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บทที่ 2 คําสั่งการสร้างจุดและเสน้ในการเขียนแบบงาน 2 มิติ 
 

 การเขียนแบบงาน 2 มติิ จะมีคําสั่งต่างๆเพือ่ช่วยในการเขียนแบบในลักษณะรูปร่างต่างๆกัน เช่น คําสั่งการ
สร้างจุด คําสั่งการสร้างเส้น คําสั่งการวาดวงกลม ซึ่งแตล่ะคําสั่งจะมีฟังก์ชั่นย่อย โดยในบทตอ่ไปนี้จะอธิบายถึงคําสั่งที่
ใชใ้นการสร้างจุดและเส้นในการเขียนแบบงาน 2 มติ ิ
  
1. คําสั่งสร้างจุด (Create Point)   

 คําสั่งที่ใชใ้นการสร้างจุดจะประกอบไปด้วยการสร้างจุดด้วยวิธีการหลายรูปแบบ โดยจะประกอบไปดว้ยคําสั่ง
ดังตอ่ไปนี ้

 

 1.1 คําสั่ง Create Point Position    คอืการสร้างจุดโดยคลิกสร้างจุดตามตําแหน่งท่ีเราต้องการได้ที่
พ้ืนที่ใช้งาน หรือสร้างโดยกําหนดตําแหน่งของพิกัด X, Y และ Z ลงไป โดยมีข้ันตอนการสร้างจุดดังตอ่ไปนี ้

 1.1.1 สร้างจุดโดยคลิกสร้างจุดตามตําแหน่ง  ทําไดโ้ดย 

      ขั้นตอนที ่1 คลิกเลอืก  Create Point Position  

  ขั้นตอนที ่2 คลิกทีต่ําแหน่งที่เราตอ้งการสร้างจุด    
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 1.1.2 สร้างจุดโดยโดยกําหนดตําแหน่งของพิกัด X, Y และ Z ทําได้โดย 

      ขั้นตอนที ่1 คลิกเลอืก  Create Point Position  

  ขั้นตอนที ่2 คลืกเลอืก Fast Point   

  ขั้นตอนที ่3 กําหนดตําแหน่ง X,Y และ Z ในช่อง โดยใช ่Comma คั่น เช่น 5,5,0 แล้วกด Enter 
ที่พ้ืนที่ใช้งานจะปรากฏจุดที่สร้างข้ึนมา     
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 1.2 คําสั่ง Create Point Dynamic   โดยเป็นการสรา้งจุดบนเส้นตรง โดยผู้ใช้
สามารถระบุระยะห่างจากปลายเส้นได ้โดยการใช้คําสั่งมขีั้นตอนดังตอ่ไปน้ี  

  ขั้นตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Point Dynamic  

  ขั้นตอนที ่2 คลิกที่จุดปลายของเส้น 

  ขั้นตอนที ่3 กําหหนดระยะห่างจากจุดปลาย  

  ขั้นตอนที ่4 กําหนดค่า offset กรณีสร้างจุดโดยใช้เส้นตรงเป็นจุดอ้างอิงแล้วทําการใส่ค่า
ระยะห่างลงในช่อง offset   

  ขั้นตอนที ่5 กด Enter จะปรากฏจุดบนพ้ืนที่ใช้งาน 
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1.3 คําสั่ง Create Point Node Points  เป็นการสร้างจุดทีอ่ยู่ตามตําแหน่งของเส้นโค้ง 

โดยการใช้คําสัง่มีขั้นตอนดังตอ่ไปนี ้ 

  ขั้นตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Point Node Points  

 ขั้นตอนที ่2 คลิกที่จุดปลายของเส้น 
 ขั้นตอนที ่3 กด Enter จะปรากฏจุดบนพ้ืนที่ใช้งาน 

5 
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1.4 คําสั่ง Create Point Segment   เป็นการสร้างจุดบนเส้นโดยผูใ้ชท้ี่สามารถ 

กําหนดระยะหรือจํานวนได้ โดยการใช้คําสั่งมีข้ันตอนดังตอ่ไปนี ้  

 ขั้นตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Point Segment    

 ขั้นตอนที ่2 กําหนดค่าจํานวนจุด  

 ขั้นตอนที ่3 กําหนดระยะห่างของจุด 

 ขั้นตอนที ่4 กด Enter จะปรากฏจุดบนเสน้ 
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 1.5 คําสั่ง Create Point Endpoints  เป็นการสร้างจุดทีป่ลายเส้นหรือส่วน
โค้ง โดยการใชค้ําสั่งมีข้ันตอนดังตอ่ไปน้ี  

   ขั้นตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Point Segment  

  ขั้นตอนที ่2 คลิกเลอืกเส้นหรือส่วนโค้งทีต่อ้งการสร้างจุด 

  ขั้นตอนที ่3 จะปรากฏจุดทีป่ลายเส้นหรือส่วนโค้ง 

 

 1.5 คําสั่ง Create Point Small Arcs  เป็นการสร้างจุดที่ศูนย์กลางวงกลม 

 โดยการใช้คําสั่งมีข้ันตอนดังตอ่ไปน้ี 

  ขั้นตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Point Small Arcs  

  ขั้นตอนที ่2 กําหนดค่าของขนาดวงกลมที่มากที่สุด ท่ีจะให้เกิดจุด เช่น รัศมี 12 มม. 

