
 
 โปรแกรม Google SketchUp เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดในการรวมเอาข้อดีจาก
การสร้างต้นแบบด้วยการใช้ดินสอเขียนลงบนกระดาษ และใช้สื่อดิจิตอลในการผสมผสานการใช้งาน
เข้าด้วยกัน ท าให้เกิดความยืดหยุ่นในการท างาน มีระบบ intelligent guidance ซึ่งเป็นระบบที่ใช้
ประโยชน์จากจุด, เส้น, พ้ืนผิว เพื่อใช้อ้างอิงในการสร้างโมเดล ท าให้การสร้างงานเป็นไปอย่างลื่นไหล
ไม่ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะสูงมากนักก็สามารถสร้างโมเดลง่ายๆในเบื้องต้นได้ อีก
ทั้งยังมีอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน  โดยส่วนใหญ่จะถูกน ามาใช้ในงานออกแบบเชิง
สถาปัตยกรรม งานออกแบบภายในและภายนอก การออกแบบกลไกลการท างานของเครื่องจักร 
เฟอร์นิเจอร์ ภูมิประเทศ ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงงานออกแบบฉาก อาคาร และสิ่งก่อสร้างในเกม หรือจะ
เป็น เกมจัดฉากท า  Story Boards ในงานภาพยนตร์หรื อละคร โทรทัศน์ก็ ส ามารถท า ได้ 
         นอกจากนี้ยังท างานร่วมกับปลั๊กอิน (Plugin) ต่างๆที่ถูกพัฒนาเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานของ Google SketchUp ให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพลั๊กอินที่ช่วยให้การสร้างรูปทรงต่าง ๆ 
สามารถท าได้ง่ายขึ้น ไปจนถึงปลั๊กอินที่ช่วยในการจัดแสงเงาให้ดูสมจริงอย่างเช่น V-Ray หรือ 
Podium 
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       งานด้านสถาปัตยกรรม 
           งานด้านนี้ต้องพ่ึงพาโปรแกรม 3 มิติเป็นทุนเดิม  ซ่ึง Google SketchUp ได้มีบทบาทมาก
ขึ้น  ส าหรับสถาปนิกแทนที่จะใช้โปรแกรม 3 มิติขนาดใหญ่ ราคาแพงเหมือนก่อนหน้านี้  เนื่องจาก
ท างานได้รวดเร็วขึ้น  ไม่ต้องวุ่นวายกับเครื่องมือมากนัก 

 
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com 

 
       งานก่อสร้าง 
           Google SketchUp สามารถวาดแปลนก่อสร้างและบอกขนาดอย่างละเอียดได้แม่นย าและมี
เครื่องมือส าหรับพิมพ์ Blue Print หรือพิมพ์เขียวได้เลย  จึงเป็นเครื่องมือที่ครบถ้วนในตัวส าหรับงาน
ออกแบบด้านก่อสร้าง 

 
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html 
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      งานด้านโครงสร้างเบา 
          งานก่อสร้างเบาหรือขนาดย่อมที่ต้องมีการออกแบบและน าเสนอกับลูกค้า Google 
SketchUp เป็นเครื่องมือที่ท างานได้รวดเร็ว  จัดแสงได้สมจริงไม่ด้อยกว่าโปรแกรม 3 มิติระดับมือ
อาชีพ (ใช้ร่วมกับโปรแกรม Vray ซึ่งเป็นโปรแกรมภายนอกส าหรับเรนเดอร์สภาพแสงให้ชิ้นงาน) 

 
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/ 

 
       งานด้านวิศวกรรม 
           Google SketchUp สามารถน าเสนองานออกแบบระบบต่าง ๆ ให้เข้าใจง่าย  ส าหรับผู้
ด าเนินโครงการที่ไม่ใช่วิศวกร  อีกท้ังยังมีฟังก์ชั่น  ท าให้ชิ้นงานมีการเคลื่อนไหวประกอบการน าเสนอ
ได้ 

 
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/ 
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         งานด้านออกแบบเชิงพาณิชย์ 
              ร้านค้าต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  การออกแบบหรือปรับแต่ง  ต้องแข่งกับ
เวลา Google SketchUp  จึงเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์การออกแบบ  เพราะเป็นโปรแกรมที่มีขนาด
เบา  ท างานได้กับทุกเครื่อง  ส่งต่องานได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ 

 
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/ 

 
       งานด้านออกแบบภายใน 
           นักตกแต่งภายในสมัยใหม่ใช้เครื่องมือออกแบบงานได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวาดอีก
ต่อไป  วัตถุประเภทโต๊ะ ตู้ เตียงต่าง ๆ สามารถหาดาวน์โหลดมาใช้ได้จาก 3D Warehouse  ไม่
จ าเป็นต้องสร้างวัตถุแต่ละชิ้นด้วยตนเอง  การออกแบบภายในจึงเป็นงานที่ส าเร็จรูปอย่างมากโดย
ใช้ Google SketchUp 

