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บทที่ 3
คําสั่ง สําหรับการเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
จุดประสงคการเรียนรู
หลังจากศึกษาจบในบทเรียนนี้เสร็จ นักศึกษาจะตองมีความสามรถ ดังนี้
1. ใชคําสั่ง Line ได
2. ใชคําสั่ง Ray ได
3. ใชคําสั่ง Construction line ได
4. ใชคําสั่ง Multiline ได
5. ใชคําสั่ง Polyline ได
6. ใชคําสั่ง Polygon ได
7. ใชคําสั่ง Rectangle ได
8. ใชคําสั่ง Arc ได
9. ใชคําสั่ง Circle ได
10. ใชคําสั่ง Donut ได
11. ใชคําสั่ง Spline ได
12. ใชคําสั่ง Ellipse ได
13. ใชคําสั่ง Block ได
14. ใชคําสั่ง Point ได
15. ใชคําสั่ง Hatch ได
16. ใชคําสั่ง Revision Cloud ได
17. ใชคําสั่ง Text ได

-2การใชคําสั่งในการเขียนแบบไฟฟา
1. การใชคําสั่ง Line
คําสั่ง Line เปนคําสั่งที่นิยมใชกันเปนอยางมาก คิดอะไรไมไดก็จะใช คําสั่ง Line
เขียนแบบ ซึ่งคําสั่ง Line เปนคําสั่งที่ใชเขียนเสนตรง จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง วิธีเรียกคําสั่ง Line
- คลิก เมนู Draw > Line
จากรูปดานลางเปนตัวอยางการใชคําสั่ง Line

รูปที่xxxแสดงตัวอยางการใชคําสั่ง Line โดยมีพิกดั แบบ Absolute Coordinate
ตัวอยางที่ 1 ใชคําสั่ง Line โดยมีพกิ ัดแบบ Absolute Coordinate
Command: line (พิมพที่ Command line ควยคําวา“line” หรือ คลิก เมนู Draw > Line )
Specify first point: 2,1
พิมพ คาเริ่มตน ที่จุด A
Specify next point or [Undo]: 9,1
พิมพ คาตอไป ที่จุด B
Specify next point or [Undo]: 9,7
พิมพ คาตอไป ที่จุด C
Specify next point or [Close/Undo]: 2,7
พิมพ คาตอไป ที่จุด D
Specify next point or [Close/Undo]: c
จุดสุดทายให พิมพ C แลว กด Enter
หมายเหตุ การใชคําสั่ง Line จะสิ้นสุด เมือ่ เรา พิมพ C (หรือClose) แลว กด Enter หรือ สิ้นสุด
คําสั่งโดยการ กดปุม ESC ที่Keyboard แตถาตองการลบเพียงแตทานเลือกเสนนั้นกดปุม Delete ที่
Keyboard ทานก็สามารถลบเสนนั้นได
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รูปที่xxxแสดงตัวอยางการใชคําสั่ง Line โดยมีพิกดั แบบ Relative Coordinate
ตัวอยางที่ 2 ใชคําสั่ง Line โดยมีพกิ ัดแบบ Relative Coordinate
Command: line
Specify first point: 2,1
Specify next point or [Undo]: @6,0
Specify next point or [Undo]: @0,6
Specify next point or [Close/Undo]: @-6,0
Specify next point or [Close/Undo]: c

ใชคําสั่งเขียนเสน
พิมพคา จุดแรก A
พิมพคา จุด B
พิมพคา จุด C
พิมพคา จุด D
พิมพ C เปนจุดสิ้นสุดคําสั่ง
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รูปที่xxxแสดงตัวอยางการใชคําสั่ง Line โดยมีพิกดั แบบ Polar Coordinate
ตัวอยางที่ 3 ใชคําสั่ง Line โดยมีพกิ ัดแบบ Polar Coordinate
Command: line
Specify first point: 2,1
Specify next point or [Undo]: @6<0
Specify next point or [Undo]: @6<90
Specify next point or [Close/Undo]: @6<180
Specify next point or [Close/Undo]: c
ทานสามารถใชเมนูตามรูปได ดังรูปดานลางนี้

