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บทที ่4
หลัก Drawing เบือ้งตน (Drawing Basics)

ในบทน้ีจะเปนการสราง drawing แบบหลาย sheet (Multi-sheet drawing) ของ part และ assembly จากงาน
ในบทกอนหนาน้ี โดยในบทนี้จะรวมการ:
! เปดและแกไขไฟลตนแบบ-drawing template
! แทรกมมุมองมาตราฐานตางๆ -standard views ของ part โมเดล
! ใสโมเดล และคํ าอธิบายประกอบการอางอิง-model and reference annotations
! สราง drawing sheet อ่ืนอีก
! ใสมมุมองท่ีกํ าหนดเอง-named view
! ใส, ยาย, แกไข และบันทึกรายการวัสด-ุbill of Materials
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เปด Drawing Template (Opening a Drawing Template)

ขัน้แรกมาเตรียม Drawing Template สํ าหรับงานที่จะใชกอน
1. คลิก New  บน Standard ทูลบาร
2. เลือก Drawing แลวคลิก OK
กลองขอความ Template to Use ขึ้นมา

3. ใตสวน Standard Template ใหเลือก
A-Landscape

4. คลิก OK
หนาตางของ drawing ใหมจะข้ึนมา พรอมเขียนขอ
ความบอกใหรูวาผูใชสามารถที่จะสราง template ใหม
เองหรอืแกไขจากอันนี้ได โดยที่สามารถดูรายละเอียด
เกีย่วกับการแกไข template ไดจาก Online help
พรอมกันน้ี Drawing ทลูบารก็จะขึ้นมาดวย

5. คลิกขวาที่ใดๆ บน drawing เลือก Edit Template จาก
Shortcut เมนู

6. คลิกที่ตัวหนังสือเพื่อเลือก แลวกดคีย Delete ใหคลิก
Yes เพ่ือตกลงใหลบขอความ

7. Zoom เขาไปบริเวณกลองใสชื่อ-title block (มมุลางซาย
ของ drawing) แลวคลิก-คลิกที่ขอความ <INSERT
YOUR COMPANY NAME HERE>
กลองขอความ Properties ขึ้นมา

8. เปล่ียนขอความในสวนของ Note text เปนช่ือบริษัทหรือ
ชือ่องคกร

9. คลิก Font แลวดูในกลองขอความ Choose Font ใหเลือก
font ท่ีตองการพรอมกับก ําหนดรูปแบบ หรือขนาดแลว
คลิก OK

10. คลิก OK เพ่ือปดกลองขอความ Properties
11. ในการบันทึก template มาตรฐาน A-Landscape น้ีใหคลิก File, Save Template แลวคลิก OK นามสกุล
ของไฟล drawing template จะถูกใสใหเปน .slddrt
คลิก Yes เพ่ือตกลงท่ีจะเขียนไฟลทับ template เดิม ซึง่ตรงน้ีถามีการเรียกใช template น้ีอีกจะไดไมตอง
มาทํ าการแกไข template น้ีซํ ้าอีกครั้ง
หมายเหต:ุ ถาตองการบันทึก template ไวในชื่อใหม (ไมเขียนทับ template มาตรฐาน) ใหคลิก File,

Save Template, Custom Template แลวคลิก Browse แลวเลือกไปท่ี ที่ตองการจะบันทึก
template ใหใสช่ือไฟลแลวคลิก Save จากน้ันคลิก OK เพ่ือปดกลองขอความ Save Template
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ก ําหนดตวัเลือกในสวนของ Detailing (Setting the Detailing Options)

ตอไปเปนการก ําหนดคาเริ่มตนใหกับ font ของการบอกขนาด, รูปแบบการบอกขนาด, หัวลูกศรและอ่ืนๆ โดยใน
คูมอืน้ีจะใชคาท่ีก ําหนดตางๆ ตามขางลาง ซึ่งในคราวถัดไปผูใชสามารถตั้งคาเหลานี้ตามมาตราฐานของผูใชเอง
ได
1. คลิก Tools, Options
2. คลิกที่แถบ Detailing
3. ในสวนของ Dimension Standard ในชอง Trailing Zeroes ใหเลือก Show
4. ในสวน Dimensions คลิกท่ี Dim Font
กลองขอความ Choose Font ขึ้นมา

5. คลิก Points แลวใสคาเปน 16
6. คลิก OK
7. คลิกปุม Arrows แลวตรวจดูรูปแบบและขนาดท่ีกํ าหนดเปนคาเริ่มตน
ดรููปแบบตางๆ ในสวน attachments สํ าหรับ edges, faces และ unattached items

