ที่มีบล็ อกที่เราต้องการซึ่งจะมีที่ติดมากับ AutoCAD เช่น
Fasteners, House Designer หรือ Lanscaping



เมื่อเลือกไฟล์ หน้าต่างทางขวาจะแสดงข้อมูลในไฟล์ที่เลือก ถ้าเราคลิกเลือกบล็อก ก็จะมีรูป
บล็อกที่อยู่ในไฟล์นั้นแสดงขึ้นมา



เลือกโฟลเดอร์ C: > Program Files > Autodesk > AutoCAD 2015 > Sample > en-us >
DesignCenter > Fasteners – Metric.dwg > Blocks



ดับเบิ้ลคลิกที่ Hex Nut – 10 mm top หน้าต่าง Insert จะแสดงขึ้นมา
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บล็อกชื่อแบบ (Title Block)
บล็อกชื่อแบบ (Title Block) เป็นสิ่งที่จะต้องมีในทุกภาพวาด จะมีชื่อของโครงการ ที่ตั้ง เจ้าของ
โครงการ สถาปนิก วิศวกร ผู้เขียนแบบ ชื่อแบบ สเกล และหมายเลขแบบดังในรูป

Project:

Location:

Owner:

Architect:

Structural
Engineer:
Drawn:

Drawing Title:

Scale:
Sheet:

เพื่อความสะดวกในการทางานเรามักจะสร้างกรอบชื่อแบบตามขนาดที่จะใช้งานคือ A0, A1,
A2, A3 และ A4 ขึ้นมาก่อน โดยทาเป็นบล็อกซึ่งมีแอททริบิวต์ของข้อมูลเพื่อความสะดวกในการ
กรอกข้อมูล (แต่ในปัจจุบันอาจไม่จาเป็น เนื่องจากคาสั่งเขียนตัวอักษร mtext ก็ทาให้เราแก้ไขได้
สะดวกมากเช่นกัน)
ขนาดกระดาษ

กว้าง x ยาว (ม.ม.)

A0

841 x 1189

A1

594 x 841

A2

420 x 594

A3

297 x 420

A4

210 x 297

สาหรับกระดาษ A0 และ A1 กรอบควรมีระยะห่างจากขอบไม่น้อยกว่า 20 ม.ม. และสาหรับ
A2 A3 และ A4 ไม่น้อยกว่า 10 ม.ม. ระยะขอบทางด้านซ้ายควรเผื่อไม่ต่ากว่า 25 ม.ม.
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สร้างบล็อกชื่อแบบ A3

A3_TBLOCK

เราจะสร้างบล็อกชื่อแบบสาหรับกระดาษ A3 โดยทาเป็นบล็อกเก็บเป็นไฟล์ภายนอกเพื่อเรียกมาใช้
งานในการเขียนแบบต่อไปในภาคการประยุกต์ใช้งาน


สั่ง units (un) ใช้หน่วย Milimeters และ Precision = 0



ใช้เส้นสีแดง วาดขอบกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยคาสั่ง rec กาหนดพิกัดที่มุมคือ
(0, 0) และ (420, 297)



วาดกรอบในเข้ามา 10 ม.ม. โดยใช้คาสั่ง offset [o]



วาดเส้นตรงแนวดิ่งจากขอบซ้ายของกระดาษเข้ามา 25 ม.ม.
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เปลี่ยนสีเส้นเป็น ByLayer (สีขาว) วาดกรอบภาพสี่เหลี่ยมของจริงแล้วลบเส้นที่ไม่ใช้ทิ้ง



วาดเส้นดิ่งห่างจากกรอบภาพข้างขวา 50 ม.ม. (ใช้ Otrack จุดเริ่มต้นจากมุมสี่เหลี่ยม และใช้
สแนป Perpendicular เพื่อระบุจุดปลาย)



แล้วลากเส้นนอน ห่างในแนวดิ่ง 25 ม.ม. จากล่างขึ้นบน เหลือพื้นที่ส่วนบนสุดไว้ดังในรูป โดย
ลากเส้นนอนล่างสุดแล้วสั่ง array ใส่ค่า Columns = 1, Rows = 10 และ Between = 25



ในช่องบนใหญ่สุดสาหรับวาดโลโก้และชื่อบริษัท ในช่องถัดลงมาให้เขียนเป็นตัวเล็กที่มุมขนาด 3
ม.ม. ดังนี้ Project & Location :, Owner :, Architect :, Structural Eng. :, Drawn :, Drawing
Title :, Scale :, Date :, Sheet : (เขียนตัวแรกแล้ว copy โดยใช้มุมซ้ายบนของช่องเป็น
จุดอ้างอิง จากนั้นค่อยมาดับเบิ้ลคลิกแก้ข้อความ)
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ใส่ข้อมูลในแต่ละช่องโดยวิธีการเดิม ใช้ตัวอักษรขนาด 5 ม.ม. หรือเล็กกว่าตามความเหมาะสม



ตีกรอบเลือกทั้งหมด (Ctrl+A) แล้วสั่งสร้างบล็อกโดยใช้คาสั่ง block หรือพิมพ์ตัวย่อ b กด
Enter หน้าต่าง Block Definition จะแสดงขึ้นมา ตั้งชื่อว่า A3_TBLOCK



ลองใช้คาสั่ง insert หรือตัวย่อ i แทรกบล็อกด้วยสเกล 1 เท่า และ 2 เท่า
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พิมพ์คาสั่ง wblock หรือตัวย่อ w เพื่อเปิดหน้าต่าง Write Block ดังในรูป



คลิกปุ่ม OK บันทึกเก็บเป็นบล็อกภายนอกไว้ใช้ในไฟล์อื่นที่จะเขียนแบบต่อไป

การแทรกกรอบชื่อแบบจากภายนอก
การเขียนแบบในโมเดลสเปส จะเขียนตามมาตราส่วนจริงคือ 1 : 1 แต่บล็อกกรอบชื่อแบบที่เราสร้าง
ไว้นั้นวาดเท่ากับกระดาษที่จะพล็อตออกมาซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่ามาก จึงต้องปรับสเกลก่อนแทรก
การแทรกกรอบชื่อแบบทาได้สองวิธีคือ แทรกในโมเดลสเปสเลยโดยขยายกรอบชื่อแบบตาม
มาตราส่วนของแบบที่จะพล็อตออกมาเช่นถ้าเป็นแบบ 1 : 100 ก็จะขยายบล็อกขึ้น 100 เท่า เวลา
ACAD 201507 : Block

Mongkol JIRAWACHARADET
TumCivil.com Fanpage

136

พล็อตเมื่อย่อลงมา 1 : 100 กระดาษก็จะกลับมาเท่ากับที่ตั้งไว้ วิธีที่สองคือแทรกในเปเปอร์สเป
สก่อนที่จะทาการพล็อต ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไปเรื่องจากจัดสเกลรูปภาพสาหรับการพล็อต
เพื่อสาธิตเป็นตัวอย่างเราจะลองวาดแปลนพื้นและแบบรายละเอียดคานง่ายๆ โดยแปลนพื้น
จะใช้มาตราส่วน 1 : 100 และแบบรายละเอียดคานจะเป็น 1 : 20


เริ่มต้นไฟล์ใหม่โดยกาหนดหน่วยเป็น Meter และ Precision = 0.00



วาดสี่เหลี่ยมขนาด 5 x 5 เมตร และหัวเสาขนาด 0.3 x 0.3 เมตร แล้วใช้คาสั่ง array [ar] ทาซ้า
เป็นผังชั้นดังในรูป



วาดคานยาว 5 เมตร และหน้าตัด ขนาด 0.2 x 0.5 เมตร ดังในรูป (ไม่ต้องเขียนเส้นบอกขนาด
จะอธิบายเรื่องการปรับขนาดตัวอักษรตามสเกลในบทต่อไป)
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ถ้าลองเปรียบเทียบดูจะเห็นว่ารูปทั้งสองมีขนาดที่แตกต่างกันมาก





สั่งแทรกบล็อกโดยสั่ง insert หรือตัวย่อ i คลิกปุ่ม Browse… เลือกหาไฟล์ A3_TBLOCK.dwg
ที่สร้างไว้แล้ว เมื่อเราต้องการวางบนภาพสเกล 1 : 100 ต้องขยายขึ้น 100 เท่า

กาหนดจุดวางให้ครอบคลุมผัง
ชั้นที่วาดไว้จะได้ดังในรูป



แทรกอีกบล็อกครอบแบบคานซึ่งมีมาตราส่วน 1 : 20 ดังนั้นใส่ค่าสเกลขยาย 20
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คลิกเลือกบล็อก สั่ง Explode แล้วแก้ไขในชื่อแบบเป็น Beam Detail, ช่อง Scale เป็น 1 : 20
และหมายเลขแบบ S-02



สั่งเมนู File > Save บันทึกไฟล์ตั้งชื่อว่า FloorPlan_TBLOCK.dwg เพื่อใช้ต่อไป
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การพิมพ์แบบ
การเขียนแบบใน AutoCAD นั้นเราเขียนตามขนาดจริงของรูปภาพมาตราส่วน 1 : 1 (Full Scale)
ในโมเดลสเปส (Model Space) เมื่อจะทาการพล็อตรูปภาพลงในกระดาษจะนารูปภาพมาจัดวาง
เลย์เอ้าท์ (Layout) ในเปเปอร์สเปส (Paper Space) โดยกาหนดสเกลของรูปภาพตามที่ต้องการเพื่อ
พล็อตงานออกมา รูปภาพในเปเปอร์สเปสจึงเป็นรูปที่เหมือนกับที่จะถูกพล็อตออกมาในกระดาษ
เพื่อให้เราตรวจสอบก่อนที่จะสั่งพิมพ์ออกมา

Model Space
Scale 1 : 1

Paper Space
Scale 1 : X

สเกลของแบบก่อสร้ างในโครงการหนึ่ งอาจมีได้หลายสเกลเช่น แบบแปลนมักจะใช้สเกล
1:100, 1:150, 1:200 แบบรายละเอี ย ดก็ จ ะมี ตั้ ง แต่ 1:10, 1:20, 1:25, 1:50 แล้ ว แต่ ข นาดและ
รายละเอี ย ดของแบบ ซึ่ ง ผู้ เ ขี ย นแบบจะต้ อ งพิ จ ารณาให้ เ หมาะสมเพื่ อ แบบที่ พ ล็ อ ตออกมามี
รายละเอียดที่ชัดเจน
ขนาดกระดาษที่จะใช้งานคือ A0, A1, A2, A3 และ A4 สาหรับแบบบ้านหรืออาคารขนาดเล็ก
อาจใช้เพียงกระดาษ A3 ก็เพียงพอ แต่ถ้าเป็นอาคารหรือโครงสร้างขนาดใหญ่ อาจต้องใช้กระดาษ
ขนาดใหญ่ A2 หรือ A1
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การพล็อตงานจากโมเดลสเปซ
ในเบื้องต้นเราจะลองพล็อตงานแบบง่ายๆโดยใช้ภาพวาดจากบทที่แล้ว FloorPlan_TBLOCK.dwg
เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาให้จัดหน้าจอให้แสดงแบบแปลนให้เต็มหน้าจอดังในรูป



คลิกปุ่ม
บนแถบเครื่องมือด้านบนสุด หรือกด Ctrl+P หรือคลิกขวาที่แถบ Model
ด้านล่างแล้วเลือก Plot…



