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บทที่ 4
คําสั่งแกไข-ปรับปรุงแบบ
คําสั่งที่ใชในการแกไขแบบหรือปรับปรุงแบบนั้น จําเปนตองใชงานเปนอยางมากเพื่อที่จะให
งานที่เกิดความแมนยําหรือความถูกตองของแบบ และจะทําใหการเขียนแบบมีความรวดเร็ว คําสั่งนี้จะ
อยูในเมนู Modify ดังรูป

รูปxxx รูป Toolbar ของ Modify

-21.คําสั่ง Erase
คําสั่ง Erase เปนคําสั่งสําหรับลบวัตถุตางๆ เชน เสน , วงกลม เปนตน การใชงาน
เพียงแตทาน คลิกเมนู Modify > Erase หรือ คลิกที่รูปTools bar
จากนั้นนํา รูปเมาสที่เปนรูป
สี่เหลี่ยม ไปคลิกที่เสนนั้นๆ จากนั้นกดปุม Enter วัตถุนั้นก็จะถูกลบทั้งไปทันที

เลือก (Select)

รูปที่ xxx แสดงการเลือกวัตถุ
2.คําสั่ง Copy
คําสั่ง Copy เปนคําสั่งคลายๆ Copy ในโปรแกรมทั่วไป แตการ Copy ในโปรแกรม
AutoCAD นั้นจะพิเศษตรงทีม่ ีขั้นตอน และเงื่อนไข การใชงานที่เปนระบบ การใชคาํ สั่งโดยการ
คลิก ณ Toolbar หรือ คลิก เมนู Modify > Copy
ตัวอยาง ตองการ Copy สี่เหลี่ยมดานซาย ไปไวทางขวา ณ ตําแหนง หางจากจุดเดิม 10 หนวย

ตนฉบับ

Copy

วิธีทํา
Command: copy
(พิมพคําสั่ง copy หรือคลิกจาก Icon Toolbar)
Select objects: 1 found
(ใช Cross hair เลือกงาน)
Select objects:
(กดปุม Enter )
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: 3,8 (กําหนด จุดอางของชิ้นงาน)
Specify second point or <use first point as displacement>: @10,0 (กําหนดจุดวางตําแหนงCopy)
Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: E
(พิมพ E ออกจากการใชคําสั่ง Copy)

-33. คําสั่ง Mirror
คําสั่ง Mirror เปนคําสั่งในการคัดลอกอีกแบบหนึ่ง แตเปนการคัดลอกแบบกลับดาน
คลายๆ การดูหนาตนเองทีห่ นากระจกเงา การใชงาน คําสั่ง Mirror สามารถทําไดดงั นี้
คลิกเมนู Modify > Mirror
เสนอางอิง

กอนใช

หลังใช

รูปที่ xxx แสดงตัวอยางการใช คําสั่ง Mirror

จากรูปดานบนแสดงการใชคําสั่ง
Command: _mirror
(คลิกเมนู Modify แลว คลิก Mirror จะไดคําสั่ง Command ออกมา)
Select objects: 1 found (เอาเมาสคลิกที่ ชิ้นงาน)
Select objects:
(Enter ผาน)
Specify first point of mirror line: Specify second point of mirror line: (ใหกําหนดเสน อางอิงโดยคลิก
ดานบนหนึ่งครั้ง เลื่อนเมาสมาคลิกดานลาง 1 ครั้งภาพของชิ้นงาน จะติดตามเมาส ใหเห็น)
Erase source objects? [Yes/No] <N>: n (โปรแกรมจะถามวา จะลบของเกาหรือเปลา ถาตองการลบให
พิมพคําวา Y ถาไมลบ ใหพมิ พคําวา N พิมพเสร็จ อยาลืมกด Enter )

