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คานา
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม SketchUp จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 (ง 23201) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 รู้จักโปรแกรม SketchUp ซึ่งจัดทาขึ้นตามสาระการ
เรี ย นรู้ แ ละมาตรฐานการเรี ย นรู้ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี หลั ก สู ต ร
สถานศึกษาโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ตาบลหนองแก้ว อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถใช้งานโปรแกรม SketchUp จนเกิดทักษะความชานาญ และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ เอกสารประกอบการเรียนได้ดาเนินการจัดทาทั้งหมด 9 เล่ม ประกอบด้วย
เล่มที 1 รู้จักโปรแกรม SketchUp
เล่มที่ 2 เริ่มต้นทางานบน SketchUp
เล่มที่ 3 มุมมองภาพและการแสดงผล
เล่มที่ 4 เครื่องมือ Principal Tools
เล่มที่ 5 วาดรูปสร้างโมเดล
เล่มที่ 6 ตกแต่งโมเดล
เล่มที่ 7 วัดระยะและใส่ข้อความ
เล่มที่ 8 สร้างสรรค์โมเดลสวย
เล่มที่ 9 การนาเสนอโมเดล
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การใช้งานโปรแกรม SketchUp ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป

ฐิติมา อินทร์ธูป
ครูชานาญการ
โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
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คาแนะนาสาหรับนักเรียน
ลาดับขั้นตอนการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
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แบบทดสอบก่อนเรียน
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คาแนะนาสาหรับครู
ครูควรศึกษาคู่มือการใช้อย่างละเอียด เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม SketchUp ใช้ประกอบกิจกรรมการ
เรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 (ง 23201) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ดาเนินการจัดทาทั้งหมด 9 เล่ม ประกอบด้วย
เล่มที 1 รู้จักโปรแกรม SketchUp
เล่มที่ 2 เริ่มต้นทางานบน SketchUp
เล่มที่ 3 มุมมองภาพและการแสดงผล
เล่มที่ 4 เครื่องมือ Principal Tools
เล่มที่ 5 วาดรูปสร้างโมเดล
เล่มที่ 6 การใช้เครื่องมือปรับแต่ง
เล่มที่ 7 วัดระยะและใส่ข้อความ
เล่มที่ 8 สร้างสรรค์โมเดลสวย
เล่มที่ 9 การนาเสนอโมเดล

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1. เตรียมการสอน
1.1 ศึ ก ษาแผนการจั ด การเรี ย นรู้ และเอกสารประกอบการเรี ยน ตลอดจน
คาแนะนาต่าง ๆ อย่างละเอียด
1.2 เตรี ย ม เอกสารประกอบการเรี ย น เรื่ อ ง การใช้ โ ปรแกรม SketchUp
สื่อการสอน และคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
1.3 ครู ผู้ ส อนควรเตรี ย มความรู้ ใ นเนื้ อ หาอย่ า งลึ ก ซึ้ ง และควรมี พื้ น ฐานในการใช้
โปรแกรม SketchUp
2. ขั้นดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 ครูชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้นักเรียนทราบก่อนลงมือปฏิบัติ
2.2 ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดพื้ นฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องนี้มากน้อยเพียงใด

เล่ม 1 รู้จักโปรแกรม SketchUp

2

2.3 ครูแจกเอกสารประกอบการเรียน แจ้งผลการเรียนรู้ และชี้แจงการใช้
เอกสารประกอบการเรียนให้นักเรียนทราบก่อนลงมือปฏิบัติ
2.4 ครูให้นั กเรีย นศึกษาใบความรู้ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม
SketchUp แต่ละเล่ม และปฏิบัติตามใบงาน เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนและเกิด
ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
2.5 ครูควรสาธิตเนื้อหาในใบความรู้ให้นักเรียนดูก่อน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น
2.6 ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อให้ทราบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
หลังเรียนมากน้อยเพียงใด
3. ขั้นการประเมินผล
3.1 สังเกตพฤติกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และบันทึกผล
3.2 ครูตรวจและบันทึกผลการทางานของนักเรียน ลงในแบบบันทึกคะแนน
เกณฑ์การประเมินผล จากการทาแบบทดสอบหลังเรียน
1 – 4 คะแนน
อยู่ในระดับปรับปรุง
5 – 6 คะแนน
อยู่ในระดับพอใช้
7 – 8 คะแนน
อยู่ในระดับดี
9 – 10 คะแนน
อยู่ในระดับดีมาก
(หากคะแนนไม่ถึง 5 คะแนน ให้ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนใหม่อีกครั้ง)
3.3 ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบ ให้คาแนะนาเพิ่มเติม และรับฟังข้อเสนอแนะ
จากนักเรียน

ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียน
 คาแนะนาสาหรับครู
 คาแนะนาสาหรับนักเรียน
 ลาดับขั้นตอนการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
 สาระสาคัญ/สาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบความรู้
 ใบงาน
 แบบทดสอบหลังเรียน
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คาแนะนาสาหรับนักเรียน
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม SketchUp ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียน
การสอนรายวิช า คอมพิว เตอร์ 5 (ง 23201) กลุ่ มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. อ่านคาแนะนาสาหรับนักเรียนให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
2. ศึกษาผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าเมื่อจบแต่ละเรื่องแล้ว
นักเรียนสามารถเรียนรู้อะไรบ้าง
3. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนเอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เพื่อวัดพื้นฐานความรู้ของ
ตนเอง จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
4. ศึกษาเนื้อหาของใบความรู้อย่างละเอียดของเอกสารประกอบการเรียน โดยฝึกปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของแต่ละเรื่อง
5. ศึกษาเนื้อหาในใบความรู้อย่างละเอียด เพื่อเป็นการทบทวนและสร้างสรรค์งานตาม
จินตนาการนักเรียน
6. ทาแบบทดสอบหลังเรียนเอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10
นาที เพื่อประเมินความก้าวหน้าของตนเอง
7. ตรวจคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน/ใบงาน/แบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลยภาคผนวก
8. สรุปผลคะแนนที่ได้ลงกระดาษคาตอบ เพื่อทราบผลการเรียน และผลการพัฒนา
9. ในการศึกษาและทากิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติด้วยความตั้งใจ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ให้มากที่สุด โดยไม่เปิดดูเฉลยก่อน
10. หากนั ก เรี ย นยั ง ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเอกสารประกอบการเรี ย นของแต่ ล ะเล่ ม ได้
นักเรียนสามารถรับ เอกสารประกอบการเรียนไปศึกษาและฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเวลา
เรียน เพื่อเพิ่มความชานาญมากยิ่งขึ้น
เข้าใจแล้วครับคุณครู ผมจะ
ปฏิบัติตามคาแนะนาครับ
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ลาดับขั้นตอนการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
เล่มที่ 1 เรื่อง รู้จักโปรแกรม SketchUp
ศึกษาคาแนะนา

ทาแบบทดสอบก่อนเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้
- ศึกษาใบความรู้
- ทาใบงาน

ทาแบบทดสอบหลังเรียน

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

ศึกษาชุดต่อไป
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แบบบันทึกคะแนนเอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

เรื่อง รู้จักโปรแกรม SketchUp
ชช=
ชื่อ................................................................ชั
้น............. เลขที่............
แบบทดสอบ
คะแนนเต็ม
แบบทดสอบก่อนเรียน
10
แบบทดสอบหลังเรียน
10
คะแนนความก้าวหน้า
ใบงาน
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
10
30
40

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ

ร้อยละของคะแนนรวม = (คะแนนที่ได้รวม X 100)/40 = (...........X100)/40 =……………
ระดับคุณภาพของผลงาน  ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง
เกณฑ์การให้คะแนนจากการทาใบงาน
(4) ระดับดีมาก

หมายถึง

ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป

(3) ระดับดี

หมายถึง

ได้คะแนนร้อยละ 60 – 79

(2) ระดับพอใช้

หมายถึง

ได้คะแนนร้อยละ 40 – 59

(1) ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง

ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละต่ากว่า 40

ลงชื่อ...............................ผู้บันทึก วันที่............/............./...............
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สาระสาคัญ
โปรแกรม SketchUp เป็นโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ ที่มีความง่ายต่อการใช้งาน และเป็นที่
นิยมอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่จะถูกนามาใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน
งานออกแบบผลิ ตภั ณฑ์ และงานออกแบบ Display ซึ่งโปรแกรมจะมีเครื่ องมือที่ห ลากหลาย
การเรียนรู้คุณสมบัติของโปรแกรม ขั้นตอนการใช้โปรแกรมให้สามารถสร้างโมเดลได้อย่างถูกต้องตาม
กระบวนการ โดยเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะการใช้งาน

สาระการเรียนรู้
1. ทาความรู้จักโปรแกรม SketchUp
2. การเปิดใช้งานโปรแกรม SketchUp

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบ และสร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรื อ วิ ธี ก าร ตามกระบวนการเทคโนโลยี อ ย่ า งมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ใ นทาง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ง 2.1 ม.3/2 สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนาไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจาลองของสิ่งของเครื่องใช้
หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจาลองความคิดและการรายงานผล

ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายและแนะนาโปรแกรม SketchUp ได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนและการเปิดใช้งานโปรแกรม SketchUp ได้
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง รู้จักโปรแกรม SketchUp
10 คะแนน
คาชี้แจง : 1. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ จานวน 10 ข้อ
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว และทาเครื่องหมาย ()
ลงในกระดาษคาตอบ
1. โปรแกรม SketchUp นิยมใช้กับสายอาชีพใดมากที่สุด
ก. งานออกแบบ Display
ข. งานตกแต่งภายใน
ค. งานสถาปัตยกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียกใช้โปรแกรม SketchUp ได้ถูกต้อง
ก. คลิก Strat > All Program > SketchUp > SketchUp 8
ข. คลิก Strat > All Program > SketchUp 8 > SketchUp
ค. Strat > All Program > SketchUp 8
ง. Strat > All Program > SketchUp
3. Template คือ
ก. เป็นการเลือกรูปแบบการทางาน และถูกบังคับให้เลือก
เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก
ข. เรียนรู้การใช้โปรแกรมผ่านตัวอย่างการขึ้นรูปโมเดลจริง
ค. การกาหนดมาตราส่วนและหน่วยวัด
ง. ส่วนเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์
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4. โปรแกรม SketchUp เป็นโปรแกรมประเภทใด

ก.
ข.
ค.
ง.