ใชคําสั่ง Line
พิมพคา จุดแรก A
พิมพคา จุด B
พิมพคา จุด C
พิมพคา จุด D
พิมพ C เปนการสิ้นสุดคําสั่ง

-52. คําสั่ง Ray
เปนคําสั่งเขียนเสนตรง ที่เริ่ม ณ จุดๆ หนึ่งยาวออกไป โดยมีความยาวที่ไมมีที่สิ้นสุด
คําสั่งนี้ เหมาะสําหรับงานสํารวจ การใชคําสั่ง คลิก Draw > Ray

รูปที่ xxx แสดงผลลัพธ การใชคําสั่ง Ray
3. คําสั่ง Construction line
คําสั่ง Construction line เปนคําสั่งที่ใชในงานกอสราง เพือ่ การวางฝง เสนรางการ
กอสราง ซึ่งคําสั่งนี้จะมีเสนที่หางจากจุดอางอิงออกไป สองดานโดยมีความยาวที่ ไมสิ้นสุดทั้งสองดาน
การใชคําสั่ง คลิก Draw > Construction line ดังรูป

รูปที่ xxx แสดงการใชงานคําสั่ง Construction line

-64. คําสั่ง Multiline
คําสั่ง Multiline เปนคําสั่งที่ใชในเขียนเสนคู สามารถตั้งระยะหางของเสนคูได เหมาะ
สําหรับการเขียน ผนังอาคาร ถนน เปนตน การใชคําสั่ง คลิก Draw > Multiline ดังรูป

รูปที่ xxx แสดงการใชงานคําสั่ง Multiline
5. คําสั่ง Poly line
คําสั่ง Polyline เปนคําสั่งที่ใชเขียนเสนตอเนื่อง ไมวาเสนนั้นจะมีทิศทางไปดานใด
เสนเหลานั้น ก็จะถือวาเปน ชิ้นงาน(Object)ชิ้นเดียวกัน การใชคําสั่ง คลิกเมนู Draw > Poly line

รูปที่ xxx แสดงการใชงานคําสั่ง Poly line

-76. คําสั่ง Polygon
คําสั่ง Polygon เปนคําสั่งที่ใชในการ เขียนรูปตั้งแต 3 เหลี่ยมเปนตนไป การใชคําสั่ง
Polygon ใหคลิก Draw > Polygon

รูปที่ xxx แสดงการใชงานคําสั่ง Polygon
คําสั่ง Polygon เปนคําสั่งที่ใชกันบอย ในการเขียนแบบไฟฟา ดังนัน้ ในหัวขอนี้จะ
เจาะลึก เรื่องการใชงาน คําสั่ง Polygon โดยจะอธิบายเปนลําดับขั้นตอนดังนี้
1. คลิก Draw > Polygon
Command: _polygon Enter number of sides <6>: 5 © (โปรแกรมถามวา จะเอารูปกี่เหลี่ยม)
Specify center of polygon or [Edge]:
© (จะใหจุดศูนยกลางอยูที่ใด ?)
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: I © (ถามวาจะเอารูปแบบใด ?)
Specify radius of circle: 5 ©
(ถามวาจะใหรัศมีเทาไหร?)
(หมายเหตุ เครื่องหมาย©คือการกดปุมEnter)
อธิบายเรื่อง Inscribed in circle และ Circumscribed about circle ขออธิบายดวยรูปภาพดังนี้

Center

Center

Inscribed in circle

Circumscribed about circle

-87. คําสั่ง Rectangle
คําสั่ง Rectangle เปนคําสั่งที่ใชในการเขียนรูปสี่เหลี่ยม ดดยการกําหนดพิกัดของมุม
สี่เหลี่ยมที่ทแยงกัน หรืออยูต รงขามกัน เรียกใชคําสั่งโดยการ คลิก เมนู Draw > Rectangle

