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บทที่ 2
คําสั่งเบื้องตนที่ชวยในการเขียนแบบ
การเขียนแบบโดยใชโปรแกรมAutoCAD นั้น จะมีคําสั่งพิเศษที่จะชวยในการเขียนแบบใหมี
ความรวดเร็ว แมนยํา ซึ่งคําสั่งเหลานั้นจะซอนไว และมีวิธีการใชที่มีทงั้ แบบเรงดวน หรือแบบปกติที่มี
ทั้งกดปุมฟงคชั่น และคลิกขวา หรือกดพรอมกันเชน กด Shift คางไวแลวคลิกเมาสปุมขวา ก็จะได
คําสั่งที่เกี่ยวกับการ Snap เปนตน
2.1 คําสั่ง OSNAP (Object Snap)

รูปที่xxx รูปการตั้งคา Drafting Settings และรูป Toolbar ของOSNAP
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รายละเอียดของ OSNAP ที่ใชเปนประจํามีดังนี้
สัญญลักษณ
ชื่อ
รายละเอียด
Endpoint
จับจุด(Snap) ณ ตําแหนงปลายวัตถุ
Midpoint
จับจุด(Snap) ณ ตําแหนงกลางวัตถุ
Intersection
จับจุด(Snap) ณ ตําแหนงจุดตัดของวัตถุ
Center
จับจุด(Snap) ณ ตําแหนงจุดศูนยกลางของวัตถุ
Quadrant
จับจุด(Snap) ณ ตําแหนง Quadrant ของวัตถุ
Tangent
จับจุด(Snap) ณ ตําแหนงการสัมผัสกับวัตถุ
Perpendicular
จับจุด(Snap) ณ ตําแหนงตั้งฉากกับวัตถุ
Node
จับจุด(Snap) ณ ตําแหนงจุด(Node)ของวัตถุ
Nearest
จับจุด(Snap) ณ ตําแหนงใกลกับวัตถุ
Object Setting
ตั้งคาการจับจุด(Snap)

รูปที่xxx แสดงตําแหนงตางๆของวัตถุ

-3คําสั่ง OSNAP นี้สามารถที่จะใชการ กดปุม Shift คางไว แลวคลิกเมวสปุมขวา ก็จะปรากฎ
ภาพดดังรูปดานลางนี้

กดปุมShift คาง

คลิกขวาที่เมาส
+

รูปที่xxx รูป เมนู OSNAP ที่เกิดจากการ กดปุมShift คางไว แลวคลิกขวา
การปดเปด ระบบ OSNAP คลิกที่ แถบแสดงสถานะดานลางสุด ที่ปุม
โดยคลิก 1 ครั้ง
จะแสดงการเปดใชงาน OSNAP และคลิกอีกหนึ่งครั้ง จะเปนการปดการใชงานของ OSNAP

ปุมปดเปด OSNAP
สามารถกดปุม F3 ได
การใช คําสั่ง OSNAP มีความสําคัญมากในการเขียนแบบ ถาไมใชงานOSNAP จะทําใหแบบมี
ปญหาตามมา เชน ระยะของแบบ หรือ การระบายสี หรือการทําลวดลาย เปนตน.

-4ในขณะทํางานถาหากเปดให OSNAP ทํางานอัตโนมัติ เมื่อมีการใชคําสั่งจะปรากฎ รูปภาพ
สัญลักษณ ตางๆขึ้นมา ดังรูป

รูปที่ xxxรูปภาพการ SNAP แบบตาง
ทานสามารถปรับแตง รูปภาพของ OSNAP ที่เรียกวา อาเพอรเจอร (Aperture) โดยคลิกที่ เมนู
Tools > Options > Drafting เปลี่ยนเสร็จแลว คลิก OK เปนอันสิ้นสุดการตั้งคา Aperture

-52.2 คําสั่ง ORTHO
คําสั่งนี้เปนคําสั่งที่ใชบังคับใหการเลื่อนเมาสหรือ Cross Hair เคลื่อนไปในแนวแกน X และ
แกน Y จะมีประโยชนมากในเขียนแบบเสนตรง ตามแนวแกน X และแกน Y การควบคุมการใชงาน
ORTHO จะควบคุมการปด/เปด ดังนี้
1.ควบคุมที่ แถบสถานะ โดยคลิกที่
ใหจมลง เพื่อเริ่มการใชงาน และคลิก
ลอยออกมาเพือ่ ปดการใชงาน
2.ควบคุมดวย การกดฟงคชนั่ F8 สลับกันไปมาเพื่อ ปดเปดการใชงาน ORTHO