 
ที่มา https://sketchupstudio.blogspot.com/2013/08/resort.html 
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        งานด้านสถาปัตยกรรมทิวทัศน์ 
            Google SketchUp  สามารถสร้างโมเดลทิวทัศน์ได้  โดยวัตถุท่ีเป็นอาคาร
บ้านเรือน  สามารถดาวน์โหลดได้จาก 3D Warehouse รวมทั้งภูมิประเทศต่าง ๆ ก็สามารถใช้
เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรมสร้างได้เช่นกัน 

 
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/ 

 
          งานด้านวางผังเมือง 
              Google SketchUp  สามารถขึ้นรูปโมเดล  โดยใช้ภาพถ่ายจริงมาเป็นแบบในการ
วาด  ดังนั้นจึงสามารถข้ึนรูปอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆให้เหมือนจริงได้ไม่ยาก  นอกจากนี้ยังสามารถใน
การแสดงแสงเงาได้อย่างสมจริง  ตามช่วงเวลาและฤดูกาลต่าง ๆ ของปีได้  ท าให้การออกแบบผัง
เมืองมีตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย 

 
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com 
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         งานด้านออกแบบเกม 
            เกมในปัจจุบันมีภาพกราฟิกที่พัฒนาไปอย่างมาก  ผู้พัฒนาเกมจ านวนไม่น้อยใช้  Google 
SketchUp ในการขึ้นรูปโมเดลที่เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ของฉากหรือแม้แต่ตัวละครก็ตาม 
Google SketchUp  สามารถสร้างฉากจ าลองและ Storyboard ของเกมและยังมีโปรแกรม Plug-in 
ภายนอกที่สามารถเชื่อมต่อชิ้นงานที่สร้างให้ใช้ร่วมกับโปรแกรมพัฒนาเกมได้โดยตรงอีกด้วย 

                                                                       
                    ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/ 

 
        งานด้านภาพยนตร์และบันเทิง 
             Google SketchUp เป็นเครื่องมือทุ่นแรงในการจ าลองฉากภาพยนตร์หรือเวทีการแสดง
ต่าง ๆ มีเครื่องมือ Walk Through  ที่ท าให้เราเคลื่อนที่อยู่ในฉากเหมือนก าลังเดินอยู่ในโลก 3 
มิติ  และมีเครื่องมือมองไปรอบ ๆ เหมือนเราก าลังยืนอยู่ตรงจุดนั้น  ซึ่งเหมาะกับงานด้านการถ่ายท า
เป็นอย่างมาก 

 
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/ 
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        งานไม้ 
             การออกแบบงานไม้ด้วย Google SketchUp  ช่วยลดความเสี่ยงก่อนท าเฟอร์นิเจอร์  เรา
สามารถออกแบบเพ่ือน าเสนอและปรับแก้จนถูกต้องก่อนลงมือท า  ส าหรับลายไม้นั้นสามารถก าหนด
พ้ืนผิววัตถุได้หลากหลายและปรับคุณสมบัติพ้ืนผิวจนดูสมจริงได้ด้วย 

    
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/ 

 
         งานด้านการศึกษา 
             ครูผู้สอนสามารถใช้ Google SketchUp  เป็นเครื่องมือสร้างสื่อการสอนที่น่าสนใจให้กับ
นักเรียนได้  โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์  เนื่องจาก Google SketchUp  มีโปรแกรมเสริมอยู่มากมาย  และ
หนึ่งในนั้นมีโปรแกรม Plug-in  ที่จ าลองสภาพแรงโน้มถ่วงให้กับฉากนั้น  ท าให้วัตถุมีการหล่นกระทบ
กันอย่างสมจริง  ได้แก่ sketch physics 

 

            
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/ 
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             Google SketchUp เป็นโปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิต ิซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้งานง่าย สามารถใช้
งานร่วมกับ Google Map เพ่ือสร้างโมเดลอาคาร โชว์ภาพตัดขวางของโมเดล อีกท้ังยังจ าลองการ
แสดง แสง เงา ตามวันที่และเวลาจริงได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถโชว์มุมมองต่าง ๆ ของโมเดล
เป็นแอนิเมชั่น หรือจะแปลงเป็นไฟล์ต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่ืนได้ เช่น Photoshop, 
AutoCAD หรือ 3Ds Max เป็นต้น 
            Google SketchUp เป็นโปรแกรมท่ีมีความสามารถสูง แต่กลับมีความต้องการของระบบ
ต่ า    ซึ่งนับเป็นข้อดีของโปรแกรมอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงความต้องการระบบ
ขัน้ต่ าเท่านั้น ถ้าต้องการให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็ว โดยเฉพาะการท างานกับ
โมเดลที่มีความละเอียดมาก ๆ ก็ควรเลือกใช้เครื่องที่มีความสามารถสูงกว่าที่ระบุไว้ 

