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Specialized Toolsets 
เมื่อคุณ subscribe AutoCAD 2019 คุณสามารถเลอืกใชชุ้ดค าสัง่พเิศษ specialized toolsets ส าหรบังานออกแบบ architecture, 
mechanical design, 3D mapping, และอื่นๆได ้
Architecture Toolset ส าหรบังานออกแบบทางดา้น architecture  
Mechanical Toolset ส าหรบังานออกแบบทางดา้น mechanical 
Electrical Toolset ส าหรบังานออกแบบทางดา้น Electrical 
MEP Toolset ส าหรบังานออกแบบทางดา้น MEP 
Plant 3D Toolset ส าหรบังานออกแบบทางดา้น Plant และ P&ID 
Map 3D Toolset ส าหรบังานออกแบบทางดา้น Map 
Raster Design Toolset ส าหรบังานแปลงแบบทีเ่ป็นรปูภาพใหเ้ป็นวตัถุใน AutoCAD 
Installing Toolsets ผูใ้ชง้านสามารถเลอืก download Toolset ผ่านทาง Autodesk Account หรอื Autodesk desktop app 
Autodesk Account 
ผูใ้ชง้านสามารถ sign in ใน accounts.autodesk.com เพื่อเลอืก download AutoCAD และ specialized toolsets 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Autodesk Account สามารถดไูดท้ี ่Get Started guide (https://knowledge.autodesk.com/customer-
service/account-management/account-profile/get-started) 
Autodesk desktop app 
ผูใ้ชง้านสามารถเลอืก install the specialized toolsets ผ่านทาง Autodesk desktop app โดยคลกิที ่My Products and Tools 
และคลกิเลอืก toolsets ทีต่อ้งการ install 

AutoCAD Anywhere 
เมื่อคุณ subscribe AutoCAD 2019 คุณสามารถเลอืกใช ้AutoCAD web และ mobile apps. ผูใ้ชง้านสามารถสรา้ง, แกไ้ข, วดั
ขนาด, บอกขนาด ได ้ 
AutoCAD Web App ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ web.autocad.com และ login ดว้ย Autodesk Account ของคุณ 
Features เด่นๆไดแ้ก ่

http://www.nras.co.th/
https://accounts.autodesk.com/
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/account-profile/get-started
https://web.autocad.com/#/
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DWG File Access  
เมื่อผูใ้ชง้าน upload ไฟลง์าน dwg เขา้ระบบ cloud แลว้ ผูใ้ชง้านกส็ามารถเปิดไฟลง์านจากคอมพวิเตอรเ์ครื่องอื่นๆ เพื่อแกไ้ข
หรอืน าเสนองานไดอ้ย่างง่ายดาย 

Core 2D Drafting and Editing Tools  
ผูใ้ชง้านสามารถใชค้ าสัง่สรา้งและแกไ้ขแบบเหมอืน AutoCAD ปกต ิเช่นค าสัง่ Polyline, Arc, Revcloud, Offset, Trim, 
Dimension, และอื่นๆ  

 
 

Original AutoCAD Technology  
แบบงาน DWG ทีเ่ปิดใน AutoCAD web app จะมคีวามถูกตอ้งและเทีย่งตรงแม่นย าเหมอืนเปิดใน AutoCAD ปกต ิผูใ้ชง้าน
สามารถตรวจสอบแบบ layouts, เขา้ถงึคุณสมบตัขิองวตัถุ, และจดัการ layers, units, และ Osnaps รวมถงึ xrefs เหมอืนใช ้
AutoCAD ปกต ิ

 

http://www.nras.co.th/
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AutoCAD Mobile App  
ผูใ้ชง้านสามารถด,ู แกไ้ข, สรา้ง, และแบ่งบนัแบบงาน CAD Drawing. สามารถใชไ้ดท้ัง้ใน Windows, Android และ IOS ทัง้ที่
เป็นโทรศพัทแ์ละแทป็เลต็ Features เด่นๆไดแ้ก ่
DWG File Access—Even Offline  
เขา้ถงึไฟลแ์บบงานของคุณผ่านทาง Autodesk Account, cloud storage service อื่นๆ อาท ิDropbox, Box, หรอื Google 
Drive, หรอืจาก email และ messaging applications. ผูใ้ชง้านสามารถ download ไฟลแ์บบงานมายงัเครื่องแลว้ท างานต่อแบบ 
offline ไดโ้ดยไมต่อ้งต่อ internet  

