
1.การตดิตั้งโปรแกรม Eagle 

Eagle คือ โปรแกรมออกแบบวงจรไฟฟ้า (Schermatic) และออกแบบวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board) ภายใน

โปรแกรมมีเคร่ือมือต่างๆให้เราเลือกใช้มากมาย อีกท้ังยงัระบคุุณสมบัติของอุปกรณ์ได้อย่างละเอียด บ่งบอก ขนาด เบอร์ เป็นต้น จึงมีความ

สะดวกสะบายในการออกแบบวงจรไฟฟ้าเป็นอย่างมาก สามารถท าไฟล์เป็นรูปภาพออกไปตกแต่งในโปรแกรม Potoshopได้ด้วย 

Eagle เป็นของบริษัท Cadsoft ของประเทศเยอรมัน สามารถ ดาวน์โหลดรุ่น Free ware ได้ท่ี www.cadsoft.de 

 

กาติดตั้งโปรแกรม Eagle กเ็หมือนการติดตั้งหลายๆโปรแกรมน้ันแหละครับ 

 

1.ดับเบิล้คลิกโปรแกรม Eagle โปรแกรมท่ีเราโหลดมาเลยครับ 

2.กด Setup แล้วใช้สูตร Nex ไปเร่ือยๆ 

 

 
3.ขั้นตอนนีห้าเราใช้รุ่นฟรีให้กด Don'license new ถ้าจะซื้อตัวเตม็กติ็ดต่อทางบริษัทครับ 
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2.ส่วนประกอบโปรแกรม Eagle 

ส่วนประกอบของโปรแกรมทัว่ๆไปอยา่งเช่น แถบหวัเร่ือง ปุ่ มควมหนา้โปรแกรมหรือเราใชย้อ่ขยายหน้าจอโปรแกรมนั้นเองและแถบเมนูเราจะ
ไม่พดูถึงครับเพราะวา่มนัก็เหมือนกบัโปรแกรมทัว่ๆไป 
1.Libraries ตรงส่วนน้ีนะครับเป็นส่วนท่ีรวบรวมรายการอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีอยูใ่นโปรแกรม Eagle หากเราคลิกปุ่ ม+ ก็จะมีรายการ
อุปกรณ์มากมายมาให้เราเลือกมากมายจดัตามหมวดหมู่ นั้นเพราะเพ่ือเพ่ือความสะดวกในการคน้หาอุปกรณ์ Schermatic นั้นเอง ซ่ึง
เคร่ืองหมายสีเขียวๆท่ีเพ่ือนเห็นจะแสดงภาวะการใชง้านไลบรารีนั้นเองครับเพ่ือนๆไลบรารีตวัไหนท่ีเป็นวงกลมสีเทาแปลวา่ยงัไม่ไดถู้กให้
ก าหนดใชง้านถา้จะใชง้านก็คลิกขวาแลว้เลือกไปท่ี Use แต่ถา้จะเเลือกใชท้ั้งหมดให้คลิกขวาไปท่ี Libraries แลว้เลือก Use all 

 
 

 
2.Design Rule 
เป็นส่วนท่ีใชก้  าหนดค่าท่ีใชใ้นการออกแบบลายวงจรพิมพด์ว้ยการเดินสายทองแดงแบบอตัโนมติั 
 
3.User language programming 
Eagle สนบัสนุนภาษาโปแกรมท่ีใชใ้นภาษา C เพ่ือนๆสามารถเขา้ไปดูในค าสัง่น้ีได ้
 
4.Scrip 
สร้าง Scrip ไฟลร์ายการไดใ้นรายการน้ีครับ 
 
5.CAM Jobs 
โปรแกรม Eagle สามารถเก็บไฟลเ์ป็นแบบ CAM เพื่อใชใ้นการผลิต 
 
6.Project 
เป็นโฟลเดอร์ท่ีใชเ้ก็บไฟล ์Project ของเรานั้นเอง 
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3.เลเยอร์ต่างๆใน โปรแกรม Eagle 

เขียนโดย kinggo ท่ี 10:29 | วนัเสาร์ท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

การออกแบบวงจรไฟฟ้าดว้ยโปรแกรม Eagle คือ การเอาอุปกรณ์มาวางใน Schematic หลงัจากนั้นก็ท  าการเช่ือมอุปรณ์ดว้ย
สายสญัญาณ วงจรในไฟลเ์อกสารนั้น Schematic จะถูกก าหนดดว้น เลเยอร์ ต่างๆ 6 เลเยอร์และสามารถก าหนดใชไ้ดด้งัน้ี 

 
Nets:สายสญัญาณท่ีใชเ้ช่ือมอุปกรณ์ 

Busses:การรวมสายสญัญาณหลายๆเส้นไวใ้น 1 เดียว 
Pins:ใชแ้สดงจุดเช่ือมต่อของอุปกรณ์ 

Symbol:รูปร่างสญัญาลกัษณ์ของอุปกรณ์ 

Name:ช่ือ(อนัน้ีรู้ๆกนัอยู ่อิอิ) 
Values:ใชแ้สดงค่าอุปกรณ์ 

Eagle ไดบ้รรจุอุปกรณ์มากมาย โดยภายในไลบาลีจะมีลายละเอียดต่างๆบอกเราเอาไวด้ว้ย เช่น สญัญาลกัษณ์ ขนาดฟตุปร้ินเป็นตน้ 
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4.การสร้างไฟล์เอกสาร Schematic และส่วนประกอบ 

1.การสร้างไฟลเ์อกสาร Schematic สามารถท าไดง่้ายๆโดยไปท่ี File->New->Schematic 

 

2.ส่วนประกอบของฟลเ์อกสาร Schematic ซ่ึงจะประ
กอปไปดว้ยเมนูและค าสัง่ต่างๆดงัน้ี 

-แถบช่ือเร่ือง มีหนา้ท่ีแสดงต าแหน่งและช่ือเอกสาร 
-แถบเมนู เป็นท่ีรวมค าสัง่ทั้งหมดท่ีเราจะใช ้
-ปุ่มควบคุม ท าหนา้ท่ียอ่ขยายปิดเปิดเอกสาร 
-แถบเคร่ืองมือ เป็นแถบแสดงค าสัง่ต่างๆ 
-จุดแกน X-Y เป็นตวับ่งบอกพิกดั 
-พืน้ที่ท างาน เป็นพ้ืนท่ีเราใชใ้นการออกแบบวงจร 
 

 

 

 

5.เคร่ืองมือใน Schematic ของโปรแกรม Eagle 
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การใชโ้ปรแกรม Eagleในการออกแบบลายวงจรไฟฟ้าและลายวงจรพิมพน์ั้น ใน Schematic จะมีเคร่ืองมือท่ีเราเลือกใชต่้างๆ
มากมายหลายอยา่งเพ่ือความสะดวกสะบายของเรา เรามาดูกนัเลยดีกวา่ เคร่ืองมือแต่ละชนิดในรูปแบบของปุ่ มต่างๆมีหนา้ท่ีอะไรกนับา้ง 
ตรงแถบเมนู(อยู่ด้านบน ดงัรูป) ตรงแทปเมนูเรียงจากซ้ายไปขวา 
open:ใชเ้ปิดเอกสารงาน 

Save:ใชบ้นัทึกงาน 

Print:ใชพิ้มพง์านออกทางปร้ินเตอร์ 
CAM:ใชแ้ปลงไฟลใ์ห้อยูใ่นรูป CAM 

Borad:ใชส้ร้างแผน่วงจรพิมพ ์

Sheet:จ านวนหนา้ของไฟลเ์อกสาร 
Fit:ใชดู้ภาพอุปกรณ์ 

In:ใชข้ยายพ้ืนท่ีท างาน 

Out:ใชย้อ่พ้ืนท่ีท างาน 

Undo:ยอ้นกลบั(สามารถกด Ctrl+Zแทนได)้ 
Redo:ยอ้นไปขา้งหนา้ 
Help:ส่วนช่วยเหลือ 
 
แทปเคร่ืองมือ(อยู่ทางซ้ายมือของโปรแกรม)เรียงจากบนลงล่างโดยดูจากซ้ายไปขวา 
 

info:ใชดู้รายละเอียดของอุปกรณ์ 

Display:ใชใ้นการก าหนดเลเยอร์ของ Schematic 

Move:ใชเ้คล่ือนยา้ยอุปกรณ์ 

Mirror:สลบัแกนอุปกรณ์ 

Group:ใชค้ลุมอุปกรณ์ทั้งกลุ่มหรือท่ีเฉพราะตอ้งการ 
Cut:ใชต้ดัส่วนท่ีตอ้งการคดัลอกหลงัจากใชเ้ค่ืองมือ Group 
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Delete:ใชล้บอุปกรณ์ท่ีเราไม่ตอ้งการ 
Pinswap:ใชส้บัสญัญาณของขาอุปกรณ์ 

Name:ใชก้  าหนดช่ือ 
Smash:ใชก้  าหนดช่ือและค่าอุปกรณ์เพ่ือเคล่ือนยา้ย 
Split:ใชเ้พ่ิมหรือเคล่ืนยา้ยสญัญาณ 

Wire:ใชเ้ดินสายสญัญาณ 

Circle:ใชส้ร้างวงกลม 
Rectangle:ใชส้ร้างส่ีเหล่ียมทึบ 

Bus:ใชส้ร้างสายสญัญาณBus 

Junction:ใชเ้ป็นจุดเช่ือมต่อของสายสญัญาณ 

ERC:ใชต้รวจสอบความผิดพลาดของวงจรท่ีเราไดส้ร้างข้ึน 

Show:ใชแ้สดงวตัถุให้เด่นและแสดงรายละเอียดทางดา้นซา้ยมือ 
Mark:ใชแ้สดงเคร่ืองหมายในต าแหน่งR0,PO 

