
SolidWorks 99 Tutorial 2-1

บทที ่2
เร่ิมงานแรกใน 40 นาท ี(The 40-Minute Running Start)

ในบทน้ีจะเปนการแนะนํ าการสรางโมเดลแรกดวย SolidWorks โดยโมเดลที่ไดเปนชิ้นสวนงายๆ ดังรูป

เน้ือหาในบทน้ี:
! การสราง base feature
! การเพิ่ม boss feature
! การเพิ่ม cut feature
! การแกไข feature (เชน การเติม fillet, การเปล่ียน dimension)
! การแสดงภาพตัดของโมเดล (Section view)
! การแสดงภาพในหลายๆ มุมมอง (Multiple views)
ซึง่ทัง้หมดน้ีผูใชควรจะใชเวลาเพียงแค 40 นาที

หมายเหต:ุภาพประกอบในคูมือเลมนี้ถูกแกไขเพื่อแสดงความชัดเจนในการอธิบายประกอบกับเนื้อหาที่
พูดถงึ ซ่ึงอาจจะแตตางจากภาพท่ีปรากฏบนหนาจอบาง
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สราง Part ใหม (Creating a New Part Document)

1. คลิกปุม New บน  Standard ทูลบาร หรือคลิกท่ี File, New บนเมนูบารในการสรางไฟล part ใหม
กลองขอความ New ขึ้นมา

2. Part จะเปนตัวเลือกที่ถูกก ําหนดไว
ใหอยูแลว ใหคลิก OK
หนาตางของ part ใหมขึ้นมา

การแสดงทลูบาร (Displaying the Toolbars)

ทูลบารเปนท่ีรวมคํ าส่ังตางๆ ที่ใชในโปรแกรม SolidWorks เก่ียวกับการทํ างานและ features ทีใ่ชเปนประจํ า
•  บน View เมนูใหคลิกที่ Toolbars จะมีทูลบารที่ถูกเลือกไว (ขดีถูก) คอื Standard, View, Features,

Sketch และ Standard Views ถาผูใชตองการแสดงทูลบารอ่ืนๆ เพิ่มเติมใหเลือกเพิ่มได แตเพื่อความ
สะดวกของผูใช ทูลบารจะถูกนํ าขึ้นมาใหโดยอัตโนมัติซึ่งจะสอดคลองกับชนิดของไฟลที่เปดใชอยู (ไฟล
part, assembly หรือ drawing) หรือขณะที่อยูในการ sketch

•  การขอดรูายการของทูลบารทั้งหมดที่มีใหคลิกขวาในสวนขอบ Window ของ SolidWorks จะปรากฏ
Shortcut เมนูแสดงรายการทูลบาร เพื่อใหผูใชเลือกเปลี่ยนไดตามตองการ

การเขียน Sketch (Opening a Sketch)

1. การเขียน sketch ใหคลิกปุม Sketch  บน Sketch ทูลบาร หรือคลิก Insert, Sketch บนเมนูบาร
ตรงนี้จะเปนการเปด sketch บน Plane1 (ระนาบหน่ึงใน 3 ระนาบตามคาเริ่มตนที่แสดงรายการอยูใน
FeatureManager design tree)

2. สังเกตวา:
•  เสนตารางชวยการ sketch (Grid) และต ําแหนงจุด 0,0 (Origin) จะข้ึนมาทันที
•  ทูลบารของ Sketch Relations และ Sketch Tools ขึ้นมา (เรียงอยูทางซาย)
•  ในสวนของ Status bar แสดงคํ าวา “Editing Sketch” อยูท่ีมุมลางซายของหนาจอ - หมายถึงการ
ทํ างานอยูในสวนของการสรางและแกไข sketch
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•  Sketch1 ขึ้นใน FeatureManager design tree – เปนการสรางองคประกอบที่ชื่อ Sketch1 ในการ
ออกแบบโมเดลของเรา

•  เวลาเลื่อนเมาสชี้ไปที่ต ําแหนงตางๆ (บน Sketch area) จะมตีวัเลขบอกต ําแหนงเทียบกับจุด Origin

ข้ึนท่ี Status bar (ลางซาย)

กอนจะเริ่มลงมือเขียน sketch ใหตรวจดูการตั้งคาของ SolidWorks ใหเหมือนในคูมือน้ีกอน
3. คลิกปุม Grid  บน Sketch ทูลบาร
กลองขอความ Options ขึ้นมา

4. บนแถบ Grid/Units
•  ใหตั้ง Length Unit (หนวยของความยาว) เปน Millimeters (มลิลิเมตร) และคาของ Decimal places

(ก ําหนดต ําแหนงจุดทศนิยม) เปน 2
•  ในสวนของ Grid, Properties ใหเลือกชอง Display Grid

5. คลิก OK
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เขียน Sketch รูปส่ีเหล่ียม (Sketching the Rectangle)

สํ าหรับ Feature แรกใน part คอืการทํ ากลองโดย
การยืด (Extrude) รูป sketch profile ส่ีเหล่ียม, มา
เร่ิมดวยการ sketch รูปส่ีเหล่ียม
1. คลิก Rectangle  บน Sketch Tools ทูล
บารหรือคลิกท่ี Tools, Sketch Entity,
Rectangle