           ความต้องการระบบขั้นต่่าของระบบปฏิบัติการ Windows 

 
           ความต้องการระบบขั้นต่่าของระบบปฏิบัติการ Mac OS 
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          การเรียกใช้งานโปรแกรม  Google SketchUp มี 2 วิธี ดังนี้ 

                      วิธีที่ 1     ดับเบ้ิลคลิกท่ีไอคอนของโปรแกรม     ที่หน้าจอ  (Desktop) 
                      วิธีที่ 2 
                                       1. คลิกท่ี Start 
                                       2. คลิกเลือก All Program 
                                       3. คลิกเลือก SketchUp 8 
                                       4. คลิกเลือก SketchUp 
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 ครั้งแรกเมื่อเปิดโปรแกรม หน้าจอ Welcome To SketchUp จะมีแถบ Learn แสดง
วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ เมื่อคลิกท่ีเครื่องมือจะแสดงวิธีการใช้งานแต่ละเครื่องมือในหน้าต่าง 
Instructor สามารถเปิดได้ที่เมนู Window > Instructor 

 

          ในหน้าต่างจะประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
                     Learn เป็นส่วนที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ ช่วยให้ผู้เริ่มต้นใช้งานเรียนรู้วิธีการใช้งาน
โปรแกรม 
                    Template เป็นการเลือกรูปแบบการท างาน จะถูกบังคับให้เลือกเมื่อเปิดโปรแกรม
ครั้งแรก เป็นส่วนส าคัญที่สุดในตอนเริ่มต้นท างาน 
                     ปุ่ม Start using SketchUp ส าหรับเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม 
                      ถ้าไม่ต้องการให้หน้า Welcome to SketchUp แสดงขึ้นมาทุกครั้ง ที่เปิด

โปรแกรมให้คลิกเลือกเครื่องหมายถูก  always show on startup ออกไป 
                     ถ้าต้องการก าหนด Template ใหม่อีกครั้งจากการปิดหน้าต่าง Welcome to 
SketchUp ลงไปแล้ว ท าได้โดยการ คลิกที่เมนู Help > Welcome to SketchUp 



 

        ในการเปิดโปรแกรม Google SketchUp  ครั้งแรก (หลังจากติดตั้งโปรแกรม และเลือก
แม่แบบในหน้าต่าง Welcome แล้ว) จะพบกับหน้าต่างการท างานโดยมีส่วนประกอบหลัก ดังนี้ 

      
 

 
          แถบส าหรับแสดงชื่อไฟล์ที่ก าลังท างานอยู่ขณะนั้น  โดยในการเปิดโปรแกรมหรือสร้างงาน
ขึ้นมาใหมช่ื่อไฟล์ในแถบไตเติ้ลบาร์จะแสดงเป็น Untitled จนกว่าจะมีการบันทึกและตั้งชื่อไฟล์ 
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           แถบทีร่วบรวมค าสั่งต่าง ๆ ในการท างาน โดยจะแบ่งเป็น 8  หมวด ดังนี้ 
           File : เป็นกลุ่มค าสั่งส าหรับจัดการกับไฟล์งาน เช่น การสร้างไฟล์งาน  การบันทึก การ
น าเข้า/ส่งออก  การสั่งพิมพ์  เป็นต้น 
          Edit : เป็นกลุ่มค าสั่งส าหรับปรับแต่งแก้ไข เช่น การคัดลอก ลบ  ซ่อน/แสดงโมเดล สร้าง 
Group/Component เป็นต้น 
          View : เป็นกลุ่มค าสั่งส าหรับจัดการในส่วนของพื้นที่ท างาน เช่น ซ่อน/แสดงแถบเครื่องมือ 
แกนอ้างอิง เงา หมอก การแสดงผลของเส้น การแสดงผลในส่วนของการแก้ไข 
Group/Component  เป็นต้น 
          Camera : เป็นส่วนค าสั่งส าหรับจัดการในส่วนของมุมมอง ในการท างาน เช่น  การหมุน 
เลื่อน ย่อ/ขยาย เป็นต้น 
          Draw :  เป็นกลุ่มค าสั่งส าหรับเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ  ในการวาดรูปทรง เช่น    การวาด
เส้นตรง เส้นโค้ง สี่เหลี่ยม วงกลม เป็นต้น 
         Tools : เป็นกลุ่มค าสั่งส าหรับเรียกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการท างาน เช่น ดัน/ดึง การหมุน/
ย้ายโมเดล  การสร้างตัวอักษรสามมิติ  การวัดขนาด เป็นต้น 
         Window : เป็นกลุ่มค าสั่งเก่ียวกับการเรียกแสดงหน้าต่าง หรือไดอะล็อกบอกซ์ขึ้นมา เพ่ือใช้
ร่วมในการท างาน และปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของโปรแกรม 
         Help : เป็นกลุ่มค าสั่งเกี่ยวกับคู่มือการแนะน าการใช้งานโปรแกรม ไปจนถึงการลงทะเบียน 
และการตรวจสอบการอัพเดต 
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         เป็นแถบรวบรวมเครื่องมือส าคัญมักถูกเรียกใช้งาน โดยส่วนมากจะเป็นการท างานกับโมเดล 
และส่วนประกอบย่อยของโมเดล ดังนี้ 
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        เป็นพื้นที่ส าหรับท างาน ซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองไปเป็นมุมมองต่าง ๆ ทั้งการท างาน
ในมุมมองแบบ 2D และ 3D โดยมมุมองแบบ 2D นั้นจะแบ่งออกเป็น ด้านบน ด้านหน้า ด้านขวา 
ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านล่าง  และมุมมองแบบ 3D จะถูกเรียกว่า Iso (Isometric) 
         การท่างานในมุมมอง 2D และ 3D  เราสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้โดยใช้เครื่องมือ ซึ่ง
สามารถปรับได้ 2 แบบ คือแบบ 2D และ 3D 