 

Magnifier and Object Snap 
เมื่อคุณใชน้ิ้วหรอื Apple Pencil กดลงบนจอ จะม ีmagnification window ปรากฏขึน้ทีม่มุของจอเพื่อจะไดไ้มถู่กบดบงัโดยนิ้วมอื 
โดย magnification window นี้จะแสดงภาพขยายของแบบตรงต าแหน่งทีคุ่ณสมัผสั คุณอาจจะใช ้objects snap กบั grid เพื่อ
เพิม่ความแม่นย ามากขึน้  

 

Quick Trim and Measure 
แกไ้ขแบบอย่างรวดเรว็ดว้ย Quick Trim และ Quick Measure ตามล าดบั. แตะทีห่น้าจอเพื่อท าการวดัขนาดทีต่อ้งการ Quick 
Measure จะหาขอบเขตและแสดงขนาดระยะโดยอตัโนมตั ิ 

 

Laser Measurements 

เพิม่การวดัแบบ laser ดว้ยการเชื่อมต่ออุปกรณ์มอืถอืกบั Leica DISTO ผ่าน Bluetooth ท าใหก้ารวดัขนาดไดอ้ย่างง่ายดายและ
น่าเชื่อถอื 

http://www.nras.co.th/
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Annotations and Photo Attachments 

บนัทกึขอ้สงัเกตุลงบนแบบงานโดยใชเ้ครื่องมอืประกอบค าอธบิาย เช่น shapes, arrows, text, highlights, หรอืใชร้ปูภาพ 

 

Mobile Device Optimizations 

AutoCAD mobile app สามารถใชง้านไดบ้นอุปกรณ์เคลื่อนทีห่ลากหลายรปูแบบ และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยมีอืถอืรุ่นใหม่.  
บนอุปกรณ์เช่น iPad Pro และ Windows Surface, AutoCAD mobile app ใชป้ระโยชน์จากจอแสดงผลความละเอยีดสงูเพื่อให้
ง่ายต่อการอ่านแบบและท างานดว้ย, และสนบัสนุน stylus เพื่อการเขยีนแบบ, แกไ้ข, บอกขนาด อย่างแม่นย ามากขึน้ 

Save to Web and Mobile 
AutoCAD 2019 เพิม่ค าสัง่ใหม่ “Save To Web & Mobile” และ “Open From Web & Mobile” ท าใหก้ารท างานร่วมกนัของ
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณืมอืถอืดยีิง่ขึน้ 

 

New Features & Enhancements 

Refreshed Icons 
AutoCAD 2019 ไดอ้อกแบบ icon ใหม่เป็นแบบ “flat designed” ในสว่นของ Ribbon, Status Bar, Quick Access Toolbar  
(QAT) และ Application Menu. โดย icon แบบ flat designed จะท าใหม้องดงู่ายขึน้, โดยเฉพาะกบัจอภาพความละเอยีดสงู 

http://www.nras.co.th/
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DWG Compare 
ค าสัง่ใหม่ compare จะท าใหค้ณุง่ายขึน้ในการหาความแตกต่างระหว่าง 2 แบบงาน 
ยกตวัอย่างแบบขา้งล่างซึง่แตกต่างกบัเพยีงเลก็น้อย 

 

ดว้ยค าสัง่ compare จะเหน็ตวามแตกต่างอย่างชดัเจน 

 

