
คู่มือ

โครงการคู่มือการใช้โปรแกรมเบื �องต้น 

Tekla   Structure 

 

 

 

จัดทาํโดย 

นายพัชรพงษ์                 ปลอดกาํ 

B4917939 

สาขาวิศวกรรมโยธา 

เสนอต่อ 

ผศ.  ศาสน ์    สุขประเสริฐ 

ผศ.ดร.   มงคล     จิรวชัรเดช 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา    สาํนักวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 

นายพัชรพงษ์                 ปลอดกาํ

B4917939 

สาขาวิศวกรรมโยธา

เสนอต่อ



คู่มือ 1

 

Introduction 
 

      โปรแกรม  Tekla  Structure   ถูกสร้างขึ�นและพฒันาโดยบริษทั   Tekla   Corparatin   จาํกดั   จากประเทศฟินแลนด ์ ใช้
สาํหรับงานออกแบบโครงสร้างตา่งๆ   โดยเฉพาะโครงสร้างเหลก็สร้างโมเดลออกมาเป็นสามมิติ  ( Modeling  )  แลว้เจน
เรดออกมาเป็น  2  มิติ    (  Shop  Drawing  )เพืGอใชใ้นกระบวนการผลิตไดอี้กดว้ย    และการออกแบบ   (  Design  )          
ซึGงความสามารถของโปรแกรมในโหมดของ  M  มิติ  shop  drawing    ป็นทีGนิยมมากสาํหรับอุตสาหกรรมการผลิต
โครงสร้างเหลก็  มากกวา่โหมดการออกแบบ     
 

TEKLA  Structures    ทําอะไรได้บ้าง 
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�D  MODELING   FROM   DESIGN 
   Model   ใชส้าํหรับดูลกัษณะของรูปร่างของตวัโครงสร้างและใชใ้นการPresent  ใหลู้กคา้ดู 
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GENERAL  DESIGN 

 
Create analysis models of thephysical and load models. Run  structural analysis to calculatefor example stresses or 
bending   moments  for  parts 
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KEY  PLANE    หรือ   GA   drawing 

 

Create general arrangement drawings when   you need erection, marking, or anchor bolt  plans. 

General arrangement drawings can   show the entire model or a part of it. 
 

 
 
GA  Drawing  คือ  แบบทีGแสดงภาพรวมทั�งหมดใชส้าํหรับงานติดตั�งทีGหนา้งาน  Contrction  ซึGงจะแสดงรายละเอียดของ
ตาํแหน่ง ทีGอยูข่อง  Member (  ชิ�นงาน  )  เป็นลกัษณะ  2   มิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEEL  ASSEMBLY 

A  Drawing  คือ  แบบทีGแสดงภาพรวมทั�A  Drawing  คือ  แบบทีGแสดงภาพรวมทั�A  Drawing  คือ  แบบทีGแสดงภาพรวมทงัหมดใชส้าํหรับงานติดตัA  Drawing  คือ  แบบทีGแสดงภาพรวมทงัหมดใชส้าํหรับงานติดตัA  Drawing  คือ  แบบทีGแสดงภาพรวมทั �งหมดใชส้าํหรับงานติดตั�งหมดใชส้าํหรับงานติดตงัทีGหนา้งาน  Contrction  ซึGงจะแสดงรายละเอียดของงหมดใชส้าํหรับงานติดตงัทีGหนา้งาน  Contrction  ซึGงจะแสดงรายละเอียดของงหมดใชส้าํหรับงานติดตั
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Create assembly drawings or singlepart  drawings to show fabrication   information.   You can 

collect several   single-part or assembly drawings on     one sheet in a multi-drawing. 

 
 
Shop  Drawing  คือแบบแยกออกจาก  GA  Drawing  ซึGงจะเจาะลึกรายละเอียดของชิ�นงานแต่ละชิ�นจะใชใ้นกระบวนการ
ผลิตเป็นลกัษณะ  2  มิติ  จะแสดง 
ลกัษณะรูปร่างของ  Part  Mark  โดยส่วนประกอบต่างๆ  รวมอยู ่   จะมีการบอกระยะ  Dimension  ,   Weight   ,  Length  ,  
Area ,  Bolt  ,  Weld   เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAWING   LISH 
 
Search and manage drawings in the drawing list. Doubleclick   a drawing on  the list to edit it with  the drawing editor. 

hop  Drawing  คือแบบแยกออกจาก  GA  Drawing  ซึGงจะเจาะลึกรายละเอียดของชิ�hop  Drawing  คือแบบแยกออกจาก  GA  Drawing  ซึGงจะเจาะลึกรายละเอียดของชิ�hop  Drawing  คือแบบแยกออกจาก  GA  Drawing  ซึGงจะเจาะลึกรายละเอียดของชินงานแต่ละชิ�นจะใชใ้นกระบวนการ�นจะใชใ้นกระบวนการ�
ผลิตเป็นลกัษณะ  2  มิติ  จะแสดง 
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เป็นเครืGองมือทีGช่วยคน้หา  Shop  Drawing  เพืGอจะทาํการแต่ง  Drawing   
จะนาํไปกระบวนการผลิตต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCREATE 

 

Create cast unit drawings to show information  about dimensions, formwork, reinforcement ,  cast-in fittings, and 
insulation. 
 

วยคน้หา  Shop  Drawing  เพืGอจะทาํการแต่วยคน้หา  Shop  Drawing  เพืGอจะทาํการแต่วยคน้หา  Shop  Drawing  เพืGอจะทาํการแตง  Drawing   
จะนาํไปกระบวนการผลิตต่จะนาํไปกระบวนการผลิตต่จะนาํไปกระบวนการผลิตตอไป 
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REPORT  DRAWINGS 
 

Produce reports that can be lists of drawings, bolts, parts,etc. Reports can contain  information  on selected parts or the 
entire model. 
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Report  Assembly  part  list  คือ  Report  ทีGแสดงรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ 
ของ  Member  โดยทีGจะแสดง  Shop  mark   เป็น  `  ต่อ  `  เพืGอใชใ้นการ   
Control  งานผลิต  รายละเอียดทีGแสดงไดแ้ก่  Number  Drawing  , 
Revision ,  Piece  mark  ,  Shop  mark  ,  Profile ,  Length ,  Q  ty , 
Weight ,  Area , Block  Status ,  Shipment  ,  Camber  เป็นตน้ 
      
Report  Summary  Bolt  list  คือ  Report  ทีGแสดงรายละเอียดของ  Bolt  
เพืGอใชใ้นการสัGงซื�อ  Bolt  รายละเอียดทีGแสดง เช่น  Bolt  Diameter  ,  
Steel  Grade ,   Site  or  Workshop  ,  Length  ,   Gib  length  ,  Quantity , 
และ  Assembly  เป็นตน้ 
 
 

Report  Assembly  part  list  คือ  Report  ทีGแสดงรายละเอียดขอ้มูลต่  คือ  Report  ทีGแสดงรายละเอียดขอ้มูลต่  คือ  Report  ทีGแสดงรายละเอียดขอ้มูลตางๆ 
ของ  Member  โดยทีGจะแสดง  Shop  mark   เป็น  `  ต่ของ  Member  โดยทีGจะแสดง  Shop  mark   เป็น  `  ต่ของ  Member  โดยทีGจะแสดง  Shop  mark   เป็น  `  ตอ  `  เพืGอใชใ้นการ   
Control  งานผลิต  รายละเอียดทีGแสดงไดแ้กControl  งานผลิต  รายละเอียดทีGแสดงไดแ้ก่Control  งานผลิต  รายละเอียดทีGแสดงไดแ้ก  Number  Drawing  , 
Revision ,  Piece  mark  ,  Shop  mark  ,  Profile ,  Length ,  Q  ty , 
Weight ,  Area , Block  Status ,  Shipment  ,  Camber  เป็นตน้ 
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STATUS   VISUALIZATION 

 

Use the model to support  project communication  and site management. 
With the project status  visualization tool you   can display the erection schedule using colors, or identify the parts  that 
are scheduled to  be fabricated during a specific time period. 
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PUBLISH   AS   WEB   PAGE 

 
Publish your model and allow other members of the project team to   review  it  via  the   Internet  with   the                       
Web Viewer tool. 
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Export 

Export data from Tekla Structures  and use it for example in   manufacturing information  systems.  Data can be imported 
and exported  in several formats, including IFC.  Import data from other software and  use it to create models or reports. 
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NC files 
 

Create NC files in DSTV format and tube  NC files in the HGG Tube NC XML format.  The information can be sent to 
cutting and  welding  

 
 
CNC  file  คือ dxf  file  ทีGแสดงรายละเอียดรูปร่างของ  Member  และ   Plate  ต่างๆ  ทีGมีลกัษณะเหมือนๆกนัจาํนวนมาก  
จึงทาํเป็น CNC  file     ทาํใหก้ระบวนการตดัเร็วขึ�นและ  จาํนวนมากๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabrications 
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CONTRUCTION 

 

CONTRUCTION 
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2D ของ Program Tekla structure 15.0 

 
   2D เป็นฟังกช์ั�นหนึ�งในตวัโปรแกรม Tekla ( X- steel)  เมื�อมีการทาํโมเดล 3D แลว้ต่อไป จะเป็นขั2นตอนการผลิต ซึ�งเป็น
เรื�องที�ยากที�จะดู 3D แลว้ผลิตโครงสร้าง จึงตอ้งมีการแยกชิ2นส่วนยอ่ยออกจาก 3D โดยมีชื�อแต่ละชิ2น รูปแบบ 2D หรือที�
เรียกวา่ Shop Drawing  
 

 
 

       วธีิการเปิด 2D ของ  Tekla structure  
1. จาการเปิด Program structure ในตอนแรกใหปิ้ดในส่วน 3D  

2. ใหท้าํการคลิJก icon open drawing list จะปรากฏหนา้ต่าง drawing list ดงัรูป ซึ�งมีรายละเอียดของคาํสั�งดงันี2  

 

       

      

       วธีิการเปิด 2D ของ  Tekla structure  
จาการเปิด Program structure ในตอนแรกใหปิ้ดในสจาการเปิด Program structure ในตอนแรกใหปิ้ดในส่จาการเปิด Program structure ในตอนแรกใหปิ้ดในสวน 3D  

ใหท้าํการคลิJใหท้าํการคลิJใหท้าํการคลิก icon open drawing list จะปรากฏหนา้ต่ icon open drawing list จะปรากฏหนา้ต่ icon open drawing list จะปรากฏหนา้ตาง drawing list ดงัรูป ซึ�งมีรายละเอียดของคาํสั
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ส่วนที' 1   
Enter Search criteria : เกณฑห์ลกัที�ใชค้น้หา  เช่น  HB.101  ,   ST50 

Search in :  จะหาใน  Issue ,  Modifiled  ,Type,  Mark , Name 

or Select drawing set :   ช่องนี2จะเลือกเป็น   All   

Remove:  คือการ  Set   คั2งหาในการหาตวั  Drawing  ใหม ่

              Search with in the currently visible drawing  

ส่วนที' 2  
Issue:  เนื2อหา 

                Lock:  ลอ็ก  ไม่สามารถแกไ้ข  Drawing  นี2 ได ้

Freeze:  แช่แขง็   คลา้ยๆ  กบัการ  Save  โดยสามารถเรียก  Drawing  มาทาํงานไดต้่อ 

Up to date:  เมื�อมีการแกไ้ขโมเดลก็จะตอ้งมีการแกไ้ขตวั  Drawing   จึงตอ้งมีการ Up date  ขึ2นวนัที�แกไ้ข 

Changes:  การลงวนัที�มีการเปลี�ยนแปลงตวั  Drawing 

              Created:  การลงวนัที�เพิ�มตวั  Drawing 

Modifiled:  ดดัแปลง 

Revision:   การลงวนัที�ทาํการแกไ้ข  Drawing 

ส่วนที' 1   
Enter Search criteria : เกณฑห์ลกัที�ใชค้น้หา  เชEnter Search criteria : เกณฑห์ลกัที�ใชค้น้หา  เช่Enter Search criteria : เกณฑห์ลกัที�ใชค้น้หา  เชน  HB.101  ,   ST50 

Search in :  จะหาใน  Issue ,  Modifiled  ,Type,  Mark , Name 
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Size:   ขนาดของตวั  Drawing   ตรงส่วนนี2จะไม่มีการลงรายละเอียดเพราะรูปแบบขนาดตวั  Drawing จะ    ใช้

เท่ากนัหมด 

Type:  ชนิดของ   Drawing   เช่น  A 

Mark:  เลขที�ของ   Drawing  เช่น  STR4002-4B1 

Name:   ชื�อของ  Drawing   เช่น  Beam 

Title:   ไม่มีการลงรายละเอียด 

 

ส่วนที' 3 

Filter:   ใชก้รองหา  Drawing 

Show all:   แสดงตวั  Drawing  ทั2งหมด        Invert: ทางกลบักนัของการแสดงทั2งหมด   ตวั  Drawing   จึงหายไป

หมด 

Select:   เลือกตวั  Drawing   เฉพาะบางตวัที�ตอ้งการ       Up to date:  เมื�อมีการแกไ้ขตวั  3D  จึงตอ้งมีการ         

Update    ตวั   Drawing 

Model: 

Select objects:  การเรียกดูโมเดล 3D  จากการเลือกตวั  Drawing   ที�ตอ้งการเพื�อทาํการให ้ Dimensions 

ใหส้อดคลอ้งกบั  3D 

Lock :  ตั2งค่าป้องกนัวา่จะใหแ้กไ้ขตวั  Drawing  ไดห้รือไม ่

On:       เปิดแกไ้ขได ้                                    off:     ลอ็กไวเ้ขา้ไปแกไ้ขไม่ได ้

Issue:  เปิดใหรู้้วา่ผลสุดทา้ยของการแกไ้ข 

On:      เปิดใหดู้                                            off:    ปิดไว ้

Revision:   ลงวนัที�ที�มีการแกไ้ขตวั   Drawing 

 

           ส่วนที' 4 
Open:  เปิดตวั  Drawing   ขึ2นมาทาํงาน 

Update: เมื�อมีการแกไ้ข  3D  ใหท้าํการคลิJกตวั  Update  เพื�อทาํใหต้วั  Drawing  เปลี�ยนแปลงตาม แบบ   lD 

Clone:    ทาํการคดัลอกตวั  Drawing   เพิ�มมาอีกหนึ�งตวั 

Delete:   การลบตวั  Drawing  ที�ไม่ตอ้งการทิ2งไป 

 

 

 

 

Select objects:  การเรียกดูโมเดล 3D  จากการเลือกตวั  Drawing   ที�ตอ้งการเพื�อทาํการให ้ Dimensions 

ใหส้อดคลอ้งกัใหส้อดคลอ้งกัใหส้อดคลอ้งกบ  3D 

งค่าป้องกัาป้องกัาป้องกนวา่จะใหแ้ก้าจะใหแ้ก้าจะใหแ้กไขตวั  Drawing  ไดห้รือไมไ้ขตวั  Drawing  ไดห้รือไม้ ่ไขตวั  Drawing  ไดห้รือไม่ไขตวั  Drawing  ไดห้รือไม

On:       เปิดแก้On:       เปิดแก้On:       เปิดแกไขได ้                                    off:     ลอ็กไวเ้ขา้ไปแกไ้ขได ้                                    off:     ลอ็กไวเ้ขา้ไปแก้ ้ไขได ้                                    off:     ลอ็กไวเ้ขา้ไปแก้ไขได ้                                    off:     ลอ็กไวเ้ขา้ไปแกไขไมไ้ขไม้ ่ไขไม่ไขไมได ้

Issue:  เปิดใหรู้้ว่Issue:  เปิดใหรู้้ว่Issue:  เปิดใหรู้้วาผลสุดทา้ยของการแก้าผลสุดทา้ยของการแก้าผลสุดทา้ยของการแกไข ไ้ข ้
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การตั1งค่าเริ'มต้นการให้ Dimensions 
   มีวธีิการเปิดตั2งค่าดงักล่าวได ้ 2 วธีิ 

1. คลิJก Drawing File > Drawing Properties 

2. ดบัเบิ2ลคลิJกพื2นที�สีดาํวา่งๆ ของหนา้ต่าง 2D ก็จะปรากฏหนา้ต่าง Assembly properties ขึ2นมาดงัรูป 

 
 

ซึ�งมีรายละเอียดดงันี2  

 

ส่วนที' 1 
 Save:   เก็บค่าไวใ้นการให ้ Dimensions      Load:   เรียกรูปแบบการใหร้ะยะ  dimensions   ขึ2นมาใขง้าน 
 Save  as :  เมื�อมีการตั2งค่าต่างๆ  ในหนา้  Drawing  แลว้  ทาํการตั2งชื�อ แลว้  Save   As   ไวเ้พื�อใชเ้รียก            
ขึ2นมาใชง้าน 
 



คู่มือ 121

            ส่วนที' 2  
               Name:  ชื�อ  ชนิด  ของตวั  Drawing 
              Title:   หวัเรื�อง 
              Sheet  Number :   ตวัเลขหนา้กระดาษ 

           ส่วนที' 3   View 

             Layout  โครงร่าง 

 

          
 
          โหมด  Drawing   size   
         Layout :   โครงร่างของหนา้  Drawing   ที�สร้างไวแ้ลว้สามารถเรียกขึ2นมาได ้
        List  hidden   objects  in  templates :   ตอ้งการซ่อน  templates  ไวห้รือไม่ 
        Size   definition   mode  :   นิยามการกาํหนดขนาดหนา้  Drawing   แบ่งไดเ้ป็น 
        Autosize   กาํหนดขนาดแบบอตัโนมติั    Specifiled   size   กาํหนดตามความตอ้งการ 
        Drawing  size  :  ขนาดของหนา้แบบ  
        Table   layout  :  โครงร่างของช่องเนื2อหา  เช่น  ตารางเหลก็  ส่วนของ  Template  เป็นตน้ 
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          โหมด  Scale   
        Auto scale :  ค่าเสกลแบบอตัโนมติัใหเ้ลือก  Yes   หรือ  No 
        Main   view  scales :  เสกลววิหลกั 
       Section  view  scales :  ส่วนที�ดูเสกล 
       Scale  change mode :  เสกลเปลี�ยนโหมด 
       Preferred  size  :  ขนาดที�ชอบมากกวา่ 
 
 

       
 
 
 

       Section  view  scales :  ส่วนที�ดูเสกล 
       Scale  change mode :  เสกลเปลี�ยนโหมด 
       Preferred  size  :  ขนาดที�ชอบมากกว่       Preferred  size  :  ขนาดที�ชอบมากกว่       Preferred  size  :  ขนาดที�ชอบมากกวา 
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     โหมด Other  ค่าอื'นๆ 
      Projection   type :  ชนิดของการวางโครงการ 
      Align   section view  with  main  view  :  ทาํใหเ้ป็นแถวเดียวกนัตามแนว  Section   main  view 
      Align  end views  with   main   view : ทาํใหเ้ป็นแถวเดียวกนัของววิปลายกบัววิหลกั   Yes  หรือ  No 
      Expand  shortened  parts  to  fit : ขยายทาํใหส้ั2นส่วนที�จะเหมาะกบั Yes  หรือ  No 
      Include  single -  parts  :  รวมถึงส่วนเดี�ยว  Yes  หรือ  No 
      Single -  part  attributes :  ส่วนเดี�ยวใหเ้หตุผลวา่ 
 
   View 
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   โหมด View:   มุมมองของหน้า   drawings       
Font  view  :  เปิด   On  sinv  Off   หรือ  Auto 
Top  view :   เปิด   On  sinv  Off   หรือ  Auto 
Back view :   เปิด   On  sinv  Off   หรือ  Auto 
Bottom  view  :   เปิด   On  sinv  Off   หรือ  Auto 
Section  view  :  เปิด   On  sinv  Off   หรือ  Auto 
End  view  :   เปิด   On  sinv  Off   หรือ  Auto 
3D  view  :  เปิด   On  sinv  Off   หรือ  Auto 
3D  view   attributes  :   การใหเหตุผลของหนา้ววินี2  
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โหมด Attributes :   ให้เหตุผลการตั1งค่าหน้าววิว่า 
Scale  :  ตั2งค่าเสกลตามอตัราส่วนเช่น  r/t  ,  r/ru  ,  r/v   เป็นตน้ 
View   extension  for  neighbor  parts  :  การขยายววิสาํหรับส่วนเพิ�มเติม 
Coordinate    system : ระบบพิกดั  Local  ,   Model  ,  Oriented   เป็นตน้ 
 Rotate   coordinate  system  :    เปลี�ยนหมุนระบบแกนพิกดั        ( Around  X , Y , Z ) 
Undeformed  :  ไม่ไดใ้หท้าํผิดรูปร่าง 
Show  openings /  recess  symbol :  การแสดงเปิดสญัลกัษณ์การหยดุพกั 
Datum  point  for  elevations :  ขอ้มูลตวัเลขชี2สาํหรับการยกใหสู้งขึ2น 
Datum   level  :  ระดบัอา้งอิง 
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โหมด  Shortening :  ทาํให้สั1นลง 
 
Minimum   cut  part   length  :   ค่านอ้ยสุดที�ทาํการตดัความยาวส่วน 
Space  between  cuts   parts  :  ที�วา่งที�เหลือที�ทาํการตดัความยาวส่วน 
Cut  skew  parts  :  ตดับิดส่วน 
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โหมด  Label  :  ป้ายแสดงหน้าววิ 
View  name  :       ชื�อของววิ                                                        ( Font , Top ,  Back , Bottom ) 
Text :   รูปแบบตวัอกัษร 
Symbol :   สญัลกัษณ์ 
Color :  สี       Size :   ขนาด       Line  Length :   ความยาวของเสน้ 
Label  Position :   ตาํแหน่งของป้ายชื�อ      Vertical :  ระดบัในแนวตั2ง      Horizontal :  ระดบัในแนวนอน 
 
   Section view:   ตั1งค่าววิที'ตดั  Section  ออกมา 
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โหมด  Attributes 
Scale  :  ตั2งค่าเสกลตามอตัราส่วนเช่น  r/t  ,  r/ru  ,  r/v   เป็นตน้ 
Section  depth  :   ความลึกมุมมองในการตดั  Section 
Distance  for  combining  cuts :  ระยะของผสมการตดั 
View  extension  for  neighbor  parts :  การขยายววิสาํหรับส่วนเพิ�มเติม 
Direction :     ทิศทาง                                               ( Left , Middle , Right ) 
Minimum   cut  part   length  :  คา่นอ้ยสุดที�ทาํการตดัความยาวส่วน 
Space  between  cuts   parts  :   ที�วา่งที�เหลือที�ทาํการตดัความยาวส่วน 
Cut  skew  parts  :  ตดับิดส่วน 
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โหมด   View  label 
Text :  รูปแบบตวัอกัษร     Symbol :  สญัลกัษณ์       Color :   สี     Size :  ขนาดตวัอกัษร 
Line  Length :  ความยาวของเสน้     Label  Position : 
Vertical :  ตาํแหน่งของป้ายชื�อ         Horizontal :   ระดบัแนวราบ 
View  direction  marks :   เครื�องหมายทิศทางววิ 
Section view:  Section   ววิที�ตดั 
End  view :  สิ2นสุดววิที�ทาํการตดั 
Height  :   ความสูง 
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โหมด  Cutting   line 
Line  :   การใหร้ะยะตามรูป 
Properties   :   ใส่สีของลูกศร 
 
Section  View 
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โหมด Section   mark 
Text  :    รูปแบบตวัอกัษร     Symbol :  สญัลกัษณ์       Color :   สี     Size :  ขนาดตวัอกัษร 
Line   Length  :    ความยาวของเสน้     Label  Position :  
Vertical  :   ตาํแหน่งของป้ายชื�อ          
 
       Detail   View 
 

         
 
         ส่วนที'  M   Dimensions 
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        โหมด  General  
 
          Dimension  types :  รูปแบบของระยะการให ้ Dimensions 
          Straight : ลกัษณะแบบตรง 
          In  X  direction :  ในแนว  X 
         Angle :  ลกัษณะมุม 
         Triangle  base  length  : ความยาวพื2นฐานสามเหลี�ยม 
         Short  extension   line  :  เสน้ขยายขนาดสั2น 
         Units :  หน่วย 
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         Precision :  ความแม่นยาํ 
         Straight :     ตรง   0.00    0.000                                               Angle :  0.00    0.000                                                
         Format :   รูปแบบตวัอกัษร 
         Straight :    ตรง  #.##  ,  #.###                                                 Angle :  #.##  ,  #.###                                                  
         Use  grouping  :   ใชก้ารจดัเขา้กลุ่ม 
        Placing    การแทนที� 
        Dimension     lines   spacing  :   การเวน้วรรคเสน้ความยาวกวา้ง 
        Short  dimensions  :  ความกวา้งสั2น 
        Place :  สถานที� 
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โหมด Appearance 
Line  Arrow  : ลกัณะลูกศร  Dimensions     Color :   สี   Arrow  Shape :  รูปร่างลูกศร 
US Absolute   dimensions:  ความกวา้งยาวของลูกศรระบบ  US       Level  dimensions :  กวา้งยาวตามระนาบ 

         
 
Text :  รูปแบบตวัอกัศร     Color :   สี    Height  :  ความสูง    Font :  ชนิดตวัอกัษร   Frame :  ลกัษณะตวัเลข 
Place :  ลกัษณะกรอบ 
 

 
 
โหมด  Advanced 
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Plate  side   marks:         เครื�องหมายการให ้  Dimensions  จะใหเ้ป็นเจาะจงหรือแบบอตัโนมติั 
Check  Dimensions :  รูปแบบเสน้  Dimensions 
-  Line  color  :  สีเสน้ระยะ        - Text  color  :  สีตวัเลข   - Text  height  :  ขนาดตวัอกัษร 

-   Knock  off  dimension  type  :           ตวัเลขบอกระยะจะใหอ้ยูใ่นหรือนอกเสน้                                                                                                       
Dimensions 
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     โหมด   General 
 

Dimensioning  type  :     เลือก   Standard   หรือ  Truss    
Number  of   view :  ววิจาํนวนมากมาย 
            -  Minimize  :      เลก็ๆ         เลือก  Yes  หรือ  No 
Combine  dimensions:  การผสมเสน้   Dimension  ใหมี้ลกัษณะเดียวกนั 

- Options  :  จาํนวนกลุ่มเสน้  Dimensions   ที�ทาํการ   Combine 
- Distance :   ระยะที�ทาํการ  Combine 
- Min   distance  :  ระยะนอ้ยสุดที�ทาํการ  Combine 

Close  dimensions : 
 

-    
 
     -   Short   dimensions  :   เลือก   Yes   or   No 
     Placing  :  การแทนที� 
             -   Forward   offset :  ระยะขา้งหนา้ออฟเซ็ท 

    -   Part  mark   on   dimensions   line  :          เครื�องหมายบนเสน้  Dimension             

   
      

-   Main   dimensions   position :           ตาํแหน่งตวัเลขของสน้  Dimension                    

 

     -   Grid  dimensions  :     ช่อง  Grid  line   Dimension                                      
 
   Grid  dimension   position :  ตาํแหน่ง  Grid   line   Dimension                        

     -   Short   dimensions  :   เลือก   Yes   or   No 
     Placing  :  การแทนที� 
             -   Forward   offset :  ระยะขา้งหนา้ออฟเซ็ท 

    -   Part  mark   on   dimensions   line  :          เครื�องหมายบนเสน้  Dimension             
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    Necessary   internal  dimensioning :   Dimension  ภายในที�จาํเป็น 
    -  Recognizable    distance :   ระยะ  Recognizable 
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    โหมด   Part  Dimensions 
 
Internal:  ภายใน 
Main   part  overall    dimensions:  ระยะของชิ2นงานหลกัทั2งหมด 
Assembly   part   overall   dimensions:  ระยะของชิ2นงานยอ่ยทั2งหมด 
Main  part   work   points:  จุดทาํงานบนชิ2นงานหลกั 
Main   part   radius    dimensions:  รัศมีของชิ2นงานหลกั 
Bevel   angle:  ส่วนลาดเอียงของเสน้ผิว 
Knock   off   dimensions: เลาเคาะเมาส์เสน้  dimensions  หลุดออกจากชิ2นงาน 
Preferred    dim    side: การให ้Dimensions  ส่วนขอบ 
From   the   nearest    floor   level    to   part:  จากระดบัพื2นใกลที้�สุดถึงส่วน 
Form     grid   to   part   center   line:  มีเสน้   Center  line   บนชิ2นงานหรือไม ่
From     grid    to   part   ends:   Grid  line   ทั�วชิ2นงาน 
 

 
 
 

 
 



คู่มือ 139

โหมด  Bolt   Dimensions 
 
Main   part   bolt   internal   dimensions: ระยะของ   Bolt   ภายในชิ2นงานส่วนแรก 
Skewed    bolt   group:  กลุ่ม  Bolt   ภายในชิ2นงานส่วนหนึ�ง 
Secondary   part    bolt   internal   dimensions: ระยะของ   Bolt   ภายในชิ2นงานส่วนสอง 
Skewed    bolt   group:ภายในชิ2นงานส่วนสอง 
Distance   between   extreme    bolts:  ระยะห่างของ  Bolt  ตวัตรงกลาง   
Extreme   bolts:  Bolt  ส่วนเกิน 
Extreme   bolts    to   work    points:  Boilt   แบบจุด 
Preferred   dim   side:  การให ้ Dimension  ขอบนอก 
Combine     bolt     dimensions:  จดั  Dimensions  Bolt  เป็นชุดแบบเดียวชนิดเดียวกนั 
Minimum   number    to   combine:  จาํนวนชุดเสน้  Dimensions  ที�ทาํการจดักลุ่ม   Combine 
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 โหมด   Position  Dimensions 
Position   bolt   to:   ตาํแหน่ง   Bolt   สาํหรับ 
Position   part   to:   ตาํแหน่ง   Part   สาํหรับ 
Secondary     parts:  Part   ชิ2นที�สอง 
Secondary     part    dimension    direction:  ทิศทางความกวา้งยาวที�สอง 
Position   from:   ตาํแหน่งจาก 
Reversed   direction   for   running   dimensions: 
Main   part   skew   position:  ตาํแหน่งสลกัเกลียวบนชิ2นงานหลกั 
 Skew    position:    ตาํแหน่งรูเจาะสลกัเกลียว 
Centered     part:  ศูนยก์ลางของชิ2นงาน 
Centered     bolt:  ศูนยก์ลาง Bolt 
Elevation      dimensions:   เสน้ระดบั  Elevation 
Combine    equal     dimensions:   รวมเสน้ระยะ 
Minimum     number    to     combine:  จาํนวนชุดเสน้  Dimensions  ที�ทาํการจดักลุ่ม   Combine 
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โหมด  Sub – Assemblies 
Dimension    part   inside   sub -  assemblies:  ส่วนความกวา้งยาวชุมนุมชนยอ่ยขา้งใน 
Measure  sub -  assembly   position   from:เครื�องมือวดัตาํแหน่งชิ2นงานยอ่ย-จาก 
 