รูปที่ xxx แสดงการใชงานคําสั่ง Rectangle
8. คําสั่ง Arc
คําสั่ง Arc เปนคําสั่งที่ใชทําเสนโคง ซึ่งการทําเสนโคงนั้นจะใชจุดอางอิง จํานวน 3 จุด
มีรูปแบบใช 11 รูปแบบ เสนโคงเหมาะที่จะทําสวนโคงประตู การใชงาน Arc คลิก Draw > Arc > …
การทําเสนโคงมี 11 รูปแบบดังนี้
1. 3 Points
2. Start, Center, End
3. Start, Center, Angle
4. Start, Center, Length
5. Start, End, Angle
6. Start, End, Direct
7. Start, End, Radius
8. Center, Start, End
9. Center, Start, Angle
10. Center, Start, Length
11. Continue
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รูปที่ xxx การใชคําสั่ง Arc แถบเมนู
8.1 3 Point
เปนการเขียนเสนโคงโดยกําหนดผานจุด 3 จุดที่กําหนด เมื่อกําหนด 3 จุด
เสร็จก็จะสิ้นสุดการใชคําสั่ง 3 Point การใชคําสั่งไดโดย คลิก เมนู Draw > Arc > 3 Point
Command: a
ARC Specify start point of arc or [Center]: 9,8 ©
Specify second point of arc or [Center/End]: 16,12©
Specify end point of arc: 9,16©
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter
รูปที่ xxx การใชคําสั่ง Arc แบบ 3 Point

- 10 8.2 Start, Center, End
เปนคําสั่งที่เขียนเสนโคงโดยเริ่มจุดแรกที่ Start, จุดที่ 2 เปนจุด
ศูนยกลางของเสนโคง, จุดที่ 3 เปนจุดสุดทาย การเรียกใชคําสั่งโดย
คลิก เมนู Draw > Arc >Start, Center, End
Command: a ©
ARC Specify start point of arc or [Center]: 8,8.9 ©
Specify second point of arc or [Center/End]: c ©
Specify center point of arc: 8,13 ©
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: 8,17.1 ©
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter
รูปที่ xxx การใชคําสั่ง Arc แบบ Start, Center, End
8.3 Start, Center, Angle
เปนคําสั่งเขียนเสนโคงโดย กําหนดจุดเริ่มตน(Start), จุดที่2 คือจุดศูนยกลางของเสน
โคง(Center), และจุดสุดทายคือมุมภายในตั้งแตจุดเริ่มตนถึงจุดสุดทาย (Angle)การเรียกใชคําสั่งโดย
คลิกเมนู Draw > Arc > Start, Center, Angle

Command: a
ARC Specify start point of arc or [Center]: 18,11 ©
Specify second point of arc or [Center/End]: c ©
Specify center point of arc: 12,11 ©
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a ©
Specify included angle: 270 ©
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter
รูปที่ xxx การใชคําสั่ง Arc แบบ Start, Center, Angle

- 11 8.4 Start, Center, Length
เปนคําสั่งเขียนเสนโคงโดย กําหนดจุดเริ่มตน(Start), จุดที่2 คือจุดศูนยกลางของเสน
โคง(Center), และจุดสุดทายคือความยาวของเสน คอด(Chord Length) การเรียกใชคําสั่งโดย
คลิกเมนู Draw > Arc > Start, Center, Length
Command: a ©
ARC Specify start point of arc or [Center]: 18,11 ©
Specify second point of arc or [Center/End]: c ©
Specify center point of arc: 12,11 ©
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: l ©
Specify length of chord: 8.5 ©
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter
รูปที่ xxx การใชคําสั่ง Arc แบบ Start, Center, Length
8.5 Start, End, Angle
เปนคําสั่งเขียนเสนโคงโดย กําหนดจุดเริ่มตน(Start), จุดที่2 คือสุดทายของเสนโคง
(End), และจุดที่ 3 คือขนาดของมุมของสวนโคง(Angle) การเรียกใชคาํ สั่งโดย
คลิกเมนู Draw > Arc > Start, End, Angle
Command: a ©
ARC Specify start point of arc or [Center]: 18,11 ©
Specify second point of arc or [Center/End]: E ©
Specify end point of arc: 10,17 ©
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: A©
Specify included angle: 135 ©
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter
รูปที่ xxx การใชคําสั่ง Arc แบบ Start, End, Angle

