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ใบความรู้ การใช้ SketchUp 
เรื่อง การเลือกเปล่ียนเทมเพลต(Template) หลังจากเปิดโปรแกรมแล้ว 

เทมเพลต(Template) คือ องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของหน้าจอการท างานใน สเก็ตอัพ(SketchUp) ซึ่ง 
ก่อนเปิดใช้พื้นท่ีท างานจะมีให้เลือก แต่หากเปิดพื้นท่ีท างานขึ้นมาแล้วต้องการเปล่ียนเทมเพลต(Template) มี
ขั้นตอนดังนี้   

 
 

รูปท่ี 1  การเปล่ียนเทมเพลต Window >> Preferences 
(ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 

 

 
 

รูปท่ี 2 เลือกรายการจากหน้าต่างใหม่ Template >> Simple Template-Meters 
(ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 

 
หมายเหตุ  นักเรียนสามารถเลือกเปล่ียนเทมเพลตก่อนท างานช้ินใหม่ๆได้ตลอดหลังจากเปิดโปรแกรมแล้ว ท้ังท่ี
เป็น Simple Template(แบบท่ัวไป) หรือ Woodworking (ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้) หรือ Engineering 
(วิศวกรรม) เลือกหน่วยวัดความละเอียดสูงเป็นมิลลิเมตร หรือหน่วยวัดหยาบๆ เป็น นิ้ว เป็น เมตร ก็ได้ 

1. เลือก เมนู Window 

2. เลือกรายการ Preferences 

3. เลือกรายการ 
   Template 

4. เล่ือนสกอร์บาร์ค้นหา 
 
5. เลือกTemplate ท่ีต้องการ 
 
6. แล้วคลิก OK 
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ใบความรู้ การใช้ SketchUp 
เรื่อง  ออกแบบงานกลึง(ขาโต๊ะ-ขาเก้าอี้-เสาเรือน-เสาระเบียง กลึงสวย) 

 การใช้เครื่องมือสร้างเส้น – เส้นโค้ง และเครื่องมือ Follow me ออกแบบงานท่ีมีลักษณะลวดลาย
ซับซ้อนสวยงามประณีตตามอัธยาศัย เช่น ขาโต๊ะ(ภาพด้านล่าง) หรือจะประยุกต์เป็นเสาเรือน หรืออย่างอื่นๆได้ 
 

      
 

รูปท่ี 1  ตัวอย่างช้ินงาน (ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 
 

 ขั้นตอนการท าเสากลึง   
 

 
 

รูปท่ี 2 ปรับเปล่ียนมุมมองเป็นด้านหน้า Front(ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 
 

 
รูปท่ี 3  ด้านหน้า ตรงกับระดับสายตา (ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 

 

1. เลือกเมนู Camera 
                          2.  เลือก Standard Views 
 
                                               3. เลือกด้านหน้า Front 
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รูปท่ี 4  สร้างแท่งแนวต้นแบบ 
(ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 

 

ขั้นตอนท่ี 4 ใช้เครื่องมือ Rectangle    วาดส่ีเหล่ียมให้ติดต้ังฉากกับเส้นสีน้ าเงิน ขนาด 0.08 , 1.0 M  
ขั้นตอนท่ี 5 ขยายแท่งส่ีเหล่ียมให้ใหญ่ขึ้นเห็นขอบด้านบนชัดเจน 
ขั้นตอนท่ี 6 ใช้ดินสอ  ขีดเส้นแนวตั้งฉากลงขนานกับเส้นสีน้ าเงิน ห่างจากเส้นแกนสีน้ าเงินเล็กน้อย 
 

 
 

รูปท่ี 5  ท าลวดลายด้วยเส้นโค้ง และเส้นตรงตามอัธยาศัย 
(ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 

 

ขั้นตอนท่ี 7  ใช้เครื่องมือ Arc   สร้างลวดลายเส้นโค้งบนแท่งส่ีเหล่ียมนอกแกนเส้นดินสอฝ่ังด้านขวา 
                โดยลายของเส้นโค้งต้องต่อกันอย่างสนิทไม่เป็นรอยขาดการต่อ 

 

4. ใช้เครื่องมือส่ีเหล่ียม 
วาดแท่ง 0.08,1.0 M 

5. ขยายให้ใหญ่ขึ้นมองเห็นชัดเจน 

6. ใช้ดินสอ  ขีดเส้นต้ังฉาก
ขนานกับเส้นสีน้ าเงิน ห่างจากเส้น
แกนสีน้ าเงินเล็กน้อย 
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รูปท่ี 6  ลบเส้นด้านขวา และเส้นแนวตั้งด้านในออกให้เหลือเฉพาะเส้นลวดลาย 
(ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 

ขั้นตอนท่ี 8  ใช้เครื่องมือ Erase    ยางลบ ลบเส้นด้านขวาของแท่งส่ีเหล่ียมออกให้เหลือเฉพาะเส้น   
                ลวดลาย และลบเส้นดินสอท่ีท าแนวตรงกลางออกด้วย 

 

     
 

รูปท่ี 7  เปล่ียนมุมมองพื้นท่ีท างาน และสร้างวงกลมให้ศูนย์กลางอยู่ท่ีมุมของแบบ 
(ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 

