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บทที่ 5
การเขียนเสนบอกขนาด(Dimension)
บทนี้จะอธิบายเกีย่ วกับการเขียนเสนบอกขนาด (Dimension) เนื่องจากคําสั่งมีจํานวนมาก ใน
การเขียนแบบไฟฟา จะใชคาํ สั่งบอกขนาดไมมาก ดังนัน้ ในบทนีจ้ ะอธิบายคําสั่งการบอกขนาดบาง
คําสั่งที่จําเปน สวนคําสั่งอื่นๆจะบอกความหมายเทานั้น

เมนูจาก เมนูบาร

เมนู จาก Toolbar
รูปที่ xxx รูปเมนู Dimension
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กระดาษ ที่ตองการเขียนแบบ และเสกลของแบบ สวนมากการเขียนแบบไฟฟาจะใช Scale ประมาณ 1
: 100 หรือ 1 : 125 ดังนั้นกอนการเขียนแบบ ก็จะตอง Limits และ Dimension ใหเหมาะสมกับงาน เชน
จะเขียนแบบไฟฟา ลงในกระดาษเขียนแบบขนาด A4 และ ตองการใช Scale 1 : 100 ดังนั้น จะตองตั้ง
คา Limits ที่ Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: 0,0 และ Specify upper right
corner <29.0000,21.0000>: 29,21 (29,21 หมายความวา ใหแกน X = 29 , Y = 21 ซึ่งจะเทาขนาดของ
กระดาษ A4 ที่มีขนาด 29.7 X 21.0 ชม.) จากนั้นจะตองตั้งคาการเขียนเสนบอกขนาดดังตอไปนี้
1. คลิกเมนู Format >

Dimension Style

2. จะมีกลองโตตอบ ชื่อ Dimension Style Manager

สรางใหม

แกไข

รูปที่ xxx กลองโตตอบของ Dimension Style
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จะปรากฎรูปภาพดังนี้

รูปที่xxx กลองโตตอบ Modify Dimension Style
จากรูปทีx่ xx เปนสวนของเสนตางๆ (Line) จะมี 2 สวน ดังนี้
1.1 สวน Dimension lines สามารถเปลี่ยนไดดงั นี้
• เปลี่ยนสีของเสน (Color)
• เปลี่ยนรูปแบบของเสน (Linetype)
• เปลี่ยนขนาดของเสน (Lineweight)
• เปลี่ยน Extend Beyond Ticks
• เปลี่ยน ระยะหางของการบอกขนาดแบบ Baseline spacing
• เลือกการแสดงเสน Dimension ในแตละดาน
1.2 สวนของ Extension lines สามารถเปลี่ยนไดดังนี้
• เปลี่ยนสีของเสน (Color)
• เปลี่ยนรูปแบบของเสนดานที่ 1 (Linetype ext line 1)
• เปลี่ยนรูปแบบของเสนดานที่ 2 (Linetype ext line 2)

-4•
•
•
•

เปลี่ยนขนาดของเสน (Lineweight)
เลือกการแสดงเสน Extension ในแตละดาน
กําหนดระยะหางจากปลายเสน Extension ถึงเสน Dimension line
กําหนดระยะหางของ เสน Extension กับ เนื้องาน

เสน Extendsion
หรือเสน Ext.line

เสน Dimension
หรือเสน DIM line
รูปที่xxx แสดงสวนประกอบของเสน Dimension
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รูปที่xxx คือรูปกลองโตตอบ Modify Dimension Style ในสวนของ Symbols and Arrows
ในสวนของ Symbols and Arrows จะมี 4 สวน ที่สามรถแกไขดังนี้
1. การตั้งคาหัวลูกศร (Arrowheads)
• เลือกรูปแบบหัวลูกศรดานที่ 1 (First: )
• เลือกรูปแบบหัวลูกศรดานที่ 2 (Second: )
• เลือกรูปแบบตัวชี้ (Leader: )
• กําหนดขนาดของหัวลูกศร (Arrow size: )
2. การตั้งขนาด Center Marks

3. กําหนดสัญลักษณ ของ เสนโคง และความยาว (Arc length symbol)