Copy:เห็นช่ือก็รู้เลยวา่ใช ้copy อุปกรณ์แน่นอน 

Rotate:ใชห้มุนอุปกรณ์(หมุนไดที้ละ90องศา) 
Change:ใชใ้นเปล่ียนแปลงค่าการต่างๆ 
Paste:ใชว้างส่วนท่ีเรา Cut ออกมาวาง 
Add:ใชเ้ขา้สู่การคน้หาอุปกรณ์ 

Gateswap:ใชส้ลบัต าแหน่งอุปกรณ์ 

Value:ใชก้  าหนดค่าอุปกรณ์ 

Miter:ใชท้  าให้สายสญัญาณไม่เป็นมุมฉาก 
Invoke:ใชดู้อุปกรณ์ท่ีมี Part 

Taxt:ใชพิ้มพข์อ้ความ 
Arc:ใชส้ร้างเส้นโคง้ของรัศมีของวงกลม 
Polygon:ใชส้ร้างรูปแบบโพลีกอ้น 

Net:ใชเ้ช่ือม Bus เพื่อแยกสญัญาณ 

Lable:ใชแ้สดงช่ือ Net บนสายสญัญาณ 

 
น่ีคือ เคร่ืองมือหรือปุ่ มอุปกรณ์ต่างๆท่ีเราจะตอ้งใชง้านแต่ผมเช่ือว่าเพ่ือนๆหลายคนคงจะจ าไม่ไดท้ั้งหมดวา่มีอะไรบา้ง แต่เม่ือถึงเวลาลงมือใช้
งานเพ่ือนๆจะสามารถจ าไดเ้องโดนอตัโนมติัจากการย  ้าท  าบ่อยๆ เด๋ียวคร้ังหน้าเราจะมาก าหนดกริดกนัครับ 

 

 

 

 

 



6.การก าหนดกริดของโปรแกรม Eagle 

 
เราจะเห็นวา่พ้ืนท่ีท างานของโปรแกรม Eagle นั้นจะเป็นพ้ืนท่ีวา่งๆใช่ไหมครับ เราควรปรับให้เป็นตารางเพ่ือให้ง่ายในการออกแบบวงจร 
พดูง่ายๆท าให้ดูง่ายข้ึนนั้นเอง สามาท าไดด้งัน้ีครับ 

1.คลิกท่ี View แลว้เลือกไปท่ี Grid ท่ีกรอบ Display เลือกไปท่ี On เพื่อเปิดการใชง้านกริด 
2.ท่ี Style ตรงน้ีจะเป็นรูปแบบของกริดครับมีทั้งแบบ Dots(แบบจุด)และแบบ Lines(แบบตาราง) 
3.ท่ีช่อง Size เราสามารถก าหนดขนาดของกริดและหน่วยของกริดไดต้รงช่งองน้ีเลยครับแลว้กดปุ่ ม OK 

4.หลงัจากนั้นก็จะปรากฏตารางบนพ้ืนท่ีท างานแลว้ครับ ถา้เราไม่ชอบหรือไม่พอใจตอ้งการกลบัไปค่าเร่ิมตน้ก็คลิกท่ีปุ่ ม Default 
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การย่อขยายพืน้ที่ท างานของโปรแกรม Eagle 

 
การยอ่ขยายพ้ืนท่ีท างานท าไดง่้ายๆมากครับ โดยใช้ืเคร่ืองมือIn(ขยายพ้ืนท่ีท างาน)และOut(ยอ่พ้ืนท่ีท างาน) นอกจากน้ีเรายงัสามารถใชปุ้่ ม
วงลอ้ตรงกลางในการใชย้อ่ขยายพ้ืนท่ีท างานไดอี้กดว้ย 

8.การค้นหาอุปกรณ์ในโปรแกรม Eagle 

เขียนโดย kinggo ท่ี 12:35 | วนัจนัทร์ท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

แน่นอนเลยครับเพ่ือนๆวา่การท่ีจะออกแบบวงจรไฟฟ้าเราตอ้งเอาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาออกแบบ แต่วา่อุปกรณ์ท่ีวา่มนัอยูต่รไงไหนในโปรแกรม 
Eagle ล่ะ ง่ายๆครับเราสามรถคน้หาอุปกรณ์ท่ีว่าไดด้งัน้ี 

1.ให้เลือกไปท่ีเมนู Edit Add หรือคลิกปุ่ ม Add 

เพ่ือเรียกใชไ้บนารี ก็จะมีอุปกรณ์มากมายแบ่งเป็นหมวดๆมาให้เราเลือกใชม้ากมายหากเราตอ้งการใช ้
อุปกรณ์ชนิดไหนก็คลิกเคร่ืองหมาย + ท่ีหนา้ท่ีชนิดอุปกรณ์ท่ีเราตอ้งการครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://play-eagle.blogspot.com/2010/05/eagle_24.html
http://play-eagle.blogspot.com/2010/05/8-eagle.html
http://play-eagle.blogspot.com/2010/05/8-eagle.html
http://4.bp.blogspot.com/_xpPhPCMnghg/S_oJGCgH-jI/AAAAAAAAAM4/es_Guv0ZJ-k/s1600/eagle+out+in.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_xpPhPCMnghg/S_oQQPkm74I/AAAAAAAAANA/q1yzLRMvscw/s1600/eagle+search.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_xpPhPCMnghg/S_oQjLtnuFI/AAAAAAAAANI/qQQfP2lszWY/s1600/eagle+search1.JPG


2.อีกวิธีหน่ึงก็คือ การคน้หาอุปกรณ์แบบอตัโนมติั ก็สามมารถท าไดด้งัน้ีครับ ยกตวัอยา่งเช่นเราจะใชอุ้ปกรณ์ไมโครคอลโทรลเลอร์ AVR 

กพิ้มพ ์AVR ไปตรงๆท่ีปุ่ ม Search เลยครับ แลว้ OK หรือกด Enter ก็ไดค้รับ ก็จะแสดงอุปกรณ์ AVR ข้ึนมาให้เราเลือกใช ้
หากจะกลบัมาแสดงอุปกรณ์เหมือนเดิมก็ลบขอ้ความในช่อง Search ออกแลว้กด Enter 

 

 

 

9.การวางอุปกรณ์ 

เราสามารถน าเอาอุปกรณ์ท่ีเราตอ้งการมาวางไวบ้นพ้ืนท่ีท างานไดด้งัน้ี 

1.ดบัเบิลคล๊ิกอุปกรณ์ท่ีเราตอ้งการ 
2.แลว้อุปกรณ์จะติดมา คลิกเมา้ส์ซา้ยเพ่ือวาง และเราสามารถวางอุปกรณ์ตวัเดิมน้ีไดเ้ร่ือยๆ  
 
 

 

3.หากจะยกเลิกวางอุปกรณ์ตวัน้ีให้กดปุ่ ม Stop  
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10.การหมุนอุปกรณ์และการสลบัแกนอุปกรณ์ใน Eagle 

ในการออกแบบวงจร Schermatic ของโปรแกรม Eagel สามารถหมุนอุปกรณ์และสลบัแกนอุปกรณ์ไดด้งัน้ี 

1.การหมุนอุปกรณ์สามารถท าไดโ้ดยคลิกท่ีปุ่ ม หรือขณะท่ีอุปกรณ์ลอยติดอยูก่บัเมาส์ให้เราคล๊ิกขวา 

2.การสลบัแกนอุปกรณ์สามารถท าไดโ้ดยคลิกท่ีปุ่ ม หรือขณะท่ีอุปกรณ์ลอยติดอยูก่บัเมา้ส์ให้เรากดปุ่ มลอ้เล่ือนท่ีเมาส์ 

11.การเคลือ่นย้ายอุปกรณ์ 

เม่ือเราวางอุปกรณ์บนพ่ืนท่ีท างานเสร็จแลว้ตอ้งการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ก็สามารถท าไดด้งัน้ี 

-การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ตัวเดยีว 

คลิกท่ีปุ่ ม แลว้น าไปคลิกท่ีอุปกรณ์ท่ีเราตอ้งการเคล่ือนยา้ย อุปกรณ์จะลอยติดมากบัเมาส์เราก็จะสามาถเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ไดต้ามท่ี
ตอ้งการ 
 

-การคลือ่นย้ายอุปกรณ์ทั้งกลุ่มคลกิปุ่ม แลว้คลุมอุปกรณ์ท่ีเราตอ้งการ แลว้คลิก แลว้ไปคลิกขวาท่ีอุปกรณ์ท่ีเราคลุมไว ้อุปกรณ์จะ
ลอยติดมากบัเมาส์เราก็จะสามาถเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ไดต้ามท่ีตอ้งการ 

12.การลบอุปกรณ์ 

เม่ือเราไม่ตอ้งการอุปกรณ์บางตวัในพ้ืนท่ีท างานเราก็สามารถลบไดด้งัน้ี 

-การลบอุปกร์ตัวเดยีว 

คลิกท่ีปุ่ ม แลว้น ามาคลิกอุปกรณ์ท่ีตอ้งการลบ 

-การลบอุปกรณ์ทั้งกลุ่ม 

ให้เอาเมาส์ไปคลิกท่ีปุ่ ม แลว้เอามาคลุมอุปกรณ์ท่ีตอ้งการลบแลว้ก็ไปคลิกท่ีปุ่ ม แลว้เอามาคลิกขวาบนพ้ืนท่ีท างานอุปกรณ์ท่ีคลุมก็
จะหายไป 

13.การเช่ือมต่อวงจรด้วย Wire 

คราวน้ีเราจะมาเรียนรู้การใชโ้ปรแกรม Eagle ดว้ยวิธีการเช่ือมต่อวงจรดว้ยสาย Wire กนัครับ 

การใชส้าย Wire ก็คือ การเดินสายสญัญาณไฟฟ้าไปเช่ือมต่อกบัขาอุปกรณ์ชนิดขาต่อขาครับ แลว้มนัก็จะถูกเปล่ียนเป็นลายวงจรพิมพ ์การ

เช่ือมสายสญัญาณสามารถท าไดด้งัน้ี 

ตวัอยา่งผมจะใชว้งจร Fixed Bias Circuit หรือวงจรไบอสัแบบคงท่ี นั้นเอง โดยมีอุปกรณ์ดงัน้ี 