 
ขั้นตอนท่ี 9  เปล่ียนมุมมองพื้นท่ีแบบเป็นด้านบน โดยเลือก เมนู Camera  >>  Standard Views >> Top 

ขั้นตอนท่ี 10 ขยายขนาดแบบให้มองเห็นชัดเจน แล้วใช้เครื่องมือสร้างวงกลม Circle   สร้างวงให ้
                 ศูนย์กลางอยู่ท่ีปลายแหลมด้านบนของแบบ แล้วลากขยายวงกลมไปทางขวาตามแนวเส้นด้านบน 
                 ของแบบ สังเกตจะมีข้อความว่า  On Edge แล้วปล่อยเมาส์ 
 
 
 
 

9.  เปล่ียนเป็นมุมมองด้านบน โดยเลือก เมนู 
  Camera  >>  Standard Views >> Top 

10. สร้างวงกลม ให้จุดศูนย์กลางอยู่
ติดปลายแหลมของแบบสีเทา 
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รูปท่ี 8  สร้างวงกลมต่อทับขวางปลายแบบ 

(ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 
 

                                                
รูปท่ี 9  การท า Follow Me 

(ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 
 

ขั้นตอนท่ี 11  ใช้เครื่องมือลูกศรด า Select Tool   คลิกเลือกท่ีผิววงกลมท่ีสร้างใหม่ ให้เกิดจุดลายๆ 

ขั้นตอนท่ี 12  เลือกเมนู Tolls แล้วเลือก Follow Me   แล้วน าไปคลิกท่ีตัวแท่งแบบตัวตั้ง  
 

                                
รูปท่ี 10  แบบท่ีเป็นลักษณะกลมกลึง สามารถท าเป็นโคมไฟ แจกัน หรือถ้วยรางวัลได้ 

(ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 
 

12. เลือก Tools แล้ว 
เลือก Follow Me 

11 
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ขั้นตอนท่ี 13  การจัดกลุ่มตัวแบบให้คงสภาพเดิมก่อนคัดลอกน าไปใช้ โดยใช้เครื่องมือ Select Tools    
                  ลากครอบตัวแบบท่ีสร้างไว้ 
 

 
รูปท่ี 11  เลือกวัตถุแบบก่อนท ากรุ๊ป Group 

(ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 
 

   
รูปท่ี 12 การล็อกรูปทรงแบบด้วยการจัดกลุ่ม Make Group 

(ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 
 

ขั้นตอนท่ี 14  ท า Make Group เพื่อการเคล่ือนย้ายและน าไปใช้อย่างหลากหลาย  โดย เลือก เมนู  Edit >> 
                  แล้วเลือก Make Group  ตัวแบบจะถูกล้อมรอบด้วยเส้นสีน้ าเงิน 
 
 
 
 
 

14 เลือก เมนู  Edit  
จากนั้น เลือก Make Group 
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ใบความรู้ การใช้ SketchUp 
เรื่อง  การสร้างโต๊ะขากลมกลึง 

 

 
รูปท่ี 1  แบบขาโต๊ะ 

(ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 

          1. หลังจากสร้างแบบขาโต๊ะเสร็จแล้ว  ให้ท าส าเนาขาโต๊ะ โดยใช้เครื่องมือ Move   พร้อมกดปุ่ม 
Ctrl ในคีย์บอร์ด แล้วลากไปวางไว้ ในพื้นท่ีส่ีเหล่ียมส่ีมุม ดังรูปภาพ 
 

 
รูปท่ี 2  ท าส าเนาย้ายขาโต๊ะเข้ามุมบนพื้นท่ีส่ีเหล่ียม 

(ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 

2. ใช้ดินสอ   ลากเส้นโยงท่ีด้านบนปลายเสาให้เส้นเช่ือมต่อกันเป็นพื้นท่ีส่ีเหล่ียม 
 

          
รูปท่ี 3  ลากเส้นโยงท่ีปลายบนเสาให้ต่อกันจนเกิดพื้นท่ีสีเทาส่ีเหล่ียม 

(ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 
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3. ใช้เครื่องมือ ยก-ยุบ-ยืด Push/Pull   ยกพื้นผิวโต๊ะขึ้นด้านบนให้มีความหนาพอประมาณ 

4. ใช้  Orbit   พลิกหมุนเพื่อยืดผิวโต๊ะออกด้านข้างท้ังส่ีทิศ ด้วย   Push/Pull จนสมดุลย์ 

5. หลังจากนั้นใช้ Materials   ลงสีพื้นผิววัสดุแบบตามต้องการ 
 

 
 

รูปท่ี 4  แบบโต๊ะและการลงสีผิววัสดุ 
(ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 

 
 

ตัวอย่างแบบลวดลายท่ีสร้างจากเครื่องมือ Select และ Follow Me 
 

        
 โครงร่างแบบโคมไฟ เมื่อ Follow Me จะเกิด            โครงร่างถ้วยรางวัล เมื่อ Follow Me จะเกิดเป็นรูป 
         เป็นรูปโคมไฟ ดังภาพด้านขวา                                    ถ้วยรางวัล ดังภาพด้านขวา      

 
(ครูสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ) 

 