 

       
        คือเส้นแกนส าหรับอ้างอิงการท างาน เพ่ือให้การวาดรูปทรง และการสร้างแบบจ าลองใน
ทิศทางต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นย า โดยแกนอ้างอิงจะแบ่งเป็น  3 แกน ดังนี้ 
        แกน x จะอยู่ในลักษณะของแนวขวาง (แกนสีแดง)   แทนทิศเหนือ – เส้นทึบ และทิศใต้ – 
เส้นประ 
        แกน y จะอยู่ในลักษณะของแนวลึก (แกนสีเขียว)   แทนทิศตะวันออก – เส้นทึบ และทิศ
ตะวันตก – เส้นประ 
        แกน z จะอยู่ในลักษณะของแนวตั้ง (แกนสีน้่าเงิน) แทนแนวระนาบระดับจากพ้ืน โดยเส้นทึบ 
คือบริเวณท่ีอยู่สูงกว่าแนวระนาบและเส้นประ คือบริเวณที่อยู่ต่ ากว่าแนวระนาบ 
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        จุดตัดกันระหว่างเส้นแกนทั้ง 3 เส้นจะถูกเรียกว่า Original Point หรือ จะเรียกว่าจุด
ศูนย์กลางของพ้ืนที่ท างานก็ได้เช่นกัน โดยต าแหน่งของ Original Point จะมีค่า x, y, z เท่ากับ 0 
โดยถ้าค่าตัวเลขเป็นบวกจะอยู่ในทิศทางของเส้นทึบ และถ้าค่าเป็นลบจะอยู่ในทิศทางของเส้นจุดไข่
ปลา 
 

 
 

  
         คือแถบแสดงสถานะต่าง ๆ ในการท างาน โดยจะแสดงในส่วนการแนะน าการใช้งานเครื่องมือ
ต่าง ๆ จะอธิบายลักษณะการท างานของเครื่องมือที่เราเลือกขณะท างาน เป็นตัวช่วยให้เข้าใจว่า
เครื่องมือที่ใช้งานอยู่นั้นมีการใช้งานอย่างไร 
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         Measurement มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า VCB (Value Control Box)  เป็นเครื่องมือส าหรับ
ก าหนดค่าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความยาว ขนาด องศา ระยะ ให้กับการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งจะ
ช่วยให้การสร้างแบบจ าลองมีความแม่นย าและได้สัดส่วนที่ถูกต้อง โดยรูปแบบการก าหนดค่าด้วย 
Measurement  นั้นจะใช้วิธกีารพิมพ์ตัวเลขลงไปในขณะที่ใช้เครื่องมือแต่ละชนิดอยู่ โดยที่ไม่ต้องเอา
เมาส์ไปคลิกท่ีช่องก าหนดค่า เช่น เมื่อเราต้องการวาดรูปสี่เหลี่ยมขนาด 5 x 5 เมตร เราจะใช้
เครื่องมือ Rectangle วาดรูปสี่เหลี่ยม จากนั้นพิมพ์ค่าลงไปเป็น 5m, 5m หรือ 5,5 (ในกรณีทีก่ าหนด
หน่วยวัดเป็นเมตรไม่จ าเป็นที่จะต้องใส่หน่วยวัดต่อท้ายตัวเลข) แล้วกดปุ่ม Enter เราก็จะได้รูป
สี่เหลี่ยม ขนาด 5×5 เมตร เป็นต้น 

 
         เมาส์ และคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ านวยความสะดวก ซึ่งโปรแกรม SketchUp ได้ออกแบบ
ให้เมาส์สามารถใช้งานค าสั่งที่มักจะใช้บ่อยๆ เพ่ือให้การสร้างงานเป็นไปอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว  โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ 