1.R-US-0207/10 (ตวัตน้ทาน) จ านวน 2 ตวั 

2.C-EU025-025x050 (ตวัเก็บประจุ) จ  านวน 2 ตวั 

3.BC547 (ทรานซิสเตอร์ NPN) จ านวน 1 ตวั 

เอามาเรียงกนัดงัรูป 
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ขั้นตอนที1่ คลิกเมนู Draw->Wire หรือคลิกท่ีปุ่ มดา้นซา้ยหรือบนท่ีมีปุ่ มเคร่ืองหมาย Wire อยู ่

 

 

 
ขั้นตอนที2่ น ามาคลิกท่ีตวัตา้นทาน R1 ลากมายงัขาคอลเล็คเตอร์แลว้กด Stop เพื่อหยดุการเดินสายหรือเม่ือลากมาถึงขาคอลเล็คเตอร์

แลว้ดบัเบิลคลิกทิ้งไป 
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ขั้นตอนที3่ เพ่ือนๆลองเดินสายสัญญาณตามภาพให้ครบเลยนะครับ เด๋ียวเราจะน าเอาวงจรน้ีไปใชต่้อไป 

 

 

ข้อสังเกต 

ขณะท่ีเราใชค้  าสัง่ Wire ดา้นบนก็จะปรากฏแถบเคร่ืองมือข้ึนมาเพ่ือให้เราก าหนดรูปแบบของสายสญัญาณได ้หรือขณะท่ีเราใชก้าร Wire 

สายเราก็สามารถคลิกขวาเพ่ือเปล่ียนรูปแบบการเดินสายไดเ้ลยครับ ลองๆปรับกนัดูครับไม่ยาก 

 

 
 

14.การสร้างจุดเช่ือมต่อ 

คราวน้ีเราจะน าวงจรท่ีสร้างไวค้ราวก่อนมาใชค้รับ เม่ือเราท าการ Wire สายเรียบร้อยแลว้ สายสญัญาณท่ีความจริงเช่ือมต่อกนัจะไม่มี
จุดเช่ือมต่อ ซ่ึงจะถือว่าจุดท่ีเช่ือมต่อกนันั้นไม่ไดเ้ช่ือมต่อถึงกนัหรือเป็นคนละสายนั้นเอง เพราะฉนั้นเราจึงควรเสร้างจุดเช่ือมต่อให้มนัครับ โดย

เลือกไปท่ี Draw->Junction หรือคลิกท่ี แลว้น ามาคลิกสร้างจุดท่ีเช่ือมต่อถึงกนัดงัภาพ 
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15.วธีิต่อไฟเลีย้งและกราวด์ให้วงจร 

ตอนน้ีจะเป็นการต่อไฟเล้ียงและกราวดใ์ห้กบัวงจรนะครับ สามารถทท าไดด้งัน้ีครับ 
1.เลือกไปท่ี Add 2.เลือกไปท่ี Supply จะมี Supply1และSupply2 อนัน้ีเลือกใชต้ามความเหมาะสมเลยครับ 
3.ผมใช ้Supply2 แลว้กนั แลว้เลือกไปท่ี V+ เอามาต่อท่ีขา C ของคอลเล็คเตอร์พร้อมต่อตวัตา้นทาน R (จากบทความก่อน)ไปอีก 
1 ตวั  
 

 
4.แลว้ไปเลือก V- มาต่อท่ีขา E อีก 1ตวั มนัจะข้ึน 

 

ให้กดYes ไปก่อน 
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5.ต่อ GND เพ่ือสร้างกราวด ์ให้กบัวงจรท่ี C2 พร้อมเพ่ิมตวั R ข้ึนมาอีก1ตวั แค่น้ีก็เรียบร้อย(ตามภาพ) 
 

 
 

 

16.การตรวจสอบความผดิพลาดของวงจรในโปรแกรม Eagle 

เม่ือเราสร้างวงจรตามท่ีเราตอ้งการไดแ้ลว้ แต่ยงัไม่แน่ใจวา่วงจรท่ีเราไดส้ร้างนั้นถูกตอ้งหรือผิดพลาดอะไรรึเปล่า โปรแกรม Eagle ก็
สามารถช่วยเราได ้เราสามารถท าการตรวจสอบวงจรท่ีเราสร้างข้ึนมาไดด้งัน้ี 

ให้คลิกท่ี Tools->Erc หรือคลิกท่ีปุ่ ม ก็ได ้หลงัจากนั้นโปรแกรมจะแจง้ผลให้เรารู้ หากมีความผิดพลาดหรือเกิดการ Error ข้ึน 
โปรแกรมจะบอกจุดท่ี วงจร Error ให้เราท าการแกไ้ข แต่หากไม่ความผิดพลาดผิดพลาดหรือไม่ Error จะไม่ปรากฏขอ้ความไดๆข้ึนมา
เลย 
 
ปล.ใครท่ีสร้างวงจรตามผมตั้งแต่ตน้ลองตรวจสอบดูมี Error นะจะบอกให้ลองแกดู้ตามท่ีโปรแกรมแนะน าดูครับ 
 

17.การก าหนดค่าให้อุปกรณ์ 

ในการเขียน Schermatic ในโปแกรม Eagle นั้นเราสามารถก าหนดค่าของอุปกรณ์ไดด้งัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

1.ให้เลือกไปท่ีปุ่ ม 

 
2.น ามาคลิกอุปกรณ์ท่ีเราตอ้งการก าหนดค่า 
3.ใส่ค่าอุปกรณ์ในช่อง New Value for R3 
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18.วธีิย้ายต าแหน่งค่าอุปกรณ์ใน Eagle 

ถา้เพ่ือนๆเห็นวา่ค่าอุปกรณ์มนัอjยใูนมุมท่ีไม่สวยงามเพ่ือนๆสามารถจดัการหมุนยา้ยค่าต  าแหน่งไดใ้หม่ดงัน้ี 

1.เลือกไปท่ีปุ่ ม 

 
แลว้น ามาคลิกท่ีตวัอุปกรณ์ท่ีเราตอ้งการยา้ยค่าต  าแหน่งให้เป็น+ 
 

 

 
 

2.แลว้คลิกท่ีปุ่ ม 

 
แลว้น าไปคลิกค่าอุปกรณ์ท่ีเราเลือกให้เป็น+ ขา้งตน้นั้นสามารถหมุนค่าอุปกรณ์โดยการคลิกขวา 
 

19.การคดัลอกอุปกรณ์ 

เราสามารถคดัลอกอุปประกรณ์ไดส้องแบบ แบบตวัเดียวและแบบทั้งกลุ่ม 
 

-การคดัลอกอุปกรณ์ตัวเดยีวสามารถท าได้ดงันี ้
คลิกท่ีปุ่ ม 

 
แลว้น ามาคลิกอุปกรณ์ท่ีเราตอ้งการ ตวัอุปกรณ์จะลอยติดมาแลว้น าไปวางบริเวรท่ีเราตอ้งการวาง ล าดบัอุปกร์จะเรียงเองโดยอตัโนมติั 

 

 

-การคดัลอกอุปกร์ทั้งกลุ่มสามารถท าได้ดงันี ้
1.คลิกท่ีปุ่ ม 
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แลว้น ามาคลุมทั้งวงจร 
2.คลิกท่ีปุ่ ม 

 
แลว้น ามาคลิกท่ีกลางวงจร 
 

3.คลิกท่ีอุปกรณ์ 

 
แลว้อุปกรณ์ทั้งหมดก็จะแสดงแลว้น าไปวางบนพ้ืนท่ีท างานจะไดว้งจรท่ีเหมือนเดิมทั้งหมด และยงัสามารถ 
 

 
คลิกขวาเพ่ือหมุนวงจรก่อนวา่งไดด้ว้ย 

การออกแบบลายวงจรพมิพ์ด้วย Eagle แบบหน้าเดยีว 

หลงัจากเราไดเ้รียนรู้การใชง้านโปรแกรม Eagle เบ้ืองตน้แลว้ คราวน้ีเราจะมาออกแบบลายวงจรพิมพก์นัทีละขั้นตอน กนัเลยครับ ให้เตรียม
วงจรท่ีเราตอ้งการออกแบบไวเ้ลยครับ เดียวเราจะมาออกแบบ 

1.ให้เราเตรียมวงจรท่ีเราตอ้งการจะใชก่้อนครับ 
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2.ให้เลือกไปท่ี Board แลว้จะมีหนา้ต่างข้ึนมาให้กด Yes ตามรูป 

 

 
 

3.ก็จะไดห้นา้ตาดงัท่ีเห็นดงัรูปดา้นล่าง 
 

 

4.ให้ลากอุปกรณ์ท่ีเราตอ้งการเขา้มาไวใ้นกรอบ 4เหล่ียม โดยเลือกไปท่ีเมนู แลว้น ามาเลือกอุปกรณ์ท่ีตอ้งการจะลากเขา้ไป 
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5.ท าการจดักรอบให้มีขนาดท่ีเหมาะสมกบัวงจรของเราโดยคล๊ิกท่ีมุมของส่ีเหล่ีมแลว้ลากเขา้มาเพ่ือลดขนาด 

http://4.bp.blogspot.com/_xpPhPCMnghg/TCYZcd32fNI/AAAAAAAAAlk/LhZfqxN2tC0/s1600/4.JPG


 

 

 
 

6.เลือกไปท่ี Tool-> Drc... 