2. วางเมาสที่จุด 0,0 กดปุมซายคางไวแลวลากเมาสเพื่อทํ ารูปส่ี
เหลี่ยม จากน้ันปลอยเมาสใหไดรูปส่ีเหล่ียม
ขณะท่ีลากเมาสดูวามีการแสดงขนาดของรูปสี่เหลี่ยม อีกอยาง
คอืจดุมมุของรูปสี่เหลี่ยมที่ไดจะวิ่งเขาหาจุดบน Grid
ถาไมตองการใหจุดที่วาดมีการวิ่งเขาหา grid ใหคลิก Grid 
แลวคลิกเอาชอง Snap to points ออกแลวคลิก OK

3. คลิกปุม Select  บน Sketch ทูลบาร หรือคลิก Tools, Select บนเมนูบาร หรือกด Esc (เพ่ือออกจาก
การทํ างานใน function ของการ sketch)
สีของดาน 2 ดานของรูปสี่เหลี่ยมที่มีจุดมุมอยูที่ 0,0 จะมสีีดํ าเพราะการ sketch เร่ิมที่จุด 0,0 ทํ าใหจุดมุม
ของดานทั้งสองมี ความสัมพันธ (related) โดยอัตโนมัติกับจุด 0,0 (จดุมมุนีจ้ะไมสามารถถูกยายไปไหนได)
สวนอีก 2 ดานที่เหลือ (กบัจุดมุม 3 จุด) จะมสีีน้ํ าเงนินั่นบอกวาดานและจุดเหลานี้สามารถที่จะถูกเลื่อน
ตํ าแหนงได

4. คลิกท่ีดานสีน้ํ าเงินดานใดดานหนึ่งแลวลากดานนั้นออกไป หรือคลิกที่ตัวจับตรงจุดมุมแลวเลื่อนเพื่อเปลี่ยน
ขนาดของรูปสี่เหลี่ยม
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ใสการบอกขนาด (Adding Dimensions)

ในสวนน้ีจะเปนการกํ าหนดขนาดของรูปโดยการบอกขนาดลงไป สํ าหรับการทํ างานของ SolidWorks ไมได
ก ําหนดใหตองมีการบอกขนาดของ sketch กอนที่จะใช sketch นัน้มาสราง feature แตสํ าหรับในตัวอยางนี้จะ
ทํ าการบอกขนาดเลยเพ่ือให sketch มกีารบอกขนาดที่ครบถวน (fully defined sketch)
เม่ือมกีารบอกขนาด สังเกตดูสถานะของ Sketch ท่ีแสดงไวบน Status bar ซึง่สถานะของ Sketch ของจะมีอยู 3
แบบโดยแสดงดวยสีตางๆ กัน:
! ในแบบ บงบอกครบ (fully defined sketch) ต ําแหนงของทุกสวนของ sketch จะถกูก ําหนดไวหมดดวยการ
บอกขนาด หรือการก ําหนดความสัมพันธ หรือจากทั้งสองอยาง โดย sketch ที่เปน fully defined จะถูก
แสดงดวยสีด ํา

! ในแบบ บงบอกขาดไป (under defined sketch) จ ําเปนตองมีการบอกขนาด หรือกํ าหนดความสัมพันธ
หรือทํ าทัง้สองอยางเพื่อระบุองคประกอบทางเรขาคณิตใหครบถวน สํ าหรับ sketch ท่ีเปน under defined
สามารถท่ีจะลากเปล่ียนตํ าแหนงองคประกอบตางๆ เพ่ือแกไข sketch ได และสํ าหรับ under defined
sketch น้ีจะถกูแสดงดวยสีน้ํ าเงิน

! ในแบบ บงบอกเกินไป (over defined sketch) คือการท่ีมกีารบอกขนาด หรือกํ าหนดความสัมพันธ หรือท้ัง
สองอยางที่มีความขัดแยงกัน สํ าหรับ over defined sketch จะถกูแสดงดวยสีแดง

1. คลิกท่ี Dimension  บน Sketch Relations ทูลบาร หรือ
คลิกท่ี Tools, Dimensions, Parallel

ตวัชีจ้ะเปลี่ยนเปนรูปตัวบอกขนาด 
2. คลิกท่ีขอบดานบนของรูปส่ีเหล่ียม แลวคลิกตรงตํ าแหนงที่จะ
วางตัวบอกขนาด
สงัเกตดูวาเสนขอบของรูปทางขวามือ (และจดุมุมลางขวาของส่ี
เหลี่ยม) เปลีย่นสีจากนํ ้าเงินเปนสีด ํา การที่บอกขนาดใหกับ
ความยาวสวนบนของรูปส่ีเหล่ียมจะเทากบัเปนการบอก
ต ําแหนงของเสนขอบทางดานขวาไปในตัว สํ าหรับในตอนน้ียัง
คงสามารถท่ีจะลากเสนขอบดานบนของรูปยายตํ าแหนงขึ้น-ลง
ได โดยท่ีเสนน้ันเปนสีน้ํ าเงินคือการบอกวาสวนนี้ยังไมใช Fully
defined จงึทํ าใหสามารถลากยายต ําแหนงของเสนไปได

