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4. การบันทึกไฟลชื่อเดิม ใชคําสั่ง File > Save หรือกดคียลัด
การใชงานโปรแกรม PCB DESIGNER
ปุม F2
5. การบันทึกไฟลชื่อใหม ใชคําสั่ง File > Save As… หรือกดคีย
สําหรับการใชงานโปรแกรมออกแบบวงจรอิเล็คทรอนิคส
ลัด Ctrl+F2
โดยทั่วไป จะตองเขียนเปนวงจรขึ้นมากอน แลวจึงใชโปรแกรมทํา
ในการเปด หรือบันทึกเอกสาร จะมีนามสกุลเปน .pcb
การแปลงเปนลายพิมพทองแดง ซึ่งจะเสียเวลาในการเขียนวงจรที่
ตองใชเวลานานมากๆ แตถาหากเราตองการเขียนแคเฉพาะแผน
วงจรพิมพอยางงายๆ และรวดเร็ว เราสามารถเลือกใชงาน
โปรแกรม PCB Designer ที่เหมาะสําหรับออกแบบลายพิมพ
ทองแดงโดยเฉพาะ และไดลวดลายที่สวยงาม

ขอดี

1. โปรแกรมใชงานงายไมซับซอน
2. ใชออกแบบลายวงจรงายๆ ที่ไมซับซอน ไดอยางรวดเร็ว
3. สามารถพิมพลายวงจรที่เทาขนาดจริง ใชงานไดจริง

ขอเสีย

1. ไมมีเครื่องมือสําหรับออกแบบภาพวงจรอิเล็คทรอนิคส และ
ภาพการวางอุปกรณ
2. การออกแบบลายพิมพจะสับสนไดสํ าหรับวงจรที่มีอุปกรณ
จํานวนมาก
3. ไมมีเครื่องมือแปลงวงจรอิเล็คทรอนิคสเปนลายปริ๊นส
ทองแดง

6. การพิมพผาน Printer ใชคําสั่ง File > Print…
Select sides to print เปนการเลือกลักษณะแผนงานที่จะพิมพ
- Print PCB Mask ใหพิมพลวดลายวงจร ตามภาพ
- Print Inverse Mask ( white and black ) ใหพิมพพื้นหลัง
เปนสีดํา แตลายวงจรเปนสีขาว
- Proof Print
- Print text on the PCB ใหพิมพตัวอักษรดวย
- Only print the tracks ใหพิมพเฉพาะลายเสน
Force reverse printout ใหพิมพกลับดาน
- Printer Setup เลือกเครื่องพิมพ
เมื่อเลือกคาตามตองการแลวคลิกที่ Print โปรแกรมจะทําการ
พิมพวงจรออกมามีขนาดเทาภาพจริง

7. การตั้งคา Printer ใชคําสั่ง File > Print Setup… เปดการ
เลือกชนิดของ Printer ที่ตอใชงาน โดยปกติจะมีอยูในคําสั่ง
File > Print… ดวยแลว
ไฟลโปรแกรม PCB Designer ขนาด 1.21 MB.

การเปด, การบันทึกไฟล และการพิมพผาน Printer
1. ใชคําสั่งบนเมนูชื่อ File
2. การเปดแผนงานใหม ใชคําสั่ง File > New
3. การเปดแผนงานที่มีอยูแลว ใชคําสั่ง File > Open

การกําหนดขนาดแผนงาน

1. ใชคําสั่งบนเมนูชื่อ Board > Size…
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2. การเลือกใหแสดงจุดกริด ใชคําสั่งบนเมนูชื่อ Board > Grid
On/Off

2. จะเกิดกรอบชื่อวา Preset Broad Size เพื่อใหกําหนดคา

3. ใหเลือก Preset Sizes เปน Custom size เพื่อกําหนดขนาด
เองไดตามตองการ
4. เลือก Measurement เปน Millimeters เพราะจะมีความ
ละเอียดกวา และเปนหนวยที่นิยมใชในเมืองไทย
5. กําหนดขนาดแผนงานไดที่ Size ใสคาเปนตัวเลขที่ Height
และ Width
6. สามารถเลื่อนแผนงานไดโดยใชคําสั่งบนเมนูชื่อ Board >
Move/Size เมาสจะเปลี่ยนเปนรูปมือ แลวใหคลิกซายคางไว
( Drag ) บนกรอบของแผนงาน แลวลากเมาสจะทําใหแผน
งานเลื่อน, ยายได เพื่อวางแผนงานใหเหมาะสมกับลายวงจร
การยกเลิกการใชงาน ทําไดโดยคลิกขวายกเลิกหนึ่งครั้ง