หน้าต่าง Plot – Model จะแสดงขึ้นมา ให้กาหนดดังนี้


Printer/plotter Name เลือกเครื่องพิมพ์ ถ้าจะพิมพ์เป็นไฟล์ PDF ให้เลือกเครื่องพิมพ์
ที่เ ป็ น ไดรเวอร์ ของโปรแกรม PDF เช่น PDFCreator หรื อ DWG To PDF.pc3 ซึ่ ง เป็ น
เครื่องพิมพ์ที่มากับโปรแกรม ACAD
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ถ้าไม่มีรายการเครื่องพิมพ์ให้คลิก Cancel ออกจากหน้าต่างย่อยก่อน แล้วคลิกปุ่ม
เลือก Print > Manage Plotters แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Add-A-Plotter Wizard
ทาตามขั้นตอน เพื่อเลือกเพิ่มเครื่องพิมพ์ DWG To PDF ดังในรูป



Paper size เลือกขนาดกระดาษเป็น A3



Plot area เลือก Window แล้วกาหนดพื้นที่พล็อตโดยกาหนดมุมล่างซ้ายถึงมุมบนขวา
ของกรอบกระดาษที่วาดไว้



Plot scale เลือก Fit to paper ไม่เหมาะจะกาหนดสเกลเนื่องจากโปรแกรมจะแปลงจาก
หน่วย unit ในโมเดล เช่น 0.1022 unit มาเป็น 1 mm ในกระดาษ ซึ่งเราอาจลอง 10:1



คลิกปุ่ม Preview… เพื่อดูรูปก่อนพล็อต
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จะเห็นว่าขอบกระดาษไม่พอดีกัน แสดงว่าสเกลคลาดเคลื่อนไปบ้างเล็กน้อย


กด Esc กลับมาปรับใหม่โดยกาหนดสเกลใหม่ คือ 1 mm ต่อ 0.1 Unit ซึ่งในที่นี้ Unit เราใช้
คือ Meter ดังนั้นจะเป็น 1 mm ต่อ 0.1 m (100 mm) หรือ 1 : 100 นั่นเอง และกาหนดใน
กรอบ Offset ให้เป็น Center the plot จะสังเกตมีขอบสีแดงขึ้นรอบรูปกระดาษ
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เมื่อกดปุ่ม Preview… ดูอีกครั้งจะได้ดังในรูปข้างล่าง



คลิกปุ่ม

ให้พิมพ์เป็นไฟล์ PDF ตั้งชื่อว่า C08 Floor Plan แล้วตรวจสอบดูจะได้ดังในรูป
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ลองทากับแบบรายละเอียดคานซึ่งมีอัตราส่วน 1 : 20 ดังนั้น 1 mm : 20 mm (0.02 m) ใน
ช่อง Scale จึงใส่เป็น 1 mm = 0.02 unit



จะได้แบบคานซึ่งพอดีขอบเช่นเดียวกัน พิมพ์เป็นไฟล์ PDF ตั้งชื่อว่า C08 Beam Detail

จะเห็นว่าการพล็อตจากโมเดลสเปสเช่นนี้ทาได้ง่าย โดยอาจมีภาพวาดหลายแผ่นอยู่ในไฟล์
เดียวกัน เมื่อจะทาการพล็อตก็จะมากาหนดพื้นที่ กรอบกระดาษพล็อตออกมาทีละแบบ การพล็อต
แบบนี้เหมาะสาหรับงานขนาดเล็กที่มีแบบจานวนไม่มาก ซึ่งจะยุ่งยากในการกาหนดพื้นที่พล็อตและ
สเกลทีละรูปในการพล็อต
สาหรับงานขนาดใหญ่ที่มีแบบจานวนมาก เรามักจัดหน้ากระดาษสาหรับพิมพ์ในเปเปอร์สเปส
โดยวิวพอร์ต (View Port) นาส่งรูปจากโมเดลสเปส ส่วนกรอบชื่อแบบก็สามารถแทรกในเปเปอร์
สเปสได้เช่นเดียวกับในโมเดลสเปส
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การจับคู่ปากกาในการพล็อต
ในการเขียนแบบใน AutoCAD เรามักใช้สีเส้นที่แตกต่างกันเพื่อความง่ายต่อความเข้าใจและความ
สวยงาม แต่เมื่อทาการพล็อตงานออกมาเป็นสีขาวดา บางโทนสีอาจจางมากจนมองเห็นได้ยาก
ในการพล็อตเราสามารถเปลี่ยนชนิด, ความหนา และสีของเส้นได้งานแบบง่ายๆ โดยการจับคู่
ปากกา (สมัยก่อนเครื่องพล็อตจะใช้การจับหัวปากการ้อตติ้งมาวาดแบบ) ซึ่งในกรณีนี้เราจะจับคู่ทุกสี
เส้นมาเป็นเส้นดาหมด (Monochrome)


ในแบบแปลนอาคาร ลองเปลี่ยนสีเสาเป็น Cyan และคานเป็นสี Yellow และสั่งพล็อตจะเห็น
ว่าสีทั้งสองมองไม่ชัดเจนบนกระดาษพื้นขาว



ในหน้าต่าง Plot – Model คลิกปุ่ม
รายละเอียดเพิ่มขึ้นดังในรูป



การกาหนดสีเส้นจะอยู่ที่ช่อง Plot style table (pen assignment) โดยสามารถบันทึกเป็น
ไฟล์ตารางการจับคู่ปากกา .ctb ดังรายการที่แสดง

More Options ด้านล่าง หรือกด Alt + > จะมี
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ลองเลือกรายการ acad.ctb, Grayscale.ctb และ monochome.ctb แล้วคลิกปุ่ม Preview
เพื่อเปรียบเทียบดูความแตกต่างว่าเหมาะสมตามความต้องการของเราหรือไม่?

จะเห็นว่าถ้าเลือก monochrome สีทุกเส้นจะกลายเป็นสีดาหมด


ลองคลิกปุ่ม Edit หลังรายการ monochrome
หน้าต่างตารางกาหนดสีปากกาจะแสดงขึ้นมา
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คลิกแถบ Table View จะแสดงตารางการจับคู่ปากกา ซึ่งจะเห็นว่าทุกสีถูกจับคู่เป็นสีดาหมด



นอกจากสีแล้ว เรายังสามารถกาหนดชนิดเส้น (Linetype) และ ความหนาเส้น (Lineweight)
ของแต่ละสีได้ โดยอาจกดปุ่ม Edit Lineweights เพื่อแก้ไขความหนา



คลิกปุ่ม Save As… ตั้งเป็นชื่อไฟล์ .ctb ใหม่ของเราเองไว้ใช้เพื่อจะได้ไม่ต้องการกาหนดใหม่
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เลเยอร์
ในบทที่ ผ่ า นมาเราได้ ล องเปลี่ ย นสี (color) ชนิ ด ของเส้ น (LineType) และความหนาของเส้ น
(LineWeight) มาแล้ ว ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะท าให้ รู ป วาดของเราดู มี สี สั น เท่ า นั้ น แต่ ก ารจั ด กลุ่ ม ที่
เหมาะสมจะช่วยให้รูปวาดดูเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยทั่วไปเราจะกาหนดสี, ชนิดของเส้น และน้าหนักเส้น
แยกตามเลเยอร์ (Layer) ที่เราตั้งขึ้น โดยเราสามารถเปลี่ยนเลเยอร์ของวัตถุได้ ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึง
การสร้างและเปลี่ยนเลเยอร์ของวัตถุเพื่อจัดระเบียบรูปวาดของเรา

รูปวาดของเราจะประกอบด้วยเลเยอร์เป็นแผ่นใสหลายแผ่นวางซ้อนกัน โดยที่แต่ละแผ่นมี
วัตถุถูกวาดอยู่ เมื่อมี หลายเลเยอร์เราสามารถจัดวัตถุให้อยู่ตามชั้นต่างๆตามกลุ่มของตน โดยเรา
สามารถเปิดปิดการแสดงของแต่ละชั้น ทาให้สะดวกต่อการตรวจสอบและแก้ไขวัตถุ ยกตัวอย่ างเช่น
รูปผังชั้น อาจแบ่งเป็นเลเยอร์สาหรับเส้นกริด เส้นบอกขนาด เสา คาน และพื้น เป็นต้น

สถานะของเลเยอร์
ทูลบาร์แสดงเครื่องมือควบคุมเลเยอร์จะอยู่บนแถบเมนู Home > Layers (ถ้าไม่มีให้คลิกขวาบนทูล
บาร์เลือก Show Panels > Layers)
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เมื่อเริ่มต้นโปรแกรม AutoCAD เลเยอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติคือ เลเยอร์ “0” (ศูนย์)
สีที่ใช้คือสีหมายเลข 7 คือสี white เรียกว่า “7-white” ซึ่งจะมีสีขาวเมื่อพื้นหลังหน้าจอเป็นสี ดา
และเป็นสีดาเมื่อพื้นหลังหน้าจอเป็นสีขาว
พื้นหลังหน้าจอขาว

พื้นหลังหน้าจอดา

เครื่องหมายแสดงสถานะของเลเยอร์ซึ่งมีอยู่ 4 รูปแบบคือ
เปิด/ปิด (On/Off) ถ้าหลอดไฟสว่างคือเปิดจะแสดงวัตถุในเลเยอร์นั้น ถ้าหลอดไฟดับ
หมายถึงปิดจะไม่แสดงเลเยอร์นั้น
แช่แข็ง/ละลาย (Freeze/Thaw) คล้ายกับการเปิด/ปิด คือไม่แสดงวัตถุในเลเยอร์บน
หน้าจอและการพล็อต นอกจากนั้นยังไม่ refresh ในวัตถุในเลเยอร์นั้นด้วย และไม่
สามารถแช่แข็งเลเยอร์ปัจจุบันที่กาลังใช้งานอยู่ได้
ล็อค/ปลดล็อค (Lock/Unlock) เลเยอร์ที่ถูกล็อคจะยังแสดงให้เห็นแต่ไม่สามารถ
แก้ไขได้ เมื่อทาการปลดล็อคจึงจะแก้ไขได้
สีประจาเลเยอร์ (Color) เป็นสีของวัตถุที่จะถูกสร้างขึ้น เช่นตอนนี้เป็นสี 7-white ถ้า
เราลากเส้ น โดยเลื อ กสี เ ป็ น ByLayer เส้ น ที่ ว าดจะเป็ น สี ต ามเลเยอร์ คื อ 7-white
อย่างไรก็ตามเราสามารถเลือกใช้ได้หลายสีในเลเยอร์เดียวกัน แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะใช้
สีเดียวกันทั้งเลเยอร์

เลเยอร์มาตรฐาน
ตารางเลเยอร์มาตรฐาน AIA
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Layer Name
Structural
S-ANNO-TEXT
S-ANNO-SYMB
S-ANNO-LEGN
S-ANNO-DIMS
S-ANNO-TTLB
S-ANNO-NOTE
S-BEAM
S-COLS
S-FNDN
S-GRID
S-GRID-DIMS
S-GRID-IDEN
S-WALL

Description

Color

General Text
Symbol
Legend and Schedule
Dimension
Border and Title Block
Job Notes
Beams
Columns
Foundation
Column grid
Column grid dimension
Column grid tag
Structural bearing or shear wall

4-cyan
4-cyan
4-cyan
4-cyan
7-white
4-cyan
6-magenta
7-white
11
1-red
4-cyan
4-cyan
7-white

ตาราง LineWeight
Pen # Color
Weight
1
red
0.13 mm
2
yellow 0.18 mm
3
green 0.18 mm
4
cyan
0.20 mm
5
blue
0.13 mm
6
magenta 0.30 mm
7
white 0.50 mm

Core drawing elements
furniture, column grid
stairs detail, doors, windows
toilets
text, dimension, legends
space hatching
beams
columns

ตารางเลเยอร์ที่นิยมใช้ในประเทศไทย
Layer Name
Structural
S-TEXT
S-HEADER
S-ANNO-TTLB
S-TABLE

Description

Color

General Text
ตัวอักษรทั่วไป
ตัวอักษรตัวใหญ่
Border and Title Block
เส้นตาราง
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S-BEAM

