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AutoCAD 2007 
 

 ความรู้เบ้ืองตน้ในการใชง้านโปรแกรม AutoCAD 
 
1. การป้อนค่าเป็นพิกดั (x,y)   สัญลกัษณ์ท่ีใชค้ัน่คือเคร่ืองหมาย (,) 
 
    เม่ือจุดเร่ิมตน้  (0,0)  
    พิจารณาแกน x     เม่ือ ทิศทางไปทางขวา (x)  ทิศทางไปทางซา้ย (-x)      
    พิจารณาแกน y     เม่ือ ทิศทางข้ึนบน (y)  ทิศทางลงล่าง (-y) 
 
 
 
2. การป้อนค่าเป็นพิกดัเชิงมุม ( Dist < Angle)  สัญลกัษณ์ท่ีใชค้ัน่คือเคร่ืองหมายนอ้ยกวา่ (<) 
  

     พิจารณาพิกดัเชิงมุม  อา้งอิงจากแกน x (0°) เท่านั้น 
     - ทิศทางทวนเขม็นาฬิกา  ค่ามุมจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ (+) 
     - ทิศทางตามเขม็นาฬิกา  ค่ามุมจะลดลงเร่ือยๆ (-) 
 
 
 
สัญลกัษณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นโปรแกรม AutoCAD 
- สัญลกัษณ์  , : ใชค้ัน่ระหวา่งตวัเลข ในการป้อนค่าเชิงพิกดั (x,y) 
- สัญลกัษณ์ < : ใชค้ัน่ระหวา่งตวัเลข ในการป้อนค่าเชิงมุม (ความยาว < มุม) 
- สัญลกัษณ์ @ :   ใชใ้นการอา้งอิงจุดเดิม ใหเ้ป็นจุดกาํเนิด (0,0)   
  
ในการใชโ้ปรแกรม จะเป็นลกัษณะการโตต้อบระหวา่งผูใ้ชก้บัโปรแกรม โดยผา่นคาํสั่งท่ีแสดงไวด้า้นล่างของ
โปรแกรม (Command Line) 
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การตั้งค่าหนา้กระดาษ    :  คาํสั่ง Limits  
 
 
 
 
 
 
  

การตั้งค่าหนา้กระดาษ จะตอ้งป้อนค่าท่ีจุด A และ B ตามรูป   
 

ตวัอยา่ง ตอ้งการตั้งค่ากระดาษขนาด A4 (210 x 297) แนวตั้ง  
จุด A (มุมล่างซา้ย) โดยทัว่ไป จะกาํหนดใหเ้ป็นจุดกาํเนิด (0,0) 
จุด B (มุมบนขวา) จะใส่ค่าเป็น (210,297)    
แต่ถา้ตอ้งการตั้งค่ากระดาษ A4 ท่ีเป็นแนวนอน จะแตกต่างกนั ตรงท่ีค่า B 
จุด B (มุมบนขวา) จะใส่ค่าเป็น (297, 210)    
 
คาํสั่ง  Grid  คือ การกาํหนดจุดท่ีช่วยในการวาด   (กด F7) 
คาํสั่ง  Snap  คือ การบงัคบัเมา้ส์ (Cursor) ใหว้ิง่บนจุดกริดท่ีตั้งไว ้ (กด F9)  
คาํสั่ง  Ortho คือ การบงัคบัแนวในการวาดรูป ใหเ้ป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเท่านั้น 
คาํสั่ง Osnap คือ ตวัช่วยในการวาดรูป (อธิบายในหนา้ต่อไป) 
 