 
 
โหมด  Dimensions   Grouping 
Activate   dimension   grouping:  โปรแกรมจะจดักลุ่ม  Dimension  เอง 
   Check   boxes   to   activate    grouping    Highlight    a   row    to   set    grouping    properties   below.   เช็คบ็อกซ์ที�จะ
กระตุน้การจดัเขา้กลุ่มเนน้แถวนอนที�จะตั2งคุณสมบติัการจดัเขา้กลุ่มขา้งล่าง 
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Automatic   tagging 
     Display   tags  :  ป้ายระบุแสดงชิ2นงาน 
     Include   part   count:   นบัจาํนวนชิ2นงานดว้ย 
In     the    tags:  ที�ป้ายระบุ 
Do   not    display     marks    for   the        grouped   items: ไม่แสดงเครื�องหมายสาํหรับรายการกลุ่ม 
 
 
Part    grouping    properties  คุณสมบติัของชิ2นงานในการจดักลุ่ม 
Elements     to    define    the    identical    conditions:  จดักลุ่มชื�อหมายเลขชิ2นงานเป็นกลุ่มเดียวกนั 
Available   elements   >>>   Select   elements     กลุ่มที�มีให ้ >>>  จดัเขา้กลุ่ม 
Updating 
     Update   grouping   when    mode    changes:    การจดัเขา้กลุ่มของใหม่เมื�อการเปลี�ยนแปลงโหมด     Yes    or    No 
 
 
 
 Part   mark 
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โหมด   Content 
Available   elements :  กลุ่มคุณสมบติัที�มีให ้
Element   in  mark:  ชื�อกลุ่มในชิ2นงาน 
Frame   around    elements:  ส่วนประกอบต่างๆรอบกรอบชิ2นงาน 
 

 
โหมด   General 
Visibility   of    mark  ความสามารถที�จะมองเห็น  Part  mark  ได ้
Visible:  ที�จะมองเห็น 
Merge    mark: ผสมกนักบัเครื�องหมาย 
Frame  around   mark  ส่วนประกอบรอบๆ  Part  mark   
Type:  รูปแบบ             Color: สี 
Leader   line  เสน้ชี2   partmark 
Type:  รูปแบบ 
Arrow:  ลกัษณะลูกศร 
Use     hidden    lines   for     hidden    parts:  ใชเ้สน้ซ่อนส่วนที�ไม่ตอ้งการแสดง  Yes   or  No 
Placing  การแทนที� 
Bolt   Mark 
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โหมด   Content 
Available   elements :  ชื�อที�มีให ้
Element   in  mark:   ชื�อในป้าย   Bolt  mark 
Frame   around    elements: ส่วนประกอบต่างๆ  รอบ Bolt  mark 
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โหมด   General 
Visibility   of    mark  ความสามารถที�จะมองเห็น  Part  mark  ได ้
Visible:  ที�จะมองเห็น 
Merge    mark: ผสมกนักบัเครื�องหมาย   
Frame  around   mark  ส่วนประกอบรอบๆ  Part  mark   
Type:  รูปแบบ 
Color: สี 
Leader   line  เสน้ชี2   partmark 
Type:  รูปแบบ 
Arrow:  ลกัษณะลูกศร 
Use     hidden    lines   for     hidden    parts:  ใชเ้สน้ซ่อนส่วนที�ไม่ตอ้งการแสดง  Yes   or  No 
Placing  การแทนที�                       
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Neighbor   Part  mark 
 

 
 
โหมด   Content 
Available   elements :  ชื�อที�มีให ้
Element   in  mark:   ชื�อในป้าย   Bolt  mark 
Frame   around    elements: ส่วนประกอบต่างๆ  รอบ Bolt  mark 
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โหมด   General 
 

 
 
 
Visibility   of    mark  ความสามารถที�จะมองเห็น  Part  mark  ได ้
Visible:  ที�จะมองเห็น 
Merge    mark: ผสมกนักบัเครื�องหมาย 
Frame  around   mark  ส่วนประกอบรอบๆ  Part  mark   
Type:  รูปแบบ 
Color: สี 
Leader   line  เสน้ชี2   partmark 
Type:  รูปแบบ 
Arrow:  ลกัษณะลูกศร 
Use     hidden    lines   for     hidden    parts:  ใชเ้สน้ซ่อนส่วนที�ไม่ตอ้งการแสดง  Yes   or  No 
Placing  การแทนที�              
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Surface   Treatment   Mark 

 

 
 
 
โหมด   Content 
Available   elements :  ชื�อที�มีให ้
Element   in  mark:   ชื�อในป้าย   Bolt  mark 
Frame   around    elements: ส่วนประกอบต่างๆ  รอบ Bolt  mark 
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โหมด   General 
Visibility   of    mark  ความสามารถที�จะมองเห็น  Part  mark  ได ้
Visible:  ที�จะมองเห็น 
Merge    mark: ผสมกนักบัเครื�องหมาย   
Frame  around   mark  ส่วนประกอบรอบๆ  Part  mark   
Type:  รูปแบบ 
Color: สี 
Leader   line  เสน้ชี2   partmark 
Type:  รูปแบบ 
Arrow:  ลกัษณะลูกศร 
Use     hidden    lines   for     hidden    parts:  ใชเ้สน้ซ่อนส่วนที�ไม่ตอ้งการแสดง  Yes   or  No 
Placing  การแทนที�                      
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Connection    Mark 

 
 
 
โหมด   Content 
Available   elements :  ชื�อที�มีให ้
Element   in  mark:   ชื�อในป้าย   Bolt  mark 
Frame   around    elements: ส่วนประกอบต่างๆ  รอบ Bolt  mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือ 151

 
 
โหมด   General 
Visibility   of    mark  ความสามารถที�จะมองเห็น  Part  mark  ได ้
Visible:  ที�จะมองเห็น 
Merge    mark: ผสมกนักบัเครื�องหมาย  
Frame  around   mark  ส่วนประกอบรอบๆ  Part  mark   
Type:  รูปแบบ 
Color: สี 
Leader   line  เสน้ชี2   partmark 
Type:  รูปแบบ 
Arrow:  ลกัษณะลูกศร 
Use     hidden    lines   for     hidden    parts:  ใชเ้สน้ซ่อนส่วนที�ไม่ตอ้งการแสดง  Yes   or  No 
Placing  การแทนที� 
 

 

 

 

 

Visibility   of    mark  ความสามารถที�จะมองเห็น  Part  mark  ได ้
Visible:  ที�จะมองเห็น 



คู่มือ 152

Objects 
 Part 

 
 

โหมด  Content 
Part   representation แสดงออกในส่วนของชิ2นงาน 
Symbol    offset:   ออฟเซ็ทสญัลกัษณ์ 
Inner   contours:  เสน้ร่างในชิ2นงาน 
Hidden   lines:   on/off  ซ่อนเสน้ร่างไว ้  On  or   Off 
Own   hidden   lines   on/off      ซ่อนเสน้  Dimensions ไว ้ ดว้ยตนเอง 
Center   line      เสน้ผา่นศูนยก์ลางชิ2นงาน 
                                                       Beam         Plate      Polygon 
Main    part   ชิ2นหลกั 
 Sec     part    ชิ2นยอ่ย 
Reference    lines   เสน้อา้งอิง 
                                                     Beam         Plate      Polygon 
Main    part   ชิ2นหลกั 
 Sec     part    ชิ2นยอ่ย 
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Additional        marks    เครื�องหมายเพิ�มเติม 
Orientation       marks:   เครื�องหมายเวลาปรับแก ้
Connecting    side   marks:  เครื�องหมายเวลานาํชิ2นงานมาประกอบกนั 
Pop -  marks:    เครื�องหมายติดประกอบ 
Edge   chamfers:   เครื�องหมายเมื�อมีการตดัขอบ  

 
 
โหมด   Appearance 
Visible   line   เสน้ที�จะมองเห็น 

- Color   สี                     Type     รูปแบบ 
Hidden   lines   /  Center   line    เสน้ที�ซ่อนไว ้  /     เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 

- Color   สี                   Type     รูปแบบ 
Reference     line  เสน้อา้งอิง 

- Color   สี                  Type     รูปแบบ 
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โหมด  Fill 
Part  face  /  Sections   ผิวชิ2นงาน  /   ผิวหนา้ตดั 
Type:  ชนิด           Color:  สี            Background:  พื2นหลงั     Scale: อตัราส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part  face  /  Sections   ผิวชิ2นงาน  /   ผิวหนา้ตดั 2นงาน  /   ผิวหนา้ตดั 2
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Bolt   Mark 

 
 
โหมด  Content                                             
Solid / Symbol 
Symbol   Content:  เนื2อหาสญัลกัษณ์ 

- Hole     รูเกลียว                   Axis   แกนแนวรูเจาะ 
Visibility   of   bolts:  สามารถที�จะมองเห็นไดข้องสลกัเกลียว 
In   main   part:  ในชิ2นงานหลกั 
In    Secondary    part:  ในชิ2นงานที�สอง 
In    sub   assemblies:   ในส่วนประกอบของชิ2นงานหลกั 
โหมด   Appearance 
Color   :  สี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol   Content:  เนือหาสญัลกัษณ์ 
Hole     รูเกลียว                   Axis   แกนแนวรูเจาะ 

Visibility   of   bolts:  สามารถที�จะมองเห็นไดข้องสลกัเกลียว 
In   main   part:  ในชิ2นงานหลกั 
In    Secondary    part:  ในชิ2นงานที�สอง 2นงานที�สอง 2
In    sub   assemblies:   ในสIn    sub   assemblies:   ในส่In    sub   assemblies:   ในสวนประกอบของชิ2นงานหลกั 
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Neighbor   Part  mark 

 

 
 
โหมด  Content 
Available   elements :  ชื�อที�มีให ้
Element   in  mark:   ชื�อในป้าย   Bolt  mark 
Frame   around    elements: ส่วนประกอบต่างๆ  รอบ Bolt  mark 
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โหมด   General 
Visibility   of    mark  ความสามารถที�จะมองเห็น  Part  mark  ได ้
Visible:  ที�จะมองเห็น 
Merge    mark: ผสมกนักบัเครื�องหมาย 
Frame  around   mark  ส่วนประกอบรอบๆ  Part  mark   
Type:  รูปแบบ 
Color: สี 
Leader   line  เสน้ชี2   partmark 
Type:  รูปแบบ 
Arrow:  ลกัษณะลูกศร 
Use     hidden    lines   for     hidden    parts:  ใชเ้สน้ซ่อนส่วนที�ไม่ตอ้งการแสดง  Yes   or  No 
Placing  การแทนที� 
 
 
 
 

Visibility   of    mark  ความสามารถที�จะมองเห็น  Part  mark  ได ้
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Surface   Treatment   Mark 

 
โหมด  Content 
Visibility:  ความสามารถมองเห็นได ้
Representation: แสดงออกมา 
Show   pattern: แบบแผนการแสดง 
Hidden   lines: ซ่อนเสน้  Dimensions ไว ้ on/off 
Own   hidden   lines:   on/off    ซ่อนเสน้  Dimensions ไว ้ ดว้ยตนเอง 

 
 
 
 
 
 

Representation: แสดงออกมา 
Show   pattern: แบบแผนการแสดง 

อนเสน้  Dimensions ไว ้ on/off 
Own   hidden   lines:   on/off    ซ่อนเสน้  Dimensions ไว ้ ดว้ยตนเอง 



คู่มือ 159

โหมด   Appearance 
Visible   line   เสน้ที�จะมองเห็น 

- Color   สี                     Type     รูปแบบ 
Hidden   lines   /  Center   line    เสน้ที�ซ่อนไว ้  /     เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 

- Color   สี                   Type     รูปแบบ 
 
Others 
 
Protections   
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โหมด   Workflow 
 
Assigned   To:  ถูกกาํหนดถึง                          Assigned   By: ถูกกาํหนดโดย 
Drawn   By:   เขียนโดย                                  Checked   By:  ตรวจสอบโดย 
Date     Checked:  วนัที�ทาํการตรวจสอบ           Sent   for    Approved:  ส่งพร้อมยนืยนัโดย 
Date   Approved:   วนัที�ทาํกานยนืยนั               Approved   By:   ถูกยนืยนัโดย 
 
 

 
 

โหมด   Parameters 
Comment:  ขอ้ความแนบ                         User    field:  พื2นที�ผูใ้ช ้
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Toolbar   and   Setting   toolbars 
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     Open  drawing   list 

    Open   previous   drawing 

     Open   next   drawig 

     Save  drawing   and   model 

     Undo    

     Redo 

    Print   drawings 

    Create   drawing   view   of  entire  model   view 

    Create   drawing   view   of   selected   area   in   model  

    Create   drawing   view   of   selected   area   in   drawing view 

     Create   section   view 

     Create   curved   section   view 

    Create   detail   view 

    Arrange    drawing   view 

    Coppy 

    Move 
    Zoom   in 

    Zoom   out 

   Zoom  original 

   Inquire   object 

    Open   model  folder 

   Open  model  view  list 

    Show   macros 

    Customize 
 
 
 
 
  
 

     Create   curved   section   view 

    Create   detail   view 

    Arrange    drawing   view 
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   Add  horizontal   dimension   

  Add   vertical   dimension 

   Add   orthogonal  dimension 

    Add   free  dimension  

    Add   parallel  dimension 

     Add   perpendicular  dimension 

      Curved   dimension ,  radial   reference   lines 

     Add   radial  dimension 

      Add   angular  dimension 

      Add   or   remove   dimension    points 

      Remove   dimension    points 

     Combine   dimension     

     Link    dimension   lines  

    Unlink    dimension   lines 

   Add   part  marks   for   selected    parts 

   Add  text   with   leader   lines   

   Add   text 

    Add    text  along  line   

   Add     text    along   line   ,   arrow   at   start  point 

   Add   associative    note   with  leader  line 

   Add   associative    note   without  leader  line 

    Add   associative    note   a   long   line 

     Add    symbols 

     Add    level   mark  

   Add   weld   mark 

   Draw   line 

    Draw    rectangle 

    Draw    circle   by  center  point   and    radius 

     Draw   arc   by   tree   points 

     Combine   dimension     

     Link    dimension   lines  

    Unlink    dimension   lines 

   Add   part  marks   for   selected    parts 

   Add  text   with   leader   lines   
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     Draw   poly   line 

    Draw    polygon 

   Draw    cloud 

   Remove   all   dimension  point  invalidity    symbols 

    Remove   all   dimension  change   symbols 

    Remove   all   mark  change   symbols 

   Remove   all   associative  note   change   symbols 
 
 

 
 

     Select   all 

     Select  line   in    drawings 

    Select  texts  in   drawings 

     Select   marks   in   drawings 

    Select   parts   in   drawings 

    Select   section   symbols    in   drawings 

   Select  welds   in   drawings 

   Select  drawings   views 

   Select   dimensions   in  drawings 

   Select   single  dimension   in   drawings 

   Select   grids   in  drawings 

    Select   grid    line   in  drawings 

    Select   detail   marks   in  drawings 
 

 
 

   Snap   to   points   and  grid  intersections 

   Snap   to   end   points 

   Snap   to    center   points 

    Select  texts  in   drawings 

     Select   marks   in   drawings 

    Select   parts   in   drawings 

    Select   section   symbols    in   drawings 

   Select  welds   in   drawings 
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   Snap   to   mid   points 

   Snap   to    intersection     points 

   Snap   to    perpendicular     points 

  Snap   to    nearest    points    ( points   on    line  ) 

   Snap   to    part    extensions    lines   

  Snap   to   any  positions 
Snap  to    reference   lines     /   points 

  Snap  to   geometry   lines   /   points 
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วธีิการใชเ้ครื�องมือต่างๆ    อยา่งละเอียด 
 

1.   Drawing   Objects 
 

 
 
 

1.      Add  horizontal   dimension    คือ  การใหร้ะยะในแนวระนาบ     มีวธีิการใชง้านดงันี2  

-     คลิJกที�ตวัไอคอนเมาส์จะมีลกัษณะ   ดงัรูป   

 
 
-    นาํเมาส์ไปชี2 ที�ตาํแหน่งที�จะใหร้ะยะ   Dimension   ในที�นี2จะจบัที�ขอบ  Beam   และ  Bolt    เมาส์จบัขอบ  beam   จะเป็น
รูปสี�เหลี�ยม   แต่ถา้เมาส์ไปจบั  bolt   จะเปลี�ยนเป็นรูปวงกลม   ดงัรูป 

 
 
 
 
 
 

ที�ตาํแหนงที�จะใหร้ะยะ   Dimension   ในที�นี2งที�จะใหร้ะยะ   Dimension   ในที�นี2งที�จะใหร้ะยะ   Dimension   ในที�นีจะจบัที�ขอบ  Beam   และ  Bolt    เมาส์จบัขอบ  beam   จะเป็น
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-    เมื�อทาํการจบัแต่ละจุดระยะก็จะเปลี�ยนเป็นเสน้สีขาว  โดยการจบัตาํแหน่งใหค้ลิJกซา้ย 
 

 
 
-  เมื�อจบัครบทุกจุดใหค้ลิJกเมาส์ตรงกลาง   ก็จะไดเ้สน้ระยะ  Dimension  และ  เลขระยะ ดงัรูป 
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2.     Add   vertical   dimension   การใหร้ะยะในแนวตั2ง   มีวธีิการใชง้านดงันี2  

-   นาํเมาส์ไปชี2 ที�ตาํแหน่งที�จะใหร้ะยะ   Dimension   ในที�นี2 จะจบัที�ขอบ  Beam   และ  Bolt    

 
 
-  เมื�อจบัครบทุกจุดใหค้ลิJกเมาส์ตรงกลาง   ก็จะไดเ้สน้ระยะ  Dimension  และ  เลขระยะ ดงัรูป 

 
 

3     Add   orthogonal  dimension   คือการให ้ Dimension   ทั2งแนวราบและแนวตั2งในเวลาเดียวกนั  โดยไม่

ตอ้งเปลี�ยนคาํสั�ง    เหมาะสาํหรับการใหร้ะยะตวัชิ2นงานยอ่ยที�มาประกอบชิ2นงานหลกั  มีวธีิการใชง้านดงันี2  
-    คลิJกที�คาํสั�งไอคอนนี2    แลว้คลิJกใหร้ะยะแนวราบก่อน  ดงัรูป 
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- แลว้คลิJกใหร้ะยะแนวตั2ง  ดงัรูป 

 
-  เมื�อจบัครบทุกจุดใหค้ลิJกเมาส์ตรงกลาง   ก็จะไดเ้สน้ระยะ  Dimension  สีแดง  และ  เลขระยะสีเขียว  ดงัรูป 
 

 
 

4 .     Add   free  dimension  คือ  การใหร้ะยะ  Dimension  ที�ไม่ใช่ทั2งแนวราบและแนวตั2ง   เป็นในแนวเอียง  มี
วธีิการใชง้านดงันี2  

- คลิJกที�เครื�องมือไอคอนตวันี2แนวไปจบัยงัตาํแหน่งที�ตอ้งการใหร้ะยะดงัรูป 
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-  แลว้ทาํการเพิ�มระยะ  Dimension  จากขอบ  Plate   ทาํไดโ้ดยคลิJกขวาที�เสน้  Dimension   แลว้เลือก    
  Add   Dimensions  point    จากนั2นก็ไปจบัยงัตาํแหน่งที�ตอ้งการให ้  Dimension  ดงัรูป 

 
 
-   เมื�อจบัครบทุกจุดใหค้ลิJกเมาส์ตรงกลาง   ก็จะไดเ้สน้ระยะ  Dimension  สีแดง  และ  เลขระยะสีเขียว  ดงัรูป 
 

 
 
 
 
 
 

-   เมื�อจบัครบทุกจุดใหค้ลิJ-   เมื�อจบัครบทุกจุดใหค้ลิJ-   เมื�อจบัครบทุกจุดใหค้ลิกเมาส์ตรงกลาง   ก็กเมาส์ตรงกลาง   ก็กเมาส์ตรงกลาง   กจะไดเ้สน้ระยะ  Dimension  สีแดง  และ  เลขระยะสีเขียว  ดงัรูป 
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5  .      Add   parallel  dimension   คือการให ้ Dimension   แนวเสน้ขนาน  มีวธีิการใชง้านดงันี2  
 

 
- ในรูปตอ้งการทราบระยะห่างระหวา่งเสน้ทแยงกบัจุดวา่ห่างเป็นระยะเท่าใด 

- คลิJกไอคอน       Add   parallel  dimension   นาํเมาส์ไปคลิJกที�จุดแลว้ไปคลิJกที�จุดกึ�งกลางเสน้ดงัรูป 
 

 
 

-  แลว้คลิJกเมาส์โรลเลอร์ตรงกลางก็จะไดร้ะยะ   Dimension   ดงัรูป 
 

 
 
 

6.       Add   perpendicular  dimension  คือ  Dimension   แนวเสน้ตั2งฉาก   มีวธีิการใชง้านดงันี2  
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- ในรูปตอ้งการทราบระยะห่างระหวา่งเสน้จุดตรงกลางของขอบ  Gusset  กบัจุดปลายขอบ  Flange    Beam เป็น

ระยะเท่าใด 

- คลิJกไอคอน        Add   perpendicular  dimension  นาํเมาส์ไปคลิJกที�แนวระนาบตั2งฉากก่อน  แลว้ลากเมาส์
ไปคลิJก 
จุดกึ�งกลางขอบ    Gusset    แลว้ยอ้นกลบัมาคลิJกที�ปลายขอบ   Flange   Beam   อีกครั2 งดงัรูป 

 
 
 

คลิก  1 >  2  >3    แลว้ยอ้นกลบัมาคลิกที�   1 

กไอคอน        Add   perpendicular  dimension  นาํเมาส์ไปคลิJ     Add   perpendicular  dimension  นาํเมาส์ไปคลิJ     Add   perpendicular  dimension  นาํเมาส์ไปคลิกที�แนวระนาบตักที�แนวระนาบตั2กที�แนวระนาบตงัฉากกกที�แนวระนาบตงัฉากกกที�แนวระนาบตั

งกลางขอบ    Gusset    แลว้ยอ้นกลบัมาคลิJงกลางขอบ    Gusset    แลว้ยอ้นกลบัมาคลิJงกลางขอบ    Gusset    แลว้ยอ้นกลบัมาคลิกที�ปลายขอบ   Flange   Beam   อีกครั2กที�ปลายขอบ   Flange   Beam   อีกครั2กที�ปลายขอบ   Flange   Beam   อีกครังดงัรูป 
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     -    แลว้คลิJกเมาส์โรลเลอร์ตรงกลางก็จะไดร้ะยะ   Dimension   ดงัรูป 

 
 

7.        Curved   dimension ,  radial   reference   lines    คือการให ้ Dimensions   แนวโคง้   มีวธีิการใชง้านดงันี2  
 

-  ทาํการคลิJกที�ไอคอนตวันี2แลว้จบัยงัตาํแน่งอา้งอิงครบสามจุดดงัรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  จบัยงัตาํแหน่งเดิมในครั2 งแรกสามจุดเหมือนเดิม   แต่เวน้จุดที�   2  ดงัรูป 

กที�ไอคอนตวันี2กที�ไอคอนตวันี2กที�ไอคอนตวันีแลว้จบัยงัตาํแนแลว้จบัยงัตาํแน่แลว้จบัยงัตาํแนงอา้งอิงครบสามจุดดงัรูป 
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-  แลว้คลิJกเมาส์ตรงกลางก็จะไดร้ะยะเสน้โคง้ที�ตอ้งการ  ดงัรูป 

 
                   

8.         Add   radial  dimension   คือการให ้ Dimensions   รัศมี  มีวธีิการใชง้านดงันี2  
- ทาํการคลิJกที�ไอคอนตวันี2แลว้จบัยงัตาํแน่งอา้งอิงครบสามจุด ก็จะเห็นค่ารัศมี  ดงัรูป 

 

                                      
- แลว้คลิJกเมาส์ซา้ยก็จะไดร้ะยะรัศมีโคง้ที�ตอ้งการ  ดงัรูป  

9.         Add   angular  dimension  คือการให ้ Dimensions   มุม   มีวธีิการใชง้านดงันี2        



คู่มือ 175

-    สร้างกรอบสี�เหลี�ยมอา้งอิงก่อน  โดยใชไ้อคอน      Draw    rectangle   โดยคลิJกที�ไอคอนนี2 ก่อน   จากนั2นคลิJกที�
จุดอา้งอิง   1>2>3   ดงัรูป 

 
 

-  จากนั2นคลิJกที�ไอคอน         Add   angular  dimension  ตามลาํดบัจุดอา้งอิงดงัรูป 

 
 
 

- แลว้คลิJกเมาส์ซา้ยก็จะไดร้ะยะรัศมีโคง้ที�ตอ้งการดงัรูปใหล้บกรอบสี�เหลี�ยมอา้งอิงดว้ยการคลิกที�กรอบสี�เหลี�ยม
แลว้กด  Delete 
 

 
10.       Add   or   remove   dimension    points  เพิ�มหรือยา้ยจุด  Dimensions   เป็นตวัเดียวกนัคือเพิ�มระยะนั�นเอง 
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               มีวธีิการใชง้านดงันี2  
                -   ใหท้าํการคลิกที�เสน้  Dimensions  ที�ตอ้งการทาํการเพิ�มหรือยา้ยจุด  Dimensions   ใหเ้กิดเป็นเสน้สีเขม้ขึ2น   
ถา้ไม่คลิกเสน้   Dimensions  ก่อนแถบไอคอนก็ใชง้านไม่ได ้ดงัรูป 
 

            
 
     -   ตอ้งการ    Add   Dimensions   ยา้ยเสน้ระยะ   มีวธีิการใชง้านดงันี2  
         จะเห็นวา่มีระยะรูตวัหนึ�งที�ไม่ไดใ้หร้ะยะ   จึงทาํการเพิ�มเสน้  Dimensions  โดยคลิกที�เสน้  Dimensions  ก่อน 
    

 
 

- จากนั2นคลิกที�ไอคอน         Add   or   remove   dimension    points  แลว้ไปคลิกที�เสน้  Dimensions   อีกครั2 ง  

ดงัรูป จะเห็นวา่เสน้   Dimensions   สีเขม้ขึ2น   จากนั2นไปคลิกจุดที�ตอ้งการให ้  Dimensions   จะไดร้ะยะ  

Dimensions   เพิ�มมาดงัรูป 

 
                                                                                                      

     -   ตอ้งการ    Add   Dimensions   ยา้ยเสน้ระยะ   มีวธีิการใชง้านดงันี2
ามีระยะรูตวัหนึ�งที�ไม่ามีระยะรูตวัหนึ�งที�ไม่ามีระยะรูตวัหนึ�งที�ไมไดใ้หร้ะยะ   จึงทาํการเพิ�ไดใ้หร้ะยะ   จึงทาํการเพิ�ไดใ้หร้ะยะ   จึงทาํการเพิมเสน้  Dimensions  โดยคลิกที�เสน้  Dimensions  ก
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11.       Remove   dimension    points   คือ การลบเสน้  Dimension ทิ2งบางส่วนแลว้ไปรวมอีกส่วนหนึ�ง  มีวธีิการใช้
งานดงันี2       

- คลิกที�ไอคอน      Remove   dimension    points    
- ทาํการเลือกโดยคลิกที�    Dimension  ส่วนที�ทาํการวงไวสี้เขียวดงัรูป 

 
 

-  Dimensions  ส่วนที�ทาํการเลือกก็จะหายไปแลว้ไปรวมกบัส่วนขา้งๆ  ดงัรูป 
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12.       Combine   dimension    คือ   การรวมเสน้   Dimensions  ใหเ้ป็นชุดเดียวกนั  มีวธีิการใชง้านดงันี2  
- จาการใหเ้สน้  Dimensions   แลว้เกิดการกระจายของเสน้ไม่อยูใ่นแนวเดียวกนัหรือไม่รวมเป็นชุดเดียวกนั  ดงัรูป 

 
- ใหท้าํการคลิJกเสน้  Dimensions   ที�กระจายโดยกด  Ctrl  คา้งไวเ้พื�อไดเ้สน้  Dimensions  สองชุดจากนั2นใหท้าํการ

คลิJกที�ไอคอน    Combine   dimension     

  
 

-  เส้น   Dimensions  ก็จะรวมเป็นชดุเดียวกนัดงัรูป 
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12.     Add   part  marks   for   selected    parts   คือการให ้ Part   mark  ในกรณีที�โปรแกรมไม่รันให ้ เราจาํเป็นตอ้ง
ใส่     เอง    มีวธีิการใชง้านดงันี2  

-  จากรูปเห็นไดว้า่  Section   ที�ตดัมาไม่รู้วา่เป็นชิ2นส่วนใดบา้งจึงจาํเป็นตอ้งให ้  Part  mark    ทาํไดโ้ดยคลิJกที�
ชิ2นส่วนงานใหเ้กิดเป็นสีเขม้  โดยใชปุ่้ม   Ctrl   ช่วยจะไดด้งัรูป 
 

            
  
             
 

- จากนั2นใหท้าํการคลิJกที�ไอคอน     Add   part  marks   for   selected    parts    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นใหท้าํการคลิJนใหท้าํการคลิJนใหท้าํการคลิกที�ไอคอน     Add   part  marks   for   selected    parts    
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  13.     Add  text   with   leader   lines  คือการใหแ้ถบตวัอกัษรที�หวัในส่วนหนา้   Drawing   มีวธีิการใชง้านดงันี2  

-  ทาํการคลิJกที�ไอคอน     Add  text   with   leader   lines  แลว้คลิJกที�พื2นที�วา่งๆ  สีดาํ จะปรากฏแถบดงัรูป 
 

 
 

 

14.    Add   text     คือ การใหแ้ถบอกัษรในส่วนหนา้  Drawing  ตามแนวยาว  มีวธีิการใชง้านดงันี2  

- ทาํการคลิJกที�ไอคอน     Add   text     แลว้คลิJกที�พื2นที�วา่งๆ  สีดาํ จะปรากฏแถบดงัรูป 

 

15.      Add    text  along  line   การใหแ้ถบอกัษรในส่วนหนา้  Drawing  ตามแนวที�เรากาํหนด  มีวธีิการใชง้านดงันี2  

-  ทาํการคลิJกที�ไอคอน      Add    text  along  line  แลว้คลิกที�พื2นที�วา่งๆ  สีดาํ จะปรากฏแถบดงัรูป 
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16.     Add     text    along   line   ,   arrow   at   start  point  การใหแ้ถบอกัษรในส่วนหนา้  Drawing  ตามจุดที�เรา
กาํหนด  มีวธีิการใชง้านดงันี2  

- ทาํการคลิJกที�ไอคอน      Add    text  along  line  แลว้คลิกที�จุดเริ�มตอ้งการใหแ้ถบอกัษร จะปรากฏแถบดงัรูป 

 

 
   Associative notes in drawings 

You can use associative notes as extra marks in a drawing. Use notes like, for example, part marks. The associative note 
is updated according to the changes made to the object it is added to.  