โปรแกรมตารางการคานวณ
โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก
โปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ
โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ

5. ครั้งแรกเมื่อเปิดโปรแกรม SketchUp หน้าจอจะขึ้นว่าอย่างไร
ก. Welcome to SketchUp
ข. Hello to SketchUp
ค. Welcome to 3D
ง. Hello to 3D
6. จากภาพ

ก.
ข.
ค.
ง.

มีหน้าที่ใด

มองไปรอบ ๆ โมเดล
หมุนมุมการทางาน
เลือกโมเดลและส่วนประกอบย่อยของเมนู
วาดเส้นอิสระ

7. ข้อใดต่อไปนี้คือ Icon ของโปรแกรม SketchUp
ก.
ข.
ค.
ง.
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8. จากภาพ แกนสีน้าเงิน คือแกนใด
ก. แกน W
ข. แกน X
ค. แกน Y
ง. แกน Z
9. จากรูปข้อใดคือเครื่องมือกาหนดขนาดของโมเดล
1

ก. หมายเลข 1
ข. หมายเลข 2
ค. หมายเลข 3

2

4

ง. หมายเลข 4

3

10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนของคาสั่งสาหรับจัดการส่วนของมุมมองใน SketchUp
ก. Tools
ข. Draw
ค. Camera

เพื่อนๆ พร้อมกันหรือยังคะ
เริ่มเรียนกันเลยค่ะ

ง. View
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ใบความรู้ที่ 1
เรื่อง ทาความรู้จักโปรแกรม SketchUp
SketchUp เป็นโปรแกรมสาหรับออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติ โดยออกแบบมาให้ใช้งาน
ง่าย และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง เหมาะกับผู้ที่สนใจงานด้านการออกแบบโมเดลทั่วไป โดยที่ผู้ใช้ไม่
จาเป็นต้องมีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติ มาก่อนก็สามารถใช้ได้ เพราะ
หลักการทางานของโปรแกรมจะเป็นการร่างภาพด้วยเส้น เมื่อเส้นต่อกันจนเกิดเป็นผิว 2 มิติ และ
สามารถเปลี่ ย นพื้ น ผิ ว ให้ เ ป็ น รู ป ทรง 3 มิ ติ ได้ ทั น ที โดยส่ ว นใหญ่ จ ะน ามาใช้ ง านออกแบบเชิ ง
สถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานออกแบบผลิตภัณฑ์ งานออกแบบ Display
ความสามารถของโปรแกรม
SketchUp เป็ น โปรแกรมสร้า งโมเดล 3 มิติ ซึ่ ง มีเ ครื่ องมือ ที่ใ ช้ง านง่ าย สามารถใช้ง าน
ร่วมกับ Google Map เพื่อสร้างโมเดลอาคาร โชว์ภาพตัดขวางของโมเดล อีกทั้งยังจาลอง การแสดง
แสง เงา ตามวันที่และเวลาจริงได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถโชว์มุมมองต่าง ๆ ของโมเดลเป็น
แอนิ เ มชั่ น หรื อ จะแปลงเป็ น ไฟล์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ น าไปใช้ ร่ ว มกั บ โปรแกรมอื่ น ได้ เช่ น Photoshop,
AutoCAD หรือ 3Ds Max เป็นต้น
ความต้องการพื้นฐานของระบบ
SketchUp เป็ น โปรแกรมที่มี ความสามารถสู ง แต่ก ลั บ มีค วามต้ องการของระบบต่า ซึ่ ง
นับเป็นข้อดีของโปรแกรมอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงความต้องการระบบขั้นต่า
เท่านั้น ถ้าต้องการให้การทางานเป็นไปอย่าง ราบรื่น และรวดเร็ว โดยเฉพาะการทางานกับโมเดลที่มี
ความละเอียดมากๆ ก็ควรเลือกใช้เครื่องที่มีความสามารถสูงกว่าที่ระบุไว้
ความต้องการระบบขั้นต่าของระบบปฏิบัติการ Windows
ระบบปฏิบัติการ
Windows Vista, Windows7, Windows 8 ขึ้นไป
ความเร็วซีพียู
2 GHz ขึ้นไป
แรม
4 GB ขึ้นไป
พื้นที่สาหรับลงโปรแกรม
500 MB ขึ้นไป
การ์ดแสดงผล
การ์ดที่สนับสนุน OpenGL 2.0 และรองรับระบบ 3D
ไม่ต่ากว่า 1GB
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ความต้องการระบบขั้นต่าของระบบปฏิบัติการ Mac OS
ระบบปฏิบัติการ
Mac OS X 10.7, 10.8 หรือ 10.9 ขึ้นไป
ความเร็วซีพียู
1 GHz ขึ้นไป
แรม
4 GB ขึ้นไป
พื้นที่สาหรับลงโปรแกรม
300 MB ขึ้นไป
การ์ดแสดงผล
รองรับระบบ 3D ไม่ต่ากว่า 521 MB
แนวทางการใช้ SketchUp กับสายอาชีพ
SketchUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้กับงานด้านการออกแบบเป็นหลัก ดังนั้นจึงเหมาะกับ สายงาน
ที่เน้นการสร้างโมเดล ซึ่งมีอยู่หลัก ๆ 4 สายงาน โดยสายงานที่นิยมที่สุดคือด้านสถาปัตยกรรม
งานสถาปัตยกรรมทั่วไป
งานสถาปั ต ยกรรมทั่ ว ไป เช่ น การออกแบบโครงสร้ า งอาคาร ภู มิ ทั ศ น์ เป็ น ต้ น เราใช้
SketchUp ช่วยในการออกแบบ จัดวางโครงสร้าง การตรวจสอบแสงเงา การคานวณพื้นที่ ทาให้
ชิ้นงานที่ได้เป็นไปตามแบบร่างและโครงสร้างที่ถูกออกแบบไว้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 1 โมเดลงานสถาปัตยกรรมทั่วไป
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com