จุดแตกต่างกนั เวอรช์นัแรกจะแสดงเป็นสเีขยีว สว่นเวอรช์นัทีส่องจะแสดงเป็นสแีดง สว่นทีไ่ม่แตกต่างกนัจะแสดงเป็นสเีทา 
Starting a DWG Comparison 
ผูใ้ชง้านสามารถเรยีกค าสัง่ “COMPARE” จาก command line หรอื จาก Application menu ค าสัง่ DWG compare (ในกรณี
ไม่ไดเ้ปิดแบบงานคา้งไว)้ หรอืจาก Application menu ในกลุ่ม Drawing Utilities (ในกรณีเปิดแบบงานคา้งไว)้ 

http://www.nras.co.th/
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นอกจากนี้ค าสัง่ COMPARE ยงัอยู่ตรง Collaborate Ribbon Tab 

 

จาก DWG Compare dialog box ผูใ้ชง้านสามารถกดปุ่ ม Browse […] ในการเลอืกไฟลแ์บบทีจ่ะเปรยีบเทยีบ 

 

Viewing Results 
ผลการเปรยีบเทยีบจะแสดงผลในแบบ Drawing ที ่3 โดยจะแบง่ได ้3 กลุ่ม  

1. สว่นวตัถุทีม่ใีนแบบ Drawing แรกเท่านัน้ 
2. สว่นวตัถุทีม่ใีนแบบ Drawing ทีส่องเท่านัน้ 
3. สว่นวตัถุทีม่อียูใ่นทัง้สอง Drawing 

http://www.nras.co.th/
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ผูใ้ชง้านสามารถตัง้ค่าการแสดงผลได ้โดยแบ่งเป็น 3 แทป็ Comparison, Compare Filter, Change Set 

 

Comparison 
คลกิทีปุ่่ ม Draw Order เพื่อเปลีย่นล าดบัการแสดงผลหน้า-หลงั 
คลกิทีปุ่่ ม หลอดไฟ ทีด่า้นหน้าของแต่ละกลุ่ม เพื่อแสดงหรอืปิดการแสดงวตัถุในกลุ่ม 
คลกิทีปุ่่ ม เลอืกส ีเพื่อเปลีย่นสขีองแต่ละกลุ่ม 
คลกิทีปุ่่ ม Folder เพื่อเปิดไฟลแ์บบ Drawing 
คลกิทีปุ่่ ม Drawing Information เพื่อดรูายละเอยีดของแต่ละไฟลแ์บบ 

 

Compare Filter 
คลกิปุ่ ม Text เพื่อเปรยีบเทยีบ text ในแบบ Drawing ทัง้สองดว้ย 
คลกิปุ่ ม Hatch เพื่อเปรยีบเทยีบ hatch ในแบบ Drawing ทัง้สองดว้ย 

http://www.nras.co.th/
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Change Set 
ปุ่ มแรกควบคมุปิด / เปิด Revision Clouds 
ปุ่ ม Revision Cloud Shape เลอืกแสดงผลเป็นกรอบสีเ่หลีย่ม (Rectangular) หรอืเป็นเสน้ (Polygonal) รอบจุดทีแ่ตกต่าง 

 

ค่า “Margin” ก าหนดขนาดของการเปรยีบเทยีบ ถา้ความแตกต่างอยู่ใกลก้นัจะถูกรวมอยู่ในชุดเดยีวกนั 
ตวัเลข xx / xx แสดงล าดบัของความแตกต่างกบัจ านวนความแตกต่างทัง้หมดทีพ่บ 
ลกูศรซา้ยขวา ส าหรบัไปยงัต าแหน่งก่อนหน้าหรอืถดัไป 
Commands and System Variables 

ค าสัง่ ความหมาย 
COMPARE or -COMPARE เริม่เปรยีบเทยีบหาตวามแตกต่างของแบบ 2 แบบงาน 
COMPAREINFO แสดง dialog box ขอ้มลูของทัง้สองแบบงาน 

 
Sysvar Name ความหมาย Value 

COMPARECOLOR1 สขีองวตัถุทีม่เีฉพาะใน DWG1 
String, depending on color 
setting – Index, True Color 
or Color Book 