Beams

S-COLS

Columns

S-STEEL-BAR

Reinforced Steel

S-FNDN
S-GRID

Foundation
Column grid

S-GRID-DIMS

Column grid dimension

S-GRID-IDEN
S-WALL

Column grid tag
Structural bearing or shear wall

การจัดการเลเยอร์

7-white
2-yellow
7-white
4-cyan
6-magenta
4-cyan
5-blue
2-yellow
1-red
9-grey
1-red
3-green
7-white
4-cyan
4-cyan
6-magenta

LAYER [LA]



เลือกเมนู Home > Layers > Layer Properties



หรื อ พิ ม พ์ ค าสั่ ง layer (la) หน้ า ต่ า ง Layer Porperties Manager จะแสดงขึ้ น มา โดยจะมี
เพียงเลเยอร์ 0 เลเยอร์เดียว โดยมีเครื่องหมายถูกสีเขียวข้างหน้าแสดงว่าเป็นเลเยอร์ปัจจุบัน



คลิกปุ่ม

New Layer เลเยอร์จะถูกสร้างขึ้นถัดลงมาโดยมีคุณสมบัติเหมือนแถวบน
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ตั้งชื่อเลเยอร์ใหม่ว่า GRID คลิกช่อง Color เลือกเป็นสี 9-light grey ดังในรูป



ในช่อง LineType ให้เลือกชนิดเป็นเส้น CENTER2 โดยคลิกปุ่ม Load เข้ามา



ส่วน Lineweight เลือกเป็นชนิดบางสุดคือ 0.09 mm



คลิกขวาเลือก Set Current เพื่อให้เป็นเลเยอร์ปัจจุบันดังในรูป



สร้ างเลเยอร์ เพิ่มขึ้น คื อ DIMS สี 1-red, COLS สี 4-cyan, BEAM สี 2-yellow, TEXT สี 3green จะได้ดังในรูป
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เมื่อต้องกาหนดค่าต่างๆมากขึ้นอาทิเช่น สไตล์ของตัวอักษร สไตล์ของเส้นบอกขนาด และเล
เยอร์ ซึ่งเสียเวลามากในการตั้งค่าแต่ละครั้ง ดังนั้นจึงมักเปิดไฟล์เดิมที่มีอยู่ขึ้นมาปรับปรุง
แก้ไข หรือบันทึกเป็นไฟล์เทมเพลต (template) นามสกุล .dwt

แบบฝึกวาด : ผังคานและเสา (3)
วาดเส้นกริดในเลเยอร์ GRID :


ในแถบเมนู Home > Layers > เลือกเลเยอร์ GRID โดยเลือกจากรายการเลเยอร์



เริ่มวาดเส้นกริด ลากเส้นความยาว 14 m ในแนวนอน จะเห็นว่าเป็นเส้น CENTER2 สีเทาตามที่
เราก าหนดเลเยอร์ ไ ว้ ถ้ า ช่ อ งว่ า งห่ า งไปให้ ค ลิ ก ขวาเลื อ ก Properties แล้ ว ลดค่ า ในช่ อ ง
Linetype scale ลง เช่น จาก 1.0  0.5



ใช้คาสั่ง copy หรือ array ทาซ้าในแนวดิ่งระยะห่าง 5 m อีกสองเส้น โดยใช้คาสั่ง array แล้ว
explode


วาดสี่เหลี่ยมขนาด 3 x 3 ที่ปลายซ้ายของเส้นบนสุด



วาดเส้นดิ่งยาว 14 m ลงจากมุมขวาบนของสี่เหลี่ยม



สั่ง array ไปทางขวาอีกสองเส้นระยะห่าง 5 m



สั่ง explode และลบสี่เหลี่ยมทิ้ง จะได้เส้นกริดดังใน
รูปข้างล่าง
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เลือกเมนู Home > Properties เปลี่ยนชนิดเส้นจาก ByLayer เป็น Continuous



วาดวงกลมรัศมี 0.5 ที่ปลายเส้นกริด โดยวาดที่ศูนย์กลางก่อนแล้วใช้ OSNAP > Quadrant
ย้ายวงกลมมาที่ปลายเส้น



เปลี่ยนสีเป็น 4-cyan แล้วสั่ง mtext หรือตัวย่อ mt พิมพ์ตัวอักษร A โดยใช้ฟอนต์ Arial ขนาด
0.5 จุดอ้างอิง Middle Center (MC) โดยเขียนไปก่อนแล้วคลิกขวาเปลี่ยนคุณสมบัติ
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คลิกเลือกตัวอักษรแล้วลากจุดกึ่งกลางตัวอักษรมาที่ศูนย์กลางวงกลม



สั่ ง copy วงกลมและตัว อั ก ษรไปวางที่ ปลายเส้ น กริด ทุ ก เส้ น โดยใช้ จุด อ้ า งอิ งด้ านข้ า งและ
ด้านล่างวงกลม (SNAP > Quadrant) แล้วดับเบิ้ลคลิกเปลี่ยนตัวอักษร

วาดเสาในเลเยอร์ COLS :


เปลี่ยนเป็น เลเยอร์ COLS โดยเลือกจากรายการเลเยอร์ในเมนู Home > Layers



ใช้คาสั่ง rec วาดหน้าตัดเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 0.3 x 0.3 ม. วางที่ทุกจุดตัดกริด
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วาดคานในเลเยอร์ BEAM :


เปลี่ยนเป็น เลเยอร์ BEAM



ใช้คาสั่ง mline วาดเส้นคู่เป็นคานกว้าง 0.2 ม. คลิกขวาเลือก Justification = Zero และเลือก
Scale = 0.2 แล้ววาดคานดังในรูป

วาดเส้นบอกขนาดในเลเยอร์ DIMS :


เปลี่ยนเป็น เลเยอร์ DIMS
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เขียนเส้นบอกขนาดระยะห่างระหว่างกริด โดยใช้คาสั่ง dli และ dco จนได้ดังในรูป (อาจปรับ
รูปแบบเส้นบอกขนาดโดยคาสั่ง dst)



เลื อ กเมนู Home > Layers > Layer Properties หรื อ ใช้ ค าสั่ ง layer เปิ ด หน้ า ต่ า ง Layer
Setup Manager ขึ้นมาจะพบว่ามีเลเยอร์เพิ่มขึ้นคือ “Defpoints”

จะถูกสร้างขึ้นเมื่อเราเริ่มเขียนเส้นบอกขนาด จะใช้ในการเก็บข้อมูลพิกัดอ้างอิงเท่านั้น วัตถุ
ในเลเยอร์นี้จะแสดงในจอภาพ แต่จะเวลาพล็อตจะไม่แสดงออกมา สังเกตว่ารูปเครื่องพิมพ์เป็น
สีเทาจาง ซึ่งถ้าเราไม่ต้องการพล็อตเลเยอร์ไหนก็ทาได้โดยคลิกที่เครื่องพิมพ์ของเลเยอร์ นั้นให้
เป็นเครื่องหมายขีดฆ่า
ในการสร้างบล็อก (Block) เราจะสร้างในเลเยอร์ 0 (ศูนย์) เมื่อทาการแทรก (Insert) ในเล
เยอร์ใด บล็อกก็จะเข้าไปอยู่ในเลเยอร์ นั้น และใช้สี และเส้ นตามเลเยอร์นั้น (ByLayer) ถ้า
ต้องการใช้สีเดิมของบล็อกให้เลือกสีและเส้น (ByBlock)
ACAD 201509 : Layer
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เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
การเขียนแบบหน้าตัดเสา มักเขียนเป็นตารางหน้าตัด (Column Schedule) โดยหน้าตัดของเสาแต่
ละเบอร์คือ C1, C2, C3, … อาจมีขนาดเปลี่ยนแปลงไปตามระดับชั้น โดยจะวาดหน้าตัดที่ใหญ่ที่สุด
และมีเหล็กเสริมมากที่สุดก่อน เพื่อให้สามารถกาหนดขนาดช่องตารางได้อย่างเหมาะสม
300

200

200

200

200

300

6 DB 12

2-

RB 6 @ 200

4 DB 16

8 DB 16

RB 6 @ 200

RB 6 @ 200

300

300

6 DB 12

300

200

300

300

2-

RB 6 @ 200

8 DB 16
RB 6 @ 200

C2

C1

2-

8 DB 12
RB 6 @ 200

C3

รูปที่ 1.1 ตารางหน้าตัดเหล็ก

หน้าตัดเสากลม
หน้าตัดเสากลมต้องเสริมเหล็กยืนอย่างน้อย 6 เส้น สมมุติว่าเราจะวาด
เสาหน้าตัดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม.
0.40 m

เสริมเหล็กยืน DB25 จานวน 6 เส้น

6-DB25

RB9
Stirrup

และใช้เหล็กปลอก RB9
A01 RC Column
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เริ่มต้นไฟล์ใหม่สั่ง UN (UNITS) เลือกหน่วย Meter และ Precision = 0.00



ใช้คาสั่ง LA (LAYER) สร้างเลเยอร์ดังในรูป

เลเยอร์ STIRRUP สาหรับเขียนเหล็กปลอกขนาด 9 mm ในอัตราส่วน 1 : 20 ดังนั้นใช้ความ
หนาเส้น Lineweight = 9/20 = 0.45  0.50 mm


ใช้คาสั่ง ST (STYLE) กาหนดรูปแบบ Srandard ใช้ฟ้อนต์ Arial และรูปแบบ Cordia ใช้ฟ้อนต์
Cordia New แล้วใช้รูปแบบปัจจุบันเป็น Standard



ใช้คาสั่ง D (DIMSTYLE) คลิกปุ่ม New… ตั้งชื่อว่า Scale1_20 ตั้งค่าดังนี้
– ในแถบ Text เลือก Text alignment แบบ ISO standard
– ในแถบ Fit กาหนด Use overall scale of = 0.20
– ในแถบ Primary Units กาหนด Precision = 0.00



ใช้คาสั่ง SN (SNAP) ใส่ค่าสแนปเท่ากับ 0.1



เลือกเลเยอร์ SECT วาดวงกลมด้วยคาสั่ง C (CIRCLE) รัศมี 0.20 m



กด F9 ออกจากสแนป ใช้คาสั่ง O (OFFSET) วาดวงในเข้ามาระยะ 0.05 m



เลื อกเลเยอร์ BARS แล้ ว ใช้คาสั่ ง OS (OSNAP) > Quadrant วาดวงกลมขนาด 0.025 m ที่
ขอบข้างขวาของวงกลมในดังในรูป



สั่ง hatch หรือตัวย่อ h ด้วยเลือก Pattern = Solid

A01 RC Column
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ตีกรอบเลือกเหล็กเส้นแล้วสั่ง AR (ARRAY) เลือกเป็นแบบ Polar เลือกจุดศูนย์กลางวงกลม ใน
แผงเครื่องมือใส่จานวน 6 และมุม 360 องศา



วาดเหล็กปลอกโดยคลิกเลือกวงกลมใน แล้วสั่ง O (OFFSET) ออกมาเท่ากับครึ่งหนึ่งของขนาด
เหล็กยืนและเหล็กปลอก = (25+9)/2 = 17 mm  0.02 m



คลิกเลือกวงที่สร้างใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นเลเยอร์ STIRRUP จากนั้นลบวงกลมในเดิมออก เมื่อคลิก
ปุ่ม



ให้แสดงความหนา

ใช้ เ ลเยอร์ DIMS วาดเส้ น บอกขนาด DLI (DIMLINEAR)
จากนั้นอาจปรับ ปรุ งโดย EXPLODE เส้นบอกขนาด วาด
XL (XLINE) แนวดิ่ ง แล้ ว สั่ ง TR (TRIM) ตั ด แต่ ง เส้ น ให้
สวยงามดังในรูป