3. การกําหนดความละเอียดของระยะจุดกริด ใชคําสั่งบนเมนู
ชื่อ Snap ซึ่งบอกความละเอียดเปนนิ้ว มีความละเอียดให
เลือกเทากับ 0.1” , 0.05” , 0.025” , 0.0125” หรือไมกําหนด
ระยะ ( No snapping )

การซูมภาพดูลายวงจร

การซูมดูลายวงจรมีความสําคัญมากๆ บางครั้งในการออก
แบบและตกแตงลายวงจร จําเปนตองซูมภาพเขามาดูใกลๆ และ
ในการดูลายเสนทั้งหมดหรือเคลื่อนยายลายเสนตองซูมภาพออก
เพื่อดูลายเสนโดยรวม มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกที่เมนูชื่อ Window

2. Zoom Page เปนการซูมดูภาพใหแสดงรายละเอียดทั้งหมด
ของลายวงจร

การกําหนดกริด

1. กริด คือตัวกําหนดระยะตําแหนงการวางลายวงจร ชวยให
ทราบตําแหนงและสามารถเลือกวางลายวงจรไดงายขึ้น

Zoom Page
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3. Zoom Width เปนการซูมภาพใหแสดงเต็มตามความกวาง
ของหนาตางแลวจะใชการเลื่อนขึ้น-ลง เพื่อดูลายวงจร

1.
Zoom Width
4. หรือเลือกบนแถบเครื่องมือรูปแวนขยาย ซึ่งจะซูมภาพไดสูง
สุด 4 เทา

การตัด, คัดลอก, วาง และลบตําแหนงลายวงจร

การเลือกกระทําบนลายเสนวงจรที่เราสรางขึ้น ไมสามารถ
ใชการคลิกขวาใหเกิดเมนูเลือกเหมือนโปรแกรมทั่วไป ใหใชคําสั่ง
บนเมนูชื่อ Edit เทานั้น
1. การเลื อ กลายเส น เพื่ อ แก ไ ขเป น บางจุ ด ให ค ลิ ก ซ า ยบน
ตําแหนงที่ตองการ แลวลายเสนที่เลือกจะเปลี่ยนเปนสีเขียว

2. การเลือกลายเสนเปนกลุม หลายๆลายเสน ใชคําสั่งบนแถบ
เครื่องมือชื่อ Custom select
แลวเมาสจะเปลี่ยนเปนรูปกากบาท ให Drag เมาสเพื่อลาก
ครอบลายเสนที่ตองการ จากนั้นลายเสนที่ลากครอบไวทั้งหมดจะ
กลายเปนสีเขียว พรอมที่จะทําการแกไข

วิธี Custom select
3. การเลือกหลายๆ สวนที่แยกออกจากกัน ใหใชคียลัด ดวยการ
กด Shift คางไวพรอมกับคลิกซายที่ลายเสน
-

การยาย ใหคลิกซายคางไว ( Drag ) บนลายเสนสีเขียว แลว
ลากยายไปวางตําแหนงที่ตองการไดทันที
การลบ ใหใชคียลัด Delete จะลบทิ้งไดทันที
การตัด ใหใชคําสั่ง Edit > Cut หรือ คียลัด Ctrl+X เพื่อคัด
ลอกลายเสน และลายเสนจะหายไปดวย
การคัดลอก ใหใชคําสั่ง Edit > Copy หรือ คียลัด Ctrl+C
เพื่อคัดลอกลายเสน
การวาง ใหใชคําสั่ง Edit > Paste หรือ คียลัด Ctrl+V เพื่อ
วางลายเสน ( จะวางไวกลางจอภาพโดยอัตโนมัติ )
การคัดลอกลายวงจรไปเปดบนไฟลอื่น ใหใชคําสั่ง Edit
> Copy.WMF จะเปนการคัดลอกลายวงจรที่ออกแบบไวทั้ง
หมดแลว สามารถนําไปวางบนเอกสารอื่นๆ เชน Word,
PhotoShop เพื่อใชประกอบการจัดทํารายงาน ตัวอยางเชน
การใชคําสั่ง Edit > Copy.WMF ที่โปรแกรม PCB แลวเปด
เอกสาร Word ขึ้นมา และใชคําสั่ง Paste เพื่อวางรูป ดังนี้