- 12 8.6 Start, End, Radius
เปนคําสั่งเขียนเสนโคงโดย กําหนดจุดที่ 1 คือจุดเริ่มตน(Start), จุดที่2 คือสุดทายของ
เสนโคง(End), และจุดที่ 3 คือความยาวของรัศมีของสวนโคง(Radius) การเรียกใชคําสั่งโดยการ
คลิกเมนู Draw > Arc > Start, End, Radius
Command: a ©
ARC Specify start point of arc or [Center]: 18,11 ©
Specify second point of arc or [Center/End]: e ©
Specify end point of arc: 10,17 ©
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: R ©
Specify radius of arc: 5.41 ©
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter
รูปที่ xxx การใชคําสั่ง Arc แบบ Start, End, Radius
8.7 Center, Start, End
เปนคําสั่งเขียนเสนโคงโดย กําหนดจุดที่ 1 คือจุดเริ่มตน(Center), จุดที2่ คือเริ่มตนของ
เสนโคง(Start), และจุดที่ 3 คือจุดสุดทายของสวนโคง(End) การเรียกใชคําสั่งโดยการ
คลิกเมนู Draw > Arc > Center, Start, End
Command: a ©
ARC Specify start point of arc or [Center]: c ©
Specify center point of arc: 18,11 ©
Specify start point of arc: @8<270 ©
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: 26,11 ©
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter

รูปที่ xxx การใชคําสั่ง Arc แบบ Center, Start, End

- 13 8.8 Center, Start, Angle
เปนคําสั่งเขียนเสนโคงโดย กําหนดจุดที่ 1 คือจุดเริ่มตน(Center), จุดที2่ คือเริ่มตนของ
เสนโคง(Start), และจุดที่ 3 คือขนาดมุมของสวนโคง(Angle) การเรียกใชคําสั่งโดยการ
คลิกเมนู Draw > Arc > Center, Start, Angle
Command: a ©
ARC Specify start point of arc or [Center]: c ©
Specify center point of arc: 18,11 ©
Specify start point of arc: 26,11 ©
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a ©
Specify included angle: 90 ©
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter

รูปที่ xxx การใชคําสั่ง Arc แบบ Center, Start, Angle
8.9 Center, Start, Length
เปนคําสั่งเขียนเสนโคงโดย กําหนดจุดที่ 1 คือจุดเริ่มตน(Center), จุดที2่ คือเริ่มตนของ
เสนโคง(Start), และจุดที่ 3 คือความยาวของเสนคอด(chord) การเรียกใชคําสั่งโดยการ
คลิกเมนู Draw > Arc > Center, Start, Length
Command: a ©
ARC Specify start point of arc or [Center]: c ©
Specify center point of arc: 18,11 ©
Specify start point of arc: 26,11 ©
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: l ©
Specify length of chord: 11.31 ©
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter
รูปที่ xxx การใชคําสั่ง Arc แบบ Center, Start, Length

- 14 9. คําสั่ง Circle
คําสั่ง Circle เปนคําสั่งที่ใชเขียน วงกลม ซึ่งมีวิธีการเขียนหรือสรางวงกลมดวยกัน
6 รูปแบบ ดังนี้
1. Center , Radius
2. Center , Diameter
3. 2 Points
4. 3 Points
5. Tan , Tan , Radius ( TTR )
6. Tan . Tan , Tan ( TTT )

รูปที่xxx รูปการเรียกใชคําสัง่ เขียนวงกลม (Circle)

- 15 9.1 คําสั่ง Circle แบบ Center , Radius
คําสั่ง Circle แบบ Center , Radius เปนการคําสั่งเขียนวงกลม โดยโปรแกรมจะให
กําหนดจุดศูนยกลางของวงกลม และจากนั้นจะใหใสคา รัศมี สามารถเรียกใช คําสั่ง Circle แบบ
Center , Radius โดยการ
คลิกเมนู Draw > Circle > Center, Radius

รูปที่xxx รูปการเรียกใชคําสัง่ เขียนวงกลม (Circle)แบบ Center, Radius
Command: c ©
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 10,10 © (จุดศูนยกลาง)
Specify radius of circle or [Diameter] <4.0451>: 5 © (รัศมีวงกลม)
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter
9.2 คําสั่ง Circle แบบ Center , Diameter
คําสั่ง Circle แบบ Center , Radius เปนการคําสั่งเขียนวงกลม โดยโปรแกรมจะให
กําหนดจุดศูนยกลางของวงกลม และจากนั้นจะใหใสคาความยาวของเสนผาศูนยกลาง สามารถเรียกใช
คําสั่ง คําสั่ง Circle แบบ Center , Diameter โดยการ
คลิกเมนู Draw > Circle > Center , Diameter