COMPARECOLOR2 สขีองวตัถุทีม่เีฉพาะใน DWG2 
String, depending on color 
setting – Index, True Color 
or Color Book 

COMPARECOLORCOMMON สขีองวตัถุทีม่ใีนทัง้สองแบบงาน 
String, depending on color 
setting – Index, True Color 
or Color Book 

COMPAREFRONT 
The number of the drawing that is drawn in 
front 

Integer (1 or 2) 

COMPAREPROPS 

If zero, objects are not marked as different 
when properties are different. If non-zero, 
property changes will be marked as 
differences, according to the bit codes 

Integer (0 to 127) 
1 = color 
2 = layer 
4 = linetype 
8 = linetype scale 

http://www.nras.co.th/
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16 = lineweight 
32 = thickness 
64 = transparency 

COMPARESHOWCOMMON 
Show/hide objects that are common to both 
drawings 

ON/OFF 

COMPARESHOW1 Show/hide objects that are unique to DWG1 ON/OFF 
COMPARESHOW2 Show/hide objects that are unique to DWG2 ON/OFF 

COMPAREHATCH 
Show/hide hatch in the comparison result 
drawing 

ON/OFF 

COMPARETEXT 
Show/hide text in the comparison result 
drawing 

ON/OFF 

COMPARETOLERANCE 
The decimal point below which entities are 
considered identical 

Integer (0 to 14) 

COMPAREMARGIN 

The margin between the bounding box of 
differences and the boundary of the change 
group, from very tight to very loose. 
 

Integer (1~25) 

COMPARERCSHAPE 
Shape of the automatically generated 
revision clouds 

Integer (0/1) 
0 = Rectangular 
1 = Polygonal 

COMPARESHOWRC Show/hide the automatic revision clouds ON/OFF 

Shared Views 
เป็นค าสัง่ใหผู้ใ้ชง้านแบง่บนัแบบงานกบัผูร้่วมงานโดยไม่ตอ้งใชไ้ฟลแ์บบงานจรงิ เปรยีบเทยีบกบัการ publishing ไฟลแ์บบงาน
เป็น DWF หรอื PDF แลว้สง่ดว้ย E-mail. Shared View จะสง่แบบงานเขา้ระบบ cloud storage และสง่ link ใหผู้ร้ว่มงาน
สามารถตรวจสอบแบบงานหรอืใสข่อ้คดิเหน็ผ่านทาง Browser ของเครื่องคอมพวิเตอร,์ แทป็เลต็, หรอือุปกรณ์มอืถอืได ้
ผูท้ีไ่ดร้บั link จะสามารถด,ู ตรวจสอบ, วดัขนาด, ใสข่อ้คดิเหน็ และ markup แบบงานจาก Autodesk Viewer ใน web browser. 
ผูใ้ชง้านสามารถดขูอ้คดิเหน็ และ markup ต่างๆจาก AutoCAD. Shared View จะถูกยกเลกิภายใน 30 วนัโดยอตัโนมตัแต่
ผูใ้ชง้านสามารถต่ออายุหรอืยกเลกิไดต้ามตอ้งการ 
Creating a Shared View 
ค าสัง่ Share View จะอยู่ใน Application menu ในกลุ่ม Publish 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nras.co.th/
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ผูใ้ชง้านจ าเป็นตอ้ง sign-in ใน Autodesk Account ก่อนและตอ้งเป็น AutoCAD subscriber ดว้ย 
ใน Share View dialog box จะก าหนด view ทีจ่ะแบ่งบนั 

  

View name 
ก าหนดชื่อของ view 
Views to share 
share current view only แบง่ปันเฉพาะ view ทีแ่สดง 
share model view and all layouts แบง่ปัน model view และ layout views ทัง้หมด 
Create 2D views only 
ตวัเลอืกจะสรา้งเฉพาะ 2D views หรอืตอ้งการ 3D views 
Share object properties 
ตวัเลอืกจะแบ่งปันคุณสมบตัขิองวตัถุหรอืไม่. 
Background Publishing and Notification 
เมื่อผูใ้ชง้านคลกิปุ่ ม Share จะเริม่กระบวนการอยู่เบือ้งหลงั และจะมขีอ้ความเตอืนเมื่อส าเรจ็ 