คลิกปุ่มซ้ายของเมาส์  > เป็นการเลือกวัตถุ 

คลิกปุ่มขวาของเมาส์  > เป็นการเปิดเมนู Context 

คลิกปุ่มกลาง หรือลูกกลิ้งของเมาส์  > เครื่องมือจะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือ Orbit ชั่วคราว   
เป็นการปรับหมุนมุมมองภาพ 

คลิกปุ่มกลาง หรือลูกกลิ้งของเมาส์พร้อมกดคีย์ Shift  > เครื่องมือจะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือ 
Pan ชั่วคราว เป็นการเลื่อนมุมมอง 

หมุนปุ่มกลาง หรือลูกกลิ้งของเมาส์  > เป็นการย่อ/ขยายภาพ  โดยถ้าหมุนไปข้างหน้าจะเป็น
การขยาย หมุนมาด้านหลังจะเป็นการย่อ 

ดับเบิลคลิกปุ่มกลาง หรือลูกกลิ้งของเมาส์  > เป็นการเปลี่ยนจุดศูนย์กลางของภาพขณะที่เลือก
เครื่องมือ Orbit, Pan และ Zoom สามารถที่จะคลิกเมาส์ปุ่มขวาเพ่ือเรียกแสดงเมนูค าสั่ง ส าหรับ
การควบคุมมุมมองได้ด้วย 
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        การท างานบนโปรแกรม Google SketchUp ให้มีประสิทธิภาพต้องเริ่มต้นจากการท าความ
เข้าใจวิธีการท างานกับระบบไฟล์ เพ่ือจะสามารถใช้ไฟล์งานและจัดเก็บไฟล์ได้อย่างถูกต้อง 
 

 
            เมื่อเรียกใช้งานโปรแกรม Google SketchUp  ก็จะเริ่มต้นท างานกับไฟล์ใหม่ได้ทันที โดย
ให้สังเกตที่ไตเติลบาร์จะมีชื่อไฟล์ว่า Untitled แสดงว่าไฟล์นี้ยังไม่มีการบันทึกไฟล์ เนื่องจากเป็นไฟล์
ใหม่ นอกจากนั้นโปรแกรมจะจัดเตรียมโมเดลรูปคนยืนใกล้กับแกนหลักทุกครั้งด้วย ถ้าไม่ใช้ก็สามารถ
ลบทิ้งได้ 

         หลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมา สามารถเริ่มท างานกับไฟล์ใหม่ได้เลย 
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          แต่ถ้าเราต้องการสร้างไฟล์ใหม่ โดยละทิ้งทุกอย่างที่ก าลังท าอยู่ให้เลือกค าสั่ง File –> New 
หรือกดคีย์ Ctrl + N 
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            หลังจากท่ีเริ่มท างานบนพื้นที่การท างานไปบ้างแล้ว หากต้องการเก็บบันทึกไฟล์งานไว้ แต่
เรายังไม่เคยบันทึกไฟล์นี้มาก่อน ให้เลือกค าสั่ง File –> Save  As  ไฟล์ที่ได้จะมีนามสกุล .skp ซ่ึง
เป็นไฟล์งานของโปรแกรม Google SketchUp 

 

 

 



20 

 
            การเปิดไฟล์หรือการเรียกชิ้นงานที่ถูกสร้างไว้ก่อนหน้า จะต้องเปิดเฉพาะไฟล์นามสกุล .skp 
เท่านั้น เนื่องจากไฟล์ที่ถูกสร้างจากโปรแกรม Google SketchUp จะถูกเก็บไฟล์ไว้นามสกุลนี้ โดย
เปิดไฟล์ด้วยค าสั่ง File –> Open  หรือกดคีย์ Ctrl + O 
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           เมื่อต้องการออกจากโปรแกรม ให้เลือกค าสั่ง File –> Exit หรือคลิกที่ปุ่ม    ด้านบน
ขวาของโปรแกรมก็ได้ ถ้าท าการบันทึกงานแล้วโปรแกรมจะปิดทันที แต่ถ้ายังไม่ได้บันทึกโปรแกรมก็
จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ ถามว่าต้องการบันทึกหรือไม่ ให้เลือกตามความต้องการ แล้วจึงออกจาก
โปรแกรม 
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             เริ่มต้นเมื่อเข้าเปิดโปรแกรม Google SketchUp ครั้งแรกโปรแกรมจะให้เลือก 
Template และมาตราส่วนหน่วยวัดที่ใช้ และควรที่จะเลือก Template ให้เหมาะสมกับการใช้
งาน  ซึ่งในแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน 
 