.
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งานตกแต่งภายใน
งานตกแต่งภายใน คือการออกแบบ ตกแต่งและจัดวางองค์ประกอบในตัวอาคาร บ้าน และ
สถานที่อื่น ๆ โดย SketchUp มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ ยนตาแหน่งการจัดวาง การแก้ไข
โมเดลต่าง ๆ รวมทั้งการกาหนดพื้นผิว และวัสดุได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

ภาพที่ 2 โมเดลงานตกแต่งภายใน
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html
งานออกแบบผลิตภัณฑ์
งานออกแบบผลิ ตภัณฑ์ในที่นี้ จะรวมถึงการออบแบบสิ่ งของทั่ว ไป เฟอร์ นิเจอร์ส าหรั บ
ตกแต่งห้อง ยานพาหนะ เครื่องจักร และโมเดลอื่น ๆ ซึ่ง SketchUp ก็สามารถทางานได้ไม่แพ้กับ
การสเก็ตซ์ภาพด้วยมือ เนื่องจากเครื่องมือและฟังก์ชันการทางานต่าง ๆ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้
ง่ายและสะดวก

ภาพที่ 3 โมเดลงานออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com
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งานออกแบบ Display
ออกแบบ Display เช่น เวที บูธ บริเวณแสดงสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ โดย SketchUp
สามารถขึ้นโครงสร้างและจัดวางตาแหน่งของส่วนต่าง ๆ ในชิ้นงานได้ง่าย แม้ว่าผู้ใช้งานจะเพิ่งเริ่มใช้
โปรแกรมก็ตาม

ภาพที่ 4 โมเดลงานออกแบบ Display
https://3dwarehouse.sketchup.com

เพื่อน ๆ คะ เราไปทาใบงาน
ที่หไปw
น้า 14 กันค่ะ
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ใบงานที่ 1
เรื่อง ทาความรู้จักโปรแกรม SketchUp

คะแนนเต็ม 10
คะแนนที่ได้............

ชื่อ...................................................นามสกุล...................................... เลขที่..............
คาชี้แจง จงเติมคาตอบที่ถูกต้อง
1. โปรแกรม SketchUp มีความสามารถอย่างไร
............................................................................................................................. ..............
.........................................................................................................................................
2. จงบอกความต้องการของระบบปฏิบัติการ Windows ในการลงโปรแกรม SketchUp
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............
..........................................................................................................................................
3. จงบอกความต้องการของระบบปฏิบัติการ Mac OS ในการลงโปรแกรม SketchUp
.................................................................................................................... .......................
............................................................................................................................. ..............
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. สายอาชีพใดที่นิยมใช้โปรแกรม SketchUp
......................................................................................................................................... ..
...........................................................................................................................................
5. สายอาชีพที่นิยมใช้โปรแกรม SketchUp มากที่สุด คือสายอาชีพใด
............................................................................................................................ ..............
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ใบความรู้ที่ 2
เรื่อง การเปิดใช้งาน โปรแกรม SketchUp
การเรียกใช้โปรแกรม SketchUp
การเรียกใช้งานโปรแกรม SketchUp มี 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1
ดับเบิล้ คลิกที่ไอคอนของโปรแกรม

ที่หน้าจอ (Desktop)

วิธีที่ 2
1. คลิกที่ Start
2. คลิกเลือก All Program
3. คลิกเลือก SketchUp 8
4. คลิกเลือก SketchUp
3
4

2
1
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ครั้งแรกเมื่อเปิดโปรแกรม หน้าจอ Welcome To SketchUp จะมีแถบ Learn แสดง
วิธีการใช้เครื่องมือ ต่างๆ เมื่อคลิกที่เครื่องมือ จะแสดงวิธีการใช้งานแต่ละเครื่องมือในหน้าต่าง
Instructor สามารถเปิดได้ที่เมนู Window > Instructor