หน้าตัดเสาสี่เหลี่ยม
การเสริมเหล็กในหน้าตัดสี่เหลี่ยมต้องมีเหล็กยืนอย่างน้อย 4 เส้น ที่แต่ละมุม และเหล็กปลอก 1
ปลอก โดยมีรูปแบบการเสริมเหล็กดังนี้
เหล็กยืน 4 เส้น
เหล็กปลอก 1 ปลอก
เหล็กยืน 6 เส้น
เหล็กปลอก 2 ปลอก
เหล็กยืน 8 เส้น
เหล็กปลอก 2 ปลอก

A01 RC Column
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เหล็กยืน 10 เส้น
เหล็กปลอก 3 ปลอก
เหล็กยืน 12 เส้น
เหล็กปลอก 4 ปลอก
เราจะลองวาดเสาหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 0.30 x 0.30 m เหล็กยืน DB20 จานวน 8 เส้น และ
ใช้เหล็กปลอก RB9 สองปลอก


เลือกเลเยอร์ SECT กด F9 วาดสี่เหลี่ยม REC (RECTANGLE) ขนาด 0.30 x 0.30 m



ใช้คาสั่ง O (OFFSET) วาดสี่เหลี่ยมในเข้ามาระยะ 0.05 m



เลือกเลเยอร์ BARS แล้ วใช้ OSNAP > Quadrant วาดวงกลมขนาด 0.02 m แล้ วสั่ ง hatch
หรือตัวย่อ h ด้วยเลือก Pattern = Solid



สั่ง copy หรือตัวย่อ co ทาซ้าไปยังตาแหน่ง
ต่างๆบนสี่เหลี่ยมในดังในรูป



วาดเหล็กปลอกโดยคลิกเลือกสี่เหลี่ยมใน แล้ว
สั่ ง offset ออกมาเท่ า กั บ ครึ่ ง หนึ่ ง ของขนาด
เหล็กยืนและเหล็กปลอก = (20+9)/2 = 14.5
mm = 0.015 m



คลิกเลือกสี่เหลี่ยมที่สร้างใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นเลเยอร์ STIRRUP จากนั้นลบสี่เหลี่ยมในเดิมออก
แล้วคลิกปุ่ม

ให้แสดงความหนา



ใช้คาสั่ง explode ระเบิดเหล็กปลอกออกเป็นเส้น แล้วใช้คาสั่ง fillet ลบมุมด้วยรัศมี 0.015 m



วาดเส้นอ้างอิงโดยใช้คาสั่ง xline กาหนดมุม 45o
วาดที่จุดศูนย์กลางเหล็กเสริมเส้นซ้ายบน



ลากเส้น line จากจุดตัดเส้นออกมายาว 4 ซม. ทา
มุม 45o จากจุดตัดระหว่างเส้ นอ้างอิงและเหล็ ก
ปลอกเพื่อวาดปลายเหล็กปลอก แล้ว copy เป็น
2 เส้นที่มุม เสร็จแล้วลบเส้นอ้างอิง

A01 RC Column
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วาดปลอกที่สองโดยใช้คาสั่ง line ลากระหว่างศูนย์กลางเหล็กยืนเป็นรูปข้าวหลามตัด



สั่ง O (OFFSET) ออกมาเป็นระยะ 0.015 m แล้วสั่ง EX (EXTEND) เข้าหาขอบ โดยเลือกขอบ
ก่อน แล้วจึงเลือกเส้นที่จะยื่นไป



ลบรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแล้ววาดปลายเหล็กปลอกดังในรูป



ใช้เลเยอร์ DIMS วาดเส้นบอกขนาดด้วยคาสั่ง DLI (DIMLINEAR)



ใช้เลเยอร์ TEXT และคาสั่ง T (MTEXT) เลือกรูปแบบ Cordia เขียนข้อความแสดงจานวนเหล็ก
ยืนและเหล็กปลอกดังในรูป



คลิกเลือกข้อความ แล้วคลิกขวาเลือ ก Properties เปลี่ยนความสูง Text Height โดยใช้ความ
สูง = 2 mm x 20 = 0.04 m (ตัวหนังสือสูง 2 ม.ม. สเกล 1:20)

A01 RC Column
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คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
การเขียนแบบรายละเอียดคาน จะประกอบด้วยแบบด้านข้างซึ่งแสดงเหล็กเสริมตามยาวและแบบ
หน้าตัดคานที่ตาแหน่งต่างๆตามที่ระบุในแบบด้านข้างดังใน

แบบด้านข้างคาน
เป็นแบบแสดงรายละเอียดคานตามความยาวช่วงคานซึ่งจะแสดงเหล็กเสริมตามยาวและเหล็กปลอก
ในแนวนอนการหยุ ดเหล็ก และการงอเหล็ ก ที่ตาแหน่งต่างๆพร้ อมทั้งระบุ ขนาดเหล็กเสริมและ
ปริมาณที่ใช้ โดยจะกาหนดตาแหน่งการตัดหน้าตัด (cut section) เพื่อแสดงแบบหน้าตัด
A01 RC Beam
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เริ่มต้นไฟล์เดิมจากบทที่แล้ว ใช้คาสั่ง LA (LAYER) สร้างเลเยอร์เพิ่มเติมดังในรูป

เลเยอร์ DB20 จะใช้สาหรับเขียนเหล็กเสริมตามยาว ขนาด 20 mm จึงกาหนดให้หนา 0.50
mm หนากว่า STIRRUP สาหรับเขียนเหล็กปลอกขนาด 9 mm ใช้ความหนาเส้น 0.30 mm
สมมุติว่าคานที่เราจะวาดเป็นคานแบบมีช่วงยื่นดังในรูป
0.30

0.30

0.50

4.00



1.00

ใช้คาสั่ง LINETYPE ตั้งค่าสเกลเส้น CENTER เป็น 0.2

A01 RC Beam
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เลือกเลเยอร์ GRID ลากเส้นกริดยาว 2 m วางห่างกัน 4 m และ 1 m ดังในรูป



คลิกเส้นกริดแล้วสั่ง offset หรือตัวย่อ o ออกมาข้างละ 0.15 m เปลี่ยนเลเยอร์เป็น BEAM



เลือกเลเยอร์ BEAM ลากเส้นแนวนอนที่กึ่งกลางโดยใช้ OSNAP > Midpoint



เลือกเส้นนอนแล้วสั่ง offset ออกมาข้างละ 0.25 m



ใช้คาสั่ง trim ตัดแต่งลบเส้นที่ไม่ต้องการออกจะได้ดังในรูป (วาดเส้นนอนขึ้นไปอีกข้างละ 0.25
m เพื่อช่วยตัดแต่ง) (เลือกขอบตัดก่อนแล้วเลือกเส้นที่จะถูกตัด) (กด Enter สั่งซ้า)

A01 RC Beam
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เหล็กเสริมในแนวนอน


สมมุติใช้ระยะหุ้ม 5 cm รัศมีความโค้งการงอฉาก 5 cm และปลายงอฉาก 15 cm
0.05 m

0.15 m

0.05 m
R = 0.05 m



เลือกเลเยอร์ DIMS สั่ง xline สร้างเส้นอ้างอิงในแนวดิ่งและแนวนอนที่ขอบคาน โดยแทรคกิ้ง
จากขอบเข้ามาเท่ากับระยะหุ้ม 0.05 m และลงมาอีกสาหรับปลายงอฉาก 0.15 m เพื่อเตรียม
วาดเหล็กเสริม



เลือกเลเยอร์ DB20 ใช้คาสั่ง line วาดเหล็กเสริมตามแนวเส้นอ้างอิง แล้วลบมุมด้วยคาสั่ง fillet
รัศมี 0.05 m เสร็จแล้วลบเส้นอ้างอิงออกจะได้ดังในรูป กดปุ่ม



ใช้เลเยอร์ STIRR วาดเหล็กปลอกแรกโดยกาหนดจุดจากผิวเสา



ลากตรงลงมาที่เหล็กนอนเส้นล่าง

A01 RC Beam

ให้แสดงความหนาเส้น
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อาจคลิ ก เลื อ กเส้ น แล้ ว คลิ ก ขวาเลื อ ก Properties แล้ ว ปรั บ ค่ า StartY และ EndY ไปอี ก
(20+9)/2 = 14.5 mm  0.01 m เพื่อให้เหล็กปลอกยาวเกินไปเล็กน้อยจะสวยงามขึ้น



สั่ง copy ไปยังตาแหน่งต่างๆที่ต้องการ ดังในรูป



เราอาจใช้เหล็กปลอกนี้ช่วยในการกาหนดตาแหน่งหยุดเหล็กนอนได้ เช่น copy ไปวางที่ระยะ
0.5 m และ 1.0 m จากขอบเสาในข้างขวา แล้ววาดเส้นเอียงเล็กๆเพื่อแสดงการหยุดเหล็ ก
จากนั้นค่อยลบเหล็กปลอกทิ้ง



วาดเหล็กเสริมพิเศษบนเพิ่มอีกหนึ่งชั้นโดยลากทับเส้นบนก่อนแล้วค่อย move เข้ามา 0.02 m
จากนั้นสั่ง trim แล้ว fillet เพื่อตัดแต่งและลบมุม

A01 RC Beam
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สั่ง dimstyle หรือตัวย่อ d กาหนดรูปแบบเส้นบอกขนาด โดย Modify สไตล์ Scale1_20 แถบ
File ปรับค่า Use overall scale เป็น 0.2 (สาหรับอัตราส่วน 1:20) หรือค่าอื่นที่เหมาะสม



เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ DIMS วาดเส้นบอกขนาดโดยคาสั่ง DLI (DIMLINEAR) ระหว่างกึ่งกลางเหล็ก
ปลอกทั้งสองช่วง



เลือกเส้นบอกขนาดแล้วคลิกขวาเลือก Properties ปรับแก้ดังนี้
– Text > Text pos vert = Below
– Primary Units > Dim suffix = m



ใช้คาสั่ง T (MTEXT) เลือกรูปแบบ Cordia เลือกจุดวาง Buttom Center (BC) พิมพ์ขนาดและ
ระยะห่างเหล็กปลอกแล้วใช้จุดวาง BC ใช้ขนาดให้เท่ากับของเส้นบอกขนาดเช่น ขนาด 0.2 x
สเกล 0.3 = 0.06 แล้วย้ายไปทีก่ งึ่ กลางด้านบนของเส้นบอกขนาด



เขียนเส้นบอกขนาดช่วงคานที่เหลือจนได้ดังในรูป



ใช้คาสั่ง LE (QLEADER) เขียนลูกศรชี้แสดงเหล็กนอน และวาดเครื่องหมายตัดหน้าตัด 2 ที่คือที่
กลางช่วง A-A และที่ปลายช่วง B-B

A01 RC Beam
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วาดหน้าตัดคาน


วาดหน้าตัดคาน A-A และ B-B โดยวิธีการเช่นเดียวกับที่ใช้ในการวาดหน้าตัดเสา

A01 RC Beam

Mongkol JIRAWACHARADET
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เครื่องหมายต่อเนื่อง

cont

ใช้เพื่อแสดงว่าวัตถุที่วาดยังมีต่อเนื่องไปอีกแต่เราจะหยุดวาดที่ขอบเขตนี้ เช่นในตัวอย่างของเรานี้
ได้แก่ปลายบนล่างของเสา โดยเราจะทาเป็นบล็อกขึ้นมาแล้วแทรกตามตาแหน่งที่ต้องการ



เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ 0 วาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 x 1 หน่วย แล้วสั่ง xline วาดเส้นนอนและเส้น
ทแยงมุม ดังในรูป



วาดเส้น line ตามแนวนอนและแนวเอียงดังในรูป



สั่ง fillet รัศมี 0.2 โดยเลือกเส้นทั้งสองที่เพิ่งวาด และทาอีกด้านทแยงมุมหนึ่งด้วยเช่นกัน