 

 
7.ท่ีแทบ็ Clearance เพ่ือเขา้ไปก าหนดระยะห่างของลายทองแดงกบัลายทองแดง (ในท่ีน้ีผมก าหนดให้ Wire=0.5mm) 

http://2.bp.blogspot.com/_xpPhPCMnghg/TCYZSmALrbI/AAAAAAAAAlc/TqJ5B0VAUlk/s1600/5.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_xpPhPCMnghg/TCYZDoSos6I/AAAAAAAAAlU/-F4NL4YV_IY/s1600/6.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_xpPhPCMnghg/TCYY0yaigSI/AAAAAAAAAlM/mUL3G-GesW8/s1600/7.JPG


 

 
 

8.ท่ีแทบ็ Size เพ่ือก าหนดขนาดของลายทองแดง(ในท่ีน้ีก าหนด Minimum Width=1mm) เสร็จแลว้กด Select 

 

 
9.เลือกไปท่ี Tool-> Auto เพ่ือเดินลายทองแดงอตัโนมติั ท่ีช่อง 1 Top เลือกเป็น N/A เพื่อเดินลายทิงแดงดา้นบนดา้นเดียว แลว้กด 
OK ลายทองแดงก็จะเดินให้อตัโนมติั 
 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_xpPhPCMnghg/TCYYiwb05jI/AAAAAAAAAlE/0StIgkXMgBo/s1600/8.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_xpPhPCMnghg/TCYYXS9fOUI/AAAAAAAAAk8/onB6KIiOKKk/s1600/9.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_xpPhPCMnghg/TCYYJTBCLdI/AAAAAAAAAk0/SFjG0t8WyiA/s1600/10.JPG


 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_xpPhPCMnghg/TCYX_Gr1ooI/AAAAAAAAAks/DOG6ZxUQffE/s1600/11.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_xpPhPCMnghg/TCYXxhvAR9I/AAAAAAAAAkk/ZDGcoJYflHo/s1600/12.JPG


 

 

 

 

 

 

การท าภาพ 3 มติ ิจากโปรแกรม EAGLE (EAGLE 
3D) 

By Frodo@TEE 

Software Eagle เป็น Software ส าหรับงานออกแบบ Schematic และ PCB 
Routing มจุีดเด่น คือ 
 
- ใชง้านง่าย ตาม Concept ช่ือ Software 

(Easily Applicable Graphical Layout Editor) 
- ใชไ้ดห้ลากหลาย OS ( Windows®, Linux® and Mac® ) 

- Download ไดฟ้รี ใชง้านได ้Full Function (จ ากดัขนาดของ PCB ท่ี 64 x 64 inch ) 

- มีกลุม่สงัคม Online ทั่วโลก (แจกวงจรซึง่จะใช ้Eagle ท า Schematic และ PCB 

) ชว่ยลดเวลาออกแบบ 

  

บทความน้ีเป็นการสอนท าภาพ 3 มิติ จากโปรแกรม EAGLE เป็นเน้ือหาเพ่ิมเติม เสริมใหก้บัคอร์สอบรม 
Course “เรียนรู้การออกแบบ PCB และการออกแบบ Hardware ดว้ยโปรแกรม Eagle ขั้นพ้ืนฐาน 
(WORKSHOP)” บทความน้ีสามารถท าตามและเห็นผลไดเ้ลยครับ 

http://www.cadsoftusa.com/index.htm.en
http://www.cadsoftusa.com/freeware.htm
http://www.thaieasyelec.com/Training-Course/Course-PCB-and-Hardware-Design-using-Eagle-Software.html
http://www.thaieasyelec.com/Training-Course/Course-PCB-and-Hardware-Design-using-Eagle-Software.html


 

 

ขั้นตอนการท า EAGLE 3D 

1. ลงโปรแกรม EAGLE ใหเ้สร็จสมบูรณ์ (จะเป็นแบบซ้ือมาหรือแบบฟรีก็ได)้ 
 
2. ลง Java Runtime Environment  โดยสามารถ download ไดจ้ากเวบ็
http://www.java.com/en/download/manual.jsp จะไดไ้ฟลท่ี์มีไอคอนแบบในรูป หรือใชไ้ฟล์
ท่ีอยูใ่น CD ท าการติดตั้งเหมือนกบัโปรแกรมทัว่ๆไป 

 

3. copy โฟลเดอร์ Eagle3D จาก CD ไปใส่ในโฟลเดอร์ของโปรแกรม EAGLE (ปรกติจะอยูท่ี่ 
C:\Program Files\EAGLE-x.x.x)  
 
4. ลงโปรแกรม POV-Ray เสร็จแลว้เปิดโปรแกรมข้ึนมา จะไดโ้ปรแกรมหนา้ตาดงัรูป  

http://www.java.com/en/download/manual.jsp


 

5. คลิกท่ีเมนู  Tools -> Edit master POVRAY.INI (ปกติจะเป็น notepad) 

 
6. copy ขอ้ความต่อไปน้ี (ทั้ง 3 บรรทดั)  
 
Library_Path="C:\Program Files\EAGLE-
5.6.0\Eagle3D\eagle3d\povray"  
Library_Path="C:\Program Files\POV-Ray for Windows v3.62\include" 
Library_Path="C:\Windows\Fonts" 
 
แลว้ไป paste ไวท่ี้ดา้นล่างสุดไฟล ์ตรงท่ีเป็นตวัสีแดงหมายถึงใหใ้ชเ้ป็น Path ท่ีอยูข่องโปรแกรม EAGLE 

และ POV-Ray ท่ีเราลงไวจ้ริงๆในเคร่ือง จากนั้นให ้save ไฟลน้ี์และปิดไป 



 

 

7. ไปท่ีโปรแกรม EAGLE เปิดไฟลท่ี์ตอ้งการน ามาท าภาพ 3 มิติ พิมพ ์run หรือคลิกท่ีปุ่มในวงกลมสีแดงตามรูป 

 

8. เลือกไปท่ีโฟลเดอร์ C:\Program Files\EAGLE-x.x.x\Eagle3D\eagle3d\ulp 



 

9. เลือกไฟล ์3d41.ulp แลว้กด open 

   



10. จะมีหนา้ต่างเลก็ๆข้ึนมาใหเ้ลือกภาษา ใหเ้ลือกเป็นภาษาองักฤษ แลว้กด OK จากนั้นจะใหเ้ลือกท่ีเก็บไฟล ์.pov 

ซ่ึงเป็นไฟลท่ี์ใชส้ร้างภาพ 3 มิติ ใหเ้ลือกท่ีไหนก็ไดค้รับ เสร็จแลว้กด OK 

 
11. จะไดห้นา้ต่างข้ึนมาดงัรูป 

  

12. ตรงแถบกลางๆ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม Set to Board-Path แลว้คลิก create POV-File ท่ีดา้นล่าง 
โปรแกรมอาจจะแจง้ error ข้ึนมา ใหต้อบ OK ไป เสร็จแลว้อาจมีหนา้ต่างข้ึนดงัรูป 



 

เป็นการถามวา่ จะใหมี้โลโกส้กรีนบนตวัICในภาพ 3 มิติหรือไม่ ถา้อยากใหมี้ จะใชโ้ลโกข้องเจา้ไหน ในรูปตวัอยา่งเป็น
ICในบอร์ดท่ีช่ือ IC1 เบอร์ 16F84 มีโลโกใ้หเ้ลือก 4 อนัคือ ATMEL, FTDI, PHILIPS, และ 
ST  ถา้เราตอ้งการใหมี้โลโกข้อง FTDI ก็เลือกแลว้กด OK แต่ถา้ไม่ตอ้งการใหมี้โลโกก็้กด No logo แต่ถา้ไม่
ตอ้งการใหมี้โลโกบ้นICตวัไหนเลยใหก้ด All without logo แต่จากการทดลอง ไม่มีโลโกอ้ะไรข้ึนเลยครับ ไม่วา่
จะเลือกอนัไหนก็ตาม 
 
13. จากนั้นอาจจะมีหนา้ต่างข้ึนมาถามอีกวา่จะใหI้Cตวัน้ีมี socket ใส่ดว้ยหรือไม่ ก็เลือกตามท่ีตอ้งการ 

 

14. ถา้ส าเร็จจะข้ึนดงัรูป 



 

15. เม่ือไปดูท่ีโฟลเดอร์ท่ีเก็บไฟล ์PCB ไว ้จะมีไฟลใ์หม่เกิดข้ึน 2 ไฟลคื์อ ไฟลท่ี์มีนามสกลุ pov กบั mpd น่ี
คือไฟลท่ี์โปรแกรม POV-Ray จะใช ้

16. เปิดไฟลท่ี์เป็นนามสกลุ pov โปรแกรม POV-Ray จะถูกเปิดข้ึนมา ใหก้ดท่ีปุ่ม Run 

 
  

 

17. อาจมีหนา้ต่างดงัรูปข้ึนมา ใหก้ด OK 

 

18. โปรแกรมจะสร้างรูปภาพข้ึนมา จากรูปตวัอยา่งจะเห็นวา่ มีอุปกรณ์ 3 ตวัท่ียงัไม่ใช่รูปท่ีถูกตอ้ง 



 

จะตอ้งท าการแกไ้ขในโคด้ของ POV-Ray ใหเ้ล่ือนหนา้จอลงมาเร่ือยๆจนเจอโคด้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยๆแบบน้ี 

 
#if(pcb_parts=on)//Parts 
union{ 
 
#ifndef(pack_C1) #declare global_pack_C1=yes; object 
{CAP_SMD_CHIP_1206(DarkWood)translate<0,0,0> 
rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-270.000000,0> rotate<0,0,0> 
translate<12.700000,0.000000,21.590000>translate<0,0.035000,0> 
}#end        //SMD Capacitor 1206 C1 30p C1206 
 
#ifndef(pack_C2) #declare global_pack_C2=yes; object 
{CAP_SMD_CHIP_1206(DarkWood)translate<0,0,0> 
rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-270.000000,0> rotate<0,0,0> 
translate<31.115000,0.000000,21.590000>translate<0,0.035000,0> 
}#end        //SMD Capacitor 1206 C2 30p C1206 



 