  ขั้นตอนที ่3 คลิกเลอืกวงกลม 

  ขั้นตอนที ่4 จะปรากฏจุดที่จุดศูนย์กลางวงกลม (เฉพาะวงกลมที่มีขนาดรัศมีไม่เกิน 12 มม. 
ตามทีผู่้ใช้กําหนดไว้ ) 
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2. คําสั่งสร้างเสน้ (Create Line)   

 คําสั่งที่ใชใ้นการสร้างเส้นจะประกอบไปด้วยการสร้างเส้นดว้ยวิธีการหลายรูปแบบ โดยจะประกอบไปด้วยคําสั่ง
ดังตอ่ไปนี ้
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 2.1 คําสั่ง Create Line Endpoint   เป็นคําสั่งที่ใชใ้นการสร้างเส้นโดยกําหนดหนด
จุดเร่ิมต้นและผู้ใช้กําหนดค่าระยะและมุมทีต่อ้งการ โดยการใช้คําสั่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

  ขั้นตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Line Endpoint  

  ขั้นตอนที ่2 กําหนดค่าความยาว  

  ขั้นตอนที ่3 กําหนดมุม โดยสามารถกําหนดมุมไดด้ังน้ี 

    3.1 กําหนดมมุโดยใสต่ัวเลข   

    3.2 กําหนดใหเ้ป็นเส้นตรงแนวตั้งทํามุม 90 องศา  

    3.3  กําหนดให้เป็นเส้นตรงแนวนอน  

  ขั้นตอนที ่4 จะปรากฏเส้นขึน้ที่พ้ืนที่ใช้งาน 
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 นอกจากน้ียังมคีําสั่งการวาดเส้นตรงจากจุดสัมผสั โดยเลอืกใช้คําสั่ง Tangent  

 2.2 คําสั่ง Create Line Closest  เป็นคําสั่งเพื่อใชใ้นการเชื่อมเส้นตรง เส้นโค้งเข้าหา
กัน โดยการใชค้ําสั่งมีข้ันตอนดังตอ่ไปน้ี 

  ขั้นตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Line Closest  

 ขั้นตอนที ่2 คลิกเลอืกเส้นทีต่อ้งการให้เชือ่มเข้าหากัน 

 ขั้นตอนที ่3 จะปรากฏเส้นทีเ่ชื่อมเข้าหากัน 
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2.3 คําสั่ง Create Line Bisect  เป็นคําสั่งที่ใช้วาดเส้น โดยเส้นทีส่ร้างข้ึนน้ัน
จะแบ่งคร่ึงมมุระหว่างสองเสน้ โดยการใช้คาํสั่งมีข้ันตอนดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Line Bisect  

 ขั้นตอนที ่2 คลิกเลอืกเส้นทัง้สองเส้น  

 ขั้นตอนที ่3 จะปรากฏเส้นทีแ่บ่งครึ่งมุมระหว่างสองเส้น 

 

2.4 คําสั่ง Create Line Perpendicular  เป็นคําสั่งท่ีใช้วาดเส้น โดยเสน้ท่ีสร้าง
ข้ึนน้ันจะตั้งฉากกับเส้นอ้างองิ โดยการใช้คาํสั่งมีข้ันตอนดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Line Perpendicular  
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 ขั้นตอนที ่2 คลิกเลอืกเส้นอ้างอิง  

 ขั้นตอนที ่3 กําหนดความยาวของเส้น  

 ขั้นตอนที ่4 จะปรากฏเส้นทีต่ั้งฉากกับเส้นอ้างอิง 

 

 นอกจากน้ียังสามารถเรียกใชค้ําสั่ง Tangent  เพื่อสร้างเส้นจากจุดสมัผัสไปตั้งฉากกับเสน้
อ้างอิงไดด้้วยเช่นกัน 

 

 2.4 คําสั่ง Create Line Parallel  เป็นการสร้างเส้นขนานกับเส้นอ้างองิ โดยการใช้
คําสั่งมีข้ันตอนดังตอ่ไปน้ี 

  ขั้นตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Line Parallel  

  ขั้นตอนที ่2 คลิกเลอืกทิศที่ตอ้งการสร้างเสน้ขนาน  

 ขั้นตอนที ่3 กําหนดระยะห่างของเส้น  

  ขั้นตอนที ่4 เลอืกเส้นอ้างอิง  
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  ขั้นตอนที ่5 จะปรากฏเส้นทีข่นานกับเส้นอา้งอิง 

 

 

 2.4 คําสั่ง Create Line Tangent through point โดยการใช้  เพื่อสร้าง
เส้นตรงทีส่ัมผสักับส่วนโค้ง โดยการใช้คําสั่งมีขั้นตอนดังตอ่ไปนี ้

  ขั้นตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Line Tangent through point  

 ขั้นตอนที ่2 กําหนดระยะความยาวของเส้น  

 ขั้นตอนที ่3 เลอืกเส้นอ้างอิง  

  ขั้นตอนที ่4 จะปรากฏเส้นตรงที่สัมผสักับสว่นโค้ง 
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