คุณสามารถใชห้มายเหตุร่วมกนัเชื�อมโยงเป็นเครื�องหมายพิเศษในวาดใชห้มายเหตเุหมือนเป็นตน้วา่เครื�องหมายส่วนหมาย
เหตุร่วมกนัเชื�อมโยงถูกของใหมก่าํลงัสอดคลอ้งที�การเปลี�ยนแปลงที�ทาํที�วตัถุที�มนัเพิ�ม  
  

Command Icon 

Associative note with leader line 

 
 

Associative note without leader line. 
 

Associative note along line. 
 

Associative notes can be added to objects such as: 

• Part 
• Bolt 
• Reinforcing bar 
• Surface treatment 
• Edge chamfers 

   Associative notes in drawings 

associative notes as extra marks in a drawing. Use notes like, for example, part marks. The associative note 
is updated according to the changes made to the object it is added to.  

คุณสามารถใชห้มายเหตุรคุณสามารถใชห้มายเหตุร่คุณสามารถใชห้มายเหตุรวมกนัเชื�อมโยงเป็นเครื�องหมายพิเศษในวาดใชห้มายเหตเุหมือนเป็นตน้วนัเชื�อมโยงเป็นเครื�องหมายพิเศษในวาดใชห้มายเหตเุหมือนเป็นตน้วั ่นเชื�อมโยงเป็นเครื�องหมายพิเศษในวาดใชห้มายเหตเุหมือนเป็นตน้ว่นเชื�อมโยงเป็นเครื�องหมายพิเศษในวาดใชห้มายเหตเุหมือนเป็นตน้วาเครื�องหมายส
นเชื�อมโยงถูกของใหม่นเชื�อมโยงถูกของใหม่นเชื�อมโยงถูกของใหมกาํลงัสอดคลอ้งที�การเปลี�ยนแปลงที�ทาํที�วตัถุที�มนัเพิาลงัสอดคลอ้งที�การเปลี�ยนแปลงที�ทาํที�วตัถุที�มนัเพิ�าลงัสอดคลอ้งที�การเปลี�ยนแปลงที�ทาํที�วตัถุที�มนัเพิม  
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You can add multiple notes to one object, and place the notes anywhere. Add and modify the content of the notes as you 
do for part marks. 

Elements 

Associative notes can contain the following elements: 

Element Description 

Text Opens a dialog box where you can enter text.  

User-defined 
attribute 

  

Template Adds in the mark a custom graphical template created with Template Editor. 

Symbol   

<--'  Adds a line feed between the desired elements to create multi-row note.  

<-- Removes the default space between elements. The default space between the elements depends on the 
text height and can be changed with the variable XS_MARK_ELEMENT_SPACE_FACTOR.  

Part elements Part properties, such as Profile, Class, Length, Camber, Fittings (NS/FS). 

Bolt elements Bolt properties, such as Standard, Assembly type, Slot length, Slot height. 

Reinforcing bar 
elements 

Reinforcing bar properties, such as Grade, Position, Shape, cc min. 

Surface 
treatment 
elements 

Surface treatment properties: Name, Material, Class, Code, and Surface treatment name. 

Chamfer 
elements 

Chamfer properties: Name, Length, DX, and DY. 

Adding associative notes 

To add an associative note to an object: 

 
 
 

Removes the default space between elements. The default space between the elements depends on the 
text height and can be changed with the variable XS_MARK_ELEMENT_SPACE_FACTOR

Part properties, such as Profile, Class, Length, Camber, Fittings (NS/FS). 

Bolt properties, such as Standard, Assembly type, Slot length, Slot height. 
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1. Click Annotating > Add Associative Note and select the note type: 
o With Leader Line  
o Without Leader Line  

2. Select the object. 
o For the With Leader Line option, pick the first point of the leader line. Pick the position of note. 
o For the Along Line  

option, pick a point to indicate the start of the line along which you want to run the note, and then pick the end 
point of the line. 

 
 

มีรายละเอยีดการตั1งค่า   แถบอกัษรดงันี1 

 

 
 



คู่มือ 184

Add Text > Text     เพิ�มขอ้ความ > Text ขอ้ความ 
Synopsis   อธิบายแบบย่อๆ 

This command creates a single or multiple lines of text in a drawing. 

คาํสั�งนี2สร้างเสน้เดี�ยว หรือหลายอนัของขอ้ความในวาด 
Description 

Tekla Structures creates the text using the properties in the Text Properties dialog box. The filename extension of a 
saved text properties file is txt.โครงสร้าง Tekla สร้างขอ้ความการใชคุ้ณสมบติัในคุณสมบติัขอ้ความไดอลอ็กบอกซ์   การ
ขยายชื�อแฟ้มของแฟ้มคุณสมบติัขอ้ความการบนัทึกคือtxt 

Field:ส่วน More information:ข้อมูลคาํอธิบาย 

Text  : 

ขอ้ความ 

Enter the required text in the Text field.        Use the Enter key to move to the next line:       คลิกบริเวณที�
ตอ้งการจะใส่ขอ้ความ     สามารถเคลื�อนยา้ยเสน้ขอ้ความได ้

• Text with multiple lines can be modified like any other text. 
    ขอ้ความ กบัเสน้หลายอนัสามารถถูกแกไ้ขเหมือนขอ้ความอื�นๆใดๆ 
• Text is left aligned by default. 
        ขอ้ความคือสิ�งที�เหลือไวที้�ทาํใหเ้ป็นแถวเดียวกนัโดยค่าพื2นฐาน 
• Line spacing is defined automatically by the font size. 

การเวน้วรรคเสน้ถูกจาํกดัความอยา่งโดยอตัโนมติัโดยขนาดแบบอกัษร 
 

Color สี 

         

Height 

ขนาด 

Font    Tekla Structures uses standard Windows fonts. You can use the Select... button to select the font and 
style from the list. The value in the Height field defines the text height in drawings. 

โครงสร้าง Tekla ใชแ้บบอกัษรวนิโดวส์มาตรฐาน คุณสามารถใชเ้ลือก...ปุ่มที�จะเลือกแบบอกัษร และสไตล์
จากรายการ ค่าในฟิลดค์วามสูงจาํกดัความความสูงขอ้ความในวาด 

Font 

    ขอ้ความ กบเสน้หลายอนัสามารถถูกแกไขเหมือนขอ้ความอื�นๆใดๆ 
Text is left aligned by default. 

ขอ้ความคือสิ�ขอ้ความคือสิ�ขอ้ความคือสิงที�เหลือไวที้�ทาํใหเ้ป็นแถวเดียวกังที�เหลือไวที้�ทาํใหเ้ป็นแถวเดียวกังที�เหลือไวที้�ทาํใหเ้ป็นแถวเดียวกนโดยค่โดยค่โดยคาพื2นฐาน 
Line spacing is defined automatically by the font size. 

การเวน้วรรคเสน้ถูกจาํกัการเวน้วรรคเสน้ถูกจาํกัการเวน้วรรคเสน้ถูกจาํกดความอยา่งโดยอตัโนมติัโดยขนาดแบบอกัษร 



คู่มือ 185

Field:ส่วน More information:ข้อมูลคาํอธิบาย 

รูปแบบ
อกัษร 

Angle   
มุม 

The angle of the line the text follows.     มุมของขอ้ความเสน้ที�ตอ้งการใส่ 

Alignment 

การจดัแนว
บรรทดั 

Alignment options for multiple lines of text.  ออพชั�นการจดัแนวบรรทดัสาํหรับเสน้หลายอนัของขอ้ความ 

Frame 

type 
Frame  type  You can create a frame around marks, symbols, text, and dimensions. You have the following 
frame types to choose from: 

คุณสามารถสร้างโครงคํ2าตรงรูปตวัต่างรอบๆเครื�องหมายสญัลกัษณ์สญัลกัษณ์และความกวา้งยาวคุณใหเ้ฟรม
ดงัต่อไปนี2ชนิดเพื�อเลือกจาก 

 

Leader 

line 

เสน้ 

Leader line  You can use leader lines in text, symbols, associative notes and marks to make it clearer to 
which item the text, symbol, note, or mark is related to. You have the following options for leader lines: 

คุณสามารถใชเ้สน้ชี2สญัลกัษณ์ในขอ้ความสญัลกัษณ์หมายเหตุร่วมกนัเชื�อมโยง และเครื�องหมายที�จะทาํใหม้นั
กระจ่างแจง้แก่สิ�งซึ�งขอ้ความรายการสญัลกัษณ์หมายเหต,ุหรือเครื�องหมายถูกผา่นมาใหคุ้ณมีออพชั�น
ดงัต่อไปนี2สาํหรับเสน้ชี2สญัลกัษณ์ 
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Field:ส่วน More information:ข้อมูลคาํอธิบาย 

 

Modifying the leaderline     การแก้ไขเส้นลูกศรYou can modify the shape of the leader line by first dragging 

from the middle point of the line, and then dragging further from the created anchor points and new 

middle points. 

คุณสามารถแกไ้ขรูปร่างของเสน้ผูน้าํโดยการลากแรกจากจุดกึ�งกลางของเสน้แลว้ก็ลากที�มากกวา่จากสร้าง
สมอชี2  และจุดกึ�งกลางใหม่ดงัรูป 
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Field:ส่วน More information:ข้อมูลคาํอธิบาย 

 

Frame 

color 
Color  You can specify the color of objects, frames, and fill (see also Fill/Hatch type). The colors define 
the line weight when you print monocolor drawings. 

 คุณสามารถเจาะจงสีของวตัถุ  และเติม(ดูอยา่งรายละเอียดที�เติม/สีจาํกดัความนํ2 าหนกัเสน้เมื�อ 
คุณปริ2นที�วาด 

Arrow 

type 
Arrow properties 

The following are the properties Tekla Structures uses to draw arrows 
ปฏิบติัตามคือคุณสมบติั Tekla โครงสร้างใชเ้พื�อวาดลูกศร 

 

Arrow 

size 

Place... Place To define how you want Tekla Structures to place additional drawing objects, click Place.... Tekla 

Arrow properties

The following are the properties Tekla Structures uses to draw arrows 
ปฏิบติัตามคือคุณสมบติั Tekla โครงสร้างใชเ้พื�อวาดลูกศร 
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Field:ส่วน More information:ข้อมูลคาํอธิบาย 

Structures opens the placing dialog box for that object. 

เพื�อจาํกดัความวธีิ คุณตอ้งการโครงสร้าง Tekla ที�จะแทนที�วตัถุที�วาดเพิ�มเติมคลิกสถานที�.... Tekla โครงสร้าง
เปิดไดอลอ็กบอกซ์ที�แทนที�สาํหรับวตัถุนั2น 

 

You have the following options to place drawing objects: 

• free 
Tekla Structures searches for an empty location to place the object. 

• fixed 
Pick a position in the drawing to place the object. 

Enter a value in the Search margin field to define the limits of the area you want Tekla Structures to search 
for empty space. 

Enter a value in the Minimal distance field to indicate the minimum distance the object should be from the 
relevant part. 

Use the Quarter checkboxes to further define the area Tekla Structures should search for empty space. 
Tekla Structures divides the search area into quarters and searches only those quarters you select. 

คุณมีออพชั�นดงัต่อไปนี2 ที�จะแทนที�ที�กาํลงัวาดวตัถุ อิสระโครงสร้าง Tekla แสวงหาตาํแหน่งวา่งเปล่าที�จะ
แทนที�วตัถุ ซ่อมแซมเก็บตาํแหน่งในวาดลงบนแทนที�วตัถุเขา้ไปคา่ในคน้หาส่วนพื2นที�ขอบที�จะจาํกดัความ
ขอ้จาํกดัของพื2นที�ที� คุณตอ้งการโครงสร้าง Tekla ที�จะแสวงหาที�วา่งวา่งเปล่าเขา้ไปค่าในส่วนพื2นที�ระยะนอ้ย
มากที�จะชี2บอกวตัถุระยะนอ้ยที�สุดควรจะจากส่วนตรงประเด็นใชเ้ช็คบอกซ์หนึ�งในสี�ใหจ้าํกดัความต่อไปพื2นที� 
Tekla โครงสร้างควรจะแสวงหาที�วา่งวา่งเปล่า โครงสร้าง Tekla แบ่งคน้หาพื2นที�เขา้ไปในหนึ�งในสี� และ
คน้หาหนึ�งในสี�เหล่านั2นเท่านั2นที� คุณเลือก 

fixed
Pick a position in the drawing to place the object. 

Enter a value in the Search margin field to define the limits of the area you want Tekla Structures to search 
for empty space. 
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17.      Add    symbols  คือ  การเพิ�มสญัลกัษณ์บางอยา่งลงใน  Drawing  ตามแบบงานที�กาํหนด   มีวธีิการใชง้านดงันี2  

- ทาํการคลิJกที�ไอคอน       Add    symbols   แลว้คลิJกที�พื2นที�วา่งๆ  จะปรากฏสญัลกัษณ์ดงัรูป 

 
 

-  แกไ้ขโดยดบัเบิ2ลคลิJกที�สญัลกัษณ์ดงัรูป  โดยการเลือก  Select    เลือกตามตอ้งการ  ดงัรูป 
 

 
 

 
- เลือกสญัลกัษณ์ที�ตอ้งการคลิJก   Modify  >    Apply  >  OK. 
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18.      Add    level   mark   คือ  การเพิ�มระยะระดบั    Level  ลงใน  Drawing  ตามแบบงานที�กาํหนด ส่วนมากจะใช้
กบั    Drawing   Column   มีวิธีการใชง้านดงันี2  

- ทาํการคลิJกที�ไอคอน       Add    level   mark   แลว้คลิJกที�จุดของเสาที�ตอ้งการใหร้ะดบั   ดงัรูป 
 

 
 
 

19.     Add   weld   mark   คือการใส่เครื�องหมายแนวและลกัษณะการเชื�อม    มีวิธีการใชง้านดงันี2  

      -   ดบัเบิ2ลคลิJกที�ไอคอน       Add   weld   mark   จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูป 
     มีวธีิการตั2งค่าลกัษณะ   Weld   Mark   ไดก้ล่าวมาในเรื�องการตั2งค่า    Properties    Drawing    list   มาแลว้ 
      เมื�อตั2งค่าเสร็จเรียบร้อยแลว้   
 

   Add   weld   mark   คือการใส   Add   weld   mark   คือการใส่   Add   weld   mark   คือการใสเครื�องหมายแนวและลกัษณะการเชื�อม    มีวิธีการใชง้านดงันี2เครื�องหมายแนวและลกัษณะการเชื�อม    มีวิธีการใชง้านดงันี2เครื�องหมายแนวและลกัษณะการเชื�อม    มีวิธีการใชง้านดงันี

กที�ไอคอน       Add   weld   mark   จะปรากฏหนา้ต่   Add   weld   mark   จะปรากฏหนา้ต่   Add   weld   mark   จะปรากฏหนา้ตางดงัรูป 
าลกัษณะ   Weld   Mark   ไดก้ล่าลกัษณะ   Weld   Mark   ไดก้ล่าลกัษณะ   Weld   Mark   ไดก้ลาวมาในเรื�องการตั2าวมาในเรื�องการตั2าวมาในเรื�องการตงัคาวมาในเรื�องการตงัคาวมาในเรื�องการตั ่า    Properties    Drawing    list   มาแลว้ 

าเสร็จเรียบร้อยแลว้   
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   -   ทาํการให ้   Weld  Mark   โดยคลิกที�ไอคอน     Add   weld   mark   อีกครั2 ง  แลว้เลื�อนเมาส์ไปคลิกยงัตาํแหน่งที�
ตอ้งการใหชิ้2นงานเชื�อมติดกนัดงัรูป 
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-   ถา้เกิด  Weld   Mark   ไม่ตรงกบัตาํแหน่งที�ตอ้งการจะชี2    ใหท้าํการคลิกเมาส์ซา้ยที�   Weld   Mark   แลว้กดคา้งไวเ้พื�อยดื
หด 
     สญัลกัษณ์   ทาํการยา้ยโดยกด  Shift   ที�คียบ์อร์ดคา้งไวแ้ลว้ทาํเช่นเดิม\ 
 
 

20.       Draw   line  คือ  เขียนเสน้อา้งอิง 
Usage   วธีิการใช ้

1. Double-click the Draw line icon.  ดบัเบิ2ลคลิJกที�ไอคอน      Draw   line   
2. Enter or modify the line properties.    ตั2งค่าคุณสมบติัของเสน้  ดงัรูป 

 
 

3. Click Apply or OK to save the properties.   คลิก  Apply  or   OK   เพื�อเก็บค่าคุณสมบติัไว ้
4. Pick the starting point.    คลิกที�จุดเริ�ม 

   Draw   line  คือ  เขียนเสน้อา้งอิง 

Double-click the Draw line icon.  ดบัเบิ2ลคลิJกที�ไอคอน      Draw   line   
Enter or modify the line properties.    ตั2งคEnter or modify the line properties.    ตงัคEnter or modify the line properties.    ตั ่าคุณสมบติัของเสน้  ดงัรูป 
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5. Pick the end point.   คลิกทีจุดสิ2นสุด 

 
•  ส่วนมากมกัจะใชก้บัการใชล้ากเสน้ระดบัที�หวัเสา  ดงัรูป 

 
หลายครั2 งที�คลิกจุดสองไม่ไดเ้นื�องจากโปรแกรมไม่ไดต้ั2งค่า  Snap   Point   อิสระไว ้  จึงไปคลิกที�ไอคอนดงัรูป 

   Snap  to  any   position 
 

 
 

นมากมกัจะใชก้ันมากมกัจะใชก้ันมากมกัจะใชก้บการใชล้ากเสน้ระดบัที�หวัเสา  ดงัรูป บัการใชล้ากเสน้ระดบัที�หวัเสา  ดงัรูป ั
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21.      Draw    rectangle   คือ  การเขียนกรอบสี�เหลี�ยมอา้งอิง 
 
Usage   มวีธีิการใช้งานดงันี1 

1. Double-click the Draw rectangle icon.    

 ดบัเบิ2ลคลิกที�ไอคอน       Draw    rectangle    
2. Enter or modify the properties as required. ตั2งค่าคุณสมบติัที�ตอ้งการ  

 

 
 

3. Click Apply or OK to make the modified properties the current rectangle properties. 
       คลิกใช ้หรือตกลงที�จะทาํแกไ้ขคุณสมบติัคุณสมบติัสี�เหลี�ยมมุมฉากปัจจุบนั 
4. Pick the first corner.     คลิกมุมแรกก่อน 
5. Pick the diagonally opposite corner.  เก็บมุมที�สองเสน้ทะแยงมุมตรงกนัขา้ม   

 

 



คู่มือ 195

 

22.     Draw    circle   by  center  point   and    radius    คือ  การวาดวงกลมโดยจุดศูนยก์ลางหรือรัศมี 

     Usage   วธีิการใช้งาน 

1. Double-click the Draw circle icon. 

        ดบัเบิ2ลคลิกที�ไอคอน       Draw    circle   by  center  point   and    radius     
2. Enter or modify the circle properties.  ตั2งค่าคุณสมบติัที�ตอ้งการ 

 
3. Click Apply or OK to save the properties to the current circle properties. 

        คลิกใช ้หรือตกลงที�จะทาํแกไ้ขคุณสมบติัคุณสมบติัสี�เหลี�ยมมุมฉากปัจจุบนั 
4. Pick the center point.   คลิกที�จุดศูนยก์ลางก่อน 
5. Pick a point on the circle to specify the radius.  เก็บจุดบนวงกลมที�จะเจาะจงรัศมี 
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23.       Draw   arc   by   tree   points   คือ  การวาดเสน้โคง้โดยใชจุ้ดสามจุด 

      Usage   วธีิการใช้งานดงันี1 

1. Double-click the Draw arc by 3 points icon. 

ดบัเบิ2ลคลิกที�ไอคอน        Draw   arc   by   tree   points    
2. Enter or modify the arc properties. ตั2งค่าคุณสมบติัที�ตอ้งการ 

 

 
3. Click Apply or OK to save the properties to the current arc properties. 

       คลิกใช ้หรือตกลงที�จะบนัทึกคุณสมบติัที�คุณสมบติัส่วนโคง้ปัจจุบนั 
4. Pick the starting point.  คลิกจุดเริ�ม 
5. Pick a point on the arc.  คลิกจุดบนส่วนโคง้ 
6. Pick the end point.    คลิกจุดสุดทา้ย 

 
 
 
 
 

Apply or OK to save the properties to the current arc properties. OK to save the properties to the current arc properties. OK
       คลิกใช ้หรือตกลงที�จะบนัทึกคุณสมบติัที�คุณสมบติัส       คลิกใช ้หรือตกลงที�จะบนัทึกคุณสมบติัที�คุณสมบติัส่       คลิกใช ้หรือตกลงที�จะบนัทึกคุณสมบติัที�คุณสมบติัสวนโคง้ปัจจุบนั 

Pick the starting point.  คลิกจุดเริ�ม 
Pick a point on the arc.  คลิกจุดบนส่Pick a point on the arc.  คลิกจุดบนส่Pick a point on the arc.  คลิกจุดบนสวนโคง้ 
Pick the end point.    คลิกจุดสุดทา้ย 
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24.        Draw   poly   line   คือ การวาดหลายเหลี�ยมต่อกนัแบบเปิด 

      Usage   มวีธีิใช้งานดงันี1 

1. Double-click the Draw polyline icon. 

       ดบัเบิ2ลคลิกที�ไอคอน        Draw   poly   line    
2. Enter or modify the polyline properties. 

ตั2งค่าคุณสมบติัที�ตอ้งการ 

 
 

3. Click Apply or OK to save the properties to the current polyline properties. 
           คลิกใช ้หรือตกลงที�จะบนัทึกคุณสมบติัที�คุณสมบติั polyline ปัจจุบนั 
4. Pick the points you want the line go through (1–3). 

       เก็บชี2  คุณตอ้งการเสน้ใชจ้นหมด  จุด  1-3 
5. Pick the end point with the middle mouse button (4). 

คลิกเมาส์ตรงกลางจุดสุดทา้ย   จุดที�  4 
6. Interrupt the command.   จึงสิ2นสุดคาํสั�ง 
7. Define the curved segments using the bulge factor in the Polyline Properties dialog box, or by dragging 

handles. 
จาํกดัความส่วนเสน้โคง้การใชนู้นปัจจยัในคุณสมบติั  Polyline  ไดอลอ็กบอกซ์หรือโดยเมาส์ที�ลาก 

 

 

 

Apply or OK to save the properties to the current polyline properties. OK to save the properties to the current polyline properties. OK
           คลิกใช ้หรือตกลงที�จะบนัทึกคุณสมบติัที�คุณสมบติั polyline ปัจจุบนั 

Pick the points you want the line go through (1–3). 
 คุณตอ้งการเสน้ใชจ้นหมด  จุด  1-3 
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25.       Draw    polygon  คือ การวาดหลายเหลี�ยมต่อกนัแบบปิด 
  Usage 

1. Double-click the Draw polygon icon. 

       ดบัเบิ2ลคลิกที�ไอคอน       Draw    polygon   
2. Enter or modify the polygon properties. ใส่ค่าคุณสมบติัที�ตอ้งการ 

  

 
 

3. Click Apply or OK to save the properties to the current polygon properties. 
คลิกใช ้หรือตกลงที�จะบนัทึกคุณสมบติัที�คุณสมบติัรูปหลายดา้นเหลี�ยมปัจจุบนั 

4. Pick the first corner point.   คลิกเริ�มมุมแรก 
5. Pick the other corner points.  คลิกมุมที�ตอ้งการที�เหลือ 
6. Pick the starting corner point again, or click the middle mouse button to close the polygon. 

คลิกมุมที�เริ�มแรกอีกครั2 งหรือคลิกเมาส์ตรงกลาง 

 



คู่มือ 199

26.      Draw    cloud  คือ  เป็นการ  Mark   ส่วนที�  Drawing  ตอ้งมีการแกไ้ข 
 Usage  วธีิการใชง้าน 
1. Double-click the Draw cloud icon. 

ดบัเบิ2ลคลิกที�ไอคอน     Draw    cloud   
2. Enter or modify the polygon properties. 

      เขา้ไป หรือแกไ้ขคุณสมบติัรูปหลายดา้นเหลี�ยม 
 

 

 

Enter a bulge factor for the lines. 

3. Click Apply or OK to save the properties. 
       คลิกใช ้หรือตกลงที�จะบนัทึกคุณสมบติัที�คุณสมบติัรูปหลายดา้นเหลี�ยมปัจจุบนั 
4. Pick the first corner point (1).   คลิกมุมแรกเริ�ม   จุด  1 
5. Pick the other corner points (2–4).  คลิกมุมที�ตอ้งการที�เหลือ จุด  2-4 
6. Pick the starting corner point again (1), or click the middle mouse button to close the polygon. 

         คลิกมุมที�เริ�มแรกอีกครั2 งหรือคลิกเมาส์ตรงกลาง 
 

 

Enter a bulge factor for the lines.
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27.    Remove   all   dimension  point  invalidity    symbols  คือยา้ยความกวา้งยาวทั2งหมดชี2สญัลกัษณ์การใชก้าร
ไม่ได ้

Synopsis   เรื'องย่อ 

Deletes   invalidity   symbols   from invalid   dimensions.  ลบสญัลกัษณ์การใชก้ารไม่ไดจ้ากความกวา้งยาวไม่สมบูรณ์ 

     Description   คาํอธิบาย 

Tekla Structures marks dimensions that need checking with an invalidity symbol, a red circle. This command lets you to 
delete the invalidity symbols without deleting the dimension line from the cloned drawing. 

โครงสร้าง Tekla ทาํเครื�องหมายความกวา้งยาวซึ�งตอ้งการการตรวจ กบัสญัลกัษณ์การใชก้ารไม่ไดว้งกลมสีแดงคาํสั�งนี2 ให ้
คุณที�จะลบสญัลกัษณ์การใชก้ารไม่ไดโ้ดยปราศจากลบเสน้ความกวา้งยาวจากที�วาดสิ�งเลียนแบบ 

Usage 

 

1. Click Dimensioning > Review Dimensions > Remove Dimension Point Invalidity Symbol. 
คลิกการความกวา้งยาวแนะนาํความกวา้งยาว ยา้ยความกวา้งยาวชี2สญัลกัษณ์การใชก้ารไม่ได ้

2. Select Single and the invalidity symbol to delete, or select All to remove all invalidity symbols. 
เลือกเดี�ยว และสญัลกัษณ์การใชก้ารไม่ไดที้�จะลบ  หรือเลือกทั2งหมดที�จะยา้ยสญัลกัษณ์การใชก้ารไม่ไดท้ั2งหมด 

You can clone drawings for similar parts, assemblies, or cast units to produce single-part, assembly, cast unit and general 
arrangement drawings, using the properties in the Clone Drawing dialog box: 

คุณสามารถสิ�งเลียนแบบที�วาดสาํหรับส่วนซึ�งคลา้ยชุมนุมชนหรือทิ2งหน่วยที�จะผลิตส่วนเดี�ยวชุมนุมชนทิ2งหน่วย และที�วาด
การจดัการทั�วไปการใชคุ้ณสมบติัในสิ�งเลียนแบบที�กาํลงัวาดไดอะลอ็กบอกซ์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensioning > Review Dimensions > Remove Dimension Point Invalidity Symbol
คลิกการความกวา้งยาวแนะนาํความกวา้งยาว ยา้ยความกวา้งยาวชี2สญัลกัษณ์การใชก้ารไม่สญัลกัษณ์การใชก้ารไม่สญัลกัษณ์การใชก้ารไมได ้

Single and the invalidity symbol to delete, or select All to remove all invalidity symbols. 
เลือกเดี�ยว และสญัลกัษณ์การใชก้ารไม่เลือกเดี�ยว และสญัลกัษณ์การใชก้ารไม่เลือกเดี�ยว และสญัลกัษณ์การใชก้ารไมไดที้�จะลบ  หรือเลือกทั2ไดที้�จะลบ  หรือเลือกทั2ไดที้�จะลบ  หรือเลือกทงัหมดที�จะยา้ยสญัลกัษณ์การใชก้ารไมไดที้�จะลบ  หรือเลือกทงัหมดที�จะยา้ยสญัลกัษณ์การใชก้ารไมไดที้�จะลบ  หรือเลือกทั

You can clone drawings for similar parts, assemblies, or cast units to produce single-part, assembly, cast unit and general 
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28.     Remove   all   dimension  change   symbols  ยา้ยความกวา้งยาวทั2งหมดเปลี�ยนสญัลกัษณ์ 

    Highlight changes in associative dimensions, marks, and notes 

        เน้นการเปลี'ยนแปลงในความกว้างยาวร่วมกนัเชื'อมโยงเครื'องหมาย  และหมายเหต ุ

Tekla Structures highlights the dimension text and mark contents that have been changed, and the dimension points that 
have been moved. Tekla Structures highlights also the changes in angle dimensions, level marks, and associative notes. 