ในหน้าต่างจะประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้
Learn เป็นส่วนที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ ช่วยให้ผู้เริ่มต้นใช้งานเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม
Template เป็นการเลือกรูปแบบการทางาน จะถูกบังคับให้เลือกเมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก
เป็นส่วนสาคัญที่สุดในตอนเริ่มต้นทางาน
ปุ่ม Start using SketchUp สาหรับเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม
ถ้าไม่ต้องการให้หน้า Welcome to SketchUp แสดงขึ้นมาทุกครั้ง
ที่เปิดโปรแกรมให้คลิกเลือกเครื่องหมายถูก  always show on startup ออกไป
ถ้าต้องการกาหนด Template ใหม่อีกครั้งจากการปิดหน้าต่าง Welcome to SketchUp ลงไปแล้ว
ทาได้โดยการ คลิกที่เมนู Help > Welcome to SketchUp
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หน้าต่างการทางานของ SketchUp
ในการเปิดโปรแกรม SketchUp ครั้งแรก (หลังจากติดตั้งโปรแกรม และเลือกแม่แบบ
ในหน้าต่าง Welcome แล้ว) จะพบกับหน้าต่างการทางานโดยมีส่วนประกอบหลัก ดังนี้
1

2

3

4

5

6

7

1. แถบ Title bar
แถบสาหรับแสดงชื่อไฟล์ที่กาลังทางานอยู่ขณะนั้น โดยในการเปิดโปรแกรมหรือ
สร้างงานขึ้นมาใหม่ ชื่อไฟล์ในแถบไตเติ้ลบาร์จะแสดงเป็น Untitled จนกว่าจะมีการบันทึก
และตั้งชื่อไฟล์
2. แถบ Menu Bar
แถบที่รวบรวมคาสั่งต่าง ๆ ในการทางาน โดยจะแบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้
File : เป็นกลุ่มคาสั่งสาหรับจัดการกับไฟล์งาน เช่น การสร้างไฟล์งาน การบันทึก
การนาเข้า/ส่งออก การสั่งพิมพ์ เป็นต้น
Edit : เป็นกลุ่มคาสั่งสาหรับปรับแต่งแก้ไข เช่น การคัดลอก ลบ ซ่อน/แสดงโมเดล
สร้าง Group/Component เป็นต้น
View : เป็นกลุ่มคาสั่งสาหรับจัดการในส่วนของพื้นที่ทางาน เช่น ซ่อน/แสดงแถบ
เครื่องมือ แกนอ้างอิง เงา หมอก การแสดงผลของเส้น การแสดงผลในส่วนของการแก้ไข
Group/Component เป็นต้น
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Camera : เป็นส่วนคาสั่งสาหรับจัดการในส่วนของมุมมอง ในการทางาน เช่น
การหมุน เลื่อน ย่อ/ขยาย เป็นต้น
Draw : เป็นกลุ่มคาสั่งสาหรับเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวาดรูปทรง เช่น
การวาดเส้นตรง เส้นโค้ง สี่เหลี่ยม วงกลม เป็นต้น
Tools : เป็นกลุ่มคาสั่งสาหรับเรียกใช้เครื่องมือต่างๆ ในการทางาน เช่น Push/Pull
การหมุน/ย้ายโมเดล การสร้างตัวอักษรสามมิติ การวัดขนาด เป็นต้น
Window : เป็นกลุ่มคาสั่งเกี่ยวกับการเรียกแสดงหน้าต่าง หรือไดอะล็อกบอกซ์
ขึ้นมา เพื่อใช้ร่วมในการทางาน และปรับแต่งค่าต่างๆ ของโปรแกรม
Help : เป็นกลุ่มคาสั่งเกี่ยวกับคู่มือการแนะนาการใช้งานโปรแกรม ไปจนถึงการ
ลงทะเบียน และการตรวจสอบการอัพเดต
3. แถบ Tool Bar
เป็นแถบรวบรวมเครื่องมือสาคัญมักถูกเรียกใช้งาน โดยส่วนมากจะเป็นการทางาน
กับโมเดลและส่วนประกอบย่อยของโมเดล ดังนี้
Select

เลือกโมเดลและส่วนประกอบย่อยของเมนู

Eraser

ลบโมเดล หรือส่วนประกอบของโมเดล

Line

วาดเส้นตรง

Free Hand

วาดเส้นอิสระ

Rectangle

วาดรูปสี่เหลี่ยม

Circle

วาดรูปวงกลม

Arc

วาดเส้นโค้ง

Make Component

สร้างให้เป็นโมเดลต้นแบบของโปรแกรม

Tape Measure

วัดความยาวในส่วนที่ต้องการของโมเดล

Paint Bucket

ใส่สีและลวดลายให้กับโมเดล
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Push/Pull