3. คลิกทีข่อบดานขวาของสี่เหลี่ยม แลวคลิกท่ี ที่จะวางตัวบอกขนาด
ถึงตรงน้ีเสนขอบดานบนกับจุดมุมท่ีเหลืออยูเปล่ียนเปนสีดํ าเรียบรอย
แลว ท่ี Status bar ดานลางขวาของหนาตางจะบอกวา sketch นี้เปน
Fully defined
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เปลีย่นคาบอกขนาด (Changing the Dimension Values)

รูปส่ีเหล่ียมสํ าหรับทํ าบล็อกจะมีขนาดเปน 120mm. x 120mm. ในการเปล่ียนขนาดจะใชเครื่องมือชวยในการ
เลือก-Select tool
1. ใชวธิใีดวธิีหนึ่งจากขางลางนี้เพื่อเรียกใช Select tool:

•  คลิก Select  บน Sketch ทูลบาร หรือ
•  คลิก Tools, Select บนเมนูบาร หรือ
•  คลิกขวาในบริเวณที่เราใชเขียนงาน (graphics area) เพ่ือเรียก Shortcut เมนูขึ้นมา แลวคลิกท่ี Select
ค ําแนะน ํา: การใชประโยชนจาก Shortcut เมนูจะชวยใหการทํ างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. คลิก-คลิกที่เลขบอกขนาดที่ตองการแกไข
กลองขอความสํ าหรับการแกไข-Modify ขึน้มา

3. เปล่ียนคาตัวเลขเปน 120mm. โดยการพิมพคาลงไปใหม หรือคลิกท่ีลูกศร
ปรับคาขึ้น-ลง แลวคลิกตรงเครื่องหมายถูก  หรือกด Enter

4. คลิก-คลิกที่เลขบอกขนาดอีกตัวที่เหลือ แลวเปลี่ยนคาเปน 120mm.
5. เพ่ือแสดงรูปสี่เหลี่ยมที่วาดใหเต็มขนาดและอยูตรงกลางของสวน graphic area ใชวธิีใดวิธีหนึ่งดังนี้:

•  คลิก Zoom to Fit  บน View ทูลบาร หรือ
•  คลิก View, Modify, Zoom to Fit หรือ
•  กดคีย f

การเปล่ียนคาบอกขนาดสามารถทํ าไดทันทีในขณะที่บอกขนาดลงไปโดยการก ําหนดใหใชตัวเลือก Input
dimension value ซ่ึงจะทํ าใหทุกคร้ังท่ีมีการบอกขนาดลงไปใหม กลองขอความ Modify จะข้ึนมาทันทีสํ าหรับให
ใสคาบอกขนาดลงไป
1. คลิกท่ี Tools, Options
2. ที่แถบ General ในสวนของ Model ใหเลือกชองตัวเลือก Input dimension value
3. คลิก OK
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การยืดในสวนของ Base Feature (Extruding the Base Feature)

สํ าหรับ feature แรกใน part จะถกูเรียกวาเปน base feature ในตอนนี้จะมาสราง feature นีด้วยการส่ังยืดรูป
sketch ส่ีเหล่ียมออกมา
1. คลิก Extruded Boss/Base  บน Feature
ทูลบาร หรือคลิก Insert, Base, Extrude
กลองขอความ Extrude Feature จะขึ้นมาพรอม
กบัการเปลี่ยนมุมมองเปนแบบ isometric

2. ก ําหนดชนิดและความลึกของการยืด:
•  ใหเลือก Type เปน Blind
•  ใหคา Depth เปน 30mm. โดยการคลิกที่ลูก
ศรปรับคา หรือพิมพคาลงไปเลย
ถาก ําหนดคาโดยคลิกที่ลูกศรปรับคา รูปตัวอยาง-Preview
ของผลลัพธจากการเปลี่ยนคาจะถูกแสดงในสวนของ
graphics area

3. ลองดูในกรณีที่กํ าหนดใหการยืดรูป sketch กลับไปในทิศทางตรง
ขาม ใหเลือกชอง Reverse Direction ดผูลลัพธท่ีได แลวเลือกเอา
Reverse Direction ออกเพ่ือใหไดผลลัพธตามตัวอยางในรูป

4. ดใูนสวนของ Extrude as ใหกํ าหนดเปน Solid Feature
5. คลิก OK เพ่ือตกลงสรางการยืด
สังเกตการขึ้นมาของ Feature ใหมคือ Base-Extrude บน
FeatureManager design tree

6. คลิกทีเ่ครื่องหมายบวกขางๆ ชื่อ Base-Extrude ในสวนของ
FeatureManager design tree จะเห็นวา Sketch1 ซึง่ถูกใชทํ า
extrude feature จะอยูภายใต feature สวนน้ี
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การเปล่ียนแบบมุมมองและแบบการแสดงผล (Changing View Mode and Display Mode)