-44.คําสั่ง Offset
คําสั่ง Offset เปนคําสั่งที่ใช ในการ คัดลอกชิ้นงานเหมือนกับ คําสั่ง Copy แตจะ
คัดลอกเปนแบบเสนขนานกัน หรือเสนโคงขนานกัน เปนตน คําสั่งนี้เหมาะที่จะนําไปใชการเขียน
บันได โครงรางของคาน เปนตน การใชคาํ สั่งนี้ทําไดโดย
คลิกเมนู Modify > Offset

รูปที่xxx ตัวอยางการใชคําสัง่ Offset
จากรูปดานบนแสดงการใชคําสั่ง
Command: _offset
(คลิกเมนู Modify > Offset)
Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <1.00>: 1 (ใหกําหนดระยะหางของการคัดลอก)
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
(เลือกชิ้นงานชิ้น1)
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: (คลิกฝงที่ตองการคัดลอกแลวจะ
ไดชิ้นงานที่คดั ลอก โดยคําสั่ง Offset ซึ่งจะเปนสนที่ 2 ที่มีขนาดเทากับเสนที่ 1 ออกมา)
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
(เลือกชิ้นงานเสนที่ 2)
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: (ไดชินงานเสนที่ 3)
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
(เลือกชิ้นงานเสนที่ 3)
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: (ไดชินงานเสนที่ 4)
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: E (พิมพ E )
(หยุดการใช Offset พิมพ E )

-55.คําสั่ง Array
คําสั่ง Array เปนคําสั่งคัดลอกชิ้นเชนกัน สามารถคัดลอก ออกเปนชุดๆ ทั้งในระบบ
สี่เหลี่ยม (Rectangle Array) และแบบวงกลม (Polar Array) การเลือกใชคําสั่งสามารถทไดโดย
คลิกเมนู Modify > Array

รูปตนฉบับ

ปุมเลือก
ตนฉบับ

เลือก
Rectangular
หรือPolar

จํานวน
แถว,
คอลัมส

ระยะหางของแถว

ระยะหางของคอลัมส

ภาพตัวอยาง
รูปที่ xxx คลิกใชคําสั่ง Array จะมีกรอบโตตอบ

จํานวน
แถว

-6การทําArray แบบ Rectangular
1. คลิกเมนู Modify > Array
2. มารค Rectangular Array
3. พิมพคา Row offset = 4
4. พิมพคา Column offset=4
5. คลิก Select object
6. เอาเมาสคลิกงานแลวกด Enter
7. ภาพใน กรอบโตตอบจะ
ปรากฎขึ้น
8. คลิกปุม OK ก็เสร็จสิ้นดังรูป
ดานลาง

รูปชิ้นงานตนฉบับ

รูปที่xxx ผลการใชคําสั่ง Array แบบ Rectangular

-7การทําArray แบบ Polar Array
1. คลิกเมนู Modify > Array
2. มารค Polar Array
3. คลิก
ที่ Center point
เพื่อกําหนดจุดศูนยกลาง
4. คลิก
เพื่อ
เลือกชิ้นงาน
5. พิมพ คาจํานวนที่จะคัดลอก
(Total number of items) ใน
ที่นี้เทากับ 24
6. พิมพคา องศา ในชอง
Angle to fill = 360
7. เช็คถูกที่
8. ลองคลิก
ถาไมพอใจ ใหคลิก

เพื่อ ใหรูปชิ้นงานหมุน

เพื่อทดสอบความถูกตอง ถาพอใจแลวใหคลิก
จากกรอบโตตอบดานลางนี้

9. หลังจากพอใจรูปภาพชิ้นงานเสร็จแลว ใหคลิก
การทํา Polar Array จะไดรปู ภาพตัวอยางดานลาง

รูปที่ xxx การทํา Polar Array

ใหกลองโตตอบ เสร็จสิ้น

-86.คําสั่ง Move
คําสั่ง Move เปนคําสั่งเคลื่อนยายวัตถุ มีการเลือกใชคําสั่งดังตอไปนี้
คลิกเมนู Modify > Move