โครงสร้าง Tekla เนน้ขอ้ความความกวา้งยาว และเครื�องหมายพอใจสิ�งนั�นถูกเปลี�ยนและความกวา้งยาวชี2 สิ�งนั�นถูก
เคลื�อนยา้ยโครงสร้าง Tekla เนน้อยา่งการเปลี�ยนแปลงในความกวา้งยาวมุม,อีกดว้ยเครื�องหมายระดบัและหมายเหตุร่วมกนั
เชื�อมโยง 

To enable the highlighting, set the variables XS_HIGHLIGHT_ASSOCIATIVE_DIMENSION_CHANGES and 
XS_HIGHLIGHT_MARK_CONTENT_CHANGES to TRUE.  

เพื�อทาํใหส้ามารถสิ�งที�น่าสนใจตั2งตวัแปร x_เพื�อถูกตอ้ง  

Tekla  Structures highlights the changes in the following ways:โครงสร้าง Tekla เนน้การเปลี�ยนแปลงในทางดงัต่อไปนี2  

• A change symbol (by default a cloud) is drawn around the old point, the new point and the dimension values, or 
around the changed mark content or note. 
สญัลกัษณ์การเปลี�ยนแปลง(โดยค่าพื2นฐานเมฆคือวาดรอบๆจุดเก่าจุดใหม่ และค่าความกวา้งยาวหรือรอบๆเครื�องหมาย
การเปลี�ยนแปลงพอใจ หรือบนัทึก 

• An arrow is drawn from the old point to the new point. 
ลูกศรวาดจากชี2ไปยงัจุดใหม ่

 

To change the appearance and the height of the change symbol, use the variables  

เพื�อเปลี�ยนการปรากฏ และความสูงของสญัลกัษณ์การเปลี�ยนแปลง 

Tekla  Structures highlights the changes in the following ways:โครงสร้าง Tekla เนน้การเปลี�ยนแปลงในทางดงัต

A change symbol (by default a cloud) is drawn around the old point, the new point and the dimension values, or 
round the changed mark content or note. 

สญัลกัษณ์การเปลี�ยนแปลง(โดยค่สญัลกัษณ์การเปลี�ยนแปลง(โดยค่สญัลกัษณ์การเปลี�ยนแปลง(โดยคาพื2นฐานเมฆคือวาดรอบๆจุดเกนฐานเมฆคือวาดรอบๆจุดเก่นฐานเมฆคือวาดรอบๆจุดเกาจุดใหม่าจุดใหม่าจุดใหม และค่าความกวา้งยาวหรือรอบๆเครื�องหมาย
การเปลี�ยนแปลงพอใจ หรือบนัทึก 

An arrow is drawn from the old point to the new point. 
ไปยงัจุดใหม่ไปยงัจุดใหม่ไปยงัจุดใหม
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XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SYMBOL and 
XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SIZE. 

To remove the change symbols, go to Dimensioning > Review Dimensions > Remove Dimension Change Symbol or 
Annotating > Review Marks > Remove Mark Change Symbol or Remove Associative Note Change Symbol. Select 
Single or All, depending on how many symbols you want to remove. 

เพื�อยา้ยสญัลกัษณ์การเปลี�ยนแปลงไปที�ความกวา้งยาวแนะนาํความกวา้งยาวยา้ยเครื�องหมายเปลี�ยนสญัลกัษณ์ หรือยา้ย
หมายเหตุร่วมกนัเชื�อมโยงเปลี�ยนสญัลกัษณ์เลือกเดี�ยว หรือทั2งหมด,  
 ขั2นอยูก่บัวธีิสญัลกัษณ์จาํนวนมากมายที� คุณตอ้งการเพื�อยา้ย 
 
 
 
 

29  .     Remove   all   mark  change   symbols   

    Highlight changes in associative dimensions, marks, and notes 

    เน้นการเปลี'ยนแปลงในความกว้างยาวร่วมกนัเชื'อมโยงเครื'องหมายและหมายเหตุ 

Tekla Structures highlights the dimension text and mark contents that have been changed, and the dimension points that 
have been moved. Tekla Structures highlights also the changes in angle dimensions, level marks, and associative notes. 

โครงสร้าง Tekla เนน้ขอ้ความความกวา้งยาว และเครื�องหมายพอใจสิ�งนั�นถูกเปลี�ยนและความกวา้งยาวชี2 สิ�งนั�นถูก
เคลื�อนยา้ยโครงสร้าง Tekla เนน้อยา่งการเปลี�ยนแปลงในความกวา้งยาวมุม,อีกดว้ยเครื�องหมายระดบั  และหมายเหตุ
ร่วมกนัเชื�อมโยง 

To enable the highlighting, set the variables XS_HIGHLIGHT_ASSOCIATIVE_DIMENSION_CHANGES and 
XS_HIGHLIGHT_MARK_CONTENT_CHANGES to TRUE.  

เพื�อทาํใหส้ามารถสิ�งที�น่าสนใจตั2งตวัแปร x  เพื�อถูกตอ้ง 

Tekla Structures highlights the changes in the following ways: 

โครงสร้าง Tekla เนน้การเปลี�ยนแปลงในทางดงัต่อไปนี2  

• A change symbol (by default a cloud) is drawn around the old point, the new point and the dimension values, or 
around the changed mark content or note. 
สญัลกัษณ์การเปลี�ยนแปลง(โดยค่าพื2นฐานเมฆคือวาดรอบๆจุดเก่าจุดใหม่ และค่าความกวา้งยาวหรือรอบๆเครื�องหมาย
การเปลี�ยนแปลงพอใจ หรือบนัทึก 

• An arrow is drawn from the old point to the new point.   

เน้นการเปลี'ยนแปลงในความกว้างยาวร่วมกนัเชื'อมโยงเครื'องหมายและหมายเหตุ

Tekla Structures highlights the dimension text and mark contents that have been changed, and the dimension points that 
have been moved. Tekla Structures highlights also the changes in angle dimensions, level marks, and associative notes. 

โครงสร้าง Tekla เนน้ขอ้ความความกวา้งยาว และเครื�องหมายพอใจสิโครงสร้าง Tekla เนน้ขอ้ความความกวา้งยาว และเครื�องหมายพอใจสิ�โครงสร้าง Tekla เนน้ขอ้ความความกวา้งยาว และเครื�องหมายพอใจสิงนั�นถูกเปลี�ยนและความกวา้งยาวชีงนนัถูกเปลี�ยนและความกวา้งยาวชีงนั
เคลื�อนยา้ยโครงสร้าง Tekla เนน้อยางการเปลี�ยนแปลงในความกวา้งยาวมุม,อีกดว้ยเครื�องหมายระดบั  และหมายเหตุ
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ลูกศรวาดจากชี2ไปยงัจุดใหม ่
 

 

To change the appearance and the height of the change symbol, use the variables 

เพื�อเปลี�ยนการปรากฏ และความสูงของสญัลกัษณ์การเปลี�ยนแปลง 

 XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SYMBOL and 
XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SIZE. 

To remove the change symbols, go to Dimensioning > Review Dimensions > Remove Dimension Change Symbol or 
Annotating > Review Marks > Remove Mark Change Symbol or Remove Associative Note Change Symbol. Select 
Single or All, depending on how many symbols you want to remove. 

 
เพื�อยา้ยสญัลกัษณ์การเปลี�ยนแปลง  ไปที�ความกวา้งยาวแนะนาํความกวา้งยาว ยา้ยความกวา้งยาวเปลี�ยนสญัลกัษณ์ หรือการ
ทาํหมายเหตุประกอบแนะนาํเครื�องหมาย> ยา้ยเครื�องหมายเปลี�ยนสญัลกัษณ์ หรือยา้ยหมายเหตุร่วมกนัเชื�อมโยงเปลี�ยน
สญัลกัษณ์ ขั2นอยูก่บัวธีิสญัลกัษณ์จาํนวนมากมายที� คุณตอ้งการเพื�อยา้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SYMBOL and 
XS_ASSOCIATIVE_CHANGE_HIGHLIGHT_SIZE. 

To remove the change symbols, go to Dimensioning > Review Dimensions > Remove Dimension Change Symbol

Review Marks > Remove Mark Change Symbol or Remove Associative Note Change Symbol

, depending on how many symbols you want to remove. 
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30.     Remove   all   associative  note   change   symbols  ยา้ยหมายเหตุร่วมกนัเชื�อมโยงทั2งหมดเปลี�ยนสญัลกัษณ์ 
   Associative notes in drawings   หมายเหตุร่วมกนัเชื�อมโยงในวาด 

You can use associative notes as extra marks in a drawing. Use notes like, for example, part marks. The associative note 
is updated according to the changes made to the object it is added to.  

คุณสามารถใชห้มายเหตุร่วมกนัเชื�อมโยงเป็นเครื�องหมายพิเศษในวาดใชห้มายเหตเุหมือนเป็นตน้วา่เครื�องหมายส่วนหมาย
เหตุร่วมกนัเชื�อมโยงถูกของใหมก่าํลงัสอดคลอ้งที�การเปลี�ยนแปลงที�ทาํที�วตัถุที�มนัเพิ�ม 

 

Command Icon 

Associative note with leader line 
 

Associative note without leader line. 
 

Associative note along line. 
 

Associative notes can be added to objects such as:  หมายเหตุร่วมกนัเชื�อมโยงสามารถเพิ�มวตัถุเช่นเดียวกนักบั 
• Part  ชิ2นงาน 
• Bolt   น๊อต 
• Reinforcing bar    เหลก็เสริม 
• Surface treatment    ผิวฉาบ 
• Edge chamfers    ตดัขอบ 

You can add multiple notes to one object, and place the notes anywhere. Add and modify the content of the notes as you 
do for part marks. 

คุณสามารถเพิ�มหมายเหตหุลายอนัใหว้ตัถุสิ�งหนึ�ง และแทนที�ที�ใดๆหมายเหตุเพิ�ม และแกไ้ขเนื2อหาสาระของหมายเหตุ
เช่นเดียวกบั คุณใชเ้พื�อวตัถุประสงคเ์ครื�องหมายส่วน 

     Elements    ประเภท 

Associative notes can contain the following elements:  หมายเหตรุ่วมกนัเชื�อมโยงสามารถบรรจุประเภทดงัต่อไปนี2  

Element Description 

Text  แบบอกัษร Opens a dialog box where you can enter text. เปิดไดอลอ็กบอกซ์ที�ซึ�ง คุณสามารถเขา้ไปขอ้ความ 

User-defined 
attribute 

  

   Template Adds in the mark a custom graphical template created with Template Editor.เพิ�มในทาํเครื�องหมาย

Associative notes can be added to objects such as:  หมายเหตุร่วมกนัเชื�อมโยงสามารถเพินัเชื�อมโยงสามารถเพิั มวตัถุเชมวตัถุเช่มวตัถุเชนเดียวก
งาน 

Reinforcing bar    เหลก็เสริม 
Surface treatment    ผิวฉาบ 
Edge chamfers    ตดัขอบ 
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Element Description 

ตน้แบบ แม่แบบกราฟฟิคความเคยชินที�สร้าง กบัตวัแกแ้ม่แบบ 

<--'  Adds a line feed between the desired elements to create multi-row note. เพิ�มคาํสั�งเลื�อนบรรทดัระหวา่ง
ปราถนาธาตุที�จะสร้างหลาย-หมายเหตุแถวนอน 

<-- Removes the default space between elements. The default space between the elements depends on the 
text height and can be changed with the variable XS_MARK_ELEMENT_SPACE_FACTOR.  

ยา้ยที�วา่งพื2นฐานระหวา่งธาตุ ที�วา่งพื2นฐานระหวา่งส่วนประกอบขั2นอยูก่บัความสูงขอ้ความ และ
สามารถถูกเปลี�ยน กบัตวัแปร 

Part elements 

ประเภทของ
ชิ2นงาน 

Part properties, such as Profile, Class, Length, Camber, Fittings (NS/FS). 

  คุณสมบติัส่วน,   เช่นเดียวกนักบัโครงร่าง คลาส,  ความยาว,   ความโคง้หรืองอเลก็นอ้ย,  เหมาะ 

 

Bolt elements 

ประเภทน๊อต 

Bolt properties, such as Standard, Assembly type, Slot length, Slot height. 

คุณสมบติัสลกัเกลียว เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานชนิดชุมนุมชน ความยาวช่องใส่สตางค ์

Reinforcing bar 
elements 

ประเภทของ
เหลก็เสริม 

Reinforcing bar properties, such as Grade, Position, Shape, cc min. 

การขอกาํลงัเสริมคุณสมบติัแถบบาร์เช่นเดียวกนักบัชั2นตาํแหน่ง  รูปร่าง ตํ�าสุด... 

Surface 
treatment 
elements 

ประเภทของ
ผิวชิ2นงาน 

Surface treatment properties: Name, Material, Class, Code, and Surface treatment name. 

  คุณสมบติัการรักษาดา้นหนา้   ชื�อ  วตัถุ คลาสรหสั และชื�อการรักษาพื2นผิว 

Chamfer 
elements 

ประเภทการตดั
มุม 

 

Chamfer properties: Name, Length, DX, and DY. 

คุณสมบติั Chamfer   ชื�อ  ความยาวDX  และd 

 

Bolt properties, such as Standard, Assembly type, Slot length, Slot height. 

คุณสมบติัสลกัเกลียว เชคุณสมบติัสลกัเกลียว เช่คุณสมบติัสลกัเกลียว เชนเดียวกันเดียวกันเดียวกนกบัมาตรฐานชนิดชุมนุมชน ความยาวชบัมาตรฐานชนิดชุมนุมชน ความยาวชั ่บมาตรฐานชนิดชุมนุมชน ความยาวช่บมาตรฐานชนิดชุมนุมชน ความยาวชองใสองใส่องใสสตางค ์

Reinforcing bar properties, such as Grade, Position, Shape, cc min. 

การขอกาํลงัเสริมคุณสมบติัแถบบาร์เชาลงัเสริมคุณสมบติัแถบบาร์เช่าลงัเสริมคุณสมบติัแถบบาร์เชนเดียวกันเดียวกันเดียวกนกบัชับัชัั 2นตาํแหนบชนัตาํแหนบชั ่นตาํแหน่นตาํแหนง  รูปร่ง  รูปร่ง  รูปราง ตํ�าสุด... 
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Adding associative notes  การเพิ�มหมายเหตุร่วมกนัเชื�อมโยง 
To add an associative note to an object: เพื�อเพิ�มหมายเหตุร่วมกนัเชื�อมโยงใหว้ตัถุ 
1. Click Annotating > Add Associative Note and select the note type: 

คลิกการทาํหมายเหตุประกอบเพิ�มหมายเหตุร่วมกนัเชื�อมโยง และเลือกชนิดหมายเหต ุ
o With Leader Line  กบัโอเสน้ผูน้าํ  
o Without Leader Line โดยปราศจากเสน้ผูน้าํ 

2. Select the object.   
เลือกวตัถุ 
o For the With Leader Line option, pick the first point of the leader line. Pick the position of note. 
       สาํหรับ กบัออพชั�นเสน้ผูน้าํเก็บจุดแรกของเสน้ผูน้าํ เก็บตาํแหน่งของหมายเหต ุ
o For the Along Line สาํหรับตามออพชั�นเสน้ 

option, pick a point to indicate the start of the line along which you want to run the note, and then pick the end 
point of the line. 
เก็บชี2ไปยงัชี2บอกเริ�มตน้ของเสน้ตามสิ�งซึ�ง คุณตอ้งการเพื�อวิ�งหมายเหต ุแลว้ก็เก็บจุดปลายของเสน้ 

 

For edge chamfers and other hard-to-see items, it is easier to use the pop-up menu command 
Add Associative Note, as you do not have to select the object again after selecting the 
command from the pop-up. 

สาํหรับ chamfers ขอบรวมทั2งสิ�งอื�นๆอีกยาก-เพื�อ-ดูรายการ มนัง่ายกวา่ที�จะใชค้าํสั�งเมนูพอ็พอปัเพิ�มหมายเหตุร่วมกนั
เชื�อมโยง  เพราะ คุณจะตอ้งไม่เลือกวตัถุอีกครั2 งหลงัจากการเลือกคาํสั�งจากพอ็พอปั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For edge chamfers and other hard-to-see items, it is easier to use the pop-up menu command 
Add Associative Note, as you do not have to select the object again after selecting the 
command from the pop-up. 

สาํหรับ chamfers ขอบรวมทั2งสิสาํหรับ chamfers ขอบรวมทงัสิสาํหรับ chamfers ขอบรวมทั �งอื�นๆอีกยาก-เพื�อ-ดูรายการ มนัง่งอื�นๆอีกยาก-เพื�อ-ดูรายการ มนัง่งอื�นๆอีกยาก-เพื�อ-ดูรายการ มนังายกวา่ที�จะใชค้าํสัาที�จะใชค้าํสั�าที�จะใชค้าํสงัเมนูพอ็พอปัเพิาที�จะใชค้าํสงัเมนูพอ็พอปัเพิาที�จะใชค้าํสั �งเมนูพอ็พอปัเพิ�งเมนูพอ็พอปัเพิมหมายเหตุร
เชื�อมโยง  เพราะ คุณจะตอ้งไม่เชื�อมโยง  เพราะ คุณจะตอ้งไม่เชื�อมโยง  เพราะ คุณจะตอ้งไมเลือกวตัถุอีกครั2เลือกวตัถุอีกครั2เลือกวตัถุอีกครังหลงัจากการเลือกคาํสั�งหลงัจากการเลือกคาํสั�งหลงัจากการเลือกคาํสงัจากพอ็พอปั งหลงัจากการเลือกคาํสงัจากพอ็พอปั งหลงัจากการเลือกคาํสั
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หลกัการให้ Dimension 2D 
 
  เมื�อเราเขา้สู่โปรแกรม Tekla x-steel ในฟังกช์ั�น 2D แลว้ใหเ้ราทาํการปิด Drawing list เพื�อที�จะทาํการให ้Dimensions ตวั
ชิ2นงานซึ�งจะมีขั2นตอนหลกัๆ ในการทาํงานดงัต่อไปนี2   
 

1. ทาํการเลือก shop drawing ( dwg ) ที�เราตอ้งการที�จะให ้Dimension ใหเ้ราสงัเกตจาก ช่องของ Mark Name Type 

ใหต้รงกบั  Drawing  ที�เราตอ้งการจะเปิด 

 
 

2. เมื�อเราปิด Drawing ขึ2นมาแลว้ เราจะเห็นชิ2นงานในรูปแบบ 2D ในมุมของ Font View ของชิ2นงาน และ shop 

Mark ที�มาประกอบกนัเป็น Part Mark ใหเ้ราทาํการลบ Dimension   Part Mark   Bolt Mark    weld Mark   shop 

Mark  และอื�น  ๆออกใหห้มด 
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  [ กรณีที�หนา้ 2D ไวส้าํหรับให ้Dimension ที�มี Backgroud ที�ไม่ใช่สีดาํใหท้าํการเปลี�ยนโดยกด B ที�ตวัคียบ์อร์ด  แต่ถา้
ยงัไม่เปลี�ยนเป็นสีดาํใหไ้ปแกไ้ขใน Tool > option >Advanced option  

 

  [ กรณีที�หนา้ 2D ไวส้าํหรับให ้Dimension ที�มี Backgroud ที�ไม่  [ กรณีที�หนา้ 2D ไวส้าํหรับให ้Dimension ที�มี Backgroud ที�ไม่  [ กรณีที�หนา้ 2D ไวส้าํหรับให ้Dimension ที�มี Backgroud ที�ไมใชใช่ใชสีดาํใหท้าํการเปลี�ยนโดยกด B ที�ตวัคียบ์อร์ด  แต
เปลี�ยนเป็นสีดาํใหไ้ปแก้เปลี�ยนเป็นสีดาํใหไ้ปแก้เปลี�ยนเป็นสีดาํใหไ้ปแกไขใน Tool > option >Advanced option  ไ้ขใน Tool > option >Advanced option  ้
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จะพบกบัหนา้ต่าง Advanced options > เลือกในส่วน Drawing View ทางดา้นซา้ย แลว้ดูช่องทางขวาในช่อง Name ที�มี
ชื�อวา่ XS-BLACK DRAWING BACKGROUND  ใหแ้กไ้ขช่อง value> ใหพิ้มพค์าํวา่  True ลงไป แลว้ OK ลอง
กลบัไปหนา้ Drawing แลว้กด B อีกครั2 ง ]    หนา้  Drawing  ก็จะกลายเป็นสีดาํดงัรูป 

 
3. ใหท้าํการตั2งค่าต่างๆ  ของการใหD้imension ใหไ้ปตามแบบที�กาํหนด เช่น Scale   Dimension   Part Mark   Bolt 

Mark   weld  Mark   View   Section  View   DetailView  Layout   เป็นตน้ ซึ�งจะตั2งค่าสิ�งเหล่านี2ไดโ้ดย ดบัเบิ2ล

คลิJกพื2นที�วา่งๆสีดาํ ก็จะปรากฏหนา้ต่าง Assembly drawing properties  ขึ2นดงัรูป การตั2งค่าต่างจะอธิบายในตอน

แรกไวแ้ลว้  
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4. จากนั2นจึงทาํการตดั section view ต่างๆ เพื�อที�จะไดมุ้มมองของ Top view   Bottom view   Font view   ในกรณีที�

เราจาํเป็นตอ้งบอกรายละเอียดของชิ2นงานใน view ต่างๆ 

 
 

1 ให ้Dimension โดยเริ�มจากดา้นซา้ยไปขวาและจาก  Top flange ไป หา Bottom ซึ�งเราจะเริ�มให ้dims จาก Front 

view เป็นอนัดบัแรก ตามดว้ย Top  , Bottom view 

 

• ขอ้ สงัเกตในการให ้dims เราจะมีการแยกกลุ่มของ dims ออกเป็นกลุ่มๆ เพื�อจะไดไ้ม่เป็นการทาํใหส้บัสนสาํหรับ

คนอ่านแบบ เช่น dims line ของ รู ( 1,4,5,7,8,9,10, e  plat12,13) dims  line  ของ Guesset plate  & stifferner ( 2,3) 

ส่วนหมายเลขที� 6 นั2น เป็นการบอกความยาวรวมของชิ2นงาน ซึ�งเราตอ้งบอกและจะบอกที� Front view ที�เดียว 

1.1 Guesset plate & stiffener เราจะทาํการให ้dimension โดยเราจะจบั ( snap ) ตรงขอบทางดา้นซา้ยของชิ2นงาน 

ในกรณีที�ชิ2นงานมีลกัษณะตอ้งรง แต่ถา้หาก Guesset หรือ stiffener  ลกัษณะเอียงหรือวา่บิด เราจะยดึจากจุดที�

แตะหรือสมัผสักบั web ของ ตวั main กบัอีกจุดขอบในระนาบเดียวกนัของชิ2นงานที�ระยะต่างกนัในแนวแกน 

X โดยไม่สนใจวา่จะซา้ยหรือขวา 

1.2 Hole เราทาํการให ้Dimension จากจุด Center ของรูกบัจุดอา้งอิง  ซึ�งถา้เป็นในแนวแกน X เราจะยดึกบัหวั 

Beam ทางดา้นซา้ย  แต่ถา้เป็นในแนวแกนX เราจะยดึกบัหวัของ Beam แต่ถา้เป็นในแนวแกน Y เราจะยดึกบั 

Top  flange ใน Section view เราจะยดึกบั Top  flange  กบั  Center ของ Beam 

ให ้Dimension โดยเริ�ให ้Dimension โดยเริ�ให ้Dimension โดยเริมจากดา้นซา้ยไปขวาและจาก  Top flange ไป หา Bottom ซึ�งเราจะเริมจากดา้นซา้ยไปขวาและจาก  Top flange ไป หา Bottom ซึ�งเราจะเริ�มจากดา้นซา้ยไปขวาและจาก  Top flange ไป หา Bottom ซึ�งเราจะเริมให ้dims จาก Front 
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2.การให ้Section view หรือบางทีเรียกวา่ การตดั Section ก็เพื�อที�เราจะไดม้องเห็นรายละเอียดตรงจุดนั2นไดง่้ายขึ2น  

ในแนวหนา้ตดัของชิ2นงาน  ซึ�งเราจะทาํการตดั Section โดยมองจากขวาไปซา้ย และจากบนลงล่าง 

เมื�อเราทาํการตดั Section มาแลว้นั2น เราตอ้งการทาํให ้dims เพื�อมาบอกรายละเอียดเพื�อใชใ้น Fit-up ชิ2นงาน ซึ�ง
ส่วนมากแลว้นั2น  จะเป็นระยะของ First  Hole และระดบัความสูง (เราจะยดึขอบลง่ของ) ของการประกอบ Fitting 
ใน Section  view เราจะใช ้Top  flange  และ Center  line  ของ Main part เป็นจุดอา้งอิง ตามรูปดา้นล่าง 

3. การบอก dims ของ shop mark หรือที�เรียกวา่ Fitting หลงัจากที�เราไดท้าํการให ้dims เสร็จแลว้ทุก view แลว้

ต่อไปเราก็จะทาํการบอก Part  mark  Bolt Mark  แต่ละ view ตามรูปดา้นล่าง 

• ขอ้สงัเกตจากรูปดา้นบนจะเห็นวา่ เราจะไม่บอก Part mark  , Bolt  Mark  ทุก view เราจะบอกในบาง view เท่านั2น 

ทั2งนั2นก็เพื�อจะไดไ้ม่เป็นการบอกเยอะเกินไป ซึ�งอาจจะทาํให ้dwg นั2นดูรกเกินไป จนบางทีอาจทาํใหค้นอ่านแบบ

สบัสน  ดงันั2นเราจึงมีวธีิการให ้Part  mark , Bolt  mark ดงันี2   

1. ตวั main  part  เราจะทาํการบอกในทุกๆ view แต่ใน front  view นั2นเราจะบอกขนาดของ Profile เขา้ไป

ดว้ย ซึ�งเราจะบอกอยา่งนี2  เพียง view เดียว 

2. การบอก Part Mark ของ SM อยา่งเช่น Gusset , stiffener เราทาํการบอกใน Top view และ Fitting เราจะ

ไม่บอกใน Front view ,Bottom view 

3. การบอก  Bolt Mark  ถา้เป็นตวั main mark นั2น เราจะทาํการบอก Bolt  Mark ใน view ที�มองเห็นรูได้

อยา่งชดัเจน แต่ถา้เป็นตวั SM. นั2นเราจะไม่บอกที� Top ,Front , Bottom, Section  view  แต่เราจะใน 

Fitting เพียง view เดียว 

            หลงัจากที�เราทาํการบอก Dimension .Part  Mark, Bolt mark  ทั2งหมดเสร็จแลว้  เราก็น่าจะนาํทั2งหมด
มารวมกนั และจดัใหเ้ป็นระเบียบดงันี2   
           เมื�อเราไดท้าํการบอกรายละเอียดเกี�ยวกบั Fitting , Fit – up แลว้ ในขั2นตอนสุดทา้ยก็จะเป็นการบอก 
Weiding ซึ�งเราจะบอกโดยอาศยัขอ้มูลที�มาจาก Design ซึ�งในส่วนนี2  คนที�ทาํ 3D จะเป็นคนกาํหนดวา่จะใส่ 
Welding  symbol อยา่งไร ซึ�งโดยปกติแลว้นั2น  เราจะใส่ Welding symbol  ใน Section  view เป็นหลกัดงันี2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไมบอกใน Front view ,Bottom view 

การบอก  Bolt Mark  ถา้เป็นตวั main mark นั2การบอก  Bolt Mark  ถา้เป็นตวั main mark นั2การบอก  Bolt Mark  ถา้เป็นตวั main mark นนั เราจะทาํการบอก Bolt  Mark ใน view ที�มองเห็นรูได้การบอก  Bolt Mark  ถา้เป็นตวั main mark นนั เราจะทาํการบอก Bolt  Mark ใน view ที�มองเห็นรูได้การบอก  Bolt Mark  ถา้เป็นตวั main mark นั

อยา่งชดัเจน แต่างชดัเจน แต่างชดัเจน แตถา้เป็นตวั SM. นั2ถา้เป็นตวั SM. นั2ถา้เป็นตวั SM. นนัเราจะไมถา้เป็นตวั SM. นนัเราจะไมถา้เป็นตวั SM. นั ่นเราจะไม่นเราจะไมบอกที� Top ,Front , Bottom, Section  view  แต