A01 RC Beam
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ลากเส้นทแยงมุมแล้วลบเส้นที่ไม่ต้องการออกจนได้ดังในรูป



ใช้คาสั่ง W (WBLOCK) เลือกวัตถุ และจุดศูนย์กลางเป็น base point ตั้งชื่อไฟล์ว่า cont.dwg
เพื่อเก็บเป็นไฟล์บล็อกภายนอกไว้ใช้ต่อไป



เมื่อจะนามาใช้ เช่นต้องการวางที่ปลายบนของเสา ก่อนอื่นให้สร้างจุดวางที่กึ่งกลางก่อน เช่น
วาด xline แนวนอนให้ตัดกับเส้นดิ่งกึ่งกลางเสา



สั่ง insert คลิกปุ่ม Browse เลือกไฟล์ cont.dwg ที่สร้างไว้ กาหนดสเกล 0.1 แล้วคลิกจุดวาง

A01 RC Beam
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ลบเส้น xline แล้วลากเส้นต่อออกไปทั้งสองข้างยาวข้างละ 0.15 m



ตีกรอบเลือกแล้วสั่ง copy ไปวางตามที่ต่างๆจนได้ดังในรูปข้างล่าง

A01 RC Beam
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แบบรายละเอียดพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ในบทนี้จะกล่าวขึ้นการเขียนแบบรายละเอียดพื้นรูปแบบต่างๆได้แก่ พื้นทางเดียว พื้นสองทาง พื้น
ยื่น พื้นบนดิน และพื้นสาเร็จรูป


เริ่มต้นจากไฟล์เดิมบทที่แล้วหรือไฟล์ใหม่สั่ง units เลือกหน่วย Meter และ Precision = 0.00



สั่ง layer หรือตัวย่อ la สร้างเลเยอร์ดังในรูป

การเขียนแบบพื้นทางเดียว
สมมุติว่าพื้นที่จะวาดเป็นดังในรูป

A03 RC Slab
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ในเลเยอร์ SLAB ใช้ SNAP = 0.1 แล้ววาดคานขนาด 0.2 x 0.4 m แล้ว copy ให้ห่างออกไป 2
m จากนั้นวาดพื้นหนา 0.1 m เชื่อมต่อระหว่างคานทั้งสอง



เปลี่ ย นเป็ น เลเยอร์ RB9 ลากเส้ น โดยเริ่ ม ต้ น ที่ กึ่ ง กลางคานที่ ร ะดั บ ผิ ว ล่ า งของพื้ น โดยใช้
OTRACK ช่วยกาหนดจุด ลากในแนวนอนไปถึงกึ่งกลางคานอีกข้าง แล้ว move ขึ้นมา 0.02 m



สั่ง xline ลากเส้นดิ่งที่ห่างจากขอบนอกคาน 0.05 m และผ่านกึ่งกลางคานจากนั้นย้ายเข้ามา
0.65 m ทั้งสองข้าง และอีกเส้นจากผิวบนของพื้นลงมา 0.02 m ดังในรูป



ลากเหล็ ก เสริ ม บนทั้ ง สองข้ า ง ปลายเส้ น ล่ า งอ้ า งอิ ง
ระดับเหล็กล่าง ลบเส้น XL แล้วคลิกหดปลายเส้นขึ้นมา
0.01 m



ใช้คาสั่ง F (FILLET) รัศมี 0.02 m ลบมุมเหล็กเสริมบน



คลิกเลือกรูปสี่เหลี่ยมคานและพื้นทั้งหมด คลิกปุ่ม
(TRIM) ตัดแต่งจนได้ดังในรูป

A03 RC Slab

หรือสั่ง X (EXPLODE) แล้วใช้คาสั่ง TR
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เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ REBAR วาดวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง RB9  0.01 m ขึ้นมาก่อนหนึ่งคู่ โดย
ให้ศูนย์กลางอยู่บนเส้นแล้วค่อยย้ายเข้ามา แล้วใช้คาสั่ง H (HATCH) แบบ SOLID ทีละวงกลม



ตีกรอบคลุมเพื่อเลือกวงกลมและแรเงา ใช้คาสั่ง AR (ARRAY) ทาซ้าอีก 10
column ระยะห่าง 0.20 m เสร็ จแล้ ว สั่ ง X (EXPLODE) แล้ ว ลบส่ว นที่ไม่
ต้องการทิ้งจนได้ดังในรูป



เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ DIMS เขียนเส้นบอกขนาด และเลเยอร์ TEXT เขียนข้อความ



สาหรับพื้นสองทาง ด้านสั้นจะเหมือนกับพื้นทางเดียว แต่ด้านยาวเหล็กเส้นด้านล่างจะอยู่บน
เหล็กที่เป็นจุดดังในรูป

การเขียนแบบพื้นยื่น
สมมุติว่าพื้นที่จะวาดเป็นดังในรูป

A03 RC Slab
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ในเลเยอร์ SLAB ใช้ SNAP = 0.1 แล้ววาดคานขนาด 0.3 x 0.5 m แล้ว copy ให้ห่างออกไป 2
m จากนั้นวาดพื้นหนา 0.15 m ยื่นออกไป 1.00 m



เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ RB9 สั่ง xline ลากเส้นอ้างอิงเข้ามาจากขอบข้างละ 0.02 m ดังในรูป



ลากเส้น line ตามแนวเส้นอ้างอิง แล้วลบเส้นอ้างอิงออก แล้ว fillet ลบมุมจนได้ดังในรูป



เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ REBAR วาดวงกลมขนาด 0.01 cm วางใต้เหล็กเสริม สั่ง hatch แล้ว copy
ไปตลอดช่วงพื้นยื่น

A03 RC Slab
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xplode รูปสี่เหลี่ยมแล้วสั่ง trim ตัดแต่งขอบ เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ DIMS เขียนเส้นบอกขนาด
โดยใช้ Text override เปลี่ยนข้อความแทนที่ระยะพื้นยื่นที่วัดได้ 1.00 m  L < 1.00 m



ใช้ quick leader เขียนข้อความแสดงปริมาณเหล็กเสริม และใช้เลยอร์ TEXT ข้อความ

การเขียนแบบพื้นบนดิน
RB9 @ 0.20 m #
10 mm
0.10

GB

0.10
30

A03 RC Slab

.

0.10 0.10
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ในเลเยอร์ SLAB ใช้ SNAP = 0.1 แล้ววาดคานขนาด 0.2 x 0.4 m จากนั้นวาดพื้นหนา 0.10
m ยาว 2 m ดังในรูปแล้ว move ไปทางซ้าย 0.01 m วาดสี่เหลี่ยมและแรเงาในช่องรอยต่อ



เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ REBAR ลากเส้น xline แนวนอนและดิ่งจากขอบพื้นเข้ามา 5 cm แล้ววาง
เหล็กเสริม ห่างกัน 0.20 m (แนวดิ่งห่าง 0.10 m) ดังในรูป



เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ RB9 ขยับเส้นอ้างอิงขึ้นเป็นระยะ 0.01 m แล้ววาดเหล็กเสริมโดยใช้คาสั่ง
line และ arc รัศมีความโค้ง 0.01 m จนได้ดังในรูป แล้วลบเส้นอ้างอิงออก



ลาก xline แนวนอนที่ท้องคาน และแนวดิ่งที่ขอบพื้นข้างขวา แล้วสั่ง hatch ลาย AR-SAND
คลิ กปุ่ ม Add Pick Point เลื อกจุดในพื้นที่แรเงา แล้ ว กด Preview ดูล วดลาย ปรั บสเกลให้
เหมาะสม แล้วลบเส้นอ้างอิงออก



เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ DIMS เขียนเส้นบอกขนาด และ เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ TEXT เขียนข้อความ

A03 RC Slab
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การเขียนแบบพื้นสาเร็จรูป



ในเลเยอร์ SLAB ใช้ SNAP = 0.1 แล้ววาดคานขนาด 0.2 x 0.4 m แล้ว copy ให้ห่างออกไป 2
m จากนั้นใช้ SANP = 0.05 วาดพื้นสาเร็จรูปหนา 0.05 m วางพาดบนคานทั้งสองเป็นระยะ
0.05 m วาดพื้นข้างขวาไปอีก 0.60 m (hatch ลาย ANSI31 สเกล 0.2)



วาดพื้นคอนกรีตทับหน้าหนา 0.05 m แล้ววาดเหล็กเสริมโดยวิธีการเช่นเดิม



วาดเหล็กหนวดกุ้ง แล้วเปลี่ยนเป็นเลเยอร์ DIMS เขียนเส้นบอกขนาด และ เปลี่ยนเป็นเลเยอร์
TEXT เขียนข้อความ

A03 RC Slab
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การเขียนแบบฐานราก
ในบทนี้จะกล่าวขึ้นการเขียนแบบรายละเอียดฐานรากหัวเสาเข็ม (Pile Cap) โดยทาเป็นบล็อกตาม
จานวนเสาเข็มคือ F1, F2, F3 และ F4 เพื่อนาไปวางในรูปแปลนฐานราก ต่อจากนั้นจะเป็นการเขียน
แบบรายละเอียด


เริ่มต้นจากไฟล์เดิมบทที่แล้วหรือไฟล์ใหม่สั่ง units เลือกหน่วย Meter และ Precision = 0.00



สั่ง layer หรือตัวย่อ la สร้างเลเยอร์ดังในรูป

การเขียนบล็อก F1, F2 และ F4
เนื่องจากขนาดฐานรากหัวเสาเข็มจะขึ้นกับขนาดเสาเข็ม (D) นั่นคือระยะห่างระหว่างเสาเข็ม 3D
และระยะขอบ 1.5D ดังนั้นจึงเหมาะที่จะทาเป็นบล็อก โดยใช้ D = 1 m ก่อน เมื่อจะนาไปวางจึง
ค่อยกาหนดสเกลตามขนาดเสาเข็ม


ในเลเยอร์ 0 ใช้ SNAP = 0.5 วาดสี่ เ หลี่ ย ม
ขนาด 3 x 3 m แล้ววาดวงกลมด้วยเส้นประ
(DASHED) ขนาด 1 m ที่ กึ่ ง กลางดั ง ในรู ป
(ใช้ OTRACK > Midpoint ช่ ว ยก าหนดจุ ด
ศู น ย์ ก ลางวงกลม) (ไม่ ต้ อ งเขี ย นเส้ น บอก
ขนาด) (ถ้ า เส้ น ประไม่ เ หมาะสมให้ ป รั บ ค่ า
LTSCALE)

A04 Footing
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ใช้คาสั่ง block หรือตัวย่อ B ตั้งชื่อว่า F1 คลิกปุ่ม Pick point ใช้จุดศูนย์กลางเป็นจุดอ้างอิง
คลิกปุ่ม Select objects ตีกรอบเลือกทั้งหมด



วาด F2 และ F4 แล้วทาเป็นบล็อกโดยวิธีการเดิม (วาดเฉพาะขอบฐานรากและวงกลมเส้นประ)

A04 Footing
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ในเลเยอร์ FOOT สั่ง insert หรือตัวย่อ i เลือก F4 สมมุติว่าเสาเข็มขนาด 0.40 m ก็ใส่ค่าสเกล
0.4 จะได้รูปฐานรากที่ปรับตามขนาดเสาเข็มตามที่ต้องการ

การเขียนบล็อก F3
F3 เป็นรูปสามเหลี่ยมจะค่อนข้างยากหน่อยโดยเสาเข็มจะวางเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าห่างกัน 3D
และระยะขอบ 1.5D เราจะใช้การวาดบางส่วนแล้วสั่งคัดลอก array แบบโพล่าร์รอบศูนย์กลางฐาน