รูปกอนที่เคลื่อนยายวงกลมออก
รูปหลังจากเคลื่อนยายวงกลมออกไป
รูปที่xxx แสดงการเคลื่อนยายวงกลม
จากรูปทีx่ xx ดานบนแสดงวิธีการทําดังนี้
1. คลิกเมนู Modify > Move
2. ใชเมาสคลิก เสนวงกลม
3. กด Enter
4. เลือกจุดอางอิง โดยให Snap ที่จุดศูนยกลางของวงกลม
5. จากนั้นวงกลมจะติดเมาสออกมา
6. พิมพคา x ,y เพื่อวางวงกลม
7. เสร็จ
Command: _move
(คลิกเมนู Modify > Move)
Select objects: 1 found (ใชเมาสคลิก เสนวงกลม)
Select objects:
(กด Enter)
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: _cen of Specify second (ใช Snap เขาจุด
ศูนยกลางของวงกลม แลวคลิกที่จุดศูนยกลาง)
point or <use first point as displacement>: 10,10
(พิมพคา x ,y เพื่อวางวงกลมหรือ ใชเมาสคลิก
ในตําแหนงทีต่ องการไดเลย)

-98. คําสั่ง Rotate
คําสั่ง Rotate เปนคําสั่งที่ใชในการหมุน ชิน้ งานทุกชิน้ งาน ไมวาจะเปน เสนตรง,
สี่เหลี่ยม, วงกลม, หรือ ตัวอักษร เปนตน สามารถเรียกใชคําสั่งไดดังนี้
คลิกเมนู Modify > Rotate

ตําแหนงใหม
ตําแหนงเดิม

รูปที่ xxx รูปการใชคําสั่ง Rotate
การใชคําสั่ง Rotate
Command: Rotate (พิมพ คําวา “Rotate” ที่ Command Line หรือ คลิกเมนู Modify > Rotate )
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
Select objects: 1 found (ใชเมาสคลิกชิน้ งาน)
Select objects:
(กด Enter)
Specify base point:
(เลือกจุดหมุน ในรูปดานบนใช วิธี Snap แบบ End Point ที่จุดหมุน)
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <270>: 270 (พิมพคา มุมที่หมุนออกไป ทวนเข็มนาฬิกา)

- 10 9. คําสั่ง Scale
คําสั่ง Scale เปนคําสั่ง เพิ่ม-ลด ขนาดของชิน้ งาน การลด – เพิ่มขนาด จะเปน
อัตราสวน เชน พิมพคา เทากับ 1 ชิ้นงานจะไดเทาเดิม พิมพคา 2 จะไดชิ้นงาน 2 เทา หรือพิมพคา 0.5
จะไดชิ้นงานลดลงครึ่งหนึ่ง การเรียกใชคําสั่ง
คลิกเมนู Modify > Scale

รูปที่ xxx รูปการใชคําสั่ง Scale
รูปแบบการใชคําสั่ง
Command: _scale
(คลิกเมนู Modify > Scale)
Select objects: 1 found
(เลือกชิ้นงาน)
Select objects:
(กด Enter)
Specify base point: _cen of
(เลือกจุดอางอิง โดยทํา Snap เขาจุดศูนยกลาง)
Specify scale factor or [Copy/Reference] <2.00>: 1
(พิมพ Scale = 1 จะไดขนาดเทาเดิม)
Command: SCALE
(พิมพที่ Command Line “ SCALE”)
Select objects: 1 found
(เลือกชิ้นงาน)
Select objects:
(กด Enter)
Specify base point:
(เลือกจุดอางอิง โดยทํา Snap เขาจุดศูนยกลาง)
(พิมพ Scale = 0.5 ลดขนาดครึ่งหนึ่ง)
Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.00>: .5
Command: SCALE
(พิมพที่ Command Line “ SCALE”)
Select objects: 1 found
(เลือกชิ้นงาน)
Select objects:
(กด Enter)
Specify base point: _cen of
เลือกจุดอางอิง โดยทํา Snap เขาจุดศูนยกลาง)
Specify scale factor or [Copy/Reference] <0.50>: 2
(พิมพ Scale = 2 เพิ่มขนาดเปน 1 เทา )