รูปที่xxx รูปการเรียกใชคําสัง่ เขียนวงกลม (Circle)แบบ Center, Diameter

- 16 Command: c ©
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 10,10 ©
Specify radius of circle or [Diameter] <5.0000>: d ©
Specify diameter of circle <10.0000>: 10 ©
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter

9.3 คําสั่ง Circle แบบ 2 Point
คําสั่ง Circle แบบ 2 Point เปนแบบการเขียนวงกลม โดยใชจดุ อางอิง 2 จุด การ
เรียกใชคําสั่งสามารถ เรียกใชคําสั่งไดดังนี้
คลิกเมนู Draw > Circle > 2 Point

รูปที่xxx รูปการเรียกใชคําสัง่ เขียนวงกลม (Circle)แบบ 2 Point
Command: c ©
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2p ©
Specify first end point of circle's diameter: 7,9 © (จุดที่ 1)
Specify second end point of circle's diameter: 15,9 © (จุดที่ 2)
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter

- 17 9.4 คําสั่ง Circle แบบ 3 Point
คําสั่ง Circle แบบ 3 Point เปนแบบการเขียนวงกลม โดยใชจดุ อางอิง 3 จุด การ
เรียกใชคําสั่งสามารถ เรียกใชคําสั่งไดดังนี้
คลิกเมนู Draw > Circle > 3 Point

รูปที่xxx รูปการเรียกใชคําสัง่ เขียนวงกลม (Circle)แบบ 3 Point
Command: c ©
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p ©
Specify first point on circle: 7,9 ©
(จุดที่ 1)
Specify second point on circle: 15,9 © (จุดที่ 2)
Specify third point on circle: 11,13 © (จุดที่ 3)
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter
9.5 คําสั่ง Circle แบบ Tan, Tan, Radius
คําสั่ง Circle แบบ Tan, Tan, Radius เปนการเขียนวงกลมโดยการใชจุดที่เสนวงกลม
สัมผัส 2 จุดและขนาดรัศมีของวงกลม ซึ่งจุดที่เสนวงกลมสัมผัสจะเปนวัตถุรูปทรงใดๆ ก็ได การ
เรียกใชคําสั่งไดดังนี้
คลิกเมนู Draw > Circle > Tan, Tan, Radius
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รูปที่xxx รูปการเรียกใชคําสัง่ เขียนวงกลม (Circle)แบบ Tan, Tan, Radius
9.6 คําสั่ง Circle แบบ Tan, Tan, Tan
คําสั่ง Circle แบบ Tan, Tan, Tan เปนการเขียนวงกลมโดยการใชจุดที่เสนวงกลม
สัมผัสวัตถุ 3 จุด ซึ่งจุดที่เสนวงกลมสัมผัสจะเปนวัตถุรูปทรงใดๆ ก็ได การเรียกใชคําสั่งไดดังนี้
คลิกเมนู Draw > Circle > Tan, Tan, Tan

รูปที่xxx รูปการเรียกใชคําสัง่ เขียนวงกลม (Circle)แบบ Tan, Tan, Tan

- 19 10. คําสั่ง Donut
คําสั่ง Donut เปนคําสั่ง ที่ใชทํารูปคลายขนมโดนัท ในการเขียนแบบไฟฟาจะมี
ประโยชนมากในทําจุดตอวงจรไฟฟา หรือ จุด Terminal ตางๆ สามารถเรียกใชคําสั่งนี้ดวยการ
คลิก เมนู Draw > Donut

รูปที่xxx รูปการเรียกใชคําสัง่ เขียนรูป Donut
Command: donut ©
Specify inside diameter of donut <1.0000>: 1 ©
Specify outside diameter of donut <2.0000>: 5 ©
Specify center of donut or <exit>: 10,10 ©
Specify center of donut or <exit>: *Cancel* กดปุม ESC
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter

(กําหนดระยะเสนผาศูนยกลางวงใน)
(กําหนดระยะเสนผาศูนยกลางวงนอก)
(กําหนดการวางรูป Donut)
(ยกเลิกการใชคําสั่ง Donut)

- 20 11. คําสั่ง Spline
คําสั่ง Spline เปนคําสั่งที่ใชสําหรับสรางเสนโคงตอเนื่อง โดยจะโคงไปตามลําดับของ
จุดที่กําหนด สามารถกําหนดตําแหนงที่ตอ งการใหเสนผานไดจํานวนมากและตอเนือ่ ง เสนโคงจะตอง
ลากเขาใกลจุดที่กําหนดไวกอ นลวงหนา โดยตองกําหนดระยะเผื่อ เพือ่ ทําใหเสนโคงมีความราบเรียบ
โดยจะสามารถนํางานเขียนแบบนี้ไปเขียนเสนชั้นความสูงในแผนทีไ่ ด วิธีการเรียกใชคําสั่ง
คลิกเมนู Draw > Spline

รูปที่xxx รูปการเรียกใชคําสัง่ เขียนรูป Spline
12. คําสั่ง Ellipse
. คําสั่ง Ellipse เปนคําสั่งที่ใชในการเขียนแบบรูปทรงวงรี ซึ่งวงรีจะมีองคประกอบ
ดวยแกนจํานวน 2 แกน แกนที่ 1 เรียกวา แกนหลัก (Major Axis) และแกนที่ 2 เรียกวาแกนรอง(Minor
Axis) วิธเขียนวงรีทําได 3 วิธี คือ 1. Center 2. Axis, End 3. Arc วิธีเรียกใชคําสั่ง Ellipse ทําไดโดย
คลิก เมนู Draw > Ellipse

รูปที่xxx รูปการองคประกอบของรูปวงรี

- 21 13.1 การเขียนแบบวงรี แบบ Center เปนการเขียนวงรีโดยการกําหนดจุดศูนยกลางของวงรี
และจุดปลายแกนทั้งสองของวงรีที่วัดออกจาก จุดศูนยกลาง เรียกใชคาํ สั่งไดดังนี้
คลิกเมนู Draw > Ellipse > Center

รูปที่xxx แสดงการเขียนรูปวงรี แบบ Center
Command: _ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: c ©
Specify center of ellipse: 10,10 ©
Specify endpoint of axis: @5<0 ©
Specify distance to other axis or [Rotation]: @3<90 ©

(เลือก C )
(กําหนดจุดศูนยกลาง)
(กําหนดปลายแกนที่ 1)
(กําหนดปลายแกนที่ 2)

หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter

13.2 การเขียนแบบวงรี แบบ Axis, End เปนการเขียนวงรีโดยการกําหนดจุดแรกของแกนหลัก
ถึงจุดปลายของแกนหลัก และจุดปลายแกนรองที่วัดออกจาก จุดศูนยกลาง เรียกใชคาํ สั่งไดดังนี้
คลิกเมนู Draw > Ellipse > Axis, End
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รูปที่xxx แสดงการเขียนรูปวงรี แบบ Axis, End

Command: _ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 5,10 © (ตําแหนงตนแกนหลัก)
Specify other endpoint of axis: @10<0 ©
(ตําแหนงปลายแกนหลัก)
Specify distance to other axis or [Rotation]: @3<90 © (ระยะแกนรอง)
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter

13.3 การเขียนแบบวงรี แบบ Arc เปนการเขียนสวนโคงของวงรีโดยการกําหนดจุดศูนยกลาง
ของวงรี และจุดปลายแกนทั้งสองของวงรีที่วัดออกจากจุดศูนยกลาง เรียกใชคําสั่งไดดังนี้
คลิกเมนู Draw > Ellipse > Arc

รูปที่xxx แสดงการเขียนรูปวงรี แบบ Arc

- 23 Command: _ellipse
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: _a
Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: 15,10 ©
Specify other endpoint of axis: 5,10 ©
Specify distance to other axis or [Rotation]: @3<90 ©
Specify start angle or [Parameter]: 0 ©
Specify end angle or [Parameter/Included angle]: 270 ©