Fitting เพียง view เดียว 

            หลงัจากที�เราทาํการบอก Dimension .Part  Mark, Bolt mark  ทั2            หลงัจากที�เราทาํการบอก Dimension .Part  Mark, Bolt mark  ทั2            หลงัจากที�เราทาํการบอก Dimension .Part  Mark, Bolt mark  ทงัหมดเสร็จแลว้  เราก            หลงัจากที�เราทาํการบอก Dimension .Part  Mark, Bolt mark  ทงัหมดเสร็จแลว้  เราก            หลงัจากที�เราทาํการบอก Dimension .Part  Mark, Bolt mark  ทั
น และจดัใหเ้ป็นระเบียบดงันี2น และจดัใหเ้ป็นระเบียบดงันี2น และจดัใหเ้ป็นระเบียบดงันี
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ตัวอย่างการให้  Dimension  H-Bracing  และ   V-Bracing 
1   เปิด  Drawing   H-Bracing  หรือ   V-Bracing  ในหนา้  Drawing  list 

 
 
2 ให ้Dimension โดยเริ�มจากดา้นซา้ยไปขวาและจาก  Top flange ไป หา Bottom ซึ�งเราจะเริ�มให่ dims จาก 

Front view     เป็นอนัดบัแรก ตามดว้ย Top  , Bottom view 

 
 

ให ้Dimension โดยเริ�ให ้Dimension โดยเริ�ให ้Dimension โดยเริมจากดา้นซา้ยไปขวาและจาก  Top flange ไป หา Bottom ซึ�งเราจะเริ

Front view     เป็นอนัดบัแรก ตามดว้ย Top  , Bottom view 
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• ขอ้ สงัเกตในการให ้dims เราจะมีการแยกกลุ่มของ dims ออกเป็นกลุ่มๆ เพื�อจะไดไ้ม่เป็นการทาํใหส้บัสนสาํหรับ

คนอ่านแบบ เช่น dims line ของ รู แนวราบและแนวตั2ง dims  line  ส่วนหมายเลขที�  2  นั2น เป็นการบอกความยาว

รวมของชิ2นงาน ซึ�งเราตอ้งบอกและจะบอกที� Front view ที�เดียว 

 

3 Hole เราทาํการให ้Dimension จากจุด Center ของรูกบัจุดอา้งอิง  ซึ�งถา้เป็นในแนวแกน X เราจะยดึกบัหวั 

Beam ทางดา้นซา้ย  แต่ถา้เป็นในแนวแกน Y เราจะยดึกบั Top  flange ใน Section view เราจะยดึกบั Top  

flange  กบั  Center ของ Beam 

 

3.1 Guesset plate & stiffener เราจะทาํการให ้dimension โดยเราจะจบั ( snap ) ตรงขอบทางดา้นซา้ยของชิ2นงาน 

ในกรณีที�ชิ2นงานมีลกัษณะตอ้งรง แต่ถา้หาก Guesset หรือ stiffener  ลกัษณะเอียงหรือวา่บิด เราจะยดึจากจุดที�

แตะหรือสมัผสักบั web ของ ตวั main กบัอีกจุดขอบในระนาบเดียวกนัของชิ2นงานที�ระยะต่างกนัในแนวแกน 

X โดยไม่สนใจวา่จะซา้ยหรือขวา 
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4.การให ้Section view หรือบางทีเรียกวา่ การตดั Section ก็เพื�อที�เราจะไดม้องเห็นรายละเอียดตรงจุดนั2นไดง่้ายขึ2น  

ในแนวหนา้ตดัของชิ2นงาน  ซึ�งเราจะทาํการตดั Section โดยมองจากขวาไปซา้ย และจากบนลงล่าง 

 
 

 

 

 

 

การให ้Section view หรือบางทีเรียกว่การให ้Section view หรือบางทีเรียกว่การให ้Section view หรือบางทีเรียกวา การตดั Section ก็า การตดั Section ก็า การตดั Section กเพื�อที�เราจะไดม้องเห็นรายละเอียดตรงจุดนั

ในแนวหนา้ตดัของชิ2ในแนวหนา้ตดัของชิ2ในแนวหนา้ตดัของชินงาน  ซึ�งเราจะทาํการตดั Section โดยมองจากขวาไปซา้ย และจากบนลงล2นงาน  ซึ�งเราจะทาํการตดั Section โดยมองจากขวาไปซา้ย และจากบนลงล2
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เมื�อเราทาํการตดั Section มาแลว้นั2น เราตอ้งการทาํให ้dims เพื�อมาบอกรายละเอียดเพื�อใชใ้น Fit-up ชิ2นงาน ซึ�ง
ส่วนมากแลว้นั2น จะเป็นระยะของ First  Hole และระดบัความสูง (เราจะยดึขอบลง่ของ ) ของการประกอบ Fitting 
ใน Section  view เราจะใช ้Top  flange  และ Center  line  ของ Main part เป็นจุดอา้งอิง ตามรูปดา้นล่าง 

         
 

 
5. การบอก dims ของ shop mark หรือที�เรียกวา่ Fitting หลงัจากที�เราไดท้าํการให ้dims เสร็จแลว้ทุก view แลว้

ต่อไปเราก็จะทาํการบอก Part  mark  Bolt Mark  แต่ละ view ตามรูปดา้นล่าง 
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4 ขอ้สงัเกตจากรูปดา้นบนจะเห็นวา่ เราจะไม่บอก Part mark  , Bolt  Mark  ทุก view เราจะบอกในบาง view 

เท่านั2น ทั2งนั2นก็เพื�อจะไดไ้ม่เป็นการบอกเยอะเกินไป ซึ�งอาจจะทาํให ้dwg นั2นดูเยอะเกินไป จนบางทีอาจทาํ

ใหค้นอ่านแบบสบัสน  ดงันั2นเราจึงมีวธีิการให ้Part  mark , Bolt  mark ดงันี2   

4. ตวั main  part  เราจะทาํการบอกในทุกๆ view แต่ใน front  view นั2นเราจะบอกขนาดของ Profile เขา้ไป

ดว้ย ซึ�งเราจะบอกอยา่งนี2  เพียง view เดียว  ดงัรูป 

 
 

5. การบอก Part Mark ของ SM อยา่งเช่น Gusset , stiffener เราทาํการบอกใน Top view และ Fitting เราจะ

ไม่บอกใน Front view ,Bottom view  ดงัรูป 

 

 
6. การบอก  Bolt Mark  ถา้เป็นตวั main mark นั2น เราจะทาํการบอก Bolt  Mark ใน view ที�มองเห็นรูได้

อยา่งชดัเจน แต่ถา้เป็นตวั SM. นั2นเราจะไม่บอกที� Top ,Front ,Bottom, Section  view  แต่เราจะใน 

Fitting เพียง view เดียว  ดงัรูป 

 

            หลงัจากที�เราทาํการบอก Dimension .Part  Mark, Bolt mark  ทั2งหมดเสร็จแลว้  เราก็น่าจะนาํทั2งหมด
มารวมกนั และจดัใหเ้ป็นระเบียบดงันี2   

การบอก  Bolt Mark  ถา้เป็นตวั main mark นั2การบอก  Bolt Mark  ถา้เป็นตวั main mark นั2การบอก  Bolt Mark  ถา้เป็นตวั main mark นนั เราจะทาํการบอก Bolt  Mark ใน view ที�มองเห็นรูได้การบอก  Bolt Mark  ถา้เป็นตวั main mark นนั เราจะทาํการบอก Bolt  Mark ใน view ที�มองเห็นรูได้การบอก  Bolt Mark  ถา้เป็นตวั main mark นั

อยา่งชดัเจน แต่างชดัเจน แต่างชดัเจน แตถา้เป็นตวั SM. นั2ถา้เป็นตวั SM. นั2ถา้เป็นตวั SM. นนัเราจะไมถา้เป็นตวั SM. นนัเราจะไมถา้เป็นตวั SM. นั ่นเราจะไม่นเราจะไมบอกที� Top ,Front ,Bottom, Section  view  แต
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  7     เมื�อเราไดท้าํการบอกรายละเอียดเกี�ยวกบั Fitting , Fit – up แลว้ ในขั2นตอนสุดทา้ยก็จะเป็นการบอก Weiding ซึ�งเราจะ
บอกโดยอาศยัขอ้มูลที�มาจาก Design ซึ�งในส่วนนี2  คนที�ทาํ 3D จะเป็นคนกาํหนดวา่จะใส่ Welding  symbol อยา่งไร ซึ�งโดย
ปกติแลว้นั2น  เราจะใส่ Welding symbol  ใน Section  view เป็นหลกัดงันี2  

- ใส่  Weld   Mark   จะตอ้ตรงกบั   Design  เพราะจะมีผลกบัการรับแรงของโครงสร้าง   เพราะฉะนั2นเราจึงตอ้งดูวา่  
เหลก็ขนาดเท่าใดมาเชื�อมติดกนั   Design  ใหเ้ชื�อมแบบไหน   
ประกอบดว้ย  Bolt   กี�ตวั 

- ทาํการเชื�อมที�หนา้งานหรือโรงงาน    จึงตอ้งใส่สญัลกัษณ์ใหแ้ม่นยาํ 
- การใหส้ญัลกัษณ์เชื�อมที�ตาํแหน่งที�มี  Shop  mark  มาเชื�อม   ควรจะใหใ้นววิที�ทาํการตดั   Section 

ดงัรูป 

 

  7     เมื�อเราไดท้าํการบอกรายละเอียดเกี�  7     เมื�อเราไดท้าํการบอกรายละเอียดเกี�  7     เมื�อเราไดท้าํการบอกรายละเอียดเกยวกบั Fitting , Fit – up แลว้ ในขับั Fitting , Fit – up แลว้ ในขัั 2บ Fitting , Fit – up แลว้ ในขั2บ Fitting , Fit – up แลว้ ในขนัตอนสุดทา้ยกบ Fitting , Fit – up แลว้ ในขนัตอนสุดทา้ยกบ Fitting , Fit – up แลว้ ในขั ็นตอนสุดทา้ยก็นตอนสุดทา้ยกจะเป็นการบอก Weiding ซึ�งเราจะ
บอกโดยอาศยัขอ้มูลที�มาจาก Design ซึ�งในสบอกโดยอาศยัขอ้มูลที�มาจาก Design ซึ�งในส่บอกโดยอาศยัขอ้มูลที�มาจาก Design ซึ�งในสวนนี2  คนที�ทาํ 3D จะเป็นคนกํ คนที�ทาํ 3D จะเป็นคนกํ คนที�ทาํ 3D จะเป็นคนกาหนดวา่จะใสาจะใส่าจะใส Welding  symbol อย

น  เราจะใสน  เราจะใส่น  เราจะใส Welding symbol  ใน Section  view เป็นหลกัดงันี2 Welding symbol  ใน Section  view เป็นหลกัดงันี2 Welding symbol  ใน Section  view เป็นหลกัดงันี
  Weld   Mark   จะตอ้ตรงกั  Weld   Mark   จะตอ้ตรงกั  Weld   Mark   จะตอ้ตรงกบ   Design  เพราะจะมีผลกบั   Design  เพราะจะมีผลกั ับ   Design  เพราะจะมีผลกับ   Design  เพราะจะมีผลกบการรับแรงของโครงสร้าง   เพราะฉะนับัการรับแรงของโครงสร้าง   เพราะฉะนัั

เหลก็ขนาดเท่เหลก็ขนาดเท่เหลก็ขนาดเทาใดมาเชื�อมติดกัาใดมาเชื�อมติดกัาใดมาเชื�อมติดกน   Design  ใหเ้ชื�อมแบบไหน   นั   Design  ใหเ้ชื�อมแบบไหน   ั
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ตัวอย่างการให้  Dimension  Column 
 

1    เปิด  Drawing   Column  ในหนา้  Drawing  list 

 
 

2 ให ้Dimension โดยเริ�มจากล่างขึ2นบนไปหาปลาย  Column  ซึ�งเราจะเริ�มให ้dims จาก 

Base   column เป็นอนัดบัแรก  

 
 

ให ้Dimension โดยเริ�ให ้Dimension โดยเริ�ให ้Dimension โดยเริมจากล่างขึ2นบนไปหาปลาย  Column  ซึ�งเราจะเรินบนไปหาปลาย  Column  ซึ�งเราจะเริ�นบนไปหาปลาย  Column  ซึ�งเราจะเริมให ้dims จาก 

Base   column เป็นอนัดบัแรก  
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3 ให ้Dimension Bolt   ในแนวแกน  X   โดยจบัที�  Center  line   ของ   Column  แลว้ไปจบั 

ที�   Bolt   สองฝั�ง 

 

 

 
4 Guesset plate & stiffener เราจะทาํการให ้dimension โดยเราจะจบั ( snap ) ตรงขอบล่างก่อนของ

ชิ2นงาน ในกรณีที�ชิ2นงานมีลกัษณะตรง    แต่ถา้หาก Guesset หรือ stiffener  ลกัษณะเอียงหรือวา่บิด เรา

จะยดึจากจุดที�แตะหรือสมัผสักบั Column ของ ตวั main กบัอีกจุดขอบในระนาบเดียวกนัของชิ2นงานที�

ระยะต่างกนัในแนวแกน Y โดยไม่สนใจวา่จะซา้ยหรือขวา  ดงัรูป 

 

 

 

Guesset plate & stiffener เราจะทาํการให ้dimension โดยเราจะจบั ( snap ) ตรงขอบล

ชิ2นงาน ในกรณีที�ชิ2นงาน ในกรณีที�ชิ2 2นงาน ในกรณีที�ชิ2นงาน ในกรณีที�ชินงานมีลกัษณะตรง    แต่นงานมีลกัษณะตรง    แต่นงานมีลกัษณะตรง    แตถา้หาก Guesset หรือ stiffener  ลกัษณะเอียงหรือว

จะยดึจากจุดที�แตะหรือสมัผสักัจะยดึจากจุดที�แตะหรือสมัผสักัจะยดึจากจุดที�แตะหรือสมัผสักบ Column ของ ตวั main กบั Column ของ ตวั main กั ับ Column ของ ตวั main กับ Column ของ ตวั main กบอีกจุดขอบในระนาบเดียวกบัอีกจุดขอบในระนาบเดียวกั

ระยะต่างกนัในแนวแกน Y โดยไมนัในแนวแกน Y โดยไมั ่นในแนวแกน Y โดยไม่นในแนวแกน Y โดยไมสนใจว่สนใจว่สนใจวาจะซา้ยหรือขวา  ดงัรูป 
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5 การให ้Section view หรือบางทีเรียกวา่ การตดั Section ก็เพื�อที�เราจะไดม้องเห็นรายละเอียดตรงจุดนั2น

ไดง่้ายขึ2น  ในแนวหนา้ตดัของชิ2นงาน  ซึ�งเราจะทาํการตดั Section โดยมองจากขวาไปซา้ย และจากบน

ลงล่าง 

 

เมื�อเราทาํการตดั Section มาแลว้นั2น เราตอ้งการทาํให ้dims เพื�อมาบอกรายละเอียดเพื�อใชใ้น Fit-up ชิ2นงาน ซึ�ง
ส่วนมากแลว้นั2นจะเป็นระยะของ First  Hole และระดบัความสูง (เราจะยดึขอบล่างของ ) ของการประกอบ 
Fitting ใน Section  view เราจะใช ้Top  flange  และ Center  line  ของ Main part เป็นจุดอา้งอิง ตามรูปดา้นล่าง 

 



คู่มือ 221

5 ขอ้สงัเกตจากรูปดา้นบนจะเห็นวา่ เราจะไม่บอก Part mark  , Bolt  Mark  ทุก view เราจะบอกในบาง view 

เท่านั2น ทั2งนั2นก็เพื�อจะไดไ้ม่เป็นการบอกเยอะเกินไป ซึ�งอาจจะทาํให ้Drawing นั2นดูรกเกินไป จนบางทีอาจ

ทาํใหค้นอ่านแบบสบัสน  ดงันั2นเราจึงมีวธีิการให ้Part  mark , Bolt  mark ดงันี2   

- ตวั main  part  เราจะทาํการบอกในทุกๆ view แต่ใน front  view นั2นเราจะบอกขนาดของ Profile เขา้ไปดว้ย ซึ�ง

เราจะบอกอยา่งนี2  เพียง view เดียว 

 

 
- การบอก Part Mark ของ SM อยา่งเช่น Gusset , stiffener เราทาํการบอกใน Top view และ Fitting เราจะไม่บอก

ใน Front view ,Bottom view 
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- การบอก  Bolt Mark  ถา้เป็นตวั main mark นั2น เราจะทาํการบอก Bolt  Mark ใน view ที�มองเห็นรูไดอ้ยา่งชดัเจน 

แต่ถา้เป็นตวั SM. นั2นเราจะไม่บอกที� Top ,Front ,Bottom ,Section  view  แต่เราจะใน Fitting เพียง view เดียว  ดงั

รูป 

 

 
6  การบอก dims ของ shop mark หรือที�เรียกวา่ Fitting หลงัจากที�เราไดท้าํการให ้dims เสร็จแลว้ทุก view 

แลว้ต่อไปเราก็จะทาํการบอก Part  mark  Bolt Mark  แต่ละ view ตามรูปดา้นล่าง 

 

หลงัจากที�เราทาํการบอก Dimension .Part   Mark , Bolt  mark  ทั2งหมดเสร็จแลว้  เราก็น่าจะนาํทั2งหมดมา
รวมกนั และจดัใหเ้ป็นระเบียบดงันี2   
 
 
 

แลว้ต่แลว้ต่แลว้ตอไปเราก็อไปเราก็อไปเรากจะทาํการบอก Part  mark  Bolt Mark  แต่จะทาํการบอก Part  mark  Bolt Mark  แต่จะทาํการบอก Part  mark  Bolt Mark  แตละ view ตามรูปดา้นล่ละ view ตามรูปดา้นล่ละ view ตามรูปดา้นลาง 
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7     เมื�อเราไดท้าํการบอกรายละเอียดเกี�ยวกบั Fitting , Fit – up แลว้ ในขั2นตอนสุดทา้ยก็จะเป็นการ  บอก   
Welding ซึ�งเราจะบอกโดยอาศยัขอ้มูลที�มาจาก Design ซึ�งในส่วนนี2  คนที�ทาํ 3D จะเป็นคนกาํหนดวา่จะใส่ 
Welding  symbol อยา่งไร ซึ�งโดยปกติแลว้นั2น  เราจะใส่ Welding symbol  ใน Section  view เป็นหลกัดงันี2  
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ตัวอย่างการให้  Dimension Beam 
 
1   เปิด  Drawing   Beam  ในหนา้  Drawing  list 

 
 

               2   ให ้Dimension เริ�มซา้ยไปขวาของ  Beam ซึ�งเราจะเริ�มให ้dims จาก 

ขอบ  Beam   โดยใหร้ะยะ  Bolt  และ  Gusset   เป็นอนัดบัแรก ตามดว้ย การตดั  Section   ของ  Beam   ตามจุดที�

ติดชิ2นงานยอ่ย 

-      ใหร้ะยะ  Bolt  และ  Gusset   ดงัรูป 

 
 

 

               2   ให ้Dimension เริ�               2   ให ้Dimension เริ�               2   ให ้Dimension เริมซา้ยไปขวาของ  Beam ซึ�งเราจะเริมซา้ยไปขวาของ  Beam ซึ�งเราจะเริ�มซา้ยไปขวาของ  Beam ซึ�งเราจะเริมให ้dims จาก 
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6 ขอ้ สงัเกตในการให ้dims เราจะมีการแยกกลุ่มของ dims ออกเป็นกลุ่มๆ เพื�อจะไดไ้ม่เป็นการทาํใหส้บัสน

สาํหรับคนอ่านแบบ เช่น dims line ของ รู      ความยาวรวมของชิ2นงาน   ระยะติดชิ2นงานยอ่ย 

a. Guesset plate & stiffener เราจะทาํการให ้dimension โดยเราจะจบั ( snap ) ตรงขอบล่างก่อนของ

ชิ2นงาน ในกรณีที�ชิ2นงานมีลกัษณะตรง    แต่ถา้หาก Guesset หรือ stiffener  ลกัษณะเอียงหรือวา่บิด 

เราจะยดึจากจุดที�แตะหรือสมัผสักบั web ของ ตวั main กบัอีกจุดขอบในระนาบเดียวกนัของ

ชิ2นงานที�ระยะต่างกนัในแนวแกน Y โดยไม่สนใจวา่จะซา้ยหรือขวา 

 

b. Hole เราทาํการให ้Dimension จากจุด Center ของรูกบัจุดอา้งอิง  ซึ�งถา้เป็นในแนวแกน X เราจะยดึ

กบัหวั Beam ทางดา้นซา้ย  แต่ถา้เป็นในแนวแกนX เราจะยดึกบัหวัของ Beam แต่ถา้เป็นใน

แนวแกน Y เราจะยดึกบั Top  flange ใน Section view เราจะยดึกบั Top  flange  กบั  Center ของ 

Beam 

2 การให ้Section view หรือบางทีเรียกวา่ การตดั Section ก็เพื�อที�เราจะไดม้องเห็นรายละเอียดตรงจุดนั2นไดง่้าย

ขึ2น  ในแนวหนา้ตดัของชิ2นงาน  ซึ�งเราจะทาํการตดั Section โดยมองจากขวาไปซา้ย และจากบนลงล่าง 

เมื�อเราทาํการตดั Section มาแลว้นั2น เราตอ้งการทาํให ้dims เพื�อมาบอกรายละเอียดเพื�อใชใ้น Fit-up ชิ2นงาน ซึ�ง
ส่วนมากแลว้นั2น  จะเป็นระยะของ First  Hole และระดบัความสูง (เราจะยดึขอบลง่ของ ) ของการประกอบ 
Fitting ใน Section  view เราจะใช ้Top  flange  และ Center  line  ของ Main part เป็นจุดอา้งอิง ตามรูปดา้นล่าง 
 
 
3  การบอก dims ของ shop mark หรือที�เรียกวา่ Fitting หลงัจากที�เราไดท้าํการให ้dims เสร็จแลว้ทุก view แลว้

ต่อไปเราก็จะทาํการบอก Part  mark  Bolt Mark  แต่ละ view ตามรูปดา้นล่าง 

 

 

7 ขอ้สงัเกตจากรูปดา้นบนจะเห็นวา่ เราจะไม่บอก Part mark  , Bolt  Mark  ทุก view เราจะบอกในบาง view 

เท่านั2น ทั2งนั2นก็เพื�อจะไดไ้ม่เป็นการบอกเยอะเกินไป ซึ�งอาจจะทาํให ้dwg นั2นดูรกเกินไป จนบางทีอาจทาํ

ใหค้นอ่านแบบสบัสน  ดงันั2นเราจึงมีวธีิการให ้Part  mark , Bolt  mark ดงันี2   

7. ตวั main  part  เราจะทาํการบอกในทุกๆ view แต่ใน front  view นั2นเราจะบอกขนาดของ Profile เขา้ไป

ดว้ย ซึ�งเราจะบอกอยา่งนี2  เพียง view เดียว 

8. การบอก Part Mark ของ SM อยา่งเช่น Gusset , stiffener เราทาํการบอกใน Top view และ Fitting เราจะ

ไม่บอกใน Front view ,Bottom view 

9. การบอก  Bolt Mark  ถา้เป็นตวั main mark นั2น เราจะทาํการบอก Bolt  Mark ใน view ที�มองเห็นรูได้

อยา่งชดัเจน แต่ถา้เป็นตวั SM. นั2นเราจะไม่บอกที� Top ,Front,Bottom,Section  view  แต่เราจะใน 

Fitting เพียง view เดียว 

เมื�อเราทาํการตดั Section มาแลว้นั2เมื�อเราทาํการตดั Section มาแลว้นั2เมื�อเราทาํการตดั Section มาแลว้นนั เราตอ้งการทาํให ้dims เพื�อมาบอกรายละเอียดเพื�อใชใ้น Fit-up ชิเมื�อเราทาํการตดั Section มาแลว้นนั เราตอ้งการทาํให ้dims เพื�อมาบอกรายละเอียดเพื�อใชใ้น Fit-up ชิเมื�อเราทาํการตดั Section มาแลว้นั
วนมากแลว้นั2วนมากแลว้นั2วนมากแลว้นนั  จะเป็นระยะของ First  Hole และระดบัความสูง (เราจะยดึขอบลวนมากแลว้นนั  จะเป็นระยะของ First  Hole และระดบัความสูง (เราจะยดึขอบลวนมากแลว้นั ่น  จะเป็นระยะของ First  Hole และระดบัความสูง (เราจะยดึขอบล่น  จะเป็นระยะของ First  Hole และระดบัความสูง (เราจะยดึขอบลงของ ) ของการประกอบ 

Fitting ใน Section  view เราจะใช ้Top  flange  และ Center  line  ของ Main part เป็นจุดอา้งอิง ตามรูปดา้นล

 การบอก dims ของ shop mark หรือที�เรียกว่ การบอก dims ของ shop mark หรือที�เรียกว่ การบอก dims ของ shop mark หรือที�เรียกวา Fitting หลงัจากที�เราไดท้าํการให ้dims เสร็จแลว้ทุก view แลว้
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หลงัจากที�เราทาํการบอก Dimension .Part  Mark, Bolt mark  ทั2งหมดเสร็จแลว้  เราก็น่าจะนาํทั2งหมดมา
รวมกนั และจดัใหเ้ป็นระเบียบดงันี2   
           เมื�อเราไดท้าํการบอกรายละเอียดเกี�ยวกบั Fitting , Fit – up แลว้ ในขั2นตอนสุดทา้ยก็จะเป็นการบอก 
Weiding ซึ�งเราจะบอกโดยอาศยัขอ้มูลที�มาจาก Design ซึ�งในส่วนนี2  คนที�ทาํ 3D จะเป็นคนกาํหนดวา่จะใส่ 
Welding  symbol อยา่งไร ซึ�งโดยปกติแลว้นั2น  เราจะใส่ Welding symbol  ใน Section  view เป็นหลกัดงันี2  
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การเขียน  Model  Structure  3D  จากแบบ Design  ที�ได้รับงานมา 

 
โปรแกรม  Tekla   Structure  หรือที�เรียกกนัทั�วไปวา่ X-Steel   ใชส้าํหรับสร้างแบบจาํลองสิ�งปลูกสร้าต่างๆ  ซึ�งเป็น
ขั3นตอนแรกของกระบวนการผลิตโครงสร้างสิ�งปลูกสร้างเพื�อใชใ้นกระบวนการก่อสร้างติดตั3ง    การสร้างแบบจาํลองสิ�ง
ปลูกสร้าง หรือ โมเดล ในลกัษณะ  3D     แลว้ทาํการแปลงออกมาในรูป  2D   เพื�อใชใ้นกระบวนการผลิตหรือที�เรียกกนัวา่  
Shop  Drawings  

    

ตวัอยา่ง  Design   ที�ใชส้ร้าง   3D 
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ขั%นตอนการเข้าสู่โปรแกรม  Tekla  Structure  15.0  

1. สร้าง  Folder ไฟลง์านที�ตอ้งการจะเกบ็ไวที้�ใดก็ได ้

 

2. เขา้ตวัโปรแกรมโดยการดบัเบิ3ลคลิLกที�ไอคอนโปรแกรมหรือคลิLกที�  Start  >   Programe  >Tekla  structures  15.0 

 

เขา้ตวัโปรแกรมโดยการดบัเบิ3เขา้ตวัโปรแกรมโดยการดบัเบิ3เขา้ตวัโปรแกรมโดยการดบัเบิลคลิLกที�ไอคอนโปรแกรมหรือคลิLกที�ไอคอนโปรแกรมหรือคลิLกที�ไอคอนโปรแกรมหรือคลิกที�  Start  >   Programe  >Tekla  structures  15.0 
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3. จะปรากฎหนา้ต่างบานเลก็ๆ    

 

 

  จะใส่รายละเอียดแต่ละช่องไวซึ้�งมีความหมายดงันี3  

จะปรากฎหนา้ต่จะปรากฎหนา้ต่จะปรากฎหนา้ตางบานเลก็ๆ    
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              Enviroment  :   สภาพแวดลอ้มคุณสมบติัของวสัดุ , หน่วยการวเิคราะห์  ของแต่ละภูมิภาค 

              Role :   ประเภทของตวัผูใ้ชง้าน 

             License :  ระดบัความสามารถตวัโปรแกรมในการใชง้าน 

             แลว้คลิLก   OK    ก็จะปรากฎหนา้แรกของตวัโปรแกรม 

4. จะมีหนา้ต่างที�มีชื�อวา่  Learn  Tekla  Structure  ปรากฎขึ3นมา   

 

        ซึ�งมีรายละเอียดดงันี3  

 

    โน๊ตยอ่ขั3นตอนใชโ้ปรแกรม 
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     เรียนรู้ขั3นตอนแรกๆการใชโ้ปรแกรมผา่น  video  ใน

อินเตอร์เน็ต 

 

              เรียนรู้เกี�ยวกบัคาํสั�งลดับนคียบ์อร์ด 

 

                 อ่านการใชโ้ปรแกรมทั3งหมดใน  help 

 

   แนะนาํรายละเอียดวา่โปรแกรมทาํอะไรไดบ้า้ง 

 

    อิทธิพลรูปแบบการพฒันาในอนาคต 

 

     การสร้างโมเดลใหม ่

 

   เปิดโมเดลที�สร้างไวแ้ลว้ขึ3นมาทาํงาน 

 

5. ใหเ้ลือก    Create  a   new  model จะปรากฎหนา้ต่าง  New  ขึ3นมา 

   แนะนาํรายละเอียดว่   แนะนาํรายละเอียดว่   แนะนาํรายละเอียดวาโปรแกรมทาํอะไรไดบ้า้ง 
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             ซึ�งมีรายละเอียดดงันี3  

      Save   in  :   ตอ้งการเก็บชิ3นงานไวใ้ด   ใหค้ลิLก  Browse เพื�อเลือก  Folder  ที�จะเกบ็ 