ดึงและกดโมเดล

Move/Copy

ย้ายตาแหน่งและคัดลอกโมเดล

Rotate

หมุนโมเดล

Offset

ย่อขยายเส้นจากพื้นผิว

Orbit

หมุนมุมการทางาน

Pan

เลื่อนมุมมองการทางาน

Zoom

ซูมเข้า/ออกมุมมองการทางาน

Zoom Extents

ซูมให้แสดงพอดีกับหน้าจอ

Look Around

มองไปรอบ ๆ โมเดล

3D text

สร้างตัวอักษร 3 มิติ

4. แถบ Drawing Area (พื้นที่ทางาน)
เป็นพื้นที่สาหรับทางาน ซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองไปเป็นมุมมองต่าง ๆ ทั้ง
การทางานในมุมมองแบบ 2D และ 3D โดยมุมมองแบบ 2D นั้นจะแบ่งออกเป็น ด้านบน
ด้านหน้า ด้านขวา ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านล่าง และมุมมองแบบ 3D จะถูกเรียกว่า Iso
(Isometric)
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การทางานในมุมมอง 2D และ 3D
เราสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้โดยใช้เครื่องมือ ซึ่งสามารถปรับได้ 2 แบบ คือ
แบบ 2D และ 3D

2D View

3D View

5. แถบ Drawing Axes (แกนอ้างอิง)
คื อ เส้ น แกนส าหรั บ อ้ า งอิ ง การท างาน เพื่ อ ให้ ก ารวาดรู ป ทรงและการสร้ า ง
แบบจาลองในทิศทางต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยา โดยแกนอ้างอิงจะแบ่งเป็น 3
แกน ดังนี้
แกน X จะอยู่ในลักษณะของแนวขวาง (แกนสีแดง) แทนทิศเหนือ-เส้นทึบ และทิศ
ใต้-เส้นประ
แกน y จะอยู่ในลักษณะของแนวลึก (แกนสีเขียว) แทนทิศตะวันออก
– เส้นทึบ และทิศตะวันตก-เส้นประ
แกน z จะอยู่ในลักษณะของแนวตั้ง (แกนสีน้าเงิน) แทนแนวระนาบ ระดับจากพื้น
โดยเส้นทึบคือบริเวณที่อยู่สูงกว่าแนวระนาบและเส้นประ คือบริเวณที่อยู่ต่ากว่าแนวระนาบ
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จุดตัดกันระหว่างเส้นแกนทั้ง 3 เส้นจะถูกเรียกว่า Original Point หรือ จะเรียกว่า
จุดศูนย์กลางของพื้นที่ทางานก็ได้เช่นกัน โดยตาแหน่งของ Original Point จะมีค่า x, y, z
เท่ากับ 0 โดยถ้าค่าตัวเลขเป็นบวกจะอยู่ในทิศทางของเส้นทึบ และถ้าค่าเป็นลบจะอยู่ใน
ทิศทางของเส้นจุดไข่ปลา

แกน Z

แกน Y

แกน X

6. Status Bar (แถบสถานะ)
คือแถบแสดงสถานะต่างๆ ในการทางาน โดยจะแสดงในส่วนการแนะนาการใช้งาน
เครื่องมือต่าง ๆ จะอธิบายลักษณะการทางานของเครื่องมือที่เราเลือกขณะทางาน เป็นตัว
ช่วยให้เข้าใจว่าเครื่องมือที่ใช้งานอยู่นั้นมีการใช้งานอย่างไร
7. แถบ Measurement Tool (เครื่องมือกาหนดขนาด)
Measurement มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า VCB (Value Control Box) เป็นเครื่องมือ
สาหรับกาหนดค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความยาว ขนาด องศา ระยะ ให้กับการใช้งานเครื่องมือ
ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้การสร้างแบบจาลองมีความแม่นยาและได้สัดส่วนที่ถูกต้อง โดยรูปแบบ
การกาหนดค่าด้วย Measurement นั้นจะใช้วิธีการพิมพ์ตัวเลขลงไปในขณะที่ใช้เครื่องมือ
แต่ละชนิดอยู่ โดยที่ไม่ต้องเอาเมาส์ไปคลิกที่ช่องกาหนดค่า เช่น เมื่อเราต้องการวาดรูป
สี่เหลี่ยมขนาด 5 x 5 เมตร เราจะใช้เครื่องมือ Rectangle วาดรูปสี่เหลี่ยม จากนั้นพิมพ์ค่า
ลงไปเป็น 5m, 5m หรือ 5,5 (ในกรณีที่กาหนดหน่วยวัดเป็นเมตรไม่จาเป็นที่จะต้องใส่หน่วย
วัดต่อท้ายตัวเลข) แล้วเคาะ Enter เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 5X5 เมตร เป็นต้น
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ใบงานที่ 2
เรื่อง การเปิดใช้งานโปรแกรม SketchUp
ชื่อ...................................................นามสกุล...................................... เลขที่..............
ตอนที่ 1 คาชี้แจง จงเติมคาตอบที่ถูกต้อง

คะแนนเต็ม 10
คะแนนที่ได้............

1. วิธีการเรียกใช้โปรแกรม SketchUp มีกี่วิธี อะไรบ้าง (อธิบาย)
............................................................................................................................. .........
......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........
......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........
.....................................................................................................................................
2. ในการเปิดโปรแกรม ScketchUp ครั้งแรกจะขึ้นหน้าจอใด
......................................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม SketchUp ควรคลิกปุ่มใด
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................
4. Learn คือ
......................................................................................................................................
.........................................................................................................................
5. ถ้าไม่ต้องการให้หน้า Welcome to SketchUp แสดงขึ้นมาควรทาอย่างไร
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................
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คะแนนเต็ม 20
คะแนนที่ได้............