ถาตองการขยายโมเดลใน graphics area ใหใชเครื่องมือในการ Zoom บน View ทูลบาร
คลิกท่ี Zoom to Fit เพ่ือแสดงงานใหเต็มขนาดหนาตางที่ใชอยู
คลิก Zoom to Area แลวลากตวัชี้เพ่ือก ําหนดขอบเขตส่ีเหล่ียม โดยบริเวณในสี่เหลี่ยมนั้น
จะถกูขยายใหเต็มหนาตาง
คลิกท่ี Zoom In/Out แลวลากตวัชี ้ถาลากขึ้นจะเปนการขยายเขาใหใหญขึ้น-Zooms in; ถา
ลากลงจะเปนการขยายออกใหเล็กลง-Zooms out
คลิกที่จุดมุม, ขอบ หรือท่ี feature แลวคลิกที ่Zoom to Selection สวนที่ถูกเลือกจะถูก
แสดงใหเต็มหนาตาง

น่ีเปนวธีิการ Zoom แบบอ่ืนๆ อีก:
•  เลือกแบบการ Zoom จาก View, Modify เมนู
•  คลิกขวาบนที่วางๆ แลวเลือกรูปแบบการ Zoom; คลิกขวาบนโมเดล เลือก View แลวเลือกแบบ
การ Zoom

•  ถาตองการ Zoom เปนทีละจังหวะ ใหกดคีย z เพื่อ Zoom out หรือกดคีย Z เพื่อ Zoom in
สํ าหรับการแสดงผลในแบบตางๆ ใหกดที่ปุมบน View ทูลบารหรือเลือกเปล่ียนแบบการแสดงผลโดยเลือกจาก
View, Display เมนู

สํ าหรับแบบแสดงผลปกติท่ีต้ังไวสํ าหรับ part และ assembly ตางๆ คือการ Shade โดยที่แบบการแสดงผลน้ี
อาจถกูเปลี่ยนไปเมื่อใดก็ไดตามที่ตองการ



SolidWorks 99 Tutorial 2-9

การ Sketch สวน Boss (Sketching a Boss)

สํ าหรับการสราง feature อ่ืนๆ เพิ่มใน part (เชน boss หรือ cut) ใหทํ าไดโดยการ sketch ลงบนหนา หรือระนาบ
ของโมเดลแลวทํ าการยืด (extrude) sketch น้ันๆ

หมายเหต:ุ ในคร้ังหน่ึงๆ ให sketch ลงบนหนาใดหนาหน่ึงหรือระนาบใดระนาบหน่ึง แลวจึงสราง
feature จาก sketch หน่ึงอัน หรือมากกวานั้น

•  การสราง sketch ใหม ใหคลิกที่ระนาบหรือหนาที่ตองการ sketch แลวคลิก Sketch ทูล
•  การจบการ sketch ใหคลิกที่ Sketch ทูลอีกคร้ัง หรือเลือก Exit Sketch จาก Shortcut เมนู
•  การแกไข sketch ท่ีทํ ามาแลวกอนหนาน้ี ใหคลิกขวาที่ feature ท่ีถกูสรางจาก sketch น้ัน หรือ
คลิกขวาที่ชื่อ sketch ในสวนของ FeatureManager design tree แลวเลือก Edit Sketch จากบน
shortcut เมนู

1. คลิก Hidden Lines Removed  บน View ทูลบาร หรือคลิก View, Display, Hidden Lines
Removed

2. คลิก Select  บน Sketch ทูลบาร ในกรณีท่ียังไมไดเลือกไว
3. คลิกท่ีหนา ดานหนาของ part เพื่อเลือก
จะเห็นเสนขอบของหนาน้ีเปล่ียนเปนเสนจุด-จุด แสดงถึงการถูก
เลือก
ค ําแนะน ํา: ดทูีต่วัชี้จะเปลี่ยนเปนรูป  เพ่ือบอกวากํ าลังจะ

เลือกในสวนของหนา

4. คลิก Sketch  บน Sketch ทูลบาร
- หรือ -
คลิกขวาท่ีไหนๆ ในสวนของ graphics area แลวเลือก Insert Sketch
เสนตารางชวยจะข้ึนมาบนหนาท่ีถูกเลือกเพ่ือบอกวาน่ันคือระนาบท่ีกํ าลังถูกใชสํ าหรับการ sketch (active
sketching plane) ถาตองการยกเลิกการใชเสนตารางชวยใหคลิก Grid  แลวคลิกเอาชอง Display
grid ออกแลวคลิก OK

5. คลิก Circle  บน Sketch ทูลบาร หรือคลิก Tools,
Sketch Entity, Circle

6. คลิกในสวนใกลศูนยกลางของหนา แลวลากเพื่อเขียน
วงกลม
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บอกขนาดและยืดสวน Boss (Dimensioning and Extruding the Boss)

ในการใหต ําแหนงและขนาดของวงกลม ใหบอกขนาดในสวนที่จ ําเปนลงไป
1. คลิก Dimension  บน Sketch Relations ทูลบาร หรือคลิกขวาท่ีไหนๆ ในสวนของ graphics area แลว
คลิก Dimension จาก shortcut เมนู