- 11 10.คําสั่ง Stretch
คําสั่ง Stretch เปนคําสั่งที่ใชในการขยายชิ้นงาน หรือยืดชิน้ งานออกไป โดยไมให
ชิ้นสวนอื่นเสียหาย การใชคําสั่งสามารถทําไดดังนี้
คลิกเมนู Modify > Stretch

กอนการใชคําสั่ง Stretch

หลังการใชคาํ สั่ง Stretch

รูปที่ xxx การใชคําสั่ง Stretch
จากรูปดานบนมีวิธีการดังดังนี้
Command: _stretch
(คลิก Modify > Stretch)
Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon... (ใชเมาสคลิกจุดลางแลวคลิกจุด
บน ดังรูป หามคลิกจากดานบนลงดานลาง)
คลิกจุดที่2

คลิกจุดที่1

Select objects: Specify opposite corner: 3 found
(เมื่อคลิกจุดบนแลว โปรแกรมแจงพบชิ้น
งานจํานวน 3 ชิ้นงาน ชึ่งเปนเสนจํานวน
3 เสน ดังรูปประกอบดานขวา)

- 12 Select objects: (กด Enter เพื่อหยุดการเลือกชิ้นงาน)
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: (คลิกจุดอาอิงใกลชิ้นงานที่เลือก)
Specify second point or <use first point as displacement>: (คลิกจุดทีต่ องการยึดออกไป)
11. คําสั่ง Lengthen
คําสั่ง Lengthen เปนคําสั่งในการเปลี่ยนแปลงความยาวของชิ้นงาน หรือมุมของสวน
โคง คําสั่ง Lengthen ไมสามารถใชไดกับชิ้นงานที่มีลักษณะปด การใชคําสั่ง Lengthen สามารถทําได
โดย
คลิกเมนู Modify > Lengthen

รูปกอนใช คําสั่ง Lengthen

รูปหลังการใช คําสั่ง Lengthen
รูปที่ xxx การใชคําสั่ง Lengthen

จากรูปดานบนมีวิธีการทําดังนี้
Command: _lengthen
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:
Current length: 7.86, included angle: 94
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: DY
Select an object to change or [Undo]:
Specify new end point:
Select an object to change or [Undo]: *Cancel*
Command:

(คลิก Modify > Lengthen)
(คลิกที่ชิ้นงาน)
(โปรแกรมแจงผลของชิ้นงาน)
(พิมพ “DY”)
(เลือกชิ้นงาน)
(ชิ้นงานติดเมาส แลวคลิกจุดที่ตองการ)
(หยุดการใชงานคําสั่ง Lengthen)

(Tips : สามารถใชคําสั่งเดิมไดดว ยกด Enter 1 ครั้ง หรือ กด Spacebar 1 ครั้ง หรือ คลิกขวาที่เมาส )

- 13 12. คําสั่ง Trim
คําสั่ง Trim เปนคําสั่ง ตัด ชิ้นงาน สามารถตัดรูปแบบตางๆ ได ไมวางจะเปน เสนโคง
เสนตรง วงกลม หรือ สี่เหลี่ยม เปนตน การเลือกใชคําสั่ง Trim
คลิกเมนู Modify > Trim

รูปกอนการใชคําสั่ง Trim

รูปหลังการใชคําสั่ง Trim
รูปที่ xxx รูปการใชคําสั่ง Time
จากรูปดานบนสามารถทําไดดังนี้
Command: _trim
(คลิกเมนู Modify > Trim)
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects or <select all>: 1 found (ใชเมาสคลิก ที่เสน A ชึ่งเปนเสน Cutting edges)
Select objects:
(กดแปน Enter)
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
(คลิกที่เสนที่1)
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
(คลิกที่เสนที2่ )
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
(คลิกที่เสนที่3)
.
.
.
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
(คลิกที่เสนที9่ )
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
(คลิกที่เสนที่10)
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
(กดแปน Enter สิ้นสุดการใชคําสั่ง Trim )