8. คลิก OK
9. คลิก OK อกีคร้ังเพื่อปดกลองขอความ Options
สํ าหรบัขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหลานี้ ดูในบทท่ี 9 “Drawings” และบทท่ี 10 “Detailing” ใน
SolidWorks 99 User’s Guide หรือใน Online help
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สราง Drawing ของ Part (Creating a Drawing of a Part)

1. ถายังไมไดเปดไฟล Tutor1.sldprt ใหเปดไฟลขึ้นมาตอนนี้ แลวกลับไปท่ีหนาตาง drawing
2. คลิกขวาที่ใดๆ ใน drawing แลวเลือก Edit Sheet
3. คลิก Standard 3 View  บน Drawing ทูลบาร หรือคลิก Insert, Drawing View, Standard 3 View
สังเกตตัวชี้เปน  และขอความบน Status bar ขึ้นวา “Select the model to display in the drawing”
คอืใหเลือกโมเดลที่จะมาแสดงใน drawing

4. ท่ี Window เมนูใหเลือก Tutor1.sldprt
หนาตางของ Tutor1.sldprt จะขึน้มาอยูขางหนา

5. คลิกในบริเวณ graphics area ของ part
หนาตางของ drawing จะกลับขึ้นมาพรอมมีภาพฉาย
3 ดานของ part ที่ถูกเลือก
ในการเล่ือนมุมมองแตละสวน ใหคลิกภายในเสนขอบ
แลวลากกรอบสีเขียวไป ตัวชี้จะเปน  เมือ่อยูตรง
กรอบของสวนที่ถูกเลือก
Drawing View2 และ Drawing View3 จะถูกจัดให
เขาแนวกับ Drawing View1 และสามารถเล่ือนไดใน
แนวเดยีวเพื่อรักษาการจัดแนวใหตรงไวตลอด
•  ในการเล่ือน Drawing View2 ในแนวต้ัง ใหลาก
ขึ้น – ลง

•  ในการเล่ือน Drawing View3 ในแนวนอน ใหลาก
ทางขาง

•  ตองการเล่ือนทั้งหมดพรอมกัน ใหคลิกที่ Drawing
View1 แลวเล่ือนในทิศทางใดก็ได

6. เล่ือนมุมมองทั้งหมดบน drawing sheet
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บอกขนาดใน Drawing (Adding Dimensions to a Drawing)

Drawing คอืมีมุมมองที่เปน 2D ของโมเดล ซึ่งสามารถที่จะแสดงการบอกขนาดตางๆ ตามที่กํ าหนดๆ ไวแลวใน
โมเดลไดในทุกๆ มุมมอง
1. ในขณะที่ไมมีอะไรถูกเลือกอยู ใหคลิก Insert, Model Items
กลองขอความ Insert Model Items ขึน้มา ตรงนี้สามารถเลือกไดวาจะเอาการบอกขนาด, ค ําอธิบาย
ประกอบ และขออางอิงทางเรขาคณิต แบบไหนเพื่อที่จะรับขอมูลผานมาจากโมเดล

2. ใหคลิกเลือกท่ี Dimensions และ Import Items into All Views แลวคลิก OK
การบอกขนาดจะถูกน ํามาใสในมุมมอง โดยดูในมุมมองที่บอกขนาดใหกับ feature ไดขัดเจนที่สุด

3. ลากจดัต ําแหนงการบอกขนาดตางๆ ใหเขาที่
ค ําแนะน ํา: เลือกมุมมอง แลวคลิก Zoom To Selection  เพื่อ zoom มมุมองนั้นใหเต็มจอ หรือคลิก

Zoom to Fit  เพื่อดูทั้ง drawing

4. คลิก Save  และบันทึกไฟลเปน Tutor1 โดยที่นามสกุลจะเปน .slddrw ตามคาปกติ
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ค ําแนะน ําสํ าหรับการบอกขนาดใน Drawing (Dimensioning Tips for Drawings)

! การลบตัวบอกขนาดที่ไมตองการ ใหเลือกแลวกด Delete คีย
! การซอนตัวบอกขนาด ใหคลิก View, Hide/Show Dimensions แลวคลิกตัวบอกขนาดที่ตองการซอน หรือ
คลิกอกีคร้ังเปนการกลับไปมาระหวางซอน-แสดง ดวยตัวชี้ 

! การยายตัวบอกขนาดไปมุมมองอื่น ใหคลิกท่ีตัวบอกขนาด, กดคีย Shift คางไว แลวลากตัวบอกขนาดไปใน
ต ําแหนงท่ีตองการภายในขอบเขตของมุมมองที่ตองการยายไป (อยาลากที่ตัวจับเวลาท ําการยาย)