2. คลิกท่ีขอบบนของหนา แลวคลิกที่วงกลม แลวคลิกที่ต ําแหนงที่จะ
วางตัวบอกขนาด
สงัเกตวาจะมีรูปตัวอยางของการบอกขนาดแสดงขณะเลือกที่แตละ
องคประกอบ รูปตัวอยางนี้แสดงถึงบริเวณที่จะวางเสนบอกขนาด
และชวยใหเลือกองคประกอบที่ถูกตองในการบอกขนาด สํ าหรับการ
บอกขนาดรูปวงกลม ตัวเสนบอกขนาดจะชี้ไปที่จุดศูนยกลางซึ่งเปน
การกํ าหนดไวเปนแบบปกติอยูแลว

3. ก ําหนดคาบอกขนาดเปน 60mm. หรือถามีการใชคาตัวเลือกของ Input dimension value (ดหูนา 2-6)
กลองขอความ Modify จะขึน้มาใหใสคาทันที ถาไมเชนนั้นใหคลิก-คลิก เลขบอกขนาด แลวใสคาลงใน
กลองขอความ Modify

4. ทํ าข้ันตอนซ้ํ าเพื่อบอกขนาดของวงกลมกับดานขางของหนา โดยใหคา
เปน 60mm. เชนกัน

5. ยงัคงใช Dimension  ทูลอยู ใหคลิกที่วงกลมเพื่อบอกขนาดเสนผาน
ศนูยกลาง ใหลองลากตัวชี้ไปรอบๆ เพื่อดูตัวอยางที่ได
ถาบอกขนาดโดยวางใหอยูในแนวนอนหรือแนวตั้ง การบอกขนาดจะ
แสดงเปน linear dimension; ถาวางในแนวทํ ามุมการบอกขนาดจะแสดง

เปน diameter dimension
6. คลิกต ําแหนงที่จะวางตัวบอกขนาด แลวใหคาเปน 70mm.
ตอนน้ีรูปวงกลมเปล่ียนเปนสีดํ า และท่ี status bar บอกวา sketch น้ี
เปน fully defined

7. คลิก Extruded Boss/Base  บน Feature ทูลบาร หรือคลิก
Insert, Boss, Extrude

8. ในสวนของกลองขอความ Extrude Feature ก ําหนด Depth ของ
การไหลยืดเปน 25mm. และปลอยคาอ่ืนๆ ไวอยางเดิมตามคาเริ่ม
ตน คลิก OK เพ่ือยืดสวนของ boss feature
จะเห็น Boss-Extrude1 ขึน้ใน FeatureManager design tree
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เปลีย่นทิศทางของมุมมอง (Changing View Orientation)

ใชปุมตางๆ บน Standard Views ทูลบาร เพ่ือก ําหนดทิศทางมุมมองของ Sketch, part หรือ assembly

สํ าหรับระนาบตางๆ ที่เปนคาเริ่มตนตรงตามมุมมองมาตราฐานคือ:
•  Plane1 - ดานหนา (Front) หรือหลัง (Back)
•  Plane2 - ดานบน (Top) หรือลาง (Bottom)
•  Plane3 - ดานขวา (Right) หรือซาย (Left)

สราง Cut (Creating the Cut)

ตอไปเปนการสราง Cut ท่ีมจีดุศูนยกลางรวมกับสวนของ Boss
1. คลิกท่ีหนา สวนหนาของ boss กลมๆเพื่อเลือก
2. คลิก Normal to  บน Standard Views ทูลบาร
ชิน้งานจะถูกหมุนใหหนาที่ถูกเลือกหันเขาหาผูใช

3. สราง sketch ใหมรูปวงกลมใกลๆ  กับจุดศูนยกลาง
ของ boss ตามรูป

4. คลิก Dimension  แลวใหขนาดของวงกลมเปน
50mm.
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5. บน Sketch Relations ทูลบาร คลิก Add Relation  หรือคลิก
Tools, Relations , Add บนเมนูบาร
กลองขอความ Add Geometric Relations จะขึ้นมา

6. เลือกวงกลมที่ sketch ไว (วงกลมใน) กับเสนขอบของ boss (วงกลม
นอก)
ดรูายการที่ขึ้นในชองของ Selected Entities และดวูาเฉพาะความ
สมัพันธท่ีเหมาะกับสวนที่เลือกไวเทานั้นที่จะขึ้นมาใหสามารถถูก
เลือกได โดยที่ความสัมพันธที่นาจะเปนที่สุดไดถูกเลือกใหโดย
อัตโนมัติไวแลว

7. ดูอีกทีวา Concentric-(วงกลม)มจีดุศูนยรวมกัน ไดถูกเลือกไว
คลิกท่ี Apply แลวคลิก Close

8. คลิก Extruded Cut  บน Feature ทูลบาร หรือคลิก Insert,
Cut, Extrude

9. บนกลองขอความ Extrude Cut Feature ใหเลือก Through All
ในสวนของ Type แลวคลิก OK

บนัทึกไฟล Part (Saving the Part)