- 14 13. คําสั่ง Extend
คําสั่ง Extend เปนคําสั่งที่ใชยึดชิ้นงาน การใชคําสั่งสามารถทําไดโดย
คลิกเมนู Modify > Extend

รูปกอนการใชคําสั่ง Extend

รูปหลังการใชคําสั่ง Extend

รูปที่ xxx รูปการใชคําสั่ง Extend
จากรูปดานบนสามารถทําไดไดนี้
Command: _extend
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select boundary edges ...
Select objects or <select all>: 1 found
Select objects:
Select object to extend or shift-select to trim or
[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]:
Select object to extend or shift-select to trim or
[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]:
Select object to extend or shift-select to trim or
[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]:
Select object to extend or shift-select to trim or
[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]:
Select object to extend or shift-select to trim or
[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]:
Select object to extend or shift-select to trim or
[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]:

(คลิกเมนู Modify > Extend )

(คลิกเสน A ชึ่งเปนเสน Boundary edges)
(กดแปน Enter)
(คลิกเสนที่ตองยึด ถึงเสน A เสนที่ 1)
(คลิกเสนที่ตองยึด ถึงเสน A เสนที่ 2)
(คลิกเสนที่ตองยึด ถึงเสน A เสนที่ 3)
(คลิกเสนที่ตองยึด ถึงเสน A เสนที่ 4)
(คลิกเสนที่ตองยึด ถึงเสน A เสนที่ 5)
(กดแปน Enter สิ้นสุดการใชงานคําสั่ง Extend)

- 15 14. คําสั่ง Break
คําสั่ง Break เปนคําสั่ง ตัดเสนตอเนื่อง ออกเปนสองสวน หรือ ตัดเสนโคง ตัดเสนรูป
สี่เหลี่ยม และรูปหลายเหลี่ยม เปนตน คําสั่ง Break สามารถทําไดดังนี้
คลิกเมนู Modify > Break
2
1

รูปกอนการใชคําสั่ง Break
รูปหลังใชคําสั่ง Break
รูปที่ xxx รูปการใชคําสั่ง Break
จากรูปดานบนสามารถใชคาํ สั่งดังนี้
ตองคลิกรูป Toolbar
นี้
Command: _break Select object:
(คลิกเมนู Modify > Break และคลิกเลือกชิ้นงานจุดที่ 1)
Specify second break point or [First point]:
(คลิกเลือกชิ้นงานจุดที่ 2 สิ้นสุดการใชคําสั่ง)
การใชคําสั่ง Break อีกแบบหนึ่งคือ คลิกรูป Toolbar

เปนการตัดชิ้นงานโดยไมมีระยะหาง

ดังรูป

กอนใชคําสั่ง Break
หลังใชคําสั่ง Break
Command: _break Select object:
(คลิกToolbar รูป )
Specify second break point or [First point]: _f
Specify first break point:
(คลิกจุดแรก คือจุดที่ 1 บนชิ้นงาน)
Specify second break point: @ (คลิกจุดที่ 2 บนชิ้นงาน โปรแกรมจะแบงชิน้ งาน ณ จุดนี้ คลิกเสร็จ
ก็ถือวาสิ้นสุด คําสั่ง Break )

- 16 15. คําสั่ง Join
คําสั่ง Join เปนคําสั่งที่ใชตอ ชิ้นงานใหเปนชิ้นงานเดียวกัน เมื่อมีการใชคําสั่ง Break
แยกชิน้ งาน การเลือกใชคําสั่ง Join สามารถทําไดโดย
คลิกเมนู Modify > Join