ตรงน้ีคือส่วนท่ีก าหนดวา่จะใชรู้ปไหนจาก Library มาใส่เป็นอุปกรณ์ตวัไหนในรูป 3 มิติรูปน้ี ส าหรับ Library ท่ี
เก็บรูปภาพของอุปกรณ์จะอยูใ่นโฟลเดอร์ C:\Program Files\EAGLE-

x.x.x\Eagle3D\library_images_1_05  
 
ซ่ึงถา้เขา้ไปดูจะพบรูปอุปกรณ์มากมาย ตวั library3D น้ีเกิดจากความวริิยะ อุตสาหะของผูส้ร้างอยา่งแทจ้ริง ท่ีตอ้งวาด
รูป object ของอุปกรณ์ต่างๆ ทีละรูป ทีละรูป จนมีอุปกรณ์ค่อนขา้งครอบคลุมกบังานง่ายๆ ทีน้ีเราก็ตอ้งมานัง่หากนัล่ะ
ครับ หาวา่รูปไหนท่ีจะใชแ้ทนตวัท่ียงัผิดอยูไ่ดบ้า้ง เม่ือเจอภาพท่ีตอ้งการแลว้ก็จ าช่ือไฟลน์ั้นๆ แลว้ไปแกไ้ขในโคด้ 
 
ผมจะอธิบายความหมายของโคด้กลุ่มน้ีแต่ละส่วนนะครับ ยกตวัอยา่งเช่น 

#ifndef(pack_IC1) #declare global_pack_IC1=yes; object 
{IC_DIS_DIP18("PIC16F84AP","ATMEL",)translate<0,0,0> 
rotate<0,0.000000,0>rotate<0,0.000000,0> 
rotate<0,0,0>translate<24.765000,0.000000,13.335000>translate<0,3.
000000,0> }#end  //DIP18 IC1 PIC16F84AP DIL18 

 
#ifndef(pack_IC1) #declare global_pack_IC1=yes; 
ส่วนน้ีคือการประกาศวา่มีอุปกรณ์ช่ือ IC1 อยูใ่นวงจรดว้ย 
 
object {IC_DIS_DIP18("PIC16F84AP","ATMEL",)translate<0,0,0> 
rotate<0,0.000000,0>rotate<0,0.000000,0> rotate<0,0,0> 
ส่วนน้ีเป็นการก าหนดวา่จะใชรู้ปโมเดลไหนใน Library มาแสดงเป็นตวั IC1 ในตวัอยา่งน้ีเรียกใชรู้ปท่ีช่ือวา่ 
IC_DIS_DIP18 ซ่ึงถา้ไปดูท่ีรูปจริงใน Library จะเป็นรูปน้ีครับ 

ซ่ึงเป็นIC 18 ขา แบบ DIP 

 



 
("PIC16F84AP","ATMEL",) วงเลบ็ท่ีตามมาขา้งหลงัช่ือโมเดลคือขอ้ความท่ีจะแสดงบนตวั IC1 ดงัรูป 

 

จะเห็นไดว้า่มีแต่ PIC16F84AP ไม่มี ATMEL ซ่ึงผมก็ไม่ทราบวา่ท าไมมนัถึงไม่ข้ึน แต่ถา้ลองเอาขอ้ความอนั
หลงัออกไป POV-Ray จะรันไม่ไดแ้ละฟ้อง error ท่ีเป็นแบบน้ีผมคิดวา่น่าจะเป็น format ของการก าหนดค่า
ใหโ้มเดลแบบICท่ีจะตอ้งมีขอ้ความ 2 อนัเสมอ แต่อุปกรณ์อ่ืนๆ จะใชข้อ้ความแค่อนัเดียว เช่น ไดโอด ผมก าหนดค่าเป็น 
(“1N4148”,) จะไดผ้ลดงัรูป 

 
  
 
ต่อจากนั้นคือ translate<0,0,0>rotate<0,0.000000,0>rotate<0,0.000000,0> 

rotate<0,0,0> 
จะเห็นวา่มี 2 ส่วนคือ translate และ rotate  ส่วน translate นั้นจะเป็นค่าต าแหน่งจุดศูนยก์ลางของวตัถุ
เทียบกบัจุดศูนยก์ลางของต าแหน่งตวัอุปกรณ์ในรูปแบบtranslate<x,z,y> 

 
ส่วน rotate นั้นจะมี 3 ชุด ใชก้ าหนดมุมของวตัถุในรูปแบบการหมุนรอบแกน XYZ จากการทดลอง rotate ทั้ง 
3 ชุดน้ีท าหนา้ท่ีร่วมกนั ตวัอยา่งเช่น ถา้ผมเขียน 
rotate<50,0.000000,0>rotate<0,50.000000,0> rotate<0,0,50> จะใหผ้ล
เหมือนกบั rotate<50,50.000000,50>rotate<0,0.000000,0> rotate<0,0,0> 

 
และถา้ผมเขียนเป็น rotate<50,0.000000,0>rotate<20,0.000000,0> 

rotate<10,0,0> จะท าใหว้ตัถุหมุนรอบแกน X = 50+20+10 = 80 หน่วย เช่นกนั ถา้ผมเขียน 
rotate<50,0.000000,0>rotate<-20,0.000000,0> rotate<-10,0,0> จะท าใหว้ตัถุ
หมุนรอบแกน X = 50-20-10 = 20 หน่วย 
 
ดงันั้นถา้ผมเขียนวา่ 
translate<0,10,0>rotate<50,0.000000,0>rotate<25,0.000000,0> 
rotate<0,0,30> จะไดรู้ปเป็นแบบน้ี 



  

ส่วนสุดทา้ย
คือ translate<24.765000,0.000000,13.335000>translate<0,3.000000,0> 

}#end 
ส่วนน้ีเป็นการรับค่ามาจากไฟล ์PCB ของ EAGLE ค่าของ translate ชุดแรกคือต าแหน่งพิกดัของ IC1 ใน
ไฟล ์PCB เพ่ือใชอ้า้งอิงกบัต าแหน่งของวตัถุในภาพ 3 มิติ ก็ไม่ตอ้งไปยุง่กบัมนัครับ ส่วน translate ตวัสุดทา้ย
คือ การยกตวัวตัถุซ่ึงในท่ีน้ีคือICข้ึนมา 3 หน่วย ท่ีตอ้งยกเพราะตอนรันสคริปท ์ULP ผมเลือกใหใ้ส่ socket กบั
IC ดงันั้นวตัถุท่ีเป็น IC จะตอ้งยกข้ึนมาใหเ้ลย socket เพ่ือใหส้มจริง ส่วนทา้ยสุดท่ีมีเคร่ืองหมาย // อยูข่า้งหนา้เป็น
เพียง comment บอกรายละเอียดของอุปกรณ์ครับ 

 
ท าไมถึงตอ้งรู้วธีิการก าหนดค่าพวกน้ีดว้ย เพราะบางคร้ังจุดศูนยก์ลางของอุปกรณ์ใน PCB กบัจุดศูนยก์ลางของวตัถุใน
ภาพ 3 มิติอาจไม่ตรงกนัครับ รวมถึงองศาในการหมุนดว้ย บางคร้ังเวลาแปลงเป็นภาพ 3 มิติแลว้อาจพบวา่ต าแหน่งหรือ
มุมของวตัถุผิดไปจากท่ีควรจะเป็น ดงันั้นเราตอ้งมาแกไ้ขใหถู้กตอ้งดว้ยการแกโ้คด้ตรงน้ี แต่ POV-Ray ไม่มี
เคร่ืองมือวดัระยะทาง ตอ้งใชว้ธีิกะแลว้ค่อยๆแกค้่าเอาครับ ไม่มีวธีิอ่ืน 

 
จากรูปบอร์ดตวัอยา่งตอนแรกท่ีตวัเก็บประจุหายไป 2 ตวั คริสตลัหายไปอีก 1 ตวั (หายไปไดย้งัไงผมก็ไม่ทราบ
เหมือนกนั!?!) ผมจะตอ้งหาตวัมาใส่ในต าแหน่งนั้นใหไ้ด ้ผมเร่ิมจากการ copy โคด้ยาวๆท่ีผมเพ่ิงอธิบายไปเม่ือก้ีและ
ไปวางแทรกต่อจากบรรทดัสุดทา้ยของโคด้กลุ่มนั้น แกช่ื้ออุปกรณ์ เป็น C4, C5 เป็นตน้ เสร็จแลว้ผมตอ้งไปหารูปใน 
Library วา่อนัไหนพอจะใชไ้ด ้หาเจอแลว้ผมก็ copy ช่ือไฟลรู์ปนั้นมาใส่แทนช่ือเดิมแลว้ก็ไปดูพิกดัต าแหน่งของ
อุปกรณ์ตวันั้นในไฟล ์PCB มาใส่ในส่วนท่ีใชอ้า้งอิงต าแหน่ง ลองกด Run ดู ถา้ต าแหน่งยงัไม่ใช่แบบท่ีตอ้งการก็
ลองแกค้่าต าแหน่งต่างๆแลว้กด Run อีกคร้ัง ถา้ยงัไม่ใช่อีกก็แกไ้ปเร่ือยๆจนกวา่จะพอใจ ท าแบบน้ีจนครบหมดทุกตวัก็
จะไดรู้ป 3 มิติของวงจรท่ีสมบูรณ์ 

 
หากสงัเกตหนา้จอตอนท่ีรันสคริปท ์3d41.ulp จะพบวา่มีหลาย tab ใหเ้ลือก tab พวกนั้นเป็นหนา้จอส าหรับใช้
ปรับต าแหน่งของบอร์ด มุมกลอ้ง และต าแหน่งของแสงเงาต่างๆ ดูท่ี tab ท่ีสองก่อนเลยครับ 



 

ค่าในน้ีเป็นพวกการก าหนดลกัษณะของบอร์ด เช่น ความหนา้ของ PCB ขนาดของรู เป็นตน้ แตท่ี่น่าสนใจคือบรรทดั
สุดทา้ยครับ เป็นการหมุนบอร์ดใหอ้ยูใ่นมุมท่ีดูสวยงามมากข้ึน ถา้ลองปรับค่าช่องแรกเป็น 45 จะไดผ้ลเป็นแบบน้ีครับ 
(โปรดสงัเกตวา่ตวัเลขในช่องพวกน้ีเป็นตวัเลขไทย ถา้จะพิมพค์่าลงไปอยา่ลืมเปล่ียนภาษาและป้อนค่าท่ีเป็นเลขไทยลงไป
นะครับ) 