ในเลเยอร์ 0 เริ่ ม ต้น โดยวาดวงกลมเส้ น ผ่ า ศูน ย์ก ลาง 1 m ด้ ว ยเส้ น ประ ลากเส้ นตรงจาก
ศูนย์กลางยาว 3 m ทามุม 60o



สั่ง xline วาดเส้นนอนจากศูนย์กลางวงกลมลงมา 1.5 m และจากปลายเส้นด้านบนขึ้นไปอีก
1.5 m

A04 Footing
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กาหนดจุดศูนย์กลางโดยสั่ง xline ลากเส้นดิ่งจากปลายเส้นด้านบน และอีกเส้นทามุม 30o จาก
ศูนย์กลางวงกลม



คลิกเลือกวงกลม และเส้นนอนทั้งสอง แล้วสั่ง array หรือตัวย่อ ar เลือกแบบโพล่าร์ กาหนดจุด
ศูนย์กลางฐานเป็นจุดหมุน แล้วใส่จานวนไอเทมที่ทาทั้งหมด = 3

ในหน้าจอฐานรากจะถูกวาดดังในรูป
A04 Footing
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คลิกปุ่ม Close Array บนแผงเครื่องมือด้านบน คลิกเลือก Array แล้วสั่ง X (EXPLODE)



ใช้คาสั่ง line ลากเส้นตามขอบฐาน แล้วลบเส้น xline ออกจะเป็นดังในรูป



ตีกรอบเลือกฐาน แล้วสั่ง block หรือตัวย่อ B ตั้งชื่อว่า F3 คลิกปุ่ม Pick point ใช้จุดศูนย์กลาง
เป็นจุดอ้างอิง

การเขียนแปลนฐานราก


โดยปกติแล้วในอาคารหลังหนึ่งจะใช้เสาเข็มเพียงขนาดเดียวเท่านั้น เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ GRID
ลองเขียนผังกริดง่ายๆดังในรูปข้างล่าง



เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ FOOT สมมุติว่าเสาเข็มมีขนาด 0.40 m ดังนั้นให้ insert ฐานรากด้วยสเกล
0.4 โดยอาจหมุนฐานรากโดยใส่ค่ามุม จากนั้นวาดหัวเสา

A04 Footing
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แบบขยายฐานราก

F4

แบบขยายฐานรากจะประกอบไปด้วย แบบแปลนจากมุมมองด้านบน (Top View) แสดงขนาดฐาน
ราก เสาตอม่อ และตาแหน่งเสาเข็ม และแบบด้านข้างแสดงความหนาฐานราก และรายละเอียดการ
เสริมเหล็ก
สมมุติว่าเราจะวาดฐานเสาเข็ม 4 ต้น (F4) ซึ่งตอม่อมีขนาด 0.50 m เสาเข็มมีขนาด 0.40 m
ให้วาดตอม่อสี่เหลี่ยม 0.50 x 0.50 m ขึ้นมาก่อน แล้ว insert บล็อก F4 โดยใช้สเกล 0.40


xplode แล้วใช้ SNAP = 0.1 เขียนเส้นบอกขนาดในเลเยอร์ DIMS แล้วลบ xline ออก และ
เขียนข้อความในเลเยอร์ TEXT จนได้ดังในรูป

A04 Footing
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ในการวาดแบบด้านข้าง ให้วาดเส้น xline จะขอบและศูนย์กลางต่างๆลงมาในแนวดิ่งเพื่อช่วย
อ้างอิงในการวาด

A04 Footing
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เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ FOOT ใช้ SNAP = 0.1 วาดฐานสี่เหลี่ยมหนา 1.0 m และตอม่อกว้าง 0.5
m ดังในรูป



ย้าย xline เส้นดิ่งที่ขอบฐานเข้ามาข้างละ 0.08 m และวาดเส้นนอนจากขอบบนลงมา 0.08 m
และจากขอบล่างขึ้นมา 0.15 m



เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ REBAR วาดวงกลมขนาด 0.02 m และแรงเงา SOLID ตรงจุดตัดดังในรูป

วัดระยะห่างระหว่างเหล็กเส้นได้ 2.24 m สมมุติว่าเราต้องการวาดทั้งหมด 12 เส้น
A04 Footing
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เลือกเหล็กเส้นมุมล่างซ้าย ใช้คาสั่ง AR (ARRAY) เลือกแบบ RECTANGULAR กาหนดจานวน
Columns = 12, Total = 2.24 และจานวน Rows = 1 ดังในรูป



คลิกไม่เลือก Associative array และคลิก Close Array จะได้เหล็กเสริมตามจานวนที่ต้องการ
คือ 12 เส้น กระจายห่างเท่าๆกัน



สั่ง M (MOVE) เส้นข้างและล่างออกไป 0.02 m แล้วเปลี่ยนเป็นเลเยอร์ DB20 ลากเส้นแล้วสั่ง
fillet รัศมี 0.02 m



ลากเส้นประด้านบน แล้วย้ายวงกลมบนลงมา 0.02 m จากนั้นลบ xline เส้นนอนบน แล้วย้าย
เส้นนอนล่างลงมา 0.04 m



เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ FOOT วาดเสาเข็มขนาด 0.40 m ยาวลงมา 0.60 m ให้ตรงกับแนวเส้นดิ่ง
ศูนย์เสาเข็ม

A04 Footing
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วาดรูปตัดกลมที่ปลายล่างเสาเข็ม โดยสั่ง arc คลิกที่ปลายเส้นข้างซ้าย คลิกขวาเลือก End คลิก
เส้นกลาง คลิกชวาเลือก Angle ใส่ค่า 90o



สั่ง copy และ mirror จนได้ดังในรูป แล้ว copy ทั้งเสาเข็มไปอีกต้น ลากเส้นนอนลงมา 0.05
m และ 0.10 m จากขอบล่าง แล้วสั่ง trim จนได้ดังรูป



สั่ง hatch ลายคอนกรีต AR-CONC และทราย AR-SAND ปรับสเกลให้เหมาะสม (0.01)
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ใช้ SNAP = 0.1 เขียนเส้นบอกขนาดในเลเยอร์ DIMS และ เขียนข้อความในเลเยอร์ TEXT จน
ได้ดังในรูป
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การเขียนแบบบันได
ในบทนี้จะกล่าวขึ้นการเขียนแบบรายละเอียดบันไดแบบพาดทางยาวระหว่างคานแม่บันไดที่ชั้นบน
หรือชั้นล่างถึงคานที่ระดับชานพัก


เริ่มต้นจากไฟล์เดิมบทที่แล้วหรือไฟล์ใหม่สั่ง units เลือกหน่วย Meter และ Precision = 0.00



สั่ง layer หรือตัวย่อ la สร้างเลเยอร์ดังในรูป

การวาดบันได
บันไดพาดทางช่วงยาวประกอบด้วย 2 ขา คือ “ขาล่าง”จากคานแม่บันไดชั้นล่างถึงคานแม่บันไดที่
ระดับชานพัก และ “ขาบน” จากชานพักถึงคานแม่บันไดที่ชั้นบน

8 @ 0.175 = 1.4 m

สมมุติว่าบันได้ที่เราจะวาดมีความสูงลูกตั้ง 17.5 ซม. ขึ้นถึงระดับชานพัก 8 ขั้น จะได้ความสูง
0.175 x 8 = 1.4 ม. ถ้าใช้ลูกนอนขนาด 25 ซม. จะเป็นระยะในแนวราบ = 0.25 x 8 = 2.0 ม. และ
ชานพักกว้าง 1.0 ม. รวมเป็น 3.0 ม. ดังในรูป

8 @ 0.25 = 2.0 m

A05 Stair
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ตั้งค่า snap = 0.005 เริ่มต้นโดยการวาดหนึ่งขั้นบันไดเส้นดิ่ง 0.175 m และเส้นนอน 0.25 m



เลื อ กทั้ ง หมด ใช้ ค าสั่ ง ARRAYCLASSIC ใส่ จ านวน Rows = 1, Columns = 8 แล้ ว ก าหนด
ระยะห่างคอลัมน์ และมุมโดยการคลิกจุดระหว่างขั้นบันได

เมื่อกด OK จะได้ขั้นบันไดดังในรูป



ลากเส้น line เอียงตามขั้นบันได แล้วสั่ง offset หรือตัวย่อ o กาหนดระยะ 0.15 m จะได้พื้น
บันไดดังในรูป
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วาดพักยาว 1.0 m หนา 0.15 m ด้านบน และหน้าตัดคานขนาด 0.2 x 0.4 m ที่ปลายทั้งสอง



วาดพื้นที่ด้านล่างต่อไปอีกเล็กน้อย แล้ว insert บล็อก cont เข้ามากาหนดสเกล 0.1 และมุม
90 องศา จากใช้คาสั่ง trim และ extend ตบแต่งจนได้ดังในรูป
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การวาดเหล็กเสริม
สมมุติว่าเหล็กเสริมมีขนาด 1 ซม. (RB9, DB10) ระยะคอนกรีตหุ้ม 2 ซม.



เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ RB9 คลิกเลือกเส้นเอียงที่ผิวล่างของพื้นบันได แล้วสั่ง offset หรือตัวย่อ o
ขึ้นมา 0.025 m และสร้าง xline จากขอบบนล่างและด้านข้างเข้ามา 0.025 m

เนื่องจากในแบบจะมีการงอขอ (Hook 180o) หลายตาแหน่ง และเอียงทามุมด้วย ดังนั้นจึงควรสร้าง
เป็นบล็อกเอาไว้ก่อนแล้วมาแทรกตามตาแหน่งและมุมที่ต้องการ


ในเลเยอร์ 0 วาดงอขอเฉพาะส่วนโค้ง (arc) และปลายปล่อยดังในรูป ทาเป็นบล็อกตั้งชื่อว่า
hookleft และ hookright หรืออาจทาเพิ่มเป็นบนล่างด้วยก็ได้

A05 Stair
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กลับมาที่รูปบันไดในเลเยอร์ RB9 สั่ง extend หรือตัวย่อ ex ปลายล่างของเหล็กเสริมเอียงลง
มาถึงเส้น xline แนวดิ่งที่ขอบด้านข้าง



สั่ง insert บล็อก hookleft ที่ปลายเหล็กเสริม โดยกาหนดมุมแบบ Specify On-screen ตาม
ความเอียงของเหล็กเสริม



Extend ปลายอีกข้างของเส้นเอียงไปถึงเส้ น xline ด้านบน แล้วลากเส้นต่อไปหักมุมโดยสั่ ง
fillet รัศมี 0.02 m แล้ว insert บล็อก hookright ที่ปลาย โดยกาหนดมุมตามแนวเหล็กเสริม



วาด xline ตามแนวมุ ม ในของบั น ได
แล้วสั่ง offset ลงมา 0.025 แล้ววาด
เหล็กเสริมเพิ่มที่ด้านซ้ายดังในรูป



สั่ง Insert บล็อก hookleft และ
hookright ที่ปลายเหล็ก
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วาด xline ให้ offset จากเหล็กเสริมล่างขึ้นมา 0.01 m และเส้นดิ่งที่ขอบบันไดขั้นแรก



ในเลเยอร์ REBAR วางวงกลมที่จุดตัด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.01 m แล้วสั่ง hatch

ในรูปแสดงการพล็อตตามสเกล 1:20 นั่นคือ 1 mm บนกระดาษเท่ากับ 20 mm ของจริง แต่
ในโมเดลสเปสเราใช้หน่วย Meter ดังนั้น 1 mm บนกระดาษเท่ากับ 20/1000 = 0.02 หน่วย
กาหนดความหนาเส้นสาหรับเหล็กเสริมขนาด 1 ซม. = 10 mm ในกระดาษจะมีขนาด 10/20
= 0.5 mm เลือกความหนาเส้นตอนจับคู่ปากกาจะเห็นว่าวงกลมสัมผัสพอดีกับผิวเหล็กเสริม