! การบอกขนาดซํ ้า-copy ไวในมุมมองอื่นๆ ดวย ใหคลิกที่ตัวบอกขนาด, กด Ctrl คางไว แลวลากตัวบอก
ขนาดไปในต ําแหนงที่ตองการภายในขอบเขตของมุมมองอีกดานที่ตองการ (อยาลากที่ตัวจับเวลาท ําการ
copy)

! การวางตวัเลขบอกขนาดไวตรงกลางของเสนชี ้ใหคลิกขวาที่ตัวบอกขนาดแลวเลือก Center text
! สํ าหรับการบอกขนาดของ feature ท่ีมรูีปกลม จะมีตัวเลือกใหดังนี้:

•  การเปล่ียนการบอกขนาดรัศมี -radius เปนการบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง-diameter ใหคลิกขวาท่ี
ตวับอกขนาดแลวเลือก Display As Diameter

•  การแสดงการบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง-diameter เปนแบบเชิงเสน-linear ใหคลิกขวาท่ีตัวบอก
ขนาดแลวเลือก Display As Linear

•  ถาตวับอกขนาดเชงิเสนไมถูกวางในมุมที่ตองการ ใหเลือกตัวบอกขนาดแลวลากตัวจับสีเขียวบนเลข
บอกขนาดมุม เสนช้ีจะเล่ือนเพ่ิมไปทีละ 15°

! การเปลี่ยนการแสดงของตัวชี,้ ตัวหนังสือ, ลูกศรและอ่ืนๆ ใหคลิกขวาท่ีตัวบอกขนาด แลวเลือก Properties
ใหแกไขคาตัวเลือกตางๆ ที่ม ีแลวคลิก OK

! การใส reference dimension ใน drawing:
•  คลิก Tools, Dimensions แลวเลือกแบบการบอกขนาด

- หรือ –
•  คลิก Dimensions  แลวเลือกแบบการบอกขนาดจาก Shortcut เมนู

reference dimension จะถกูแสดงไวในวงเล็บตามคาปกติที่ตั้งไว
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! การใส annotations ลงใน drawing:
•  คลิก Insert, Annotations แลวเลือกของ annotation ท่ีจะใส

- หรือ –
•  เลือกเครื่องมือจาก Annotations ทูลบาร

สํ าหรบัเนือ้หาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใสและจัดวางการบอกขนาด และตัว annotation ใน drawing ใหดูจากบทท่ี
10, “Detailing” ของ SolidWorks 99 User’s Guide หรือจาก Online help

แกไขการบอกขนาด (Modifying Dimensions)

เมือ่มกีารเปลี่ยนขนาดของโมเดลจากใน drawing ตวัโมเดลเองก็จะถูกแกไขตามคาที่เปลี่ยนโดยอัตโนมัติ หรือมี
ผลในทางกลับกนั
1. ใน Drawing View2 คลิก-คลิกที่ตัวบอก
ขนาดความลึกของ boss ตวัที่ยื่นออกมา

2. ในกลองขอความ Modify ใหเปล่ียนคา
จาก 25mm. เปน 40mm. แลวกด Enter

3. บน Standard ทูลบารใหคลิก
Rebuild 
part จะถกูสรางใหมโดยใชคาที่ถูกแกไข
โดยทั้ง drawing และตัวโมเดลจะถูกแก
ใหมทั้งคู

4. คลิกท่ี Window แลวเลือกหนาตาง Tutor1.sldprt
5. คลิก-คลิกท่ี Boss-Extrude1 ในสวน FeatureManager

design tree เพ่ือแสดงขนาดของ feature
ดวูาคาความลึกจะเปน 40mm.

6. กลับไปท่ีหนาตาง drawing แลวบันทึกไฟล
จะมคี ําเตือนขึ้นมาวาโมเดลอางอิงใน drawing ถกูแกไข
พรอมค ําถามวาตองการจะบันทึกตามการแกไขหรือไม

7. คลิก Yes เพ่ือบันทึกท้ัง drawing และโมเดลที่ถูกแกใหม
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ตอนน้ีใหrebuild ตัว assembly ท่ีประกอบดวย part ท่ีถกูแกไขไปแลว
1. คลิกท่ี Window โดยถาไมไดเปดไฟล Tutor.sldasm ไวใหเปดไฟลข้ึนมา หรือถาเปดไฟลอยูแลวใหเลือก
หนาตางของ Tutor.sldasm
ถามขีอความถามวาตองการท่ีจะ rebuild ตวั assembly ใหมหรือไม ใหตอบ Yes