 
             ในหน้าต่าง Welcome to SketchUp จะมีส่วนที่ต้องเลือกก่อนเริ่มต้นใช้โปรแกรม 
คือ  ส่วนของ Template ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดหน่วยวัดระยะท่ีเราใช้การเลือก Template ส าหรับ
เริ่มต้นท างาน มีความส าคัญที่ต้องตัดสินใจเลือก 2 ส่วน คือ 
 ท างานทางด้านใด เช่น ท างานทั่วไป หรือ ท างานด้าน Product Design 
 ใช้หน่วยแบบใด เช่น หน่วยแบบ Feet and Inches ที่แสดงหน่วยเป็นนิ้วหรือฟุต หรือหน่วย

แบบ Meters ที่แสดงหน่วยเป็น เซนติเมตร หรือ เมตร 
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 Simple Template – Feet and Inches และTemplate – Meters เป็นรูปแบบเริ่มต้น 

เหมาะกับการท างานทั่วไป 
 Architectural Design – Feet and inches และ Architectural Design – Millimeters 

เป็นรูปแบบการท างานที่เหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน 
 Google Earth Modeling – Feet and Inches และ Google Earth Modeling – Meters 

เป็นรูปแบบที่เหมาะกับการสร้างโมเดล เพื่อใช้ส าหรับโปรแกรม Google Earth 
 Engineering –Feet และ Engineering –Meters เป็นรูปแบบการท างานที่เหมาะกับงาน

วิศวกรรม 
 Product Design and Woodworking – Inches และ product Design and 

Woodworking Millimeters เป็นรูปแบบที่เหมาะกับงานชิ้นเล็ก ๆ และงานเฟอร์นิเจอร์ 
Template นี้จะมีหน่วยวัดที่ละเอียดถึงมิลลิเมตร 

 Plan View –Feet and Inches และ Plan View –Meters จะเป็นการท างานที่มีมุมมองแบบ
แปลน 2 มิต ิ

         นอกจากหน่วยการท างานที่เปลี่ยนไปแล้ว ในการเลือก Template ว่าจะท างานด้านใดในตัว 
Template เองจะมีรายละเอียดอื่น ๆ เช่น สไตล์ของเส้น และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกันไปด้วย 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถมองเห็นได้จริง ๆ เมื่อเริ่มวาดภาพหรือท างานในโปรแกรมแล้ว หากต้องการ
เปลี่ยน Template หลังจากท่ีเปิดโปรแกรมแล้ว ท าได้โดยการคลิกที่เมนู Window –> Preference 
จากนั้นคลิกที่ Template ใหม่ที่ต้องการ โดย Template ที่เปลี่ยนจะมีผลเมื่อเปิดโปรแกรมครั้ง
ต่อไป 
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            หากเราต้องการสร้าง Template ตามท่ีเราต้องการ สามารถก าหนดได้เองตามข้ันตอน
ต่อไปนี้ 
 1. ไปที่เมนู Windows —> Styles 

 
 2. เลือก List รายการสไตล์ที่ต้องการ 
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 3. คลิกเลือกโมเดลที่เราต้องการและเราสามารถก าหนดมาตราส่วนและหน่วยวัดของโปรแกรม 
Google SketchUp โดย เลือกเมนู Windows —> Model Info —> Unit 

 

 
        Format  คือ  การก าหนดมาตรฐานตัวเลขที่ใช้ในการท างาน โดยเน้นตามหลักสากล มีให้
เลือก 4 แบบ ดังนี้ 
               Architectural  เป็นตัวเลขตามแบบงานสถาปัตย์ ให้ใช้เป็นนิ้วเท่านั้น 
               Decimal  เป็นตัวเลขทั่วไปตามรูปแบบเลขฐานสิบ เลือกหน่วยวัดได้หลากหลาย เช่น 
ฟุต, นิ้ว, มิลลิเมตร, เซนติเมตร, เมตร 
               Engineering เป็นตัวเลขตามแบบงานวิศวกรรม ให้ใช้เป็นฟุตเท่านั้น 
               Fractional เป็นตัวเลขแบบเศษส่วนให้ใช้เป็นนิ้วเท่านั้น 
        Precision  คือ  การก าหนดตัวเลขให้แสดงค่าต าแหน่งทศนิยม 
        Enable  Length  Snapping  คือ การก าหนดให้โปรแกรมช่วยก าหนดค่าความยาวของเส้น
ให้เพ่ิม หรือลดตามค่าตัวเลขที่ก าหนด 
        Display Units Format  คือ การก าหนดให้แสดงหน่วยวัดที่ใช้งาน 
        Force  Display of 0” คือ กรณีเลือกใช้แบบ Architectural   เมื่อไม่มีเศษของค่านิ้ว 
โปรแกรมจะใส่สัญลักษณ์  0” ต่อท้ายลงไปด้วย 
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        Precision  คือ การก าหนดค่าองศาให้แสดงต าแหน่งทศนิยม 
        Enable Length  Snapping คือการก าหนดให้โปรแกรมช่วยก าหนดค่าความกว้างของมุม 
ให้เพ่ิมหรือลดตามค่าตัวเลขท่ีก าหนด 
         เมื่อเลือกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว หากต้องการ Save Template ให้ไปที่ เมนู File –> 
Save As Template  จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ 
 