 

จะเห็นวา่บอร์ดหมุนข้ึนตามแนวแกน X 45 องศา ถา้ผมใส่ค่าเป็น -45 จะไดเ้ป็น 

 

  

เช่นเดียวกนั การก าหนดค่าในอีก 2 ช่องท่ีเหลือคือการหมุนตามแกน Y และ Z ผมแกค้่าเป็น -5, -45, -20 จะไดด้งั
รูป 



 

 

คราวน้ีเราก็จะสามารถจดัใหบ้อร์ดอยูใ่นมุมท่ีสวยงามไดต้ามตอ้งการแลว้Tab ต่อมาคือ Camera ใชป้รับมุมกลอ้ง
ครับ 



 

อนัน้ีถา้ใครมีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์กราฟฟิคคงจะพอเขา้ใจ แตผ่มไม่มีความรู้เลยตอ้งลองปรับมัว่ๆเอาครับ ลองปรับค่า
ต่างๆดูได ้ตวัอยา่งน้ีเป็นผลจากการปรับ Camera position Y เป็น -10 



 

Tab ถดัมาอีก 2 อนัคือ Light โปรแกรมน้ีมีแหล่งก าเนิดแสงถึง 4 ดวงเลยทีเดียว แต่ผมไม่รู้วา่ดวงไหนอยูต่รงไหน
บา้ง เอาเป็นวา่ลองปรับดูแลว้กนัครับ 



 

ถา้ไดล้องท าจริงแลว้จะพบวา่การปรับค่าเหล่าน้ีเป็นขั้นตอนค่อนขา้งกินเวลาและตอ้งท าซ ้ าหลายรอบ การปรับค่าจาก
หนา้ต่างน้ีเป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งหนา้เบ่ือเลยดีเดียว จริงๆแลว้ค่าพวกน้ีอยูใ่นโคด้ POV-Ray หมดแลว้ครับ มนัอยูต่รงตวั
แปรพวกน้ีครับ 

 



ลองไล่หาบรรทดัท่ีมีตวัแปรพวกน้ี ลองแกค้่า และกด Run ดู ตามความเห็นของผม การแกค้่าจากตรงน้ีสะดวกกวา่ไปแก้
ค่าจากในหนา้ PCB ครับ 

 
ยงัมีอีกอยา่ง คือการตั้งค่าความละเอียดในการ render ภาพครับ ลองมองไปท่ีดา้นซา้ยบนของโปรแกรม POV-

Ray จะเห็นช่องใหเ้ลือกความละเอียดของภาพอยูค่รับ 

 

การเลือกความละเอียดนอ้ยลงจะท าใหก้าร render ภาพเร็วข้ึน แต่ภาพท่ีไดก็้จะเลก็ลงครับ การปรับความละเอียดนอ้ยๆ
คงเหมาะกบัช่วงทดลองปรับแกค้า่ต่างๆมากกวา่เพราะท าใหไ้ม่ตอ้งรอนาน ส่วนค าวา่ No AA และ AA 0.3 คือการ
เลือกวา่จะท าใหภ้าพคมมากข้ึนหรือไม่ ซ่ึง AA มาจาก Anti Aliasing นัน่เอง หากเลือก AA 0.3 ภาพท่ีไดจ้ะมี
ความสวยคมมากข้ึน แต่ตอ้งแลกกบัเวลาในการ render ภาพท่ีนานข้ึนดว้ย ชอบใจแบบไหนก็เลือกไดต้ามอธัยาศยัเลย
ครับ 

ขอขอบคุณวทิยากรทีใ่ห้ความรู้ เพือ่น ามาท าบทความนีค้รับ 

Course “เรยีนรูก้ารออกแบบ PCB และการออกแบบ Hardware  
ดว้ยโปรแกรม Eagle ข ัน้พืน้ฐาน (WORKSHOP)” 

 

http://www.thaieasyelec.com/Training-Course/Course-PCB-and-Hardware-Design-using-Eagle-Software.html
http://www.thaieasyelec.com/Training-Course/Course-PCB-and-Hardware-Design-using-Eagle-Software.html


Tutorial(Various:Software) - การใช้งานโปรแกรม Eagle 

EAGLE 5.0 โปรแกรมออกแบบ PCB ท่ีมีความโดดเด่นคือขนาดของ โปรแกรมท่ีมีขนาดเลก็และมีการจดัการ Libraries ท่ีดี ในบทความน้ีจะเป็นการใชง้านเบ้ืองตน้การออกแบบ PCB จาก Schematic ไปยงั Board PCB  

 
 

 

 
ขั้นตอนในการสร้าง Schematic ส าหรับวาดวงจรเม่ือเราเปิดโปรแกรม EAGLE ข้ึนมาจะไดห้น้าต่างโปรแกรม Control Panel ดงัภาพดา้นล่างน้ี 

 



 
1. ใหค้ลิกเลือกท่ี File>>New>>Schematic จะปรากฏหนา้ต่างส าหรับการสร้างวงจรข้ึนมาใหเ้รา SAVE ใน ท่ีท่ีเราตอ้งการจดัเกบ็ 
 

 
 
2. ใหค้ลิกท่ีปุ่ม Add บนแถบ Command buttons เพ่ือเพ่ิมอุปกรณ์เขา้มาวาดวงจร ท่ีหนา้ต่าง Add จะมี 
อุปกรณ์ใหเ้ราเลือกใชใ้นการวาด Schematic ถา้หากว่าท่ีหน้าต่าง Add ไม่ปรากฏอุปกรณ์ข้ึนมา ใหเ้รากลบัไปท่ีหนา้ต่าง Control Panel คลิกขวาท่ี Libraries เลือก Use all จากนั้นกลบัมาคลิกท่ีปุ่ม Add กจ็ะปรากฏอุปกรณ์ทั้งหมดเขา้มาใหเ้ราเลือกใช ้
 



 
 
 

 
 

เราสามารถท าการคน้หาอุปกรณ์ไดโ้ดยพิมพช่ื์ออุปกรณ์ลงไปในช่อง Search ใหเ้ราคลิกเลือกท่ีช่อง Description ดว้ยเพ่ือ 
เป็นขอ้ก  าหนดในการคน้หา จากนั้นกดปุ่ม Enter ท่ีคียบ์อร์ด กจ็ะปรากฏอุปกรณ์ท่ีเราคน้หาข้ึนมาให้ 
 



 
 

3. ใหค้ลิกท่ีปุ่ม Add บนแถบ Command buttons เพ่ือเลือก Frames ขนาดพ้ืนท่ีในการวาดวงจรใหเ้ลือกท่ี DINA5_L จากนั้นคลิกปุ่ม OK เราจะไดก้รอบพ้ืนท่ีของการท างานติดมากบัเมาส์ของเรา ใหเ้ราน าไปวางท่ีจุด 0.0.0.0 หรือจุด Origin โดยเราจะสังเกตจากมาร์ครูปกากบาท
สีด า ใหน้ าขอบ Frame ไปวางท่ีจุดมาร์ค 

 
 

หลงัจากท่ีเราไดว้าง Frame ท่ีจุด Origin แลว้ กรอบ Frame กย็งัจะติดอยู่กบัเมาส์ใหเ้ราคลิกท่ีปุ่ม Stop บนเมนูบาร์เพ่ือจบการท างานของค าส่ังนั้น ท่ีปุ่ม Stop กจ็ะเปล่ียนจากสีแดงเป็นไม่มีสี หลงัจากนั้นให้คลิกปุ่ม Fit บนเมนูบาร์จะแสดงใหเ้ห็นดงัภาพดา้นล่างน้ี  



 
 
ต่อไปใหเ้ราคลิกท่ี Gride จะแสดงไดอะลอ็กบลอ็ก Gride ข้ึนมาใหเ้ราเลือกค่าตามภาพดา้นล่างแลว้คลิก OK กจ็ะปรากฏ Gride เป็น Dot ตามท่ีเราไดเ้ลือกไวข้ึ้นมาท่ี Schematic ของเรา 

 
 
ค าส่ัง Zoom ในโปรแกรม EAGLE เราสามารถเลือกใชไ้ดบ้นเมนูบาร์ 
Zoom to Fit ใชใ้นการซูมพ้ืนท่ีท่ีก  าลงัท างานอยู่ทั้งหมด จะท าใหส้ามารถมองเห็นพ้ืนท่ีท างานของวงจรทั้งหมด หรือกด Hot key >> Alt+F2 

Zoom in ใชใ้นการขยายรูปวงจร หรือกด Hot key >> F3 

Zoom out ใชใ้นการย่อรูปวงจร หรือกด Hot key >> F4 

Zoom Select ใชใ้นการขยายรูปวงจรบริเวณท่ีเราตอ้งการขยาย โดยการคลิกท่ีปุ่ม Zoom Select และน าเมาส์ไปคลิกซา้ยลากครอบบริเวณท่ีเราตอ้งการขยายใหญ่ใหเ้ห็นใหญ่ข้ึน 

 
***ถา้หากว่าเมาส์ท่ีผูอ่้านใชมี้ลูกกล้ิงท่ีเมาส์สามารถเล่ือนลูกกล้ิงท่ีเมาส์เพ่ือ Zoom in และ Zoom out ไดเ้ลย*** 
 
 

4. ใหเ้ลือกอุปกรณ์และสัญลกัษณ์ทั้งหมดเขา้มาวางในพ้ืนท่ีการวาดวงจรโดยคลิกท่ีปุ่ม Add และพิมพ ์MAX232 ในช่อง Search และกด Enter ทีคียบ์อร์ดกจ็ะปรากฏสัญลกัษณ์และฟุตปร้ินดงัภาพดา้นล่างใหเ้ราไดเ้ลือกใช ้หรือ ท่านผูอ้่านจะไม่ใชวิ้ธีการ Search จะเขา้ไปเลือกเองโดยตรงก ็
สามารถท าไดเ้พราะมีใหเ้ลือกสัญลกัษณ์และฟุตปร้ินหลายแบบ 