 

ในระหว่างกระบวนการสรา้ง shared view, จะม ีicon ปรากฎอยู่ที ่status bar. ผูใ้ชง้านสามารถจะยกเลกิกระบวนการไดโ้ดย
คลกิเมา้สข์วาและเลอืก Cancel Share View 

 

 

http://www.nras.co.th/
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เมื่อกระบวนการเสรจ็สิน้ จะมขีอ้ความเตอืน 

 

คลกิตรง View in Browser เพื่อแลดง shared view 

 

Shared Views Palette 
ตรง Ribbon, Collaborate tab ผูใ้ชง้านสามารถเปิด Shared Views palette เพื่อสรา้งใหม่หรอืด ูshared view ทีส่รา้งไวก้่อน
หน้าได ้

 

เมื่อเปิด Shared Views palette จะแสดงขอ้ความคดิเหน็และขอ้มลูอื่นๆ ล่าสดุ. แต่ละ view ในรายการจะแสดงรปูย่อ 
(thumbnail image), หวัขอ้, วนัทีส่รา้ง, จ านวนวนัทีเ่หลอืก่อนถกูยกเลกิ, และจ านวนขอ้ความคดิเหน็. 

http://www.nras.co.th/
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Sorting and Managing Views 
ผูใ้ชง้านสามารถจดัเรยีงล าดบัตามหวัขอ้, วนัทีส่รา้ง, จ านวนวนัทีเ่หลอืก่อนถูกยกเลกิได ้
ในแต่ละ view จะมปีุ่ ม [...] ทีม่มุบนขวามอื เพื่อแสดงรายการย่อยไดแ้ก่ 

• View in browser - เปิดด ูview ใน Autodesk Viewer  
• Copy Link – คดัลอก link ไปยงั clipboard  
• Extend – ตัง้ค่าวนัถูกยกเลกิใหม่ภายใน 30 วนั 
• Delete - ลบ views  

 

Viewing Comments and Responding 
ผูใ้ชง้านสามารถขยาย view เพือ่ดรูายการขอ้ความคดิเหน็และสง่ขอ้ความตอบกลบัได ้

http://www.nras.co.th/
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Views and Viewports* 
ใน AutoCAD 2019, การสรา้งและแกไ้ข views และ viewports จะง่ายกว่าเดมิ 
Named Views 
ใน View ribbon tab, เพิม่ Named Views panel ทีม่ชีุดค าสัง่ทีจ่ะสรา้ง, แกไ้ข view อย่างง่ายดาย 

  

จากค าสัง่ New View จะแสดง New View/Shot Properties dialog box เพื่อสรา้ง view ใหม่ รวมถงึกดปุ่ มขยายตรงมมุล่างขวา
ของ dialog box เพื่อใสข่อ้มลูเพิม่เตมิ 

http://www.nras.co.th/
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Inserting Named Views as Viewports 
ชุดค าสัง่ใหม่ Insert View ใน Layout ribbon tab โดยผูใ้ชง้านสามารถรยีกด ูviews ทัง้หมดใหแ้สดงในรปูแบบปกต ิ
(GALLERYVIEW = 0) หรอืใหแ้สดงในรปูแบบ thumbnail (GALLERYVIEW = 1) 

 

ท าง่ายๆ โดยการคลกิเลอืก view แลว้วางบน Layout ผลทีไ่ดจ้ะเหมอืนกนักบัการสรา้ง layout viewport, ท าใหม้นั active, เลอืก 
view, ตัง้ค่า scale, ปรบัขนาด viewport และลอ็กเอาไว ้โดยผูใ้ชง้านสามารถท าขัน้ตอนดงักล่าวในขัน้ตอนเดยีว 
AutoCAD น าค่า annotation scale ของ view ใสไ่ปใน viewport scale ถา้มนัใสเ่หมาะสมพอดกีบั sheet. แต่ถา้ไม่ AutoCAD 
จะใสค่่าประมาณครึง่หนึ่งของ sheet. ผูใ้ชง้านสามารถเปลีย่น scale ในขณะก าลงัวาง view โดยคลกิขวาแลว้เลอืก scale ที่
ตอ้งการ 
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Viewport Grip Enhancements 
ผูใ้ชง้านสามารถเปลีย่น scale หรอืยา้ย paper space viewport โดยใช ้move grip หรอื triangular scale grip.  