2. กลับไปท่ีหนาตางของ drawing

เพิ่ม Drawing Sheet อกีอัน (Adding Another Drawing Sheet)

ตอนนี้จะเพิ่ม drawing ใหมสํ าหรับงาน assembly ใหม ี3 มุมมองมาตราฐานกับมุมมอง Isometric
1. คลิก Insert, Sheet หรือคลิกขวาที่แถบ Sheet ท่ีดานลางของหนาตางแลวเลือก Add
2. ในกลองขอความ Sheet Setup ใตสวน Paper size และ Template ใหเลือก B-Landscape แลวคลิก OK
จากน้ันใหแกไข Template ตามท่ีกลาวมาในหนา 4-2

3. ในการนํ า assembly ลงใน drawing sheet ใหใชวธิกีารใดวิธีหนึ่งตามขางลางนี้:
•  คลิก Standard 3 View  แลวคลิกขวาบน graphics area แลวเลือก Insert From File จากนั้น
เลือกไปหา Tutor.sldasm ในกลองขอความ Inert Component แลวคลิก Open
- หรือ –

•  เปดหนาตางซอนกันไว (Cascade) หรือเรียงตอกัน (Tile) แลวลาก assembly ไอคอนของ Tutor จาก
สวนบนของ FeatureManager design tree ของหนาตาง assembly มาใสในหนาตาง drawing (โดย
คาเริ่มตนแลว 3 มมุมองมาตราฐานจะถูกเพิ่มลงไปเวลาที่ใชการลากแลวปลอย “drag-and-drop”)

4. จดัต ําแหนงของมุมมองบน sheet ตาม
ตองการ

ถาขนาดของ drawing sheet เล็กเกินไป ให
เลือกขนาดที่ตางออกไป
1. คลิกขวาในบริเวณวางๆ ของหนาตาง

drawing (ไมใชในขอบเขตของมุมมอง)
แลวเลือก Properties

2. เลือกขนาดที่ตางออกไปของ Paper size
หรือ Template

3. คลิก OK
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ใสมุมมองที่ตั้งชื่อไวแลว (Inserting a Named View)

มมุมองท่ีตั้งชื่อไวสามารถจะน ํามาใสใน drawing เพ่ือแสดงตัวโมเดลในทิศทางมุมมองตางๆ กันออกไป โดย
สามารถที่จะใช:

•  มมุมองมาตราฐาน (Front, Top, Isometric และอ่ืนๆ
•  มมุมองท่ีตั้งชื่อไว จากที่กํ าหนดใน part หรือ assembly
•  มมุมองปจจุบันที่แสดงอยูใน part หรือ assembly

สํ าหรับการยอ-ขยายจะถูกละทิ้งไป แตอยางไรก็ตามโมเดลทั้งหมดจะถูกแสดงดวยทิศทางมุมมองตามที่ไดเลือก
ไวเสมอ
ในสวนนี้จะเปนการเพิ่มมุมมอง Isometric ของ assembly
1. คลิก Named View  หรือ Insert, Drawing View, Named View

ตวัชี้เปลี่ยนเปน  เพ่ือบอกวาใหเลือกโมเดลที่จะน ํามาแสดงใน drawing
2. ในการเลือกโมเดลมาแสดงใหคลิกขวาบน graphics area แลวเลือก Insert From File เลือกไปท่ี

Tutor.sldasm ในกลองขอความของ Insert Component แลวคลิก Open
กลองขอความ Drawing View – Named View ขึน้มา โดยกลองขอความน้ีจะเหมือนกับกลองขอความ
Orientation

3. เลือก *Isometric จากในรายการ แลวคลิก OK ตรงน้ีถาอยูในหนาตาง assembly ใหกลับไปท่ีหนาตาง
drawing
ตัวชี้  คอืใหเลือกต ําแหนงบน drawing เพ่ือวางมุมมองที่ใสลงมา

4. คลิกตรงที่ตองการวางมุมมอง
ถามขีอความถามใหเปล่ียนมุมมองมาใชขนาดเปน Isometric (ขนาดจริง) ใหคลิก Yes

5. ถามีการแสดงจุด 0,0 บน drawing ใหคลิก View, Origins เพ่ือเอาการแสดงน้ันออก
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ใสรายการวัสด ุ(Inserting a Bill of Materials)

การใสรายการวสัดุ (Bill of Materials – BOM) ของ assembly ลงใน drawing
หมายเหต:ุ บนเครื่องตองมีโปรแกรม Microsoft  Excel 97 ตดิตัง้อยูเพื่อใชกับการใสรายการวัสดุ