1. คลิก Save  บน Standard ทูลบาร หรือคลิก File, Save
กลองขอความ Save As จะขึ้นมา

2. ใสช่ือไฟลเปน Tutor1 แลวคลิก Save
นามสกุลของไฟล .sldprt จะถกูเติมใหกับชื่อไฟล และไฟลจะถูกบันทึกลงท่ี directory ท่ีใชงานอยูในขณะ
น้ัน ถาตองการยายไปบันทึกไฟลท่ี directory อ่ืนใหเลือก browse ไป directory ท่ีตองการแลวบันทึกไฟล
หมายเหต:ุ ชือ่ไฟลไมสนใจตัวอักษรเล็กหรือใหญ (not case sensitive) น่ันคือ TUTOR1.sldprt,

Tutor1.sldprt และ tutor1.sldprt กค็ือไฟลเดียวกัน
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หมุนและเล่ือนมุมมอง Part (Rotating and Moving the Part)

การทีจ่ะมองตวัโมเดลจากมุมมองตางๆ และเพื่อใหงายตอการเลือกหนาตางๆ, ขอบหรืออ่ืนๆ ใหใชการหมุนและ
เล่ือนมุมมองโมเดลใน graphics area
การหมุน part ทํ าไดโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งตามนี้:

•  การหมุน part ทลีะจงัหวะใหใชคียลูกศร-Arrow keys สํ าหรับการก ําหนดมุมที่จะเพิ่มขึ้นในแตละ
จงัหวะใหคลิกที ่Tools, Options เลือกแถบ General ในสวนของ View Rotation ขางลาง
FeatureManager Design Tree แลวใหใสคาในชองของ Arrow keys

•  ถาตองการหมุน part ไปทีละ 90° ใหกด Shift คางไวในขณะที่ใชคียลูกศร

•  การหมุนไปที่มุมใดๆ ก็แลวแต ใหคลิก Rotate View  บน View ทูลบาร หรือคลิกท่ี View,
Modify, Rotate จากน้ันคลิกเมาสแลวลาก

•  การหมุน part ตามเขม็ หรือทวนเข็มนาฬิการอบๆ จุดศูนยกลางของ graphics area (โดยเพิ่มมุม
ขึน้ตามขั้นที่ก ําหนด) ใหกด Alt คยีในขณะที่ใชคียลูกศร

•  การหมุน part รอบขอบ หรือจุดมุมใดๆ ใหคลิก Rotate View  แลวคลิกท่ีขอบ หรือจุดมุม
สํ าหรับเปนแกนหมุน จากนั้นคลิกเมาสแลวลาก

การเลื่อนมุมมองของ part ทํ าไดโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งตามนี้:
•  คลิก Pan  บน View ทูลบาร หรือคลิก View, Modify, Pan จากน้ันคลิกเมาสแลวลากไป
รอบๆ บริเวณ graphics area

•  กดคีย Ctrl คางไวในขณะที่ใชคียลูกศรเลื่อนมุมมองขึ้น, ลง, ซาย หรือขวา
•  ใช Scroll bars เพ่ือเล่ือนไปสวนอ่ืนของหนาตาง
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การลบมุมของ Part (Rounding the Corners of the Part)

ในสวนน้ีจะเปนการลบมุมขอบท้ัง 4 ของ part เน่ืองจากการลบมุมทั้ง 4 จะใชรัศมีเทากัน (10mm) จงึสรางดวย
การก ําหนด feature เดียว
1. คลิก Hidden In Gray  เพ่ือใหงายตอการเลือกมุมที่ถูกบังอยู
2. คลิกเลือกท่ีเสนขอบแรก
ตรงนี้จะเห็นวาของหนา, ขอบ หรือจุดมุม จะถูก highlight ขณะท่ี
ลากเมาสผานเพื่อใหรูวาอะไรที่สามารถถูกเลือกได และในขณะ
เดยีวกนัใหดูการเปลี่ยนรูปของตัวชี้:

3. ใหหมุน part ใหสะดวกตอการเลือกตามรูป โดยใชวิธีไหนก็ได
ตามท่ีกลาวไปแลวกอนหนาน้ี

4. ใหกดคีย Ctrl ขณะท่ีเลือกเสนขอบท่ี 2, 3 และ 4

5. คลิก Fillet  บน Feature ทูลบาร หรือ
คลิก Insert, Features, Fillet/Round
กลองขอความของ Fillet Feature จะขึ้นมา
สังเกตในสวนของ Edge fillet items มีเสน
ขอบที่ถูกเลือกแสดงไว 4 อัน

6. เปลี่ยนคา Radius เปน 10mm. โดยที่ปลอยคา
อ่ืนๆ ไวตามเดิม

7. คลิก OK
จะเห็น Fillet1 ขึ้นมาบน FeatureManager
design tree
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การใส Fillet (Adding Fillets)