 
 

           กดปุ่ม Save เพ่ือท าการ Save Template เป็นอันเสร็จสิ้น การสร้าง Template  เมื่อเรา
เปิดโปรแกรม Google SketchUp เราสามารถเรียกใช้ Template ทีบ่ันทึกไว้ 
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       ในการออกแบบโครงสร้างตัวอาคาร ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จ าเป็นต้องอาศัยความแม่นย า และ
เจาะจง เพ่ือให้ชิ้นงานที่ออกมานั้น สามารถน าไปใช้ได้จริง โปรแกรม Google SketchUp มีแกน
อ้างอิงไว้ให้ใช้เป็นแกนหลักในการวาดภาพและขึ้นโมเดล รวมทั้งการท างานอ่ืน ๆ ซึ่งเมื่อเปิด
โปรแกรมข้ึนมาจะพบแกนอ้างอิง ดังภาพ 

 
          จากภาพจะพบแกนอ้างอิงทั้งหมด 3 แกน วางตัดกัน ได้แก่ แกนสีแดง (Red Axis) แกนสี
เขียว (Green Axis) และแกนสีน้ าเงิน (Blue Axis) ซึ่งใช้งานตามรูปแบบของแกน  3 มิต ิ (X, Y, Z) 
ส่วนจุดตัดของแกนทั้ง 3 เรียกว่า จุดก าเนิด (origin) 
          การจัดวางแกนอ้างอิงในโปรแกรม SketchUp เป็นรูปแบบมาตรฐานที่คนส่วนใหญ่ใช้
กัน   เราสามารถก าหนดรูปแบบและลักษณะการวางแกนได้เอง ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการท างาน 
และความถนัดของแต่ละคน โดยคลิกขวาที่แกนที่ต้องการ จะปรากฏค าสั่งให้เลือก ดังนี้ 
          คลิกขวาที่แกนที่ต้องการท างาน จะปรากฏเมนูค าสั่งออกมา 
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            เป็นการจัดวางต าแหน่งของแกนอ้างอิงตามความต้องการของเรา โดยเมื่อคลิกเลือกค าสั่ง 
Place แล้วจะปรากฏไอคอนแกนขึ้นมา ให้คลิกเมาส์เพื่อระบุต าแหน่งแกนอ้างอิง และเลื่อนเมาส์เพื่อ
หมุนภาพ 
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       เป็นการจัดวางต าแหน่งของแกนอ้างอิงและหมุนแนวแกนได้ตามต้องการ โดยก าหนดระยะทาง
ในช่อง Move และก าหนดองศาการหมุนในช่อง Rotate 
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           หลังจากได้เปลี่ยนต าแหน่งแกนหรือหมุนแกน ถ้าต้องการให้แกนอ้างอิงกลับมาวางตัวในแนว
เดิมก็ให้ใช้ค าสั่ง Reset 
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             ในกรณีที่ต้องการซ่อนแกนอ้างอิง ก็สามารถท าได้โดยคลิกขวาที่แกน แล้วเลือกค าสั่ง Hide 

 
 การท างานกับโมเดล 3 มิตินั้น จะมีมุมมองที่รอบด้านแตกต่างจากโมเดล 2 มิต ิ ดังนั้น  เพ่ือ
ความเหมาะสมกับการดูโมเดลแต่ละมุม โปรแกรม Google SketchUp มีเครื่องมือมุมกล้อง ซึ่ง
จ าลองมุมมองเหมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมของชิ้นงานจริง

 
         ในพ้ืนที่ 3 มิติ จะมีมุมมองมาตรฐานในการมองชิ้นงานอยู่ 7 มุม ได้แก่ 
              Top       : ด้านบน 
              Bottom : ด้านล่าง (ข้างใต้) 
              Front    : ด้านหน้า 
              Back      : ด้านหลัง 
              Left       : ด้านซ้าย 
              Right    : ด้านขวา 
              ISO       : Isometric หรือมุมมองแนวเอียงที่ท าให้เห็นรูปทรงโดยรวมของชิ้นงานได้ 
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      ในการมองชิ้นงานมุมต่าง ๆ นั้นเราสามารถใช้เครื่องมือหมุนมุมมอง เพื่อมองรอบชิ้นงานได้อิสระ 
แต่มุมมองมาตรฐานมีประโยชน์ส าหรับการตรวจสอบชิ้นงาน ในแต่ละด้านอย่างเที่ยงตรง และใช้ใน
การน าเสนองาน เช่น การออกแบบสินค้า หรือสถานที่ต่าง ๆ การเลือกมุมมองมาตรฐาน ท าได้ดังนี้ 
       1. เลือกเมนู Camera จากแถบเมนูหลัก และเลือกมุมมองจากเมนูย่อย Standard Views 