(จุดเริ่มตนแกนหลัก)
(จุดเริ่มปลายแกนหลัก)
(ปลายแกนรอง)
(มุมเริ่มตนสวนโคง)
(จุดมุมสิ้นสุดสวนโคง)

หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter

14. คําสั่ง Block
คําสั่ง Block เปนคําสั่งที่รวบรวม ชิ้นงานใหเปนกลุม เชน เขียนแบบโคมไฟหนึ่งชิน้
ในโคมไฟตองใชเครื่องมือเขียนแบบหลายชิ้นรวมๆ กัน ก็จะมีวัตถุหลายชิ้น ดังนั้นจําเปนตองทําการร
รวบรวมกันไวเปนวัตถุ 1 ชิ้น คําสั่งนั้น ก็คอื Block เมื่อเราสราง Block ขึ้นมาแลว การนํามาใชงานตอง
ใชคําสั่ง Insert Block เขามา ถาตองการแกไข คลิก Tools > Block Editor การเรียกใชคําสั่ง Block
คลิกเมนู Draw > Block > Make

หลังใช Block

กอนใช Block

รูปที่xxx การใชคําสั่ง Block

- 24 ¾ วิธีการสราง Block
1. เตรียมชิ้นงาน
2. คลิกเมนู Draw > Block > Make
3. ไดกรอบโตตอบดังรูป

1.พิมพชื่อชิ้นงานดวย
ภาษาไทย หรืออังกฤษ
ก็ได

2.คลิก Select objects
จากนั้นไปเลือกงาน แลว
กด Enter หรือคลิกขวา

3.คลิก ปุม Base point
เพื่อเลือกจุด อางอิง
ของชิ้นงาน

ทําเสร็จให คลิก OK
รูปที่xxx การใชคําสั่ง Make Block

- 25 ¾ การนํา Block มาใชงาน
1. คลิก เมนู Insert > Block
2. จะมี กรอบโตตอบดังนี้
เลือกชิ้นงาน

จะไดชิ้นงานติดเมาสมา

เลือกเสร็จใหคลิก OK

รูปที่xxx การใชคําสั่ง Insert Block

- 26 15. คําสั่ง Point
คําสั่ง Point เปนคําสั่งใชในการสรางจุด เพื่อใชในการอางอิง การเขียนแบบ กอนใช
ตองไปกําหนดตนแบบ ของ Point กอน โดยคลิก เมนู Format > Point Style… จากนั้นจึงมาเรียกใช
คําสั่ง Point ที่ คลิกเมนู Draw > Point เลือกวาจะใช 1 ครั้ง หรือ หลายๆ ครั้ง
15.1 เลือก Single Point
คลิก เมนู Draw > Point > Single Point (ชึง่ จะเขียนไดแค 1 รูปเทานั้น)
Command: _point
Current point modes: PDMODE=34 PDSIZE=0.5000
Specify a point: 10,10 ©
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter

รูปที่xxx การเรียกใชคําสั่ง Point
15.2 เลือก Multiple Point เปนการสรางจุดบนชิ้นงานที่เลือกไดหลายๆ จุด จนกวาจะ
กดปุม ESC หรือ กดปุม Enter
15.3 เลือก Divide เปน เปนการสรางจุด เพื่อแบงชิ้นงานออกเปนสวนๆ เทาๆ กัน
การใชคําสั่งนี้ จะตองมีวัตถุ ขึ้นมา 1 ชิ้น จะนั้นจึงใชคําสัง่ Point มาแบงชิ้นงานใหเทาๆ กัน การ
เรียกใชคําสั่งสามารถทําไดโดย คลิกเมนู Draw > Point > Divide
Command: _divide
Select object to divide: (เลือกชิ้นงาน)
Enter the number of segments or [Block]: 3 ©
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter
รูปที่xxx การเรียกใชคําสั่ง Point แบบ Divide

- 27 15.4 เลือก Measure เปน เปนการสรางจุด เพื่อแบงชิ้นงานออกเปนสวนๆ ตามที่
กําหนดระยะไว การใชคําสัง่ นี้ จะตองมีวตั ถุ ขึ้นมา 1 ชิ้น จะนั้นจึงใชคําสั่ง Point มาแบงชิ้นงานให
ตามที่กําหนดคาไว การเรียกใชคําสั่งสามารถทําไดโดย คลิกเมนู Draw > Point > Measure
Command: _measure
Select object to measure: (เลือกชิ้นงาน)
Specify length of segment or [Block]: 3 ©
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย©คือการกดปุมEnter
รูปที่xxx การเรียกใชคําสั่ง Point แบบ Measure