4. กําหนดองศาของ jog (Radius dimension jog)
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รูปที่xxx Modify Dimension Style ในสวนของรูปแบบตัวอักษร
Modify Dimension Style ในสวนของรูปแบบตัวอักษร มีสวนที่ตองตัง้ คาดังนี้
1. Text appearance คือการกําหนดรูปแบบตัวอักษร
• Text style: คือรูปแบบตัวอักษร
• Text color : คือ สีตัวอักษร
• Fill color: คือสีพื้นตัวอักษร
• Text height: คือความสูงของตัวอักษร
• Draw frame around text คือการทํากรอบตัวอักษร
2. Text placement คือการกําหนดการวางตําแหนงของตัวอักษร
• Vertical: คือการวางตัวอักษรในแนวตั้ง
• Horizontal: คือการวางตัวอักษรในแนวนอน
• Offset from dim line: คือระยะหางระหวางตัวอักษรกับเสน Dimension line
3. Text Alignment: คือการวางแนวตัวอักษร
• Horizontal: คือการวางแนวตัวอักษร อยูในแนวตั้งตลอดเวลา
• Aligned with dimension line: คือการวางแนวตัวอักษรขนานกับเสน Dimension line
• ISO standard: คือการใชมาตรฐานของ ISO
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รูปที่xxx Modify Dimension Style ในสวนของ Primary Units
Modify Dimension Style ในสวนของ Primary Units คือการกําหนดหนวยวัด ชึ่งมีหัวขอดังนี้
1. Linear dimensions
• Unit format: คือการกําหนดรูปแบบของตัวอักษร เชน Decimal , Architectural เปน
ตน

• Precision: คือการกําหนดจํานวนทศนิยม
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• Decimal separator: คือการเลือกเครื่องหมาย ที่คั่นระหวางตัวเลขที่เปนจํานวนเต็มกับ
ทศนิยม ซึ่งมีดงั นี้
• Round off: คือการแสดงการบอกขนาด ในงานระบบไฟฟา จะใชคา 0.0000
• Prefix: คือการกําหนดคํานําหนาตัวอักษร

คํานําหนา

• Suffix: คือการเติมคําทายตัวอักษร

เมตร คือ Suffix
2. Measurement scale: คือการกําหนดเสกลใหแก Dimension ของแบบ
3. Zero Suppression คือการกําหนดใหซอนเลขศูนย ของจํานวนเต็มและทศนิยม
• Leader คือ ถามี 0 อยูดานหนาจุดทศนิยม ใหซอนเลข 0 ไว
• Trailing คือ ถามี 0 อยูดานหลังทศนิยมใหซอน 0 ไว
4. Angular dimensions
• Units format: เลือกรูปแบบของทศนิยม ของการวัดมุม
• Precision: เลือกจํานวนของเลขทสนิยม
สําหรับแท็ปอื่น ที่ยังไมไดอธิบาย ในระบบไฟฟาไมไดใช ดังนั้นในบทนี้จึงขอขามไปกอน
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รูปที่xxx รูป การเรียกใชคําสั่ง Dimension line
1. Linear
ใชบอกขนาดชิ้นงานในแนวแกน X และ แกน Y เทานัน้ วิธีการใชโดยการคลิกเมนู
Dimension > linear จากนัน้ ใชเมาสคลิกที่ปลายดานที่ 1 ของเสน แลวยายเมาสไปคลิกจุดที่ 2 ของเสน
จะไดขนาดของเสนติดเมาส ใหคลิกตําแหนงที่จะวางเสน Dimension line ดังรูป ประกอบ

รูปที่xxx การบอกขนาดแบบ Linear
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เปนการบอกขนาดชิ้นงาน ทีเ่ ปนแนว ลาดเอียง (Slope) การใชงานสามารถคลิกเมนู
Dimension > Aligned หรือคลิก Toolbar ที่รูป
จากนัน้ คลิกปลายเสนที่ 1 และปลายเสนที่ 2 ดูรูป
ประกอบ

รูปที่xxx การบอกขนาดแบบ Aligned
3. Arc Length
เปนการบอกขนาดความยาวของเสนโคง การใชงานสามารถคลิกเมนู
Dimension > Arc Length หรือคลิก Toolbar ที่รูป
จากนั้นคลิกที่ชิ้นงาน รูปภาพ dimension จะ
ติดเมาส จากนั้นใหคลิกตําแหนงทีว่ าง Dimension ดูรูป ประกอบ