ตีกรอบเลือกวงกลม สั่ง ARRAYCLASSIC ใช้ column offset = 0.2 m จานวน 12 โดยกาหนด
มุมตามความเอียงขั้นบันไดโดยคลิกตามขั้นบันไดเช่นเดิมดังในรูป



วาดเหล็กเสริมในชานพักโดยใช้การสร้าง xline จากขอบ และ insert ปลายงอขอเช่นเดิม



วาดวงกลมเหล็กเสริมในชานพักระยะห่าง 0.2 m โดยจัดวางให้เหมาะสมดังในรูป
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วาดเหล็กยึดมุมที่บันไดขั้นแรกโดยวางวงกลม 3 วงที่มุมบันไดแล้วย้ายเข้ามาในแนวเอียง 315o
และให้วงกลมล่างอยู่บนเส้นที่ offset ลงมาจากเหล็กเสริม 0.01 m โดยลากเส้นจากมุมมาตั้ง
ฉากเหล็กเสริมเพื่อเป็นจุดวาง



วาดวงกลมรัศมี 0.01 m รอบวงกลมทั้งสาม แล้ว วาดเหล็กยึดขั้นโดยใช้คาสั่ง pline ลากจาก
เหล็กจุดล่างขึ้นมา แล้วตีโค้ง arc รอบมุมเหล็กบนแล้วลากไปยังเหล็กจุดล่างของขั้นถัดไป เลี้ยว
โค้งอีกเล็กน้อยดังในรูป
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เลือก pline และ 2 วงกลมบน สั่ง array ขึ้นไป 8 ขั้น โดยกาหนดระยะคอลัมน์และมุมโดยคลิก
ระหว่างจุดมุมบันไดที่ถัดกัน



ตบแต่งเหล็กยึดขั้นล่างสุดและขั้นบนสุดอีกเล็กน้อยดังในรูป โดยลบ pline เดิมทิ้ง วาดวงกลม
รัศมี 0.01 แล้ววาด pline เข้าไปใหม่

ขั้นล่างสุด


ขั้นบนสุด

เมื่อลบเส้นอ้างอิงต่างๆออกจะได้บันไดขาล่างดังในรูป
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การวาดบันไดขาบน


ทาโดย copy ชานพักขึ้นมาอยู่ล่าง copy พื้นบันไดเอียงขึ้นมา แล้วทา mirror ระนาบดิ่ง และ
copy คานทางด้านซ้ายขึ้นมาอยู่ข้างบน โดยใช้เส้น xline แนวดิ่งช่วยกาหนดแนว



ตบแต่งเส้นขอบและเหล็กเสริม โดยอาจต้องวาดบางส่วนใหม่ตามความเหมาะสม



วิธีการนี้อาจยุ่งยากกว่าการวาดใหม่ตั้งแต่แรก โดยอาจลองเปรียบเทียบดูแล้วใช้วิธีที่เราถนัด



เขียนข้อความและเส้นบอกขนาดต่างๆ
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การเขียนโครงหลังคา
ในบทนี้จะกล่าวขึ้นการเขียนแบบรายละเอียดโครงหลังคาเหล็กรูปแบบทั่วไปสาหรับบ้านพักอาศัย
โดยมีลักษณะเป็นทรงปั้นหยาโดยมีส่วนหน้ายื่นออกมาเป็นแบบจั่ว


เริ่มต้นจากไฟล์เดิมบทที่แล้วหรือไฟล์ใหม่สั่ง units เลือกหน่วย Meter และ Precision = 0.00



สั่ง layer หรือตัวย่อ la สร้างเลเยอร์ดังในรูป

วาดผังคานและผิวหลังคา


วาดเส้นกริด วางเสา 0.2 x 0.2 m ที่จุดตัดกริด แล้ววาดคานกว้าง 0.2 m ในเลเยอร์ GRID,
COL และ BEAM ตามลาดับ ให้ได้ดังในรูป แล้วเขียนเส้นบอกขนาดในเลเยอร์ DIM
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เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ ROOF วาดสี่เหลี่ยมด้วยคาสั่ง rec รอบอาคาร แล้วสั่ง offset ออกมา 1 m



สั่ง xplode สี่เหลี่ยมที่สองรูป แล้วลากเส้นจนได้เส้นขอบห่างจากอาคาร 1 m



ลากเส้นเอียง 45o จากแต่ละมุมแล้วลากเส้นตรงเชื่อมจุดที่เส้นเอียงบรรจบจะได้ผิวหลังคา เมื่อ
ปิดการแสดงเลเยอร์ GRID, COL และ BEAM จะได้ดังในรูป (ใช้ xline ช่วย)
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วาดตะเฆ่ อะเส และ จันทัน


เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ RAFTER วาดเส้นคู่ (mline) ขนาด 0.10 m แล้ว xplode จากนั้น trim ตบ
แต่งจนได้ดังในรูป แล้วเขียนวงกลมระบุตาแหน่งดั้ง



เปิดเลเยอร์ GRID และ COL แล้ววาดจันทันโดยใช้ mline ระยะห่าง 1.0 m โดยใช้การสร้าง
xline ในแนวนอนช่วยในการวาด



เมื่อวาดจันทันในแนวนอนเสร็จ ให้วาดจันทันในแนวดิ่งโดยอาศัยจุดตัดระหว่างเส้นเอียงและเส้น
นอน ลากมาตั้งฉากกับขอบบนหรือล่างของหลังคา ส่วนบริเวณอกไก่กึ่งกลางวาด xline แนวดิ่ง
ระยะห่าง 1.0 m ช่วยเช่นเดิม
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วาดอะเสโดยใช้ mline ระหว่างหัวเสารอบอาคาร เพื่อเป็นจุดรองรับให้แก่จันทัน เมื่อวาดเสร็จ
ให้ลบ xline ทั้งหมดออก แล้วปิดเลเยอร์ ROOF จะได้ดังในรูป

วาดแป


เปิดเลเยอร์ ROOF และเปลี่ยนเป็นเลเยอร์ PERLIN โดยเลือกเป็นเส้นประ DASHED แล้วลอง
วาดและกาหนดสเกลในหน้าต่าง Properties ดูให้เหมาะสม เช่น 0.01



ปรับชนิดเส้น โดยเลือกในช่อง LineType เป็น Other ให้หน้าต่าง LineType Manager แสดง
ขึ้นมา เลือกรายการ DASHED แล้วคลิกปุ่ม Show details
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วาดเส้นประระยะห่าง 0.30 m ตั้งฉากกับจันทัน โดยใช้ xline ในเลเยอร์ DIM ช่วย วาดจาก
แนวสันหลังคาออกไป



วาดแปต่อไป โดยในหลังคาปั้นหยาแปจะวางตัวเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเป็นชั้นๆออกจากสันหลังคา
ถ้าเบื่อให้ลองวาดสี่เหลี่ยมด้วยคาสั่ง rec แล้ว offset ระยะ 0.30 m เอาจะเร็วขึ้น ในส่วนของ
หลังคาจั่วจะเป็นทิศทางเดียว ให้ xplode สี่เหลี่ยมบางส่วนเพื่อแก้ไข วาดเสร็จจะได้ดังในรูป
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เขียนเส้นบอกขนาดและตัวอักษร


เขียนเส้นบอกขนาดในเลเยอร์ DIM และตัวอักษรในเลเยอร์ TEXT
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การเขียนโครงถัก
ในบทนี้จะกล่าวขึ้น การเขียนแบบรายละเอียดโครงถักหลังคาเหล็กรูปแบบทั่วไปสาหรับ โรงงานหรือ
โกดังสินค้าโดยมีลักษณะเป็นแบบคอร์ดเอียงขนาน


เริ่มต้นจากไฟล์เดิมบทที่แล้วหรือไฟล์ใหม่สั่ง units เลือกหน่วย Meter และ Precision = 0.00



สั่ง layer หรือตัวย่อ la สร้างเลเยอร์ดังในรูป

วาดโครงถัก
เนื่องจากในโครงถักนั้นแนวศูนย์กลางของทุกองค์อาคารต้องต่อกัน ดังนั้น เราจะวาดแนวเส้นกึ่งกลาง
ก่อนแล้วจึงค่อย offset ออกสองข้างเป็นองค์อาคาร โครงถักที่จะวาดมีลักษณะดังในรูป

2m

1m

1m

12 @ 1 m = 12 m

1m

เนื่องจากโครงถักสมมาตร เราจะวาดโครงข้างซ้ายก่อนจากนั้นสั่ง mirror สร้างข้างขวา
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ใช้เลเยอร์ DIM วาดสี่เหลี่ยมกว้าง 6 m สูง 2 m แล้วเปลี่ยนเป็นเลเยอร์ GRID ลากเส้น line
ตามแนวทแยงมุม



ลบสี่เหลี่ยมออก ลากเส้นราบที่ปลายซ้ายออกไป 1 m แล้ววาด xline แนวดิ่งที่ปลายเส้นราบ



Copy เส้นเอียงขึ้นไป 1 m แล้วสั่ง extend ปลายล่างซ้ายมาชนเส้น xline แนวดิ่ง



วาดเส้นดิ่งที่ปลายทั้งสองแล้วลบ xline ออก



ปรับการแสดงเส้น Center โดยเลือกรายการ Other… ในช่อง LineType บนทูลบาร์



หน้าต่าง Line Type Manager จะแสดงขึ้นมา ให้เลือกรายการเส้น CENTER
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ปรับค่าในช่อง Global Scale Factor แล้วดูผลที่เกิดขึ้นจนเป็นไปตามที่ต้องการ เช่น 0.01

จะได้เส้น CENTER ดังในรูป



สั่ง offset ออกไปข้างละ 0.05 m แล้วเปลี่ยนเป็นเลเยอร์ TRUSS ยกเว้นท่อนดิ่งข้างขวาบน
offset ออกไปข้างละ 0.03 m
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ใช้ เ ลเยอร์ DIM วาดเส้ น xline แนวดิ่ ง ที่ศู น ย์ท่ อ นดิ่ง ขวาบน แล้ ว สั่ ง array เป็ น 7 เส้ น ไป
ทางซ้ายระยะ 1 m



Copy ท่อนดิ่งทั้งสามเส้นลงมา 1 ช่อง วาดเส้นเอียงแล้ว offset ข้างละ 0.03 m แล้วสั่ง trim
ตัดแต่งปลายเส้นให้เรียบร้อยดังรูป



Copy ท่อนดิ่งและท่อนทแยงที่ตัดแต่งเรียบร้อยแล้วไปยังช่องอื่นๆ แล้ววาดท่อนเอียงที่ช่องซ้าย
สุด จากนั้นตัดแต่งทั้งหมดจนได้ดังในรูป (ใช้ trim และ extend และสร้าง xline ช่วย)
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กด Ctrl+A เลือกทั้งหมด สั่ง mirror โดยใช้เส้น xline ข้างขวาเป็นระนาบกระจก จากนั้นตัด
แต่งบริเวณยอดจั่วอีกเล็กน้อย จะได้โครงถักดังในรูป

การวาดจุดรองรับ
สมมุติว่าจุดรองรับเป็นหัวเสาคอนกรีตขนาด 0.3 x 0.3 m มีแผ่นเหล็กรองหนา 0.01 m สองแผ่น
และสลักจากขอบเข้ามาข้างละ 0.05 m


ซูมขยายบริเวณที่จะวาดจุดรองรับข้างซ้าย สร้างเลเยอร์ STEEL ใช้สี Cyan วาดแผ่นเหล็กสอง
แผ่นกว้าง 0.3 m หนา 0.05 m แล้วเปลี่ยนเป็นเลเยอร์ COL ลากเส้นขอบลงมา 0.5 m



Insert บล็อก cont.dwg สัญลักษณ์ต่อเนื่อง สเกล 0.1 วางที่ปลายล่างของเสาแล้วลากเส้นนอน
ทั้งสองข้างจนได้ดังในรูป



