
บทที่ 16 
การสรางกลองและฝาบานพับ 

จุดประสงค 
1.เรียกใช New Design ได 
2.สรางกลองตามขนาดที่ตองการได 
3.สรางฝากลองตามขนาดที่ตองการได 
4.ประกบฝากลองเขากับตัวกลองได 
5.บันทึกงานลง ALBUM ได 
6.เปลี่ยนชนิด และสีของวัตถุสรางชิ้นงานได 
7.บันทึกชิ้นงานใหมได 

 
ตัวอยางงานทีจ่ะสราง 
เกิดจาก  Workplane Base  
มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
 

  ช้ินงานที่ตองการสราง 
1. คลิกเมาสที่               หรือ 

กด Ctrl + N ที่แปนคียบอรด 
เพื่อเปดพืน้ทีท่ํางานใหม 
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2. 

 
 

คลิกเมาสที่               หรือกด Shift + w 
เปนการหนัพืน้ที่การทํางานมาใหเรา
มองเห็นและวาดภาพไดสะดวก 

 
   

3. คลิกเมาสที่                หรือ 
 กด แปนคียบอรด ที่  R  
แลววาดรูปสี่เหล่ียม 

 
4. คลิกเมาสที่                 หรือ 

กด แปนคียบอรด ที่  Z 
เพื่อใชเครื่องมอืกําหนดขนาด   
ใหดานกวาง 200 mm  
และดานยาว  400  mm 
วิธีใช   ใหใชวธีิดรากเมาส จากเสนที่
ตองการกําหนดขนาดออกไปขางนอก
แลวปลอยจะเห็นขนาดปจจบุัน  
ใหดับเบิ้ลคลิกที่ตัวเลขแลวใสขนาดที่
ตองการ 
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5. ไดขนาดที่ตองการ 

   
6. คลิกเมาสที่                 View Isometric  

หรือกด Shift + I 
เพื่อเปลี่ยนมุมมองการทํางาน 

   
7. คลิกเมาสที่               จะได 

Extrude  Profile  เลือก 
 Add material  
 Above Workplane 

ใสคาความหนาตามตองการ 150 mm 

 
8. คลิก OK หรือ Enter 

จะไดวัตถุทรงตันแทงสี่เหล่ียม 
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9. คลิกเมาสที่              หรือ 
กด แปนคียบอรด ที่  F 
แลวคลิกเลือกดานบน ดานทีถู่กเลือก
จะเปลี่ยนสีเปนสีแดง 
คลิกเมาสที่                Shall solids  
ไดคุณสมบัติของ Shall solidsขึ้นมา 
ใสคาความหนาของวัตถุ 10  
เลือก Inside 

 

   
10. คลิก OK  หรือ  Enter  ไดช้ินงาน

กลองแลวให save ไว ช่ือ box 

 
   

11. ใหสรางฝากลองขนาด    
200x400x50  mm 
ตามวิธีการ 
จากขอ  1-9  เสร็จ แลวให saveไวใน
ช่ือ box1 ดังตัวอยาง  

 
12. ลําดับตอไปเปนการประกอบฝากลอง 

มีขั้นตอนดังนี ้
 คลิกเมาสที่              หรือ 
กด Ctrl + N ที่แปนคียบอรด 
เพื่อเปดพืน้ทีท่ํางานใหม 
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13. ใหเรียกกลองมา โดยใชคําสัง่   
Assembly > Add Component  
 > Look in >เลือก Drive  เกบ็งาน > 
เลือกชื่อช้ินงานกลอง คือ box > open 
จะไดตัวกลองมา ใหขยับตวักลองเล่ือน
ออกจากที่เดิมเล็กนอย แลวใชคําสั่ง  
Assembly > Fix Component เพื่อจับ
ช้ินงานใหอยูกบัที่   ไมใหเคลื่อนยายได 