รูปที่xxx การบอกขนาดแบบ Arc Length
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เปนการบอกตําแหนงของจุดตางๆในแบบ โดยคาที่ไดจะแสดงตําแหนงแกน X และ
ตําแหนงแกน Y การใชงานสามารถคลิกเมนู Dimension > Ordinate หรือคลิก Toolbar ที่รูป
จากนั้นคลิกทีช่ ิ้นงาน หรือตําแหนงในแบบ จากนั้นใหเลื่อนเมาส แลวคลิกเพื่อวางตัวเลข ซึ่งจะแสดง
ตําแหนงแกน X และ Y ดูรูป ประกอบ

คาจุด Y

(4,4)

(4,10)

คาจุด X

รูปที่xxx การบอกตําแหนง Ordinate
5. Radius
เปนคําสั่งใหบอกขนาดรัศมีของ วงกลม หรือ เสนโคง การใชงานสามารถคลิกเมนู
Dimension > Radius หรือคลิก Toolbar ที่รูป
จากนั้นคลิกที่ชิ้นงาน รูปภาพรัศมี จะติดเมาส
จากนั้นใหคลิกตําแหนงที่ตอ งการวางเสน Dimension ดูรูปประกอบ

รูปที่xxx การบอกขนาดของรัศมี ดวยคําสั่ง Radius

- 12 6. Jogged
เปนการบอกรัศมี ของชิ้นงานที่เปนเสนโคง และ วงกลม การใชงานสามารถคลิกเมนู
Dimension > Jogged หรือคลิก Toolbar ที่รูป
จากนั้นคลิกที่ชิ้นงาน รูปภาพรัศมี จะติดเมาส
จากนั้นใหคลิกตําแหนงที่ตอ งการวางเสน Dimension ดูรูปประกอบ

รูปที่xxx การบอกขนาดของรัศมี ดวยคําสั่ง Jogged
7. Diameter
เปนการบอกเสนผาศูนยกลางของวงกลม หรือเสนโคง การใชงานสามารถคลิกเมนู
จากนัน้ คลิกที่ชิ้นงาน รูปภาพเสนผาศูนยกลาง
Dimension > Diameter หรือคลิก Toolbar ที่รูป
จะติดเมาส จากนั้นใหคลิกตําแหนงที่ตองการวางเสน Dimension ดูรูปประกอบ

รูปที่xxx การบอกขนาดของเสนผาศูนยกลาง ดวยคําสั่ง Dimension
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เปนการบอกขนาดของมุม การใชงานสามารถคลิกเมนู Dimension > Angular หรือ
คลิก Toolbar ที่รูป
จากนัน้ คลิกที่ชิ้นงานที่ดานที่ตองการวัดมุม จํานวน 2 ดาน เมือ่ คลิกเสร็จ
รูปภาพตัวเลขของมุม จะติดเมาส จากนั้นใหคลิกตําแหนงที่ตองการวางตัวเลข ดูรูปประกอบ

รูปที่xxx การบอกขนาดของมุมดวยคําสั่ง Angular
9. Baseline
เปนการบอกขนาดเปนแบบ Baseline คือบอกตําแหนงหลายตําแหนง การใชงาน
สามารถคลิกเมนู Dimension > Baseline หรือคลิก Toolbar ที่รูป วิธีการทํากอนการใชงาน
Baseline จะตองมีการบอกขนาดแบบ Linear กอน

ชวงนี้ตองบอกขนาดเปน
แบบ Linear กอน
รูปที่xxx การบอกขนาดแบบ Baseline
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เปนการบอกขนาดแบบตอเนื่อง โดยสนบอกขนาดจะตอๆกันไป คลายๆกับ Baseline
เชนเดียวกัน กอนใชคําสั่งนี้จะตองเริ่มตนดวยการบอกขนาดแบบ Linear เสียกอน การใชงานสามารถ
จากนั้นใชเมาสคลิกตามจุดตางๆที่
คลิกเมนู Dimension > Continue หรือคลิก Toolbar ที่รูป
ตองการวัดขนาด

ชวงนี้ตองบอกขนาดเปน
แบบ Linear กอน
รูปที่xxx การบอกขนาดแบบ Baseline
11. Leader
เปนคําสั่งชี้บอกขนาดของชิน้ งาน การใชงานสามารถคลิกเมนู Dimension > Leader
จากนั้นใชเมาสคลิกตามจุดตางๆ ของชิ้นงาน ที่ตองการบอกขนาด
หรือคลิก Toolbar ที่รูป
หมายเหตุ ระยะที่บอกนั้นไมไดมาจากโปรแกรมใหมา แตมาจากการพิมพดวยตนเอง ดังรูป

รูปที่xxx การบอกขนาดแบบ Leader
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