เปดการใชงาน ORTHO

ปดการใชงาน ORTHO
รูปที่xxx รูปการปดเปด ORTHO

ให

-62.3 คําสั่ง Polar Tracking
เปนการกําหนดระยะคงที่ของ Polar Distance ในการเขาตําแหนง ซึ่งเราสามารถที่จะเห็นคา
ระยะของเสนที่ลากออกไปเปนระยะทางเทาไหร มีมุมเทาไหร โดยทีไ่ มตองพิมพที่ Command Line
มีขอแนะนํา ถาใช Polar Tracking นี้ ทานจะตอง เปดการใชงาน Snap ดวย การปดเปดการใช Polar
Tracking ใหคลิกที่แถบสถานะ ตรงอักษร
ใหจมลงแสดงวาเปดการใชงาน ถาคลิก
ให
ปุมลอยออกมาแสดงวา ปดการใชงาน Polar Tracking

เปดการใชงาน Polar Tracking

ปดการใชงาน Polar Tracking

รูปที่xxx การเปดปด Polar Tracking

-72.4 คําสั่ง Zoom
คําสั่ง Zoom นี้ ในการเขียนแบบดวยโปรแกรม AutoCAD มีความจําเปนเปนอยางมาก
เนื่องจาก จอภาพของคอมพิวเตอรมีขนาดเล็ก จึงตองมีการ Zoom เขา Zoom ออก ตลอดเวลา ใน
ปจจุบัน เมาสที่ใชกันจะมี ลูกลอ (Wheel) จึงทําใหการ Zoom สะดวกมาขึ้นมาก เพียงแตทาน ขยับลูกลอ
ภาพที่ จอคอมพิวเตอร ก็สามารถ Zoom ไปมาไดอยางสะดวก แตบางครั้งการ Zoom ก็จําเปนที่ตองการ
เฉพาะสวน ก็จะตองใชการ Zoom แบบมีเงื่อนไข เชนการ Zoom แบบ All , แบบ Windows , แบบ Real
Time , แบบ Scale , แบบ Dynamic เปนตน
การ Zoom สามารถทําไดหลายแบบ ดังนี้
1. Zoom โดยใช Crosshair (ตัวชี้เปา) เลื่อนไปใกลกับจุดเปาหมาย จากนัน้ ก็ใช นิ้วกลิ้งลูกลอ
ของเมวส ภาพจะ Zoom ไปมาทันที
2. Zoom โดยใช เมนู View > Zoom > ....

ซึ่งการ Zoom นั้น มีดว ยกันหลายแบบ เชน Realtime , Previous , Windows , Dynamic,
Scale , Center , Object , In , Out , All , และ Extend คําสั่ง Zoom ที่ใชมากที่สุดคือ All และ Windows
และนอกจากนี้ ยังมี Toolbar ของคําสั่ง Zoom ดังรูปภาพ ดานลาง

Zoom แบบ IN ,OUT

Zoom แบบWindows
Zoom แบบ Dynamic

Zoom แบบ All

-82.5 คําสั่ง Pan
คําสั่ง Pan เปนคําสั่ง ที่ใช ยกหรือจับ รูปภาพ ที่หนาจอ เพียงแตทาน ใช Crosshair วางไวใน
ตําแหนงทีต่ องการเคลื่อนยาย จากนั้นใหกดลอกลิ้งของเมาสคางไว หรือคลิกที่ Tools bar รูป
ไดภาพตรงCrosshair เปลี่ยนเปนรูปภาพมือ ดังรูป

รูปที่xxx รูปกอนใช Pan

จะ

รูปที่xxx รูปใช Pan

2.6 คําสั่ง Command line
เปนปญหามากในขณะ เขียนแบบไป ปรากฎวา Command Line หายไป เนื่องจากทานคลิก
อะไรก็รูทําให Command line หายดังรูป

Command line หาย !

รูปที่ xxx Command line หาย

-9วิธีการเรียก Command line คืนกลับมา ทานจะตอง คลิก เมนูบาร Tools > Command line
หรือ กดปุม Ctrl + F9 ก็สามารถเรียกคืน Command line ได

รูปที่ xxx การเรียกคืน Command line ออกมา
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