 

Inserting a New View as a Viewport 
ผูใ้ชง้านสามารถสรา้ง model view อย่างเรว็ขณะท างานบน layout space โดยคลกิค าสัง่ new view จาก Insert View gallery 

control 
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ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดพืน้ทีข่อง view ใน model space และวาง view ใน layout space ทนัท ี

 

Layer Property Overrides* 
ปรบัปรุง Layer Manager และการควบคุม Layer ใหง้่ายต่อการหาค่าทีเ่ปลีย่นไปและคนืค่าตัง้ตน้ 
Layer Properties 
ใน Layer Properties Manager แสดง status icon ใหมท่ีจ่ะแสดงเมื่อ Xref layer มกีารเปลีย่นแปลง. เลื่อน cursor ไปอยู่บน 
icon จะแสดงรายการ 

 

ปุ่ มกดใน Layer Properties Manager จะแสดงรายการเปลีย่นแปลงโดยเพิม่สพีืน้หลงัใหก้บั layers และ properties ที ่Xref และ
viewport มคี่าเปลีย่นไป 

http://www.nras.co.th/
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ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกคลกิเมา้สข์วาแลว้คนืค่าเริม่ตน้ใหก้บั Xref layer properties 

เ  

นอกจากนี ้ในกรณี คา่ของ layer มีการเปลีย่นคา่ซึง่มีผลตอ่ Xref หรือ Vport, จะมีการเตือนอยูท่ี่คา่ Layer Property Overrides 

option ใน Properties palette และใน viewports จะมกีารแสดงใน rollover tooltip 
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Layer Settings 

ใน Layer Settings dialog box ได้เพิ่มตวัจดัการ Xref layer properties โดยปุ่ มค าสัง่ตัง้คา่จะอยูต่รงมมุบนขวาของ dialog box 
ตวัเลอืก Retain changes to Xref layers (ตวัแปรระบบ VISRETAIN) ย้ายจาก Options dialog box (Open and Save tab) ไป
อยูใ่น  Layer Settings dialog box. 

 

Xref Layers 

เพิ่มตวัแปรระบบ XREFLAYER ที่จะก าหนด Layer ที่ Xref ใหมท่ี่น าเข้ามาจะไปอยู ่

 
 

Performance Enhancements 
2D Graphics Performance 

ตวัเลอืกใหมใ่นการตัง้คา่ 2D Display Setting : Basic, Intermediate, Advanced 
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Plot and Preview Performance* 

ปรับปรุงประสทิธิภาพการ Plot และ Preview ในกรณีแบบงานมีปัญหาเร่ืองฟอนต์แบบ SHX 

3D Navigation Performance* 

ปรับปรุงประสทิธิภาพการแสดงผลของ 3D Models ตอ่เนื่องจาก AutoCAD 2018.1 เปรียบเทียบโดยใช้ frames-per-second 

(FPS) พบวา่ เร็วกวา่ AutoCAD 2018 1.37 เทา่ และ เร็วกวา่ AutoCAD 2017 2.75 เทา่ 

High-Resolution (4K) Monitor Support* 
มากกวา่ 200 dialog box และ User Interface ปรับให้เหมาะกบัจอความละเอียดสงู (4K) อาทิ Edit Layer State, Insert Table 
dialog boxes, Visual LISP editor 
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Standards Checking * 
Custom line type properties are supported when checking STANDARDS with multiple custom 
line type definitions in drawing. 
Object Selection* 
Crossing window and Fence selections are supported when trimming or extending lines that 
are not on the current UCS plane. 
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