1. หมายเลข 1 แถบ…………………………..….
หน้าที่.............................................................................................................
2. หมายเลข 2 แถบ…………………..………….
หน้าที่..................................................................................................................
3. หมายเลข 3 แถบ…………………..………….
หน้าที่..................................................................................................................
4. หมายเลข 4 แถบ………………..…………….
หน้าที่..................................................................................................................
5. หมายเลข 5 แถบ………………..…………….
หน้าที่..................................................................................................................
6. หมายเลข 6 แถบ……………..……………….
หน้าที่..................................................................................................................
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7. หมายเลข 7 แถบ……………..……………….
หน้าที่..................................................................................................................
จากภาพ จงตอบคาถาม ข้อ 8-10

8. เส้นสีน้าเงิน คือ แกน...............
ลักษณะ………………………………………………………………………………………………….
9. เส้นสีเขียว คือ แกน...............
ลักษณะ………………………………………………………………………………………………….
10. เส้นสีแดง คือ แกน...............
ลักษณะ…………………………………………………………………………………………………..
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง รู้จักโปรแกรม SketchUp
10 คะแนน
คาชี้แจง : 1. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ จานวน 10 ข้อ
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว และทาเครื่องหมาย
() ลงในกระดาษคาตอบ
1. โปรแกรม SketchUp เป็นโปรแกรมประเภทใด
ก. โปรแกรมตารางการคานวณ
ข. โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก
ค. โปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ
ง. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ
2. โปรแกรม SketchUp นิยมใช้กับสายอาชีพใดมากที่สุด
ก. งานออกแบบ Display
ข. งานตกแต่งภายใน
ค. งานสถาปัตยกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดต่อไปนี้คือ Icon ของโปรแกรม SketchUp
ก.
ข.
ค.
ง.
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4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียกใช้โปรแกรม SketchUp ได้ถูกต้อง
ก. คลิก Strat > All Program > SketchUp > SketchUp 8
ข. คลิก Strat > All Program > SketchUp 8 > SketchUp
ค. Strat > All Program > SketchUp 8
ง. Strat > All Program > SketchUp
5. ครั้งแรกเมื่อเปิดโปรแกรม SketchUp หน้าจอจะขึ้นว่าอย่างไร
ก. Welcome to SketchUp

ข. Hello to SketchUp
ค. Welcome to 3D
ง. Hello to 3D
6. Template คือ
ก. เป็นการเลือกรูปแบบการทางาน และถูกบังคับให้เลือก
เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก
ข. เรียนรู้การใช้โปรแกรมผ่านตัวอย่างการขึ้นรูปโมเดลจริง
ค. การกาหนดมาตราส่วนและหน่วยวัด
ง. ส่วนเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์
7. จากรูปข้อใดคือเครื่องมือกาหนดขนาดของโมเดล

1
ก. หมายเลข 1
ข. หมายเลข 2
ค. หมายเลข 3

2

4

ง. หมายเลข 4

3
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8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนของคาสั่งสาหรับจัดการส่วนของมุมมองใน SketchUp
ก. Tools
ข. Draw
ค. Camera
ง. View
9. จากภาพ

มีหน้าที่ใด

ก. มองไปรอบ ๆ โมเดล
ข. หมุนมุมการทางาน
ค. เลือกโมเดลและส่วนประกอบย่อยของเมนู
ง. วาดเส้นอิสระ
10. จากภาพ แกนสีน้าเงิน คือแกนใด
ก. แกน W
ข. แกน X
ค. แกน Y
ง. แกน Z
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กระดาษคาตอบ แบบทดสอบ ก่อนเรียน – หลังเรียน
เล่มที่ 1 เรื่อง รู้จักโปรแกรม SketchUp

ชื่อ.................................................นามสกุล.....................................ชั้น.......... เลขที่.........
หลังเรียน

ก่อนเรียน

1.

ข้อ
1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

ข้อ

ก

ข

ค

ง

ตั้งใจทา
แบบทดสอบ
นะคะ เพื่อนๆ

5.
6.
7.

ข

ค

ง

5.
6.
7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.
รวมคะแนน

ก

รวมคะแนน
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เฉลยแบบทดสอบ ก่อนเรียน – หลังเรียน
เล่มที่ 1 เรือ่ ง รู้จักโปรแกรม SketchUp

เฉลยก่อนเรียน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลย
ค
ข
ก
ค
ก
ค
ข
ง
ค
ค