      Model  name :  ชื�องานที�ตอ้งการสร้าง 

      Model  Template :  รูปแบบองคป์ระกอบของหนา้  Drawinglist 

      Model  type :  ตอ้งการทาํงานเดีgยวหรือกลุ่ม  ใหเ้ลือกเป็น  Single -  user 

      Saver  name :  ชื�อกลุ่มของการทาํงาน 

                   จากนั3น  คลิLก   OK 

 

               6.   จะปรากฎหนา้   Window   ของโปรแกรม  ดงัรูป 

 

น  คลิก   OK 

               6.   จะปรากฎหนา้   Window   ของโปรแกรม  ดงัรูป 
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แถบเครื�องมอืและการตั%งค่าเครื�องมอืต่าง ๆ   Setting  And  Tools ในการใช้งานเขยีน 3D  
 

 
 

 

1 Task  Bar 

 
 

2 Menu  Bar 
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3 General 

 
 

Create  a  new   model    

             Open   an   existing  model    

              Save  the  current  mode      

                    Undo      

                     Redo      

                      Reports   

                      Create   drawings    

                      Open   drawing   list   

                      Plot     

                    Create   a  new  basic  view   

                     Create   a   view   with   two   point    

                     Open   drawing  list 

                  Fit   work   area   using  two  point 

                  Set    work    Plane    parallel 

                    Set    work    Plane      using  three  point 

                  Set    work    Plane      to  part   top    plane 

                      Create   clip   plane 

                   Insert   reference   model 

                 Coppy 

                  Inquire   object 

                  Measure   horizontal   distance   ( X ) 

                  Measure   horizontal   distance    ( Y ) 

                 Measure      distance    ( Free )   

              Open   drawing   list   

              Plot     

             Create   a  new  basic  view   

              Create   a   view   with   two   point    

              Open   drawing  list 
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                  Measure      Angle 

               Measure     bolt   spacing 

               Number   modified    objects 

               Clash   check 

               Task      manager 

                Project    status    visualization 

                  View   screenshot  without 

         Publish    as   web   page   borders 

          Show   macors 

          Open   model   folder 

         Customize 

 

4 Windows 

        
 

                  Zoom   in   

                  Zoom   out 

                 Create   zoom   window 

                 Zoom   original 

                 Zoom   previous 

                Cascade 

                 Title    horizontally 

                Title      vertically 

                 Redraw   all 

                Close   all 

                 Next   window 

 

 

 

indows 

           Zoom   in   

           Zoom   out 
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5 Selecting 

 
 

       Select   all 

        Select   connection 

       Select   parts 

        Select    surface    treatments 

        Select   point 

       Select   grid 

      Select   grid   lines 

       Select   welds 

      Select    cuts   and   fitting   

      Select   views 

      Select   Bolts 

      Select    single   bolts 

      Select   reinforcing   bars 

      Select   loads 

     Select   planes 

     Select    distances 

      Select   components 

     Select   objects   in   components 

      Select   assemblies 

        Select   connection 

       Select   parts 

        Select    surface    treatments 

        Select   point 

       Select   grid 
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     Select   objects   in   assemblies 

     Select    tasks 

 

 

 

6 View 

 
 

      Create   basic   view    of   model 

       Create   view    using   three   points 

        Create   view    using   two   points 

        Open   view   list 

        Fit    work    area   using   two   point 

        Fit    work    area   entire     parts   in   selected      views 

       Fit    work    area   entire     model      in   select   views 

        Set   work   plane   parallel    to    XY (Z)   plane  

       Set   work   plane     using   three   points 

        Set   work   plane   parallel    to   view  plane 

       Set   work   plane   to   part    top    plane 

 

7 Snapping 

 
 

      Snap   to   points   and  grid  intersections 

      Snap   to   end   points 

       Snap   to    center   points 

       Snap   to   mid   points 

       Snap   to    intersection     points 

       Snap   to    perpendicular     points 

        Fit    work    area   using   two   point 

        Fit    work    area   entire     parts   in   selected      views 

       Fit    work    area   entire     model      in   select   views 

        Set   work   plane   parallel    to    XY (Z)   plane  

       Set   work   plane     using   three   points 
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        Snap   to    nearest    points    ( points   on    line  ) 

       Snap   to    part    extensions    lines   

       Snap   to   any  positions 

         Snap  to    reference   lines     /   points 

        Snap  to   geometry   lines   /   points 

8 Loads 

 
 

      Create   point   load 

      Create    line  load 

      Create    area   load 

       Create    uniform     load 

       Create     wind    load 

       Create      temperature        load                            

       Load   groups 

 

9 Concrete 

 
 

            Create  pad  fotting 

              Create  strip  fotting 

             Create  concrete   column 

             Create   concrete  beam 

             Create   concrete    polybeam 

             Create   concrete   slap 

             Create   concrete    panel 

             Create   reinforcing   bar  

        Create   reinforcing   group   bar 

       Create     wind    load 

       Create      temperature        load                            

       Load   groups 

oncrete 
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            Create   reinforcing   mesh 

 

 

 

 

 

10 Steel 

        
 

     Create   column 

    Create   beam 

    Create    polybeam 

    Create    curved   beam 

    Create    contour   plate 

    Create    bolt 

     Create    between     parts 

 

11 Detail 

        
 

     Fit   part       end 

      Cut   part      with   line 

      Cut   part     another   part 

      Cut   part    with   polygon 

      Chamfer    part   edges 

 

12 Points 

 

    Create    curved   beam 

    Create    contour   plate 

    Create    bolt 

     Create    between     parts 
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    Add  point  along   extension   of  two  picked   points 

     Add  points  on   line 

      Add  points   parallel   to   two   picked   points 

       Add  projected   points   on  line 

    Add   points   at   intersection    of    two    lines 

      Add   points    at    any   position 

      Add    construction    line 

      Construction   circle -  center    point   and   radius 

 

13 Components 

 
 

         Create   the   current   connection    

          Display   the  Aoto  Connection   dialog    box 

            Open   the  component   catalog     

 Previous   next 

                    Toolbar   number 

     Type   connection 

 

 

14 Analysis 

 
 

       Analysis   &   Design   models 

       Analysis   model    properties 

         Load   combinations 

       Run   analysis 

         Create   the   current   connection    

          Display   the  Aoto  Connection   dialog    box 

            Open   the  component   catalog     

 Previous   next 
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        View    analysis   results 

          View     analysis    results    for    selected 

         Display     analysis    log 

 

*   ชื�อเครื�องมอืที�กล่าวมาข้างต้นจะแสดงรายละเอยีดและวธีิการใช้งานอย่างละเอยีดในส่วนต่อไป 

 

 

หน้าตาของพื%นที�ในการสร้างโมเดล 
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การเรียก  Toolbars  ขึ%นมาใช้งาน 

         -      Menu  tools  เลือก   Customize……..      จะปรากฎหนา้ต่างดงัรูป 
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                จากนั3นจะปรากฎหนา้ต่างของ    Customize………   ตอ้งการเครื�องมือตวัไหนก็คลิLก  แลว้กดเครื�องหมายถูกที� 

            Visible     (  สงัเกตุไดจ้ากเครื�องหมายกากบากที�ลูกตา    เมื�อกด    Visible  แลว้เครื�องหมายกากบากจะหายไป 
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     แถบเครื�องมอื  Part  Steel 
1. ตั%งค่าคุณสมบตัขิองเสา  Column 

ใหท้าํการดบัเบิ3ลคลิLกที�ไอคอน     Create  column   ดงัรูป 

 
 

จะปรากฎหนา้ต่าง  Beam  Properties  ดงัรูป  มีรายละเอียดดงันี3  

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือ 33 

 

 

 

 

 

     โหมดของ  Attributes 

 
 

Numbering   Series 

Part        

 Prefix    :   Shop  mark  เช่น    b ,  m  , c                  

Start  number  :  ชื�อ  number   ของ  shop  mark   ตรงนี3 เราจะใส่คา่เป็น  |  ตลอด  เพื�อให ้  Program   Run   Number   

                            ใหแ้บบอตัโนมติั 

Assembly   

Prefix   :    Piece  mark   เช่น  7A -  3B1 ,  1B1 เป็นตน้ 

Start  number  :  ชื�อ  number  ของ Piece  mark  ตรงนี3จะกาํหนด  number  เอง 
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Atttributes 

Name  :  ชื�อ ของ  Member เช่น  Beam , Girder ,  Bracing  

Profile : Profile  ของเหลก็   เช่น BH – 450 X 308 X 20/12              Select  :  ปุ่มคาํสั�งใชเ้ลือก  Pro file  ของเหลก็ 

Material   :  คือ ลกัษณะของเหลก็  เช่น SS400                                 Select    : ปุ่มคาํสั�งใชเ้ลือก  Material  ของเหลก็ 

        Finish 

Class :   สีของ  Member  ที�แสดงใหเ้ราเห็นโดยใส่ค่าเป็นตวัเลขเช่น  �  สีเขียว   ,  2  สีแดง 

User – defined  attributes…  :   เมื�อคลิLกจะปรากฎหนา้ต่าง   Tekla   Structure  ตามดว้ยชื�อ  Part  ( เลข  Shop  mark  ) 

                                                   ซึ�งแสดงไดด้งัรูป 
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( กรณีการสร้างโมเดล  3D  เราจะสนใจเฉพาะโหมด  Parameters   ) 

 

 

ซึ�งมีรายละเอียดดงันี3  

Comment   :  ใส่คาํอธิบายหรือคาํสั�งสาํคญัของ  Column 

Camber      :   ใส่ค่า  Camber  ของ  Column 

Locked      :     No  คือ  การไม่ลอ็กการแกไ้ขต่างๆของ  Column  ตวัที�ทาํอยู ่

                       Yes  คือ  ไม่สามารถแกไ้ขอะไรของ  Column   ได ้

Fabricator  name    :   ใส่ชื�อกลุ่มของฝ่ายผลิต 

User  field 1    :     Shipment   รายละเอียดการขนส่งทางเรือ 

User  field 2    :      Status  of    fabrication     สถานะของ  Fabrication 

User  field 3    :      Unit  price   ราคาหน่วย 
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User  field 4    :      Revised   วนัที�มีการแกไ้ขใหม่ 

User  field 5    :      Phase  number   ตวัเลขกลุ่มงานก่อสร้างวา่อยูเ่ฟสไหน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีรายละเอียดดงันี3  

 ในโหมดของ  Profile   เมื�อคลิLกปุ่ม  Select  จะมีหนา้ต่างขนาดเหลก็   Select  Profile   ดงัรูป 



คู่มือ 37 

 

 
 

มีรายละเอียดดงันี3  

Profile  name  :    ชื�อโครงร่างหนา้ตดั 

Filter   :    ตวักรองหาขนาดหนา้ตดั 

General  :   ลกัษณะทั�วไปที�แสดงในรูป 

Profile Type :   ชนิดของโครงร่างหนา้ตดั 

Profile  subtype :  ลกัษณะการผลิตเหลก็ 

Picture  :   รูปตวัอยา่ง 

 

 

 

 

โหมดของ  Position 
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Position 

Vertical  :       ระยะแนวดิ�งโดยอา้งอิงจุด  กลาง,ล่าง,บน  ของเสา         ( Middle , Down ,Up) 

Rotation :      มุมอา้งอิงในการหมุนของเสาโดยอา้งอิงจากจุด บน,หนา้,หลงั,ล่างของเสา (  Top , Font , Back , Below ) 

Horizontal :   ระยะแนวราบโดยอา้งอิงจุด     ซา้ย,กลาง,ขวา  ของเสา       ( Left , Middle , Right ) 

Levels 

Top    ระดบับนสุด                                      Bottom     ระดบัตํ�าสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertical  :       ระยะแนวดิ�งโดยอา้งอิงจุด  กลาง,ล่งโดยอา้งอิงจุด  กลาง,ล่งโดยอา้งอิงจุด  กลาง,ล
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โหมดของ   Start  releases                                                     โหมดของ   End  releases         

   
 

ที�กรอบ  Start  และ  End  คือการกาํหนดค่าเริ�มตน้และสิ3นสุด  เมื�อค่าต่างๆ ทั3งสามแกนเป็นศูนย ์ จุดเริ�มตน้ของเสา 

ก็จะอยูที่�จุด  Start  และ  End   ( จุดอา้งอิง  )  แต่การกาํหนดค่าต่างๆ ลงไป ไม่วา่จะเป็นบวกหรือลบ  จุดเริ�มตน้ของ 

เสาและจุดสิ3นสุดของเสา  ก็จะไม่อยูที่�จุด Start  และ   End  จุดเริ�มตน้ของเสา  และจุดสิ3นสุดของเสา  จะขึ3นอยูก่บั 

ค่าที�ใส่ลงไปทั3งแกน  x , y , z 

            แต่ขอแนะนาํวา่ใหใ้ส่ค่าเป็น  0  ไวท้ั3งหมดหรือไม่ตอ้งแกไ้ขอะไรเพราะตวัโปรแกรมจะตั3งไวใ้หเ้ป็นศูนย ์

อยูแ่ลว้  และเพื�อความไม่สบัสนในการหา  Working  Point  ของเสา  แต่เมื�อเกิดความชาํนาญแลว้ในการใชต้วั

โปรแกรมก็สามารถใชไ้ด ้  เช่น  ในการทาํ  Camber  ที�ปลายเสา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ที�กรอบ  Start  และ  End  คือการกํที�กรอบ  Start  และ  End  คือการกํที�กรอบ  Start  และ  End  คือการกาหนดค่าเริ�มตน้และสิ3มตน้และสิ3มตน้และสินสุด  เมื�อค่นสุด  เมื�อค่นสุด  เมื�อคาต่างๆ ทั3งสามแกนเป็นศูนย ์ จุดเริางๆ ทงัสามแกนเป็นศูนย ์ จุดเริางๆ ทั

ที�จุด  Start  และ  End   ( จุดอา้งอิง  )  แต่ที�จุด  Start  และ  End   ( จุดอา้งอิง  )  แต่ที�จุด  Start  และ  End   ( จุดอา้งอิง  )  แตการกาํหนดค่าต่างๆ ลงไป ไม่างๆ ลงไป ไม่างๆ ลงไป ไมวา่จะเป็นบวกหรือลบ  จุดเริ

นสุดของเสา  ก็จะไม่จะไม่จะไมอยูที่�จุด Start  และ   End  จุดเริที�จุด Start  และ   End  จุดเริ�ที�จุด Start  และ   End  จุดเริมตน้ของเสา  และจุดสิ3มตน้ของเสา  และจุดสิ3มตน้ของเสา  และจุดสินสุดของเสา  จะขึ
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2. ตั%งค่าคุณสมบตัขิองคาน  Beam 

ใหท้าํการดบัเบิ3ลคลิLกที�ไอคอน     Create   beam   ดงัรูป 

 
 

จะปรากฎหนา้ต่าง  Column  Properties  ดงัรูป  มีรายละเอียดดงันี3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือ 41 

 

 

โหมดของ  Attributes 

 
 

Numbering   Series 

Part        

 Prefix    :   Shop  mark  เช่น    b ,  m  , c                  

Start  number  :  ชื�อ  number   ของ  shop  mark   ตรงนี3 เราจะใส่คา่เป็น  |  ตลอด  เพื�อให ้  Program   Run   Number   

                            ใหแ้บบอตัโนมติั 

Assembly   

Prefix   :    Piece  mark   เช่น  7A -  3B1 ,  1B1 เป็นตน้ 

Start  number  :  ชื�อ  number  ของ Piece  mark  ตรงนี3จะกาํหนด  number  เอง 
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Attributes 

Name  :  ชื�อ ของ  Member เช่น  Beam , Girder ,  Bracing  

Profile : Profile  ของเหลก็   เช่น BH – 450 X 308 X 20/12              Select  :  ปุ่มคาํสั�งใชเ้ลือก  Pro file  ของเหลก็ 

Material   :  คือ ลกัษณะของเหลก็  เช่น SS400                                 Select    : ปุ่มคาํสั�งใชเ้ลือก  Material  ของเหลก็ 

        Finish 

Class :   สีของ  Member  ที�แสดงใหเ้ราเห็นโดยใส่ค่าเป็นตวัเลขเช่น  �  สีเขียว   ,  2  สีแดง 

User – defined  attributes…  :   เมื�อคลิLกจะปรากฎหนา้ต่าง   Tekla   Structure  ตามดว้ยชื�อ  Part  ( เลข  Shop  mark  ) 

                                                   ซึ�งแสดงไดด้งัรูป 

 

 
 

( กรณีการสร้างโมเดล  3D  เราจะสนใจเฉพาะโหมด  Parameters   ) 
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ซึ�งมีรายละเอียดดงันี3  

Comment   :  ใส่คาํอธิบายหรือคาํสั�งสาํคญัของ  Beam 

Camber      :   ใส่ค่า  Camber  ของ  Beam 

Locked      :     No  คือ  การไม่ลอ็กการแกไ้ขต่างๆของ  Column  ตวัที�ทาํอยู ่

                       Yes  คือ  ไม่สามารถแกไ้ขอะไรของ  Column   ได ้

Fabricator  name    :   ใส่ชื�อกลุ่มของฝ่ายผลิต 

User  field 1    :     Shipment   รายละเอียดการขนส่งทางเรือ 

User  field 2    :      Status  of    fabrication     สถานะของ  Fabrication 

User  field 3    :      Unit  price   ราคาหน่วย 

User  field 4    :      Revised   วนัที�มีการแกไ้ขใหม่ 

User  field 5    :      Phase  number   ตวัเลขกลุ่มงานก่อสร้างวา่อยูเ่ฟสไหน 
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มีรายละเอียดดงันี3  

 ในโหมดของ  Profile   เมื�อคลิLกปุ่ม  Select  จะมีหนา้ต่างขนาดเหลก็   Select  Profile   ดงัรูป 

 
 

มีรายละเอียดดงันี3  

Profile  name  :    ชื�อโครงร่างหนา้ตดั 

Filter   :    ตวักรองหาขนาดหนา้ตดั 

General  :   ลกัษณะทั�วไปที�แสดงในรูป 

Profile Type :   ชนิดของโครงร่างหนา้ตดั 

Profile  subtype :  ลกัษณะการผลิตเหลก็ 

Picture  :   รูปตวัอยา่ง 

 

 



คู่มือ 45 

 

 

 

โหมดของ  Position 

 
 

Position 

Vertical  :      ระยะแนวดิ�งโดยอา้งอิงจุด  กลาง,ล่าง,บน  ของคาน         ( Middle , Down ,Up) 

Rotation :     มุมอา้งอิงในการหมุนของเสาโดยอา้งอิงจากจุด บน,หนา้,หลงั,ล่างของคาน ( Top , Font , Back , Below ) 

Horizontal :   ระยะแนวราบโดยอา้งอิงจุด     ซา้ย,กลาง,ขวา  ของเสา       ( Left , Middle , Right ) 

Levels 

Top    ระดบับนสุด                                      Bottom     ระดบัตํ�าสุด 
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โหมดของ   Start  releases                                                     โหมดของ   End  releases         

      
 

ที�กรอบ  Start  และ  End  คือการกาํหนดค่าเริ�มตน้และสิ3นสุด  เมื�อค่าต่างๆ ทั3งสามแกนเป็นศูนย ์ จุดเริ�มตน้ของคาน 

ก็จะอยูที่�จุด  Start  และ  End   ( จุดอา้งอิง  )  แต่การกาํหนดค่าต่างๆ ลงไป ไม่วา่จะเป็นบวกหรือลบ  จุดเริ�มตน้ของ 

คานและจุดสิ3นสุดของคาน  ก็จะไม่อยูที่�จุด Start  และ   End  จุดเริ�มตน้ของคาน  และจุดสิ3นสุดของคาน  จะขึ3นอยูก่บั 

ค่าที�ใส่ลงไปทั3งแกน  x , y , z 

            แต่ขอแนะนาํวา่ใหใ้ส่ค่าเป็น  0  ไวท้ั3งหมดหรือไม่ตอ้งแกไ้ขอะไรเพราะตวัโปรแกรมจะตั3งไวใ้หเ้ป็นศูนย ์

อยูแ่ลว้  และเพื�อความไม่สบัสนในการหา  Working  Point  ของคาน  แต่เมื�อเกิดความชาํนาญแลว้ในการใชต้วั

โปรแกรมก็สามารถใชไ้ด ้  เช่น  ในการทาํ  Camber  ที�ปลายคาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ที�กรอบ  Start  และ  End  คือการกํที�กรอบ  Start  และ  End  คือการกํที�กรอบ  Start  และ  End  คือการกาหนดค่าเริ�มตน้และสิ3มตน้และสิ3มตน้และสินสุด  เมื�อค่นสุด  เมื�อค่นสุด  เมื�อคาต่างๆ ทั3งสามแกนเป็นศูนย ์ จุดเริางๆ ทงัสามแกนเป็นศูนย ์ จุดเริางๆ ทั

ที�จุด  Start  และ  End   ( จุดอา้งอิง  )  แต่ที�จุด  Start  และ  End   ( จุดอา้งอิง  )  แต่ที�จุด  Start  และ  End   ( จุดอา้งอิง  )  แตการกาํหนดค่าต่างๆ ลงไป ไม่างๆ ลงไป ไม่างๆ ลงไป ไมวา่จะเป็นบวกหรือลบ  จุดเริ
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3.  ตั%งค่าคุณสมบัตขิอง  Polybeam 

      ใหท้าํการดบัเบิ3ลคลิLกที�ไอคอน     Create    Polybeam   ดงัรูป 

 

 
 

การตั3งค่าคุณสมบติัของ  Polybeam มีลกัษณะเหมือน  การตั3งค่าของ  beam  จึงไม่เขียนแนะนาํวธีิการ   แต่วธีิการใช้

งานของ  Polybeam   จะแตกต่างกบั beam   
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4. ตั%งค่าคุณสมบตัขิอง  Cruved   beam 

      ใหท้าํการดบัเบิ3ลคลิLกที�ไอคอน     Create    Cruved   beam    ดงัรูป 

 

 
 

การตั3งค่าคุณสมบติัของ  Cruved   beam    มีลกัษณะเหมือน  การตั3งค่าของ  beam  จึงไม่เขียนแนะนาํวธีิการ   แต่

วธีิการใชง้านของ  Cruved   beam       
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5. ตั%งค่าคุณสมบตัขิองแผ่น  Plate 

ใหท้าํการดบัเบิ3ลคลิLกที�ไอคอน     Create   Contour  plate    ดงัรูป 

 
 

จะปรากฎหนา้ต่าง  Contour    plate    Properties  ดงัรูป  มีรายละเอียดดงันี3  
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โหมดของ  Attributes 

 
 

Numbering   Series 

       Prefix                                                 Start  number 

      Part  :   ชื�อชิ3นงานหลกัเริ�มที�   1   ใหโ้ปรแกรมรันลาํดบัชิ3นเอาเอง 

     Assembly  :  ชื�อชิ3นงานรอง    ใส่เลข  1   เช่นกนั ใหโ้ปรแกรมรันลาํดบัชิ3นเอาเอง 

Atttributes 

Name  ชื�อ ของ  Plate  

 

Profile      Profile  ของเหลก็   เช่น PLT10                 Select    ปุ่มคาํสั�งใชเ้ลือก  Pro file  ของเหลก็ 

Material     ลกัษณะของเหลก็  เช่น SS400                Select    : ปุ่มคาํสั�งใชเ้ลือก  Material  ของเหลก็                                                                                  

Finish   :  - 
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Class :   สีของ  Plate  ที�แสดงใหเ้ราเห็นโดยใส่ค่าเป็นตวัเลขเช่น  �  สีเขียว   ,  2  สีแดง 

User – defined  attribute  :  เมื�อคลิLกจะปรากฎหนา้ต่าง   Tekla   Structure  ตามดว้ยชื�อ  Part  ( เลข  Shop  mark  ) 

                                                   

 

โหมดของ   Spanning 

 
 

Spanning  :   รูปแบบการหมุน 

Primary   axis   direction  :   ทิศทางของแกนอนัดบัแรก 

Pick    direction   from   model  :  เก็บทิศทางจากแบบตวัอยา่ง 
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โหมดของ   Start  releases                                                          โหมดของ  End  releases 

 

             

 
 

ที�กรอบ  Start  และ  End  คือการกาํหนดค่าเริ�มตน้และสิ3นสุด  เมื�อค่าต่างๆ ทั3งสามแกนเป็นศูนย ์ จุดเริ�มตน้ก็จะอยู ่

ที�จุด  Start  และ  End   ( จุดอา้งอิง  )  แต่การกาํหนดค่าต่างๆ ลงไป ไม่วา่จะเป็นบวกหรือลบ  จุดเริ�มตน้ของ 
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คานและจุดสิ3นสุด   ก็จะไม่อยูที่�จุด Start  และ   End  จุดเริ�มตน้ และจุดสิ3นสุด จะขึ3นอยูก่บั        ค่าที�ใส่ลงไปทั3งแกน  x 

, y , z 

            แต่ขอแนะนาํวา่ใหใ้ส่ค่าเป็น  0  ไวท้ั3งหมดหรือไม่ตอ้งแกไ้ขอะไรเพราะตวัโปรแกรมจะตั3งไวใ้หเ้ป็นศูนย ์

อยูแ่ลว้  และเพื�อความไม่สบัสนในการหา  Working  Point  ของคาน  แต่เมื�อเกิดความชาํนาญแลว้ในการใชต้วั

โปรแกรมก็สามารถใชไ้ด ้  เช่น  ในการทาํ  Camber   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     [.    ตั%งค่าคุณสมบัตขิอง   Bolts 

 ใหท้าํการดบัเบิ3ลคลิLกที�ไอคอน     Create   Bolts   ดงัรูป 

ณสมบัตขิอง   Bolts 

 ใหท้าํการดบัเบิ3 ใหท้าํการดบัเบิ3 ใหท้าํการดบัเบิลคลิLกที�ไอคอน     Create   Bolts   ดงัรูป 
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จะปรากฎหนา้ต่าง  Contour    plate    Properties  ดงัรูป  มีรายละเอียดดงันี3  
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Attributes  

Bolt 

Bolt  Size  :   ขนาดของ  Bolt   diameter   เช่น   M27 ,  M20 

Bolt   Standard  :  Standard  ของ  Bolt  เช่น  A325M ,  A490SC 

Bolt  Type  :   Site  or   workshop   การแสดงใหรู้้วา่  Bolt   ติดที�โรงงานหรือหนา้งาน 

Connect  Part / Assembly  :  การเลือกให ้ bolt   ไปกบัชิ3นงาน 

As  sub -  assembly  :  ให ้ Bollt  ไปกบัชิ3นงานหลกั 
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             As  secondary         :   ให ้ Bolt   ไปกบัชิ3นงานรอง 

 

 

 

 

Thread   in  material  :    No  คือ   ไม่ตอ้งการใหเ้กลียวอยูใ่นใน   Member  

                                      Yes   คือ   ตอ้งการใหเ้กลียวอยูใ่น   Member 

Cut   Length  :      ค่าความยาวของพื3นที�ที�โปรแกรมนาํไปใชค้น้หา  Part   โดยอา้งจากจุด   Origin   จากระนาบที�

ทาํงานออกไปดา้นละ   Cut    length   / 2   ( จากรูปให ้ cut  length   คือ  A ) 

Extra   Length  :   ความยาวพิเศษ 

Bolt  Group 

Shape :  รูปร่าง 

Bolt  dist  X  :  ระยะ  Bolt    แนวแกน   X 

Bolt  dist  Y  :  ระยะ  Bolt    แนวแกน   Y 

 

Hole 

Tolerrence  :  - 

Hole  Type  :   ชนิดรูเจาะ 

Slotted  Hole  X  :   ช่องรู   X 

Slotted  Hole  Y  :   ช่องรู   Y 

              Rotate  Slots  :   รูปแบบการหมุนรู 

 

Position 

On  Plate :  ระยะบนระนาบ            ( Middle ) 

Rotation  :   มุมในการหมุน            (  Font  ,  Top  , Back , Below ) 

At  depth :    ระยะความลึก              ( Middle ) 

 

Offset   From  :   ระยะออฟเซ็ต 

Start  Point       :  เริ�ม                                   End  Point     :  สิ3นสุด                    ( Dx ,  Dy , Dz ) 

 

 

Bolt  dist  Y  :  ระยะ  Bolt    แนวแกน   Y 

Tolerrence  :  - 

Hole  Type  :   ชนิดรูเจาะ 

่
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เมื�อเราคลิLกเครื�องหมายถูกองคป์ระกอบของ   Bolt    ตามรูปที�ปรากฎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กเครื�องหมายถูกองคป์ระกอบของ   Bolt    ตามรูปที�ปรากฎ 
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     [.    ตั%งค่าคุณสมบัตขิอง   Weld 

 ใหท้าํการดบัเบิ3ลคลิLกที�ไอคอน     Create   Weld   between   parts   ดงัรูป 

 
 

 

จะปรากฎหนา้ต่าง  Weld    Properties  ดงัรูป  มีรายละเอียดดงันี3  
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Above   line   and    Below  line    :   เป็นรายละเอียดเกี�ยวกบัขนาดของรอยเชื�อมและชนิดของรอยเชื�อม 
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Weld  Type Name Number Preparation 

     Filled   weld 0 NO 

    Bevel – groove  ( single –V  butt  weld  ) 3 Bolt  part 

    Bevel – groove  ( single –bevel  butt  weld  ) 4 Secondary  part 

    Square -  groove  (  square  butt  weld  ) 2 NO 

   Single  - V butt  weld  with  board  root  face 5 Both  edges 

   Single  - bevel   butt  weld  with  board  root  face 6 Secondary  part 

   U -  groove  weld  ( single  U -  butt   weld  ) 7 Bolt  part 

   Flare  V- groove  weld 16 Bolt  part 

   Flare  bevel  -  groove  weld 15 Secondary  part 

   Edge  -  flange   weld 15 NO 

   Conner  -   flange   weld 17 NO 

   Plug   weld 11 NO 

    Bevel   backing   weld 9 NO 

    Spot   weld 12 NO 

   Seam   weld 13 NO 

    Slot   weld 14 NO 

   Partial     penetration    weld  ( single -  bevel  butt  +  fillet 

) 