ลงใน drawing

เนื่องจาก drawing หน่ึงๆ อาจมีหลายมุมมองของหลายๆ part หรือหลายๆ assembly ตางๆ กัน ขั้นแรกจึงตองมี
การเลือกมุมมองสํ าหรับท่ีจะนํ ามาสรางรายการวัสดุกอน
1. ขณะท่ี Sheet2 เปดใชอยู ใหเลือกมุมมองอันใดอันหนึ่ง

2. คลิก Insert, Bill of Materials
กลองขอความ Select BOM Template ขึ้นมา

3. คลิก Open เพ่ือใช Template ไฟลของรายการวัสดุคือ Bomtemp.xls
กลองขอความ Bill of Materials Properties ขึ้นมา

4. ดูวา Use the document’s note font when creating the table ถกูเลือกอยู (นัน่คือใช font เดียวกับ note
font ในตารางท่ีจะสราง), คลิกเอาชอง Use table anchor point ออก (คอืไมใชจุดวางตารางตามที่กํ าหนด
ไว) แลวคลิก OK
รายการวัสดุ (bill of materials) จะแสดงขึ้นมาบอกรายการของ part ตางๆ ที่ใชใน assembly
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ยายรายการวัสด ุ(Moving a Bill of Materials)

รายการวสัดุสามารถเคลื่อนยายไปวางไวในต ําแหนงบน drawing ไดตามมาตราฐานการเขียนแบบที่กํ าหนดไว
ได
1. คลิกที่รายการวัสดุ
ตวัชี้เปลี่ยนเปนรูปตัวเลื่อน 

2. ลาก worksheet ไปท่ีตํ าแหนงใหม
สํ าหรบัรายละเอียดของการแนบรายการวัสดุลงที่จุดหมุด (anchor point) ใหดูบทท่ี 10 “Detailing” ใน
SolidWorks 99 User’s Guide หรือใน Online help

แกไขรายการวัสด ุ(Editing a Bill of Materials)

ตอไปเปนการใสรายละเอียดใหกับ Tutor1
1. คลิกขวาที่ตารางรายการวัสด ุแลวเลือก View BOM Table
ขณะท่ีรายการวัสดุถูกใชอยู สวนนี้จะถูกแสดงในกรอบแรเงา มีหัวของแถวและคอลัมนขึ้น และทูลบารของ
Excel จะขึ้นมาแทน SolidWorks ทูลบาร

2. ลากตรงขอบมุมลางซายเพื่อปรับขนาดของ worksheet ใหเห็นแถวท้ังหมดทุกแถว
3. คลิกที่ชอง D2 แลวใสรายละเอียด (เชน 40mm. Boss) แลวกด Enter
4. คลิกนอกบริเวณ drawing sheet เพ่ือปด worksheet สํ าหรับแกไขรายการวัสด ุแลวกลับมาที่การแกไข

drawing sheet
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บนัทึกรายการวัสดุ (Saving a Bill of Materials)

รายการวัสดุสามารถจัดเก็บไวเปนไฟลของ Excel เพ่ือใชกับโปรแกรมอ่ืนได
1. คลิกที่รายการวัสดุ
2. คลิก File, Save As กลองขอความ Save Bill of Materials Table ขึน้มา สังเกตวา Save as type ระบุ
เปน Excel Files (*.xls) โดยปกติ

3. ใส Tutor1_BOM ในชอง File name แลวคลิก Save
นามสกุล .xls จะถูกใสใหกับช่ือไฟล และไฟลจะถูกบันทึกไวท่ี directory ทีใ่ชอยูปจจุบัน ถาตองการ
สามารถเลือกไปที ่directory อ่ืนแลวบันทึกไฟลได
หมายเหต:ุ ไฟล Excel ไมไดถูกเชื่อม (linked) มาทีร่ายการวัสดุใน drawing นัน่คือถามีการเปล่ียน

component ตางๆ ของ assembly รายการวัสดุใน drawing จะเปล่ียนตามทันที แตท่ีไฟล
Excel จะไมเกี่ยว

สํ าหรบัขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใสรายการวัสดุ ใหดูบทท่ี 10 “Detailing” ใน SolidWorks 99 User’s Guide
หรือใน Online help

สั่งพิมพ Drawing (Printing the Drawing)

1. คลิก File, Print กลองขอความ Print ขึน้มา
2. ก ําหนดคา Print range เปน All และดูวาชอง Scale to Fit ถูกเลือกไว
3. คลิก OK เพ่ือปดกลองขอความ Print และพิมพ drawing
4. คลิก Save  แลวปด drawing
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