   
14. ตอไปใหเรียกฝากลองมา โดยใชคําสั่ง

เดิม คือคลิกเมาสที่ Assembly > Add 
Component  > Look in >เลือก Drive  
เก็บงาน > เลือกชื่อช้ินงานฝากลอง  
box1 > open จะไดฝา ใหขยบัฝากลอง
ขึ้นไปวางไวเหนือกลอง ดวย

เครื่องมือ   
 

 
15. ลําดับตอไปเปนการประกอบฝากลอง

กับตัวกลอง 
ขั้นแรกปรับทางดานกวางของชิ้นงาน
ใหเสมอกัน 
 โดยคลิกเมาสที่   (select faces)
หรือ กด แปนคียบอรด ที่  F  
แลวคลิกเลือกดานขางของกลอง แลว
กดปุม Shift คางไว คลิกเลือกดานขาง
ของฝากลอง ใหทั้งสองสวนที่เลือก
เปนสีแดง ดงัรูป 
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16. ตอไปเปนขั้นตอนปรับใหเสมอกัน ให
คลิกเมาสที่ Assembly > Align  ช้ินงาน
ทั้ง 2 ช้ินจะขยบัเขามาเสมอกัน 

 
   

17. ตอไปเปนการนําฝากลองไปประกบกับ
ตัวกลองพอดดีวยเครื่องมือ  Center 
Axes 
คลิกเมาสที่   (Select Edges) 
หรือกดแปนคยีบอรดที่ “E” 
แลวคลิกเมาสเลือกเสนของกลอง  
และของฝากลองที่ตองการใหมีสีแดง
ทั้ง 2  เสน  ดังภาพ  

 
18. คลิกเมาสที่ Assembly > Center Axes  

กลองก็จะประกบกัน 
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19. คลิกเมาสที่               
คลิกเลือกฝากลองใหมีสีแดง 
ดรากเมาส   ยกฝากลองขึ้น 
ประมาณ 120 องศา  
เสร็จแลวให Save ช้ินงาน 
เก็บไวในชื่อ box8 

 
   

20. ตอไปเปนขั้นตอนการ 
เก็บภาพไวใน Album       
คลิกเมาสที่        
เลือก Photo Album 

 
 

21. ได Photo Album มาใหคลิกเมาส
เลือก Image  >New Image 
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22. จะมองเห็นชิ้นงานที่ Save ไว  
ใหเลือกชิ้นทีต่องการ box8 > OK 

 
   

23. ไดช้ินงานเขามาใน Photo Album 

 
   

24. คลิกเมาสที่ Images > Materials 

 
 

25. ได Materials  ขึ้น มา 6 ถุง  
 ซ่ึงบรรจุวัสดุสําหรับสรางวัตถุ เวลา
ใชงานใหคลิกที่  + หนาถุง 
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26. การเปดถุงใหญเปนการเปดเพื่อดูวา

ในแตละถุงเล็กมีอะไรอยูบาง  เพื่อ
นําไปใชใหถูกตองกับชนิดงานที่
สรางขึ้นมา 

 
   

27. เวลาใชงานใหนําเมาสไปคลิกคาง 
แลวลากกระปองวัสดุที่ตองการ มา
เทใสผลิตภัณฑที่สราง  เมื่อเทเสร็จ
แลวจะเหน็    

 
ไฟเขียวสวางขึ้น  ใหคลิกเมาสที่ไฟ
เขียว หรือ 
กดปุม  F5 ที่แปนคียบอรด  

   
28. เมื่อเสร็จเรียบรอยแลวตองการ Save 

งานเพื่อนําไปใช  ให Save ภาพที่มี
นามสกุลเปน .JPEG ซ่ึงมีวิธีการโดย  
คลิกเมาสที่ File > Export >JPEG 
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29. ให คลิก Brower  > เลือก Drive ที่
ตองการเก็บงาน > พิมพช่ืองาน เชน 
box18  >Save >OK 

 
   

30. ไดช้ินงานที่มสีกุล JPEG 
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