ตอนน้ีมาใส fillet กับลบมุมขอบอ่ืนๆ ของ part โดยสามารถท่ีจะเลือกหนา หรือขอบตางๆ ไดท้ังกอนและหลังท่ี
เปดกลองขอความ Fillet Feature
1. คลิก Hidden Lines Removed 
2. คลิก Fillet  หรือคลิก Insert, Feature, Fillet/Round
3. คลิกเลือกท่ีหนา ดานหนาของ base
ขอบทั้งดานนอกและดานใน (รอบตัว base) ถกู highlight เมื่อ
ถูกเลือก
ดูที ่Edge fillet items แสดงรายการวาม ีหนา 1 ดานถูกเลือก

4. เปลี่ยน Radius เปน 5mm. แลวคลิก OK
ขอบดานในกับดานนอกจะถูกลบมุมในขั้นตอนเดียว

5. คลิกท่ี Fillet  อีกที

6. คลิกเลือกท่ีหนา ดานหนาของ boss กลมๆ

7. เปลี่ยน Radius เปน 2mm. แลวคลิก OK
ในสวนของช่ือ feature จะเปนชื่อชนิดของ feature กบัตัวเลขที่
เพ่ิมข้ึนทีละ 1 ทุกครั้งที่มีการใส feature ใหมเพ่ิมไปซ้ํ ากับ
feature ท่ีมีอยูแลว
ตวัอยางเชน fillet ท่ีถกูสรางไปกอนหนาน้ีจะเปน Fillet1 ใน
FeatureManager design tree สวนที่เพิ่งถูกสรางไปจะเปน
Fillet2 และ Fillet3 ซึง่ถามีการลบ Fillet3 ท้ิง แลวใส fillet ลง
ไปใหมจะไดชื่อเปน Fillet4; นัน่คอืชื่อที่ถูกใชไปแลวจะไมถูกใช
ซํ้ าอีก
ตรงนี้มีที่นาสนใจคือ feature ทีแ่สดงใน FeatureManager
design tree จะแสดงตามลํ าดับที่ถูกสรางขึ้นมา
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การท ํา Shell บน Part (Shelling the Part)

ตอไปเปนการทํ า Shell บน part ซึง่กค็อืการขดุเอาเนื้อวัสดุออกจากหนาที่ถูกเลือก ทํ าใหเหลือเปนลักษณะของ
ขอบผนังของ part ไว
1. คลิก Back  บน Standard Views ทูลบาร
ตอนน้ีดานหลังของ part จะหันเขาหาผูใช

2. คลิก Shell  บน Features ทูลบาร หรือคลิก
Insert, Features, Shell
กลองขอความ Shell Feature ขึ้นมา

3. คลิกเลือกที่หนาดานหลัง

4. เปลี่ยนคา Thickness เปน 2mm. แลวคลิก
OK
การทํ างานของ Shell คอืขุดเอาหนาที่เลือก
ออก

5. ในการดผูลลัพธ ใหใชคียลูกศรบน
keyboard เพ่ือหมุน part ตามรูปตัวอยาง
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สรางและใสช่ือใหมุมมอง (Creating a Named View)

บนกลองขอความ Orientation สามารถใชก ําหนด:
•  สรางและใสชื่อใหมุมมอง
•  เลือกเปล่ียนมุมมองในแบบมาตราฐาน-Standard views (ดูท่ีหนา

2-11) และแบบ *Trimetric กับ *Dimetric
•  เปล่ียนมุมของมุมมองแบบมาตราฐาน
•  ก ําหนดมมุมองมาตราฐานใหกลับเปนคาปกติ

สํ าหรบัเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลองขอความ Orientation ใหดูในบทท่ี 1 ของ
SolidWorks 99 User’s Guide

สํ าหรบัตอนนี้มาสรางมุมมองที่ตั้งชื่อขึ้นมาเอง
1. คลิก View Orientation  บน View ทูลบาร หรือคลิก View, Orientation หรือกด Spacebar เพ่ือแสดง
กลองขอความ Orientation

2. ในกลองขอความ Orientation ใหคลิก New View 
3. พิมพชื่อ Shell Back ลงในกลองขอความ Named View
4. คลิก OK
มมุมองที่ถูกตั้งใหมวา Shell Back จะถกูเพิ่มลงในกลองขอความ Orientation มมุมองน้ีสามารถถูหเรียกมา
แสดงไดตลอดเวลา สํ าหรับการเปลี่ยนมุมมองอื่นก็ทํ าไดทันทีดวยการกดคลิก-คลิกที่ชื่อมุมมองที่ตองการ

5. คลิก Save  เพ่ือบันทึกไฟล part
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การเปลี่ยนขนาด (Changing a Dimension)

ในสวนน้ีจะเปนการแสดงวิธีการเปล่ียนขนาดของสวนท่ีเปน extruded feature โดยใช feature handle ท้ังน้ีการ
เปล่ียนขนาดก็ยังสามารถท ําไดโดยใชกลองขอความ Modify ดงัท่ีไดกลาวมาแลว (ดูท่ีหนา 2-6)
1. ดูใน FeatureManager design tree จะแสดง feature ของ part
ตามลํ าดับที่ถูกสราง