18 Secondary  part 

   Partial     penetration    weld  ( square   groove  +  fillet ) 19 NO 

groove  weld  ( single  U 

Flare  V- groove  weld 16

Flare  bevel  -  groove  weld 15

Edge  -  flange   weld 15
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Angle  :  มุมที�ใชส้าํหรับเตรียมชิ3นงานก่อนทาํการเชื�อมของ    Bevel   หรือ   Grove   weld 

Contour :  โครงร่างหรือรูปร่างของการเตรียมรอยเชื�อมของ  Bevel   หรือ   Grove   weld 

- None 

- Flush       

       -     Convex    

       -     Concave   

 

Finish  :  ขั3นตอนสุดทา้ยของการเชื�อม 

- G  ( grid ) 

- M ( machine ) 

- C  ( chip ) 

 

Length  :  ความยาวของรอยเชื�อม 

Pitch     :  ระยะระหวา่ง  Center  to  Center  ของการเชื�อมสาํหรับ   การเชื�อมแบบต่อเนื�อง 

 

Common   attributes 

-  Reference   text  :   ขอ้ความเพิ�มเติมที�จะใหแ้สดงใน   Weld  Symbol 

-  Root  face  : 

-  Effective   throat :  ขนาดของรอยเชื�อมที�ใชค้าํนวณกาํลงั 

Angle  :  มุมที�ใชส้าํหรับเตรียมชิ

Contour :  โครงรContour :  โครงร่Contour :  โครงรางหรือรูปรางหรือรูปร่างหรือรูปรางของการเตรียมรอยเชื�อมของ  Bevel   หรือ   Grove   weld 

None 

Flush      

       -     Convex   

       -     Concave  
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-  Edge / Around  : แสดงการเชื�อมขา้งเดียวหรือเชื�อมรอบทั3งหมด 

-  Work  shop /  Site  : แสดงการเชื�อมวา่ใหเ้ชื�อมที�โรงงาน  หรือ  หนา้ไซตง์าน 

- Connect  part / Assembly  : 

Connect    part/assembly Work shop  / Site Result 

As   sub – assembly Work shop - 

As   sub - assembly Site - 

As  secondary   part Work shop - 

As  secondary  part Site ไม่สร้างส่วนประกอบ 

-  Position   :  แสดงเกี�ยวกบัขอบของการเชื�อม  Secondary  part  หรือ  Sub  -  assembly 

-  Root  opening  :  ระยะระหวา่งชิ3นงานหลงัการเชื�อม 

-  Stitch   weld  :  สร้างตะเขบ็เชื�อมใหท้าํการเลือก  Yes   คือ  Staggered   บนทั3งสองดา้นของ  Part   Bottom 

 
 

เป็นค่าตวัแปรต่าง ๆ  ของการเชื�อม  ส่วนนี3จะไม่ค่อยไดใ้ชง้าน 

 
 

-  Position   :  แสดงเกี�ยวกบัขอบของการเชื�อม  Secondary  part  หรือ  Sub  -  assembly บัขอบของการเชื�อม  Secondary  part  หรือ  Sub  -  assembly ั

-  Root  opening  :  ระยะระหวา่งชิ3นงานหลงัการเชื�อม 3นงานหลงัการเชื�อม 3

-  Stitch   weld  :  สร้างตะเขบ็เชื�อมใหท้าํการเลือก  Yes   คือ  Staggered   บนทั3-  Stitch   weld  :  สร้างตะเขบ็เชื�อมใหท้าํการเลือก  Yes   คือ  Staggered   บนทั3-  Stitch   weld  :  สร้างตะเขบ็เชื�อมใหท้าํการเลือก  Yes   คือ  Staggered   บนทงัสองดา้นของ  Part   Bottom -  Stitch   weld  :  สร้างตะเขบ็เชื�อมใหท้าํการเลือก  Yes   คือ  Staggered   บนทงัสองดา้นของ  Part   Bottom -  Stitch   weld  :  สร้างตะเขบ็เชื�อมใหท้าํการเลือก  Yes   คือ  Staggered   บนทั
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    แถบเครื�องมอื  Part  Concrete 

     การตั3งค่าคุณสมบติัของ  Concrete   มีลกัษณะคลา้ยๆ  กบั  Part  Steel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

แถบเครื�องมอื  Part  Concrete
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วธีิการสร้าง  Contour   Plate    Manual 

ซึ�งตอ้งใชแ้ถบคาํสั�ง  Point     และ   Detailing   

 

ขั3นตอนการสร้างมีขั3นตอนดงันี3  

1. สร้างเสน้อา้งอิงสาํหรับวาดแนวของตวั  Plate  โดยใชเ้ครื�องมือ    Add   Construction   Line   

        จากแถบเครื�องมือ   Point 

2. ตั3งค่าคุณสมบติัแผน่    Plate    จากวธีิขา้งตน้ 

3. ใชเ้ครื�องมือ  Contour   Plate   วาดลงบนเสน้อา้งอิง 

4. ตดัทาํ Chamfer  หรือ  เจาะรูโดยใช ้ แถบเครื�องมือ  Detailing 

 

แถบเครื�องมอื  Points  มเีครื�องมอืที�ใช้งานดงันี% 

 

1.       Add  Point  along  extension    of    two  picked  point   

                    เป็นการสร้างจุดโดยกาํหนดระยะโดยอา้งอิงจากจุดเริ�มตน้  มีวธีิการใชง้านดงันี3  

                   -   ดบัเบิ3ลคลิLกที�ไอคอน       จะปรากฎหนา้ต่างดงัรูป  

 
                   -   ใส่ระยะที�ตอ้งการในช่อง   Distances เช่น  20 mm       จากนั3นคลิLก   Apply   >   OK                   

                    -   ใหค้ลิLกจุดก่อนหนา้จุดอา้งอิงเป็นจุดแรก   จากนั3นคลิLกจุดอา้งอิงป็นจุดที�สอง   ก็จะปรากฎจุดที�สร้าง 

                          ขึ3นมาตามระยะที�กาํหนด   ดงัรูป 

                     

 
 

แถบเครื�องมอื  Points มเีครื�องมอืที�ใช้งานดงันี% 

      Add  Point  along  extension    of    two  picked  point   

                    เป็นการสร้างจุดโดยกํ                    เป็นการสร้างจุดโดยกํ                    เป็นการสร้างจุดโดยกาหนดระยะโดยอา้งอิงจากจุดเริ�าหนดระยะโดยอา้งอิงจากจุดเริ�าหนดระยะโดยอา้งอิงจากจุดเริมตน้  มีวธีิการใชง้านดงันี3

                   -   ดบัเบิ3ลคลิLกที�ไอคอน       จะปรากฎหนา้ต่    จะปรากฎหนา้ต่    จะปรากฎหนา้ตางดงัรูป  
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2.        Add   Points on   line    

                      เป็นการสร้างจาํนวนจุดที�ระยะเท่าๆกนัในระนาบเสน้  มีวธีิการใชง้านดงันี3  

                    -   ดบัเบิ3ลคลิLกที�ไอคอน       จะปรากฎหนา้ต่างดงัรูป  

 
                    -   ใส่จาํนวนจุดในช่อง     No.   of   points   เช่น  ใส่จาํนวน  2    จากนั3นคลิLก   Apply   >   OK 

                    -    ใหค้ลิLกจุดแรกของแนวเสน้   แลว้คลิLกจุดที�สอง   จะปรากฎจุดสองจุดดงัรูป 

                            
 

 

3.        Add  points  parallel  two  picked  points 

                     เป็นการสร้างจุดขนานสองจุดที�มีระยะห่างออกจากเสน้อา้งอิงตามระยะที�กาํหนด  มีวธีิการใชง้านดงันี3  

                    -   ดบัเบิ3ลคลิLกที�ไอคอน      จะปรากฎหนา้ต่างดงัรูป  

 
                    -    ใส่ระยะที�ตอ้งการในช่อง  Distances  เช่น  100  mm นั3นคลิLก   Apply   >   OK 

                   -     ใหค้ลิLกระนาบที�ตอ้งการจะปรากฎแถบลูกศรสีม่วงโดยคลิLกที�จุดแรกและจุดที�สองก็จะเกิดจุดอา้งอิง 

                          สองจุดโดยมีระยะห่างเท่ากบั   100   mm   ดงัรูป 
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4.           Add  Projected  points  on  line   คือ การสร้างจุดอา้งอิงตั3งฉากกบัแนวเสน้   มีวธีิการใชง้านดงันี3  

- คลิLกที�ไอคอน            Add  Projected  points  on  line   คลิLกลากแนวเสน้อา้งอิงแลว้คลิLกจุด

แนวตั3งฉาก  ดงัรูป 

 
- จะเกิดจุดอา้งอิงบนระนาบในจุดตรงขา้มดงัรูป 

 
                         

แนวตั3งฉาก  ดงัรูป แนวตงัฉาก  ดงัรูป แนวตั
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5.         Add  points  at intersection  of   two  lines  คือ การหาจุดตดัระหวา่งเสน้สองเสน้   มีวธีิการใชง้าน

ดงันี3  

-  จากรูปเราตอ้งการจุดตดัในบริเวณกรอบสี�เหลี�ยม 

              
- คลิLกที�ไอคอน             Add  points  at intersection  of   two  lines  คลิLกที�เสน้ขอบสี�เหลี�ยมตามระยะ

ที�ตอ้งการดงัรูป 

 
 

 

 

 

คลิLกที�ไอคอน             Add  points  at intersection  of   two  lines  คลิLกที�เสน้ขอบสี�เหลี�ยมตามระยะ

ที�ตอ้งการดงัรูป 
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- ก็จะไดจุ้ดตดัตามระยะที�ตอ้งการ   เพื�อนาํมาใชง้านต่อไป 

     
 

6.          Add  points  at   any  position  คือ  การกาํหนดจุดอา้งอิงที�ตาํแหน่งใดก็ไดต้ามตอ้งการ   

มีวธีิการใชง้านดงันี3  

-  คลีกที�ไอคอน           Add  points  at   any  position  จากนั3นไปคลิLกตาํแหน่งใดก็ได ้

ก็จะมีจุดอา้งอิงเกิดขึ3น ดงัรูป 

 
 

 

 

7.         Add   Construction   Line   

                      เป็นการสร้างเสน้โดยอา้งอิงจากจุดสองจุด    มีวธีิการใชง้านดงันี3  

มีวธีิการใชง้านดงันี3

 คลีกที�ไอคอน           Add  points  at   any  position  จากนั3นไปคลิ         Add  points  at   any  position  จากนนัไปคลิ         Add  points  at   any  position  จากนั Lกตาํแหน่กตาํแหน่กตาํแหนงใดก

จะมีจุดอา้งอิงเกจะมีจุดอา้งอิงเกิจะมีจุดอา้งอิงเกดขึ3น ดงัรูป 
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                -  คลิLกไอคอน      Add   Construction   Line   เมาส์จะเปลี�ยนไปดงัรูป  

                -   ใหค้ลิLกที�จุดแรกแลว้ลากไปยงัจุดที�สองจะเกิดแนวเสน้สีเหลืองขึ3น  ดงัรูป 

              
 

8.             Construction   circle -  center   point  and  radius 

                       เป็นการเสน้วงกลมตามรัศมีที�จุดอา้งอิง   มีวธีิการใชง้านดงันี3  

               -    คลิLกไอคอน       Construction   circle -  center   point  and  radius    

                           เมาส์จะเปลี�ยนไปดงัรูป  

- สร้างจุดสองจุดเมื�อคลิLกที�จุดแรกจะเป็นจุดศูนยก์ลาง  คลิLกที�จุดสองจะเป็นรัศมี  จะเกิดเป็น 

แนวเสน้วงกลมดงัรูป            

 

 

 

 

 

 

 

 

                           เมาส์จะเปลี�ยนไปดงัรูป 

สร้างจุดสองจุดเมื�อคลิLสร้างจุดสองจุดเมื�อคลิLสร้างจุดสองจุดเมื�อคลิกที�จุดแรกจะเป็นจุดศูนยก์ลาง  คลิLกที�จุดแรกจะเป็นจุดศูนยก์ลาง  คลิLกที�จุดแรกจะเป็นจุดศูนยก์ลาง  คลิกที�จุดสองจะเป็นรัศมี  จะเก
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แถบเครื�องมือ  Detailing    มีเครื�องมือที�ใช้งานดังนี% 
     Detailing  เป็นแถบเครื�องมือในส่วนของการตดั   เจาะ   น๊อต   รอยเชื�อม  ของชิ3นงาน  ซึ�งมีดงันี3  

 

1.        Fit   Part   End 

เป็นการตดั  Member  แบบรักษาดา้นที�มี  Area   มากกวา่เอาไว ้  หรือเป็นการตดัโดยใช ้ Part  ที�

ตอ้งการ                 เอาออกเป็นแนวในการตดั   มีวธีิการใชง้านดงันี3  

      -    คลิLกไอคอน       Fit   Part   End     เมาส์เปลี�ยนไปเป็นเครื�องหมายบวกสีขาวดงัรูปในวงกลมสีแดง      

  
   -   คลิLกตวั  Part  ที�ตอ้งการจะตดั กรณีนี3ตอ้งการตดั  beam  สีเขียว เมื�อคลิLก   beam  จะมีสีเขียวชดัเจนขึ3น  ดงัรูป 

             
 

-  คลิLกแนวระนาบการตดั  จะเอา  beam   ตั3งแต่ส่วนไหนออกไป   กรณีนี3จะเอาตั3งแต่แนวเสาทางดา้นซา้ย   

ออกไป ใหค้ลิLก beam หนึ�งครั3 ง   แลว้คลิLกแนวระนาบจุดสองจุด  จากนั3นคลิLก  ในดา้นที�จะเอา  beam  ในส่วนที�

จะเอาออก   ดงัรูป  (  จุดที�คลิLกเป็นแนวการตดั  จะคลิLกที�จุดใดก็ได ้ ) 

กตวั  Part  ที�ตอ้งการจะตดั กรณีนี3กตวั  Part  ที�ตอ้งการจะตดั กรณีนี3กตวั  Part  ที�ตอ้งการจะตดั กรณีนีตอ้งการตดั  beam  สีเขียว เมื�อคลิLตอ้งการตดั  beam  สีเขียว เมื�อคลิLตอ้งการตดั  beam  สีเขียว เมื�อคลิก   beam  จะมีสีเขียวชดัเจนขึ
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-     beam  ที�ทาํการตดัโดยใช ้ Fit   Part   End   จะไดล้กัษณะดงัรูป 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.        Cut  part  with  line  

                  เป็นการตดั Member  โดยการใชว้ธีิการสร้างเสน้แนวอา้งอิงในการตดั  มีวธีิการใชง้านดงันี3  

 -   สร้างเสน้อา้งอิงโดยใชแ้ถบเครื�องมือ Points  ดงัรูป 

-     beam  ที�ทาํการตดัโดยใช ้ Fit   Part   End   จะไดล้กัษณะดงัรูป 
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  -    คลิLกไอคอน      Cut  part  with  line  แลว้คลิLกทีระนาบที�ตอ้งการจะตดัสองจุดดงัรูป 

       
 

              -  แลว้คลิLกดา้นที�ตอ้งการจะตดัออกซา้ยหรือขวา   กรณีเราเอาดา้นซา้ยออกผลที�ไดก้็จะมีลกัษณะดงัรูป 

                     
 

 

 

 

 

 

        3.           Cut  part  with  another  part 

กดา้นที�ตอ้งการจะตดัออกซา้ยหรือขวา   กรณีเราเอาดา้นซา้ยออกผลที�ไดก้กดา้นที�ตอ้งการจะตดัออกซา้ยหรือขวา   กรณีเราเอาดา้นซา้ยออกผลที�ไดก้็กดา้นที�ตอ้งการจะตดัออกซา้ยหรือขวา   กรณีเราเอาดา้นซา้ยออกผลที�ไดก้จะมีลกัษณะดงัรูป 
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                         เป็นการตดั  Member  โดยใชว้ธีิการที�ตอ้งเรียก  member  มาเป็นตวัตดั   และเมื�อตดัชิ3นงานเสร็จแลว้ 

                 ก็ใหล้บ  member  นั3นทิ3งไปใหเ้หลือแต่รอยตดั   มีวธีิการใชง้านดงันี3  

 

     -    คลิLกไอคอน    Cut  part  with  another  part  แลว้ไปคลิLก   Part  ที�ตอ้งการจะตดั    จากนั3นไปคลิLก  

          Member  ที�จะเป็นตวัตดั  ก็จะเห็นแนวการตดัเป็นเสน้ประสีนํ3 าเงิน  ดงัรูป 

         
 

 

 

    

     -   ทาํการลบ  Member  ที�ใชเ้ป็นตวัตดั  ก็จะเห็น Part ที�ถูกตดัเป็นรอยเหมือนกบั Member ที�ใชป็้นตวัตดั  จะ

เห็นไดว้า่มีรอยแนวการตดัเป็นเสน้ประสีนํ3 าเงิน  ดงัรูป   

 

          
 

      -   ใหท้าํการซ่อนรอยการตดัโดยคลิLกขวาที�รอยตดัแลว้เลือก Hide ก็จะได ้ Part ที�ทาํการตดัแลว้  ก็จะไดผ้ลดงัรูป   

     -   ทาํการลบ  Member  ที�ใชเ้ป็นตวัตดั  ก     -   ทาํการลบ  Member  ที�ใชเ้ป็นตวัตดั  ก็     -   ทาํการลบ  Member  ที�ใชเ้ป็นตวัตดั  กจะเห็น Part ที�ถูกตดัเป็นรอยเหมือนกัจะเห็น Part ที�ถูกตดัเป็นรอยเหมือนกัจะเห็น Part ที�ถูกตดัเป็นรอยเหมือนกบ Member ที�ใชป็้นตวัตดั  จะบั Member ที�ใชป็้นตวัตดั  จะั

ามีรอยแนวการตดัเป็นเสน้ประสีนํ3ามีรอยแนวการตดัเป็นเสน้ประสีนํ3ามีรอยแนวการตดัเป็นเสน้ประสีนาํเงิน  ดงัรูป   
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    4.       Cut  Part  with  polygon 

                      เป็นการตดั  member แบบตามรูปเรขาคณิตรูปทรงอะไรก็ได ้  โดยเอาส่วนที�เราไม่ตอ้งการทิ3งไป 

          เหลือไวใ้นส่วนที�ตอ้งการ  มีวธีิการใชง้านดงันี3  

         -    สร้างรูปทรงเรขาคณิตที�ตอ้งการโดยใชแ้ถบคาํสั�ง  กรณีนี3จะสร้างเป็นเครื�องหมายบวก  ดงัรูป 

                  
 

 

   Cut  Part  with  polygon 

                      เป็นการตดั  member แบบตามรูปเรขาคณิตรูปทรงอะไรก็                      เป็นการตดั  member แบบตามรูปเรขาคณิตรูปทรงอะไรก็                      เป็นการตดั  member แบบตามรูปเรขาคณิตรูปทรงอะไรกได ้  โดยเอาสได ้  โดยเอาส่ได ้  โดยเอาสวนที�เราไม่วนที�เราไม่วนที�เราไมตอ้งการทิ

วนที�ตอ้งการ  มีวธีิการใชง้านดงันี3วนที�ตอ้งการ  มีวธีิการใชง้านดงันี3วนที�ตอ้งการ  มีวธีิการใชง้านดงันี
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-    แลว้วาดรูปเรขาคณิตตามตอ้งการ วาดลงบนเสน้อา้งอิงสี  เหลืองเลย  โดยใช ้ Plate  ในการวาด  คลิLกที�ไอคอน     

   Create   Contour  Plate  ใชใ้นการวาด   ดงัรูป 

             
 

 

 

 

 

 

 

- คลิLกไอคอน   Cut  Part  with  polygon  แลว้คลิLก  Part ที�ตอ้งการตดั จากนั3นวาดซํ3 าลงบนแผน่ Plate

แลว้ทาํการลบ  Plate  ก็จะไดร้อยตดัดงัรูป   
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- จากนั3นทาํการลบ  Plate  ออกก็จะเหลือแต่รอยตดัของ  Plate ใหท้าํการซ่อนรอยการตดัโดยคลิLกขวาที�

รอยตดัแลว้เลือก Hide ก็จะได ้ Part ที�ทาํการตดัแลว้  ดงัรูป 

     
 

 

5.       Chamfer  part   edges  

                   เป็นการตดั  member ตรงที�ขอบมุมมีมุมที�ตอ้งการ  โดยเอาส่วนที�เราไม่ตอ้งการทิ3งไป มีวธีิการใชง้านดงันี3  

  -   ดบัเบิ3ลคลิLกที�ไอคอน      Chamfer  part   edges  เพื�อทาํการตั3งค่ามุมโดยมีหนา้ต่างใหต้ั3งค่า  ดงัรูป 

   Chamfer  part   edges  

                   เป็นการตดั  member ตรงที�ขอบมุมมีมุมที�ตอ้งการ  โดยเอาส                   เป็นการตดั  member ตรงที�ขอบมุมมีมุมที�ตอ้งการ  โดยเอาส่                   เป็นการตดั  member ตรงที�ขอบมุมมีมุมที�ตอ้งการ  โดยเอาสวนที�เราไม่วนที�เราไม่วนที�เราไมตอ้งการทิ3ตอ้งการทิ3ตอ้งการทิงไป มีวธีิการใชง้านดงันี3งไป มีวธีิการใชง้านดงันี3
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ซึ�งมีรายละเอียดดงันี3  

 Type   :  ชนิดของการ   Chamfer 

Name  :   ตั3งชื�อ  Chamfer  เพื�อเรียกใชง้าน 

 

 

 

Chamfering  distances   

Cutting  distances  in  X  direction    :  ระยะตดั  Chamfer  ในแนวแกน   X                       

Cutting  distances  in  Y  direction    :  ระยะตดั  Chamfer  ในแนวแกน   Y     

Chamfer  ends     

First  end  type   :     รูปแบบ  Chamfer   ที�จุดสุดทา้ย             Dimension  :   ระยะ 

Second   end  type   :     รูปแบบ  Chamfer   ที�จุดที�สอง          Dimension  :   ระยะ 

 

 

 

- เมื�อตั3งค่าการ  Chamfer  เสร็จเรียบร้อยแลว้  ใหค้ลิLกที�  Part  ที�ตอ้งการ แลว้คลิLกเลือกจุดแรกแลว้คลิLก 

จุดที�สอง  จะเห็นแนวการ Chamfer  ดงัรูป 

ซึ�งมีรายละเอียดดงันี3ซึ�งมีรายละเอียดดงันี3ซึ�งมีรายละเอียดดงันี

 Type   :  ชนิดของการ   Chamfer 

Name  :   ตั3งชื�อ  Chamfer  เพื�อเรียกใชง้าน Name  :   ตงัชื�อ  Chamfer  เพื�อเรียกใชง้าน Name  :   ตั
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-  เมื�อตดัเรียบร้อยแลว้ก็จะได ้  Beam   ที�ทาํการ  Chamfer  ดงัรูป 
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เครื�องมือ     Windows 

        
 

              Zoom   in  :  ซูมเขา้ 

 

           
 

 

 

                 Zoom   out  :  ซูมออก 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

           Zoom   out  :  ซูมออก 
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          Create   zoom   window 
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          Zoom   original  :   การซุมมาในมุมมองจุดศูนยก์ลางของ  Model 

 

 
 

 

          Zoom   original  :   การซุมมาในมุมมองจุดศูนยก์ลางของ  Model 
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                      Zoom   previous 

 

 
 

          Zoom   previous 
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                Cascade  :  หนา้  Windows   view  ซอ้นทบัดงัรูป 

 

         Cascade  :  หนา้  Windows   view  ซอ้นทบัดงัรูป 
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             Title    horizontally    : หนา้  Windows   view  ซอ้นทบัดงัรูป 
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              Title      vertically  : หนา้  Windows   view  ซอ้นทบัดงัรูป 

 

 

 

 

                 Redraw   all   วาดทั3งหมดอีกครั3 ง 

                Close   all        ปิด  View   ทั3งหมดที�เปิดมา 

                 Next   window  เปิดหนา้   view  ถดัไป 
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         แถบเครื�องมือ      Selecting 

 
 

        เป็นเครื�องมอืช่วยเลอืกจบัตวัโมเดล 

 

       Select   all  :  เลือกจบัทั3งหมด 

        Select   connection   :  เลือกจบัจุดเชื�อมต่อ 

       Select   parts  :   เลือกจบัชิ3นงาน 

        Select    surface    treatments  :   เลือกจบัผิวชิ3นงาน 

        Select   point  :   เลือกจบัจุด 

       Select   grid  :   เลือกจบั  Grid  line   เดีgยว 

      Select   grid   lines  :  เลือกจบั  Grid  line   กลุ่ม 

       Select   welds   :  เลือกจบัรอยเชื�อม 

      Select    cuts   and   fitting    :  เลือกจบัรอยตดั 

      Select   views  :  เลือกจบั   View 

      Select   Bolts  :  เลือกจบั  Bolt   กลุ่ม 

      Select    single   bolts  :  เลือกจบั  Bolt   เดี�ยว 

      Select   reinforcing   bars  :  เลือกจบัเหลก็เสริม 

      Select   loads   :  เลือกจบัแรงเดี�ยว 

     Select   planes  :   เลือกจบัแนวระนาบ 

     Select    distances   :  เลือกจบัเสน้วดัระยะ 

      Select   components   :  เลือกจบัส่วนประกอบชิ3นงานดา้นนอก 

     Select   objects   in   components  :  เลือกจบัส่วนประกอบชิ3นงานดา้นใน 

      Select   assemblies   :   เลือกจบัชิ3นงานส่วนประกอบดา้นนอก 

     Select   objects   in   assemblies  :   เลือกจบัชิ3นงานส่วนประกอบดา้นใน 

     Select    tasks   :  เลือกงาน 

 

 

 

      Select   grid   lines  :  เลือกจบั  Grid  line   กลุม 

       Select   welds   :  เลือกจบัรอยเชื�อม 

      Select    cuts   and   fitting    :  เลือกจบัรอยตดั 

      Select   views  :  เลือกจบั   View 

      Select   Bolts  :  เลือกจบั  Bolt   กลุ่      Select   Bolts  :  เลือกจบั  Bolt   กลุ่      Select   Bolts  :  เลือกจบั  Bolt   กลุม 

      Select    single   bolts  :  เลือกจบั  Bolt   เดี�ยว 
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        แถบเครื�องมอื    Snapping 
 

 
 

การจบัเวลาสร้างโมเดลในกรณีต่างๆ 

 

      Snap   to   points   and  grid  intersections  :   จบัที�ตาํแหน่งศูนยก์ลางชิ3นงาน 

      Snap   to   end   points   :  จบัตาํแหน่งจุดสุดทา้ยหรือจุดที�มุม 

       Snap   to    center   points :  จบัที�ตาํแหน่งจุดศูนยก์ลาง 

       Snap   to   mid   points  :  จบัที�ตาํแหน่งกึ�งกลาง 

       Snap   to    intersection     points  :  จบัที�ตาํแหน่งเสน้ตดักนั 

       Snap   to    perpendicular     points   :   จบัที�ตาํแหน่งจุดตั3งฉาก 

        Snap   to    nearest    points    ( points   on    line  )  :  จบัที�ตาํแหน่งใกลที้�สุด 

       Snap   to    part    extensions    lines  :  จบัที�ตาํแหน่งไกลที�สุด 

       Snap   to   any  positions  จบัตาํแหน่งไม่เจาะจง 

         Snap  to    reference   lines     /   points    :  จบัตาํแหน่ง  Part 

               Snap   to   geometry   line  :   จบัตาํแหน่งสมมาตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Snap   to    perpendicular     points   :   จบัที�ตาํแหนงจุดตงัฉาก งจุดตงัฉาก งจุดตั

        Snap   to    nearest    points    ( points   on    line  )  :  จบัที�ตาํแหน่        Snap   to    nearest    points    ( points   on    line  )  :  จบัที�ตาํแหน่        Snap   to    nearest    points    ( points   on    line  )  :  จบัที�ตาํแหนงใกลที้�สุด 

       Snap   to    part    extensions    lines  :  จบัที�ตาํแหน่       Snap   to    part    extensions    lines  :  จบัที�ตาํแหน่       Snap   to    part    extensions    lines  :  จบัที�ตาํแหนงไกลที�สุด 

       Snap   to   any  positions  จบัตาํแหน่       Snap   to   any  positions  จบัตาํแหน่       Snap   to   any  positions  จบัตาํแหนงไม่งไม่งไมเจาะจง 

         Snap  to    reference   lines     /   points    :  จบัตาํแหน่         Snap  to    reference   lines     /   points    :  จบัตาํแหน่         Snap  to    reference   lines     /   points    :  จบัตาํแหนง  Part 

        Snap   to   geometry   line  :   จบัตาํแหน่จบัตาํแหน่จบัตาํแหนงสมมาตร
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     แถบเครื�องมอื   General 

 
 

 

                  Fit   work   area   using  two  point 

Tekla Structures indicates the work area of a view using green, dashed lines. 

You can define the work area to suit particular situations, for example, to concentrate on a particular 
area of the model. Defining the work area makes it faster and easier to work with the model. Objects 
outside the work area still exist, but they are not visible.  

 

                  Set    work    Plane    parallel 

The red coordinate arrow symbol indicates the work plane, which is the local coordinate system of the 
model. The work plane also has its own grid, which can be used for positioning parts. Tekla 
Structures displays the work plane grid in dark red color. 

To display the work plane grid, select Work plane from the second list box on the Snapping toolbar. 