การเรียกใชค้าํสั่งทุกคาํสั่ง มีหลายวธีิ  ดงัน้ี 

- เรียกใชค้าํสั่งจาก Toolbar บนหนา้ต่างโปรแกรม แลว้เลือกคาํสั่ง 
- เรียกแถบเคร่ืองมือออกมาไวบ้นโปรแกรม (ตอ้งรู้ช่ือแถบอุปกรณ์นั้นๆก่อน) ทาํไดโ้ดย   

o นาํเมา้ส์ (Cursor) ไปไวบ้ริเวณ Toolbar หนา้ต่างดา้นบน (ตอ้งตํ่ากวา่แถบตวัอกัษร)  
o คลิกขวา  เลือกกลุ่ม ACAD   
o กดเลือกแถบเคร่ืองมือท่ีตอ้งการ 

- พิมพค์าํสั่งไปท่ี Command Line  ไดเ้ลย  แต่วธีิน้ีตอ้งจาํช่ือเคร่ืองมือ 
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การวาดรูปเรขาคณิต บนโปรแกรม   
อุปกรณ์วาดรูป (Draw)   

 
 
 

Line : สร้างเส้นตรง 
Cons Line :  สร้างเส้นยาวไม่มีท่ีส้ินสุด 
Polyline : สร้างเส้นต่อเน่ือง เส้นตรง เส้นโคง้  

และทาํเส้นใหมี้ความหนา  
Polygon : สร้างรูปหลายเหล่ียมมุมเท่า 
Rectangle: สร้างรูปส่ีเหล่ียม 
Arc : สร้างเส้นโคง้ 
Circle : สร้างวงกลม 
Spline : สร้างเส้นโคง้งออิสระ 
Ellipse : สร้างวงรี 
Ellipse Arc: สร้างส่วนโคง้วงรี 
Hatch : ระบายหนา้ตดั เพ่ิมลวดลาย 
Multi Text :  กลุ่มอกัษร  

 
 

ตวัอยา่ง การวาดเส้นตรง  
คาํสั่ง Line   (ตอ้งป้อนคาํสั่งจุดสองจุด) 
 
             A (10,10)             B (30,10) 
 
การวาดเส้นตรงทาํไดห้ลายวธีิ  อาทิเช่น 
-  จุด A ใส่ค่าพิกดั (10,10)   และท่ีจุด B ใส่พิกดั (30,10) 
-  จุด A คลิกเมา้ส์ท่ีหนา้จอในโปรแกรมเป็นจุดใดกไ็ด ้ ส่วนจุด B  ใส่คาํสั่ง @  ตามดว้ยพิกดั (20,0) หมายถึง
ระยะห่างจากจุดเดิมไป (x,y)  
-  จุด A คลิกเมา้ส์ท่ีหนา้จอในโปรแกรมเป็นจุดใดกไ็ด ้ ส่วนจุด B  ใชเ้มา้ส์ลากแนวทิศทางเส้น อาจจะใชค้าํสั่ง 
Ortho ช่วย ไดแ้นวแลว้ปล่อยเมา้ส์  ป้อนค่าความยาว   
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ตวัช่วยในการวาดรูป (Osnap) 
 
 
 
Endpoint  ใหจ้บัท่ีปลายเส้น 
Midpoint  ใหจ้บัท่ีก่ึงกลางเส้น 
Center  ใหจ้บัท่ีจุดศนูยก์ลางวงกลม 
Quadrant  ใหจ้บัท่ีจุดหน่ึงในส่ีของวงกลม 
Intersection ใหจ้บัท่ีตาํแหน่งจุดตดัของเส้น 
Perpendicular ใหจ้บัทิศทางตั้งฉากกบัเส้นท่ีกาํหนด 
Tangent  ใหจ้บัจุดสัมผสักบัวงกลม 
 
Osnap From  ใชช่้วยในกรณีท่ีไม่รู้จุดเร่ิมตน้   

แต่สามารถอา้งอิงจากจุดใดจุดหน่ึง 
ท่ีวาดไวแ้ลว้  
 

Mid between 2 points    ใชใ้นการหาจุดก่ึงกลางของระยะใดๆ 
โดยกาํหนดจุดซา้ยและจุดขวาของระยะ 
ท่ีตอ้งการ(ถา้เป็นเส้นเลือก Midpoint ไดเ้ลย) 