รูปกอนใชคาํ สั่ง Join มี 3 ชิ้นงาน

รูปหลังใชคําสั่ง Join จะได 1 ชิ้นงาน

รูปที่ xxx รูปการใชคําสั่ง Join
จากรูปดานบนสามารถทําไดดังนี้
Command: _join Select source object:
(ใหคลิกชิน้ งานตนฉบับ)
Select lines to join to source: 1 found
(คลิก ชิ้นงาน ชิ้นที่ 1)
Select lines to join to source: 1 found, 2 total
(คลิก ชิ้นงาน ชิ้นที่ 2)
Select lines to join to source:
(กดแปน Enter สิ้นสุดการใชคําสั่ง)
2 lines joined to source
(โปรแกรมแจงผลการตอเสนตนฉบับกับเสน 2 เสน)
16. คําสั่ง Chamfer
คําสั่ง Chamfer เปนคําสั่ง ลบมุมของรูปเหลี่ยมตางๆ โดยสามารถใหมรี ะยะหางจาก
มุมได การใชคําสั่ง Chamfer สามารถเรียกใชไดดังนี้
คลิกเมนู Modify > Chamfer

รูปกอนใชคําสั่ง Chamfer
รูปหลังใชคําสั่ง Chamfer
รูปที่ xxx รูปการใชคําสั่ง Chamfer

- 17 จากรูปที่ xxx แสดงการใชคาํ สั่ง
Command: _chamfer
(คลิกเมนู Modify > Chamfer)
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.00, Dist2 = 0.00
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: D (พิมพ เพื่อสั่งตั้งระยะ)
Specify first chamfer distance <0.00>: 1
(ระยะดานที่ 1 กําหนดระยะ = 1)
Specify second chamfer distance <1.00>: 2
(ระยะดานที่ 2 กําหนดระยะ = 2)
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: (ใชเมาสคลิกปลายดานที่1)
Select second line or shift-select to apply corner: (ใชเมาสคลิกปลายดานที่ 2)
16. คําสั่ง Fillet
คําสั่ง Fillet เปนคําสั่งที่ใชทําสวนโคงของรูปเหลี่ยมตางๆ สามารถกําหนดความโคง
ของมุมสวนโคง สามารถเลือกใชคําสั่งโดยการ
คลิกเมนู Modify > Fillet

รูปกอนใชคําสั่ง Fillet

รูปหลังใชคําสั่ง Fillet

รูปที่ xxx การใชคําสั่ง Fillet
จากรูปดานบน สามารถทําไดดังนี้
Command: _fillet
(คลิกเมนู Modify > Fillet)
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 2.00
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: R (พิมพ R เพื่อตั้งคา รัศมี)
Specify fillet radius <2.00>: 2 (กําหนดคาของรัศมี)
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
(คลิกจุดที่ 1 ปลายดานที่ 1)
Select second object or shift-select to apply corner:
(คลิกจุดที่ 2 ปลายดานที่ 2)

- 18 17. คําสั่ง Explode
คําสั่ง Explode เปนคําสั่งที่ใชแยกชิน้ งานใหแยกออกจากกัน ไดทกุ ชนิด เชน ชิ้นงานที่
ทํา Block ไว ถาตองการแกไข จะตองใชคําสั่ง Explode แกไขเสร็จให ทํา Block ใหม หรือจะเปนพวก
สี่เหลี่ยมสามารถใชคําสั่ง Explode แยกงานเปนเสนตรง 4 เสนได สามารถใชงานคําสั่ง Explode ไดดังนี้
คลิกเมนู Modify > Explode

กอนใชคาํ สั่ง Explode

หลังใชคําสั่ง Explode
รูปที่ xxx การใชคําสั่ง Explode

จากรูปดานบนสามารถทําไดดังนี้
Command: _explode
Select objects: 1 found
Select objects:

(คลิกเมนู Modify > Explode)
(คลิกชิ้นงาน)
(กดแปน Enter สิ้นสุดการใชคําสั่ง Explode)
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