16. คําสั่ง Hatch
คําสั่ง Hatch เปนคําสั่งสําหรับเขียนเสนลายใหแกชนิ้ งาน เชน ลวดลายหลังคา
ลวดลายของพืน้ เปนตน การเรียกใชคําสั่งนี้สามารถ ทําไดโดย
คลิกเมนู Draw > Hatch >
Type เปนการกําหนด
รูปแบบ Pattern ในการ
สรางเสนแบบลายตัด ซึ่ง
จะมี 3 ชนิด คือ
1.Predefineed
เปนรูปแบบทีม่ ีอยูแลว
2.User Defined
เปนลวดลาย เสนตรง
3.Custom
เปนลวดลายทีส่ รางขึ้นเอง

- 28 ¾Type
เปนการกําหนดรูปแบบ Pattern ในการสรางเสนแบบลายตัด ซึ่งจะมี 3 ชนิด
ดังนี้
1.Predefineed เปนรูปแบบทีม่ ีอยูแลว
2.User Defined เปนลวดลาย เสนตรง
3.Custom เปนลวดลายที่สรางขึ้นเอง
¾Pattern
เปนการเลือกรูปแบบของลวดลาย

¾Swatch
เปนสวนแสดงรูปภาพของลวดลาย เพียง คลิกที่รูป

รูปที่ xxx แสดงรูปแบบของลวดลายแบบตางๆ

- 29 ¾Angle
เปนการกําหนดความเอียงของเสน ลวดลาย
¾ Scale
เปนการกําหนดคา Factor ใหกับลวดลาย เพื่อใหเหมาะสมกับแบบ

วิธีการสราง Hatch
1.เตรียมชิ้นงาน ที่มีเสนรอบวงไมขาด ดูรูปประกอบ

8

9
ชิ้นงานที่สามารถทําลวดลายได

ชิ้นงานทีส่ ามารถทําลวดลายไมได

2.คลิก Draw > Hatch
3.คลิกรูปของ Swatch
4.เลือกรูปแบบ ของ Swatch
5.คลิก
กดปุม Enter
6.คลิก

จากนัน้ ใช Crosshair คลิกในกรอบ รูปนั้นๆ จากนั้น
จะเห็นภาพตัวอยาง ถารูปภาพไมเห็นลวดลาย ใหกดปุม ESC

จากนั้น เปลี่ยนคา Scale ใหมีคานอยลง จากนั้นให
ใหกดปุม Enter เปนอันสิ้นสุดการทํา Hatch

อีกครั้ง ถาพอใจ

- 30 17. คําสั่ง Text
คําสั่ง Text เปนคําสั่งที่ใชในการเขียนตัวอักษร มีรูปแบบการเขียน 2 แบบ คือ
1. แบบ Multiline Text… (สําหรับเขียนอักษร หลายบรรทัด)
2. แบบ Single Line Text (สําหรับเขียนอักษร บรรทัดเดียว)
วิธีเรียกใช คําสั่งโดย คลิกเมนู Draw > Text

รูปที่ xxx เมนูการเขียนตัวอักษร
วิธีการเขียนตัวอักษร
1. เตรียมแบบงานที่มีขนาดรูปภาพพอเหมาะกับ หนาจอคอมพิวเตอร
2. คลิกเมนู Draw > Text >
3. ใช Crosshair คลิกทํากรอบที่ตองการเขียนตัวอักษร ดังรูป
คลิกจุดที่ 1
คลิกจุดที่ 2
4. เมื่อคลิกแลวจะเกิด เมนูการพิมพ คลายโปรแกรมทําเอกสารขิ้นมา ดังรูป

เปลี่ยนแบบ
ตัวอักษร

พิมพสัญลักษณ
ชองพิมพ
ตัวอักษร

ชองเปลี่ยน
ขนาดตัวอักษร

รูปที่ xxx กรอบในโหมดการพิมพตัวอักษร
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