เฉลยหลังเรียน

เพื่อน ๆ เก่งมาก
เลยค่ะ

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลย
ค
ค
ข
ข
ก
ก
ค
ค
ค
ง
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เฉลยใบงานที่ 1
เรื่อง ทาความรู้จัก SketchUp
คาชี้แจง จงเติมคาตอบที่ถูกต้อง
1. โปรแกรม SketchUp มีความสามารถอย่างไร
โปรแกรม SketchUp เป็นโปรแกรมสาหรับออกแบบสร้างโมเดล 3 มิติ
2. จงบอกความต้องการของระบบปฏิบัติการ Windows ในการลงโปรแกรม SketchUp
ระบบปฏิบัติการ
Windows Vista, Windows7, Windows 8 ขึ้นไป
ความเร็วซีพียู
2 GHz ขึ้นไป
แรม
4 GB ขึ้นไป
พื้นที่สาหรับลงโปรแกรม
500 MB ขึ้นไป
การ์ดแสดงผล
การ์ดที่สนับสนุน OpenGL 2.0 และรองรับระบบ 3D
ไม่ต่ากว่า 1GB
3. จงบอกความต้องการของระบบปฏิบัติการ Mac OS ในการลงโปรแกรม SketchUp
ระบบปฏิบัติการ
Mac OS X 10.7, 10.8 หรือ 10.9 ขึ้นไป
ความเร็วซีพียู
1 GHz ขึ้นไป
แรม
4 GB ขึ้นไป
พื้นที่สาหรับลงโปรแกรม
300 MB ขึน้ ไป
การ์ดแสดงผล
รองรับระบบ 3D ไม่ต่ากว่า 521 MB
4. สายอาชีพใดที่นิยมใช้โปรแกรม SketchUp
1. งานสถาปัตยกรรมทั่วไป
2. งานตกแต่งภายใน

3. งานออกแบบผลิตภัณฑ์
4. งานออกแบบ Display

5. สายอาชีพที่นิยมใช้โปรแกรม SketchUp มากที่สุด คือสายอาชีพใด
งานด้านสถาปัตยกรรม
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เฉลยใบงานที่ 2
เรื่อง การเปิดใช้งาน โปรแกรม SketchUp
คาชี้แจง จงเติมคาตอบที่ถูกต้อง
ตอนที่ 1 คาชี้แจง จงเติมคาตอบที่ถูกต้อง
1. วิธีการเรียกใช้โปรแกรม SketchUp มีกี่วิธี อะไรบ้าง (อธิบาย)
วิธีเรียกใช้โปรแกรม SketchUp มี 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนของโปรแกรม
ที่หน้าจอ (Desktop)
วิธีที่ 2 คลิก Start > All Program > SketchUp > SketchUp 8
2. ในการเปิดโปรแกรม ScketchUp ครั้งแรกจะขึ้นหน้าจอใด
Welcome To SketchUp
3. เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม SketchUp ควรคลิกปุ่มใด
Start using SketchUp
4. Learn คือ
เป็นส่วนที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ ช่วยให้ผู้เริ่มต้นใช้งานเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม
5. ถ้าไม่ต้องการให้หน้า Welcome to SketchUp แสดงขึ้นมาควรทาอย่างไร
คลิกเครื่องหมาย  หน้า always show on startup
ตอนที่ 2 คาชี้แจง จงเติมคาตอบที่ถูกต้อง
1. หมายเลข 1 แถบ Title bar
หน้าที่ แถบแสดงชื่อไฟล์ที่ทางานอยู่ในขณะนั้น
2. หมายเลข 2 แถบ Menu bar
หน้าที่ แถบรวมคาสั่งต่าง ๆ ในการทางาน โดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้
File Edit View Camera Draw Tools Window Help
3. หมายเลข 3 แถบ Tool bar
หน้าที่ เป็นแถบรวบรวมเครื่องมือที่สาคัญ เพื่อใช้สร้างโมเดล เช่น Line, Select,
Eraser เป็นต้น
4. หมายเลข 4 แถบ Drawing Area
หน้าที่ พื้นที่สาหรับทางานใน SketchUp
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5. หมายเลข 5 แถบ Drawing Axes
หน้าที่ เส้นแกนสาหรับอ้างอิงการทางาน เพื่อความถูกต้องในการสร้างรูปทรงและ
แบบจาลองต่าง ๆ
6. หมายเลข 6 แถบ Status Bar
หน้าที่ เป็นแถบแสดงสถานในการทางาน จะอธิบายลักษณะการทางาน
ของเครื่องมือที่เลือกขณะทางาน
7. หมายเลข 7 แถบ Measurement Tool
หน้าที่ เครื่องมือกาหนดค่า ความยาว ขนาด องศา ระยะ เพื่อให้แบบจาลองมีความ
แม่นยา และสัดส่วนถูกต้อง
8. เส้นสีน้าเงิน คือ แกน Z
ลักษณะ จะอยู่ในลักษณะแนวตั้ง แทนแนวระนาบระดับจากพื้น โดยเส้นทึบ คือบริเวณ
ที่สูงกว่าแนวระนาบ และเส้นประคือบริเวณที่อยู่ต่ากว่าแนวระนาบ
9. เส้นสีเขียว คือ แกน Y
ลักษณะ จะอยู่ในลักษณะของแนวลึก แทนทิศตะวันออก - เส้นทึบ
และทิศตะวันออก - เส้นประ
10. เส้นสีแดง คือ แกน X
ลักษณะ จะอยู่ในลักษณะของแนวขวาง แทนทิศเหนือ – เส้นทึบ
และทิศใต้ – เส้นประ
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