 
       2. พ้ืนที่ท างานจะเปลี่ยนเป็นมุมมองที่เลือกไว้ตามภาพตัวอย่าง 
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     เครื่องมือ Orbit มีไว้ส าหรับการหมุนมุมมองรอบชิ้นงานในลักษณะการโคจรรอบ ๆ นับว่าเป็น
เครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ตลอดเวลาในการสร้างโมเดล 3 มิต ิ
 

             
        การเรียกใช้เครื่องมือ Orbit นั้นท าได้จากการเรียกใช้เมนู และการใช้เมาส์  เพ่ือความรวดเร็ว 
ดังน ้ี 

1. คลิกเลือกเครื่องมือ Orbit บน Toolbar 
 

                       
 2. ใช้เครื่องมือ Orbit เพ่ือหมุนมุมมองชิ้นงานได้รอบ 360 องศา สิ่งที่หมุนคือมุมมอง ของเรา
แต่ไม่ใช่โมเดลที่ถูกหมุน 
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       เครื่องมือ Pan ใช้ส าหรับการเลื่อนมุมมองแนวราบโดยไม่หมุนมุมมอง จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของ 
Pan และ Orbit นั้นเป็นการจัดการมุมมองชิ้นงานที่ต่างแนวกัน แต่ต้องใช้คู่กันเสมออย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ดังนั้น 2 เครื่องมือนี้จึงเป็นเครื่องมือที่เราเรียกใช้ได้ทุกเวลา โดยไม่จ าเป็นต้องคลิกเลือก
เครื่องมือจาก Toolbar ก่อนทุกครั้ง 
       เรามาดูวิธีใช้งาน Pan Tool ทัง้จากการคลิกที่ Toolbar และการใช้งานด้วยเมาส์ 
      1. จากตัวอย่างชิ้นงานอยู่เรียงกันในแนวหน้ากระดาน 
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 2. คลิกเลือกเครื่องมือ Pan บน Toolbar 
 

  

3. ใช้เครื่องมือ Pan คลิกและเลื่อนมุมมองในแนวราบ เพื่อท างานกับชิ้นงานแต่ละชิ้นได้ การ
เลื่อนนี้เป็นการเลื่อนมุมมอง แต่โมเดลไม่มีการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใด 
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      เครื่องมือ Zoom นับว่าเป็นเครื่องมือจัดการมุมมองที่มีหน้าที่ส าคัญ คือการย่อและขยาย
มุมมอง เพื่อท างานกับชิ้นงานในระดับภาพรวมหรือในรายละเอียดย่อย ๆ ได้ เครื่องมือ Zoom     
ไม่เพียงแต่ใช้ในการย่อขยายมุมมองเท่านั้น แต่ยังใช้เปลี่ยนมุมกล้องได้อีกด้วย 
       การเรียกใช้เครื่องมือ Zoom จาก Toolbar  มีดังนี ้
        1. เตรียมชิ้นงานบนพื้นที่ท างาน 

 

 
 2. คลิกเลือก Zoom จาก Toolbar 
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 3. คลิกเลื่อนไปทางด้านบนเป็นการขยายมุมมองชิ้นงานจะดูใกล้และใหญ่ขึ้น 

                  
4. คลิกและเลื่อนไปทางด้านล่างเป็นการย่อมุมมอง ชิ้นงานจะดูไกลออกไปและเล็กลง 

            
5. หากดับเบิลคลิกเครื่องมือ Zoom ไปที่ชิ้นงานใด ชิ้นงานนั้นจะถูกจัดให้อยู่ตรงกลาง 
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           Zoom Window เป็นเครื่องมือที่อยู่ใกล้เคียงเครื่องมือ Zoom และใช้งานใกล้เคียงกันด้วย 
เพียงแต่เครื่องมือ Zoom Window จะให้ลากพ้ืนที่ที่ต้องการจะขยายมุมมองโดยเฉพาะ วิธีใช้และ
ตัวอย่างผลลัพธ์ ดังนี้ 
      1. คลิกเครื่องมือ Zoom Window บน Toolbar 

                         
 2. ลากพ้ืนที่ต้องการขยายมุมมอง 

                       
3. ผลลัพธ์ คือมุมมองจะถูกขยายในบริเวณท่ีลากพ้ืนที่จนเต็มหน้าจอการท างาน  
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            Zoom Extents มีหน้าที่ขยายมุมมอง เพื่อให้เห็นชิ้นงานทั้งหมดบนพ้ืนที่ท างาน โดยมี
มุมมองที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะครอบคลุมชิ้นงานทั้งหมด 
        1. คลิกเครื่องมือ Zoom Extents บน Toolbar 

                       

        2. ชิ้นงานทั้งหมดจะถูกขยายจนเต็มพ้ืนที่การท างาน 

             

 