 



 
 
จากนั้นใหค้ลิก OK เรากจ็ะไดอุ้ปกรณ์ติดมากบัเมาส์ ถา้เราตอ้งการ Rotate อุปกรณ์ใหค้ลิกขวาเพ่ือ Rotate อุปกรณ์ 

คลิกซา้ยเพ่ือวางอุปกรณ์ และคลิกท่ี Stop เพ่ือออกจากค าส่ัง ในทุกคร้ังท่ีเราเลือกใชค้ าส่ังบนแถบ Command buttons ท่ีปุ่ม Stop กจ็ะแสดงสีแดงข้ึนมา และถา้หากเราตอ้งการออกจากค าส่ังใดใดใหค้ลิกท่ีปุ่ม Stop กจ็ะเปล่ียนเป็นไม่มีสี  
 
ค าส่ังท่ีมกัจะใชบ่้อยบ่อยในการวาด Schematic 

ค าส่ัง Move ใชส้ าหรับเคล่ือนยา้ยตวัอุปกรณ์ต่างๆ โดยเลือกท่ีค าส่ัง Move และคลิกซา้ยท่ีตวัอุปกรณ์กส็ามารถเคล่ือนยา้ยเปล่ียนต าแหน่งได ้
ค าส่ัง Copy ใชส้ าหรับคดัลอกอุปกรณ์ตวัเดียวกนัท่ีเราตอ้งการเพ่ิมในวงจร โดยเลือกท่ีค าส่ัง Copy และคลิกซา้ยท่ีตวั 
อุปกรณ์กจ็ะไดอุ้ปกรณ์ตวันั้นเพ่ิมเขา้มาอีกหน่ึงตวั 
ค าส่ัง Mirror มกัใชใ้นกรณีท่ีการวาดวงจรไม่สะดวกเม่ือขาอุปกรณ์อยู่คนละดา้น โดยเลือกท่ีค าส่ัง Mirror และคลิก 
ซา้ยท่ีตวัอุปกรณ์ 

ค าส่ัง Rotate ใชส้ าหรับเปล่ียนต าแหน่งการวางอุปกรณ์ โดยเลือกท่ีค าส่ัง Rotate และคลิกซา้ยท่ีตวัอุปกรณ์ 

ค าส่ัง Delete ใชส้ าหรับลบอุปกรณ์หรือวตัถุท่ีเราไม่ตอ้งการ โดยเลือกท่ีค าส่ัง Delete และคลิกซา้ยท่ีวตัถุท่ีเราตอ้งการลบ 

ต่อไปใหเ้ราน าอุปกรณ์ทุกตวัเขา้มาวางในพ้ืนท่ีของการวาดวงจร ใหน้ าอุปกรณ์ F09HP เขา้มาวางในพ้ืนท่ีการวาดวงจร  
 
 

 
 
ใหน้ าอุปกรณ์ MA04-1 เขา้มาวางในพ้ืนท่ีการวาดวงจร  



 
ใหน้ าอุปกรณ์ CPOL เขา้มาวางในพ้ืนท่ีการวาดวงจร  

 
ใหน้ าอุปกรณ์ GND เขา้มาวางในพ้ืนท่ีการวาดวงจร  



 
 
ใหน้ าอุปกรณ์ VCC เขา้มาวางในพ้ืนท่ีการวาดวงจร  

 
 
ถา้หากว่าเราตอ้งการเปล่ียนช่ือของตวัอุปกรณ์ใหเ้ราคลิกเลือก NAME บนแถบ Command buttons โดยคลิกท่ีตวัอุปกรณ์ท่ีเราตอ้งการเปล่ียนช่ือกจ็ะแสดงไดอะลอ็กบลอ็กข้ึนมาใหเ้ราเปล่ียนช่ือ ต่อไปใหเ้ราคลิกท่ี Value บนแถบ Command buttons เพ่ือใส่ค่าของคาปาซิเตอร์หรือใส่ค่า
ของอุปกรณ์ตวัอื่นๆได ้โดยคลิกท่ีตวัอุปกรณ์ท่ีเราตอ้งการใส่ค่าของอุปกรณ์ กจ็ะแสดงไดอะลอ็กบลอ็กข้ึนมาใหเ้ราใส่ค่าของอุปกรณ์ลงไป 



 
 

5. ใหเ้ราเช่ือมโยงสัญญาณทางไฟฟ้าจากขาอุปกรณ์หน่ึงไปยงัอีกขาอุปกรณ์หน่ึงโดยเลือกท่ี Net และคลิกซา้ยท่ีขาอุปกรณ์ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้แลว้ไปคลิกท่ีขาอุปกรณ์ท่ีเป็นจุดส้ินสุดเรากจ็ะไดเ้ส้นท่ีเป็นตวัเช่ือมสัญญาณทางไฟฟ้าข้ึนมา เม่ือเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหเ้ราเลือก SAVE  

 
 
ถา้หากเราตอ้งการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ทุกตวัหรือหลายตวัพร้อมกนัใหเ้ราคลิก Group แลว้ลากเส้นลอ้มรอบอุปกรณ์ท่ีเราตอ้งการเคล่ือนยา้ยไปพร้อมกนั โดยคลิกซา้ยแลว้ลากเม่ือลอ้มรอบตวัอุปกรณ์ทุกตวัแลว้ให้ดบัเบิลคลิกซา้ยตวัอุปกรณ์กจ็ะถูกท าไฮไลท์จากนั้นใหเ้ราเลือกท่ี Move และคลิกขวาท่ีอุปกรณ์
ตวัใดกไ็ดท่ี้ถูกท าไฮไลท์เลือกท่ี Move Group ตวัอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีถูกท าไฮไลท์กจ็ะติดมากบัเมาส์เราสามารถเคล่ือนยา้ยไปวางในต าแหน่งท่ีเราตอ้งการได ้ตอนน้ีเราไดว้งจรท่ีพร้อมจะ Design PCB แลว้ 
 

***วงจรน้ีเขียนข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นตวัอย่างเท่านั้น*** 
 
 
ขั้นตอนในการออกแบบลายวงจร PCB Design 

1. หลงัจากท่ีเราวาดวงจรเสร็จแลว้เราจะท าการส่งผ่านขอ้มูลจาก Schematic ไปยงั Board PCB ท่ีหนา้ต่าง Schematic ใหค้ลิกท่ี Board หรือเลือกท่ี File>>Switch to Board กจ็ะปรากฏบลอ็กไดอะแกรมถามใหเ้ราสร้าง Board PCB ใหค้ลิก YES กจ็ะปรากฏหนา้ต่าง 
Board ข้ึนมา มีช่ือเดียวกนักบั Schematic มีนามสกุลเป็น .brd ใหเ้ราเลือก SAVE  

 



 
 
2. คลิกท่ี Grid ตั้งค่าตามภาพดา้นล่าง ใน Board กจ็ะปรากฏ Grid ข้ึนมาใหล้อง Zoom ดู  

 
 
3. คลิกท่ี Wire เพ่ือสร้าง Board outline ขนาดของบอร์ด PCB ใหเ้ลือก Layer 20 Dimension และลากขนาดของ Board 



 
 
4. คลิกท่ี Move เพ่ือน าอุปกรณ์เขา้มาวางใน Board layout โดยคลิกท่ีตวัอุปกรณ์กจ็ะไดอุ้ปกรณ์ติดมากบัเมาส์ ถา้เราตอ้งการ Rotate อุปกรณ์ใหค้ลิกขวาเพ่ือ Rotate อุปกรณ์ คลิกซา้ยเพ่ือวางอุปกรณ์ 

ต่อไปใหเ้ราวางต าแหน่งรูเจาะส าหรับยึดบอร์ดของเราโดยคลิกท่ี Hole บนแถบ Command buttons และเลือกขนาดของ Drill จากนั้นใหค้ลิกซา้ยในบริเวณบอร์ดเพ่ือวางต าแหน่งของรูยึดน็อต ดงัภาพดา้นล่างน้ี  

 



 
 
5. คลิกท่ี Drc บนแถบ Command buttons เพ่ือตั้งค่า Design Rules กฎการออกแบบ ซ่ึงจะช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งของการออกแบบ จะปรากฏหนา้ต่าง Drc ข้ึนมา ใหค้ลิกท่ีแท็บ Layers ท่ีช่อง Setup ใหใ้ส่ค่า (1*16) เพ่ือเลือก Layers ในการเดินลายวงจร ในบทความน้ี
เราตอ้งการออกแบบ PCB แบบ PTH งานสองหนา้ 

 
 

คลิกท่ีแท็บ Clearance เพ่ือตั้งค่าระยะห่างต่างๆ ของการเดินลายวงจร 



 
 
1. ระยะห่างระหว่างเส้น Track กบั Track  

2. ระยะห่างระหว่างเส้น Track กบั PAD  

3. ระยะห่างระหว่าง PAD กบั PAD 

4. ระยะห่างระหว่างเส้น Via กบั Track  

5. ระยะห่างระหว่างเส้น Via กบั PAD  

6. ระยะห่างระหว่างเส้น Via กบั Via  

7. ระยะห่างระหว่าง Smd กบั Smd 

8. ระยะห่างระหว่าง Smd กบั PAD 

9. ระยะห่างระหว่าง Smd กบั Via 

 
ใหล้องคลิกท่ีช่องต่างๆกจ็ะแสดงภาพของการตั้งค่าระยะห่างข้ึนมาใหเ้ราเห็น เม่ือตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกท่ี Select 

 
6. การตั้งค่า Net Classes เพ่ือตั้งค่าขนาดของ Net ในการเดินลายเส้นของแต่ละ Net โดยใหเ้รากลบัไปท่ีหนา้ต่าง Schematic และคลิกเลือกท่ี Edit>>Net Classes จะปรากฏหนา้ต่าง Net Classes ใหเ้ราใส่ช่ือของ Net ในช่อง Name และใส่ขนาดของ Width จากนั้น
คลิก OK  