2. คลิก-คลิกท่ี Base-Extrude ในสวน FeatureManager design
tree
สังเกตวาใน FeatureManager design tree สวนของ Base-
Extrude จะถกูขยายออกแสดงใหเห็น sketch ท่ีเปนท่ีมา

3. คลิก Move/size features  บน Feature ทูลบาร
ตวัจับ-feature handle ของ extruded feature จะขึ้นมาเพื่อ
ใหสามารถจับยาย, หมนุ หรือเปล่ียนขนาดของ feature บาง
ชนิดได

4. คลิกลากที่ตัวจับ Resize  เพ่ือเพิ่มความลึกของการยืด
จาก 30mm. เปน 50mm.
ดทูีต่วัชีข้ณะที่ลากจะแสดงคาขนาดที่ก ําลังเปล่ียนไป หลัง
จากปลอยเมาส part จะถกูสรางใหมตามคาบอกขนาดใหม

5. คลิก Move/size features  เพ่ือเอา feature handle ออก
ไป

6. ในการเอาตัวบอกขนาดซอนไป ใหคลิกท่ีไหนๆ นอกบริเวณ
part บน graphics area

7. คลิก Save  เพ่ือบันทึกไฟล part
สํ าหรับเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ feature handle ดูไดในบทท่ี 5
“Working with Parts” ใน SolidWorks 99 User’s Guide
หรือขอมูลบน Online help



SolidWorks 99 Tutorial 2-19

การแสดงภาพหนาตัด (Displaying a Section View)

การแสดงภาพหนาตัด 3D สามารถทํ าไดเมื่อตองการ โดยใชหนาของโมเดล หรือระนาบมากํ าหนดเปนแนวตัด
สํ าหรับในตัวอยางนี้จะใช Plane3 เปนแนวตัดตัวโมเดล
1. คลิก Isometric  แลวคลิก Shaded 
2. คลิก Plane3 ในสวน FeatureManager design tree
3. คลิก Section View  บน View ทูลบาร หรือคลิก View, Display, Section View
กลองขอความ Section View ขึ้นมา

4. ก ําหนด Section Position เปน 60mm.
คานีค้ือระยะที่เพิ่มเขาไปจากระนาบ-Plane3 ท่ีถกูเลือกไปยังระนาบหนาตดั

5. คลิก Preview
เมื่อมีการเลือก Preview จะมกีารแสดงผลใหมเมื่อมี
การเปล่ียนคาในกลองขอความทุกครั้ง
สังเกตทิศทางของหัวลูกศร

6. คลิกท่ี Flip the Side to View เพ่ือก ําหนดหนาตดั
ในทศิทางตรงกันขาม

7. คลิก OK
จะไดภาพตัดมาแสดง ซึ่งตรงนี้หมายถึงการทํ า
ภาพตดัมาแสดงเทานั้นไมใชการตัดตัวโมเดลเอง
ภาพตดัจะแสดงอยูตลอดไมวาจะท ําการเปลี่ยนวิธี
แสดง, ทศิทางของมุมมอง หรือการ Zoom

8. ถาตองการกลับไปแสดงภาพปกติแบบครบถวน
ใหคลิก View, Display แลวคลิกท่ี Section View
เพ่ือเอาออกไป
– หรือ –
คลิกปุม Section View  ซํ ้าอีกครั้ง
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การแสดงภาพในหลายๆ มุมมอง (Displaying Multiple Views)

ในหน่ึงหนาตางสามารถท่ีจะแสดงผลไดมากท่ีสุดเปน 4 มุมมอง รวมถึงการแสดงภาพตัดและมุมมองที่ถูก
ก ําหนดตัง้ชือ่เอาเองดวย ซึ่งประโยชนที่จะไดคือเมื่อตองการเลือก feature ในดานตรงขามของ part หรือเมื่อ
ตองการท่ีจะดูผลของการปฏิบัติการจากมุมมองตางๆ ของโมเดลพรอมๆ กัน
การเลือก feature ในมมุมองใดมุมมองหนึ่ง จะหมายถึง feature นัน้ถูกเลือกในทุกๆ มุมมอง
1. ใหลากตัวแบงชอง-split box ตวัเดียว
หรือท้ัง 2 ตัวก็ไดที่มุมของหนาตาง
เพ่ือสรางชองหนาตาง

2. ลากตวัแบงเพื่อปรับขนาดของชอง
ตางๆ สังเกตตัวชี้เปล่ียนเปน  ขณะ
อยูบนตัวแบงชอง

3. คลิกที่ชองหนาตาง และเปล่ียนวิธี
แสดงภาพ, Zoom หรือกํ าหนดมุม
มองในชองหนาตางนั้น

4. ทํ ากับชองหนาตางอื่นๆ
5. เพ่ือกลับเปนหนาตางเดียวใหลากตัว
แบงชองกลับไปตามเดิมใหเหลือมุมมอง
ทีต่องการไว
การจัดขนาดของชอง
FeatureManager design tree ก็
สามารถทํ าไดในลักษณะเดียวกัน โดย
วางตัวช้ีไวบนแถบต้ังท่ีแบงชอง จากนั้น
คลิกแลวลาก
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