วิธี Shift+Click
ในการใชงานเบื้องตนเทาที่จําเปนก็มีเพียงเทานี้ แลวใน
การศึกษารายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม สามารถเปดดูคูมือการใชงาน
ที่เปนไอคอนรูปหนังสือ โดยติดมากับโปรแกรม หรือเปดดูที่ Help
ซึ่งทั้งหมดนั้นจะเปนขอความภาษาอังกฤษ
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การออกแบบลายวงจรโดยโปรแกรม PCB DESIGNER
7. และนอกเหนือจากนี้ จะมีเครื่องมือสําหรับวางจุดลงลายเสน
ชื่อ More Pads ดังรูปที่ 4 โดยเมื่อคลิกเลือกที่เครื่องมือนี้ จะ
สําหรับการออกแบบลายเสนวงจร PCB มีเครื่องมือที่สําคัญ
เกิดแถบเครื่องมือขึ้นมาใหเลือกใช เปนจุดรูปตางๆ ตามรูปที่
4 ชนิดคือ
5 สามารถเลือกไปวางดังรูปที่ 6
1. จุดวงกลมสําหรับลงขาอุปกรณ
2. ลายเสนสําหรับเชื่อมระหวางขาอุปกรณ
3. การลงขาตัวไอซี
รูปที่ 4
4. การวาง Text บนลายวงจร
โดยมีขั้นตอนดังนี้

จุดวงกลมสําหรับลงขาอุปกรณ

1. ใชคําสั่งบนแถบเครื่องมือที่เปนรูปวงกลม (Pads) ที่มีขนาด
ตางๆกัน 4 รูป ดังรูปที่ 1
รูปที่ 1
2. ใชเมาสคลิกที่รูปวงกลมตามขนาดที่ตองการ
3. จากนั้นรูปที่เมาสจะเปลี่ยนเปนวงกลม ใหเลือกคลิกลงบน
แผนงาน ตําแหนงที่ตองการวาง Pads จุดลงขาอุปกรณ
4. ทําการปรับแตงขนาดของ Pads ที่เมนูชื่อ Board > Track
sizes… ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2
5. จะเกิดกรอบสําหรับปรับแตงลายเสน Pads ตางๆ ขึ้นมา

รูปที่ 3
6. ในชองของ Pad sizes ( radii ) เปนการปรับขนาดของวง
กลมภายใน ( Inner ) และวงกลมภายนอก ( Outer ) มีหนวย
เปนนิ้ว แลวในการปรับแตงขนาด Pads นี้จะมีใหกําหนด
เพียง 4 ขนาด เรียงขนาดจากเล็กไปหาใหญตามจํานวน
Pads บนแถบเครื่องมือที่ใหคลิกใชงาน โดยปกติจะกําหนด
ใหมาตามความเหมาะสมแลว หรือปรับเปนคาเดิมโดยคลิกที่
Set to defaults แตถาตองการปรับแตงเปนขนาดอื่นๆ ใหทํา
การคลิกที่ชองเพื่อเปลี่ยนคาไดตามใจชอบ เมื่อเลือกคาได
แลวใหคลิกที่ OK

รูปที่ 5

รูปที่ 6

ลายเสนสําหรับเชื่อมระหวางขาอุปกรณ

1. ใชคําสั่งบนแถบเครื่องมือที่เปนรูปลายเสน ( Tracks) ที่มี
ขนาดตางๆกัน 4 รูป ดังรูปที่ 7
รูปที่ 7
2. ใชเมาสคลิกที่รูปลายเสนตามขนาดที่ตองการ
3. จากนั้นรูปที่เมาสจะเปลี่ยนเปนวงกลม ใหเลือกคลิกแลวลาก
ลายเสนไปบนแผนงาน ตามตําแหนงที่ตองการเชื่อมตอวงจร
4. ใหทําการปรับแตงขนาดของ Tracks ที่เมนูชื่อ Board >
Track sizes… ดังรูปที่ 2
5. จะเกิดกรอบสําหรับปรับแตงลายเสน Pads ตางๆ ขึ้นมา ดัง
รูปที่ 3
6. ในชองของ Tracks Width เปนการปรับขนาดของลายเสน มี
หนวยเปนนิ้ว แลวในการปรับแตงขนาด Tracks นี้จะมีให
กําหนดเพียง 4 ขนาด เรียงขนาดจากเล็กไปหาใหญตาม
จํานวน Tracks บนแถบเครื่องมือที่ใหคลิกใชงาน โดยปกติ
จะกําหนดใหมาตามความเหมาะสมแลว หรือปรับเปนคาเดิม
โดยคลิกที่ Set to defaults แตถาตองการปรับแตงเปนขนาด
อื่นๆ ใหทําการคลิกที่ชองเพื่อเปลี่ยนคาไดตามใจชอบ เมื่อ
เลือกคาไดแลวใหคลิกที่ OK
7. ทานจะสามารถลากลายเสนเชื่อมวงจรใหมีลายเสนหักมุมได
ตามใจชอบ ใหดูสวยงามตามรูปที่ 8