Copy จุดรองรับ ไปวางอีกข้าง โดย
อาจ move แผ่ น ล่ า งลง 0.05 m
แล้ ว วาดวงกลมระหว่ า งแผ่ น เพื่ อ
แสดงว่าเป็นจุดรองรับแบบเคลื่อนที่
ได้ (roller support)
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แบบขยายจุดรองรับด้านบน


ใช้แนวเส้น xline ดิ่งที่จุดรองรับข้างซ้าย สั่ง rec
วาดแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 0.3 x 0.3 m ในเล
เยอร์ STEEL โดยวาด xline แนวนอนสร้างจุดตัด
เพื่อวางสี่เหลี่ยมตรงกลาง



วาดท่อกลม 2 นิ้วที่กึ่งกลางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 60.3 mm หนา 3.2 mm โดยสั่ง
circle คลิกจุดศูนย์กลางแผ่น คลิกขวาเลือก Diameter ใส่ค่า 0.0603 m



คลิกเลือกวงกลม สั่ง offset ระยะ 0.0032 m แล้วคลิกด้านในวงกลม จะได้ท่อกลมดังในรูป



วาดท่อนขื่อ 3 นิ้วขนาด 88.9 mm โดยลากเส้นนอนที่กลางแผ่นออกไปข้างละ 0.3 m แล้ว
offset บน-ล่าง ระยะ 0.045 m



วาดปลายท่อโดยสั่ ง arc คลิ กจุดเริ่ มต้นที่ขอบบน คลิ กขวาเลื อก End แล้ ว คลิ กจุดปลายที่
กึ่งกลาง จากนั้นคลิกขวาเลือก Angle ใส่ค่า 90o
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Copy และ mirror จนได้ดังในรูป จากนั้น copy ทั้งหมดไปยังอีกปลาย แล้ว rotate 180o

การวาดเส้นตามแนวท่อเพิ่มเติมอาจเขียนได้ตามสัดส่วนของรัศมีท่อคือ



ในกรณีนี้รัศมี R คือ 0.045 m ดังนั้นให้สั่ง offset จากเส้นกลางไปบนล่างตามระยะดังนี้


0.4 R = 0.4 x 0.045



0.02 m



0.7 R = 0.7 x 0.045



0.03 m



0.9 R = 0.9 x 0.045



0.04 m
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ตัดแต่งเส้นด้วยคาสั่ง trim และ extend จนได้ดังในรูป



คลิ กเลื อกแผ่น เหล็ กสี่ เหลี่ ย ม สั่ ง offset เข้ามา 0.05 m เพื่อวาดน็ อตที่ มุมทั้งสี่ จากนั้ น สั่ ง
xplode สี่เหลี่ยมนอก แล้วสั่ง trim ตัดแต่งเส้นที่ตัดผ่านท่อออก



วาดวงกลม เส้น ผ่าศูน ย์กลาง 0.02 m สั่ ง polygon วาดรูปหกเหลี่ ยมขนาดพอเหมาะ และ
วงกลมนอกขนาด 0.04 m
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เมื่อ copy น็อตไปวางที่มุมทั้งสี่ แล้วลบสี่เกลี่ยมทิ้งจะได้แบบขยายรูปด้านบนของจุดรองรับ
แบบ fixed support ดังในรูป



เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ DIM เพื่อเขียนเส้นบอกขนาด และเลเยอร์ TEXT เพื่อเขียนข้อความ



Copy มายังจุดรองรับข้างขวา เขียนรางยาว 0.06 m เพิ่มโดยวาด arc ครึ่งวงกลมที่วงกลมใน
แล้ว move ออกมาวางทั้งสองข้าง แล้ว trim เส้นที่ไม่ต้องการออก



Copy รางที่วาดเพิ่ม ไปยังน็อตที่เหลือ และเปลี่ยนข้อความจนได้ แบบขยายรูปด้านบนของจุด
รองรับแบบ roller support ดังในรูป
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แบบขยายจุดรองรับด้านข้าง


Fixed Support

ในเลเยอร์ STEEL สั่ ง rec วาดแผ่ น เหล็ ก กว้ า ง
0.3 m หนา 0.02 m สองแผ่น ใต้รูปด้านบนของ
จุดรองรับข้างซ้าย


เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ COL วาดเสาคอนกรีตกว้าง 0.3 m ยาว
0.7 m ใต้แผ่นเหล็กด้วยคาสั่ง rec



สั่ง xplode ลบเส้นล่างออก insert บล็อก cont สเกล 0.1
เพื่อเขียนเส้นตัด



ใช้เลเยอร์ DIM วาด xline แนวดิ่งเข้ามาจากขอบ
เสาข้างละ 0.05 m



เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ STEEL เส้น DASHED วาดสมอ
ยึดขนาด 0.02 m ยาว 0.6 m



วาดน็อตตัวเมียที่ปลายบนและล่างขนาด 0.02 m



วาดเกลียวที่ปลายบนด้วยเส้นห่างกัน 0.004 m



Copy ท่อนนอนจากรูปขยายด้านบนลงมา แล้ววาดท่อนดิ่ง
เพิ่มเติม วาดเส้นดิ่ง offset จากเส้นกลางเป็นระยะ (R =
0.03) ดังนี้ 0.012, 0.021, 0.027 จนได้ดังในรูป
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วาดท่อนเอียงโดย copy เส้นศูนย์กลางมาจากโครงถัก จากนั้นลากเส้น line วาดปลายท่อด้วย
arc สั่ง offset เส้นลายท่อ แล้ว trim & extend ตัดแต่งเช่นเดียวกับท่อนดิ่ง



เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ DIM เขียนเส้นบอกขนาดต่างๆดังในรูป
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แบบขยายจุดรองรับด้านข้าง

Roller Support



วาดจุดรองรับ Roller Support โดย copy จุดรองรับข้างซ้าย มาวางข้างขวา



สั่ง mirror ท่อด้านบน รอบแกนดิ่ง



Move แผ่นเหล็กรองแผ่นล่างลงมา 0.02 m แล้ววาดท่อนกลม



เพิ่มเติมเส้นบอกข้อความจนได้ดังในรูปข้างล่าง
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โครงถักโค้งน้อย
ในโครงถักที่มีความโค้งไม่มาก เรายังสามารถใช้ท่อนดิ่งระยะห่างเท่ากันได้เหมือนเดิมดังในรูป
1m
1m

1m

10 @ 1 m = 10 m

1m



ในเลเยอร์กริด สร้าง xline แนวดิ่งห่างกัน 5 m สามเส้น และแนวนอนระยะห่าง 1 m สามเส้น



วาด arc โดยคลิก 3 จุดคือ ขอบซ้าย กึ่งกลางยกขึ้น 1 m และขอบขวา แล้ว copy ขึ้นมา 1 m



Offset เส้นดิ่งออกไปข้างละ 1 m คลิกเลือกเส้นโค้งบน ปรับ grip ขอบเส้นโค้งลากขยายออก
ทั้งสองข้างผ่านเส้นดิ่งใหม่เพื่อสร้างจุดตัด



วาด arc โดยคลิกสามจุดดังในรูปข้างล่าง แล้วลบเส้นโค้งเดิมออก
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วาดเส้ น ดิ่ ง และเส้ น นอนที่ ข้ า งซ้ า ยและขวา จากนั้ น offset ออกข้ า งละ 0.04 m แล้ ว
เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ TRUSS จากนั้นสั่ง trim & extend ตัดแต่งปลายเส้นต่างๆ



สั่ง array สร้าง xline แนวดิ่งระยะห่าง 1 m วาดท่อนดิ่งด้วยเส้นในเลเยอร์ GIRD สั่ง offset
ออกข้างละ 0.03 m เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ TRUSS



Copy ไปตามจุดตัดเส้น xline แนวดิ่ง จนครบทุกช่อง แล้วตัดแต่งด้วย



วางท่อนทแยงโดยใช้จุดตัดเส้นศูนย์กลางระหว่างท่อนดิ่งและจันทันหรือขื่อ สั่ง trim ตัดแต่ง
วาดทุกช่องข้างซ้าย แล้ว mirror ไปช่องข้างขวา



วาดจุดรองรับ เส้นบอกขนาด และข้อความดังในรูป
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โครงถักโค้งมาก
ในโครงถักที่มีความโค้งมาก ท่อนยึดจะไม่อยู่ในแนวดิ่ง แต่จะใช้เป็นแนวรัศมีจากศูนย์กลาง สมมุติ
ว่าโครงถักที่จะวาดมีช่วงระหว่างจุดรองรับ 9 m สูง 3 m ดังในรูป

สาหรับขื่อและจันทันเราอาจใช้วิธีสร้าง arc แบบคลิกสามจุดได้เหมือนเดิม แต่เนื่องจากท่อนถักเอียง
ตามแนวรัศมีจากศูนย์กลางวงกลมของส่วนโค้ง ดังนั้นจึงต้องคานวณหารัศมีความโค้งดังนี้
X2 + ( R – Y )2 = R2
R = (X2 + Y2) / 2Y
กรณีนี้ X = 4.5 m, Y = 2 m
ดังนั้น R = (4.52 + 22) / (2x2) = 6.0625 m


สั่ง units ใช้ความละเอียด 0.0000 แล้ววาดวงกลมรัศมี 6.0625 m



วาด xline เส้นดิ่งผ่านศูนย์กลาง และเส้นนอนที่จุดบนสุดของวงกลม แล้ว copy ลงมา 2 m
ลองวัดระยะราบและดิ่งเพื่อตรวจสอบ
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ลากเส้นจากศูนย์กลางไปยังจุดตัดวงกลมและเส้นนอน แล้วใช้คาสั่ง dan วัดมุม



วาดเส้ น xline ทับ เส้ นเอีย งข้างซ้าย แล้ว สั่ง arrayclassic แบบ polar เลือก Center point
เป็นจุดศูนย์กลางวงกลม จานวนทาซ้า 11 และมุมกวาด -95.85 องศา ตามที่วัดได้
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คลิกเลือกวงกลม สั่ง offset ออกมา 1 m เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ GRID แล้ววาด arc สามจุด ตาม
ส่วนโค้งของทั้งวงในและวงนอก



วาดเส้นเชื่อมระหว่างเส้นโค้งระหว่างจุดตัดกับแนวเส้นรัศมี แล้วลบเส้น xline ออก จากนั้นวัด
ขนาดเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง



ใช้คาสั่ง offset วาดท่อนใหญ่ด้ว ยระยะ 0.04 m และท่อนเล็ก 0.03 m เปลี่ย นเป็ นเลเยอร์
TRUSS จากนั้นสั่ง trim & extend อาจใช้คาสั่ง copy และ mirror ช่วยให้การวาดเร็วขึ้น



สาหรับท่อนเชื่อมตามแนวรัศมีอาจวาด 1 ท่อน แล้วสั่ง arrayclassic รอบจุดศูนย์กลางวงกลม
จานวน 11 ท่อน มุมกวาด -95.85o เช่นเดิม โดย trim ท่อนแรกให้เรียบร้อยก่อน



ส่วนท่อนนอนให้สั่ง mirror จากนั้นสั่ง extend และ trim ตบแต่งอีกครั้งจนได้ดังในรูป



สาหรับท่อนเชื่อมทแยงจะวาดสองท่อนก่อน แต่มุมกวาดต้องวัดใหม่คือ 76.68 o จานวน 5 ชุด
รอบจุดศูนย์กลางวงกลมเช่นเดิม
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ท่อนเชื่อมทแยงจะถูกทาซ้าในตาแหน่งที่ต้องการดังในรูปข้างล่าง



วาดจุดรองรับ เขียนเส้นบอกขนาด และข้อความ จนได้ดังในรูป
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