You can define the work area to suit particular situations, for example, to concentrate on a particular 
area of the model. Defining the work area makes it faster and easier to work with the model. Objects 
outside the work area still exist, but they are not visible.  
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The red arrow symbol shows the xy plane. The z direction follows the right-hand rule: 

Most of the commands that are dependent on the coordinate system use work plane coordinates. For 
example creating points, part positioning, and copying always comply with the work plane coordinate 
system. The current work plane is model-specific, so it is the same in all views. 

 

                    Set    work    Plane      using  three  point 

The red coordinate arrow symbol indicates the work plane, which is the local coordinate system of the 
model. The work plane also has its own grid, which can be used for positioning parts. Tekla 
Structures displays the work plane grid in dark red color. 

To display the work plane grid, select Work plane from the second list box on the Snapping toolbar. 

The red arrow symbol shows the xy plane. The z direction follows the right-hand rule: 

Most of the commands that are dependent on the coordinate system use work plane coordinates. For 
example creating points, part positioning, and copying always comply with the work plane coordinate 
system. The current work plane is model-specific, so it is the same in all views. 

              Set    work    Plane      using  three  point 
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Most of the commands that are dependent on the coordinate system use work plane coordinates. For 
example creating points, part positioning, and copying always comply with the work plane coordinate 
system. The current work plane is model-specific, so it is the same in all views. 

 

                 Set    work    Plane      to  part   top    plane 

The red coordinate arrow symbol indicates the work plane, which is the local coordinate system of the 
model. The work plane also has its own grid, which can be used for positioning parts. Tekla 
Structures displays the work plane grid in dark red color. 

To display the work plane grid, select Work plane from the second list box on the Snapping toolbar. 

The red arrow symbol shows the xy plane. The z direction follows the right-hand rule: 

Most of the commands that are dependent on the coordinate system use work plane coordinates. For 
example creating points, part positioning, and copying always comply with the work plane coordinate 
system. The current work plane is model-specific, so it is the same in all views. 

To display the work plane grid, select Work plane from the second list box on the Snapping
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                      Create   clip   plane 

Creating a clip plane 

Clip planes enable you to focus in on the required detail in the model. You can create up to six clip 
planes in any rendered model view. 

To create a clip plane: 
1. Click View > Create Clip Plane.  
2. Select a plane. The clip plane symbol appears in the model:  

3. To finish creating clip planes, press Esc.  
4. To move the clip plane, click the clip plane symbol and drag it to a new location.  

5. To delete a clip plane, click the clip plane symbol and press Delete.  

 

                   Insert   reference   model 

A reference model is a file which helps you to build a Tekla Structures model. A reference model is 
created in Tekla Structures or another software or modeling tool and imported to Tekla Structures. 

For example, an architectural model, a plant design model, or a heating, ventilating and air-
conditioning (HVAC) model can be used as a reference model. Reference models can also be simple 
2D drawings that are imported and then used as a layout to directly build the model on. 

The following file types are supported: 
• AutoCAD (*.dxf)  
• AutoCAD (*.dwg) 
• MicroStation (*.dgn, *.prp) 
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• Cadmatic models (*.3dd) 
• IFC files (*.IFC) 
• Tekla WebViewer XML files (*.xml) 

You can snap to reference model geometry. Tekla Structures loads the reference model from the file 
each time you open your model. It does not save the reference model when you save the current 
model. The filename extension of a saved reference model properties file is *.rop. 

 

                 Copy 

Copying an object 

To copy an object: 
1. Select the object you want to copy.  
2. Click Edit > Copy, or right-click and select Copy from the pop-up menu.  
3. Pick the origin for copying.  

4. Pick one or more destination points.  

The objects are copied immediately. 
5. To undo the latest copy operation, click Edit > Undo. The Copy command still remains 

active.  
6. To stop copying, click Edit > Interrupt.  
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                  Inquire   object 

Moving an object 

To move an object: 
1. Select the object you want to move.  
2. Click Edit > Move, or right-click and select Move from the pop-up menu.  
3. Pick the origin for moving.  

4. Pick a destination point.  

The object is moved immediately. The Move command does not remain active. 

 

                  Measure   horizontal   distance   ( X ) 

Measuring distances 

To measure horizontal, vertical and user-defined distances: 
1. Press Ctrl+P to switch to the plane view.  
2. Click Tools > Measure and select a command that measures distances.  

For more information on each command, see the corresponding menu tooltip. 
3. Pick the starting point.  
4. Pick the end point.  

4. Pick a destination point.  
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5. Pick a point to indicate on which side of the dimension line you want the number to appear 

 

                  Measure   horizontal   distance    ( Y ) 

    Measuring distances 

To measure horizontal, vertical and user-defined distances: 
1. Press Ctrl+P to switch to the plane view.  
2. Click Tools > Measure and select a command that measures distances.  

For more information on each command, see the corresponding menu tooltip. 
3. Pick the starting point.  
4. Pick the end point.  
5. Pick a point to indicate on which side of the dimension line you want the number to appear 

 

                 Measure      distance    ( Free )   

   Measuring distances 

To measure horizontal, vertical and user-defined distances: 
1. Press Ctrl+P to switch to the plane view.  
2. Click Tools > Measure and select a command that measures distances.  

For more information on each command, see the corresponding menu tooltip. 
3. Pick the starting point.  
4. Pick the end point.  
5. Pick a point to indicate on which side of the dimension line you want the number to appear 

 

 

                  Measure      Angle 

     Measuring angles 

   To measure angles: 
1. Click Tools > Measure > Angle.  
2. Pick the center point.  
3. Pick the starting point.  
4. Pick the end point.  

 

               Measure     bolt   spacing 

Measuring bolt spacing 

You can measure distances between bolts in a bolt group. Tekla Structures also gives you the edge 
distances between the bolts and a selected part. 

To measure bolt spacing: 
1. Click Tools > Measure > Bolt Spacing.  
2. Select a bolt group.  

Ctrl+P to switch to the plane view.  
Tools > Measure and select a command that measures distances.  

For more information on each command, see the corresponding menu tooltip. 
3. Pick the starting point.  
4. Pick the end point.  
5. Pick a point to indicate on which side of the dimension line you want the number to appear 
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3. Select a part.  

 

               Number   modified    objects 

     Numbering objects 

Tekla Structures keeps a list of objects that have been modified or created since numbering was last 
carried out. When you number the model, you can choose whether you want to number all the objects 
or only the new and modified objects. 

Always carry out full numbering on the model after you have changed the 
numbering settings. 

To number objects in a model: 
1. Optional: Modify the numbering settings.  

a. Click Drawings & Reports > Numbering > Numbering Settings... to open the 
Numbering Setup dialog box.  

b. Modify the settings.  
c. Click Apply or OK.  

2. Click Drawings & Reports > Numbering and select one of the commands.  
o To number all the objects, select Number All Objects (Full Numbering). 
o To number only the new and modified objects, select Number Modified Objects. 
o To number the welds, select Number Welds...

If the Renumber all option is selected in the Numbering Setup dialog box, 
Tekla Structures will always carry out full renumbering. 

          Number   modified    objects 

     Numbering objects 

Tekla Structures keeps a list of objects that have been modified or created since numbering was last 
arried out. When you number the model, you can choose whether you want to number all the objects 
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                Clash   check 

     Detecting clashes 

When you have completed your model, use the Clash Check tool to find parts, bolts, or reference 
model objects that collide. Clashes of objects that are only touching one another are not included in 
the clash check log. 

The clash check progress is displayed on the status bar. You can continue working during the clash 
check. 

If you start clash checking while another clash check is still running, you can choose whether to 
continue checking, restart the operation and check the currently selected parts, or stop checking. 

 

        

                Project    status    visualization 

     Visualizing project status 

Use the Project Status Visualization tool to review the status of modeling objects in a specific time 
frame. For example, use this tool to: 
• display the erection schedule for groups of parts using different colors 
• identify the parts that are scheduled to be fabricated during a specific time period. 

To create project status visualizations, you need to have predefined object representation settings 
that include object groups based on date rules 

 

                  View   screenshot  without 

     Creating a screenshot 

A screenshot is a picture of a dialog box, view, or the entire Tekla Structures window. You can use 
screenshots in posters, brochures, or other material to show projects carried out using Tekla 
Structures. 

To create a high resolution screenshot of a rendered view: 
1. Ensure that the view type is set to Rendered.  
2. Click Tools > Screenshot > Custom...  
3. To define which view to create the screenshot from, click Pick view and select a view.  
4. Under Capture, select Rendered view.  
5. Click Options... The Screenshot Options dialog box appears.  
6. Set the desired properties and click OK.  
7. Click Capture.  

 

 

 

     Visualizing project status 

roject Status Visualization tool to review the status of modeling objects in a specific time 
frame. For example, use this tool to: 
 display the erection schedule for groups of parts using different colors 
 identify the parts that are scheduled to be fabricated during a specific time period. 

To create project status visualizations, you need to have predefined object representation settings 
that include object groups based on date rules 
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         Publish    as   web   page   borders 

Publishing a model as a web page 

To publish a Tekla Structures model as a web page: 

1. Click File > Publish as Web page....  
The following dialog box appears: 

2. In the File name field, enter the destination path and file name for the published model. 
3. Click Publish. If you select the Open in browser checkbox, the model opens in your web 

browser. 

If you select Selected objects in the dialog box, use the selection switches to control whether parts 
or parts of assemblies/cast units are published. 

By default, Tekla Structures creates a PublicWeb folder with sub-folders in the current model folder, 
and places the published model there as an index.html file 
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          Show   macors 

Recording and running macros 

Tekla Structures enables you to record a series of actions from menus, dialog boxes, and shortcuts. 

Recording a macro 

To record a macro: 

1. Click Tools > Macros... to open the Macros dialog box. 
2. Enter a Macro name. 
3. Click Record. 

4. Perform the actions you want to record. 
5. Click Stop to stop recording. 

Macros are saved as *.cs files, in the folder defined with the XS_MACRO_DIRECTORY variable in the 
environment-specific initialization files.  

The recorded macro is saved in the drawings or modeling folders, depending on in which 
mode the macro was recorded in. 

Creating a macro manually 
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To manually create a macro file, click Create in the Macros dialog box. This creates an empty macro 
file, which you can manually edit, or copy and paste commands to it from other macro files. 

Running a macro 

To run a macro: 

1. Click Tools > Macros... to open the Macros dialog box. 
2. Select the macro and click Run. 

Editing macros 

To view or edit a macro: 

1. First check that the file type .cs is associated with suitable text editor.  
2. Click Tools > Macros... to open the Macros dialog box. 
3. Select the macro and click Edit. 
4. The macro opens in the associated text editor. 
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การเริ�มเขยีนโมเดล   Tekla  Structures  15.0 
1. Create  wire  frame   

   Create  wire  frame  ถือไดว้า่เป็นสิ�งสาํคญัอยา่งยิ�งในการสร้างโมเดลเพราะแทจ้ริงแลว้  Wire  frame  ก็คือ   

Model   นั�นเองแต่ยงัเป็นโมเดลที�ยงัไม่สมบูรณ์เท่านั3นเอง    เนื�องจากยงัขาด  Connection  ต่างๆ  อยูน่ั�นเอง 

Create  wire  frame   คือ การสร้าง   Member   ต่าง ๆ ใหเ้หมือนตาม  Design  drawing  ทุกประการ    

  ดงันั3นเราควรคาํนึงและเขา้ใจในเรื�อง  Design  drawing  คาํศพัท ์  และสญัลกัษณ์ต่าง ๆ  ที�ใชใ้น  Design   

drawing  ก่อน  โดยทั�วไป   Design  drawing  แบ่งเป็น  2   ประเภทใหญ่   
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เราตอ้งมาทาํความเขา้ใจคาํศพัท ์ และสญัลกัษณ์ต่างๆ  ที�เรียกและแสดงใน  Design   แต่ดว้ยศพัทแ์ละสญัลกัษณ์   

ต่างๆ  นั3นมีมากมาย ดงันั3น  จึงขอกล่าวถึงเฉพาะบางคาํในโครงสร้างเหลก็ดงัรูป  หรือาจจะศึกษาใน   AISC 

Column  :   เป็น  member  ที�ขึ3นมาจากพื3นและตั3งฉากกบั  Horizontal 

Girder     :  เป็น    member  ที�อยูร่ะหวา่ง  column 

Post        :   เป็น    member  ที�ขึ3นจาก  Floor  ต่างๆ  เปรียบไดเ้หมือนเสาที�ขึ3นระหวา่ง  Floor  แต่ละชั3น 

Beam     :   เป็น    member  ที�อยูร่ะหวา่ง  Girder   

Frame      :  เป็น    member   ที�เป็นโครงโดยมีหลาย  member  มาต่อกนั 

Horizontal    Bracing  :   เป็น    member  ที�ยดึ  member  ต่างๆ   ในแนวนอน 

Vertical      Bracing   :    เป็น    member   ที�ยดึ  member  ต่างๆ   ในแนวตั3ง 

Hand   Rail    :   ราวจบั 

Truss    :     โครงยดึ 

Stair     :       บนัได 

Base   Plate  :   แผน่เหลก็รองฐานเสา 

Spice  Plate  :    แผน่เหลก็เชื�อมระหวา่งเสา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base   Plate  :   แผน่เหลก็รองฐานเสา 

Spice  Plate  :    แผน่เหลก็เชื�อมระหว่นเหลก็เชื�อมระหว่นเหลก็เชื�อมระหวางเสา 
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         Direction   of    Create   wire    frame 
   

Plane  กาํหนดใหล้ากจาก  ซา้ย  ไป  ขวา  และ  ล่าง  ขึ3น  บน   แต่ถา้กรณีตวัเอียง  ใหย้ดึเอาการลาก 

จากล่างขึ3นบน   สาํคญักวา่ ซา้ย ไป ขวา   ดงัรูป 

 

 
ทิศทางการเขียน    wire  frame 

 

Catalog 

          คือ  แฟ้มจดัเก็บขอ้มูลของ   Profile  ,  Meterial  ,  Standard  Bolt  และ  Bolt  assembly    ที�ใชใ้นการ 

สร้าง  Model  catalog  สามารถแกไ้ขไดต้ามแหล่งที�มา  หรือตามมาตรฐานต่าง ๆ  ในส่วนนี3จะอธิบาย

กระบวนการทั3งหมดของการสร้าง   การแกไ้ข  การลบ   catalog   ในการกระทาํทั3งหมดนี3 เราจะเปิด  Model  

ขึ3นมาก่อน 

 

 

 

 



คู่มือ 104 

 

 

Profile 
     การเขา้สู่   Profile  สามารถเขา้ไดที้�   Menu  Modeling  เลือก   Profile  เลือก  Profile  catalog …….  ดงัรูป 

       

 
 

จากนั3นเราจะพบกบัหนา้ต่าง   Modifly    Profile   catalog   เมื�อเราตอ้งการ  Add  Profile  Copy  Profile 

และ   Delete  Profile  ก็ใหค้ลิLกขวาแลว้  คลิLก  Add  Profile  copy  profile  และ 

  Delete  Profile  ตามลาํดบั   ดงัรูป 
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ที�แทป๊  General   

กรอบ   Profile  Type  คือ  ใหท้าํการเลือกชนิดของ  Profile  ที�ตอ้งการสร้างหรือแกไ้ข  ที�ดา้นล่างใหท้าํการ

ปรับแตง่ค่า  Property ต่างๆ  ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ  Profile  ที�เราตอ้งการสร้างหรือแกไ้ข   

( ตามตารางเหลก็ ) 
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ที�แทป๊  Analysis    

           ในส่วนนี3 ก็เหมือนกนัใหใ้ส่ค่าต่างๆ  ตามมาตรฐานของ   Profile   ที�เราตอ้งการ  ในส่วนนี3ถา้เราไม่ไดใ้ช ้
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Model  นี3สาํหรับการออกแบบโครงสร้างมกัจะสนใจค่าของ  Cross   section  ,  Weight  per  unit  length  แต่ใน

การเอาไปคาํนวณหานํ3 าหนกั    โปรแกรมมกัจะใชเ้ฉพาะ   Cross   section   เท่านั3น 
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         การกาํหนด   Catalog 

-  Profile  Cattalog   ใหอ้า้งอิงจากตารางเหลก็ของแต่ละประเทศ 

-  ตวัอยา่งการเขียน  Description   Profiles 

                 

                 H-200x200x8/12,BH-200x200x8/12                 คือ   H- shape 

                 T-100x200x8/12,BT-100x75x5/8                      คือ   H-shape 

                 I-100x75x5/8                                                      คือ   I-shape 

                 L-75x75x6                                                          คือ   Angle 

                 [ - 100x50x5/7.5                                                 คือ   Channel 

                 C – 250x75x25x4.5                                            คือ  Light  Lip  channel 

                 C – 400x75x4.5                                                  คือ  Light  channel 

                 PIPE – 89.1 x4.2                                                 คือ Round  Hollow  Section 

                 SHS – 200x200x12.5                                          คือ  Square   Hollow  Section 

                RHS – 200x200x12.5                                           คือ  Rectangular   Hollow  Section 

                RB -40                                                                  คือ Round   Bar 

             FB  -100 x 6                                                         คือ  Flat   Bar  

 

            ยงัมี   Profile  ของเหลก็อีกมากมายตามที�ตกลงในแต่ละโครงการ 

การคาํนวณนํ3 าหนกัของ   Tekla   Structure   Program 

    -  Net  Weight   คาํนวณอตัโนมติัจากตวัโปรแกรมไม่สามารถแกไ้ขได ้

                 SHS – 200x200x12.5                                          คือ  Square   Hollow  Section 

                RHS – 200x200x12.5                                           คือ  Rectangular   Hollow  Section 

                RB -40                                                                  คือ Round   Bar 

             FB  -100 x 6                                                         คือ  Flat   Bar  

            ยงัมี   Profile  ของเหลก็อีกมากมายตามที�ตกลงในแต่            ยงัมี   Profile  ของเหลก็อีกมากมายตามที�ตกลงในแต่            ยงัมี   Profile  ของเหลก็อีกมากมายตามที�ตกลงในแตละโครงการ 
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    -  Gross  Weight   คาํนวณจาก  Cross   Section  Area  ( ควรกาํหนดทศนิยม  4  ตาํแหน่ง  เพื�อใหโ้ปรแกรม

คาํนวณไดใ้กลเ้คียงมากที�สุด  ) 

     *  หมายเหตุ  :  กรณีที�ไม่ได ้ Add  Profile  ใน  Catalog  โปรแกรมจะดึงค่า  Net  Weight  มาแสดงใน  Report  

( ตรงช่อง Gross   Weight  ) 
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Cross  section   area   

ใหท้าํการตั3งค่า  Cross  section   area  ใหเ้ป็นทศนิยมสี�ตาํแหน่ง  ซึ�งทาํไดด้งันี3  

1 .  คลิLก  Tool   เลือก   Option    เลือก    Option….. 

2.   ที�ไดอะลอ๊กบลอ๊ก   Option    เลือก   Unit  and   Decimals 

3.  เลือกที�แท๊ป  Catalog  profiles   

4.  ที�  Area  เพิ�มเป็น  4 

 ตามรูปขา้งล่างนี3  

 
 

 

 



คู่มือ 111 

 

 

 

 

Material  Catalog 

                 -  คลิLกที�  Menu   Modeling  เลือก  Material   catalog……. 

                      -   จะพบกบัหนา้ต่าง  Modify   material   catalog   ดงัรูป   

                      -    จะประกอปไปดว้ย   Steel   ,   Concrete  ,  Reinforcing   bar ,   Timber   ,  Miscellaneous 
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   การเพิ�มเกรดวสัดุ 
คลิLกขวาที�  ชนิดของวสัดุ 

 
 

       5.2   พิมพชื์�อเกรดที�ตอ้งการลงไปเช่น   SS400 

 

       5.2   พิมพชื์�อเกรดที�ตอ้งการลงไปเช       5.2   พิมพชื์�อเกรดที�ตอ้งการลงไปเช่       5.2   พิมพชื์�อเกรดที�ตอ้งการลงไปเชน   SS400 
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แท๊ป  General    :   ค่าทั�วไปและพื3นฐานของวสัดุ 

Alias    คือ   นามแฝงของเกรดวสัดุ 

Profile    density     คือ  ค่าความหนาแน่นของวสัดุ 

Plate      density     คือ  ค่าความหนาแน่นของแผน่เหลก็   (  หน่วยเป็น  กิโลกรัมต่อตารางเมตร  )   

 
แท๊ป  Analysis    :  ขอ้มูลสาํหรับนาํไปวเิคราะห์โครงสร้าง   ประกอบดว้ย 

Modulus  of   elasticity  คือ  สมัประสิทธิ� ความยดืหยุน่   

Poisson    ratio   คือ  อตัรส่วนของความหนาแน่น 

Thermal    dilation    coefficient  คือ  ค่าสมัประสิทธิ� การขยายตวัเนื�องจากความร้อน 

Alias    คือ   นามแฝงของเกรดวสัดุ 

Profile    density     คือ  ค่Profile    density     คือ  ค่Profile    density     คือ  คาความหนาแน่นของวสัดุ 

Plate      density     คือ  ค่Plate      density     คือ  ค่Plate      density     คือ  คาความหนาแน่นของแผน่เหลก็   (  หนนเหลก็   (  หน่นเหลก็   (  หนวยเป็น  กวยเป็น  กิวยเป็น  กโลกรัมต่โลกรัมต่โลกรัมตอตารางเมตร  )   
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แท๊ป   Design     :    ขอ้มูลสาํหรับการออกแบบ  เช่น  ค่า  Strength  ต่างๆ 

         (   ในส่วนของการเขียนโครงสร้างเหลก็เราไม่จาํเป็นตอ้งป้อนค่าในส่วนของ Analysis  Design  ) 

 

การสร้าง view  ของโปรแกรมเริ�มต้น 
1.  ทาํการสร้าง  view  โดยการดบัเบิ3ลคลิLกที�ไอคอน    Create  basic  view  of  model   จะปรากฎ 

 หนา้ต่าง  2   แบบ  คือ    View  Properties  และ  Create  Basic  View   ดงัรูป 

ทาํการสร้าง  view  โดยการดบัเบิลคลิกที�ไอคอน    Create  basic  view  of  model   จะปรากฎ 

 หนา้ต่ หนา้ต่ หนา้ตาง  2   แบบ  คือ    View  Properties  และ  Create  Basic  View   ดงัรูป 
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2.   ทาํการ  Set  ค่ารายละเอียด  ดงันี3  

หน้า    Create   Basic   View 

 
Plane  : ระนาบ                     XY     XZ    ZY 

Coordinate  :   ระยะที�ตอ้งการกาํหนดตามแนวระนาบ 

จากนั3น   คลิLก  Create 

 

 หน้า   View  Properties   
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view 

 Name :   ชื�อของแต่ละ  view 

Angle  :   มุมมอง  (  Plane  หรือ  3D  )           Rotation   around  Z  : 

Projection  :                                                     Rotation   around  X  : 

Representation 

View  Type :  ชนิดของมุมมอง  ( Rendered  ,  Wire  frame  ) 

Color  and  transparency   in  all  views :             Representation 

Visibility 

View  depth        Up  _________  (  ระยะมองออกมาขา้งหนา้ ) 

                         Down _________ ( ระยะมองเขา้ไปขา้งหลงั  ) 

Visibility  of  object  type  :   มุมมองในการมองที�มีรายละเอียดมากขึ3น 

Visibility    object  group   :  กลุ่มของวตัถุที�จะมอง  เช่น  กลุ่มเสา   กลุ่มคาน  เป็นตน้ 

จากนั3นคลิLก  Modifly   >  Apply  >  OK 

 

 

 Name :   ชื�อของแต่ Name :   ชื�อของแต่ Name :   ชื�อของแตละ  view 
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กรณีที�ตอ้งการสร้าง   View   ขึ3นมาใหม่ใหด้บัเบิ3ลคลิLกที�ไอคอน    Create  basic  view  of  model  เหมือนเดิม 

แต่ใหท้าํการเปลี�ยนระยะตามระนาบที�ตอ้งการ  ในหนา้ต่าง  Create  Basic  View   และทาํการตั3งชื�อ  View  ใหม่ในหนา้ 

View  Properties    

 

            View  หนา้ต่างๆ  ที�สร้างขึ3นมาจะปรากฎในหนา้ของ  View   โดยการดบัเบิ3ลคลิLกที�ไอคอน   Open view lish 

ดงัรูป 
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จะปรากฎหนา้ต่าง  View  ขึ3นมาซึ�งมีรายละเอียดดงันี3  

 

 
 

Named  views : 

Visible  views :  

ถา้ตอ้งการใชง้าน   View  ไหนใหค้ลิLกขึ3นแถบสีนํ3 าเงิน  แลว้คลิLกลูกศร  วา่จะใหขึ้3นในแท๊ป   Visible  views  ถา้ตอ้งการ 

ลบ  View  ไหนใหค้ลิLก  Delete  เมื�อคลิLก  OK   view  ที�ตอ้งการก็จะขึ3นมาใหท้าํงาน   
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การสร้าง  Gridline 

การสร้าง  Gridline  ทาํได ้ 2  วธีิคือ 

1. ไปที�คาํสั�ง  Modeling  >  Create   Grid…… ง  Modeling  >  Create   Grid…… 
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2. ไปดบัเบิ3ลคลิLกที�  Gridline  ของหนา้   View    จะปรากฎหนา้ต่างที�มีชื�อวา่   Grid   มีรายละเอียดดงันี3    

Coordinates  for   grid  lines 



คู่มือ 121 

 

 
 

 

3. จะปรากฎหนา้ต่างที�มีชื�อวา่  Grid  ขึ3นมา  ดงัรูป 

 

จะปรากฎหนา้ต่จะปรากฎหนา้ต่จะปรากฎหนา้ตางที�มีชื�อว่างที�มีชื�อว่างที�มีชื�อวา  Grid  ขึ3นมา  ดงัรูป 
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 ซึ�งมีรายละเอียดดงันี3  

Coordinates  :  คือ  ระยะจากเสน้ที�กาํหนดไวข้อง  Grid  line  ในแกน   X , Y , Z  ทั3งหมด 

Lables  :           คือ  ชื�อของ  Grid  line      

Line  extensions   :   คือ การกาํหนดระยะของ  Grid  line   จากจุดอา้งอิงไปดา้นต่าง ๆ 

    -  Left/Below    :                                                                  

    -  Right / Above : 

Origin :        คือ   คือ การกาํหนดระยะของ  Grid  line   จากจุด  Origin  ไปตามแกนต่าง ๆ ( การสร้าง  Grid  line  ให ้

                          เยื3องจากจุดอา้งอิง  ) 

Magnetism :   เราสามารถสร้าง  grid  และ  Grid  line  ใหม่   

Orther  settings :   คือ  User  -  defind  attributes   ของ  grid 

 

 ซึ�งมีรายละเอียดดงันี3 ซึ�งมีรายละเอียดดงันี3 ซึ�งมีรายละเอียดดงันี
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4.    แลว้คลิLก  Modifly   >  Create   ก็จะได ้ Gridline   ตามระยะที�กาํหนด 

 

 

6.   สร้าง  View   และ  Set   ตั3งคา่  View 

   สร้าง  View   โดยดบัเบิ3ลคลิLกไอคอน       Create  basic   view  of  model    จะปรากฎหนา้ต่างสองรูปดงันี3  

 

     
 

ในหนา้ต่าง  Create  basic   view       นี3มกัจะสร้าง  View  ในแนวระนาบ   XY   ซึ�งในช่อง   Coordinate   จะใส่ค่า

ความสูงของระดบั 

 

 
 

ความสูงของระดบั 
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ในหนา้ต่าง    View  Properties      นี3     ส่วนที�ทาํสีไวจ้ะมีการเปลี�ยนแปลง  

 

 

มีขั3นตอนการสร้าง  ดงันี3  

1.  คลิLกที�ไอคอน        Create  basic   view  of  model    จะปรากฏหนา้ต่าง  ดงัรูป 

 
 

2. ในที�นี3 เราจะใส่ค่า   1000   mm ในช่อง   Coordinate    แลว้คลิLก  Create   ก็จะปรากฏ  View  ทางดา้นซา้ยโดยมี

ระยะในแนว  XY   เท่ากบั  1000   mm   ดงัรูป 
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3.  เราสามารถตรวจสอบระยะแนว  XY   ไดโ้ดยการใชเ้ครื�องมือ       Create  view   using    two   points 

โดยกด   Ctrl   +  P   ก่อน    จากนั3นตดั  Section     โดยการใชเ้ครื�องมือ       ดงัรูป 

 เราสามารถตรวจสอบระยะแนว  XY   ไดโ้ดยการใชเ้ครื�องมือ       Create  view   using    two   points 

โดยกด   Ctrl   +  P   ก่โดยกด   Ctrl   +  P   ก่โดยกด   Ctrl   +  P   กอน    จากนั3นตดั  Section     โดยการใชเ้ครื�องมือ   อน    จากนนัตดั  Section     โดยการใชเ้ครื�องมือ   อน    จากนั     ดงัรูป 
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4. ผลที�ไดด้งัรูป ผลที�ไดด้งัรูป 
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5. ทาํการตั3งชื�อ  View   โดยการดบัเบิ3ลคลิLกที�  View  พื3นที�วา่งๆสีนํ3 าเงิน  ดงัรูป 

 
 

งชื�อ  View   โดยการดบัเบิ3งชื�อ  View   โดยการดบัเบิ3งชื�อ  View   โดยการดบัเบิลคลิLกที�  View  พื3กที�  View  พื3กที�  View  พืนที�ว3นที�ว3 ่นที�ว่นที�วางๆสีนํ3างๆสีนํ3างๆสีนาํเงิน  ดงัรูป 
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6. จะไดชื้�อ  View    ดงัรูป 

 
 

 

7.   เวลาเรียกใช ้ View   ที�จะมาทาํงาน   คลิLกที�ไอคอน      Open   View   list   จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูป 

แลว้  คลิLกที�  View   ทางดา้นซา้ย  แลว้คลิLกลูกศรชี3ทางขวา  ดงัรูป 
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