รูปที่ 8
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8. ในชองของ IC Pad ( radii ) เปนการปรับขนาดของ IC Inner
การลงขาตัวไอซี
radius ,Height และ Width จะสามารถใสคาตัวเลขที่
1. ใชคําสั่งบนแถบเครื่องมือที่เปนรูปตัวไอซี (ICs) ที่มีจํานวนขา
ตองการได มีหนวยเปนนิ้ว โดยปกติจะกําหนดใหมาตาม
ขนาดตางๆกัน 4 แบบ ดังรูปที่ 9
ความเหมาะสมแลว หรือจะปรับเปนคาเดิมโดยคลิกที่ Set to
defaults แตถาตองการปรับแตงเปนขนาดอื่นๆ ใหทําการ
คลิกที่ชองเพื่อเปลี่ยนคาไดตามใจชอบ เมื่อเลือกคาไดแลวให
รูปที่ 9
คลิกที่ OK
2. ใชเมาสคลิกที่รูปไอซีที่มีจํานวนขากํากับไว ตามที่ตองการ
การวาง Text บนลายวงจร
3. เมาสจะเปลี่ยนเปนวงกลม ใหเลื่อนเมาสแลวคลิกวางบน
1. การลงขอความบนแผนงาน
ตําแหนงที่ตองการ จะมีรูปภาพแสดงจํานวนจุดที่ลงขาไอซี
ทําไดโดยเลือกที่เมนูชื่อ
เหมือนรูปที่ 10 และถาหากตองการเคลื่อนยายตําแหนงให
รูปที่ 17
Text > Add ดังรูปที่ 17
คลิกที่ภาพไอซี จะเปลี่ยนเปนแถบกากบาทดังรูป สามารถใช
2. จากนั้นเมาสจะเปลี่ยนเปนรูปวงกลม
ใหคลิกตําแหนงที่
เมาสลากยายไปวางตําแหนงอื่นไดตามตองการ
ตองการวางตัวอักษร จะเกิดกรอบใหใสขอความ รูปที่ 18
โดยใหพิมพขอความลงในชองแลวคลิก OK

รูปที่ 10
4. ถาหากวาจํ านวนขาไอซีมีจํ านวนไมเพียงพอตามที่ตองการ
ใหเลือกที่ Customer IC ดังรูปที่ 11 จะมีกรอบใหใสจํานวน
ขาของไอซีที่ Number of Pins ตองใสจํานวนเปนเลขคูเทา
นั้น และคลิกเลือกระยะหางระหวางขาไอซีที่กรอบ Width

รูปที่ 18
3. การปรับแตงตัวอักษรใหใชคําสั่งบนเมนูชื่อ Text > Font จะ
เกิดกรอบใหปรับแตงตัวอักษร ดังรูปที่ 19 เพื่อกําหนดชนิด
ตัวอักษร ( Font ), กําหนดรูปแบบตัวอักษร ( Font style ),
ขนาดตัวอักษร ( Size ), สคริปต ( Script ) ใหเปนภาษาไทย

รูปที่ 11

รูปที่ 12
5. การปรับลักษณะการวางตัวไอซี ทําไดโดยคลิกเครื่องมือ IC
Direction ปรับใหเปนแนวตั้งหรือแนวนอน ดังรูปที่ 14

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 19
4. แลวในการแกไข หรือเคลื่อนยายขอความ ทําไดดังนี้
- การแกไขขอความ ใหดับเบิ้ลคลิกที่ขอความ จะเกิด
กรอบแกไขขอความดังรูปที่ 18
- การแกไขรูปแบบขอความ ใหคลิกที่ขอความหนึ่งครั้ง จะ
เกิดแถบครอบขอความดังรูปที่ 20 แลวใหใชคําสั่ง Text
> Font เพื่อเขาไปแกไข รูปแบบขอความ ดังรูปที่ 19
- การยายขอความ ใหคลิกที่ขอความหนึ่งครั้ง จะเกิดแถบ
ครอบขอความดังรูปที่ 20 แลวสามารถใชเมาสลากยาย
ขอความไปตําแหนงอื่นได แลวยังสามารถใชการคัดลอก
ขอความไดดวย

6. นอกจากนี้ยังมีการปรับขนาดรูปรางของขาไอซีไดที่เมนูชื่อ
Board > Track sizes… ดังรูปที่ 2
7. จะมีกรอบใหปรับแตง Pads ตางๆ ขึ้นมา ดังรูปที่ 3
รูปที่ 20