 

 
 
ใน Schematic ใหเ้ราเปล่ียน Connection เส้นท่ีเป็น VCC และ GND เป็น Net Power และ Connection เส้นอื่นๆใหเ้ป็น Net DATA วิธีท่ีเราจะดูว่า Connection ตอนน้ีเป็น Net อะไรอยู่ใหเ้ราคลิกท่ี Info บนแถบ Command Bottom คลิกท่ี 
Connection ใน Schematic กจ็ะแสดงหนา้ต่าง Properties แสดงรายละเอียดต่างๆข้ึนมา ในช่อง Net Class ใหเ้ราเลือก Net ใหถู้กตอ้ง เม่ือเราเปล่ียน Connection ทุกเส้นถูกตอ้งตาม Net Class เรียบร้อยแลว้ ใหเ้รากลบัมาท่ี Board PCB คลิกเลือกท่ี Edit>>Net 

Classes จะปรากฏหนา้ต่าง Net Classes เหมือนกบัท่ีเราสร้างไวท่ี้หนา้ต่าง Schematic เป็นเพราะว่าการท างานของ Schematic และ Board PCB จะสัมพนัธ์กนั  



 

 
 

7. การเดินลายเส้น Routing เราสามารถเดินลายเส้นดว้ยมือ หรือ ใชค้ าส่ัง Auto เพ่ือใหโ้ปรแกรมเดินลายเส้นใหเ้รา การเดินลายเส้นดว้ยมือ ใหเ้ราคลิกท่ี Route เลือก Layers และคลิกท่ีขาอุปกรณ์และลากลายเส้นตาม Connection เราสามารถท่ีจะเลือกการหกัมุมในการเดินลายเส้นเพ่ือความ
สวยงามได ้ถา้หากว่าตอ้งการลบลายเส้นใหค้ลิกท่ี Ripup และคลิกท่ีเส้นท่ีตอ้งการลบเส้นนั้นกจ็ะหายไป  



 
 
การเดินลายเส้นแบบ Auto ใหค้ลิกท่ี Auto จะแสดงหนา้ต่าง Autorouter Setup ท่ีช่อง Routing Grid ใหเ้ราใส่ค่า Grid เพ่ือความสวยงามในการเดินลายเส้น คลิก OK โปรแกรมกจ็ะท าการเดินลายเส้นใหเ้ราจนครบทุก Connection ถา้หากไม่สามารถเดินลายเส้นจนครบทุก 
Connection ได ้ใหล้ดขนาดของกริดลง ความสามารถของการเดินลายเส้นแบบ Auto ในโปรแกรม Eagle เหมาะกบังานท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนักหรือวงจรท่ีไม่ซบัซอ้นนกัเน่ืองจากความสามารถในการเดินลายเส้นถูกจ ากดัดว้ยขนาดของโปรแกรม เราจะสังเกตเห็นไดว่้า เส้นท่ีเป็น VCC หรือ GND 

จะมีขนาด 20 mil และเส้นอื่นจะมีขนาด 10 milตามขนาดใน Net Class ท่ีเราก  าหนดไว ้หากตอ้งการลบลายเส้นท่ีเดินลายวงจรไปแลว้ทั้งหมดใหเ้ราพิมพ์ค าว่า Ripup; ในช่อง Command line และ Enter โปรแกรมจะบอกว่าจะลบทั้งหมดใหค้ลิก YES ลายวงจรทั้งหมดกจ็ะถูกลบไป 
เราสามารถคลิกท่ี เพ่ือใส่ขอ้ความลงบน Board ได ้ 



 
 
8. การสร้าง Polygon Plane จะเป็นรูปหลายเหล่ียมท่ีสร้างจากแผ่นทองแดง สามารถท่ีจะมีลกัษณะโปร่งหรือระบายทึบกไ็ด ้เหมาะส าหรับน ามาท าชิลด ์หรือ กราวนด ์ขั้นตอนในการสร้าง Polygon Plane  

1. ใหค้ลิกท่ี Polygon  

2. เลือก Layers ท่ีตอ้งการวาง Polygon  

3. เลือกขนาดของ Witdh  

4. เลือกลกัษณะของ Polygon เป็นแบบทึบ หรือแบบ โปร่ง  
5. เลือกช่องว่าง Spacing ส าหรับการเดิน Polygon  

6. วาด Polygon ในพ้ืนท่ีท่ีเราตอ้งการวางใหเ้ป็นพ้ืนท่ีปิดเราจะไดเ้ป็นรูปเส้นปะโปร่งแสงข้ึนมา 
7. คลิกท่ี เพ่ือแสดง Polygon ข้ึนมา  
 
หากว่าเราตอ้งการวาง Polygon ใหก้บั Net GND ใหพิ้มพ ์Polygon GND ในช่อง Command line และ Enter จากนั้นกว็าด Polygon ไดเ้ลย เราจะสังเกตเห็นไดว่้า Net GND จะถูกจบัเขา้กบั Polygon 

 

 



 

 

การสร้าง Logo บน PCB ด้วยโปรแกรมEagle 4.1 
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 การสร้าง Logo บน PCB ด้วยโปรแกรมEagle 4.1  

โปรแกรมEagle มฟัีงก์ชนั ที่ช่วยน  าภาพ ที่เป็น นามสกุล .BMP เข้ามาใน PCB Editor ในบทความนี้จะเป็นกรน  าไฟลภ์าพ มาท  าเป็น Logo บน PCB ครบั ซึ่งความพเิศษของ Function นี้คือสามารถเลอืกสีได้ 256 สีเพือ่ Import เข้า และให้ความละอยีดในการสร้างสูง มาเร่ิมกนัเลยครบั 

 

 
 

 
 

เปิดโปรแกรม Eagle ขึ้นมา แลว้เปิดไฟลท์ี่ต้องการ Import ไฟลภ์าพขึ้นมา 

 

http://wara.com/modules.php?name=News&file=listart1
http://wara.com/modules.php?name=News&file=listart1&ttid=


 
 

 

ในหน้าของ PCB ให้เลอืก คลกิที่ ULP เปิด Function การ Import ภาพ bmp ครบั 

คุณสมบตัิ ของภาพ BMP จะต้องเป็นแบบ 256 สีครบั ไมเ่นน ัน้ จะไม่สามารถ Import เข้ามาได้ครบั ให้ใช้โปรแกรมแต่งภาพแลว้ Save เป็น 256 สีครบั โปรแกรมสามญัที่ใช้ส  าหรบั ระบบ Windows ท ัว่ๆไปก็ใช้ Paint ได้ครบัเปิดไฟลภ์าพขึ้นมาแลว้เลอืก save เป็น bmp(256) ครบั 

 



 

 
 

เมือ่ RUN ULP แลว้จะปรากฎหน้าต่างให้เลอืกไฟล ์ให้เลอืก imort-bmp.ulp 

 



 
 

จากน ัน้โปรแกรมจะให้เลอืกไฟลถ์าพที่ต้องการ Import ครบั 

 

 
 

โรแกรมจะโชว์ สทีี่ต้องการ Scan ในภาพเพือ่ใช้สร้างครบั เลอืกคลกิที่ scan used colors ครบั 

 



 
 

โปรแกรมจะแสกนสีที่ประกอบอยู่ในถาพครบั สีไหนที่เราไม่ต้องการในการใช้สร้าง ให้เลอืกเคร่ืองหมายถูกออกครบั 

 

 
 

เมือ่เลอืกสทีี่ต้องการเรียบร้อยแลว้ จะปรากฎหน้าต่างเพือ่ให้ต ัง้ค่าของภาพที่ scan ใน Block ของ Scale factor for a pixel ให้เลอืกเป็น จเป็นตวัก าหนดขนาดของลายเส้นทีใ่ช้สร้างครบั ใช้เป็น 1 ก็ได้ตได้ไฟลท์ี่มคีวามละเอยีดสูงแต่ก็มขีนาดไฟลใ์หญ่ขึ้นด้วย จากตวัอย่างจะเลอืกขนาด =10 น่าจะเหมาะสมสหรบัการผลติจริงมากว่า
ครบั คุณภาพของภาพยงัคงสมบูรณแ์ละไฟลก็์มขีนาดไม่ใหญ่มากด้วครบั 

 



 
 

เลอืก Preview ภาพที่ show Bitmap 

 



 
 

จากน ัน้เลอืก OK โปรแกรมจะท  าการสร้าง Script ไฟลข์ึ้นมาจากภาพที่ Scan ให้เลอืก Run Script 

 



 
 

เรียบร้อยครบัส  าหรบัการน  าไฟลภ์าพเข้ามา จะเหน็ว่าภาพที่ได้บน PCB ความคมชดัสูงครบั  

 

 
 

ตาม Default ของโปรแกรม ภาพทีถู่ก Import เข้ามาจะอยู่ที่ Layer #200 ขึ้นไปครบั 

 



 
 

ขยายภาพเพือ่ดูความละเอยีดของ Pixel ที่น  ามาใช้สร้าง PCB  

 

 
 

จากน ัน้เราก็ท  าการ Move Logo ที่เราสร้างขึ้นไปอยู่ในต าแหน่งทีต้่องการครบั ในการ Export เพือ่สร้างร่วมกบั Gerber ให้ท  าการ Add Layer ที่ 200… ที่เป็น Logo เข้าไปด้วยไฟล ์Gerber ที่ออกมา Logo ท ี

เราสร้างขึ้นด้วยครบั หรือ สร้าง Library ก็ได้ครบั ส  าหรบัผูท้ี่ต้องการน  าไปใช้กบั Program อืน่ๆ สามารถ Export ไฟลจ์าก Eagle เป็น Gerber แลว้ ใช้โปรแกรมอืน่ๆทีส่ามารถ Import Gerber ได้ Import เข้ามาใช้ได้เช่นกนัครบั 


